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  عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟
  ٢طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟)
ــــــــي يســــــــوع ولحضــــــــنه دعــــــــاني)   ٢رب

  وبالتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول قـــــــــــــــــــــــــــــــــــواني

 

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ه(النه   عي
  وأنـــــــــــــــــــــا علشـــــــــــــــــــــانه ســـــــــــــــــــــعيد

ـــــــــــ اني(ده اليـــــــــــوم اللـــــــــــي فيـــــــــــه نج  
ــــــــي قلبــــــــي ــــــــح ل فــــــــي االعتــــــــراف ري   

  إزاي ده حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل؟
  اوةـللشــــــــــــــــــيطان مــــــــــــــــــال قلبــــــــــــــــــي قســــــــــــــــــ
  اوةـوال أبطلشــــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــاد وشقــــــــــــــــــــــــ

  وعـفيهــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــ هقــــــــــــــــــابلتني صــــــــــــــــــور 
ــــــــــــــــــي ملتهــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــت عين   وعـولقي

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــأخير ع ــــــــــــــــــــــــــدون ت   الكنيســــــــــــــــــــــــــة ب

  عـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــغير وكبيـــــــــــــــــــــر
  إنـــــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــايل أحمـــــــــــــــــــــال
ــــــــــــي الحــــــــــــال   حــــــــــــرة وطــــــــــــاهرة تمــــــــــــام ف
  وأدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  يعلـــــــــــــــي الكنيســـــــــــــــة أصـــــــــــــــلّ  روحـــــــــــــــت
  يي تمّلــــــــــــــــــــالنعمــــــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــي تعــــــــــــــــــــزّ 

  وأقــــــــــــــول يــــــــــــــا ربــــــــــــــي أدينــــــــــــــي إيمــــــــــــــان
  وأمجـــــــــــــــــــــدك فـــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــان

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ىتبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ربـــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــوع لجميـــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــاس
  لســــــــــــه فقيــــــــــــر مــــــــــــن غيــــــــــــر إحســــــــــــاس
ــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــــــان   أشــــــــــــــــــــــكرك ف

ــــــــــــو  ــــــــــــي كــــــــــــل مكــــــــــــان يالل ــــــــــــك ف   بينادي
 

 

  
  
  
  
 

  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا -١
ـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــايب نفســـــــــــــــــــي     لمـــــــــــــــــــا كن
ـــــــــــــــــــــــــــــــك وأزعلهـــــــــــــــــــــــــــــــم    أزعـــــــــــــــــــــــــــــــل من
  أوراقـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــافتش بـــــــــــــــــــين  
  واقــــــــــف علــــــــــي بــــــــــاب قلبــــــــــي بيخــــــــــبط  
  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا -٢
  ك وأجــــــــــــــــــــــريكــــــــــــــــــــــان الزم أتحــــــــــــــــــــــرّ   
  وأعتـــــــــــــــــــــــــرف ألبونـــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــاهن  
  ومـــــــــــــن ســـــــــــــاعتها جـــــــــــــالي إحســـــــــــــاس  
  زالــــــــــــــت عنــــــــــــــي وصــــــــــــــبحت نفســــــــــــــي  
  حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا -٣
ـــــــــــــــــوام   ـــــــــــــــــوم م الفجـــــــــــــــــر ق ـــــــــــــــــاني ي   وت
  تناولـــــــــــــــــــــــــــت ونلـــــــــــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــــــــاناو   
ـــــــــــت بصـــــــــــلي   ـــــــــــي كـــــــــــل خطـــــــــــوه كن   ف
  إنــــــــــــــــي أحــــــــــــــــارب وأقــــــــــــــــدر أغلــــــــــــــــب  
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده -٤
ــــــــــــــد   ــــــــــــــي وهبهــــــــــــــا اً أب   دي النعمــــــــــــــة الل
ـــــــــــت زمـــــــــــانيا د   ـــــــــــره كن ـــــــــــا مـــــــــــن غي   ن
  وأنـــــــــــــا دلـــــــــــــوقتي بقـــــــــــــول يـــــــــــــا إلهـــــــــــــي  
ـــــــــــي ســـــــــــامعني   ـــــــــــي الل ـــــــــــا رب   اذكـــــــــــر ي
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  وحكايتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع التعبـــــــــــــــــــان
  وحكايتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع التعبـــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــوام ـــــــــــــــا نعرفهـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــال بن   يل

 

ــــــــــــــــــــانأ  ــــــــــــــــــــا برســــــــــــــــــــوم العري   نب
ــــــــــــــــــــانأ ــــــــــــــــــــا برســــــــــــــــــــوم العري   نب

ــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــال بن ــــــــــــــــــــا أواميل   عرفه
 انان، الحنّ د إلهنا الحنّ ونمجّ  

  راح يهــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــــن الشوشــــــــــــــــــــــــــرة
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
  والنــــــــــــــــــــــــــــاس خايفــــــــــــــــــــــــــــة ومحتــــــــــــــــــــــــــــارة
ــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــرى   تعــــــــــــــــــــالوا وشــــــــــــــــــــوفوا إي
  راح وقـــــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــــــه: أأمـــــــــــــــــــــــــــــــرك
  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
  فــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــال زالــــــــــــــــــــت طبيعتــــــــــــــــــــه
  لصـــــــــــــــــــــــــليب واســـــــــــــــــــــــــم اخرســـــــــــــــــــــــــتوس

ــــــــــــــــــــهأي   كــــــــــــــــــــل، يشــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن إيدي
ــــــــــــــــــــــه يبعــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــاالً    مــــــــــــــــــــــن حوالي

  والتعبـــــــــــــــــــــــــــان مخيـــــــــــــــــــــــــــف وكبيـــــــــــــــــــــــــــر
  فيطاوعـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــر تفكيـــــــــــــــــــر
  برســــــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــــــع التعبــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ِنفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم معناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  مهمـــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــون أو يحصـــــــــــــــــــــــــللي
  ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيســــــــــــــــــــــــــــــــــندوا تملّــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــع التعب   ٣)وحكايت
 

  ا كـــــــــــــــــــــــــــان زواره كتيـــــــــــــــــــــــــــرلّمـــــــــــــــــــــــــــ .١ 
  كنيســـــــــــة القـــــــــــديس مرقوريـــــــــــوس يفـــــــــــ  
  هـــــــــــــــــــــــــــــــا تعبـــــــــــــــــــــــــــــــان كبيـــــــــــــــــــــــــــــــراجو   
  ا جــــــــــــــــــــــه أنبــــــــــــــــــــــا برســــــــــــــــــــــومولّمــــــــــــــــــــــ  
  ى ورشـــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــليبصـــــــــــــــــــــلّ  .٢  
ـــــــــــي خلقـــــــــــك يـــــــــــا مبـــــــــــابِ       ركاســـــــــــم الل
  ا رشـــــــــــــــــــــــــــــمه بالصـــــــــــــــــــــــــــــليبلّمـــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــان طاعت   وأظهــــــــــــــــــــــــــر التعب
  كـــــــــــــــــــــــــــان القـــــــــــــــــــــــــــديس بيغذيـــــــــــــــــــــــــــه .٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ا يقـــــــــــــــــــــــــــــــف للصـــــــــــــــــــــــــــــــالةولّم
ـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــرولّم   ا كـــــــــــــــــــــــــــان زواره كتي
  يبعــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــأمره  
  ودي حكايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس .٤
  عرفناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفهمناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  إللـــــــــــــــــــي يقـــــــــــــــــــول أنـــــــــــــــــــا هاصـــــــــــــــــــلي  
ــــــــــــــــوة تهــــــــــــــــزه   ــــــــــــــــه ق   عمــــــــــــــــر مــــــــــــــــا في
  نبـــــــــــــــــــــــــــــا برســـــــــــــــــــــــــــــوم العريـــــــــــــــــــــــــــــانأ(  
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ــــــــه   زي العصــــــــفور مــــــــا وجــــــــد بيت
ــــــــــــه ــــــــــــا حبيت ــــــــــــارب أن ــــــــــــك ي   بيت

  

  زي اليمامــــــــــــــــــــــــة الفرحانــــــــــــــــــــــــة  
  بيتــــــــــــــــــك حبيتــــــــــــــــــه بأمانــــــــــــــــــة

  بيتـــــــــك صـــــــــالة وتهليـــــــــل وشـــــــــموع .١  
  زي مــــــــا حبيــــــــت بيتــــــــك يــــــــا يســــــــوع  
  بيتــــــــــــك مليــــــــــــان مــــــــــــن البركــــــــــــات .٢
  فيــــــــــــــــــــــه القداســــــــــــــــــــــات ييومـــــــــــــــــــــات  
  بيتــــــــــــــك بنقــــــــــــــرأ فيــــــــــــــه أناجيــــــــــــــل .٣
ـــــــــــــل   ـــــــــــــدس تراتي ـــــــــــــه أق   ونســـــــــــــمع في
ــــــــــــارك .٤ ــــــــــــي دي ــــــــــــي ف ــــــــــــاهم الل   طوب
  ثبتنــــــــــــــي فــــــــــــــي طريــــــــــــــق أنــــــــــــــوارك  
  

  بيتــــــــــــــــك محبــــــــــــــــة ونــــــــــــــــور وســــــــــــــــالم  
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــامأحبيت ــــــــــــــــت مــــــــــــــــدى األي   ن

  نتـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــياطينمّ أ
ـــــــــــــــــــــــام علشـــــــــــــــــــــــان القديســـــــــــــــــــــــين   تتق
  ونحفـــــــــــــــظ فيـــــــــــــــه أجمـــــــــــــــل ألحـــــــــــــــان
  ونســــــــــــــــــــــــبحك طــــــــــــــــــــــــول الزمــــــــــــــــــــــــان
  اللـــــــــــي بـــــــــــال عيـــــــــــب فيـــــــــــه ســـــــــــالكين
  إلـــــــــــــــى انقضـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدهر آمـــــــــــــــين
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع بيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون موجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودلم 

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع يبننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ز 

 حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تطفينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ةفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ةحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ةجايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا ابتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنا عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــ هعلشــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــا هعايزين ــــــــــــــــــــا حياتن ــــــــــــــــــــور لين  وين

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطينا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع موجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود دايمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديناأويمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ب   ي
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  قلبــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــمعة كبيــــــــــــــــــــرة(جــــــــــــــــــــوه  -١
  ظـــــــــــــــــــــاهر نورهـــــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــاس  
  ماشــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــط الضــــــــــــــــــــلمة  
  يالقـــــــــــــــوا يســـــــــــــــوع فـــــــــــــــي النـــــــــــــــاس هـــــــــــــــا  
  
  (دايًمـــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــي اجعلنـــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــارة  
  زي مـــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــــل طهـــــــــــــــــــارة  
  
  (يمكـــــــــــــــن يضـــــــــــــــعف نورهـــــــــــــــا شـــــــــــــــوّية -٢
  لكـــــــــــــــن لمـــــــــــــــا أقـــــــــــــــول لـــــــــــــــه ســـــــــــــــامحني  
   المظــــــــــــــــــــــــــــــــــمابيبقــــــــــــــــــــــــــــــــــاش فــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
   هــــــــــــــــــــــــّو إللــــــــــــــــــــــــي بيضــــــــــــــــــــــــمن لــــــــــــــــــــــــي  
 

  عنورهــــــــــــــــا جــــــــــــــــاي مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد يســــــــــــــــو   
  ٢حتـــــــــــــــى إن حوالينـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مقطـــــــــــــــوع)

ــــــــــور موجــــــــــود ةولكــــــــــن جــــــــــو  ــــــــــي الن   ف قلب
ــــــــــــــــــــــــه الغيــــــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــــــدود   قــــــــــــــــــــــــّوة حّب

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــي مخّبي ــــــــــــــــــــــز الل ــــــــــــــــــــــت الكن   وأن
  ٢نفــــــــــــــــــــس طريقــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــُلك فيــــــــــــــــــــه)

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ا باعمـــــــــــــــــــــــــــــــــل أي خطيـــــــــــــــــــــــــــــــــةلم  

  ٢ترجـــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــــاني بنورهـــــــــــــــــــــا قويـــــــــــــــــــــة)
ـــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــهران ـــــــــــــــــــــي ف   علشـــــــــــــــــــــان رّب
  إنـــــــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــــــور كـــــــــــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــــــــان
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  ) مـــــــــــــــــا أحلـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــيامك ياعـــــــــــــــــدرا ١(
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بيســــــــــــــــــــــــــــــــــتنوه   
  وقــــــــــــال  يجــــــــــــاك) يــــــــــــا للــــــــــــي المــــــــــــالك ٢(

ــــــــــــــــــــــــة كُ     ــــــــــــــــــــــــا مليان ــــــــــــــــــــــــك نعمــــــــــــــــــــــــةي   ل
  ) أليصـــــــــــــــــــــــابات فرحـــــــــــــــــــــــت وقالـــــــــــــــــــــــت ٣(

ـــــــــــــــــــك ىومباركـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــ      ثمـــــــــــــــــــرة بطن
  ) الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما واألرض فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ٤(

  فرحـــــــــــــــــــــــــــــــة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــت للبشـــــــــــــــــــــــــــــــرية   
  حفـــــــــــــــــــــــــــــظ يـــــــــــــــــــــــــــــا رب رئيســـــــــــــــــــــــــــــناا) ٥(

ـــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــومنا وصـــــــــــــــــــــــــــالتنااو       قب
 

  )٢(ين فـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــنة مـــــــــــــــــــرة ســـــــــــــــــــبوعأ 
  )٢(مشـــــــــــــــــــــــتاقين عشـــــــــــــــــــــــان يصـــــــــــــــــــــــوموه 

  الســــــــــــــــــــــــــــالم لــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــريم
  شـــــــــــــــــــــــفعي فينـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــا أم النـــــــــــــــــــــــورا

  مباركـــــــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي النســـــــــــــــــــــــاء
  شـــــــــــــــــــــــفعي فينـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــا أم النـــــــــــــــــــــــورا

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا وُ لم ـــــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــــوع ِل   دت الطف
  شـــــــــــــــــــــــفعي فينـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــا أم النـــــــــــــــــــــــورا

  (...)حبيبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  شــــــــــــــــــــــفعي فينــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــا أم النــــــــــــــــــــــوراو 
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  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقربانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بتعلّ 
  تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرح لينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتفهمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــى القربان ـــــــــــــــــرة عل   بنشـــــــــــــــــوف داي
ــــــــــــــــــــــــــــــة   كلهــــــــــــــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــــــــــــــلبان مليان
  القربانـــــــــــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــــــــــان مثقوبـــــــــــــــــــــــــــــــة
  ذكـــــــــــــــــرى دمـــــــــــــــــاء طـــــــــــــــــاهرة مســـــــــــــــــكوبة

  يفيـــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــوالين الـــــــــــــــــــــــــــــدايرة د
  ترنيمـــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــلوه ســـــــــــــــــــــــــــــــماوية

 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــوت بتكلمن   مــــــــــــــــــــن غي
  فـــــــــــــــدانا يللـــــــــــــــاعـــــــــــــــن ربـــــــــــــــى يســـــــــــــــوع 
  خانــــــــــــــــــــــــــــــــة ١٢ مقســــــــــــــــــــــــــــــــومة لـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فــــــــــــــــــــــدانا يللــــــــــــــــــــــاذ بعــــــــــــــــــــــدد تالميــــــــــــــــــــــ
  خــــــــــــــــــــــــــــروم محســــــــــــــــــــــــــــوبة ٥فيهــــــــــــــــــــــــــــا 

  فــــــــــــــــــــــــدانا يللـــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــروح 
  ترنيمــــــــــــــــــــــــــــــــــة بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــة قبطيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فـــــــــــــــــــــــدانا يللـــــــــــــــــــــــاه قـــــــــــــــــــــــدوس اللـــــــــــــــــــــــ
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  القرار

  واحـــــد بيحبـــــك بيخـــــبط علـــــى قلبـــــك خليـــــه يملـــــك عمـــــرك وافـــــتح قلبـــــك ليـــــه هفيـــــ
  ينيــهشــايلك جــوه ع ،هــو الخــالق ربــك ،حاســس بيــك وبضــعفك ،تلقــاه ســامعك ةكلمــ

  
  وارمــي الحمــل عليــه ،مــن قلبــك صــلي لــه ،لــو تقــرا فــي إنجيلــه ،يفــرح لــو تنــادي ليــه -١

  روح اتعــــــــرف بيــــــــه ،ربــــــــك صــــــــوته بينــــــــده ،تالمــــــــت بشــــــــدةاو  ،لــــــــو حســــــــيت بالوحــــــــدة  
  يمحيـــــه والشـــــر هـــــا ،يـــــديك عمـــــر جديـــــد ،لـــــو يبقـــــى لـــــك ســـــيد ،ربنـــــا وعـــــده أكيـــــد -٢

  شــــبعك موجـــود فيــــه ،نيا بتشـــربليــــه م الـــد ،ه بتهـــربّبــــليـــه مـــن حُ  ،بليـــه تايـــه متغــــرّ   
  جرحـــك راح يشـــفيه ،بروح للفـــادي وقـــرّ  ،بحـــاول بـــس وجـــرّ  ،تحتـــار ليـــه وتســـتغرب -٣
  بأيديــهجــوه الضــلمة يشــوفك ويشــيلك  ،عجــزك وســنين خوفــك ،وصــف لــه ظروفــكاروح   
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  تــــــــــــــــك تــــــــــــــــك دا الوقــــــــــــــــت بيجــــــــــــــــري ســــــــــــــــاعة بســــــــــــــــاعة بــــــــــــــــتخلص بــــــــــــــــدري
  بتفــــــــــــــــــــــــــــــوت يهــــــــــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــــــــــنة ي واليــــــــــــــــــــــــــــــام بتفــــــــــــــــــــــــــــــوت وتعــــــــــــــــــــــــــــــدّ واأل

  خطـــــــــــــــوة ماشـــــــــــــــيها يفــــــــــــــ رجعشيـــــــــــــــبكــــــــــــــل دقيقـــــــــــــــة عمـــــــــــــــرك فيهــــــــــــــا مـــــــــــــــا 
  غاليـــــــــــــــــــــــــة حياتـــــــــــــــــــــــــك ليـــــــــــــــــــــــــه بترميهـــــــــــــــــــــــــا وتنـــــــــــــــــــــــــدم لمـــــــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــــــوت
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــاعة وتعبان ـــــــــــــــــــة لف ـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــاعتك زعالن ـــــــــــــــــــك ت   ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــوطأو  ــــــــــــــــــــــــــــــــي كســــــــــــــــــــــــــــــــلك مرب   ن وال صــــــــــــــــــــــــــــــــلوة وال شــــــــــــــــــــــــــــــــغالنة وف
  تأجـــــــــــــــل ليـــــــــــــــه المـــــــــــــــرة دي يناشـــــــــــــــوف شـــــــــــــــوف ده كتابـــــــــــــــك بينـــــــــــــــادي تـــــــــــــــ
  رفـــــــــــــوف محطـــــــــــــوطنـــــــــــــا فـــــــــــــي أوقتـــــــــــــك ليـــــــــــــه ضـــــــــــــايع علـــــــــــــى الفاضـــــــــــــي و 
  جـــــــــــــــــــــــل توبـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــرة ديأدوم دوم دوم قلبـــــــــــــــــــــــك بينـــــــــــــــــــــــادي ليـــــــــــــــــــــــه ت

  دا البـــــــــــــــــــــــاب مفتـــــــــــــــــــــــوح اللحظــــــــــــــــــــــــة دي قـــــــــــــــــــــــوم ال الفرصـــــــــــــــــــــــة تفــــــــــــــــــــــــوت
  يو بيصـــــــــــــــــلّ أي وقتـــــــــــــــــه التســـــــــــــــــبيح تـــــــــــــــــن دا جـــــــــــــــــرس وتمّلـــــــــــــــــ تـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــ   ي يوصــــــــــــــــــــــل للملكــــــــــــــــــــــوتده اللــــــــــــــــــــــي يســــــــــــــــــــــوع فــــــــــــــــــــــي حياتــــــــــــــــــــــه تمّل
ــــــــــــة ــــــــــــور الصــــــــــــبحية صــــــــــــاحية الشــــــــــــمس مــــــــــــن الفجري   شــــــــــــق شــــــــــــق شــــــــــــق ن

  حســــــــــــــــــــــــــــاب مظبــــــــــــــــــــــــــــوطن الوقــــــــــــــــــــــــــــت عطيــــــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــــارف 
  رِخــــــــــــــآلهــــــــــــــوش  ن العمــــــــــــــر دا مــــــــــــــاأبتهمــــــــــــــل وقتــــــــــــــك فــــــــــــــاكر  يللــــــــــــــ يــــــــــــــا

  ٢االبــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــاطر (قــــــــــــــــــــــــوم ال الوقــــــــــــــــــــــــت يفــــــــــــــــــــــــوت) ياعمــــــــــــــــــــــــل ز 
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ـــــــــــ -١   أنـــــــــــا حارســـــــــــك ييســـــــــــوع قـــــــــــال ل
  حملـــــــــــــــــــــــــــــك وأخذتـــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــك  
  خوفـــــــــــــــــــــــــــك ده عـــــــــــــــــــــــــــدم إيمـــــــــــــــــــــــــــان  
  فـــــــــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــــــــين؟ســـــــــــــــــــــــــــــلمت الدّ   
  نليـــــــــــــــــــــــه تايـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــكي  
ــــــــــــه تعــــــــــــيش فــــــــــــ   ــــــــــــدنيا شــــــــــــريد يلي   ال
ـــــــــــد   ـــــــــــا عن ـــــــــــك بركـــــــــــات يده أن   ل
ــــــــــــر حســــــــــــاب   ــــــــــــن غي ــــــــــــك م   أدي

  يوتعبـــــــــــــــــ يلمـــــــــــــــــأنهايـــــــــــــــــة  يفـــــــــــــــــ -٢
ــــــــــــك يوظمــــــــــــأ يعطشــــــــــــ يوفــــــــــــ     رويت
ـــــــــــــــــ     وحـــــــــــــــــزين صـــــــــــــــــراخ دايمـــــــــــــــــاً  يف
  فـــــــــــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــــــــــين؟مت الدّ ســـــــــــــــــــــــــــــلّ   
  ليـــــــــــــــــــــــه تايـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــكين  
  عطـــــــــــش وجـــــــــــوع يليـــــــــــه تعـــــــــــيش فـــــــــــ  

ـــــــــــد   ـــــــــــا عن ـــــــــــك بركـــــــــــات يده أن   ل
ــــــــــــر حســــــــــــاب   ــــــــــــن غي ــــــــــــك م   أدي
  انك راســـــــــــــــــــــــينكســـــــــــــــــــــــت علشـــــــــــــــــــــــ -٣
  وفــــــــــــــــى مــــــــــــــــوتى وجــــــــــــــــدت حياتــــــــــــــــك  
  نــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــايفك زعــــــــــــــــــــالنأليــــــــــــــــــــه   
   ســـــــــــــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــــــــــــين؟ ةفـــــــــــــــــــــــــــــمت الد  
  يـــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــكين هليـــــــــــــــــــــــه تايـــــــــــــــــــــــ  
  ليــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــيش عبــــــــــــــــــد ومملــــــــــــــــــوك  

 

ــــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــــايف مــــــــــــــــــــــن إيــــــــــــــــــــــه؟    مال
  مالـــــــــــــــــــــــك تعبـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن إيـــــــــــــــــــــــه؟
  تعبــــــــــــــــــــــــــك ده مــــــــــــــــــــــــــالوهش مكــــــــــــــــــــــــــان
  يحــــــــــــــــــــــــــــــدفها شــــــــــــــــــــــــــــــمال ويمــــــــــــــــــــــــــــــين

  نـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــك ملجـــــــــــــــــــــــأ ومعـــــــــــــــــــــــينأو 
ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــل المواعي ـــــــــــــــــــــت ل   وأن

ــــــــــس  ــــــــــولأب ــــــــــت ق ــــــــــ ن ــــــــــات يل   ه
  بت مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــد اآلخيـــــــــــــــــــرا

  نــــــــــــــــــــــــا عطشــــــــــــــــــــــــانأقلــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــه 
  بقيــــــــــــــــــــــــــــــت مليــــــــــــــــــــــــــــــان يوبروحــــــــــــــــــــــــــــــ

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــــــــــــــــالكش معــــــــــــــــــــــــــــــــين
  يحــــــــــــــــــــــــــــــدفها شــــــــــــــــــــــــــــــمال ويمــــــــــــــــــــــــــــــين

  نـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــك ملجـــــــــــــــــــــــأ ومعـــــــــــــــــــــــينأو 
ــــــــــــــــــــة دمــــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــــك مليان ــــــــــــــــــــه عيني   لي

  هـــــــــــــــات ينـــــــــــــــت قـــــــــــــــولأبـــــــــــــــس 
  بخيـــــــــــــــــــرات مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــد اآل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــإ   كـــــــــــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــــــــــواك يكليل
  بعــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــا زالــــــــــــــــــــــت خطايــــــــــــــــــــــاك

  تكــــــــــــــــــــون فرحــــــــــــــــــــان يكــــــــــــــــــــان أملــــــــــــــــــــ
  يحــــــــــــــــــــــــــــــدفها شــــــــــــــــــــــــــــــمال ويمــــــــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــك م   جــــــــــــــــــــــــأ ومعــــــــــــــــــــــــينلأنــــــــــــــــــــــــا ل
  بــــــــــــــــــــوك ملــــــــــــــــــــك الملــــــــــــــــــــوكوأنــــــــــــــــــــت أ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا  يز   أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا يه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا  كلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف عل

 وهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرع بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعنا راح يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 خليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش راح تزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وردة دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبك يازا

 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

 زعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش راح ت

 أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وردة دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبك يزاإ

 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قلب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يقول  يمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامحك ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يوت  يوكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ت

 ييــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــاحبي يــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــال يأصــــــــــــــــــــــــــــــــل كنيســــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتعلّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.. يزاإ يمن   ي. أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامحك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ت
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ـــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــوع جـــــــــــــــــــــــه علشـــــــــــــــــــــــانيأب دايمـــــــــــــــــــــــاً    ســـــــــــــــــــــــأل نفســـــــــــــــــــــــي لي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل   رض فقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الماليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ل

  اتعاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالي وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــب كبيــــــــــــــــــــــــــــــــر ليــــــــــــــــــــــــــــــــهأوبــــــــــــــــــــــــــــــــدالها  ــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــب وقل   دال

  ه محبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةه محبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألن اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ ا بــــــــــــــــــــــــــاغلط فــــــــــــــــــــــــــي حقــــــــــــــــــــــــــهليــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــوع بيســــــــــــــــــــــــــامح لم  

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجيلــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتوبــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــــــــدمان
  الخطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ويمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــح دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ىبينســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ويمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ويخلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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ــــــــــــــــد -١ ــــــــــــــــاش العي ــــــــــــــــدًا مــــــــــــــــا بيبق ــــــــــــــــد يفرحــــــــــــــــة تعــــــــــــــــد أب ــــــــــــــــبس جدي   ول
  ٢األيــــــــــــد) يوال جوابــــــــــــات وكــــــــــــالم يتقــــــــــــال ونقابــــــــــــل بعــــــــــــض األيــــــــــــد فــــــــــــ  
  

 رارــالق

  يــــــــــام الســــــــــنة فرحــــــــــانأطــــــــــول  نــــــــــا بــــــــــالرب يســــــــــوع ألكــــــــــن     
  عيـــــــــد يـــــــــوم مـــــــــا قبلتـــــــــه باإليمـــــــــان يبقيـــــــــت كـــــــــل أيـــــــــامى فـــــــــ   
  يخـــــــــالص مجـــــــــان يانـــــــــدأمـــــــــات و  يعنـــــــــ يزاإفكـــــــــر أكـــــــــل مـــــــــا    
  يشـــــــــــــــــــعر إنـــــــــــــــــــأو  يبيفـــــــــــــــــــرح بيـــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــوال يقلبـــــــــــــــــــ   
  يعيــــــــد مــــــــن تــــــــان يفــــــــ يتــــــــان يتــــــــان يعيــــــــد مــــــــن تــــــــان يفــــــــ   
  
  هنـــــــــــــــــا وهنـــــــــــــــــاك يأبـــــــــــــــــدًا مـــــــــــــــــا بيبقـــــــــــــــــاش العيـــــــــــــــــد تلعـــــــــــــــــب تجـــــــــــــــــر  -٢

  ٢خطايــــــــــــــاك) ينــــــــــــــك عــــــــــــــايش فــــــــــــــإكــــــــــــــالم الــــــــــــــرب يســــــــــــــوع  يناســــــــــــــ   
ـــــــــــــــــــالت -٣ ـــــــــــــــــــة وفســـــــــــــــــــحة أو حف ـــــــــــــــــــد لّم ـــــــــــــــــــاش العي ـــــــــــــــــــدًا مـــــــــــــــــــا بيبق   أب

ــــــــــــا    ــــــــــــبيهــــــــــــا الشــــــــــــر يكــــــــــــون موجــــــــــــود والن   ٢الظلمــــــــــــات) يس تســــــــــــلك ف
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  عيـــــــــد الغطـــــــــاس يـــــــــا عيـــــــــد الغطـــــــــاس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ -١ دجـــــــــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــــــــوع يتعم  
  منعـــــــــه وقـــــــــال لـــــــــه ده أنـــــــــا المحتـــــــــاج  
ــــــــــــــه -٢ ــــــــــــــا حمــــــــــــــل الل ــــــــــــــا ي ــــــــــــــت لن   جي
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــال يســـــــــــــــــــــــــــــــــوع ليوحنـــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــمح لـــــــــــــــــــــــــــــــــه يوحنـــــــــــــــــــــــــــــــــا -٣
  هبــــــــــــــــــــــــــــص ولقــــــــــــــــــــــــــــى روح اللــــــــــــــــــــــــــــ  
  والســـــــــــــــــــــــما راحـــــــــــــــــــــــت انفتحـــــــــــــــــــــــت -٤
ــــــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــــــي الحبي   هــــــــــــــــــــــــــــــوذا ابن
  المعموديــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــنغطس فــــــــــــــــــــــي -٥
  وتــــــــــــــــــــروح عنــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل خطيــــــــــــــــــــة  
 

  يـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــروف لكـــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــاس 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــن يوحنــــــــــــــــــــــــــــــــا المعمــــــــــــــــــــــــــــــــدان

ــــــــــــــــــــــــــــــيإ و    زاي تيجــــــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــــت ل
  علشـــــــــــــــــــان تشـــــــــــــــــــيل كـــــــــــــــــــل خطيـــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي وعمـــــــــــــــــــــــــــــــــدني   اســـــــــــــــــــــــــــــــــمح ل

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــــــــــــر األردنوعم   ده ف
  زي حمامـــــــــــــــــــــــــــة ونازلـــــــــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــــــــه
  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت اآلب بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
  ياللـــــــــــــــــــــي فرحـــــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــا أطف ــــــــــــــــــالت مــــــــــــــــــرات وٕاحن   ت
  وبنتولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والدة روحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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�رارــقال �
ـــــــــــــــــــــــا رُ    ســـــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــيحي

ــــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــوع دخل   عن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم باألكالي   طوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرح والتهلي   ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع -١     بالتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وال
  وكنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم لينـــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــموع  
  بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجون رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتم -٢
  والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس دخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم  
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزنكم تفتكرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا -٣
 علشـــــــــــــــــــــــــــــــان يبـــــــــــــــــــــــــــــــارك فينـــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح   ي
  متوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلالم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ل المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيحي
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوع فادينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح   ي
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  رارــقال

  منــــــــــا لمــــــــــا نصــــــــــوميســــــــــوع علّ 
  فالصــــوم معنــــاه مــــش هــــو الجــــوع

  
  بالصـــــــوم أخـــــــذ موســـــــى شـــــــريعتك -١
ـــــــــــــــــــــارب ســـــــــــــــــــــلّ      يمنبالصـــــــــــــــــــــوم ي
  يليــــــــــاإ يبالصــــــــــوم صــــــــــعد النبــــــــــ -٢
ـــــــ     يعـــــــيش بالصـــــــوم والصـــــــالة يوالل
ـــــــــ يو أمـــــــــا عـــــــــن أهـــــــــل نينـــــــــ -٣   يالل
ـــــــــــــــــــــــر قلـــــــــــــــــــــــبهم     بالصـــــــــــــــــــــــوم اتغي
  دانيــــــــــــال جــــــــــــوا جــــــــــــب األســــــــــــود -٤
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــارب احفظن   يبالصـــــــــــــــــــوم ي
 

