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 َصِعَد وأرسل لنا البارقليط، روح الحق المعزِّي

 
 ،صعْدَت يا رُب مبجد األُلوهة  

 األزيل الذي لك قبل تواضعك، اجملدُ 

 على جبل طابور سطعَ 

 كيف يسكن يف تواضع اجلسد،لنا  معلناً 

 دون أن يفقد اجملد األزيل

*** 

 على تلك الصورة، سنصري مثلك

 من حقارتناوجمدك األزيل هو وحده الذي يرفعنا 

*** 

 ما أعظم حمبتك للبشر يا خملصي

 هي جلة األُلوهة اليت ال يقف أمامها حائل  

*** 

 بصعودك يا رُب أعلنت أنك رأس جسدك، الكنيسة
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 علوِّكإىل ال جتمع الساقطني ألنك من العُ 

*** 

 عن كل ما هو أرضي؛ ارتفعتَ 

 لكي ندخل السماء بك ومعك

*** 

 ى كل شيءجمَّدت طبعنا أيها القادر عل

 لكي نرث ملكوتك بعزة  

*** 

 يوم صعودك اليومَ 

 لنفرح؛

 ألن املخلص مل يعد حمصوراً يف ظهوره باجلسد يف أرض فلسطني،

 اإلميان،إىل بل صار معلناً بالروح املعزِّي الذي يرشدنا 

 وهو وحده الذي يقود سفينة الكنيسة حنو ميناء االحتاد األبدي بالثالوث القدوس

*** 

 ؛بنور املعرفة األبدية الروُح نفوسنايعزِّي 

 م قلوبنا بالشرورحىت ال تظلَّ 
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 ؛ويطيِّب قلوبنا بطيب احلكمة

 لكي نلتصق بشجاعة املصلوب

*** 

 اجملد لآلب الذي أرسل الوحيد لنا* 

*** 

 * اجملد للوحيد الذي وهبنا شركة بنوته

*** 

 اجملد للمعزِّي الذي سكب احملبة األزلية يف قلوبنا؛

 ية األُلوهةجمد وحر إىل وحِّدنا بالثالوث الواحد غري املنقسم رافعنا من كل انقسام  لكي ي

*** 

 ت حمبُتك للخطاة عندما سكبت الروح املعزِّي يوم اخلمسنيرَ هَ ظَ 

 على الكنيسة جسدك

 نقل الروح إلينا قداستك أيها الثالوث الواحد؛

 نونة،ذي حررنا من املوت والديألنه وحَّدنا مبحبتك، فصرنا مقدَّسني خبدمة الوسيط ال

 ووسَّع جمال طبعنا لكي نقبل احلياة السمائية

*** 
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 ،األقداس احلقيقية بطبع  بشريإىل الكهنة  دخول رئيس  صار 

 دخوالً أبدياً موهوباً جلميع حمبيه

*** 

 وجاء باملصاحلة، الدينونةَ  رفعَ 

 وأباد املوت ليسكن فينا روح احلياة، الرب احمليي

*** 

 اإلنسان؛إىل ه ت  زَّ من ع  نزل 

 املنسحقني واألسرى وعبيد اجلسدإىل لكي ينزل املعزِّي من مساء التقديس 

*** 

 لذلك نعيِّد بعيدنا األبدي

 املعزِّيلنا قام وأرسل  املسيحُ 

 وجعلنا هيكل الثالوث،

 جمد أُلوهة التبينإىل وحوَّل أصلنا الرتايب 

 رمحته فلنمجده ونرفع امسه ألنه صنع معنا كعظيم

 د. جورج حبيب بباوي


