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 خدمة العشاء الّرّّبين للمرضى 
ومشعدان  صليب  على هذه املائدة  ُيكن أن يوضع  و .  أواين التناوليها  عل توضع   مفروشة بغطاء أبيض  تمعدُّ مائدةأيضا.  التناول  املشاركة يف  خالل خدمة العشاء الّرّّبين عند املريض، ُيمكن للحاضرين اآلخرين  

 . مضاءةمشعة و 
 

 املقّدمة أ. 

   ترنيمة .1

 االفتتاحية الربكة   .2

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب ُيكن قراءة الربكة و 

  الربكة
 . القدس  والروح واالبن   †  اآلب  : ّبسمالقسيس 
   : آمني. الشعب 

 حتية الشعب
 : الرَّبُّ َمَعكمم. القسيس 
 َوَمَعَك أيًضا. :  الشعب 

 
 املقدمة كلمات   .3

 : يستعمل اخليارات اآلتيةاملقّدمة بنفسه أو كلمات يكتب القسيس  

ث َما ألَنَّه  قال: " ربنا يسوع املسيح: القسيس  ي َثالَثَة   َأوْ   اثْ َنان   اْجَتَمعَ  َحي ْ ْسْ  هذا حنن نثق يف . (20: 18 مىت إجنيل)" . َوْسط ه مْ  ف   َأك ون   فَ ه َناكَ  ّب 
  معا   اآلن   نعرتف ل .  ظلم  كل   من  ويطهر   اخلطااي   يغفر وهو    أمني وعادل. ربنا    اي رب اي يسوع ارمحنا وحنن نعرتف خبطاايان.   اآلن كذلك.   الوعد

 . املسيح رمحة  يف واثقني  خبطاايان 

 االعرتاف  .4
 تمؤخذ بعني االعتبار التوجيهات اخلاصة ّبالعرتاف الفردي )انظر االعرتاف الفردي(.  ، أو بشكل فردي. يف االعرتاف الفرديُيمكن االعرتاف ّبخلطااي مجاعًة 

 االعرتاف ّبخلطاي 
 عنه.  للـممعرَتِف أن يعرتف خبطاايه بتعبريه اخلاص. ُيكن للقسيس الذي يستمع لالعرتاف أن يقرأ االعرتاف ّبخلطااي مع الـممعرَتِف أو نيابة ُيمكن 
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 أّبان السماوي  .1
 . وّبألمور اليت أمهلتها ومل أقم هبا إليك ّبلفكر والقول والفعل إين أعرتف أبين أخطأت 

 إين أعرتف ّبخلصوص أبنين .... 
 . يثقل ضمريي هذا 

 املسترتة اليت ال أعلمها أان.   ي اي رب، أنت ترى كذلك خطااي
 كلها مكشوفة أمامك ومعروفة لديك، 

 عليها من صميم قليب. فأان اندم عليها كل الندامة وآسف  
 ضرع إىل صالحك العظيم أن ترمحين حسب رمحتك ومتحو آاثمي حسب كثرة رأفتك. تفأ

 ابنك يسوع املسيح. ّبسماللهم ارمحين 
 
 اَي َربُّ إنََّك َرحيٌم فاذْكمْرين،  .2

َا ممْنذم اأَلَزِل ِهَي.   اذْكمْر َمرَامِحََك اَي َربُّ َوِإْحَسااَنِتَك، أَلَّنَّ
 اَل َتْذكمْر َخطَااَي ِصَباَي َواَل َمَعاِصيَّ.  

 .  َكَرمْحَِتَك اذْكمْرين أَْنَت ِمْن َأْجِل جموِدَك اَي َربُّ
 أِلنََّك اَي َربُّ َصاِلٌح َوممْسَتِقيٌم، 

 َفاَل تـَْنَساين! 
 

