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 صالُة االستعداد
الكل  بآنعمةآ يا هللا  اِلب  ضابط   أرغب،  إآنَّـنـي  وحآ   ،  اب   ،القدس  الرُّ أ رافآَق  يسوعَ سيدَ   ـكَ نـَ أن  الكاهن    نا  المسيح، 

ليب، وأن أتأمََّل في تَ   طريقآ   والذبيحة، على هآ لذاتآهآ من    ه وتسليمآهآ، وفيذاتآ ـ ه لآ ـقدمتآ ـ الصَّ تَـكريسآ ذبيحتآهآ وفي 
جلآ   م ومن أجل جميعآ هآ لآصالتي من أجلآ   الكهنة. اآستمع    أجل تـقديسآ  الرآِّسامة الكهنوتـيِّـة،    الذين َيستعدُّون ِلآ

موا أنف وا بآأنفسآ وي ض  ، َسهم وًيسلآِّموا ذواتآهمـ كيما ي ـقـدآِّ ،  « رينـ آخَ   م سحاء»   صيروا م كرَّسين مثـلَ م ويـتـقدَّسوا ويَ هآ حُّ
 ربآِّـنـا. آمين.  بالمسيح يسوعَ  .م حياًة وقـداسةهآ ـ ـَك بواسطتآ ـولكي تـنـاَل كنيست  

 الُحكم على يسوع بالموت  –اأُلولى  المرحلةُ 

أولئآ  في  َعليَك  ي حَكم  اليوَم  إنَّـك   ، ربُّ الذين  كَ ـ يا  الهَ   الكهنة  إلى  والبعض  ـ ي ساقوَن  الموت.    وان  إلى  منهم 
أ عَ   اآمنحني  أن  أستطيَع  التي  ـأن  اإلهانات  تـلك  عن  َض  اح  ، م فـيهآ قَّـاها  ـ ـتـلـ تَ وآِّ َر  أ ظهآ ب  بأن  وح  وطاعًة  ا  تراًما 

 .. إيَّاه. أبانا. مه  ـ الذي َأوكلتَ  للكهنوتآ 

ليب  يسوع َيحملُ  –الثانـيـة  المرحلةُ   الصَّ

عاتآ  على  َأخـذَت  قـد  ليب  الصَّ بآاحتضانآَك  م    ـكَ ـآ ـقـإنَّـَك  كهنـت  ـالحآ كان  الذي  يَ ـَل  أن  م زمآعين  ، حمآ ـَك  ربُّ يا    لوه. 
بآـفضلآَك وبآفـضلآ ـ اجعل صليـَبـهم م حتَ  ليب سيظلُّ دائًما عالمةَ   صليـبآـَك، بما أنَّ   َماًل،  الكهنوت وَض الصَّ ا  مانً  

 .. م. أبانا. ـمُّ فـيهآ ـتآ والذي سيَ  ـكَ صليبآ على َته تَمم ه، هذا الذي أَ ل

 يسوع َيـقـُع للمرَّة األولى  –المرحلُة الثالثة 

طوَن هم أيًضا تحت  ــَك يسق  ـ كهنـتَــَدع  ـتَ   . الـف  يا ربِّ ثـم تَـق   ،تحت الخشبآ الثَّـقـيلآ تَـقع  على اَِلرضآ م نسحـًقـا
ب  ـثآـقَـ  ع  ـلآ  َشجآِّ ـنا.  لـقَ إآحباطاتآـهآ   ؤسآ ون  يستعدُّ الذين  أولئك  واحفظ  الكهنوت م  سرآِّ  يَ   ـبول  إلى  صآ ـ لكي  معك  لوا 

 .. المذبح. أبانا.

 يسوع ُيـقابل ُأمَّه  –المرحلُة الرَّابعة 

نظرتـَ ـ أ مَّ  إنَّ  خفَّ ـاه ،  قـد  الكاهنآ عذابَ ـت  فَـ ــ كآ  المسيحآ  مَ   الذي    إلى  صاعًدا  حياتَـنـا  ـ جعَ اآ اِلالم.    عآ وضآ ـ كان  لي 
َيثب تون في  ـز  الكهنة علىـ ت حفآِّ   حياًة م قـدَّسة تحت نظرآكآ الرَّحيم.    ، َدعوتآـهم  اإلخالص، واجَعلي اإلكليريكيِّين 

 .. أبانا.



