
 

  ﴾ ﴾ يـدانـداس الكلــبة القــرت  ﴿﴿
  

  ﴾  هـرتبة كالم الل: ولالقسم األ  ﴿
 

 اليهلنصغإ. ً شخصياًا حديثـانهذا القسم تعليمي، يتحدث اللـه فيه الى كل من

يماننـا يتغذى إ لكي: ت  العهدين القديم والجديد والموعظةإرادته من خالل قراءآلكي نعرف 

 .يمـانن القداس هو سر اإليع الحية، ألمن هذه الينابـ

  
  ﴾  ةـديـيـهـمـوات تـلـص ﴿ 1

  
  الـكاهــن

وحــِشـبرا وروآوا و ـاـوذشـا دقـم  

  .)تـافـوت خـصـب(ن ــيـالمـعـل

  )3(ي ــرومـتا الالها بمـوحـبـشـت

عـــوـــْا شـــْل أرعاــــالم  

اــوسراــاشـنـيـونـَل اوا ــ ط و  

ـْب ـُـ    .نــــيـمـالـعـْ لدانـِعـلخ

  الـكاهــن

  دسـروح القــن والـبم اآلب واألــسأب

  ). تـافـوت خـبص (د ــبى األـــال

ـِد للـجـالم   )3(ى ـلـعـي الـــه فـ

  اءــالم، والرجــى االرض السـوعل

  رـــــشـي البــنـبـح لـالـصـال

  .دـــى األبــــن الــيـل حـــك

  الشــعــب

ـْـمــيـابــارخْ مــار،    آوون دوش

  ـدش شــمــاخ، تــيـثيـَـقـِْنـث

يـش قديشاتميـش قـدلكـوثـاخ، قـد  

ـْـمـيـا، دمليـن شمـيــا   آوون دوش

  وأرعـا ربـوث شـوحــاخ عـيـري

يــش ويـش قَـدـَاشا قـاعين الخ قَـد   ن

  دوشـمـيــــاآوون . قَديشـــات

ـَدشْ شْـمـاَخ   ، تيثـي مـلكوثاخنـثـق

ـْو   ي ِصـوياناخ، أيكَـنّـا دوشـميـاِنـه

ـَن .  بــَأرعـاپآ ـَحـمـــاهـول   ل

ي ـونقانَـنسشـدمانـا وــوـَنوو   قْ ل

ـّـاَحـوبـيـن وحـط   ـاهـيـن، َأيـكَـن

  الشــعــب

   فــيبـانـا الـذي، أبــارك يـارب

 أالسـموات، لـيـتـقـدســك،ســم  

  ِت ملـكوتـك، قــدوس قــدوسليـأ

  بـانـا الـذي فـي السموات،نـت، أقـدوس أ

  السـماء واألرض مـمـلوءتـان مـن عـظمة

  مجـدك، الـمالئـكة والـبشـر يهتفون لك

  .نــتَقــدوس قــدوس قــدوس أ

  بـانـا الـذي فــي السـموات ليتقدسأ

   ملـكوتـك، لـتكـنِتســمك، لـيـأأ

 ، كـما فـي السماء كذلكمشـيـئـتـك

  أعـطـنـا خـبـزنــا. علـى االرض

  غـفر لنـا خطايانـا،كـفافـنا الـيـوم، وأ
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ـْـن ل حـنَپدآ   حـياويـن والـْن شْـوق

  صـانــپيونـا، إال ـِنسـالن لــتَعـ

  الخيـْل دذيـّوا، مـطشــيـن بـمـ

ـميال وححـِت لكوثا وعتشب المآمين ينالما لع. 

  الـكاهــن

ـْروحـا دـَل وحا آلوا وش ـُوذ ورا ول   اـشق

  الشــعــب

  نـآميم ـَالـمـا لعََذـم وَعــْمـن عال

ـِثـقـدشا آوون دوشـمي .وآمـيـن   ن

ـْـماخ،   ـاخْـوثـكـمـلثـي ــتـي ش

ـَـش قـديـقَـدي   ـاتْــيشـ دـش قـ

  يـاـمين شْــلـدِم. يـاـمـآوون دوش

  ريـيـعوحـاخ، ـوثْ شـا ربـوأرع

  .شــديـــَيـن الخ قـونَـاشَـا قاع

  الـكاهــن

  .اتـشــش قـديــــقـــديـ

  الشـمـاس

ـْ   .نـمــي شـالْمـا عـّلـصـنـ

  الـكاهــن

ـِ ـيـنـــــارن واالهــْل مــح  

  ِمـشـشَـدنْ. حنانـخـلوثـن بـيـحـلَم

  وـــِيهـدإثـشـي ــرازي قـديـل

ـْ   يانَـنـه دخْـاِنـورقـُپـه ولـوداِثــحل

  يواــّبـرحماو دوراخ حـا، بـشّحـال

  نــالـمـيــ لـعلـــمـارا دخُـ

  الشــعــب

  ـنــــــــــــــآميــــ

  طأـمن أخـفر لـاً نغـضـحن أيـكمـا ن

ـَ. اينــلإ   تجربة،ــي الـنا فـلـخدوال ت

  ن لكر، ألـريـن الشـنـا مـكن نجـل

مين آبدينك والقدرة والمجد الى أبد اآلـلـالم. 

  الـكاهــن

  دســقـروح الـن والـبجد لآلب واألـالم

  الشــعــب

  .ين وآمينـد آمـبى األـد والـبن األـم

  قدسـتـي السموات، ليـذي فـا الـانـبأ

دوسـك، قـكـوتـأِت ملـك، ليـإسـم  

  ذي فيـلا اـانـبدوس أنت، أـدوس قـق

  ماء واألرضــــوات، الســمـالسـ

  ظمـة مجدك،ـان مـن عـلوءتـمـم

  .دوسـون لك قـفـر يهتـكة والبشـالمالئ

  الـكاهــن

  .ـتَــنـدوس أــدوس، قــقــ

  الشـمـاس

  .اــ مـعـنـالمـالسـ:  نصــّلـل

  الـكاهــن

  .ــكـنـانـنـا بـحـو ضـعـفـق

  ــدمـنخـنـا، لـنـا والـهـّيـا رب

  تي وهبتْـدسـة الـقـمـسـرار الاأل

  ـاــديـدنـا وخـالصـنــتـجـل

  بيـب يـاـحـنـك الـبمـة أـبـرح

  ـدــــرب الـكـل، الــى األبـ

  الشــعــب

  آميــــــــــــــــــــن
  

 
2



 3

  
  

 طـةـيـسـيـام البوفـي األ

  الـكاهــن

  يـقـر ونثرمرمـْ وِنشـتَـبح ونث ِنسـتغذ

ـَودي و   .رعــاثبارخ بشـميا ووأـن ونت

  شْـمـا سـغـيـذا ومـشـبحــــا

ـَــحـتـا ـشَـبثـليثـايـوثـاخ مد،  

  آوا: بخـول عـدان مـارا دخُــــل 

  لعـالمـيــن شـا ْوذـحـا دقرووا وور

  الشــعــب

  آميـــــــــــــــــــن

 طـةـيـسـيـام البوفـي األ

  الـكاهــن

   ونمــــجـدننـا نســجد ونســبحإ

ـَم ونـشـكر ونبـــارك فـــي    ونعظ

  ســم ثـالوثـكالســمـاء واألرض، أ

  المـجيد الحميــد والمسـجود لــه فـي كلِّ

  بــــناآلب واأل: وقـٍت يارب الـكل

  بدوالــروح القـــدس الــــى األ

  الشــعــب

  آميــــــــــــــــــن
  
 
 
  

   ﴾ 15: مـزمـورـال  ﴿ 2
  

  ــنالـكاه

ـّ   اخ،ـكنـشمر بمـو نـعمـاريـا من

مِـّو نشْـرنـوـطوراخ قَـي باـشـيد:  

  ـارنـــماوي ـيـوث حوشــبـذخ

  .ـاخْـمـذبـحـذام ــْـيـن قمـيـأق

يـا مـّمار   كنـاخـبمشمـر ـعـو ِنـن

ـّـ   .ـاــديشـقي بطوراخ ِو ِنشْـرومن

  الشــعــب

ـّــهـنـا دمـأي   ْذِخْ دآل مـوم وعـاول

ـّـوم: زديـقـوثـا    وشـتـاـقْل ـِل

ـه والنَكِلـبـّـبب اِنـهــِّلشـولثـان.  

  الـكاهــن

  :اــتــْشـبـيه ِحـورـْ لْوال عـاوذ

دا عشـوحـَمريوه ال ـَْل قـو   .لبــق

  الـكاهــن

  كـي بيتــــن يسـكن فـيـارب مـ

  :دسـي جبلك المقـــَل فـن يحـومـ

  اءــــي بصـفــهـم أقـمنــالل

  .كــحـــام مـذبــمفـكـار أاأل

  كـتـيــي بـن يسـكن فــيـا رب م

  .دسـقـالمك ـلـبـي جـومـن يحـلُّ ف

  الشــعــب

يسـم بغيـن رـالبل ـر عيب ويعمـلك:  

  ه،ـبـي قلـق فـالحـلـم بـكـتـوي

  .ـهـــاِنـــوال يــغـشَ بـلسـ

  الـكاهــن

هـــى صـاحبــــيء الـسوال ي:  

  هـبـريـى قـل رشـوة علـبـقـوال ي
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  الشــعــب

  :اـزانـْنـاو مركـومسـالي بـعـي

ـْذحـالو دمـاريا    .رـــّقـمـيول

  

  الـكاهــن

ـْحـور   :ْلــِّكَه وال مذِويـاِمـي ل

  .ثـا ال يـا هـوـيـبِ بـرهـپوخسـ

  

  الشــعــب

  :وـناِسـيا ال اـَ زكوشـوحدا عـْل

  :وـنـكـييـن ـالـ هْذِمـن دعـاو

ـْعـالـ   .ـَمـوال ِمــتـزيــع ل

  

  الـكاهــن

ـْ   :اـوذشـق روحا دشوحا الوا ولورا ول

عو الَماـِمن عآمين وآمينـْ لذَم الَمع:  

ـْذخْ   يـوثْ حـوشـاوي مــارنـب

ـْيـن ق   .اخــذام مـذبـحـْأقـيـم

  

  الشــعــب

  :كناخْـو ِنعمـر بمشْـّمـاريـا من

  :اـو ِنشـري بطـوراخ قَديشـّومن

ـْـ وشْيـپمـا   دشـاخويـح بيث مق

  .ــلـهــا مــقــدشْ كـاآل

  

  الشـمـاس

  نــــــمـــا عــشــالم

  الشــعــب

  :هــــيدـوالـمـذنـب مـرذول لـ

  ـهــــيــاء اللـويـكــرم أتـق

  

  ـكاهــنال

  :ـه وال يـكـذبــقـيـيـحـلف لرف

بـالربـِقـرـوال ي مـالَـه اءــض.  

  

  الشــعــب

  :ـى البريِءــبـل رشـوة علـوال يق

  ،ـارــمـل هــذا بــن مـن يـعأ

  .بـدى األـــولـن يتـزعـزع الـ

  

  الـكاهــن

  :دسـن والروح القـبد لآلب واألـالمج

  :آمينبد آمين وى األــد والـبمـن األ

  ـاءــنــي بـصـفـمـاللـهم أق

  .ـكـــمــام مـذبـحاألفـكـار أ

  

  الشــعــب

  :كـــيـا رب مـن يسـكن فـي بيت

  :دســومـن يحـّل فـي جبلك المق

  ده،ــمـا أبهـى مـقدسـك وأمـج

  .ـلــالـلهـم، يـا مـقـدَس الـك

  

  الشـمـاس

  ــاــــــالم مـعنــــــالس
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  ﴾ يـكـنـا دقـثـيـونـع﴿ 

  ها الشمامسةـلـرتـي

  

  الـكاهــن

  قذام تـرونـوس مـار شـويحـا

  لياـوخورسيا راما ومـع. بوثاخرد

  يما دحيلتا دعزيزوثـهِوو. ديقاراخ

  ومـذبحا محسيانا دقوع. دحوباخ

  .وأثرا دمشـريه دشوحـاخ. رمزاخ

  عم.حـنان عماخ وعانا دمرعيثاخ

  وربواثـا. روه مهالنَـيكألبـي دخ

  ماالخـــيربـاي ْـي وذپدسـرا

  مـقَدشـانيك بـاركينن وساغدينّـن

ـَـن وـومـودي   نـنـيـمشـبحن

  :بـخول عـدان، مـارا دخــول

  آوا وورا وروحـــــــــا

  .مـيـــنـالـعـدقـوذشــا ل

  الـكاهــن

  يــارب قـــدام عــــرِش

   وقاركعظمِتـك المـجيد، وكرسي

  العالـي الـرفـيــع، ومنبــر

  عـزة مـحـبتـك الـرهـيـب،

  والمذبـح الغافـر الـذي نصبـه

  نـحـن. ومقـر مجدك. رمـزك

  .شـعـبـك وغـنـم رعيتــك

  مـع الوف الكاروبيـم المهللين لك،

  وربــوات الســاروفـيـــم

  نجثو. ورؤسـاء المـالئكة مقدسيك

  ونسـجد ونشــكر ونسـبح كـل

  بـناآلب واأل:  يا رب الكـلينح

  .بـدوالـروح القـدس الــى األ
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 ادـيـاالحـاد واالع

  الـكاهــن

 ءح بـن مـارن وأالهـناـپومـا د 

ـّـيئا دوسـي  موثه دحوباخْـريحا هـن

ـِـوناهران نَوشاثـن بي  .ه دشراراخذَعـث

ـْيـان براخ حـبيواگقبْل ـي دنِنشتو  ِل

 مان نـوِدي الخـوثَ. دِمـن شْـمـيا

ـْشـبـحاخ دال ش  وا بـعيـتاخْلــون

 نـيثْ كُـْل عذرانـيـْتا ملْلـْمخَلـ

ـُـوويـن دَأتـو مـ  ـاراـوخُـْل ط

  .ـعـالـمـيـنـْووارويا دخُـل ل

  

  ةـطـيــسـام البـاليـل 

ـَيكْون عـوذـلهـُاي كپوعـْل أ  ران

ال مد ـْواثن ـَيـبواثاخْ دل  .نـبرعيْثــوط

ـْ ـْـواـشبحاخْ دال شَـنودي الخ ون  ل

 يـثْ كلْـتا ملـْـلـْاخْ مخَـلــبعيت

 دأتـو. نـعوذرانيـن وخُـْل طـووي

 آوا وورا: ارا ووارويــا دخُـْل ـم

  ا لـعالـمـيـــنـوروحا دقـوذش

  ادـيـعاألحـاد واأل

  الـكاهــن

 وإذا ما فاحت فينـا رائحة مـحبتـك

 الزكيـة، يا ربنـا والهنا، واسـتنارت

 نفوسـنا بمعرفة حـقك، نسـتحــق

 بنك الحـبيب منأن نتلقــى تَجـلي أ

 وهناك نشـكــرك. الســــماء

 نقطــاع فـــيونسـبحـك دون أ

ًلمليئة عونــاـجدة امكـنيسـتك الم

 وخيـراً، فأنــت الـرب وخـالـق

  .الـكــل الـــى االبـــــد

  

  ةـطـيــسـام البـيألـل

 انـنــا نشــكر لـك إحسـاناتك

 الـوافـرة ونعـمـك الـغـزيـرة

 ونـحـمدك ونـمجــدك. علينـا

  في كنـيـسـتك المـمـجدةدومـاً

 فأنـت.  وخيـراًًالمـليئـة عـونا

 اآلب: الكــل الـرب وخالــق 

  .بدواألبـن والروح القدس الى األ

 
 
 

ـُـفـتح سـتار الـمذبـح   نـفتـاح السـماءى أوهـذا يـرمز الـ: ي

 .لـيـتـسـنـى لـنا أن نـمجد مـع الـمال ئـكة الهنـا العـظيـم
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  الشــعــب
ـَن   آميـن الخـو مارا دخُـال مـوِديـن

ـَنمشـيـحا مـشـبحْ والخ إيشـوع   :ين

ـْـرپددأتـو مـنـحـمـانا    :ــنيـغ

ـَـوپوأتـو    .ــنـَشـاث َـاروقـا دن
  

  عيـادأيــام األحـاد واأل

ـَـاو ل( ـْـمـاريـاــمـودايـْط   :و ل

ــرـَشـماخْ م   )مـاـيولـِمـزمـر ل

   الـــــخ:......الخــو مــارا 
  

  طـةـبوع البسـيـوأيام االس

ـّـ(    ـيث إيـذايخـيائيـغـيـث دأش

ـَـركيـثْ لـم   )ـذبـحاخ ماريا واثـك

  الـــــخ.......... الخــو مـارا 
  

ـَورا و لروحا(  ْقـوذْدْ  شوحـا الوا و ل
  :شـا 

  )مـن عـالم وعـذمـا لعـالم آميـن وآميـن

 الـــخ.. ......الخـــو مـــارا 

  

