
دفن املوتىخدمة   
ريها قسيس خدمة   .( 2:22. )التعاليم الكنسية بشأنه  يتفق القسيس وأهل الـمجتوف مكان آخر البيت أو يف يف يف الكنيسة أو  دفن املوتى ُيج

 خالل اخلدمة.   الفصح إذا أججريت خدمة دفن املوتى يف الكنيسة، تجنار مشعة
ضر القسيس حفل الّتأبني  يجفضَّلج . اخلدمة تفاصيلعن   الـمجتوف ويتحدث معهمينبغي على القسيس أن يلتقي مجسبًقا مع أهل   . إذا طلب أهل املتوف وأمكنه ذلكأن َيح

 متوّف غائب. عند إجراء خدمة دفن هذه الصيغة عند إجراء خدمة دفن طفل ولد ميّـًتا أو مضمون ْستحعمل يج 
 ر اختيارها. وتتم استشارة مسؤول املوسيقى يف الكنيسة بشأن املوسيقى اليت ُيدج  اختيار املوسيقى. عند  اخلدمة نوعخذ يف االعتبار  ُيب أن يج 

بداية الربكة، ميكن أن  (. إذا كانت الورود سجتوضع على التابوت يف  13  الفقرة( أو بعد الربكة ) 1  الفقرةإذا كانت الورود سجتوضع على التابوت يف الكنيسة، يجفضَّل أن يتمَّ ذلك قبل الرتنيمة )
 يسبق ذلك ترنيمة أو موسيقى. 

م املوكب حامل صليب.  ميجكنج   أن يتلو موكب تشييع اجلثمان ترانيم مجعزّية يف الطريق من الكنيسة إىل املقربة، وميجكنج أْن يتقدَّ
 طرق الدفن املتعارف عليها حمليًّا.  عج تـجتـَّبح 

 

 مقدمة أ.  

 ترنيمة  .1

 . مناسبة أخرىموسيقى أو عزف كون يميكن أن قبل الرتنيمة  
 االفتتاحية الربكة   .2

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب ميكن قراءة الربكة و 

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

 حتية الشعب
 : الرَّبُّ محعحكجم. القسيس 
 وحمحعحكح أيًضا. :  الشعب 

 املقدمة كلمات   .3

 . ةقّدمامليف  ذلك  عن القسيس يعلنكلمات املقّدمة، ينبغي أن  االعرتاف اجلماعي سيأيت بعد    إحدى اخليارات أدانه. إذا كاناملقّدمة بنفسه أو يستعمل  كلمات  القسيسيكتب 

هو )وهي(  و . إىل مثواه األخري على رجاء القيامة واحلياة األبدية فالنة( /)فالن اجتمعنا اليوم لنجشّيع كنيسة املسيحية. الها تأي :  القسيس 
بني يدي هللا واثقني يف املسيح وواثقني يف وعد  )ـها( ه  ستودعج ن  .يف موت املسيح وقيامته شريًكا )شريكًة( ابملعمودية  )صارت(   قد صار 

يًعا َمَعه  الَِّذي َماَت كلمة هللا إذ يقول الكتاب املقّدس: "   ( 5:10األوىل إىل أهل تسالونيكي  ةلاالرس) " .أَلْجِلَنا، َحَّتَّ ِإَذا َسِهْرََن َأْو ِنَْنا ََنَْيا َجَِ

 أو



. نلجأ إىل املسيح الذي  ه )ـها( بني يدي هللاستودعج . نأيها األهل واألصدقاء. احلزن والشوق ميآلن قلوبنا لرحيل )فالن/فالنة(  :القسيس 
ًتا، َوَها َأََن َحيٌّ ِإََل أََبِد اآلِبِديَن! َوِل َمَفاتِيح  اْْلَاِويَِة َواْلَمْوتِ غلب املوت والذي قال: "   ( 1:18 )سفر الرؤاي ". ك ْنت  َمي ْ

 أو

وحنن نثق يف وعود هللا. سنستمع إىل    .أمام هللا لنجشّيع )فالن/فالنة( إىل مثواه األخري اليوم  ، حنن اليوم جمتمعون أيها األصدقاء  :القسيس 
 واحلياة األبدية.   ياملسيح رجاءال كلمة هللا عن فناء احلياة و 

ه  ستودعج احلياة األبدية يف خضم هذا احلزن الشديد. ن رجاء ؛ وأن يجضيئنا القيامةلنطلب من الّرب أن جند العزاء يف صليب املسيح ويف 
 يف املسيح ملجأان ]ونعرتف خبطاايان قائلني[.  نلتمسج )ـها( بني يدي هللا وحنن 

 أو

 الشعب إىل االعرتاف اجلماعي.القسيس  يوّجه  عندما

نشعر ابلندم  )ـها( بني يدي هللا. نستودعجه احلزن والشوق ميآلن قلوبنا لرحيل )فالن/فالنة(.  أيها األهل واألقارب واألصدقاء.  :  القسيس 
لنقف اآلن أمام وجه هللا الرحيم،    كان إبمكاننا أن نفعل العديد من األمور بشكل خمتلف.   ألننا مل نِعش ابلطريقة الصحيحة.وابلضيق  

 ولنعرتف خبطاايان وآباثمنا. 

 االعرتاف اجلماعي  .4
 االعرتاف ابخلطاي 

 ميكن قراءة االعرتاف ابخلطااي بصوت واحد. وميجكن أن ُيثو الشعب على ركبه.  
 أيًضا." يقال فيها مثال "امسع اي ريب اعرتايف الصامت   صالة صامتة قصريةميكن أن يتضمن االعرتاف فرتة 

 اإلله القّدوس،  أيها   نعرتف أمامك:  القسيس 
   ،ابلفكر والقول والفعل   أننا أخطأان إليك
 . هافعلقم بنها ومل  ناوابألمور اليت أمهل

 ع إىل صالحك العظيم أن ترمحنا حسب رمحتك ضرَّ تفن
 ومتحو خطاايان بشفاعة يسوع املسيح.

 أو
  .  ِمنح األحْعمحاِق صحرحْختج إِلحْيكح ايح رحبُّ

كح مجْصِغيـحتحنْيِ ِإىلح صحْوِت تحضحرُّعحايت.  ، امْسحْع صحْويت. لِتحكجْن أجذجانح  ايح رحبُّ
؟   ، ايح سحيِّدج، فحمحْن يحِقفج مح ايح رحبُّ  ِإْن كجْنتح تـجرحاِقبج اآلاثح

. ألحنَّ ِعْندحكح اْلمحْغِفرحةح. ِلكحْي   ُيجحافح ِمْنكح
  .  انـْتحظحْرتجكح ايح رحبُّ



 انـْتحظحرحْت نـحْفِسي،  
 . رحجحْوتج  كح وحِبكحالحمِ 

 
 (الغفران اإلحالل من اخلطاي )

 اإلله القدير يغفر لنا خطاايان ويقودان إىل احلياة األبدية.  :القسيس 

 : آمني الشعب 
 املزمور  .5

 ختيار املزامري حسب السنة الكنسّية أو اختيار مزامري أخرى.  ا كذلك ميكن  
 ميكن قراءة املزمور أو ترتيله. وميكن ترتيل األنتيفون يف بدايته وهنايته. أحلان املزامري يف كتاب الصالة.  

 . ابستثناء األسبوعني األخريين من الصوم الكبري  اجملدلة الصغرى مع املزامري، نقول

 أنتيفون 

نحا، قحوِيحتْ  قحدْ  رحمْححتحهج  ألحنَّ     عحلحيـْ
   .  الدَّْهرِ  ِإىلح   الرَّبِّ  وحأحمحانحةج 

 
 أو

   .أحمَّا أحانح فـحقحْد عحِلْمتج أحنَّ وحلِيِّي ححي  
 19:25املزمور  

 أو
. انـْتحظحرحْت نـحْفِسي، وحِبكحالحمِ  .  كح انـْتحظحْرتجكح ايح رحبُّ  رحجحْوتج

 130:5املزمور  

  املزمور
 الرَّبُّ رحاِعيَّ فحالح يـجْعوِزجِن شحْيٌء.  

 يف محرحاٍع خجْضٍر يـجْرِبضجِِن.  
 ِإىلح ِميحاِه الرَّاححِة يجورِدجِن.  

ِه.    يـحرجدُّ نـحْفِسي. يـحْهِديِِن ِإىلح سجبجِل اْلربِّ ِمْن أحْجِل امسِْ
 أحْيًضا ِإذحا ِسْرتج يف وحاِدي ِظلِّ اْلمحْوِت الح أحخحافج شحرًّا، ألحنَّكح أحْنتح محِعي.  

ًة ُتجحاهح مجضحايِِقيَّ.   ِنِِن. تـجرحتِّبج قجدَّاِمي محاِئدح  عحصحاكح وحعجكَّازجكح مهجحا يـجعحّزايح
  . ْأِسي رحايَّ  محسحْحتح اِبلدُّْهِن رحْأِسي. كح

مِ ِإَّنَّحا خحرْيٌ وحرح  يحايت، وحأحْسكجنج يف بـحْيِت الرَّبِّ ِإىلح محدحى األحايَّ ِم حح بـحعحاِنِِن كجلَّ أحايَّ  . مْححٌة يـحتـْ
   23  املزمور



 
 أو
 

، فحأحْعلحمح كحْيفح أحانح زحاِئلٌ  ِمي كحْم ِهيح ارح أحايَّ  .عحرِّْفِِن ايح رحبُّ هِنحايحيِت وحِمْقدح
  . ِمي أحْشبحارًا، وحعجْمرِي كحالح شحْيءح قجدَّامحكح  هجوحذحا جحعحْلتح أحايَّ

 ِإَّنَّحا نـحْفخحًة كجلُّ ِإْنسحاٍن قحْد ججِعلح. 
؟ رحجحاِئي ِفيكح هجوح    .وحاآلنح، محاذحا انـْتحظحْرتج ايح رحبُّ
، وحاْصغح ِإىلح صجرحاِخي. الح تحْسكجْت عحنْ    دجمجوِعي.   ِاْستحِمْع صحالحيت ايح رحبُّ

ِئي  يِع آابح . نحزِيٌل ِمْثلج َجِح  .ألحِّنِ أحانح غحرِيٌب ِعْندحكح
 12،  7،  4- 5:  39املزمور  

 

  أو

اِوِل اْلِميحاِه،    كحمحا يحْشتحاقج اإِليَّلج ِإىلح جحدح
ا تحْشتحاقج نـحْفِسي إِلحْيكح ايح هللاج   .هكحذح

  .  عحِطشحْت نـحْفِسي ِإىلح هللِا، ِإىلح اإِللِه احلْحيِّ
 محَتح أحِجيءج وحأحتـحرحاءحى قجدَّامح هللِا؟ 

ِنيحٌة ايح نـحْفِسي؟    ِلمحاذحا أحْنِت مجْنحح
 وحِلمحاذحا تحِئنِّنيح يفَّ؟  

ي هللاح، ألحِّنِ بـحْعدج أحمْححدجهج، ألحْجِل خحالحِص وحْجِههِ   . اْرُتِح
 

 5 ,2-1 :42املزمور  

 

