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 صالة استهاللية

 
 : باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد.القارئ 
 : آمين.الجميع

 
بني  مع كلّ   المّرة باالّتحاد   هذه   ه  هذا، الذي نعيش   األزمة   في زمن  : القارئ 
نا، نجيء   نجيء   .البشر نا ووجع   إليَك سويًة، ونحن نحمل  قلَقنا وخوَفنا قبل آالم 
 ، فنحّولَ نا بكَ ثقتَ  بل أن نعيَش  أن نجّربكَ  فال نريد   طمًعا بل إيماًنا، ليَس  ،إليكَ 
 النهايةَ  أنّ  إلى النهاية، ونحن نعلم   فيه معكَ  نسير   صليب   نا إلى درب  أزمتَ 

 خّيب  أبًدا. ال ت   معكَ 

، فاش   ستر   آمن مثل   مكان   وال، خائف   نا، العالم  أم   يا مريم ملينا حمايت ك 
. آمين. مَ الذي به حَ  بحنان ك    لت  يسوع في قلب ك  وبين ذراعيك 

 
مها لك تضرًعا / وارأْف بنا أّيها : لنصلّ  يا رّب / اقبْل صالَتنا / التي نقدُّ

  الحّنان / فبدوِنَك ال نستطيُع أن نفعَل شيًئا. / آمين. 
 

 : ارحمنا.الجميع : ارحمنا يا رب.القارئ 
 كانت األّم الحبيبة، والدموع منها سكيبة، واقفة تحت الصليب.

 في قلبي منطبعة. جروح وحيدك،اجعلي  : أيتها األم القديسة،الردة
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 : يسوع ُيحكم عليه باملوتاملرحلة األوىل

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

كم  أكثَر كم هو صعب  أن ي حَكم على إنسان  بالموت، وي  : القارئ  صبح  الح 
،  من أيّ بريًئا  ، كنتَ يا يسوع وأنتَ  !بريًئا قساوًة عندما يكون  المحكوم  عليه شرّ 

ك م عليَك بالموت. فحسب، بل  ليَس  فعلَت الخيَر أينما حللَت، ومع ذلك ح 
 بروح  مسيحية. ه  قبل  نا نَ تَ معنًى جديًدا، وجعل   ولكن بقبول َك الموت، أعطيَته  

 لَ البشر، مثل بيالطس الذي قتَ  ي حَكم  عليه بالموت من شرّ   عالم ناواليوم 
 ، أو من أحداث  (3-13/1)راجع لوقا هم ذبائح   دماءهم بدماء   طَ الجليليين وخلَ 
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لهم تَ في سلوام وقَ  الطبيعة، مثل هؤالء الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج  
شرُّ البشر من  الطريقتان في العالم، فال ي عَرف   ختلط  وأحياًنا تَ . (5-13/4)راجع لوقا 

كالهما يقودانا إلى التوبة  والرجوع   أحداث  الطبيعة، ولكننا نؤمن  في النهاية أن  
 الحياة.  ومراجعة   لالهتداء   إليك، وكالهما فرصة  

 
وقت /  األزمات / وفي كلِّ  / في وقتِ  نهتدي إليكَ نا اجعلْ /  ربّ : يا لنصلّ 
 خالُصنا / آمين. هو  فأنتَ 

 
 : ارحمنا يا رب. القارئ 

 : ارحمنا.الجميع
 

 نفس مريم الحزينة 
 بطعناٍت دفينة 

 صابها سيف رهيب.
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 املرحلة الثانية: يسوع يقبُل الصليَب وحيمُلُه

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم.الشعب

نا اليوم : القارئ  ؟ فنحن  نحارب  والصليب ثقافة  قبول  األلمهل توجد  في عالم 
هذا  ، تقبل  يا يسوع تقبل ه  حّتى النهايةبكّل ما اؤتينا من إمكانيات، ولكّنك  األلمَ 

