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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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.



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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.
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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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.
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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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.

anteliasdiocese.com ٤ بقّوة الصلیب نتشّدد ونتشّجع



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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.
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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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.
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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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.
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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 

وليكن  وإحباط،  خوٍف  كُّل  ُمقاوَمِة  يف  وساِعدنا  ساعة  وكُّل  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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: لَْملُْكوْت َروُما (يا أُمَّ الله كنَز الَربَكَاْت)

الجوق األّول:

يَــــا لَـــُجــــوِد اللْه         كَــْم فَــاَضـْت نُْعاَمْه          نَــْحــَو الَخــــاِطِئنْي!

ـــا كُــنَّــا َمائِِتنْي          قَْد أَْحــيَـانَا يف ِدَماْه!          ِبــالــَصـــلِيِب َصالََح           لَــمَّ

الـُعـلـِويِّنَي، األرِضيِّنْي:         أَلُشْكُر ِمْن كُلِّ األفَواْه!

الجوق الثاين:

ِبــيــَعــُة الـُقــــْدِس         فَـــوَق ُعــوِد العــاْر          َشــــاَهــَدْت يَُســوْع

ـَهـــا ابَن اللِه الباّرْ          أَْحَنْت قَالَْت ِيف ُخُشوْع:       َهــيَّــا، فاِديَّ الَحِبيْب َربـَّ

ِبـالَدمِّ الَحيِّ الَسـِكيْب          َخلَّْصَت الَكوَن ِبالَصلِيْب!

الجامعة:

يَـــا فَــْخـــَر الـِبـيَعْه         يــا َصــلِـيـَب الُنوْر           يــا فَــاِدي املَـعـُمــوْر

ــلَْت َعنَّا الَويَالْت        نِــلْـَنا الَنْصـَر َوالَحياْة         ِبالــَدمِّ الــَحيِّ الـَريَّاْن ُحــمِّ

قَـْد َوَهـبْـتَـَنـا الُغـْفرَاْن        َخلَّْصَت الَكوَن واإلنَْساْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٢٦ (٢٥)

وعىل الرَّبِّ تَوَكَّلُت فال أَنثَني. أَنِصْفني يا رَبُّ فِإينِّ يف الَكامِل ِرست   *

ْص ِبالنَّاِر كُلْيَتَيَّ وقَلْبي َمحِّ إِسْرب يا رَبُّ َغوري واْختَِربيْن   **

َك. وأَسلُُك طَريَق َحقِّ فِإنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتََك   *

واملُرائنَي مل أُساير. أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس   **

وِء مل أُجالِْس. وأَهَل السُّ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت    *

ومبَذبَِحَك أُطَوُِّف يا رَبِّ بالطَّهارِة أَغِسُل يََديَّ   **

َث ِبَجميعِ َعجائِِبَك. وأَُحدِّ ِألُسمَع َصوَت الَحمدِ   *

وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك. ، َجامل بَيتَك  أَحبَبُت، يا رَبُّ  **

ماَء َحيايت وال مَع رِجاِل الدِّ ال تَجمع مع الخاِطئنَي نَْفيس   *

فاْفتَِدين واْرَحْمني. ا أَنا فالَكامَل أَبتَغي  أَمَّ  **

ويف الَجامعِة أبارُِك الرَّّب.  يف الطَّريِق املُستَقيِم قاَمت رِْجيل   *

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

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 املكبّلني بالخوف وَمن تأكلهم هموم الحياة وأصبحوا يف حالة جموٍد وقلق 

ع أن تهبَهم  دامئنَي بسبب ظروف حياتهم القاسية، نسألك بحّق صليبك املشجِّ

ِغبَت عنهم حسيًّا  الكاملة بحضورك يف حياتهم حتّى ولو  والثقة  القلب  حريّة 

وبشكٍل ملموس.

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

وهو  لَك  حياته  وتكريس  التّباعَك  قلبه  ينادي  سِمَع صوتَك  إنساٍن  كّل  قارئ: ألجل 

مبوهبِة  عليه  مَتُنَّ  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  قراره،  يف  ومرتبك  ضائٌع 

التمييز فينطلق بشجاعٍة وراء مغامرة الدعوة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد الثقة بنفسه وبقدراته بسبب جروحات الحياة التي سبّبها له 

فيكتشف  حبِّك  من  عليه  تفيض  أن  ع  املشجِّ صليبك  بحّق  نسألك  اآلخرين، 

جامل صورته يف عينيك ويستعيد ثقته الذاتيّة فيتشّجع لعيش املبادرة من جديد. 