  الشـمـاس

ـْ ـِّـي شـ ـُـصـلـ  ـالما عـمــنن

  

  الـكاهــن

  ناَـحـماأتـو مار شَـريـرائـيـثْ مـنَ

وقـا طـاواپيـن، وأ تـو رـغـَپدــار  

ـّـين، د ـَطرانا أمـينا دحـي ـَـن ومـن   نَوشاث

 ـاويـنـنالخْ مـار حـيو :ديِنــو د  

ـْـشَـبـْـوذ وگو نسـ   ،ـح بخُـول ِعـدانن

  .ــالـمـيـــــنمـارا دخُـْل لع

  الشــعــب
  يـاك يـا رب الـكـل نـشـكـــرأ

  ،يـاك يــا يسـوع المسـيح نمجـدوأ

  فـانـتَ بـاعـــثُ أجــسـادنـا

  .نـت مـخـلص نــفــوسـنـاوأ
  

  عيـادأيــام األحـاد واأل

)حهــو الشـكـر للـربـس ـن:  

  )شـادة بـاسـمـك الـعلـــيواأل

   الــــخ....يـاك يـا رب الـكلأ
  

  سبوع البسـيطـةوأيام األ

  غــسـلـتُ يـدي بـالـنـقـاوة،(

  )وطـفـتُ بــمـذبــحك يـا رب

  الــــخ.... يـاك يـا رب الـكل أ

  

  :بن والروح القــدسالمجد لآلب واأل(

  )آمــين. آمين. مـن األبد والى األبد

 الـــخ.... يـاك يـا رب الـكل أ

  

  الشـمـاس

 الم مــعنــاالســـ: لنصــلِّ 

  

  الـكاهــن

   باعــــثًُإنـك يـا رب حـقـا

ـِص نـفوسنا ـّ   أجسـادنـا، ومـخل

  : حياتـنا الدائـمُح ، وحـافظـالصال

   الشكر لكلك يجب علينـا ان نؤدي

  ،والسجـود والمـجد كـل حيـــن

  .يـا رب الـكـل الــى األبـــد
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  الشـمـاس

ـْــَآريم ق: آمـين    بـحـون وشَـخـل

  :ـاـمـا آلالهـا حــيَّـــِه علـك

  

  الشــعــب

  .لـثاناـيـا حـقــديشــا آالها، قـديش

  نـيـلإثـرحم ع. قـديشـا ال ما يـوثا

ـْشوحا الوا ول(   )وذشـاـق روحا دورا ول

   الـــــخ.......شا االهــاـقـدي

  )ين وآمينـا لعالم آمـم ذـم وعـمن عال(

  ــخــ ال......ـشــــا االهـاـقـدي

  

  الشـمـاس

  نـمــعي شْــالما ــِنـصـل

  

  الـكاهــن

  ويـحا وحـيـلثـانـاـشْ ـديشـا وـَق

  ـرـديـشي عامـقَ ال مـايـوثـا دوو

  .ننـيـپــشْيح ِصـويـانه مثكَـنـومت

  ـــموس ورحــن مار وحـَپإثـ

ـَ   اذتْ، بخــولـيـن أخ دمـعـعـل

  آوا: عــدان مـارا دخُــــْل 

  .ينـعالمـْـوورا وروحـا دقـوذشا ل

  

  الشـمـاس

  ــــــنــآميـــــــــــــ

  الشـمـاس

  كم جميعــاًـارفـعوا صوتَ: آمـين 

ـجـوموا اللـه الـحــــــي:  

  

  الشــعــب

  .يـوـقــدوس الق. قـدوس اللـه

  رحمنـاأ. وتـقـدوس الـذي ال يم

  )دسـقـبن والروح الالمجد لآلب واأل(

  الــــــخ.... ...قـدوس اللـه

  )ين و آميـنـد آمـد والى األبـن األبـم(

  الـــــخ.... ...قــدوس اللـه

  

  الشـمـاس

ـُصـلِّ    .نــاـ مـع السـالم. لن

  

  الـكاهــن

  يها القـدوس المجيدنتضـرع اليـك أ

  ـرـَـقـوي الالمائـت الـذي يسوال

 تْ يا ربـفـالت. ينـنى في القديسـبالسك

  وأشـفـقْ عـــلــينـــــا

  ن،ـرحـمنـا كعادتــك كَل حيوأ

  بـــناآلب واأل: يـا رب الكـل 

  .بـدوالـروح الـقـدس، الـى األ

  

  الشـمـاس  

  ـــــنـآميــــــــــــــ
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  ادـيـعاد واألـحألـل

  الـكاهــن

ـَن مـارن وآ   الهـن زوعــيأنهـر ل

  لَمـصـاثْ ولمسـتكَالو. دحوشـاويـن

ـّيئـا د   دانيك محيانيـْوكپشـمعـا هـن

ـَن بـطَـيبوثـاخ. واالهايــي   وهـول

ونـُوب مـنه ـِقـط   وورحـمـيـك دن

  قَـانا، ـورپوسورا وحوبـا : رانـاـْيوث

  زمرـوِن. راغَـلپا وـوشنَـْح لـدحـاشَ

ـْا دالـينـوحاأمـالخْ ش   وا، بخول شَـل

  آوا وورا: دان مـارا دخْـْل ـع

ـا دروحـوذشــق وـنـيــالمـا لْع.  
  

  ةـطـيـسـام البـيلأل

  اـپوـما، ياصـيـكـا حـالخْ مـذّبران

يـتموـيتاـيها دـگ. اوبا رديـزرا م  

  .نـوويـْل طـين وخُــل عـذرانـُك

مـبحمثپنْإ: يننْ ـپـمثكشوثـه ـانـر  

  ن أخْـيــَلـم عـوس ورحـمار وح

مان مـلعـخُـعاذَتْ بـدواآ: ل ـارا دخُـد  

  .نـلعالمي. اــوذشـا دقـوورا وروح

  ادـيـعاد واألـحألـل

  الـكاهــن

  بنــــا والـهـنــا،أنـر يــا ر

  مع ونفهـمــــعـقولنـا لـكي نس

  ةــــتـعاليـم وصايـاك االلـهيـ

  تكـمـعـا بنــاللـذيذة وهـب لنـ

  :دةـائـا فـهـورحمتـك ان نجني من

  الصـــرجـاء وخـالمـحبـة وال

  لـِّنرتـد، فــالـنـفس والـجســ

  ـنــل حيـجـد الدائـم كـلـك الم

  روحــن والــباألاآلب و: ل ـرب الكيا 

  .ـدـبـــى األــدس، الـــالقـ
  

  ةـطـيـسـام البـيلأل

  نيـم، والمعتـيـكـدبـر الحـيها المأ

  ظيمـنز العـذويـه، والكـب بـالعجي

  .ُل عوٍن وخيرـيض كـفـه يـالذي من

  ت يا رب،ـفـالت. كـى رحمتـرع الـنتض

  ك كلـا كعادتـرحمنا وأـفق علينـواش

  نـباألاآلب و : لـارب الكـن، يـحي

  .ـدـبـى األــقدس الــوالـروح ال

  
  
  

  وحبـاب المذبــح ويقـرأ الرسـالة بـوضن ى يـمـيـيـقـف الشــمـاس الـ   
  
  
  
  

  

  واثــرتـا دلــّگ إـولـس شـليحاپ

 (...)ــاي، بـارخـمـــــارأح.  

  ...مـن رسـالة بولس الرســول الى 

  .ـا أخـوة، بـــارك يـــا ربـيـ
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  الـكاهــن

  هـناـَلپيوـاخ بـكمـحـحـا نْـمـشـي

  رتايـپـشا ـزيثـبذاخ محـا، ونعـشـقدي

  . ن الخــتيـايـن دصـليـلهـون أيـلْخُ

  الـكاهــن

رك المسـنَـليه المقـدس،ـيح بتعليمــو  

  عـميــة لـجـافيـلك مرآة صـولْيـجع

  . ـكـــــالــمـصـغيــن الـيـ

  والنعمـة والسالم مـع جميعكـم يا اخوتـي آميـن: س الرسـالة بقولـهويختـم الشـما
  
  

  ﴾ دسـل الـمـقـيـنـج ألا﴿ 
  

  :لـنجيـراءة األتعداداً لقـلوها الكاهن سراً اسـصلوات يت

  ا، وأضاء ظالمـنـيه وصورة جوهـره، الـذي ظهر بجسـد بشريتـبجِد أيـا ضياء مـ  

  .آميـن. رك ونسـجد لك ونمجدك في كل حين يا رب الكلننا نشكـارته، إا بنور بشـلنـعق

  .آمين. يها المسـيح نور العالم وحياة الكل الى األبدا، أزليـة التي أرسلتـك الينـالمجد للرحمة األ  

ـّمنا يـا رب شـريعتـك وأنر حـواسـنا بمعـرفتـك، وقـدس نـفوسـنا بحقيـقـتك     ،عل

  .نـآمي . بدن، يا رب الكل، الى األـك في كل حيل وصاياـمطيع كـالمك ونكـُجعلنـا نوأ

  

  الشــعــب

ـِّ ـِّـلويا هل ـِّ. اـلويــهل   اـلـويــإهل

  الشـمـاس

ــيـشــلــبـا هشْــآلوو ــواو.  

  الـكاهــن

  .ونـــُخــا عــمــالمـــشْـ

  الشــعــب

ــمعـــوعــاخ و ـمحـاخــرو.  

  الـكاهــن

  ـارنــدمشــا ـديـون قـيـالگإونـ

  ...اـاروزوثـ ، كيحـاـشـمشـوع ـيإ

  الشــعــب

  .نـيـآم. حـا مارنـيــمششْـوحـا ل

  .ـالوــــــــــــــشْـــ
  

  الشــعــب

ـِّ  ـِّـهل ـِّ. لوياــلويا هل   وياـلــإهل

  الشـمـاس

  نـصتـواي هــدوء ، واـوا فـكون 

  الـكاهــن

  .ـــمــكــالســــالم مــع 

  الشــعــب

  .ـكــع روحـــعـــك ومـم 

  الـكاهــن

  ـوعـــيــل ربنـــا يسـنجأ 

  ...ـارة ـــالمســيـح مـن بش 

  الشــعــب

  .نــآمي. د للمسـيح ربنــاـالمج 

   .ـواــــــــــتـــصـان  
  



  
  :خـتـــامـنـد الـجـيـل ، ويـقـول عـكـاهــن االنـرأ الـيـق 

 

 

  

.ثْـائـيـنََـيـا أما آلالهــوحـشـ

 الشــعــب

ــيـشـمـا لَـشــوحــا مـحنار.  

 .ــاًـــجــد للــه دائمـالـــم

 الشــعــب

   .ـاـــيح ربنـــالمــجـد للمسـ
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  ﴾رةـة أو حـيـسـقـط﴿ 
  

 

  الشـمـاس

  ـن وذَحــذاذي آلواــاثــنَـوشـ

ـْروحا دـوراـَول   .لـِعـغْـنَشَا ْوذق  ول

  

  الـكاهــن

  اـثـانـْحـيـلا االهـا ـالخْ مـاريـ

  مالـشَ. ينـن وشـالينَـنـپشْــَِمثـك

  ذينــع بايپـوأش. اخـعمـن طَيبـوث

و يـكـمحرثـاخْ وـوهوماــنانـح  

  اـيـلْـحوسهـوون ـِن. الهـوثـاخْدآ

ـوبـي دحدـاخْـعلْشـ. مــووقـان  

ـِّــُحطـاهي دخ   .يثـاخْـدمرعه عانا ل

  يكـوورحمطيبـوثاخْ ـويتْ الخْ بـدغْ

  اـــوروحـآوا وورا : مـارا دخُـْل 

ــالـم. شــــا ْقـوذ دنـيـلْـع  

  

  الشـمـاس

أر ، ـُـِك بـارخمار   ونن ريـشَـيـك

ـِـْل بـور ـَب ـْلسيـاميـذا وق   .ـثـاك

  الشـمـاس

  روحــن والــبودع اآلب واألـنسـت

  .اـنـوتـخالقـدس نفوسـنا ونـفوس أ

 

  الـكاهــن

  ه القدير نتضرعـلإلك ايها الرب اـالي

  نا نعمتك،ـكَمـْل مـع: ليـن ـسـائ

  ك، فتكونـنا موهبتـوأفـض بواسطت

  يـلـهــنـانـك األك وحـرحـمت

  بك ، وصفحاًـعـغفـرانا لذنـوب ش

  ك،ـيتـناء رعا جميـع أعـن خطايـ

ـِـمـختـرتهـا بـنعالتــي أ   ـكت

  :ـل ــورحـمتــك يـا رب الـك

  .دســبــن والـروح القاآلب واأل

  .ــدــبـــالــــــــى األ

  

  الشـمـاس

  كمـوا رؤوسـنـ، أحبـارك يـا رب

  .ـةـركـلوضـع اليـد واقـبـلوا الب
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  :بـعـ على الشةـركـن هذه البـاهـو الكـلـيت

  ة الجامعة، المنتـشرة في أقاصـيـوليـسـة الرسـ يا رب يميـن رحمتك على الكنيطـبسأ

ـْها من جميـع االضـرار الخفـيـة والظاهـاألرض كله   عاًـا جميـرة، وأهـلنـا، وصـن

  .بـاه وقـداســـــةـنـتنـخـدم أمامـك بـنـقـاوة وطهـر وأنـانـك أن ـبـح
 
  

  ﴾  :الًـه قائـوتـن صـالكاهع ـرفـم يـث  ﴿

  

ـُـلـ. ـاخْحنانـن مـار بـَوهـول   ندخُ

  اـوماثـون يــلهـُك.  شـويائـيثْأخذ

ـيـنـيحاخْــَوثـآلالهـر ـپنشْـ. د  

  ا،ــزديـقـوثـ اوي دـواذي طــبعـ

  اـانـويـِصـدمـنيـحيـن ومراعين ل

ـشَـبحـاروثـممـْـ. ــاخْا د   يتوونش

  وـاقـمســْل. اخْـران طَـيـبوث بعـوْذ

ـْب   اـثَوديث قارا وـيا وإـوحـتـالخ تـش

ـْـ   دان مــاراـول ِعــا بخُــدثوسغ

  ـاـــوروحــآوا وورا : ـْل ـدخُـ

ـْعـالم. شـــاْدقــوذ   .نـــيــل
 

  الشـمـاس

ال مد ـهــــشــقـيــالِلــــن  

  .زْلــــــيـِنيـثـا مــعـمــود
  

  الـكاهــن

  هــــِلـمـــن دال مـقَــبــْل 

  .ْل زـــيـنروشْــمـا دحـيــي ، 
  

  الشـمـاس

  ،زلـــيـمـــن دال نـاِسـولـه ِن

   .يـرِعـزاو تَــْل شـامـوِعـي وحِز

  ك،ــا رب بـحـنـانـــوأعـطنـا ي

  امـيدى أـعاً مـيـك جـميـان نـرض

  ـرــــتـنـا، بـأعـمـال البحـيـا

  يــي تـرضــحـة، الـتـصـالـال

  قـحـتـدة ، فـنسـرادتـك الـمجـيإ

  ـك ، انــتــــعـون نـعـمـبـ

  دــجـد لـك الـمـــنـصـــع

  رـــكــكـــــرام والـشـواإل

  ا ربــن يـيـوالســجـود كـل ح

  ــــنــــبــاآلب واأل: الـكـل 

  .دــبى األـوالـروح الـقـدس، الـ
 

  الشـمـاس

  مــــيذهــب مــــن لــفـل

  ـةـــيـقـتـبـل الـمـعـمـودي
  

  الـكاهــن

  لـبـقـتـفـلـيـذهـب مـن لـم ي

  .ـاةـــوســـــــم الحــيـ
  

  الشـمـاس

  واـذهبأ. تـناولـب من ال يـفـليذه

   وابـبوا األـون والحظـيـها السامعأ
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   ﴾ تـقـادمـعـداد الأ﴿   8

  

  

 تعابهالن جهود األنسان وأـويمث لهية،إليحة اـهن الخبز والخمر، وهما مادة الذبهيء الكاـي

  .شارة الى تطهير قلبه وقلب الشعب كلهإ ثم يغسل يديه.  وآالمهوآماله 

  
  :ولــــقـز يـبـخـيء الـهـا يـمـنـيـوح

  

  اً صالحاًذكر جعلهه، أقبل هذا القربان من يدي أنا الضعيف الخاطيء وألأيها الرب اإل 

  .مقربيه جلهم يقرب، وبارك مسكنألحياء والموتى الذين أل لًقبوالًمو

  
  :الً ـائـأس قـكـي الـر فـمـخـب الـصـم يـث

  

