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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.



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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.

anteliasdiocese.com ٢ بقّوة الصلیب نقهر التجربۀ



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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.

anteliasdiocese.com ٣ بقّوة الصلیب نقهر التجربۀ



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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعةوساِعدنا عىل قهر التجربة، 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 املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٩ (٣٨)

قُلُت: "إِينِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِئَالَّ أَخطأ ِبلِساين.   *

أَحَفُظ كاممًة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر أمامي".  

َخرِسُت ساكِتًا وَصَمتُّ فهاَج َوَجعي ِمن نَجاِحه.  **

ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين. َج قَلْبي يف داِخيل  واتََّقَدِت الَناُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ تََوهَّ  *

، أَعلِْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما أََشدَّ َزوايل. يا رَبِّ  **

إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباًرا وُعْمري أَماَمَك َهباًء.   *

ائِر إِالَّ ِظّل ما اإلِنْساُن القائُِم إِالَّ َهباء.  وما اإلنساُن السَّ  **

ُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها. وما الَخرياُت الَّتي يَُكدِّ   *

يِّد؟ وال رَجاَء يل إِالَّ فيَك. واآلَن فامذا أَنتَظُر أَيُّها السَّ  **

ِمن َجميعِ َمعايصَّ أنِقْذين وعاًرا لِألَحَمِق ال تَجَعلْني.   *

ال. لَقد َخرِست وال أَفتَُح فَمي ألَنََّك أَنَت الَفعَّ  **

باتَِك فَقد فَِنيُت ِمن بَطِْش يَِدَك. إِِرصْف عنِّي َرضَ  *

ِبالتَّوبيِخ عىل اإلِثِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَتلَْفَت كالُعثِّ ُمْشتَهاه  **

ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء.  

وال تَسكْت عن ُدموعي إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي    *

فِإيَن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم.  **

إِرصْف طَرْفََك عنِّي فأتََنفَّس قَبَل أن أَمِيضَ فال أَكون.  

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:

ألجل كّل إنساٍن تبّوأ مراكز مهّمة يف املجتمع وابتَعد عن طريق التواضع غارقًا يف  قارئ: 

كربيائه وغروره، نسألك بحّق صليبك القادر أن تحطّم كربياءه ليعود عن غروره 

إىل طريق الحّق.

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

قارئ: ألجل أصحاب القرارت يف املؤسسات الكنسيّة والدوليّة، نسألك بحّق صليبك 

واملكاسب  املصالح  بعيًدا عن  لتكون يف خدمة شعبك  قراراتهم  تنري  أن  القادر 

الشخصيّة.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن سلَك طريق التواضع ويتعرّض دون انقطاٍع إىل التجربة التي 

تريد أن تُقنعه بأنّه يُضّل الطريق، نسألك بحّق صليبك القادر أن تثبّته يف خياراته 

وتُبِعد عنه إبليس وأالعيبه.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل حضور 

الرّب معنا، فهو الحارض معنا دامئًا أبًدا، وبفرحنا بحضوره معنا، يصبح فرحنا 

فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بطرس األوىل (٥/ ١-١١)

يا إخويِت،

يَك أَيًْضا يف  ِ اِهَد آلالِم الـَمِسيح، والرشَّ أُنَاِشُد الَكَهَنَة بَيَنُكم، أَنَا الَكاِهَن رَِفيَقُهم، والشَّ

الـَمْجِد الـُمزِْمعِ أَْن يُْعلَن: إِْرَعوا قَِطيَع اللِه الـَموْكُوَل إِلَيُْكم، واْسَهُروا َعلَيِْه ال كُرًْها بَْل 

تَتََرصَّفُوا  وال  نََشاط.  بُكلِّ  بَْل  َخِسيس،  ِربٍْح  إِىل  َسْعيًا  وال  الله،  َمِشيئَِة  َوفَْق  طَْوًعا، 

كأَْسياٍد عىل َمْن وَضَعُهُم اللُه أََمانًَة بنََي أَيِْديُكم، بَْل كُونُوا ِمثَاالً لِلَقِطيع. وَمتَى ظََهَر 

بَّان،  الشُّ أَيَُّها  أَنْتُم  كَذـلَِك  يَْذبُل.  ال  الَّذي  الـَمْجِد  إِكْلِيَل  تُْحِرُزوَن  الرَُّعاة،  َراِعي 

اللَه  التَّواُضع، بَعُضُكم تُجاَه بَْعض، "ألَنَّ  ثَْوَب  إِلبَُسوا َجِميُعُكم  لَِكَهَنِتُكم.  إِْخَضُعوا 

الَقاِدرَة،  اللِه  يَِد  تَْحَت  إًِذا  فَتََواَضُعوا  لِلُمتَواِضِعني".  النِّْعَمَة  ِيَن ويََهُب  الـُمتََكربِّ يُقاِوُم 

أُْصُحوا  ِبُكم.  يَعتَِني  ألَنَُّه  كُلَُّه،  ُكم  َهمَّ َعلَيِه  أَلُْقوا  د.  الـُمَحدَّ الَوقِْت  يَرفََعُكم يف  ليَِك 

فَقاِوُموُه  يَبْتَلُِعُه.  ن  َعمَّ بَاِحثًا  كاألََسِد  ويَُجوُل  يَزْأَُر  إِبْليَس  َخْصَمُكم  إِنَّ  واْسَهُروا. 

يف  الَِّذيَن  إِْخَوتَُكم  أَيًْضا  تُِصيُب  نَْفَسَها  اآلالَم  تِلَْك  أَنَّ  َعالِِمنَي  اِإلمْيان،  يف  َراِسِخنَي 

ُهَو  الَْمِسيح،  يف  األَبَِديِّ  َمْجِدِه  إِىل  َدَعاكُم  الَّذي  نِْعَمة،  كُلِّ  إِلـُه  واللُه،  الَعالَم. 

الُقدرَُة  لَُه  ويُثَبِّتُُكم،  ويَُؤيُِّدكُم،  ُخُكم،  ويُرَسِّ قَلِيالً،  وقتًا  تأَلَّْمتُم  بَْعَدَما  يَُعاِفيُكم، 

ُهوِر. آمني. للدُّ

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 (...)

ن 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

أعطنا ريب قبَل كلِّ عطاٍء أن نحطَّ التفاتًة يف سناك،

كّل ما دوَن وجِهـَك الجمِّ وهـٌم أعطنـا ربـي أعطنـا أن نـراك.

ريب رُّد األهواَل أقبلَن يرضبَن وُجد الَت ما خالك يجوُد

ريب ُجلَّت ميناك ال تعرُف القبَض فمن منك ريّب ال يستزيد،

كلمـا غبّت الحساسنُي من ماٍء رنَت حلوًة إليَك بشكِر

وتعالَت إليَك يف لفتِة الّصبِح صالًة من زقزقاٍت وزهر.

anteliasdiocese.com ٨ بقّوة الصلیب نقهر التجربۀ