! ماذا الجلجثة يحمل َك على جبل   ه  تَ معك وجعل   ه  وتحمل   بإرادت كَ  الثقيلَ  الصليبَ 
اآلخرين ومن  من أجل   ه  نعيشَ تريد  أن  أنتَ هذا؟  تريد  أن تعّلمنا من سّر األلم  

نا.  ها ال معنى لكلّ  التي بدون  المضحية  المحبة   منطلق    آالم 
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التفكير  في من حّتى ب  يهر ، وشماالً ط  يميًنا يتخبّ ، ب  عالم نا اليوم مضطر  
ه  فقط، مثل ذلك الرجل الغني ن يتألمبالي بمَ ال ي  و ، األلم ، بل يفّكر  في نفس 

 ه  الملقى عند باب   اهتماًما للفقير   عر  لم ي  و  ،كل  يوم  تنّعًما فاخًرا يتنّعم   الذي كانَ 
 إلى مزيد  من األوبئة   العالمَ  التي قادت   وهذه هي الخطيئة   .(31-16/19)راجع لوقا 

 نا، فنصّلي من أجل  أن نقبَل ألَم اآلخرين وكأّنه ألم   نا اليومَ واآلالم. ولكّنك تعّلم  
عائلًة متضامنة بروح   نا، فنعيش  نا بأنفس  من اهتمام   كثرَ بهم أ اآلخرين ونهتمُّ 

 واحدة. 
 

يا يسوع / أبِعد عّنا األنانية / وامنحنا روح التضامن / بعيًدا عن : لنصلّ 
 التفرقة بأنواعها / فنؤمن أن كّل إنسان / هو ابٌن لك. / آمين. 

 
 : ارحمنا يا رب. القارئ 

 : ارحمنا.الجميع
 

 يا ألوجاع مهولة 
 عّذبت قلب البتولة 
 أّم فادينا الحبيب.
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 املرحلة الثالثة: يسوع يسقُط للمّرة األوىل

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

يتعب   إنسان  اإلنسان  اليومية، ولكن هناك  التعب  جزًءا من حياة  أصبح : القارئ 
مثل سدًى،  يذهب   ، وهذا التعب   الذاتيةه  ومصالح   أهوائه   الركض وراءَ  من جراء  

َم مخازَنه  ويبني أكبَر منها، وهو ال يعلم  هذه  الرجل  الغني الذي أراَد أن يهد 
ها لمن ستكون؟   . (20-12/13)راجع لوقا التي أعد 
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 ه  ط  ولكّن إرادت  فيسقوشرُّ العالم من حول ه ،  ه  حيات   ظروف   ه  ت  بَ تعَ وهناك من أَ 
الثقَل  الصليب   من جديد. وأنَت يا يسوع، لم يكن   في النهوض   ه  دان  يساع   ه  وإيمان  

بل شرُّ البشر وقساوة  قلوبهم. ولكّنك تعّلم نا على األرض،  كَ الوحيد الذي أسقطَ 
ها منَك.  أاّل نستسلم بل أن نقوَم من جديد  لنواصَل مسيرَتنا بقوة  جديدة نستمدُّ
واليوم عالم نا سقَط في أزمة، ويحتاج  إلى قوة  اإليمان ليواجَهها ويقوم ليواصل 

 رسالَة ملكوت َك. 

 
في  اآلخرينَ  من سقطاِتنا / ونساعدَ  أعِطنا يا رّب القوة / لنقومَ : لنصلّ 
 فأنَت ملجأنا وقَت الضيق. / آمين. م / هِ من سقطاتِ  القياِم

 
 : ارحمنا يا رب. القارئ 

 : ارحمنا.الجميع
 

 كابدت الموت مرًّا 
 َطَعَن قلَبها جهًرا 

 من جّراء االبن النجيب
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 ه القديسة املرحلة الرابعة: يسوع يلتقي أمَّ

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

عظيمة، تعكس  حناَنَك ورحمَتَك، يا رّب، ومستعّدة  أن  األم  نعمة  : القارئ 
نا مريم التي  ه  في أمّ  ها من أجل حياة  أبنائها. هذا المثال  بلَغ أوج  تضّحي بنفس 
أحّبت  يسوَع والعالَم كّله، وقبلت  أن ترى ابَنها ي عّذب ويتألم وي صَلب من أجل 

 خالص  العالم، فساهمت  في هذا الخالص. 

