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anteliasdiocese.com ١ بقّوة الصلیب َنقوى على األلم

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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

ــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء! ـا نُْعـــِيل ُحــبـَّ َهــيـَّ

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.



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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

َهــيَّــا نُْعـــِيل ُحــبَّـــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء!

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.
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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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

َهــيَّــا نُْعـــِيل ُحــبَّـــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء!

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.
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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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

ــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء! ـا نُْعـــِيل ُحــبـَّ َهــيـَّ

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.
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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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

ــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء! ـا نُْعـــِيل ُحــبـَّ َهــيـَّ

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.

anteliasdiocese.com ٥ بقّوة الصلیب َنقوى على األلم



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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

ــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء! ـا نُْعـــِيل ُحــبـَّ َهــيـَّ

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.
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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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

َهــيَّــا نُْعـــِيل ُحــبَّـــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء!

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.
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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 

ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا يف الصِرب عىل آالِمنا وليكن صليبُك رفيقنا يف 

كّل دقيقٍة من حياتِنا كيام ال نحيد عن اإلمياِن بَك واالتّكاِل عليك واملََحبَِّة لَك. 

فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك وُروِحَك الَحيِّ 

القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

يــــا ابــَن النَّّجاِر املَاِهْر          ِبـــــالـــَصـــلِــيــِب          ِجْسـرًا قَْد ُجزَْت الَجِحيْم

ُســبَْحــاَن الَحيِّ الطَّاِهْر          ُذقْــــــــــَت املُــــــرَّ          يَكْ نَـــلَقى الُحلَْو الَنِعيْم

هللويا ِســـرًّا َعــــِظيْم!

الجوق الثاين:

يـــا َمْن َحوَّلَْت الَصـلِيْب         ِجْســـــرًا يَــْعــــلُـــو         فَــــوَق املَــــوِت لِلَحيَاْة

يا آَي الُحــــبِّ الَعِجيـْب         يـــــا َصـــــلِــــيبــًا         ِصـــرَْت آيَـــــَة اآليَاْت

هللويا ِســـرًّا رَِهــــيْب!

الجوق األّول:

َهــيَّــا نُْعـــِيل ُحــبَّـــَنا         كَــــالــــبَــــــُخــوِر          نَـــْحـَو الرَّبِّ يف الَعَالْء!

ـــَنا         َدرَْب الـــــنُّـــــــــوِر           ِباإليـــَمـــاِن َوالرََّجاْء! َولَْنْســـلُــْك َمْع َربـِّ

هللويا الُحـــبِّ املِْعـطَاْء!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٩٠ (٩١)

اكُِن يف كََنِف الَعِيلِّ يَبيُت يف ظلِّ الَقدير السَّ  *

: "أَنَت ُمعتََصمي وِحْصني إِلهي الَّذي علَيه أَتوكَّل". يَقوُل لِلرَّبِّ  **

يَّاد وِمَن الَوباِء الفتَاك. هو الَّذي يُنِقُذَك ِمن فَخِّ الصَّ  *

ه يكوُن لََك تُرًسا وِدْرًعا. يُظَلَلَك ِبريِشه وتَعتَِصُم تَحَت أَجِنَحِته وَحقُّ  **

فال تَْخىش اللَّيَل وأَهوالَه وال َسْهاًم يف النَّهاِر يَطري  *

وال َوباًء يف الظَّالِم يَْرسي وال آفًَة يف الظَّهريِة تَفتُك.  **

يَسُقُط عن جانِِبَك أَلٌْف وعن مَيينَك َعَرشَُة آالف والَيشٌء يُصيبَُك.  *

َحسبَُك أَن تَنظَُر ِبَعيَنيَك فتُعاِيَن َجزاَء األَْرشار  **

ألَنََّك قُلَت: "الرَّبُّ ُمعتََصمي" وَجَعلَت الَعًيل لََك َملَْجأً.  

بَُة ِمن َخيَمِتَك: الرش ال يَنالَُك وال تَْدنو الرضَّ  *

ألَنَّه أَوىص َمالئَِكتَه ِبَك لِيَحَفظوَك يف َجميعِ طرِقَك.  

عىل أَيديهم يَحِملونََك لئَالَّ تَصِدَم بَحَجٍر رِجلََك.  **

تطأ األََسَد واألفعى تدوُس الشبَل والتنني.  *

أَْحميه ألَنَّه َعرََف اْسمي. أُنّجيه ألَنَّه تَعلق يب   **

ُده. يِق فأُنِقُذه وأَُمجِّ يَدعوين فأُجيبُه أَنا معه يف الضِّ  *

وأُريه خاليص.  ِبطوِل األيّاِم أُشِبُعه   **

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 كّل َمن يعيش أملًا جسديًّا، يُثِقل عىل كاِهلِه ويجعله أسري فراشه ووجعه، 

بآالمك  لالتّحاد  فرصٍة  إىل  أمله  تحّول  أن  الشايف  صليبك  بحّق  رّب  يا  نسألك 

كسبيٍل للخالص.