ْورٍ  ًأ كجْنتح لحنحا يف دحْوٍر فحدح ، محْلجح  .ايح رحبُّ
ْأتح األحْرضح وحاْلمحْسكجونحةح، مجْنذج األحزحِل ِإىلح األحبحِد أحْنتح هللاج  ، أحْو أحْبدح  .ِمْن قـحْبِل أحْن تجولحدح اجْلِبحالج

: »اْرِجعجو   .«ا ايح بحِِن آدحمح تـجْرجعج اإِلْنسحانح ِإىلح اْلغجبحاِر وحتـحقجولج
نـحْيكح ِمْثلج يـحْوِم أحْمِس بـحْعدح محا عحربحح، وحكحهحزِيٍع ِمنح اللَّْيلِ   .ألحنَّ أحْلفح سحنحٍة يف عحيـْ

اِة كحعجْشٍب يـحزجولج   .جحرحفْـتـحهجْم. كحِسنحٍة يحكجونجونح. اِبْلغحدح
بح  . ِعْندح اْلمحسحاِء ُيجحزُّ فـحيـحيـْ اِة يـجْزِهرج فـحيـحزجولج  .سج اِبْلغحدح

ٍة.  ا عحلِّْمنحا فـحنـجْؤتحى قـحْلبح ِحْكمح ِمنحا هكحذح  ِإْحصحاءح أحايَّ
 

   12،  6- 1 : 90  رو مزم



 أو
يِه.  "  ألحنَّهج تـحعحلَّقح يب أججنحِّ

 .أجرحفِّعجهج ألحنَّهج عحرحفح امسِْي
يْق، أجْنِقذجهج   .وحأججمحِّدجهج يحْدعجوِن فحأحْستحِجيبج لحهج، محعحهج أحانح يف الضِّ

ِم أجْشِبعجهج، وحأجرِيِه خحالحِصي  " . ِمْن طجوِل األحايَّ
 

 16- 14 : 91مزمور  

 أو
ِطِِن لِيـجبحارِِك امْسحهج اْلقجدُّوسح  ، وحكجلُّ محا يف ابح رِِكي ايح نـحْفِسي الرَّبَّ  .ابح

، وحالح تـحْنسحْي كجلَّ ححسحنحاتِِه.  رِِكي ايح نـحْفِسي الرَّبَّ  ابح
ِثريج الرَّمْححِة.   الرَّبُّ رحِحيٌم وحرحؤجوٌف، طحوِيلج الرُّوِح وحكح

ائِِفيهِ   .ألحنَّهج ِمْثلج اْرتِفحاِع السَّمحاوحاِت فـحْوقح األحْرِض قحِويحْت رحمْححتجهج عحلحى خح
بـجْعِد اْلمحْشرِِق ِمنح اْلمحْغِرِب أحبـْعحدح عحنَّا محعحاِصيـحنحا   .كح

ائِِفيهِ كحمحا يحرتححأحفج األحبج عح   .لحى اْلبحِننيح يحرتححأحفج الرَّبُّ عحلحى خح
ِر احلْحْقِل كحذِلكح يـجْزِهرج  مجهج. كحزحهح  .اإِلْنسحانج ِمْثلج اْلعجْشِب أحايَّ
 .ألحنَّ رًَِيا تـحْعربجج عحلحْيِه فحالح يحكجونج، وحالح يـحْعرِفجهج محْوِضعجهج بـحْعدج 

ائِِفيهِ أحمَّا رحمْححةج الرَّبِّ فحِإىلح   . الدَّْهِر وحاألحبحِد عحلحى خح
   17- 15،  13- 11،  8،  2- 1  :103مزمور  

 
 .ِمنح األحْعمحاِق صحرحْختج إِلحْيكح ايح رحبُّ 

كح مجْصِغيـحتحنْيِ ِإىلح صحْوِت تحضحرُّعحايت  ، امْسحْع صحْويت. لِتحكجْن أجذجانح  .ايح رحبُّ
 ، مح ايح رحبُّ ؟ ِإْن كجْنتح تـجرحاِقبج اآلاثح   ايح سحيِّدج، فحمحْن يحِقفج

 .ألحنَّ ِعْندحكح اْلمحْغِفرحةح. ِلكحْي ُيجحافح ِمْنكح 
 . . انـْتحظحرحْت نـحْفِسي، وحِبكحالحِمِه رحجحْوتج  انـْتحظحْرتجكح ايح رحبُّ

ِثريٌ  هج ِفًدى كح ، ألحنَّ ِعْندح الرَّبِّ الرَّمْححةح وحِعْندح  . ِلريحْجج ِإْسرحائِيلج الرَّبَّ
   7،  5- 1  :130مزمور  

 
ْتحِِن وحعحرحفْـتحِِن  ، قحِد اْختحربح  .ايح رحبُّ

 .أحْنتح عحرحْفتح ججلجوِسي وحِقيحاِمي. فحِهْمتح ِفْكرِي ِمْن بحِعيدٍ 
 . ، وحكجلَّ طجرجِقي عحرحْفتح  محْسلحِكي وحمحْربحِضي ذحرَّْيتح
 .أجمِّي ألحنَّكح أحْنتح اقْـتـحنـحْيتح كجْليحيتحَّ. نحسحْجتحِِن يف بحْطِن 



، وحنـحْفِسي تـحْعِرفج ذِلكح يحِقيًنا  .أحمْححدجكح ِمْن أحْجِل أحِّنِ قحِد اْمتـحْزتج عحجحًبا. عحِجيبحٌة ِهيح أحْعمحالجكح
ْ َتحْتحِف عحْنكح ِعظحاِمي ِحينحمحا صجِنْعتج يف اخلْحفحاِء، وحرجِقْمتج يف أحْعمحاِق األحْرضِ   .ملح

نحاكح أحْعضحاِئي، وحيف  ْ يحكجْن وحاِحٌد ِمنـْهحارحأحْت عحيـْ  . ِسْفرِكح كجلُّهحا كجِتبحْت يـحْومح تحصحوَّرحْت، ِإْذ ملح
 !محا أحْكرحمح أحْفكحارحكح ايح احهللج ِعْنِدي! محا أحْكثـحرح َججْلحتـحهحا 

 . ِإْن أجْحِصهحا فحِهيح أحْكثـحرج ِمنح الرَّْمِل. اْستـحيـْقحْظتج وحأحانح بـحْعدج محعحكح 
   18- 13،  3- 1  :139مزمور  

 

  اجملدلة الصغرى
 ن  االبْ آلب وح لِ   دج جْ مح الْ 
 س  دج وح القج الرُّ آلب وح لِ   دج جْ مح الْ 

 اآلنح  وح هْ وح  ءِ دْ بح  الْ يف  انح ا كح مح كح 
 . نيح آمِ  ينح رِ اهِ الدَّ  رِ هْ  دح ىلح إِ  ونج كج يح سح وح 

 نتيفون تكرار األ

 ّصالة ال .6
ِكنج أحنْ لصالة الشعب ل دعوة  . صالةلل صمت قصرية  بفرتة عح بح تْـ تـج   ميج

 ! فلنصل :  القسيس 

 . ، أابان السماوي أيها اإلله القدير  .1
 ؛ على الصليب  من خالل عذاب ابنك احلبيب 

 . فتح لنا الطريق إىل احلياة األبدية  قيامته اجمليدةومن خالل 
 أعّنا على أن نلجأ إىل املسيح بكّل قلوبنا. 

 اإلشراقة األبدية. نسّبحك يف نجسّبحك اآلن ويف اليوم األخري س
 . امسع اي رب صالتنا بوساطة ربّنا يسوع املسيح

 امسعنا فأنت مع اآلب والروح القدس
 حي  وذو سلطان دائما وإىل األبد. 

 

 اي رب، اي أابان.  .2
 . ونبكي إذا حان وقتج احلزن والبكاء أعطنا الّشجاعة لكي حنزن 

 ، تو امل ةيف ظلم فقط امِحنا أثناء احلجزن حَتَّ ال نفّكر 
 احلياة األبدية.  رجاءوحَّت نتذّكر كذلك  

   عّلمنا أن نثق يف ابنك يسوع املسيح الذي غلب املوت. 



 بثقة وأمان.   وساعدان على مواجهة الغداي رب    عّزان
 . امسع اي رب صالتنا بشفاعة ربّنا يسوع املسيح

 

 . خملصناأيها املسيح، اي  .3
   عندما يقرتب املوت منا.  أنت تعرف األمل الذي نشعر به

 قلوبنا.  على عزيز شخص  فراقأنت تعرف مدى صعوبة 
 لقد أحببتنا حَّت النهاية وقابلت أهوال املوت. 

 . يف رعايتك فالنة( أو بفالن ) ب  نعهد
 أعطنا عزاءك يف حزننا. 

 أيها القائم من بني األموات. امسع اي رب صالتنا اي ربّنا 
   

 . إله النعمة والرمحة اي رب، اي  .4
 امنح أخاان / أختنا )فالن أو فالنة( الذي )اليت( فارقنا )فارقتنا( الراحة األبدية. 

 األخرية   )ـها( أضئ مبجدك رحلته 
 . القيامة واحلياة األبدية رجاء على   )ـها( ه اذكر ب حنتفل اليوم حنا أن ن وام

 من املباركني. )فتكون(  فيكون مالئكتك   )ـها(مله حتأن  نصلي إليك 
 مك يف اجلنة. سال ه )ـها(ونصلي أن متنح

 . له )هلا( أماانً ن و كي  تهعاشفو ابنك  عذاب
 . امسع اي رب صالتنا اي ربّنا بشفاعة ابنك احلبيب يسوع املسيح

 
 . : آمني الشعب 

 الكلمة خدمة  ب.  

