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مالكــًا  ،كنيســته إلــىنســية بننــا المحبــوب تلميــذ التربيــة الكا! حــين يــدخل ن لحظــةـمــا أروعهــا ومــا أرهبهــا ِمــ
 ،وقــد فــتح فمــه بكــل ثقــة لتطعمــه أمــه بطعــام ســبق أن هيأتــه لــه ،وســط مالئكــة يجلــس أمامنــا كعصــفور صــغير

 ،وفي قلبه ثقة أنه سـيرى كـل مـا هـو جميـل ،يجلس وفي عينيه شوق ،وبدأت في مضغه ليناسب سنه الصغير
  .هجبِ ومُ  رّ سِ وسيسمع كل ما هو مُ 

فريــدة فــي أهميتهــا واختباراتهــا يقــف الخــادم عــامًال مــع الــرب متابعــًا يومــًا فيومــًا مــن أجــل هــذه اللحظــة ال
مــن أجــل هــذه اللحظــة توضــع كــل  ،تتشــكل شــيئًا فشــيئًا فــي نفــوس وأرواح أوالده هــىمالمــح الصــورة اإللهيــة و 
  .دامهاكرس كل جهود خُ برامج خدمة الطفولة وتُ 

خدمـــة االفتتاحيـــة أن ال يحيـــا فقـــط فـــي التـــذكارات مـــن كـــل مـــن يتقـــدم لمهمـــة ال ـ فـــي المســـيح ـ   ونرجـــو  
ليصــبح آلــة  ،ذخر فيهــايــًا بكــل الغنــى الروحــي الُمــتعزّ تــأمًال ومُ فــي قلبــه وفكــره مُ  هــىبــل أن تحيــا  ،والمناســبات

حـن الجميـل الـذي يسـري أوالده محمولة على أنغـام اللّ  إلىطيعة في يد الروح القدس فتنتقل الخبرة الروحية منه 
   .فتستقر الكنيسة داخلهم سرٍ الصغيرة في سهولة ويُ  القلوب إلى

 ،والخدمــة االفتتاحيــة بــالمفهوم الــوارد بهــذا المــنهج والــذي حددتــه لجنــة المنــاهج هــو مقدمــة لخدمــة اليـــوم
وهـو ربـط المخـدومين بكنيسـتهم مـن خـالل رحلـة شـيقة يصـحب  ،يتعاون مـع الـدرس علـى تحقيـق هـدف واضـح

ح عمـودًا فـي صـبِ ى يقوى كـل مـنهم ويُ تبين جنبات السنة الكنسية يتعلمون ويفرحون حفيها الخادم أوالده متنقًال 
 يحيا الكنيسة ويتنفس أكسير الحياة داخلها بل وال يستطيع أن ينفصل عنها يومًا واحدًا. ،بيت إلهه

م الـذي والخـاد .فـي جـو مـن المحبـة والبهجـة ر إالّ ـوعلى األخ الخادم أن يعـرف أن األوالد ال يتعلمـون أكثـ
 راه مبتسـمًا ـفنـ ،ه على توصـيل إحسـاس البهجـة والفـرح بـالرب إلـى أوالدهيسكن فيه السيد المسيح قادر بنعمة الل

وقــادر بحنانــه وتشــجيعه وحركتــه وشــرحه الهــادف أن يضــع أوالده روحيــًا ووجــدانيًا علــى مســتوى  ،طــوال الوقــت
  .المناسبة التي تعيشها الكنيسة

  .المخدومين بالكنيسة ةقيببد وأن ينعكس إيجابيًا على  ال االفتتاحيةمة رًا فإن نجاح الخدـوأخي
  
  
 

 

  

"�������	��
�����ن�ل��وא��������א�����א����� ��!"#��$��ً�"��)��'٨��:٢(� �
� �



- ٧ - 
 

  

��@א	א��?�#���	 	
  

  
مـــع اإلشـــارة إلـــى  ،رتبـــًا بحســـب قراءاتهـــامُ  ســـةقد ســـين المُ جـــزءًا خاصـــًا بالصـــوم الكبيـــر والخم يقـــدم البرنـــامج ـ   ١

ر ســة التــي يتغّيــقد ســين المُ كبيــر والخمتنفيــذها خــالل الصــوم الليــتم  ،مناســبات أعيــاد القديســين الهامــة بهــا
 موعد بدايتها كل عام.

 يبدأ تنفيذ برنامج الصوم قبل بدايته بأسبوع. ـ٢

 ،ليناســب الســنوات التــي تــأتي فيهــا بدايــة الصــوم الكبيــر متــأخرة مــنهج شــهر أمشــير كــامالً  م البرنــامجيقــد  ـ  ٣
رنامج لشهر برمهات لوقوعه بالكامل فـي فتـرة الصـوم ال يوجد برًا بك وبالنسبة لتلك التي يبدأ فيها الصوم مُ 

 الكبير.

أســابيع) ويــتم االختصــار مــن أولــه  ٦موضــوع علــى أســاس أكبــر مــدة لــه ( برنــامج صــوم الرســل يالحــظ أن ـ  ٤
وهــو موضــوع بحيــث يتناســب مــع أعيــاد القديســين ومناســبة صــوم اآلبــاء الرســل  .حســب ظــروف كــل عــام

 معًا. واحد في آنٍ  (مواضيع مناسبة من سفر األعمال)

وٕان كنـا نفضـل أن  ،كمـا وردت بالكتـاب المقـدس هـىالحـظ أن أرقـام المزاميـر يُ  الجـزء الخـاص بـالحفظ فـي ـ٥
 بها. اً يحفظ الطفل نص األجبية كلما كان المزمور موجود

ة التعليميـة التـي ثـم الجزئيـ ،رجى أوًال تحديـد الخبـرة العمليـة المـراد تعليمهـا للطفـليُ  لالستفادة من هذا المنهج ـ٦
ويـتم التقـديم فـي صـورة  ،ثم الترنيمة أو اللحن المناسب لها ،فالنص الكتابي الذي يؤكد عليها ،تؤدي إليها

 وهذا يتطلب التحضير المسبق بعناية شديدة. ،شاملة كنسيج متكامل في أسلوب جذاب للطفل

لـيمكن للخـادم  .مناسـبات ٤ثـر مـن وموجـود فـي كـل شـهر أك أساس الشهور القبطيـة البرنامج موضوع على ـ٧
ــلاختيــار المناســبة القريبــة مــن موعــد الخدمــة ( والتــي تناســب  ،أن تكــون فــي تــاريخ الحــق للخدمــة) ُيفض
 أطفاله وكنيسته ويمكن تغييرها عامًا بعد آخر.

