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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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن َذخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.



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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن َذخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.
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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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن َذخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.
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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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن َذخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.
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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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن ذَخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.

anteliasdiocese.com ٥ بقّوة الصلیب نترّسخ فی الرجاء



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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن َذخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.
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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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن َذخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.
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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 يك نرتّسخ يف الرجاء 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 

الجامعة: آمني. القّدوس اآلَن وإىل األبد.  

اللحن: إنُانُا نُوهرُا

الجوق األّول:

َمــا أَبــَهى َرايََة الصـَلِيْب               فـَـوَق رُْحــِب الـبَــرَايَــا!

آيَــًة لِلنَّــْصــِر الَعـِجيْب               ِضــدَّ َشـــرِّ الـَخــَفـــايَا

ـَنــا               َصـــاَر الـَنــْصــُر للبََرشْ ِبــالـَصــلِـيـْب، َربـَّ

وْس! نْـيَا: قُدُّ وْس               تَْشــُدوَك الـدُّ يــا ِبـْكــَر اآلِب الُقدُّ

ــَفْر! وٌس! لَــَك الظـَّ قــُدُّ

الجوق الثاين:

أَلـِبـيـَعـه َشاَهَدْت يَُسوْع                 َمــرفُـــوًعا فَوَق الَصلِيْب 

! َمــعـبُوِدي الَحِبيْب! إنْـَحـَنْت، قَالَْت ِبُخُشوْع:                َريبِّ

ـاَمواْت كَــْم َحــَنــاَك ُحــبُّــَك                قَــْد أَخــلَيَت السَّ

ـَخــذَت طَــبْــَعــَنا                 أُْحــِصــيـَت بنََي األمواْت َواتـَّ

حــتّـــى تُـعِطيَنا الَحياة!

الجامعة:

ايِن الَحنَّاْن!               قَــالَــْت ِبـيـَعـُة اإلميَاْن: ــلِيْب نَجَّ ِبالصَّ

أَلَحـِبــيـْب ال أَبِْغي ِسـَواْه               أَإللَــُه ابْــــُن اإللـــــه!

َشـــاَد ِيفَّ َمــذبَـــَحــــا               َصـــاَر قُــربَــانًا َعِجيْب!

قَــاَل لـــِي: لَـــْن أَبْـرََحا               َصـــاِمــَدًة لَــْن أَِخــيْب

ــلِيْب إينِّ أَْحــيَــا بــالصَّ

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ١٧ (١٦)

. لِلَعْدِل اْْستَمع ولُرصاخي أَنِْصْت وإِىل َصاليت أَْصغِ فال ِغشَّ يف َشَفتَيَّ  *

لِيَصُدْر قَضايئ ِمن لَُدنَْك فَرتى االسِتقامَة َعيناَك.  **

ْصتَني فلَم تَِجْد َشيئًا قد َسَربَت قَلْبي واْفتََقدتَني لَيالً وِبالنَّاِر َمحَّ  *

وأَفْكاري مل تَتَجاَوْز فَمي كام يَفَعُل النَّاس.  **

ِبَحَسِب كَالِم َشَفتَيَك لَزِمُت الطُّرَُق الَّتي فَرَضتَها  *

فثَبِّْت يف ُسبُلَِك ُخطاَي لِئَالَّ تَزِلَّ قََدماَي.  **

أللَُّهمَّ إِينِّ َدَعوتَُك ألَنََّك تُجيبُني فأَِمْل أُُذنََك إَِيلَّ واْْستَمع قَويل.  *

أَِفْض َمراِحَمَك يا ُمَخلَِّص املُعتَِصمنَي بيَمينَك ِمَن املُْعتَدين.  **

إِْحَفظْني ِحْفَظ الَحَدقَِة، إِنْساِن الَعني وبِظلِّ َجناَحيَك اْسُرتيْن  *

ِمن َوجِه األْرشاِر الَّذيَن يَبِطشوَن يب واألعداِء الَّذيَن يُحاِرصونَني طالِبنَي نَْفيس.  **

ْحِم قُلوبَهم وِبالِكِربياِء نَطََقت أفواُههم أَغلَقوا ِبالشَّ  *

موَن َعيلَّ ويُحيطوَن يب وإَِيلَّ يَُحدقوَن لِيََرصعوين. ها إِنَّهم يَتَقدَّ  **

بَل الرَّاِبَض يف املَخبَأ. يُشِبهوَن األَسَد املُتَلَهَِّف لِالفِرتاس والشِّ  *

يِر نَْفيس ِّ **  قُْم يا رَبِّ وَواجْهه وأِرصْعه وِبَسيِفَك نَجِّ ِمَن الرشِّ

نيا. ا َحظُّهم ِمن هذه الدُّ وِبيَِدَك يا رَبُّ أنِقْذها ِمن بَني البََرشِ الَّذيَن إمِنَّ  *

فأمأل بُطونَهم ِمن َذخائِرَِك فيَشبَع بَنوهم َويرتُكوا ألَطفالِهم فََضالتِهم.  **

ا أَنا فِبالِربِّ أُشاِهُد َوجَهَك وِعنَد اليَقظَِة أَشبُع ِمن صورَتَك. أَمَّ  *

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:

أجل  ومن  الحياة،  هذا  يف  والالمساواة  الظلم  من  واملضنوكني  اليائسني  ألجل  قارئ: 

فاقدي الرغبة يف العيش، نسألك بحّق صليبك املنري أن تُظهر ذاتك وحضورك يف 

حياتهم ليخرجوا من يأسهم واستسالمهم.