 والعظة   قراءة الكتاب املقّدس  .7
 اخليار أ 

 قراءة الكتاب املقدس 
 .  ةيّ الكنس حسب السنة أيًضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى ميجكن قراءة أحد املقاطع أدانه. وميكن 

 . قبل البدء ابلقراءة  املقطع املراد قراءتهعن يعلن القارئ 
 املقّدس مبزمور أو ترنيمة، أو بعزف موسيقى أو بفرتة صمت للتأّمل. وميكن أن تجتبع قراءة الكتاب 

 
 21- 18:  8  الرسالة إىل أهل رومية

 .فحِإِّنِ أحْحِسبج أحنَّ آالحمح الزَّمحاِن احلْحاِضِر الح تـجقحاسج اِبْلمحْجِد اْلعحِتيِد أحْن يجْستـحْعلحنح ِفينحا 



 .يـحتـحوحقَّعج اْسِتْعالحنح أحبـْنحاِء هللاِ ألحنَّ انِْتظحارح اخلْحِليقحِة 
 .لحْيسح طحْوًعا، بحْل ِمْن أحْجِل الَِّذي أحْخضحعحهحا عحلحى الرَّجحاءِ   ِإْذ أجْخِضعحِت اخلْحِليقحةج لِْلبجْطِل 

 حجرِّيَِّة جمحِْد أحْوالحِد هللِا. ألحنَّ اخلْحِليقحةح نـحْفسحهحا أحْيًضا سحتـجْعتحقج ِمْن عجبجوِديَِّة اْلفحسحاِد ِإىلح 
   

 27- 24:  8  الرسالة إىل أهل رومية

لحْصنحا. وحلِكنَّ الرَّجحاءح اْلمحْنظجورح لحْيسح رحجحاًء، ألحنَّ محا يـحْنظجرجهج أحححٌد كحْيفح يـحْرججو   هج أحْيًضا؟ أحنَـّنحا اِبلرَّجحاِء خح
 .فحِإنَـّنحا نـحتـحوحقَـّعجهج اِبلصَّرْبِ وحلِكْن ِإْن كجنَّا نـحْرججو محا لحْسنحا نـحْنظجرجهج 

يـحنـْبحِغي. وحلِكنَّ   نجصحلِّي ألحْجِلِه كحمحا  نـحْعلحمج محا  لحْسنحا  يجِعنيج ضحعحفحاتِنحا، ألحنَـّنحا  أحْيًضا  الرُّوحج  ِِبحا وحكحذِلكح  يـجْنطحقج  ِفينحا ِبِحانٍَّت الح  يحْشفحعج  نـحْفسحهج   .الرُّوحح 
 .يـحْفححصج اْلقجلجوبح يـحْعلحمج محا هجوح اْهِتمحامج الرُّوِح، ألحنَّهج ِِبحسحِب محِشيئحِة هللِا يحْشفحعج يف اْلِقدِّيِسنيح وحلِكنَّ الَِّذي 

 
 39- 37،  35- 31:  8  الرسالة إىل أهل رومية

نحا؟   ِإْن كحانح هللاج محعحنحا، فحمحْن عحلحيـْ
ْ يجْشِفْق عحلحى ابِْنِه، بحْل   بـجنحا أحْيًضا محعحهج كجلَّ شحْيٍء؟ احلَِّذي ملح لحهج ألحْجِلنحا أحَْجحِعنيح، كحْيفح الح يـحهح  بحذح

 .محْن سحيحْشتحِكي عحلحى خمجْتحارِي هللِا؟ احهللج هجوح الَِّذي يجربحِّرج 
، بحْل اِبحلْحرِيِّ قحامح أحْيًضا، الَِّذي هج  نِي هللِا، الَِّذي أحْيًضا يحْشفحعج ِفينحا محْن هجوح الَِّذي يحِدينج؟ احْلمحِسيحج هجوح الَِّذي محاتح  . وح أحْيًضا عحْن ميِح

اٌد أحْم ججوٌع أحْم عجْرٌي أحْم خحطحٌر أحْم سح  ٌة أحْم ِضْيٌق أحِم اْضِطهح  ْيٌف؟ محْن سحيـحْفِصلجنحا عحْن حمححبَِّة اْلمحِسيِح؟ أحِشدَّ
يِعهحا يـحْعظجمج انِْتصحارجانح ابِ  بـَّنحاوحلِكنـَّنحا يف هِذِه َجِح  .لَِّذي أححح

 ًة وحالح مجْستـحْقبـحلحًة، فحِإِّنِ مجتـحيـحقٌِّن أحنَّهج الح محْوتح وحالح ححيحاةح، وحالح محالحِئكحةح وحالح رجؤحسحاءح وحالح قـجوَّاِت، وحالح أجمجورح ححاِضرح 
ِليقحةح أجْخرحى، تـحْقِدرج أحْن  ، وحالح خح  .تـحْفِصلحنحا عحْن حمححبَِّة هللِا الَّيِت يف اْلمحِسيِح يحسجوعح رحبِّنحا وحالح عجْلوح وحالح عجْمقح

  

   57- 53:  15  كورنثوس  أهل  إىل  األوىل  رسالةال

ا   مح محْوٍت. وحمحَتح لحِبسح هذح ا اْلمحاِئتح يـحْلبحسج عحدح مح فحسحاٍد، وحهذح ا اْلفحاِسدح الحبجدَّ أحْن يـحْلبحسح عحدح مح  ألحنَّ هذح ا اْلمحاِئتج عحدح مح فحسحاٍد، وحلحِبسح هذح اْلفحاِسدج عحدح
؟  ِلمحةج اْلمحْكتجوبحةج: »ابـْتجِلعح اْلمحْوتج ِإىلح غحلحبحٍة«. »أحْينح شحوْكحتجكح ايح محْوتج اِويحةج؟« أحمَّا شحوْكحةج اْلمحْوِت فحِهيح  محْوٍت، فحِحينحِئٍذ تحِصريج اْلكح أحْينح غحلحبـحتجِك ايح هح

. وحلِكْن شجْكرًا هلِل الَِّذي يـجْعِطينحا اْلغحلحبحةح ِبرحبِّنحا يحسجوعح اْلمح اخلْح   . ِسيحِ ِطيَّةج، وحقـجوَّةج اخلْحِطيَِّة ِهيح النَّامجوسج
 

  5- 1:  15  كورنثوس  أهل  إىل  الرسالة الثانية

  ، ِتنحا األحْرِضيُّ ْيمح فحِإنَـّنحا يف هِذِه أحْيًضا نحِئنُّ     . فـحلحنحا يف السَّمحاوحاِت بِنحاءٌ ِمنح هللِا، بـحْيٌت غحرْيج محْصنجوٍع بِيحٍد، أحبحِدي  أحنَـّنحا نـحْعلحمج أحنَّهج ِإْن نجِقضح بـحْيتج خح
نـحنحا الَِّذي ِمنح السَّمحاءِ  نَـّنحا حنحْنج الَِّذينح يف اخلْحْيمحِة نحِئنُّ مجثْـقحِلنيح، ِإْذ لحْسنحا  فحإِ  .وحِإْن كجنَّا الحِبِسنيح الح نجوجحدج عجرحاةً  .مجْشتحاِقنيح ِإىلح أحْن نـحْلبحسح فـحْوقـحهحا محْسكح

تـحلحعح اْلمحاِئتج ِمنح احلْحيحاةِ  ا عحْيِنِه هجوح هللاج، الَِّذي أحْعطحاانح أحْيضً  .نجرِيدج أحْن َنحْلحعحهحا بحْل أحْن نـحْلبحسح فـحْوقـحهحا، ِلكحْي يـجبـْ  .ا عحْربجونح الرُّوحِ وحلِكنَّ الَِّذي صحنـحعحنحا هِلذح
 

   18-13:  4  تسالونيكي  أهل  إىل  األوىل  رسالةال

اْلبحاِقنيح الَِّذينح  ِة الرَّاِقِدينح، ِلكحْي الح حتحْزحنجوا كح  الح رحجحاءح هلحجْم. ألحنَّهج ِإْن كجنَّا نـجْؤِمنج أحنَّ يحسجوعح محاتح وحقحامح،  ُثجَّ الح أجرِيدج أحْن ُتحْهحلجوا أحيّـُهحا اإِلْخوحةج ِمْن ِجهح
يفحكحذِلكح الرَّاِقدجونح بِيحسجوعح، سحيجْحِضرجهجمج   : ِإنَـّنحا حنحْنج األحْحيحاءح اْلبحاِقنيح ِإىلح جمِح ِة الرَّبِّ ِلمح ا ِبكح ، الح نحْسِبقج  هللاج أحْيًضا محعحهج. فحِإنَـّنحا نـحقجولج لحكجْم هذح ِء الرَّبِّ



ٍة وحبجوِق هللِا، سحْوفح يـحنْ  زِلج ِمنح السَّمحاِء وحاألحْموحاتج يف اْلمحِسيِح سحيـحقجومجونح أحوَّاًل. ُثجَّ حنحْنج  الرَّاِقِدينح. ألحنَّ الرَّّب نـحْفسحهج ِِبجتحاٍف، ِبصحْوِت رحئِيِس محالحِئكح
ا نحكجونج كجلَّ  يًعا محعحهجْم يف السُّحجِب ِلمجالحقحاِة الرَّبِّ يف اهْلحوحاِء، وحهكحذح . ِلذِلكح عحزُّوا بـحْعضج األحْحيحاءح اْلبحاِقنيح سحنجْخطحفج َجِح كجْم بـحْعًضا   ِحنٍي محعح الرَّبِّ

ا اْلكحالحمِ   . ِِبذح
 

 7- 3:  1  األوىل  بطرس  رسالة

نِيحًة لِرحجحاٍء ححيٍّ  ِثريحِة وحلحدحانح اثح يـحْفَنح  ، ِبِقيحامحِة يحسجوعح اْلمحِسيِح ِمنح األحْموحاِت، ِلِمريحاٍث الح  مجبحارحٌك هللاج أحبجو رحبِّنحا يحسجوعح اْلمحِسيِح، الَِّذي ححسحبح رحمْححِتِه اْلكح
نَّسج وحالح يحْضمحِحلُّ، حمحْفجوٌظ يف السَّمحاوحاِت ألحْجِلكجْم،   أحنـْتجمج الَِّذينح ِبقجوَِّة هللِا حمحْرجوسجونح، إبِِميحاٍن، خِلحالحٍص مجْستـحعحدٍّ أحْن يـجْعلحنح يف الزَّمحاِن    5وحالح يـحتحدح

تحِهججونح، محعح أحنَّكجمج اآل بج    نح  األحِخرِي. الَِّذي بِِه تـحبـْ حتجْزحنجونح يحِسريًا بِتحجحاِربح مجتـحنـحوِّعحٍة، ِلكحْي تحكجونح تـحزِْكيحةج ِإميحاِنكجْم، وحِهيح أحْْثحنج ِمنح    ِإْن كحانح ُيِح
ْتحححنج اِبلنَّاِر، تجوجحدج لِْلمحْدِح وحاْلكحرحامحِة وحاْلمحْجِد ِعْندح اْسِتْعالحنِ   .  يحسجوعح اْلمحِسيحِ الذَّهحِب اْلفحاِن، محعح أحنَّهج ميج

 
 17- 13،  10- 9  :7  سفر الرؤاي

ْ يحْستحِطْع أحححٌد أحْن يـحعجدَّهج، ِمْن كجلِّ األجمحِم وحاْلقحبحاِئِل وحالشُّ  ِثرٌي ملح ا نحظحْرتج وحِإذحا َجحٌْع كح عجوِب وحاألحْلِسنحِة، وحاِقفجونح أحمحامح اْلعحْرِش وحأحمحامح اخلْحرجوِف،  بـحْعدح هذح
: مجتحسحْربِ   ِلنيح بِِثيحاٍب بِيٍض وحيف أحْيِديِهْم سحعحفج النَّْخِل وحهجْم يحْصرجخجونح ِبصحْوٍت عحِظيٍم قحائِِلنيح

