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  صالةسهرة 
 الصَّليبعلى  بعكلمات يسوع السَّ مع

 
 

 
 
 

 إعداد األخوات الراهبات في دير مار يوسف لإلبتداء
 رهبات بنات مريم المحبول بها بال دنس أصلي الكلدانيات
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 مقدمة
ليبكلمات يسوع على  إن   :يقول البابا بندكتس السادس عشر ألرضية خالل لحظات حياته ا الص 

ة مئن  ها تفتح في المقابل الطريق أمام الثقة المطه صالتنا، ولكن  مل لنا تعليمات صارمة توج  األخيرة تح
 ال تيعبة تة الص  فذين صلبوه يدعونا إلى القيام بالل  يدعو اآلب إلى المغفرة لل   ال ذيجاء الثابت. ويسوع والر  
ًا لآلخرين نغفر دائملن جرحونا، كما يدعونا ذيال  من أجل من يخطئون إلينا أيضًا، و  الص الةى في تتجل  

أن يجد طريقه إلى قلوب هؤالء وينيرها. كذلك يدعونا إلى أن نعيش في صلواتنا لفتة بسامحين لنور اهلل 
ا"، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينيظهرها اهلل لنا: " ال تينفسها  حمة والحب  الر  

 يوم في صالة "األبانا." د كل  كما نرد  
ن   دنا لك يزو  تها بين يدي اهلل اآلب، وهو بذيسوع في لحظة إشرافه على الموت، وضع ذاته بكلي   وا 

بين يدي  نا لن نقع أبدًا إال  تها، ومهما صعبت مشاكلنا، فإن  باليقين بأن، مهما اشتدت المحن وطالت مد  
صادق  ما تسترشدان بحب  هتين تدعماننا وترافقاننا على درب الحياة ألن  لل  تين خلقتانا وااهلل، هاتين اليدين الل  

 محدود. وال
ليبنطق بها المسيح من على  ال تيبع مع هذه الكلمات الس   ل، م  ، نقوم برحلة صالة وتأالص 

 اً وظلمنينًا أم ومتضامنين مع قلوب تصرخ ألمًا و حدين مع يسوع المتأل  نبقى مت  ل ب  ونطلب نعمة من الر  
نتغنى بمراحم و  المسيح لنا ة وعظمة حب  من قو   وطيدًا وايمانًا ثابتًا وسالمًا يشع   نعيش رجاءً فين مصل  
 .األزلية الثابتة إلى األبد ب  الر  

ر ن يفس  يريد أ يذال  الت األب الراهب أنسلم كرون تأم  من ف بتصر  مترجمة  هذا الكراسالت تأم  
من على  ماتهيسوع يطلق كلفسبع مخاوف نعيشها في حياتنا، غيير تلبع كمحاولة ع الس  جمل يسو فيها 

ليب هذِه الكلمات الشجاعة  نجد فيله كلماتِه مواقف ثقة. يسوع يوج   إلى ارهل قلقنا ومخاوفنا ويغي  ليحو   الص 
 ..ونتحاور معها. ص مخاوفنافيه نتفح   ال ذيمخاوفنا، وهذا سيحصل في الوقت ومقاومة لمواجهة 
على محطات متوقفين وقفة صمت طويلة بين محطة وأخرى، حيث نقضي  يصل  نممكن أن  

ليبى بالتمام على تجل   ال ذي محدود الال لين بالحب  ه مع يسوع متأم  يل كل  الل       .الص 
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 صالة افتتاحية
 كَ بحب   د، لتفيَ دون ترد  بالحبيب، صعدَت الجلجلة فادينا يا يسوع 
 .دون أن تفتح فاكبَت بأن ُتصلب وسمح  

 .قلوبنا نيا ابن مريم المتواضع، أخذَت على عاتقَك ظلماتنا، فأظهرَت لنا نوًرا كثيًرا كفياًل بأن ُيلي  
 .الّله المجاني ففي آالمَك، خالصنا، وفي دموعَك، رسُم "ساعة" الكشف عن حب  

 ة األخيرة بين البشربشري  ظ أنفاسَك الات وأنت تتلف  سامحتنا سبَع مر  
 نا من خالل كلماتَك األخيرةنا جميًعا الى قلب اآلب لكي تُدل  فخذ  

 من آالمنا على طريق الخالص لكل  
ليبدة، هلكَت على أنَت، الكلمة المتجس    الص 

 .صليبكَ  قدامِ أكانت "تقف" بأمانٍة عند  ال تي ولم يفهمَك أحٌد سوى هذه األم  
 اٍء ال ينضب ويدٌّ ممدودة للخاطئ التائبظمؤَك منبُع رج

 .، وبفضلك اليوم، يا يسوع العذب، يدخل الملكوتال ذيى حت  
 ةمتناهيالال وع المصلوب، رحمتكنا جميًعا، يا يسهب  

 ةي صرخة حياٍة للبشري  كطيب بيت عنيا على العالم وتدو   فتِفح  
ذ نسل    .ال تنطفئ!  آمين ال تيباب الحياة نفسنا بين يَدي أبيَك افتح لنا أم أخيًرا وا 
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 ال يدرون ماذا يفعلون" همنَّأل"يا أبتاه، اغفر لهم  :الكلمة األولى
 

 
 
يقاد الشمعة األولى اليوم علق على خشبةترتيلة:   وا 
 المالئكة ملك هامة على وضع شوك من إكليل/ المياة على األرض علق الذي خشبة على علق اليوم
 سمر لبيعةا ختن/ األردن في أدم أعتق الذي لطمة قبل/ بالغيوم السماء وشح الذي/ سربلت كاذًبا برفيرا

بن/ بالمسامير  ...بحربة طعن العذراء وا 
المجيدة قيامتك فأرنا/ المسيح أيها ألالمك نسجد  

 
ح نا بفر ك. إشِف جراح خطيئتها اإلله الغفور يا َمن أتيت تشفي جراح برصنا بلمسٍة من حب  ي  أ صالة:

تك. أرسل نعمتك فتخترق حدود عالمنا حيث الضعف يتآكلنا. هبنا ت رجاءنا بمعرفة قو  حضورك، ثب  
ب عليها شيء. ال يتغل   ال تية والفاعلة ع لك أبواب قلوبنا المظلمة. دعنا نؤمن بكلمتك الحي  النعمة لنشر  

 .لك المجد إلى األبد. آمين
 

 23مزمور 
 .ته سترتطوبى لمن معصيته غفرت وخطيئ

 .ا وال في روحه خداعإثمً  ب  طوبى لمن ال يحسب عليه الر  
 .حين سكت بليت عظامي وأنا أزأر طوال نهاري

 يف.ل قلبي إلى هشيم في قيظ الص   تحو  ا ولياًل نهارً  ي  ألن يدك ثقلت عل
 أبحتك خطيئتي وما كتمت إثمي 

 بمعاصي" وأنت رفعت وزر خطيئتي. ب  قلت: "أعترف للر  
 يق ي في أوان الض  صف   ي إليك كل  لك يصل  لذ
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ن طغت المياه الغزيرة لما استطاعت إليه سبياًل حت    ى وا 
 يق تقيني وبترانيم النجاة تحيطني. سالهأنت ستر لي، من الض  

 .حمة تحوطهفالر   ب  ل على الر  ا المتوك  رير أم  ما أكثر أوجاع الش  
 آمين لوا يا مستقيمي القلوب أجمعين.األبرار وهل  ها وابتهجوا أي   ب  افرحوا بالر  

 
 صمت وموسيقى

 91/ قراءة من سفر األحبار
ِل َتحُكُم ِلَقريِبَك. وال  م، وال ُتحاِب َوجَه الفقير وال ُتكِرم  َوجَه الَعظيم، َبل ِبالَعد  ال َتجوروا في الُحك 

ب  َقريَبَك لِبَك، بل عاتِ . ال تُبِغض  َأخاَك في قَ يِبَك: َأنا الر ب  َتسَع ِبالن ميمِة َبيَن َشعِبَك، وال ُتطاِلب  ِبَدِم َقر 
 .َنفِسَك: َأنا الر ب  َخطيَئًة ِبَسَبِبه. ال َتن تَِقم  وال َتحِقد  على َأب ناِء َشعِبَك، وَأحِبب  َقريَبَك ُحب َك لِ  ِعتابًا، فال َتحِمل

 

 23-22/ 32نجيل لوقا إقراءة من 
ى المكان المعروف بالجمجمة، صلبوه فيه والمجرمين، أحدهما عن اليمين واآلخر "ولما وصلوا إل

رعين . ثم اقتسموا ثيابه مقت"هم ال يعلمون ما يفعلونيا أبت اغفر لهم، ألن  "فقال يسوع:  .عن الشمال
 عليها".

 
 : قارئ أوللتأم  

ليبُأطِلَقت من على  ال تيفي الكلمة األولى  بن اه، يبلصال منه الغفران طالباً  ، دعا يسوع أباهُ الص 
مُه: ا عل  م ه. وهنا تظهر مصداقية حياة يسوع مع كل  يبت وهو يدين، لكن يعذر ويغفر لصالاهلل ال يمو 

 (.5/55"َأِحب وا َأعداَءكم وَصل وا ِمن َأجِل ُمضَطِهديُكم..." )متى 

فها. يشفينا تجتاح حياتنا وتوق ال تينا من مشاعر الذنب أن يشفيَ يسوع ، أراَد هذهمع كلمة الغفران 
ق المعل   لين المسيحجاء والثقة متأم  والدخول في منطق الر   ،ويدعونا للخروج من قوقعة الحكم على الذات

ليبعلى  ليباهلل بصورة مطلقة. هذا  ى حب  فيه تجل   ال ذي، و الص  بنا وأثمر  ام يسوع ُحب  تأل   عليه ال ذي الص 
 انًا لنا.ُه غفر ُحب  

ليبليس  ليبُه إلٌه رحوم، إلهنا يغفر لنا ألن  فسبب الغفران،  الص  ة من خالله أيضًا هو واسط الص 
ليبيغفر.  ال ذياآلب  وحب   يسوع ى حب  د وتجل  تجس   ظرنا إلى نؤمن بغفران اهلل. إذا نليساعدنا  الص 

ليبهُ يغفر لصالبيِه من على المسيح، كيف أن   شيء.  هُ سيغفر لنا كل  أن  بنها سنحصل على الثقة ، فحيالص 
موضٌع ، ليبالص   شيء في داخلنا، ال يمكن أن يكون مغفورًا. رأى لوقا أن   ةيس ثم  ه لأن  بوسنثق أيضًا 
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صالة يسوع على ل بفيها نتأم   ال تيمسيح، و إلى الهة اهلل على نحو ُمطَلق. النظرة الموج   حب   فيه يظهر
ليب   .ة المسيحِ محب  شيء بإمكانِه أن يفصلنا عن ة يس ثم  ُه لأن  بتجعلنا نثق  ،الص 

 
 3وقفة مع ترتيلة: يا يسوع إبن اهلل الحي ارحمنا نحن الخطأة وخلصنا/ 

 

 صمت مع تكملة التأمل مع قارئ ثان  

 ص مننتخل  و  ناخوف ضمحلإذا نظرنا بثقة إلى يسوع المصلوب وهو يغفر لصالبيِه، حينئٍذ سي
عور شاهلل وبدون شروط. فال لدى ونمقبول انبأن   سنكون على يقين اإليمانمشاعر الذنب المرضية، و 

قادرين ا لسنا نبأن  ن الناس، و وعن الجماعة، عبعدون نا مُ ذنب يفصلنا عن اآلخرين. الذنب ُيشِعرنا بأن  بال
 هَ نوج   بالذنب. لذا، من الضروري أنَب بِه شعورنا تسب   ال ذيب ص من شعور التغر  أن نتخل  على وحدنا 

ليبأنظارنا إلى  روري إذًا غفران هذِه. فمن الضالكلمة  ه إليناج  و و نحنى يسوع نحونا، افيِه  ال ذي الص 
ي محبوب بدون ناإلصغاء والسماع بانتباه القلب، فالكلمة يجب أن تخترق قلبي كيما أستطيع أن أؤمن بأن  

  شرط.