 اضعها المسيح، الخمر التي هي رمز الدم الذي جرى من جنب االبن الحبيب ربنا يسوعوهذه  

  .األبد في كأس الخالص هذه، باسم اآلب واالبن والروح القدس الى

  
  :ائالً ـأس قـي الكـاء فـالً من المـليـب قـصـوي

  

  المسيح، بن الحبيب ربنا يسوعهو رمز الماء الذي سال من جنب األوهذا الماء الذي  

  .االبد بن والروح القدس الىي كأس الخالص هذه، بأسم اآلب واأل فمزجهأ

  
  :الً ـائـانية قـأس ثـاً خمراً في الكـب أيضـثم يص

  

والروح  بنان كالهما واحداً، بأسم اآلب واألزج الماء بالخمر والخمر بالماء، فيكونيمت 
 .دـ االبىـدس الـالق

  
  :الً ــــائـه قـديـن يـاهـكـل الـسـغـم يـث

  

  .نــه، الى االبد آميـا برحمتـه رب الكل ذنوبنا بحنانه وليطهر آثامنـل اللــليغس 

  
  :ولــــقـي ا ـمـهـحــسـمـن يــيــوح

  

    .نـبد آميه الى األـه ورحمتـض نعمتـا بفيـا وخطايانـن ذنوبنـرب مـا الـليطهرن 



  
  

  

  :و الترتيلــة التاليـةأ) ا درازي ـعونيث( ة ــنـم المعيدقاتيمة الـقـال ترنـناء ذلـك تـوفي اث
  

  
  

  

ســمارو سـبِريـبـثْ باـريم:

ـِّـــِم ْيحا وذــشـدمغره ـَپ   رايـه يق

ـعق ْذـْل م حا،ــــــش ْوذـــــب  

ورـْـِذحلـبثا ومنثـّلـُثا كـح ـن،و لهقَار  

ـوعم ـي نـــالخـمـيلـِپـــــوه:  

  .اــا آالهـديش ماريـديشْ، قــَديشْ قََـَقَ

  ): كـذا دعت الحاجة الى ذلا إـويعيدونه (

  :بعونـــي ونسـكينــلون مسـخـن 

  .......حاــيــــشـمره دـــغـَپ

ـّـ ـّاالً اتـكات   :لتْ على الربـك

  هــــيح ودمـــــد المســــن جسإ

  ح،ـــــمذبـى الـريم علـــــــالك

  ة،ــان ومحبــيمه بإـــناولـتعد لتــنس

  هـــة نهتف لــــــالئكــع المــوم

  )2( هــــــلرب اإلـدوس الـدوس، قـق

  

  ونــبعـــن ويشـاكيــل المسـيأك 

  ......يح ــــد المســــــن جسإ 

  
  ﴾﴾   ةـدمـقـتـال  ﴿﴿  9   

  
  
  

 يـأخـذ الـكـاهـن كـأس الـخـمـر بـيـمـيـنـه وصـيـنـيـة الـبـرشـانـة

  :بـيـسـاره ويـصـلـب يـديـه ويـقـربـهـمـا لـلــــــــــه قـائـال 

  

  .بـدى األـن الــــنـرفــع الـحـمـد لـثـالـوثــك المـجـيـد كــل حي 

ـِـح ألجل خالصنـا، و    ن نصـنـع ذكرى موته ودفنهأوصانا أالمسـيـح الـذي ذب

  .آميـن. بد الى األ ورحمتِهِهـتـمـنـا هذه الذبـيحة بنعـيديأل من ـبـه، ليـقـوقـيامت

ـْعد هذه األسرار المجـيـدة المـقـدسـة     المحيـيةحسـب أمرك يا رب، تـوضـع وت

   المجد كُّلهـيـة على المـذبـح الغافـر حتـى مجـيء الرب ثـانية من السـماء، لهلواإل

  .ـــــنـــآميـــــــــــــــــــ. دـى األبـن الـيـ ح

  

  :نـتـباه ويـقـولل بإثـم يرتـب التـقـادم علـى المذبـح ويغـطـيـهـا بالمنـديـ
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  الـكاهــن

  ....شـوحا آلوا 

ذـعقوذْْل م ـَح   شا نهوي دوخْرانـهْب

ـْـت  .ا مريـم، إمـه دآالهـاـدوثول

  

  الشــعــب

ـْـعالم آمين وآمين   من عالم وعذما ل

  شْـليحاو دورا ورحـمـاو ديـحيذا

ـِّـو د  .ِنهوي شَـيـنا بـوريـثا صل

  

  الـكاهــن

  نيمـر كـلَِه عـما آميـن وآميـن،

ـذبانـاخ آوون عـلـى مدوخـرح  

  شــــا، عــم ِكـيـنـيْقــوذ

ـْـْل ـْـصح وسـاهـدي دإثكَـل  دن

  

  الشــعــب

  لهونـُها شْـِخـيو عـْل سـوراخ، ك

ـْـيامـتاخ شـويحتـا ـّيذي دوق   عن

ـُون ـْـقـيـم إنــ   .بـشُـوحـا ت

  الـكاهــن

  ...المجـد لآلب 

ليكـن علـى المذبح المقـدس، ذكـر  

 .م اللــــهريــم أالعــذراء مـ

  

  الشــعــب

  بـد آمين وآمينمـن األبـد والـى األ

  بـن وأحـبـاء الوحيـد،يا رسـَل األ

 .صـلوا ليحـّل  السـالم فـي العالم

  

  الـكاهــن

  .ليقـل الشـعب كلـه آميـن وآميـن

  ذكـرك يـا َأبـانـا علـى المذبـح

  بـــرارالـمـقـدس، مـــع األ

ـّـلينالظافـرين والشـهد  .اء المكـل

  

  الشــعــب

  هـا قـد رقـد عـلـى رجـائــك

  جـميـع المـوتـى، لكـي تبعـثهم

  .بـالمجـد فـي قيـامتـك المجيـدة
  
  
  
  

  :راًـول سـقـو يـح وهـذبـمـاب الـى بـن الـاهـكـزل الـنـوي

  دخـول الــى ـلـؤهـل لـرة، نـة شـريـيـل نـلوب طاهـرة وخالصـة مـن كـقـب

  قـدس بطهـر ونقـاء ـحـك المـذبـقـف أمـام مـنـيـل، فـلـجـداس الـس  األققـد

  .يمان حـقـإدســـة بـقـح حيــة مـائـقـرب لـك ذبـداسـة، ونـبـاه وقـتـنوأ
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  ﴾﴾ان  ـمـون االيـانـق﴿﴿  10
  
  
  

 كالمه وبيمانه باللـهه، ها هـو ذا اآلن يعلـن إنسـان الى كالم اللـبعـد أن أصغـى األ

أستعداده لتطبيق هذا الكالم، أنـه قانون اإليمان الـذي ردده وتصميمه الخالصي ويبدي 

  سـرة واحدة للمسـيح، لذلكآباؤنا وأجدادنا منذ أجيال وأجيال، وهو الذي يجعلنا جميعاً أ

  : قائالًنتلوه سـوية، فيذهب الكاهن الى باب المذبح، حيث يسـجد ويقـوم ، ثم يبسـط يديه ويبدأ
  
  
  

 

 اء واالرض ـمـسـق الـالـ وخل ـكـط الـابـضـ اآلِب الٍد ـٍه واحـآلـن بـؤمـن

ه ـلـِن الـ ابح ـيـسـمـوع الـسـٍد يـرٍب واحـ وبرى ـا ال يـرى ومـا يـ مِلـوك

 ورـ ن هـن إلـٍه مـ إلور ـدهـِل الـَل كـبـ قن اآلبـم ودـولـمـ الد ـيـوحـال

اٍو ـسـ موق ـلـخـر مـيـ غودـولـ مق ـٍه حـن إلـق ِمـ حهـ إلور ـن نـم

ا ـنـلـن أجـذي مـ الئ ـل شـُار كـده صـى يـلـع ذيـ الر ـوهـجـي الـآلب فـل

ن ـد مـسـجـ وتاء ـمـزل من السـ نا ـنـالِصـخ ِلـج ومن أر ـشـن البـنح

ب ـلـ وصا ـانـسـنار إـ وصذراء ـعـال مـريـن مـد مـ وولدس ـقـروح الـال

 ام ـن وقـ ودفات ـوم مـألـ تي ـطـنـبـس الـالطـيـد بـهـي عـا فـنـوضـع

 اء ـمـسـى الـد الـعـ وصب ـتـكـي الـا فـمـث كـالـثـوم الـيـي الـف

 م ـيـظـعـ الدِهـجـمـي بـأتـيـاً سـضـيأ وه اآلب ـلـن الـيـمـن يـس عـلـوج

ن ـؤمـون .اءـضـقـنإ ِهـكـلـمـس لـيـذي لـ الوات ـمواأل اءـيـحن األـي دـيـل

 عـ ومن ـبن اآلِب واألـِق مـثـبـنـمـ الي ـيـحـمـرب الـ الدس ـقـروح الـالـب

ة ـسـيـنـكـوب .اءـيـبـنق باألـاطـنـ الد ـجـمـه ويـد لـجـسـ ين ـباآلِب واأل
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 واحدة ةـوديـمـعـرف بمـتـعـ ونرـقـ نة ـيـولـ، رسةـدسـ، مقةـعـجام. دةـواح

 ًدةـديـ جًاةـيـ وحىـوتـمـ الْةـامـيـقر ـظـتـنـون ا ـأيـطـالخرِة ـفـغـمـل

   .نــــيـآم. دـيـتـعـم الـالـي العــف

  

  شـمـاسـال

ـّـصـْن   ْلـو عّالـص. نـالما عمـي شْل

  يــقـوليـن قاثـيـا دآواهـرانـدوخ

  يـشـيـشَـن قَخلهو ْوذ. يـپوـقـسپوأ

مـشَـوغـشـمثـاني وووذي واـوالثـد  

  َقْ ِمنپــْنَد ونـن دعـليـأي/ خلهون  ْوذ

ـْ   راراـا دشـمانوثـيـهـا بـما هانعال

  لهونـخْْن وذـن وأحيـيـخلهون آواهْوذ

ناثَـيـنَـبوو ـنذ. نلِك/  لهونـخْْويـم  

ـمـنـمـيـهي لَـي راحمحاـيـشـم  

  خلهونْي وذـليِحـْي وشـيِوـْخلهون نْوذ

مديانـساهدي وـْـو   لـنان وذَوخَـي دث

ـِّل إن/ ر دآالها ـأث ـْــّدخَل   تاـيامون بق

ـَّـثْ ميـدِمن بي   هونـمـْل لَن عـثي نت

مرا طاوا ووتوثـنَاثـسيرـا وحـا ديـي  

ـْ/  )بارخمار(ا ميـملكوثا دشبْ   ْلـبـقـوِنث

ـْــي كَــپا بأـا هانـوربانـق   اـاثـيل

ـْـوِن   ثا دآالها ووروحاـْـدشْ بِملــَقـث

ـوذشـق دـن لـَوي لـهـن ا داـرانْذـع  

  شـمـاسـال

  واـلـص. اـنـعـالم مـالس: لِّـصـُنـِل

  ةــــــاركـطـا البـنـائـل آبـألج

  ةــنـكهـع الـيـمـة وجـفـاقــواالس

  ذارىـان والعـيـتـفـة والـسـمامـوالش

  وا من هذاـدوا وخرجـن رقـذيـل الـوك

  ناـع آبائـق، وجميـمان الحـياإلـم بـالعال

  عـميـا، وجـناتنـا وبـنينـا وبـوتنـواخ

  يح،ـي المسـبـن محـؤمنيـاء المـالرؤس

  هداءـل والشـاء والرسـبيـع االنـميـوج

  يـلك. ا وفي كل مكانـن ههنـرفيـوالمعت

  امة منـرهم بالقيـه الذي نصـا اللـمنحنـي

  مـعهـ مًاـاء صالحـوات رجـن االمـيـب

  ي ملكوتـاة فـراث الحيـ وميًاـبـيـونص

  ذاـْل هـبـْقـيـِل)  بارك يا رب (ماء ـالس

  رق،ـــــه مشــوجــان بـربـقـال

  روحـالـه وبـلمة اللـكـدس بـقـتـيـول

  ًاـــونـا عـنـون لـكـيـدس، لـقـال

  اةـــــــيــ، وحًاــــالصـوخ
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  ﴾﴾  نـيـنـؤمـمـرى الـذك﴿﴿ 

ـْ ورپولْـ   ،نـي دلعالَم عالميـيـحقانا ول

  .يحاـشـبوِثه دمـيا بطيـمـْا دشـبملكوث

  اء،ــمـوت السـكـلـي مـة فــديـبأ

  .يحـــــــــمسـة الـــعمـنـب

  
  

 تاءآنـحـنـالث إح، ويـقـوم بـثـيـتـقـدم الـكـاهـن نـحـو الـمـذبـ

  :مـتـتـالـيـة، وهــو يـتـلـو الـصـالة الـتـالـيـة بـصـوت خافـت

 سـبـحـانـك يـا واجـد الـضـائـعـيـن، سـبـحـانـك يـا جـامـــع

 سـبحـانـكالـمـشـتـتـيـن، سـبـحـانك يـا مـقـرب الـبـعـيـديـن، 

 الـحـق، سـبـحـانـك يـا ربيـا مـعـيـد الـضـالـيـن الـى مـعـرفـة 

 نـا الـضـعـيـف، وقـربـتـنـي مـنـكك، أعـوتـني بـنـعـمـتـنـك دأل

 جـسـدفـــــي ً   مـتـمـيـزاًبـحـنـانـك، وجـعـلـتـنـي عـضـوا

ـّدسـة الـجـامـعـة، لـكـي  قـرب أمـامـك هـذه أكـنـيـسـتـك الـمـق

 ربـنـاوهــــي ذكـر آالم الـذبـيـحـة الـمـقـدسـة الـمـقـبـولـة، 

  ،وقـيـامـتـهومـخـلـصـنـا يـسـوع الـمسـيـح، ومـوتـه ودفـنـه 

  .جمـيـعاًرتَ ورضـيـت أن تـغـفـر خـطـايـا الـبـشـر ِالـذي بـه سـر

   ولـدى وصـولـه الـى الـمـذبـح، يـنـحـنـي ويـقـبـل وسـط الـمـذبـح

  .ـرىـــــ الـيـســمـــــوكـالً مـــن جـهـتـيـه الـيـمـنـى ث
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  ﴾﴾ انـربـقـس الـديـقـة تـبـرت: ي ـانـثـم الـسـقـال﴿﴿ 
  

  لـرسـقـداس ال
  

  رقـشـري المـشـبـار أدي ومار ماري مـلم
  
  

  ثـم يـتـلـو الـكـاهـن الـصـالة الـتـالـيـة مـنـحـنـيـاً أمـام الـمـذبـح 

  :تـافـوت خـصـك بـدره، وذلـى صـلـان عـتـومـمـضـداه مـوي

   كـتـمـرحـبا ـنـتـلـك، إذ أهـتـمـض نعـيـى فـلـا رب عــرك يـكـشـن

 ،المـقـدسـةرار ـاألسالواسـعـة، رغـم كونـنـا خـطـأة ضـعـفاء، لـنـخـدم 

  ..وة ـقـون والـعـك الـنـم مسـتـلـن نـحـك ودمه، ونـحـيـسـد مـار جسـأس

  
  

  

  ﴾ الًـائـه قـوتــ صنـاهـكـع الـرفـم يـث﴿ 
  

  الـكاهــن

  اـانوثـمـيـلما ووهـا شـوبـدوح

 لواثانوهاثاخْ دمشْ لمـشَــْدشْرارا ن

  

  ةـمامسـالش

 ارـــمـارخـن بـــــــيـآم

  

  الـكاهــن

نسحتـبـشـق الخْ تـوقاراـا وإيـو  

ديثـت وـغْـا وِسـواــاشـه. اـث د  

ـْـعا ـْـزوان ول ـْـووخول  مينلَم عال

  

  الشــعــب

  .نــــــــــــــــآمي

  الـكاهــن

  ةـمحبـا بـينـك الـوهبتـلنخدم م

 ادقـــان صـمـية وإـلـامـش

  

  ةـمامسـالش

 ا ربـارك يـن بـــــــيـآم

  

  الـكاهــن

  كرامجد واإلـمـك الـد لـعـونص

  ود اآلنــــجـر والســكـوالش

 دـــبى األــوان والل أـــوك

  

  ـعــبالشـ

  .آميــــــــــــــــن
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  ﴾  المـسـة الـبـرت﴿   1
  

ن ـب أجـتـي يـخـويـة الاألبـة ـحـمـالمـة لـلـسـالم عـلـة الـبـبـادل قـان ت

   الـواجـبـةـى الـمـصـالـحـة ــتـســـود بـيـن الـمـؤمـنـيـن وإشـارة ال

  سداـقـة الـحـيـي ذبـة فـاركـشـمـى الـلـدام عـقاإلل ـبـق

   ).24-5/23تـى ـم( 
  
  

  نــكاهـال

  .ونــخـمـا عــالمـــــشْ

  بــعــالش

عـوــمعـــاخ وروح اخْــم.  