  طــــــــــــــول اليــــــــــــــوم ينصــــــــــــــلّ  يإزا  
ـــــــ ـــــــع رب ـــــــاة م ـــــــه حي   يســـــــوع يلكن

  
  يــــــــــــــارب لمــــــــــــــا أقولــــــــــــــك يفاســــــــــــــمعن

  يمنـــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــاياك الحلـــــــــــــــــــــوة وعلّ 
  مركبــــــــــــــــــة ناريــــــــــــــــــة يللســــــــــــــــــما فــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــأكِ  الســــــــــــــــــما يعــــــــــــــــــايش فــــــــــــــــــ هن  
  الشــــــــــــر كــــــــــــام ســــــــــــنة يعاشــــــــــــوا فــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــــــــــــبهم ــــــــــــــــــــــــــــــا غف   وٕالهن
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــودصــــــــــــــــــــــــايم لل   ه رب الجن

ـــــــــــــــــذن   يمـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــالم وانق
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  صـــــــــــــــــــــــــــــليبي يـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــليبي
  قــــــــــــــــــــــــــــــــدام النــــــــــــــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــــــــــــــا
  صـــــــــــــــــــــــــــــليبي يـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــليبي
ـــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــك عن   لكـــــــــــــــــــــــن دي قيمت
  صـــــــــــــــــــــــــــــليبي يـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــليبي

  رشـــــــــــــــم صـــــــــــــــليبيأفـــــــــــــــي الصـــــــــــــــبح 
  صـــــــــــــــــــــــــــــليبي يـــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــليبي
  دا انـــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــرش حبيبـــــــــــــــــــــــــي

   

  فتخــــــــــــــــــــــــــــــــر بيــــــــــــــــــــــــــــــــكأ دومــــــــــــــــــــــــــــــــاً   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكعل أرفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك و أ

  مصــــــــــــــــــــــــــنوع مــــــــــــــــــــــــــن الخشــــــــــــــــــــــــــب
  لـــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــذهبغأ

  معايــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــان
  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ةف الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمو 

  فيـــــــــــــــــــــــــــــك انتصـــــــــــــــــــــــــــــار دومـــــــــــــــــــــــــــــاً 
  ه الجبـــــــــــــــــــــــــــــــــارابـــــــــــــــــــــــــــــــــن اللـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  احكـــــــــــــي يـــــــــــــا تـــــــــــــاريخ وقـــــــــــــول لنـــــــــــــا
  عــــــــــــــــــــــــــن إيمــــــــــــــــــــــــــانهم وحــــــــــــــــــــــــــبهم 
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائهم

ــــــــــــــــــــــــين -١ ــــــــــــــــــــــــت مت   كــــــــــــــــــــــــان إيمــــــــــــــــــــــــان ثاب
  وكــــــــــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــــــــبهم بــــــــــــــــــــــــــــردو ثمــــــــــــــــــــــــــــين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين   للف

ـــــــــــــــــــــر -٢ ـــــــــــــــــــــردو كثي   كـــــــــــــــــــــان عطـــــــــــــــــــــاءهم ب
  يــــــــــــــــــــــــــاكلوا نســــــــــــــــــــــــــيوا الراحــــــــــــــــــــــــــة انســــــــــــــــــــــــــيو 

  علشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير
  حتــــــــــــــــى الــــــــــــــــدم كــــــــــــــــان مــــــــــــــــش غـــــــــــــــــالي -٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــان دمـــــــــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــــــــيل   لل
  كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلإألن معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 

  ع اللـــــــــــي فـــــــــــات ياحكـــــــــــ ياحكـــــــــــي احكـــــــــــ -٤
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح
  احكـــــــــــــي يـــــــــــــا تـــــــــــــاريخ احكـــــــــــــي يـــــــــــــا تـــــــــــــاريخ

  

ـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــانوا قبلن ـــــــــــــــــــــــــــي ك   ع الل
  عـــــــــــــــــــــــــن عطـــــــــــــــــــــــــاءهم وبـــــــــــــــــــــــــذلهم
  عــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــهداء والقديســــــــــــــــــــــين

  بيميــــــــــــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــــــــــــا بيتزعــــــــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   دي رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمينللف

  تــــــــــــاريخ واحكــــــــــــي يــــــــــــا تــــــــــــاريخ واحكــــــــــــي يــــــــــــا
  للمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش تفكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  علشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير
ــــــــــــاريخ ــــــــــــا ت ــــــــــــاريخ احكــــــــــــي ي ــــــــــــا ت   واحكــــــــــــي ي
ــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــــــت فرحــــــــــــــــــــــــــة ومق   كان
  ألن معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــاريخ ــــــــــــا ت ــــــــــــاريخ احكــــــــــــي ي ــــــــــــا ت   واحكــــــــــــي ي
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يهمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات
  لحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم وحبيبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــــــــــــــــيح
  احكـــــــــــــي يـــــــــــــا تـــــــــــــاريخ احكـــــــــــــي يـــــــــــــا تـــــــــــــاريخ
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 رارــقال

ـــــــــــــــــــداس ـــــــــــــــــــال ق   كنيســـــــــــــــــــة ب
ـــــــــــــــــــداس ـــــــــــــــــــال ق   كنيســـــــــــــــــــة ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   -١ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارها بهي
  بيســــــــــــــــــــــــــــوع تحيــــــــــــــــــــــــــــا قويــــــــــــــــــــــــــــة  
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرون -٢   معموديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومي
  جســـــــــــــــــــــــده ودمـــــــــــــــــــــــه يعطـــــــــــــــــــــــون  
  
  مســــــــــــــــــحة مرضــــــــــــــــــى قنــــــــــــــــــديل -٣
ــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــل بركــــــــــــــــــــــــة وتهلي   أكالي
  
ـــــــــــــــــب خدمـــــــــــــــــة وطقـــــــــــــــــوس -٤   ترتي
  يســـــــــــــــــــــــــــوسإتخـــــــــــــــــــــــــــدم بهـــــــــــــــــــــــــــا   
  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلواتك روحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -٥
  يباركهــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــاد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــاس  ل
لـــــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــالص 

  
تعاليمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولية
األرثوذكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كيرياليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون والتوب
لألبديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  
بتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
بســـــــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــــالة اإلكليـــــــــــــــــــــــــــــــل

  
لخـــــــــــــــــــــــــــــالص كـــــــــــــــــــــــــــــل النفـــــــــــــــــــــــــــــوس
لننــــــــــــــــــــــــــــال ميــــــــــــــــــــــــــــراث الفــــــــــــــــــــــــــــردوس

  
إلهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس ورعي إكلي
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  رارــالق

  هلمــــــــــــا أقــــــــــــف قــــــــــــدام اللــــــــــــ ى ســــــــــــاعة الصــــــــــــالةـمــــــــــــا أحلــــــــــــ
ـــــــــــــى ســـــــــــــاعة الصـــــــــــــالة  ـــــــــــــا أحل   ال أشـــــــــــــعر بأحـــــــــــــد ســـــــــــــواه م
  
  مم فيهــــــــــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــــــــــاتي بتتســــــــــــــــــــــــــــلّ فيهــــــــــــــــــــــــــــا القلــــــــــــــــــــــــــــب بيــــــــــــــــــــــــــــتكلّ  -١
ـــــــــــــــــــــد تفيهـــــــــــــــــــــا روحـــــــــــــــــــــي بت   ـــــــــــــــــــــق   ى ســـــــــــــــــــــاعة الصـــــــــــــــــــــالةـم مـــــــــــــــــــــا أحل
  فيهــــــــــــــــا فــــــــــــــــرح وفيهــــــــــــــــا دمــــــــــــــــوع فيهــــــــــــــــا حــــــــــــــــرارة وفيهــــــــــــــــا خشــــــــــــــــوع -٢
  رجـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــا أحلـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــاعة الصـــــــــــــــــالةفيهـــــــــــــــــا توبـــــــــــــــــة وفيهـــــــــــــــــا   
  كراهاه طــــــــــــــــول الليــــــــــــــــل نفســــــــــــــــي فــــــــــــــــقبــــــــــــــــل النــــــــــــــــوم باشــــــــــــــــكر اللــــــــــــــــ -٣
  أســــــــــــــــــــــتيقظ وأنــــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــا أحلــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــاعة الصــــــــــــــــــــــالة  
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 على عهدين يالكتاب المقدس الثمين يحتو 

   ٢٧ عهد جديد ٤٦عهد قديم 
  سفراً  ٧٣كل الكتاب 
  على يحتو العهد القديم ي

  تثنية  ـ عدد ـ الويين ـخروج  ـتكوين 
  راعوث ـقضاة  ـيشوع 

  سفرين أيضًا ملوك سفرين يصمويل يحو 
  أخبار أيام سفرين

  أستير  ـنحميا  ـعزرا 
   ـجامعة  ـمثال أ ـمزامير  ـأيوب 

  نشاد نشيد األ
  دانيال  ـحزقيال  ـ يمراث ـرميا إ ـشعيا إ

  عاموس ـيوئيل  ـهوشع 
  ميخا  ـيونان  ـعوبديا 
  صفنيا ـحبقوق  ـناحوم 
  يمالخ ـزكريا  ـحجى 

  واألسفار القانونية التانية
  باروخ ـيهوديت  ـطوبيا 

  وسفرا المكابيين حكمة يشوع وسليمان ـتتممة دانيال وأستير 
  :على يوالعهد الجديد يحتو 

  لوقا ويوحنا ـمرقس  ـمتى 
  كورنثوس رسالتين ـرومية  ـأعمال الرسل 

  يوكولوس يفيلب ـأفسس  ـ ةغالطي
  عبرانيين ـفليمون  ـتيطس  ـ نوتيموثاوس رسالتيتسالونيكى رسالتين 

  يعقوب وبطرس رسالتين
  ويهوذا ويوحنا ثالث رسايل

  وأخيرًا سفر الرؤيا
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  منهج الطقس. ٢

  للصف الخامس 

  االبتدائي
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ل يـــتحو  يأرتبتهـــا الكنيســـة لتقـــديس ســـر االفخارســـتيا  يتـــهـــو مجموعـــة مـــن الصـــلوات ال يلهـــالقـــداس اإل  

جمــل أم نعــرف ونــتعل  يلهــوبالقــداس اإل ،لــى جســد ودم المســيحإ (توضــيح بــدل الخمــر) الخبــز وعصــير الكرمــة
 .هوتيةالالروحية وال يالمعان
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א�����WH�� �
  صرية كبادوكية.م) أسقف قي٣٧٩ ـ ٣٢٩وضعه القديس باسيليوس الكبير ( :يالقداس الباسيل -١
م) أسقف القسطنطينية. وعـادة ٣٩٠ ـ ٣٢٩وضعه القديس غريغوريوس الثيؤلوغوس ( :يالقداس الغريغور  -٢

  عياد السيدية الكبرى.األ يى فيصلّ 
م) ٤٤٤ ـ� ٣٧٧( لى القـديس كيـرلس الكبيـرإسب أصًال القديس مرقس الرسول، ولكنه نُ  هوضع :يالكيرلس -٣

  .بعض األواشي هعليجمعه وزاد  ينه هو الذأل ،٢٤ ـسكندرية البطريرك اإل
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 رفــع بخــور بــاكر يلهــن يســبق القــداس اإلأطقــس اســتعداد لتهيئــة الكنيســة الســتقبال المســيح، ويجــب  وهــ  
  يل.لوتسبقه تسبحه نصف ال
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 يكرســـ يويضـــع الكـــاهن الكـــأس فـــ ،الخدمـــة يوانـــأكـــاهن ويمســـح ال الكـــاهن صـــالة االســـتعداد، ييصـــلّ   
 يويضــع لفافــة علــى الكرســـ ،ويضــع المســتير جانبــه ،سأويضــع لفافــة مفتوحــة مــن الوســط علــى الكـــ ،الكــأس

ـــة الكـــاس والم ـــرة ســـتير،التغطي ـــة كبي ـــة داخـــل  ،ة فوقهـــافـــولفا ،ويضـــع الكـــاهن تحـــت الصـــينية لفاف ـــة دائري ولفاف
  مامية وخلفية.أعلى شكل مثلث  القبة ويضع لفافتين فوق ،ةالقبة فوق الصيني ويضع ،الصينية
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ن المزامير تنبأت عن حياة السيد المسيح الحمل، وذلك أل ةالمزامير قبل تقدم يرتبت الكنيسة أن تصلّ   
  واألباركة. المزامير بدون وجود الحمل ىتصل وال ،يوعمله الفدائ
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. وهـــو يقـــول جســـد ودم المســـيح ســـيحملن الكـــاهن أل ،هيـــون بعـــد المزاميـــر ويقـــوم الكـــاهن بغســـل يدتكـــ  

  بالترتيب:
�����"��	�
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وهــو   ،ز الحيــاةبــن المســيح هــو خأل ،الخبــز حمــل يونحــن نســمّ  (الخــروف الصــغير)، يكلمــة حمــل يعنــ  

شـماس  وعلـى يمينـه ،الحمـل طبـق يحمـلمامـه شـماس أو  ،يقـف الكـاهن علـى بـاب الهيكـل حامل خطايا العالم،
  دورق المياه. شماس يحمل وعلى يساره ،قارورة بها عصير الكرمة يحمل
  

���Qد�(���ن�א
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ويكـون  ه يسـوع المسـيح الواحـد،لـى اللـإيشـير  ين العدد الفـردأل ،ييجب أن يكون عدد القربان عدد فرد  

 شارة للـذبائح الخمـس والعصـفورانإ ةسبع ،القديم لى ذبائح العهدإشارة إ ةو خمسأ ،لثالوث القدوسلشارة إ ةثالث
  برص.الخاصان بتطهير األ
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لـى ذبـائح العهـد إوتشـير  ،خـرىاأل القـرابين يباقبها ويلمس  ،ىمناليتكون بيده  فضل قربانةأبعد اختيار   

  ويرشم به القربانة المختارة. ،الكرمة بعصير بهامهإثم يبل  ،وتالمست معه ،الصليبلى إشارت أ يالقديم الت
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لـى معموديـة رب إ ةر اشـإ هـذاو  ،المختـارة ةد القربانمّ ويع ،خذ مياه من الدورق بيدهأيدخل الكاهن الهيكل ي  
الشــعب يقــول الطلبــات  يمــام الشــعب لكــأب الكــاهن يقــف واأل ،الســماء مفتوحــة كانــت هــذا الوقــت يفــ ،المجــد
جــل أوفــى هــذا الوقــت ينســكب الكــاهن علــى الحمــل يطلــب مــن  ،تصــعد للســماء وهــى مفتوحــة يلوات التــوالصــ

  الشعب.
  

� �
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كمـا رأى دانيـال  ،لى القداسة والنقـاوةإ يشير بيضالكتان األ ألن يلف الكاهن القربانة بلفافة بيضاء كتان  

كان البسـه الـرب  يلى القماش اللإوهذه اللفافة تشير  ،ن الكتانبيض مأوملتحف بثوب  ،هياؤ ر  يالرب ف يالنب
  المذود. ييسوع ف
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 اً وتكريمــ ســه احترامــاً أيرفــع الكــاهن القربانــة فــوق ر  ،القربانــة الملفوفــة ظهــريضــع الكــاهن الصــليب علــى   

 ثـالوثألن سـر ال للكنيسـة) وبنيانـاً  (سـالماً  الصـالة يوينهـ )واكرامـاً  (مجـداً  يصلّ مام الشعب ويأويقف  للمسيح،
والشــماس الممســك بقــارورة األباركــة يرفعهــا علــى رأســه أيضــًا  ، ويلــف الكــاهن حــول المــذبحســر بنيــان الكنيســة

وهـو يقـول: مجـدًا  الصـينية يويضـعها فـ ،رشومات ثالثويرشم القربانة  .كما فعل سمعان الشيخ خلف الكاهن
  خارج الهيكل. طبق الَحمل ويوضعالقربانة على اليمين،  يثة فوتكون الثقوب الثال ،وٕاكرامًا... 
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 يمـام الكـاهن شـماس فـأنهايتها يقـف  يوف ،الكاهن صالة الشكر يالصينية يصلّ  يبعد وضع القربانة ف  
ثالن المالكـين مـء يضـايووقـوف الكـاهن والشـماس علـى هـذا الشـكل بمالبسـهما الب ،خرى مـن المـذبحالناحية األ

الـرجلين حيـث كـان جسـد يسـوع  ر عنـدَخـعنـد الـرأس، واآل القبـر بثيـاب بـيض، واحـداً  يتهما المجدليـة فـأالذين ر 
  .موضوعاً 
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س بلفافتين أمن الصينية والك كال  الكاهن يغطّ نهايتها يُ  ين فيت هكذا ألم وسُ  ،هذه الصالة اً سر  ىصلّ تُ   

شير وي ،مامهأباالبروسفارين بمساعدة الشماس الواقف ويغطى المذبح  رة الى تكفين المسيح،شاإ ،من الكتان
  للختم. وتوضع لفافة صغيرة فوقه رمزاً  ،على قبر المسيح عَ ضِ وُ  يلى الحجر العظيم الذاالبروسفارين إ
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ويرشــم  خــديم حيــث يقــف خلــف الخــدام وُيصــلي التحليــل،، وٕان لــم يوجــد ُيصــليه الالشــريكالكــاهن  يهيصــل  
  .على نفسهثم الشعب ثم كليروس اإلثم خمس رشومات بالترتيب على الكهنة ثم الشمامسة 
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ـــيُ    ر الكـــاهن ثـــالث دورات بخـــور داخـــل الهيكـــل وهـــو يُ بخ مامـــه أويـــدور  ،الصـــغار يواشـــأالـــثالث  يصـــل

ويخرج الكاهن خارج الهيكل ويعمل دورة واحدة بصحن الكنيسـة مـن بحـرى  ،والبشارةبالصليب  الشماس ممسكاً 
 أقـر لى الهيكل ويعمل دورة واحدة حول المذبح واثنـاء دورة البـولس يُ إلى كرازة بولس الرسول ويعود إ لقبلى يشير
  رسالة من رسائل بولس الرسول.فصل من 
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  رسائل الجامعة) وال يوجد للكاثوليكون دورة بخور. بعد البولس، وهو (أحد أقر يُ   
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ويعمــل الكــاهن ثــالث دورات حــول المــذبح وال يطــوف  وهــو (أعمــال الرســل)، بعــد مــرد االبركســيس، أقــر يُ   

  ول فقط.الكاهن الكنيسة كلها بل الخورس األ
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علــى أعيــاد القيامــة أن أل ،ســينفتــرة الخم يفــ أوال يقـر  ،سبركســيبعــد اإل أر القديســين ويقــر يَ علــى ِســ ييحتـو   
  وتفوق أعياد الشهداء.
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مـن  يشـعياء النبـإسـمعها  يوهى التسبحة الت قنوم االبن فقط (ربنا يسوع المسيح)أخاصة ب ةهذه التسبح  
  من السمائيين. يوسمعها يوحنا الرائ فيم،ار يفم الس
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 ربعــة والعشــرين قسيســاً باأل مــام بــاب الهيكــل وهــو متمــثالً أر الكــاهن الــثالث تقديســات ويبّخــ ى بعــدتصــلّ   
  قدوس). ..قدوس ..ه قائلين (قدوسيسبحون الل  وأ ًا،يديهم مجامر مملوءة بخور أه وبمام عرش الل أالواقفين 
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 منهمــا حــدأذا لــم يقــرأه إ و  ،و الكــاهنأســقف األهــو نجيــل اإل أيقــر  يالــذو  :نجيــلاإل أقــر نجيــل يُ وشــية اإلأبعــد   

نجيـــل يقـــف ثنـــاء قـــراءة اإلأو ، هلكلمـــة اللـــ ن نكـــون واقفـــين احترامـــاً أنجيـــل عنـــد قـــراءة اإل يه الشـــماس، ينبغـــأيقـــر 
  وهــذه الشــموع توقــد  ،مضــيئتين شــمعتينشماســان علــى المنجليــة واحــد علــى اليمــين وواحــد علــى اليســار حــاملين 

  ."يكالمك ونور لسبيل يسراج لرجل" :ييقول داود النب بل كما ،نجيل وليس للقارئلإل ال
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  .منحني الرأس للشرق جهاً تّ ويقف مُ  يقونات)مام الحجاب (حامل األأن الكاهن يصليها أل ايت هكذم سُ 
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  .الكبار يواشأالكاهن الثالث  يصلّ يُ 

   .مةالسال ـ١
 .باءاآل ـ٢

  .االجتماعات ـ٣
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  منهج المحفوظات. ٣

  للصف الخامس 

  االبتدائي
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دِء عنـَد اللــِه. ُكـل شـيٍء " في الَبدِء كاَن الَكِلَمُة، والَكِلَمُة كاَن عنَد اللـِه، وكاَن الَكِلَمُة اللـَه. هذا كاَن فـي الَبـ
ـــا كـــاَن. فيـــِه كانـــِت الحيـــاُة، والحيـــاُة كانـــت نـــوَر النـــاِس، والنـــوُر أضـــــاَء فــــي  بـــِه كـــاَن، وبَغيـــِرِه َلـــم َيُكـــن َشـــيٌء ِمم

  الظلَمــِة، والظلَمــُة لــم ُتدِركـــُه.
 ـِه اسُمُه ُيوحنا. هذا جاَء للشبواِسطِتِه. َلـم َيُكـن هـو كاَن إنساٌن ُمرَسٌل ِمَن الل وِر، ليؤِمَن الُكلَهادِة لَيشَهَد للن

َعـاَلُم بـِه النوَر، بل لَيشَهَد للنـوِر. كـاَن النـوُر الحقيقـي الـذي ُيِنيـُر ُكـل إنسـاٍن آتيـًا إلـى الَعـاَلِم. فـي الَعـاَلِم كـاَن، وال
ــتِه جــاءَ  َن، والَعــاَلُم لــم َيعِرفــُه. إلــى خاص ــا الــذيَن َقِبُلــوُه فأعَطــاُهم ُســلطانًا أن َيِصــيُروا ُكــو ــُتُه َلــم َتقَبلــُه. وأم وخاص ،

الـذيَن ُوِلــُدوا لــيَس ِمـن َدٍم، وال ِمــن َمِشـيَئِة َجَســٍد، وال ِمــــن َمِشـــيَئِة َرُجــــٍل، لكـِـــن  أبنـاَء اللـــِه، الـذيَن ُيؤِمنــوَن ِباســِمِه.
ـــدوا. ـــِه ُوِلـ ـــَن اللــ ـــًة الكَ و  ِمـ ـــوءًا ِنعَمـ ـــِه، َممُل ـــٍد ألبيـ ـــٍن وِحيـ ـــِد ابـ ـــَل َمجـ ــا َمجــَدُه، ِمثـ ــا، ورأيَن ِلَمــُة صــاَر َجَســدًا وَحــل َبيَنَن

ُيوحنا َشِهَد َلُه وَصَرَخ قاِئًال: هذا الذي ُقلُتُه: إن الذي َيأِتي َبعِدي كاَن َقبِلي. َحقّـًا كـاَن أقـَدَم ِمنـي. ونحـُن  وَحقّــًا.
ـــا النعمـَــُة والَحـــق َجم ـاُموَس بُموَسـى ُأعِطـَي، أمالن فبَيسـُــوَع يعًا َأَخذَنا ِمِن امتالِئِه، وِنعَمًة ِعَوضًا َعن ِنعَمٍة. ألن 

  (والَمجـُد ِللــِه دائمـًا)             المســيِح َصــاَرا".
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ـــاَم ِمــ" ثُ  ـــم َقــ ـــِع، وَدخَ ـَن المَ ـ ـــلَ ْجَمـ ـــتَ  ـ ـــمَعاَن.سِ  َبيـ ـــاةُ وكانَ  ـ ـــمَعاَن بِ سِ  ــــت َحَمـ ـــى شَ ـ ـ ـــدِ ُحم ـــأَ يَدةٍ ـ ـــا. أَ ـنْ ُلوُه مِ . َفَسـ ْجِلَهـ

ــى، َفتَ َفَوَقــَف َفـوقــًا ِمنهــا، وَزَجــَر الحُ  ـهُــْم.َمـتْ دَ َقـاَمـــْت وخَ  ــالِ وفي الحَ  َكْتَهـــا.رَ م  
ـا هـو فكـاَن ، ُيَقدمونَ ى، بأنــواِع أمـراٍض كثيـرةٍ ْم َمرَضـنـَدهُ الـذيَن عِ  كاَن ُكـل  مسِ الش  وبِ رُ َد غُ نْ وعِ  هُــْم إليـِه. أم

هـو  : أنـتَ قـولُ تَ  ةٌ خَ َصـارِ  يـريَن، وهـيَ َكثِ  نْ ُج ِمـخـرُ يُن تَ َياطِ الشـ تِ ِفيِهْم. وكاَنـهُــْم َفيْشـٍد ِمنْ واِحـ ُع َيَدْيِه علـى ُكـل َيضَ 
  سـيُح ". ــُه هــو المَ هُـْم كانوا َقــْد َعَرفُــوُه أن ُقوَن؛ ألن ـْم وال َيَدُعهُـْم َينطِ ِهُرهُ تَ ـِه. فكاَن َينْ يُح ابُن الل المسِ 

  جـُد ِللــِه دائمـًا )( والمَ 
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ــــاَن ب"وٕاذا إنْ    ــــاٌن كـ ــــلِ ورشَ أُ َســـ ــــمَعاُن،يَم اسـْـــُمــــُه سِ ـــ ــــاُن كــــاَن َبــــاّراً  ـ ــــًا ُمتوقعــــًا تَ تَ  وهــــذا اإلنَسـ ــــَراِئيلَ عزِ قّيـ  ،َيــــَة إْسـ

 ِمــ َم بــَوْحيٍ ْعِلــكـــاَن َعليـــِه. وكـــاَن َقــــْد أُ  وُح القُـــُدُس والـــر ــ وِح القُــُدسِ َن الــرســيَح لمَ ُيعــايَن ا أنْ  َقْبــلَ  وتَ ُه ال َيــَرى الَمــأن
 بِ  . فأقَبـلَ الرب ـوِح إلـى الهَ الــرـ بُ َعا َعنـُه كمـا َيِجـأَبـَواُه، ِلَيْصـنَ  َيسـوعَ  ـلِ ْفـبالطِ  لَ ا َدَخـيَكـِل. ولمَحَمَلـُه اُموسِ فـي الن ،

ا َقـْد أْبَصـَرتَ  ي ؛ ألن َعْيَنـَحَسـَب َقوِلـكَ  سـالمٍ بِ  ُق َعْبـَدكَ ْطِلــَه قائًال: اآلَن يـا َسـيدي تُ الل  كَ َراَعْيِه وَبارَ مَعاُن على ذِ سِ 
  ". ــَراِئـيـلَ إسْ  ـكَ ــْعبِ ِلشَ  َمــِم، َوَمْجـداً َجلـى لألُ تَ  ـوراً . نُ ـُعوبِ ُه قُـداَم َجميِع الش ، الذي أعَدْدتَ الَصكَ خَ 

  جـُد ِللــِه دائمـًا )( والمَ 
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يـــــــــا َبِنـــــــــي   اسَتَجبَت لي يا إَلَه ِبري. في الشدِة فرجـَت َعنـي. تَـراَءف علـي يـارب واسـمع َصـالتي. إذ دَعوتُ 
  َتثُقُل قلوُبُكم؟ لماذا ُتِحبــوَن الَباِطــَل وَتبَتُغــوَن الَكــِذَب؟الَبَشر حتى َمَتى 

الرب َيسَتجيُب لي إذا ما َصرخُت إليه. اغَضـُبـوا وال ُتخِطئوا. الـذي  ًا.اعَلُموا أن الرب قد َجَعَل َصِفيُه َعَجب
 . بُلوا علــى الــروتَوك ، َتقولوَنُه في ُقُلوِبُكم انَدموا عليه في َمَضاِجِعُكم. ِاذَبحوا ذبيَحَة الِبـر  

. َأعَطيَت ُسُرورًا لَقلبي.َكِثيروَن َيقولوَن: َمن ُيريَنا الَخيراِت؟ َقِد ارَتَسَم َعلينا ُنو  قـد َكثُـُروا ِمـن  ُر َوجِهَك يارب
  ـــاِء.    َثَمِر ِحنَطِتهم وَخمِرِهم وَزيِتهم. فبالسالِم أضَطِجُع أيضًا وأناُم. ألنَك أنَت وحَدَك يــارب أسـكنتَـِني علـى الرجَ 

  هللويــا
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األرِض ُكلهـا؛ ألنـُه َقـِد ارَتفـَع ِعَظـُم َجالِلـَك فـوَق السـَمواِت. ِمـن أفـواِه أيهـا الرب ربَنا، ما أعَجَب اسَمَك فـي 

  ت َعــدوًا وُمنَتِقــمًا.األطفاِل والرضَعاِن هيأَت ُسبَحًا، ِمن أجــِل أعــداِئك ِلُتســكِ 
ــَمواِت أع ــي أَرى الســى تَــذُكَرُه، أو ابــُن ألنســَتَها، َمــن هــو اإلنســاُن َحتجــوَم أنــَت أسمــاَل أَصــاِبِعَك، القَمــَر والن

 جَتــُه، وعلــى أعَمــاِل َيــَديَك أقمَتــُه. ُكــلــى َتفتِقــَدُه ؟! أنقصــَتُه قلــيًال عــن المالئَكــِة. بالمجـــِد والكرامــِة تواإلنســاِن حت 
والَبقَر َجِميعًا، وأيضًا َبَهاِئـَم الَحقِل، وطيوَر السماِء، وأسـماَك الَبحـِر الســاِلَكَة  شيٍء أخَضعَت تحَت قَدَميِه: الَغَنمَ 

  في البحاِر. أيهـا الرب ربَنا َمــا أعَجـَب اســَمَك فـي األرِض ُكلهــا.    هللويــا
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، ال ِعَظـاِمي  يارب فـإن ي َضـعيٌف. اشـِفني يـاربفـإن بني بَسَخِطَك. ارَحمِني يــاربتني بَغَضِبَك، وال تؤدتُبك

  َقِد اضَطَرَبت وَنفِسي َقِد انَزَعَجت جـِـّدًا، وأنــَت يــارب فـإلـى َمـتَــى؟
َمـن َيعتـِرُف  ِت َمـن َيـذُكُرَك، وال فـي الَجحـيمِ ُعد وَنج َنفِسـي، وأحيِنـي ِمـن أجـِل رحَمِتـَك. ألنـُه لـيَس فـي الَمـو 

ُم ُكل ليلٍة َسرِيري، وِبـُدُموعي أِبـل ِفَراشـي. َتعكـَرت ِمـَن الَغَضـِب َعينـاَي. ِشـخُت ِمـن لَك.  ـِدي. ُأَعوَتِعبُت في َتَنه
ِمَع َصــوَت ُبكــائي. الــرب َســِمَع َتَضــرِعي. ســاِئِر أعــَداِئي. ُابُعــدوا َعنــي يــا جميــَع فاِعِلـــي اإلثــِم؛ ألن الــرب َقــد َســ

  دًا.    الرب لَصالِتي َقِبَل. َفلَيخَز ولَيضَطرب ِجدًا جميُع أعَداِئي، ولَيرتَـدوا إلى وراِئـِهــم بالـِخــزي ســريـعـًا ِجــ
  هللويــا
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 الر إذا ما َرد المُ  لَ ثْ ا مِ ْرنَ هَيوَن، صِ َسْبَي صِ  ب يَن. ِحينَ تعـزئـٍذ ُيقـالُ هــليًال. ِحينَ ا تَ نَ ا َفَرحـًا، وِلَسـانُ أل َفُمَنـِئـٍذ اْمـتَ ي 

نيَع َمعهـُـْم. َعظـَم الــر َمِم: إن الر في األُ  َم الصَقْد َعظ ب نيــَع َمعنَ  ب يــَن. حِ ـا َفرِ ــْرنَ صِ ـا فَ الص  
 ـــ لَ ْثـــَســـْبَينا، مِ  اْرُدْد َيـــارب ُمــــوِع َيْحُصـــُدوَن بِ . الـــذِ وبِ فـــي الَجُنـــ يولِ السكـــانوا  راً َســــيْ  اِالبِتَهــــاِج.يَن َيزَرُعـــوَن بالد

  .    هللويــاــمْ هُ ــيَن أْغمـارَ ـلِ ْم، وَيعـودوَن بالَفــَرِح َحـامِ ذاَرهُ ـيَن بِ لِ َباكـوَن َحامِ  مْ يروَن، وهُ َيسِ 
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 لٌ . َباِطــاُس ر ًال َســِهَر الُحــَة َفَبــاطِ يَنــدِ المَ  ب الــر  َيحــُرْس  وَن، وٕاْن َلـــمْ اؤُ َب الَبنــِعــًال تَ َفَبــاطِ  الَبْيــتَ  ب َيــْبِن الــر  إْن َلــمْ 
َن ـِمـ يَراثٌ ـوَن ِمــومـًا. الَبُنـُه نَ بـاءَ ُح أحِ ُه َيمـنَ . فإن مـومِ بالهُ  ْبزَ ي الخُ ُكم يا آِكلِ َبْعِد ُجُلوسِ  نْ ـوا مِ . انَهضُ كيرُ التب هو لُكمْ 