 »اخلْحالحصج إِلهلِنحا اجلْحاِلِس عحلحى اْلعحْرِش وحلِْلخحرجوِف«. 
اِب اْلِبيِض، محْن هجْم؟ وحِمْن أحْينح أحتـحْوا؟« فـحقجْلتج لحهج: »ايح سحيِّدج، أحْنتح تـحْعلحمج«. فـحقحالح  وحأجحابح وحاِحٌد ِمنح الشُّيجوِخ قحاِئاًل ِل: »هؤجالحِء اْلمجتحسحْربِلجونح اِبلثِّيح 

يقحِة اْلعحِظيمحِة، وحقحْد غحسَّلجوا ثِيحاِبحجْم وحبـحيَّضجوا ثِيحاِبحجْم يف   ذِلكح هجْم أحمحامح عحْرِش هللِا، وحُيحِْدمجونحهج    دحِم اخلْحرجوِف ِمْن أحْجلِ ِل: »هؤجالحِء هجمج الَِّذينح أحتـحْوا ِمنح الضِّ
لُّ فـحْوقـحهجْم. لحْن ُيحجوعجوا بـحْعدج، وحلحْن يـحْعطحشجوا   ِلِه، وحاجلْحاِلسج عحلحى اْلعحْرِش َيِح ْيكح بـحْعدج، وحالح تـحقحعج عحلحْيِهِم الشَّْمسج وحالح شحْيٌء ِمنح احلْحرِّ،  هنححارًا وحلحْياًل يف هح

يٍَّة، وحميحْسححج هللاج كجلَّ دحْمعح ألحنَّ اخلْح   ٍة ِمْن عجيجوهِنِْم«. رجوفح الَِّذي يف وحسحِط اْلعحْرِش يـحْرعحاهجْم، وحيـحْقتحادجهجْم ِإىلح يـحنحابِيِع محاٍء حح
 

 79- 78:  1  لوقا
امحنحا يف طحرِيِق  ِبِحْحشحاِء رحمْححِة ِإهلِنحا الَّيِت ِِبحا افْـتـحقحدحانح اْلمجْشرحقج ِمنح   ِة وحِظالحِل اْلمحْوِت، ِلكحْي يـحْهِديح أحْقدح اْلعحالحِء. لِيجِضيءح عحلحى اجلْحاِلِسنيح يف الظُّْلمح

 . السَّالحِم«
 31- 29:  2لوقا  

 اآلنح تجطِْلقج عحْبدحكح ايح سحيِّدج ححسحبح قـحْوِلكح ِبسحالحٍم،  -
، ألحنَّ عحْيِنحَّ قحْد أحْبصحرحَتح   خحالحصحكح

يِع الشُّعجوبِ  ْدتحهج قجدَّامح وحْجِه َجِح  . الَِّذي أحْعدح
 29- 24:  5يوحنا  

يحاٌة أحبحِديٌَّة،  قال يسوع: " دحيـْنجونحٍة، بحْل قحِد انـْتـحقحلح ِمنح  وحالح يحْيت ِإىلح  اححلْحقَّ احلْحقَّ أحقجولج لحكجْم: ِإنَّ محْن يحْسمحعج كحالحِمي وحيـجْؤِمنج اِبلَِّذي أحْرسحلحِِن فـحلحهج حح
 " .اِمعجونح َيحْيـحْونح اححلْحقَّ احلْحقَّ أحقجولج لحكجْم: ِإنَّهج َتحْيت سحاعحٌة وحِهيح اآلنح، ِحنيح يحْسمحعج األحْموحاتج صحْوتح اْبِن هللِا، وحالسَّ  .اْلمحْوِت ِإىلح احلْحيحاةِ 

يحاٌة يف ذحاتِِه، كحذِلكح أحْعطحى االْبنح أحْيًضا أحْن تحكجونح لحهج ححيحاٌة يف ذحاتِِه،ألحنَّهج كحمحا أحنَّ اآلبح لحهج     .وحأحْعطحاهج سجْلطحااًن أحْن يحِدينح أحْيًضا، ألحنَّهج اْبنج اإِلْنسحانِ   حح
يعج الَِّذينح يف  ا، فحِإنَّهج َتحْيت سحاعحٌة ِفيهحا يحْسمحعج َجِح فـحيحْخرججج الَِّذينح فـحعحلجوا الصَّاحِلحاِت ِإىلح ِقيحامحِة احلْحيحاِة، وحالَِّذينح     اْلقجبجوِر صحْوتحهج، الح تـحتـحعحجَّبجوا ِمْن هذح

يـْنجونحِة.  " عحِملجوا السَّيِّئحاِت ِإىلح ِقيحامحِة الدَّ
 

 40- 37:  6يوحنا  



ألحِّنِ قحْد نـحزحْلتج ِمنح السَّمحاِء، لحْيسح ألحْعمحلح محِشيئحيِت، بحْل    .يـجْقِبْل ِإِلحَّ الح أجْخرِْجهج خحارًِجا كجلُّ محا يـجْعِطيِِن اآلبج فحِإِلحَّ يـجْقِبلج، وحمحْن  قال يسوع: "
ًئا، بحْل أجقِ  .محِشيئحةح الَِّذي أحْرسحلحِِن  ألحنَّ هِذِه ِهيح   .يمجهج يف اْليـحْوِم األحِخريِ وحهِذِه محِشيئحةج اآلِب الَِّذي أحْرسحلحِِن: أحنَّ كجلَّ محا أحْعطحاِن الح أجتِْلفج ِمْنهج شحيـْ

يحاٌة أحبحِديٌَّة، وحأحانح أجِقي  " . مجهج يف اْليـحْوِم األحِخريِ محِشيئحةج الَِّذي أحْرسحلحِِن: أحنَّ كجلَّ محْن يـحرحى االْبنح وحيـجْؤِمنج بِِه تحكجونج لحهج حح
 

 26- 21:  11يوحنا  
ْ ميحجْت أحِخيفـحقحالحْت محْراثح لِيحسجوعح: »ايح   هج  !سحيِّدج، لحْو كجْنتح ههجنحا ملح قحالح هلححا    .»لِكِنِّ اآلنح أحْيًضا أحْعلحمج أحنَّ كجلَّ محا تحْطلجبج ِمنح هللِا يـجْعِطيكح هللاج ِإايَّ

: »أحانح أحْعلحمج أحنَّهج سحيـحقجومج يف    .»يحسجوعج: »سحيـحقجومج أحخجوكِ  قحالح هلححا يحسجوعج: »أحانح هجوح اْلِقيحامحةج وحاحلْحيحاةج. محْن    .»اْلِقيحامحِة، يف اْليـحْوِم األحِخريِ قحالحْت لحهج محْراثح
يًّا وحآمحنح يب فـحلحْن ميحجوتح ِإىلح األحبحِد.  آمحنح يب وحلحْو محاتح فحسحيحْحيحا،   وحكجلُّ محْن كحانح حح

 
 6- 1:  14يوحنا  

ِثريحٌة، وحِإالَّ فحِإِّنِ كجْنتج قحْد قـجْلتج لحكجْم. أحانح أحْمِضي ألجِعدَّ   .تحْضطحِرْب قـجلجوبجكجْم. أحنـْتجْم تـجْؤِمنجونح اِبهلِل فحآِمنجوا يب »الح  قال يسوع: " يف بـحْيِت أحيب محنحازِلج كح
وحتـحْعلحمجونح ححْيثج أحانح أحْذهحبج    كجْم ِإِلحَّ، ححَتَّ ححْيثج أحكجونج أحانح تحكجونجونح أحنـْتجْم أحْيًضا،وحِإْن محضحْيتج وحأحْعدحْدتج لحكجْم محكحااًن آيت أحْيًضا وحآخجذج   لحكجْم محكحااًن،

؟   .»وحتـحْعلحمجونح الطَّرِيقح  ، فحكحْيفح نـحْقِدرج أحْن نـحْعِرفح الطَّرِيقح يحسجوعج: »أحانح هجوح الطَّرِيقج وحاحلْحقُّ    قحالح لحهج   »قحالح لحهج تجومحا: »ايح سحيِّدج، لحْسنحا نـحْعلحمج أحْينح تحْذهحبج
 " وحاحلْحيحاةج. لحْيسح أحححٌد يحْيت ِإىلح اآلِب ِإالَّ يب.

 
 عند إجراء خدمة دفن طفل. 

 16- 13:  10مرقس  
ْتجونح ِإِلحَّ    .قحدَّمجوهجمْ وحقحدَّمجوا إِلحْيِه أحْوالحًدا ِلكحْي يـحْلِمسحهجْم. وحأحمَّا التَّالحِميذج فحانـْتـحهحرجوا الَِّذينح   فـحلحمَّا رحأحى يحسجوعج ذِلكح اْغتحاظح وحقحالح هلحجْم: »دحعجوا األحْوالحدح يح

ْنـحعجوهجْم، ألحنَّ ِلِمْثِل هؤجالحِء محلحكجوتح هللاِ  ْيِه    .»لحهج اححلْحقَّ أحقجولج لحكجْم: محْن الح يـحْقبحلج محلحكجوتح هللِا ِمْثلح وحلحٍد فـحلحْن يحْدخج   .وحالح متح فحاْحتحضحنـحهجْم وحوحضحعح يحدح
رحكحهجْم.   عحلحْيِهْم وحابح

 العظة 
 يتحّدث القسيس ِبرّية أو يستعمل إحدى اخليارات أدانه. ميكن أن تتطّرق العظة للمواضيع التالية:

 مواجهة احلزن  - 
 مراحل حياة الـمجتوفّ  -
 فناء احلياة  -
 رجاء املسيحي ال -
 واحلياة األبدية القيامة   -
 تذّكر املعمودية  -
 املسيح قاهر املوت  -

 

  )ـها(  نفّكر فيه .  األخري)ـها(  إىل مثواه  )ـها(  . لقد اجتمعنا اليوم لنجشيِّعه  )قريبتكم(  قريبكماألعزّاء، مجصابجكم جلل بفقدانكم    األهل أيها  
 . )ـها(  فتمتأل قلوبنا امتناان واحرتاماً له األمور الطيبة اليت خربانها من خالله )ـها(.  احلميدة وكلّ )ـها(  خصاله  . ونتذكر كّل  )ـها(   ويف حياته

)ـها(  بفقدانه    احملزونني)ـها(    ه ذوي  ونستودع   )الـمجتوفّاة(   الـمجتوفّ   نستودع . يجكّلمنا من خالل كلمته. نتقّرب إليه ابلصالة.  أمام هللااآلن  نقف  
 الذي غلب املوت.  القائم ِمْن بنِي األمواتيسوع املسيح تمس أماننا من نصلي إىل هللا العون على حتّمل احلزن، ونل  يف عناية هللا. 