اليوم أن يقّدَر قيمَة الحنان  والرحمة، ويدرَك أّن غياَبه ما عالم نا يحتاج  
َيخلق  الحروَب والعنَف، ويزيد  من وطأة  األلم  األوبئة، فيئن  البشر  دون قلب  أم  
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يشعر  به، وما أقساه من أنين! أمُّنا مريم تريد  اليوَم أن تذّكَرنا بهاتين 
هما  الفضيَلَتين، وهما من أهمّ   إيمان  لما  يعني استجابةَ صفات  رّبنا، وعيش 

يطلب ه  ربُّنا مّنا، كما قالت  مريم للَخَدم في عرس  قانا الجليل: "مهما قال لكم 
 .(11-2/1)راجع يوحنا فافعلوه" 

 
يا أمَّنا مريم / عّلمينا أن نكون رحومين / على مثال اآلب السماوي : لنصلِّ 

  فنزرع الفرَح في العالم / وسَط كلِّ آالِمِه. / آمين.  /
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 أي إنسان ال يبكي 

 إذ يرى العذراء تشكي 
 شوق أحشاها المذيب.
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يف محل املرحلة اخلامسة: مسعان يساعد يسوع 

 الصليب

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

في وقت  األلم، مقّدسة . وتتجّسد  هذه المساعدة  في طرق   المساعدة  : القارئ 
عّدة، َتنبع  جميع ها من الرغبة  الصادقة في تخفيف  آالم  اآلخرين، وال تقتصر  

ماالستهزاء  ب فعدم  تهويل  آالم  اآلخرين وعدم   ؛المساعدة  الماّديةعلى  بل  معانات ه 
 ذلك يخفف   مواساة، كلّ  الوقوف  إلى جانب هم والصالة  من أجلهم وتقديم  كلمة  

ممن   . ألم ه 
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 قيمَة المساعدة  ، يسوع حمل  صليب  على  الذي أجبَره  الجنود   ،سمعان   تعّلمَ 
ه، بل ترى ه وال لونَ المتألم وال جنسَ  دينَ  ال تعرف   المساعدةَ  أنّ  مَ ه  ففَ  ؛الحقيقية

السامري الصالح نا دائًما بيذّكر   وكفى! ويسوع   للمساعدة   فقط إنساًنا يحتاج  
جريًحا بعد  وكانَ  اللدود، ه  شعب   كان ي عتبر عدو   رجل  الذي أشفَق على الغريب 

راَحه ، وَصب  عليها زيًتا وخمًرا، ثم  وقَع بيد لصوصأن  ، "فَدنا منه  وَضم َد ج 
. مّتى (37-10/25)راجع لوقا َحَمله  على داّبت ه  وذهَب به  إلى ف ند ق  واعتنى بأمر ه " 

 ؟ في مساعدتهمنتعّلم أن نساعَد اآلخرين بمّجانية؟ مّتى نتخّلص من العنصرية 

 
منا المجانّيَة في كّل أفعاِلنا / وخاّصًة في وقِت يا يسوَع المتألم / علّ : لنصلِّ  

  الشّدة / فننطلُق في خدمِة اآلخرين بكّل محّبة. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 من َيطيق أن يفكر 
 أو آالمها يصّور 
 في مالقاة الحبيب.
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 ُح وجَه يسوعساملرحلة السادسة: فريونيكا مت

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

ر  وجَهَك من ظه  فت  لتمسَح وجَهك المغّطى بالدماء،  هذه المرأة   جاءت  : القارئ 
َسمَع صراَخ المستغيثين، ورأى الضعيَف الذي  إلى العالم، هذا الوجه   جديد  

والفقيَر فأشفَق عليه، وابتسَم للجميع وتكّلَم خيًرا ورحمًة. حاولت  هذه المرأة  أن 
َك بعد أن لّطخت ه  الكراهية ، فحفظت  صورَته في ذاكرت ها  ت عيَد البهاَء لوجه 

 وقلب ها. 