 ،احــدةم فــي وحــدة وتنــاغم كوحــدة و قــد بــد أن يُ  ولكنــه ال ،أقســام ٤ينقســم البرنــامج مــن حيــث التســجيل إلــى  ـ  ٨
 دام بحيث يتم التنسيق بينهم بطريقة لصيقة:ويمكن أن يتم ذلك عن طريق خادم واحد أو عدة خُ 

وفيهـــا اختيـــارات عديـــدة إلتاحـــة الفرصـــة للخـــادم الختيـــار مـــا يناســـب األطفـــال : رانيم واأللحـــانـالتـــ ����
 وللتجديد عامًا بعد آخر.

 يتم اختيار إحداها. ،لعيد الكنسيوبها عدة نصوص من الكتاب المقدس لتناسب ا: المحفوظات ����

 أحدها. وبه عدة أهداف تعليمية يمكن انتقاء: الجزء التعليمي ����

وتعتبـر األسـاس  .حـدهاأيـتم انتقـاء  ،وبه بعض أغراض تطبيقيـة تناسـب المناسـبة: الجزء التطبيقي ����
 يمة التي تناسبها.لكل ما يقدم في هذا اليوم فيتم بناء الجزء التعليمي واختيار النص الكتابي والترن

مـن بـين البـدائل  انتقـاء العناصـر التـي تناسـب كـل سـن نيمكن في حالة تقسيم الخدمة االفتتاحية إلى قسـميْ  ـ٩
  المطروحة.
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  هدف المنهج:
 تربية طفل مسيحي يعيش في جو كنسي. ـ١

 خدمة منهج التربية الكنسية وتهيئة الطفل للتفاعل معه. ـ٢

  جة للطفل تربطه بالكنيسة.بهِ أن تكون الخدمة االفتتاحية فرصة مُ  ـ٣
 

   ملحوظة:

حتـــى يمكـــن أن نصـــل إلـــى  ،ل كـــل فتـــرة زمنيـــةعـــد ويُ  ،هـــذا المـــنهج يجـــب أن يوضـــع تحـــت االختبـــار
  أفضل وأكمل وضع ممكن.
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  مواصفات الترنيمة المناسبة لسن الطفولة المبكرة: #
  

  : من حيث الشكل:أوًال 
 طة.بس ل أن تكون الترنيمة باللغة العامية أو باللغة العربية المُ فضّ يُ  ـ١

  كلمات حتى يسهل فهمها. ٦ -  ٤أن يتكون السطر من  ـ٢
 أن يحتوي النص على بيتين أو ثالثة كل منها يحتوي على معنى واحد. ـ٣

 و الحيوانات.تلك الترانيم التي تحوي تقليد ألصوات الطيور أُيفّضل  ـ٤

 أن تكون كلماتها على لسان الطفل.ُيفّضل  ـ٥

 .راعى فيها التكراريُ  ـ٦

 ه في نفس واحد.ئقًا يسهل على الطفل أدايجب أن يكون لحنها قصيرًا مشوّ  ـ٧

 ذا لو كان من الممكن مصاحبتها بالحركة.حبّ  ـ٨
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  ثانيًا : من حيث الموضوع:
 ًا يتصل بحياة الطفل.بهجمشوقًا مُ أن يكون موضوع الترنيمة  ـ١

 راعى قدر الحقيقة والخيال في الترنيمة.أن يُ  ـ٢

 .سرٍ م التوجيهات في بساطة وسهولة ويُ تقد  ـ٣

 يحب أن يتحدث إليه.و الذي يحبه كأب حنون  اللهف على تساعده في التعر  ـ٤

 تربط الطفل بالسماء والمالئكة والقديسين. ـ٥

 فيحس بحضنها الدافئ ومحبة كل من فيها. ،هاتربط الطفل بكنيسته ومناسبات ـ٦

 تساعده على إرساء قيم روحية وأخالقية مع بداية تكوين الضمير الشخصي. ـ٧

 د مخاوفه.بد ع حاجة الطفل إلى األمان وتُ شبِ تُ  ـ٨

 .ه)عالقات مع اآلخرين (أسرته وأصدقائتساعد الطفل على الخروج من الذات وتكوين  ـ٩

 فل إلى تقدير الذات والنجاح في مواقف حياته.حاجة الطُتشِبع  ـ١٠

 حاجة الطفل إلى االستقالل واالعتماد على النفس. ُتشِبع  ـ١١

  حاجة الطفل إلى المرح والسعادة.ُتشِبع  ـ١٢
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سبات الكنسـية بالمنا االهتمام لطفل الحضانة مع التمهيد لدرس التربية الكنسية الهدف من هذا البرنامج هو ـ١
 مثل األعياد السيدية وتذكارات القديسين.

يكفـي أن يوضـع أمـام الطفـل أيقونـة القـديس وٕايقـاد  بعيد أحـد اآلبـاء القديسـين المشـهورين في حالة االحتفال ـ٢
وعمـل التمجيـد دون  ،رتبطـة بـهوحفـظ الترنيمـة المُ  ،زةمّيـويـتم اإلشـارة إلـى سـماته المُ  ،شمعة أو عمـل دورة

 مستقًال حتى ال يتم التشويش على الدرس األساسي. اً ذلك درس أن يشكل

 ينقسم برنامج كل شهر من هذا المنهج إلى قسمين: ـ٣

 ر الكنسية.و األول: خاص بمناسبات الشه ����          

 الثاني: خاص بالتمهيد لدروس المنهج. ����          

 ته ومخدوميه.على األخ الخادم اختيار المناسبة أو التمهيد للدرس بحسب ظروف كنيس ـ٤

هنـاك بـدائل كثيـرة بـالمنهج مـن حيـث التـرانيم واأللحـان والكلمـات القبطيـة ونصـوص الحفـظ إلتاحـة الفرصـة  ـ٥
 للخادم النتقاء ما يناسب أطفاله منها بحسب أعمارهم والتجديد في اختياراته كل عام.
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ــالمقــدس وٕان كنــا نُ  يالحــظ أن أرقــام المزاميــر هــى كمــا وردت بالكتــاب الجــزء الخــاص بــالحفظ فــي ـ  ٦ ل أن فض
 بها. اً ما كان المزمور موجوداألجبية كلّ  يحفظ الطفل نّص 

اختيار �ليمكن للخادموموجود في كل شهر أكثر من مناسـبة  أساس الشهور القبطية البرنامج موضوع على ـ٧

ــل( المناســبة القريبــة مــن موعــد الخدمــة ب أطفالــه أن تكــون فــي تــاريخ الحــق للخدمــة) والتــي تناســ ُيفض
  وكنيسته ويمكن تغييرها عامًا بعد آخر.

