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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

ــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيـَّ

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

هلّلويا هلّلويا هلّلويا، آمني.



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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيَّـــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيَّـــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

ــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيـَّ

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

ــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيـَّ

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيَّـــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيَّـــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

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

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

الجامعة: آمني.

الجامعة: (بني جوقني)

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

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

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

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

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

أَيُّها الحاِمُل َخِطيئََة العالَم، إرَحْمَنا!  

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

أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَينِِي أَِبيِه، إغِفْر َوارَحْمَنا!  *

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

لَِمجِد اللِه اآلِب، دامِئًا وَكُلَّ أَيّاِم َحياتَِنا، آمني!  

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

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

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

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا وانُرصنا عىل أعدائنا الَخِفيِّنَي والظّاِهِرين، 

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

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

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

اللحن: طُوبَيْك ِعدتُا

الجوق األّول:

َة                 ُعــــوُد املَصـلُوِب الَفاِدي يــــــــــا قُـــــــــوَّ

يــا ُمــثَبَِّت األَكـــــَواْنَ                َحـــاِمي ِبيَعِة اإلميــــاْن

ُمــعــِطي الَوْســِم للبَِننْيَ                ُحـــْمــَالنًا ُروَحــــانِيِّنْي

ـــَل األســـرَاْر َ               تَْقــِديـًســــا لِلُمــؤِمِننْي يـــا ُمَكمِّ

َضــوِّ يف كُــلِّ األَدَهـــاْر َ               ِمثَْل الَشــْمـِس يف األَقطَاْر

الجوق الثاين:

ــــلِــيـــْب                أَخــَفـــاُه الَشـعُب الظَّالِْم ُعـــوُد الصَّ

إيـــــَالُن املَــلِــــَكــُة                بَــيَّـــَنــتُْه لِلَعــــالَـــْم

يـُجوَر الَقاتِْم َضـــاَء كالنُّــوِر الَعِجيْب                يَــْجـــلُو الدَّ

نْيَا                 تَْشــُدو الَحْمــَد واإلكْرَاْم والِبيــــَعْه ِمـــلَء الدُّ

ـــاَهـــا ِمَن األَصَناْم فَــــاِديـــَها الرَّبَّ الَحـيَّا                نَــجَّ

الجامعة:

ــَنـــا َصــــاَر املِْفتَاْح ـــلِيـــْب                َربـَّ ُعــــوُد الــصَّ

ِمـــْفـــتَـاَح َعْدٍن َسلِيْب               َعـــْدٍن، َجــنَّـــِة األَفْرَاْح

إجــَعـــلْـــُه آَي الرَّْحَمْه                نَــْنـــُج ِمــْن َهوِل النَّْقَمْه

نَـْخلُْص ِمْن تَعِذيِب النَّـاْر                نَـــاِر الَخـــاِطنَي األََرشاْر

نَبْلُـــْغ أَخـــَداَر النِّــْعَمْه                نَـــْدُخْل َجــنََّة األَنْـــَواْر

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٥ (١٤)

ومل تُشِمْت يب أَْعدايئ. أَعظُِّمَك يا رَبُّ ِألَنََّك اْنتَشلتَني   *

إِلَيَك َرصَخُت فَشفيتَني. أيّها الرَّبُّ إِلهي   **

يا رَبُّ ِمن َمثْوى األَْمواِت أَصَعدَت نَْفيس  *

وِمن بنَِي الهاِبطنَي يف الهاِويَِة أَحيَيتَني.  

وَس اْحَمدوا واْسَمه الُقدُّ لِلرَّبِّ اْعزِفوا يا أَصِفياَءه   **

فِإنَّ َغَضبَه لَحظٌَة ورِضاه َمدى َحياة  *

باِح التَّْهليل. يف املَساَء يَِحلُّ البُكاُء ويف الصَّ  

"لن أَتَزَعَزَع لِالُبد". يف طأَُمنيَنتي قلُت:   **

، يف ِجباِل ِعزِّي ِبرِضاَك ثبتَّني، يا رَبُّ  *

ثُمَّ َحَجبَت َوجَهَك فناَل الرَّوُع ِمنِّي.  