يغادر    وقتٌ كل واحد منا  ل.  إىل زوالٍ   هاكلجنًبا إىل جنب يف هذا العامل. اخلليقة    تسريانوالدة  إنَّ املوت وال جزء من الوجود البشري.    املوت
د  و ع فال ي  عاش بقربنا   ُيطف منا إنساانً املوت  فمن التفكري فيه.    ، نشعر ابخلوفوهلذا السبب  وجمهول. هنائي  أمٌر  . املوت  العامل فيه هذا  

 اًب. قـجرْ   روابطال  أكثرحَّت  قطع  يحبنا واهتمامنا. املوت    نجعرّب له عند إبمكاننا أن  و يع  . اليهأو النظر إل  وال احلديث إليه  هإبمكاننا مساع صوت

واجهنا املوت، نفهم أنه ُيدر بنا االستعداد للرحيل. فكلمة هللا توصينا ِبن نضع أماننا ورجاءان يف يسوع املسيح. فهو قد كّفر  يج عندما  
آَمَن ِب َوَلْو َماَت    َأََن ه َو اْلِقَياَمة  َواْْلََياة . َمنْ "يحسجوعج:    يقولعن خطاايان مبوته. وقد قام من بني األموات وجهَّز لنا بوساطته حياة أبدية.  

 (11:25يوحنا ) ."َفَسَيْحَيا

   

 أو  

ريح هتجبُّ  ك  جزٌء من حياتنا  املوتأن  كل مؤمل  بش  نجْدرِك   .على قلوبكم)إنسانٍة عزيزٍة(    لتشييع إنساٍن عزيزٍ   نا اليوممعتجااألصدقاء األحباء،  
على قلوبكم.  )إنسانًة عزيزًة(  . أنتم، األهل واألقارب، تشعرون كيف أصبح احلزن ابلنسبة لكم حقيقًة ملموسة فقد فقدمت إنساان عزيزًا  علينا 

يف  وأن يعضدكم  تّد إىل املوت أيًضا. نصلي أن يجعزّيكم حضور الّرب  مي  . ولكّن سلطان هللااملوتج أمٌر هنائي ال رجعة فيه. قّوته أكرب مّنا
   م حزنكم وشوقكم. كنعون الّرب ييت كذلك من خالل األشخاص الذين يشاركو حياتكم. أايم ويقّويكم يف األايم القادمة وكل نكم ز ح

.  تهما مال العشب والزهور وهشاشجب، و املاءتدفق  ب ، و حيث تجشبَّه حياتنا ابحللم  يف كلمات الكتاب املقدس أيًضا  حقيقة املوت تنعكس 
خح   ُثجَّ وهكذا، يظهر لنا الوقت الذي يجعطى لنا   ليس فقط    -  ا نحنا هللا وقتً مي.  املختلفة   أيًضا إمكانيات احلياة فيها  ذ منا. أايمنا وسنواتنا  يج

سُّ حنن  و ألنفسنا ولكن أيًضا لبعضنا البعض.   ميكننا  كما  .  اآلخرين أحبائنا، ويف خدمة    ومع يف املنزل،  و الوقت يف العمل،  هذا  قيمة  ب  حنِج
أاّيم  خالل    فالنة( قّدمته لنا  قّدمه لنا فالن )أو األبدية. نشكر هللا على كل اخلري الذي    عندما نفّكر يف بوضوح  الفريدة لوقت  اقيمة    رؤية 

 حياته )ـها(. 

أن نفّكر يف مماتنا ويف األبدية أيًضا. ال أحد يعرف توقيت موته، وعادًة    على  نا الّرب يف كلمتهَيجثُّ ييت علينا َجيعا يوٌم ينتهي فيه مشواران.  
مينحنا    الذي  هللنتمسك اب ما الذي نتمّسك به عندما َتتفي املعونة البشرية وييت اليوم الذي نفارق فيه هذه احلياة؟    ما ييت املوتج فجأًة.

. وقد مات على الصليب  آالمه  بكلّ   البشرنحصيبح  رب بنفسه  تخمّلصنا يسوع املسيح اخ  .على الّسواء    راسًخا يف املوت ويف احلياةانً ا مبنعمته أ
اْلِقَياَمة  َواْْلََياة . َمْن آَمَن ِب َوَلْو  َأََن ه َو  ":  يجؤكِّد ويقول   يحسجوعج و .  ليكّفر عن خطااي كل واحٍد مّنا. وقام من بني األموات فغلب املوت 

ميجكننا أن نتحّلى ابلشجاعة    بيسوع وبغفران اخلطااي  عندما نجؤمن  احملّبة والنعمة هذه.  إّن كنيسة املسيح توصل لنا رسالة  ."َماَت َفَسَيْحَيا 
 ونكون واثقني ِبن املسيح هو الطريق من ظالل املوت إىل النور األبدي. 

  رجاء القيامة   . َجيعنا سنجشحّيع من هذا العامل حني َيني وقتنا. تـجْقرحع األجراس لذكراان وَيتضننا القرب. إن اإلميان ابملسيح هو أكثر مما نراه هنا
ندئذ  سيتحقق عيفتح األجفجقح على تلك اإلشراقة حيث ال يوجد مرض وال عذاب وال موت. وهذه هي القيامة اليت تنتظرها كنيسة املسيح.  

 (19:25)سفر أيوب    " .َأمَّا َأََن فَ َقْد َعِلْمت  َأنَّ َولِيِّي َحيٌّ، َواآلِخَر َعَلى اأَلْرِض يَ ق وم  ذلك الرجاء الذي يتحدَّث عنه سفر أيوب إْذ يقول: " 

 اخليار ب 

 أتمُّل الكتاب املقدس 
قراءة الكتاب املقّدس مبزمور أو ترنيمة،    عح بح وميكن أن تـجتْـ قرأ النصوص ابلتناوب مع الوعظة.  . تج هاي لإع اليت يتم التطرَّق  ي ضاار نص أو نصوص من الكتاب املقّدس حول كل موضوع من املو ييتم اخت 

 . ترنيمة مناسبة اختيار كما ميجكن أيضا   أو بعزف موسيقى أو بفرتة صمت للتأّمل.



 اْلياة فناء  

 : لنستمع إىل كلمة هللا عن فناء حياتنا: القسيس 
 5،  2- 1:  14  أيوبسفر  

بـْعحانج تـحعحًبا ِم وحشح ْرأحِة، قحِليلج األحايَّ  .احإِلْنسحانج محْولجودج اْلمح
 .  ُيحْرججج كحالزَّْهِر ُثجَّ يـحْنححِسمج وحيحرْبححج كحالظِّلِّ وحالح يحِقفج

، وحقحْد  دج أحْشهجرِِه ِعْندحكح مجهج حمحْدجودحًة، وحعحدح  . عحيـَّْنتح أحجحلحهج فحالح يـحتحجحاوحزجهج ِإْن كحانحْت أحايَّ
 

 8- 1:  3سفر اجلامعة  
 ِلكجلِّ شحْيٍء زحمحاٌن، وحِلكجلِّ أحْمٍر حتحْتح السَّمحاوحاِت وحْقٌت:  

 لِْلوالحدحِة وحْقٌت  
 وحلِْلمحْوِت وحْقٌت.  

 لِْلغحْرِس وحْقٌت  
 وحِلقحْلِع اْلمحْغرجوِس وحْقٌت.  

فحاِء وحْقٌت.    لِْلقحْتِل وحْقٌت وحلِلشِّ
 لِْلهحْدِم وحْقٌت وحلِْلِبنحاِء وحْقٌت.  

 لِْلبجكحاِء وحْقٌت وحلِلضَّْحِك وحْقٌت.  
 لِلنـَّْوِح وحْقٌت وحلِلرَّْقِص وحْقٌت.  

 ٌت.  لِتـحْفرِيِق احلِْجحارحِة وحْقٌت وحجِلحْمِع احلِْجحارحِة وحقْ 
 لِْلمجعحانـحقحِة وحْقٌت وحِلالْنِفصحاِل عحِن اْلمجعحانـحقحِة وحْقٌت.  

 لِْلكحْسِب وحْقٌت وحلِْلخحسحارحِة وحْقٌت.  
يحانحِة وحْقٌت وحلِلطَّرِْح وحْقٌت.    لِلصِّ

 لِلتَّْمزِيِق وحْقٌت وحلِلتَّْخِييِط وحْقٌت.  
لُِّم وحْقٌت.    لِلسُّكجوِت وحْقٌت وحلِلتَّكح

  وحْقٌت وحلِْلبـجْغضحِة وحْقٌت.  لِْلحجبِّ 
 لِْلححْرِب وحْقٌت وحلِلصُّْلِح وحْقٌت. 

 
 12:7سفر اجلامعة  

ْجعج الرتُّحابج ِإىلح األحْرِض كحمحا كحانح،    فحريح
 وحتـحْرجعج الرُّوحج ِإىلح هللِا الَِّذي أحْعطحاهحا. 

 
 38:12  إشعياءسفر  

ِة الرَّاِعي.    محْسِكِِن قحِد انـْقحلحعح وحانـْتـحقحلح عحِنِّ كحخحْيمح
يحايت. ِمنح النـَّْوِل يـحْقطحعجِِن.   لحفحْفتج كحاحلْحاِئِك حح



 
 8- 6:  40سفر إشعياء  
   

 صحْوتج قحاِئل:  
ِد«.    »انح

ِدي؟«   : »مبحاذحا أجانح  فـحقحالح
 »كجلُّ جحسحٍد عجْشٌب، وحكجلُّ َجححالِِه كحزحْهِر احلْحْقِل.  

، ذحبجلح الزَّْهرج، ألحنَّ نـحْفخحةح الرَّبِّ هحبَّْت عحلحْيِه.    يحِبسح اْلعجْشبج
 ححقًّا الشَّْعبج عجْشٌب!  

 . ، ذحبجلح الزَّْهرج  يحِبسح اْلعجْشبج
ِلمحةج ِإهلِنحا فـحتـحثْـبجتج ِإىلح األحبحِد«   . وحأحمَّا كح

 
 13:14رسالة إىل العربانيني  ال

ةح.  ِقيحٌة، لِكنـَّنحا نحطْلجبج اْلعحِتيدح  ألحْن لحْيسح لحنحا هجنحا محِدينحٌة ابح
 

 االستعداد للموت 
 : لنستمع إىل كلمة هللا عن االستعداد للموت. القسيس 

 
 90:12مزمور  

ا عحلِّْمنحا فـحنـجْؤتحى قـحْلبح  ِمنحا هكحذح ٍة. ِإْحصحاءح أحايَّ  ِحْكمح
 

   24- 23:  139ور  مزم
 اْختحربِْن ايح احهللج وحاْعِرْف قـحْلِب.  

 .اْمتحِحِنِّ وحاْعِرْف أحْفكحارِي
ِطٌل،    وحاْنظجْر ِإْن كحانح يفَّ طحرِيٌق ابح

 .  وحاْهِدِن طحرِيًقا أحبحِدايًّ
 

 37- 35:  13مرقس  
لِئحالَّ يحْيتح بـحْغتحًة    .تـحْعلحمجونح محَتح يحْيت رحبُّ اْلبـحْيِت، أحمحسحاًء، أحْم ِنْصفح اللَّْيِل، أحْم ِصيحاحح الدِّيِك، أحْم صحبحاًحا ِاْسهحرجوا ِإًذا، ألحنَّكجْم الح يقول يسوع: "
 " وحمحا أحقجولجهج لحكجْم أحقجولجهج لِْلجحِميِع: اْسهحرجوا.   !فـحيحِجدحكجْم نِيحاًما 

 
 2:10  سفر الرؤاي

 " كجْن أحِميًنا ِإىلح اْلمحْوِت فحسحأجْعِطيكح ِإْكِليلح احلْحيحاِة. يقول يسوع: "
 



 3:11  سفر الرؤاي
 " .هحا أحانح آيت سحرِيًعا. متححسَّْك مبحا ِعْندحكح لِئحالَّ يحْخجذح أحححٌد ِإْكِليلحكح يقول يسوع: "

 
 رجاء املسيحي ال

 رجاء املسيحي. ال : لنستمع إىل كلمة هللا عن القسيس 
 

 7- 5،  2- 1:  62  مزمور
 ِإَّنَّحا هلِل انـْتحظحرحْت نـحْفِسي.  

