أبروشية ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﺴﻘﻔﻴﺔ
بمصر وشمال افريقيا والقرن االفريقى

 

אא
ٔ

)االوقات العادية(
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א
)يقف الجميع ،بينما ٔ
تبدا الخدمة بترنيمة موكب الدخول وقد يسبقها قراءات كـتابية مناسبة حسب الفصل الكنسى(

zא x
)يقوم الخادم بالترحيب بالشعب بكلماته الخاصة المناسبة ومن ثم يستخدم التحية التالية(

א 
نعمة ورحمة وسالم من ﷲ أبينا وربنا يسوع المسيح تكون معكم
ومعك ايضا
 אא 
إلھنا القادر على كل شيء،
الذى كل القلوب مكشوفة لديه
وكل رغبة معلومة عنده،
وال تُخفى عليه خافية.
ط ّھر أفكار قلوبنا بإلھام روح ًك القدوس
لنحبﱠك حبًا تا ًما،
ق تعظيم
ونعظّم اسمك األقدس ح ﱠ
بربنا يسوع المسيح .آمين.
אאאא) جلوسا او ركوعا(
ٔ
)يتم استخدام نصوص كـتابية للحث على التوبة واالعتراف مثل مختصر الوصايا ،او الوصايا العشر ،او التطويبات،
ٓ
او ايات كـتابية مناسبة(

مختصر الوصايا
قال ربنا يسوع المسيح:
اح ٌد.
ا ْس َم ْع يَا إِ ْس َرائِي ُل .الرﱠبﱡ إِلھُنَا َربﱞ َو ِ
ك ِم ْن ُك ﱢل قَ ْل ِبكََ ،و ِم ْن ُك ﱢل نَ ْف ِسكَ،
تُ ِحب الرﱠبﱠ إِلھَ َ
ك.
َو ِم ْن ُك ﱢل فِ ْك ِركََ ،و ِم ْن ُك ﱢل قُ ْد َرتِ َ
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صيﱠةُ األُولَى.
ھ ِذ ِه ِھ َي ْال َو ِ
أمين .يا رب أرحمنا ،واكتب أحكامك ھذه كلھا فى قلوبنا.
ك.
َوالثَانِيَة ِم ْثلُھَا :تُ ِحبﱡ قَ ِريبَكَ َكنَ ْف ِس َ
صيﱠةٌ أُ ْخ َرى أَ ْعظَ َم ِم ْن ھَاتَي ِْن.
لَي َ
ْس َو ِ
بھما يتعلق كل الناموس واألنبياء
أمين .يا رب أرحمنا ،واكتب أحكامك ھذه كلھا فى قلوبنا.

]أو[

"إِ ْن قُ ْلنَا :إِ ﱠن لَنَا َش ِر َكةً َم َعهُ َو َسلَ ْكنَا ِفي ﱡ
الظ ْل َم ِة ،نَ ْك ِذبُ َولَ ْسنَا نَ ْع َم ُل ْال َح ﱠ
ق.
ْس ْال َح ﱡ
ق فِينَا.
ضلﱡ أَ ْنفُ َسنَا َولَي َ
إِ ْن قُ ْلنَا :إِنﱠهُ لَي َ
َطيﱠةٌ نُ ِ
ْس لَنَا خ ِ
إِ ْن قُ ْلنَا :إِنﱠنَا لَ ْم نُ ْخ ِطئْ نَجْ َع ْلهُ َكا ِذبًاَ ،و َكلِ َمتُهُ لَ ْي َس ْ
ت فِينَا.
ْض،
ور ،فَلَنَا َش ِر َكةٌ بَع ِ
ور َك َما ھُ َو فِي النﱡ ِ
َول ِكن إِ ْن َسلَ ْكنَا فِي النﱡ ِ
ْضنَا َم َع بَع ٍ
ْ
يح ا ْبنِ ِه يُطَھﱢ ُرنَا ِم ْن ُك ﱢل خَ ِطيﱠ ٍة.
َو َد ُم يَسُو َع ال َم ِس ِ
لقد وعدنا الرب فى كلمته قائال
"إِ ِن ا ْعتَ َر ْفنَا ِب َخ َ
طايَانَا فَھُ َو أَ ِم ٌ
ين َوعَا ِدلٌ،
َحتﱠى يَ ْغفِ َر لَنَا َخ َ
)1يوحنا (10 -6 .1
طايَانَا َويُطَھﱢ َرنَا ِم ْن ُك ﱢل إِ ْث ٍم".