ليب جديدة للواقع،  اً يفتح لنا أبعاد اً للغفران، رمز  اً أصبح رمز  نفسه الوقتيخي وبتار  حدثهو  الص 
ليبلنا صورة هذِه األبعاد كانت مستبعدة. إذا تأم   شجاعة  نمو فيناتعليِه يسوع غفر لصالبيِه، فس ال ذي الص 

تبتهل وتطلب  تيال  لمسيح نا غير مقبولين. صورة انا نشعر بأن  غم من أن  الر  على قبول ذواتنا مثلما نحُن، 
ل صورة اإلنسان المملوءة من مشاعر الغفران من اهلل ألجل الخطأة المجرمين، هي مطبوعة فينا، إذ تبد  

 نحملها في داخلنا. ال تيالذنب 

ليبعلى  ليبد روعة ورهبة كلمات يسوع، إذ على تتجس   الص  لحقيقي هلل ُيشرق أيضًا الوجه ا الص 
يمكننا  لص الةا"قلب وديع ومتواضع"، فبهذه  ،. صالة يسوع هذه هي صالة تنشأ من القلبحمةالغني بالر  

لفظها  ل تياالكلمة األولى  يبعث ويعطي الحياة لآلخرين. ال ذيسلسلة العنف، عن طريق الغفران  تخطي
ليبالمسيح على           لين لنغفر ألنفسنا ونغفر لبعضنا البعض.، تجعلنا أيضًا مؤه  الص 

 
 3ترتيلة: يا يسوع إبن اهلل الحي ارحمنا نحن الخطأة وخلصنا/ 

 
 صمت وموسيقى
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ليبأي  نا يسوع يا رب   :جماعية صالة َك تحب  م وما أعظمَ  ،ما أكثَر خطايانا أمامكَ  ،ها المرفوع على الص 
مت بصليبك قد تم  ل البشر ها المحب  ي  أ ،ال ُيَماَثلُ  ال ذيُغفرانك  لها وما أروعَ  ال حد   ال تيال توصف، و  ال تي

ليبة ال متناهية، تنحدر علينا بمصالحة اهلل مع البشر برحمة إلهية ومحب    ،أسفل من أعلى إلى الص 
ياة وغالب الموِت ك صانع الحغفر لنا ألن  انا رب   .رفعنا إليكاو  ،حمةة والر  أعطنا أن نفتح قلوبنا لهذِه المحب  

 يندًا هيكل حضورك الجديد فينا.  آمبِن مجد  او  ر  ملك الجميع أنقذ نفسنا من الش   فيا يسوع ،بموِتك
 

  صمت وموسيقى
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 : اليوم تكون معي في الفردوس": "الحق أقول لكنيةالكلمة الثا

 

 
 

يقاد الشمعة الثانية أمامك أيها المصلوبترتيلة:   وا 
تحنانا االيام مدى المغلوب فامنح بمجدك قربانا العمر اذيب المصلوب ايها امامك  
تحنانا االيام مدى المغلوب فامنح بمجدك ايمانا الروح اذيب قربانا العمر اذيب  

 لمغلوبا فامنح الهي حانا موعدي ما اذا اذكرني ملكوتك وفي ونورني نفسي على انصرني عفوك الهي
 .تحنانا االيام مدى

 
 نعد لم ال ذيو  نال المتبّقي الخطيئة بإرث أمامك ينصل  و  ،يسوع المصلوب ب  الر   هاأي   لك، نعترفصالة: 
 إليك توبن سوف بأننا دوًما ونعدك معك عهدنا نقيم. نفوسنا فراغ يمأل أن يستطع لم وهو سواه نملك
 نعود كيال يكإل نذهب. لك بوعدنا نفي فال دالترد   حالة في نقع ما غالًبا نالكن   المعصية، طريق ونترك

 جديد من وًماد يخلقنا غفرانك بأن   نؤمن دعنا. فضائلنا الخطيئة وتجرح اكن   حيث إلى ودنع ثم   نخطئ،
 كل   نستعيد ليكإ نعود وعندما شيء كل   نخسر عنك ناعدِ ببُ  ناأن   ندرك جعلناوا الخطيئة، ظلمة من وينتشلنا
 .آمين األبد، إلى المجد لك. وغايتنا مصدرنا وحدك أنت كألن   ،شيء

 
 902مزمور 

 يا نفسي ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس ب  باركي الر  
 .حساناتهإيا نفسي وال تنسي جميع  ب  باركي الر  

 يغفر جميع آثامك ويشفي جميع أمراضك ال ذيهو 
 .لك بالرحمة والرأفةيفتدي من الهوة حياتك ويكل  
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 بمن يتقونه ب  كما يرأف األب ببنيه يرأف الر  
 .نا ترابجبلتنا وذاكر أن  ه عالم بألن  

 اإلنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل يزهر
 .ت عليه ريح فلم يكن ولم يعد يعرفه موضعههب  

 ه لبني البنينن يتقونه وبر  ال ذيمنذ األزل ولألبد على  ب  ورحمة الر  
 .الحافظين عهده الذاكرين أوامره ليعملوا بها

 آمين .ته يسود الجميععرشه في السماء وملكو  أقر   ب  الر  
 

 صمت وموسيقى
 قراءة من سفر اشعيا الفصل األول

ماِلكم ِمن َأمامِ غَتِسلوا وَتَطه روا وَأز اف لَتِمسوا اَعل موا اإِلحساَن و تَ يَني  وُكف وا عِن اإِلساَءة عَ  يلوا َشر  َأع 
موا الظ اِلَم وَأنِصفوا الَيتيم وحاموا عِن  الَحق   و كاَنت َخطاياكم لَ  َتعاَلوا َنَتناَقش، َيقوُل الر ب   .اأَلرَمَلةَقو 

راءَ كالِقرِمِز تَ  َمعوا فِإن كم تأُكلوَن ِإن ِشئُتم َأن َتسكاأُلرُجوان َتصيُر كالص وف.  بَيض  كالثل ج ولو كاَنت َحم 
 .َطي باِت اأَلرض

 
 32-21/ 32نجيل لوقا إقراءة من 

ليب قين علىوأخذ أحد المجرمين المعل   نفسك  صألست المسيح؟ فخل  "يشتمه فيقول:  الص 
نا ا نحن فعقابنا عدل، ألن  أم    !أوما تخاف اهلل وأنت تعاني العقاب نفسهفانتهره اآلخر قال: "  "!صناوخل  

إذا ما جئت في ملكوتك. ذكرني يا يسوع اُ ثم قال: " ا.ا هو فلم يعمل سوءً نلقى ما تستوجبه أعمالنا. أم  
 .لك: ستكون اليوم معي في الفردوس"أقول  الحق  : "فقال له

 
 : قارئ أوللتأم  

ليبلفظها يسوع على  ال تيالكلمة الثانية  عة مطمِئنة، شج  كلمة مُ  فهي نجدها في إنجيل لوقا الص 
ب : اليوم تكون معي في الفردوس". كلمة تشهد لرغبة اآلأقول لك تبعث الثقة والسالم في النفس: "الحق  

َأَليَس في َأن َيتوَب  .ر عنها في سفر حزقيال: ألَعل  َهواَي في َموِت الش ر ير؟ َيقوُل الس ي ُد الر ب  يعب   تيال  
يا؟ )حزقيال عن طرق  (.81/32ه فَيح 
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منح الحياة، ها كلمة تق اليوم، إن  حظة، تتحق  منذ هذه الل   ق اآلنكلمة يسوع هي كلمة خالص تتحق  
 حوم.اهلل الر   من المعنى، حياة حقة يسكنها حب  حياة مليئة 

 ونكثير فا الخوف من الدينونة واإلدانة. نا يسوع من خالل هذِه الكلمة إلى أن ُنبِعد عن  يدعونا رب  
، ن في عيون اهللصالحي غير كونهم يخافون منو يربطون خوفهم من الموت مع خوفهم من الدينونة، 

اياهم هم وخطءأخطا ن  أحة ترضي اهلل كفاية. هؤالء األشخاص يحسبون بأعمال صال نهم ال يقومو ن  أو 
ون دائمًا ر من عدم اجتياز اختبار دينونة اهلل. ُيفك  يعتريهم الحة؛ الخوف من األعمال الص   ثقللها وزن أ

خالل لة، من أثناء الطفو ما سي   ال الخوف عند البعضهذا  لقد اشتد. احكم اهلل لهم سيكون سلبي   أن  في 
جميع  أن  لوا تخي  من حكم اهلل.  اً وخوف اً كلمات هذِه المواعظ رعبفخلقت جهنم،  سمعوها عن ال تيالمواعظ 

زرع  ئة ستكون كفتها أثقل في ميزان حكم اهلل.ي  أعمالهم الس   كل   ن  أأعمالهم سُتكون في ميزان اهلل، و 
دانتهم.  ُه بالموتالخوف في نفوس هؤالء األشخاص، ألن   ،الموت ن و آخر  وهناكينتظرون دينونتهم وا 

 .على خطاياهم يدينون أنفسهم بقساوة
 

 إرحم يا رب، إرحم شعبك، وال تسخط علينا إلى األبد.ترتيلة:  مع ردةوقفة 
 

 صمت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثان  

 ين. لكن لص  ي  يسوع مثل رؤساء الكهنة والفريس اليسار يثور ضد   ص  المشهد: لفي ل واآلن فلنتأم  
ليبعلى ُرِفَع يسوع  اليسار. يشعر بأن   خ لص  اليمين يوب   إليِه ويقول لُه:  هبغير ذنب ولهذا يتوج   الص 

ني يا يسوع ِإذا ما جئَت في َمَلكوِتَك" )لوقا  لهُ استحقاق يؤه   اليمين، ليس لُه أي   لص   (.23/ 32 "ُأذُكر 
ظة األخيرة يدع حُه مذنب. ولكن في الل  ُه ُصِلَب عداًل ألن  فسِه إن  للحصول على هذا الطلب، ويقول عن ن

