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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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

ا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن أَحــبَــايِب، َهيـَّ

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.



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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

أَحــبَــايِب، َهيَّـا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.
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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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

أَحــبَــايِب، َهيَّـا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.
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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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

ا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن أَحــبَــايِب، َهيـَّ

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.

anteliasdiocese.com ٤ بقّوة الصلیب نناُل الفرج



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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

ا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن أَحــبَــايِب، َهيـَّ

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.
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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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

ا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن أَحــبَــايِب، َهيـَّ

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.
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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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

أَحــبَــايِب، َهيَّـا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.
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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)

* أًَسبُِّح الربَّ فإنَُّه قَْد تََعاظََم ِباملَْجد

** أَلرَّبُّ ِعزِّي َوتَْسِبيِحي لََقْد كاَن ِيلَ َخَالًصا

د إلُه آبايئ فإيَّاُه أَُعظِّْم * هذا إلِهي فإيَّاُه أَُمجِّ

، َمْن ِمثلَُك َجلِيُل الُقْدِس، َمِهيُب التَساِبيْح صانُِع املُعِجزَاْت ** َمْن ِمثلَُك يا ربُّ

* َهَديَت ِبرَْحَمِتَك الَشْعَب الَِّذي افتََديتَُه أَرَشْدتَُه ِبِعزَّتَِك إىل َمسِكِن قُْدِسَك

َحتَّى يَْعُربَ َشعبَُك يا ربُّ حتّى يَعُربَ الَشعُب الَّذي َملَْكتَُه ** َسِمَعِت األَُمُم فارتََعَدتْ 

* تَأيِت ِبِهم فَتَغرُُسُهم يف َجبَِل ِمريَاثَِك يف املُوِضعِ الّذي أَقَْمتَُه لُِسْكَناَك

ْهِر واألبْد ** أَملَقِدِس الّذي َهيَّأَتُه يََداَك أَلرَّبُّ مَيْلُِك إىل الدَّ

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

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 صليبُك  الفرج من ضيقاتنا،  لننال  وساِعدنا  وكُّل ساعة  يوٍم  كُلَّ  ُمَخلًِّصا 

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

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:

رُب          إينِّ اــَحــقُّ َوالـــَحياَْة" ــــي الـــــــدَّ قَــاَل الــربُّ يف اإلنِجـيْل          "إنـِّ

َغـــيـــَر املُـــْفـــِيض         لِلــَخـــَالِص َوالنَّــَجاْة ال نَســلُــْك أَيَّ َســـِبيْل  

ـى املَمــاْت! هللويا َحــتـَّ

الجوق الثاين:

أَحــبَــايِب، َهيَّـا نَِســـرْي          نَــــْحـــــَو الـــــرَّبِّ           ِمـــْلَء الُحـبِّ والرِّْضَواْن

وُس الَقِديْر          َغــــْمــــُر الــُحـــبِّ           َوالَحقِّ املَْحـِيـي األَكَواْن َوُهــــتَو الُقدُّ

هللويا نَــتْــلُو الُشكرَاْن!

الجوق األّول:

يا ُعــوَد الَفـاِدي الَحُنوْن          َوْســــــــَط َعـــــْدٍنِّ           أنـــَت َغرَْســــُة الَحيَاْة

ــــرَْتِّ           الَخـيـــَر يف كُلِّ الِجَهاْت يا نَــبْـَع الَصـْخِر املَْكُنوْن         قَــــــْد فَــــجَّ

هللويا َهــبْــَنــا الثَبَاْت!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور١٤٢ (١٤١)

ع. ِبَصويت إِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ بَصويت إِىل الرَّبِّ أَُرصخ   *

وأَكِشُف أَماَمه عن ضيقي. أَسُكُب أَماَمه َشْكوايَ   **

أَنَت تَعلَُم َسبييل. إِذا ما خارَت روحي   *

ا.  يف الطَّريِق الَّذي أنا سالُِكه أَخَفوا يل فَخًّ  **

: ال أََحٌد يَعرِفُني. أنُظُْر إِىل اليَمنِي وأَبِرصْ  

لَيَس َمن يَسأَُل عن نَْفيس. تَوارى املَلَجأ عِّني   *

إِليَك َرصَخُت يا رَبِّ  قُلُت: "أَنَت ُمعتََصمي  **

يف أَرِض األَْحياِء أَنَت نَصيبي  

أَِصغ إِىل ُرصاخي فَقد ُذلِّلُت تَْذليالً  *

أَنِقْذين ِمن ُمطارِِديَّ ألَنَّهم أَقْوى ِمنِّي.  

