
1 
 

  رتبة اعداد القرابني
 اهلُرَّار قبل بدء القداس ويعد القرابني املوضوعة على مائدة صغرية.  اإلجنيلي القميص و  يلبس الكاهن أو الشماس 

  صالة على اخلبز 

  يَرسم الكاهن أو الشماس إشارة الصليب على اخلبز قائال:

احمليِّية، وتُقرَّب على املذبح املقدس فيغدو يُفرز هذا اخلبز ويوَسم لتكتمَل به هذه األسرار  
. آمني ً نقياً لغفراِن اخلطا   قو

 صالة على اخلمر 
  َيسكب اخلمر يف الكأس قائًال:

سم اآلب واإلبن والروح القدس.   تُفَرز هذه اخلمر وُتسَكب يف هذه الكأس النقية: 

  :يقولوَيسكب قليًال من املاء يف الكأس رامسا عليه عالمة الصليب و 

سم اآلب واإلبن والروح القدس اآلن وإىل األبد. خلمر وخيتلطان ليغدوا واحًدا     ُميزج املاء 
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  رتبة القداس

  أوال 
جتاه املذبح وال يصعد إليه إال مع القرابني.    يلبس احملتفل كامل ُحّلِته الكهنوتية ويبدأ القداس يف البيما ووجهه 

اجملُد هلِل يف الُعلى، وعلى األرض السالم، والرجاُء الصاحل لِبَين البشر،  االن وإىل    احملتفل:
  األبد. 

   آمنيالشعب: 

ذه األسراِر املقدسة اليت وهبَتها لتجديد احملتفل:   قوِّي  ربنا واهلنا  حنن الُضعَفاء حبناِنك، لكي حنتفَل 
  ربَّ الكل اآلن وإىل األبد.  طبيعتنا البشرية وخالِصها برمحِة إبنك احلبيب، 

  آمني.الشعب: 
  مزامري البداية (َمرميثا)

  وهنا يتلى مزمور احملدد للمناسبة أو أحد املزامري املوجودة يف امللحق أو املزمور التايل.

 :اليوم )َمرميثار (مزمو  يبدأ احملتفل: احملتفل
  أمحُدك يف اجلماعِة العظيمة، هللو احملتفل:أو 

  ويف شعوٍب كثرية ُأَهِلُل لك.الشعب: 

  لساين يتمتُم بربّك. احملتفل: 

  والنهاَر كله بتسبيحك. الشعب: 

 اجملد لالب واالبن والروح القدس هللو احملتفل: 
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.الشعب:    من االزل واىل االبد آمني، هللو

.  احملتفل:   هللو هللو هللو

  لنصل. السالم معنا.الشماس:   

  عند وجود صالة الصبح أو املساء يف االحاد واالعياد، يقول احملتفل: 

  أمحُدك يف اجلماعِة العظيمة، هللو  احملتفل:

.الشعب:    ويف شعوٍب كثرية ُأَهِلُل لك، هللو

  هللو هللو هللو  احملتفل:

  لنصل السالم معناالشماس:   
م اإل  سبوعيف أ

ِقدِسَك؟  :  احملتفل َجَبِل  يف  َيسُكُن  وَمْن  َخيَمِتَك  يف  يُقيُم  َمن   ، َربُّ بنقاوة   اقمين  اللهم 
   القلب امام مذحبك .

حلَقِّ * السَّاِلُك َطريَق الَكماِل وفاِعُل الِربِّ  الشعب:  ِ   *واملَُتَكلُِّم ِمن قـَْلِبه 

  وِبَقريِبه ال يُنِزُل عارًا.   وِبصاِحِبه ال َيْصنُع َشرًّا *  *ال يـَْغتاب  َمن بِِلسانِهاحملتفل: 

  واملذنب مرذول يف نظره* ويكرم اتقياء الرب.الشعب: 

لرِّىب. يقرض  وال   *حيلف لرفيقه وال يكذباحملتفل:     ِفضَته 

  فَمن َعِمَل ِبذلَك ال يـَتَـَزعزَُع ِلألَبد.  *وال يَقَبُل الرَّشَوة على الَربيِء  الشعب:

اللهم أقمين    اجملُد لآلب واالبن والروح القدس. من األزل وإىل األبد آمني وآمني.احملتفل:  
  بنقاوة القلب أمام مذحبك.
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  لنصلِّ السالم معناالشماس: 

 )ىعونيثا دقنكِ صالة قبل ترتيلة قدس االقداس(

لوِثَك اجمليد، واملقدس، واملبارك، والذي ال يُدَرك،  وعلى نَِعِمِك إننا نسجُد  املُحتِفل:   السِم 
علينا، ينبغي ان ُنسبِّحك ونُعظَِّمك وَحنَمَدك: أيها اآلُب واالبُن والروُح القدس االن وإىل 

  األبد. 

  آمنيالشعب: 

 .)ىعونيثا دقنكِ ( ترتيلة قدس االقداسالشماس: 

  السالُم معناالشماس: 

  الخو مارا صالة 

  األعياد اآلحاد و 

عندما يفوُح  ربَّنا واهلَنا، ِعطُر حمبتَك الزكي فينا وتستنُري نفوُسنا مبعرفِة حقيقِتك،   الكاهن:
نصُري أهًال الستقباِل ظهور ابِنك احلبيب من السماء، فنرفع إليك الُشكَر والتسبيَح الدائَم  

وخرياِتك، فأنَت الربُّ وخالُق الكل، اآلن وإىل يف كنيسِتك املكّللة املمتلئة من فيض نَِعِمَك  
  األبد. 

م األسبوع والتذكارات   أ

نَِعِمَك    الكاهن: فيض  من  املمتلئِة  املكّللة،  يف كنيسِتك  الدوام  على  وُنسبُحك  نشكُرك 
 وخرياِتك، فأنَت الرّب وخالق الكل: أيها اآلُب واالبُن والروُح القدس، االن وإىل االبد. 
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عُث    وجييبون: َك  يسوع املسيح ُنسبِّح، النك انت  َك  ربَّ الكلِّ نشكر، وإ ّ آمني. إ
مشبحينن. داّتو الخو مارا دخوال َمودينن. والخ إيشوع مشيحا  (   وخملُِّص نفوِسنا.أجساِد

  )دنوشاثن ـاروقاپ. واّتو  ـغرينپمنحما د

مسَك العليّ (لالحاد واالعياد)  الشماس:   طاو ملَودايو ملر . (َحيُسن الشكُر للرب، واإلشادة 
  )وِملزمر لشماخ مرميا

م األسبوع)                 لنقاوة، وطفُت مبذحبك  رب(أل يِغث َدخيائيث  . (غسلُت يديَّ  أشِّ
  ) إْثَكرِْكْث ملذحباخ مرإيذاي و 

َك  ربَّ الكلِّ الشعب:  ّ   ) ...الخو مارا ( ...إ

شوحا  (  اجملُد لآلب واإلبن والروح القدس. من االزل واىل االبد آمني وآمني.الشعب:  
  ) وبرو وروحا دقوذشا من عامل ول عامل آمني وآمني. 