الخجولة:  لص الةاهذِه وُتستجاب من يسوع أن يذكره.  ي ويطلب، ويصل  قلبه المجال لطيبة يسوع أن تمس  
 (.22/ 32 "الَحق  َأقوُل َلَك: َستكوُن الَيوَم َمعي في الِفرَدوس" )لوقا

 ني:هذِه الكلمة معنيان: فمن ناحية تعلعة في إنجيل لوقا تظهر كلمة "اليوم" و ة السابوهنا وللمر  
اء المضيء ماليمين سيذهب إلى الفردوس عند يسوع، في بستان الس   لص  نفس اليوم مباشرًة بعد الموت، 

ل وحياة لتحو  اوقت طويل لالنتظار. في الموت يحدث  ةيس ثم  دائمًا بالفردوس. فإذًا ل يَ ُسم   ال ذيالرائع و 
 ينتظرنا في الموت. ال ذيعة لذاك ل لنا صورة مشج  الملء. وهذِه تشك  

 
 إرحم يا رب، إرحم شعبك، وال تسخط علينا إلى األبد.ترتيلة:  مع ردةوقفة 
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 صمت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثالث

حظة.  الل  اآلن في هذهِ  نحن وضع ، تشير إلينا، كيف نحُن اآلن، بأي  "ميو ال"المعنى الثاني لكلمة 
ذا سمحنا لها  ن نحظى اليوم ستولينا أها أن تخترق خوفنا هذا، فإن  بفإذا وثقنا واستسلمنا لكلمة يسوع، وا 

ي السالم، ف-في الفردوس عيش نختبر و نُتجسد قربه منا ومعنا و  ،الفردوس مع يسوع. كلمة يسوعبخبرة 
 .-في بستان الجمال، في بستان الحب  

 أرضِ  ُه لسُت إنسانًا صالحًا كفاية، ولمعقدتي ويزول خوفي من أن   حظة إذًا، ستنحل  الل  في هذِه 
ي في حياتي، ستزول مخاوفي أيضًا من أنني لسُت صالحًا أمام أعين كفاية من خالل ما طلبُه من  اهلل 

. ِرض له أعمالناتعبحاجة إلى أن نسنا يسوع ليس المجتمع واألهل. اليوم سيخترق قلبي سالم كبير، فرب  
 همن يسوع وقبل ه إلىما قام بِه، توج   غم من كل  الر  على  ال ذياليمين،  لص  أنا بحاجٍة إلى أن أثَق به مثل ف

 هذا الوعد العجيب.

مخاوفنا  ، وستزولاً بكلمة يسوع، سنعيش خبرة وثقة وسالم نؤمنفي هذا الحدث، و  لوحينما نتأم  
عن  كف  لن اهذِه الكلمة سيساعدنفي  نالم  ِه لنا، تأموقف ثقة بوعود يسوع وحب  ل إلى من الدينونة وتتحو  

ليبيسوع من على  دينونتها. ألن  و  واتناذتوبيخ  : "َستكوُن ناقول لحمة يوالر   وبكلمات مملوءة من الحب   الص 
 الَيوَم َمعي في الِفرَدوس".

 
 ينا إلى األبد.إرحم يا رب، إرحم شعبك، وال تسخط علترتيلة:  ردة

 صمت وموسيقى
 ،ها المسيح كلمة اهلل الصامتة في موتك والناطقة في صمتي أنت الحياة في وحدتيأي  : جماعية صالة
 ي داخلي،ف د ظلمة الخوف من الموتيبد   ال ذيك رفيق الدرب ي ألن  أشكرك يا رب   ،ة في عزلتيوالمحب  

ب إليك المعترف حين، أنا التائ ك تقبلني اليوم كما في كل  ن  ني واثٌق بأن  إ .لى فجر جديدعوتفتح عيوني 
ليبأوصلك إلى موت  ال ذيأمامك بُضعفي  ال  ال ذي ني بعُتك مرارًا وتكرارًا أنتغفر لي ألن  اي رب   ،الص 

ر والحقارة يل العالُتك بأكالوكم جلدُتَك بقساوِة قلبي وكل   ،دُت نعمتكات أوثقتَك وقي  ثمن لُه وكم من المر  
 .رحمني. آميناها الرحيم فُرحماك أي   .الجاهل ئاُه أنا الخاطمني إي  وهِزئُت بك وبما ُتعل  

 صمت وموسيقى 
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 "كابنك. ثم قال للتلميذ: "هذه أمُّ تها المرأة، هذا"أيَّ ة:ثالثالكلمة ال
 

 
 

يقاد الشمعة الثالثة  ترتيلة: قامت مريم بنت داؤد وا 
 الجنود بأيدي المصلوب إبنها العود تندب إزاء اوودد بنت مريم قامت

 حسها عن غابت ألمه نفسها ومن في غائص الحزن رمح
 ولدا يا آه الوالدة وصاحت فاقت ثم

 إبني يا ابكيك وال عريان أراك خاطبني كيف ولدا يا حبيبي حبيبي
 موتك بعد ولدا يا لوالدتك فؤادي أحياة خرقت آالمك أكبادي حرقت أوجاعك
 األعظم القدوس الروح عروس األكرم يا األب بنت يسوع أم يا
 األيام و األيام على الدوام مديد بارينا لنخدمك بنعمة زينينا فادينا بآالم أشركينا

 
 رأفِتكِ  إلى ذاتي مسل  أ يإن   المراحم، من والممتلئة الحالوة ةُ والكلي   الطوبى ثةُ المثل   مريم، البتولُ  تهاأي   صالة:
 الشياطين َوثَباتِ  د  ض ينيوقو   دتيسي   يا فعينيني وموتي، وحياتي وأعمالي وأفكاري وجسدي نفسي عاً مستود

 المسيحِ  يسوعَ  يبالحب ابَنكِ  قلبي كل   من به ُأِحب   ال ذي الكامل الحقيقي   الحب   لي يواستمد   وتجاِربهم،
 .هاكل   األشياءِ  وقف سلطانتي يا أنتِ  أحب كِ  اه،إي   يحب   وَبعدَ . سّيدي

 إذ ال ذي وت،الم ىحت   ةالمحب   هذه في أثبتَ  أن قتدار،اال ةالكلي   بشفاعِتكِ  يأم   يا فاجعليني
 (.كوينياأل توما القديس) آمين. السماوي الفردوس إلى نفسي أنتِ  تقودين الحياة، هذه من يفِصُلني

 
 929مزمور 

 لم يستكبر قلبي وال استعلت عيناي 
 يا هو أعلى من  لك طريق المعالي وال طريق العجائب مم  ولم أس
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 .ه مثل مفطوم هكذا نفسي عليبل أسكن نفسي وأسكتها. مثل مفطوم عند أم  
 آمين من اآلن ولألبد. ب  ا للر  ليكن إسرائيل راجيً 

 
 صمت وموسيقى
 66 اشعيا/قراءة من سفر 

اِفح فَترَضعوَن ي الط  ها الس الَم كالن ه ر وَمجَد اأُلَمِم كالواد: هاَءَنذا ُأميُل ِإَليأِلَن ه هكذا قاَل الر ب  
ِك ُتحَملون وعلى الو  يكم وفي أُ وعلى الر كَبتَيِن ُتَدل لون. ر  يه ُأم ه كذلك َأنا ُأَعز  ون وَرَشلكِإنساٍن ُتَعز  يَم ُتَعز 

داِئهُف َيُد الر ب  َأن ها مع َعبيده ويَ وتَنُظروَن فُتَسر  ُقلوُبكم وُتزِهُر ِعظاُمكم كالُعش ب وُتعرَ   غَضُب على َأع 
 32-32/ 91قراءة من إنجيل يوحنا 

فرأى يسوع  .ه مريم امرأة قلوبا، ومريم المجدليةه، وأخت أم  "هناك عند صليب يسوع، وقفت أم  
لى جانبها التلميذ الحبيب إليه. فقال ألم  أم   . ومنذ "كهذه أم  "قال للتلميذ:  ثم   .تها المرأة، هذا ابنكأي  "ه: ه وا 

 تلك الساعة استقبلها التلميذ في بيته.
 
 مع قارئ أول لتأم  

. هي كلمات هُ كان ُيحب   ال ذييسوع والتلميذ  هة إلى أم  والموج   هذه الكلمات المملوءة بالحنان والحب  
يطة لكن كيف بإمكان هذِه الجملة البسمن الوحدة.  نا إلى مجابهة خوفنادعو يفيها و أيضًا  إليناهها يوج  
 الحدث بانتباه أكثر! نظر إلىنا من خوفنا هذا؟ لنقالها يسوع أن تشفيَ  ال تي

ِك"، ويشير إلى قائاًل لها: "هذا ابن ةة خاص  محب   هُ كان يحب   ال ذيلتلميذ إلى ا ه مشيراً يسوع يقول أُلم  
ريم هي رمز للجماعة م ر بطريقة رمزية. فالبعض يعتقدون أن  ُيفس  يوحنا ويقول لُه: "هذه ُأم َك". هذا المشهد 
المسيح  في مريم رمز عائلةى آخرون ر ويين. تنشأ من الوثني   ال تياليهودية، والتلميذ هو رمز للجماعة 

  د جماعة التالميذ في طريق مشترك.توح   ال تي
ليبعلى   وليس  اً بحون واحدن، يصو ن والوثنيو العبراني  د األضداد: اهلل والكائن البشري، تتوح   الص 
، . العبراني والوثني، العنصر التقوي والعنصر الدنيوي، اإللهي واإلنسانيأيضاً  اداخلي   فحسب بل اخارجي  

ري في داخلي هو يج ال ذيلوا أمرًا واحدًا. هذا االنصهار في قلبي ليشك   قر  تهذِه العناصر يجب أن تس كل  
يتغلب األنا على الخوف من البقاء وحيدًا. فإذا كنُت في تناغم مع ذاتي، لن أشعر  لكي تمهيد ضروري

ن يشعرون بالوحدة يفقدون الرابط مع ذواتهم. هم بحاجة إلى اآلخرين كيما ال ذيبعُد بالوحدة. األشخاص 
 يدركوا ذواتهم ويروها.
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 بحاجتي يا إلهيَّ الحبيب أن أعبد وجهك العجيوقفة مع ترتيلة: 
 حاجتي يا إلهيَّ الحبيب أن أكون من أخوتي قريب                

 
 صمت ثم تكملة للتأمل مع قارئ ثان  

ابنِه، يحتفل  داهلل في تجس   ن  أضر مريم العذراء. هنا النقطة هي فيِه تح ال ذيلنعد إلى عرس قانا 
تة رمز في األجاجين الس ال تيالخمر و ر. ال طعم لُه إلى خم ال ذياًل الماء بالعرس معنا نحُن البشر، محو  

 ُسِكَب علينا في المسيح. ال ذي لملء الحب  

إلى  . قبل دخول يسوعكز على موضوع الحب  تحوار المسيح مع المرأة السامرية على البئر، ير و 
ليكبير. وهنا عند  يسوع بالطيب الثمين، وتعمل هذا بحب   قدميأورشليم، مريم تدهن  يسوع  ، بقرببالص 