ويمكـن أن  ،م فـي وحـدة وتنـاغم كوحـدة واحـدةقد بد أن يُ  ولكنه ال ،ينقسم البرنامج إلى قسمي الترانيم والحفظ ـ٨
 بحيث يتم التنسيق بينهم كفريق واحد. أكثر،يتم ذلك عن طريق خادم واحد أو 

ن أو أكثر انتقاء العناصر التي تناسـب كـل سـن مـن بـين حية إلى قسميْ يمكن في حالة تقسيم الخدمة االفتتا ـ٩
 البدائل المطروحة.
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  :االفتتاحيةمراجع منهج الخدمة 
 

  أسقفية الشباب. إعداد خدام كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة وٕاصدار ـأنا ومالكي" " كتاب:  ـ١

  إصدار هيئة التحرير والنشر بمطرانية بني سويف. ـة" "ترانيم مرحلة الطفول  كتاب:  ـ٢
  سبورتنج.مارجرجس  إصدار كنيسة الشهيد العظيم ـ" ٢،  ١قيثارة الطفل جزء "  كتاب:  ـ٣
  نظم المرحوم األستاذ جرجس رفله. ـ أجزاء)" ٣ترانيم مصورة ("  كتاب:  ـ٤

  
        ::::ملحوظة

  األخرى غير متاحة حاليًا. حيث أن الكتب "أنا ومالكي"تم كتابة الترانيم التي لم ترد بكتاب 
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  :المناسبات الكنسية
    

  محفوظات  الترانيم واأللحان  المناسبة  اليوم
  
١  

  

  
  عيد 

  النيروز
  

  

  مرد مزمور أو إنجيل عيد النيروز
   ب جنبيعمر الخوف ما يقّر

  (مارجرجس الجيوشي)
  

عمـــــــــــر الخـــــــــــوف
طــــــول مــــــا يســــــوع
عمـــري مـــا أخـــاف
وال برضــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
طــــــــــــــــب قولينــــــــــــــــا
والخـــــــــــوف منـــــــــــك
عمـــــــــــر الخـــــــــــوف
طــــــول مــــــا يســــــوع

  

مـــــا يقـــــرب جنبـــــي  
موجـــود فـــي قلبـــي
مـــــــــــــــــن إنســـــــــــــــــان
م الشـــــــــــــــــــــــــــــــيطان
ــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــر إي
يبعــــــــــــــــــــــد ليــــــــــــــــــــــه
مـــــا يقـــــرب جنبـــــي
موجـــود فـــي قلبـــي

  هاتور هتوت باب    
�) ٨٢ ي سويف صـرانيم الطفولة بنت ( �

  تــــــــــــــــــــوت بابــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــاتور
  يــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــرح وســــــــــــــــــــرور
  اضــــــــــــــــــــــطهدوا المســــــــــــــــــــــيحية

  أول الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهور  
  يــــــــــوم عـــــــــــيد النيـــــــــــروز
  حــــــــــــــــاربوا المــــــــــــــــؤمنين

  .......عمايه وبألف وس
  كيهــــــــــــك واقــــــــــــف بيقــــــــــــول
  شـــــــــــاهد عـــــــــــاللي يصـــــــــــوم
  فـــــــــــــي طوبـــــــــــــه وأمشـــــــــــــير
  مــــــــــــين عريــــــــــــان كســــــــــــيته

  أنــــــــــا شــــــــــهر الصــــــــــيامات  
ـــــــــــــي شـــــــــــــهر برمهـــــــــــــات   ف
  كـــــــــــــــــان البـــــــــــــــــرد كتيـــــــــــــــــر
  ليـــــــــــــــه تنســـــــــــــــى الفقيـــــــــــــــر

  ) ٤أنا ومالكي  ( البلحة لونها أحمر
    ) ٥ي أنا ومالك ( يا بلح لونك أحمر

� �
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� �
نة ــور السـحفظ شه

  القبطـية
  

 ̀  Xlom 
 إكليل

 
Marturoc 

  شهيد
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  :المناسبات الكنسية
  

 محفوظات الترانيم واأللحان ةالمناسب اليوم
  
١٧ 

  
يد ــع

  يبــالصل
  
  

ظهور 
الصليب 

 مجيدـال

  
�����هحيــة الصبــيَّ ساعــحت عينـفت �� �� �� �

    )١٢ص١فل جــ(قيثارة الط
  ي فتحــــــــــــت عينــــــــــــ
  يـرشــــــمت صليبــــــ

  صــــــــحاحأقريــــــــت 
  اللي أغلى عنـدي

  ول نهــــــــــاريـوطــــــــــ
ــــــــإلهي   مشــــــــغول ب

  

    

  هســـــاعة الصـــــبحي
  ي صـــــــــــليب فـــــــــــاد

  مـــــــــــــن اإلنجيـــــــــــــل
  مـــــــن كـــــــل هديـــــــة

ـــــــــــــ   ا مشـــــــــــــغولوأن
  فــــــــــادي البشــــــــــرية

  

�)١٤( أنا ومالكي رقم ����صليبي يا صليبي �� �� �� �
    )١٧(أنا ومالكي رقم ����المسيح أتانا

ـــــــــامـــــــــن ســــــــــم    االمســــــــــــيح أتانــــــــــــ   داناوبدمـــــــــــــه فـــــــــــــ    اه إلين
 

Xere   pìctauroc 
 

 

ــــــــــا   علشــــــــــان بيحبن
  مات علـى الصـليب
  الصـــــــليب حيـــــــاتي
  يامــــــــــــــا قديســــــــــــــين

  نقلـــــــــــــــوا الجبـــــــــــــــال

  بــــــــــــــــــــنهماوأنــــــــــــــــــــا 

  جــــــه عــــــاش وســــــطنا  

  تصـــــــــــر الحبيـــــــــــبوان

  قـــــــــــــــــوتي ونجـــــــــــــــــاتي
  بعالمـــــــــــة الصـــــــــــليب
  واألمـــوات فـــي الحـــال
  فرحـــــــــــان بالصـــــــــــليب

  مـــــات مـــــن أجلنـــــا  
  بســـــلطان عجيـــــب

 بـــدأ بيـــه صـــالتيا
  غلبــــــــوا شــــــــياطين
  قــاموا زي مــا قــال
  هـــــا أعمـــــل زيهـــــم

� �
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(بحسب النص القبطي 

  با7جبية).
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    السالم للصليب
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  :المنهج
  

 محفوظات الترانيم واأللحان الدرس
  

الوحدة 
  األولى

  
  

العالم 
ذي ــال

قه ـخل
  اللَّه
 

�)١٠٤(أنا ومالكي رقم ����انلي عينان صغيرت �� �� �� �
   )١٣١(أنا ومالكي رقم����سمعت الديك بيصيح

  
�مقاطع من الهوس الثالث �� �� �� �   

  بــاركي الــرب يــا جميــع أعمــال الــرب
  ســــــبحيه وزيديــــــه علــــــوًا إلــــــى األبــــــد

  بــــــــــاركي الــــــــــرب أيتهــــــــــا الســــــــــموات
  باركــــا الــــرب أيتهــــا الشــــمس والقمــــر
  بــاركي الــرب يــا ســائر نجــوم الســماء