الحث

ھكذا أحب ﷲ العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح
ليخلصنا من خطايانا ،ويشفع فينا ،ويأتي بنا إلى الحياة األبدية.
فھيا بنا نعترف بخطايانا
إعترافًا مصحوبًا بتوبة صادقة ،وإيمان وطيد ،وعزم أكيد،
على أن نحفظ وصايا ﷲ
ونحيا في محبة وسالم مع جميع الناس.
)فترة صمت(
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التطويبات

אאא 
إل ُھنا القادر على كل شيء ،أبونا السماوى
نعترف بأننا قد اخطأنا إليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل.
فنحن آسفون حقًا على كل خطايانا ،وتائبون إليك من كل سيئاتنا
ما فعلناه منھا بجھل أو عن ضعف أو عن عمد.
فألجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذى مات عنا،
أغفر لنا كل ما سلف منا
وانعم بأنا فيما بعد نخدمك دائ ًما بجدة الحياة،
إكرا ًما وتمجيدًا السمك .آمين.

]أو[
اله كل رحمة ،ابو ربنا يسوع المسيح
نعترف باننا قد اخطأنا بالفكر والقول والفعل.
واننا لم نحبك من كل قلوبنا ،ولم نحب جيراننا كأنفسنا
برحمتك اغفر لنا ما كان منا
وساعدنا فى اصالح ما نحن عليه
ووجھنا فى ما سنكون
حتى ما نعمل بعدل ،ونحب برحمة،
ونسلك بتواضع أمامك يا الھنا .أمين
א
يا رب ارحمنا
أيھا المسيح أرحمنا
يا رب ارحمنا
)من الممكن ترنم ترنيمة يا رب ٔارحم(

لنسمع تطويبات ربنا لھؤالء الذين يتبعونه
ُ
وح،
طو َبى ل ِْل َم َساك ِ
ِين ِبالرُّ ِ
ألَنَّ لَ ُھ ْم َملَ ُك َ
ت.
وت ال َّس َم َاوا ِ
ُ
طو َبى ل ِْل َح َزا َنى،
ألَ َّن ُھ ْم َي َت َع َّز ْو َن.
ُ
طو َبى ل ِْلوُ َد َعا ِء،
ض.
ألَ َّن ُھ ْم َي ِر ُث َ
ون األَرْ َ
ُ
ْ
ج َياع َو ْالع َ
اش إِلَى ْال ِبرِّ ،
ِط ِ
طو َبى لِل ِ ِ
ون.
ألَ َّن ُھ ْم ُي ْش َب ُع َ
ُ
طو َبى لِلرُّ َح َما ِء،
ُون.
ألَ َّن ُھ ْم يُرْ َحم َ
ُ
طو َبى لِألَ ْنقِ َيا ِء ْال َق ْلبِ،
ون ﷲَ.
ألَ َّن ُھ ْم ُي َع ِاي ُن َ
ُ
ِصا ِنعِي ال َّسالَ ِم،
طو َبى ل َ
ﷲ ي ُْد َع ْو َن.
ألَ َّن ُھ ْم أَ ْب َنا َء ِ
ُ
ِين ِمنْ أَجْ ِل ْال ِبرِّ ،
طو َبى ل ِْل َم ْط ُرود َ
ألَنَّ لَ ُھ ْم َملَ ُك َ
ت.
وت ال َّس َم َاوا ِ
دعونا نعترف باخفاقاتنا الكثيرة فى ان نحفظ طريق الحق والحية ھذا

