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 ق وَّة  هللِا َوِحْكَمة  هللا"، يسوع صليب  "

 مقدمة
 الخزيو  الموت عالمة تاريخيًّا يعتبر كان أن بعد للخالص كأداة   الصليب عظمة إلى يرّدنا الصليب عيد

 ...والعار
 مفاعيل عن عيًداب باهلل، الحياة الحقيقّية، الحياة ليمنحنا الّروح عليه سّلم يسوع الربّ  ألنّ  المجد عالمة إّنه

 !اهلل عن والبعد الخطيئة
  البعض؛ بعضهم بين ما الّناس ولوحدة البشرّية مع اهلل لوحدة رمز   هو بل أحًدا بها نستفزّ  عالمة الصليب ليس
 لبعضنا حّبتنام خالل من لنا اهلل لمحّبة لنشهد مدعوّين كمسيحّيين ذواتنا إكتشاف إلى يدعونا الصليب عيد

 البعض...
 
 

 المحطة األولى: كلمة الصليب
 

 أمامك أيها المصلوب ترتيلة
 فرح لىإ الحزن فحّول العالم مخّلص حملت من يا المقّدس، الصليب أيها يا أنت مبارك   صالة افتتاحية:

 يحمل أن يعرف من أن لندرك االحتمال بفضيلة علينا يمنّ  أن اليوم السماوي اآلب نسأل .قيامة ىإل والموت
 ألجلي، أّلمتت من يا اهلل، ابن يا يسوع، رجاء... يا إلى ويأسه قّوة إلى وعجزه سعادة إلى ألمه يحّول الصليب
 عائالتنا يف حياتنا، في وحياة حوفر  سالم كعالمة الصليب فنعيش أجمع، العالم وارحم الخطئى نحن إرحمنا

 الحب يشونع نعرف بهذا أحبائه سبيل في نفسه اإلنسان يبذل أن من أجمل شيء   من ما ألنه ومجتمعاتنا
 .آمين الحقيقي،

 
 :قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل قورنثية

ِليِب ِعْنَد الـَهاِلِكيَن َحَماَقة، َأمَّا ِعْنَدَنا ألَنَُّه َمْكُتوب: "َسُأِبيُد  ؛َنْحُن الـُمَخلَِّصيَن َفِهَي ُقوَّةُ اهلل ِإنَّ َكِلَمَة الصَّ
َفَأْيَن الـَحِكيم؟ وَأْيَن َعاِلُم الشَِّريَعة؟ وَأْيَن الَباِحُث في ُأُموِر هـَذا الدَّْهر؟  ."!ِحْكَمَة الـُحَكَماء، وَأْرُذُل َفْهَم الُفَهَماء

، َرِضَي اهلُل َأْن َفِبَما َأنَّ الَعاَلَم ِبِحْكَمِتِه َما َعَرَف اهلَل ِبَحَسِب ِحْكَمِة اهلل الَعاَلِم َحَماَقة؟َأَما َجَعَل اهلُل ِحْكَمَة هـَذا 
مَّا َنْحُن أَ  .وَن الـِحْكَمةأَلنَّ الَيُهوَد َيْطُلُبوَن اآلَيات، والُيوَناِنيِّيَن َيْلَتِمسُ  ُيَخلَِّص ِبَحَماَقِة الِبَشاَرِة الَِّذيَن ُيْؤِمُنون؛

يَن َأْنُفِسِهم، ِمَن الَيُهوِد والُيوَناِنيِّين، َفُهوَ  .َفُنَناِدي ِبَمِسيح  َمْصُلوب، ُهَو ِعثَار  ِللَيُهوِد وَحَماَقة  ِلأُلَمم  وَأمَّا ِللَمْدُعوِّ
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، ُقوَُّة اهلِل َوِحْكَمُة اهلل؛ ْبُدو َأنَُّه ُضْعف  ِمَن اهلِل ُهَو َكُم ِمَن النَّاس، وَما يَ َفَما َيْبُدو َأنَُّه َحَماَقة  ِمَن اهلِل ُهَو َأحْ  َمِسيح 
  .َأْقَوى ِمَن النَّاس

 وموسيقى صمت 
 تـــــأّمـل

إّنه الصليب الذي صالح اإلنسان مع اهلل، وحّول األرض إلى سماء، وجمع الجنس البشري بالمالئكة. 
ّلص األرض من الخطيئة، وأرسى أسس هو الصليب الذي أطاح بحصن الموت، ودّمر قّوة الشرير، وخ

 .الكنيسة. الصليب هو إرادة اهلل اآلب ومجد االبن وبهجة الروح القدس
نور الصليب يسطع أكثر من الشمس، وبريقه يفوق وهج أشّعتها، ألّن الشمس عندما ُتظِلم "ولّما مات يسوع، 