  لريــاحبــاركي الــرب أيتهــا الســحب وا
  باركـــــــا الــــــــرب أيهــــــــا البــــــــرد والحــــــــر
ـــــــرب أيتهـــــــا األرض كلهـــــــا   باركـــــــا ال
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 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
١٢ 

  
  نياحة 
البابا 

ديمتريوس 
  الكرام
 

  
�(المنجلية)����يا كنيستنا فيِك �� �� �� �
  )١٤ص١(قيثارة الطفل ج

  كنيســــــــتنا فيــــــــكِ  يــــــــا
  كنيســــــــتنا فيــــــــكِ  يــــــــا

  ةمــــا أحلــــى المنجليــــ
  ي ص بعينـــــــــــــــــأُبـــــــــــــــــ

  نــــــورك لمــــــا يظهــــــر
ــــــــــــــــا نفكــــــــــــــــربيخلّ    ين

  جميــــــل يءكــــــل شــــــ    
  جميــــــل يءكــــــل شــــــ

ـــــــــــــين الشـــــــــــــمعتين   ب
  وافــــــــــــــتح الــــــــــــــودنين
  منظـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــريح

  المســــــيح فــــــي نــــــور
  

    )٥٤(أنا ومالكي رقم ����أحلى من العسل
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��<���w��G�"�)'��١١٩�:١٠٥(.� �
� �

����bא"�xْ���]������وW���r���������j����$.�."..� �
  )٤��:٤	م�(��������������������������������������

  

 

 

 .وأحــب أن يقــرأ الكتــاب المقــدس فــتعلم القــراءة ،يمكــن أن نشــير أن البابــا ديمتريــوس كــان فالحــًا يــزرع العنــب
نه مصـدر جميـع أونخبرهم ب ،أو نلتف حوله على المنجلية ،ونستعين بكتاب مقدس كبير نفتحه أمام األطفال

  .ونرنم الترنيمة ،الجميلة التي يسمعونها في الكنيسة القصص
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 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
١٣  
 

  
  نياحة 

  األنبا رويس
  
 

  )٨٢ (أنا ومالكي رقم بقلوبنا الفرحانة
    جميل يءكل ش فيِك يا كنيستنا

  ) ٣٣ة الطفولة ترانيم مرحل (
  بإضافة جزء خاص باألنبا رويس:

  كنيســــتنا فيــــكِ  يــــا
  كنيســــتنا فيــــكِ  يــــا

  أنبـــا رويـــس فيـــكِ 
  دا حياتــــــــه كلهــــــــا

 يســـوع إلهـــه حـــب  
  وبشـــــفاعة العـــــدرا

  جميـل يءكل ش    
  جميـل يءكل ش

  حبيـــــب المســـــيح
  صـــــاله وتســـــبيح
  عـــاش زيـــه فقيـــر
  غلــب كــل شــرير

  تمجيد السيدة العذراء
    والقديس األنبا رويس

� �
"��������sא��y�U��������4�A�ْא���������]��،�t��א������������Dو� �
���Aj א������"�_�)'��٣٤��:٦(.� �
"���e�-��->�,�W�rs��.��H��������R����H �A�ْא�����U�4��.� �
��{�,�W�i���������Jم��א�����������W����������"�Dא������������_�i|�.� �

�������������������������������������������������������)'��٤١��:١(� �
��?��?��?��?����6 6 6 6 ������������2�*�2�*�2�*�2�*������������7���7���7���7����6 �8��96 �8��96 �8��96 �8��9������������*�*�*�*������ �� �� �� �

�????����7777����2222���������������7���7���7���7����������9��9��9��9������������������2�8��2�8��2�8��2�8����7777و��2و��2و��2و��2 �� �� �� �

  )ىــوشية المرضأ(

  

 

 

ونشـــير إلـــى أن هـــذا  .ويقـــف األطفـــال أمامهـــا ويرتلـــون الترنيمـــة أو التمجيـــد ،هِلـــمَ صـــورة لألنبـــا رويـــس مـــع جَ 
ومعـين  ،يس له رجاءرجاء من ل : "ياعه فكان سعيدًا وكان يصلي قائالً ولكن الرب كان م ،اً القديس يبدو فقير 

 .ونحن يجب أن نحب الفقراء ونساعدهم ونعطي الكنيسة لكي تعطيهم ."له معين من ليس

  
  
  
  
  

Abba    Teji 
 األنبا رويس
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 محفوظات الترانيم واأللحان الدرس
  

الوحدة 
  الثانية

  
  
 اللَّه

يعتني 
  بي
  
 

  )١٥٥(أنا ومالكي رقم  وماليكتك نَتأ
  )١٥٩(أنا ومالكي رقم  أنا ومالكي

  )١٦٠(أنا ومالكي رقم  ينسانا فادينا ال يمكن
@يا أطفالي @@ @@ @@ @

  يــــــــــــــــــــــــــــا أطفــــــــــــــــــــــــــــالي
  يــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــغار
 تعـــــــــــــــــــــــــــالوا إلـــــــــــــــــــــــــــي  
  يــــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــرار
  يـــــــــــــــــــــــــــــــا يـســــــــــــــــــــــــــــــــوع
  ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا
  إننــــــــــــــــــــــــــــا نحبــــــــــــــــــــــــــــك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إلهن
  يــــــــــــــــــــــــــــا أطفــــــــــــــــــــــــــــالي

  صــــــــــــــــــوتكم جميــــــــــــــــــل
  يـــــــــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــــــــــفالي
ــــــــــــــــــــــيكم ــــــــــــــــــــــي عل   عين

    Na ̀alwoui 
Nikouji 
`  Amwini     ]aroi 
Nìqmhi 
`  W   Ihcouc 
Pensoic 
Tenmei   ̀mmok 
Pennou; 
  انشــــــــــــــــــــــــــدوا (رنمــــــــــــــــــــــــــوا)
ــــــــــــــــــــــــــــــوا)   رنمــــــــــــــــــــــــــــــوا (رتل
  محروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
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 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
١٢ 

  
تذكار 
رئيس 

المالئكة 
  ميخائيل

 

� �� �� �� �
�=	����>=	����>=	����>=	����>א�א�א�א�א�;:.��א�;:.��א�;:.��א�;:.�� �� �� �� �

  قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت

    )١٥٥(أنا ومالكي رقم  وماليكتك نَتأ
  )١٥٩(أنا ومالكي رقم  أنا ومالكي

  

  شفاعتك يا مالك ميخائيل
  

  شــــفاعتك يــــا مــــالك ميخائيــــل
  رئــيس جنــد الســموات دا أنــتَ 

ــــــــــّــــ يســــــــــــــوع لَ  ـــــــــــــلب   سك اإلكلي
  غــــــــالي واســــــــم عظــــــــيماســــــــم 

  عنـــــــــــــد فادينـــــــــــــا عمانوئيـــــــــــــل    
  وخــــــــــــــــــــــــادم رب القـــــــــــــــــــــــــوات

