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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.



املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.
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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.
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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.
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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.
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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.
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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.
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املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، مَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

ِبُروِح  َصلِيِبَك  إشارََة  ِجباِهَنا  َدوًما عىل  نَرُسَم  أن  املَِسيح،  يَُسوَع  الربُّ  أيُّها  لَنا  أَهِّ املُحتِفل: 

َواملَوت.  األَلَِم  انِتَصارَِك عىل  َوَعالَمُة  املُْحِييَة،  آالِمَك  إشارَُة  فَِهَي  واحِرتَام.  إمياٍن 

إجَعْل ُروَحَك يَُهبُّ ِفينا، لَِنعُربَ أَخطَاَر هذه الحياِة آِمِنني، َونَبلَُغ َمَساكَِنَك اإللَِهيَّة، 

وِس، إىل األبد. ُدَك َوأَباَك وُروَحَك الَقدُّ َوُهَناَك نَُسبُِّحَك عىل الدوام، َومُنَجِّ

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالُِح لِبَِني البرش  *

د، إيّاَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم إيّاَك نَُسبِّح، إيّاَك نُبارِك، لََك نَسُجد، إيّاَك مُنَجِّ  **

أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلُِك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائَِنا  *

يُّها الربُّ اإللُه، أَيُّها االِبُن الَوحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس  **

أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَلَِمتَُه،  *

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

َيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، أَِصْخ إلَينا َواقبَْل تََرضَُّعَنا!  **

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

وس، أَنَت َوْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، ألنََّك أَنَت َوحَدَك قُدُّ  **

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ِمَن اآلَن وإىل أَبَِد اآلِبِديْن.  **/*

قارئ: يا خالَِق الَربَايا َوفَاِدي البرش، يا من ارتََفعَت عىل َصلِيِبَك بنَي األرِض والَسامء فكاَن 

أنََّك قُمَت من بنِي األموات وانتََرصَت عىل الّرش. كُن لنا يا ربُّ  ِفيام بعُد شاِهًدا 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يك نغفَر حقيقًة لكلِّ من أساَء إلينا وليكن 

صليبُك رفيقنا يف كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل 

عليك واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك 

الجامعة: آمني. املُبارك وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

ـــلِـيـِب ُمـزَْدانَا انَا                بــالــصَّ ـــَنــــا اآلتــِي َديـَّ َربـَّ

ُزرْتَــَهـــا يَـــوًما ُدنْــيَانَا                رَْحــَمــــًة َوُغــْفــرَانَــا

لِيْب               ِفـــيـــِه أَيـــًضا َسـتَِديْن ـــرَْت عىل الصَّ ُســـمِّ

يـــِن الرَِّهيْب               كُـــلَّ َحـــيٍّ َوَدِفـــيــْن يف يَـــوِم الدِّ

طُــوىَب ِآلِل الــيَــِمـــنْي!

الجوق الثاين:

ـْصَت اإلنَســاْن لِيْب، آلَِة الَهــَواْن               رَبِّ َخــلـَّ ِبــالـصَّ

لِيْب، َرايَِة األَمـَاْن               َســـــوَف تَــأتِـــيَنا َديَّاْن ِبــالـصَّ

ُحــــبُّــــَك ُدوَن َحـــدِّ               ُحـــْكــــُمــــَك ُدوَن رَدِّ

َســـْكــُب الُحـبِّ قَْد تَمَّ                لَــْفــُظ الُحــْكِم إْن َهـمَّ

ـوىَب َوالـَويُل يف آْن! الـــطـُّ

الجامعة:

نْيِ               َعـــْن يــَِمــنٍي َويََســـاْر َعــرُْشـــَك َوسَط اللِّصًّ

َصــوَّرَْت ِفـيــِه ُحــْكَمنِي               بَيـَن ِفـــرَدوٍس َونَـــــاْر

ـوىب َوالَويـِل: ـيـِل                َحـــدُّ الـطـُّ كالــنَّــَهــــاِر َواللـَّ

أَألَبـــرَاُر َعـــْن يُـــْمَناْك                َواألَشـــرَاُر َعــْن يُسـرَاْك

َعـــْن يُــْمَناَك َهْل نَلَقاْك!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

وَمْن يَسُكُن يف َجبَِل ِقدِسَك ؟ ، َمن يُقيُم يف َخيَمِتَك  يا رَبُّ  *

وفاِعُل الِربِّ واملُتََكلُِّم ِمن قَلِْبه ِبالَحقِّ الُِك طَريَق الَكاملِ  السَّ  **

وِبصاِحِبه ال يَْصنُع َرشًّا َمن ِبلِسانِه ال يَْغتاب   *

وِبَقريِبه ال يُنزُِل عاًرا.  