 .ِمْن ِقبحِلِه خحالحِصي 
 ِإَّنَّحا هجوح صحْخرحيت وحخحالحِصي،  

ِثريًا. ئِ محْلجح   ي، الح أحتـحزحْعزحعج كح
 ِإَّنَّحا هلِل انـْتحِظرِي ايح نـحْفِسي،  

 .ألحنَّ ِمْن ِقبحِلِه رحجحاِئي 
 ِإَّنَّحا هجوح صحْخرحيت وحخحالحِصي،  

 .فحالح أحتـحزحْعزحعج  يئِ محْلجح 
 عحلحى هللِا خحالحِصي وحجمحِْدي،  
 صحْخرحةج قـجوَّيت حمجْتحمحايح يف هللِا. 

 
 68:21  مزمور

 احهللج لحنحا ِإلهج خحالحٍص،  
 وحِعْندح الرَّبِّ السَّيِِّد لِْلمحْوِت خمححارِجج. 

 
 26- 23:  73  مزمور

  .  وحلِكِنِّ دحاِئًما محعحكح
 .أحْمسحْكتح بِيحِدي اْليجْمَنح 

 .ِبرحأِْيكح هتحِْديِِن، وحبـحْعدج ِإىلح جمحٍْد َتحْخجذجِن 
 محْن ِل يف السَّمحاِء؟  

ًئا يف األحْرضِ   .وحمحعحكح الح أجرِيدج شحيـْ
ِمي وحقـحْلِب.    قحْد فحِِنح حلْح

 صحْخرحةج قـحْلِب وحنحِصيِب هللاج ِإىلح الدَّْهِر. 
 

 21- 6:20  مَت
أٌ، وحححْيثج الح يـحنـْقجبج سحارِقجونح وحالح يحْسرِقجونح، ألحنَّهج ححْيثج    بحِل اْكِنزجوا لحكجْم كجنجوزًا يف السَّمحاِء، ححْيثج الح يـجْفِسدج سجوٌس وحالح  يقول يسوع: "  صحدح

نـْزجكح هجنحاكح يحكجونج قـحْلبجكح أحْيًضا  " .يحكجونج كح



 
 68- 69:  6يوحنا  

"، ؟ كحالحمج احلْحيحاِة األحبحِديَِّة ِعْندحكح ، ِإىلح محْن نحْذهحبج .وححنحْنج قحْد آمحنَّا    ايح رحبُّ  " وحعحرحفْـنحا أحنَّكح أحْنتح اْلمحِسيحج اْبنج هللِا احلْحيِّ
 

 6:23  الرسالة إىل أهل رومية

 . ألحنَّ أجْجرحةح اخلْحِطيَِّة ِهيح محْوٌت، وحأحمَّا ِهبحةج هللِا فحِهيح ححيحاٌة أحبحِديٌَّة اِبْلمحِسيِح يحسجوعح رحبِّنحا
 

 20- 19:  10رسالة إىل العربانيني  ال
ِم يحسجوعح، اِس« ِبدح يًّا  فحِإْذ لحنحا أحيّـُهحا اإِلْخوحةج ثِقحٌة اِبلدُّخجوِل ِإىلح »األحْقدح  . طحرِيًقا كحرَّسحهج لحنحا ححِديثًا حح

 
 36- 35:  10رسالة إىل العربانيني  ال

ٌة. ألحنَّكجْم   . حتحْتحاججونح ِإىلح الصَّرْبِ، ححَتَّ ِإذحا صحنـحْعتجْم محِشيئحةح هللِا تـحنحالجونح اْلمحْوِعدح فحالح تحْطرححجوا ثِقحتحكجمج الَّيِت هلححا جمجحازحاٌة عحِظيمح
 

 10- 9:  4  يوحنا
ا أجْظِهرحْت حمححبَّةج هللِا ِفينحا: أحنَّ هللاح قحْد أحْرسحلح ابـْنحهج اْلوحِحيدح ِإىلح اْلعحاملِح ِلكحْي حنحْيحا بِِه.  بَّ ِِبذح ا ِهيح اْلمححح نحا هللاح، بحْل أحنَّهج هجوح  يف هذح ةج: لحْيسح أحنَـّنحا حنحْنج أحْحبـحبـْ

انح  بـَّنحا، وحأحْرسحلح ابـْنحهج كحفَّارحًة خِلحطحاايح  . أححح
 

   القيامة واْلياة األبدية 
 . القيامة واحلياة األبدية : لنستمع إىل كلمة هللا عن القسيس 

 
 11- 5:  16  مزمور

ْأِسي.    الرَّبُّ نحِصيبج ِقْسمحيِت وحكح
 .أحْنتح قحاِبضج قـجْرعحيِت 

 ِحبحاٌل وحقـحعحْت ِل يف النـُّعحمحاِء،  
 .فحاْلِمريحاثج ححسحٌن ِعْنِدي 

رِكج الرَّبَّ الَِّذي نحصحححِِن،    أجابح
 .وحأحْيًضا اِبللَّْيِل تـجْنِذرجِن كجْليـحتحايح 
  ِحنٍي،  جحعحْلتج الرَّبَّ أحمحاِمي يف كجلِّ 

ِيِِن فحالح أحتـحزحْعزحعج   .ألحنَّهج عحْن ميح
 ِلذِلكح فحرِحح قـحْلِب، وحابـْتـحهحجحْت رجوِحي.  

ِئنًّا  .جحسحِدي أحْيًضا يحْسكجنج مجْطمح
 ألحنَّكح لحْن تحرْتجكح نـحْفِسي يف اهْلحاِويحِة.  

 .لحْن تحدحعح تحِقيَّكح يـحرحى فحسحاًدا
 ِة.  تـجعحرِّفجِِن سحِبيلح احلْحيحا



 أحمحامحكح ِشبحعج سجرجوٍر.  
ِيِنكح نِعحٌم ِإىلح األحبحِد.   يف ميح

 
 18- 17:  65سفر إشعياء  

ًة  » اِلٌق مسححاوحاٍت جحِديدح ا خح  ألحِّنِ هأحنحذح
ًة،    وحأحْرًضا جحِديدح

ل   .فحالح تجْذكحرج األجوىلح وحالح َتحْطجرج عحلحى ابح
اِلقٌ بحِل افْـرححجوا وحابـْتحِهججوا ِإىلح   األحبحِد يف محا أحانح خح

 17- 16:  3يوحنا  
، ِلكحْي الح يـحْهِلكح كجلُّ محْن يـجْؤِمنج ِبِه، بحلْ قال يسوع: " ا أحححبَّ هللاج اْلعحاملحح ححَتَّ بحذحلح ابـْنحهج اْلوحِحيدح ْ يـجْرِسِل    ألحنَّهج هكحذح تحكجونج لحهج احلْحيحاةج األحبحِديَّةج. ألحنَّهج ملح

 " هج ِإىلح اْلعحاملِح لِيحِدينح اْلعحاملحح، بحْل لِيحْخلجصح ِبِه اْلعحاملحج. هللاج ابـْنح 
 

 47- 44:  6يوحنا  
ْ ُيحْتحِذْبهج اآلبج الَِّذي أحْرسحلحِِن، وحأحانح أجِقيمجهج يف اْليـحْوِم اقال يسوع: " محْكتجوٌب يف األحنِْبيحاِء: وحيحكجونج  ألحِخرِي. ِإنَّهج  الح يـحْقِدرج أحححٌد أحْن يـجْقِبلح ِإِلحَّ ِإْن ملح

عح ِمنح اآلِب وحتـحعحلَّمح يـجْقِبلج ِإِلحَّ. لحْيسح أحنَّ أحححًدا رحأحى  . اححلْحقَّ    اجلْحِميعج مجتـحعحلِِّمنيح ِمنح هللِا. فحكجلُّ محْن مسِح ا قحْد رحأحى اآلبح اآلبح ِإالَّ الَِّذي ِمنح هللِا. هذح
يحاٌة أحبحِديٌَّة. احلْحقَّ أحقجولج لحكجْم:   " محْن يـجْؤِمنج يب فـحلحهج حح

 
 9- 7:  14  الرسالة إىل أهل رومية

، وحإِ  اتِِه. ألحنَـّنحا ِإْن ِعْشنحا فحِللرَّبِّ نحِعيشج اتِِه، وحالح أحححٌد ميحجوتج ِلذح . فحِإْن ِعْشنحا وحِإنْ أحْن لحْيسح أحححٌد ِمنَّا يحِعيشج ِلذح نحا فحِللرَّبِّ َّنحجوتج نحا فحِللرَّبِّ    ْن مجتـْ مجتـْ
، ِلكحْي يحسجودح عحلحى األحْحيحاِء وحاألحْموحاِت.   ا محاتح اْلمحِسيحج وحقحامح وحعحاشح  حنحْنج. ألحنَّهج هِلذح

 
  18- 16:  4  كورنثوس  أهل  إىل  الرسالة الثانية

 ،   فحالدَّاِخلج يـحتحجحدَّدج يـحْوًما فـحيـحْوًما. ألحنَّ ِخفَّةح ِضيقحِتنحا اْلوحْقِتيَّةح تـجْنِشئج لحنحا أحْكثـحرح فحأحْكثـحرح ثِقحلح ِلذِلكح الح نـحْفشحلج، بحْل وحِإْن كحانح إِْنسحانـجنحا اخلْحارِجج يـحْفَنح
ِظرِينح ِإىلح األحْشيحاِء الَّيِت تـجرحى، بحْل ِإىلح الَّيِت الح تـجرحى. ألحنَّ الَّيِت تـج  . وححنحْنج غحرْيج انح  وحْقِتيٌَّة، وحأحمَّا الَّيِت الح تـجرحى فحأحبحِديٌَّة.  رحىجمحٍْد أحبحِدايًّ

 
 8- 7:  4  رسالة الثانية إىل تيمواثوسال

، أحْكمحْلتج السَّْعيح، ححِفْظتج اإِلميحانح، بجهج ِل يف ذِلكح   قحْد جحاهحْدتج اجلِْهحادح احلْحسحنح اْليـحْوِم، الرَّبُّ  وحأحِخريًا قحْد وجِضعح ِل ِإْكِليلج اْلربِّ، الَِّذي يـحهح
بُّونح ظجهجورحهج أحْيًضا  ، وحلحْيسح ِل فـحقحْط، بحْل جِلحِميِع الَِّذينح َيِج نج اْلعحاِدلج  .الدَّايَّ

 
 11- 9:  4رسالة إىل العربانيني  ال

تحهج اْسرتححاحح هجوح أحْيًضا ِمْن  !ِإًذا بحِقيحْت رحاححٌة ِلشحْعِب هللاِ  اِلهِ ألحنَّ الَِّذي دحخحلح رحاحح اِلِه، كحمحا هللاج ِمْن أحْعمح  . فـحْلنحْجتحِهْد أحْن نحْدخجلح تِْلكح الرَّاححةح  .أحْعمح
 

 14:13  سفر الرؤاي



اِء قحاِئاًل ِل: »اْكتجْب: طجوَبح ِلألحْموحاِت الَِّذينح ميحجوتجونح يف الرَّبِّ مجْنذج اآلنح  ْعتج صحْوًَت ِمنح السَّمح يـحقجولج الرُّوحج: »ِلكحْي يحْسرتحَِيجوا ِمْن  «. »نـحعحْم« وحمسِح
بـحعجهجْم«.   أحتْـعحاِِبِْم، وحأحْعمحاهلججْم تـحتـْ

 
 املباركةج. 