 .، يتأّلق نور الصليب"خّيم الظالم على األرِض ُكلِّها
ا ال يعني أّن الشمس تتوارى عن األنظار، بل أّن روعة الصليب تقهرها. الصليب: "َمحا والظالم هن

"، وكسر سالسل الموت. الصليب تعبير عن محّبة اهلل لنا: "فِإنَّ  ما كاَن عَلينا ِمن َصكٍّ وما فيه ِمن َأْحكام 
شّرع  ."لحياُة األبدّيةَك ُكلُّ َمن ُيؤِمُن ِبه، بل تكون لُه ااهلَل َأحبَّ العاَلَم حتَّى ِإنَّه جاَد ِبابِنه الَوحيد ِلَكي ال َيهلِ 

 ثّم قال ليسوع: "ُأذُكرني يا يسوع إذا ما جئتَ  ...الصليب أبواب الفردوس وأدخل إلى رحابه الرجل المجرم، "
لسماوات ا ، وأعاد إلى ملكوت"في ملكوِتَك". فقال له يسوع: "الحّق أقوُل لَك: ستكون اليوَم معي في الفردوس

 .الجنس البشري المحكوم بالموت
 

 ترتيلة
 مناجاة تتلى بين شخصين

لهي رّبي  :فسأقول األناة، الطويل لنا حّبك أصف أن أردتُ  إن...  وا 
 ُبْعِدنا من الرغم على َممدودة يُدكَ  تزلْ  َلمْ 
 أعماِلنا من الرغم على َممدودة يُدكَ  تزلْ  َلمْ 

 َممدودة لتبقى يًدا يهِ عل ُسمَِّرتْ  لصليب   لنظرة   تنتِظرُ 
 َممدودة لتبقى

 فحياة رحمةً  ترِشحُ  َممدودة يُدكَ  تزلْ  َلمْ 
 مسدودة أبواًبا تطِرقُ  َممدودة يُدكَ  تزلْ  َلمْ 

 َممدودة لتبقى وُتصاَفح لُيفتحْ  للبابِ  لخطوة   تنتِظرُ 
 آمين َممدودة لتبقى
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 ِعثار   هو لذيا الصليب هذا المقّدس، صليبك رّ س يوم بعد يوًما تُفِهُمنا ألّنك رب، يا شكركن صالة جماعية:
 نشكرك الحكمة؛و  القّوة هذه إلينا تنقلُ  إّياك، وبمناولتنا وحكمته، اهلل قّوة ألّنك نشكرك لألمم؛ وحماقة لليهود
 لىع الشكر لك األرض؛ عن ُرِفعتَ  عندما الجميع إليكَ  وجذبتَ  خارًجا، العالم هذا سلطان طردتَ  ألّنك

لى اآلن من القدس والروح واالبن اآلب أّيها ونشكرك نحمدك معنا؛ مالدائ وجودك  .آمين األبد، وا 
 ترتيلة وزياح إلى المحطة الثانية

 
 
 : خبرة الصليبالمحطة الثانية

 صالة افتتاحية
، والرفيق المعين، ألنه الثمين صانُع الحياة، وينبوعها. نحارب  ، سالَح البرِّ ليكن لنا َصليبك، يا ربُّ

خل هاديًا إلى باب الفردوس، إلى أورشليم السماوية، فند ميع جيوش الخطيئة، في أرض الشقاء، ويرافقنابه ج
به مقرَّ الحياة، ونحل في منازل الراحة، حيث نرفُع المجَد بال انقطاع، إليَك وروِحَك القُّدوس، إلى األبد 

 آمين...
 

 ترتيلة لإلنجيل
 يس لوقاقراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقد

ذا باثَنيِن ِمنُهم كانا َذاِهَبيِن، في ذلَك الَيوم نفِسه، ِإلى َقرَية  ِاْسُمها ِعمَّاُوس، َتبُعُد َنحَو ِستِّيَن َغلوَ  ة  واِ 
ْفُسه نَ  ِمن ُأوَرَشليم. وكانا َيتحدَّثاِن ِبَجميِع هِذه اأُلموِر الَّتي َجَرت. وَبيَنما ُهما َيَتَحدَّثاِن وَيَتجاَدالن، ِإذا يسوعُ 

 قد َدنا ِمنُهما وَأخَذ َيسيُر مَعهما، على َأنَّ َأعُيَنُهما ُحِجَبت عن َمعِرَفِته. فقاَل َلهما: "ما هذا الَكالُم الَّذي َيدورُ 
وال َتعَلُم  مَبيَنُكما وَأنُتما ساِئران؟" فَوقفا ُمكتَِئَبين. وَأجاَبه َأَحدُهما واسُمه َقالوبا: "َأَأنَت َوحَدَك ناِزل  في ُأوَرَشلي