13 

 ئال يكتشَف أحد  الحقيقةَ يخبئ ه  لوهو واليوم، عالم نا يخاف  أن ي ظهر وجَهه ، 
ه ، حقيقةَ  ه . صرنا  ه  ألم   من مالمح  ه  عن إله  وضعف ه  أو حقيقَة كراهيت ه  وابتعاد 

اليوم نستصعب  رؤيَة وسماَع اآلخرين، وفّضلنا االنزواء واالستمتاَع بوحدت نا. 
ولكن المسيحية  تعّلم نا، وإن ف ر ضت علينا الوحدة  أحياًنا، أاّل ننسى بأّن 

مع  خالَصنا هو في العالقة مع اآلخرين، في الجماعة التي تصرخ بإيمان  
 . (27)راجع مزمور عّني..."  ب  وجَهكَ . ال تحج  زّمر: "وجَهك يا رّب ألتمس  الم  

 
َمن فيربَّنا وإلَهنا / اجعْلنا نرى وجَهَك / في وجوِه المتألمين / و : لنصلِّ  

  َنبَذهم العالم / فُنشرَق نوَر وجِهك في كّل مكان. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 من معاصي الشعب تلقى 
 في العذاب االبن ملقى 

 ا مريب.حاماًل َجلدً 
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 املرحلة السابعة: يسوع يسقط للمّرة الثانية

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

سقطَت مرًة أخرى يا يسوع، فقد أجهَدك صليب ك وجلدات  الجنود : القارئ 
لم تنطق  بكلمة  بل كما تنبأ عنك إشعيا: "ع وم َل وصرخات  الشعب من حول َك، 

ماَم الذيَن بقسوة  فتواَضَع ولم َيفتح  فاه  كَحَمل  سيَق إلى الّذبح  كَنعجة  صامتة  أ
وَنها ولم َيفتح  فاه "  . هكذا تحمّلَت آالَمَك بكّل صبر  ولم (53)راجع إشعيا يجزُّ

 تستسلم بل نهضَت مرًة أخرى.

نا مرضى كثيرون، بسبب أوبئة  مستّجدة وأمراض  ال ت عّد،  واليوم في عالم 
وقد شفيَت في حيات َك، يا رّب، كثيًرا من المرضى وأعدَت لهم الحياة ليقوموا 
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هم ويخدموا من جديد، على مثال حماة بطرس التي حالما  من سقطات  مرض 
م ه"  فيت من الحّمى، "َنهَضت  وأخذت تخد  . منَك يتعّلم (15-8/14ى )راجع متّ ش 

 وإيمان، ويضعوا ثقتهم بك، أنت طبيب   المرضى أن يتحّملوا ألَمهم بصمت
 ألرواح واألجساد. ا

 
فنقوَم من سقطاِتنا / ونخُدَمك من  أقْم يا رّب / أجساَدنا وأرواَحنا /: لنصلِّ  

 خالل خدمِة إخوِتنا وأخواِتنا. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 وترى المولود منها 

 ا عنها مائتًا مبعدً 
 ا على الصليب.مرفوعً 
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 املرحلة الثامنة: يسوع يلتقي بنساء أورشليم

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

نا اليوم، وأنَت ال زلَت تسأل نا : القارئ  لمجدلية: ا كما سألتَ يكث ر  البكاء  في عالم 
. نعم، لماذا نبكي؟ فالبكاء  دعوة  (20/13)راجع يوحنا ها المرأة؟" أّيت   "لماذا تبكينَ 

حيات نا، كما تكشف   تكشف  جزًءا من حقيقة   ،وكّل أزمة  ت بكينا .لمراجعة  حيات نا
من نساء  أورشليم أاّل  تطلب  الواسعة. ولذلك،  من رحمت كَ أيًضا وجًها جديًدا 