، أُ ر ـالــ ــثَ  َرةُ ـجــب ــهامِ  َرةِ ـَم ــَبْطِن. كالس ــدِ بِ  ال ــ ، كــذلكَ الَقــوي  َي ــ َيمــألُ  الــذي هــو الرُجــلُ  يَن. َمغبــوطٌ تيقِظــاُء المُ أبَن ُه َجْعَبَت
  .    هللويــاــْم فـي األْبــوابِ هُ ْوَن إذا َكلمــوا أْعـداءَ ٍذ ال َيْخزَ ئِ نُهْم. ِحينَ مِ 
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، السـميِع الذيَن َيتــُقوَن الـر ُطوَبى لجَ  وَيكـوُن لـكَ  بوطـاً يُر َمغْ ِصـ. تَ كَ َعاِبـأتْ  َمـَرةِ ْن ثَ ِمـ ِه. تأُكـلُ يَن فـي ُطُرِقـاِلكِ ب 
  .َمـاِئـَدِتـــكَ  َحــْولَ  ــُددِ يُتوِن الجُ الز  وسِ رُ غُ  لُ ثْ وَك مِ . َبنُ كَ َبْيتِ  َبٍة في َجَواِنبِ َكْرَمٍة ُمْخصِ  لَ ثْ مِ  يرُ صِ تَ  كَ . اْمَرأتُ الَخيرُ 

. ي الر قِ ساُن الُمت اإلنْ  ا ُيَباَركُ هَكذَ  مِ  ُككَ ُيَبارِ ب بـامِ يَم َجمِ لِ أوُرَشـ ْيراتِ ُر خَ ْبصِ ْهَيوَن، وتُ ْن صِ الرَحَياِتـكَ  يـَع أي ،
  .    هللويــايــلَ ـالُم على إْســَرائِ . والس يكَ ـي َبنِ ـَرى َبنِ وتَ 
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ــ ، وأســُجُد ُقــداَم لــكَ  لُ َرتــالئكــِة أُ ي. أَمــاَم المَ َفِمــ كلمــاتِ  َمعَت ُكــل اْســتَ  كَ ي؛ ألنــَقلِبــ ْن ُكــل يــارب ِمــ ُف لــكَ رِ أْعَت

. الَيـوَم الـذي علـى الُكـل  وَس القـد  َقْد َعظْمَت اْسـَمكَ  كَ ؛ ألن وَحقكَ  كَ ْحَمتِ على رَ  كَ ُف ِالسمِ رِ . وأْعتَ قدسِ المُ  كَ يكلِ هَ 
ُعوا هُــْم َسـمِ ، ألن األْرضِ  ُملـوكِ  ُكـل  يـارب  ْف لـكَ رِ َفلَيعتَ  .ُقوةٍ ي بِ ْفسِ ُر التطلَع على نَ كثِ ُسـرَعـٍة. تُ ي بِ فيِه أْجبنِ  أْدعوكَ 

، ألن َمْجــَد الــر الــر  . ولُيســبُحوا فــي ُطــُرقِ كَ َفِمــ َمــاتِ ســاِئَر َكلِ  َعِظــب يمٌ ب الــر ؛ ألن عـــاتِ واضِ ـتَ وُيعــايُن المُ  عــالٍ  ب ،
ــَيعرِ  والكاِئنــاتِ  ــ ْن ُبْعــٍد.ُفهـــا ِم ــَلْكُت فــي وَســِط الش ــتُ  دةِ إْن َس ــَدْدتَ  ْجــزِ ي. علــى رِ ْحيِن ــَدكَ  األعــداِء َم ي لَصــْتنِ ، وخَ َي

  .    هللويــاُرْكـهـاـتـال تَ  يـارب  َيَدْيــكَ  . أعمــالُ دائمٌة إلى األَبدِ  كَ ْحَمتُ ي. يارب رَ ُيكاِفُئ َعن  ب . الر كَ ينُ َيمِ 
  

� �
� �
� �



- ٣٥ - 

 

�د����&�W� �
&N"א�m�"א�������Pن���وא��������'PאF���FE�-م��Eא��� �

 تَضـــ ْت إلـــى َصـــْوتِ ِصـــْع لـــي. أنْ مِ فاْســـتَ  َصـــَرْختُ  إليـــكَ  يــارب َصـــالِتي  مْ قِ ســـتَ . ِلتَ عي، إذا مـــا َصـــرْخُت إلْيـــكَ ر
َقْلبـي  لْ ِمـ، وال تُ ي ِلشـَفتَ  يناً َحِصـ حاِفظـًا ِلَفِمـي، وبابـاً  يارب  عْ َمَساِئيٍة. ضَ  ةٍ يحَ بِ كذَ  ُكْن َرْفُع َيَدي . ِليَ ُقداَمكَ  كالَبُخورِ 
ـديُق ْبنِ يِهــم. فلُيـؤدِ مـَع ُمْختارِ  ِفـقُ ِم، وال أت ي اإلثْـلِ َفـاعِ  فـي الخطاَيـا مـَع النـاسِ  َلـلٍ عِ بِ  ، فيَتَعللُ الشــر  إلى كالمِ  ي الص

ـخَرةِ َقـِد اْبَتلَعـْت أقويـاءَ  بَمَسـرةٍ  ي أيضـاً ي؛ ألن َصـالتِ ِئ ال َيـْدِهُن رأِسـاطِ يُت الَخـزَ  ي.نِ َبَرْحَمٍة وُيوبخْ  ُهم ِعنـَد الص .
حــيِم؛ ألن نــَد الجَ ظاُمُهـــْم عِ ـَبدَدْت عِ . َتــقوا علــى األْرضِ انَشــ ْحِم األْرضِ َشــ ثــلَ وا. مِ لذّ اْســتَ  ُهـــمْ َمــاِتي ألن َكلِ  َيســمعونَ 

ــْفِســنَ  لْ قُتــوكْلــُت، َفــال تَ تَ  َعليــكَ  . يــارب يــارب  ا إلْيــكَ َنــعُيونَ   ُشــكوكِ  نْ َصــُبوُه لــي، وِمــالــذي نَ  َن الَفــخ ي ِمــي. اْحَفْظِن
  .    هللويــاــمُ اإلثْ  ِه، وأكـوُن أنـا َوحـدي َحتـى َيجـوزَ َبَكتِ في شَ  طاةُ ِم. َيْسـقُـُط الخُ ي اإلثْ لِ َفاعِ 
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ؤَ تكِ . ال تَ ـي َمـا ُدْمــُت َموُجــوداً إللِهـ ـلُ َرتـب فـي َحَيـاِتي، وأُ َســبُح الـر . أُ ب ي الر ْفسِ َسبِحي يا نَ  َسـاِء، لـوا علـى الر
 ْهِلــــكُ تَ  اليــــومِ  ــــكَ ِهـــْم، فـــي ذلِ َرابِ وُحُهـــْم َفَيُعــوُدوَن إلــى تُ ُج ر خــرُ . تَ الٌص َخــ مْ نــَدهُ عِ  ، الــذيَن لــيَس رِ ي الَبَشــوال َعلــى َبِنــ
  ــْم.هِ كاَفــُة أفَكـارِ 

مـا فيـِه.  وُكـل  ماَء واألْرَض والَبحـرَ َع السـِه، الـذي َصـنَ ب إلِهـكاُلُه على الر ُه، وات ينُ إَلُه َيعقوَب ُمعِ  ُطوَبى ِلَمنْ 
اِنِع الحُ إلى الدهرِ  الَعْدلَ  ظِ افِ الحَ  عاَم.ْعطِ يَن. المُ ـْكـَم ِللَمظُلومِ ، الصي الجَياَع الط  َيحِ الر ب دِ المُ  لقي يَن. الـر يمُ ُيِقـ ب 
ــ طيَن.اقِ الس  ــمُ الــر ُيَحك ب  الُعميــاَن، الــر ُيِحــب يقِ  بــد الص يَن، الــر يــُد َة، وُيبِ يَم واألْرَمَلــُد الَيِتــَرَبــاَء، وَيْعُضــَيحَفــُظ الغُ  ب

  .    هللويــاجيــٍل إلى جيــلٍ  ْهَيــوُن ُمنـذُ يـا صِ  ــكِ ، وٕالهُ إلى الدهرِ  ب الر  . َيْمِلكُ طاةِ ُطُرَق الخُ 
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: أنَت ربي، وال بلُت. ُقلُت للري َعليَك توكفإن يسـيِه ِاحَفظِني ياربَتحتاُج إلى َصالِحي. أظَهَر َعجاِئَبُه لقد 

 الذيَن في أرِضِه، وَصـنَع فـِيِهم ُكـل َمِشـيئاِتِه. َكثُـَرت أمراُضـُهم الـذيَن أسـَرعوا َوَراَء آَخـَر. ال أجَمـُع مَجـاِمَعُهم ِمـنَ 
. الـــرب هـــو َنِصـــيُب ِميراِثـــي وكأِســـي ماِء، وال أذُكـــُر أســـماَءُهم بَشـــَفتيـــاُل الـــد ـــُرد إلـــي ِميراِثـــي. ِحَب . أنـــَت الـــذي َت

  المساَحِة َوَقَعت علي ِمَن األِعــزاِء، وٕان ِميــراِثـي لثَــابـٌت ِلــي.
 ألنـهُ ُأباِرُك الرب الذي أفَهَمِنـي، وأيضًا إلى الليِل تُنِذُرني ُكلَيَتاَي. َتقدمُت فرأيُت الرب أَمامي في ُكل حيٍن؛ 

عن َيميِني لكي ال أَتزعَزَع. ِمن أجِل هذا َفِرَح َقلبي، وتهلَل ِلَساِني. وأيضًا َجسِدي َيسُكُن على الرجـاِء؛ ألنـَك ال 
فَتِنـــي ُســـُبَل الحَيـــاِة. َتمُألِنـــي َفَرحـــًا مـــع وجِهـــَك. وَســـَك َيـــَرى فَســـادًا. قـــد َعرَتتـــُرُك َنفِســـي فـــي الَجحـــيِم، وال تَـــَدُع ُقد 

  ـَجـــُة فـي َيميِنــَك إلـى االنقضــاِء.    هللويــاالَبـه
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ـِل. َخلصني يارب فإن الَباَر َقد َفِنَي، وقد َقلِت األماَنُة ِمن َبني الَبَشِر، وتكلـَم ُكـل أَحـٍد مـَع َقريِبـِه باألباطيـ  

ــ ــاِطَق بالَعظــاِئِم. ِشــفاٌه غاشَســاَن النــِة، والل ــَفاِه الغاش جميــَع الش بٌة فــي قلوِبِهـــم، وبقلوِبِهـــم تخاَطـــبوا. َيستأِصــُل الــر
سـيَن، اآلَن أقـــوُم، ِمن أجِل َشـقاِء الَمَسـاكيَن، وَتَنهـِد الَبائِ  الذيَن قالوا ُنَعظُم َألِســَنَتنا. ِشــَفاُهَنـا ِمنــا، َفَمــن هــو َربنــا؟

: أصنُع الخـالَص َعالنيـَـًة.  بَيقـوُل الــر  
ينـا،    تَُنج َيت َسـبَعَة أضـَعاٍف. وأنـَت يـاربَبٌة في األرِض، َقـد ُصـف اٌة ُمجرٌة ُمَحم ِفض ، كالٌم َنقي بكالُم الر

  َلنا َيمُشوَن. ِمثَل ارِتفاِعَك أكَثرَت أعماَر َبنــي الَبشــَِر.وَتحَفُظنا ِمن هَذا الِجيِل وٕالى الدهِر. الُمناِفقوَن َحو 
  هللويــا    
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، اســـَمع َصـــالتي. َأنِصـــت إلـــى ِطلَبتـــي ِبَحقـــَك. اســـَتِجب لـــي ِبَعـــدِلَك، وال تَـــدُخل فـــي الُمَحاَكَمـــِة    مـــَع يـــارب
. إن الَعــُدو َقــِد اضــطَهَد َنفِســي، وَأَذل فــي األرِض َحَيــاتي. َأجَلَســ حــي اَمَك ُكــلــى ُقــدــُه َلــن َيَتزكِني فــي َعبــِدَك، فإن
جُت فـي الظُلَماِت ِمثَل الَموَتى ُمنُذ الدهِر. أضجَر علي ُروِحـي، اضـَطَرَب فـي َقلبـي. تَـَذكرُت األيـاَم األوَلـى وَلِهــ
. صاَرت َنفـسي لـَك ِمـثـَل أرٍض بال مـاٍء. ُل. َبَسطُت إليَك َيَديأعَماِلَك، وفي َصناِئِع َيَديَك ُكنُت أتَأم ُكل  

   . ــي، فُأشــاِبُه الَهــاِبِطيَن فـــي الُجــبَعــاِجًال، فَقــد َفـِنيـــَت ُروِحــي، ال َتحُجــب وجَهــَك َعن اسَتجـِـــب لــي يــارب
فِني يارب الطريَق التي َأسُلُك فيها، ألني إليَك َرفعُت َنفِسي. فألسَمع بالَغـ لُت. َعري َعليَك َتوكَدواِت َرحَمَتَك، فإن

، فإني َلَجأُت إليـَك. َعلمِنـي أن أصـنَع َمشـيَئَتَك، ألنـَك أنـَت هـو إلهـي. ُروُحـَك القُـدوُس  َأنِقذِني ِمن أعَداِئي يارب
ـــدِة َنفِســي، وِبرحَمِتــَك َتسَتأِصــُل  َفلَيهــِدني إلــى ــَك ُتخــِرُج ِمــَن الشأحيِنــي، ِبَحق االســِتقاَمِة. ِمــن أجــِل اســِمَك يــارب

  ـا.    هللويــاألني أنا هــو َعـبُدَك أنأعَداِئي، وُتهِلُك جميَع ُمَضاِيقي َنفِسي. 
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  .رضياتلى األإيميل  يبطبعه ترابنسان اإل تثقل قلوبكم:
  .و تشتهونأ: تريدون تبتغون

  .الفراش ينتم فأموا عنه توبه و فيه قدّ  ،رتمخطأتم فيه وفكّ أ يالذ مضاجعكم: ياندموا عليه ف
ــك كثــر مــن الــذين أفهــو يجعلنــا نشــبع  ،ن الــرب يســوع هــو موضــع شــبعناأوهنــا معنــاه  رت حنطــتهم وخمــرهم:ث

  .والخمر) ةالحنطيشبعون من خيرات العالم (
    .يوتسبيح يقوت :هللويا

   .الى عمل الروح القدس ةشار إ صابعك:أ
   ة.يشير الى الكنيس القمر:

   .تشير الى القديسين النجوم:
   .رتها وجعلتها لهسخّ  اخضعت:

 ،الليل يالمخدع وف يه خاصه ففعالقتنا مع الل ، الليل يف ينه يبكأتوضح  :يبدموع يسرير  ةعوم كل ليلأ
  .ةالخطي ةفالليل يذكرنا بظلم ،ةتشير للخطي يكيب
   .العار :يالخز 
   .سراأل ةالوجود تحت عبودي ةهو حال :يالسب
ن يــزرع لــذين يزرعــون بالــدموع يحصــدون باالبتهــاج: َمــ. افــرح يصــبحوا فــأحــزن و  ينهــم كــانوا فــأ تعــزيين:المُ 

 لـىن ينـدم عوَمـ ،فيصـبح لـه ثمـار فـرح ،بـالروح القـدس ئفيمتلـ ،ةم توبـبالدموع يقـد  ـخطيتـه يحـوه حزنـه ل الل
   .لى فرحإ

   .ةو بال نتيجأ ،بال جدوى :باطالً 
   .مصدرها الرب ةهم فكل برك أين ال نحمل أنه علينا أالمعنى منه  هوذا البنون ميراث:

   .ةتلدهم المعمودي يالت ةبناء الكنيسأهم  البطن: ةثمر 
   .و يا لسعادتهأيا لغبطته  طوبى:

   .ةر ثمِ مُ  ةكرم :ةبصِ خْ مُ  ةكرم
   .ةبناء الكنيسأو  ةالكنيس لىحل ع يالزيتون هو رمز للروح القدس الذ غروس الزيتون:

   ة.حي ةذبيح يضاً أم نفسه ويقدّ  ،م ذبائح للتسبيح وذبائح للعطاء والتوزيعالمؤمن يقد  :ةذبيح
   .من كل خطية يلسانحارس  :يلفم حافظاً 

   .شرار فهو مثل الزيتن األيافقالمقصود منها رياء المن :ئزيت الخاط
 جعل اتكاله عليه أي: ةعينمُ  .له يعقوبإلمن  يورتل يصلّ  :يحسب.   

   .سرىالمقيدين واأل المربوطين:
   ة.بديواأل ةانتظار القيام لىيسكن ع أي الرجاء: لىيسكن ع يجسد

  .انقرض :يَ نِ فَ 
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   .يفيالكذب والتز  باطيل:األ
   .يينزع ويقض يستأصل:
   .م بالعظائمواللسان المتكلّ  خطئةالشفاه الم :ةاشالشفاه الغ

 صراخ د:تنه.  
ـــي اضـــجر  ـــ ،يروحـــ عل ـــ ي اضـــطرب ف    صـــبحتأو  ةومألتهـــا الحيـــر  ،مـــلأصـــبحت بـــال أو  يعيـــت روحـــأ :يقلب

  ة.رض يابسأ رض بال ماء:أ ،ال تعرف طريق الخالص
   .هلى الل إبالتسليم الكامل  يتوح :يليك يدإبسطت 

   .كل صباح يه فمن الل  ةحم جديدينتظر مرا :ةالغدا
   .النار ةبحير  يبليس فإ يسيلق يانثالمسيح ال يءبمج أي :يعدائأتستأصل 
 .حسب ترتيب الشهور ةرتبمُ  ي: المعانةملحوظ
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  منهج السلوك. ٤

  للصف الخامس 

  االبتدائي
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 بالبيئة. يمكن للسلوك أن يكون واعياً  اً رتبطبه الفعل أو رد الفعل. ويكون عادة مُ  يَ م مصدر سُ  :السلوك  
   أو غير طوعي.ي ، طوعواعٍ أو غير 

  

&�n\o	�p����+���).��Wو�)#) �
ممـا ينشـأ عـادة عنـه بعـض المشـكالت العمليـة فـي عالقـات النـاس  ،العـالم الخـارجي المحـيط بالكـائن الحـي ـ١

  ببعضهم. 
  .التالي تحدث عملية تغذية رجعيةوب ،وبوقوع نتائج السلوك يحدث تأثيرها في الكائن نفسه ـ٢

ن نحصـل مـن أع ونتوقّ  ،كنا للفعلحر إذا كان هناك شيء يُ  ال 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 األبدّ ن يُ أ ـ ةعبالملل (دافع) نتيجته المتوقّ  الشعور - ف)(تصر  صدقاءلقاء األ :فمثالً 
  

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

  .أخرى ةمر  بهاالذهاب حاول أال 
ذا إ و  ،ة سـلوكيات تخـدم عـدة وظـائفن عـدّ إ و ، ةقل وظيفـن كل سلوك يخدم على األأم ا تقدّ نستخلص ممّ    

 نه سيختفي تدريجياً إف ةستهدفالمُ  ةق السلوك الوظيفلم 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 ةالعدواني تصيب الطفل بالقصور.

كثــرة  نــاث)ر مــن اإلـعنــد الــذكور أكثــ ةوجــودن هــذه الســلوكيات مأ(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  
   ت منخفض.والكالم بصو  ةب المنافسالقلق والشعور بالنقص: تجن  
 .ففي التصر  ةوالمزاجي ةفي األلعاب الجماعي ةاالنزواء واالنعزال: عدم المشارك  

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

 وعيــــوب ،مــــن محاســــن ةهــــو إنســــان لــــه صــــفات فرديــــ ق عقليــــاً ويجــــب أن نــــؤمن أن اإلنســــان المعــــو، 
الوصـول إلـى حيـاة يماننـا الصـادق بقدراتـه وحقـه بإن إ و  ،ن يكره ويحب ويختار ويرفضأومن حقه  ،واحتياجات

  هدافنا.أفي تحقيق  أفضل يساعدنا كثيراً 
سـتخلق عنـد  ألنهـا ةوال الحد مـن الحركـة، المشكل نها ال تحلّ أل 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  ،اظهار اهتمامنا للطفل بتصرفه الشاذ
  اإليجابي مكانه. 

ه علـى الكرسـي ّمـأما وضـعته ويرمي الطعام على األرض كلّ  ،بالصراخأ بدمثال على ذلك: كان الطفل ي  
م، فكانـت ن صـراخ الطفـل هـو بهـدف لفـت انتبـاه األإ 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 ةظيف الطاولتنب

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 - انتباه والدته بماذا استفاد الطفل؟ لفت  
واللعــب  ،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 ،رشد الشع
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،مستحيل ةمهم
 - يلعــب بالســكين ـ�� علــى ســبيل المثــال: يلعــب بالنــار ،ونــدرج مجموعــة الســلوكيات ،إلــى حيــاة الطفــل المعــوق

ونبـدأ كمـا ذكرنـا باألصـعب  ،ةتسلسـلترابطـة ومُ مُ  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 ،ن الخطأ في تحديده كخطـأ الطبيـب بالتشـخيص. مثـال: الطفـل يجلـس علـى األرضأل 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 ة،من المشاكل السلوكي ةلكل طفل مجموع ،ياتو األولتحديد  الثانية: ةالمرحل  
ال  - ةالطفـل يرمـي كـل شـيء علـى األرض أو مـن النافـذ - وراقق األالطفـل يمـزّ  -مثال: الطفل يرفض اللعب 

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

  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  ذا نحتـاج إلـى التحليـل واالسـتنتاج لـيس بنـاءً لـ ة،قد تكون صـعبة وهذه الخطو ؟ التي يخدمها ةالوظيف
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م مــن ســلوكك ن المخــدوم يــتعل أحيــث  ،والً أنــت أحلــى بــه ن تتأبــد  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 آلسلوك (يمكن وضع اسم اسم ا -١  
   .و مقولة قديس تخدم السلوكأية آ -٢  
   .فكرة السلوك -٣  
  .ن تترك لخيال الخادم)أو يمكن أ ،فيديو ،اسكتش ،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  
  .طفالاأل ويناسب سنّ  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    
  مراحـــل مختلفـــة ولكـــن تختلـــف كـــل مرحلـــة بمحتويـــات الســـلوك يســـلوب فـــن يتكـــرر اســـم األأيمكـــن  -٧  
  ســلوبيكــون األو المقولــة ووســيلة االيضــاح) قامــت اللجنــة بوضــع هــذه الطريقــة لأيــة (مــن قصــة واآل   

     .متراكم      
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  .جدول توزيع السلوكيات يسماء الموجودة فاأل -٨  
  .تفصيل كل سلوك يبتكر فيوجد اسم مُ  -٩  
   .ن ال توجدأيضاح للفكرة ويمكن إن توجد وسيلة أسلوب فكرة ويمكن ألكل  -١١  
ــ ه،ونبــرز  يالجانــب االيجــاب خــذ دائمــاً أشــرح الســلوك ن يفــ -١٢   ك الصــدق ال نقــولســلو  :مثــال ه،حونوض  

  .نما نقول الصدقإ الكذب و          
ر السـلوك وللخـادم حريـة 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.

  تاحـة لديـه إذا أراد تغييـر وسـيلة االيضـاح، أو عنـد عـدمي وسيلة ايضـاح مُ أام للخادم حرية استخد -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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�Wא�;��� �
�.الطاعة ألب االعتراف (االرشادات) فكرة السلوك (الهدف): ـ١ �
   .ثمرة الطاعة (االسم المبتكر): اسم السلوك ـ٢
  .الشجر" كأوراق"الذين بال مرشد يسقطون  مقولة: ـ٣
  .و اسكتشأقصة  يضاح:وسيلة اإل ـ٤

� �
��r��4Wא�)��8אم����א,1 �

 ،الحضــور يفــ خيرألهــي (التــك العديــد مــن الســلوكيات الخاطئــة تحــدث اثنــاء القــداس اإلهنــا :فكــرة الســلوك ـ��١
ـ�� (للراحــة  قــراءة مجمــع القديســين ثنــاءأالجلــوس ، نجيــلثنــاء قــراءة اإلأالجلــوس  ،الجلــوس اثنــاء دورة البخــور

  .التركيز) حاديث وعدمكثرة األ ،هو وقت طلب شفاعة القديسين النوم)
  .(رحلة الى السماء) اإللهي القداس اسم السلوك: ـ٢
����\��ن!�#�Fא�א:]�_��\��� 2\��"#�اآلية: ـ٣��bcVWא�F�b
  )��J��d�.��")���I٢٨��:١٧א$����א�Q�F،�و\���Tא$
 .يضاح ممكنةإي وسيلة أ يضاح:وسيلة اإل ـ٤

  
+����������.� �

� �
��s��Wא �
  .رد الشر بالخير) ـعداء (محبة األ فكرة السلوك: ــ١
  .شكل للبيع لسلوك:اسم ا - ٢
�9�������Z3 �.fא��eVW" اآليـــة: ـ���٣[��������c9א���V2������.Zf���d@א����9א� ���g63 �#��f[����$VW9ن���h�������>��&>F���$א�V?���iK9א�j
����Lو�،Zf�[��������Z6�

��دو�k�Rو<�[�Zf"�)�T#٥��:٤٤(.  
  .يضاح متاحةإي وسيلة أللخادم استخدام  يضاح:وسيلة اإل ـ٤
  

��0�W*�א] ���5�0א��; �
ف شـمالك مـا ا أنـت فمتـى صـنعت صـدقة فـال تعـرّ م المخدوم العطاء وكيفية العطـاء (وأّمـيتعل  السلوك:فكرة  ـ١

  .فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك عالنية) لكي تكون صدقتك في الخفاء. تفعل يمينك،
 ي.مستخب اسم السلوك: ـ٢

  ).�9$٦��:٣٨(9א"���k̂/�9א����k�"  اآلية: ـ٣
 .فيديو عن العطاء :يضاحوسيلة اإل ـ٤
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  التصــــــــــــــــــــرف إذا    ش بالعين واللمس ... توعية المخدوم على كيفية ض المخدومين للتحرّ تعر  فكرة السلوك: ـ١

              ض لذلكتعر.� �
  .ي بالكخلّ  اسم السلوك: ـ٢
 .متروكة لخيال الخادم يضاح:وسيلة اإل ـ٣

  

Jא���$W� �
ــ. األ.ه علــى .ن يشــكر اللــأم المخــدوم يــتعل  فكــرة الســلوك: ـ��١ بس، ... وكــل شــيء مــع عــدم كــل، الســكن، الّل

 رالتذم.� �
  .شكرواا اسم السلوك: ـ٢
dٍ،���9א��c�g.�5����o" اآلية: ـ٣���?����q�?���dٍ�r$��s�g@$وא�D�#�d��M�go$א��[ْ".�)�u٤��:٦(� �
  .مكنة قصة، اسكتشح مُ يضاإي وسيلة أو أ يضاح:وسيلة اإل ـ٤

  

+�����D���/� �
� �
��W@��&�א�#1 �

3��Fٍh"م المخدوم التسامح ... ن يتعلّ أ فكرة السلوك: ـ١��@C��� Q�$Wم��k�Yل:��س�و���،J2�>�#�f����>� D$W�xky��
z �= ��R ؟�\���$�}�وQ��0�eW�?6؟�Nא�#�M�$ل��Y9ع��>�Q:���#�~/60�eW�?��،Nא�#�M60�eW�I$9ل�Y �cM60�D�

Nא�#�")�T#١٨��:٢١����٢٢.(� �
  .لو ما سامحتش مش هتتسامح اسم السلوك: ـ٢

~�.�"��5 اآلية: ـ٣���/��ً�/��f[��/��~���#و�،�ً�/��f[��")9�٣��:١٣(.  
  .التسامح عنقصة  يضاح:وسيلة اإل ـ٤

  

(Qא�WW� �
ر (الكالم ي مكان أو أي شيء آخَ وال بأ ،و بالشهداء أو القديسينأه اسم الل يجوز الحلف بِ  ال فكرة السلوك: ـ١

  الصادق ال يحتاج إلى الحلف).
  .صدقني (تدريب) اسم السلوك: ـ٢

}9א�א$" ية:اآل ـ٣��c�56�...�;�[�$�?��f[#s��&:�R�/�R�f�/�cو�،�f�c"�)�T#٥��:٣٤����٣٧(.  
   .يضاح ممكنةإي وسيلة أ ـاسكتش  ـقصة  يضاح:وسيلة اإل ـ٤
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ن يشـارك فـي نظافـة الشـارع أو  ،.. ونظافـة منزلـه. م المخدوم االهتمام بنظافته الشخصيةيتعل  فكرة السلوك: ـ١

  و الحي الذي يسكن فيه ومدرسته.أ
  .ه ظاهرونوالد الل أ اسم السلوك: ـ٢
  .)٥��:١٤#��f"�)�T$�/��29א$�5R�R�f "�اآلية: ـ٣
  يضاح: وسيلة اإل ـ٤
  

� �
&#����uא�F
��q�VW� �
  .ن يحتاج المساعدة دون تمييزمساعدة مَ  فكرة السلوك: ـ١
  .عدكاسأو  يساعدن اسم السلوك: ـ٢
���f/�����9א��/�@�#��;��א6�Zz������" اآلية: ـ٣[��ً"�)�s=٥��:١٣.(� �
  .مساعدة اآلخرين عن فيديو يضاح:إوسيلة  ـ٤
  

+���J&����n� �
  
J���1א���� �

  .ابلتها بالمثلاحتمال الشتائم وعدم مق فكرة السلوك: ـ١
  .كبارِ م فنُ شتَ نُ  اسم السلوك: ـ٢
�" اآلية: ـ٣=������#�>Vز����&�q�&��o������و� ����&�q�.�5�o��;ٍ��.��5���،;ٍ�[/$���?��#�V�6��V2��~"��)١���٣��:٩�.(� �
  اسكتش يضاح:وسيلة اإل ـ٤
  

#1�Lא�&���W� �
ة النجـــذاب اآلخـــرين، فهـــي تجعلنـــي شـــخص االبتســـامة نتيجـــة المـــتالء القلـــب بربنـــا وســـيل فكـــرة الســـلوك: ـ���١

  محبوب.

 اآلية:ابتسم  :اسم السلوك ـ٢C$א$}��3"א��_�Z��>ن�����/�i9$א��?�C�
�̂�Q���ً�") ١٣:١٥م�(� �

  

  

� �
� �
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بد، د مصيرنا لألرض بيحد على األ "وقتنا"م وقتي .. حياتنا نظ أهمية الوقت .. أمعرفة  فكرة السلوك: ـ١
   .حياتي يربنا رقم واحد ف .ولوياتي ..أتحديد 

   .وقتك يساوي حياتك اسم السلوك: ـ٢
  ).T)��i٣��:١"��.9א�Nو�T�Yא$������# ?��"$] اآلية: ـ٣
  كما يرى الخادم. يضاح:وسيلة اإل ـ٤
  

����Wא����� �
  .خذاألالعطاء وليس  ن السعادة الحقيقية هي في القناعة ..أيتعلم المخدوم  السلوك:فكرة  ـ١
   القناعة كنز ال يفنى اسم السلوك:ـ ٢
� اآلية: ـ٣$��.Cْ������>��;����/�#��0;��و�����#ŝ���z�،�;Z���#�S�����Z&�Z���#�Tٍن��ذ�����������#��	��r�z��M١:١٧م�(  �م��(.� �

� �
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   قد اآلخرين ...ن يقبل الكل ... ويقبل كالم ونأيتعلم المخدوم  السلوك:فكرة  ـ١
   تحمل االهانات والشتائم اسم السلوك:ـ ٢
�9��̂ن��9�5�/8א��א:�#�ْ]�V<&�،�و ��Q��5א:����ZوVم�א$
C���b"<� اآلية: ـ٣kZ/���V��./R�Zf�";ً�)�M>٤��:٦.(� �
  


و��Fא��W�� �
  وجود مثل أعلى ... االقتداء بالقديسين  السلوك:فكرة  ـ١
7�"אR :اآلية ـ٢���eVWوא���R���>���0�;��������̂�f��
  .)�١٣��:٧�_("�9�R��V���fא����5."�
  

  

+���J������K� �
Jא����Tqu�������W� �

  .صحاب، ذوي االحتياجات الخاصة""األ رينباآلخَ  ـ التريقة ـعدم االستهزاء  السلوك:فكرة  ـ١
ــــ ٢ $���9
���V?����iא$����"�اآليـــة:ـ������u�Iْ�
�����>���BF����o�#��V����>V���uو�،V2א����qKא�D29������C>���D����k̂�Vא����
��uو�،�� �

������5���Vא:��&$�>�f���
��"�)��#١�:١.(� �
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ن يكـون نشـيطًا فـي أي عمـل يقـوم بـه ... "عـدم الكسـل"، الحـرص علـى الـذهاب أيتعلم المخدوم  فكرة السلوك:

  . مارسة الرياضةمُ  ـرًا بك إلى الكنيسة والحضور مُ 
���" اآلية:����VM .�����Î$��&�oR��k��ً����H
>�s�������0�I�Ĉ�SVf�"�)�0٣١��:٢٧(.  