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

قارئ: ألجل َمن بسبب العنف والفساد فقد أحبّاء له، وقد فقد معنى الحياة والفرح 

وغرق يف أزمٍة وجوديّة حالكة الظالم، نسألك بحّق صليبك املنري أن تضع عىل 

دربه شهوًدا للرجاء اختربوا الطريق عينها وعربوها بأمان.

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

تساعدهم  أن  املنري  صليبك  بحّق  نسألك  اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  ألجل  قارئ: 

ليكونوا قنوات رجاٍء من خالل مهنتهم فال يساهموا عىل مثال إعالم اليوم يف زرع 

اإلحباط واليأس يف قلوب الناس.

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: إنَّ إلهنا إلُه املواعيد. لذلك يدعونا كاتُِب الرسالة إىل العربانينّي للجهاِد يف 

ِديَن ِبِه ألنَّ اللَه أمنٌي يف وعوِدِه. لَِنُقم نحُن بجهاِدنَا بصٍرب وإمياٍن  َسبيِل الرجاِء ُمتَشدِّ

ولَنرتَُك الباقي لله.

فصٌل من الرسالة إىل العربانيّني (٦/ ٩-٢٠)

يا إخويِت،

إِنََّنا َواثُِقوَن ِمن ِجَهِتُكم، أَنَُّكم يف َحاٍل أَفَْضَل وأَْضَمَن لِلَخالص. فِإنَّ اللَه لَيَْس بَظَالٍِم 

َخَدْمتُُم  ِحنَي  ا]ْسِمِه،  أَْجِل  ِمن  أَظَْهرمُْتُوَها  الـَّتي  والـَمَحبََّة  َعَملَُكم،  يَْنَىس  َحتَّى 

يِسنَي وَما زِلْتُم تَْخُدُمونَُهم. ولـِكنََّنا نََودُّ أَْن يُظِْهَر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُكم هـَذا اال]}ْجِتَهاَد  الِقدِّ

َعيَْنُه، ليَِك يَُحاِفَظ َحتَّى النَِّهايَِة عىل ِمْلِء  يَِقنِي رََجائِِه. وذـلَِك لِئَالَّ تَِصريُوا ُمتَباِطِئني، 

بَْل لِتَْقتَُدوا ِبالَِّذيَن بِإمْيَانِِهم َوطُوِل أَنَاتِِهم، يَرِثُوَن الُوُعود. فَلاَمَّ َوَعَد اللُه إِبْرَاِهيم، ولَْم 

َنََّك  يَُكْن لَُه أَْعظَُم ِمْن نَْفِسِه  لِيُْقِسَم ِبِه، أَقَْسَم ِبَنْفِسِه قائِالً: "ألُ[بَارِكَنََّك بَرَكًة، وأُكَرثِّ

أَْعظَُم  ُهَو  مِبَْن  يُْقِسُموَن  والنَّاُس  الَوْعد.  إِبْراِهيُم  نَاَل  أَنَاتِِه،  ِبطُوِل  وهـَكَذا  تَْكِثريًا". 

أََراَد أَْن  بَيَْنُهم. كَذـلَِك الله، لاَمَّ  أَقْوالَُهم، ويَْحِسُم كُلَّ ِخالٍف  يُثِْبُت  ِمْنُهم، والَقَسُم 

إِىل  الـُملتَِجِئنَي  نَْحُن  لََنا،  لِيَُكوَن  ِبَقَسم،  لَُهم  تََعهََّد  إِراَدتِِه،  ثَبَاَت  الَوْعِد  لَِورَثَِة  يُظِْهَر 

ِك ِبالرََّجاِء الـُمَعدِّ لََنا، َعزَاٌء قَِويٌّ ِبالَوْعِد والَقَسم، وُهاَم أَمرَاِن ثَاِبتَان، يَْستِحيُل  التََّمسُّ

َداِخِل  إِىل  تَلُِج  راِسَخة،  أَِميَنٌة  ِمرَْساٌة  لََنا  ُهَو  الرََّجاُء  وهـَذا  فيِهاَم!  اللُه  يَكِذَب  أَْن 

الـِحَجاب، إِىل َحيُْث َدَخَل يَُسوُع ِمن أَْجلَِنا كََساِبٍق، فََصاَر َعِظيَم أَْحبَاٍر إِىل األَبَد. 

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

إىل اللّـِه تسكُن نفسـي، ومنـُه خالصـي،

صخريت ُهــَو وخالصـي ملجأي فال أَتـزعـزْع

إلـى اللـِه اسُكني يا نفســـي، فــإنَّ منـــُه رجائـي.

عنـَد اللـِه خالصـي ومجـدي، وفـي اللـِه صخـــرُة ِعــزّي وُمعتََصمـي.

توّكلُـوا عليِه يف كـلِّ حيـٍن، أيهـا الشعُب،

أُسكبُوا أماَمـُه قلوبَُكـم، إنَّ اللـَه ُمعتََصـٌم لنـا.
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