  اسـمـالش

ـِه دمشيحال ْأحاي هو شالما حذ بحذ بح.  

  الـكاهــن

  مـــــالم معكــــــــالس

  الشــعــب

  كــــــع روحـك ومـــمع

  الشـمـاس

  الم بحب المسيحــخوتي تبادلوا السأ

  

  ﴾ واتـماء واألـيـحل األـن أجـال مـهـتـباإل﴿  2
 

  الذيــنمـوات اء واألحـيـاء األســمـاس أخـالل تبـادل الســالم، يـتـلو الشــمـ 

 :قـائـالًتـم ـيـن، ويخـؤمنـلهـم يقـام القـداس الــى جانـب ســـائر المـجن أمـ 
 
  

  يــقـوليـاثـون قــهـلـ كُپالــوح

  .انيـشمشـشي ومـيـشَـ وقَوپيـقـسپوأ

ـْـ   ياـوشْـنـ ِمن كْذـنَـِله دعـياما كُوق

  هــنِِـيـي وشَـِيـ حوحالپ. اـتـيـدع

  اـتَـال دشَـليـْـ كپالـوح. اـمـالـدع

  .وثاخــطيبـِْلي بـتَمـارخْ وِنشْـبـثـِدن

حـ كُپالـوعـِله يشَـتـيـلدا ديواـا د  

ـْ   .كـيـامذـاهـانا دقـوربانـوا دقـسـمل

  اخْـاثـك وأمهـوديـون عـلهـ كپوحال

ـْـيـايمـدق   .اـناا هـدانـيك بعـذامـن ق

ـُـلهالپـح ـْـالپـون وحـ ك ـَّـ ك   نل

ـْـق ـْـبـْل قـِنث   ن آمينـعالميوربانا هانا ل

  ةـاقفـالقة واالسـثـع الجـيـوألجل جم

  فـيـفـة وكل اللـمامسـشنة والـوالكه

  جلسة، وألـيـل من جماعة الكنـقـالمنت

  نةـل مدار السـه، وألجـالمـم وسـالعال

  لـك ويتكمل، والجـمتـنعـارك بـتبـلي

  ن أنـيـتحقـة المسـيسـاء الكنـكل ابن

  وـربان الذي هـقـذا الـوا هـبلـتـقـي

ـُـ   اِدكـع عبـيـل جمـك، وألجـدامق

  ذاــي هــك فـماـمن أـيـفـواقـال

  م،ـهـعـيـمـل جــجن، ألـيـحـال

  ذاـــــْل هـقبـا ليــعنـيـمـوج

  .نـــآمي. دـبى األـان الــربـقـال
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 ﴾  اسـمـشـات الـهـيـبـنـت  ﴿  3   
  
 

  سـتـعـداداًدوء، أبـهـ  شوع وعلى الصالةـن على الوقـوف بخـيحث الشماس المؤمنـي

 :تـبـدأ، فـيـقـول س الـقـربان، الـتـي أوشـكـت انللمشاركة في رتـبـة تـقـديـ

 
 

  نـٌـلـُ كپـَّشـَـكـُوعي وِنثـنودي وِن

  ومـُق. مارياـْيث لـنيغائـيثْ وحـيائـدخْ

  :عرانـَـتـين دِمسـليَأـر وحور بـْيـپشَ

  ناـكاه. ينـدشـَـقـْـيلي دِمثـرازي دح

  الماـوِثه شْـعايـصلي دوِمصـْـو دنِرـْق

ـْـي لـْكـِنسخُون .ع ِكنـَأريكونـنَـي  

  ياـمـشْوح لـْثـخون مـْورعيان. حتْثـْل

  بـَّشـَـيثْ بعاو واثكـيطائعيرا ئيثْ وحپـ

انـعـباـا هانـد .ـَـاشْ ال نـن وـمحر  

نمبلبـِـَّلـد ليصمد نلـْنه ـِّْل وميـُص.  

وِذحلليا ِش ووثا  ـْـو :ـه يتوننـقايميو  

مـوـِّــلـصا ـالمـشْ: ينــَّمـعن.  

  بـطلـ، ونًاــميعـرب جـكر الـنشـل

  .ابـجـعر وأــه، بطهـتضرع اليـون

  :ريـي ما يجـأملوا فـ وتًاـوا حسنـفـق

  نـدس، والكاهـقـُـبة تـسرار الرهياأل

  مـزداد لكـكي يـصلي، لـرب ليـتـقأ

  واـضـفـخأ. هــطتـواسـالم بــالس

  ىــاركم الـفكوا أـعـرفم، وأـنظاركأ

  واـطلبأ. تمامـهاه وأـبـتـنإـماء، بـالس

  رـتجاسـن، وال يـوتضرعوا في هذا الحي

  لِّـي، فليصـن يصلـوم. مـكلـيتـحد فأ

  اللـجإٍت وـصمـوا بـفـِق. لبهـي قـف

  .اــــــــعنـالم مـالس:  لواـوص
  
  
 

  الـوقـت يـرفـع الـكـاهـن الـمـنـديـل عــن االسـرار، ويـضـعـهفـي هـذا

  :، ويـتـلو هــــــذا الـتـضـرع حـول الـكـأس والـصـيـنـيـة مـطـويـاً
  

 وأهـلـنيك، ـتـمـرحـي بـفـعـد ضـاعــــر، سـديـقـه الـلإلرب اـا الـهـيأ

 ـقـدسـة لخـيـر الشـعبي اقـرب لك هذه الذبـيـحة الحيـة والمـبـنـعـمـتـك، لك

  .دـباألى ـدس الـقـن والروح الـباآلب واأل هاـيد، أـيـجـكلـه، ولحمـد ثـالوثـك الم
  

  حـتـفـال بجـسدك ودمك،ك لألني يا رب بـنـعـمـتــلتـهكما أ :  ثـم يـردف بـقـولـه

 .نــــ آميــ.وم  الـديـن ـي يـمـامـك فه أـشـراق الـوجي إلهـلـنـأكـذلـك 
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  ﴾ ســـديـقـتـة الـبـ رت﴿ 4
  

  ) ورةـافـن اال (
  

  الـكاهــن

  حا،ـيـشـ مْوعشـيارن إـبوِثه دمـطي

حوباـوثـپتاْوــا آوا، وشَـالهه دآـو  

روحا دـشا ِتْقوذ دـه مـّلـُـكوي عن،  

  .مينـْم عالـْعالـْزون ولـْـهاشا ووخُل

  الشــعــب

  .نـــــــــــــيــــآم

  الـكاهــن

  .ونـكـيــدعـوون مـهـْل ِنـِعـْـل

  الشــعــب

  حقـسه داوراهام وِذأـالِهاخ آـواثـْـل

  .بحاـشَـكا مـْـلـل مـيـرائــسوِذأ

  الـكاهــن

  اروـَقـْـل ِمثـُا ماريكهربانا آلآلـُـق

  الشــعــب

  :ي وزاِذقْـــــاِئـــــي

  الشـمـاس

  نـــــــمــا عـــالمــش

  الـكاهــن

  يح،ـوع المسـا يسـمة ربنـكن نعـتـل

  روحـركة الـه اآلب، وشـة اللـحبـوم

  لـن وك، اآل ًعاـميـنا جـدس معـالق

  .دـــــــبى األـــــوان والأ

  الشــعــب

  .نـــــــــــــيــــآم

  الـكاهــن

  .لىـى العـم الـاركـكـفأوا ـعـرفأ

  الشــعــب

  قــحـسأيم وـراهـبه أـلك يا إـليإ

  .يدـلك المجـمـها الـيوب، أـقـعـوي

  الـكاهــن

  .لـكُـ رب الِهـربان للـقرب القــُي

  الشــعــب

  دلـــــــــقٌ وعــك حــذل

  الشـمـاس

  اـــــــــــنـعـالم مــالس
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  :تـافـوت خـرع بصـضـن هذا التـلو الكاهـويت

الحية والمقدسة، ونياتنا صافية   نكمل هذه الخدمةمامك، لكي بدالة منكيارب يارب، أعطنا أشراقة الوجه أ

  .عـيـمـضنا ومع الجـعـاق مع بـوفـ وال ة والسالمـبـ فينا المح زرعوأ.  رارةـمن كل شر وم

  .وطتانـمبس نحناءة التالية ويداهـلو صالة اإلل المذبح ويتـبـوم ويقـثم يق

سم ثالوثك جميع الخالئق، أ لسجود والتعظيم منفواه والشكر من كل األلسن، وايستحق المجد من جميع األ

 رـشـالبدع ـ ومبـهتـدس، يا خالق العالم بنعمـالق بن والروحد والمسجود له، أيها اآلب واألـالمجي

 ين يسجدون لعظمتك يا رب،ـالوف السماوي. تينـالعظيم الى المائ ومخلصهم بحنانه والمحسنبرحمته 

  .مكـسأبحون ـسـروح يـار والـين خدام النـيـاكب الروحانن وموـسيـديـقـال ئكةالمال وربوات
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 ﴾  :الًـائــه قـوتـن صـاهـكـع الـرفـم يـث  ﴿

  
 الـكاهــن

  يـشــديــرووي قـْــم كــوع

  يــــــانــي روحـپارــوس

 .نـرويـَـقماروثاخ مـا لـتث دـغـس

  

  ةـمامسـالش

 ارــــــمـــارخـن بـــآمي

  

  الـكاهــن

  واـْدال شَلن ـبحيـشـين ومـ قاِعْذـَك

ـْـارين هانا لـق وـهـريــانا وآمن: 

  

  الشــعــب

  اـماري. يشْدـَـشْ قيدـَـشْ، قيدـَـق

ـآالها حـلثـيمـن شْـِليـانا، دـماـي  

  .هــــاِثـحـبـشِْتـن ـا مـوأرع

)ـأوشعـنا بوِمي، أـماـــنـعـوشر  

  يـا وآِثـخ دإثـريـب. ْذـاويد ه دِورــَل

ـشْـب مارياِمهوشعنا أ. دـبومـميـر(  

  

  ر يقول الشماسـبيـناء الصوم الكـثوأ(

  :ا يليـم"  ...وشعنا أ"رة ـقـوض فـع

  

  نـه وِمـوِثـْـثـان إيـيـْـن كـوِم" 

  "اــحـبـــشَــه مويــرا دزي ْذـِه

 الـكاهــن

  نـيـسـديـقـم الـيـكاروبـع الـوم

  دمـقـن يـيـيـانـيم الروحـرافـوالس

 .كـتـمـظـعـجود لـالس) ونـالمؤمن(

  

  ةـمامسـالش

 ا ربــــارك يـــن بــيـــآم

  

  الـكاهــن

  رـيـبغحون ـبـسـصرخون ويـوهم ي

 :نـيـائلـقادون ــنــاع ويـطـقـنأ

  

  الشــعــب

  ربــــالدوس ـدوس، قـدوس، قـق

  واالرض اءــمــالس،  ويـقـ اللهاإل

  .دهـــــــجـمن ـان مـملوءتـم

  اـنـوشعأالي، ـعي األـا فـنـعـوشأ(

  مـــسي بأـارك اآلتـبـن داوود مـبأل

  )يـالـعي األـا فـنـعــوشرب، أـال

  

  

  

  

  نـوِمه ـِتـيـة أزلـعـيـبـومن ط" 

  "دـــيـجـمـه الـائــهــالل بـج
  
  



  
  
  

  :تـافـوت خـصـن بــاهـكـي الـلـصـوي

يعة ـ ومن طبمجدِه رض مملوءتان من، قدوس، قدوس، الرب اإلله القوي، السماء واألقدوس

.. ......مملوءتان مني، يقول الرب  رضأجل أن السماء واأل.  المجيدزليته ومن جالل بهائِهأ

قدوس أنت . وّة في السماء واألرضـتُسمى كل أب له اآلب الحق، الذي منهأنت أيها اإلقدوس 

ه ـزلي، الذي بقدوس أنت أيها الروح القدس األ. ئـكل ش زلي، الذي به كاناألن ـبأيها األ

  .ئـل شــــدس كـقـتـي

شعب دنس  ينـش بـعيا أنين وأـني رجل دنس الشفتل، فأـني لمنذهالويل لي، الويل لي، أ

ما . وم رأ يت الرب عياناًـالي فاني! ما أرهب هذا المكان. عيناي الملك القديرالشفاه، وقد رأت 

  .ال بيت اهللا وهو باب السماءهذا إ

 ناـصواتنا، وضم أـفاهـدس شـمنا وقاثوطهر آ. ك علينا اآلنـ لتحل نعمت ، ربـيها الأ

 نـيـرضياأل ركتتحمداً لرحمتك اذ أش. كةـقديس السرافيم وتهاليل المالئـالمسكينة الى ت

  .ينـيـع الروحانــــــم

 ذ هوإ بن منك، الذي،لمة األـه الكـبارك اللـية، ونقوات السماوـم نحمدك مع هذه الـالله

  آخذاًهـذاتخلى أ ختالساً، بلاواته لك أـ، لم يعتد مس  وصورة جوهرك وضياء منكبهكـش

  مندوِلوجسد بشري مائت، و لة وخالدةـنساناً كامالً ذا نفس ناطقة عاقصورة عبد، وصار إ

: هم تحت الناموس، وترك لنا ذكراً لخالصنا تدي الذينـوصار تحت الناموس، لكي يفامرأة 

  :مامكـربه أقـهذا السر الذي ن

  
  
  

  ﴾  ربــاء الـــشـرعــذك  ﴿  5
  
  

 حـيـثذه، ـيـالمـت ير معـخـائه األي عشـوع فـد الكاهن ههنا ما فعله الرب يسـيعي

ز والخمر، ـبـخـال الـكـشـت أه تحـده ودمـسـي جـد، أديـصح الجـم الفـأعطاه

ي ـــوره فـضـحـل داًـيـلـخـرى تـذكـذه الـوا هـعـنـصـأن يـم بـرهـأمو

  .فـخارسـتـيـاي األي فــــــه، أي سـر محـبـتـــــــالـبـشـريـة ف
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  هـاو دويـا هـا زونـَطـر مـيـ گْذـَـك

  اوـبه. اـوتمـْقرو لـنذشْ وـحوا دنيذـعث

  ذاوـيلحما بإسو ـْ ن.لم واــْتـيا دمشْــْلل

  واثاخْ آالهاــْيناو لـم عـشاثا، وأريـقدي

  دي الخ ل وأوــُ كْيذـآووي أح

  ْلميذاو كذـتـْـصا ويو لـْق  و )†( ووارخْ 

  :ونـلخـُـ كِهـوْل منـو أخْـس: آمر

)  هاناوـپغر ( عــَپْل أـ دـكــيون  

 .يــدحطاِهوقانا ـشـْــقصي لـْـِمث
  

  الشــعــب

 .نـــــــــــــــــــآمي
  

  الـكاهــن

  وـسـْـم، نـِشـر دحـَا من باثـّنـها خَ

  يا وأودي الخْـا كاسا دخْـشاثـديـيذاو قبإ

  :رـآم ْذذاو كَـلميـَـ ويو لت )†( ووارخْ 

  )مـيِهاناو د: (ونـُلخـه كـِنـسو إشتاو ِم

  ، رازاالمـعــْلدا ـَـتَذـقي حـيـياتْدذ

  پالـحوكون ـيـپالـحوثا دـمانـيـده

طاِهانا ـشوقـْْ ل ذـِشأـيئي مثگـسحيـد. 
  