 اعرتاف اإلميان  .8
 اعرتاف اإلميان يجقرأج َجاعًة بصوٍت واحد. 

 له واحد،  إب  حننج 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.  
 ل خالصنا نزل من السماء. جأ جلنا حنن البشر، ومن  أالذي من  

 وُتسد ابلروح القدس من مرمي العذراء، وصار إنساان، وصلب يف عهد بيالطس البنطي.   
 وَتمل. وقرب.  

 وقام يف اليوم الثالث كما جاء يف الكتب. 
 وصعد إىل السماء. وهو جالس عن ميني اآلب.  
 وسيأيت أيضا مبجد، ليدين األحياء واألموات.   

 .نقضاء الذي ليس مللكه ا
 ن ابلروح القدس، مِ نجؤ و 
 الرب احمليي، املنبثق من اآلب واالبن،  
 املسجود له واملمجد مع اآلب واالبن، الذي تكلم ابألنبياء.  

 وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.  
 واعرتاف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطااي.  
 وأترجى قيامة املوتى وحياة الدهر اآليت.  

 كلمات الربكة  .9
 .( 16 الفقرةميكن قراءة كلمات الربكة عند القرب ) 

 .)االسم الكامل()فالن/فالنة(   نباركنقف ل يسوع املسيح القائم من بني األموات مؤمنني ب  :قسيس ال
 أو



   .واحلياة األبدية  على رجاء القيامة)االسم الكامل( )فالن/فالنة( ، نبارك ثالوث هللا مؤمنني ب  :قسيس ال
 :  ينثر القسيس بعض الرتاب ثالاًث على نعش املتوف )وميكنه رشم عالمة الصليب ابلرتاب( ويقول

 ،)األمساء األوىل()فالن/فالنة( اي  
 الرتاب إىل الرتاب، 
 والثرى إىل الثرى. 

 األخري. يف اليوم يقيمك  خملصنا يسوع املسيح 
 أو

 ،)األمساء األوىل(اي )فالن/فالنة( 
 ، أتيت  رتابالمن 

 وإىل الرتاب تعود. 
 يف اليوم األخري. يقيمك  خملصنا يسوع املسيح 

 أو
 ،)األمساء األوىل(اي )فالن/فالنة( 

 الرَّبُّ أحْعطحى  
 وحالرَّبُّ أحخحذح،  

 . فـحْليحكجِن اْسمج الرَّبِّ مجبحارحًكا
 ك يف اليوم األخري. قيم املسيح ي خملصنا يسوع 

 أو
 يـجْزرحعج يف هحوحاٍن  
 وحيـجقحامج يف جمحْدٍ 

 يسوع املسيح هو القيامة واحلياة. 
 

 إذا كان املتوف قد وجِلد ميًتا أو طفال صغريًا. 

 ،)األمساء األوىل(اي )فالن/فالنة( 
 هللا، أبوان، خلقك. 

 اخلد للراحة يف حضنه. 
 القيامة واحلياة. خملصنا يسوع املسيح هو 

 ترنيمة    .10
  مباركة القرب أو عزف أية موسيقى مناسبة.  تسبيح ل الرتنيمة ميكن ترديد  بد

 الصالة   .11
 . أقارب املتوّف أو املتوفّاةالتحضري هلذه الصالة مبشاركة وميكن (. 16 الفقرة)استعمال صلوات الدفن  ميكن 

 لنصّل! :  القسيس 



وبقيامته قهرت    حَّت نرَتح فيه.بدفنه قّدستح قربان    على الصليب من أجلنا.  ابنك الوحيد  مسحت مبوت. أنت  اي قدوس  اي رب .1
 . بني يديك  فالنة(  و أ)فالن  )حبيبتنا املتوفّاة(   املوت وفتحت الطريق للحياة األبدية. نستودع حبيبنا املتوفّ 

تساعدان على بناء عالقة حية    نصلي إليك أنلذلك،    املهام.إلجناز العديد من  إىل القّوة    وِباجة  ؛نا َّنضي يف الطريق مازل.  اي رب 
يف خضم  ساعدان    شّجعنا على العيش بثقة وبضمري حي.  أيّدان وأعّنا يف حزننا.   والشعور ابلذنب.  من قلوبنا اخلوف   لْ زِ مع املسيح. أ

القيامة   الثبات علىعلى  يومية  ال   نا مهوم الفصح ورجاء  امنحنا فرحة عيد  اللهم  ربنا يسوع    بوساطةصالتنا    امسع.  هدفنا األبدي. 
 املسيح.

حَت    ت أنت مسحت مبوت ابنك احلبيب على الصليب من أجلنا وأقمتحهج من بني األموا  . املوت  تح غلب  ، اي منر أيها اإلله القدي .2
كن قريًبا من احملزونني وعزَّهم    أن نتذّكر أننا لسنا خالدين هاهنا.  نا. عّلمنا عحلحي   ك ِضيء ِبوحْجهِ تج   نصلي إليك أن .  تكون لنا احلياة األبدية 

إىل   مع َجيع املؤمنني بك يف اليوم األخري   نقوم حَتَّ  شيئتك مل وفًقا   شوقهم. أعنّا اي رب على أن نلتجأ إىل نعمتك، وعلى أن حنيا يف
 ربنا يسوع املسيح. ابنك  صالتنا بشفاعة امسع  .احلياة األبدية 

أشرق   اآلب القدير الرحيم..  ربنا يسوع املسيح  احلبيب  ابنك  بشفاعة بدي األ  سالمك)فالن أو فالنة(   امنح  .اي رب، اي أابان .3
  بدمك الغاِل املبارك. )ـها(  ه  احلياة األبدية. أيها الّرب الصاحل، اي خملّص. لقد فديتح )ـها(  وامنحه  )ـها(  . ارمحه  )ـها(  بنورك األبدي عليه

فنقوم من    إىل ِإشراقة هللا مع املقّدس ابمسك اي رب. ارمحنا حنن أيًضا، وقجدان على طريق احلياة حَت حتسجن خامتة حياتنا )ـها( أدِخلهج 
 بوساطة حمبّتك.  نطلب هذا اي رب  املوت مع الصاحلني. 

  هنشكرك على النعمة اليت أظهرهتا ل . من مهوم احلياة وصراعاهتا  )فالن أو فالنة( )ـتك(لقد حرَّرت خادمك  ،أيها اإلله الرحيم .4
سن استخدام الوقت الذي منحتنا إايه، وحَّت نكون   ولنا.  )ـها( عّز    مجستعّدين لرتك هذه احلياة عندما تدعوان إليك.ساعدان حَّت حنج

وليأِت اي رب اليوم الذي تتحّرر فيه اخلليقة كلها من عبودية الفناء إىل  اي رب ذوي املتوّف احملزونني، وكن أنت أماهنم يف مجصاِبم.  
 ربنا يسوع املسيح. ابنك  صالتنا بشفاعة امسع  حرية أبناء هللا وجمدهم.

الذي أذنت    )فالن أو فالنة(  نشكرك اي رب على حياة  ك تعلم عدد أايم حياتنا.وحدح و .  حلياتنا حدوًدا  وضعتح أنت    .اي رب  .5
 . هلا أن تنتهي 

ثّبت خطواتنا    يجسيطر على أفكاران. كن اي رب قريبا مّنا وقريبا من أولئك الذين دعوهتم إليك.  الشوق   أنّ   كيف  اي رب، أنت ترى
   وستجقّوينا يف األايم القادمة.على طريق احلزن. وامنحنا الثقة ِبنك ستجعيننا 

نشكرك ألنك أعطيتنا يسوع ليجخّلصنا ويكّفر عن خطاايان. أعّنا لكي حنتمي بغفرانك. أعطنا  اي قدُّوس. حمّبتك أقوى من املوت.  
 . ربنا يسوع املسيح  بواسطةثّبت كلمتك يف قلوبنا وقجدان على طريق احلياة األبدية. امسع اي رب صالتنا سالًما يفوق كّل فهم. 

6.  
 عند إجراء خدمة دفن املوتى لشخص تعّذب كثريًا.

عندك سالًما  )ـها(  امنحه    وعذابه )ـها(.  )فالن أو فالنة(متسح دموع خاصتك. أنت تعرف حياة  أنت  اي رب، أيها األب السماوي.  
وراحة أبديني. أنت تعرف كذلك األسئلة اليت مل جند هلا أجوبة. عّلمنا أن نستودع أنفسنا رعايتك بكل اهلموم اليت حنملها؛ وعّلمنا  

 ربنا يسوع املسيح. ابنك  نطلب هذا بشفاعة رشدان إىل الطريق اليت تجؤّدي إليك، يف إشراقة السماوات.  أ  .ال بعضنا محأن حنمل أ
 
7.  

 .ماتح فجأةً عند إجراء خدمة دفن املوتى لشخص 

امنحنا أن جند يف عذاابت خمّلصنا وموته    أنت تعلم حمنتنا وتعلم حاجتنا.نقف أمامك اليوم حائرين وغري قادرين على فهم ما حدث.  
األمور الطيبة اليت خربانها  كّل نشكرك على    الفجائي.  )فالن أو فالنة(امنحنا القّوة لنتحّمل موت  ان.  ان وعزاءح ان ورجاءح وقيامته ملجأح 



منحنا أن نلتقي عندك يف ملكوت  بني يديك ونصّلي: كن قريًبا من احملزونني وعزَّهم يف حزهنم. وا)ـها(  نستودعه    من خالله )ـها(. 
 السماوات. امسع صالتنا بشفاعة ابنك احلبيب، ربنا يسوع املسيح. 

 
8.  