وَمن يَتَّقوَن الرَّبَّ يُكرُِمهم الرَّذيُل َحقرٌي يف نَظَرِه   **

وإِن أَقَسَم، ُمِرضًّا ِبَنْفِسه، مل يُخلِْف.  

وال يَقبَُل عىل الَربيَء الرَّشَوة. ال يُقرُِض بالرِّىب ِفضتَه   *

ال يَتَزَعَزُع لِألبَد. فَمن َعِمَل ِبذلَك   **

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.   **/*

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

مرتّل : لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء.

لِتَُقْم َصاليت كَالبَُخوِر أَماَمك، َورَفُْع يََديَّ كَتَْقِدَمِة املَساء. الجامعة : 

(تُعاد بعد كل مقطع)   

ُخ إليك. ع إَِيلَّ، أَِصْخ لَِصويت ِحنْي أَْرصُ خ، يَا َريبِّ أَْرسِ مرتّل :  إليَك أَْرصُ

  إليك َعيناي، أَيُّها الرَّبُّ الَسيُِّد، ِبَك اْعتََصْمت فَال تُْفِرْغ نَفيس.

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل َمن عاش خيانًة من رشيك أو من صديق، نسألك بحّق صليبك – خشبة 

والبدء من  الغفران  املواجهة مبحبّة وعىل  القّوة عىل  قلبه  أن تضع يف  الخالص 

جديد حيث تسمح الظروف.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

بحّق  نسألك  اآلخرين،  قبل  من  والسخرية  للرفض  ضحيةًّ  يعيش  َمن  ألجل  قارئ: 

فيتامسك  بأنّه محبوٌب منك  بذاته  الثقة  تعطيه  أن  الخالص  صليبك – خشبة 

ويبتعد عن طريق الحقد واالنتقام ويغفر لهم ألنّهم ال يدرون ماذا يفعلون.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

قارئ: ألجل األّمهات واآلباء الذين فقدوا أوالًدا لهم بسبب أذيّة اآلخرين أو إهاملهم، 

نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تعزّي قلوبهم وتحميهم من خطيئة 

الحقد والكراهية، وتسلّحهم مبوهبة الغفران التي تجعل منهم شهوًدا لغفرانك.

الجامعة: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم

القراءات

س  قدِّ ميوت،  ال  الّذي  وُس  القدُّ الربُّ  أيُّها  الجامعة: 

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

َسة، لََك املَجُد إىل األبد. آمني. إىل كَلَِمِتَك املَُقدَّ

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: إّن األمل الناتج عن اآلخر هو من أصعب الصلبان التي ميكن أن نحملها وما 

أشّد وصعوبة الغفران يف هكذا حالة. ويف املقابل، هذا األمل عينه هو سجٌن 

قاتل ملن يستسلم له. لذلك فالله يدعونا لعيش الغفران بعمقه ودون حدود 

كسبيٍل للحريّة من أمل الخيانة والجروحات الناجمة عن اآلخر.

يِس َمتَّى (١٨/ ١٥-٢٢) من إنجيل ربِّنا يسوع املَِسيح للِقدِّ

قاَل الربُّ يسوع: إِْن َخِطَئ إِلَيَْك أَُخوك، فَاْذَهْب وَعاتِبُْه ِبيَْنَك وبَيَْنُه عىل انِْفرَاد. فَِإْن 

َسِمَع لَِك َرِبْحَت أََخاك. وإِْن لَْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك أَيًْضا َواِحًدا أَِو اثَْننْي، ليَِك تَثْبَُت كُلُّ 

يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  لِلَْكِنيَسة.  فَُقْل  لَُهاَم،  يَْسَمْع  لَْم  وإِْن  ثَالثَة.  أَو  اثَْننْيِ  ِبَشَهاَدِة  كَلَِمٍة 

ار. أَلـَحقَّ أَقُوُل لَُكم: كُلُّ َما تَْربُطُونَُه  لِلَْكِنيَسِة أَيًْضا، فَلْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَوثَِنيِّ والَعشَّ

اَمء، وكُلُّ َما تَُحلُّونَُه َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف  َعىل األَرِْض يَُكوُن َمْربُوطًا يف السَّ

اَمء. وأَيًْضا أَقُوُل لَُكم: إِِن اتََّفَق اثَْناِن ِمْنُكم َعىل األَرِْض يف كُلِّ َيشٍء يَطْلُبَانِِه، فَِإنَُّه  السَّ