  اســـــــــــم ميخائيـــــــــــلاك بِ وســـــــــــمّ 
  اســــــــــــم رئــــــــــــيس الســــــــــــمائيين

    تمجيد رئيس المالئكة ميخائيل

� �
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  .أمامها التمجيد لونت ر يمكن أن يستعين الخادم بأيقونة كبيرة للمالك ميخائيل يزفونها في الكنيسة أو ي

  

  

  

  

Mixahl   
Piarxhaggeloc 

 رئيس المالئكة ميخائيل
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 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
١٥  
 

  
  شهادة 

  القديس 
مارمينا 

  يـالعجائب
  

 

  )٨٢الكي رقم (أنا وم بقلوبنا الفرحانة
  مارمينا يا قريب من قلبي

  يــا مارمينــا العجــايبي
ـــــ ـــــا ب ـــــي أن   فتكركأتمل

  )٣( ارميناــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 يــــا قريــــب مــــن قلبــــي    
ســمك علــى لســانياو   

Abba   Mhna 

 

  يا مارمينا
  سمك منقوش على قلبيا

 

  مارمينــــا يــــا عجــــايبي
  عاوز منـك تشـفع لـي

  تولـــــــــد مـــــــــن أبـــــــــوينا
  حيـــــاتهم كانـــــت نقيـــــة

  قلبـي على منقوش اسمك    
  ذنبــــي يغفــــر يســــوع عنــــد

ـــــــــــــــــاء   مســـــــــــــــــيحيين وأتقي

  كــــــانوا نــــــاظرين لألبديــــــة
  مارمينا    

ـــــــــــــــى اســـــــــــــــمك   عل
  وأشـــــوف صـــــورتك
  بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاعتك

  ييستـى كنــــــتتســــــمّ     
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاح قلب   ييرت

   يطلبـــــــــــــ يتحقـــــــــــــق

 حبك يا عجايبىأمارمينا ب

 

  إيـــــــــد مرفوعـــــــــة
  شـــمعة وشـــمعة
  لمــــــــا أنتــــــــدهلك

  دمعــى بتمســح     

ـــــــــــ ـــــــــــور قلب   يتن
  جـــوة فـــى قلبـــى

 

 ا عجايبىحبك يأمارمينا ب
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Vheqouab    
Abba    Mhna 

  )العجائبي(القديس مارمينا 
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 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم

  
٢٢ 

  
  شهادة 

القديس 
  مرقوريوس

 نيسيف يأب

  
  )٨٢(أنا ومالكي رقم  بقلوبنا الفرحانة

  سيفين يتمجيد القديس أب
  

  عارفين حبيبي

  (تصلح لكل الشهداء)
  

  عـــارفين حبيبـــي عارفينـــه
  هــو اللــي إدانــي بصــليبه
ـــــــــــــــــــــا والد ــــــــــــــــــــــن ي   عارفي

  يدنادا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  دايــس علــى مجــد العــالم
  عــــــــــــــــــــــارفين يــــــــــــــــــــــا والد
  دا شــــــــــــــــهيدنا العظــــــــــــــــيم
  دايــس علــى مجــد العــالم
  عــــــــــــــــــــــارفين يــــــــــــــــــــــا والد
  يســـــــــــــــــــــوع وماليكتـــــــــــــــــــــه
  فـــــي مجـــــد عظـــــيم وقـــــوة

  ادي ربـــــــــــــــــــــــــــــي وفـــــــــــــــــــــــــــــ    
ــــــــــــــــــــــــــــه   أجمــــــــــــــــــــــــــــل هدي

ــــــــــــي الصــــــــــــور    مــــــــــــين ةف

  مارمينــــــــــــــــــــــا األمــــــــــــــــــــــين
  ومنــور فــي وســط الغــالبين

ــــــــــــي الصــــــــــــور    مــــــــــــين ةف
  ســــــــــــــــــــــــــــــيفين يأبــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومنــور فــي وســط الغــالبين
ــــــــــــي الصــــــــــــور    نمــــــــــــي ةف

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايين
  ياخـــــد ويـــــاه المنتصـــــرين
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Vheqouab  
Vilopathr       Merkourioc 

  القديس 

 فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين
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  :منهج الحضانة
  

 محفوظات الترانيم واأللحان الدرس
  

الوحدة 
  الثانية
  (تابع)
  
  

يعتني  اللَّه
  بي

  )دروس ٩(
  
 

  
  .)١٥٥(أنا ومالكي رقم  وماليكتك نَتأ

  .)١٥٩(أنا ومالكي رقم  أنا ومالكي
  .)١٦٠(أنا ومالكي رقم  ال يمكن ينسانا فادينا

  

@@@@@لما آجي أنام @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

  لمـــــــــــــــــــا آجـــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــام
  يربـــــــ ك يـــــــاأشـــــــوف نـــــــور 

ـــــــــــــــــــــــل   صـــــــــــــــــــــــوتك الجمي
ـــــــــه شـــــــــوية   لمـــــــــا أقـــــــــرأ من

  يربــــــــــــــ ماليكتــــــــــــــك يــــــــــــــا
  ي لــــــــــــــــ نــــــــــــــــتَ أتبعــــــــــــــــتهم 

ـــــــــــة   أحالمـــــــــــي تبقـــــــــــى نقي
  مـــــا دام فكـــــرت فـــــي ربـــــي

  الصــــــــــباح ييجــــــــــيلمــــــــــا ب
  أروح راشــــــــــــــــم صــــــــــــــــليبي

  

ــــــــــــــور    ــــــــــــــتَ بتن ــــــــــــــ أن   ي ل
  ي قبـــل مـــا أغمـــض عينـــ

ـــــــل   أســـــــمعه فـــــــي اإلنجي
  ي قبـــل مـــا أغمـــض عينـــ

ـــــــي ـــــــوا دايمـــــــًا جنب   بيكون
  ي قبـــل مـــا أغمـــض عينـــ

  ةحاجـات سـماوي أشوف
  ي قبـــل مـــا أغمـــض عينـــ

  أقــــوم مــــن النــــوم مرتــــاح
ــــــ   ي بعــــــد مــــــا أفـــــــتح عين
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 فوظاتمح الترانيم واأللحان المناسبة
 

  شهر
  كيهك

    بشفاعات والدة اإلله
  أن تــــــــــــــذكرينا كِ نســــــــــــــألُ 

 أمام ربنا يسوع المسيح

  المؤتمنـة الشـفيعة أيتها    

    خــــــــطايانا لــــــــنا ليغفـــــــر

      

  قدوس اللَّهمطلع وأجزاء من قدوس 
  

  قــــــــــدوس اللــــــــــهقــــــــــدوس 
  اللـــــــــــهقـــــــــــدوس الحـــــــــــي 

  معنــــــــاه يــــــــا مــــــــا أحــــــــاله
  نسبحه فوق أعلـى سـماه

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــل وغبري   الـميخائي
ــــــون تســــــ ــــــواليتل   ابيح وأق