  الشــعــب

 .نـــــــــــــــــــآمي
  

  الـكاهــن

  ينـالـون هـْـتـوديــل إمثْ دعـُـك

 .ونـُــتــديـهـعـو مـرانـخذوـْـل
  

  الشــعــب

  انــــوديـان و مـنـيـنـمـمـهـي

  ًيه مزمعاـان فـزمان الذي كـان الـما حـل

  كـتلي ـموت فـو من الـدنـألم ويـأن يت

  ًزاـبـذ خـيها، أخـلم فـسي أـة التـالليل

   اليكهـيـنـعيين، ورفع ـديه المقدستـيـب

  كرــوشل، ـابط الكـوه ضـبه أـأيها الل

  ذهـيـالمـتعطى ر وأـوكس) †(ارك ـوب

  :مـكـلـ كهـلوا منـكذوا ـخ: ًالـائـق

  نـم ـبـذُلذي يـال)  ديـهذا هو جس (

 .اــايـطـخـرة الـفـغـمـم لـلكـأج
  

  الشــعــب

 .نـــــــــــــــــــآمي
  

  الـكاهــن

  ذــأخاء، ـشـعـد الـعـن بـكذا مـوه

   طاهرة وشكرًن كأساـيـدستـديه المقـيـب

  :ًائالـقذه ـيـالمـاول تـ ون )† ( اركـوب

  هذا هو: (مـكـلـربوا منها كـشذوا أـخ

  دي،ـد األبـجديـهد الـعـال ) دم ( )يـدم

  نـنكم وعـراق عـمان، الذي يـيسر األ

 .اــايـطـخـالرة ـفـرين لمغـيـثـالك
  

  الشــعــب

 .نــــــــــــــــــــآمي
  

  الـكاهــن

  ذاــــــــم هـتـعـنـا صـلمـك

 .ريــــــــدون ذكـيــعـُـــت
  

  الشــعــب

ـَـعـَن و نــؤِمـن   رفــــــــت
  



 
  

  :اًـنيـحـنـت مـافـوت خـصـن بـكاهـلي الـصـي

ك ـ، ألن اءـفـعـضـدك الـيـبـن عـحـا نـنـعـمـتـجد أـقـ ل ، اـنـتـيـوكما أوص

 اـنـيـيـحـت يـكـدتَ لـسـجـى، اذ تـوفـْـى ال تـمـظـع ةـا نعمـنـيـت الـي دـأس

 رتـفـوغا ـنـتـثـعـوب اـنـرتـثـع تـلـا، وأقـنـت ذلـعـرفــف ك،ـوتـالهـــب

  ،اـن داءـع أتـذلـا وخـنـلـقـرت عـنأا وـنـمـثن أــا مـنـررتـا وبـانـايـطـخ

  .اـــنـهـلإا وـنـا ربـي 

  :هـوتــع صـرفــم يثــ
  
  
  

  الـكاهــن

  ياننـيروِثه دخْـوصـَـتْ لـصحـَـون

آلحرطيـپـحمي شْشا ببوثاخـيـَـعي د  

  الشــعــب

  ارـــــــــمـارخـــين بـآم

  الـكاهــن

  كـيـَـرانْذـون عـلهــُاي كـپوعْل َأ

  قْ الخـسـن، نَـَواثــْاخ دلواثـبـوطي

ـَثا وإيقارا وتـوحـبـشـِت   اــثـوديـ

سخُـاشَـه. ثاـْـغـونــــا ووولز  

وعــــالــلع نــيـمـْــالـم  

  الشـمـاس

ـبعـمـيـدـآلكُون صو :ـشالما عنم  

  الـكاهــن

  ةــفـيـعـنا الضـيعتـ طبرتَـصونَ

  .ةـضـائـفـك الـِتـعمـمة نـرحـب

  الشــعــب

  ا ربـــــارك يـــ ب ، نــآمي

  الـكاهــن

  كـــاتـانـسـحأع ـلى جميــوع

  كــــــؤدي لـ، ن اـلينعمك إـوِن

  كرـــــرام والشـكد واألـجـمـال

  لـــود، اآلن وكــــجـــوالس

  دــــــــــــبى األـوان والأ

  الشـمـاس

  ناـعـالسالم م:  مـكـلوا في قلوبـص
  

  
  ﴾ ةـبـاسـنـلة مـيـرتـب تـعـول الشـقـم يـث﴿ 

  :الًـائـاس قـمـل الشـرتـو يأ
  

  ي،ـومي عاليرـيكون لمـَـنـيـَأريم ع

ب حورـوِلـمعي دـدــخُـاواثـبون.  

  تَمشَانـشْـين دِمـيلبقَاو بأـْووعاو وإث

  الـحِدــي بپراـدانا هانا، دويه سـبِع

  لى األعالي،ـونكم الى أعـيـعوا عـارف

  مـكـوبـلـرقـمائـي ضـاملوا فـوت

  ريـوا والحظوا االمور التي تجـوابحث

  ومــقـه يـت، الذي فيـالوق ي هذاـف
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ا قايبشـْـمين قـرونوس دـوِحـذام تره 

مخُ. شيحاـدون أخـوْذـّـلهقاال راماـ ب  

  نــبويـيـمتا ـبوحـوا تشـْلـدال شَ

  ساخاـذير، لـرا دسـْغـپـْل: ينـّلـومهل

مـزيـدعـغْ، وما دـپـمخاهن. يساـو 

  ميــرحب وشاِئل ــَّكشـدواعي وِمث

مـّـِلـُـلما كَْل عاـع ـاِخــن سـهه  

 امـــمم أـظيـخوف عـيون بـفالسرا

  مــهـعـميـيح وجـعرش مجد المس

  ؤدونــقطاع يـناٍل دون أـصوت عـب

  صفوف،ـد المـللجس: لـجد والتهليـالم

 بـــعـ والشة،ـزوجـأس الممـوالك

  لـسأل ويبتهـن يـرع، والكاهـتضـي

  .رهــسأبالم ـة للعـمس الرحمـتـويل
  
  

  ﴾ نــاهـكـوات الـلـص﴿ 
  

 عـيـوجموالوطن  مـسة والعالـنيــه من أجل الكـرع الى اللـضـن هذا التـالكاهع ـيرف

  :انـتـوعـرفـداه مـاس، ويـنـال

  تَها على ـضـأفَ ع النعم التيـأيها الرب اإلله القدير، إقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جمي

  والرسل والشهداء اءـ واألنبيولية، وعلى جميع اآلباء األبرارـم الدائمة البتـة مريـوباويـالط

  ، روما بابا .....ين، مارـيس آبائنا القد جللكنيسة المقدسة الجامعة كلها، وألوالمعترفين، وألجل ا

  نـيـوالمحتاجن ـ وألجل جميع الحزانى والمتضايقي ، أسقفنا..... البطريرك، ومار.....ومار

  ب ـعـذا الشـ، وألجل هاـننـيـبمن  قلواـن، والموتى الذين أنتـيـوالمرضى والمعذب

  .ئـاطـخـال  فـيـعـضـا الـي أنـلـ وألج ، كـتـمـر رحـظـتـنـيذي ـــال

  

   بل ب خطايانا،ـك، ال بحسـتـض نعمـيـأجل يا ربنا والهنا عاملنا بحسب رحمتك وف 

  ناوله بايمانـتـدس الذي نـاه هذا الجسد االقـنا، بجـوبـرة ذنـفـعا لمغـيـلنا جمـها

  .نــيـك، آمـودتـجـح بـيـحـص

  "هـديـض يـفـخـي" 

   :مذبحك الحاضرين االن امامبل هذا القربان الجل جميع ـقـيـأجل، يا ربنا والهنا، ل

  )او القرية(ة ـالمدين وسكانه وهذهاستجب طلباتهم واغفر خطاياهم، والجل هذا الوطن 

  ... واالفات، والجل  واهلها، صنها يا رب بقدرتك وابعد عنها بنعمتك كل االضرار

  .) ةـوبـلـطـمـات الـيـنـر الـذكـي (
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  "امـى االمـه الـي دـد يـمـي ويـنـحـنـي"

   ً صالحاراًـذكم ـيـقـي ال توصف، اهلنا ان نـك الواسعة التـتـمـرحـانت يا رب ب 

 نقربه لك علىوالً لجميع اآلباء االبرار الذين أرضوك في ذكر جسد مسيحك الذي ـبـومق

  .االيام ك وسالمك كلـامنا ـنحنـ وام ، ناـمتـت علـر، كما انـك الطاهـحـذبـم

  

  نكسكان االرض أع ـميـك جـرفـل األيام، ليعـا السالم كـا أمنحنـلهنأجل يا ربنا وإ 

 يح ربنا، وهوـوع المسـب يسـيـبنك الحبت أرسلت أـندك، وأـق وحـله الحت اإلـنأ

  اء والرسل الشهداءـنبية كل قداسة األـارته الخالصيـشا في بـتى وعلمنأا ـالهن الرب

 بناء الكنيسةع أـيـمـنة والشمامسة وجـنة والكهـة والمالفـفـساقن واألـيـوالمعترف

دس ـقـمـ الاذـمـعـم الـوسـ ب )†(موا ـن وِسـة الذيـالجامع ةـدسـقـمـال

  ). المذبـحلى ب عـيـارة الصلـم إشـرسـي "واـمـوِس"ه ـولـد قـنـوع (حي ـال

  ن أمامك اآلن،ـن بإسمك والقائميـاء المجتمعيـونحن ايضاً يا رب، عبيدك الضعف 

  كرام بذكرى هذا السررح وإـفل بفـا نحتـبنك، فاننب ما رسمه أـا بالتعاقـلمنـستوقد أ

   العظيم والرهيب المقدس والمحيي واإللهي، سر آالم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح

  .هـتـامـيـه وقـنـه ودفـوتـوم

  

  ﴾ دســقـروح الـوة الــدع﴿  6
  

ز ـبـخـى الـلـل عـحـ وي ، يـأتـيـدس لـقـروح الــن الـاهـكـو الـدعـي

  :ولـقـا، ويـنـسـي دـقـا وتـانـياـطـرة خـِفـغـمـها لـدسـقـوي مرـخـوال
  

  
  نـــاهــكـال

  
  ..ا ـشـديـاخ قـار روحـي مـثـيـون

  
 ليكون لنا. عبيدك هذا، ويباركه ويقدسه قدوس ويستقر على قربانوليأِت يا رب روحك ال

 من بين األموات وحياة جديدة للذنوب وصفحاً عن الخطايا ورجاء عظيماً للقيامة غفرانا

 العجيب  الذي مـوعلى هذا التدبير العظي. ن أرضوكـجميع الذي في ملكوت السماء مع

  .الكريميح ـتداة بدم المسـفـتك المـسـيـكن ته لنا نحمدك ونمجدك دوماً فيـقـقـح
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  الشـمـاس

ـْلِشـبويا و يـْــا هلثـِذحونـْـتـو  

  .نـمـن شْالما عـيـِّــقايمين ومصل

  الـكاهــن

ياثاـْـلگي پحي وأـيـثـومي بــُپـب  

  الشـمـاس

  .ارـــــارخمـــ ب ، نــيـآم

  الـكاهــن

  قاراـيوحتا وإـبـشْـينن تـقـس مْكذ

  اـشْماخ حيــَثا، لْذـْـغوديثا وِسـوت

يـق وـشـدحماــهاش  –  ياناـا و  

  .نـعالم عالميـْـزون ولـْــلـووخُ

  الشـمـاس

  نــــــــــــــيـــآم

  الشـمـاس

  ةـبـرهـكوت والــالسـوا بـفـق

  اــنـعـالم مــ الس : واـلـوص

  الـكاهــن

  رقةـشـ موهـة ووجـة منطلقـبألسن

  الشـمـاس

  .ا ربــــارك يــن، بــيـآم

  الـكاهــن

  رامــك واإلدـ المجكـ لدـصعـون

  ودــــجــــكر والســوالش

  يـــدوس المحيـك الحي القـسمإل

  دـــبى األـل أوان والـ اآلن وك-

  الشـمـاس

  نــــــــــــــيـــآم

  
 روحـناول بـتـين للــنـؤمـمــئ الــيـهـة تـيـالـتـوات الـلـان الص

  اــيـتـفخارساألاركة التامة في ـن المشـهم عـيقـن كل ما يعـوالتخلي ع التوبة
  

  :الةــذه الصــت هـافـوت خـصـن بـاهـول الكـقـي
  

 وال سيما ، د أمنك وسالمك في العالم كلهـّـها المسيح سالم المالئكة والبشر، وطـيأ

 زلدولة، وأوال ةـين الكنيسـود الوفاق بن يسة، وهب أـدسة الجامعـفي كنيستك المق

 لكيالحرب،  مة الداعـية الىـعوب المتخاصـها، وبدد الشـرض كلالحروب من األ

  .هـدعـة مـلـؤهــا مـخـافـة الـلـــــة وأاة هـادئــيـش حـيـعـن

 كنتُ نض رحمتك، وإـفيـني بـتـهلوات واألرض، إذ أـاه رب السمـتحمدك يا أبأ

  بكـعـ لشًطاـأكون وسيـيح ودمه، فـد المسـر جسـرب أمامك سـخاطئاً، أن اق
  .الكنائسم كله وسالم جميع ـة العالـهم ومصالحـم وخالص نفوسـران خطاياهـلغف

  

  :اوبـنـتـوبـة بالـتـور الـزمـب مـرتـل الشـعـاء يـذه األثـنـي هـوف
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  ﴾ 50ور ـــزمـمـال﴿  1
  

  بــــعـــالش
  

  

  كـتـمـرحم يـه كعظـني يا اللـارحم

  يـمــن إثـ مًيراــثـي كـنـلـاغس

  يـــامـــآثـبارف ـا عـني أـنأل

  أتُــــــطــأخدك ــ وحكيـلإ

  هـا اللـي يـخلقْ ف أًاـيـقـ نًاـبـلـق

  كــَــرقـطة ـمــم األثـِّــفأعل

  

  يـمـمح مآثمك أـثرة مراحـل كـوكمث

  يـــرنـهـطي ـتـئـيـطـومن خ

  نـيـي كل حـ فاميـماي أـايـطـوخ

  تُـــــعـنــك صـدامـر قـوالش

  حشائيدد في أـ جًماـيـقـ مستًاـوروح

  ونــــعـرجـك يـيـأة الـخطـوال
  
 
  

  ﴾ مـــرسـر والـــكسـة الـبـرت﴿  2
  

 رـشيـيـسه في الدم الزكي فـمـما غ، أ يحـى موت المسـرمز الـيح يـن كسر جسد المسأ

  .ديةـياة األبـيه الحـكون لنا فـه لنا، لتـمسيح الحي يعطي ذاتفال. دةـيـته المجـامـيـالى ق
  
  

  
 

  الـكاهــن

ـِّـم مـارن وآالهـن ريـحـ   اـبـسـ

و طمأوثـنـريخـْذدب ـريوثنا هنيئاس  

ـّـيم   للـيـن بِهوح. ه دحـباخْوِتـدوس

  راعـيـا طاوا. اـمـن كوثـماثا دحطيث

ـْـد ـَـقْ بپن   نـألبـيذوثح شكَأن ووعاث

ـَــا. ـنيـانوثـناوي بمثـپـوص   حس

 ـيـطاهحـي وبـوـأيـليـلـي حن  

ـَـذ   ال ْيـاذعـنــا وخَــــذ ْدخ

 .وورحـميـكاخْ ـياذعـنا بـطـيـبوث

  الشـمـاس

  .ارـبـارخـم. ـنـآمـيـــــــ

  الـكاهــن

  لـهـنـــاإا وــعـِطـرنـا يـا ربن

  ةــزكـيــ المـحـبـتـكبـرائحـة 

  دنـــاسـن أـها مـغـسـلـنـا بوأ

  ا الـراعـــيـهـيأ. ةـالـخـطـيـئ

  اـعن اـالصـالـح الـذي خـرج باحـث

  .اـو يســر برجوعنـفـوجـدنـا ، وه

  يـك ذنوبـِتحمـك ورِتغـفـر لي بنعمأ

ـُـرتـكـبأوخـطايـاي التـي    اـــهت

 يـرفـتـبـمعرفـتـي وبـغـيـر مع

  لشـمـاسا

  ا ربـــارك يـب. آمــــــــين
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  الـكاهــن

 بـارخمـار بـارخمـاربـارخمـار  

رم وآالهن مارن ـَن   اـحمـانوثمـقروال

  نـصيـذ رازي هالي. دطـيـبـوثاخْ

ـَـديـشي ومـحـيان   يـشْـويحي وق

  .ـنـال شـاويـنَـْ واالهـايـي كـذ

  )تــكـرر ثـــالث مــرات ( 

  لشـمـاسا

  ـنـال شَـاويـنَــْ بـشْـرارا كـذ

  الـكاهــن

  بارك يا رب   بارك يا رب  بارك يا رب

  ا يـا ربـنـا والهـنا رحمةـنـتـقـرب

  ـرارــسـنـعـمـتـك الـى هـذه األ

  مجـيـدة الـمـقـدسـة المحيـيـةـال

  .نـلـهـية ونحن غـير مستحـقـيواإل

   )ـراتـتـــكـرر ثـــالث مـ( 

  مـاسالشـ

  قـيـنـحـن غـيـر مسـتحـ نًحـقـا
  
  
  
 
 

  :الة الـتالـيـة بـصـوت خافـت وهـو يرفـع الـقـربانـةـثـم يـقـول الكـاهـن الص

  

  والسجـود لعظمتـك كل حيـن. وع المسيحـيـها الرب يسالـمـجد إلسـمـك القـدوس ، أ

  مـللعالاة ـالواهـب الحيي النـازل من السـماء وـهذا هو الخبـز الحي المحـي. بـدالى األ

 . الى االبدويـحـيونه يخلصون ويـتـبررون ـوه ال يـمـوتـون ، ومتـناولوه بـآكل. كله
  
  
  
 
 