َك  ربَّ الكلِّ الشعب:  ّ   ) ...الخو مارا ( ...إ

: السالم معنا.الشماس:    )نصلي: شالما عّمان.( لنصلِّ
  للوقوف اىل جانب املذبح يف البيم.ينتقل احملتفل 

  صالة تربيك البخور
لوِثَك األقدس، يَتبارك هذا البخور الذي نَضعه إلكراِمَك  الالئق  وملغفرِة خطا  سم 

  شعِبك، أيها اآلب واالبن والروح القدس  االن واىل األبد.
ر الشماس املذبح مث اُالسقف، إن كان حاضراً، ثالث مرات والكا   هن املُحتِفل مرًة واحدة.يبخِّ

، وخملُص نفوِسناالكاهن:   عُث أجساِد الصاحل، وحاِرُس حياتِنا الدائم،   إنَك  رّب، حقاً 
  فلك يَنبغي أن نؤدي  احلمَد واجملَد والسجود،  رب الُكل،  اآلن واىل األبد. 
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  آمنيالشعب: 

آرمي قلخون وشبَّح كولِّه (  .احليارفعوا صوَتكم   مجيع الشعوب وسبحوا هللا  الشماس:  
  )  عّما الالها حّيا

قّديشا آالها. قّديشا  (قدوٌس هللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال ميوت، ارمحنا.   الشعب:  
. إثراحم  . قّديشا ال مايو   )  علنيحيلثا

 )شوحا الوا ولورا ولروحا دقوذشا( اجملُد لآلب واإلبن والروح القدس. الشماس: 

  )..قّديشا آالها.( ...قدوٌس هللا،   الشعب:

  ) من عامل وعذّما لعامل آمني وامني(  من االزل واىل االبد آمني وآمني.الشماس: 

  )..قّديشا آالها.( ...قدوٌس هللا،   الشعب:

: السالم معنا.الشماس:    )نصلي: شالما عّمان( لنصلِّ

  صالة بعد قدوس هللا 

لُسكىن   الكاهن: نتضرع اليك  أيها القدوس اجمليد، والقوي الذي ال ميوت ،  من  ُيَسرُّ 
يف القديسني. التفت  رب  وارمحنا  كما ترحم كلَّ حني  رب الكل: أيها اآلب واالبن  

  والروح القدس اآلن واىل األبد. 
  جلوس

  آمني.الشعب: 
البيم والثاين من الرسائل على اليمني ،   العهد القدمي على يساريُقرأ ثالثة نصوص من الكتاب املقدس: االول من  

    والثالث من االجنيل. 
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  صالة قبل القراءات
  لالحاد واالعياد

َك املُحّيية واإلهلية، َوَهْب    حملتفل:ا أنِـر عقولَنا  ربنا وإهلنا، لنُـْنِصَت إىل كلماِتك ونَفَهم وصا
، فُنرَمن لك اجملَد،  ربَّ لنا بنعمتـِـَك أن جنَين منها   احملبة والرجاء واخلالص لنفوِسنا وأجساِد

  الكل: أيها اآلُب واالبُن والروُح القدس اآلن وإىل األبد. 

  آمـــــني الشعب: 

م االسبوع   صالة أ
إجعلنا  رب ُحكماَء بتعليِمك، فتستنَري عقولُنا مبعرفِتَك وتتقدَس نفوُسنا حبقيقِتَك  املُحتِفل:  

َك اآلَن واىل االبد.    وأهلنا لَفهم كالِمك وتكميِل وصا

  آمني.الشعب:  
  القراءة األوىل 

رمخار.القاريء:    إجلسوا وإنصتوا اىل سفر... 
  جياوب احملتفل: رمخار وعندما يقول القارئء 

  ليجعْلك املسيح حكيما بتعليمه املقدس ومرآة جلّية للسامعني اليك. املُحتِفل: 
  يتلى املزمور احملدد ان وجد.خبتام القرائة 

) املُحتِفل:   : مزمور بني القراءات (شورا
رمخار.قاريء الرسالة:    من رسالة بولس الرسول... 
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  جلّية للسامعني لك.ليجعلك املسيح حكيما بتعليمه املقدس ومرآًة املُحتِفل: 

  ليباركَك الرُب القدير.أو 

  لنقف حسناً ولنستمع اىل اإلجنيل املقدس.  الشماس:
  قيام

.  :الشعب  هللو هللو إهللو

  مزمور قبل تالوة االجنيل (ُزوَمارَا)
  : مزمور قبل تالوة االجنيل (ُزوَمارَا) الشماس:

.ِإرَمحْين  هللا حبسِب رمحِتك * الشماس:  أو    وبكثرِة رأفتك ُأمُح معاصيَّ

  كلمتك مصباح خلُطا ونور لسبيلي.   أو

ح اإلجنيل   ز
  يذهب الشماس إجنيلي ليحمل اإلجنيل اىل املُحتِفل فيقبِّله قائال: 

وأضاء   أيهااحملتفل:    جسد  يف  ظهر  الذي  جوهرِِه  وصورَة  اآلب  جمِد  شعاَع  املسيح،  
  ظالَمنا بنور ِبشارته، منجدك ونسجُد لك  رَب الكل اآلن واىل األبد. 

ح، والشمامسة حيملون الشموع واملبخرة.   مث حيمله  اىل املنصة بز

  )وشالو هواو  بشليا ( .كونوا صامتني وخاشعنيالشماس:  

الجنيل   قائًال:  ويبارك احملتفل اجلموع 
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  )عمخون شالما( السالُم معكم. :حملتفلا

  )روحاخ وعم عّماخ( ومع روحك ايًضا. :الشعب

ونگاليون قّديشا دمارن إيشوع مشيحا إ(  ....ةز ار ك  إجنيُل ربِنا يسوع املسيح حبسب  :احملتفل
  ) كاروزو د...