اأُلموَر الَّتي جَرَت فيها هذِه اأَليَّام؟" فقاَل َلهما: "ما هي؟" قاال له: "ما َيخَتصُّ ِبَيسوَع النَّاِصرّي، وكاَن َنِبّيًا 
َليِه ِبالَموت، ع ُمقَتِدرًا على الَعَمِل والقوِل ِعنَد اهلِل والشَّعِب ُكلِّه، َكيَف َأسَلَمه ُعَظماُء َكَهَنِتنا وُرَؤساُؤنا ِلُيحَكمَ 

وَكيف َصَلبوه. وُكنَّا َنحُن َنرجو َأنَّه هو الَّذي سَيفَتدي ِإسرائيل ومَع ذلَك ُكلِّه فهذا هَو الَيوُم الثَّاِلُث ُمذ َجَرت 
َرَجعَن وُقلَن ِإنَُّهنَّ َأْبَصْرَن فِتلَك اأُلمور. غيَر َأنَّ ِنسَوًة ِمنَّا قد َحيَّرَننا، فِإنَُّهنَّ َبَكرَن ِإلى الَقْبِر فَلم َيِجدَن ُجثماَنه 

 في ُرؤية  َمالئكًة قالوا ِإنَّه َحّي. فذَهَب َبعُض َأصحاِبنا ِإلى الَقْبر، فَوَجدوا الحاَل على ما قاَلِت النِّسَوة. َأمَّا هو
 فَلم َيَروه".
 



5 
 

 وموسيقى صمت
 تأمل للبابا فرنسيس

 هناك يعد مول الُمعّلم مات لقد: األمل وبخيبة باإلحباط نمثقلي اليومية، حياتهما إلى التلميذان يرجع :موت
 لمصلوبا خبرة عن ابتعادا كانت للوراء؛ عودة مسيرتهما كانت. األمل وخيبة الضياع من حالة في كانا. رجاء

 وكأنها تبدو ،(2 ،2 ؛11 ،1 قور 1. را) الصليب ”حماقة”و الصليب ”عثرة“ بل الصليب، فأزمة. المؤلمة
 كلّ  رالقب إلى معه حاماًل  مهزوًما، مات قد وجودهما عليه بنيا قد الذي ويسوع. لديهما رجاء كلّ  دفنت قد

 .تطّلعاتهما
 ينتهي نأ يمكنه المرضى وشفى الموتى أقام الذي والمخّلص الُمعّلم بأن يؤمنا أن بمقدورهما يكن لم

 صليب نإ. مشين كهذا موت من قديرال اهلل ينقذه لم لماذا يفهما أن يستطعا لم. العار صليب على معّلقا
 لقد. اهلل نهأ يتصوران كانا لما موتًا كان المسيح موت إن اهلل؛ حول بنوها التي األفكار صليب كان المسيح

 .فهمهما محدودية قبر في المائتين بالحقيقة هما كانا
 صورة على قلو مخ إله عن اهلل، عن فكرته يتخّطى أن يرفض حين نفسه اإلنسانُ  يشلّ  مّرة ِمن وكم

 والسلطان، الجبروت قدرة ليست اهلل قدرة بأن اإليمان يرفض حين االنسان ييأس مّرة من كم ومثاله؛ اإلنسان
  !والحياة والمغفرة المحّبة قدرة فقط أنها بل

 الحجاب سرَنك لم إن ونحن. المقدس القربان في ،”الخبز كسر“ عند يسوع على التلميذان تعّرف لقد
ن عيننا،أ يغطي الذي   .هللا وجه رؤية من أبًدا نتمّكن لن المسبقة، وأحكامنا قلبنا تحّجر َنكسر لم وا 

 
 وموسيقىصمت 
 ترتيلة
 33من سفر اشعيا الفصل  مناجاة

 ارحمنا يارب، إياَك انتظرنا. كن ذراعنا في كل صباٍح وخالصنا في زمن الضيق.   القارئ 
 كل صباٍح وخالصنا في زمن الضيق   جماعي ارحمنا يارب، إياَك انتظرنا. كن ذراعنا في

 القارئمن دويِّ صوِتَك تهرُب الشعوُب، وعنَد ِقياِمَك تتبّدُد اأُلَمُم.                         
 تعالى الربُّ ساِكَن العالِء، مالُئ ِصهيوَن إنصافًا وَعداًل 

 تكوُن كنُزَك. الربُّ أمان  لَك في الحياة وفيُض خالص  وحكمة  وِعلم ، ومخافتهُ 
 الطرقات خلت من سالكيها وانقطع عابرو السبيل.