يا رب ارحمنا
أيھا المسيح أرحمنا
يا رب ارحمنا
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الوصايا العشرة
أسمعوا وصايا ﷲ لشعبه
ت ْال ُعبُو ِديﱠ ِة.
ض ِمصْ َر ِم ْن بَ ْي ِ
أَنَا الرﱠبﱡ إِلھُكَ الﱠ ِذي أَ ْخ َر َجكَ ِم ْن أَرْ ِ
أمين .يا رب أرحمنا
ك آلِھَةٌ أُ ْخ َرى أَ َما ِمي.
الَ يَ ُك ْن لَ َ
أمين .يا رب أرحمنا
ك ِت ْمثَاالً َم ْنحُوتًاَ ،والَ صُو َرةً َما
ال تَصْ نَ ْع لَ َ
اطالً
أمين .يا رب أرحمنا
ال تَ ْن ِط ْق بِاس ِْم الرﱠبﱢ إِل ِھكَ بَ ِ
أمين .يا رب أرحمنا
ت لِتُقَ ﱢد َسهُ
اُ ْذ ُكرْ يَوْ َم ال ﱠس ْب ِ
أمين .يا رب أرحمنا
ك
أَ ْك ِر ْم أَبَا َ
ك َوأُ ﱠم َ
أمين .يا رب أرحمنا
الَ تَ ْقتُلْ .
أمين .يا رب أرحمنا
الَ ت َْز ِن.
أمين .يا رب أرحمنا
ْر ْق.
ال تَس ِ
أمين .يا رب أرحمنا
ور.
ال تَ ْشھَ ْد َعلَى قَ ِريبِ َ
ك َشھَا َدةَ ُز ٍ
أمين .يا رب أرحمنا
ال تَ ْشتَ ِه َش ْيئًا ِم ﱠما لِقَ ِري ِبكَ

אא) الرجاء الوقوف(

ﷲ القدير ،الذى يغفر خطايا جميع التائبيين اليه حقا
يرحمكم ،ويغفر لكم جميع خطاياكم وينقذكم منھا،
ويثبتكم ويقويكم فى كل فضيلة،
ويحفظكم فى الحياة األبدية بيسوع المسيح ربنا .آمين
א) وقوفا(

المجد في األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة.
لك نحمد ،لك نبارك ،لك نعبد ،لك نعظم.
لك نشكر على مجدك العظيم أيھا الرب اإلله الملك السماوي،
ﷲ اآلب القادر على كل شيء .ياربنا يسوع المسيح االبن الوحيد:
أيھا الرب اإلله ،حمل ﷲ ،ابن اآلب رافع خطايا العالم ،أرحمنا.
أيھا الرافع خطايا العالم اقبل صلواتنا.
أيھا الجالس عن يمين ﷲ اآلب ارحمنا.
فإنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب.
أنت وحدك األعلى أيھا المسيح مع الروح القدس في مجد ﷲ اآلب .آمين.
)او من الممكن استخدام الترنيمة التالية(

)لك مجدا واكراما ايھا الثالوث القدوس
2
لك عزا وسجود ايھا الثالوث القدوس(
)المجد لالب واالبن والروح القدوس
2
اآلن وكل آوان والى دھر الداھرين امين(
אא 
)يستخدم هنا الدعاء المعين لليوم او الدعاء التالى(

ﷲ القدير يامن صنعتنا لذاتك .
وقلوبنا التجد راحتھا اال فيك .
اسكب حبك فى قلوبنا واجذبنا اليك
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ٔ ) xzاثناء التناول(

حتى ما تُحضرنا اخيرا لمدينتك السماوية
لنراك وجھا لوجه بأبنك يسوع المسيح ربنا .آمين
xz

א)الرجاء الوقوف( 

א 
אאא 

أيھا اإلله القدير نشكرك ألنك تقوتنا
بجسد ودم ابنك يسوع المسيح .
لھذا نقدم لك به نفوسنا وأجسادنا ،لتكون ذبيحة حية.
فأرسلنا إلى العالم فى قوة روحك ،لنحيا ونعمل لحمدك ومجدك .آمين.

)بعد القراءة يقول القارئ (

ھذه ھى كلمة الرب

א 

شكرا

אא 

א) وقوفا(

)بعد قراءة المزمور يقول القارئ(

المجد لألب واألبن والروح القدس
كما كان فى ا ْلبَ ْد ِء وھو اآلن .وسيكون الى دھر الداھرين .آمين
אאא 

سالم ﷲ الذى يفوق كل فھ ًم
يحفظ قلوبكم وافكاركم
فى معرفة ومحبة ﷲ اآلب،
وابنه ربنا يسوع المسيح.

