
 
 الثامن" درب الصليب الاسبوعي

ّ
 "طالب الصف

 ملغفرة الخطايا

  واحبيبي: ترتيلة البداية

واحبيبي واحبيبي أُّي حاٍل انت فيه من شجاك من بالك  ما لـذا الامر شبيه يا حبيبي أُّي . 1

 ذنٍب قد صنعَت او كريه انت مجهوٌد جريٌح ليس فيك من شفاء 

 والحشا م. 2
ً
ني اضطرب خفُت صليُت الى ان عرٌق مني انسكب  قلُت كنُت في البستان ليال

 ربي ان رأيت فادفَعْن عني العطب حزُن نفس ي فاق وصفا كَّل قـوٍل او نداء 

  يحكم على يسوع باملوت: املرحلة ألاولى

يا من سوف ُيحكم عليك باملوت غير العادل على الصليب بسبب خطايانا، نجني من 

 الخطيئة واجعلني اقتفي 
ُ
به من أجلي في هذا السر العظيم، وأن تمنحني النعمة  مَت ما ق

 "أبانا" .ّرة أخرى ملكي ال أعود إلى الخطيئة 

 صليبه قربه تبدي النحيب الكئيبة وابنهاكانت ألام 
ً
 عاال

  ويصعد جبل الجلجلة ل الصليبيسوع يحم: املرحلة الثانية

اعدنا كي نحمّل صلباننا كّل يوم، وأن يا يسوع الحامّل صليب العار من أجّل خالصنا، س

لَت 
ُ
أنا أريُحكم، ألن نيرّي تعالوا إلَي جميًعا أيها املرهقون واملثقلون و : "نتبَعَك دائًما، يا من ق

 "السالم" ".لطيف وحملي خفيف
 مزق الحزن حشاها مثل سيف قد براها انه حزن مذيب

  تحت الصليب للمّرة ألاولى عيسوع يق: املرحلة الثالثة

يا يسوع الواقع تحت الصليب من أجّل خطاياّي، فأنت لم تقع ألَن 

، فمع الصليب ثقيّل، لكنك وقعت البتعادنا عن هللا بسبب خطايانا

فعلمنا يا رب أن نحمّل صليبنا ... كّّل خطيئة مّنا يزداد ِثقُّل الصليب

 .كّّل يوم وساعدنا عندما نقع تحته بأن نقوم ونعاود السير من جديد

 ...سوعيا ي"

 يا آلآلم جسيمة وألحزان أليمة كابدت أم الحبيب

 



 
  يسوع يلتقي أّمُه الحزينة: املرحلة الرابعة

ــــا، أنــــت  لقــــد التقيــــت يــــا يســــوع بأمــــك الحزينــــة التــــي منحتنــــا إّيــــا  أم 

تتألم وهي معك تتألم وفي قلبها سيف الحزن، أسألكما بهذا التالقي 

 .فــأنظر إلــى وجهكمــا وأفــوة بالحيــاةبــأن تبقيــا بجــانبي عنــد التجــارب 

 "يا سلطانتي"

 اي مرء ليس ينحب اذ يرى أما تعذب وحشاها في لهيب؟
 

  سمعان القيرواني يعين يسوع على حمل الصليب: املرحلة الخامسة

ت تحت الصليب للمّرة الاولى
ّ
، رأى الجنود بأن قواك منهكة بسبب يا رب، عندما سقط

فيا رّب، ساعدنا على ... ه سمعان، وأعانك على حمّل صليب املوتآالمك، فأتوا برجٍّل اسم

أن نحِمَّل الصليب معك لنشاركك آالمك مثلما فعّل سمعان، لكي نكون التالميذ الحقيقين 

 "تحت ستِر حمايتك" .في حمّل الصليب

 كيف ال تغلي مشاعر من يرى اما تشاطر ابنها الرزء املشيب

  ة تمسح وجه يسوع بمنديلفيرونيكا القديس: املرحلة السادسة

يا لهذ  املرأة القديسة، لقد استغلت جميع الفرص لكي تتقّرب منك يا يسوع، فمن خالل 

خ بالدماء والُبصاق، اعادة للبشرية قربها من هللا الخالق
ّ
... مسحها لوجِهَك املشّو  وامللط

ا، وتطبع صورة  وجهك املتألم على قلبنا فيا يسوع نتوّسّل إليَك أن تخلق فينا قلًبا نقي 

 "املجد" .الضعيف

 شاهدت تلك الحزينة بكرها يلقى منونة وهو في الكرب كئيب

  يسوع يقع تحت الصليب للمّرة الثانية: املرحلة السابعة

َت للمّرِة الثانية تحت الصليب
ّ
ُر إليَك ويداّي تمسحان ... آ  يا رّبي، لقد سقط

ُ
وأنا أنظ

َك قيودّي لكي أتبعَك ... سقطتك تحت الصليب دموع ألني السبب وراءال
ُ
فتعال يا رب وف