  

+��������]�.� �
� �
�W`����א"�א�7^���1א� �
ـــ ١ ه لــم اللــ رســم، موســيقى، رياضــة، قــراءة ... .يهــتم المخــدوم باكتشــاف موهبتــه وبتنميتهــا .. فكــرة الســلوك:ـ

� .يخلق أحد بدون موهبة �
�زـيـّ ممُ �لوك:ـم السـاســ ٢ �
��;�א�V?�6\9����$א:��.�����cاآلية:ــ ٣�I�)١��١٤��:٤.(� �
  

Pא'�Fز�W� �
استغالل وقت الفراغ ... قراءة سير "قصـص" القديسـين والشـهداء، الهوايـات رسـم، موسـيقى،  فكرة السلوك:ــ ١

  الرياضة، مؤتمرات، رحالت. 
  ).١٤��:٢٣( م� ;"�/��̂}�#��ٍ_��/�?����u�" :اآليةــ ٢

  

+��������`� �
� �

��'��������Wوא��$1 �
ومواقع  واليوتيوب، كيفية التعامل مع التكنولوجيا (كيفية التعامل مع الموبايل، الفيس بوك، فكرة السلوك:ــ ١

�.فزيون)ياالنترنت، التل �
���d" اآليــة:ــــ ٢��qKא�?����?����g���$��9��dא������qKא�?��������$�&��[$�،�.��d����qKא�?����������$�g?،���
����b
�����5�>�c�&��[$��� �

q�d"�)١�9�٦��:١٢(.  

  

�
���yWא����1qא�! �
��א$6Y��>@r?�א$�k<�"" :صدقاء السوءأسن اختيار الصديق، والبعد عن حُ  السلوك:فكرة ــ ١ �
��V�Zא�K<@א$r� اآلية:ــ ٢�#��CZ/�#��&�SV?��3�r��~#و���iو��&������@�C���i@�و���ًא���5@���"�)�0٦��:١٤.(  

  

� �
� �
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ي عثرة، والتغّنـحفظ اللسان من الكلمات القبيحة، والنكات البذيئة، وسرد النوادر والقصص المُ  ك:فكرة السلو ــ ١

  الخ. الخليعة ... باألغاني

.�VWن���" اآلية:ــ ٢���?���;ٍbk�$��b
[̂�5>�;�����f��$س�����0���א���kZ/�>��EZ9����9م�<�9���3������ًن���>A@$א�V&"�)�T#١٢��:٣٦.(  
  .)ئربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاط يا ... (صالة يسوع :يبتدر ــ ٣

  

�ل���&#���{W�� �
   .سرتهأحساسه بقيمة نفسه، ودوره داخل إ شعور المخدوم بالمسئولية، و  فكرة السلوك:ــ ١
�.)�٢��:٢#?١(�"�i��sً&���2@�د�Zو�����5��ô�" اآلية:ــ ٢ �
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  الترانيم . منهج١
  السـادس للصـف

  االبتدائي

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �



- ٥٢ - 
 

W������	�
����������ع���و �
  القـرار

ـــــــــــــــــــــــ    ي يســـــــــــــــــــــــوع بيـــــــــــــــــــــــدور عل
ــــــــــــا حــــــــــــزين ي(يســــــــــــوع يشــــــــــــوفن   أن

   ٢)ةوســــــــــــط الجبــــــــــــال العاليــــــــــــ يفــــــــــــ  
  ٢ تايــــــــــــه مســــــــــــكين) ينــــــــــــأعــــــــــــارف 

٢)يّ (الزم يوصل ل ٢
 

  د بعـــــــــــــ يدور علـــــــــــــى راحتـــــــــــــأرحـــــــــــــت  -١
  بعيــــــــــــــــد عــــــــــــــــن راعــــــــــــــــيّ  يحــــــــــــــــال يدأ
 

  ٢ســــــــــــــــــعيد) ىوهربــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــاكر هــــــــــــــــــابق  
ــــــــــــــــــــــــــــــــدي   ٢ والّي)اب كلهــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــال

٢(خروف ضال وشريد) ٢
 

  تــــــــــــــــرك صــــــــــــــــدرك الحنــــــــــــــــون أليــــــــــــــــه  -٢
ــــــــــــــــ   مــــــــــــــــن األشــــــــــــــــواك يمــــــــــــــــين يحمين

 

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن    ـــــــــــــــأدا جانب   ٢مطعـــــــــــــــون) يجل
  ٢ومــــــــــــــــــــين يمنــــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــــالك)

٢ترجاك يا يسوع)ا(ب
 

   يب منــــــــــــــــــســــــــــــــــــوع قــــــــــــــــــرّ وشــــــــــــــــــفت ي -٣
  يا لقــــــــــــــــــــانرح لّمــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــ يلهــــــــــــــــــــإدا 
 

  ٢)يحنــــــــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــــوته الحلــــــــــــــــــــــــــــــو فرّ   
  ٢كــــــــــان تعبــــــــــان خــــــــــالص علــــــــــى شــــــــــانى)

٢)ينقذنأ(من األخطار  
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  ةســـــــــــــــــــــــــــــــالمنا إليـــــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــــا أم المعونـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ةيــــــــــــــا ســــــــــــــور الخــــــــــــــالص يــــــــــــــا حنونــــــــــــــ ةيــــــــــــــا طــــــــــــــاهر 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــتمّل ــــــــــــــــــــــدح فضــــــــــــــــــــــايلك ىي بيحل ــــــــــــــــــــــا نم   لن
  إليـــــــــــــــــــــــــــــــك عشـــــــــــــــــــــــــــــــان تنجـــــــــــــــــــــــــــــــدينا ونلجـــــــــــــــــــــــــــــــأ

  
  مـــــــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــــــي البشـــــــــــــــــــــــــــر قلبـــــــــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــــــــن علينـــــــــــــــــــــــــــا -١
  عواطفـــــــــــــــــــــــــــــــه معانــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــــــــــــــــع خطاوينــــــــــــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إحن   بيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا فرحن
  ويحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن إذا الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نواحينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  ومتيــــــــــــــــــــــــــــاس رســــــــــــــــــــــــــــول المســـــــــــــــــــــــــــــيح وقــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــجنه -٢
  طلبتــــــــــــــــــــــــــــــــي قصــــــــــــــــــــــــــــــــاد صــــــــــــــــــــــــــــــــاحب القــــــــــــــــــــــــــــــــدرة عنــــــــــــــــــــــــــــــــه  
ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــل بق   الصــــــــــــــــــــــــلب ســــــــــــــــــــــــايل ىحصــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــر هاي
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــهشـــــــــــــــــــــــــــــــــفاعتك جابـــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــالمه وأم  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــن زرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــهاأبونـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ع إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ  -٣
  وجـــــــــــــــــــــــــــــــات لـــــــــــــــــــــــــــــــه معونتـــــــــــــــــــــــــــــــك عظيمـــــــــــــــــــــــــــــــة بســـــــــــــــــــــــــــــــرعة  
  موفكيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقته نقلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المقّطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ أي روعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةبآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــ -٤ ا كنــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي كنيســــــــــــــــــــــــة الزيتــــــــــــــــــــــــون باركتينــــــــــــــــــــــــاولم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــالم والســــــــــــــــــــــــــــــــــرور حّل ــــــــــــــــــــــــــــــــــالقين   و فين
  وللمرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوي  
  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء للنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس الحزينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ىوأحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  رارـالق

ــــــــــــا يســــــــــــوع  ــــــــــــك ي ــــــــــــاج ل   محت
ــــــــــــــــــرك ــــــــــــــــــين غي ــــــــــــــــــي م   وال ل

  محتـــــــــــــاج لـــــــــــــك يـــــــــــــا يســـــــــــــوع  
  يمســـــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدموع

 محتاج لك يا يسوع

  لـــــــــــو فيـــــــــــه مـــــــــــرة صـــــــــــابتني آالم -١
ـــــــــــــــــــــــــــين   وضـــــــــــــــــــــــــــيق وشـــــــــــــــــــــــــــدة وأن
ــــــــــــــــــــــــه   أصــــــــــــــــــــــــحى بســــــــــــــــــــــــرعة وأتنب

  وحــــــــــــــــــــــــروب مــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــيطان  
  وهـــــــــــــــــــــــــــــــزة فـــــــــــــــــــــــــــــــي اإليمـــــــــــــــــــــــــــــــان
  ةوأطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــي النجـــــــــــــــــد

 محتاج لك يا يسوع  

  وٕان فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــديق -٢
  وٕان خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  
  هـــــــــــــــــــــــــــو ده يبقـــــــــــــــــــــــــــى ُمنايـــــــــــــــــــــــــــا  
 

  عــــــــــــــــــــــــــــايز يبعــــــــــــــــــــــــــــدني عنــــــــــــــــــــــــــــك  
  يكـــــــــــــــــــــــــــــــون هنايـــــــــــــــــــــــــــــــا قربـــــــــــــــــــــــــــــــك
  إنـــــــــــــــــــــــــــــــــك تكـــــــــــــــــــــــــــــــــون ويايـــــــــــــــــــــــــــــــــا

   محتاج لك يا يسوع
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  ييســـــــــــــــوع طـــــــــــــــول عمـــــــــــــــره بينـــــــــــــــاد
  يدا الشـــــــــــيطان واقـــــــــــف علـــــــــــى بـــــــــــاب

  ياول مســــــــــــــــــــــتنعــــــــــــــــــــــد التنــــــــــــــــــــــب -١
  يريـــــــــــــــــت تطلـــــــــــــــــب تمّلـــــــــــــــــ فيـــــــــــــــــا  
  ينـــــــــــــــــــــت واقـــــــــــــــــــــف بتصـــــــــــــــــــــلّ أو  -٢
ــــــــ   ــــــــك ف ــــــــ يعقل   نســــــــيته يفكــــــــر يالل
  يلربــــــــــــــ يلــــــــــــــو كلمــــــــــــــة تقــــــــــــــوين -٣
  ييلحـــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــيطان يبعـــــــــــــــــــدن  
  يفيـــــــــــــا ريـــــــــــــت تركـــــــــــــع وتصـــــــــــــلّ  -٤
  يجـــــــــــــــــــــر اول لماليكتـــــــــــــــــــــه فيقـــــــــــــــــــــ  

  وا بــــــــــــــــــــــــــالكم يــــــــــــــــــــــــــا أوالديخلــــــــــــــــــــــــــ  
  يســـــــــــــــرق نعمـــــــــــــــتكم يـــــــــــــــا أحبـــــــــــــــابي
  ييســــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــنكم نعمــــــــــــــــــة ربــــــــــــــــــ

  يبالــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــ ييســــــــــــــــــوع خلــــــــــــــــــ
  يالشـــــــــــــــــــــــيطان ويخلّـــــــــــــــــــــــ يجـــــــــــــــــــــــبي

  تبقـــــــــى صـــــــــالتك مـــــــــن غيـــــــــر ثمـــــــــر
ـــــــــــــــــــــديس يشـــــــــــــــــــــغلنأ   يو قصـــــــــــــــــــــة ق

  يييجـــــــــــــــــــــــى ويحـــــــــــــــــــــــاول يســـــــــــــــــــــــرقن
  يارحمنـــــــــــــ يوتقـــــــــــــول ليســـــــــــــوع ربـــــــــــــ

  يالشـــــــــــــياطين عـــــــــــــن ابنـــــــــــــ يبعـــــــــــــدا
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  رارـالق

ــــــــــــــــال الصــــــــــــــــحراء    ــــــــــــــــا رم   ي

ــــــــــاء    ــــــــــا عــــــــــن اآلب   احكــــــــــي لن

  
  عـــــــــــــن أبـــــــــــــو الرهبـــــــــــــان يحكـــــــــــــا -١
  ي غـــــــــــــــــــــــــــــرس األغصـــــــــــــــــــــــــــــانزاإ و   
  ن بــــــــــــوال العفيــــــــــــفعــــــــــــ يحكــــــــــــا -٢
  عـــــــــــــن البـــــــــــــس الليـــــــــــــف يحكـــــــــــــاو   
  الكفــــــــــــاف عــــــــــــن خبــــــــــــز يحكــــــــــــا -٣
  وعـــــــــــــــــــــــــــن ثمـــــــــــــــــــــــــــر العفـــــــــــــــــــــــــــاف  
  زاي أبـــــــــــــــــــــو مقـــــــــــــــــــــارإ يقـــــــــــــــــــــول -٤
  ح ليـــــــــــــــــــــــــــل ونهـــــــــــــــــــــــــــاربتســـــــــــــــــــــــــــبّ   
ـــــــــــــــــــــا القصـــــــــــــــــــــير -٥   وعـــــــــــــــــــــن يوحن
  اش هـــــــــــــــــــذا المنيـــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــ يوٕازا  
  عـــــــــن حبـــــــــل الصـــــــــلوات يحكـــــــــا -٦

ـــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــمواتو      واصـــــــــــــــــــــل إل

  

ــــــــــــــــأعلى صــــــــــــــــوت   ــــــــــــــــي ب   اهتف

  اللــــــــــي غلبــــــــــوا غلبــــــــــوا المــــــــــوت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس الودي   نطوني

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــابيعوفّج ــــــــــــــــــــــــــــــك ين   ر في
 احأول وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

  وعــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــالته بإلحــــــــــــــــــــــــــاح
  كـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــراب ياللـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ يالل   م الصــــــــــــــــــــــــــعابحّط
  منـــــــــــــــــــــــــــــــك وديـــــــــــــــــــــــــــــــان يخلـــــــــــــــــــــــــــــــ

  لشــــــــــــــــــــــــخص الــــــــــــــــــــــــرب الحنــــــــــــــــــــــــان
  وعـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــجرة الطاعـــــــــــــــــــــــــــة
  بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ووداعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــب اآلب   الخـــــــــــــــــارج مـــــــــــــــــن قل
  حيــــــــــــــــــــــث هنــــــــــــــــــــــاك رب الرجــــــــــــــــــــــاء
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ــــــــــــــــــــزّ  ــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــرج ال ــــــــــــــــــــرارع م ــــــــــــــــــــزرع زرعــــــــــــــــــــه الكتي   ة ي
ـــــــــــــذرة ومشـــــــــــــأ ـــــــــــــوق كتفـــــــــــــه الب ـــــــــــــر يم شـــــــــــــال ف   مشـــــــــــــوار كبي

  لكنـــــــــــــــه صـــــــــــــــغير وقعـــــــــــــــوا شـــــــــــــــوية شـــــــــــــــوية مـــــــــــــــن ثقـــــــــــــــب 
  يــــــــــــــــــــزرع زرع كتيــــــــــــــــــــر ةخــــــــــــــــــــرج الــــــــــــــــــــزارع مــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــر 

  
ـــــــــى الطريـــــــــق مـــــــــن غيـــــــــر مـــــــــا يـــــــــدر  -١ ـــــــــر ىعل   وقعـــــــــوا شـــــــــوية مـــــــــش كتي
  كلـــــــــــــــــــتهم رجعـــــــــــــــــــت تطيـــــــــــــــــــرأ يجـــــــــــــــــــات طيـــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــــماء تجـــــــــــــــــــر   
  يفهمش صــــــــــــــــــوت ربنــــــــــــــــــا يجيلــــــــــــــــــوا كتيــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــ يقلــــــــــــــــــب اللــــــــــــــــــ يز   
  يخطــــــــــــــــف منــــــــــــــــه صــــــــــــــــوت ربنــــــــــــــــا ويبقــــــــــــــــى فقيــــــــــــــــر بلــــــــــــــــيس حــــــــــــــــاالً إ  
  
  صـــــــــــــــــولأرضـــــــــــــــــية حجريـــــــــــــــــة مالهـــــــــــــــــاش أوقعـــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــوية فـــــــــــــــــوق  -٢
ـــــــــــــــت حـــــــــــــــاالً    ـــــــــــــــى طـــــــــــــــول نبت   لكـــــــــــــــن طلعـــــــــــــــت شـــــــــــــــمس حرقتهـــــــــــــــا عل
  الحــــــــــــــــــــال يقبلــــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــــول ييفــــــــــــــــــــرح بكالمــــــــــــــــــــه وفــــــــــــــــــــ ياللــــــــــــــــــــ يز   
ــــــــــــــ   ــــــــــــــأالضــــــــــــــيقة يســــــــــــــيبه  يا تيجــــــــــــــلم   صــــــــــــــولألوش امــــــــــــــ هصــــــــــــــل حب
  
  مـــــــــــــزروع رضـــــــــــــية كـــــــــــــان الشـــــــــــــوك فيهـــــــــــــاأوقعـــــــــــــوا شـــــــــــــوية علـــــــــــــى  - ٣
  طلعـــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــوك خنـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــزروع ةرض ديـــــــــــــــــــــاأل ةمســـــــــــــــــــــكين  
  ربنــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــوع ةيســــــــــــــــــــــــــــمع بودانــــــــــــــــــــــــــــه كلمــــــــــــــــــــــــــــ ياللــــــــــــــــــــــــــــ يز   
  حـــــــــــــــــــــزان ودمـــــــــــــــــــــوعأالعـــــــــــــــــــــالم يقلـــــــــــــــــــــب حالـــــــــــــــــــــه ويجعلهـــــــــــــــــــــا  مّ َهـــــــــــــــــــــ  
  
ــــــــــــــــ -٤ ــــــــــــــــع نوب ــــــــــــــــ ةراب   رضــــــــــــــــيةأحســــــــــــــــن أ يفيهــــــــــــــــا شــــــــــــــــوية وقعــــــــــــــــوا ف
ـــــــــــــــــوه بهيـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــع ميـــــــــــــــــ ةطلعـــــــــــــــــت زرعـــــــــــــــــه حل   ةوبـــــــــــــــــدل الثمـــــــــــــــــرة طل
  ةذ كـــــــــــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــــــــييســـــــــــــــــــــــــــمع ويفهـــــــــــــــــــــــــــم و ينّفـــــــــــــــــــــــــــ ياللـــــــــــــــــــــــــــ يز   
  ةمثـــــــــــــــــــــــــال ديـــــــــــــــــــــــــفيـــــــــــــــــــــــــه ودان بتســـــــــــــــــــــــــمع يســـــــــــــــــــــــــمع األ يللـــــــــــــــــــــــــوا  
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١-  ــــــــــــا الحــــــــــــيســــــــــــب ــــــــــــا جــــــــــــاي حوا إللهن ــــــــــــت أن ــــــــــــه وعــــــــــــدت وقل ــــــــــــوا ل   قول
ــــــــــــــــق إن انــــــــــــــــت معانــــــــــــــــا   ــــــــــــــــي بــــــــــــــــس إزاي أنــــــــــــــــا واث ــــــــــــــــا يــــــــــــــــا رب   تتركن
ـــــــــــــــــــــارب الســـــــــــــــــــــالم -٢ ـــــــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــــيق واآلالم تمنحن ـــــــــــــــــــــا ف   معان
ــــــــــــــــا كــــــــــــــــل    ــــــــــــــــت معان ــــــــــــــــامده أن ــــــــــــــــق إن األي ــــــــــــــــا واث ــــــــــــــــا أن ــــــــــــــــت معان   ان
  نــــــــــــت منحنــــــــــــا يــــــــــــا ربــــــــــــي االطمئنــــــــــــانأ معانــــــــــــا فــــــــــــي أتــــــــــــون النــــــــــــار -٣
  نــــــــــــــــت معانــــــــــــــــاانــــــــــــــــت معانــــــــــــــــا فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل آن أنــــــــــــــــا واثــــــــــــــــق إن أده   
  معانـــــــــــــــا فـــــــــــــــي جـــــــــــــــب األســـــــــــــــود تحفظنـــــــــــــــا يـــــــــــــــا خـــــــــــــــالق الوجـــــــــــــــود -٤
  أنــــــــــــــــــا واثــــــــــــــــــق إن انــــــــــــــــــت معانــــــــــــــــــا ده إيماننــــــــــــــــــا إن ربنــــــــــــــــــا موجــــــــــــــــــود  
  مـــــــــع بطـــــــــرس فـــــــــي الســـــــــجن هنـــــــــاك نـــــــــدخل فيـــــــــه برضـــــــــه راح نلقـــــــــاك -٥
  نــــــــــــــا شــــــــــــــعبك وغــــــــــــــنم مرعــــــــــــــاك أنــــــــــــــا واثــــــــــــــق إن انــــــــــــــت معانــــــــــــــاده إح  
  تحمينــــــــــــــــا يــــــــــــــــارب العبــــــــــــــــاد معانــــــــــــــــا فــــــــــــــــي الضــــــــــــــــيق واالضــــــــــــــــطهاد -٦
  عنـــــــــــــــدك بميعـــــــــــــــاد أنـــــــــــــــا واثـــــــــــــــق إن انـــــــــــــــت معانـــــــــــــــا يءده كـــــــــــــــل شـــــــــــــــ  
  ده أنــــــــــــــــت أمــــــــــــــــين لالنقضــــــــــــــــاء ن كنــــــــــــــــا غيــــــــــــــــر أمنــــــــــــــــاءإ معانــــــــــــــــا و  -٧
ــــــــــــــــــا اآلا   ــــــــــــــــــق إن نظــــــــــــــــــر إلين ــــــــــــــــــا واث ــــــــــــــــــاان برضــــــــــــــــــاك أن ــــــــــــــــــت معان   ن
  ا لنـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــيقتنامعانـــــــــــــــــــــا ملجأنـــــــــــــــــــــا وقوتنـــــــــــــــــــــا ومعينـــــــــــــــــــــ -٨
  نـــــــــــت معانـــــــــــااأنـــــــــــا واثـــــــــــق إن  يـــــــــــدك نصـــــــــــرتناأده أنـــــــــــت اللـــــــــــي فـــــــــــي   
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ـــــــــــــــــــــ   ل بـــــــــــــــــــــس بقـــــــــــــــــــــوة قـــــــــــــــــــــوة كبيـــــــــــــــــــــرة تهـــــــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــــايز أرّت

  قــــــــــــــــــوة تخلــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــال ي الميــــــــــــــــــت يصــــــــــــــــــحىقــــــــــــــــــوة تخلّــــــــــــــــــ
  كـــــــــــــــــل األجيـــــــــــــــــال  فرحـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــاع عـــــــــــــــــايز أفـــــــــــــــــرح فرحـــــــــــــــــة كبيـــــــــــــــــرة

  كينـــــــــــــــــــــي ليـــــــــــــــــــــوم رؤيـــــــــــــــــــــاتعز كيـــــــــــــــــــــاني و  تملـــــــــــــــــــــك قلبـــــــــــــــــــــي وتمـــــــــــــــــــــال
  وعــــــــــــــــــايش فيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــايش فــــــــــــــــــي  كــــــــــــــــــل عظــــــــــــــــــامي ترتــــــــــــــــــل ليــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــك مجــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــك مجــــــــــــــــداً  مجــــــــــــــــداً  نفســــــــــــــــي وروحــــــــــــــــي بيفرحــــــــــــــــوا بي   لي
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  خـــــــــــــــــــــــــــــروف صـــــــــــــــــــــــــــــغير يز ن و أتمنـــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــــو أكـــــــــــــــــــــــــــــ -١
ــــــــــــــــــــــورأنجــــــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــــــون ومــــــــــــــــــــــالك  يحــــــــــــــــــــــول   ــــــــــــــــــــــيض من   ب
  

  ةمعــــــــــــاه ويــــــــــــا خرفــــــــــــان ورعــــــــــــا يح قلبــــــــــــويســــــــــــبّ : قــــــــــــرار
ــــــــ     ــــــــد لل ــــــــد للــــــــه االمج ــــــــ هلمج ــــــــد لل ــــــــي األالمج   يعــــــــاله ف

  
  طيـــــــــــــــــــــــرأأتمنـــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــو أكـــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــالك بجنـــــــــــــــــــــــاح و  -٢
  كــــــــــــــــــــــــل الخيــــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــــابمــــــــــــــــــــــــيالد يســــــــــــــــــــــــوع ومعا ياحكــــــــــــــــــــــــ  
  الســــــــــــــــــــــــــــهران يالراعــــــــــــــــــــــــــــ يأتمنــــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــــــو أكــــــــــــــــــــــــــــون ز  -٣
  بـــــــــــــــــــــيض فرحـــــــــــــــــــــانأول ومـــــــــــــــــــــالك يطـــــــــــــــــــــ يوالليـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــول  
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 شمســــــــــــــياني يســــــــــــــوع مــــــــــــــن بــــــــــــــدري بــــــــــــــاألفراح نــــــــــــــور صــــــــــــــحّ  -١

ـــــــــــــوم العيـــــــــــــد    ـــــــــــــي ده ي ـــــــــــــال ل ـــــــــــــه صـــــــــــــليبه ق ـــــــــــــع بيمين    كـــــــــــــان راف
 كـــــــــــــان رافـــــــــــــع بيمينـــــــــــــه صـــــــــــــليبه قـــــــــــــال لـــــــــــــي دا أجمـــــــــــــل عيـــــــــــــد   

  
 حــــــــد كــــــــان قلبــــــــي الفرحــــــــانســــــــبت النــــــــور فجــــــــر األ :القــــــــرار

ـــــــــ       ـــــــــل األحـــــــــزانلّم ـــــــــوق ك ـــــــــالي نصـــــــــرني ف  ا يســـــــــوع الغ

  
 داني وٕادانــــــــــــــــي صــــــــــــــــليبه الغــــــــــــــــاليااني يســــــــــــــــوع ونــــــــــــــــصــــــــــــــــحّ  - ٢

ــــــــــــــال     يــــــــــــــال دا يــــــــــــــوم العيــــــــــــــد لــــــــــــــي باحبــــــــــــــك ارفــــــــــــــع رايتــــــــــــــك ق

  باحبــــــــــــــك ارفــــــــــــــع رايتــــــــــــــك يــــــــــــــال دا أجمــــــــــــــل عيــــــــــــــد يلــــــــــــــ قــــــــــــــال   
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ـــــــــــ ـــــــــــرار: رّت ـــــــــــا داوودالق ـــــــــــا ي ـــــــــــرح ويان ـــــــــــرح .. اف ـــــــــــرك واف   ل مزامي
  اهتـــــــف مـــــــن قلبـــــــك ... اهتـــــــف واعـــــــزف ألحانـــــــك علـــــــى العـــــــود     
    

  علـــــــــــــــــى األعـــــــــــــــــداء يســـــــــــــــــأورافـــــــــــــــــع ر  يوخالصـــــــــــــــــ يالـــــــــــــــــرب نـــــــــــــــــور  -١
  رجــــــــاء يمــــــــا أخــــــــاف دا أنــــــــا عنــــــــد يعمــــــــر  يشــــــــر حــــــــاربنلــــــــو جــــــــيش ال  
ــــــــــــــــو حتــــــــــــــــى الحــــــــــــــــوت يبلعنــــــــــــــــ   ــــــــــــــــو ينفــــــــــــــــون يل   عــــــــــــــــن األبنــــــــــــــــاء يول
  ظــــــــــل المــــــــــوت مــــــــــا باخــــــــــافش وأنــــــــــا المقصــــــــــود يواد يوٕان ســــــــــرت فــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــرك و رّت ــــــــــــــــــــــــرح ..ال مزامي ــــــــــــــــــــــــا داوودا .ف ــــــــــــــــــــــــا ي   فــــــــــــــــــــــــرح ويان
  مشـــــــــــــــورة األشـــــــــــــــرار يلـــــــــــــــم يســـــــــــــــلك فـــــــــــــــ يطـــــــــــــــوبى للرجـــــــــــــــل الـــــــــــــــذ -٢
  ليـــــــــــــــــل ونهـــــــــــــــــارته يلهـــــــــــــــــج نـــــــــــــــــاموس الـــــــــــــــــرب مســـــــــــــــــر  يلكـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــى مجـــــــــــــــرى األنهـــــــــــــــار     فيكـــــــــــــــون كالشـــــــــــــــجرة المغروســـــــــــــــة تثمـــــــــــــــر عل
  وكـــــــــــــل مـــــــــــــا يصـــــــــــــنع يـــــــــــــنجح فيـــــــــــــه ومـــــــــــــا فـــــــــــــيش لنجاحـــــــــــــه حـــــــــــــدود  
ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــرك و رّت ــــــــــــــــــــــــرحال مزامي ــــــــــــــــــــــــا داوودا ... ف ــــــــــــــــــــــــا ي   فــــــــــــــــــــــــرح ويان
ــــــــــــــــر  -٣ ــــــــــــــــ يتلمــــــــــــــــوا وغــــــــــــــــيظهم ز اأعــــــــــــــــداء الخي ــــــــــــــــار يالشــــــــــــــــوك ف   الن
  كتـــــــــــــــــار ي وكـــــــــــــــــانوا علـــــــــــــــــ ي حتـــــــــــــــــالوا علـــــــــــــــــاالفـــــــــــــــــخ  ينصـــــــــــــــــبوا لـــــــــــــــــ  
  لهوش قــــــــــــــرارابيــــــــــــــر والبيــــــــــــــر ده مــــــــــــــ يعــــــــــــــوا فــــــــــــــنكســــــــــــــر الفــــــــــــــخ ووقا  
  وأهــــــــــــو شــــــــــــاول وســــــــــــط جنــــــــــــوده مــــــــــــات مــــــــــــا بقــــــــــــاش لســــــــــــيرته وجــــــــــــود  
  فــــــــــــــــــــــــــرح ويانــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــا داودافــــــــــــــــــــــــــرح .. ال مزاميــــــــــــــــــــــــــرك و رّتــــــــــــــــــــــــــ  
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  ربــــــــي طــــــــول الســــــــنة وأنــــــــا شــــــــايفك جنبــــــــي فاتــــــــت ســــــــنة مــــــــن عمــــــــري يــــــــا

  ماشــــــــــــــي معــــــــــــــاك بــــــــــــــأجري وراك وانــــــــــــــت فــــــــــــــي ايــــــــــــــدك تحفــــــــــــــظ نفســــــــــــــي
 ماشــــــــــــــي معــــــــــــــاك بــــــــــــــأجري وراك وانــــــــــــــت فــــــــــــــي ايــــــــــــــدك تحفــــــــــــــظ نفســــــــــــــي

 ربـــــــــــــــي رقـــــــــــــــة قلبـــــــــــــــك أســـــــــــــــرت قلبـــــــــــــــي بالحـــــــــــــــب يـــــــــــــــا ةمليانـــــــــــــــ ةســـــــــــــــن

 ربــــــــــــي حيــــــــــــاتي شــــــــــــكرًا ليــــــــــــك مــــــــــــن قلبــــــــــــي يــــــــــــا خيــــــــــــرك مــــــــــــالي علــــــــــــي 

 ربــــــــــــي حيــــــــــــاتي شــــــــــــكرًا ليــــــــــــك مــــــــــــن قلبــــــــــــي يــــــــــــا خيــــــــــــرك مــــــــــــالي علــــــــــــي  
  ربـــــــــــي شـــــــــــكرًا ليـــــــــــك ربـــــــــــي شـــــــــــكرًا يـــــــــــا هتف يـــــــــــاامـــــــــــن كـــــــــــل قلبـــــــــــي بـــــــــــ
  ربـــــــــــي شـــــــــــكرًا ليـــــــــــك ًا يـــــــــــاربـــــــــــي شـــــــــــكر  هتف يـــــــــــاامـــــــــــن كـــــــــــل قلبـــــــــــي بـــــــــــ

ـــــــــــك يســـــــــــن ـــــــــــان بي ـــــــــــي ملي ـــــــــــا قلب ـــــــــــر لكـــــــــــن أن ـــــــــــاس أكب ـــــــــــي ن   صـــــــــــغير وف
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  يـــــــــــــــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــــــــــــــا العجـــــــــــــــــــــــــــايبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــــــــــي أن   فتكركاتمّل

  يـــــــــــــــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــــــــــــــا العجـــــــــــــــــــــــــــايبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــتمّل ــــــــــــــــــــــــــــــا ب   فتكركاي أن

ــــــــــــــــــــــا... ــــــــــــــــــــــا... مارمين   مارمين

  يـــــــــــــــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــــــــــــــا العجـــــــــــــــــــــــــــايبي
  شــــــــــــــــــــــفاعتك بتكــــــــــــــــــــــون عجيبــــــــــــــــــــــة
  يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــار مينــــــــــــــــــا العجــــــــــــــــــايبي

  تكــــــــــــــــــــــون عجيبــــــــــــــــــــــةشــــــــــــــــــــــفاعتك ب
  مارمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا... مارمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
  يـــــــــــــــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــــــــــــــا العجـــــــــــــــــــــــــــايبي

  مــــــــــــــــــع ربــــــــــــــــــي اً موجــــــــــــــــــود دايمــــــــــــــــــ
  يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــار مينــــــــــــــــــا العجــــــــــــــــــايبي

  مــــــــــــــــــع ربــــــــــــــــــي اً موجــــــــــــــــــود دايمــــــــــــــــــ
  مــــــــــــاري مينــــــــــــا... مــــــــــــاري مينــــــــــــا...
  مارمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا... مارمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
  .مارمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا... مارمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا..