 جماعي    ارحمنا يارب، إياَك انتظرنا. كن ذراعنا في كل صباٍح وخالصنا في زمن الضيق
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                             .  القارئالعهوُد تُنقُض والشهود يزدروَن، وال ُيحسُب ِحسابًا إلنسان 
 عدِل، المتكلمون كالَم االستقامِة،أما السالكون طريَق ال

 الرافضون مكاسب الُظلِم، النافضوَن أيديهم من الرشوِة،
                ،    الُمغلقوَن آذانهم عن خبِر الجريمِة، المغمضون أعينهم عن ُرؤيِة الشرِّ

 فهم يسكنون في األعالي، وحماهم معاِقَل النسوِر.
 جماعي    عنا في كل صباٍح وخالصنا في زمن الضيقارحمنا يارب، إياَك انتظرنا. كن ذرا

 
، زال ُسلطاُن الموِت والضالِل واندحَر ابليُس، به عادت الحياُة إلى البشِر  صالة جماعية: بصليبَك يا ربُّ

وعال الحقُّ، فصاَر الصليُب فخرًا. ال تسمح يا ربُّ أن نخجَل من صليِبَك الذي به حلَّ السالُم والِوفاُق فهَو 
 رُة الحياِة، ثمرة  لشفاِء اأُلمِم، المجُد لَك إلى األبد...شج

 وزياح نحو المحطة الثالثة ترتيلة
 

 القيامة إلى حقيقةالصليب من خبرة : المحطة الثالثة
 

 صالة افتتاحية
 "ُأمُكث معنا، يا رب، فالليُل يهِبُط والظالُم ُيهدُِّد، والُظُلمات تجتاُح إيماننا

يماُننا ُمترّدد فامُكث معنا، يا رب، فامكث معنا لُتدّفئ قلوَبنا.، فقلوُبنا فاِترة، وا   
 ُأمكث معنا، يا رب، فالطريُق شاق والصعوُد صعب  

 فامكث معنا لُينظَِّم إيقاُعَك خطواِتنا.
 ُأمكث معنا، يا رب لتفتَح لنا الُكتب، فحياتُنا تفرغ، ُيعوُزها الُخبُز والصداقة

ام.فامكث معنا، لتُقاِسمنا الطع  
 امكث معنا، يا رب، فالصليُب ُيلقي ِظّلُه، وُيقِلُق ُأُفقنا

يماُننا يتفجُر رجاءً   امكث معنا، يا رب، فالشمُس قد اخترقْت الليَل، وا 
 ُأمكْث معنا يارْب، ُأمكْث معنا َأيُّها الَكلمة، والَجسْد اإلفخارستي، 

ْْ ُأمكْث معنا يارب، َأيُّها الَصديُق األميْن، والَسَنُد األ كيْد للبشرية، في ِرْحلِتَها ِخالَل التاري  
 مْ أمكث معنا يارب، يا كلمَة اآلِب الحّية، إْمَنِح الرجاَء والِثَقة، ِلُكلِّ الذيَن َيْبَحُثوَن، َعِن الَمعنى الَحقيقي ِلَحياِتهِ 

ريَّة، والَعدالِة أمكث معنا يارب، يا ُخبَز الحياِة األبدية، َقّوي ُكلَّ الجائعيَن إلى الَحقيقِة والحُ   
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ي كي ُنصل. أمكث معنا يارب، َعلمِّنا كلماْت وأعماَل السالْم، السالُم ِلَعاَلِمَنا الُمقّدْس ِبَدِمَك، الَسالُم ِلُكلِّ البشرية
َكالُم الَحياِة األبدية.  آميْن   ،ألنَّ ِعْنَدَك وْحَدك ،َك نرجوِمن ،ِبَك ُنؤمنُ  ،َتسُنَدنا في ِرْحلِتنا  

 
 ة لإلنجيلترتيل

 قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا
 فقاَل َلهما: "يا َقليَلِي الَفهِم وبطيَئِي الَقْلِب عن اإِليماِن ِبُكلِّ ما َتَكلََّم ِبه األَنِبياء. َأما كاَن َيِجُب على

هما جميِع الُكُتِب ما األَنِبياء ُيَفسُِّر لَ  الَمسيِح َأن ُيعاِنَي ِتلَك اآلالم فَيدُخَل في َمجِده؟" فَبدَأ ِمن ُموسى وَجميعِ 
ا عَليه قاال: ُأمُكْث " َيخَتصُّ ِبه. ولمَّا َقُربوا ِمَن الَقرَيِة الَّتي َيقِصداِنها، تظاَهَر َأنَّه ماض  ِإلى َمكان  َأَبعد. فَأَلحَّ

 َمَعنا، فقد حاَن الَمساُء وماَل النَّهار". 
 