  الـكاهــن

 حـا الخْ مــاررات ـ م3( شــو:(  

ـْـواثـنـعـْل أپـاي مـوهـوث   اخ دل

ال مـثـمـْـمـين  الـد ـْـعال   .آميـن ل

  الشـمـاس

  ـــــينـــآمـــــــــــ

  الـكاهــن

   ):راتـ مـ3( ارب ــسـبـحـانـك يـ

  ي الـــــك الـتـعـلـى مـوهـبـِت

  ــــدـــبــتــوصـف الــى األ

  الشـمـاس

  ـــــــــينــآمـــــــــ 
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  الـكاهــن

  اـوثـقـاربـيـنـن مـار بـهـيـمان

ـْرازي هاليــدش ـْـماخ ل   نـرارا دش

  بحناناخْنَـن وقـاصـيـ. قـديـشـي

ـَ   حـمـانوثاخبـمـرن وراشـمـيـن

ـْـره وذ ـِه دمـحيـانـن مارنْپـغ   م

ـُـوع مـشـيحاإ ـِم: يش    آوا وورابـش

ـُوذ   .ا لعـالـمـيـنـشـوروحـا د ق

  

  الشـمـاس

  آمــــــــــــــــــين

  

  الـكاهــن

ـْـرِشـم دمـا يـِم ـْـراـث ـِّـيرا پـغ   ق

ـحإم مـارنـشـيحاـيانا ديشـوع م:  

  ..................بـــِشــم آوا وورا

 

  الشـمـاس

  آمــــــــــــــــــين

  

ـْـرا قـدي ـْرشـم پـغ  ا بـذـشمث
  ماْ

ـْـيانا دمارن إ   :يـشـوع مـشيحامحس

  .................بـــِشــم آوا وورا

  

  الشـمـاس

  آمــــــــــــــــــين

   اهــنالـك

  يـمــــاننـقـتـرب يـا رب بإ

  ك الـــى هـــذهسـِمصـادق بـإ

  ونـكسـر. االسـرار الـمـقـدسـة

  ـك ، جسـدبحنانـك ونرسـم برحمِت

  ودم مـحـيـيـنـا وربـنا يســوع

  بــــنبأسـم اآلب واأل: المسـيح 

  .بـــدوالـروح الـقـدس الـى األ

  

  الشـمـاس

  آمـــــــــــــــــين

  

  كاهــنالـ

  دم الـثـميـن بجـسـدـم الـيـرس

  ربـنـا يسوع المسـيـح الـمحـيي

  .................بـنبأسـم اآلب واأل

 

  الشـمـاس

  آمــــــــــــــــــين

  

  يـرسم الـجـسـد المقــدس بــدم

  :ربنا يسـوع المـســيح الغافـــر

  ..................بـنبأسـم اآلب واأل

  

  الشـمـاس

  ــــــــــــــينآمـــ
  

 
  
  



  
  
 

  ويـضع الكاهن جزءي القربانة المكسورة الواحد فوق اآلخر على

  :شكل صليب، ثم يرفع الكأس بكلتا يديه وهو يقول بصوت خافت

  

 زجتـلقد تقدست هذه األسرار المجـيدة المقدسة المحيـية واإللهـية وكَملت وأتحدت وأمت

  اآلب واألبن والروح القـدس،: جـيد المسـجود لهت الى بعضها بأسم الثالوث المـوأنضم

 ا ورجاء عظيماً للقـيامة من بيـنـ عن الخطايًوب، وصفحاـ للذنًلتكون لنا يا رب غـفرانا

   اـالموتى، وحياة جديدة في ملكوت السماء، لنا ولكـنيسـة المسـيح المقدسة الموجودة ههن

  .نـيـبد آموفي كل مكان، اآلن وكل أوان والى األ

  

  :ة ويعيده الى موضعه األول وهو يقولـم يرفع الكاهن المنديل المحيط بالكأس والصـيـنيـث

 د لك أيها اللـه اآلب، المجد لك ايها األبن األزلي، المجد لك أيها الروح القدس مقدسـالمج
  .آميـــــــــن. بـدـى األــكــل الـال

  
  
  
  
  

  ل ـديـنـادة المـأس وإعـة والكـربانـرفع الق: نـا الكاهـوم بهـي يقـر الحركات التـيـشـت

  المسيح ة قـيامة ـالى حقـيـق... ارـية الى موضعه عن اليسـنـيـوالص الكأس وي حولـالمط

  .ذهـيـالمـتـل دةـديـعـه الـوراتـهـــوظ

  
 
  
  

  الشـمـاس

ـْـروحــا    شـوحـا آلوا ولـورا ول

ـْـرووي وسـرا. اـشْقـوذد   ـــيپك

  ـي مــالخـي، بـِذحـــالور بـ

رذوم ـْـذام   .ابحـْثـيـثا قـايـمـين ق

ـِـه بخَـاهـنــــا   وحايـريـن ب

ـِّـغَّپاصي ومــقد   ـغــــرهَپ. ـل

ـْـحوسـايا دحـوبـي   .دمـشـيـحا ل

  الشـمـاس

  ـروحـبن والــالمـجـد لـآلب واأل

 رافـيم  ـالـكاروبـيم والسـ: الـقـدس

  واقـفـــونكـة ـؤسـاء المـالئور

  ـــوفـبخـــذبـح ـمــام المأ

  الكاهـنظـرون الـى ـورهـبة ، يـن

  جـسـدوهـو يـكســر ويـقسـم 

  .ران الخـطـايـاـالـمسـيح لـغـف
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  ﴾  اللـوف واالجـا بالخـلنـك﴿  3
  

  الـكاهــن

  ـوعوثـه دمـارن إيـشــــطـيـبـ

 ـهـشـيـحـا وحـوبدآالهــــا أوام  

شَــوحـــــــاپتــا وروـوثـا د  

ـْـــنـشـد قـوذ ـُـل   ا ِتـهـوي عـم ك

و ْنوـْـز ـْـم عالـمـينهاشا ووخُـل   . لعال

  الشـمـاس

ـْن بـذ ـُـل ـْـرازاـِن. حلثا و إيقاراك   قرو ل

ذغرَپدْه وي ـِمهـَـيرا د َـَـنپاق   بـلـبا. روق

  هـيـمانوثا شَـريـرتا نـدخَـروو/ دخْيا 

ب ـنـْـبي ـِّه وِنث ـَن گحش ـُّالث ـْـيامته دمط   يرق

  اــغْـرا مـيوثا ونَـوشَپيحـيـذاِيه دآالها  إ

ايوعثانـيثا والمـديـليلتا وـَّـا ـم   ِمـنوت

ـوـنَـيناشا نْـسـياخي. بحم وساوناموو.  

وـپوـَا. يشـيوكدانَـاو قـد   ِمـن طَعـيوث

 ـَـر ـّهِلـيذَعـثا دشْـرارا، قرون وواث ـُل   ك

  ـيـن ريشـيـِثـهَپبـرانوِثـه دحـالَمـذ

   إثـنَـسي وِمـن بيثْپاقـيـدخْـيانَـن بز

ـَـقْـمـيـث ـَـشْـمـيا إستَـل   وَأشْـِلـم. ي قـام ول

 ـَـن   ـدخَـردوهون ِن. يـرازاو قـديـشل

ـَـيـبوِث ـّه ط ـُل ـَـنـك ـْـواث   حنَن هاِخـيْل. ه ذل

ـّـيخشپبحوبا  ـِّـْلــيعا ووِصـويانا مـك ـَـب   ا نْـق

ـُـوثاـموهوث ـَـم ووصـل ـْـعـال   ا دحـيـي دل

ـشَّـا دحوخيثا وـورشَانا ِنشپدـَـب ـُـوت   ت

ـْـياـْل ـَـذ. ووثارازي دِعـيتا بسـورا دث   ك

ـَـن وحاشينَـن عْل  /نينَنپـثِم   ِمن سخْـلواث

  الـكاهــن

  ة ربـنا يســــــوعـكن نـعمـلـت

   اآلب،المســيح ومـحـبتة اللـــــه

  وشــركـة الـــروح الـقــــدس

  يعـا اآلن وكـــــلـمـعـنـا جـم

  .بـــــــــدألأوان والــــى ا

  الشـمـاس

ـْـلنا بالخوِف وإأل   جالل الىلنـقـترب ك

   جسـِد مخلِصـنا ودِمـِه الكـريـمِِسـر

  ونـتذكـر آالمـِه ونتـأمْل فـي قـيامِته

  بنألن أ.  صادقٍمانـي بـقـلٍب نـِقـي وإ

  ًاللـه الـوحيد أخذ من أجـِلـنا جســدا

  ًاقـلة عً ناطقـةً ونـفـساً مائـتـاًبـشريا

  ةــوبـشـرائعه المحـيـيـ/ وخـالدة 

  نا مـنـلـووصـاياه المـقدسـة ، نـق

  .ِة الحـــقـِرفـعـضـالل الـى مـال

ـَـقَ تدبـيـره ألجـِلـنـا،   وبـعـد ان حق

  خـتـبـر آالم الصـليـب ، وقـام منأ

  ،ماءـد الى السـوات وصِعـم األِنـيـب

ـَـر فيهاسراره  المقدسة لنتذأوأعطانا    ك

  ًفلنـقـتـبل إذا. نعمتـهُ العظيمة علينـا

  رـموهـبة الـحـياة األبـدية بـحٍب كبي

  يـةـ وبـالصـالِة النق.قـوتواضٍع عمي

  رك في أسرارـتـقـول نشـزِن المعـوالح

  .الكـنـيسـة عـلـى رجـاء الـتـوبـة

  ـا، ومتألمونونحن عائـدون عن زالِتـن
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ـطاهـينح . شـاليننو/حمشـوقاناـ رعلـى خطايـانا  ي و.مـــةـالرح  ونطلـب  
 
  
  

  

ـُ   ــــــْلِمــن آالهــا مـاري ك

ـرمـخْـلواثا پوس ـَـنلـينَـن   .خْـناواث

  الشــعــب

ـَّـا حــطـاِهـــــي   مـاريـا حس

يــــــكدـوعـْـواثـا د   .وسـخْـل

ـُـعاد بعد كل فـقرة يـقولها الشماس (    )ت

  الشـمـاس

ـِّـينَـن تـيـراث   ـــــنن ِمـَومـذََك

  .ـوالِغــي وِحـريـاِنــــــــيپ

  الشـمـاس

ـَــــــنشََـپْ كَـذ   ـيـان نَـوشـاث

ـْـث ـُـدواوثـــــاِمـن أك   ـا ووِعـل

  الشـمـاس

قـوذِنـس ـو ْـَــد ـْـق   شْشـا و ِنـث

ـُـوذ   ـــــاـشــبــروحــا د ق

  الشـمـاس

ـْـطـانــــــا   بـأويـوثـا ووحـول

ـْعـيانَِدر ـَـبـْل بـشَـال ـْـق   موثاـيـن ن

ـْ   يِـثـهـون درازو تـاپـشَـدحـذاذي ل

  الشـمـاس

ـْـيامـتا ددِنـهـوون ل   َـغْـرينپن مار لـق

ـْ ـَـانـاپـول ـَــنـرق   د نَـوشَــاث

  الشــعــب

ـْـِمـين ـَـم عال ـْـعال ـْـحـيـي دل   ول

  الشـمـاس

ـْـ ـَّـــن:  صـلي ن   شْــالمـا عـم

  الكـــــل، ن اللــه ربـران مـوالغـف

  .خــوِتـنــاإفـح عــن زالِت ـونـص

  الشــعــب

  إغـفـر يـا رب خـطايـــــــــا

  .ك وزالِتــهـــــــــمـعـبـيـِد

  

  الشـمـاس

ـُـنـقـي ِنـيـاِتـنـا   ـــنـ ِمــــون

  .ــاتـوالـخـصـومـــالـخـالفـاِت 

  الشـمـاس

  ــةًـصـافـيــفـتـكـون نـفـوسـنا 

  ــــــداءـ ِحـقـٍد وعـــــِمن كل

  الشـمـاس

  دســفـنـتـنـاوُل الـقـربـان ونـتـقـ

ـُـــ   ــــــدسـبـــالـروح الـق

  الشـمـاس

ـَـر ـَـشـت   ِـرارـاَألســـــك فـي ون

ـَــبـإ ـِّــحــاِد اَألفـك   ـــــارـت

  .ــادلـبـــــــ الـمـتفــاقِوالـو

  الشـمـاس

  ـاِثـإلنـبـعـ يـا رب  لـنـاكـونـلـت

ـُـوِسـن ـُـف ـَـالص ن   اـأجـسـاِدنـا وخ

  الشــعــب

ـِّــــ   ــــةـولـلـحـيـاِة اَألبــِد ي

  الشـمـاس

ـُـصـلِّ  ـَـ: لـن   ــاـالـسـالم مـعـن
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  :يديـه ًفـي تـلك االثـناء يـصلي الكاهن بصوت خافـت رافعا

  

ـّـم أ  حسب تعاملنـانك لم  فأ.سمك ومجيـد الى الدهرمبارك أنت أيها الرب إلـه آبائنا ومعظ

 بنك الى ملكوت أودعوتنـا. نقـذتنـا مـن سلطان الظالم برحمتـك الواسعـةنا ، بل أاخطاي

  . ال تبلىبدية التيى قوة الموت ، ومنحتنا الحياة األالحبيب يسوع المسيح ربنا الذي به قضيت عل

  

، المقدسةيضاً، يا رب، وقد أهلتنا لنقوم أمام مذبحك الطاهر ونقرب لك هذه الذبيحة الحية واآلن أ

 للرحمة والحنان، وال تكن لنا للدينونة والنقمة، بل ةأهلنا بحنانك لنتقبل هذه الموهبة بطهر وقداس

ين بمجدك  جديرًن جميعنا شهودافنكو. بديةـقيامة من بين الموتى وللحياة األولغفران الخطايا ولل

 يوم ظهوره مسيحك ودمه، نتألأل مع جميع قديسيك تحدنا بجسِدوإذا ماأ. وهياكل مقدسة لسكناك

  .األبد كرام والشكر والسجود اآلن وكل أوان والىلك وله وللروح القدس المجد واإل. العظيم المجيد

  
  
  

  

  :منحن يتلو الكاهن سراً الصالة التالية وهو" جالللنقترب كلنا بالخوف واإل: " ناداةنتهاء الموعند إ

 الساميةغفر يا رب بحنانك خطايا عبيدك وزالتهم ، وقدس شفاهنا بنعمتك لتؤدي المجد لعظمتك أ

  :ثم يردف بصوت عال وهو منتصب. مع جميع قديسيك في ملكوتك

  
  
  

  ﴾ الـصـالة الـربـيـة﴿  4
  
  الـكاهــن

ـَن مارن وآال ـْوال ـِّـيناِئـيثْو أش   هـن دأم

ـْيا. ال مومد ـّا دخ ـْـقوم بلب ـْـذامـيك ن   ق

ـْـياثـاگوأپـي    وو پـاريسـيا هاي. ـَـل

ـثْ لنـبـْي ـَاخْ برحـمي إث ـُلن. دِمـن   دخ

رـِـيم ـْريخْ وهاخَـنَا ن ـَـويائـيث نـق   .ش

  الشــعــب

ـّـــــــــــا    ...آوون دوشْـمـي

  لـكاهــنا

  ن نـقـفوأهـلنا يـا ربـنا وإلـهنـا أ

  ا بال عـيـب ، بـقـلوبـمـامك دومأ

  وبالدالـة. نـقـية ووجـوه مـشـرقـة

  عطيتـهـا لنا برحمتك ندعــوكالتـي أ

ـُـلنا سـوية وهك   :ذا نـقـــــولـك

  الشــعــب

  ...بـانا الـذي فــي الـســـموات أ
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 ﴾ ..."ا ـلنـوأه: "ةـيـالـتـالة الـال الصـقـت. رىـبـكـاد الـيـي االعـف﴿ 
  

  اخْـوشْـالم. ـنأشـرا شَـيـناخُ بـيـناث

ـاواثـنـلـباراخْ نخْر. بشرـّز ِلـشِوـانَن.  