)بعد القراءة يقول القارئ (

ھذه ھى كلمة الرب

وبركة ﷲ القادر على كل شئ
اآلب واألبن والروح القدس
تكون معكم وتستمر فيكم أبداً دائما ً .آمين.

شكرا

א) رجاء الوقوف(

אא 

)xzوقوفا( 

)قبل قراءة ا ٕالنجيل يقول القارئ(

أنصتوا الى إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس ....
المجد لك يا رب
)بعد القراءة يقول القارئ(

)اثناء الترنيمة الختامية يتم خروج الخدام لخل(

א)وقوفا( 
أذھبوا فى سالم لتحبوا الرب وتخدموه .
فى اسم المسيح  .أمـين.

ھذا ھو إنجيل المسيح
الحمد والتسبيح لربنا يسوع المسيح
א 
6
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)تستمر خدمة الشركة بترديد الصالة التى علمنا اياها الرب يسوع(

واألن كما علمنا مخلصنا ھكذا نصلى :
ت،
أَبَانَا الﱠ ِذي فِي ال ﱠ
س َما َوا ِ
ت َملَ ُكوتُ َك.
سا ْ
س ُم َك ،لِيَأْ ِ
لِيَتَقَ ﱠد ِ
ض.
شيئَتُ َك َك َما فِي ال ﱠ
لِتَ ُكنْ َم ِ
س َما ِء َكذلِ َك َعلَى األَ ْر ِ
ْطنَا ا ْليَ ْو َم.
ُخ ْب َزنَا َكفَافَنَا أَع ِ
ضا لِ ْل ُم ْذنِبِينَ إِلَ ْينَا.
َوا ْغفِ ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َك َما نَ ْغفِ ُر نَ ْحنُ أَ ْي ً
ش ﱢري ِر.
ْخ ْلنَا فِي ت َْج ِربَ ٍة ،ل ِكنْ نَ ﱢجنَا ِمنَ ال ﱢ
َوالَ تُد ِ
)بالمسيح يسوع ربنا(
ألَن لَ َك ا ْل ُم ْل َكَ ،وا ْلقُ ﱠوةََ ،وا ْل َم ْجدَ ،إِلَى األَبَ ِد .آ ِمينَ .
)يكسر الخادم الخبز على مرئى من الجميع بينما يقول(

نحن نكسر ھذا الخبز لنشترك في جسد المسيح
مع أننا كثيرون فنحن جسد واحد .ألننا نشترك فى الخبز الواحد.
ٔ
)من الممكن ترديد قطعة "يا حمل ﷲ" هنا ؤ /او "صالة عدم االستحقاق" (

عطايا ﷲ المقدسة لشعب ﷲ المقدس
يسوع المسيح قدوس
يسوع المسيح رب
لمجد ﷲ اآلب
)يمكن ان يرفع الخادم الخبز والخمر بينما يدعو الشعب للشركة المقدسة ويقول(

تقدموا بإيمان.
خذوا جسد ربنا يسوع المسيح الذى بذله ألجلكم
ودمه الذي ُسفك من أجلكم.
كلوا واشربوا واذكروا أنه مات عنكم.
وأغتذوا به فى قلوبكم باإليمان مع الشكر.
ٔ
ٔ
ٓ ٔ
ٔ
)ترحب الكنيسة االسقفية بكل من اعتمد باسم االب واالبن والروح القدس بان يتقدم ويشترك فى التناول من الشركة المقدسة الن
ٔ
هذه هى مائدة الرب ودعوته .وايضا مرحب باى شخص ان يتقدم لطلب الصالة فى حالة عدم تناوله من الشركة المقدسة(
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א) رجاء الوقوف(