هّن  يبكينَ  هّن وأوالد   .(23/28)راجع لوقا عليه، بل على أنفس 
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ه  إلى بيت   يسوع   لَ خَ وعندما دَ   ليشفيَ  ،المجمع رئيس   ،يائيرس مع تالميذ 
لون. فدَ ه  ابنتَ  و  َد َضجيًجا وأناًسا َيبكوَن وي ع  ونَ لهم: لماذا تَ  َل وقالَ خَ ، "َشه   ضجُّ

إنها دعوة  . (43-5/35)راجع مرقس ؟ لم َتم ت  الصبّية، وإنما هي نائمة" وتبكونَ 
، مهما كاَن بسيًطا، من  نا للقيام  بشيء  لنحّوَل هدَف بكائنا اليوم، فنجعل ه  َيدفع 

 أجل  من يتألم  على فراش  المرض. 

 
رّب / ساعدنا أن نبكَي على آالِم اآلخرين / فَنُهبَّ لمساعدِتهم / يا : لنصلِّ  

  ونعمُل على تخفيف آالِمهم. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 أمَّ ينبوع المحبة 

 امنحي الخاطئ هبة 
 التوجع والنحيب.
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 املرحلة التاسعة: يسوع يسقُط للمّرة الثالثة

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

َك للمّرة  الثالثة، يا يسوع، تذّكرنا بضعف نا. هذا الضعف الذي : القارئ  بسقوط 
نا وإمكانيات نا، في نّدعي غالًبا عدَم امتالكه، مفتخريَن  المقابل بقّوت نا وجهود 

نا، كما انغر  أهل  برج  بابل الذين قالوا فيما بينهم:  ممتلئين بالغرور  من أنف س 
ه  في الّسماء، ون ق م لنا اسًما كي  ًجا رأس  َنَتفر َق على "تعالوا َنب ن  لنا مدينًة وب ر 

م مشروع هم ألّن أساَسه  (9-11/1)راجع التكوين وجه  األرض"  مبنًيا  لم يكن  . لم َيد 
 .  (28-7/21)راجع مّتى على صخرة  هللا 
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نا اليوم إلى التوبة ،  ه ؟و ما أشد  حوج   متى يفهم  العالم ضرورَة اهتدائه  إلى إله 
روا فالقديس بولس يقول ر موا مجَد هللا، ولكّنهم ب رّ  ئوا فح  : "جميع  الناس قد َخط 

كم  الفداء  الذي تّم في المسيح  يسوع" مجاًنا بن . (24-3/23)راجع روما عمت ه ، بح 
فاألزمة  فرصة  كبيرة لالهتداء، فنمدُّ يَدنا ليد  رّبنا، لي نه ضنا من َسقَطت نا ونقوَم 

 معه في مسيرة  الحياة. 
 

واجعْل ْر لنا كبرياءنا وضعَفنا / وارحْمنا برحمِتَك / / اغفِ  يا يسوع: لنصلِّ  
 قلوَبنا تهتدي إليَك دوًما. / آمين. 

 
 : ارحمنا يا رب. القارئ 

 : ارحمنا.الجميع
 
 ا في قلبي أضرمي نارً 

 ا ليسوع ربي حبً 
 يلقى رضاه العجيب.
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 املرحلة العاشرة: يسوع ُيعّرى من ثيابه

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

أخذوا ثياَبَك وجعلوها قام الجنود  بتعريت َك من ثياب َك، وبعد أن صلبوَك، : القارئ 
َك، لتت م  اآلية: ، أربَع حصص   لكلّ  جندي  حّصة، كما اقترعوا على قميص 

جّردوَك من كّل . (24-19/23)راجع يوحنا "اقتسموا ثيابي وعلى لباسي اقترعوا" 
شيء، ولكّنهم لم يستطيعوا أن ينزعوا عنك محّبتَك التي جعلت َك تواصل  مسيرَة 

 آالم َك من أجل خالص  البشرية  جمعاء. 
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م،  م الشخصّية، يجّرد  البعض  البشَر حّتى من كرامت ه  ه  وبسبب مصالح 
م الدنيئة! فيا ل لخطيئة ! عة  ابشاويستغّلوَن األزمات  في سبيل  تحقيق مآرب ه 