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 الخوف والشّك يشّكالن عقبًة أمام اإلميان. تالميذ يسوع خافوا عندما 

غاب عنهم وظّنوه شبح، أّما بطرس فعندما خاف وشّك بعناية الله بدأ يغرق يف 

املياه. إّن حضور يسوع يف حياة املؤمن يدعوه ألن يتشّدد ويتشّجع فهو الحارض 

الدائم معنا وحيثام يكون الله-النور فال مكان للظلمة والّرش.

َ العالََم بالَحيَاْة (متى ٢٢/١٤-٣٣) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

ِة األُْخَرى،  فَّ ِفيَْنَة ويَْسِبُقوُه إِىل الضَّ قاَل َمتّى الرسول: أَلْزََم يَُسوُع التَّالِميَْذ أَْن يَرْكَبُوا السَّ

. ولاَمَّ  َريْثاََم يَْرصُِف الـُجُموع. وبَْعَدَما َرصََف الـُجُموَع َصِعَد إِىل الـَجبَِل ُمْنَفرًِدا لِيَُصيلِّ

َمَسافَِة  َعىل  أَْصبََحْت  قَْد  ِفيَْنُة  السَّ وكَانَِت  ُهَناك.  َوْحَدُه  يَُسوُع  بَِقَي  الـَمَساء،  كَاَن 

يَْح كَانَْت ُمَخالَِفًة لََها. ويف  َغلََواٍت كَِثرْيٍَة ِمَن اليَاِبَسة، وكَانَِت األَْمَواُج تَلِْطُمَها ألَنَّ الرِّ

َعىل  َماِشيًا  التَّالِميُْذ  ورآُه  البَُحرْيَة.  َعىل  َماِشيًا  تَالِميِْذِه  إِىل  يَُسوُع  َجاَء  اللَّيْل،  آِخِر 

البَُحرْيَِة فَاْضطََربُوا وقَالُوا: "إِنَُّه َشبَح!". وِمْن َخْوِفِهم َرصَُخوا. ويف الـَحاِل كَلََّمُهم يَُسوُع 

أَنَْت ُهَو،  إِْن كُْنَت  أَنَا ُهَو، ال تََخافُوا!". فَأََجابَُه بُطْرُُس وقَال: "يَا رَّب،  قَائِالً: "ثُِقوا! 

ِفيَْنِة فََمَىش َعىل  فَُمْريِن أَْن آيِتَ إِلَيَْك َعىل الـِميَاه!". فََقال: "تََعاَل!". ونَزََل بُطْرُُس ِمَن السَّ

خ قائِالً:  يَْح َشِديَْدًة َخاف، وبََدأَ يَْغرَق، فََرصَ الـِميَاه، وَذَهَب نَْحَو يُسوع. ولاَمَّ َرأَى الرِّ

ِني!". ويف الـَحاِل َمدَّ يَُسوُع يََدُه فَأَْمَسَكُه وقَاَل لَُه: "يَا قَلِيَْل اِإلمْيَان، لاَِمَذا  "يَا رَّب، نَجِّ

يْح. فََسَجَد الَّذيَن ُهْم يف  ِفيَْنِة َسَكَنِت الرِّ َشَكْكت؟". ولاَمَّ َصِعَد يَُسوُع وبُطْرُُس إِىل السَّ

ا أَنَْت ابُْن الله!". ِفيَْنِة لِيَُسوَع وقَالُوا: "َحقًّ السَّ

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

ن أفزع؟! ن أخاف؟! الرَّبُّ ِحصُن َحيَايِت فَِممَّ الرَّبُّ نوري َوَخالِيص فَِممَّ

َم َعيلَّ األَرشاُر لِيأكُلُوا لَْحِمي، ُمضاِيِقيَّ َوأعدايئ  إذا تََقدَّ

فَإنَُّهم يَعرُثُوَن َويسُقطوْن.

إذا اصطَفَّ َعيلَّ َعسَكٌر فَال يَخاُف قلبي وإن قاَم َعيلَّ ِقتاٌل، فَِفي َذلَِك ثَِقِتي.

ِبَك نَطََق قَلِبي. إيّاَك التََمَس َوجِهي َوجَهَك يَا ربُّ أَلتَِمْس.

ال تحُجْب َوجَهَك َعنِّي، وال تَنِبْذ ِبَغَضٍب َعبَدَك.

ناًرصا كُنَت يل، فََال تَخُذلِْني، َوَال تَرتُكِْني، يا إله خاليص.
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