  )مارن ملشيحا  شوحا( اجملُد للمسيح ربّنا. :الشعب

نتهائه  ،األجنيل ويقرأ   :يقول و

  )أمينائيث الالها  وشوحا ( واجملُد هلل دائًما. :احملتفل

  )مارن ملشيحا  شوحا( اجملُد للمسيح ربّنا. :الشعب

  املوعظة

  طلبات مناسبة

  اخلتام يقول القاريء أو الشماس:هنا تتلى طلبات مناسبة بكل احد وعيد. ويف 

   لنستودْع نفوَسنا بني يدي اآلِب واالبِن والروِح القدس.  الشماس:

سطاً يديه:    وخيتم احملتفل 

أيها الربُّ اإللُه القدير، نسأُلك متضرعني أن ُتكمِّل معنا نعمَتك، وتُفيَض بواسطِتنا  املُحتِفل:  
ا بنعمِتك،  رّب الكل: أيها موهبَتك، وتغفَر برمحِتك وحناِنك   خطا َرِعيَِّتَك اليت اخَرتَ

  .اآلُب واالبُن والروُح القدس اآلن واىل األبد
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  جتـلب القرابني إىل املذبح 

  جلوس

ثَا ْدراِزْى) :لشماسوا الشعب   ترتيلة التقادم (ُعْونيـْ
  :أو ترتيلة التقادم الطقسية

  هُ نْ مِ   بْ رتَِ قْ نَـ لْ ، فَـ سْ دَّ قَ املُ   حِ بَ ذْ على املَ   ه الكرميُ مُ ودَ   جسُد املسيحِ إتكاال إتكلت على الرب:  
  . اإلله بُّ الرَ  وسٌ دُّ وس قُ دُّ وس قُ دُّ :  قُ ةِ كَ املالئِ  عَ مَ  هُ لَ  فَ تُ هْ نَـ لْ ، وَ ةٍ بَّ حمََ وَ   ةٍ بَ هْ رَ ُكلُنا بِ 

  

لثا .  قوذشا  َعلَمذَبح  يَقريا  َوذِمه  َدمشيحا   پَغرِه :  مبَر  َصربيث   مَصّبارو :هذه  او ثا   بِذحِّ .  َووِرمحِّ
  .آالها َمر قّديش. قّديش قّديش ِله نيَـبِّو ماالخه وَعم. ِله نثَقَرو كوّلن

  

  

  لنصّل: السالُم معنا. :الشماس

ا إىل املذبح لتقدمي الذبيحة ُجتـلب     وهو يصلي يف قلبه:     .القرابني بتـطواف، فيستلمها احملتفل  ويصعد 

لكي   احملتفل: اقداسك   قدس  للدخول إىل  ْلنا  رب  أهِّ نّية شريرة،  من كل  نقّية  بقلوٍب 
مياٍن حق.   نُقرِّب لك  رب هذه الذبيحة الروحّية الطاهرة، 

  خذ احملتفل الكأس بيمينه والصينية بيساره ويصلب يديه
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ِذكرى موتِه ودفِنه   املسيُح الذي ضحَّى بذاتِه من أجِل خالِصنا، وأوصا أن نصنعَ املُحتِفل:  
  بنعمته ورمحته االن واىل األبد آمني.الذبيحة  وقيامتِه، هو يَقبُل  منا هذه

. لكأس ثالً   يَقرَع احملتفل الصينية 

على  واالهلية  واحمليية  واملقدسة  اجمليدة  األسراُر  هذه  تُوَضع  واهلَنا،  ربَنا  وصيَِّتَك   حسب 
نيًة من السماء، له اجملد اآلن واىل األبد. املذبح الغافر، وتُعّد حىت ظهور     ربنا 

  ويصف األسرار على املذبح ويغطيها.

لروح القدس، فيكوَن لنا الشعب:   ن بوجٍه مشرق، ويتقدْس بكلمِة ِهللا و ليُـْقَبْل هذا القر
  معونًة وخالصاً وحياًة أبدية يف ملكوِت السماء، بنعمة املسيح. 

  واالبن والروح القدس: نذكُر على املذبح املقدس العذراَء مرمي أمَّ هللا.اجملد لآلب  الكاهن: 

صّلوا ليَـُعمَّ السالُم يف    ،من األزل وإىل األبد آمني:  رسَل االبن الوحيد وحمبيهالشعب:  
  .املسكونة

على املذبِح   الكنيسة)(أو شفيع  ليقْل الشعُب كلُّه آمني وآمني، ذكُرَك  أ مار توما  الكاهن:  
 املقدِس مع األبرار الصديقني والشهداء املَُكلَّلني. 

  ها قد  رقد على رجاِئَك مجيُع املوتى، إبَعثهم  رب يف قيامِتَك اجمليدة.الشعب:  
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  قانون االميان
م   وينزل احملتفل اىل وسط املذبح ويدعو املصلني اىل اعالن صورة اميا

لٍه واحد      كل ما يرى وما ال يرى/   /  وخالق السماء واألرض  /  اآلب ضابط الكل  /  نؤمن 

إلٍه     /  املولود من اآلب قبل كل الدهور  /  ابن هللا الوحيد  /  وبرٍب واحد يسوع املسيح    
   / مساٍو لآلب يف اجلوهر / مولوٍد غري خملوق /  إلٍه حق من إلٍه حق /  نوٍر من نور  / من إله

نزل    /  ومن أجل خالصنا  /  الذي على يده صار كلُّ شيء / الذي من أجلنا حنن البشر  
ً   /  وُوِلد من مرمي العذراء  /  وجتّسد من الروح القدس  /  من السماء  وُصلب    /  وصاَر إنسا

  يف اليوم الثالث كما يف الكتب   /  وُدِفن وقام  /  مل ومات   /  عوضنا يف عهد بيالطس البنطي
ليدين   /   وأيًضا سيأيت مبجده العظيم  /  وجلس عن ميني هللا اآلب  /  إىل السماء وصعد    /

   .الذي ليس مللكه إنقضاء / األحياَء واألموات

لروح القدس       /   ومع اآلب واإلبن  /  املنبثق من اآلب واالبن  /  الرب احمليي   /  ونؤمن 
وميُجد له  ألنبياء  /  ُيسجد  واحدة،  /  الناطق  نقر    /  رسولية  مقدسة،  جامعة،  وبكنيسة 

 .وحياًة جديدة يف العامل العتيد  وننتظر قيامة املوتى/  /  ونعرتف مبعموذية واحدة ملغفرة اخلطا
  آمني

  سفر األحياء واألموات

ء البطاركة واألساقفة ومجيع الكهنة والشمامسة والفتيان   :اذكروا يف صلواِتُكم  الشماس: آ
إلميان احلق، ومجيع والِدينا وإخوتِنا، بنينا  والعذارى، الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العامل 
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وبناتِنا، ومجيع احلُّكام، ومجيع األنبياء والرسل والشهداء واملعرتفني يف العامل أمجع، ليمنْحنا  
  رمخار.لهم مبجد القيامة، رجاًء سعيًدا ومرياث احلياة يف ملكوته السماوي. هللا الذي كلَّ 