ليَِك أَحَمَد اْسَمَك. جِن نَْفيس  أَخِرْج ِمَن السِّ  **

ألنَّك أَحَسنَت إَِيلَّ. األَبْراُر يَتََحلَّقوَن َحويل   *

املَجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس   **/*

من اآلَن وإىل أبِد اآلبدين. آمني.  

مزامري املساء

من املزمور ١٤٠ – ١٤١

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

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

(تُعاد بعد كل مقطع)   

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

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

يقني، ِعْنَدما تُكاِفئُني.   يُِحيُط يِب إِكْلِيٌل ِمَن الِصدِّ

الطلبات:

قارئ: ألجل الذيَن يعانون من الفقر والعَوز، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص 

أن تُرِسل إليهم القوت اليومي وتحميهم من كّل ّرش.

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

العنف  أنواع  يعانون شتّى  الذي  املضطَهدين من أجل اإلميان، ال سيّام  قارئ: ألجل 

والخطر، نسألك بحّق صليبك – خشبة الخالص أن تبلسم قلوبهم بحضورك إىل 

جانبهم وتعطيهم أن يثبتوا يف قلب املحنة ويسلّمونك حياتهم بإمياٍن وثقة.

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

سنتني  منذ  عليه  واملتعاقبة  املتواترة  األزمات  وطأة  تحت  الرازح  لبنان  ألجل  قارئ: 

بدأوا  الذين  ألبنائه  الفرج  تعطي  أن  املخلّص  صليبك  بحّق  نسألك  وأكرث، 

يستسلمون للواقع ويلجأون إىل الهجرة كحلٍّ دائم.

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

الّتي ميكن أن نقوى عليها بقوانا  أنواٌع من الشدائد  القارئ: هناك 

أن  وحده  لله  إالّ  ميكن  ال  أخرى  أنواٌع  وهناك  الشخصيّة. 

يزيلها ويعطينا الفرج. لنتّبع دعوة يسوع لنا، هو الذي حَمل 

بقّوته  فيحّولها  وأحاملنا  أثقالنا  ونسلّمه  ليخلّصنا،  خطايانا 

الخالصيّة من شدٍة إىل نعمة.

من إنجيل ربِّنا يسوع املسيح للقّديس متّى (١١/ ٢٥-٣٠)

اَمِء واألَرْض، ألَنََّك  قاَل الربُّ يسوع: "أَْعَرتُِف لََك، يَا أَبَِت، رَبَّ السَّ

لِألَطَْفال!  وأَظَْهرْتَها  والُفَهاَمء،  الـُحَكاَمِء  َعِن  األُُموَر  هـِذِه  أَْخَفيَْت 

نََعْم، أَيُّها اآلب، ألَنََّك هـَكَذا ارْتََضيْت! لََقْد َسلََّمِني أيَب كُلَّ َيشء، فاََم 

ِمْن أََحٍد يَْعرُِف االبَْن إِالَّ اآلب، وَما ِمْن أََحٍد يَْعرُِف اآلَب إِالَّ االبْن، 

وَمْن يُِريُد االبُْن أَْن يُظِْهرَُه لَُه. تََعالَوا إِيلَّ يَا َجِميَع الـُمتَْعِبنَي والـُمثَْقلِنَي 

تَالميذ،  يل  وكُونُوا  َعلَيُْكم،  نرِْيي  إِْحِملُوا  أُريُْحُكم.  وأَنَا  ِباألَْحاَمل، 

أليَنِّ َوِديٌع وُمتَواِضُع الَقلْب، فَتَِجُدوا َراَحًة لُِنُفوِسُكم. أََجل، إِنَّ نرِْيي 

، وِحْميل َخِفيف!". لنَيِّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

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

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

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

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

وس، اآلَن وإىل األبد. املَِسيح، َوُروَحَك الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة الختام

وْء. تَوَكَّلنا عىل اللِه وهَو ملجانا، توَكَّلنا عىل اللِه ال نََخاُف السُّ

الربُّ نّجانا من شدائِدنا،فلُنقبْل إليِه ولنسمْع له

صوت الربِّ ناعٌم يدخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أشهى من العسْل

نرُي الربِّ طيٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قلُب الربِّ وديٌع طوىب ملن يهواْه.
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