  

ــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن قلب ــــــــــــــــــــــا قري   ي
  واســـــــــــــــــــــــــــمك علـــــــــــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن قلب ــــــــــــــــــــــا قري   ي
  واســـــــــــــــــــــــــــمك علـــــــــــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــــــــــاني

  ا ... يـــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــامارمينـــــــــــــــ
  يــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــجعان
  وبتمحـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــل األحـــــــــــــــــــــــــزان
  يــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــجعان
  وبتمحـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــل األحـــــــــــــــــــــــــزان
  مارمينــــــــــــــــــــــــا ... يــــــــــــــــــــــــا مارمينــــــــــــــــــــــــا
  نلــــــــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــــــــالت أكاليــــــــــــــــــــــــــــــل
  بالفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبالتهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  أكاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ٣نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
  بالفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبالتهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  مارمينـــــــــــــــــــــــــا... يـــــــــــــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــــــــــــا
  مارمينـــــــــــــــــــــــــا... يـــــــــــــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــــــــــــا
  مارمينـــــــــــــــــــــــــا... يـــــــــــــــــــــــــا مارمينـــــــــــــــــــــــــا
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  عيــــــد الغطــــــاس يــــــا عيــــــد الغطــــــاس  
  دـــــــــــــــــــــــوع يتعمّ ــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــج ــــــــ١
  منعــــــه وقــــــال لــــــه ده أنــــــا المحتـــــــاج  
ـــــ٢ ــــــجي ـ ــــــت لـــــ ــــــنا يـــــ ــــــا حمـــــ ــــــل الل ـــــ   هـــــ
  قــــــــــــــــــــــــــــال يســــــــــــــــــــــــــــوع ليوحنــــــــــــــــــــــــــــا  
ــــــ٣ ــــــــــــــــــــــــــــس ـ ـــــــمح لــ ـــــــه يوحنـــــــــــــــــــــــ   اـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــى روح الل ـــــــــــــــــــــــص ولق   هب
ــــوالس ــــ٤ ــــما راحـــــــــــــــــ ــــنفتحات ـــــــــــــــــ   تـــــــــــ
  الحبيــــــــــــــــــــــــــب يبنــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــوذا   
ــــــنغطــــــب ــــــ٥ ــــــالمعمودي يـــــــــــــــــس فـــــ   ةـــــــــــ
  وتــــــــــــــــروح عنــــــــــــــــا كــــــــــــــــل خطيــــــــــــــــة  
  

  لكـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاسيـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــروف  

  مـــــــــــــــــــــــــــن يوحنـــــــــــــــــــــــــــا المعمـــــــــــــــــــــــــــدان

ـــــــــــــــــــــــــ يتيجـــــــــــــــــــــــــ يزااو  ـــــــــــــــــــــــــت ل   يأن
  علشـــــــــــــــان تشــــــــــــــــيل كـــــــــــــــل خطيــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــ يســــــــــــــــــــــــــــمح ل   يدنوعّم
  نهـــــــــــــــــــــــر األردن يده فـــــــــــــــــــــــوعّمـــــــــــــــــــــــ

  حمامــــــــــــــــــــــة ونازلــــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــه يز 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   يوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت اآلب بين

  فرحــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــى يللــــــــــــــــــا
  تـــــــــــــــالت مـــــــــــــــرات وٕاحنـــــــــــــــا أطفـــــــــــــــال

  وبنتولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والدة روحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  قرارال
  )٢(ال يمكــــــن ال يمكــــــن ينســــــانا فادينــــــا قلبنــــــا مطمــــــن والفــــــرح مالينــــــا  

 هســــــــنا هــــــــو كلــــــــه عــــــــدّ أشــــــــعر ر  ىحتــــــــ ٢ربنــــــــا حارســــــــنا ماســــــــكنا بايــــــــده)(  

)٢(ال يمكــــــــــن ال يمكــــــــــن ينســــــــــانا فادينــــــــــا قلبنــــــــــا مطمــــــــــن والفــــــــــرح مالينــــــــــا  
 

  ذنـــهأيخطفنـــا منـــه وال تقـــع شـــعرة واحـــدة مـــن غيـــر  يءوال فـــيش بـــالمرة شـــ  

)٢(ال يمكــــــــــن ينســــــــــانا فادينــــــــــا قلبنــــــــــا مطمــــــــــن والفــــــــــرح مالينــــــــــاال يمكــــــــــن   
 

  عينـــه مـــن كتـــر حبـــه لينـــا جـــه ومـــات علشـــانا نـــنمنقوشـــين علـــي كفـــه جـــوا   

)٢(ال يمكــــــــــن ال يمكــــــــــن ينســــــــــانا فادينــــــــــا قلبنــــــــــا مطمــــــــــن والفــــــــــرح مالينــــــــــا  
 

  نــــــــــت راعينــــــــــا ومثبــــــــــت قلوبنــــــــــاأيــــــــــه ممكــــــــــن يخوفنــــــــــا دا إفيــــــــــه يــــــــــارب   

)٢(نــــــــــا قلبنــــــــــا مطمــــــــــن والفــــــــــرح مالينــــــــــاال يمكــــــــــن ال يمكــــــــــن ينســــــــــانا فادي  
 

  ي لــــــــــه نــــــــــوره بيطمنــــــــــا يــــــــــا فرحــــــــــة قلوبنــــــــــاربنــــــــــا حبيبنــــــــــا دايمــــــــــًا نصــــــــــلّ   

  )٢(ال يمكــــــــــن ال يمكــــــــــن ينســــــــــانا فادينــــــــــا قلبنــــــــــا مطمــــــــــن والفــــــــــرح مالينــــــــــا  
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�رارـقال �
ـــــــيض واحـــــــد أســـــــود      (واحـــــــد أب
ـــــــاني     ـــــــور والت ـــــــن الن   واحـــــــد اب

  
  يرــــــــــــره كبــــــــــد قصـــــه واحـــان فيــ(ك ـ١
  وواحـــــــــــــد تـــــــــــــاني اســـــــــــــمه لعـــــــــــــازر  
  كـــــــــــــان بيحـــــــــــــب فلوســـــــــــــه ي(الغنـــــــــــــ 
  (لكـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا عاشـــــــــوا زمـــــــــانهم 

ـــــــــــــــــه   ولعـــــــــــــــــازر مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد أتعاب
  
  الهيكـــــــل ي(مـــــــرة يســـــــوع كـــــــان فـــــــ -٢
  شـــــــــــايلة معاهـــــــــــا كـــــــــــيس عطاياهـــــــــــا 

  للهيكــــــــــــــل ي(ودخــــــــــــــل واحــــــــــــــد غنــــــــــــــ
ــــــــــــ   أعطــــــــــــى مــــــــــــن فضــــــــــــالته ي(الغن

  وازهــــــــــــــــــــــــادت هــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن أعأ
  
ـــــــــــــــى -٣   (مـــــــــــــــرة واحـــــــــــــــد فكـــــــــــــــر يبن

ــــــــــــى حبــــــــــــة رمــــــــــــل وحــــــــــــط   جــــــــــــه عل
ــــــــــى جــــــــــه   (وواحــــــــــد جــــــــــاره فكــــــــــر يبن

  يــــــــــوم هــــــــــب الــــــــــريح شــــــــــديد ي(وفــــــــــ
  أمـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــاطر كـــــــــــــــــان

  
  واحــــــــــد حــــــــــط البيــــــــــت ع الرمــــــــــل -٤

  واحـــــــــــــــــــــدة ادت مـــــــــــــــــــــن إعوازهـــــــــــــــــــــا
  واحــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بيحــــــــــــــــب فلوســــــــــــــــه
  واحـــــــــــــــد أبـــــــــــــــيض وواحـــــــــــــــد أســـــــــــــــود

  

  واحــــــــــد عكــــــــــس التــــــــــاني تمــــــــــام 
ـــــــــد بيحـــــــــب المـــــــــال) ـــــــــه عني   ٢قلب

  
  وفلوســـــــــه كتيـــــــــر يقـــــــــو  ينـــــــــكـــــــــان غ

  ٢كــــــــان غلبــــــــان قــــــــوي قــــــــوي وفقيــــــــر)
  ٢ولعـــــــــــــــــــــــــازر بيحـــــــــــــــــــــــــب اللـــــــــــــــــــــــــه)

  خســــــــــــــــر الغنــــــــــــــــي خيــــــــــــــــرات اللــــــــــــــــه
  ٢فــــــــــــــــاز بيســــــــــــــــوع فــــــــــــــــاز بســــــــــــــــماه)

  
  دخلــــــــــــــــت واحــــــــــــــــدة فقيــــــــــــــــرة عليــــــــــــــــه
  ٢كـــــــــــــان وياهـــــــــــــا يـــــــــــــادوب فلســـــــــــــين)
ـــــــاه مـــــــن الفضـــــــة كيســـــــين)   ٢كـــــــان وي

  كـــــــــــــيس بشـــــــــــــماله وكـــــــــــــيس بيمينـــــــــــــه
  ٢رغــــــــــــــــــــــم حاجتهــــــــــــــــــــــا للفلســــــــــــــــــــــين)

  
  بيــــــــــــــــت ويخليــــــــــــــــه أجمــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت

  ٢ة وأول حــــــــــــــــــــــــــــــــيط)أول طوبــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢علــــــــــــى الصــــــــــــخر وحــــــــــــط البيــــــــــــت)

  هــــــــــــــــــد حطــــــــــــــــــان بيــــــــــــــــــت الرمــــــــــــــــــل
ــــــــــــت الصــــــــــــخر) ــــــــــــه بي   ٢كــــــــــــان يحمي

  
  والتــــــــــــــاني ثبتــــــــــــــه فــــــــــــــوق الصــــــــــــــخر
ــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــالته اداه   والغن
  ولعــــــــــــــــــــــــــــازر بيحــــــــــــــــــــــــــــب اللــــــــــــــــــــــــــــه
  واحــــــــــــــــد عكــــــــــــــــس التــــــــــــــــاني تمــــــــــــــــام
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  ألورشــــــــــــــــــــــــليم الســــــــــــــــــــــــمائية هيــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــرار هيــــــــــــــــــــــــا ... -١
  ونعــــــــــــــــــيش بســــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــع فادينــــــــــــــــــا ... فيهــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــاه أبديــــــــــــــــــة  
  األبـــــــــــــــــــــرار األوفيـــــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــــي النيـــــــــــــــــــــروز ذكـــــــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــــــهداء -٢
ـــــــــــــي الســـــــــــــماء   ـــــــــــــي وطـــــــــــــنهم ف   عايشـــــــــــــين بســـــــــــــالم مـــــــــــــع فادينـــــــــــــا الل
  صــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــرب يجمعنــــــــــــــــــا قنــــــــــــــــــالــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيطان فرّ  -٣
ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــالمه يكــــــــــــــــــون معن   ونعــــــــــــــــــيش بســــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــع فادين
  ســــــــــــــــهروا وجاهــــــــــــــــدوا ليــــــــــــــــل ونهــــــــــــــــار دنا كــــــــــــــــانوا أبــــــــــــــــراراأجــــــــــــــــد -٤
  وعاشـــــــــــــــــــوا بســـــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــــع فادينـــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــرارونـــــــــــــــــــالوا أك  
  يـــــــــــــــــــــــــا أنصـــــــــــــــــــــــــار المســـــــــــــــــــــــــيحية يـــــــــــــــــــــــــا أبنـــــــــــــــــــــــــاء الرســـــــــــــــــــــــــولية -٥
ــــــــــــــدنيا الفانيــــــــــــــة     ونعــــــــــــــيش بســــــــــــــالم مــــــــــــــع فادينــــــــــــــا هــــــــــــــا تنتهــــــــــــــي ال
ـــــــــــــا مـــــــــــــن الشـــــــــــــرور -٦ ـــــــــــــي احفظن ـــــــــــــدهور رب ـــــــــــــا ممجـــــــــــــد طـــــــــــــول ال   ي
  وارشــــــــــــــــــــــــدنا لطريــــــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــــــور أنــــــــــــــــــــــــت ملكنــــــــــــــــــــــــا وفادينــــــــــــــــــــــــا  
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  بنعــــــــــــــــــــــــــــد طريــــــــــــــــــــــــــــق(إللهنــــــــــــــــــــــــــــا 
  وســــــــــــــط القفــــــــــــــر وســــــــــــــط الضــــــــــــــيق

  اســـــــــــــــــم فادينـــــــــــــــــااســـــــــــــــــم إلهنـــــــــــــــــا بِ (بِ 
  (انــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــاكن وســــــــــــــــــــــــطينا
  انـــــــــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــــــدر أفراحنـــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــعبك المنصــــــــــــــــــــــــور   إحن
  بهتافنــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــدو مأســــــــــــــــــــــــــور
ــــــــــــــــدنا ــــــــــــــــت قائ ــــــــــــــــا وان ــــــــــــــــت ملكن   (ان
  (كـــــــــــــــــــــــــــــــل أيامنـــــــــــــــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــــــــــــــراح
ـــــــــــــــــــــــــراح ـــــــــــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــــــــــامن األف   وان
  (عـــــــــــــــــــــابرين احنـــــــــــــــــــــا وبتســـــــــــــــــــــبيحنا

  

  وهتافنــــــــــــــــــــــــــــا بيهــــــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــوار 
  ٢بنـــــــــــــــــــــــــــرنم ليســـــــــــــــــــــــــــوع البـــــــــــــــــــــــــــار)

  ٢ين رايـــــــــــــــــــــة االنتصـــــــــــــــــــــار)رافعـــــــــــــــــــــ
  وســــــــــــــــــــــــــط هتافنــــــــــــــــــــــــــا وأغانينــــــــــــــــــــــــــا

  ٢لينــــــــــــــــــــــــا)اوســــــــــــــــــــــــالمنا اللــــــــــــــــــــــــي م
  وبـــــــــــــــــــــــــــدمك احنـــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــالبين
  ٢ولســــــــــــــــــلطان إبلــــــــــــــــــيس قــــــــــــــــــاهرين)

ـــــــــــ ـــــــــــا ف ـــــــــــا منتصـــــــــــرين) يواحن   ٢حربن
  ليالينــــــــــــــــــــــــــــا أعيــــــــــــــــــــــــــــاد ليســــــــــــــــــــــــــــوع
  ٢وانـــــــــــــــــت رجانـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــوع)
ــــــــــــــــــــــــوع) ــــــــــــــــــــــــوادي ينب   ٢نجعــــــــــــــــــــــــل ال

 

  



- ٦٥ - 
 

W������	����� �K��; �%Pن��!��Q��ً� �
� �

  اً ى أن نجتمــــــــــــع معــــــــــــمــــــــــــا أحلــــــــــــ -١
  اجتمــــــــع باســــــــمي اثنــــــــان معــــــــاً  مــــــــا  
  يـــــــــــــــــــــــارب تعـــــــــــــــــــــــال اآلن هنـــــــــــــــــــــــا  
  اً مـــــــــــــــن روحـــــــــــــــك امألنـــــــــــــــا فرحـــــــــــــــ  
  إذ أنـــــــــــــت لنـــــــــــــا عـــــــــــــون وســـــــــــــند -٢
  وصــــــــــــــديق لــــــــــــــيس ســــــــــــــواه نجــــــــــــــد  
  معنــــــــــــــــا الــــــــــــــــرب هنــــــــــــــــا دومــــــــــــــــاً  -٣
  مه وسيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكلّ   
  

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــرب لن   بالحــــــــــــــــــب يقــــــــــــــــــول ال
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــاك أكـــــــــــــــــــــــــــون أن   إال وهن
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدعوك تعــــــــــــــــال وكــــــــــــــــن معن   ن
  ىوســــــــــــــــــــــالًما ال يعطيــــــــــــــــــــــه ِغنــــــــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل طريـــــــــــــــــــٍق نســـــــــــــــــــلكه
ـــــــــــــــــــــــــــب نُ ن ـــــــــــــــــــــــــــه القل   كـــــــــــــــــــــــــــهمل عطي

ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــبعنا   مــــــــــــــــــــا أجمل
  ىلنــــــــــــــــــا فينــــــــــــــــــا معنــــــــــــــــــ ىوســــــــــــــــــيبق

  
 

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  
  



- ٦٦ - 
 

  الطقس منهج . ٢
  للصف السادس 

  االبتدائي
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  .ه.."بحكمة الل  انصتوايقول الشماس " -١

  ضــور القــداس إلــىهــذه اللحظــة كــان يخــرج مــن الكنيســة صــفوف الموعــوظين الــذين لهــم حــق ح يألنــه فــ -أ  
  ه المؤمنين أال يلتفتوا أو ينشغلوا أثناء خروج هؤالء.فكان الشماس ينبّ  ،هذا الحد فقط 
  كلمات قانون اإليمان. ييطلب الشماس من الشعب أن يتأمل بحكمة ومشاعر روحية ف -ب  
ـــد -٢  تهميقـــول الشـــعب قـــانون اإليمـــان بصـــوت عـــال قبـــل صـــالة الصـــلح إلعـــالن الشـــعب عـــن إيمـــانهم وعقي

  صالة الصلح. ينعلنها ف يباإلضافة إلى أهمية اإليمان وضرورته كشرط له أهمية مع المحبة الت
 يوكأن الكنيسة تعلـم أن الغايـة التـ ،نهاية قداس الموعوظين وبداية قداس المؤمنين ييقف قانون اإليمان ف -٣

وديــة وكــذلك بدايــة اإلنســان حتــى ينــال المعم ييجــب أن يصــل إليهــا الموعــوظ أن يعــرف اإليمــان األرثوذكســ
  المؤمن أن يحفظ اإليمان ويسلك فيه.

  وينفضها أمام الشعب. ثم يقف أمام باب الهيكل أثناء تالوة قانون اإليمان يغسل الكاهن يديه ثالث مرات -٤
 .استحقاقإنذارًا وتحذيرًا للشعب حتى ال يجرؤ أحد ويتناول بغير  -أ  

  مٕاشـــارة لطهـــارة الـــنفس والجســـد قبـــل التقـــد و  ،تقســـيم الجســـد المقـــدسيغســـلها أيضـــًا اســـتعدادًا للمـــس و  -ب  
  لألسرار.   
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بدون لفافة ألن الخطية سببت  يالكاهن صالة الصلح أمام المذبح وتكون يداه مرفوعتين عاريتين أ يصلّ يُ  -٥
  الصليب.ت بتمّ  يفهذا هو حال البشرية قبل المصالحة الت ،عريًا آلدم والبشرية كلها

فوق اإلبروسـفارين بـين يديـه  يعند بداية القطعة الثانية من صالة الصلح يمسك الكاهن باللفافة المثلثة الت -٦
  تشير إلى ختم القبر وهذا إشارة إلى حل األختام. يوهى الت

  ثم يضع هذه اللفافة أمام وجهه: -٧
  ه.مثل السيرافيم الذين يغطون وجوههم من بهاء عظمة مجد الل  -أ  
العـــداوة  ييرفعـــه الشـــماس مقابلـــه فهـــى تمثـــل حـــائط الســـياج المتوســـط أ يحتـــى ال يـــرى الصـــليب الـــذ -ب  
  نقضها المسيح بالصليب. يالقديمة الت  

نهاية صالة الصلح ينزل الكاهن اللفافة من أمام وجهه ويضعها على يساره ويظهر الصليب إشارة إلى  يف -٨
  نها ترمز للعداوة.سقوط هذا السياج ويضعها عن يساره أل

٩-  موا" ويرفــع الكــاهن بمعاونــة الشــماس اإلبروســفارين مــن بعــد نهايــة صــالة الصــلح يقــول الشــماس "تقــدموا تقــد
  على المذبح:

  الهوت المسيح بقيامته من األموات. انكشففتنكشف األسرار اإللهية مثلما  -أ  
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  خــل القبــر وهــى موضــوعة كمــا كانــتكانــت موضــوعة دا يتمثــل اللفــائف التــ يتنكشــف اللفــائف التــ -ب  
  تمامًا كما رأى التالميذ األكفان موضوعة كما كانت عليه.   
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أطــراف  يوتوضــع أحيانــًا بعــض الجالجــل فــ ،يحــدث هــزات عنــد رفعــه ييرفــرف الكــاهن اإلبروســفارين أ -١٠

ــة ال 
��	����و�ذא�ز�صــاحبت فــتح القبــر " يتــاإلبروســفارين حتــى تحــدث صــوتًا عنــد هزهــا كمثــل صــوت الزلزل
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  ر عند الرجلين.خَ واآل ،واحد عند الرأس ،يرمزان للمالكين عند القبر ةالكاهن والشماس مقابل -١١
١٢-  تـب إلـى قـدس عند صالة الصلح وقبل رفع اإلبروسفارين يمكن سيامة الشمامسة والكهنة إذ تدخل كـل الر

كــان ال يــدخل فيــه إال رئــيس  يبخــالف العهــد القــديم الــذ ،صــنعه صــلب الــرب يداس بعــد الصــلح الــذاألقــ
  السنة فقط. يالكهنة مرة واحدة ف

  :وهى ل الشعب بعضهم البعض بالقبلة المقدسةيقبّ  -١٣
  ).٢:١٣كو ١بعد قانون اإليمان حتى يقترن اإليمان بالمحبة ( يتأت يعالمة المحبة الت -أ  
  ).٦ - ٤ : ٤جسد واحد وروح واحد (أف  يتحاد أعضاء الكنيسة فاعالمة  -ب  
  ب من هذه القرابين المقدسة.دليل التسامح حتى نستأهل التقر  -ج  
ر صــالة القســمة يخضــع برأســه علــى المــذبح ســاجدًا ِخــآيالحــظ أن الكــاهن مــن أول صــالة الصــلح إلــى  -١٤

  نهاية كل جملة يقف عندها. يوضامًا يديه على صدره ف
  
W���-%و���O�Wدل�� �
فـوق الصـينية بيـده  يويمسـك اللفافـة التـ ،نـت علـى اإلبروسـفارين بيـده اليسـرىكا ييمسك الكاهن اللفافة التـ -١

 الجسد. يه ظهر فاليمنى إشارة إلى البركة وأن الل  
يم فبعــد رافذلــك علــى مثــال الســ ي،ويصــلّ  يمســك الصــليب ويرشــم الشــعب ثــم يرفــع يديــه مســتورتين باللفــافتين -٢

 تسابيحهم. يصرنا نشارك السمائيين ف ،لح بالصليبالص  
ى إشارة لظهور المسيح لمريم المجدلية بعد القيامـة وٕاخفـاء غطّ رفع اللفافة من على الصينية بينما الكأس مُ تُ  -٣

  ذاته عنها فلم تعرفه.
يكـــون البشـــر هـــم الطغمـــة  ه حيـــثيـــذكر الكـــاهن التســـع طغمـــات الســـمائية، وهنـــا تقـــدم الكنيســـة التســـبيح للـــ -٤

  العاشرة.
� �
� �
� �
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 انتهـاءبروسـفارين قبـل كانـت موضـوعة مثلثـة علـى اال يعلى يد الكاهن اليسرى هـى نفسـها التـ ياللفافة الت -١
على قبر السيد المسيح. وهى أيضًا ترمـز  يكان على الحجر الذ يصالة الصلح وهى تشير إلى الختم الذ

قبر الشهوة، وتعزلنا عن التمتع بمجده، والخطيـة هـى أيضـًا  يه. وتجعلنا فتحجزنا عن الل  يالت إلى الخطية
  القبر. يموت فادينا الحنون ودفنه ف يتسببت ف يالت

جعل األشرار عن يسار  ي.. يتذكر أن الخطية تتسبب ف وعندما يضع الكاهن هذه اللفافة على يده اليسرى  
مقابـل اليمـين  يإلى النـار األبديـة. فالشـمال دائمـًا يرمـز للشـر، وفـ يالنعيم األبد الديان العادل، ليطردوا من

  يرمز للبر. يالذ
ى وكأنــه يعلــن بهــذا أنــه تغّطــ .الصــينية.. يكانــت تغّطــ يعلــى يــد الكــاهن اليمنــى فهــى التــ يأمــا اللفافــة التــ -٢

لكــاهن ترمــز لخطيتــه، وخطيــة يشــفينا بجراحاتــه. فشــمال ا يبنعمــة المســيح النابعــة مــن جســده المقــدس الــذ
ننالـه باإليمـان  يكانت بمثابة حجر وختم على قبر السيد، ويمين الكاهن ترمز لبر المسيح الذ يالشعب الت

  فخارستيا.سر اال يبجسده ف واالتحادبه، 
ل عـن ام الهيكـاليد اليمنى) يرشم بها الكاهن الشـعب قـائًال: "الـرب معكـم"، ثـم يرشـم بهـا خـد  يهذه اللفافة (ف  

  رفعوا قلوبكم"، وأخيرًا يرشم بها ذاته قائًال: "فلنشكر الرب".ايمينه قائًال: "
لمسـت جسـده  يكانت مالصـقة للصـينية كمثـل أكفـان المسـيح التـ يإن قوة عظيمة تخرج من هذه اللفافة الت  

قــوة اإللهيــة تخــرج هــذه ال .لمســته نازفــة الــدم فبــرأت حــاًال مــن نزيفهــا.. يالطــاهر، وكمثــل ثــوب المســيح الــذ
  القربانة المقدسة. يالقداس، حاضر معنا ف ي) هنا فبرشم الكاهن معلنة أن (الرب معنالتبارك الشعب 

نتهـاء صـلوات (مسـتحق وعـادل) وأثنـاء صـالة التسـبحة الشـاروبيمية (قـدوس قـدوس رب الصـباؤوت)، ابعد  -٣
 اآلبــاءمــا فعــل أبونــا يعقــوب أبــو  ثــلعلــى يــده عاقــدًا يديــه علــى شــكل صــليب كم يل الكــاهن اللفــائف التــيبــدّ 

  يوسف الصديق. يبنافرايم أحينما بارك منسى و 
يضع الكاهن اللفافتين على المذبح بحيث تكون اللفافة اليمنى عن يسار المذبح واليسرى عن يمين المـذبح  -٤

سـارنا يمينـًا.. وجعـل ي ،(معكوستين)، وكأنه يعلن أن الصليب وفداء المسيح قد نقلنا من الشمال إلى اليمين
  خطيتنا صارت برًا فيه. يأ

كانـت علـى  يعلى الكأس، ويجعلها على يده اليمنى، ويضع مكانها اللفافة التـ يثم يأخذ الكاهن اللفافة الت -٥
علــى كــأس دم المســيح ليغفرهــا لنــا،  ةشــرحنا أنهــا رمــز للخطيــة فتصــير خطيتنــا ملقــا ي.. والتــ يــده اليســرى

كانــت  يكانــت علــى الكــأس واليســار باللفافــة التــ يكــاهن يديــه اليمــين باللفافــة التــمــرة ثانيــة األب ال يويغّطــ
  كان أصًال على الصينية. يعلى يده اليمنى، وهى الت

��א�� :وكأنه يعلن أن خطيتنا قد صارت على المسيح  ��"���� !�"
#$�%&�،�()*�+�
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  أننا قد تغطينا ببر المسيح يمين ويسار بالدم والجسد. ويعلن أيضاً  ).٢�56٥��:٢١(4"���3�4�א�*2
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ثــم علــى خــدام  ،ثــم يرشــم الكــاهن نفســه باللفافــة اليمنــى (مــن علــى الكــأس) رشــمًا واحــدًا قــائًال: (أجيــوس) -٦
.. . لــيعلن أننــا نتقــدس بــدم المســيح أيضــًا: (أجيــوس)،الهيكــل (أجيــوس)، والرشــم الثالــث علــى الشــعب قــائًال 

علـى الصـينية لتبـارك الشـعب، كـذلك نـؤمن أن  يآمنا أن قوة عظيمة قد خرجت مـن اللفافـة التـ وكما إننا قد
  كانت على الكأس لتقدسنا جميعًا الكاهن والشمامسة والشعب. ينفس القوة تخرج من اللفافة الت

  مالحظات: 
  حركة اللفائف هذه تمثل حركة أجنحة الشاروبيم. -١
القبر لكنهـا حركـة ظـاهرة مباركـة وليسـت حركـة سـرقة ألن كـل  يحدثت ف أيضًا أن هناك حركة حياة يتعن -٢

  ).٧ ـ ٦:  ٢٠(يو كان موجودًا  يءش
  سهولة السر ثم صعوبته، وبساطته وعظمته، وقربه وعمقه. يكشف األسرار وتغطيتها بهذه الصورة تعن -٣
  د فعرفته.فوق الكأس إشارة إنه أعلن عن شخصه للمجدلية فيما بع يرفع اللفافة الت -٤
  تغطية الكأس بلفافة أخرى بعد كشفه: -٥

 ـ�� ١٣ : ٢٤(لــو عمــواس ثــم اختفائــه عنهمــا  يوذلــك فيــه معنــى إعــالن الــرب يســوع المســيح نفســه لتلميــذ -أ  
٣٣(.  
٢��:٣٤(��5,"��&!��)م�6@��5ط�و�9<��=�> ����و;:�9"�:أيضًا أن هذا السر ييعن -ب  .(  

ثـم يعمـل الرشـومات الثانيـة  ،كانت علـى الصـينية يجميعكم) باللفافة الت يعمل الرشومات األولى (الرب مع -٦
فيــه معنــى المســاواة بــين الجســد والــدم ووجــوب أخــذ البركــة مــن  ،كانــت علــى الكــأس ي(أجيــوس) باللفافــة التــ

  كليهما.
  

8	����3Y�7א�W1� �
لكتاب عـن بطـرس الرسـول أنـه إشارة إلى قول ا يالكرس ييضع الكاهن اللفافتين اللتين على يديه إلى جانب -١

  ).٦:  ٢٠دخل القبر ونظر األكفان مرفوعة (يو 
  لمسك األسرار الطاهرة. استعداداً ر يديه على المجمرة ثم يبخّ  -٢
 يوضــــعها يوســــف الرامــــ ييأخــــذ البخــــور بــــين كفيــــه ويضــــعه علــــى الخبــــز ثــــم الكــــأس رمــــز للحنــــوط التــــ -٣

  ونيقوديموس على جسد المخلص عند دفنه.
  لبخور فوق الجسد ثالث مرات.يضع ا -٤

  وهبت لنا الحياة. يقيامته) الت -موته  -إشارة ألفعال الخالص الثالثة (والدته  -أ  
 واالبـنل الذبيحـة هـذا السـر (اآلب يتقبـ يفـ يعملية الخـالص وعملـه اإليجـاب يالثالوث ف الشتراك رمز -ب  

  ابين).ل القر ية والروح القدس يحوّ چيخدم الليتور  يهو الكاهن الذ
م نفسـه للمـوت عـن حيـاة العـالم" وذلـك إشـارة لبـذل السـيد يفعل ذلك وهو يقول: "ألنـه فيمـا هـو راسـم أن يسـلّ  -٥

 د والمذبح يرمز للصليب.المسيح ذاته على الصليب فالبخور يرمز للتجس  
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  البخور: -٦
  .يائحة البخور السمائكية تشبه ر ز إشارة إلى أن حياة السيد المسيح كانت حياة نقية لها رائحة  -أ  
  نطق بها الرب يسوع. يد نفس كلمات التقديس التما يرد  يس بها الكاهن لكيتقدّ  يرمز للصالة الت -ب  
  بعد التبخير يرفع الكاهن النجم عن الصينية. -٧

   يولكـن إذا ُعـرف المسـيح فلـم يبـق داع لوجـود الـنجم لـذلك يختفـ ،لقد كان النجم يشير إلى مكان المسيح -أ  
  كما اختفى نجم المجوس.