  القداس األول 
  وهو

  قداس الرسل 
مار أدي ومار ماري متلمذي املشرق. ويقدس به من يوم سبت النور وحىت سابوع البشارة. ويف  قداديس املوتى 

م البسيطة   .والتذكارات واأل

  صالة االحنناءة

حنَمدك  رب على نَِعِمك الغزيرة، إذ أّهْلَتنا بفيض مرامحك، حنن الضعفاء اخلطأة،   :املُحتِفل
لالحتفال بسرِّ جسِد املسيِح ودِمِه، نسأُلك متضرعني أن َتعِضَد لَنخُدَمك مبحبٍة كاملة  

    ونؤدي لك اجملَد واإلكرام والشكَر والسجود اآلن وإىل األبد.وإمياٍن حق، 

  يب على نفسه.ويرسم عالمة الصل

  : آمني.الشعب

  : السالُم معُكم.املُحتِفل

  : ومع روِحَك.الشعب

  .املسيح إخويت: تبادلوا السالم مبحبةِ الشماس: 

  جلوس. 
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  : هذه أو ترتيلة السالم

 مشيحا   دعلما  شينه  لعموخ  هاو   وشينا  شالما:لعّماخ  شالما  طوِرى  نشقلون   ِشى:و   مشاشه
ذا  زروء.  دخمالصالن  دثيله   ومشاين .  كهنه  َمِقمْ .  ماالخى  دإمِّ   شوحا  دمزمريلوخ  دإيتا  بياله  حو
. ِعدَّاِىن   ْبكولْ   كقاَرى  دإّلوخ.  ْدَسَغاذوخ  لكنشا   نطور.  أرا   كلَّه  من  قطال   ومباطل.  ملكي

 ِدياليْ   أنْ   ُكلْ     ِديُّوخْ   ْدَرمحِْى  إيذا  ْپُشوط .  وخْ ِحبَْنان  ْكريِهى  يْوَبْسم  ْبطاووثوخ  َمْرِئى  ْوَمْرِحقْ 
  .إّالنْ  ُحونْ  َماَرنْ . إيِقى

    

  

   مث يستأنف الشماس:

لَنْحَمد الربَّ مجيُعنا، ولنتضرْع إليه بطُهٍر وخشوع، لكي يُفيَض أمَنه وسالَمه يف الشماس:   
قد إقرتب ليصلي لكي يزداَد لنا السالم بصالته. أخفضوا أنظارَكم قلوبنا ويف العامل، فالكاهن  

 وارفعوا أفكارَكم إىل السماء، وصّلوا خبشوٍع وتقوى ليحل السالم فينا. 
  يرفع احملتفل املنديل ويضعه حول األسرار. 

 هنا يضع الكاهن البخور قائال:

لوِثَك اجمليد اكراما لوقارك ولغفران خطا  االن واىل االبد. لي سم    تبارك هذا البخور 

  هنا يبخر احملتفل القرابني واملذبح مث يسلمه اىل الشماس ليبخر احملتفل.
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  قانون
نعمُة ربِّنا يسوَع املسيح، وحمبُة هللا اآلب، وِشرْكُة الروح القدس معنا مجيًعا، اآلن املُحتِفل:  

    ويرسم عالمة الصليب على األسرار.وإىل األبد.  

  آمني.الشعب: 

 إرفعوا أفكارَكم إىل الُعلى.املُحتِفل: 

  إليَك  إلَه إبراهيَم وإسحَق ويعقوب، أيها امللُك اجمليد. الشعب: 

ُن هلِل ربِّ الكل.املُحتِفل:    يقرَُّب القر

  يليُق وجيب. الشعب:  

  السالم معنا.الشماس: 
  صالة االحنناءة 

لوِثك املمجَّد، والشكَر من كل األلسِن،   احملتفل: يستحقُّ اجملَد من مجيِع األفواه ، اسُم 
العامل  خالَق  القدس،   والروح  واالبُن  اآلُب  أيها  اخلالئق،  من كافِة  والتعظيَم  والسجوَد 

عظ نعمة  ومفيضا  حبنانِه،  وخملَِّصهم  برمحِته،  البشر  وُمبدَع  ومع بنعمِته،  املائتني.  على  يمة 
أُلوف السماويِّني الذين يسِجدوَن ِلَعَظَمِتَك، َورِبواِت املالئكة ومواكِب الروحانيني، خداِم 

  ... النور والروِح الذيَن ُيَسبِّحوَن اْمسَكَ 
  قانون

  الَكاروبِيم َوالسَّراِفيم القديسني الذين يُنادون بعُضهم بعًضا قائلني:و
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  وقوف.

ِن من جمدِه،   الشعب: قدوٌس، قدوٌس، قدوٌس الرب اإلله القدير، السماُء واألرض مملؤ
سم الرب، أوشعنا يف العلى. يت    أوشعنا يف الُعلى، أوشعنا البن داؤد، مبارٌك الذي أتى و

  صالة االحنناءة 

فهو ِشبُهَك    ومع هذه القّواِت السماوية َحنَمُدك  رب، ونباِرُك كِلَمَتك املتجسداملُحَتِفلون:  
ً كامًال  وضياؤك وصورُة جوهِرَك  وهو َملْ يـَُعدَّ ُمساواَته لك َغنيَمًة، بل أخلى ذاَتُه وصار إنسا

  خلالِصنا وسّلمنا هذا السرَّ الذي نقّرِبُه اآلَن أماَمك. 

يف الليلِة اليت ُأسلَم فيها، أخذ خبًزا بيديه املقدستِني ورفع عينيِه إليَك أنت   هللا    احملتفل:
َرَك، وكَسَر، وأعطى تالميَذُه قائًال: خذوا فكلوا منه كلُُّكم، ه الضابَط الُكل، وشَكَر، و   أ

  جسدي، هذا هو

  .الذي يُبَذل من أجِلكم ملغفرِة اخلطا

 آمني.الشعب: 

  احملتفل ينحين  
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رَك، وأعطى  املُحتِفل:   كذلك من بعِد العشاء، أخَذ بيديِه املقّدستني، كأًسا طاهرة، وشكَر، و
  تالميَذه قائًال: خذوا فاشربوا منها كلُُّكم، 

  هذا هو دمي

.  –سرُّ اإلميان  –للعهِد اجلديد األبدي    الذي يُراُق عنُكم وعن الكثريين ملغفرِة اخلطا

 آمني.الشعب: 

  ينحين احملتفل 

  كلما صنعُتم هذا تعيدون ذكري. ل:  املُحتفِ 

  نؤمُن ونعرتف. اجلمع: 

  جلوس

بسرِّ  احملتفلون:   لالحتفاِل  الضعفاَء   ِعباَدك  حنُن  اجتَمعنا  قد  ها  رّب،  أوصيَتنا،   وكما 
لوهيتك  لُتحيينا  فتجسَّدَت  توىف،  ال  عظيمة  نَِعًما  علينا  أغدقَت  به  الذي  هذا  اخلالص 
مبراِمحك   الضعيفة  طبيعَتنا  ونَصرَت  عقَلنا  وأنَرَت   ، خطا وغفرت   ُضعَفنا   وعَضدَت 

  الفائضة،  

  نقانو 

ويرسم   .فعلى كلِّ هذه الِنَعم نرفُع لَك اجملَد واإلكرام، والُشكَر والسجود، اآلن وإىل األبد
  عالمة الصليب على األسرار.
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  صلو يف قلوبكم. السالم معنا. الشماس:

  ويواصل الكاهن هذا التضرع ويداه مرفوعتني.