  قــــــــدوس القــــــــوي قــــــــدوس    

  الليلويــــــــــــــــــــــــــا آمــــــــــــــــــــــــــين

  إلـــــــه اللـــــــهلـــــــيس غيـــــــر 
  الليلويــــــــــــــــــــــــــا آمــــــــــــــــــــــــــين

  الـوسوريــــــــــــــــــ فائيــــــــــــــــــلار 

  الليلويــــــــــــــــــــــــــا آمــــــــــــــــــــــــــين

  

  مرد إنجيل شهر كيهك
  

  الســـــــــــــــــالم عطيـــــــــــــــــكِ نُ 
  يــا مملــوءة الســالم لــكِ 

  مع أليصابات نسـيبتكِ     
  نعمـــــــــة الـــــــــرب معـــــــــكِ 

  يا مريم السالم لِك
  

 خــــــــــــــــــــــــــالص أبيـنـــــــــــــــــــــــــــا آدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  تهلي

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة اإللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوا  
:qèotokoc                    
 `  Qmau   `nIhc   Pxc? 
ـــــــــــــــــــــــــــنة ـــــــــــــــــــــــــــة الحسـ  الحمـامـ

أـأم الـملجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
األجـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  

 أم يـســـــــــــــــــــــــــــــوع المســـــــــــــــــــــــــــيح
Xere    ne    Marìa            
Xere    ne    Marìa            

  اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهأم ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
       

  
  جزء من نعظمك

 يا أم النور الحقيقي

ة حفظها والصالة بها (بداي

  حتى نهاية كيهك)
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 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
١٠ 

  
نياحة 

القديس 
  نيقوالوس

 

  
  كرينكأبابا نويل إحنا ف
  

  بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  ه فاتـــــــــــــــــــــتمـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــن

  جيــــــــــــــــــــــــــــــــــت ومعــــــــــــــــــــــــــــــــــاك
  حلــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ةوحكايــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زمارتـــــــــــــــك لســـــــــــــــه معانـــــــــــــــا
  حكايـة يل تحكى قبل ما أنام

ـــــــــــ ـــــــــــي أصـــــــــــلي يبتفكرن   تمل
ــــــي ــــــم بيهــــــا تخل   وأفضــــــل أرن

  صــــاحبي يــــا تيجــــي مســــتنيك

    

  كرينــــــــــــــــــــــــــــــــــكأإحنــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف
  كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايا كتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  تــوت تــوت تــوت اً بتقــول دايمــ
  انــــــــــــام مبســــــــــــوط يوتخلينــــــــــــ
ــــــــــــــ ــــــــــــــا يســــــــــــــوع يبتفكرن   بباب

  نجــــوميـــومي ســــما و أنـــوار و 
  وعـاك تنســى تعــال علــى طــولا
  

    تمجيد السيدة العذراء والقديس نيقوالوس
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 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٢٢ 

  
تذكار رئيس 

المالئكة 
 ربشِّغبريال الُم

  )٧٠(أنا ومالكي رقم  يا عدرا يا أم النور
  بشفاعات والدة اإلله القديسة مريم

  

  )١١(ترانيم مرحلة الطفولة  للعدرا جه جبرائيل
  

  للعــــــــــدرا جــــــــــه جبرائيــــــــــل
ــــــرب مـــــــعكِ قــــــال لهــــــ   ا ال

  فــي النســاء مباركــة أنــتِ 
  قــــــدوس والمولــــــود منــــــكِ 

  يســوع فــي المــذود ولــدتِ 
  فــــي التــــبن فــــرش الفقيــــر

 حوهوالماليكــــــــــــــــة يســــــــــــــــب  
  المســــــــــيح الــــــــــرب جــــــــــاء

ــــــــــة فــــــــــي الجليــــــــــل       لمدين
  يــــــا مــــــريم ســــــالم جزيــــــل

  رايحـــــــــه تحبلـــــــــي نـــــــــتِ أو 
ــــــــــ   بــــــــــن العلــــــــــياى دعَ وُي

  في العالم ملهـوش مكـان
  مع إنه صـاحب التيجـان

ـــــــــــــ ـــــــــــــا فـــــــــــــي ُع   الههللوي
  وأعطانـــــــــــا مـــــــــــن غنـــــــــــاه

    

  تمجيد السيدة العذراء والمالك جبرائيل
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 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
٢٩ 

  
عيد الميالد 

  المجيد
  
 

  
  مرد إنجيل عيد الميالد

  )٥٧(ترانيم مرحلة الطفولة  في مزود البقر
  

   قشة وقشة

 ،ســــابوا العشــــة راحــــوا لمــــذود مــــش مشــــهور قشــــه وقشــــه

ـــــ لهم دوريجمـــــش هـــــ ا افتكـــــروا أبـــــداً بكـــــوا وانكســـــروا لم، 

 بــس ف ليلــة جميلــة عجيبــة ســابوا الضــلمة وشــافوا النــور

 شــــاف القــــش يســــوع متجســــد نونــــو ف المــــذود محطــــوط

ـــام واتـــبطط علشـــان يبقـــي ســـرير مظبـــوط ـــام واتـــنطط ن  ق

  .ورفرش وعرش ومين كان يدري أن الفرح عليه هيد
 والنــــاس نســــياه ،حــــزين ىبيــــدور علــــ أصــــل يســــوع دايمــــاً 

 ،فايــــــدة معــــــاه اً واللــــــي مفكــــــر أنــــــه مكســــــر ومفــــــيش أبــــــد

  .وحلوة معاه ةتصبح غاليو جي بذاته يسوع في حياته يي

    

  )٢٧(أنا ومالكي رقم  عيد ميالد سعيد
  )٢٣(أنا ومالكي رقم  كان مزودك منور

   كيهك عيد وال كل عيد ٢٩     
 )٢٦ص١(قيثارة الطفل ج                         

  )٢٢(أنا ومالكي رقم  ربنا ربنا جه علشانا
    )٥٤(ترانيم مرحلة الطفولة  أرضي افرحي
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  )٢٩(أنا ومالكي رقم  قلبي الصغير زي المزود

    ها أحمر)ـ(طريقة البلحة لون مع المسيح

 

 مسيحـالد الـمي
 

  مكــانش ليــك يــارب مكــان
  ربـــــــي تعـــــــال عنـــــــدي يـــــــا

  إال فــــــــي بيــــــــت الحيــــــــوان    

  هاديلـــــــــــــك كـــــــــــــل قلبـــــــــــــي

  

 

 ك يا يسوعـقلبي ل
 
  
 

  إحنــا النهــارده مــع المســيح
  يســــــــوع عطــــــــف علينــــــــا

  جــايين نفــرح ونقــول تســابيح    
  الده جــــــــــــــه يفــــــــــــــدينابمــــــــــــــي
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  :المنهج

   