ـْـنوشَاثـنِوـوصِلـيواخْ نه ـُـورا ل   ي ناط

ـّـاري حذعاودْ كَذ   ثي ْينن پـومـيـن ِكـن

  . نورانـاياثــاپـواثـاـوالعـزينَـن بـس

ـّـأشْـوان مار دو   .اخْـپـاريسـيـا دِمـن

ـُوث ـْـذاميـك صـل ـْصلي ق   ا هاذي دِخـيثاـن

ـِپ پـوماخْ مـحيانـاـوقدي   شـتـا هاي دأل

ـْـت   .ك شَـريري بـنّـي رازيـكــلميذيل

ـُـْل إم ـّـا. ونـثْ دمـصـليتدخ   هاخَـن

ـِّـين   :نـ ومـوِدين وآمريهـويتون مصـل

  

  الشــعــب

ـَـيـــــــــا   .....آوون دو شـم

  

  الـكاهــن

  آالهـن. ايـن مـاريـا آالهـا حـيـلثانا

  باعـيـنـن. طاوا وآوون مـلي رحـمـي

ـَـشـپـيـنَ ـْـسوغــامناخْ ومثـك   ن ل

   ،المـار، المــار. دمـرحـمانـوثـاخْ

يتَعْـْـلي ـِسـيونا إالن ل    پـروقْ وپـصانّـن

ـُـ. ـشـا وحـيـالواِثـهمن بـي   ْلمـط

ـْـكوثاْذد   ال وعوشْـناـوحـي. يالخي مل

ـْطانا بـشْـميا وأاروثا ووغَـبـ   .رعاشول

ـْـم عالمين ـْـعاَل ـُـلزون ول  .هاشـا ووخ

  

  الشــعــب

 ك بـينـنا وسـالمك فـي ـمنأحـل يا رب أ

  ،وليعلن لسـاننا حـقـيـقـتـك. اـقـلوبن

  .لـنفـوسنــا ًظـاـوليكن صليـبـك حاف

  ديــدة،ـ جفـواهـنا كـناراتل أـفـنجع

ـِّـل بشـفاه نـوراني ـْـناـونرت   يـا ة، أهل

  هـذه كـنك ، لـنصلي أمامرب بـدالـة ِم

  رة والـمقـدسـة ، التـيـالة الطاهـالص

ـُـك المحـيـي عـ   تالمـيذكلمهـا فـم

  ،ســراركأن أمـناء ـالحـقــيـقـيـي

ـُـــــمكـلما : قـائـالً  ـّـيت   ،صـل

ـّـوا وأ  :وقـولواشـكروا هـكذا صـلـ

  

  الشــعــب

 .....أبـانـا الـذي فـي الســــموات

  

  الـكاهــن

  يـا. له الـقديـرأجـْل ، أيـها الـرب اإل

  .ا الفـائض رحمةًبانـالهنـا الصالـح وأ

  ليـك مبتهـليـن الـى رأفـتـك إنطلـب 

  اليـا رب ، ال يـا رب ، ال. الـوافــرة

  تـدخـلنـا فـي التجـربـة ، لكـن نجنا 

  نأل. ريـر وأعوانهـا من الشــِّـصنوخل

  بـروتـك والقـوة والعزة والجـلـك المل

  .رضوالسـلطـان فـي السـماء وعلى األ

 .بـــدوالـــى األاآلن وكــل أوان 

  

  الشــعــب



  آميـــــــــــــــــــن  آميـــــــــــــــــــن
  

  
  ﴾ رتـبـة الـتـنـاول﴿   5

  
  الـكاهــن

ـُــــــــون   .شـالمـا عـمـخ

  الشــعــب

  وعـمــاخْ وعــم روحــــــاخْ

  الـكاهــن

ـَـدـقوذش ـْـق   اـلموثشي ياِئـي بـشَي ا ل

  الشــعــب

ـَـد يـشــــْ حـذ   ــــــاآوا ق

ـَـد يـشــــــــــاْ حذ   بـرا ق

  روحا قــد يـشــــــــــاْ حذ

ـْـروحــــا ـَـورا ول   شوحا آلوا ول

ـْـم عالميـن آميـن ـْـعـال   قـديـشـا ل

 الشـمـاس

  شَـبــح آلالهـــــا حـيــــا

  الشــعــب

ـَـيـن. ِتـشـبحتـا ِله بـعيـِتـه   وعـل

 ـماوحَــونرـُـلـه   وحـناِنـه بـخ

  زونـــــي وِعـد انـــــــي

  ثـم يـردف

ـْـراخْ وذ   مـاخْ مــارنبـريـخْ پـغ

ـْـعـمـي يو ـَـايْ دحـوسـايـا ل   .ت

ـانَـــــنـْـي   .وويه قد شْــتاي لََخ

ـْـماروثـــاخْ   د ِنـزمـر شـوحـا ل

  الـكاهــن

  ـــــمالســــالم معكــــــ

  الشــعــب

  ــــكـمعـك ومــع روحـــــ

  الـكاهــن

ـُـدس بالـقديسـين بالوفــاقـيلي   ق الق

  الشــعــب

ـُــ   ــــدوسـواحـد هـو اآلب الق

ـُـــــد وس   واحـد هـو اإلبـن الق

ـُـــــدوس   واحـد هـو الـروح الق

  ــروحـبـن والــالمـجد لـآلب واأل

 ــــن ـآمـيــ. ـدبالقـدس الـى األ

 الشـمـاس

  .سـبـحـوا اللــه الحـــــــي

  الشــعــب

ـَيـنا   الـمجد لـه فـي كـنيسـِته ، وعل

ـُــلِّ ـُـه في ك ـَـان ـُـه وحـن   رحمت

ـَــــــــات   األزِمــنـة واألو ق

  ثـم يـردف

ـكمدو كـدـسج ـمـَّـه ـَـبارك الل   ت

  ًهـما غُـفرانـــااللـذان أعـطَيـتـ

ـَـد سـتَ طبـيعـتَـنا   للشعوب وبهما ق

  .لنرتـُل الـمجد لسـيادِتـــــــك
  

 

  
ة ـانـقربـن الـكاهـع الـرفـالة ، يـصـذه الـاس هـشـمـول الـقـا يـمـنـيـوب

  :ولـقـو يـب وهـعـشـو الـحـ نتـفـتـلـيسـرى ويـده الـيـأس بـكـوق الـف
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  .كـاة في ملكوتـيـا الحـنـحـه، أمنـده ودمـسـا جـانـطـذي أعـلن اـا األبـهـأي
  
  
  

 ذبيحة شـتراك الفعلي فـييتم اإلستعداد المباشر للتناول الذي هـو قمة القـداس وبه هنا يبدأ اإل

 .خوته الذين يشتركون في المائدة المقدسة نفسهام وحدة المؤمن مع الرب يسوع ومع أالخالص وتت

  . اليوميـةشعاعٍ  روحـي في حياتـناأن يكـون لـنـا مصدر قـوة و فرح وإفالتـناول يجب 

  
  

 يـتـلــوان، ـربـقـالـة بـاصـودة خـــشـنـب أعـــشـل الـرتـيا ـمـنـيـب 

  :الـمـقــدسسـتـعـداداً لـتـنـاول الـخـبـز ة، أالـكـاهـن الـصـالة الـتـالـيـ

 ، ة القلب جسدك ودمك الغافـر وإن كنـتُ غيـر مستحقتنـاول بنقـاوك أل يا رب أهلني بنعمتـ

 تـناوله للدينونة والنقمة ، بلك الغافر الذي أتجاسر فأال يكن يارب جسـدك ودم. يا واهب كل خير

  .نـآمـي. للرحـمـة والحـنـان ولغـفـران الـذنـوب والـنـجـاة مـن كـل الـتـجـارب

  :ردفـــــوي 

ر ـهـوط. مـريـك الكـدمـا بـنـوبـر ذنـفـغوأ. ـدسقـك المسـدـادنا بجـدس أجسـ ق

  ). مرات 3 يكـررها. ( بـدا الى األيـهـا المسـيـح رجـاؤنـك، أضـمـائـرنـا بحـنـانـ

  :ولـقـدس يـقـمـز الـبـخـاول الـنـتـا يـدمـنـع 

 ءسـخـاي يا رب ـر فـاظهـف. قـحـتـر مسـيـا غـنـح وأيـسـمـْل الـامـي حــن أ

  .ن أسـتحقهك دون أتـنـاولـه بـجـودتـذي أرحـمـتـك وقـدرة سـرك الـرهـيـب الـ

  :الًــــــائـرة قـاهـطـأس الـكـرب الـشـم يـث 

 أتـنـاولحسـانـاتـه الـي ، كـأس الـخـالص ل إبـمـاذا ُأكـافـئ الـرب عــن كـ 

  .كـلــــــــهب ـعـشـدام الـرب قـلـ لذوريـي نـوفـو، وأدعـرب أسـم الـأوب

  :أسـاول الكـد تنـة بعـيـالـكر التـالة الشـن صـو الكاهـلـثم يت 
 يهـا الختـن السـماوي ، لقد قـدمت في وليـمـتـك كـأس دمك الـثـميـن لمدعويك ومنهاأ 
  آميـن. دـبـف، الى األق الوصـائـك الفـبـك على حـد لـئ، الحمـاطـنا الخـتـني أيـسق
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 الشـمـاس

  .بــــــــارخمـــــــــار

  الـكاهــن

ـانَــنـيحمطيـبوِثـه دثـا د ـوهـوم  

  يـشُـوع مـشـيحـا ِتـشْـتَـمليمارن إ

ـَّــــــن ـُـل   .بـرحـِمـي عـم ك

  الشــعــب

ـْـميـن آميـن ـَـبـْل. لعالم عال   أحـي ق

ـْـر   وإشـتـاو. ه دورا أمرا عـيتـاِپـغ

ـْـكوثاـه بـهـيمانُـوثا بـيثْ كاِس   مـل

 الشـمـاس

   ربـاــــــــارك يـــــــبـ

  الـكاهــن

  لـتـكـمـل مـوهـبـة نـعمة ربنــا

  يسـوع المسـيح المخلــــــــص

  عـنــــــاـبالـرحمـة مـع جـمي

  الشــعــب

  ني ، أـخوتيـا إ. الـى األبـد آميـــن

  بـنتـناولوا جسـد األ: كنيسـة تـقول ال

  يـمان فـي الملكوتأشـربـوا كأسـه بإو
  

 
    ﴾  نـيـنـؤمـمـاول الـنـت  ﴿

  
  

 رـكـشـوات الـلـ ص-6
  
  ادـيـعاد واألـحي األـف
  

  الشــعــب

ـْـكا سـغـيذا  ـُـوع مـل   :مـارن أيـش

زـوتخدـْـم ـِّـه ل ـْـرونـا بحـش   .اـا ط

ـَـودي ـبــرا دآاله  ـَــنا دإشـت    :ل

ـِّـي ح ـْـكوثْـيـي حـث   . رومابـمـل

ـْـْل   ـّـن ك ـّـْل ِمـن    :ِنخْـيانيـنبـط

ـْـرن شَـيـنا  ـِّـميوأشـرا بـأث   .ورح

ـْـذامي  ـْـحاخ ِنـحـي ق     :كـدويـوم ِدن

  .ِصـويـانـاخـُّـوق الورعاخ َأخْ پو ِنـ

 :دي لَشْـمــاخْأوشَـعـني نَـوْ بـيـذ 

ـَـْل طَيـبوث ـْـواثْ ع ـْگاخْ د ل   .نـسِـن

  :نناشُوثْ دزِغـيـو رحـمـيـك ِصـيذ 

  الشــعــب

  ـَه،يا ر بـنا يـسـوع المـسـجـود ل 

ـَب الموتَ العاتي بآالِم ـَــل   ه،ـالذي غ

   لــه الـذي وعـد نـاـبـن الُا اـي 

ـُـوِت اُلعـليـبحـيـاٍة جدي   .دٍة في مـلَك

ـُـّل األضـــر ار ،ِأز  ـّـا ك   ْل عـن

حوالـر ـنطَِنـنا األممةـوأِحـّل في و.  

 ـُه ـُـدامـك يوم ظ ـَـحـيا ق   ك،ِورـلن

ـْـرج ِلـِلـقَاَئك حسب مـِشـيَئـت ـَخ   .كـو ن

ـّـهالي  ـَـرفْ السـِمــكـبالت   ،ل نَعـت

ـْـِسِِمـن أجـل ـَـلى ِجن   .اـنـ نعـمِِـك ع

 لَيع ـكراِحـمـتْ مفاض ـَـد ـَـق   ،ناـف
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ـَـنـِمـيْل ـنَـح حـوباخ عوذ ـُـوث   .ث

  :حوساياخْْ يتْ حـو بـيـن بـيذوعـط 

ـْـماخْ عـْل حـا لشو   .ـاخْمـوهـوثش

  :ـراخْأثـَـاو  يخ إ يـقاراخْ ِمـن گِبـر 

ـَّـول قْ حـوِشَـاو  .اوـرحـمبي ِمـط

ـّـنووطـيـبوث  ـُـل ـْـخ  :اخ أشْـوا ل

ـَـودي و ِنـس   .اخْآلالهـوثـُـوذ گد ن

  وثوـْـمار ـُـْل ِعـدانيـنــل  :اخْ بـخ

ـُـوح ـَـسـقْ ش   .ا آميـن وآميــنـن

ـلَيـك عـبقَ حـْر ـِتينـو أش   .نا نَحن المائ

ـْـراِنـكمحـو تَ آ  ـُـف ـَـا بغ   ،ثامـن

  ،كـسِمـك عـلى موهـبـِتفَالمـجـد إل

 ِشــك رع ِمـن ـُـك   ،تَـبـار ك جالل

ـُـوِب برحـمـِتــكيا غاِفـر الذ   . ن

 ـِتــكـمـِـِنـع ـّـلنا جـميعاً ب   ،أه

ـوِتـكِلاله نَسجد ك و ـُـر   .ِلـنَـشْـك

ـُّل حيــــــنـمــَولعظ    ،ٍِتـك ك

ـْـد آمـيـــــن ـُـَؤ دي الـمج   .ن

  
  
  
  
  

  رىـبـكـاد الـيـي االعـف
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  الشــعــب

 إ يـذي د نـارـْل مـَـي ـَـطْپح   :ْـش

ـُـوذ ـْـقَْل ق ـْـحوساي حوبيْوش   .شا ل

  مـيـن وـْـْل ي ـّـين دوخ ـْـوا إن   :أش

 ـْـالن   :ـــاخْ ـيـري آلآلهوثـپِنـت

ـُوذپ  ـِّـْل بـغَـاوبيثْ ق ـَل   .اـشوِمي ده

 رمـْـِمز ـّـون ل ـْـوا إن ـُـوحاَأش   .ش

ـْـمع قـاْل  ْإذ  ـْـبحـتِني دش   اخْـاثـش

ـْـمـعـان قـاْل    .رهـيووثاالمار ِنـش

  ـْـنانَاخْ ر ـْـزي ح ـْـني دح   :بـاعـي

 ـوس ـاني ـزِنح ـارخاراخْ تومـْري   .ب

 أپ ـاوـْـع ـّـاني د ق ـَديــشْ لش   :ق

ـْـميـمر  ـّـو إنَـون ل ـْـتـار ك   .قوش

ـِّـخْ بـغَـاو ِر  ـْـلي دهل   :عـيـداثـاغ

 ـْـرا د ـِّـخْ إنيـن بـَأث ـُـوهراهـل   .ن

ـّـْل َپ  ـْـري دإخ ـْـراخْ َپـغ   :حـياـغ

ـِّحـدث إنـون بـحـيـي    .ــيحـث

ـْـشَـن دساِغذ     :آلآلهـوثَـــاخْْ ِكـن

ـْـواِثگأسـ ـُـْل  عوذــَا ل ـْنْ ه ك   .راني

ـْـقـاوي حـوبـاخْ     :اـربوعـمـن ن

ـْـمِوو ـّـر ل ـْـيت   ـرع شوحـاپه ِنـث

ـُـن ـُل ـْـواعوثْ ك ـَـرعا ل ـَح ت ـْـث   : وب

ـْـذامـيك آ ـَـنـْـِمشِتـشْ پوِثـعـوْل ق   ـت

  الشــعــب

ـَـو األيـدي التي بِسـطـتْ،   الـلهـم ق

  . للـذنـوبًوتـناولتْ القـربان غـفرانا

  ،يــــــــاماألا مـدى ـلـهـهأ

  .لوهـيـتـــكألن تـؤدي ثـماراً أ

   داخل المقدس ،هـللتفـواه الـتـي األ

  .الـمـجــدا ان تـنـشـد ـهـلـهأ

  وت تسابيحكاآلذان الـتـي سـمعت ص

ـْـسـمعهـا صـوت الـرهـبـة   .الت

  عيـن الـتـي رأت حنانـك العظيم ،األ

  .السـعـيــداءك ـأرهـا يا رب رج

  ،قـدوس. لسـن الـتـي هـتـفـتألا

  .الـحــقطـلـقـها كـي تـنـادي أ

  رجـل التـي سعـت داخل الكنائس،األ

  . النورديـارن تسـير فـي أأهـلهـا 

  ،الحيولت جسدك جـسـاد التـي تنااأل

  .الـجديـدةجـددهـا فـي الـحـيـاة 

  ،لالهـوتـكوجـمعـنـا السـاجـد 

  .أجـزْل عـليـه كـل عـــــون

  لـيـبـق مـعـنـا حـبـك الكبيـر،

  .الـمـجــــدوبـه نـؤدي لـك 

  ،لـصـالتـنـــافـتح الـبـاب وأ

  . لـديكولـتكـن خدمتـنا مقـبولـة 
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  الشــعــب