ِباْسِمي،  ثَالثٌَة  أَو  اثَْناِن  اْجتََمَع  اَمَوات. فَحيْثاَُم  السَّ الَّذي يف  أيَب  لَُدِن  ِمْن  لَُهاَم  يَُكوُن 

إِيلَّ  فَُهَناَك أَكُوُن يف وَسِطِهم". ِحيَنِئٍذ َدنَا ِمْنُه بُطْرُُس وقَاَل لَُه: "يَا رَّب، كَْم َمرًَّة يَْخطَأُ 

أَِخي، وأَظَلُّ أَْغِفُر لَُه؟ أَإِىل َسبْعِ َمرَّات؟". قَاَل لَُه يَُسوع: "ال أَقُوُل لََك: إِىل َسبْعِ َمرَّات، 

بَْل إِىل َسبِْعنْيَ َمرًَّة َسبَْع َمرَّات.

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

العامِل  وواهُب  الضالِل  هادُم  الحياة،  خشبُة  املقّدس،  الصليُب  أيُّها  تباركَْت،  املحتفل: 

ُمبطُل  إنَّك  العجيبة،  اآلياُت  ُصِنَعْت  بَك  املعركة،  يف  الظفِر  رايُة  أنَت  الخالص. 

الكنيسُة  ترتفُع  بَك  الفرح،  فينا  ويحلُّ  السالُم  يأتينا  بَك  األرسار،  وُمتّمُم  الذبائُح 

ويُصاُن أبناُؤها، بَك تتقّدُس أجساُدنا وتتنّقى نفوُسنا، بَك مُتحى زّالتُنا ويزيُد برُّنا، 

بَك يُدرُك املؤمنوَن الكامل، بَك يتسلُّح األحياء، بَك يسرتيُح الراقدون، بَك نستظلُّ 

يف اليوِم اآلخر، ومعَك نسرُي إىل منزِل الحياة، ونرفُع املجَد إىل املسيِح الكلمِة الّذي 

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

الجامعة: يا من ظََهرَت بَيَننا لِتُِعيَدنا إىل اآلب وٌس أنَت يا ألله   املُحتفل: قدُّ

تَِك انترصَت َوَخلَّصتََنا الجامعة: يا من ِبُقوَّ وٌس أنَت أيُّها القويّ   املُحتفل: قدُّ

الجامعة: يا من ُمتَّ َوقُمَت َوتَرَكَت لَنا َصليبََك شاِهًدا وٌس أنَت يا َمن ال مَيُوت  املُحتفل: قدُّ

املُحتفل: لقد ُصلِبَت يا ربُّ من أجِل َرِعيَِّتَك َوأََضأَت علَيها ِبَصلِيِب الُنور، فها 

لها أن تَدُعَو أباَك املُبارك فتقول:  هي اليوَم تَُكرُِّم َصلِيبََك َوتَسُجُد لَُه فَارَحْمَها، وأَهِّ

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

ين لالحتفال بعيد  املُحتفل: أيُّها اآلُب األزّيل، إقبل صالتنا، َوبَارِكَْنا نَحُن املُستِعدِّ

َهر،  ارتفاع صليب ابِنَك فادينا األمَجد، َوثَبِّتَنا عىل انِتظَاِر َمِجيِئه بالسَّ

الَحِكيِم  الَعبِْد  ِمثَْل  إلَيَنا،  املَوكُولَِة  للِخدَمِة  أَُمَناَء  لَِنبَْقى  َملَْل،  ِبُدوِن 

َوالرََّجاء،  َواملََحبََّة  النََّهار، الِبِسنَي اإلمياَن  أَبَْناَء  نَظَلَّ  أْن  لَْنا  أَهِّ األَِمني. 

يَُسوع  َربَّنا  الَوِحيْد،  َوابَنَك  َدَك  فَُنَمجِّ األَبَِدّي،  اللِّقاَء  ِبَفَرٍح  ُمنتَِظِريَن 

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

الِم، فإنَُّهْم أَبَناَء اللِه يُْدَعوْن.  طُوىب للّساِعنَي إىل السَّ

َسَالُم اللِه يَحَفْظ قُلُوبَُكْم، َوأَفَكاَركُم باملَِسيِح يَُسوْع.

 إذَهْب َوَصالِْح أََخاَك ثُمَّ ُعْد َوقَرِّب قُْربَانَْك.

لِيَْصَفْح بَعُضُكْم َعْن بَعٍض كَاَم َصَفَح اللُه َعْنُكْم يف املَِسيْح.
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