  التضرع 

ن الذي نقربه محدا لك  على  مجيع النِّعم  أيها الربُّ االلُه القدير اقبل  هذا    الكاهن: القر
واألنبياء  والُرسل  األبراِر  ِء  اآل ومجيع  البتولية،  دائمِة  مرمي  ويّة  الطو على  أَفْضَتها  اليت 

  والشهداء واملعرتفني. 

ئِنا القديسني    مار   :اقبله  رب ألجل الكنيسة املقدسة اجلامعة يف كل مكان، ألجل آ
األساقفة والكهنة والشمامسة    ومار…البطريرك،    ومار…  روما،   … مطراننا وكلِّ 

  والرهبان والراهبات. 

ن الجل كلِّ احملتاجني واملُرضى واملُتأملني وكلِّ اخوتِنا الراقدين      نعم  رب، إقبل  هذا القر
  الذين انتقلوا من بيننا. 

واملنتظرينَ     ههنا  احلاضريَن  حنن  ألجلنا  رب  واغفر   اقبله   صالتَنا  إستجب  رمحَتَك، 
  خطا وذنوبَنا.

وأهِلها، (يذكر اسم املدينة أو القرية)  اقبله  رب ألجل هذا البلد وسكانِه، وهذه املدينة     
أمَنَك   وامنحنا  والُعنف،  اخلوف  عنهم  أبعد  واملصائب،  األضرار  من كل  بقدرِتك  ُصنُهم 

م.   وسالَمَك كلَّ األ
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أيها املسيح سالُم السماويني وأماُن البشر، وطِّد االمَن والسالَم على األرض كلِّها،   الشعب:
والُعنف   قاق  الشِّ إىل  الداعية  الشعوب  واْهِد  احلروَب  أْنِه  اجلامعة،  املقدسة  ويف كنيسِتك 

لنقاوة والتقوى.   فنعيَش حياة هادئة وادعة 

  صالة االحنناءة 

مسَك والقائمني ُقداَمك اآلن، إذ    احملتفلون: وحنن أيضاً،  رب ِعباَدك الضعفاء اجملتمعني 
العظيم  رِّ  السِّ ذا  ِ وفرحني  مسبِّحني  حنتفُل  فإننا  ابُنك،  رَمسُه  ما  ئنا،  آ عن  لتواتر  قِبلنا 

  وقيامتِه.الرهيب املُقّدس املُحيي اإلهلي، سرِّ آالم ربّنا وخملِّصنا يسوع املسيح وموتِه ودفنهِ 

  .السالُم معنا :ِقفوا هادئني وخاشعني وصّلوا :الشماس

  يبسط احملتفل أيديه على القرابني ويتلو الصالة االتية: 

  ليأِت  رب روُحك القدوس

ورجاًء      خطا  عن  وصفًحا  لذنوبنا   ً غفرا ْسُه،  ويَقدِّ ويبارِْكُه  هذا،  ننا  ُقر على  وُحيل َّ 
  للقيامة من بني األموات، وحياًة جديدًة يف ملكوِت السماء مع مجيع الذين أرضوك.عظيما  
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فواٍه منطلقة ووجوٍه مشرقةاحملتفل:    و

  قانون

ُدك َدوًما يف بيعتك املُفتداة بدِم مسيحك الكرمي، اآلن  َحنَمُدك على تدبريك العظيم لنا وُمنَجِّ
  ويرسم الصليب على األسرار.واىل االبد.  

  آمني. الشعب:
  املُحتِفل يبارك البخور قائال

  إسَتِطب  ربَنا واهلَنا صالتَنا وِطلبَـَتنا بِعرِف هذا البخور.

  خبور يتلو احملتفل هذا الصالة.اذا كان هناك  

طّيبنا  ربَّنا واهلَنا بعطِر حمّبتَك الزكّي، واغسلنا به من اخلطيئة، أيها الراعي الصاحل املُحتِفل:  
حثًا عنا فَوَجد وُيَسرُّ برجوِعنا: أغفر لنا خطا وذنوبَنا اليت نعرفها واليت ال   الذي خرج 

  نعرفها بنعمتك ورمحتك.

رمخار.آالشماس:    مني 
  رُتبة الكسر والوسم

تقّرِبنا  ربَّنا واهلَنا رمحُتك من هذه األسرار اجمليدة واملقدسة واحمليية واإلهلية، وحنن املُحتِفل:  
  غري مستحقني.

  حًقا حنن غري مستحقني الشعب: 
  خذ الربشانة بيدية ويقول:
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من  املُحتِفل:   احلق  ِمسَك  مؤمنَني  رب  حبنانك، نقرتُب   ونكسر  املُقدِّسة،  األسرار  هذِه 
سم اآلِب واالبِن والروِح الُقُدس االن  جسَد سيد يسوع املسيح، وَنِسُمه ِبَدِمِه الكرمي: 

  واىل االبد. 

  آمني.الشعب: 

حرتاز اىل شطرين وميسكها بكلتا يديه ويضع الشطر   الذي ومع ذكر اسم الثالوث األقدس يكسر الربشانة بيديه 
جتاه الكأس. والشطر الذي بيده اليمىن يرسم  بيده اليسرى يف مكانه يف البيالس. ليس بوضعه األول بل الكسرة 
  به الدم الذي يف الكأس من املشرق اىل املغرب، ومن الشمال اىل اجلنوب. ويغمس ثلث الشطر الذي بيده يف 

جلهة العليا أو حافتها لكن من جهة  الكأس. أعين ثلث الشطرين. مث يرسم الكأس بشطر الربشانة   املقدسة ليس 
  الشطر املكسور حبيث جيعله متجها من املشرق اىل املغرب ويقول:

سم اآلب واالبن والروح القدس املُحتِفل:  يُوَسم دُم سيد يسوع املسيح جبسده املُحيي: 
  اآلن واىل االبد. 