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

قارئ: ألجل كّل من يعيش أملًا روحيًّا ويغرق يف الظلمة وال يجدك يف أّي مكان، نسألك 

يا رّب بحق صليبك الشايف أن تنري حياته بإشعاعات حبّك وتلمس قلبه ببلسم 

حنانك.

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

قارئ: ألجل كّل إنساٍن يسعى إىل تخفيف أمل اآلخرين من خالل رسالته يف الحياة، 

نسألك بحّق صليبك الشايف أن تهبه التعزيات الروحيّة وفرح العطاء ليثبت يف 

مساعيه فيكون سمعانًا قريوانيًّا أينام حّل.

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

القراءات

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

أفكارَنَا، َونَقِّي َضاَمئِرَنَا، فَُنَسبَِّحَك تَسِبيًحا نِقيًّا َونُصِغَي 

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

مزمور القراءات:

الجوق الثاين:

يـــا صـــليب األنواِر          ِســـرَّ فـــادي األدهاِر

َمنَك أَســـراُر الِبيــَعْة          فاَضْت كالَنبـعِ الَجاِري

الجوق األّول:

ِمْن أنــواِر الصـــليِب          يُْضِحي الكاِهُن املُختاْر

ذا ُســـلــطاٍن َعِجيِب          حاِمًال كُـلَّ األســـراْر

الجامعة:

ْد          ُســـلَّاًم يَْســـُمو تـِيها يا صــــليــبًا تَــَمجَّ

ِفيـــَك الِبيــَعُة تَصَعْد          نَحــَو الربِّ فـــاِديـها

القارئ: يركّز بولس الرسول عىل فكرة العزاء التي مصدرها الله والتي تظهر بشكٍل 

خاّص يف وقت الشّدة واألمل. فهناك ينتظرنا الله ليعطينا من خالل آالمه الخالصيّة 

معًنى آلالمنا ويعطينا عزاًء به نقوى عىل األمل ونصبح بدورنا مصدر عزاٍء للمتألّمني.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول الثانية إىل أهل قورنتس (١/ ٣-٧)

يا إخويِت،

يَنا يف  تَبَارََك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسوَع الـَمِسيح، أَبُو الـَمرَاِحِم وإِلـُه كُلِّ تَْعِزيَة! ُهَو الَّذي يَُعزِّ

يَنا اللُه ِبَها.  كُلِّ ِضيِقَنا، لَِنْستَِطيَع أَْن نَُعزَِّي الَِّذيَن ُهم يف كُلِّ ِضيق، ِبالتَّْعِزيَِة الَّتي يَُعزِّ

كُنَّا  إِْن  تَْعِزيَتَُنا.  ِبالـَمِسيِح  أَيًْضا  تَِفيُض  كَذـلَِك  الـَمِسيح،  آالُم  َعلَيَْنا  تَِفيُض  فََكاَم 

وِهَي  تَْعِزيَِتُكم،  أَْجِل  فَِمْن  نَتََعزَّى  كُنَّا  وإِْن  تَْعِزيَِتُكم وَخالِصُكم؛  أَْجِل  فَِمْن  نَتََضايَُق 

قَاِدرٌَة أَْن تُِعيَنُكم َعىل اْحِتاَمِل تِلَْك اآلالِم َعيِْنَها الَّتي نتَأَلَُّمَها نَْحُن. إِنَّ رََجاَءنَا َوِطيٌد ِمْن 

ِجَهِتُكم، لِِعلِْمَنا أَنَُّكم كَاَم تَُشارِكُوَن يف اآلالم، كَذـلَِك تَُشارِكُوَن أَيًْضا يف التَّْعِزيَة. فال 

يِق يف آِسيَا، قَْد أَرَْهَقَنا إِرَْهاقًا فَوَق  نُِريُد أَْن تَْجَهلُوا، أَيَُّها اإلِْخَوة، أَنَّ َما أََصابََنا ِمَن الضِّ

طَاقَِتَنا، إِىل أَْن يَِئْسَنا َحتَّى ِمَن الـَحيَاة؛ ولـِكنََّنا َحَملَْنا يف أَنُْفِسَنا قََضاَء الـَموت، لِئَالَّ 

انَا ِمْن ِمثِْل هـَذا  نَتَِّكَل َعىل أَنُْفِسَنا، بَْل َعىل اللِه الَّذي يُقيُم األَْمَوات، وُهَو الَّذي نَجَّ

يَنا أَيًْضا. يَنا. نََعم، إِنَّ َمْن َجَعلَْنا فيِه رََجاَءنَا، َسيَُنجِّ الـَموِت َوَسيَُنجِّ

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

يا ربُّ إىل السامِء محبتَُك وإىل الغيوِم أمانتَُك.

١- عدلَُك مثُل الجباِل

وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم.

٢- أللَّهمَّ ما أمثَن محبتَك،

إنَّ بني البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون.

٣- يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة،

وبنورَِك نُعايُن النور.
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