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anteliasdiocese.com ١ بقّوة الصلیب نثبت فی الفرح

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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.



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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.
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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)

*  أَملَجُد للِه يف األعايل وَعَىل األرِض الَسالُم َوالرََجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش

أَملَْجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس ُمنُذ األَزَِل وإىل أَبَِد اآلِبِدين   **

لِيُِذيَع فَِمي أَْمَجاَدَك *  يا ربُّ افتَْح َشَفتَيَّ 

لرُِيَنَِّم فَِمي تََساِبيَحَك يا ربُّ افتَح َشَفتَيَّ    **

*  أُحرُْس يا ربُّ فَِمي واحَفْظ َشَفتَيَّ

ء، فَأَعَمَل أَعامَل االثم لِئّال مَيِيَل قَلِبي إىل الكالِم الَيسِّ  

وال تذكُر ِيل آثامي الّتي اقرتفتُها **  أُذكُر يا ربُّ َمرَاِحَمَك ُمنُذ األزل 

بل اذكُريِن عىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  

إينِّ أَحبَبُْت ِخْدَمَة بَيِتَك يا ربُّ  َوَمكاَن ُحلُوِل َمجِدَك   *

**  لِبَيِتَك يا ربُّ يَُحقُّ التقِديُس طُوَل األيّام

*  َسبُِّحوال الربَّ يا َجِميَع األَُمم ألنَّ نِعَمتَُه قَد َعظَُمت َعلَيَنا

ا إىل األبد وُهَو الربُّ حقًّ  

*/**  أَملَجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدس َوَعىل األرِض السالم

َوالرجاُء الصالُِح لِبَِني البََرش.  

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 يف ُمقاوَمِة كُّل حزن وليكن صليبُك رفيقنا 

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

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

الَحيِّ القّدوس اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

اللحن: ْحَدو زَِديَقا (هيّا معي من لبنان)

الجوق األّول:

لِيْب ـــا         َغرســََة َعْدِن السَّ َصلِيَب الرَّبِّ الَعِجيبْب          ِصــــرَْت َحــــقًّ

َمـرَْه          كَـْي تُــْحــِيــيــَنــا          ِمْن ُسـمِّ املَوِت الرَِّهيْب أَعــطَـيـتَـَنـا الثـَّ

َهلِلُويَا يف الشــــََّجرَْه!

الجوق الثاين:

ِريْق ـَنــا         َعــــــــاَد الـــــرَّبُّ        َشــقَّ يف املَوِت الطـَّ َهــدَّ املَـــوُت َربـَّ

ــــلِــيـــِب         رَدَّ طَـبْـَعـَنـا طَــلِــيْق أَْحــيَــانَــا ِمـْن تُْرِبـَنا         بــِالـصَّ

َهلِلُويَا نِْعــــَم الرَِّفيْق!

الجامعة:

ســُبَْحاَن الَحيِّ الَجبَّاْر          إبْــــِن الــَعـــــْذَرا          َعْدِن الِفرَْدوِس الَجِديْد

ْنَا َدرَْب األنـــَواْر          فــي ُخــــــطَـــاَك          نَبْلُُغ الَحـظَّ الَســـِعيْد َســريِّ

َهلِلُويَا بنََي األَبْـــرَاْر!

الجامعة: (بني جوقني) 

املزمور ٤٢ (٤١)

كام يْشتاُق األيُِّل إِىل َمجاري املِياه  *

كذلَِك تَْشتاُق نَْفيس إِلَيَك يا أَلله.  

متى آيت وأَحُرضُ أَماَم الله؟ ظَِمئَت نَْفيس إِىل الله، إِىل اِإللِه الَحيّ   **

قد كاَن يل َدْمعي ُخبزًا نَهاًرا ولَيالً  *

إِذ قيَل يل طوَل يَومي: "أَيَن إِلُهك؟"  

إِينِّ أَعُربُ مع الُجْمهوِر  : أَذكر هذا فأفيُض نَْفيس عَيلَّ  **

وأَقِصُد ِبِهم بَيَت الله ِبَصوِت تَْهليِل وَحْمِد املَُعيِّدين.  

لاِمذا تَكتَِئبنَي يا نَْفيس وعَيلَّ تنوحني؟   *

إِرتَجي اللَه فِإينِّ سأَعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.  