، فقال له رّبنا ندم  هابيل ألخيه قايي  الذي أطلَقه  ه  يوًما الصراَخ ذاتَ  سيسمعونَ 
: "ماذا صنعَت؟ إن  صوَت دماء  أخيَك صارخ  إلي  من األرض. واآلن موّبًخا

َك"  )راجع فملعون  أنَت من األرض  التي فتحت  فاها لتقبَل دماَء أخيَك من يد 

، ليحل  اآلخرون مقيمين  .(16-4/1التكوين  علينا أن ننسى أنفَسنا وقَت األزمات 
 في قلوب نا! 

 
يا رّب / حّطم أنانيَتنا الجوفاء / وامأل قلوَبنا بمحبِتَك / فال نفّكُر إاّل : لنصلِّ  

 بخالِص اآلخرين / ونعمُل على إسعاِدِهم. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 اجعلي أمي الحزينة 
 جراح ابنك الثمينة 
 الحشا مني ُتصيب.
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 املرحلة احلادية عشرة: يسوع ُيسّمر على الصليب

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

وصلَت، يا رّب، إلى جبل الجلجثة، وهناك سّمرَك الجنود  على : القارئ 
ك على خشبة   رَت عالمًة للبشر،  الصليب، ولكّنك بصلب َك وارتفاع  الصليب، ص 

)راجع كما قلَت يوًما: "وأنا إذا ر فع ت  من األرض، َجذبت  إلّي الناَس أجمعين" 

 . (12/32يوحنا 
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كل ها عالم نا اليوم م سم ر  على فراش  األلم، وهناك من يتحّمل آالَم المسامير 
وهناك من يساعد المتألمين دون أَن ي علَن عن ذلك! بكلمة،  دون أن ينطقَ 

ه  بما نفعل، بل بما يفعل ه  ربُّنا من خالل نا.  فعالم نا اليوم ال يحتاج  إلى إعالم 
فنحن  نعمل  كما أمَرنا يسوع  قائاًل: "وهكذا أنتم، إذا فعل ت م جميَع ما أ م رت م به 

)راجع لوقا ما كان يجب  علينا أن نفعَله  َفعلناه" فقولوا: نحن  َخَدم  ال خيَر فيهم، و 

. وإذا ارتفعنا، فعلى مثال  يسوع، علينا أن نرتفع ونحن نحمل  آالَم العالم (17/10
نا، لنشهَد من خالل ها لرّبنا الذي ضّحى بذات ه  من  معنا، ونسّمرها في أجساد 

 أجل نا. 

 
خّلصنا من غروِرنا / واجعلنا مستعّدين إلنكاِر يا يسوَع المصلوب / : لنصلِّ  

   ذاتنا / والتضحية بها من أجل المتألمين. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 ابنك ملقى مؤلم 
 هو من أجلي تألم
 .أعطيني منه نصيب
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 املرحلة الثانية عشرة: يسوع ميوُت على الصليب

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

م ت  يا يسوع على الصليب لكي يحيا العالم، م ت  وأعطيَت حياَتَك لكلّ  : القارئ 
ب  الحياة  كتس  من يؤمن  بَك. عّلمتنا أن الحياَة ال ت عاش دون تضحية، وال تَ 

قيمَتها دون أن نبذَل ذاَتنا في سبيل أحبائنا، كما ق لَت: "فإن  هللَا أحب  العالم 
لُّ من يؤمن  به بل تكون  له  الحياة   حّتى إّنه جاَد بابن ه  الوحيد، لكي ال يهل َك ك 

 . (3/16)راجع يوحنا األبدّية" 
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منه. إنه  عالم   طائلأمًرا ال  التضحية، ويعتبرها يفتقر  العالم  اليوم إلى ثقافة  
ر  أن يخّلَص ذاَته، وأحياًنا على حساب  اآلخرين، متناسًيا قوَل أناني، يفكّ 

َل نفَسه في سبيل  أحّبائه "  )راجع يوحنا يسوع: "ليس ألحد  حب  أعظَم من أن يبذ 

. في المسيحية، حيات نا ليست لنا، بل هي من أجل خدمة  وحياة  (15/13
كما سَفَك يسوع دَمه  على الصليب، وسقى الشهداء  أرَضنا بدمائهم، اآلخرين. و 

نا اليومهكذا  من خالل أناس  يضّحون بكلّ  ما عندهم  يعيش  اإليمان  في عالم 
 لكي يحيا اآلخرون. 