ـْسـون بهـيـمـانـوثـــا    :رازي دن

ـوسـْـح   .يـاي حوبـِنـهـوون لَن مار ل

  .عــــــاووذاْدمـوثـا دعـودا وذ 

ـْـِمي ـْـكا دعال ـّـو مـشـيحا مـل   .أت

ـْـتْيتْ وشْـوـاخْ حســراخْ وذمـْغـَپبـ    :ق

بي دـوحـومي وباخْم ـيِمـنهـْـْل د   .خ

ـْـخ  ـْيـْوَأشـوا ل ـُـن دوِغـل   :انـاخْـل

  .ـُّـوقْ ألورعــاخْپريـسـيا ِنـاَپبـ

  .ريـهـون دشْـميـانـــيْوعـم سذ 

ـْـوحا آمـين وآمـيــن  .نَـسـقْ ش

  

 الشـمـاس

ـْن دو يـذ ـَّـن هـاخـيـْل َأيـلـي ـُـل   ْك

ثـا د ـوهـومحا درـبوثا دـَـي ـُوذ ط   شا ْق

ـْـر ـَِق ـْـتَوتَـپو ن ـْـتوينَن وإش   نـنَـن وإش

ـْـويبـمـسـوا    حـيـدرازي هـاليـن ش

 ـَـد   شي و مـحـيانـي وآالهـايــييو ق

ـَّـذ ـّـن َأخ ـُـل ـَـودي ك ـْـشَـبْ ن   حـو ن

 .اهـوهـونـــــــــا يـــآلالهـ

  

  الشــعــب

ـْـمـالـشوحاِله عـْل مـوهـو ِث  ّه دال ِمـث

  

 الشـمـاس

ـْـصـلي  ـْـالمـا عـمـــ: ن     :ـنـش

  الشــعــب

  سـرار التـي،كـن لنـا يـا رب األـلت

  .ذنوبـيمـان ، غـفرانـا للتـناولناهـا بإ

  لك الدهـور،ـيـهـا الـمسـيح مأنـت أ

  ق،ـنت الخالتـشـبهـت بالـمخلـوق وأ

  جـسـدك ودمـــك،ــد غـفـرت بق

  .كـخـطـايـا كـل المـؤمـنـيـن بـ

  ةـ لكـي نخرج بدالًَفـأهـلنـا جـمـيعا

  ،ــوركـللـقـائـك يـــوم ظـهــ

  فـنـرتـل لـك الـمـجـد ، مـــع

 .آميــن. ميــنآ. الئـكـةـجمـوع الم

  

 الشـمـاس

  وهـبـةـكـلـنـا نـحـن الـذيـن بـم

  ـــدس،ــنـعـمـة الـروح الـقــ

  شـتـركـنـا فـــيأقـتـربـنـا وأ

  دةـسـرار الـمـجـيـتـنـاول هـذه األ

  .لـهـيــةالمقـدسـة المحـيـيـة واإل

  .دـجـونمة ـا سويـنـعـيـشـكر جمـلن

 اللــه واهـبـهــــــــــــا

  

 الشــعــب

 وصفـسـبحانه على موهـبتـه التي ال ت

  

 الشـمـاس

ـُـص   ـــــاالسـالم مـعـنـ: لِّ ـلن
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  الـكاهــن

ـُـْل يـو مـيــــنـي   :ائي مـار بـخ

ونـيـنـُـْل ز   ـاويـو شـ. وزاِذ قْ بـخ

ـُـْل شاعـيـن ـْـموداي. بخ ـْـِمسـل   ْـَـذگـو ول

ـَمش ـّـاحو لشـو ل   .اخْــما دحيال دربـوثـْب

  لخـياناطـيـبـوثـاخْ ـاي مار بداشـويتـ

  دعـم. ال دو نـيـنـاشـا مايـوثـيـمحـي

ـْـقـدشـون وورازيـروحان ـْـماخ ن   ي لش

  ليـوثاـووح. ونپدمـوهـوثاخ نـشـتـوتـ

ــثـغـاميپدـْـب   و قالــي. سـمـونك نث

د ثـو آلالهـوثـــاخْيـثـا  دشـوحا ود  

ـْـتا نَـسـ ـُـلع. قـونمـريـم    مارادانـبخ

ـُـْل   ــاـوروحــــــأوا وورا . دخ

  .ــــنـلـعـالـمـيــشـا ْ د قـوذ

  الشــعــب

  ـــارـبـارخـمــآمـيـــــــن 

  الـكاهــن

ـَـنوما آالهـن ومـارن ـمـشـيح   ـلـك

پاوور و ـَـن ـَـن ومـحيان   ـاشــاووقـق

  ـاوـوورحمـه يـبـوِثـَدوط. دحطاهـيـن

ـْـِمـسـو ـأش ـَـن ل ـّـيراِمه ْ غره وذپوي ل   يـق

ـُـْل ـَـد شْ ك   ْرَپـهو ِنـِتـْل لن دنـش. مـق

ـّـيـن وعـواذـِل    وحـوشاويـنيـن ه بمل

ـَن وعــوس ـَـيـن و ِنـهـوي ل   مـارران

ـوونا هانا دشاقـلـين ره و ـْـن   .نـشْـقـل

ـْـشـوقـاناــْـحـوسـايا دحل   وبـي ول

ـْـسو ـْـيامـتـرا ربدحطاهي ول    ا دمنـا دق

  الـكاهــن

  يـــامفـرض يـا رب مـدى األـنـه لإ

   فيوالئـقوقـات وواجـب فـي كـل األ

  ن نحمـد ونسـجدأ. ميـع السـاعـاتـج

ـِد أ   ،المهـيـبمـتـك ـسـم عـظونمج

  نــتك ، نحهلتـنا يـا رب بنعـمألنـك أ

  ن نقـدسأ. فـاء المائـتـينـالبشـر الضع

  .روحـانـيـيــــنـالسـمـك مـع أ

  .وهـبـتـكـمسـرار أونشـتـرك فـي 

  .قـوالــــــكألـتـذ بعـذوبـة ـون

  والـمجـدصـعـد آيـات الـحـمـد ـون

  وتـك السـامـي فـــي كــلـلـاله

  بـــنواألب ا رب الكـل اآلـحـيـن ي

  ــدـبـاألدس الـــى والـروح الـقـ

  الشــعــب

   ربـاـــــيـبـــارك . آمـيــن

  الـكاهــن

  اـكنـوملليمنحنـا المسـيح الهنـا وربنـا 

  نـاار خطايـومـخلصـنا ومحيـينا وغاف

  ورحـمـتـهتـه ـالـذي أهـلنـا بنعـم

  مقـدسم ـلتـنـاول جسـده ودمـه الكري

  قـوالنــــابـأه ـن نـرضـيالكـل أ

  .فعـالنـاوأارنــا ـفـكا وأـنعـمـالوأ

  انـالـقـربكن لـنـا يا رب هـذا ـولـي

  ًرانــاـغـفاه ونـتـناوله ـالذي تـناولن

  ايـــاـالخط عـن ًاـلـلذنـوب وصفح

  بـينن ـامة مـ للقـيًاـورجاء عـظـيم
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ـْ. يـبيثْ ميث ـّـي بملكوثـحـيـي حول   اـث

ـْـميـا   مـاوـر قـذاپشْـ م كـْل دـع. دش

ـِـبطيـب ـْـعالميه ووث  .آميـنن ـورحـماو ل
  

  الشــعــب

ـْـمـيـا    )1ص.... ( ...........آوون دوش

  

 عـيـادة لألحـاد واأليـرـالبـركـة االخ
  

  الـكاهــن

ب ـَـن ـُـل بـركان دروحـهـاو د ورخ   خ

ـْـمـيـا إ   .ْارنـيشـوع مـشـيحا مبـش

ـْـمـلكو ـَـرونـِثدزمـنـن ل ـْـران و ق   ه و ق

ـُـواو رغـيغ ـْـط    و الي دال عاوريـنـل

ـْـرين وال مشْـت   مــلخُأخْ د. ريـنـباط

  اـه مـحيـانيـثـِثشـتـودي لن بسـوروأ

ـْ ـْـخن   ـلمـيـذاوا د تـا بريخـشوإمـر ل

ـْـخون ـُ: دآميـن آميـن آمـر نا ل   ـْلـدخ

  ـيـبــ. ـي ديـمو شـاتـغْـر پدآخـْل 

ـّـا به ـّـا أقـيميوآ. مـقوي وآن   وماـو بـيـن

ـْـذي ـّـني ِلّإال. ا ال آثيـنـحـرايا ول   ـه ش

تا لحي وم ـْـمـمن ـْـعال   هـو ديـن. ي دل

ـْـور ـْـشَـنِن ـّـط. خْ لِخن ـْـيامنون   .ر لَق

ـْـع ـْـزهي ل ـْـبسـم.ـنمـون    دإثـا واث

ـْـويحي و قـديـشي   بـحـيـال د رازي ش

  وونـيـشـه. الهـايــيومـحـيانـي وآ

ـِـه. حـيـا دصـلـيوا مـارانـايا   وونـت

ـُـْل ـْـطـيـري ِمـن ك   حـثـيـمي و ن

ـْــِْنـخ ـْـين ك ـْـليا هاشاـسيان   يـا وغ

ـْـعالم عـالمـيـن     )†( ووخـلـزون ول

 وت ــدة في ملكالمـوتـى ، وحيـاة جدي

  ع جـميـع الذيـن أرضوكـالسـماء ، م

 .بـــداألك الــى ـبنعمتـك ورحـمت
  

  الشــعــب

   )1ص..... ( ....بانا الـذي في السمواتأ

  

 
  

  الـكاهــن

  اتـذاك الـذي باركـنـا بكـل البــرك

  ماء يسـوع المسـيحـالـروحيـة في الس

  اـربـنا ودعانـا الى ملكـوتـه ، وقـربن

  مـن سـعادتـه التـي ال تـــزول وال

  كما وعـدنا في. تـفـنـى وال تـنـتهي

  نـجـيله المحـيي قـائالً لجمع تـالميذهإ

  :الحق الحق أقول لكم : " الـمباركـيـن 

  دي ويشـرب دمـي،ـمـن يـأكـل جس

  نا اُقـيمه فـيوأ. يـثبت فـي وأنا فـيه

  ة،ـر وال يأتي الى الديـنونـخياليـوم األ

  نـتـقـل من المـوت الى الحيـاة بل قد أ

  ويـحفظ ، فلـيـبارك جمعنـا". بدية األ

  ، الـذي بنـا ـا ، ويطهر شـعـنـشمل

  ر وتـنعـم بـقـوة هــــذهـحـض

  سـرار المـجـيـدة المـقـدســـة األ

  ولـتكونـوا. لـهـيـةالمحـيـيـة واإل

  مـوسـومـيـن بـعـالمة صليب الرب

  مــن كـــلالحـي ، ومصونـيـن 

  اآلن وكــّل. أذيـة خـفـية وظـاهرة

  .آميــــــــن. بـدأوان والـى األ
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  ﴾ اديـةـام االعـتـيـــفـي االي﴿ 

  
  الـكاهــن

ـْـبوحتـا مـار وإقـارا و ثـوديثـا   تـش

ـْـتاوسـغـذ ـْـطيـبوثا أمـين   .ثا و قوبل

ـْ   ـْـليـثايوثاخـسـاقو لـتمحـيـاويـنن ل

ـَـب   اي مـوهـو ثــاپعـْل أ. حـتامـش

  شـي ديـوتْ لن بحـنـانـاخْي دـدرازي ق

ـْـ ـُـْلحول   آوا. سـاي حـوباثـن مارا دخ

ـْـعالمـيــنشـا ْ وورا وروحا د قوذ   .ل

  الشــعــب

ــــــارـْـم   .آمـيــــن ، بـارخ

  الـكاهــن

  مــــن. يقاراخْ سـغـيـدا بـريـخْ إ

ـْراخْ مـعأثـ ـْـنيا مـل   حـسـيانا دحوبـي

معـطاهـيـن وذحـْـواثنو   .ـبـرانا دسخل

 قـد شـويحي و رازاومـحـيانييبشي و  

ـَّــــورِه. هـايـيوآال   مـشـيحـا س

لعـالـميــند انـْـعد ـُـل   .خـيانـن بخ

  الشــعــب

ـْـميا   )1ص ................ ( آوون دوش

  نالـكاهــ

ـُـصـِعدـنإ   نـا ملتـزمـون يا رب أن ن

  كــرام والـشـكــــر مجـد واإلـال

  .المجـيدوالـسـجـود الدائم لثـالوثـك 

  ســراراألـبتـنا هنـك بحـنانـك وأل

   ، ياخـطايـاناالمقـدســة لمغـفـرة 

ربـــــــنواألاآلب :  الـكـْل ب  

  .بـــدوالـروح الـقدس ، الـــى األ

  ـبالشــعـ

  .ا ربــك يـبـار. ـنــــــآمـي

  الـكاهــن

  يـهـا المـسـيـح رجاؤنا ، تـبـارك أ

  جـاللـك الـمجـيـد فـي عـرشــك

  ذنـوبـنــاالسـامـي ، يـا غـافـر 

  وخـطايـانـا ومـاحـي آثـامنا بقـوة 

  سـراره المجـيـدة الـمقـدسة المحيـيةأ

  بـدي كـل حيـن الـى األـلهـيـة فواإل

  ـبالشــعـ

  )1ص .... ( .......بانا الذي في السمواتأ
  
  

  ﴾ اديـةـتـيـعبـركة األيـام األ﴿ 
  

  الـكاهــن

ـْناي   مارن إيشـوع مـشـيحا د شَـمـش

ـَـرنـاي بـــرازاو   وز يحـنـاي ويـق

  شـوحي و قـد يشـي ومـحـيـانــي

ـْـشوحا. وآالهـايـي ـْـويلن ل   هـو نـش

ـِـايـا دملپ ـْـووسـاما دعـكوث   ـمه ول

  الـكاهــن

  ؤهـلنا ربـنا يـسـوع المســـيحـلـي

  حتـفـينا به وكرمناهالـذي خـدمنـاه وأ

  دسـةـسـراره الـمجـيدة المـقفـي أ

  لهـيـة ، لـنـيـل مجدالمحـيـية واإل

  ي والـتـنـعـم مــعـمـلـكـوته البه
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ـْـي. مالخاو قـديـشـي ـْـغل   پيأوثْ ـول

ـْـذاماو ـْـق. دق   وما دِمـن يمـيـنـهـول

ـْـع   ْل بـطـيـبـوثــــهـبأورشْـلم دل

ـاورحمـِ. وو   ه شـوحـا وعـلـيــندل

ـِّـن يـمـيـن   ـاـوعـْل كـل بريـان تك

ـِ ـْـزونـهـاش. هدوطـيـلوث ـُـل   ـا ووخ

ـْـعالـم عـ     )†( ــن ــالـمـيــول

  شـراق وإ. لقـديـسـيـنمالئـكـتـه ا

  مـامه ، والـقـيـــــامالـوجـه أ

  ورشـلـيــمأعـن يـمـيـنـه فـي 

  ولتحل. الـعـلـيا ، بنعـمتـه ورحـمته

  يـمـيـن عنـايـتـه علـينـا وعلـى

  نكـل الـبـرايـــــــــــا اآل

  .بــدوكــــل أوان والـــــى األ
 
 
 
  

 ﴾ وتـىـمـبـركـة لـقـداس ال﴿ 
  

  ــنالـكاه

ـْـرِهــپن ـحـسـي حوبـيْلذ   وعـطا. غ

ـَحطاهـيـن بذ ـِ. مهْ ل   ـهتـشْـبوحـتا ل

ـعـيتهب .أو عـم ـليـكـونمارياوعد ـه  

م عانا دوعـيثـهـْـ. ر ـُـونْپعنش    عـليك

كاِث. طاواثهرب ـُـون ـْـر بـواتيك   ـهو نمط

ـواثههموـْـ. و ـُـونَپون    مـارنصـيخ

حبـيـشـا و مـن وآالهـنـالواثــهي.  

انـيثـابـُـو ـُـوثْ مارتْ مريـم ط   صـل

يشـيْذو قـد ـونـُـله   ـهـوونو ت. خ

ـْـطـيـري مـن كـل   حـثـيـمـي ون

ا وـيـْـس ـْـيانيـن ك   )†... (يـا هاشا ـلغْـنخ

  الـكاهــن

  ــرتـؤدي الكـنـيـسة المجد لمن غـفَ

  حـا خطايـانـــا وموبنـا بجسـدِهذنـ

  فـرادوأنتـم يا شـعب الـرب وأ. بدمـِه

  رعـيتـه ، فليـِفـض عليكـم خيراتـه،

  كـم بـركـاِتـهـل على بـيوت وليـجز

  ولينجكـم ربنـا والهنـا من. ومـواهبـه

  واتـه ، بصـالة السـيـدةـالشـرير وق

  يــعـاويـة وجـمـطـوبـمـريـم ال

  ولـيـصـنكم مـن كل. ـنالقـديـسـي

  اآلن. ذيـة خـفـيـة وظـاهـــــرةأ

  . بـــــــدوكــل أوان والــى األ
  
  
  
  
  