ضابط الكل،
ﷲ اآلب،
ِ
بالحقيق ِة نؤمنُ بإل ٍه واحدِ ،
خالق السما ِء واألرض ،ما يُرى وما ال يُرى.
ِ
ابن ﷲِ الوحيد،
نؤمنُ
ﱟ
برب واح ٍد يسو َع المسيحِ ،
ق من إل ٍه حق،
المولو ِد من اآلب قب َل ك ﱢل الدﱡھور ،نو ٌر من نور ،إلهٌ ح ﱞ
ب في الجوھر،الذي به كان ك ﱡل شيء .
مولو ٌد غي ُر مخلوق ،مسا ٍو لآل ِ
خالصنا،
أجل
ِ
ھذا الذي من أجلِنا نحن البشر ،ومن ِ
نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ،ومن مريم العذراء وتأنس
اليوم
ت في
صلب عنا على عھ ِد
و ُ
َ
بيالطس البنطي ،تألم ،وقُبر ،وقام من األموا ِ
ِ
يمين أبيه ،وأيضا ً يأتي
الثالث ،كما في الكتب ،وصعد إلى السموات ،وجلس عن
ِ
في مج ِده ليدينَ األحيا َء واألموات ،الذي ليس ل ُمل ِكه إنقضاء.
المنبثق من اآلب.
الرب ال ُمحيي،
بالروح القدس،
نعم ،نؤمنُ
ﱢ
ِ
ِ
الناطق في األنبياء.
ب واالبن،
نسج ُد له
ﱢ
ونمجدُه مع اآل ِ
ِ
وبكنيس ٍة واحد ٍة مقدﱠس ٍة جامع ٍة رسولية
ونعترفُ بمعمودي ٍة واحد ٍة لمغفر ِة الخطايا .
وننتظ ُر قيامةَ األموات ،وحياةَ الدﱠھ ِر اآلتي .آمين.

]أو[

نحن نؤمن با اآلب،
الضابط الكل ،خالق السماء واألرض
وبربنا يسوع المسيح ،ابنه الوحيد.
الذي ُحبل به من الروح القدس،
و ُولد من من مريم العذراء؛
و تألم على عھد بيالطس البنطي،
7

وصلب ومات وقبر؛ ونزل إلى الھاوية
وقام في اليوم الثالث من األموات؛ و صعد إلى السموات،
وھو جالس عن يمين ﷲ اآلب الضابط الكل؛
وسيأتى من ھنالك ليدين األحيات واألموات.
ونؤمن بالروح القدس؛ والكنيسة المقدسة الجامعة،
وبشركة القديسين؛ وبمغفرة الخطايا،
وبقيامة الموتى  ،وبالحياة األبدية .آمين.
אאא)جلوسا او ركوعا(

لنصل ألجل الكنيسة
ألجل مصر والعالم
وألجل احتياجاتنا الشخصية
)فى ٔاثناء الصالة ُيقال(

فى رحمتك يا رب
)فى ختام الصلوات ُيقال(

أسمع صالواتنا

أيھا األب األرحم
أقبل ھذه الصالوت من أجل خاطر أبنك يسوع المسيح ُمخلصنا

8

وفيما نحن ننتظر مجيئه الثاني فى مجد
نحتفل بھذا الخبز وھذه الكأس ذبيحته الواحدة الكاملة.
المجد ليسوع ربنا
بموته داس الموت،
بقيامته وھب لنا الحياة
تعال أيھا الرب يسوع فى مجدك
وبواسطته كرئيس كھنتنا
نتوسل إليك أن تتقبل منا ذبيحة حمدنا وشكرنا ھذه.
وعندما نأكل ونشرب من ھذه التقدمات المقدسة فى حضرتك األلھية
نرجوك أن تجددنا بروحك،
وتلھمنا بمحبتك،
وتوحدنا فى جسد ابنك يسوع المسيح ربنا.
الذى به ومعه وفيه بقوة الروح القدس
مع كل القائمين أمامك فى األرض والسماء
نعبدك أيھا اآلب القدير،
مقدمين لك دائ ًما تسبيحنا وشكرنا قائلين:
لك الكرامة والمجد والبركة والقوة إلى أبد اآلبدين .آمين.
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ﱡوس َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد.
وس ،قُد ٌ
ﱡوس ،قُ ﱡد ٌ
قُد ٌ
السماء واألرض مملؤتان من مجدك
اوصنا فى األعالى