3.   .  ِمَن اأَلْعَماِق َصَرْختم إِلَْيَك اَي َربُّ
، اْْسَْع َصْوِت.   لَِتكمْن أمذماَنَك ممْصِغيَـَتنْيِ ِإىَل َصْوِت َتَضرَُّعاِت. اَي َربُّ

؟   ، اَي َسيِّدم، َفَمْن يَِقفم  ِإْن كمْنَت تـمرَاِقبم اآلاَثَم اَي َربُّ
َاَف ِمْنَك.   أَلنَّ ِعْنَدَك اْلَمْغِفَرَة. ِلَكْي ُيم

 اَي َربُّ ِاْرمَحْيِن اَي َاهللم َحَسَب َرمْحَِتَك.   كَ لِ ذَ لِ 
 َكثْـَرِة َرأْفَِتَك اْمحم َمَعاِصيَّ.  َحَسَب  

ْرين.    اْغِسْليِن َكِثريًا ِمْن ِإْثِْي، َوِمْن َخِطيَّيِت َطهِّ
 أَليّنِ َعاِرٌف ِبََعاِصيَّ، َوَخِطيَّيِت أََماِمي َداِئًما.  

نَـْيَك َصنَـْعتم  اَم َعيـْ ، َوالشَّرَّ قمدَّ  . ِإلَْيَك َوْحَدَك َأْخطَْأتم
 .ْخلمْق يفَّ اَي َاهللم، َورموًحا ممْسَتِقيًما َجدِّْد يف َداِخِليقـَْلًبا نَِقيًّا ا

اِم َوْجِهَك، َورموَحَك اْلقمدُّوَس الَ تـَْنزِْعهم ِمينِّ   . اَل َتْطَرْحيِن ِمْن قمدَّ
 
 أيها اإلله الرحيم،  .4

 أعرتف أمامك أن اخلطية تمقّيدين 
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 ولست قادرًا على حترير نفسي. 
 مشيئتك املقدسة، لقد أخطأت إىل 

 ورفضتم نعمة وصاايك. 
 أنت ترى كل خطاايي، 

 حىت تلك اليت ال أراها أان. 
 ابنك يسوع املسيح.بشفاعة ارمحين اي رب 

 
 اي أرحم الرامحني،   .5

 الرب املصلوب يسوع املسيح. أيها 
 ، البائس مث أان اآل ارمحين 
 بعني رمحتك،   لّ إ وانظر 

 كما نظرت إىل بطرس عندما أنكرك، 
 ، ظرت إىل املرأة اخلاطئة يف بيت الفريسيوكما ن

 . على الصليب لص إىل الو 
 أعطين نعمتك املقدسة، 

 خطاايي،  حىّت أبكي مثل بطرس على 
 ،  اخلاطئة رأة مثل املأحبك من أعماق قليب وحىّت  

 وجهك املقدس إىل مع السارق  حىّت أنظر  و 
 إىل األبد.  ملكوت السماء يف 
 

 أيها اآلب السماوي،  .6
 تراين وترى حياِت كّلها. أنت  

 إين ضعيف وممتـَْعب. 
 حياِت معيبة. 

 خياراِت كانت خاطئة. 
 وأعزُّ الناس لدي أمهلتهم،  

 وتسبَّبتم يف أمٍل لنفسي ولغريي. 
 آِت أمامك اي رب كما أان. 

 ، حب يسوعبشفاعة اي رب 
 أنَّك ستقبلين.  أثق يف 

 اذكرين اي رب برمحتك، 
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 واغفر ل خطاايي. 
 

 (الغفران اإلحالل من اخلطاي )
 
 ربنا يسوع املسيح قال لتالميذه:  .1

 ."  َمْن َغَفْرُت ْ َخطَاَيه  ت  ْغَفر  َله  "

.  ربنا يسوع املسيح الذي أعطى كنيسته سلطااًن على أن ُيمَلَّ مجيع اخلاطئني التائبني املؤمنني به حقًّا، يغفر خطاايك برمحته العظيمة 
 . خطاايكمجيع أمبّشرك ِبغفرة وأان الذي أوالين سلطانه 

 . آمني . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ّبسم
 
 يقول يسوع:   .2

 " ! ب ََنَّ. َمْغف ورَة  َلَك َخطَاَيكَ ث ْق َي  "

.  ربنا يسوع املسيح الذي أعطى كنيسته سلطااًن على أن ُيمَلَّ مجيع اخلاطئني التائبني املؤمنني به حقًّا، يغفر خطاايك برمحته العظيمة ]
 وأان الذي أوالين سلطانه أمبّشرك ِبغفرة مجيع خطاايك. 