  آمني.الشعب: 

  يرسم الدم الذي يف الكأس

سم اآلب واالبن والروح املُحتِفل:  يُوَسم جسد سيد يسوع املسيح بدمه الغافر: 
  القدس اآلن إىل األبد 

  آمني.الشعب: 

ن الذي بيده فوق الشطر األول.  مث يسجد ويقوم ويرفع الكأس:     يضع القر
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واَكتمَلت  املُحتِفل:   اجمليدة، وتـََقدََّسْت  األسرار  هذه  أُفرزت  ْسِم لقد  َدت  واحتَّ وامتزَجْت 
اآلِب واالبِن َوالروِح الُقُدس، ملغفرةِ خطا َورَجاَء عظيماً للقياَمِة ِمْن بِني األموات؛ َوحياًة 

  َجديَدًة يف َمَلكوِت اَلسَّماء، لَنا َوللكنيسِة اليت ههنا َويف ُكلِّ َمكان اآلَن َوِإَىل َاألََبد. 

لكأ   س والبيالس.ويرفع املنديل الذي حييط 

أجملد لآلب واإلبن والروح القدس. الكاروبيم والسرافيم ورؤساء املالئكة واقفون  :  الشمامسة
ُم جسَد املسيح  اماَم املذبح خبوٍف وَرهبة. وينظرون اىل الكاهن (اَحلْربِ) وهو َيكِسُر ويُقسِّ

.   لغفراِن اخلطا
  جلوس

نعمُة رَبِّنا يسوَع املسيح، وحمبُة هللا اآلب، وشرِكِة الروح القدس معنا مجيعاً، اآلن املُحتِفل:  
  يرسم عالمة الصليب على نفسه وإىل األبد.  

 آمني.الشعب: 

  لِنَـْقَرتِْب ُكلُّنا بتقوى وإجالل، لِتناوِل جسِد ُخملِصنا ودمِه الكرمي. الشماس: 

  قيامتِه، ِبَقلٍب نقيٍّ وإمياٍن حْق.لنتذكر آالَمه ونتأمَّْل يف 

  فلنَـتَـَقبَّل إذْن، موِهبَة احلياة األبدية ِحبٍُب كبٍري وتواضٍع عميق،  

لغ    .ونشِرتك يف أسرار الكنيسة بصالٍة نقيِة وبِتأثٍُّر 

ئبني على خطا وطالبَني الرمحَة واملغفرة من هللا َرب الُكل،    ولَننَدم 
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  على زالِِم.وُمسـاحمني  إخوتـََنا

تِنا.الشعب:    إغِفْر  رب خطا وزالَّ

  . وُمنقَني نِياتِنا من اِخلالفات واخلصوماتالشماس: 
تِنا.الشعب:    إغِفْر  رب خطا وزالَّ

  ونفوُسنا صافية من كِل حقٍد وعداء.الشماس: 
تِنا.الشعب:    إغِفْر  رب خطا وزالَّ

لروح الُقدس.نتناول الشماس:  ن ونتقدس    الُقر
تِنا.الشعب:    إغِفْر  رب خطا وزالَّ

ملُصاحلة والِوفاِق املُتباَدل.الشماس:    ونشتـِرُك يف األسرار 
تِنا.الشعب:    إغِفْر  رب خطا وزالَّ

  لَِتُكن لنا  رب هذه األسرار لقيامِة أجساِد وخالِص نفوِسنا. الشماس: 

  اِة االبدية. وللحيالشعب: 

: السالُم معنا.الشماس:   لُنَصلِّ

يمانو  صپيا   بلّبا .  دخملصانن   يقريا   ودّمه  دپغره  لرازا  روُخ قَ   وإيقارا  بزدو  كولَّن:  مشاشه   و
 وگيا   مايو  پغرا.  دآالها  إحييذا  مبدالن  مبيد.  بقيمِته  ومتخملوخ  َحِشه  ختروخ.  حقاين

  طعيو   من  قّديشه  وبپوگدانِه  خمّيانه  دِيه  وبناموِسى.  شقله  بنيناشا  من  مايوثتا  وال  ايذ  حمكَينيثا 
.  بصليوا  دكيانن  ريشا   جمور   پشله  ِدمبدالـَن،  مدبرانوثِه   كولـَّه  ومباثر.  دحقو   ليذيثا  كّمقرولن
 كولـَّه   ختروخ  دبگويي.  قديشه  ديِّه  رازه   طالن  ومسوملله.  لشمّيا  وسقله ميثه،  بينث  من  وقمله
. أبدينايي   دخاْيه  خليتا   قبلوخ   َمكيخا،  وبعجبو  شپيخا،  حبوّ   َبَدمْ   أخين   دها.إّمن  نعمِته
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 دأروخ   أخين  كود.  دتياوو  مود  دإيتا   براِزى  مشركوخ   شود   .شور ـپ  وَحبّشا   صپيثا  بصلو
 وشوقوخ.  دكول  مارا  آالها  من  وشوقا  رْمحه  وطلبوخ  خطّياثن،  إلِّد  ومپشمنوخ  گنهن،  من
  . ْدَأخواثن ـنْههگ

  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
  .وقلعيا پِْلُغونِهْ  من نيتاثن ـُخْ پومصا: مشاشه
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
َتا  ِمنْ  گَيناَثنْ   صااپيْ  كود:  مشاشه   . ُنومجِ ْودِ  ِكنـْ
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
  . دقوذشا بروحا  مقدشه وپيشوخ   قوذشا شقلوخ: مشاشه
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
ذا بتفاقو: مشاشه   .رازه ين  لشريكو دخذاذه بكاميلو قبلوخ دهونن وحبو
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
  .دگيناثن خالص و دپغرن  قيمتا  مر  طالن دهاوا :مشاشه
  . علمني عاملدل خايه  و ِشى:
  .إّمن شالما مصالوخ: مشاشه

  

  حلظة صمت.
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  إغِفْر  رُب خطا وزّالتنا، وقدِّسنا بنعمِتك... املُحَتِفل ينحين ويصلي: 
سطاً يديه على املصلني:    مث ينتصب 

لدالِة اليت  ،لنكوَن اهًال للوقوِف دوماً أماَمكالكاهن:   وهبَتها بقلوٍب نقيٍة ووجوٍه مشرقة، و
  لنا برمحتك  ندعوَك كلنا قائلني:

  وقوف

  يف االعياد املارانية 
وليكن  الكاهن:   حقيقتك،  لساننا  وليعلن  قلوبنا،  يف  وسالمك  بيننا،  أمَنَك  رب  أِحْل  