 محفوظات الترانيم واأللحان الدرس
  
  الثالثةالوحدة 
  

 اللَّهيسوع يكبر 
  أعطانا عائلة

  
 

  
  )٤٠(أنا ومالكي رقم  يسوع زي السكر

  )١٣٩(أنا ومالكي رقم  لهي إننا في سرور كلناإيا 
  )٤١(أنا ومالكي رقم  دعوا األوالد يأتون إلىَّ
  

  رصحيح أنا لسه صغي
   

  صحيح أنا لسه صغير
ـــــــــرب راعـــــــــ ـــــــــي لل   ي حب

ـــــــوم مـــــــالنوم أصـــــــلي   أق
  بعــــد مــــا أغســــل وشــــي
  يــــــــــارب كــــــــــل عمــــــــــري
  ســـــاعدني أحبـــــك أكتـــــر

  

ــــــــر     لكــــــــن دا حــــــــب كبي
  خــــــواتي كتيــــــر كتيــــــرإ و 
  فـــــــــــي الكتـــــــــــاب أقـــــــــــر او 

ـــــــــــــب ـــــــــــــل مـــــــــــــا ألَع   وقب
  وهنـــــــــــا ويـــــــــــاك ةفرحـــــــــــ

  وأمشـــــــي فـــــــي رضـــــــاك
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  :المناسبات الكنسية

  
 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم

  
٢ 

  
شهادة 

القديس 
  تفانوساس

رئيس 
  الشمامسة

 

  

  
  كل يا كنيستنا فيِك

  )١٤ص١(قيثارة الطفل ج جميل يءش
  )٥٩(أنا ومالكي رقم  راســي يا أجـدق

  )٩٩(أنا ومالكي رقم  كل والدك يا ربي
  )٢٤ص٢(قيثارة الطفل ج األجراس رنت رنت

  
    )٢٩ص٢(قيثارة الطفل ج أنا عصفورة صغيرة

  صــــــــــغيره عصــــــــــفورة أنــــــــــا

ــــــا بحــــــب كــــــل    خــــــواتيإأن
ــــــــو    ــــــــ ةحل   ونشــــــــيطة ةجميل

  وأطـــــاوعهم طـــــول حيـــــاتي
  

 

  )٤و (ـو سـو سـو سـس
 

  كــل قربــانتيأأصــلي هنــاك و     يـــــوم الحـــــد أروح كنيســـــتي
 

  )٤(م ـم هـم هـم هـه   
 

  وأالقي األكل بدون ماتكلم    فوق الشجرة أطير وأرنم
 

  )٤(م ـم طـم طـم طـط   
 

  ويســــــــــوع مــــــــــزين لبســــــــــي
  

  وســـليمان زيـــي مـــا يلبســـي  
  

 

  )٤( شـإي شـإي شـإيش ـإي
  

  )١٤٢(أنا ومالكي رقم  يالال بينا نصلي ليسوع
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        هـلل ةالـالص
        

  مـــــا فـــــيش أحلـــــى منهـــــا
  تنجي مـن ضـيق شـديد
  تبعـــــــــد عنـــــــــي التعـــــــــب

 وتفـتح لي باب السما

  أمراضـــــــــــــــي يشــــــــــــــــفيها
  حيــــاتي كــــل لــــي وينــــور

  ســـــــــــــاعة الصـــــــــــــالة للـــــــــــــه  
  وأنــــــــــــــــال بهــــــــــــــــا رضــــــــــــــــاه

  ر لـــــــــــــــــي قلبـــــــــــــــــيوتنـــــــــــــــــوّ 
  ويســــــــــــــــــــــــــمعني ربــــــــــــــــــــــــــي

  يقضــــــــــــــــــــــيهاحاجــــــــــــــــــــــاتي 
  ويمتعنـــــــــــــــــــــــــــــي بيهـــــــــــــــــــــــــــــا

  

  

     

                 

  

  

 

  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
١١  

 

  
عيد 

  الغطاس
  

أرى األطفال 
يعتمدوا في 

 الكنيسة

  
  مرد إنجيل عيد الغطاس عربي

    ) ٣٢ (أنا ومالكي رقم عيد الغطاس يا عيد الغطاس

  
  )٣٣(مرحلة الطفولة  جميل يءكل ش يا كنيستنا فيِك

  )٢٩ص٢(قيثارة الطفل ج أسرار كنيستنا سبعة
  

 
  
 

  واحــــد اتنــــين تالتــــه أربعــــه
  هـــــم دول أســـــرار كنيســـــتنا
  واحـــــــــد ســـــــــر المعموديـــــــــة
  تـــالت مـــرات فـــي الميـــه بكـــون

  مســــــــــــه ســــــــــــته ســــــــــــبعهخ    
  اللـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــيهم أحيـــــــــــــــــا
  اللي فيه بغطس في الميه
  زي يســــوع مــــا كــــان مــــدفون

  شــــــفنا النــــــور لمــــــا نــــــور
  قـــــال تعـــــالوا يـــــا شــــــطار

  خطــــوات ٧قمنــــا مشــــينا 
  في الخطـوة األولـى العمـاد

  انيــــة الميــــرونوالخطــــوة الث
  ةالحيــــا فــــيهم ســــرين دول

  ويســـــــوع ربنـــــــا متصـــــــور    
 الصــــغار حبيــــب وعـليســــ

  نلنــــا فيهــــا كــــل البركــــات
  زي يســـــــــوع رب العبـــــــــاد
  حــل الــروح علــى المــدهون
  ةومــن يســوع خــدنا النجــا
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 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
١٣  
    

  
 شهادة القديسة

  دميانه
  

    

  
  مراجعة

  )٩٩(أنا ومالكي رقم  كل اوالدك يا ربي
  

  )٨٢(أنا ومالكي رقم  بقلوبنا الفرحانه
    

ـــــــــــــرك      لمـــــــــــا أكـــــــــــون زعـــــــــــالن   أروح لمـــــــــــــين غي

    

 

 اللي تفرحني يا يسوع أركع وأصليلك نتَ أ

  
  بدر منور في البرية

  )٢٦بني سويف ص مرحلة الطفولة ترانيم (
  

  بدر منور في البرية
  ونقية ةوطاهر  ةكامل

  وهبـــت نفســـها ليســـوع
  ةاتهم صـــوم وصـــاليـــح

  طلعتـــه طلعـــة بهيـــة  
  هالقديسـة دميانـ هى

  ءار مــــع أربعــــين عــــذ
  يـــــا دميانـــــه طوبـــــاكِ 

  

    هللقديسة دميان اأكسي
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:agi`a    ̀mmhi    Dumianh 
 القديسة الحقيقية دميانه
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 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٢٢  

 

  
  نياحة 
األنبا 

  أنطونيوس
  

  
 

