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anteliasdiocese.com ١ بعالمۀ الصلیب نثبت فی اإلیمان

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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقيّني. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ



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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقيّني. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ

anteliasdiocese.com ٢ بعالمۀ الصلیب نثبت فی اإلیمان



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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقيّني. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ
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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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقيّني. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ

anteliasdiocese.com ٤ بعالمۀ الصلیب نثبت فی اإلیمان



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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقينّي. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ

anteliasdiocese.com ٥ بعالمۀ الصلیب نثبت فی اإلیمان



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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقيّني. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ
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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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقيّني. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ

anteliasdiocese.com ٧ بعالمۀ الصلیب نثبت فی اإلیمان



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 

الثّبات يف إمياننا ِبَك، وليكن صليبُك  ُمَخلًِّصا كُلَّ يوٍم وكُّل ساعة وساِعدنا عىل 

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

واملََحبَِّة لَك. فَُنَسبَِّحَك َمَع املَسُكونَِة كُلِّها، ونُصِعُد املَجَد إلَيَك وإىل أبيَك املُبارك 

وُروِحَك الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

نَْشـــُدو يـا ُعوَد الَصلِيب        يَــــا فَــــاِديـــــَنــــا          ِمْن أَيــِدي املَوِت الرَِهيْب

ُمــْعــلِيَنا َصوَب الَســاَم         يــــا ِمـــْفــتَــــــــاَح         أَبْـــَواِب َعْدِن الَسـلِيْب

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق الثاين:

َدَخـــلُْت ِبيــَعــــَة الله         يــــــا لَـــلـــُذْهـــِل!         ِفــيــَها أَْســــرَاُر الَحيَاْة

أَملَـــذبَـــُح لِلُغفـــــرَاْن         َوالـــــِعـــــــَمـــــاُد         َوالــَصـــلِـــيُب لألََماْن

هــلـلويــا وهـــلـلويــا

الجوق األّول:

َصـــلِيبَُك يـــا يَُســوْع         َمــلْــــَجــــا الــِبــيَعة         َوالشـــاِيف كُــلَّ َموُجوْع

ُســـــوُر املُؤِمــِننَي الَحّق        ِجــــْســــًمـــــا َوُروْح         يف اآلِب، االبـــِن والرُّوْح

هلــلويا املَْجُد، الُشْكرَاْن!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٣٧ (٣٦)/ ٢-٩ ، ٢٢-٢٣

وِمن فََعلَِة الّسوِء ال تََغْر عىل األْرشاِر ال تَستَِشطْ   *

وكأخَرضِ الَكِإل يَْذبلون. فِإنَّهم كالُعشِب ُرسْعاَن ما يَْذوون   **

أُسُكِن األرَض واْرَع ِبأَمان تَوَكَّْل عىل الرَّبِّ ومارِِس اإلِْحسان   *

فيُعِطيََك بُغيََة قَلِبَك. ولتنَعْم ِبالرَّبِّ نَفُسَك   **

وتَوَكَّْل علَيه، وهو يَُدبُّر أَمرََك فَوِّْض إِىل الرََّب طَريَقَك   *

َك. وكالظَّهرية َحقَّ يُظِهُر كالنُّوِر ِبرََّك   **

ال تَستَِشْط عىل الناِجِح يف مْسعاه أُصُمْت أماَم الرَّبِّ واْنتَِظرْه   *

عىل الرُجِل الَّذي يكيُد َمكاِيَده.  

ال تَْستَِشْط، فام هذا إِالَّ سوء. كُفَّ عِن الَغَضِب َودَِع الّسْخطَ   **

ا الَّذيَن يَرْجوَن الرَّبَّ فاألرَض يَرِثون. وأَمَّ فِإنَّ األَْرشاَر يُستَأَصلون   *

وعن طَريِقه يَرْىض الرَّبُّ يُثَبُِّت َخطَواِت اإلِنْسان   **

ألنَّ الرَّبَّ آِخٌذ ِبيَِده. إِذا َسَقَط فال يَبْقى َرصيًعا   *

ومل أََر بارًّا َمْرتوكًا وال نَسلَه يَلتَِمُس ُخبزا. كُنُت شابًّا وقد ِشخُت   **

ويُقرِض ونَسلُه ُمبارَك. طَواَل النَّهاِر يَرأَُف   *

يَُكْن لََك َمسِكٌن لِألبَد. جانِِب الَرشّ واْصنعِ الَخريَ   **

وال يَرتُُك أَصِفياَءه. فِإنَّ الرَّبَّ يُِحبُّ الحقَّ   *

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 القابعني يف جوف اإلميان السطحي والعاطفي، نسألك بحّق صليبك منارة 

اإلميان أن تسري بهم إىل العمق، إىل حيث يختربون عمق اإلميان وراديكاليّته، 

فيكونوا مستعّدين وثابتني عندما ترضبهم شتّى أنواع الرياح. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن فقد إنسانًا عزيزًا عىل قلبه ويعيش يف أزمة إميان، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تجعل من إختبار املوت والفراغ فرصًة لعيش الصليب 

مبعناه العميق فيكون جرس عبوٍر إىل والدٍة روحيّة جديدة من رحم املوت. 