 عنف. ضحيةح مات  عند إجراء خدمة دفن املوتى لشخص 

أعّنا لكي   احلزن.ِبضورك وامنحنا القّوة لنعيش ونتحّمل هذا عّزان  .. أنت تعلم حزننا ومهّنا. كن معنا وخفِّف آالمنا أيها اإلله الرحيم 
نا  تكل أملنا ومرار   نضع. نريد أن ها فهمتو صرخاتنا مع ك ألنك تسشكر نتغلب على الكراهية؛ ساعدان على الصفح. نك و تب حميف نثق 

بشفاعة  امسع صالتنا    .ياتنا حل   معًَن عطنا  ، وأعطنا سالمك أ.  أبدايً   اسالمً   )فالن أو فالنة( منح  ا نا بني يديك.  وكّل حيات ومعاانتنا  
 ابنك احلبيب، ربنا يسوع املسيح. 

 
9.  

 . انتحر عند إجراء خدمة دفن املوتى لشخص  

  . وموته )ـها(  )فالن أو فالنة(  كجن قريبا مّنا يف حمنتنا. وحدك تعلم حياة  من عمق أحزاننا نرفع صوتنا ابلصالة إليك.أيها اإلله الرحيم.  
مدى صعوبة احلياة أحيااًن. أنت تعلم أعماقنا وأفكاران. امحلنا بني ذراعيك يف حزننا وامنحنا  نستودعه )ـها( عناية نعمتك. أنت تعلم  

 نضع ثقتنا يف خمّلصنا يسوع املسيح.   سالمك الذي يفوق كل فهم.
 

10.  
 عند إجراء خدمة دفن املوتى لطفل وجلد ميًتا. 

)ـها(  نستودعه    عندك وعند املالئكة.   أنّه )ـها(  . ولكننا نؤمن)حّيًة(  حيًّا   )ـة(  ملاذا مل يولد هذا الطفل  نفهم أيها اإلله الرحيم. ال  
قريبا اي رب من   الفادي. كن  الوالدين )  فالن وفالنة حضنك األبوي واثقني يف عمل يسوع  العائلة، واألجداد وَجيع    (أمساء  ومن كل 

القادمة. امسع صالتنا  عّزهم اي رب عند  األقارب يف حزهنم.  القّوة لتخطي األايم  ما تستحوذ على عقوهلم األسئلة املؤملة. امنحهم 
 بشفاعة ابنك، ربنا يسوع املسيح. 

 
11.  

 عند إجراء خدمة دفن املوتى لطفل صغري. 

كن قريًبا مّنا واحفظ    الصغري. )فالن أو فالنة(  شِ وخيبة أملنا والفراغ الذي نشعر به وحنن أمام نعْ   اإلله الرحيم. أنت تعلم حزنناأيها 
. كن  )ـها(   لنا يف حياته)قدَّمْتهج(  وعلى كّل ما قدَّمه    )فالن أو فالنة(حتنَّن علينا بنعمتك وحمّبتك. نشكرك على حياة    قلوبنا وأفكاران. 

ان إليك يف اليوم األخري  دْ أرشِ السماوي.  )ـها(  إىل بيته  )ـها(  وخذه    بني ذراعيك )ـها(  امحله  معنا وحنن نودّع هذا الطفل )هذه الطفلة(.  
 بشفاعة ابنك احلبيب، ربنا يسوع املسيح. 

12.  
 عند إجراء خدمة دفن املوتى لطفل.

ك.  بعّلمنا أن نثق  الّرب أعطى، والّرب أخذ.  الصغري.    )فالن أو فالنة(نْعِش  احلزن ميأل قلوبنا وحنن أمام  أيها األب السماوي،  
إليك عند مالئكتك.  )ـها(  القصرية. خذه  )ـها(  حياته  أايم  خالل  )هذه الطفلة(  نشكرك ألنك مسحت لنا ِبن نعيش مع هذا الطفل  



قدان َجيًعا إىل بيتنا    .الشديداحلزن  هذا  امنحهم القوة لتحمل  ع العائلة واألجداد وكل احملزونني.  وم  (أمساء الوالدين)  فالن وفالنة   وكن مع 
 ربنا يسوع املسيح.   خمّلصناامسع صالتنا بشفاعة السماوي يف اليوم األخري. 

13.  
 عند إجراء خدمة دفن املوتى لشاب أو شابة. 

نا ولكننا نريد أن نثق  يط بفناء احلياة استوقفنا. احلزن َيج قصريًة هلذا احلدِّ.    فالنة( )فالن أو  ملاذا كانت حياة  حنن ال نفهم  ،  اي رب 
على كل اخلري واجلمال الذي وهبته إلينا من خالل ابننا )ابنتنا(.  إليك اي رب أن تكون معنا والشوق ميأل قلوبنا. نشكرك  ي  نجصلّ بك.  
،  حنمدك على نعمة املعمودية املقّدسة .  يف حزهنم  األقارب واألصدقاء  ومع العائلة واألجداد وكل  (أمساء الوالدين)  فالن وفالنة   كن مع اي رب  

بني يديك ونلجأ    )فالن أو فالنة(ِبذا الرجاء نستودع    . املوتونشكرك على نعمتك اليت متنحنا األمان وتساعدننا على ُتاوز حدود  
 . الذي هو القيامة واحلياة يسوع املسيح إىل  
14.  

 عند إجراء خدمة دفن املوتى لشخص مجسنٍّ. 

َيه  )ـها(  ؛ ودعحْوتحه عمرًا طويالً  )فالن أو فالنة(أنت أعطيت ،  اإلله الرحيم أيها  الراحة  )ـها( امنحه  . من متاعب الزمان )ـها( إليك لرتج
عّلمنا أن نجؤّسس حياتنا على كلمتك، وأن نسعى وراء كل ما  نشكرك على كّل األمور الطيبة اليت خربانها من خالله )ـها(.    األبدية.

بيتنا  شيئتك حَّت أنيت إليك ونلتقي ِبحبابنا وبك يف  مل أن حنيا وفًقا وعلى هو طيب وصاحل وأبدي. ساعدان على اللجوء إىل نعمتك 
 امسع صالتنا بشفاعة ابنك احلبيب، ربنا يسوع املسيح.  .يف اليوم األخري   السماوي

 
15.  

 عند إجراء خدمة دفن املوتى لشخص مجسنٍّ. 

نشكرك  .  )لتسرتيح(   إليك ليسرتيح)ـها(  خذه  انضجة.    وحصدتح حبوابً عمرًا طوياًل.    )فالن أو فالنة(  . أنت أعطيتاي رب، اي أابان
ُتاوزت حدود السن  )ـها(  نشكرك ألنك مسحت لنا ببناء عالقة طيبة معه    .وللحياة القادمة احلياة  هلذه    بنعمٍ )ـها(  أنعمت عليه  ألنك  

السري يف اإلميان    ساعدان على  اليت خربانها من خالله )ـها(.  اجلميلة والقحيِّمحة امنحنا أن نتعّلم من كّل األمور    واختالف األجيال. 
امسع  األجيال املختلفة.    ُيمع مشل نشكرك على البيت السماوي الذي    ني. ؤدي إىل السالم واجملد األبديـمج على طول الطريق ال  والرجاء 

 صالتنا بشفاعة ابنك احلبيب، ربنا يسوع املسيح. 
 : آمني. الشعب 

 الصالة الرابنية  .12
 َجاعًة بصوٍت واحد.  الصالة الرابنية تجقرأج 

انح الَِّذي يف السَّمحاوحاِت،    أحابح
  ،  لِيـحتـحقحدَِّس امْسجكح
  ،  لِيحْأِت محلحكجوتجكح
 لِتحكجْن محِشيئـحتجكح  

 .كحمحا يف السَّمحاِء كحذِلكح عحلحى األحْرضِ 
 يـحْوم، الخجبـْزحانح كحفحافـحنحا أحْعِطنحا 

انح   وحاْغِفْر لحنحا خحطحاايح



نحا،   نيح ْذنِبْلمج نـحْغِفرج لِ  كحمحا  ِإلحيـْ
 وحالح تجْدِخْلنحا يف ُتحْرِبحٍة  
رِّيرِ  نحا ِمنح الشِّ  . لِكْن جنحِّ

 ألنَّكح لحكح الـمجْلكج والقجوَّةج والـمحْجدج ِإىلح األحبحد. 
 آمني. 

 د. اخلامتة 

 الربكة   .13
 ميجكن أيضا ترتيل الربكة.  

 الّرب وَيرسكم.  : بجبارِككم ج القسيس
 .موحيـحْرمححجكج   مالرَّبُّ ِبوحْجِهِه عحلحْيكج ِضيءج يج 

ْنححجكج  م يـحْرفحعج الرَّبُّ وحْجهحهج عحلحْيكج   سحالحًما.   موحميح
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

   : آمني. الشعب 
   موسيقى ختامية   .14

 . 15 الفقرةقبل  التسبيحة أو   رتنيمة وميجكن ترتيل ال .و/أو عزف  تسبيحةترنيمة أو عبارة عن  اخلتاميةميكن أن تكون املوسيقى 
 الصالة عند القرب   .15

 لنصّل! :  القسيس 

كذلك  أنت مسحت مبوت ابنك الوحيد على الصليب من أجلنا. بدفنه قّدستح قربان    أيها األب السماوي،   . أيها اإلله القدير  .1
  مكااًن يسكنه ابنك حَّت يسكن فينا وحَّت نسكن فيه. نصّلي إليك: جّهز بروحك القدس قلوبنا لتكون  نرَتح فيه.  يكون مكااًن  حَّت  

 ربنا يسوع املسيح.  بوساطة ابنك صالتنا   امسع وإىل احلياة األبدية.  امنحنا بعد الصليب واآلالم أن نصل إىل السالم يف اليوم األخري
إىل القرب برجاء القيامة.    )فقيدتنا(   فقيدان نـجْنزل جسد  .  بني يديك  )فالن أو فالنة( نستودع  .  احلبيب  السماوي   أيها اآلب   اي رب، .2

ب  اُث أقمته من بني األموات فغلبتح املوت وفتحت أبو   وبدفنه قّدستح قربان كذلك حَّت يكون مكااًن نرَتح فيه.  ،خمّلصنا مات ودجِفن 
 ملكوت السماء للمؤمنني. 

 . امسع صالتنا بنعمة حمّبتك. حيًّا. قجدان إىل القيامة واحلياة األبدية اي خملصنا يسوع املسيح. نرفع عيوننا إليك، ارمحنا وامنحنا رجاًء 
. امنحنا حنن أيًضا أن نرَتح ِبمان عندما َّنوت، وننتظر احلياة  هساعدان على أن نتذّكر أن ابنك ارَتح يف قرب   . أابان السماوي  .3

  بوساطة صالتنا  امسع  ت السماوات بعد املوت والدفن.  . اغسلنا من اخلوف وعّلمنا أن نثق ِبننا بيسوع املسيح نصل إىل ملكو ةاجلديد
 ربنا يسوع املسيح. ابنك احلبيب 

 : آمني. الشعب 
 

 الدفن   .16
 . ترتيل ترنيمة عند إنزال النعش إىل القرب ميكن



 كلمات الربكة 
 .  9 الفقرةكلمات الربكة إذا مل يكن قد قرأها عند   يقرأ القسيس

 ترتيل ترنيمة عند وضع الورود على القرب.  ميكن

 

 
 