  مراجعة
  

  )٩٩(أنا ومالكي رقم  ربي والدك ياأكل 
  )٨٢(أنا ومالكي رقم  ةبقلوبنا الفرحان

  )١٣٢(أنا ومالكي رقم  قلبي بيشكر ربي
  

    للقديس األنبا أنطونيوسأكسيوس 
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Peniwt     eqouab 
Abba     Antwnioc 

  أنطونيوسأبونا القديس األنبا 

  الرهبان وأب
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  :المنهج

 محفوظات واأللحان الترانيم الدرس
  
  الرابعةالوحدة 

  
  

ربنا يسوع 
   المسيح
  يريدنا 

أن نكون 
  هأصدقاء
  
 

  
  )٩٦(ترانيم مرحلة الطفولة  أحسن صاحب لألطفال

  

  أحســن صــاحب لألطفــال
  كلــــه لطافــــه وكلــــه جمــــال
  يفـــــــرح بـــــــيهم لــــــــما يجـــــــوه
  يــــــــــديهم كـــــــــــل البركــــــــــات
  يحكي لهم أحلى الحكايـات
  يــــــــــديهم كـــــــــــل البركــــــــــات

 

  ربــــي يســــوع ربــــي يســــوع    
  ربــــي يســــوع ربــــي يســــوع
  ربــــي يســــوع ربــــي يســــوع
  ربــــي يســــوع ربــــي يســــوع
  ربــــي يســــوع ربــــي يســــوع
  ربــــي يســــوع ربــــي يســــوع

 
  

  )٦٢ومالكي رقم (أنا  يا كنيستنا ما أحالِك
  

  صحيح أنا لسه صغير
     

  صحيح أنا لسه صغير
ـــــــــرب راعـــــــــ ـــــــــي لل  ي حب

ــــــوم أصــــــل ا أقــــــوم م   يلن
  بعــــد مــــا أغســــل وشــــي
  يــــــــــارب كــــــــــل عمــــــــــري
  ســـــاعدني أحبـــــك أكتـــــر

 

ــــــــر       لكــــــــن دا حــــــــب كبي
  خــــــواتي كتيــــــر كتيــــــرإ و 
  فـــــــــــي الكتـــــــــــاب أقـــــــــــر او 

ـــــــــــــب ـــــــــــــل مـــــــــــــا ألَع   وقب
  فرحـــــــــــه وهنـــــــــــا ويـــــــــــاك
  وأمشـــــــي فـــــــي رضـــــــاك

 
  

    وجية باكرمقاطع ترنيمه على ذكصول
  رـعشــــــ يثنــــــالســـــالم لال

  الســـــــــالم لمـــــــــن كـــــــــرزوا
  الســــــــــــــالم لمــــــــــــــارمرقس
  الســــــــــــــــالم لإلنجيلــــــــــــــــى
  الســــــــــــالم الســــــــــــتفانوس

  سةـرئــــــــــــــــيس الشمامــــــــــــــــ
  الســالم ألنبــا أنطونيــوس
  الســـــــــــالم ألنبـــــــــــا بـــــــــــوال
  نرســــــــــل لكــــــــــم الســــــــــالم

  عنــــــــــا اً صــــــــــلوا جميعــــــــــ

  مختــــــــــــــــــــارين رســــــــــــــــــــوالً     
  اســـــــــم الـــــــــرب األمـــــــــينبِ 
  د األوثــــــــــــــــــــــــانبــــــــــــــــــــــــد مُ 

  مبشـــــــــــــــــرنا باإليمـــــــــــــــــان
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداءأول ال

ــــــــــــــــــــاظر الــــــــــــــــــــ   سماءـون
ــــــــــــــــــان   أب كــــــــــــــــــل الرهب

  ن لـــــــيس لـــــــه مكـــــــانَمـــــــ
  كــــل صــــباح جديــــد فــــي

  حتـــــــى نـــــــرث المواعيـــــــد
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 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٢ 

  
  نياحة 

  األنبا بوال
  أول السواح 

 

  

  
  )١٤٩(أنا ومالكي رقم  تطلع إلى الغربان

  )١٥٠(أنا ومالكي رقم  يرةــورة صغـأنا عصف
  )٨٢(أنا ومالكي رقم  ةــانـرحـنا الفـوبـقلـب

  

  )٢٩مرحلة الطفولة  (ترانيم وال أول السواحـا بـأبون
  

  أبونـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــوال
  ســــــــــــاب الــــــــــــدنيا
 راح فــــــي البريــــــه
ـــــــــــــد يســـــــــــــوع   يعب

ـــه غـــراب ييجـــ   ل
  ومعـــــــاه العطيـــــــة
  نــــــــــــــص خبــــــــــــــزة

  كلهـــــــــا بشـــــــــكرأي

  أول الســـــــــــــــــــــواح  
  كلهــــــــــــــــــــــــــــا وراح
  الجوانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  رب البشــــــــــــــــــــرية
  يهفــــــــي الصــــــــبح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   اإللهي
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوية
  هنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

  أكسيوس لألنبا بوال
    )١٣٢(أنا ومالكي رقم  شكر ربي دايمًاقلبي بُي
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Pìqmhi   Abba    Paule 
  األنبا بوالالبار 

  (أول السواح)
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  :المنهج
   

 محفوظات الترانيم واأللحان الدرس
  

الوحدة 
  الخامسة

  
  

  نتعلم 
  من اإلنجيل

  
 

  
   "صلوا من أجل اإلنجيل المقدس"

  مرد أوشية اإلنجيل

  

  (المنجلية) ِكيا كنيستنا في

  )١٤ص١(قيثارة الطفل ج
  

  يــــــــا كنيســــــــتنا فيــــــــك
  كنيســــــــتنا فيــــــــك يــــــــا

  ةمــــا أحلــــى المنجليــــ
  ي ص بعينـــــــــــــــــأُبـــــــــــــــــ

  نــــــورك لمــــــا يظهــــــر
  ينـــــــــــــــــا نفكــــــــــــــــربيخلّ 

  

  جميــــــل يءكــــــل شــــــ  
  جميــــــل يءكــــــل شــــــ

ـــــــــــــين الشـــــــــــــمعتين   ب
  وافــــــــــــــتح الــــــــــــــودنين
  منظـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــريح
  فــــــي نــــــور المســــــيح

  

  )٥٤(أنا ومالكي رقم  أحلى من العسل
  

  يَّفتحت عين
  

  ي ت عينــــــــــــفتحــــــــــــ
  رشـــــــمت صـــــــليبي
  قريــــــــت أصــــــــحاح
  اللي أغلى عنـدي
  وطــــــــــول نهــــــــــاري
ــــــــإلهي   مشــــــــغول ب

  

  هســــــــــاعة الصــــــــــبحي  
  ي صـــــــــــــــليب فـــــــــــــــاد

  مـــــــــــــــــن اإلنجيــــــــــــــــــل
ــــــــــة   مــــــــــن كــــــــــل هدي
  وأنــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــغول
  فـــــــــــــــادي البشـــــــــــــــرية
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