 [ آمني. . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ّبسم
 

ق ي الرُّوح  َقر يب  ه َو الرَّبُّ م َن " .3 َلّ ص  م ْنَسح  ، َوُي  ر ي اْلق ل وب   " .م ْنَكس 

.  ربنا يسوع املسيح الذي أعطى كنيسته سلطااًن على أن ُيمَلَّ مجيع اخلاطئني التائبني املؤمنني به حقًّا، يغفر خطاايك برمحته العظيمة 
 وأان الذي أوالين سلطانه أمبّشرك ِبغفرة مجيع خطاايك. 

 آمني.  . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ّبسم
 

 ويقودان إىل احلياة األبدية. ، الرب يغفر لنا مجيعنا خطاايان  .4

 : آمني. الشعب 

 صالة ال .5
ِكنم َأنْ الدعوة للصالة   . صالةللصمت قصرية  بفرتة عَ بَ تْـ تـم  ُيم
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 ! فلنصل :  القسيس 
 

لِّصنا.   .1 )فالن/فالنة( اي رب بروحك    أيِّدْ أيها اإلله القدير، أّبان السماوي. أنت تعرف ضعفنا. وحدك أنت اي رب تستطيع أن ُتم
يسوع    ربنا هذا ّبسم    طلبن القدس لكي يثق )تثق( فيك حىتَّ يف األزمات. نشكرك اي رب ألننا نشعر ّبألمان وحنن بني يديك.  

 املسيح.
 

لرمحتك وصالحك.  (  لجأ ت ل) خملصنا يسوع املسيح. نشكرك على غفران اخلطااي. أْعِط اي رب )فالن/فالنة( القوة كل يوم ليلجأ   .2
يف كلمتك ووعودك اي رب. ساعده )ها( اي رب يف األزمات ويف املعاانة  (  ثق)تَ ثق  على دربك، وأن يَ (  سري )تساعده )ها( لكي يسري  

 . نعمتك ورمحتك  بشفاعة ( بك أكثر فأكثر. نطلب هذا اي رب  ترتبط   هاـعله يرتبط )ونّوره )ها( بروحك القدس. اج
 

 كن اي يسوع أماين ومحاييت.   ، اي ابن هللا. أشكرك ألنك متضي إىل جانيب وتقّويين يف ضعفي.ربنا يسوع املسيح .3
 

 . : آمني الشعب 
 الكلمة خدمة  ب.  

 قراءة الكتاب املقّدس   .6
 . أو آايٍت أخرى يقع عليها االختيار ةيّ الكنس حسب السنة أيًضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى ُيمكن قراءة أحد املقاطع أدانه. وُيكن 

 
 26-23: 73مزمور 

 .َولِكينِّ َداِئًما َمَعَك. أَْمَسْكَت بَِيِدي اْليمْمَن 
 .ََتْخمذمين ِبَرأِْيَك ََتِْدييِن، َوبـَْعدم ِإىَل ََمٍْد 

 َمْن ِل يف السََّماِء؟  
ًئا يف اأَلْرضِ   .َوَمَعَك الَ أمرِيدم َشيـْ

 َقْد َفيِنَ حلَِْمي َوقـَْليب.  
 َصْخَرةم قـَْليب َوَنِصييب هللام ِإىَل الدَّْهِر. 

 
 3-1: 43إشعياء 

، َخاِلقمَك اَي يـَْعقموبم َوَجابِلمَك اَي إِ   ْسرَائِيلم:  َواآلَن هَكَذا يـَقمولم الرَّبُّ
 اَل َُتَْف أَليّنِ َفَديـْتمَك.   -
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 َدَعْوتمَك ِّبْسَِْك. أَْنَت ِل.  
 ِإَذا اْجتَـْزَت يف اْلِمَياِه فََأاَن َمَعَك، َويف اأَلَّْنَاِر َفالَ تـَْغممرمَك.  