 سيقىصمت ومو 
 

 تأمل للبابا فرنسيس
 دربهما على يويمش التلميذين من يسوع يقترب األمّر، اليأس خضمّ  وفي الحالكة، الليلة تلك ظلمة في :قيامة
 ألّنه حياة، إلى يأسهما يسوع يقلب(. 6 ،11 يو) ”والحياة والحقّ  الطريق“ هو أنه اكتشاف من يتمكنا كي

 ،11 لو) ”ديرقَ  َعليهِ  اهللَ  فِإنَّ  النَّاَس  ُيعِجزُ  ما“ ألن: اإللهي الرجاء نور يبزغ البشري، الرجاء يموت عندما
 يكتفي أنهو  األفضل، أنه وهم من يتجّرد عندما قدرته، وعدم الفشل، قعر اإلنسان يبلغ فعندما(. 72 ،1 ؛22

 قيامة، إلى وموته رح،ف إلى وحزنه فجر، إلى ليلته ظالم ليحّول يده له اهلل يمدّ  حينئذ العالم، محور وأنه بذاته،
 .الصليب وانتصار للحياة، عودة   إلى أي ألورشليم، عودة   إلى للوراء وسيره

 الغبطةب ممتلئين رجعا األموات، بين من بالقائم التقيا أن بعد الحقيقة، في عّماوس، تلميذيّ  إن
 حين وجدا،و . وكربهما إيمانهما عدم قبر من األموات بين من القائم أقامهما فقد. للشهادة مستعدين وبالحماس

 المعنى وجدا األنبياء؛و  والشريعة المقّدسة، الُكتب لكلّ  وتحقيقا تفسيرا األموات، بين من القائم، بالمصلوب التقيا
 وال! باليأس نفسه على يحكمُ  القيامة، حقيقة إلى الصليب خبرة من يمرّ  ال َمنْ  .الظاهرية الصليب لهزيمة
 للجبروت لبشريا مفهومنا يعكس إله عن المحدودة أفكارنا أوالً  َنصُلب لم ما هللبا نلتقي أن الواقع في يمكننا

 .وللُسلطة
 

 ترتيلةصمت ثم 
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 من موشحات سليمان اطرةخ
 .لكي أتكّلم عنه، مألني بكلمات الحقّ  ، الرّب مألني بالكلمة

 .فأظهرْت شفتاي ثماَره ومثل مجرى مياه جرى الحقُّ من فمي، 
 .وباُب النور ألنَّ فَم الرّب هو الكالم الحّق، أكثر فّي معرفَته،

 ومخبِّر عن مجده، كمترجم لبهائه، أعطاه العليُّ للعوالم،
 .ومؤدَّب بأعماله ومبّشر بفكره، ومعترف بقصده،

 .فال حّد لمسيرتها ومثل وصفها سرعُتها ودّقُتها، رعُة كلمته ال وصف لها،س 
 .نعرف انحدارها وال طريقها وال هي ال تسقط أبدًا بل تقوم قيامًا، 
 .هي نور  وظهور الفكر .ما هو عملها، كذلك هو انتظارهاك
 .هؤالء الصامتون نالوا الكالم بها العوالم تتكّلم بعضها مع بعض، 
 .فيكّلم الواحد اآلخر في ما يخّصهما نه كان الحّب والتناغم،م 
 .ي تناغمألنهم كانوا ف فعرفوا ذاك الذي صنعهم، حّركتهم الكلمة، 
 .وبه أسرع التفسيرُ  فُم العلّي كلّمهم، 
 .وحقيقته الحبّ  مسكُن الكلمة هو االنسان، 
 .وعرفوا الرّب في حقه طوبى للذين فهموا هكذا كلَّ شيء، 
 

 صالة جماعية
 نشُكُر لَك يا ربُّ ُكلَّ كلمة  نقوُلها. نشُكُرَك ألنَك َعرَّفتنا َحقيَقَتَك. 

تنا ِبُضْعِفنا، لنتبّناَك ِبقوِتَك.نشُكُرَك ألنَك تََبّني  
 نُشُكُرَك ألنَك حاِضر  ِلَنتََبّنى َحياَتَك.

 يا ليتنا نمشي اليوَم وراَءَك، حتى لو كانِت الطريُق َتُمرُّ بالصعوباِت واأللْم،
 ساعدنا ِلنسُلَك طريَقَك، حتى لو كان ضّيقًا وصاِعدًا، فنِصَل إلى ملِء الحقيقة.