ليبحتى  ن  هن في حب  أربُع نساء، يثبتيوجد  ليبلى المسيح من ع هناك يختبرن كيف أن   .الص  يسكب  الص 
 إنسان. من قلبِه المثقوب على كل   هحب  

ُه يحتضن ن  إول ، لتقُه هي كلمة ُحب  كان يحب   ال ذيلتلميذ امريم و إلى هها يسوع يوج   ال تيالكلمة 
ليبر لنا. يسوع في إنجيل يوحنا، يفس  األضداد في داخ . "وَأنا ِإذا ُه حركة ولفتة عناق واحتضانبأن   الص 

  (.23/ 83ُرِفعُت ِمَن اأَلرض َجَذبُت ِإَلي  الن اَس َأجَمعين". )يوحنا

واتنا بين ، لكن إذا تركنا ذدهاأن نوح  عادة ال نستطيع  ال تيغم من تناقضاتنا، الر  على يحتضننا 
نا سندخل في تناغم مع ذواتنا. وهكذا سيختفي الخوف من البقاء وحيدين. يسوع ليحتضننا، فإن   عيذرا

يوحد، شيء  ما ، ومع كل  شيء واحد مع الكل   نفسه الوقتُه في كوننا وحيدين، نحُن بوبهذا سنشعر أن  
قاء ل الخوف من البواحد مع الكائنات البشرية وشيء واحد مع اهلل. وفي هذِه الوحدة، سيختفي ويزو 

 .وحيدين ونعيش خبرة الواحد مع الكل  
 

 وقفة مع ترتيلة: حاجتي يا إلهيَّ الحبيب أن أعبد وجهك العجيب
 حاجتي يا إلهيَّ الحبيب أن أكون من أخوتي قريب                 

 
 صمت ثم تكملة للتأمل مع قارئ ثان  

 . األم  كهو ابنِك، وأشاَر إلى مريم وقال للتلميذ هذِه أم   ِه هذاا يسوع إلى التلميذ وقال ألم  نأشاَر رب  
 وأبيِه. هِ بن هو دائمًا في عالقة مع أم  اال لآلخرين، كما أن   تعبير عن العالقة. هي دائمًا أمٌّ  ابن همواال

ليبعلى  . في فسهن قتالو ا في عالقة مع آخرين في ن  ا إذا كين حق  إنساني  نا سنغدو ن  من الواضح أ ،الص 
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ليبأسفِل  ليبابط بين مريم ويوحنا وأصبَح عالمة رجاء. تحت ُخِلَق الر   الص  فينا  ال ذيى النقص ُيشف الص 
كون في عالقة أن نعلى داخلنا، سنصبح أيضًا قادرين  ال تيبين األضداد  اً للعالقة، بحيث إذا خلقنا رابط

ات. عالمة لنقص العالق عادةً  م من الوحدةالتأل  يكون تساعدنا أن نكون في وحدة مع ذواتنا ومع اآلخرين. 
 .منعزلونا نفي عالقة تربطنا بذواتنا وال باهلل وال بأشخاص آخرين، ولهذا نشعر بأن   لسنا دائماً فنحن 

ليبفي  نا، نحُن في عالقة، ا وحدى إذا كن  هُ حت  بعد اليوم مؤلمة ألن   خبرة البقاء وحيدين، لن ُتَعد   الص 
شري. في كائن ب ن نحملهم في قلوبنا، مع الخليقة، مع اهلل خالق كل  ال ذيقة مع ذواتنا ومع األشخاص عال

ليب من خالل كلمة اهلل والوثوق بها و في اإلصغاء ل نا مريمهلل ونتبع خطى أم   جديد أبناءً  نوَلد من الص 
ليبلمسيح حتى اباع ت  ا         .الص 

 
 الحبيب أن أعبد وجهك العجيب ترتيلة: حاجتي يا إلهيَّ ردة 

 الحبيب أن أكون من أخوتي قريب حاجتي يا إلهيَّ        
 صمت وموسيقى

أن  ق  جعلني أهاًل ألن أستحاهلل الحي الجالس عن يمين اآلب ا بناي يا ها المسيح رب  أي   :جماعية صالة
أظهرهُ لك بوقوفِه  ذيال  ير والوفاء العظيم ِه الكبحب  على أعطيتها ليوحنا الحبيب مكافأةً  ك مثلماتعطيني أم  

ليبدون جميع التالميذ أمام أقدام  بِه سمعان الشيخ  أتنب   ال ذييف الس   اخترق ال تيك مريم تلك م  مع أ، الص 
 يرانُنك مدىما تعرف ك ب  ها الر  ك تعرُف ُضعفي أي  في يديك ورجليَك، إن   مسماٍر ُدق   ق قلبها كل  ها ومز  قلبَ 

ُت اباألمانة ألشهد لك ولو دني فُرحماك أي   معك  تك ألمكثَ دني بقو  شد  و أن أموت ألجلك، إلى ضطِرر 
ل كأس عذابك أ عل تقب  ى الموت في شخص إخوتي ألتجر  مًا حزينًا حت  ى لي متأل  وأسهر معك عندما تتجل  

 .ا شهادًة لتتميم مشيئِتَك.   آمينُب منهعندما تَُقد ُم لي في ظروف الحياة فأشربها وال أتهر  
 

 صمت وموسيقى 
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 ؟"إلهي إلهي، لماذا تركتني"الكلمة الرابعة: 
 

 
 

يقاد الشمعة الرابعة سيدي كم كان قاسيا  ترتيلة: يا   وا 
 بار يا حملته يحملك أن قبل و العار صليب موت قاسي ا كان كم سيدي ياالردة 
 أثام غفرت قد أيذاك في تمادوا مناآلم ل لقيت كم حبيبي يا الصليب فوق .8
 األشرار ليروى حشاك من دم سال مرار قد كل ذقت خاًل  ذقت ماء سالت .3

 تعزيني و معك أحيا حماك تعديني إلى كي ألهى يا هذا هل كل .2
 لك خاضًعا أميًنا ألجلك بك أحيا فأفوز يقتنيك قلبي ليت يا .2

 
، أعطنا في وسبنك وقيامته، وتحييه بروحك القد  ات دت العالم بمو ها اآلب السماوي، يا من جد  أي  : صالة

ك سمَ اد ل نمج  كوك بجاء فال نقع فريسة الش  يوم أن نغلب اليأس والقنوط والحزن بالر   هذا اليوم وفي كل  
  .وس، إلى األبد، آمينبنك وروحك القد  اسم اما نقوم به و  في كل  

 
  33مزمور 

 !صني كلمات زئيريتخل   إلهي إلهي، لماذا تركتني؟ هيهات أن
 .يل ال سكينة ليإلهي، في النهار أدعو فال تجيب وفي الل  

 .وس جالس في تسابيح إسرائيلك قد  ا أنت فإن  أم  
 .يتهملوا فنج  توك   ،ل آباؤناعليك توك  

 .لوا فلم يخزواإليك صرخوا فنجوا وعليك توك  
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 هزون الرؤوسن يرونني يسخرون بي ويفغرون الشفاه ويال ذيجميع 
 .  ه فينقذهه يحب  ه وألن  م أمره فلينج  سل   ب  إلى الر  

 أنت من البطن أخرجتني وعلى ثديي أمي طمأنتني
 حم ألقيت ومن بطن أمي أنت إلهيعليك من الر  
 .ي فقد اقترب الضيق وال معينال تتباعد عن  

 ثيران كثيرة أحاطت بي وضواري باشان حاصرتني
 ا مفترسة مزمجرةأسودً  فغرت أشداقها علي  

 كت جميع عظاميمثل الماء انسكبت وتفك  
 مثل الشمع صار قلبي وذاب في وسط أحشائي 

 وفي تراب الموت أضجعتني ،يحلقي ولساني لصق بفك   كالخزف جف  
 زمرة من األشرار أحدقت بي. ثقبوا يدي ورجلي ،كالب كثيرة أحاطت بي

 نيعظامي وهم ينظرون ويرون وأحصوا كل  
 يقتسمون بينهم ثيابي ويقترعرن على لباسي

  .تي، أسرع إلى نصرتي، ال تتباعد يا قو  وأنت يا رب  
ه ولم الباِئسِ  ُبؤَس  َيزَدرِ  لم فِإن ه ذا َوجَهه عنه َحَجبَ  وال َيستَقِبح   .َسميًعا كانَ  هِإَلي َصَرخَ  واِ 
بيحي َلُدنكَ  ِمن  .َأتِقياِئه َأمامَ  يِبُنذور  سُأوفي الَعظيمة الجماعةِ  في َتس 

يَ . ُملَتِمسوه الر ب   وُيَسب حُ  وَيشَبعون الُوَضعاءُ  سيأُكلُ   .لألبدِ  ُقلوُبكم ِلَتح 
لى َتَتَذك ر اأَلرضِ  َأقاصي َجميعُ   َتسُجد َأماَمه األَممِ  َعشاِئرِ  وَجميعُ  تَتوب الر ب   واِ 
 .األَمم َيسودُ  وهو ِللر بَ  الُملكَ  أَلن  
ثو وَأماَمه اأَلرض ُعَظماءَ  َجميعُ  َيسُجدُ  َوحَده َله يا هلَ  الت راب ِإلى الهاِبطينَ  َجميعُ  َيج   َنف سي َتح 

ي اه ي تي َتعُبدُ  واِ    لش عبَ ا ِبِبر ه ُويبش رونَ  سَيأتي ال ذي الجيلَ  ِبالر ب   ُيخِبرونَ . ُذر 
 آمين .َصنيًعا َصنعً  قد ألَن ه: سُيوَلد ال ذي

 
 قىصمت وموسي

 31يا/قراءة من سفر اشع
بَن َبطِنها؟ حت ى اُم الَمرَأُة َرضيَعها فال َترحَ . َأتَن سى "وَنِسَيني َسي دي َتَرَكني الر ب  "قاَلت ِصه يون: 

واُرِك َأماَم َعيَني  في ُكل  حين. بَ  اُؤوِك َأسَرُع ن  وَلو َنسَيِت الن ساُء فَأنا ال َأن ساِك. هاَءَنذا على َكف ي  َنَقشُتِك وأس 



18 
 

 هم وجاُؤوِك. َحيٌّ جَتَمعوا ُكل  انُظري قِد الى ما َحوَلك و ِمن هاِدميِك وُمَخر بوِك َيرَحلوَن عنِك. ِإرَفعي َطرَفِك إِ 
ِك وَأرَض َدماِرِك ِك وِقفارَ َوتََتَزن ريَن ِبهم كالَعروس. أِلَن  َأخِرَبتَ  َتلَبسيَنهم َجميعًا كالُحِلي   ِإن كِ  َأنا، َيقوُل الر ب  

 بَتَلعوِك َيبَتِعدون.اَن ال ذيَتضيُق اآلَن عِن الس ك ان و 
 

 (23-22/ 92يس مرقس )نا يسوع المسيح للقد  قراءة من إنجيل رب  
وفي الساعة الثالثة صرخ  .اعة الثالثةى الس  ها حت  م الظالم على األرض كل  ا كان الظهر خي  ولم  "