 ِإَذا َمَشْيَت يف النَّاِر َفاَل تـمْلذَعم، َواللَِّهيبم الَ ُيمْرِقمَك.  
َلِّصمَك.   أَليّنِ َأاَن الرَّبُّ ِإهلمَك قمدُّوسم ِإْسرَائِيَل، خمم

 
 16-14: 4رسالة بولس الرسول إىل العربانيني  

 عم اْبنم هللِا، فـَْلنَـَتَمسَّْك ِّبإِلقْـرَاِر.  فَِإْذ لََنا َرئِيسم َكَهَنٍة َعِظيٌم َقِد اْجَتاَز السََّماَواِت، َيسمو 
 اَل َخِطيٍَّة.  أَلْن لَْيَس لََنا رَئِيسم َكَهَنٍة َغرْيم قَاِدٍر َأْن يـَْرِثَي ِلَضَعَفاتَِنا، َبْل َممَرٌَّب يف كملِّ َشْيٍء ِمثْـلمَنا، بِ 

ْم بِِثَقٍة ِإىَل َعْرِش النِّْعَمِة ِلَكْي نـََناَل رَ  َد نِْعَمًة َعْواًن يف ِحيِنِه. فـَْلنَـتَـَقدَّ  مْحًَة َوجنَِ
 

 30-28: 11مىت 
 يقول يسوع:  

َعِبنَي َوثَِقيِلي اأَلمْحَاِل، َوَأاَن أمرُيمكممْ " يَع اْلممتـْ  .تـََعاَلْوا ِإَلَّ اَي مجَِ
، أَليّنِ َوِديٌع   لموا ِنرِيي َعَلْيكمْم َوتـََعلَّمموا ِمينِّ  .َوممتَـَواِضعم اْلَقْلِب، فـََتِجدموا رَاَحًة لِنـمفموِسكممْ ِامحِْ

ٌ َومِحِْلي َخِفيٌف.  " أَلنَّ ِنرِيي َهنيِّ

 العظة .7
 اعرتاف اإلميان  .8

 اعرتاف اإلُيان يمقرأم مجاعًة بصوٍت واحد. 
 له واحد،  إب  حننم نؤمن :الشعب 

 آب قادر على كل شيء، 
 خالق السماء واألرض، كل ما يرى وما ال يرى.   

 وبرّب واحد يسوع املسيح.  
 ابن هللا الوحيد. املولود من اآلب قبل كل الدهور.  

 له حق.  إ له حق من إ له. نور من نور. إله من  إ
 مولود غري خملوق. ذو جوهر واحد مع اآلب.  

 هو الذي به كان كل شيء.  
 جل خالصنا نزل من السماء. أ جلنا حنن البشر، ومن  أالذي من  

 وجتسد ّبلروح القدس من مرمي العذراء، وصار إنساان، وصلب يف عهد بيالطس البنطي.   
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 وَتمل. وقرب.  
 وقام يف اليوم الثالث كما جاء يف الكتب. 

 وصعد إىل السماء. وهو جالس عن ُيني اآلب.  
 وات.  وسيأِت أيضا ِبجد، ليدين األحياء واألم  

 .الذي ليس مللكه انقضاء 
 ن ّبلروح القدس، مِ نمؤ و 
 الرب احمليي، املنبثق من اآلب واالبن،  
 املسجود له واملمجد مع اآلب واالبن، الذي تكلم ّبألنبياء.  

 وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.  
 واعرتاف ِبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.  