، وبدوِنَك ُكلُّ شيء  محدود.بدوِنَك ال شيَء صا ِلح   
 نعم ربي، ما ال ُيستطاُع ِعنَد الناِس ُمسَتطاع  ِعْنَدَك،

َك ل. نِقُف اليوَم أمامَك مع ونقول: "إننا نؤمُن ِبَك فأِعْن ِقّلَة إيماِننا، واجعلنا شاِهدًا ِلحياِتَك في ُكلِّ مكان"
 المجُد إلى دهر الدهور. آمين

 والتوجه إلى الكنيسة طة الرابعةترتيلة وزياح نحو المح
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 : صليب وقيامة وحياةالمحطة الرابعة
 

 صمد القربان مع ترتيلة 
ها نحُن، يارب، الساجديُن أمام ُقرباِنَك المقدس، ملتمسين من عطفَك التفاتَة الرضى، وراجين أن ُتطلْع : صالة

 ُنشاِهَد بعض مالمح طلعِتَك.علينا نور وجِهَك. نمُكُث عند قدميَك، ننظُر لعلنا نرى شيئًا، و 
نمُكُث عنَد قدميَك. نفتُح قلبنا لعلّنا نعي شيئًا، ونفهُم بعَض ما ينطق بِه فُمَك الطاهر. نمكث عند 

 قدميَك. ُنفّرُج غيوَم أنُفِسنا، لعّلنا ننعُم بشيء، وتمأُل كياننا سكينة حضوِرَك.
 لى أقصى المدى، وأعطنا أن نلتِقَط بعَض نمكث عند قدميك، فوّسْع يارب، آفاَق بصِرنا، وّسعها إ

شذرات نوِرَك. وّسْع يارب، أبعاد سمعنا، وسعها إلى أقصى المدى، واعطنا أن نلتِقَط بعض كلمات الحياة 
 التي من عندك. 

نمكث عند قدميك، فوّسع يارب، ابواب عقلنا، وسعّها إلى أقصى االنفتاح، وأعطنا أن ننعم بطمأنينة 
، مجاالت عقلنا، وسعها إلى أقصى أبعاد الفهم، وأعطنا أن تنفِتَح أمامنا أبواب أنفاِق رضاَك. وّسع يارب

 المعرفة.
نمكث عند قدميَك، فأرنا يارب وجهك، وجه الرضى والعطف، وجه الحنان والحب، فإنك أنت الحب 

 كلُه.
 

 ترتيلة اإلنجيل
 قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا

ُيُنهما َث مَعهما. ولمَّا َجَلَس مَعُهما ِللطَّعام َأخَذ الُخْبَز وباَرَك ثُمَّ كَسَرهُ وناَوَلهما. فانَفَتَحت َأعفَدَخَل ِلَيمكُ 
وعَرفاه فغاَب عنُهما. فقاَل َأَحُدهما ِلآلَخر: "َأما كاَن قلُبنا ُمتَِّقدًا في َصدِرنا، حيَن كان ُيَحدِّثُنا في الطَّريق 

جَتِمعين، " وقاما في ِتلَك السَّاَعِة َنْفِسها وَرَجعا ِإلى ُأوَرَشليم، فَوَجدا اأَلَحَد عَشَر والَّذيَن َمَعهم مُ وَيشَرُح لنا الُكُتب؟
 ز.وكانوا َيقولون ِإنَّ الرَّبَّ قاَم َحقًا وَتراَءى ِلِسْمعان. فَرَويا ما َحَدَث في الطَّريق، وَكيَف َعَرفاه ِعنَد َكْسِر الُخبْ 

 صمت وموسيقى
 أمل للبابا فرنسيست

 كلّ  يحّول موتال من بالقائم اللقاء ألن التلميذين، هذين حياةَ  األموات من القائم بيسوع اللقاءُ  حّول لقد :حياة
 ُوِلَدت لكنيسةا إن بل الكنيسة، في ُوِلد إيماًنا ليست القيامة إن الواقع، في. خصوبة إلى عقم أيّ  ويقلب حياة
 ".ِإيَماُنُكمْ  َأْيًضا َوَباِطل   ِكَراَزتَُنا َفَباِطَلة   َقامَ  َقدْ  اْلَمِسيحُ  َيُكنِ  َلمْ  ِإنْ ": بولس القّديس يقول. بالقيامة اإليمان من
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 بظهوره تمّسكن أن نستطيع ال أننا ليعّلمنا عيونهما، عن يحتجب األموات بين من القائم يسوع أن غير
 في ويحييها معها حيّ  يسوع بأن وتؤمن تعرف أن الكنيسة فعلى. ”َيَرْوا َوَلمْ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  ُطوَبى: “التاريخي
 أورشليم لىإ وعادا ذلك عّماوس تلميذا فهم لقد. المقّدسة األسرار وفي المقّدسة الكتب في المقّدس، القربان
 ".!حًقا قام لقد أجل،…  الربّ  رأينا لقد": خبرتهما اآلخرين مع ليتقاسما