لنا أللهم   صليُبَك حافظا لنفوِسنا، فَنجعل أفواَهنا كنَّارات جديدة، ونُرمنِّ بِشفاٍه طاهرة. أهِّ
أن   منك،  املُحيي  بدالة  فُمَك  علمها  اليت  واملقدسة  الطاهرة  الصالة  هذه  أماَمَك  نتلَو 

   لتالميِذَك احلقيقيني املؤمنني بك، كلما صليتم، هكذا صلوا وأشُكروا وقولوا:

يف اجلميع:   مشيئُتك كما  لتكن  ملكوتك  ليأِت  أُمسك  ليتقدس  السماوات  يف  الذي  أ 
كفاَف يوِمنا واغِفر لنا خطا كما حنُن أيًضا نغِفُر  السماِء كذلك على األرض، أعِطنا خبَز  

ملن أخطأ إلينا وال ُتدِخلنا يف التجربة لكن جنِّنا من الشرير، ألن لَك املُلك والقوة واجملد إىل  
  أبد اآلبدين.
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أجل  إهلَنا وأ الفاِئَض رمحة، نطلُب إليك ُمبَتهلني: ال  رْب ال  رْب، ال  الكاهن:  
تدعنا نسقط يف التجرِبة، لكن جنِّنا من الشريِر وأعوانِه، ألَن لك املُلَك والُقدرَة والُسلطاَن 

    يف السماِء واألرض، اآلن وإىل األبد.

  يرسم عالمة الصليب على نفسه 

  آمني.الشعب: 

 . )َعمخون شالما( السـالُم معُكماملُحتِفل: 

  .)روحاخ وَعم ّماخوعَ ( َعمخون شالما  ومع روِحكَ الشعب: 

لكماملُحتِفل:  لقديسَني    . )بَشلمو إيه لقّديشه قوذشا ( اليليُق الُقدُس 

واحٌد اآلب القدوس، واحٌد االبُن القدوس، واحٌد الروُح القدوس:  اجملُد لآلِب  الشعب:  
  روحا   حاذ   قّديشا،  برا  حاذ  قّديشا،  آوا  حاذ(  واالبِن والروح القدس اآلن واىل األبد. آميـن

  .)آمني .لمنيعَ  لعامل َقّديشا  َولروحا وَلورا الوا شوحا. قّديشا

  قانون ’دحيالت‘
ويف األعياد املارانية بعد ان جييبوا واحد اآلب القدوس ... اخل، ُيسِدلوَن ستار املذبح، ويصطفون يف القنكي، 
دوء قانون ’دحيالت‘. وجياوب الشعب يف اهليكل. وعندما ينتهي القانون تُفتح   ويبدأ الذين يف الداخل يقولون 

 الستارة ويقول:

  .)حّيا الالها  شّبح( َجمّدوا َهللا احلي: الشماس
 بعيِته،   ِله  تشبوحتا(  اجملُد لُه يف بيَعِتِه، وعلينا َرمحَُتُه وحنانُُه يف ُكل االزمان واألوقات الشعب:  
  . )وِعّدانه  َزونه خبوهلون َوحنانِه رمحاو  َوعَلني
ن (عونيثا ْدومي) ترتيلة  :لشماسوا الشعب   القر

ن (عونيثا دومي) لذلك اليوم:   وينشدون نشيد القر
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والشعب:   ونِق الكاهن  الكرمي،  بدِمك  ذنوبَنا  واغِفر  املقدس،  جبسدك  أجساَد  قدِّس 
  االن واىل األبد   ،ضمائَر حبنانك أيها املسيُح رجاؤ

  هنا يتناول احملتفل

  رمخار: الشماس
  يَدُه راِمساً عالمة الصليب على الشعب وهو يقول بصوت جهور:ويرفع الكاهن 

ملراحم موَهبُة سيِد وُحميينا يسوَع املسيح.  :احملتفل   لتكتمل معنا 

  إىل أبد اآلبدين آمني. : الشعب

ن (عونيثا ْدوميتكملة ت :لشماسوا الشعب   )ِتى رتيلة القر
  وينشدون أبيات عونيثا دومي أو هذه:

ميان للحياة األبدية.   تُناديكم الكنيسة: تعالوا واقتبلوا جسد االبنإخويت    واشربوا من كأسه 

  املُحتِفل يقول يف النهاية:   تناول املؤمنني.

ِرك مرياَثك وإرَعهم ودبِّرهم اىل األبد.الكاهن:     خلِّص  رب  شعَبَك و

  جلوس
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  التسبيحات
  األعياد والتذكاراتاآلحاد و 

المه   الشماس:الشعب و   ابن هللا   ܀ ربنا يسوع املسجود له، الذي غلب املوَت العايت 
واجعل يف وطننا أألمن ،  أزل عنا كل األضرار ܀الذي وعد حبياة جديدة يف ملكوت الُعلى

ظهورك ܀والرمحة  يوم  قدامك  إراَدِتكَ ،  لنحيا  حَسَب  للقاِئَك  إلِمسَك   ܀وخنُرَج  ونعرتَف 
وأشرَق ُحُبَك علينا  ،  ألن كثَرْت مراِمحَُك على جنِسنا ܀نعِمَك الينا مجيعا على  ،  لتهليل

املائتني بـَرَّرتنا ܀حنن  إذ  ذنوبنا  موهبتك،  وحموَت  على  إلِمسَك  من   ܀فاجملد  جاللك  مبارٌك 
 ܀ لنشُكَر ونسجد آللوهيِتكَ ،  بِنعمِتكَ   مجيَعنا وأهِّل   ܀ غافر ذنوَب أحبائك برمحته،  عرِشكَ 
  ܀ُنْصِعُد التسبحَة آمني مث آمني، ِتَك كَل حنيٍ ولربوبِيَ 

  االعياد املارانية
لها ألن تؤدي أمثارا ܀قوِّ  رب أأليدي اليت إمتدَّْت، وأخَذْت الُقدَس ملغفرة الذنوب ، أهِّ

م ْت داخَل املقِدس ܀آللوهيِتَك كلَّ أأل َتسَمْع وال   ܀ورَتِّلت لك اجملدَ ،  وأهِّل األفواه اليت رمنََّ
الرَّهَبةِ  تسابيِحكَ ،  صوَت  صوَت  ِمسَعْت  اليت  العظيم ܀أآلذاُن  ُحنُـوََّك  رأْت  اليت  ، والعيون 

 ܀عوِّدها على قول احلق،  واأللسن اليت صرخْت: قدوس ܀لَتنظَُرنَّ  رب رجاَءك املباَرك
اُد اليت تناولت  واألجس ܀إجعلها أن تسري يف مقرِّ النور،  وأألرُجِل اليت َمَشْت داِخَل الكنائس

احلي اجلديدة،  جسَدَك  احلياة  يف  آللوهيِتكَ  ܀َجدِّدها  الساِجُد  عليه كلَّ ،  وَمجُْعنا  أجِزل 
ت فتدُخل ،  وأفتْح الباَب ِلطلباتِنا ܀وبه نزداُد ُشكراً ،  وليثُبْت معنا ُحُبَك العظيم ܀املعو

  ܀قداَمَك ِخدَمتُنا
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م االسبوع واجلناز   أل

مياْن، اجعلها  ربُّ لنا للغفراْن، ايُّها املسيح ملُك الدهور،   الشماس: األسراُر اليت تناولناها 
لنا يوَم ظهوِرك   أنَت مثال االله واالنسان، جبسِدك ودِمك غفرَت خطا املؤمنني بك، أهِّ

 للسروِر مبُالقاِتك، ومع املراتِب السماوية نؤدي اجملَد آمني آمني. 