 شبقتاني؟" أي: إلهي إلهي، لماذا تركتني؟" : "ألوي ألوي، لمَ صرخة شديدة، قاليسوع 
 
 مع قارئ أول لتأم  

ليبهها لنا من على يوج   ال تينا يسوع من خالل الكلمة الرابعة، يدعونا رب   جابه دعونا لن، يالص 
ين. لين ومتروكين من قبل اآلخر همَ ب عليه. خوفنا من أن نكون مُ فينا ونعمل على التغل   ال ذي الخوف

ل في حياتِه هذا الترك، ُيترك من قبر ا، يختبِ واحد من   من أن ُنتَرك هو خوف بدائي. كل  خوُفنا هذا 
 .ننختبر هذا الترك من قبل أشخاص يديرون ظهورهم لنا ويذهبو  ين لُه. وعادةً أشخاص مهم  

ليبصرخة يسوع هذِه على   هُ متروك بن اهلل بأن  اين: فكيف يشعر يسوع هوتي  ، أقلقت دائماً الال  الص 
ل ! اهلل لم يتدخ  اً أيض ، لكن من قبل اهللوحسب ُه متروك ال من قبل تالميذهِ أن  بمن قبل اهلل؟ يسوع يشعر 

ف بها ى لنا صرخة الترك هذِه، ووصن. نقَل مت  و قام بِه رؤساء الكهنة والروماني   ال ذيفي العمل اإلجرامي 
لظاهري، فترك ابنُه بين أيدي الخطأة. في هذا الغياب ا ال، ظاهري  اهلل تركُه. اهلل ال يتدخ   سوع وكأن  ألم ي
لترك، هو يعرف ي هاوية شعورِه بافو هُ يشعر بنقص الدعم األرضي غم من أن  الر  على ه يسوع إلى اهلل، توج  
ي فيها المصل   ال تي، 33ألولى من مزمور ُه مدعوم من قبل اهلل. كلمة يسوع حول الترك هي اآلية اأن  

 ي ليصل إلى الثقة العميقة. المزمور يقول: "َأنَت ِمَن الَبط نِ يتصارع مع اليأس، ولكن في النهاية يصل  
َيي ُأم ي َطمَأنتَني". )مز   (.33/81َأخَرجَتني وعلى َثد 

ليبعلى   يصغي إليه اهلل ، وكان يعلم أن  ه بقَي أميناً ها هلل، ولكن  ، أظهر يسوع محنته كل  الص 
ؤَس الباِئِس ممتلئًا من الثقة: "فِإن ه لم َيزَدِر بُ  الص الةفي يسوع  محنتُه، استمر   عن رَ . وبعدما عب  ويقبله

ذا َصَرَخ ِإَليه كاَن َسميعً  ه وال َحَجَب عنه َوجَهه واِ  على  (. ويختم صالته33/35ا". )مزمور ولم َيستَقِبح 
ليب  (23/ 33َصنيًعا" )مزمور سُيوَلد: ألَن ه قد َصنع ال ذيمع الجملة " الص 
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يا حامال  صليب الفداء صليب الفداء ُمَر من صوبنا نحن الذين نحيا الوفاء ترتيلة:  ردة وقفة مع
 حبك في قلبنا

 
 صمت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثان  

و يحتضنه ههلل يبقى أمينًا تجاه يسوع، ا في منطق ثقٍة عميقة حيُث إن   معنى الترك هذا ينصب  
صبح عمل ى آخر لحظة، يُ ِه حت  فيه يثبت على حب   ال ذيموته،  . ويبقى اليقين بأن  أيضاً  في الموت

  خالص للبشرية.

ل أن نتأم   تنطلق من صالة المسيح للمزمور، ال نستطيع إال   ال تيغم من الثقة المطلقة الر  على 
ليبيسوع يشعر للحظة وهو على  أن  بصرخة الترك. ولو  إلى وتِه ُه متروك ويصرخ بأعلى ص، بأن  الص 

 ر نفسنا. بل لندع المجال ليصه نتجاهل معنى الترك ال  نداء، بأ إليناه آلب، محنتُه الداخلية، فهو يوج  ا
ناها منذ لهذِه المخاوف حمو  اء لنا،قد يكونون أحب   ال ذين ا اآلخرونى عن  نخشى أن يتخل  نحن 

زلنا نحمل في  وال ،راخفنبدأ بالص   ،انا لنا، أو ابتعاد أحدهم عن  ترك أم  عند ا نقلق كن   مثلما ، أيالطفولة
من الناس يخافون من مجابهة أوقات الوداع. في داخلهم  ونكثير فداخلنا هذا الخوف من ترك أحدهم لنا. 

ل الموجود تهدئة الطف نبون الوداع، وال يستطيعو يدخلون في تواصل مع الطفل المهمل المتروك ويتجن  
 داخلهم.

 

يا حامال  صليب الفداء صليب الفداء ُمَر من صوبنا نحن الذين نحيا الوفاء ترتيلة:  ردة وقفة مع
 حبك في قلبنا

 
 صمت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثان  

إلى ثقة  لالترك يتحو  هذا من لذا فشعور الخوف  .عنا لنواجه هذا الخوفصرخة يسوع هذه، تشج  
ركنا. معنى صالة ال ولن يت ال ذيصرخة يسوع تدعونا إلى تغيير وتحويل خوفنا إلى ثقة باهلل  .الص الة في

سنا، في بعض األحيان نحُن نبتعد عن أنفو يسوع هي أيضًا تحذير لنا، كيما ال نهمل وال نترك أنفسنا. 
فعندما ينهار  .يخشى أن يتركه اآلخرون أيضاً يترك ذاتُه،  ال نستطيع احتمال ألم الترك. لكن من ناألن  
ة، الشخصي   ةذا فشل في مشاريعِه المهم  . وا  ل وقد تركُه تماماً اهلل ال يتدخ   شيء فوقُه، يشعر بأن   كل  

 شيء يؤدِي إلى طريق مسدود. أضحى كل  

أمام  الشجاعة لنصرخ بصوت عالٍ  ما إذا كانت لنان  إ ي.أيضًا بحاجة إلى العتاب والتشك   الص الة
يتركنا أبدًا وسيكون  اهلل لن ل شعورنا بالترك إلى موقف ثقة بأن  ياتنا، فسيتحو  اهلل، نصرخ عتابنا وتشك  
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بيحي في الجماعِة الَعظيمة باستطاعتنا أن نعترف ونصل   ي مع المسيح كلمات المزمور: "ِمن َلُدنَك َتس 
َي ُقلوبُ سُأوفي ِبُنذوري َأماَم َأتِقي .اِئه. سيأُكُل الُوَضعاُء وَيشَبعون وُيَسب ُح الر ب  ُملَتِمسوه. ِلَتح  / 33) كم لألبد"ِ

32 _32.)  

 
 يا حامال  صليب الفداء صليب الفداء ُمَر من صوبنا نحن الذين نحيا الوفاء حبك في قلبناترتيلة:  ردة

 صمت وموسيقى
 

 مع صنا من ضعفنا، ساعدنا على التواصل حقيقةً تواضعت لتخل   يسوع يا من ب  ها الر  أي   :جماعية صالة
ف عر  تنا بالال تسمح ل ال تيإخوتنا األكثر عوزًا للخدمة. اقتلع من قلوبنا جذور الخوف والالمباالة السهلة، 

 الجميع... آمين. ها أم  ن   حدود لكنيستَك وأال  في وجوه المحتاجين، لكي نشهَد أإليَك 
 ترتيلة

 وموسيقى صمت 
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 الكلمة الخامسة: "أنا عطشان"
 

 
 

 
يقاد الشمعة الخامسة ارحمني يا اهللترتيلة:   وا 

 اهلل يا ارحمني اهلل يا مآثمي رأفتك، أمح وكمثل رحمتك، كعظيم اهلل، يا ارحمني
والشر  خطئت وحدك لك بآثامي، عارف أنا طهرني، ألني خطيئتي ومن اثمي، من كثيرا اغسلني

 اهلل. يا اهلل. ارحمني يا عتصن قدامك
 الدماء من مني، نجني تنزعه ال القدوس وروحك وجهك أمام من تطرحني ال

 .اهلل يا ارحمني اهلل يا المجد يليق ولك
 

يئًا بالمقابل، يا ش شيء ولم تتلق   تنا ووالئنا، يا من أعطيتنا كل  نا الفادي العطشان إلى محب  رب   يا: صالة
نا دم ل منه علييفتح جنبك الحي ليساألجل خالصنا وألجل حياتنا، أال  والموت من شرب كأس العذاب

نا أن نفهم نشهد لصالحك العجيب، أعطفلها وماء جنبك فنطهر من جبانتنا وخيانتنا  ال حد   ال تيتك محب  
 نقوام كأسك هو الموت معك عن اآلخرين ألجل حياتك فيهم ولخالصهم، أعطنا بمساعدة نعمتك أ أن  

نا المبارك إلى صلهنا ومخل  نا وا  ك رب  قوانا ألن   ننظر إليك ال عن بعد بل عن قرب وأن نتبعك ونخدمك بكل  
 األبد.
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 62مزمور 
 هم أنت إلهي إليك بكرت إليك ظمئت نفسي وتاق جسدي. ألل  

 .كأرض قاحلة مجدبة ال ماء فيها
 .كذلك في القدس شاهدتك ألرى عزتك ومجدك

ياك تسبح شفتايأطيب من الحي  .اة رحمتك. وا 
 .وكذلك في حياتي أباركك وأرفع كفي باسمك

 .كمن شحم ودسم تشبع نفسي وبشفاه التهليل يشيد فمي
 إذا ذكرتك على مضجعي تمتمت بك في الهجعات

 ك كنت لي نصرة فأهلل في ظل جناحيكألن  
 . آمينعلقت بك نفسي ويمينك ساندتني

 
 22ا/قراءة من سفر اشعي

َة َلهم َهُلم وا ال ذيو  ،ا الِعطاُش َجميعًا َهُلم وا ِإلى الِمياهَأي ه شَتروا ِبغيِر اَهُلم وا  ،واشَتروا وُكلاَن ال ِفض 
رًا وَلَبناً  ٍة وال َثَمن َخم  ًة ِلما َليَس ِبُخب ز وتَتَعبوَن بما ال َحليباً  ِفض  سَمعوا لي اَبَع فيه؟ ش ِلَماذا َتِزنوَن ِفض 

يا نفوُسكم فِإن  َسماعًا و  ي ُأعاِهُدكم ُكلوا الط ي ب ولتَتَلذ ذ  ِبالد َسِم ُنفوُسكم. َأميلوا آذاَنكم وَهُلم وا ِإَلي  ِإسَمعوا فَتح 
ِإن َك رًا. ها ُوِعَد ِبها داُود. هاَءَنذا َجَعلُته ِللش عوِب شاِهدًا ِللش عوِب قاِئدًا وآمِ  ال تيعلى الَخيراِت  اَعهدًا َأَبِدي  

َليَك َتس عى ُأم ٌة لم َتُكن  َتعِرُفَك ِبَسَبِب الر ب  ِإلِهك وُقد وِس إس رائيَل  َدَك.  ل ذياَتد عو ُأم ًة لم َتُكن  َتعِرُفها وا  َمج 
 ِإلَتِمسوا الر ب  ما داَم يوَجد ُأد عوه ما داَم َقريبًا.