ع. وإِىل الرَّبِّ أَتََرضَّ إِلَيَك يا ربِّ أَرصخ   **

ما الفائَِدُة ِمن َدمي وِمن ُهبوطي يف الهَوة؟  *

َك؟ اَب يَحَمُدَك ويُخِربُ ِبَحقِّ أَلَعلَّ الرتُّ  

كُن يا رَبِّ نَصريًا يل. إِستَمع يا رَبِّ واْرَحْمني   **

وِر زنَّرتَني. وَخلَعَت ِمْسحي وِبالرسُّ إِىل رقٍص َحوَّلَت نَْديب   *

أَيُّها الرَّبُّ إِلَهي، لِألَبَِد أَحَمُدَك.  ليَِك يَعزَِف لََك قَلْبي وال يَسُكت   **

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 كلِّ من بحث يف العلم واملعرفة عن معًنى لحياته معتربًا أّن اإلميان ضعًفا 

ووهاًم، نسألك بحّق صليبك القوّي أن تُظِهر له بأّن اإلميان هو السبيل الوحيد 

لعيش الحياة مبِلئها.

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

قارئ: ألجل الشبيبة التي تبحث يف املشاهري واألبطال عن القدوة واملثال، نسألك بحّق 

صليبك القوّي أن تكشف لهم ذاتك كاملثال األوحد األبدي غري الفاين، مصدر 

الفرح والحياة.

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد أشخاص أو أشياء واعترب نفسه خاًرسا، نسألك بحّق صليبك 

القوّي أن تحّول فراغه إىل مصدًرا لإلشعاع واالنطالق 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

يف  وأدخلنا  البرشيّة  والحكمة  اإلنسانيّة  املوازين  كّل  قلب  املسيح  صليب  القارئ: 

منطٍق جديد حيث كّل خرساٍن هو ربح وكّل موٍت هو حياة طاملا ارتكز عىل 

صليب املسيح "قّوة الله" وتاج نرصنا!

فصٌل من رسالِة القّديِس بُولُس الرّسول األوىل إىل أَهِل قورنتس (١/ ١٨-٢٥)

يا إخويِت،

ُة الله؛  ا ِعْنَدنَا نَْحُن الـُمَخلَِّصنَي فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد الـَهالِِكنَي َحاَمقَة، أَمَّ إِنَّ كَلَِمَة الصَّ

ألَنَُّه َمْكتُوب: "َسأُِبيُد ِحْكَمَة الـُحَكاَمء، وأَرُْذُل فَْهَم الُفَهاَمء!". فَأَيَْن الـَحِكيم؟ وأَيَْن 

ْهر؟ أََما َجَعَل اللُه ِحْكَمَة هـَذا الَعالَِم  يَعة؟ وأَيَْن البَاِحُث يف أُُموِر هـَذا الدَّ ِ َعالُِم الرشَّ

أَْن  اللُه  رَِيضَ  الله،  ِحْكَمِة  ِبَحَسِب  اللَه  َعرََف  َما  ِبِحْكَمِتِه  الَعالََم  أَنَّ  فَِباَم  َحاَمقَة؟ 

واليُونَانِيِّنَي  اآليَات،  يَطْلُبُوَن  اليَُهوَد  ألَنَّ  يُْؤِمُنون؛  الَِّذيَن  الِبَشارَِة  ِبَحاَمقَِة  يَُخلَِّص 

وَحاَمقٌَة  لِليَُهوِد  ِعثَاٌر  ُهَو  َمْصلُوب،  مِبَِسيٍح  فَُنَناِدي  نَْحُن  ا  أَمَّ الـِحْكَمة.  يَلْتَِمُسوَن 

ُة اللِه َوِحْكَمُة  يَن أَنُْفِسِهم، ِمَن اليَُهوِد واليُونَانِيِّني، فَُهَو َمِسيٌح، قُوَّ ا لِلَمْدُعوِّ لِألَُمم. وأَمَّ

الله؛ فاََم يَبُْدو أَنَُّه َحاَمقٌَة ِمَن اللِه  ُهَو أَْحَكُم ِمَن النَّاس، وَما يَبُْدو أَنَُّه ُضْعٌف ِمَن اللِه  

ُهَو أَقَْوى ِمَن النَّاس.

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

 ريّب عظيمٌة كلُّ أعاملَِك، يا إلهنا القدير

عدٌل و حٌق كلُّ أحكاِمَك، أنَت ملُك الدهور.

من ال ميّجُد اسَمك يا رّب، من ال يخاُف قُدَسك يا الله...

كلُّ الشعوِب لَك ستنحني ألّن مجَدك َسرُيى

هلّلويا هلّلويا هلّلويا، آمني.
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