تَكتَِئُب نفيس ِيفَّ فلِذلَِك أَذْكُرَُك:  **

ِمن أَرِض األُرُدَن وِجباِل َحرْمون ِمن َجبَِل ِمْصعار.  

َغْمٌر يُنادي َغْمرًا عىل َصوِت َشالَّالتَِك   *

. َجميُع ِمياِهَك وأَمواِجَك قد جازَت عَيلَ  

**  يف النَّهاِر يأُمُر الرَّبُّ رَحَمتَه

ويف اللَّيِل نَشيُده ِعْندي َصالٌة ِإللِه َحيايت.  

أَقوُل للِه َصخَريت: "لاَِمذا نَسيتَني؟   *

وملَاذا أَسرُي بالِحداِد ِمن ُمضايََقِة الَعُدّو؟"  

ِض ِعظامي عرييَن ُمضاِيِقيَّ **  ِعنَد تَرَضُّ

ِبَقولهم َيل النَّهاَر كلَه: "أَيَن إِلُهَك؟"  

*  لاِمذا تكتِئبنَي يا نَْفيس وَعَيلَّ تنوحني؟

إِرتَجي اللَّه فِإينِّ سأعوُد أَحَمُده وهو َخالُص َوْجهي وإِلهي.   

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:  ألجِل كّل من يرزح تحت صليب الحزن نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع فرحك يف قلبه.

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

قارئ: ألجل كّل من يسبّب الحزن لآلخرين، نسألك يا رّب بحّق صليبك 

املُحيي أن تزرع يف قلبه توبًة صادقة.

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

قارئ: ألجل كّل من يبحث عن الفرح املُزيّف يف ملّذات هذا العامل الزائل، 

نسألك يا رّب رّب بحّق صليبك املُحيي أن تهديُه إىل طريق الحّق.

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: يدعونا بولس الرسول يف رسالته إىل أهل فيليبّي، ألن نبني فرحنا عىل 

معنا،  بحضوره  وبفرحنا  أبًدا،  دامئًا  معنا  الحارض  فهو  معنا،  الرّب  حضور 

يصبح فرحنا فرًحا دامئًا.

فصٌل من رسالة القّديس بولس الرّسول إىل أهِل فيلبّي (٤/ ٤-٩)

يا إخويِت،

إِفْرَُحوا دامِئًا يف الرَّّب، وأَقُوُل أَيًْضا افْرَُحوا. لِيُْعرَْف ِحلُْمُكم ِعْنَد َجِميعِ النَّاس: 

إِنَّ الرَّبَّ قَِريب! ال تَْقلَُقوا أَبًَدا، بَْل يف كُلِّ َيشٍء فَلْتُْعرَْف ِطلْبَاتُُكم أََماَم الله، 

يَْحَفُظ  إِْدَراك،  كُلَّ  يَُفوُق  الَّذي  اللِه  ْكرَان. وسالُم  الشُّ مَع  َعاِء  والدُّ الِة  ِبالصَّ

قُلُوبَُكم وأَفَْكاَركُم يف الـَمِسيِح يَُسوع! وبَْعُد، أَيَُّها اإلِْخَوة، فَُكلُّ َما ُهَو َحّق، 

يف، وَكُلُّ َما ُهَو بَاّر، وكُلُّ َما ُهَو نَِقّي، وكُلُّ َما ُهَو ُمَحبَّب،  وكُلُّ َما ُهَو َرشِ

وكُلُّ َما ُهَو َمْمُدوح، وكُلُّ َما ِفيِه فَِضيلَة، وكُلُّ َما فيِه َمِديح، فَِفيِه فَكُِّروا. وما 

الِم  يْتُُموُه وَسِمْعتُُموُه ِمنِّي، ورأَيْتُُموُه يفَّ، فِإيَّاُه اْعَملُوا. وإِلـُه السَّ تََعلَّْمتُُموُه وتَلَقَّ

يَُكوُن َمَعُكم!

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 (...)

ن 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

خلّص شعبََك وبارك مرياثَك، وارعهم وارفعهم إىل األبد

١- تبارك الربُّ فإنُّه قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

٢- الربُّ عّزيت وِمَجّني وعليه اتَّكَل قلبي فُنرصُت،

وابتهج قلبي وبنشيدي أعرتُف له.

٣- الربُّ عزُّة شعِبِه وحصُن خالٍص ملسيحه.
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