 
 31-32/ 91قراءة من إنجيل يوحنا 

كان الكتاب، قال: "أنا عطشان". و  شيء قد انتهى، فلكي يتم   كل   وع يعلم أن  وبعد ذلك، كان يس
 على ساق زوفى، وأدنوها من فمه. ة بالخل  . فوضعوا إسفنجة مبتل  هناك إناء مملوء خال  

 
 قارئ أول ل:تأم  

ليبلفظها يسوع على  ال تيالكلمة الخامسة  َد ذلك، كاَن عمها يوحنا اإلنجيلي هكذا: "وبَ ، يقد  الص 
 (31/ 81)يوحنا  "َأنا َعط شان". َيسوُع َيعَلُم َأن  ُكل  َشيٍء قِد انَتهى، فِلَكي َيِتم  الِكتاب، قاَل:
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ع ى المعنى الحرفي للكلمات. هو يصف عطش يسو بالرموز فهو يتعد   إنجيل يوحنا، إنجيل غنيٌّ 
ليبالخارجي، بعطش يصل به إلى  ، إلى سالكلمة يعود إلى الكتاب المقد   . يوحنا من خالل هذهِ الص 

ليبيتلوهُ يسوع من على  82/ 33مزمور  الَموِت "كالَخَزِف َجف  َحل قي ولساني َلِصَق ِبَفك ي وفي ُترابِ  الص 
ون مالمح أخرى آلالم المسيح. فيِه يقال: اإلنجيلي   صففيِه و  ال ذي 21ر يوحنا المزمور َأضَجع تَني". تذك  

 (.33/ 21". )مزمور ي عطشي خال  "سقوني ف

كتمَلت النبوءات والكتاب. موت يسوع بالنسبة ليوحنا، ال يعني الفشل ولكن افي آالم المسيح 
ليبس. موت يسوع على لما ُكِتَب في الكتاب المقد   حقيقت ش إليِه يتعط   ل ذيا . الحب  هو إتمام للحب   الص 

 عطشه يتضامن مع البشرية. فنراه في حوار المسيح في. فاإلنسان. عطش يسوع لُه أيضًا معنى آخر
(. يسوع 82/ 2يروي عطشها دائمًا: )يوحنا ال ذيوعدها بأن يعطيها الماء  ال تيمتناغم مع المرأة السامرية 

ليبالعطشان من على   ب.ال ينض ال ذياألبدي  لحب  ى إلى اف عطش البشرية العطش، ُيخف  الص 

على تاح فنإلنسان. يتوق إليه ويدعوه لالإلى اآخر: يسوع هو عطشان  عطش يسوع يحمل معنى
ر ا يتحر  يسوع يشرب مرارة اإلنسان حتى الثمالة. وهكذ لُه. بالخل  ونُه عد  ي ال ذي ِه. يسوع يشرب الخل  حب  

 ة.يتمشاعرِه المم اإلنسان من سم  
  ترتيلة: وقفة مع ردة

 خ      ليت حزوا ممراآنا بيش من دأذي دخزولوخيا إيشوع جريحا كولوخ من إيبي دألو 
 تويرا طويخا دال رحمي شتيقا ومريرا لبوخ

 
  صمت مع تكملة التأمل مع قارئ ثان  

ليبمن خالل  نا إلى ُمر غضبنا، فشلنا، مخاوفنا، بؤس ل ماءيسوع حو   د آباء الكنيسة أن  يؤك   الص 
وحنا، على ساق زوفى مثلما يقول ي لة بالخل  اإلسفنجة المبل  عطشنا.  رواءبإمكانِه إ ال ذيماء حلو المذاق 

 ن.و قام بِه العبراني   ال ذييسوع إلى الرتبة الفصحية. ففي المسيح يكتمل الفصح مع تحملنا 

ليبيعني "عبور". على الفصح  إن  يس أوغسطينس يقول القد   حق. يحدث يحدث عبور اهلل ال الص 
ى التوق نحو اهلل، عبور من الشعور بالوحدة واالغتراب إلى الشعور كوننا العبور من العطش األرضي إل

ما هو أصيل وحق،  ما هو خاطئ إلى كل   في بيت اهلل، عبور من السجن إلى الحرية، عبور من كل  
ليباهلل. فنحن ب عبور من مرارة حياتنا إلى حالوة حب    ب  فيِه الح ذيال  ، نعبر إلى عالم اهلل، العالم الص 
 قادر على تغيير وتحويل ما في داخلنا.
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خوفنا  نجابهه خوفنا من أن نموت من العطش، ابيسوع من خالل كلمتِه "أنا عطشان"، يجعلنا نج
 خوفٌ و هفي الوقِت نفسِه  ،وهذا الخوفن يخافون الموت من العطش و كثير هناك من أن نكون معاقبين. 

ن لين من قبل اهلل والناس. يحملو همَ ف من أن يكونوا مُ خو في حياتهم،  نمن عدم الحصول على ما يريدو 
ورضاهم  خريناآل انتباهعلى  على صوتِه بسبب عدم حصولهِ يصرخ بأ ، طفالً ابً ُمعاقَ  في داخلهم طفالً 

 .بشكل كافٍ 
 وقفة مع ردة ترتيلة: 

 يا إيشوع جريحا كولوخ من إيبي دألوخ      ليت حزوا ممراآنا بيش من دأذي دخزولوخ
 ا طويخا دال رحمي شتيقا ومريرا لبوختوير 

 
 لثصمت مع تكملة التأمل مع قارئ ثا

ات أملنا إلى ل خيبتحو  تو تي. محب  تكفيكم مع كلمة "أنا عطشان"، يسوع ينحني نحونا ويقول لنا: 
ها ل كل  ، تتحو  ينالإ هةاء اإلهانات الموج  قناها من جر  تذو   ال تين، ومرارتنا و نا معاقبل ألمنا بأن  تحو  يو حالوة، 
 سالم مع هذِه االنحناءة الُمِحبة. بعثإلى م

ليبوسة مخاوف من الجفاف وان يحملون في حياتهم ال ذيألشخاص إلى اأيضًا  ه كلمتهيسوع يوج  
حياتهم  عور بأن  لديهم ش فيتول د ،ًا لكن بدون أن يحصلوا على نتائجأشخاص يعملون كثير  فهناك .والفشل

هم هي روتين إليالحياة بالنسبة و شيء يابس، بدون حياة،  : كل  ءال ُيزهر شي داخلهم وفي ،اهفيال ثمار 
 هناكطة األنش ن باستمرار، لكن خلف كل  و هؤالء األشخاص هم ملتزم غم من أن  الر  فعلى عقيم وفارغ. 
ُه يريد نا. ُحب  يلإه ه يسوع حب  . وأمام هذا الخوف يوج  يكون مصدر هلع لإلنسان وقد، بالفراغ شعور رهيب

ليبنا راحة وحياًة، ألرض نفسنا الجافة. من على اءإعط ِإن ي ُأفيُض مهُ إشعيا: "فقد   ال ذييسمع الوعد  الص 
ي ِتَك وَبَرَكتي على ُسالَلِتَك". ) / 22الِمياَه على الَعط شان والس يوَل على الَيَبس. ُأفيُض روحي على ُذر 

2.)        
 ة: ردة ترتيل

 يا إيشوع جريحا كولوخ من إيبي دألوخ      ليت حزوا ممراآنا بيش من دأذي دخزولوخ
 تويرا طويخا دال رحمي شتيقا ومريرا لبوخ

 
 صمت وموسيقى
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  الكبرى، المكافأة هاأي   يا لنا، أعددته ما على أبانا يا نشكرك :جماعية ةصال
 ال تي لكأسا وأعطانا المعركة كل   أخذ ال ذي الحمل اهأي   يا ا،عن   بذلته ما على بناال هاأي   نشكرك

  الحياة، إلى والجياع العطاش كل   هاب يحظى
 وتهبنا فينا، ةالثابت بناال وكلمة فيه بالحياة اآلب رغبة تُفهمنا من يا القدس الروح هاأي   نشكرك

 وحين. وقت كل   في وحمايتك وتشجيعك تعزياتك الدوام على
 .آمين األبد إلى القدس والروح بنواال اآلب األقدس الثالوث اهأي   المجد لك
 

 صمت وموسيقى 
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 شيء" كلُّ : "تمَّدسةالكلمة السا
 

 
 

 ترتيلة: واحبيبي واحبيبي مع إيقاد الشمعة السادسة
 

 ترتضيه خل كأس  سقاك من شجاك من فيه أنت حال أي وآحبيبى وآحبيبى
 شفاء من فيك ليس جريح مجهود أنت شفاء من فيك ليس ذنب أى حبيبى يا

 ولج كبدى وخذلت والبال تركت اللجج قد ذي فى غارًقا انظرينى صهيون بنت
 المبتلى ويسلى عنى العار يزود خرج كى من من انسبائى وال ال صديق ال

 انسكب منى والطال ضجرت صليت خفت أضطرب منى والحشى ليال   البستان في رحت
 الطمى فى بغريق يماثل ال نفسي حزن العطب عنى  فإدفعن  رأيت ان ربى قلت

 
صارت المياه  كيا من بسر   ،اها علي  مراراتي وأسلم الروح ساكبًا إي   ي القدير يا من ذاق خل  يا رب  : صالة
لحبيب يا ا ي إلى صليبك، يا فاديَ رفعنال بك و مرارة، هبني نعمة التمث   يا من بك تحلو كل   ،ة حلوةالمر  

ر  عن جميع  رَ أراد اآلب أن يهبط إليها وكف   ال تيَع الكأس حتى الثمالة وسب َر غور الهوة المريعة من تج 
تقود من  ل تياقك على طريق الفصح النا لنكون رفًة بريئة من الخطيئة تقب  ها الفادي يا ضحي  أي   ،خطايانا

ا من رين في اإليمان بك، أنت يرض متجذ  نعيشُه على األ ال ذيمنا أن نحيا الزمن الموت إلى الحياة، عل  
 .والمالك إلى األبد.     آمين الوحيد الحي   ب  أنت الر   ،امت ذاتك عن  أحببتنا وسل  

 
 30مزمور 

 رجاء فحنا علي وسمع صراخي ب  رجوت الر  
 وأصعدني من هاوية الهالك ومن طين األوحال وأقام على الصخر قدمي وثبت خطواتي
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 إلهي! لنا عجائبك وتدابيرك فما لك من مثيل.  ب  ها الر  نعت أي  ما أكثر ما ص
 .ث لكانت أكثر من أن تحصىفلو أردت أن أخبر بها وأتحد  