 ِت.  وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآل
 اجلماعيةالشفعية الصالة  .9
 . بتعبري حرّ الصالة تكون ُيكن أن  

 لنصّل! :  القسيس 

 .  . نضع حياتنا كلها أمامك القدير اإلله  احلي،  اإلله أيها  .1
    تعمل فينا حيًنا بعد حني. اليت  اة نذكر أمامك كنيستك وخّدامها. نشكرك على كلمة احلي

 وأحّبتنا.  أقاربنا وأصدقائنا . نصلي ألجل كل حبائنا أهلنا وأاي رب  نذكر أمامك 
 يف رعاية الضعفاء واملرضى. نطلب منك اي رب القّوة للذين يعملون   .عاجزين مجيع املرضى والـممتأّلمني وال نذكر أمامك اي رب 

  البعض   وبعضنا  أنفسنا  نستودع  ، فيه   واثقني.  املسيح   يسوع  احلبيب  ابنك  يف  هامنحتنا إاي  اليت  األبدية  احلياة  أملنشكرك اي رب على  
 . عنايتك وحفظك  كلها  وحياتنا

 
 كّل مكان.   إىلأن يرسل بشارة األمل والسالم   لنصّل إىل الرب .2

 ]أيّها الّرب ارمحنا.[
 . أنني الـممتأّلمني يسمعلنصّل إىل الرب أن  

 ارمحنا.[ اي يسوع ]
 . األمل يمرسل عونه حيثمما يطغى االكتئاب على لنصّل إىل الرب أن  
 ]أيّها الّرب ارمحنا.[

 
 : آمني. الشعب 

 العشاء الّرّّبين )األفخارستيا( . د
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 املقدس  ترنيمة القرّبن   .10
 ترك فرتة صمت قصرية. . بدل الرتنيمة ُيكن خالل الرتنيمة  جتهيز مائدة األفخارستيا  ويتم . انيم مناسبةُيكن اختيار تر 

 الصالة األفخارستية  .11

 التكريس )رسم العشاء الّرّّبين( الصالة وكلمات  
   الصالة اإلفخارستية كالتال: "لنشكر الّرب إهلنا".  تمبدأَ ُيكن أن  

 
 :  القسيس 

 . جاؤوا إليه أرسلت املسيح إلينا فشفى املربض ووجد الضال واعتن جبميع من  َحىتَّ  اْلَعاملََ اي رب كل  بت َأَحب
 حياته ألجلنا.  َبَذلَ  َحىتَّ أحبَّنا 

 
   ؛ سلم فيهاأ  الرب يسوع ف الليلة اليت   نّ إ

 كسر وقال:  ف، †  أخذ خبزاً وشكر

   . جسدي املكسور ألجلكم †هذا هو   ؛ خذوا كلوا"

 اصنعوا هذا لذكري. 

 أخذ الكأس بعد العشاء قائال: وعلى مثال ذلك 

   .اشربوا منها كلكم 

 ؛ العهد اجلديد بدمي  † هذه الكأس هي 

   ؛ املسفوك عنكم

 ملغفرة اخلطاي.  

 " اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. 

 
 ، احلبيب  اآلب السماوي أيها 

 نبتهج ِبا فعله ابنك احلبيب خلالصنا. 
 املناولة. نشكرك ألننا نلقى يسوع املسيح يف هذه 

 ّبركنا بروحك القدس، 
   نسّبحك يوًما   أن مجيًعا    امنحنا

 . األبدي كوت ملك يف
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 وفيه   ومعه ، خالله من

 ، القدس الروح يف وحدة 
 القدير  باآل أيها   لك امللك

 . بداأل  ىلإ و  دائماواجملد   القوةولك 
 : آمني. الشعب 

 الصالة الرّبنية  .12
 مجاعًة بصوٍت واحد.  الصالة الرّبنية تمقرأم 

 َأَّباَن الَِّذي يف السََّماَواِت،  
 لِيَـتَـَقدَِّس اْْسمَك،  
 لَِيْأِت َمَلكموتمَك،  
 لَِتكمْن َمِشيئَـتمَك  

 .َكَما يف السََّماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرضِ 
َزاَن َكَفافـََنا َأْعِطَنا   يَـْوم، الخمبـْ

 َواْغِفْر لََنا َخطَااَيانَ 
َنا،   نيَ ْذنِبْلمم نـَْغِفرم لِ  َكَما  ِإلَيـْ

 َواَل تمْدِخْلَنا يف جَتْرِبٍَة  
رِّيرِ  َنا ِمَن الشِّ  . لِكْن جنَِّ

 ألنََّك َلَك الـممْلكم والقموَّةم والـَمْجدم ِإىَل األََبد. 
 آمني. 