ﱡوس َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد(2
ﱡوس ،قُد ٌ
ﱡوس ،قُد ٌ
)قُد ٌ
ض (3
) َم ْج ُدهُ ِم ْل ُء ُك ﱢل ألَ ْر ِ
ﱡوس ال َر ﱡب
قُد ٌ

]مبارك األتى باسم الرب
اوصنا فى األعالى[
اقبل تسبيحنا وحمدنا أيھا اآلب السماوي،
بأبنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلصنا.
وإذ نتبع مثاله ونطيع وصاياه،
ھب لنا أن تصبح ھذه العطايا من الخبز والخمر
بقوة الروح القدس جسده ودمه المباركين .
ألنه فى تلك اللﱠ ْيلَ ِة الﱠتِي أُ ْسلِ َم فِيھَا يسوع  ،على العشاء مع تالميذه
أَ َخ َذ ُخ ْب ًزا َو َش َك َر وبعد ان شكر َك ﱠس َر ،واعطى لھم قائال:
ُخ ُذوا ُ ،كلُوا  ،ھ َذا ھُ َو َج َس ِدي الذى يُبذل من أَجْ لِ ُك ُم .اصْ نَعُوا ھ َذا لِ ِذ ْك ِري.
آمين .نؤمن ونعترف ونمجد
س  ،وشكر واعطاھم قَائِالً :
و َكذلِك بَ ْع َد العشاء أَ َخ َذ يسوع ْال َكأْ َ
اشربوا من ھذا كلكم ،فإن ھذا ھو دمى الذى ْلل َع ْھ ُد ْال َج ِدي ُد
المسفوك ألجلكم وألجل كثيرين لمغفرة الخطايا
اصْ نَعُوا ھ َذا ُكلﱠ َما َش ِر ْبتُ ْم لِ ِذ ْك ِري
آمين .نؤمن ونعترف ونمجد

א
א 
المسيح سالمنا ھو الذي صالحنا مع ﷲ في جسد واحد بالصليب
وھا نحن نجتمع باسمه ونشترك فى سالمه
ومعك أيضا ً
سالم الرب معكم على الدوام
ليُقدم كل واحد منا لآلخر عالمة السالم.
אא 
 xz
) ٔاثناء هذه الترنيمة يتم تقديم العطايا واعداد المائدة ويقال فى استالم العطايا (

كل األشياء منك يا رب

ومن يدك اعطيناك

]أو[
لك يا رب العظمة ،والقوة ،و المجد ،والبھاء ،والجالل
ألن كل ما فى السماء وعلى األرض ھو لك
ومن يدك اعطيناك.
كل األشياء منك
ٓ
)واذا ما ُقدمت العطايا من الخبز والخمر من جانب الشعب يتم استالمها بالمرد االتى ومن ثم يتم تحضير المائدة(

بھذا الخبز الذى نُحضره
وبھذا الخمر الذى نُحضره
خبز لجسده وخمر لدمه

لنتذكر يسوع
لنتذكر يسوع
نحن نُحضرعطايا ﷲ الى مائدته

من أجل ھذا أيھا اآلب السماوي.
نحن نذكر ما عمله من أجلنا .
حيث قدم ذاته من أجل الجميع مرة واحدة على الصليب،
ونعلن قوة قيامته وعظمة صعوده.
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א(1) 
الرب معكم
ارفعو قلوبكم
فلنشكر الرب إلھنا

א(3) 

ومعك ايضا
للرب نرفعھا
ففعل ذلك صواب وحق

الرب معكم
ارفعو قلوبكم
فلنشكر ربنا ﷲ

ومعك ايضا
للرب نرفعھا
ففعل ذلك صواب وحق

مستحق شكرنا وتسبيحنا ،ايھا الرب اإلله الحق
ألنك بنفخة فمك قد نطقت بكلمتك ،فجبلت كل األشياء الى الوجود.
لقد جبلتنا على صورتك ،ووضعتنا فى فردوس مسرتك.
وبالرغم اننا خالفنا وصيتك ،فأنك لم ترذل شعبك.

إنه عين الصواب والحق والواجب المفروض علينا ،كما أنه يفرح قلوبنا
أن نشكرك فى كل زمان ومكان ،أيھا اآلب القدوس ،الملك السماوي،
القادر على كل شيء ،اإلله االبدي
فى اسم ابنك الحبيب الوحيد ،ربنا يسوع المسيح.