 .ك فتحت أذني ولم تطلب محرقة وذبيحة خطيئةذبيحة وتقدمة لم تشأ لكن  
 حينئذ قلت: هاءنذا آت فقد كتب علي في طي الكتاب

 .شريعتك في صميم أحشائي هللاهواي أن أعمل بمشيئتك يا 
 .قد بشرت بالبر في الجماعة العظيمة ولم أحبس شفتي يا رب وأنت العليم

 ك بل تحدثت بأمانتك وخالصكفي صميم قلبي لم أكتم بر  
 .وعن الجماعة العظيمة لم أخف رحمتك وحقك

 آمين .وأنت يا رب ال تحبس عني مراحمك بل تحفظني رحمتك وحقك على الدوام
 

 سيقىصمت ومو 
 20/ قراءة من سفر إشعيا

اِربين وَخد ي ُد الر ب  َفَتَح ُأُذني فلمالس ي   ِللن اِتفين  َأعِص وال َرَجعُت ِإلى الَوراء. َأسلمُت َظه ري ِللض 
هي عِن اإِلهاناِت والُبصاق. الس ي ُد الر ب  َينُصُرني ِلذلك لم َأخَجل  ِمَن اإِلهانة ولذل َعلُت جَ  كولم َأسُتر  َوج 

و ان وَأن هي كالص  زى.َوج   ا عاِلٌم ِبَأن ي ال َأخ 
 

 20/ 91قراءة من انجيل يوحنا 
 .حنى رأسه وأسلم الروح شيء" ثم   كل   قال: "تم   ا تناول يسوع الخل  فلم  

 
 : قارئ أوللتأم  

َته  ََ ِبه الُحب  في العاَلم، َفبَ  نَ ال ذيبدأ يوحنا رواية اآلالم مع هذِه الكلمات: "وكاَن قد َأَحب  خاص  َل
 (.8/ 82)اَلهم ِإلى َأق صى ُحدوِده". يوحن  

ليبيسوع على  عنُه الكلمة  رتريد أن تعب   ال ذي. وهذا نهايةنا حتى الأحب   ،نا للغاية، أحب  الص 
ليبقد اكتمل، بلَ الكمال. على  السادسة: عمُل الحب   بشرية حتى ه الوجو  ِه كل  ، جذَب يسوع بحب  الص 

ليبشيء. على  كل   لَ ر ويحو  يغي  ل العنيفة، القاتلة، ََ ُحب   الص  قام بالعمل يسوع نفسه ت لوقاهُ التمام. وفي بل
 .قه حتى الكمالاه وحق  أسلمه اهلل إي   ال ذي
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ليب ليبعلى  بحسب يوحنا، هو تمجيد يسوع من قبل اهلل. الص  وواضح  يضيء بشكل جلي   الص 
 .ِه يظهر وُيشرق مجد اهللوفي حب   ،يسوع حب  

هذِه وصلت حتى النهاية. اآلن حان الوقت لنعيش  الحب   كتمل ومبادرة ورتبة سر  ا عمل الُحب  
 .بطريقة جديدة ممتلئين من هذا الحب  

ناس ه خوفنا من ضعفنا وهشاشتنا البشرية، فالكثير من الابشيء" لنج كل   تدعونا كلمة يسوع "تم  
اذا نظروا إلى حياتهم. ف عليه يبنونيمتلكون في داخلهم شعورًا بالالنفعية وأن حياتهم ليس لها أساس 

يجدون  ى حياتهم، حيثلعر عدم األمان تملك عاشمو  .عوزهم الثقةتفطفولتهم، شعروا بهشاشة حياتهم، 
 عة ومجروحة في العمق.حياتهم متصد   أن  

 
 سي ال تضطربي من له يسوع له كل شيءوقفة مع ترتيلة: نفسي ال تخافي نف

 
 صمت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثان  

ا الفشل اختبرو ما إذا كانوا قد سي   الحياتهم ستنهار في لحظٍة،  آخرون لهم مخاوف من أن  وهناك 
جمعها  مت إلى أجزاء وال يمكنحياتهم تحط   في تحقيق مشاريعهم الحياتية والعملية. لذا يشعرون بأن  

عو  ن في نكسار الداخلي، فيتعبو مع هذا الشعور السلبي بالضعف واالتركيبها مرة أخرى. ويبقون ادة ا 
 توحيد ذواتهم. عنعاجزين  نهم ويصبحو مسيرة نمو  

ي بعض تعني أيضًا ف ال تيشيء"  كل   نا كلمته "قد تم  يلإه ولشفاء هذه المخاوف يسوع يوج  
رابطة األجزاء في داخلنا، أصبحت مجتمعة ومت ، وربطه وتوحيده. كل  هُ تجميعُ  شيء تم   كل   ن  أالترجمات، 

ن  ومتوافقة مع بعضها و  ليبق من خالل يسوع على هذا التالحم تحق   ا  لي. من على الص  يسوع  بالص 
من  فأمام هذا الخوف  اه في وحدة كاملة.شتات حياتنا واضعًا إي   د داخلنا ويجمع كل  يحتضننا ويوح  

  لنا "قد تم  عنا طاردًا خوفنا، قائالً ار الذاتي والتشتت والتدمير الذاتي، يقف يسوع مرة أخرى ليشج  االنكس
ليبشيء وصل إلى التمام والكمال.  شيء". كل   كل   ضافي األضداد، وهو تأكيد إ يجمع كل   ال ذيهو  الص 

ليبهذِه الكلمة. على على  قة متكاملة األشياء المتمز   جعل كل   ل ذياه ، ُحب  فعل الحب   يسوع أتم   الص 
 .د داخلنا ويجعلُه متناسقًا ومتناغمًا في ألفة وسالم وحب  وكاملة وواحدة داخلنا. يوح  

 
 وقفة مع ترتيلة: نفسي ال تخافي نفسي ال تضطربي من له يسوع له كل شيء
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 مع تكملة التأمل مع قارئ ثالثصمت 

ة على حب  م ات، أحنى رأسهُ وأسلم روحُه. يسوع في موتِه، إنحنى بكل  ظ يسوع بهذِه الكلمما تلف  بعد
منحنين، الخائبة ال ن هم في األسفل، على األرض: لكل  ال ذيالناس  مها لكل  م لها روحُه. سل  البشرية وسل  

 آمالهم، اليائسين، الوحيدين.

ليبعلى   مل التام  الكا شخاص. الحب  ة ثانية. نضح روحُه على األيسوع خلق اإلنسان مر   الص 
ليبعلى  للكل   ايصبح مرئي   ي الكائن البشري. ة تشفيسوع هو قو   ، نشر عطره على العالم أجمع. حب  الص 

ليبوح الُمفاض علينا من على يقافها. الر  إتنطلق حركة من غير الممكن  من هذا الحب   َل َحو   ،الص 
 ن قبل أبدًا.أفكارنا ومشاعرنا بطريقة لم تحدث م

نا. روح ل وتوسيع آفاق وعيُأفيَض فينا أصبح لنا نبع خالص وشفاء وتحو   ال ذيروح المسيح 
 أي داخلنا مجز  د ما كان فالمسيح الُمفاض علينا يربط السماء واألرض، يخلق رباط بين اهلل واإلنسان ويوح  

           تًا ومكسورًا .ومشت  

 
 ي ال تضطربي من له يسوع له كل شيءترتيلة: نفسي ال تخافي نفس

 صمت وموسيقى
 كل ها، للبشرّيةِ  الالمحدودِ  حب ك على :جماعية صالة
 العاَلم، َكِذبِ  ُمواجهةِ  في والحقيقي ة الُمحِيَية كلمِتك على
 نشكرك الملكوت، عربونَ  ودمك، جسدك على

 ،الخالصي   وجوِدك على نشكرك
 ،األبدي   دعمكَ  على نشكرك
لى اآلنَ  من وس،القد   وروِحك أبيكَ  مع نشكرك  .آمين األبد، وا 

 
 صمت وموسيقى 
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ابعة: "يا أبتاه بين يديك أسلم روحي"الكلمة السَّ  

 

 
 

يقاد الشمعة السابعة  ترتيلة: يا يسوع الحياة وا 
 تنازلك ومجدت كلها إنذهلت السماوية فالجنود وضعت قبر في الحياة يسوع يا

 للجميع الحياة االن منح ولقد الموت من الناس أعتق الممات قذا حين الحياة المسيح
 حقاقبإست نعظمك الخالدة الحياة لنا مثمر، نستقي منه مضاعف جدول واحد نبع كمن جنبك من فاض

 العدو سلطان قدرة ساحقا الصليب على يديه بسط من يا، الحياة معطي يا
 لمثناةا الحنطة حبة الفساد من كلنا ونجونا، اءشف كل نلنا فباالمك العالم خالق يا بإستحقاق نعظمك

 الشمس نإ مخلصي يا، للجميع السرور وستفرعاألرض  حضن في بالعبرات زرعت، الطبيعتين ذات
 الضافية الدجي الليل حلل إلتحفا أمينين وكعبدين، معا أظلما والقمر

 
 لكل   مستعدٌّ  يإن   .لك شاكرٌ  فأنا بي فعلتَ  تشاء، ومهما ما بي فافعل ذاتي، لك مأسل   إّني أبتي صالة:
 .ئقكخال جميع وفي في   إرادتك تكُملَ  أن سوى لهيإ يا أخرى رغبةٌ  لي ليس .شيء بكل   وأرتضي شيء

 الحب   وألن   .كأحب   يألن   ،الحب   من قلبي في ما بكل   إلهي، يا لك وأهبها يديك، بين روحي أستودع يإن  
 .أبي كألن   لها، حد   ال وبثقةٍ  قياس ما دون يديك، من بين أودعها أن ،سينف أَهبَ  أن يمن   بيتطل  
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 29مزمور 
 .ك نجنيفال أخز لألبد ببر   بك اعتصمت يا رب  

 .ا لخالصيا منيعً كن لي صخرة حصن وبيتً  ،أذنك وأسرع إلى إنقاذي أمل إلي  
 .ك أنت صخرتي وحصني وألجل اسمك أرشدني واهدنيفإن  

 .أنت افتديتني إله الحق   ب  ها الر  ودع روحي أي  في يديك أست
 وفنيت بالحسرة حياتي وباألنين أعوامي ومن إثمي وهنت قوتي وبليت عظامي

 ".  لهيإك أنت قلت: "إن   لت يا رب  ا أنا فعليك توك  أم  
 .ما أعظم صالحك ادخرته للمتقين لك وللمعتصمين بك جعلته تجاه بني آدم يا رب  

 .جهك تسترهم من الناس ودسائسهم وفي خيمة تصونهم من مخاصمة األلسنةفي ستر و 
 .تاني عجائب رحمته في مدينة حصينةأه فإن   ب  تبارك الر  

 .نرييحرس المؤمنين ويبالَ في جزاء المتكب   ب  يا جميع أصفيائه فالر   ب  وا الر  أحب  
 آمين .ب  ن يرجون الر  ال ذيع قلوبكم يا جميع دوا ولتتشج  تشد  

 
 2/ راءة من سفر أعمال الرسلق

َحد َق ِإلى الس ماء فلوا َيصِرفوَن اأَلسناَن عَليه. فَلم ا َسِمعوا ذلَك اسَتشاطت ُقلوُبُهم َغَضًبا، وَجعَ 
وِح الُقُدس، فرَأى َمجَد اهلل  الس مواِت  ن ي َأرىها إِ " فقال:ويسوَع قاِئًما عن َيميِن اهلل. وُهو ُممَتِلٌئ ِمَن الر 

ا عَليه َهجَمَة و فصاحوا ِصياًحا شديًدا، وَسد وا آذاَنهم وَهَجم. "نساِن قاِئًما عن َيمين اهللُمَتَفت َحة، وابَن اإلِ 
َد َقَدَمي شاب  ُيد عى نفَدفعوُه ِإلى خاِرِج الَمدينة وَأَخذوا َيرُجموَنه. َأم ا الش هود فَخَلعوا ِثياَبهم عِ َرُجٍل واِحد، 

 ."َرب  يسوع، َتقب ل  روحي" وَرَجموا ِإسِطفاُنس وُهو َيد عو فَيقول:اول. ش
 

 36-33/ 32نجيل لوقا إقراءة من 
د احتجبت. الشمس ق ى الثالثة، ألن  ها حت  الظالم على األرض كل   مَ وكانت الساعة نحو الظهر، فخي  

يا أبت، في يديك أجعل روحي!" فصاح يسوع بأعلى صوته قال: " .حجاب المقدس من الوسط وانشق  
 قال هذا ولفظ الروح.