 نم خاوية قلوبنا كانت إن العبادة دور نمأل أن من جدوى ال أّنه مناتعلّ  عّماوس تلميذيّ  خبرة إن
 موّجهة حّبةم إلى هلل الموّجهة صالتنا تتحّول لم إن الصالة من جدوى ال أنه تعّلمنا حضوره؛ ومن اهلل مخافة
 من فائدة الو  ؛والمحّبة اإليمان من الكثير على قائًما يكن لم إن الخارجيّ  التدّين من للكثير قيمة ال لإلخوة؛
 يكون أن على يماناإل عدم يفّضل فاهلل. النفاق يبغض اهلل إن والقلب، الباطن يرى اهلل ألنّ  بالمظهر، االهتمام
 !ومنافقا مزّيفا، مؤمنا الشخص

 نسانية؛إ وأكثر صدًقا وأكثر رحمة، وأكثر محّبة، أكثر يجعلنا الذي اإليمان ذاك هو الحقيقيّ  اإليمان
 هذا فضيل؛ت وال تمييز دون مجانًّا، الجميع محّبة إلى ويدفعها القلوب ينعش الذي ذاك هو قيالحقي اإليمان

 إن عده؛ونسا ونخدمه نحّبه أن علينا أًخا بل نهزمه، أن علينا عدّوا ال القريب، في نرى أن إلى يقودنا ما
 عنها عونداف واألخّوة، الحتراموا والحوار اللقاء ثقافة ننشر أن على يحثّنا الذي ذاك هو الحقيقيّ  اإليمان

كساء يسقط، من مساعدة وشجاعة إلينا، يسيء لَمن المغفرة شجاعة إلى يقودنا الذي هو ونحياها؛  لعريان،ا وا 
طعام رواء اليتيم، ومساعدة المسجون، وزيارة الجائع، وا   اإليمان إن .وللمحتاج للمسنّ  العون وتقديم العطشان، وا 
. حقوقنا عن مابه ندافع اللذين والحماس القّوة بنفس اآلخرين، حقوق حماية على لنايحم الذي ذاك هو الحقيقيّ 

دراًكا تواضًعا ازداد كّلما ومعرفة، إيماًنا اإلنسان ازداد كّلما الحقيقة، في  .صغيًرا لكونه وا 
 هو إنما نينللمؤم يجوز الذي الوحيد التطّرف ألن بالحياة، عنه ُيعبَّر إيمان عن إالّ  يرضى ال اهلل إن

 أورشليم، إلى عّماوس تلميذي رجعا واآلن، !يرضيه وال اهلل، من يأتي ال آخر، تطّرف وأيّ ! المحّبة تطّرف
لى ُأسركم إلى عودوا اليومّية، حياتكم إلى أي الخاصة، أورشليمكم إلى أنتم عودوا  بالفرح نممتلئي أعمالكم وا 

 هو تركوهت أن ومن األموات، بين من القائم لنور قلوبكم أبواب تفتحوا أن من تخافوا ال. واإليمان والشجاعة
 واألعداء، ممنه األصدقاء الجميع، تحّبوا أن من تخافوا ال. ولآلخرين لكم إيجابية قّوة إلى تشّكك أيّ  يحّول
 .المؤمن كنز وفيها القّوة تكمن المعاشة المحّبة في ألن

 
 صمت وموسيقى ثم ترتيلة

 خاطرة 
 ة الحب اإللهي، وتلمسنا هذه المحبة، وتمّس أعمق أعماقنا عندما ندخل في دائر 
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 شعاع يضيء تلك األعماق، الكالحة الّسواد، 
 ينيرها ويشعل فيها، شعلة مقدسة، شعلة المحبة اإللهية 

 عندما نتذوق هذه المحبة، شيء ما في أعماقنا، في قلوبنا، في أفكارنا، في رؤيتنا
 بيتغير، يتجدد، ينقلب رأسًا على عق

 نتفاجأ بذواتنا، وندرك مدى الّظلمة التي كنا نحيا فيها 
 رغم اعتقادنا أّننا من النخبة، وأّننا نعمل ما يرضي اهلل.