دائما ما اجتذبتنا الى عھد نعمتك،
ووھبت شريعتك لشعبك ،وعلمتنا بواسطة أنبيائك،
لنتوقع ُملككُ :ملك العدل و الرحمة والسالم

ألنه كلمتك الحي،
الذى به خلقت كل األشياء منذ اإلبتداء،
وكونتنا نحن على صورتك،
آمين .نؤمن ونعترف ونمجد

ونحن نَرقُب برجاء عالمات ملكوتك على األرض ،نردد انشودة المالئكة ورؤساء
المالئكة فى السماويات ُ ،مسبحين لك على الدوام وقائلين ]أو مرنمين[
ﱡوس َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد.
ﱡوس ،قُد ٌ
ﱡوس ،قُد ٌ
قُد ٌ
السماء واألرض مملؤتان من مجدك
اوصنا فى األعالى

ﱡوس َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد(2
ﱡوس ،قُد ٌ
س ،قُد ٌ
)قُدﱡو ٌ
ض (3
) َم ْج ُدهُ ِم ْل ُء ُك ﱢل ألَ ْر ِ
ﱡوس ال َر ﱡب
قُد ٌ

]مبارك األتى باسم الرب
اوصنا فى األعالى[

وبواسطته حررتنا من عبودية الخطية،
وجعلته يُولد من امرأة ويموت على الصليب،
وأقمته من بين األموات ،وأجلسته على يمينك فى األعالي .
آمين .نؤمن ونعترف ونمجد
وبواسطته أرسلت إلينا ،روحك القدوس ال ُمحيي،
صا.
وجعلتنا لك شعبًا خا ً
آمين .نؤمن ونعترف ونمجد
من أجل ذلك نحمد اسمك المجيد ونعظمه مع المالئكة ورؤساء المالئكة
وسائر األجواق السماويةُ ،مسبحين لك أبدًا وقائلين ]أو مرنمين[:

قدوس قدوس قدوس ايھا الرب اإلله
الجالس على عرشك بالجالل والبھاء
أيضا فى مجئ ابنك يسوع المسيح
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ونحن نعلن مجيئه فى الجسد بمجد عظيم.
نرجـوك أن تُرسـل روحــك القدوس
لكي يوحـدنا فى شركـة معك،
ونحن نشترك فى ھذه العطايا من الخبـز والخمـر .
وعندما نأكل ونشرب من ھذه التقدمات المقدسة
وحدنا معا في جـسد المسيح ربنا المقام.
ّ
عظيم ھو سر األيمان
المسيح مات ،المسيح قام ،المسيح سيأتي ثانية
ومع كل كنيستك في كل مكان نقدم لك ذبيحة حمدنا ھذه
رافعين أصواتنا مشتركين في أنشودة السماء الخالدة وقائلين ]أو مرنمين[:
ﱡوس َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد.
ﱡوس ،قُد ٌ
ﱡوس ،قُد ٌ
قُد ٌ
السماء واألرض مملؤتان من مجدك
اوصنا فى األعالى

ﱡوس َر ﱡب ا ْل ُجنُو ِد(2
ﱡوس ،قُد ٌ
ﱡوس ،قُد ٌ
)قُد ٌ
ض (3
) َم ْج ُدهُ ِم ْل ُء ُك ﱢل ألَ ْر ِ
ﱡوس ال َر ﱡب
قُد ٌ