 
 : قارئ أوللتأم  

 كلمة يسوع األخيرة، مملوءة من الثقة: "يا أبتاه بين يديك أستودُع روحي".
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تقياء، ين األتلى كصالة المساء من قبل العبراني  تُ  ت، وكان2/ 28مزمور الهذِه الكلمات نجدها في 
لمات هذا كإلى نا يسوع هذا المزمور كصالة مساء مضيفًا ى رب  . صل  ى في الهيكل أيضاً وكان ُيصل  

إلى اهلل،  التهه صاستخدمها يسوع ليوج   ال تيالمزمور تسمية "يا أبتاه" عزيزي أبي، هذه الطريقة الودودة 
 م اهلل بهذِه الدالة البنوية.أن نكل  إلى يدعونا نحن أيضًا  هوو 

 وبحب   ه إلى اآلب بصالة ثقة،الة المؤلمة، في ساعة نزاعِه يتوج  ل يسوع وهو في هذِه الحلنتأم  
ِه االبن الضال، بين ذراعي ضم  ، إله يحمة، إله ُمِحبٌّ ه إليِه يسوع كلماتِه هو إله الر  يوج   ال ذيودود. اآلب 

ذروتها قة (. في الموت، وصلت العال82/ 88طلبها منُه )راجع لوقا  ال تييعطي البنِه األشياء الجيدة 
 ل تيااهلل أبيِه. وها هو اآلن يضع نفسُه بين أحضان اآلب المحبة، واثقًا من أحضان اآلب و بين يسوع 
 حنان وحالوة. تستقبلُه بكل  

 انفصال، هُ عنا ويدعونا لنواجه مخاوفنا من الموت وكأن  لفظ يسوع هذِه الكلمة السابعة وبها يشج  
  ه فقدان سيطرة، أو الدخول والسقوط في شيء مجهول ومظلم.عنا الخوف من الموت وكأن دعبلنُ 

نحن نحمل في حياتنا مخاوف عديدة: من فقدان السيطرة، من االعتماد على مساعدة اآلخرين، 
 غير كاملين. أن نكونمن األلم الجسدي، من ضعفنا ووهننا، ال نقبل 

 
 االن قدسني، فيه عيب ال الذي الحمل وقفة مع ترتيلة: دم

 االن طهرني، فيه دنس ال الذي الحمل جرح               
 القدوس بروحك جددني، فيه إثم ال الذي الحمل وجه               

 
 صمت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثان  

 

ليبعرض لوقا ومن خالل كلمة يسوع على  تدعونا  ال تي والديةصورة األحضان األبوية وال الص 
ث نرى مريم رة عن الرحمة حي الطيبة. يقدم لنا التقليد المسيحي صورة معب  إلى االستسالم بين يدي اهلل

نا في الموت، تنتظر  ال تيية والدفي أحضانها يسوع المائت، هذِه الصورة تعرض لنا األحضان ال تلقىت
أحضان تمي بين كوقت فيه نر  بلرعب، ب على هذا الخوف، فنرى الموت ال كواقع ملنتغل   ةفينا القو   وتبث  

 اهلل الطيبة والرحومة.

بة ي  ن على االستسالم بين يدي اهلل الطربط لوقا الموت بصالة المساء، ففي صالة المساء نتمر  
اهلل ورحمتِه. لى حنان إثقة  ُنحمل ونحتمي بيديِه األبويتين واألمومية نستسلم بكل  لفي الليل، نفسح المجال 

 .المخاوف من شأنها أن تبعد عنا كل  وهذِه الثقة 
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ه ا يسوع يموت وعلى شفتيِه كلمة صالة، ألن  نفي هذِه الكلمة، فرب   امهم  أظهر لوقا ُبعدًا آخر 
باعِه. ت  لى اإتح: يصلي قبل أن يدعو تالميذُه ي أثناء عمادِه ويرى السموات تنفي األعظم. يصل  صل  المُ 

كلمته األخيرة ف ،ليبالص  بصالة على  م حياتهالزيتون. ويخت في بستاني ي، يصل  ي على جبل التجل  يصل  
 بإمكانِه تحويل حياتنا وموتنا، هذا الطريق هو طريق ال ذيالطريق  ُيشيُر لوقا لنا أن  و هي كلمة صالة. 

 .الص الة

 
 االن فيه، قدسني عيب ال الذي الحمل وقفة مع ترتيلة: دم

 ناال  فيه، طهرني دنس ال الذي الحمل جرح               
 القدوس بروحك فيه، جددني إثم ال الذي الحمل وجه               

 
 لثصمت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثا

في حياتِه  خذُه يسوعات   ال ذيالموقف  نتخذ الص الةفي و روح المسيح. في نشترك  الص الةفي 
ن على نتمر   لص الةابيسوع. في ُنصبح شبيهين  الص الةن نحن، في ن يسوع ومَ نفهم مَ  الص الةوموتِه. في 

 مع اهلل. عالقتناأواصر  يليقو   يتغلغلروح اهلل وندعه االنفتاح على 

مًا بين ي يموت مستسل. وهو يصل  الص الةة لموت قم  فُيصبح ال الموت إلى صالة. ييسوع يح
 يمكننالنوم ا إلىبل الذهاب مساء ق صالة المساء كصالة النزاع: وهكذا كل   ة. يسوع تالأحضان اهلل الُمِحب  

فيِه  ل ذياأستودع روحي". فيصبح النوم كالموت،  رب   "بين يديك يا يقول ال ذييسوع مع ي وبثقة أن نصل  
الكلمة  هكذا فإن  و  .ن إلى األبدأما، لنكون في والديةبين أحضان اإلله األبوية وال أن نرتميَ بنسمح ألنفسنا 

ليبمسيح من على يها اليصل   ال تياألخيرة  ظرنا تنين: إذ تحي  يسبح "إنجيل" بشرى سارة لوجودنا كمُتص الص 
 حضان اإلله اآلب المباركة.أدائمًا 

 

 االن فيه، قدسني عيب ال الذي الحمل ترتيلة: دم
 االن فيه، طهرني دنس ال الذي الحمل جرح       
 القدوس بروحك فيه، جددني إثم ال الذي الحمل وجه       

 
 مت ثم تكملة التأمل مع قارئ ثان  ص

 صمت وموسيقى
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من  كقى لما تب وبكل   كوارتعش جسم ،قواك يا من كانت اآلالم قد استنزفت كل   ،يا رب   :جماعية صالة
الموت على بت بهت قولك األخير إلى أبيك السماوي: "يا أبتاه في يديك أستودع روحي" لقد رح  عزٍم وج  
ليب ليببة على خش وُمت   الص  وأعد لي  تني في المحنثب   ة الموت، يا رب  برنا من خشكي تحر   الص 

 يُه لك اآلُب لكي آكل وأشرب على مائدتك في ملكوتك، أبقني معك إلى جانبك يا رب  الملكوت كما أعد  
لهي وهبني أن َأن ُفَذ إلى عمق سر     .مينآ   احتملتها ألجلي وألجل جميع إخوتي البشر.   ال تيآالمك  وا 

 
 سهرةللصالة ختامية  

لهنا عل  يا رب   ليبُه على مثالك علينا أن نعبر بمنا أن  نا وا  ل صلبان دنا لنتقب  ضأعلكي ننهض،  الص 
ليب ة، ساعدنا على أن نشعر بالقلب أن  دروبنا، لنعيشها معك في عطاء المحب   و حماقة ه ال ذي الص 

ًا بل أنت عنا يا ملك الكون، يا من لست ملكًا مترف  ُقدرًة وحكمة، يا رب  وخزٌي لغير المؤمنين اختارُه اهلل 
التزمت و يء ش ة، لقد أعطيتنا كل  البشر لُلقياهُ في الحقيقة والمحب   الملك الحامل خطايا العالم، والداعي كل  
ليبحتى النهاية حتى الموت الُمذل  على  معك، ألكون ال بك و متثتك، أعطني نعمة االلُتظِهَر محب   الص 

مملكتك  اي، أن  يكتشف سو في أن وأساهم لني ألكتشف أه   ،يتوق إليها العالم ال تيالشاهد لبهاء الحقيقة 
كي ننجح  احاد بك حتى ال يتجاسر الشرير ويقترب من  ا، أعطنا نعمة االت  من   ة اآلب لكل  هي إعالن محب  

قلبنا وامنحنا  ا من كل  ا لنعيشهرها آالُمك، أعن  فنسلم أنفسنا لُتطه   ،ناة حضورك الدائم في قلبح بقو  بالتسل  
 ،ُتظِلُم ضميرنا حتى ننعم بفرح القيامة، اجعلنا متيقظين وساهرين ال تيتوبة صادقة وعميقة عن الخطايا 

مر صالتنا تغول ،ليعضدنا الرجاءو  ،اليكن إيماننا إيمانًا حي  و  ،اجعلنا نقف مثل مريم على أقدام صليبكو 
نا، وطريقنا نحو تك هو رايتنا، قو  صليب نتظار، ألن  هي قدوتنا في اال ال تيولتساعدنا مريم العذراء  ،العالم

 من تحيا وتملك إلى دهر الداهرين آمين.     ك فقط يكمن رجاؤنا الوحيد ياُه بصليبِ القيامة ألن  
 

 االجيال املك: ترتيلة
مسيحي يا فنكلد التسبيح تقرب األجيال كامل  
مسيحي يا شوق الطيوب لك أهدت الطيب حامالت  

جمالك إختفى أين الحلو بني يا العذب ربيعي يا  
 العالم جميع إرحم روح إبن أب الثالوث أيها

 صمت وموسيقى 
 


