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NAFOUR AL-RASOULAYN ADDAÏ WA MARI 

  ويتقّدم الكاھن ليحتفل بنافور الرسل

  غىن نعمتك الغزير جتاهنا. نشكر لك يا رب

  فلّما كنا خطأة وحقريين.

لَتنا بكثرة مرامحك أه  

  خلدمة أسرارك املقّدسة

  .(أسرار جسد مسيحك ودمه)

  املعونة. من لُدنك فنسأل

  لتقوية نفوسنا.

  إميان حقيقي.كيما حبب كامل و 

  هناخندم موهبتك جتا

  ونرفع إليك التسبحة والتمجيد والشكر والعبادة القانون

  اخل *اآلن

  أمني ويجيبون

  السالم معكم ويقول الكاھن

  ومعك ومع روحك ويجيبون

Cette traduction correspond exacte-

ment au texte (avec ses rubriques) 

édité par W.F. MACOMBER dans OCP 

32 (1966) 359-371 
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  ضكم لبعض مبحبة املسيحأعطوا السالم بع ويقول الشماس

  ويقولون من أجل الرؤساء جميًعا

  لنطلبفلنشكر و  ويعلن الشماس

  * ربنانعمة  ويقول الكاھن

  أمني ويجيبون

  لتكن أفكاركم اىل العلى ويقول الكاھن

  إليك يا اهللا ويجيبون

  يُقرب القربان هللا رّب الكل ويقول الكاھن

  إنه لواجب والئق ويجيبون

    السالم معنا ويقول الشماس

  بھدوء نيقول الكاھ

  .يليق به التمجيد من األفواه كاّفة

  أللسن كافّة.والشكر من ا

  .ب (واالبن والروح) القدس. اآلالسم املعبود واملمّجدا

  ه برمحته.وسكانَ  .الذي خلق العامل بنعمته

   .وخّلص البشر حبنانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1> Præfatio 
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  وصنع نعمة عظيمة جتاه املائتني.

  لوّينييعبد ألوف ألوف العُ  عظمتك يا رب

  وربوات ربوات املالئكة:

  . وخّدام النار والروح .طغمات الروحانيني

   امسكفني القديسني مسّبحنيمع الكروبيم والسرا

  صارخني وّممجدين القانون

  قدوس قدوس ويجيبون

  ويتلو الكاھن بھدوء

  ومع هذه القوات السماوية نشكرك. يا رّب.

  حنن أيًضا عبيدك احلقريين الضعفاء واملساكني

  ألنك صنعت لنا نعمة عظيمة ال ُتكافأ.

  ست بشريتناإذ لب

  ك.لتحيينا بألوهت

  .وأضتنا من كبوتنا .رفعت طبعنا الساقطو 

  وبعثتنا من موتنا.

  .ذنوبنا وساحمت

 

 

 

 

 

 

 

<2> Sanctus 

 

<3> Post-Sanctus 
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  وضعنا اخلاطىء.ت وبّرر 

   وأنرت معرفتنا.

  وخذلت يا ربنا وإهلنا أعداءنا.

  رت ضعف طبعنا الضعيف.ونص

  مبرامحك الغزيرة

  ومن أجل هذا كّله القانون

  آمني ويجيبون

  بأفكاركم ويقول الشماس

  ن بھدوءويقول الكاھ

  أنت يا رب مبرامحك اليت ال توصف.

  . إجعل ذكرًا صاحلًا

  ار والصّديقني الذين حسنوا أمامك.األبر لآلباء كافة 

   يف تذكار جسد مسيحك ودمه.

  ه لك على املذبح الطاهر واملقّدس.الذي نقرّب

  كما أنت عّلمتنا.

  واجعل معنا أمانك وسالمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<4> Intercessio 
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  * طيلة أيام هذا الدهر

  * آمني ويجيبون

  سّكان األرض مجيًعا.ليعرفك 

  ق وحدك.أنك أنت أبا احل

  أنك أنت أرسلت ربّنا يسوع املسيح.و 

  ابنك وحبيبك.

  .عّلمنا ببشارته احمليية وهو ربّنا وإهلنا

  .كل طهارة وقداسة األنبياء والرسل

  .واملعرتفني .والشهداء

  . والكهنة والشمامسة.واألساقفة

  ليكّية.ناء البيعة املقدسة الكاثو وكل أب

  الذين ُومسوا بوسم املعموديّة املقّدسة.

  * ث.ث مّرات *وحنن أيًضا يا رب 

  يدك احلقريين والضعفاء واملساكنيعب

  اتمعني والقائمني أمامك. يف هذا الوقت.

  قد قبلنا حبسب التقليد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<5+6> Anamnesis 
+ QuasiNarratio 
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  النموذج اآليت منك.

  . ونعّظم.فنحن نفرح ونسّبح

  .نذكر وّللو 

  عظيم واملخيف.سّر الوحنتفل ذا ال

  (سّر) أمل وموت وقيامة ربنا يسوع املسيح.

  روحك القدوس ليأِت يا ربّ 

  وحيل على هذا القربان

  *إلزموا اهلدوء  ويقول الشماس

  (قربان) عبيدك

  . ويقّدسه.وليباركه

  فيكون لنا يا ربّ 

  . وترك اخلطايا.الذنوب ملساحمة

  ء القيامة العظيم من بني األموات.رجاو 

  امللكوت السماوي اجلديدة يفحلياة وا

  ع الذين حسنوا أمامك.مع مجي

  ومن أجل تدبريك املذهل حنونا كله

 

 

 

 

 

 

<7> Epiclesis 
super oblatas 

 

 

 

 

 

 

<8> Epiclesis 
super 
communicantes 

 

 

 

<9> Doxologia 
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  نقطاعبدون انشكرك ونسّبحك 

  بيعتك املخّلصة بدم مسيحك الثمني.يف 

  بأفواه ال تصمت ووجوه مشرقة

  مسّبحني القانون

  آمني ويجيبون

 ويتّمون كل شيء كما ھو مكتوب في قّداس المفّسر.

 

Composition graphique par Youssef MATTA 
 

 

 

 

 

 

 

 