 

يا يسوع مخّلَصنا / أعِطنا شجاعَة التضحية / وأاّل نتردد في بذِل : لنصلِّ  
    حياِتنا / لكي يعيَش اآلخروَن حياًة أفضل. / آمين. 

 
 : ارحمنا يا رب. القارئ 

 : ارحمنا.الجميع
 

 أشركيني في حزنك 
 عند تضحية ابنك
 فأعتنق الصليب.
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 ل عن الصليب املرحلة الثالثة عشرة: يسوع ُينزَّ

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

أنزلوَك عن الصليب، واستقبلت َك مريم  أمَُّك بين ذراعيها بكثير  من : القارئ 
ووجود ك  .الحنان، أنَت ابن ها الوحيد وهي أمَُّك التي شاركت  مَعَك في آالم كَ 

دلُّ على عمق  حاجت نا، نحن  أيًضا، لمثل  هذه العالقة التي ياليوم بين ذراعيها 
ه اآلخرون  تربط َك مع والدت َك القّديسة. فنحن  نحتاج  إلى هذا الحنان، ويحتاج 

فالقديس  بولس يوصينا قائاًل: "فعلينا مّنا، وخاّصًة األكثَر ضعًفا وفقًرا مّنا، 
عَف الذين ليسوا ب َع إلى ما يطيب  نحن  األقوياء أن َنحم َل ض  أقوياء وال َنس 



27 

د  مّنا إلى ما َيطيب  للقريب في سبيل  الخير  من أجل   َع كلُّ واح  نا. ولَيس  ألنف س 
 .(3-15/1)راجع روما البنيان. فالمسيح  لم َيطل ب  ما يطيب  له..." 

والعالم  اليوم يفتقر  إلى هذا الحنان، وإن لم يعترف بذلك! فهذا الكمُّ الهائل 
من البشر، يحتاج   كثير  من األلم واالضطراب والعنف والكراهية في قلوب  

بالمقابل إلى َدَفق  من الحنان يستقبل  اآلخرين، كما استقبلت  مريم جسَد يسوع. 
 وألم  المقابل فحسب، وي بنى على إيمان  إّنه  االستقبال  الذي ينظر  إلى حاجة  

 بالمسيح الذي استقبَل الجميع دون استثناء. 

 
رّبنا الرحوم / ازرْع فينا حناَنك / لنستقبَل به الغرباء والبعيدين / يا : لنصلِّ  

     فنشهَد لجماعٍة مسيحية / يجمُعها روُحَك. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 أنقذي عبدًا ذلياًل 
 فأغدو حقًا خلياًل 
 لوحيدك الحبيب.
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 املرحلة الرابعة عشرة: يسوع يوضع يف القرب 

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

يشعر  اإلنسان  في وقت  األزمة أّنه  في قبر  لن َيخر َج منه، خصوًصا : القارئ 
َع في القبر على رجاء  ض  عندما تكون  األزمة  في أوجّ  شّدت ها. ولكّن يسوع و 
القيامة من بين األموات، وت عتبر  األيام  الثالثة في القبر أياَم رجاء تملؤها الثقة 

نا: بقدرة  ربّ نا الذي لن يتر َك ابنَ  ه الحبيب، وهذا ما يقوله القديس  بولس عن إله 
ه ، بل أسَلَمه إلى الموت  من أجل نا جميًعا، كيَف ال  "إّن الذي لم َيضن  بابن ه  نفس 