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

قارئ: ألجل كّل َمن يبحثون يف أصقاع األرض عاّم يشفي غليل قلوبهم، نسألك بحّق 

صليبك منارة اإلميان أن تكشف نفسك لهم أنَت الحارض يف داخلهم، فيستعيضوا 

عن إضاعة الوقت يف البحث عنك خارًجا ليجدونَك أقرب من ذاتهم إليك.  

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: ما أصعب اإلميان يف قلب الشّدة واألزمات عندما تجتاحنا رياح الشكوك 

ووعظنا  الخري  أيّام  يف  بها  مقنعني  عشنا  لطاملا  التي  بالثوابت  الثقة  ونفقد 

عنها! إّن املرأة الكنعانيّة هي مثاٌل لنا يف الثبات باإلميان أمام كّل العقبات: 

نتحّىل  عسانا  املجتمع...  رأي  املحِطم،  اآلخرين  كالم  التجربة،  املرض، 

بإميانها عند ساعة اإلمتحان ونكون من ِعداد املؤمنني الحقيقيّني. 

َ العالََم بالَحيَاْة (١٥/ ٢١-٢٨) يِس َمتَّى الّذي بَرشَّ من إنِجيِل َربِّنا يَُسوع املَِسيح للقدِّ

تِلَْك  ِمْن  كَْنَعانِيٍَّة  ِباْمَرأٍَة  وإَِذا  وَصيْدا،  ُصوَر  نَواِحي  إِىل  انَْرصََف  الرّسول:  متّى  قاَل 

ُخ وتَُقول: "إِرَْحْمني، يَا رَّب، يَا ابَْن َداُود! إِنَّ ابَْنِتي ِبَها َشيْطَاٌن  النَّواحي َخرََجْت تَْرصُ

قَائِلني:  إِلَيِْه  لُوَن  يَتََوسَّ فَأََخُذوا  تَالِميُذُه  وَدنَا  ِبَكلَِمة.  يُِجبَْها  فَلَْم  ا".  ِجدًّ بَُها  يَُعذِّ

الَِّة  ُخ يف إِثْرِنَا!". فَأََجاَب وقَال: "لَْم أُرَْسْل إِالَّ إِىل الـِخرَاِف الضَّ "إِْرصِفَْها، فَِإنََّها تَْرصُ

ا ِهَي فَأَتَْت وَسَجَدْت لَُه وقَالَْت: "َساِعْديِن، يَا رَّب!". فَأََجاَب  ِمْن بَيِْت إِْرسَائِيل". أَمَّ

وقَال: "ال يَْحُسُن أَْن يُؤَْخَذ ُخبُْز البَِنني، ويُلَْقى إِىل ِجرَاِء الِكالب!". فَقالَْت: "نََعم، 

يَا رَّب! وِجرَاُء الِكالِب أَيًْضا تَأْكُُل ِمَن الُفتَاِت الـُمتََساِقِط َعْن َمائَِدِة أَْربَاِبَها". ِحيَنِئٍذ 

أََجاَب يَُسوُع وقَاَل لََها: "أيَّتَُها الـَمْرأَة، َعِظيٌْم إِمْيَانُِك! فَلْيَُكْن لَِك كَاَم تُريِدين". َوِمْن 

اَعِة ُشِفيَِت ابَْنتَُها. تِلَْك السَّ

القارئ: املجُد لَك يا رّب

الجامعة: املجُد لك.

(موسيقى تأّمليّة)

لحن: فِْشيطُا (قال الرّب إنَِّني)

هللويا

يف املَســـاِء أطــبــُع          رَســــَم الصـــلـيِب

فَــوَق َصـْدِري طارًِدا          ُخـــبــَث املُــِريــِب

نِــْصــَف الـليــــِل          يَــغــُدُر الــغـــاِدْر

يَـــلــَقــى َوســــَم          الَصـــلِيـــِب القاِدْر

يَــهـِوي للحاِل يُرَمى          يف الــظُــلُـــمـــاِت

أَغُدو يف الُصبِح أَشُدو          ربَّ الــحــــيـــــاِة

هــــلـــــلــويـــا          صـــلِــيــُب األنوار

 

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

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

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

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

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

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

ُصلَِب عليَك، وإىل أبيِه وروِحِه القّدوِس، إىل األبد.

الجامعة: آمني.

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

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

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

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

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

الجامعة: أبانا الّذي يف الساموات (...)

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

ظَِمئَت نفيس إَليَك أيُّها املَسيْح، َمتَى آيِت َوأَحُرضُ أَماَمَك يا َسيُِّد

ذابت نفيس َشوقًا إىل خالِصَك (٢)

إىل َمن نَذَهْب، َوِعنَدَك كَالُم الحياِة األَبَِديَّة

وُس اللِه. نَحُن آَمنَّا ِبَك، أنََّك قُدُّ

anteliasdiocese.com ٨ بعالمۀ الصلیب نثبت فی اإلیمان