  يرفعه حتى يرى وجه الرب بال حاجز وليس كما يراه موسى. -ب  
ثـم يرشـم القربانـة ثـالث رشـومات  ،ويضـع عليهـا سـبابة يـده اليمنـى ،سـرىيأخذ الكاهن القربانـة علـى يـده اليُ  -٨

بقصــد خــتم وذلــك  كــل رشــم يضــع إصــبعه علــى ثقــب مــن الثقــوب الثالثــة األول ثــم الثالــث ثــم األوســط. يوفــ
  ل يتم بقوة الثالوث األقدس. وٕان التحو  ،القرابين بخاتم الصليب وتكريسها

  أيديهم. يف ةمن مسك الكاهن للقربانة يمسك الشمامسة الذين حول المذبح شموعًا موقد ابتداءً  -٩
  يشير إلى خطورة الموقف ورهبة هذه اللحظات. -أ  
  ذه الذبيحة غير الدموية.شرق من قبل هأإعالنًا أن نور الحياة قد  -ب  
ليلـة تأسـيس سـر الشـكر أخـذ خبـزًا  يألن المسـيح فـ ،"وشكر"عند الرشم بالرشومات الثالثة يقول الكاهن:  -١٠

ليلــة تأســيس ســر الشــكر أخــذ خبــزًا وبــارك وكســر  يألن المســيح فــ "وباركــه"). ١٩:  ٢٢(لــو  وشــكر وكســر
  .)٢٢:  ١٤(مر 

   " أنه بقدرته له المج يأ "سهوقد ره جسده المقدس.تقديسه له صيّ  يوف ،س الخبزد قد  
  مه يقسم الكاهن القربانة:عند قوله وقسّ  -١١
  من فوق إلى أسفل ألن السيد المسيح نزل من أعلى إلى أسفل. -أ  
  أخذها الكاهن من المسيح عن طريق الرسل. ييفتحها قليًال وينفخ فيها وهى نفخة الروح القدس الت -ب  
مة علــى أربعــة أقســام علــى وبــذلك تصــبح القربانــة مقّســ ،أس القربانــة وأســفلها قلــيًال دون فصــلق ر ثــم يفــرّ  -١٢

  شكل صليب.
�"DEتقسيم حسب النبوءة  يعدم الفصل عند أ -١٣F�G����<��(�4.�)ووא�����!�H�(I��"&=J)�	�)٣٤��:٢٠.(  
الصــينية  يوضــعه فــ يوفــ ،لمســيحكســر الخبــز إشــارة إلــى آالم ا يالصــينية ففــ ييضــع الكــاهن القربانــة فــ -١٤

  إشارة إلى دفنه.
موجــودين حــول  فهــم فعــالً  ،هــذا الجــزء يرفــرف الشــماس علــى األســرار إشــارة لوجــود الطغمــات الســمائية يفــ  

  المذبح..
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حافـة الكـأس دورة يضع الكاهن يده على حافة الكأس عند قولـه وهكـذا الكـأس أيضـًا يـدور بإصـبعه علـى  -١٥

  :إلى إشارة كاملة
  عن العالم كله. كَ فِ أن دم المسيح سُ  -أ  
  حرقة والسالمة دمهما يرش على المذبح.ألن ذبيحة المُ  -ب  
  ألن ذبيحة اإلثم والخطية يؤخذ من دمهما ويمسح أربعة قرون المذبح. -ج  
  ألن دم العهد القديم كان يرش مستديرًا على غطاء تابوت العهد. -د  
  إشارة إلى: دوران إصبع الكاهن يكون عكس عقارب الساعة -١٦

  وأن هــذا الــدم يعطــى لمــن يعــيش ،ه نســير ضــد تيــار العــالم ألننــا لســنا مــن العــالمإشــارة أننــا كــأوالد اللــ -أ  
    سة طاهرة ضد الحياة األرضية (الزمنية).حياة مقد  

  هذه الذبيحة تنقلنا إلى ما هو فوق الزمن. -ب  
ل يـتم إشارة إلى أن التحو  .سها..وقدّ  .وباركها.. .وشكر.. :م الكاهن الكأس ثالث رشومات ويقولثم يرش -١٧

  بفعل الثالوث.
  الكأس نفخة الروح القدس. ييمسك الكاهن الكأس بيده وهو يقول "وذاق".. ثم ينفخ ف -١٨
أن الســيد  إشــارة إلــى صــليبكهــا علــى مثــال ال.." يرفــع الكــأس قلــيًال ويحرّ اشــربواعنــدما يصــل إلــى "خــذوا  -١٩

  ).٢:  ٢يو ١كلها ( ةالمسكون يالمسيح أهرق دمه الكريم على الصليب لخالص جميع الناس ف
قلنــا إلــى وبالصــليب والــدم نُ  ،هحركــة الكــأس تكــون مــن الغــرب إلــى الشــرق رمــز أننــا كنــا غربــاء عــن اللــ -٢٠

  الشرق. يكان ف يالفردوس الذ
قلنـا وبالصـليب والـدم نُ  ،علـى الشـمال يرمز أننا كنا مرفوضين كالجـداء التـ ثم تكون من الشمال إلى اليمين  

 ه كخراف محبوبين ومقبولين.إلى يمين الل  
ــذ -٢١   كــان يفعــل بالذبيحــة  يرفــع الجســد ورشــمه وكــذلك ميــل الكــأس علــى هيئــة صــليب رمــز إلــى الترديــد ال
  مشابهة لرشم الصليب. اتجاهات يكونها فحر وكانوا ي ،رفع إلى أعلى ثم إلى أسفلحيث تُ  ،العهد القديم يف
ــأّمــ .بعــد ذلــك يشــير بيديــه إلــى الخبــز ثــم الكــأس عنــد قولــه ألن كــل مــرة تــأكلون.. -٢٢ رون بمــوتى ا قولــه: "تبش

  " ذلـــــك ألن مــــوت المســـــيح علــــى خشـــــبة الصــــليب أصـــــبح يءجــــأإلـــــى أن  يوتــــذكرونن يوتعترفــــون بقيـــــامت
  ورجاء.بل موضوع بشارة  ،ال موضوع حزن وبكاء
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ثــم يقــوم ويرشــم  ،بعــد ذلــك يســجد الكــاهن أمــام المــذبح باســطًا يديــه ويقــول ســر أوشــية حلــول الــروح القــدس -٢٣

"وهــذا الكــأس  ،"وهــذا الخبــز يجعلــه جســدًا مقدســًا لــه" :الخبــز ثــم الكــأس ثــالث رشــومات عنــد قولــه الجملتــين
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ل الخبـز والخمـر يـتم وذلـك ألن تحـو  ،كل مرة يتكون الرشومات سريعة فمع مراعاة أن  أيضًا دمًا كريمًا.."
  منها وبها. وال يجوز رشم األسرار بعد التحول إال  ،الروح القدس استدعاءعند 

   والـثالث رشـومات الثانيـة  ،ل الخبز إلـى الجسـد المقـدسلذلك يرشم الكاهن الثالث رشومات األولى قبل تحو
  دم الكريم.قبل تحول الخمر إلى ال

  يتم بقوة هذا الثالوث. يل الذة الثالوث القدوس بالتحو يرشم الكاهن ثالث رشومات إشارة إلى مسرّ  -٢٤
٢٥-  وال يجـــوز أن  ،رفـــع الحيـــة النحاســـية الخاصـــة باألســـقفلـــذلك تُ  ،ل ال ســـلطان ألحـــد أن يرشـــمبعـــد التحـــو

مـذبح، والحيـة النحاسـية ترمـز لتـدبير البيعـة ألن السيد المسيح يكون حاضـرًا وموجـودًا علـى ال وذلك ،تمسك
  بالحكمة. 
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ن تركهمـا علـى المـذبح عنـد بـدء الرشـومات علـى ين اللتـيأخـذ الكـاهن اللفـافتيس يصـلوات التقـد انتهـاءبعد   
  :ىشي الصغار وهي السبع أواصلّ يُ ثم  ،…"دناي ا سين يستحق"اجعلنا مُ : ي قطعةصل يُ ثم  ،هيدي
  

   :السالمة
  طان.يد الشيوحفظها من مكا ،ةيسة الواحدة الجامعة الرسوليطالبًا من أجل سالم الكن  

  اآلباء: 
هم الــرب قــوة وحكمــة ونعمــة فــي يعطــين لكــي ييرك وكــل األســاقفة األرثوذكســيــطالبــًا مــن أجــل البابــا البطر   

 .سةير الكنيتدب

  القسوس: 
 ة الشعب.يساعدون األسقف في رعاين يطالبًا من أجل الكهنة الذ  

  الرحمة: 
 م رحمته.يه كعظرحمهم الل يطالبًا من الرب عن نفسه وعن شعبه لكي   

  الموضع: 
  سة.يه الكنير الذي فينة أو الدينة المديطالبًا من أجل سالم وطمأن  

   ة:ياه أو الزروع أو األهو يالم
 وتقال ثالثتهم معًا في كنائس المهجر.  

   ن:يالقراب
يشــير بيديـــه إلـــى  ةن المقدســة أو بصـــفة عامـــيســة لعمـــل القـــرابين قـــدموا تقـــدمات للكنيطالبــًا مـــن أجـــل الــذ  

  .""هذه القرابين :األسرار مرة أو ثالثة عند قوله
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  مجمع القديسين:
   .المجمرة يالكاهن المجمع ثم الترحيم وعند "اذكر يارب كل الذين رقدوا..." يضع يد بخور ف يصلّ ثم يُ 

فـال  ،يودم حقيقـ يد البخور يكون بدون رشم: ألن السيد المسيح حاضر علـى المـذبح جسـد حقيقـوضع ي
  بارك طالما يكون حاضرًا على المذبح.يُ  يكة درج البخور إذ هو الذبارَ مُ  يصحّ 
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ور الخــاص بــأنفس ص لهــا بالهيكــل حتــى يصــعد البخــمكانهــا المخّصــ يبعــد ذلــك يضــع الشــماس الشــورية فــ -٥

  يصليها الكاهن عنهم. يالراقدين مع صلوات الترحيم الت
  نشــــغلة بــــآالم الــــرب وموتــــه قــــداس خمــــيس العهــــد. ألن الكنيســــة وهــــى مُ  يقــــال المجمــــع وال التــــرحيم فــــال يُ  -٦

  ال مجال أمامها لذكر أحد من الراقدين.
بـدون رشـم وهـو خاضـع برأسـه نحـو المـذبح " يباس ييريناثم بعد الترحيم يكمل الكاهن الصلوات ثم يقول: " -٧

  فقط.
  ل.حتى ال يعطى ظهره للذبيحة إذ ال يصح ذلك بعد التحو  -أ

  يمنح البركة والسالم وليس الكاهن. يألن السيد المسيح حال على المذبح فهو الذ -ب
� �
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س" يخضــع برأســه فــوق المــذبح وعنــد الكــاهن مقدمــة صــالة القســمة وعنــد قولــه "ونخــدم اســمه القــدو  ييصــلّ  -١

  قوله: "شركة وصعود أسراره اإللهية غير المائتة" (يشير إلى الجسد والدم).
علــى يديــه علــى المــذبح وال يعــود يأخــذها فيمــا بعــد ثــم  يمــة القســمة يضــع اللفــائف التــمــن مقدّ  االنتهــاءبعــد  -٢

  يكشف الكأس.
ألن كــل مــا يحــدث اآلن تــذكير لخمــيس  ،ة يــده اليســرىيأخــذ الكــاهن الجســد بيــده اليمنــى ويضــعه علــى راحــ -٣

 ياليســار لكــ يالــذين كــانوا فــ لألمــمموا المســيح اليهــود ســلّ  ياليمــين أ يوهــذا معنــاه أن الــذين كــانوا فــ ،العهــد
  يصلبوه.

"الجسـد  :ويضع إصبعه السبابة اليمنى على الجسد عن يمين اإلسـباديكون علـى المكـان المكسـور ثـم يقـول -٤
  ."الجسد المقدس ييشير للسيد المسيح ف يالذ األوسطاإلسباديكون هو الجزء "المقدس". 

ثم يرفع إصبعه قليًال من الدم ويرشم  ،الدم داخل الكأس يثم يرفع إصبعه من على الجسد ويغمس طرفه ف -٥
  بها رشمًا واحدًا على مثال الصليب على الدم داخل الكأس.

فرشم الكاهن الدم بالدم إشارة إلى أن السـيد المسـيح جـاز  ،دمه ين ففنفس الكائ ،ألن الدم يرمز إلى النفس  
  م.الاآل هلى هذإألن القسمة تشير  معاً الجسدية و النفسية  مالاآل
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بيـده اليسـرى إلـى  يب الجسـد الـذثـم يقـر  يءيسقط منها شـ لئالّ  باحتراسالكاهن إصبعه من الكأس  يرفعثم  -٦
ثم ينزل يديـه إلـى فـوق الصـينية ويرشـم  ،بالدم فوق اإلسباديكونقرب الكأس ويضع عليه إصبعه المغموس 

  بإصبعه على مثال الصليب. يالجسد الطاهر بالدم الذ
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  لنــزف مــن أثــر المســامير وٕاكليــ يالــذ رشــم الجســد بالــدم يشــير إلــى تخضــب جســد الســيد المســيح بدمــه -أ  
م" ألن الموقـــف يمثـــل صـــلب المســـيح رحمـــة بالعـــالم رحـــالـــذلك يصـــرخ الشـــعب "يـــارب  ،الشـــوك والحربـــة        
  خالصه.  يوحبًا ف  
حيــث  ،العــالم يشــديد فــ اضــطرابهــذه اللحظــات ألنــه صــار فيهــا  ييعطــى الكــاهن الســالم للشــعب فــ -ب  
  ظلمت الشمس وتزلزلت األرض والصخور تشققت.أ  
  الم.اآل وبقيةالرشم على مثال الصليب إشارة إلى اآلالم الجسدية والجلدات  -ج  
  ر على الصدر والبطن والظهر.الرشم يكون على الوجه ومن الخلف ألن السياط كانت تؤث  -د  

  نير الشمامسة الشموع حتى نهاية القسمة.هنا يُ  -٧
  إكرامًا لألسرار. -أ  
  رينلآلَخــ يءفكمــا أن الشــمعة تنصــهر لتضــ ،بــذل نفســه عــن حياتنــا يإشــارة إلــى الســيد المســيح الــذ -ب  
  صنا على الصليب بذل نفسه ليهبنا الحياة.فإن مخلّ كذلك        
  كانــت تتســاقط يرنا بقطــرات العــرق التــالســائل المتســاقط مــن الشــمعة بتــأثير النــار المشــتعلة بهــا يــذكّ  -ج  
  البستان وعلى الصليب. يص مثل قطرات دم فخلّ من جسم المُ      

ألنـــه مـــن علـــى  ،اتوا علـــى الرجـــاءوضـــعه المســـيح للـــذين مـــ يرنا أيضـــًا بـــالخالص الـــذالشـــمعة تـــذكّ  -د  
الظلمــة وظــالل المــوت لتخــرجهم إلــى الفــردوس  يللجالســين فــ يءالصــليب نزلــت نفســه إلــى الجحــيم لتضــ

  مسكن النور والفرح.
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ص ّلــخلهــا المُ تحمّ  يالتــ ،وفيهــا يــتم تصــوير دقيــق لــآلالم المبرحــة ،صــالة القســمة المناســبة لليــوم اختيــاريــتم  -٨
  على الصليب من أجلنا.

 وقسمة منفصلة وهى المستخدمة بكثرة. ،االستعمالقسمة متصلة قليلة  .هناك قسمتان .. -٩

  
  أوًال: القسمة المتصلة: 

-  م الثلث األيمن إلى أربعة أجزاء على حسب األربعة صلبان الموجودة فيه (دون فصلها تمامًا).يقس  
مه إلـى أربعـة أجـزاء علـى حسـب األربعـة وسـط (دون فصـله تمامـًا) ثـم يقّسـق الثلث األيسـر عـن الثلـث األيفرّ  -

  صلبان الموجودة فيه دون فصل.
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الصـينية.  يس فـله بفمه ويضعه مكانـه. ثـم يضـع الجسـد المقـدّ يفصل اإلسباديكون تمامًا عن موضعه ثم ُيقبّ  -
مـن  يءيكون قد لصق به شـ القسمة لئال يستخدمه فا يثم يفرك يديه داخل الصينية خصوصًا إصبعه الذ

  الجواهر.
  

  نفصلة: القسمة المُ 
لـم يحـدث  هوكأنـ أجـزاء، ثـم إرجاعـه كمـا كـان،أربعـة ثلـث إلـى كـل تصلة ولكن فيها يقسم الكـاهن الجسـد، مثل المُ   

  .تقسيم يأ
  

   :ة هامةمالحظ
 ال تمـــس وكـــذا كانـــت آالم الســـيد المســـيح ،نقســـمغيـــر مُ  ،كـــل مـــن يتنـــاول إنمـــا يتنـــاول جســـد المســـيح كلـــه  

  .يالالهوت ألنه غير قابل لأللم الماد
  

  الكاهن من التقسيم يجمع الجسد كامًال كما لو كانت القربانة صحيحة. يبعد أن ينته -١٠
  رمزًا ألنه لم يكسر منه عظم. -أ  
  إشارة إلى قيامة السيد المسيح فبعد الصلب القيامة. -ب  

  
  الجميع الصالة الربانية بصوت مرتفع. ييصلّ  -١١

  سة تستطيع الكنيسة كلها أن تدعو اآلب "يا أبانا...".ألنه من خالل الذبيحة المقد  -أ  
  كما صرخ السيد المسيح على الصليب هكذا تتمثل الكنيسة بعريسها فتصرخ للرب وتدعوه أباها. -ب  
  النفس المسيحية. اهتماماتوتحمل كل  ،كل تعاليم المسيح اختصار يف يهذه الصالة تحو  -ج  
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  رؤوسكم". احنو ا" االنحناءبعد الصالة الربانية يدعو الشماس الشعب إلى  -١

  رؤوسنا هى الخطية. ييحن يحتى يجد كل فرد فرصة لتقديم توبة قبل التقدم للتناول فالذ -أ  
  سيصليها الكاهن بعد ذلك. يوحتى يؤهل لقبول صالة الحل الت -ب  

ثــم أخيــرًا  ،االجتماعــات جهــرًا صــالة مــن أجــل يثــم يصــلّ  ،الكــاهن التحليــل وبعــض الصــلوات الســريةيتلــو  -٢
أنا أيضـًا" بعـدها يرفـع الشـماس الصـليب ويقـول: "خلصـت حقـًا  يذكر يارب ضعفاعن نفسه قائًال: " ييصلّ 

  يب.ناله الكاهن والشعب تم بالصل يأن الخالص الذ إشارة إلى ،ه"لل ابخوف ومع روحك ننصت 
� �
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  يرفع الكاهن اإلسباديكون بيده اليمنى وهو حانيًا رأسه ويرفعه إلى فوق. -٣

  قيمة هذه القدسات. وارتفاعإشارة إلى سمو  -أ  
  ).١٤:  ٣ص على الصليب (يو خلّ المُ  ارتفاعإشارة إلى  -ب  
  ص من بين األموات.خلّ إشارة إلى قيامة المُ  -ج  

 يللقديسـين مرتفعـ يقـول الكـاهن "القدسـات للقديسـين": إشـارة إلـى أن هـذه القدسـات ال تعطـى إالّ  أثناء رفعـه -٤
  السيرة.

 يثـم يرفـع ويرشـم بـه الجسـد الطـاهر الموجـود فـ ،الـدم ييغمسه فـ يبعد ذلك يرشم به الدم داخل الكأس الذ -٥
   .نهما واحدهذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد وإ ، إشارة إلى أن الصينية

لفة دائريـة علـى الجسـد عكـس  يالجسد وقت القسمة ف يعملها ف ييضع اإلسباديكون على كل الجروح الت -٦
  ب بالدماء.ص تخضّ خلّ كل جسد المُ إشارة إلى أن  ،عقارب الساعة

"واحـد هـو اآلب القـدوس  االسـتحقاقشـعور عـدم  يبعد أن يقول الكاهن "القدسـات للقديسـين" يـرد الشـعب فـ -٧
مـــين" وكـــأن الشـــعب يقـــول لســـنا قديســـين بـــل ضـــعفاء آ .القـــدوس واحـــد هـــو الـــروح القـــدس االبـــنواحـــد هـــو 

  ألنك أنت وحدك القدوس. ،ومحتاجين نعمتك ومعونتك
٨-  باإلسـباديكون مـرة  ،ه يعطيه السالم ثم يعيد رشم الجسـد وصـبغ الجـروحـلإذ يرى الكاهن خشوع الشعب وتذل

  اليوم الثالث قام حيًا. يوف ،القبر ثالثة أيام يص فخلّ ء جسد المُ ثانية وثالثة إشارة إلى بقا
 يثـم يضـعه فـ ،ويرشـم بـه الـدم ،ويرفعـه إلـى الكـأس ،يقلب الكاهن اإلسباديكون ويحمله بين أصابعه مقلوباً  -٩

  الدم مقلوبًا.
  ه ورجليــهتســمير يديــ يوا فــأوبــد ،لب المســيح لــه المجــد أرقــدوه علــى الصــليب علــى ظهــرهألنــه عنــد ُصــ -أ  
  فجرت منها الدماء وخضبت جسده الطاهر.      
ـــى الصـــليب الرتفـــاعثـــم رفعـــه بعـــد ذلـــك رمـــز  -ب   ـــدم ،وســـفك دمـــه كـــامالً  ،الســـيد المســـيح عل   وخـــروج ال

   .داخل الكأس انالموجود امن جنبه وهم والماء       
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منــه يضــع  يوعنــدما ينتهــ ،االعتــرافيــه ويقــول الكــاهن الكــأس ويرفــع الصــينية علــى يد يبعــد ذلــك يغّطــ  

وأثناء هذه الصلوات يمسك الشـماس بيـده  ،الصلوات السرية يالكاهن الصينية على المذبح ويركع أمامه ويصلّ 
  الشماس. اعترافاليمنى صليبًا وبيده اليسرى شمعه موقده ووسطها لفافة يضعها أمام عينيه ويقول 

ــــبلفافــــة مثلثــــة عينيــــه الشــــماس  يح فيغّطــــد المســــيح حــــل علــــى المــــذبْجــــفمَ  -أ   رافيم الــــذينعلــــى مثــــال الس  
   .ون وجوههمبجناحين يغطّ       
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  الحيــاة األبديــة يبــذل ذاتــه عليــه (الصــليب) ليعطــ يالصــليب والشــمعة يشــيران إلــى الســيد المســيح الــذ -ب  
  لآلخرين. يءتبذل نفسها لتض يللعالم أجمع مثل الشمعة الت       
  يعلن القيامة يا يشير إلى المالك الذالشماس هن -ج  
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ويجـب أن يتنـاول الكـاهن  ،مـن الجسـد التـي أمامـهيبدأ الكـاهن بتوزيـع الجسـد المقـدس فيتنـاول هـو الجـوهرة  -١
  الخديم أوًال وقبل كل المتناولين.

  ألنه خادم األسرار. -أ  
  كسر وتناول أوًال ثم أعطى تالميذه.فبعد تقديس جسده  ،يمثال ما صنع الرب وقت العشاء الربان -ب  
  ثم الشمامسة. واالكهنة إن وجد بقيةبعد ذلك يتناول  -٢
رمــزًا  المــرة األولــى. يلتفــت إلــى الغــربهــو و  :يحمـل الكــاهن الصــينية ويعــرض األســرار علــى الشــعب مــرتين -٣

للسـيد المسـيح  يالثـان يءجـرمـزًا للم والمـرة الثانيـة ،بالتجسـد والفـداءكان  ياألول للسيد المسيح الذ يءللمج
  ثم يدور حول المذبح قبل أن يخرج لمناولة الشعب. ودينونته.

  أثناء ذلك يسجد الشعب للجسد المقدس:  -٤
  ).٩:  ٢٨إشارة إلى سجود مريم المجدلية ومريم األخرى للسيد المسيح بعد القيامة (مت  -أ  
  ).٥٢:  ٢٤(لو كما سجد له التالميذ عندما رأوه صاعدًا إلى السماء  -ب  
  وأذيالـــه ،عـــال يحجبـــوا وجـــوههم بـــأجنحتهم لمـــا رأوا الـــرب جالســـًا علـــى كرســـ ،إشـــارة إلـــى الســـيرافيم -ج  

  ).٢:  ٦ش إتمأل الهيكل (         
  

  : مالحظات
بل يتناوله هـو وحـده مـرة واحـدة دون تقسـيم  ،التناول من اإلسباديكون يال يشترك أحد مع الكاهن الخديم ف -١

   أو تجزئة.
ولقد أوصت الشريعة بخصـوص  ،يوم يإلى المساء أو إلى ثان يءيجب تناول الجسد كله فال يتبقى منه ش -٢

  ).١٢��:١٠($&�)�O��4�N��"Pא�/�(�5א���<�M�N"وL�H ،ذبيحة خروف الفصح
ه إذ وذلك كما فعل الرب يسوع نفس ،نفصلين الجسد أوًال ثم الدمم الكنيسة سر الشكر تحت العنصرين مُ تقدّ  -٣

��و9)لو�TU(0و6=�1،אNS	!=5ع�"Q$��ناول تالميذه بهذه الطريقـة �WXא��Y#�Qوא�6*5א�:&�و�$.��=��5Zא��Z�"�
���א�����_���J*6�(��I)"،�+ن����Zא��5��Zد����א\��&50א" :"ثــم أخــذ الكــأس وشــكر وأعطــاهم قــائالً  )٢٦��:٢٦(�����*����I���
�.)٢٦��:٢٧����٢٨(���.."����א`�! �

أو منتصـــف الليـــل أيهمـــا أكثـــر، مـــع مالحظـــة تقليـــل ســـاعات ســـاعات  ٩ تـــراساالحيجـــب أن تكـــون مـــدة  -٤
  االحتراس بالنسبة لألطفال.
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  خفاء األسرار من على المذبح من أمام أعيننا يمثل صعود الرب إلى السماء.إ التناول و  انتهاء -١
  الصينية) غسًال جيدًا. -الكأس  -القبة  -لمستير (ا ييقوم الكاهن بغسل األوان -٢
  

U���%��Wא �
قليًال مـن المـاء فـي راحـة يـد الكـاهن، ويرشـم الكـاهن برأسـه الثالثـة رشـومات ويـنفخ فـي كـل  يصب الشماس  

إلــى أعلــى  يثــم يــرش البــاق ،يصــرف الكــاهن مــالك الذبيحــة بـأن يتــرك قلــيًال مــن المــاء علــى المـذبحمـرة. ثــم 
   .مالك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا" وهو يقول: "يا

أمـا الشمامسـة فيضـع يـده علـى رأس كـل  ،مهريح إلخوتـه الكهنـة بوضـع يـده علـى لحـاهسـالكـاهن الت ييعط -٤
  وذلك: ويبارك الشعب ويصرفه. ،واحد منهم ويرشم جباههم بالصليب

 ،هكما أن اللحية هى من عالمـات النـذر والتكـريس للـ ،ه وليس أصغر أو أقل منهؤ وشركا خوتهإألن الكهنة  -أ
  كما أنها مباركة لنذره. ،س وله هيبته وتوقيرهمقد  يءش يكذلك فه

نصـرافهم مـن الكنيسـة يشـير إلـى عمـل المسـيح قبـل صـعوده اوضع الكاهن يديه على رأس المصليين قبـل  -ب
!�<3U�4�6و��0!�"وU(�I�""��5�)ويستعوض عن وضع اليد برش الماء. ).٢٤��:٥٠  

ويصـفق ويقـول مزمـور  ،ل أركانـه األربعـةبعد أن ينتهى الكاهن مـن مباركـة الشـعب يرجـع إلـى المـذبح ويقبـ -٥
٤٦ ��(!"���  "".��!c�J!�5א��Db�"�>�0>�א+��

رور بسـبب التنـاول مـن جسـد هما من عالمات الفرح والس االبتهاجوالتهليل بصوت  يوالتصفيق هنا باألياد  
  الرب ودمه األقدسين.

  وينصرف بسالم.، لهقبّ ويُ  يوزع الكاهن لقمة البركة ويخلع مالبس الخدمة ويغلق الستر -٦
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لكـاِئُن َقبـَل الـدهوِر، والـداِئُم إلـى األَبـِد. الـذي َخَلـَق الشـمَس لضـياِء النهـــاِر، والليـــَل أيهـا الـرب إلـُه القـواِت، ا
ِمــن  َنشــُكُرَك يــا َمِلـَك الــدهوِر ألنـَك أَجزَتنــا هــذا الليـــَل بســــالٍم، وأتيـــَت بنــــا إلــى َمبـــَدأ النهــــاِر. راَحـــًة لُكــــل البشـــِر.

، واجعلنــا يــا  أجــِل هــذا هوِر: لُيشــِرق لنــا نــوُر َوجِهــَك، ولُيِضــئ علينــا نــوُر ِعلِمــَك اإلَلِهــينســأُلَك يــا َمِلَكَنــا َمِلــَك الــد
ــَل بقيــَة أيــا وَطهــارٍة وتــدبيٍر حســٍن، لُنكم هــاِر، لكــي نجــوَز هــذا اليــوَم بِبــرــوِر، وَبنــي النَدنا أن نكــوَن َبنــي النِم َســي

بالنعَمـِة والرأَفـِة ومحبـِة الَبَشـِر، اللـَواِتي البِنـَك الوحيـِد يسـوَع المسـيِح، وَموِهَبـِة ُروِحـَك القُـدوِس.  ال َعثــــرٍة.َحَياِتَنا ب
  اآلَن وكـُـل أواٍن وٕالـى األبـَــِد. آميــن.
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مَسـُه علـى األبـراِر واألشـراِر. الـذي َصـنَع النـوَر الـذي ُيِضـيُء علـى أيهـا الَباِعُث النـوَر فَينَطِلـُق. الُمشـِرُق شَ 

. َد الُكــلالمسكوَنِة: أِنر ُعقوَلنا وُقلوَبنا وأفهاَمنـا يا َســي  
 ـٍة، وِمـن ُكـلخطي شيٍء رديٍء، وِمن ُكـل َهب لنا في هذا اليوِم الحاِضـِر أن ُنرِضَيَك فيِه، واحُرسنا ِمن ُكل

وِح الُقُدِس الُمحيي الُمساوي لَك، اآلَن وُكـل  ُمضادٍة، بالَمِسيِح َيُسوَع َربَنا. قّوةٍ  هذا الذي أنَت ُمباَرٌك معُه، مَع الر
  أواٍن وٕالـى َدهــِر الـدهــوِر. آميــن.
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اِكريَن. اِء َشـــبنـــا إلـــى المَســـ تَ ْيـــالَمٍة، وأتَ َســـُبـــَر هـــذا اليـــوَم بِ عْ نـــا أْن نَ َمنحتَ  كَ َن، ألنـــتَحـــن ا المُ يـــا َمِلَكَنـــ شـــُكُركَ نَ 
  إلى المَســاِء.  ـورَ نـظُــَر الن ِحـقـيَن أْن نَ ـنـا ُمسـتَ وَجعْلتَ 

وَبِة لنــا، نُصــِه المَ َســاِئَر ِفخاِخــ لْ ، وأْبِطــاد َضــالمُ  َيــلِ حِ  نْ ا ِمــَنــج يــَدنا هــذا الــذي َصــاَر اآلَن، ونَ مجِ تَ  اللُهـــم اْقَبــلْ 
اٍف، وَعَفــ َســالمٍ ا أيضــًا بِ َهـجتازَ ، وال خَيــاٍل، لنَ َعــبٍ أَلــٍم، وال َقَلـٍق وال تَ  رِ ْيــغَ َلــِة سـالَمًة بِ قبِ ِة المُ ْب لنــا فــي هـذِه الليَلــوَهـ
ــلواتِ َســابِ للت  نَهـــَض ونَ  يِح والص ُكــل ،  ــ. نُ مكــانٍ  حــيٍن وفــي ُكــل وَس فــي ُكــ ُد اْســـَمكَ مجالُقــد َغْيــرِ  ، َمــع اآلبِ شــيءٍ  ل 
  . آمــين.الـدُهــورِ  هرِ وٕالى دَ  أوانٍ  ل ، اآلَن وكُ َساوي لكَ حيي المُ الُقُدِس المُ  وحِ وال بداَيَة لُه، والر  ْدَركِ المُ 
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 جميــعِ أو ب كرِ أو بــالفِ  أو بــالَقولِ  ْعــلِ ، إْن كــاَن بالفِ فــي هــذا اليــومِ  ِه إليــكَ َجميــُع مــا أخَطأنــا ِبــ يــارب  ، الَحــواس
 ومِ َلْيَلٍة َساِلَمٍة، وبهـذا الن ـِعــْم لـنــا اللهُـم بِ أنْ و  .ـــرِ القُــدوِس، كَصاِلــٍح وُمحــب الَبشَ  كَ اْســمِ  أجلِ  نْ لنا مِ  ْر فاْصَفْح واْغفِ 

.تَ  ُكـــل  نْ ـْربٍة، ومِ ضَ  ُكل  نْ ، ومِ ر شَ  ْن ُكل َسنا مِ السالَمِة ليحرُ  لنا َمالكَ  لْ سِ قلٍق. وأرْ  ْن ُكل مِ  ـراً طاهِ  جـرَبــِة الَعـــُدو 
 عْ بالن ــِة الَبَشــَمــِة والرــواِتي ِالْبِنــ رِ أفــاِت وَمحبَنــ كَ اللِصــنــا وُمخَ ا وٕالهِ الَوِحيــِد َربِه َبِلــْن قِ ســيِح. هــذا الــذي ِمــا َيســوَع المَ نَ ل