 غير مدركين وجودها  روحا" جديدة تولد فينا، هي موجودة دائمًا، لكننا
 تتفّتح عيون القلب وتدركها، فندرك سّر وجودنا، ومعنى حياتنا 

 ة، ندرك كم كّنا مقّيدين، ندرك كم كّنا عبيد، عبيد بكّل معنى الكلمة ندرك دعوتنا الحقيقيّ 
 عبيد ذواتنا، عبيد رغباتنا، عبيد جسدنا، وعبيد معتقداتنا الزائفة 

 وندرك كم كنا بحاجة لهذا التجدد 
 لننطلق في رحلة الحرّية والتحّرر، لننطلق في مسيرة تحقيق ما خلقنا ألجله، بقيادة هذه الروح 

  يش بحالة جهاد دائم لنسير بقوة الروح، الروح الذي وهبه اهلل لنافنع
 الروح القدس الذي يدخلنا في عمق البنّوة اإللهية 

 فيمنحنا المقدرة لنحيا حياة المسيح الذي أرسله لنا، لنحيا الحياة الحق ..
 حياة الحرية والبنوة، حياة المحبة، حياة الروح.

 
 صمت ثم ترتيلة
 حمنار كلنا بثقة قائلين: يا صليب يسوع المقدس إطلبات: لنصلي 

 يل بطِرَيرِكنا،ومار لويس روفائ روما، بابا قداسة البابا مار فرنسيس فيها، والمسؤولين الكنيسة أجلِ  ِمن
دوا َكي القّدوس، إسَمك على والُمَكرَّسينَ  والَكَهَنة األساِقَفة وكل ومار بشار أسقفنا  ثاَبَرِتِهمومُ  ِبَعيِشِهم كَ أسم ُيَمجِّ

 .َرب يا نسألك أبناِءهم، َبينَ  الصليبِ  ِحكمةِ  َنشرِ  على
 ُضعِفنا في هِ ب وَنسَتعينَ  وأحزاِننا، أفراِحنا في َعنهُ  ونسألَ  حياِتنا، في َدوًما يسوعَ  َنطُلبَ  أن أعِطنا

 .رب يا نسألك الناس، منَ  وأقوى أحَكمَ  َمصلوًبا، َمسيًحا اإلضطهاد، منَ  وَخوِفنا
 ِمن ذاَتها َتبذلُ  الَّتي طةالحن ِبحبَّةِ  فنتمثَّل األنانيَّة، فيه تطغى زمن   في والتضحية اإلماتةِ  روحَ  فينا نمِّ 

ةً  اآلخرين، أجلِ   .رب يا نسألك وأوالِدنا، أهِلنا أجلِ  من وخاصَّ
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ةً  الَمرَضى، جميعَ  أمامكَ  َنَضعُ  مَنحُهم َعزاءَ ال َلُهم ُكن والُمميتة، الُمسَتعِصَية األمراضِ  َذوي وخاصَّ  وا 
زرعِ  َيسَتسِلموا، فال بالِشفاء، واألَملَ  الَرجاءَ   وَتَفهُّم، وَتضحَيةٍ  َصبرٍ بِ  َفُيعاِملوهم ُيحيُطهم، ِبَمن والرَأفة الُحبَّ  وا 
 .برَ  يا نسألكَ 

 بل يب،الّصل حتت ُرزوِحهم إلى تنُظر ال الحياة، هذه من الُمنَتِقلينَ  جميعَ  األَبِويّ  ِحضِنك في إستقِبل
 والزاّلت، نسألك يا َرب الخطايا ولُهم لنا غاِفًرا ألجِلهم، الّصليب على ذاتهُ  َبَذلَ  َمن إلى أنُظر

 
  صمت وموسيقى

 الصالة الربية مرتلة
 

 القربان بركةرتبة 

 ترتيلة للُقربان الُمقدس
ك، ضعين ذواتنا أماميا يسوع الحبيب، ها نحن جاثون أمامك، أنَت الحاضر في القربان األقدس، وا صالة:

وكل خبراتنا التي نحملها معنا، أعطنا يا روح اهلل، أن ندرك عظمة هذا السر، وانقلنا بدورك إلى يسوع 
المحتجب في القربان، لكي نلتقيه باإليمان... ساعدنا كي نكون هياكل الئقة تحل أنت فيها، فتحيا فينا اآلن 

لى األبد... آمين.  وا 
 بغاوه كل بوسامينلحما من شميا ... إيثي 

َم جسدَك ودمَك  صالة المحتفل: اللهم، يا من تركَت لنا ذكر آالمك في هذا السر العجيب، هبنا أن نكرِّ
 األقدسين إكرامًا كليًا، حتى نشعر دائمًا في نفوسنا بثمرة فدائك. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين.
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