]مبارك األتى باسم الرب
اوصنا فى األعالى[

اعلنت قوة محبتك التى ُكملت فى ضعفنا البشرى.
الذى بــتأنسه ،اظھر لنا طريق الخالص
بــــحبه لنا الى المنتھى ،اسلم نفسه للموت ألجلنا
بـــموته ألجلنا ،اعتقنا من رباطات الخطية
حتى نقوم ونملك معه فى المجد.
ألنه فى تلك اللﱠ ْيلَ ِة الﱠتِي أُ ْسلِ َم فِيھَا يسوع  ،على العشاء مع تالميذه
أَ َخ َذ ُخ ْب ًزا َو َش َك َر وبعد ان شكر َك ﱠس َر ،واعطى لھم قائال:
ُخ ُذوا ُ ،كلُوا  ،ھ َذا ھُ َو َج َس ِدي الذى يُبذل من أَجْ لِ ُكم .اصْ نَعُوا ھ َذا لِ ِذ ْك ِري.
س  ،وشكر واعطاھم قَائِالً :
و َكذلِك بَ ْع َد العشاء أَ َخ َذ يسوع ْال َكأْ َ
اشربوا من ھذا كلكم ،فإن ھذا ھو دمى الذى ْلل َع ْھ ُد ْال َج ِدي ُد
المسفوك ألجلكم وألجل كثيرين لمغفرة الخطايا
اصْ نَعُوا ھ َذا ُكلﱠ َما َش ِر ْبتُ ْم لِ ِذ ْك ِري
أمين امين امين
بموته على الصليب نُبشﱠر
ويقيامته وخروجه من القبر نُعيد
وبصعوده وجلوسه عن يمينك ايھا األب نبتھج
والى ظھوره الثانى المملؤ مجدا نتطلع
وفيما نحن نتذكر ذبيحة فداءنا الوحيدة الكاملة
انعم علينا ايھا اآلب بروحك القدوس
عند تناولنا من عطايا خليقتك ھذه
ان نشترك فى جسد ودم ربنا يسوع المسيح
غيرنا الى صورة يسوع المسيح أبنك
واجعل منا ذبيحة كاملة مرضية أمامك
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أنظر بالرضا على شعبك
وبرحمتك استمع الى صراخ قلوبنا
بارك األرض ،اشفى المرضى
أفرج عن الـمظلومين
واملء كنيستك بقوة من األعالى

א(2) 
ومعك ايضا
الرب معكم
للرب نرفعھا
ارفعو قلوبكم
ففعل ذلك صواب وحق
فلنشكر ربنا ﷲ
تستحق أن نحمدك ونمجدك
أيھا اآلب رب كل الخليقـة،
يا من بمحبتـك العظيمة جعلتنا خاصتك،
وعندما ضللنا عن طرقك لم ترفضنا
لكنك أتيت لتعيدنا إليك في إبنك.
نعم يارب  ،لقد قبلتنا اليك كأوالدك
ورحبت بنا لنجلس ونأكل معك.

أجمع شعبك من اطراف األرض
ليحتفلوا مع كل قديسيك فى وليمة ملكوتك
حيث تأتى الخليقة الجديدة الى الكمال
فى يسوع المسيح ربنا
الذى به ومعه وفيه ومع الروح القدس
كل الكرامة والمجد لك ايھا األب،
من األن والى األبد أمين.

فى المسيح أسست شركتنا معك
لكيما نحيا فيه وھو فينا.
وبسط المسيح ذراعي المحبة على الصليب
وقدم نفسه للجميع ذبيحة واحدة كاملة لمغفرة الخطايا.
ألنه فى تلك اللﱠ ْيلَ ِة الﱠتِي أُ ْسلِ َم فِيھَا يسوع  ،على العشاء مع تالميذه
أَ َخ َذ ُخ ْب ًزا َو َش َك َر وبعد ان شكر َك ﱠس َر ،واعطى لھم قائال:
ُخ ُذوا ُ ،كلُوا ،ھ َذا ھُ َو َج َس ِدي الذى يُبذل من أَجْ لِ ُك ُم .اصْ نَعُوا ھ َذا لِ ِذ ْك ِري.
أبانا  ،نحن نصنع ھذا لذكره  ،فجسده خـبز الحياة.
س  ،وشكر واعطاھم قَائِالً :
و َكذلِك بَ ْع َد العشاء أَ َخ َذ يسوع ْال َكأْ َ
اشربوا من ھذا كلكم ،فإن ھذا ھو دمى الذى ْلل َع ْھ ُد ْال َج ِدي ُد
المسفوك ألجلكم وألجل كثيرين لمغفرة الخطايا
اصْ نَعُوا ھ َذا ُكلﱠ َما َش ِر ْبتُ ْم لِ ِذ ْك ِري
أبانا  ،نحن نصنع ھذا لذكـره ،فدمه مسفـوك ألجلنـا.
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