 ..."يا يسوع أغفر" .في كّّلِ مكان حتى الوصول إلى الجلجلة

 اشركيني أم ربي في أس ى يجعل قلبي يذرف الدمع الصبيب

 



 
  يسوع يعّزي بنات أورشليم: املرحلة الثامنة

غريب، فها إَن بنات أورشليم يضربن  في درٍب لسُت أرثي لَك ربي، إنما أرثي ِلقلبي الذّي تاَ   

: يقول وهو ، بّل تحتاج إلى إنساٍن يقرُع صدرُ  نادًما إلى هذا الصدور عليك، ولكن ال تحتاج

 .فساعدني يا إلهي... ال تريد البكاء بّل تريد الندامة الصادقة... أرحمني يا رب أنا الخاطئ

 "السالم"

 كي ارى مجد الصليباضرمي نار الوداد إللهي في فؤادي 

 يسوع يقع تحت الصليب للمّرة الثالثة: املرحلة التاسعة

 على ألارض للمّرِة الثالثة، علمنا أن ننهَض من ُضعِفنا، مثلما تنهض أنت كلما 
ُ
يا من يسُقط

 تحت الصليب، لكي أنزع اليأس والشك من قلبي وتزرع فيه 
ُ
 .الثقة الالمحدودة لكتسُقط

 ..."يا يسوع أغفر"

 عندما تدنو وفاتي يا يسوع اجعل نجاتي في يد الام تطيب

 ومًرا: املرحلة العاشرة
ً
  يسوع يعّرى من ثيابه وُيسقى خال

من رذائلي وسقطاتي : ها إنهم يعرونك من ثيابك مع أني أنا الذّي يحتاج إلى هذ  التعرية

ر ويا إله املحبة واملغفرة، اغفر لي فيا رب ألالم والصب... وأنا السبب! يهزؤون منك... وخطاياّي

 "أبانا" .واعطني محبتك الصافية

 اشركيني في مصاب واكتئاب وعذاب ذاقها الابن الحبيب

  يسوع ُيسّمر على الصليب: املرحلة الحادية عشرة

ومع ... كُّل مسماٍر دخّل يديك ورجليَك مكّوٌن من خطاياّي

قّوة الضرب على كّّل خطيئة مّني يزداُد ألالم وتزداُد 

نَت تنتظرها ... املسامير
ُ
والتي من هذ  هي اللحظة التي ك

عُضدني بقوِتَك ونعمِتَك نال الخالص، فيا رب أخاللها سأ

ا حقيقًيا قع من لكي ال أ
ً
جديد في الخطيئة لكي نكون تلميذ

 "ابانا" .بالعمّل والحّق  لك

 اجعلني معك افجع ومع املصلوب اوجع فبذا عيش ي يطيب

 



 
  يسوع يموت على الصليب: لة الثانية عشرةاملرح

َك وأنت 
ُ
ق على خشَبِة الصليب بين ألارِض والسماء من اجّل خالصنا، نسأل

ّ
يا يسوع املعل

سِلُم روحك 
ُ
ها بين يدّّي أبيَك السماوّي ويدّّي ألبيكت

ّ
م حياتنا كل

ّ
، أن تساعدنا لكي نسل

 "املجد" .أجِلنامريم ويوسف فال يذهب سدى عملك الخالص ي من 

 واقفا جنب الصليب
ً
 في ألاس ى اقض ي نحيبا

ً
 ليت لي معك نصيبا

 . يسوع ُيزل عن الصليب ويوضع في حضن أمه مريم: املرحلة الثالثة عشرة

 
ّ
فُعَدَت إلى مك إلى أّمَك مريم، يا رب، يا من أتى يوسف الرامي وأنزلك عن الصليب وسل

فساعدنا على تتميم مشيئة آلاب السماوّي حتى ... متتأل َك وأُم  ...الحضن الذّي ترعرعَت فيه

 "تحت ستِر حمايتك" .املنتهى

 وليكن موت الحبيب وجراحات الصليب امل الخاطئ املنيب

  يسوع ُيدفن في القبر: املرحلة الرابعة عشرة

وأنمي فَي فضيلة ... يا يسوع املدفون في القبر، ادفن معك خطاياّي وشهواتي وذنوبي وةالتي

 ..."يا يسوع أغفر" .التضحية وإلاماتة لكي أفوة بالسعادة الدائمة بجواِرَك 

 طهرينا بالندامة واحفظينا في القيامة من لظى نار تذيب

 (هللويا)ن املسيح قد قام حقا من بين ألاموات إ :الكاهن

 (هللويا)وبموته داس املوت ووهب لنا الحياة  :الشعب

ويعاني املوت فداء + يا من شاء ان يحتمّل آالم الصليب *  ايها الاله القدير الاةلي :لنصل

نعمة التوبة الصادق عن خطايانا، فنقتدّي * لنفوسنا، هب لنا بحق صليبه املقدس 

ونحظى منذ الان بنصيب اوفر من ثمار * بصبر  في شدائد هذ  الحياة 

 .آمين. باملسيح ربنا. لنمارس حياة مسيحية جديدة+ قيامته 