حنُن الذين مبوهبة الروح القدس قد اشرتكنا يف تناوِل هذه األسرار اجمليدة كلنا  الشماس:  
  واملقدسة واحملّيية واإلهلية، لنشكر َهللا واِهَبها. 

  .سبحانَُه على موَهَبِته اليت ال توصف  :الشعب

  لنصلِّ للسالم معنا  الشماس:   

  حلظة صمت

  صلوات ختامية 
  لآلحاد واألعياد

مدى  الكاهن:   ربُّ  واجملَد يليق   الشكَر  لك  نرَفَع  أن  األوقات،  يف كل  وحيق  م،  األ
والسجوَد، ألنك أهَّلَتنا بِِنعمِتَك حنن املائتني، لُنقدِّس اَمسك مع الروحانيني، ونلتذَّ ِبعذوبِة 
أقواِلك، ونشِرتَك يف أسراِر موِهبتك،  ربَّ الُكل: أيها اآلُب واالبُن والروُح القدس اآلن 

  واىل األبد. 

رمخار. لشعب: ا   آمني 
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  أو:

ودمهِ الكاهن:   َجَسِدِه  لِتناول  بنعمتِه  أّهلنا  الذي  وخمّلُصنا  وملُكنا  اهلُنا  الكرَميني   املسيُح 
فكاِر وأقوالنا وأفعالِنا، ولَيُكْن هذا  ِ واملقّدَسني نسألُه متضرعني أنِ يـُقَِّويَنا لتكميِل مشيئِته 

ن الذي تناولناُه   ً خلطا وعربوَن القيامة من بِني األموات، واحلياِة اجلديدة يف القر غفرا
  َمَلكوِت السماء مع مجيع الذين أرَضوه بنعمِته ومراِمحه اآلن واىل األبد. 

رمخار. الشعب:    آمني 

م االسبوع   أل

ية وغذيتنا  نشكُرَك أيها املسيح ونبارُكك،  من حللَت يف قلوبَنا اليوم اذ امسعتنا كلمتك االهل
ا وتناولناها رجاًء  جبسِدك ودِمك. نسأُلك متضرعني أن تُثمَر فينا هذه األسرار اليت احتفلنا 

جة اآلن واىل األبد.    وسالًما و

رمخار. الشعب:    آمني 

  أو: 

واجٌب  رُب، والئٌق أن نرفَع اجملَد واحلمَد والشكَر والسجوَد لثالوثك األقدس، الكاهن:  
، ايها اآلب  ألّنك   ً خلطا ا وتناولناها غفرا وهبَتنا حبناِنك األسرار املقّدسة اليت احتفلنا 

  واالبن والروح القدس اآلن واىل األبد. 

رمخار. الشعب:    آمني 

  قيام
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  صلوات ختامية 
  لآلحاد واألعياد

ملسيِح يسوع ربِنا، الذي أعطا جسَده املُحَتِفل:   رََكنا ِبُكلِّ الربكاِت الروحية  هللا الذي 
  ودَمه ُعربوَن احلياِة األبدية:  

مجَعنا يُباِرك  ِبقَوِة هذِه   ♰  ويقدِّس شعَبنا    ♰  ويلُّم مشلنا      ♰  هو  الذي حضَر وتـَنَـّعَم 
وَمصونَني تكونون موسومني    الصليب احلَّي،  األسرار املَجيدة املُقّدسة املُحيية اإلهلية. وبعالمةِ 

    من ُكل أذيٍة خفيٍة وظاهرة، اآلن وإىل األبد.

  ويرسم عالمة الصليب على املؤمنني. 

  آمني.الشعب: 

م االسبوع   أل

املسيُح الذي إحتَـَفلنا بِه وكرمناُه، وخدمناُه يف أسرارِه اجمليدة املُقدسة املُحيية اإلهلية، احملتفل:  
يف  هَو   َميينِه  عن  والقياِم  القديسني،  مالِئَكِتِه  مَع  والتَـنَـُعِم  البهي،  َملكوتِِه  َجمِد  لَِنيِل  يـَُؤِهلُنا 

وإىل  اآلن  وبركِته  ِعنايِته  ميُني  الَربا  وعلى ُكل  علينا  فِلتحلَّ  ُمشِرق،  ِبَوجٍه  الُعليا  أورشليَم 
  ويرسم عالمة الصليب على املؤمنني. األبد.

  آمني.الشعب: 
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  أو: 

املسيُح الذي َغفَر ذنوبَنا وخطا ِجبََسِدِه وَدمِه، اجملد له يف كنيسِته، وحنُن أبناء   املُحَتِفل:
وية مرمي  نا من الشريِر وأعوانِه بصالِة الطو رعيِته، لُِيِفْض علينا نَِعَمُه وبركاتِه ومواِهَبُه وليُـَنجِّ

بعالمةِ  موسومَني  القديسني. كونوا  احلَي،ومجيِع  الصليب  خفيٍة     أذيٍة  من ُكل  وَمصونَني 
  ويرسم عالمة الصليب على املؤمنني. وظاهرة، اآلن وإىل األبد.

  آمني.الشعب: 

  ختام للجناز

) الذي فالن او اختنا فالنةإجعل  ربَّنا واَهلنا ِذكًرا صاحلًا وسعادًة كاملة ألخينا (املُحَتِفل: 
لُه مللكوِتك البهّي مع مجيِع الذيَن خَرَج من هذا العامل وقد آمن   ك، فأهِّ بَك وعِمَل بوصا

أرضوَك. وحنُن الذيَن اشرتكنا يف هذا الُقداس لَتِحلَّ بركُتك علينا وحتمينا: أيها اآلُب واإلبُن  
   والروُح القدس اآلن واىل األبد.

  آمني.الشعب: 

 ويرسم عالمة الصليب على املؤمنني. 