 وٕالـــــى َدهـــــرِ  أوانٍ  ، اآلَن وُكـــــل َســـاوي لـــــكَ حيـــي المُ المُ  وِح القُـــُدسِ ، مـــَع الـــر ةُ ز جـــُد والكراَمـــُة والِعـــمعـــُه المَ  كَ َيليـــُق ِبـــ
  . آمــين.ــورِ الـدهُ 
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ُيبـِدي َقـوًال، وَليـٌل إلـى َليـٍل ُيظِهـُر ِعلمـًا. السَمواُت ُتَحدُث بَمجِد اللـِه، والَفَلُك ُيخِبُر ِبَعَمِل َيَديِه. يوٌم إلـى يـوٍم 

ـــذيَن ال ُتســـَمعُ  ـــوَل وال َكـــالَم. ال ــــم، وٕالـــى أقطـــاِر الَمســـكوَنِة َبلَغـــت  ال َق ــــم. فـــي ُكـــل األرِض َخـــَرَج َمنِطُقُه أَصواُتُه
ــمِس مظلَتــُه، وهــَي ِمثــُل الَعــِريِس الَخــاِرِج ِمــن ِخــدِرِه؛ تته ــاِر الــذي ُيســِرُع فــي أقواُلُهـــم. َجَعــَل فــي الشــُل ِمثــَل الَجبل

  ِمن أقَصى السماِء ُخُروُجَهـا، وُمنتهاها إلى أقَصى الســماِء، وال شــيَء َيخَتِفــي مــن َحراَرِتهــا. طريِقِه.
ــُرد النفــوَس. ــال َعيــٍب َي ــراِئُض  َنامـــوُس الــرب ِب ــرُح  َشــهادُة الــرب صــاِدَقٌة ُتعلــُم األطفــاَل. َف الــرب ُمســَتِقيَمٌة تَُف

رب أحكـاُم الَقلَب. وصيُة الرب ُمضيئٌة تُنيُر الَعيَنيِن َعن ُبعٍد. َخشـَيُة الرب زكيٌة، دائمٌة إلى أبـَِد األبـِد، أحكـاُم الـ
يِر الثَمِن، وأحَلى ِمَن الَعَسـِل والشـهِد. َعبـُدَك َحق وعاِدَلٌة َمعًا. َشهوُة َقلِبِه ُمختاَرٌة أفَضُل ِمَن الذهِب والَحَجِر الَكثِ 

وِمـَن الُغربـاِء َيحَفُظها، وفي ِحفِظها َثواٌب َعظيٌم. الَهَفواُت َمن َيشعُر بها ؟ ِمَن الخطاَيا الُمسَتِتَرِة يارب َطهرنـي، 
. فِحيَنِئٍذ أكوُن بال َعيٍب وأتن ُطوا َعليٍة َعِظيمٍة، وتكوُن َجميُع أقواِل َفِمي احَفظ َعبَدَك حتى ال يَتسلى ِمن َخطيق

  هللويــاوِفكُر َقلبي َمرِضيًة أَماَمَك في ُكل حيٍن. يارب أنَت ُمعيني وُمَخلِصــي.    
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ـــن أخـــاُف؟ الـــ ُنـــوري وَخالِصـــي، ِمم بـــي األشـــراُر الــرـــن أجـــزُع ؟  ِعنـــَدما َيقتَـــِرُب ِمن عاِضـــُد حَيــاتي، ِمم بر

لَيأُكلوا َلحِمي، ُمَضايقي وأعَداِئي َعَثُروا وَسَقطوا. وٕان ُيحاِربني جيٌش َفَلن َيخاَف قلِبي؛ وٕان قـاَم علـي ِقتـاٌل ففـي 
. واِحدًة َسألُت ِمَن الرب وٕاياها ألتَ  اِم َحياِتي، لكي أنُظَر َنعيَم هذا أنا أطَمِئنأي ُكل بِمُس: أن أسُكَن في بيِت الر

، وأتفرَس في َهيكِلِه الُمقــدِس؛ ألنُه أخفاني في َخيَمِتِه في يوم ِشـدِتي، َسـَترِني ِبِسـتِر َمَظلتـِه، وعلـى  بصـخرٍة الر
.   َرَفَعني. واآلَن هوذا َقد َرَفَع رأِسي على أعَدائي. بـُل للـرُح وُأَرتـهليــِل. ُأســبِتــِه َذبيحـَة التُطفُت وَذبحُت في َمَظل  

ارَحمنـي واسـَتِجب لـي، فـإن لـَك قـاَل َقلِبـي: َطَلبـُت وجَهـَك، ولوجِهـَك  ِاسَتِمع يارب َصوِتي الذي بِه َدَعوتُـَك.
بَغضـٍب َعبـَدَك. ُكـن لـي ُمعينـًا. ال َتخـُذلِني وال َترُفضـِني يـا اللــُه  يارب ألَتِمُس. ال َتحُجب وجَهـَك َعنـي، وال َتنُبـذ

ـا الـــرب َفَقِبَلِنـي. َعلمِنـي يـارب َطريَقـَك، واهـِدِني فـي سـبيٍل ُمسـتقيٍم  أبي وأمي قـد َترَكاني، وأم صي. فإنِمـن ُمَخل
، أل مِني إلى َمَراِم ُمَضايقيـي أجِل أعَدائي. ال ُتَسللـُم ِلذاِتـِه، وأنـا أؤِمـُن أنشـهوُد ُزوٍر، وَكـِذَب الظ ُه َقد َقاَم َعلين

   . بد َقلُبــَك، وانَتِظــِر الــرولَيَتَشــد َتقــو . بفي أرِض األحَياِء. انَتِظِر الر بلويــا ُأَعايُن َخيراِت الرهل  
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 َيُقلْ ُه. لِ ُه َصاِلٌح وٕان إلى األَبِد َرْحَمتَ : إن إسراِئيلَ  َبيتُ  لْ ُه. ِلَيقُ َرْحَمتَ  ُه َصاِلٌح، وٕان إلى األَبدِ ب فإن ُفوا للر رِ ِاعتَ 

: إن الر  أتقَياءُ  ُه. ِليُقلْ ُه َصاِلٌح وٕان إلى األَبِد َرْحَمتَ روَن: إن هَ  َبيتُ  إلى األبـَــِد َرْحمَ ب ــُه. تَ ُه َصــاِلـٌح وٕان  
، فاْستَ ُت إلى الر ي َصَرخْ يَقتِ في ضِ  ب ْحبِ جاَب ِلي وأخَرَجِني إلى الر الر . عُ ى مـاذا َيْصـنَ َشـَعـوِني، فـال أخْ  ب 

جــاُء . الر رِ علــى الَبَشــ كــالِ َن اِالت يــٌر ِمــب خَ لــر علــى ا كــالُ َســاُن. الــرب لــي ُمعــيٌن، وأنــا أَرى بأعــَداِئي. اِالت بــي اإلنْ 
 خَ بــالر ؤَ ِمــ يــرٌ ب جــاِء بالرَن الر مِ اْســَمــِم أَحــاطوا بــي، وبِ األُ  َســاِء. ُكــل  انتَ الــر تياطــًا ي احْ نهُـــم. أَحــاُطوا ِبــَقْمــُت مِ ب
ــ ْحــِل َحــْولَ الن  لَ ْثــي مِ ُهـــْم. أَحاُطـــوا ِبــَقَهْرتُ  ب الــر  اْســمِ ُفــوِني، وبِ نَ واكتَ  مِ اْســْوٍك، وبِ فــي َشــ ارٍ َهبــوا َكَنــ، والتَ ْهدِ الش  الــر ب
ِتي وتَ ب َعضَ ْعُت ألْسُقَط، والـر نُهْم. ُدفِ َقْمُت مِ انتَ  تيحَ بِ سْ َدني. ُقو  وَقــْد َصــاَر ِلــي خَ هــو الــر ، ـالصــاً ب .  

ب الــر  ينُ ي، َيِمــِنــب َرَفَعتْ الــر  ينُ . َيِمــَعْت قُــوةً ب َصــنَ يُن الــر . َيِمــاألبــرارِ  فــي َمســاكنِ  الصِ والَخــ هليــلِ الت  َصــوتُ 
. تأدِ الر  مالِ بأعْ  َحدثُ أحَيا وأُ  َبعُد، َبلْ  . فَلْن أُموتَ َعْت ُقوةً َصنَ  يبًا أَ ب َبِني الرد لــم ُيْســِلْمِنـي. ــوتِ ، وٕالى المَ ب  
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ــِافتَ  ــَواَب الِب ــاُب الــر للــر  فَ رِ ِفيَهـــا وأعَتــ لَ ، لكــي أْدُخـــر ُحــوا ِلــي َأْب . هــذا هــو َب يقوَن َيــدخُ بــد والص ، لوَن فيــِه. ب

َيـِة. سـًا للزاوِ اؤوَن، هـذا َصـاَر رأْ َلُه الَبنـذي َرذَ جُر اللصًا. الحَ لي ُمخَ  نتَ لي، وكُ  ْبتَ جَ استَ  كَ ؛ ألن يارب  ِرُف لكَ أْعتَ 
  ـا.يـٌب في َأْعيـُـِننَ ب كاَن هذا، وهـو َعجِ الر  َبلِ ْن قِ مِ 

، فلنَ َعُه الــر هــذا هــو الَيــوُم الــذي َصــنَ  ِهْج ونَ بــتَ ب ْصــنَ  فــَرْح ِفيــِه. يــاَربلْ خلَســه اآلِتــي  َطريَقنــا. ُمَبــاَركٌ  ا. يــاَرب
. َبارَ الر  مِ اسْ بِ  ْن َبيتِ ْم مِ اكُ كنَ ب  الر. ب  ـُه الرأضَ الل ب الَمذَبــِح. في الَواِصليَن إلى قُــُرونِ  بوا عيداً اَء َعلينا. َرت  

. لصـاً ِلـي ُمخَ  ْرتَ لـي، وِصـ بتَ جَ اْسـتَ  كَ ؛ ألنـيـارب  ُف لـكَ رِ . أْعتَـْرَفُعــكَ َفأَ  أنَت هو إَلِهي فأشُكُرَك. إَلِهي أنـتَ 
 فإن بإلى األَبِد َرْحَمتَ ُه َصاِلحٌ اْشُكروا الر لويــاــهُ ، وٕانهل    .  
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إليــَك يــارب َرفعــُت َنفِســي. إلهــي عليــَك َتَوكلــُت، فــال ُتخِزِنــي إلــى األبــِد. وال َتشــَمت بــي أعــَدائي.ألن جميــَع 

َينتظروَنَك ال َيخَزوَن. ِلَيخَز الذيَن َيصنعوَن اإلثَم باِطـًال. أظِهـر لي يارب ُطُرَقَك. وَعلمِني ُسـُبَلَك. اهـِدني  الذينَ 
ِحَمــَك، إلــى َعــدِلَك وَعلمنــي. ألنــَك أنــَت هــو اللـــُه ُمَخلصــي، وٕايــاَك انَتَظــرُت النهــاَر ُكلــُه. اذُكــر يــارب رأفاِتــَك وَمَرا

.أل هـا ثابتٌة ُمنُذ األزِل. َخطاَيا َشبابي وَجهـاالتي ال َتذُكر. َكَرحمِتَك اذُكرِني أنَت ِمن أجِل َصـالِحــَك يـــاربن  
  

� �



- ٨٤ - 
 

5���C�W� �
�Q��9�>��F��Eא�������3XVون��Qوא�!����Zא��א���1א"	���>� �

ـــذِلَك ُيرِشـــُد الـــذين ُيخطِ  ئـــوَن فـــي الطريـــِق. َيهـــِدي الُوَدعـــاَء فـــي الُحكـــِم، ُيَعلـــُم ألن الـــرب َصـــاِلٌح وُمســـَتقيٌم، ِل
الُوَدعـــاَء ُطُرَقـــُه. جميـــُع ُطـــُرِق الـــرب َرحَمـــٌة وَحـــق لحـــاِفِظي َعهـــِدِه وَشـــهاَداِتِه. ِمـــن أجـــِل اســـِمَك يـــارب َتغِفـــُر لـــي 

ي الطريـِق التـي ارَتضـاها. َنفُسـُه فـي الخيـراِت َخطيتي ألنهــا كثيـرٌة. َمـن هـو اإلنسـاُن الخـاِئُف الـرب ؟  ُيرِشـُدُه فـ
ِن إلى الرب َتثُبُت، وَنسُلُه َيِرُث األرَض. الرب ِعز ِلخاِئفيِه، واسُم الرب ألتقَياِئِه، ولهم ُيعِلُن َعهَدُه. َعيَناَي تنُظرا

. ِرجَلــي ــُه َيجتــِذُب ِمــَن الَفــخحيٍن، ألن في ُكل  
ر إلي وارَحمِني؛ ألني ابٌن وِحيـٌد وفقيـٌر أنـا. أحـزاُن َقلِبـي قـد َكثُـَرت. أخِرجِنـي ِمـن شـَدائِدي. انُظـــر إلـى انظُ 

َمَذلِتي وَتَعبـي، واغِفـر لـي َجميـَع َخطاَيـاَي. انُظـر إلـى أعـَداِئي فـإنُهم قـد َكثُـروا، وأبَغضـوِني ُظلمـًا. احَفـظ َنفِسـي 
 ِني. ال ُأخَزى ألن ــُه وَنجيـا الل . ي انتظرُتَك ياربفيهم والُمسَتقيموَن َلِصقوا بي، ألن لُت. الذيَن ال َشري َعليَك َتَوك

  أنِقذ إسرائيَل ِمن جميــِع شــداِئـِدِه.    هللويــا
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 بُحوا الــرالمَ  َســب ــٌد، وإللهِ فــإنســبِ َنــزُمــوَر َجيالت ا َيلـِـــذ َيبِنــي أُ يُح. الــر لِ وُرَشــب يَم، الــر ب  ِقــي إســَراِئيلَ َيجَمــُع ُمَتفر .
 الر يمٌ َعِظـ ي أسـَماًء.هـا ُيعِطـ، ولَكاَفتِ الَكواِكـبِ  ي َكثـرةَ حِصـ. المُ همْ رِ َجميَع َكسْ  رُ ، وَيجبُ ي الُقُلوبِ ـرِ ـَكسِ نْ ي المُ َيشفِ  ب 
تـُُه، وال إحَصاَء لَفْهمِ  يَمٌة هيَ ، وَعظِ ب َو الر هُ  ُقو ِه. الر ب  إلــى األْرضِ  طــاةَ الخُ  َيرَفُع الُوَدَعاَء، وُيــِذل.  

ــ . الــذي ُيَجلــلُ ةِ يثــارَ ا بالقِ َنــلــوا إللهِ ، َرت َرافِ ْعـــتِ االِ ب بِ وا للــر ئُ دِ ابَتــ طــَر. يــُئ لــألْرِض المَ ، الــذي ُيهَ َمــامِ ماَء بالغَ الس
دعوُه. التـي تَـ ي الَبَهاِئــَم َطَعاَمَهــا وِلِفـَراِخ الِغرَبـانِ ، وُيعِطـرِ لِخدَمِة الَبَشـْضـَرةَ َبـاِل، والخُ َب على الجِ ُت الُعشْ الذي ُينبِ 

  .    هللويــاـــهُ ـيَن َرْحَمتَ اجِ الر بخاِئفيِه، وبِ  ب الر  . ُيَسر ُجـلِ الر  َساَقيِ بِ  الَفَرِس، وال ُيَسر  ال ُيؤِثُر ُقوةَ 
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. وا علــي َيقــِدرُ  ُهـــْم لــمْ ي، وٕان َبابِ َشــ لوِني ُمنــذُ قــاتَ  َكثيــرةً  راراً : ِمــإْســَرائيلُ  َباَي. لَيُقــلْ ِصــ َحـاَرُبوِنـــي ُمنــذُ  كثيــرةً  َراراً ِمــ
د إلـى الـَوَراِء َيْرتَـولِ  زَ . َفلَيْخـطـاةِ ديٌق هـو، َيقَطـُع أْعنـاَق الخُ ِصـ ب . الر َمهُـمْ ، وأَطاُلوا إثْ طاةُ ي َجَلَدِني الخُ َظْهـرِ  على
 ـ بِ ُعْشـ لَ ْثـوا مِ ْهـَيوَن. وليكونُ الذيَن ُيبِغُضوَن صِ  ُكلـُد اِصـأل الحَ أْن ُيْقَطـَع. الـذي َلـْم َيْمـ ُطوِح الـذي َيْيـَبُس َقْبـلَ الس
  .    ب الـــر  ــمِ اسْ اُكـْم بِ ْكنَ م، َبارَ ب َعَليكُ جتاُزوَن: إن َبرَكَة الر المُ  َيُقلْ  ُه. وَلمْ نَ ضْ حِ  ُمورَ نُه َيَدُه، وال الذي َيْجَمُع الغُ مِ 

  هللويــا
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ــْر اُ  ــا ذُك ــدِ  داوَد وُكــل  رب ي ــللــر  مَ ْقَســِه. كمــا أَ َعِت ، وَن ــ رَ ذَ ب ــَكِن َبيِتــي، وال  لُ ي ال أْدُخــإلَلــِه َيعقــوَب: إن إلــى َمْس

 عاً َد َموِضـي، إلـى أْن أِجـ، وال راَحًة لُصـْدغِ عاَساً ومًا، أو ألْجفاني نُ نَ  ي ي لَعْينَ ْعطِ ي، وال أُ ِفَراشِ  أْصَعُد على َسريرِ 
 ومَ للــر ، ــِه َيعقــوبَ ب ــْد َســمِ ْســَكنًا إلَل ــِع الغَ اُه فــي َموِضــْعنا بــه فــي أفَراثــا، وَوَجــْدنَ . هــا َق ــِة. فلَن ِه، إلــى َمَســاِكنِ  لْ ْدخُ اَب
ـــمْ   ْت َقـَدمــاُه.قر ــِع الـذي فيـِه اْســتَ وضِ سـُْجْد في المَ ونَ  ـــ يـــارب  ُق ــــوُت َموِضـــ ، أنـــتَ كَ إلـــى راَحِت ـــ. َكَهنَ كَ ُقْدِســـ عِ وتاُب  كَ ُت
  .يِحكَ عن َمسِ  ُرد وْجَهكَ ، ال تَ كَ أجِل داوَد َعبدِ  نْ ِهجوَن. مِ َك َيْبتَ ، وأبرارُ ر ْلَبُسوَن البِ يَ 
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َهاَداِتي ي وَشـَعهـدِ  وكَ َظ َبُنـ، إْن َحِفـيكَ علـى ُكْرِسـ كَ َبطِنـ ْن ثَمـَرةِ مِ  : ألْجَعلن لداوَد َحّقًا وال َيْخِلفُ  ب الر  َحَلفَ 
َيها َمْسَكنًا لُه. هذا ْهَيوَن، وَرضِ صِ  ارَ اختَ  ب ؛ ألن الر ـيكَ سِ ُسوَن على ُكرْ َيجلِ  م إلى األَبدِ وهُ ا، َفَبنُ َعلُمُهْم إياهَ التي أُ 

هـا تِ ، لكَهنَ ْبـزاً ُع خُ بِ ْشـَها أُ َسـاكينِ َكًة. لمَ َبرَ  كُ َبارِ ها أُ ُه. لَصيدِ ي أَرْدتُ ُن ألن ـا أْسكُ هُـنَ ي إلى أَبِد األَبِد. هَ ُع راَحتِ هو َموضِ 
 ُس لـــبِ حي. ألْعداِئـــِه أُ يِ َراجًا ِلَمِســـيـــأُت ِســـقيـــــُم َقْرنـــًا لـــداوَد، هَ أُ  اكَ َنـــِهُجــــوَن ابتهاجــــًا. هُ ـا َيبتَ َهـــ، وأبرارُ الَص الَخـــ ُس لـــبِ أُ 

  .    هللويــاــيزِهــُر ُقْدسِ الِخــْزَي، وَعَلْيــِه يُ 
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ْفَصاِف في َوَسـطِ كْرنَ ذَ ا ِعنَدَما تَ ا. فَبَكْينَ َجَلْسنَ  اكَ نَ هُ  ـلَ َبابِ  نَهـارِ على أَ  ْقَنـا ِصْهَيوَن. على الصا، ا قيثاراِتَنـَها َعل

 ْسـبِ  الَ ا أقو ا الذيَن َسَبونَ َسألنَ  اكَ نَ ُه هُ ألنحوا لنـــا تَ  نـاكَ اقونا إلـى هُ يِح. والـذيَن اْسـتَ التســابيــِح ســبَحــًة ِمـــن تَ قـالوا: َسـب
  ْهــَيوَن.صِ 

ِكـي َحنَ ُق ِلَسـاِني بِ ِصـينـي، وَيلتَ َسـى َيمِ نْ أَ  ليمُ يـا أورَشـ يُتكِ سِ ب في أْرٍض َغريَبٍة ؟  إْن نَ سبَحَة الر سبُح تَ َكيف نُ 
  فـي ابتــداِء َفـَرِحـي. ـليمَ أوُرشَ  بُ َرت ْق فأُ أْسبِ  ِك، إْن َلمْ رْ كُ إْن َلْم أذْ 

يَة، الشــقِ  لَ َبابِ  نتَ نهـا. يا بِ مِ  ُقضوا حّتى األَساَس ُقضوا انْ يَن: انْ ليَم، الَقاِئلِ أورشَ  َبِني أُدوَم في يومِ  ياَرب  ذُكْر اُ   
خــَرةِ هُـم عِ ، وَيْدِفنُ أطَفاَلكِ  كُ ُيمسِ  ـا. ُطوَبى ِلَمنْ ـنَ يـْتِ التي َجازَ  كِ كاَفأتَ مُ  كِ ُطوَبى ِلَمْن ُيكاِفئُ  لويــانــَد الصهل    .  
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 فلُنسبح مَع المالِئَكِة قائليَن: الَمجُد للـِه فـي األَعـالي، وَعلـى األرِض السـالُم، وفـي النـاِس الَمَسـرُة. ُنسـبُحَك،

  َنخِدُمَك، َنسُجُد لَك، َنعتِرُف لَك، َننِطُق بَمجِدَك، َنشُكُرَك ِمن أجــِل ِعَظــِم َمجــِدَك. ُنباِرُكَك، 
، والـــرب االبـــُن الواِحـــُد الوحيـــُد يســـوُع المســـيُح،  ــــُه اآلُب ضـــاِبُط الُكـــلـــَمواِت. الل الماِلـــُك علـــى الس بهــــا الـــرأي

 بهـا الروُح الُقُدِس. أي ِة الَعاَلِم ارَحمَنا. والرـِه، ابُن اآلِب، راِفُع خِطيـِة الَعـاَلِم، اقَبـل  اإللُه، َحمُل الليـا َحاِمــَل خِطي
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، يـا ربـي يسـوُع  أيهـــا الجـَــاِلُس َعـــن َيمـــيِن أبيـــِه، ارَحمَنـــا. ِطلباِتنا إليَك. وُس. أنـَت وحـَدَك الَعِلـيأنـَت َوحـَدَك القُـد
وُح الُقُدُس. َمجدًا للــِه اآلِب. آميــن.المسيحُ  والر ،  

  إلـى األبـَـِد وٕالى أبـَــِد األبـَـِد. آميـــن. ُأباِرُكَك ُكل يوٍم، وُأَسبُح اسَمَك الُقدوَس،
ـــُر إليــَك يــا إَلهــي، ألن أواِمــَرَك هــَي نــوٌر علــى األرِض. ُكنــُت أتلــَو فــ يــِل ُروِحــي تُـَبـكــَك ُمنــُذ اللي ُطرِقــَك، ألن

  ِصرَت لي ُمعينًا. باكـرًا يارب َتسَمُع َصوِتــي. بالَغــَداِة أِقــُف أماَمــَك وَتراِنــي.
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 َكًة، واْسـُمكَ َبرَ  ا وُمتـزايدٌ اِئنَ إلُه آبَ  ب أنَت أيـهـا الر  يٍة. ُمَباَركٌ طِ خَ  ْيرِ بغَ  ا في هذا اليومِ حفَظنَ يارب أْن تَ  لْ فض تَ 
 آمـــين. إلـى األبـَــدِ  َمملوٌء َمْجداً  وُس الُقد .  

ـاكَ تتَ  ؛ ألن أْعُيَن الُكـل ا َعليكَ كاِلنَ ات  لِ َكمثْ  ا يارب َعلينَ  كَ َفلتُكْن َرْحَمتُ  ـرجيهم َطعـاَمُهم عِطـالـذي تُ  أنـتَ  كَ ؛ ألن
ينَ ـنَ ْحَفُظنـا وتُ يـارب تَ  هـا. وأنـتَ األْرِض ُكل  َجـاَء أقطـارِ يا رَ  نالصَ ـُه ُمخَ ا يا الل في ِحيِنِه. اسَمْعنَ  يــِل ـْن هـــذا الجِ ـــا ِمـج

  . آمــين. وٕالـى األَبــدِ 
 . يـارب كَ ر لـي ِبـ ْر أِنـ يـارب  أنـتَ  . ُمبـاَركٌ َفهْمـني ُحقوَقكَ  يارب  أنتَ  . ُمباَركٌ َعلْمني َعدَلكَ  يارب  أنتَ  ُمباَركٌ 

  .يــلٍ إلـى جِ  يــلٍ ـْن جِ مِ  لي َملجـأً  ْرتَ صِ  يارب  كَ هـا؛ ألن رُفضْ ال تَ  يارب  َيدْيكَ  . أعمالُ َدائمٌة إلى األبـَـدِ  ُتكَ َرْحمَ 
 وُقلُت: اْرَحْمنِ أنا َطْلبُت الر ْص ي وخَ بْفسِ نَ  ل ي أخَطأُت إليكَ ي، فإن ْصنِ فخَ  جأُت إليكَ التَ  . ياربْمِنـلي ي، وَعل

للـذيَن  كَ َرْحَمــتُ  وَر. فلتأتِ عايُن الن يارب نُ  كَ ورِ ، وبنُ َياةِ َينُبوُع الحَ  كَ ندَ وعِ  ي،أنَت هو إلهِ  كَ ؛ ألن تَـكَ يئَ أْصنَع َمشِ  أنْ 
بـُن اآلُب واالِ َينبِغـي التمجيـُد أيهــا  يُح. لـكَ التسـبِ  ق َيِحـ كـُة. لـكَ ُب الَبرَ ِجـ. لـَك تَ قيمي الُقلوبِ للُمستَ  كَ ر ، وبِ كَ فونَ َيعرِ 
 آمــين.الَبــدِء واآلَن وٕالى أَبــِد األَبـــدِ  ، الكـائُن ُمنــذُ وُح الُقُدُس والر .  

 ٌد هــو االْعِتـــراُف للـــررِتيـــلُ َجـــيوالت ، كَ ســـمِ الِ  ب  هـــا الَعِلــيــ ،َدواتِ فــي الَغــ كَ . أْن ُيْخَبــَر بَرْحَمِتــأيفــي كــ ـكَ وَحق ـل 
  ليـلٍة.
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  منهج السلوك. ٤

  للصف السادس 

  االبتدائي
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 بالبيئـة. يمكـن للسـلوك أن يكـون واعيـاً  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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نشـأ عـادة عنـه بعـض المشـكالت العمليـة فـي عالقـات النـاس ا يمّمـ ،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  .علــى نتيجــة خــالل هــذا الســلوك

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

مــا فكلّ  ،عــاً ممت وقضــيت وقتــاً  ة: إذا ذهبــت فــي رحلــلــدينا. فمــثالً  ةي ســلوك ســيؤدي بالنتيجــة إلــى حاجــأن إ  
   ةمتعـــاألولـــى غيـــر مُ  ة. وفـــي حـــال كانـــت الرحلـــةحاول الـــذهاب برحلـــأســـ ،ممتعـــاً  لقضـــاء وقتـــاً  ةشـــعرت بالحاجـــ

  .أخرى ةمر  بهاحاول الذهاب أال 
ذا لم إ و  ،ة سلوكيات تخدم عدة وظائفن عدّ إ و ، ةقل وظيفن كل سلوك يخدم على األأم ا تقدّ نستخلص ممّ    

   .نه سيختفي تدريجياً إف ةالمستهدف ةق السلوك الوظيفيحقّ 
  

  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 قـد يكـون مـرده إلـى األسـباب التـي سـنذكرها والتـي إ  
 -ة عـدم الطاعـ - نوبـات غضـب - الصراخ ـة المشاجر  -التهديد - ريبوالتخ 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 ،ةالشخصيالمشاكل   
   والكالم بصوت منخفض. ةب المنافسالقلق والشعور بالنقص: تجن  
 .في التصرف ةوالمزاجي ةفي األلعاب الجماعي ةاالنزواء واالنعزال: عدم المشارك  

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

 وعيــــوب ،مــــن محاســــن ةان لــــه صــــفات فرديــــهــــو إنســــ 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 
ق عنـد سـتخل ألنهـا ةوال الحـد مـن الحركـة، نهـا ال تحـل المشـكلأل ةدويـتعديل السلوك ال يعتمد علـى 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
ل من اظهار يجب أن نقل ة، هل وعلى مشاركتهم الفعالي خطة تعديل سلوك يجب أن نعتمد على األأفي   

ونحـــاول أن نضـــع الســـلوك  ،ض الطفـــل للخطـــرطالمـــا هـــذا التجاهـــل ال يعـــرّ  ،ه الشـــاذاهتمامنـــا للطفـــل بتصـــرف
  اإليجابي مكانه. 

مـه علـى الكرسـي أويرمـي الطعـام علـى األرض كلمـا وضـعته  ،بالصـراخأ مثال على ذلك: كان الطفل يبد  
م، فكانـت نتبـاه األن صـراخ الطفـل هـو بهـدف لفـت اإ 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
  ف الطفل غير الالئق.وجعل ذلك نتيجة لتصر  ،التي رمى الطعام عليها ةتنظيف الطاولب

  للحصول على اهتمام أكبر.  ،ن ُيترك لوقت طويلأ؟ يخاف الطفل ةاألسباب المباشر  ىذا تساءلنا ما هإ و   
  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
بــل ســتكون  ة،فــال يمكــن تعــديلها دفعــة واحــد ةمرغوبــالمــن الســلوكيات غيــر  ةن كــان لــدى الطفــل مجموعــإ  
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  ،ةترابطـة ومتسلسـلمُ  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   
 ةوتعــد هــذه الخطــو  ة،تحديــد الســلوكيات التــي تســبب مشــكل ىوهــ ة،مرحلــة مــا قبــل الخطــ :المرحلــة االولــى  
 ،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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 ،وكلهـا تحتـاج إلـى تعـديل ة،مـن المشـاكل السـلوكي ةلكل طفل مجموع ،ياتو األولتحديد  الثانية: ةالمرحل  
ال  - ةالطفـل يرمـي كـل شـيء علـى األرض أو مـن النافـذ - قوراق األالطفـل يمـزّ  -عب مثال: الطفل يرفض اللّ 

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

  عاقة التدريب.إفي  ةبسبّ ن تكون مُ أأو  ،اجتماعياً  ةن تكون غير الئقأأو  ،خريناآل
 ىمـا هـ :يجـب أن نحـدد ،كمـا ذكرنـا ةن السـلوك يخـدم وظيفـأبمـا  ،ة السلوكتحديد وظيف :ةالثالث ةالمرحل  
علـى خبـرة  لـذا نحتـاج إلـى التحليـل واالسـتنتاج لـيس بنـاءً  ة،قد تكون صـعبة وهذه الخطو ؟ التي يخدمها ةالوظيف

3�����4" علــى الشــكل التــالي: ةم أو المــدرب بــل نعتمــد علــى المراقبــالمربــي أو المعّلــ�d���0(��4��ef��:��9)ل�g,��M4��eQ�_��hN(!� �
6�� i�(�JZ�Tذא�jkj*�=!א���Z�k*�5�!Ql�(ً�")١�5!٢��:٦(.� �
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 أيالج عـــ يق الحريـــة فـــطَل
 وال يحتويها هذا المنهج. ،المخدوم

� �
��K�6و��0א�E�!�������6Wא �
  عناصر كل سلوك: -أ

  .بتكر)ر مُ 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 ،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 فع األتنوّ  -٥  
ـــــدى ابتـــــدائ -٦     ين الخـــــامس والســـــادسســـــيما الصـــــفّ  وال ينـــــزول ســـــن المراهقـــــة وزيـــــادة دائـــــرة المعرفـــــة ل
  .االبتدائي    

  ة ولكـــن تختلـــف كـــل مرحلـــة بمحتويـــات الســـلوكمراحـــل مختلفـــ يســـلوب فـــر اســـم األن يتكـــر أيمكـــن  -٧  
  ســلوبو المقولــة ووســيلة االيضــاح) قامــت اللجنــة بوضــع هــذه الطريقــة ليكــون األأيــة (مــن قصــة واآل   

     .تراكممُ    
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  .جدول توزيع السلوكيات يسماء الموجودة فاأل -٨  
  .تفصيل كل سلوك ييوجد اسم مبتكر ف -٩  
   .ن ال توجدأيضاح للفكرة ويمكن إجد وسيلة ن تو أسلوب فكرة ويمكن ألكل  -١١  
  ســلوك الصــدق ال نقــول :مثــال ه،ونوضــح ه،ونبــرز  يالجانــب االيجــاب خــذ دائمــاً أشــرح الســلوك ن يفــ -١٢  

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

 فيــديو) الممكنــة  -اســكتش  - التغييــر بمــا يخــدم هــدف الســلوك ويتوافــق مــع وســيلة االيضــاح (قصــة  
  لديه.