 سالم الرب    .13
 أو ترتيله.  سالم الربُيكن قراءة 

 الرَّبُّ َمَعكمم. سالم :  القسيس 
 َوَمَع روِحَك أيًضا. :  الشعب 

   ي محل هللا  .14
 . ُيكن للمسؤول الليتورجي أن يكسر اخلبز خالل ترنيمة "اي محل هللا"

 اي محل هللا اي حامل خطااي العامل ارمحنا، :  الشعب 
 اي محل هللا اي حامل خطااي العامل ارمحنا، 

 سالمك.  نا نحاي محل هللا اي حامل خطااي العامل ام 
 الّرّّبينالعشاء   .15
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 التناول 
 يقول أثناء كسر اخلبز يقول: 

 جسد ]ربنا يسوع[ املسيح مكسور ألجلك.  :القسيس 
 ُيكن للممتَناِول أن جييب: آمني. 

 يقول أثناء تقدمي اخلمر: 
 دم ]ربنا يسوع[ املسيح مسفوٌك ألجلك.   :القسيس 

 ُيكن للممتَناِول أن جييب: آمني. 
 كلمات ختامية 

   األبدي.لننال هبذه اهلبة السماوية اخلالص   ّبلفم اي رب دعنا حنفظه بقلب مؤمن  هتناولناما   :القسيس 

 : آمني. الشعب 

 أو

 جسد ودم ربنا يسوع املسيح ُيفظ أرواحنا وأجسادان ]وكل واحد مّنا[ إىل احلياة األبدية.  :القسيس 

 : آمني. الشعب 

 صالة الشكر  .16
 ! فلنصل :  القسيس 

،  نـَْفِسي  ايَ  َّبرِِكي .1  . اْلقمدُّوسَ  اْْسَهم  لِيـمَبارِكِ  َّبِطيِن   يف   َما  وَكملُّ  الرَّبَّ

،  نـَْفِسي  ايَ  َّبرِِكي  . َحَسَناتِهِ  كملَّ   تـَْنَسيْ  َوالَ  الرَّبَّ

يعَ   يـَْغِفرم  الَِّذي  . أَْمرَاِضكِ  كملَّ   َيْشِفي  الَِّذي. ذمنموِبكِ   مجَِ

 . َوالرَّأَْفةِ  ِّبلرَّمْحَةِ   يمَكلِّلمكِ  الَِّذي. َحَياَتكِ  احْلمْفَرةِ  ِمنَ   يـَْفِدي الَِّذي

 اي ربّنا واي أّبان. 

 عم إليك أن تقّوي هبا إُياننا ّبحلياة الدائمة معك. رَّ ضَ تَ ون السماوية الشافية.هبذه اهلبة   قوَّيْتنانشكرك ألنك 

 حنمدك اي رب إذ نلجأ إىل قربك يف ضعفنا. أعّنا حىّت نبقى خاصتك يف احلياة ويف املمات. 

 اْسع اي رب صالتنا ّبسم ابنك احلبيب يسوع املسيح. 

 على هبة العشاء الّرّّبين اليت تقّوي إُياننا بك.  نشكرك أيها اآلب السماوي  .2

 قرّبنا من بعضنا ّبحملّبة وثّبت فينا أمل احلياة األبدية. 
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 يسوع املسيح. ابنك احلبيب  صالتنا ّبسم اْسع  اي رب
   : آمني. الشعب 

 . اخلامتة د
 الربكة   .17

 ُيمكن أيضا ترتيل الربكة. 

 الّرب وُيرسك.   : بمبارِككالقسيس
 ِضيءم الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْيك َويـَْرمَحمك. يم 

 يـَْرَفعم الرَّبُّ َوْجَههم َعَلْيك َوَُيَْنحمك َساَلًما. 
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ّبسم

   : آمني. الشعب 
    

 أو
 .  اآلن وعلى الّدوام يباركك  الّرب القدير الرحيم: القسيس 

 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ّبسم
   : آمني. الشعب 

   ترنيمة  .18
 . مناسبة ُيكن اختيار ترانيم 

 
 

 