؟"   . (8/32)راجع روما َيَهب  لنا معه  ك ل  شيء 
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نا، فالناس ال يثقوَن كثيًرا بما ي قّدم  لهم في كافة   هناك أزمة  ثقة  في عالم 
. ولكّن هللا هو مصدر  الثقة، فكما وعَد سيفعل. وكما لم ي بق  ابَنه  في  المجاالت 

قد كما يقول  بطرس في عظته األولى: "القبر، بل أقاَمه  من بين األموات، 
، (2/24)راجع أعمال الرسل " نَقَذه م ن أَهوال  الَموت، فما كاَن ل َيبقى َرهيَنهاأقاَمه هللا  وأ

ه  معنا، وخاّصًة في وقت  األزمات الصعبة.  كذلك هو أمين  في جميع مواعيد 
 ما علينا سوى أن نث َق به من كلّ  قلب نا ونسّلم له حياَتنا بكلّ  محّبة. 

 
يا رّب / أعِطنا الرجاَء حيُث اليأس / والمحبَة حيُث الكراهية / : لنصلِّ  

 والفرَح حيُث يخّيُم الحزُن. / آمين. 
 

  ارحمنا يا رب.: القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 إذ يموت الجسم مني 
 أبلغي نفسي األماني 
 مجد موالي العجيب.
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 القيامة   -املرحلة اخلامسة عشرة: صباح الفصح 

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 
 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

ئ هذا هو جوهر  إيماننا : القارئ  المسيحي: المسيح  قاَم من بين األموات ووط 
. وكان البّد ، وفي األزماتالموَت بالموت، ووهَب الحياَة للذين في القبور

نطة   ه  يقول: "إن  حب َة الح  للمسيح أن يموَت أواًل لكي ت ثمر حيات ه ، فيسوع نفس 
، أخ َرَجت  ثمًرا كثيًرا" التي تقع  في األرض  إن لم  َتم ت  تبَق وحَدها، وإذا ماتت 

 . (12/24)راجع يوحنا 
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ال زاَل العالم  ينتظر  تحقيَق هذه الحياة الجديدة التي جاء بها المسيح  
 ، وننقلَ المتأزم القيامة إلى هذا العالم بقيامت ه . وواجب نا اليوم أن نحم َل رجاءَ 

ر َك؟ وَأيَن يا َموت  فأالبشرى الساّرة ونقول: " كور 1)راجع " َشوَكت َك؟ يَن يا َموت  َنص 

نحن  شهود  للقيامة، وما علينا سوى أن نبّشَر بالحياة  ال بالموت،  .(15/54
 بالرجاء  ال باإلحباط، بالفرح  ال باليأس... 

 
اجعْلنا يا رّب / شهوًدا أمينين لقيامِتَك / وللحياِة الجديدة / التي : لنصلِّ  

 نعيشها برجاِء اإليماِن بك. / آمين. 
 
 
 

  



32 

 صالة ختامية

 
 التي عّلمنا إياها الربُّ  الصالةَ  ، الذي يمرُّ بأزمة،عالم ناعلى نية  لنصلّ  

  أبانا الذي في السموات...بثقة:  يسوع ولنقل  

، شعوَب العالمها ها وشفاعت  بصالت   نا مريم، لتحفظ  نا إلى أمّ  صالتَ  لنرفع  
  السالم عليِك يا مريم...: ولنقل  

 
ُأسّلُم لَك ذاتي / فافعْل بي ما تشاء / ومهما فعلَت بي فأنا  : أبِت إنيلنصلِّ 

شاكٌر لك / إني مستعٌد لكلِّ شيء / وأرتضي بكل شيء / ليس لي رغبة 
ني إ. / ابتي كَ إرادتك فيَّ / وفي جميع خالئقِ  لَ ن تكمُ ألهي / سوى إُأخرى يا 

ن الحّب هبها لك يا إلهي / بكل ما في قلبي مأاستودع روحي بين يديك / و 
ألني ُأحبَك / وألن الحّب يتطلب مني أن أهب ذاتي / أن أودعها بين يديك  /
 ألنك أبي. …ال حّد لها من دونما قياس / وبثقةٍ  /