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

  

  مات كل مرحلة:دراسة سِ -  ج
 عالجهـــا منهـــا وكيفيـــة يتعـــان يلمهـــم دراســـة ســـمات كـــل مرحلـــة واحتياجاتهـــا والمشـــكالت التـــ+ كـــان مـــن ا

  .وتقويمها عبر السلوكيات
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  .هطاعة وصايا الل  فكرة السلوك (الهدف):
  .نسى وصاياكأال  :كاسم السلو 

  )�٣��:٢٢!١5(�.")�o)!�و�e+�،4�)�-�(�jD�nG�b(�)ل�e�(�)���M(���cو��I)�i" اآلية:
  .براهيمإأو اسكتش مثال قصة طاعة  قصة يضاح:وسيلة اإل

  
%Kא����p�qWא����oאم� �

ه كمــا ف فــي بيــت اللــيتصــرّ  ال أن يعطــي الكنيســة االحتــرام الالئــق و أنعلــم المخــدوم كيــف يجــب  فكــرة الســلوك:
 ال السين فـي الكنيسـة ...لقاء التحيات والنظرات على الجإو المدرسة (أو في الشارع أف في بيته يتصر 

عـدم الحـديث فـي  -رجـل فـوق بعضـها عـدم وضـع األ -ه اللـ ال علـى صـاحب المكـان وهـوإتلقي السـالم 
  .مضغ اللبان) - حاديث العالمية الكورة والبرامج "والهزار "األ الصوت العالي، -الموبايل 

  .و بيت ربنا (تدريب)أنا رايح بيت المالئكة أ اسم السلوك:
X:"� اآلية:N0�jk�*L�Mp�iא�<�א�n
�!�qrU(����Y�s�fא+!5�1ل�fم(�" )�	���U5٩٣��:٥(.  

  .مكنةيضاح مُ إي وسيلة أ يضاح:وسيلة اإل
  

S��5�����;  

�3rא� �
وال عمـل مقبـول أمـام  ،ة خـردل تعطـي ثمـرًا كثيـراً خدم الجميـع) محبـة بسـيطة وصـغيرة مثـل حّبـأ( فكرة السلوك:

 ه بدون محبةالل.  
  .حبة حب سلوك:اسم ال

:�א$��0�ujv(1N�M" اآلية:����"�5�Ml�nJ�0א�0�l��(ً"�)w��W٥��:١٣(.  

  
�_�Yא� �

  ...  يءيخاف من ش ال أم المخدوم يتعل   فكرة السلوك:
  .أنا مسيحي اسم السلوك:

�2,��)��r&/�L:�)%؟�א��,�U5�2x�،_�$Q��و$�e�r&�bW"א� اآلية:x�،_�,��LUQ�"؟z�)�	��٢٧��:١(.  
   .حد الشهداءي قصة ألأكر و ذِ أ ،هه القديسة يوليطمّ أقصة اسكتش قصة الشهيد كرياكوس و  :يضاحاإلة وسيل

  
  

� �
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القليـل بفـرح) دون تمييـز لمـن يسـألك العطـاء  عـطِ أو  ،الكثيـر لـو معـك كثيـر عطِ أالعطاء بسخاء ( فكرة السلوك:

  .إليك في الوقت المناسب ه يردهطمئًنا أن الل "المحتاج إليه" مُ 
   .كوب اللبن اسم السلوك:

��Yو��*��T	 �UNم�$M"א: اآلية:v�4א�e{3�o(�|�k�M�Mo��0�!Q���١١��:١�)�(&{"��)م�6@(  
  فيديو.  :يضاحاإلوسيلة 

  
��!%���Q�mWא�s���6�Fدא^�א �

فزيــــون، يتل.. (الموبايــــل أو ال.لعــــاب أو األ (العينــــين) مــــن مشــــاهدة الصــــور ...حفــــظ الحــــواس فكــــرة الســــلوك:
   .الكمبيوتر .. ) الغير الئقة


������n6�T��=~3 اآليـة:#�=0�k�)����e(6�Y�X�3�،������*���"i&אج�א`=���5Zא�e5ن��J!�4و&ًא�،����&�\���e(6�Y�X���T��=~3�}&!� �
J!�M*�5ن���١١��:٣٤(��5"�ً)�.(� �
   .اسكتش ...يضاح ممكنة ... قصةإي وسيلة أ :يضاحاإلوسيلة 

  
� �

S�5�<��5��� �
@�iא��?�א�W� �

ر ظِهــتُ  ه لغيــرك، التــرد علــى ســؤال يوّجــ قــاطع غيــرك فــي كالمــه، الم آداب التخاطــب (ال تُ تعّلــ لســلوك:فكــرة ا
   .ال بعينيك وال بشفتيك وال بيديك...) ،حركة غير مناسبة

  .لسانك حصانك اسم السلوك:
�)���f"9ْ��"dو���dو�*J1X*����5وJq=*:��9"�:اآلية)٣��:٧.(  

  .تاحةيضاح مإي وسيلة أ :يضاحاإلوسيلة 
  

H��tW^�א �
 بوأن الشيطان كذاب و أل له" معرفة خطورة الكذب وعاقبته (ينتسب الكذاب للشيطان "يعتبر ابناً  فكرة السلوك:
  .الكذاب)

 اآلية:�"�XJ����5�M!�,=� Xgم���j*�D$�Hو�،,�_���M!�,g�� &"%�)���١٠��:٢٦(.� �
  و اسكتش.أ: قصة "البطيخة المسمومة" يضاحاإلوسيلة 
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S��(��5�;� �
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��8����Wא �
  .شغال بما يملكه الغيرنعدم اال ،سرةاحترام امكانية األ فكرة السلوك:

 .القناعة اسم السلوك:

�*9�2" ية:اآلL������Qن�Q6�M5ن��DXJ���(ً��(Qe�3�(�4"���)٤��:١١(. 

 كما يرى الخادم. يضاح:وسيلة اإل

  
�Wא��8א/9 �

 .لى الكتب العلمية والثقافية والفنونإ باإلضافة س)قراءة الكتاب المقد  مية القراءة (خاصةهأ فكرة السلوك:

 .ف)نا مثقّ أالقراءة ( اسم السلوك:

3�Iن��5QJن��"�L��zJe�)+�5א�א��X3��XJ" ية:اآل�"���(��}(Q1!�0�
"��5!)٥��:٣٩(. 

 .وسيلة ممكنة) أيغلى هدية (مع اختيار أقصة  يضاح:وسيلة اإل

  
  

S�5��� ��Z����� �
�Wא4دא�� �

 .خرينالتماس االعذار لآل فكرة السلوك:

 .بالك) يدانة (خلّ اإل اسم السلوك:

" ية:اآلJ�(0א��������0�4� L�:J* .)�٧��:٢(���""�)ل���M!�4�J�Jن��50

 .سجد للمسيحأقصة عايز  وسيلة االيضاح:

  
�@�u���Wא �

 .من الخطيةه تطهير واالهتمام بنقاوة القلب و  ،والقلب النظيف ،االستعداد للتناول بالجسد النظيف فكرة السلوك:

 .نظيف) يالنظافة (قلب اسم السلوك:

)���=��<�Qeن�"�א��Qe�X"�ية:اآل�Jא��zNم�א���W����MX�*6nJ�0�"��4�"�5!١٥��:٣((.� 

 .اختبر قوة كلمتك يضاح:وسيلة اإل
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�������Wن�א��iא �
 .ئقالالعد عن الشتيمة والحلفان والكالم غير البُ  فكرة السلوك:

 .اللسان الحلو اسم السلوك:

)����(�ً)��/�)�0و��D��(ً�_،�0����rU()�3>�!�;" ية:اآلً���D�"��	١٤١��:٣(�(. 

 .قصة اغسل فمك :يضاحاإلوسيلة 

  
Z���H��Wא �

 .خدمة يشكر من قدم لأ فكرة السلوك:

 .الشكر اسم السلوك:

J\�1&ًא��*2" ية:اآل#��Y*��4X�X�4א��_�M!�H1N��I)��&�("�)٢6�5٩��:١٥(. 

  .قصة شكرًا حتى لو :يضاحاإلوسيلة 
  

S���*�د�������5 �
u����Wم�א �

 ....) الكالم ـ االفكار ـ دواتم يوفر وقته ومجهوده (تنظيم األنظ الشخص المُ  فكرة السلوك:

 .النظام (توصل بسرعة) اسم السلوك:

��\�,�nJ�6و� " ية:اآل��_�j9(*0�
ٍ�jو� =�L&L�z�zٍ"�)١�56١٤��:٤٠.( 

 .يضاح ممكنةإوسيلة  أياستخدام  يضاح:لة اإلوسي

  
�X����H%����Wא �

وعــدم  يفكــار أتعطيــل ل يا يــؤد مــام النــت والكمبيــوتر لفتــرات طويلــة غيــر محــددة مّمــأالجلــوس  فكــرة الســلوك:
 .الفرصة لالبتكار واالبداع إعطائي

 .نا والتكنولوجياأ اسم السلوك:

��א+�6" ية:اآل\�L��( �:u�q����،_�J���,�����א+��6\�L��( ).١�56٦��:١٢("�5�Mpא3:�

 .العالم يعظم كمبيوتر فأقصة  يضاح:وسيلة اإل

  
� �
� �
� �
� �
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 .شايفه دايمًا معايا يابتسم ألن ،ةبتسامجوايا باال يم المسيح اللقدّ أب يابتسم ألن فكرة السلوك:

 .)ة(فك التكشير  ةاالبتسام اسم السلوك:

١(�"������5א��6&�א3" ية:اآل�L�٥��:١٦(. 

   .ةممكن ةوسيل أياختيار  :اإليضاح وسيلة

  
�%KJل�א�W� �

 .ه لنا ولخيرنايقصده الل  التعامل مع المشاكل والضيقات بهدوء لنفهم ما فكرة السلوك:

 .حتمالاال اسم السلوك:

 .)�١٠��:٢٢(��"����*g�n! ��א��YX)��YII3אg/������nv! ����א�" :ةياآل

 .صاحبها كسر رجلها يالل ةعز قصة المِ  يضاح:اإل ةيلوس

  
  

S�5���`���;� �
� �

��8%��W��א �
 .مقلدش حد يتصرفات يفكر فأ ة،مميز  ةوشخصي ة،مواهب وصفات مختلف يميز لنا مُ أ فكرة السلوك:

 .التقليد اسم السلوك:

 ).١6��5١١��:٢٣("�ً)��!���r&�i�(�2*MX��J��"Ql,�א������*��e)�_�=L+" :ةياآل

 .)ةممكن ةوسيل أي( يضاح:سيله اإلو 

  
Z�����v��Wא �

  .الحق يكون شجاع فأ فكرة السلوك:

  .ةالشجاع اسم السلوك:

�:� �&�z�Lو�L�H� Z&�L�H!>~�1د�و�L�1��L" :ةياآل�gz�"!)���١��:٩(. 

 .جل الحقأمن  ةالشهاد ييليا فإ موقف يوحنا المعمدان و  :يضاحاإل ةوسيل

  
� �
� �
� �
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 .شكر ربناأصح  لو ،عتذرألو غلط  ،عملته يكل الل يفكر فأ فكرة السلوك:

 .محاسبة النفس اسم السلوك:

� 3& " :ةياآل�� <����e�Y�Dْ�:=��:4�"��5�)١٥��:١٧.(  
 ".وم على نفسهنسان باللّ ع اإلرجِ ن يُ أفضل من أليس " :اآلباءقوال أمن 

 .بن الضالموقف اال :اإليضاحوسيله 

  
@����W/�א �

 .لألصدقاء اإلساءةعد عن الصديق والوفاء له والبُ  ةمحب فكرة السلوك:

 .الوفاء اسم السلوك:

5�" :ةياآل!������z�Qق�����	א+���,"�)Q�١٨��:٢٤م.( 

 .صداقة داود ويوناثان يضاح:وسيلة اإل

  
S��5�������D�� �

�w��0אx�7א���W� �
 .يخت لأو  يلنسانة مثإألنها حافظ عليها أ فكرة السلوك:

 .رخَ بالجنس اآل ةالعالق اسم السلوك:

��"�+Q@e�Y،�Je&�و����ذ��6" :ةياآلF�(ًوא���d����=vא�=!���"�5ع�w)٣��:٢٨(. 

 ة.وسيله ممكن أيو أاسكتش  يضاح:وسيلة اإل

     
!%���Wون��א �

 ة.والمشارك يالعمل الجماع فكرة السلوك:

  .التعاون (ايدك معايا) اسم السلوك:

��0)���0،)ن�=Wم�و،�Me�Hu�1z�J�(0��*�(0�H�QوHد�)�"!�ية:اآل����وא�����u�p!"�)١�5!٣��:١٨(. 

 .ةقصة المالعق الكبير  يضاح:وسيلة اإل
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  . منهج األلحان٥
  للصف الخامس والسادس

  البتدائيا 
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�	��١٦�EC	�������y��?��F١�����C��א���mوزא4�>�������7د� �
� �

ــــ   ــــاِرك إكلي ــــ ،الســــنةل ب َك ـبصالِح
والــــــزروع  ،األنهــــــار والينــــــابيع ،يــــــارب

  واألثمــار. 

 ` Cmou   `epìxlom   `nte   ;rompi  >  \iten   
tekmet̀xrhctoc   P_  >  niiarwou   nem   
nimoumi   nem   nici;   nem   nikarpoc . 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

� �
�.��א�����y��א4�>�������7د��a� �

� �
الـــــذي ُصـــــِلَب  ،الســـــالم للصـــــليب

مـــــــــن  ،صــــــــناحتــــــــى خل  ،عليــــــــه ربــــــــي
  خطـايـانـا.

Xere  pìctauroc  >  vhetaue]   Pa_   
`erof  >  ]a   `ntefcw;   `mmon  >   `ebol'en     
nennobi . 

  

  

  

  

  

  

  توتشهــر 
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i��?�WTai   ]ourh�� �
�V<�אمEאم���8W�Fل��yא�Kxد�وא���Vد�و>�6 ��م�א�3�Vع������א� �� �

� �
هــــــــذه المجمــــــــرة الــــــــذهب النقــــــــي   

  حاملـــــــــــــــــة العنبـــــــــــــــــر التـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي 
يدي هـارون الكـاهن يرفـع بخـور علـى 

  المذبح.

 Tai   ]ourh   `nnoub   `nkaqaroc   etfai   
'a   pìarwmata   et'en   nenjij   
`n` Àarwn   piouhb   eftale   oùcqoinoufi   
`èp]wi   `ejen   pimàner]wou]i  . 

  

�<�J����7د�א�F����E+�� �
� �

ــــِك يــــا مــــريم   الحمامــــة  ،الســــالم ل
 هـاللــــــــ ،اــــــــــالتـــــــي َوَلـــــــَدْت لن ،الحســـــــنة

  ة.ـالكلم

 Xere   ne   Marìa  >  ;srompi   
eqnecwc  >  qhetacmici   nan  >  `mV;    
Pilogoc . 

  
Wو�%|���w��[��	xא����� �

�� �
ُمبــــاَرك أنــــت بالحقيقــــة مــــع أبيــــك 

ــ ــك أتيــــت الصوح القُــُدس، ألنـــ الح والــر
  وخلصتنــا.

` K̀cmarwout     `alhqwc  >  nem  Pekiwt   
`n`agaqoc  >  nem   Pìpneuma   eqouab  >   
je      ak̀i      akcw;     ̀mmon . 

  بابىشهــر 
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�W?�i|iten   nìprecbìa�� �

� �
   اإللـــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــدة بشـــــــــــــــــــفاعات

 بمغفــرة لنــا نعــمأ يــارب ،مــريم القديســة
  .خطايانا

 أبيـك مـع ،المسـيح أيها لك نسجد
 أتيـــت ألنـــك ،القـــدس والـــروح الصـــالح
  .وخلصتنا

  .التسبيح ذبيحة السالم رحمة

|iten   nìprecbìa   `nte   ;qèotokoc   
eq?u?   Marìa   >   P_   `arì\mot   nan   `mpixw   
`ebol   ̀nte   nennobi . 

Tenouw]t   `mmok   `w   Pxc?  >  nem   
Pekiwt   `n`agaqoc   nem   Pipn?a?   eq?u?  > je   
ak̀i   akcw;   ̀mmon   . 

`  Eleoc   ̀irhnhc   qucìa   ̀enecewc .  
� �

  

  

�W?�iNixeroubim�� �
� �

ــــــــــــــك،  الشــــــــــــــاروبيم يســــــــــــــجدون ل
ــــــــــ دونك، صــــــــــارخين والســــــــــارافيم  يمج

قــــــائلين، قــــــدوس قــــــدوس قــــــدوس رب 
ألرض الصـــــــــــــــــــاباؤوت، الســـــــــــــــــــماء وا
  مملوءتان من مجدك األقدس.

Nixeroubim   ceouw]t   `mmok  >  nem   
Niceravim   ce;wou   nak   >   euw]   `ebol   
eujw   `mmoc   >   je   `agioc   `agioc   `agioc   >   
Kurioc   cabawq  >  ̀plhrhc   `o   ouranoc   ke   
`h      gh      >      thc      ̀agiac      cou      do[hc . 

  هاتورشهــر 
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K}��7����<����>���5�S���@5��אVول�����د�א4 �
� �

رئــيس المالئكــة  ،الـالســالم لغبريــ
ـــــذي بّشـــــر ،العظـــــيم مـــــريم  ،الســـــالم لل
  العــذراء.

Xere   Gabrihl  >  pini];   `narxh-
aggeloc  >  xere vhetaf\i]ennoufi   
`mMarìa    ;parqenoc . 

  

��7�>���א���4د��������y�"د��א�� �
� �

مدينــــــــــة  ،الســــــــــالم لبيــــــــــت لحــــــــــم
ــــــَد فيهــــــا المســــــيح ،األنبيــــــاء    ،التــــــي ُوِل

  آدم الثانـي.

Xere   Bhqleem  >  `tpolic  `nni-
`provhthc  >  qhetaumec   Pxc?   `n'htc   >   
pima\    `cnau    ̀nAdam .      

  

  كيهكشهــر 
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�;��F٦�EאY%�ن�����y��א4�>��������7د��(� �
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ـــــــــوم الثامـــــــــ ـــــــــ ،نـفـــــــــي الي الده ـلمي
ِــــَقب ،العجيــــب ــــهـــ ــــان َل إلي كعــــادة  ،الِخت

  وس.ــالنـــام

"en   pima\   `]mhn   `n`e\oou  >  `nte   
pefjinmici   `mparado[on  >  af]wp   `erof   
`mpicebi   >   kata   pet̀c]e   ̀mpinomoc . 

� �
�א��EFس�����y��א4�>��������7د� �

� �
  الــــــذي  ،هــــــو ابنــــــي حبيبــــــيهــــــذا 

وصـــنع مشـــيئتي لـــه  ،ُســـّرت بـــه نفســـي
  ي.ـألنه هو الُمحي ،اسمعوا

Je   vai   pe   Pa]hri   pamenrit  >  `eta   
tayuxh   ;ma;   `n'htf  >  afer   paouw]   
cwtem   ̀ncwf  >  je   ̀nqof   pe   pireftan'o . 

�� �

  

  طوبىشهــر 
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�א���E���3Hم��د�א�.�P����6s�yFKא�4د��� �
� �

ــــــــــذي فــــــــــي الســــــــــموات ــــــــــا ال    ،أبان
  ليـــــــــــــــــــــــــأِت  ،ليتقـــــــــــــــــــــــــدس اســـــــــــــــــــــــــمك

ـــــــــــك ـــــــــــى  ؛ملكوت ـــــــــــك المجـــــــــــد إل   ألن ل
  اد.ــاآلب

ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب
وح الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــر   

ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل
ـدهُ  وُنمج.  

Je  Peniwt  et'en   nivhoùi  >  
mareftoubo   `nje   Pekran   >   marec̀i   `nje   
tekmetouro  >  je   vwk   pe   piwou   ]a      
nìene\ . 

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

� �
  

i�?W Nefcen;�� �
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 ،أساســـــاته فـــــي الجبـــــال المقدســـــة

أفضـــل  ،أحـــب الـــرب أبـــواب صـــهيون
  وب.ــمن جميع مساكن يعق

أعمــال مجيــدة قــد قيلــت عنــِك يــا 
 ه. هلليلويا.ــمدينة الل  

ـــــــول إن إنســـــــانًا  صـــــــهيون األم تق
وهــو العلــي الــذي  ،وٕانســانًا صــار فيهــا

  سها إلى األبد هلليلويا.أسّ 

Nefcen;   'en   nitwou   eq?u?  >  `a   P_   
mei   `nnipulh   `nte   Ciwn  >  `e\ote   
nimàn]wpi    throu    ̀nte   Iakwb  . 

Aucaji   eqbh;   `n\aǹ\bhoùi   
eutaìhout   ;baki   ̀nte    V; .   al? . 

Ciwn   ;mau   najoc   je   ourwmi  >  nem   
ourwmi   af]wpi   `n'htc   ouo\   `nqof   
petsoci   af\icen;   ̀mmoc   ]a   ̀ene\ .   al? . 

  

  

  

  

  

  أمشيرشهــر 
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الــرب  :الســالم للتــي وجــدت نعمــة
 :ْت من المالكـلَ ِــ َقب السالم للتي :معكِ 

  م.ــــفـــرح العـال

 Xere   qhetacjem   `\mot  >   P_   ]op   
neme  >  xere   qhetacsi   `nten   pi- 
aggeloc   >   `m`vra]i    ̀mpikocmoc . 

� �
�@��� �K��א��Z!����?א4�>��������7د� �
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   ي،أوصــــــــــــــــــنا فــــــــــــــــــي األعــــــــــــــــــال  

   ،هــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو ملــــــــــــــــــك إســــــــــــــــــرائيلَ 
   ِباســـــــــــــــــــــم رب  ،بـــــــــــــــــــــارك اآلتـــــــــــــــــــــيمُ 

 .القواتِ 

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

�� �

� �
  

  برمهاتشهــر 
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ــــــــــــلَ  ،الســــــــــــالم لقيامتــــــــــــه ا قــــــــــــام م  
مــن بــين األمــوات، حتــى خلصــنا مــن 

  خطايانا.
  
 ..ٌك .ارَ ـــــــــــبمُ   

Xere   tefanactacic   >   `etaftwnf   
`ebol'en   nheqmwout  >  ]a   `ntefcw;   
`mmon    >    ̀ebol'en     nennobi . 

 
 `  K̀cmarwout   ... 

� �
�W?�iTon   cunanarxon   Logon�� �

� �
  ُنســـــــــــــــــــبُح َنحـــــــــــــــــــُن المـــــــــــــــــــؤمنيَن 
ــــــــــآلِب  ــــــــــُد الكلمــــــــــَة الُمســــــــــاوي ل وُنمج  
وح فــــــــــــــــي األزليــــــــــــــــة وعــــــــــــــــدم  والــــــــــــــــر  
االبتـــــــــــداِء، المولـــــــــــود مـــــــــــن العـــــــــــذراِء 

ــــــــــر وارتضــــــــــى لخالصــــــــــنا، أل ــــــــــه ُس   ن
ـــــــليِب،  بالجســـــــِد أن يعلـــــــو علـــــــى الص
ــــــنِهُض المــــــوتى،  يحتمــــــل المــــــوت، وُي

 بقيامته المجيدة.

Ton   cunanarxon   Logon   Patri   ke   
` Pneumati  >  ton   ek   parqenou   
texqenta   ic   cwthrian   `hmwn  >  `anum- 
nhcwmen   picti   ke   `prockunhcwmen  >  
`oti   hudokhce   carki  >  `anelqin   
entẁctaurw  >  ke   qanaton   upomine  >  
ke   `egire   touc   teqnèwotac  >  enth   
endo[w    `anactaci    autou . 

� �

  برمودهشهــر 
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  الســــــــــالم لصــــــــــعوده، لمــــــــــا قــــــــــام 
 األمــــــــوات، وصــــــــعد إلــــــــى بــــــــين مــــــــن

ــــــــ، وجلـــــــس عالســـــــموات ــــــــن يمـــــــــ ين ـــــــــ
 ه.ــــــــــأبي

Xere   tefanalumyic  >  `etaftwnf   
`ebol'en   nheqmwout  >  ouo\   af]enaf   
`èp]wi   `enivhoùi  >  af\emci   caoùinam      
`mPefiwt  . 

� �
�����y��א�!�.��9א4�>��������7د� �
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ـــــــا الســـــــالم لصـــــــعوده،  صـــــــعد َلم  

  لــــــــــــــــى الســــــــــــــــموات، أرســــــــــــــــل لنــــــــــــــــا إ
 ي، روح الحق.عز المُ 

Xere   tefanalumyic  >  `etaf]enaf  
`èp]wi  `enivhoùi  >  afouwrp   nan   `mPi-
paraklhton  >  Pìpneuma   ̀nte  ;meqmhi.   

� �
� �
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ـــــــــرب ألنـــــــــه بالمجـــــــــد    فلنســـــــــبح ال
ـــ دَ عِ د، َصـــتمّجـــ ـــإل وات، وأرســـل مَ ى الس

ــــــار  ــــــا الب عــــــزي، قليط روح الحــــــق المُ الن
  آمين. هللويا.

ـــــــــرب ألنـــــــــه بالمجـــــــــد    فلنســـــــــبح ال
ـــ دَ عِ د، َصـــتمّجـــ ـــى الس وات، وأرســـل مَ إل

ــــــار  ــــــا الب عــــــزي، قليط روح الحــــــق المُ الن
  آمين. هللويا.

 الســــماء جعــــل االثنــــين واحــــدًا أي
  ... دَ عِ واألرض، صَ 

 الســــماء جعــــل االثنــــين واحــــدًا أي
  ... دَ عِ رض، صَ واأل

Acwmen   tw   Kuriw  >  endo[oc   gar   
dedo[acqe  >  `anelqwn   ic   ouranouc  >  
a[iton   Paraklhton  >  to  ` Pneuma   
thc   ̀alhqiac    >    ̀amhn    al?  . 

Maren\wc   `eP_  >  je 'en oùwou  gar   
afsìwou  >  af]enaf   `èp]wi   `enivhoùi  >  
afouwrp   nan   `mPiparaklhton   Pipn?a?   
`nte   ;meqmhi    >    ̀amhn     al? . 

Touc   du  `o  `kticac   ic   `ena  >  ton   
ouranon    ke    thn    ghn    >    ̀anelqwn ...  

Pentafer   pìcnau   `nouai  >  `ete   vai   
pe   `tve     nem     `pka\i   >   af]enaf    ... 

  بشنسشهــر 
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ســجد تعــالوا يــا جميــع الشــعوب، لنَ 
  ...دَ عِ صَ  ليسوع المسيح،

ســجد تعــالوا يــا جميــع الشــعوب، لنَ 
  ...دَ عِ صَ  ليسوع المسيح،

  ه ُمخلصــــــــــــــنا هـــــــــــــذا هـــــــــــــو اللـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،    ورب ُك

  َصِعَد ...
ه ُمخلصـــنا ورب ُكـــل هـــذا هـــو اللـــ
  جسد، َصِعَد ...

ثـــــــالوث فـــــــي واحـــــــد وواحـــــــد فـــــــي 
ث، اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، ثـــالو 

  آمين هللويا. .يعز روح الحق المُ 
ثـــــــالوث فـــــــي واحـــــــد وواحـــــــد فـــــــي 
ثـــالوث، اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، 

  آمين هللويا. .يعز روح الحق المُ 

Deute  pantec   `ilài  >  `prockunhcw-
men   Ihcou   ̀  Xrictw    >  ̀anelqwn  ...     

Amwini   nilaoc   throu  >  `nten-
ouw]t     `nIhc?    Pxc?     >    af]enaf  ... 

Outoc   ectin   `o   Qeoc   `o   Cwthr   
`hmwn  >  ke   Kurioc    pachc    carkoc   >   
`anelqwn  ...  

Vai   pe   V;   Pencwthr  >  ouo\    P_   
`ncar[      niben   >    af]enaf  ... 

`  Triacen   monadi  >  ke   monacen   `tri   
`adi  >   `o   Pathr  ke   `o` Uioc  >  ke  to  `agion   
Pna?  > to     ̀  Pneuma     thc     ̀alhqiac  ... 

Oùtriac   ecjhk   `ebol  >  ecoi  `n]omt  
ecoi   `nouai `ete vai pe ` Viwt nem ` P]hri   
nem Pipn?a?   eq?u?  >  Pipn?a?   ̀nte  ;meqmhi ... 

  

� �
� �
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ا. ـون معنــــــــــــــبــــــركتهم الُمقدســــــة تك
  ين. ـآم

، يــــارب ارحــــم؛  المجــــُد لــــَك يــــارب
يــــــارب ارحــــــم، يــــــارب باركنــــــا، يــــــارب 

  ين.ـم. آمـنيحه

` Ere   poùcmou   eqouab   ]wpi   neman     
`amhn  . 

Do[a   ci   Kurìe   >   Kurìe   `elèhcon   >  
Ke/  >  Kurìe   euloghcon  >  Kurìe   
`anapaucon        `amhn  . 

� �
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  كمـــــــــــــا كـــــــــــــان وهكـــــــــــــذا يكـــــــــــــون 
  مـــــــــــــن جيـــــــــــــل إلـــــــــــــى جيـــــــــــــل وٕالـــــــــــــى 

  ين.ـور. آمـر الدهــده

Wcper   hn   ke   ecte   ectin   `apo   
geneac   ic   genean   ke   pan   tac   touc     
`èwnac    twn      `èwnwn       `amhn  .    

� �

  أبيبشهــر 
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الفــرح لــِك يــا والــدة اإللــه. مــريم ُأم 
  يسوع المسيح.

الفرح لِك يا ابنة صـهيون. تهللـي 
  يا ُأم المـلـك.

ابتهجــوا باللــه ُمعيننــا. تهللـــوا بإلــــه 
  ــوب.يعق

ــــــــــــــــرح    ســـــــــــــــيتهلل يعقـــــــــــــــوب، ويفـ
  إســرائيـل.

  نتهلــــــــــل إلــــــــــى اآلبــــــــــاد، ونــــــــــــزداد 
  رجــاًء.

يـــا ذا التهليـــل خلصـــنا. مـــن قبـــل 
  التهم ال تردنا.اسؤ 

ـــــــاني  فــــــرح قلبــــــي. مــــــن أجــــــل لسـ
  الُمتهلــل.

ــــــــــه قلبــــــــــي ذات الرؤيــــــــــا، مــــــــــع  ل
  الُمتهللــين باســمك.

Ra]i   ne   `w   ;qèotokoc  >  Marìa     
`qmau      ̀nIhcouc     Pxc? . 

Ra]i   ne   `w   `t]eri   `nCiwn  >  qelhl   
`mmau    ̀qmau      ̀m`  Pouro . 

Qelhl   `mV;   penbòhqoc  >  ;laloi      
`mV;      ̀nIakwb . 

` Fnaqelhl   `nje   Iakwb  >  `fnaounof      
`nje     Picl? . 

Cenaqelhl   ]a   nìene\  >  `nceouon\      
`nou\elpic . 

Va  qelhl   cotten   `elol  >  \iten   
noten   ̀mperkotten . 

A   pa\ht   `eoùvrane  >  eqbe    palac    
'en    ouqelhl . 

Qaformen   \ormona  >  nem   neqelhl     
\a     ̀mPekran . 
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W?�i Bwl   ̀ebol�� �
� �

  اصــــــــــــفح لنــــــــــــا حــــــــــــل واغفــــــــــــر و 
  التــــــــــــي  ،يــــــــــــا اللــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــيئاتنا

ــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــا، والت   صــــــــــــــــــــنعناها بإرداتن
ــــــــــــر إرادتنـــــــــــا، التـــــــــــي    صـــــــــــنعناها بغيـ
  فعلناهـــــــــــــــــــــــا بمعرفـــــــــــــــــــــــة، والتـــــــــــــــــــــــي 
  فعلناهــــــــــــا بغيــــــــــــر معرفــــــــــــة، الخفيــــــــــــة 
  والظــــــــــــــــــــــاهرة. يــــــــــــــــــــــارب اغفرهــــــــــــــــــــــا 

  ا.ـــلن

Bwl   `ebol   xw   `ebol   `aricunxwrin   
nan   V;   `nnenparàptwma  >  
nhetanaitou   'en   penouw]  >  nem   
nhetanaitou   'en   penouw]   an  >  
nhetanaitou   'en   oùemi  >  nem   
nhetanaitou   'en   oumetat̀emi  >  
nhet\hp   nem   nheqouwn\   `ebol  >   
` Psoic   ek̀exau     nan    ̀ebol .   
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