 يسوع  واني  ُيساعدـيرَ القَ  –المرحلة الخامسة 

بح  حَ ـلـقد  على  َك  يساعد  شخٍص  عن  ليب  ـ م  ـ ثوا  الصَّ ،   حتِّى لآ  ربُّ يا  َيسحَ   النآِّهاية.  ثآـقَـ ـحين  ليبآ  ـق   الصَّ ل  
ـن نحنبآ   م يشعرون ه  ـ جعل  تَ   ـَك لدرجةٍ ـكهنـتَ  أيًضا من   أنَّهم لن يستطيعوا الوصول إلى النهاية، اآمنحنا أن نـتـمكَّ

َل  ليب وأن َنصآ َك. أباناَجميًعا أن َنحمَل الصَّ  .. .إلى َمذبحآ

ادسة   يرونيكا َتمسُح َوجَه يسوع ڤ –المرحلُة السَّ
يـَديها. وبما أنَّـك صورة    «َك الحقيقيِّة ـ ـونـتآـ ـقـي بأَ » ت  َك قـد احتـفظَ ـ ت وجهَ ـَسحَ ـ إنَّ المرأَة التي مَ    اِلب، فـإآنَّ   بـيـن 
اآجعل صالتَـنا تساعد همـ الكهنة هم صورت   يا يسوع،  الكنيسة.  التَّ   ـَك في  بآَك، واطبَ ـ شَ ـ على  ع صورتَـَك في  بُّـه 

 .. قــلبـنـا أيًضا. أبانا. 

ابعة   يسوع َيـقـُع للمرَِّة الثَّـانـية  –المرحلُة السَّ
ليب وثآ ــقَ ـ، ها إنَّـَك تَـقـع  لآلمرَّةآ الثَّـانية تحت ثآ يا ربِّ  ض بسرعة كالراعي  ـــنهَ خطايانا. ولكنَّـك لآحبآِّـَك تَ   ـــَقــل لآ الصَّ

الح. َعَسى ت    الصَّ ـَض ـَك، وَعَسى الثآِّـقـة  التي وضعوها فـيَك، أن  ـقـوَّ ـَك بما أنَّك قـد َوثَـقـَت فـيهم.  ـ دائًما كهنـتَ   ت ـنهآ
 .. أبانا.

 زِ ي النِ سوةَ ــيسوُع ُيعَ  –المرحلُة الثَّـامنة 
نَّ ي شـفآـقـَن عليَك.  ـ واتي ك  ـ والنآِّساء اللَّ   تـلك اِل مَّـهاتآ   يَ زِّآ ـ َك لكي ت عَ ـ إنَّـك على الرَّغم من اِللم والحزن، تَـنَسـى ذاتَـ

، يا   الم علآِّم    ربُّ اآجعل  اِلَ   أنت  يَ ـكهنـتَ   وحد،  ذواتآهمـبل ـغــَك  نآسيان  حدآِّ  إلى  جلآ   ون  مآ ـ الج    ِلآ الذي    نَ زء  الكنيسة 
 .. ه إلى ك لِّ منهم. أبانا.ـ أوكـلتَ 

 يسوع يـقُع للمرَِّة الثَّالثـة  –المرحلُة التَّـاسعة 
إنَّ  اِلرض ها  على  أخرى  مرًَّة  تـقـع   يا  ـك  َيـتعب  .  حين  ويَ ـ كهنـت    يسوع،  مجهودآ ـ َك  َجرَّاءآ  من  العمل  كآـلُّون   

َيعودون  ، فال  ـلون مآ   الرَّسوليآِّ َتـَذكَّ يـتـحمَّ  ، َبعد  يَ ر  ــ ن  لكي  جديد على  ـ ه م  لآهم،ـقـفـوا من  ق رٍب فـيَ   أرج  عن  ـتـبـعوك 
 .. ذاب. أبانا.ـ وضع العَ لوا معك إلى مَ صآ ـ يَ   م لكيهآ ـل حياتي من أجلآ ـأكثـر َفأكثـر. اآقـبَ 

 زوُع الثِ ـياب ـنـمَ  يسوع  –المرحلُة العاشرة 
، لآيَ ـر ما كان لَ ـ َزعوا عنَك ثـياَبَك، آخآ ـ لـقـد نَ  َفـَيـَتـَخـلَّوا عن كلآِّ شيٍء    حقـيـقـيآِّـيـن لك،   َتـالميذَ   كَ ـكن  كهنـت ـ ـ َك. يا ربُّ

 . .. وية. أبانا ـ ناية الرَّعَ ـوبالتـقديس وبالعآ  مة وبالعبادةـ لآ ـ فـي ـقدآِّسوا إخوَتهم بالكَ م، هآ َأسخياَء في حياتآ  ويصيروا



ل   –  ةَ ر عش   المرحلُة الحاديةَ   ب ـالصَّ

ربُّ   يا  اآمَنح  نا.  خالصآ عن  لنا  وعالمًة  بآِّـَك،  ح  عن  كـتـعبـيـٍر  الصليب،  على  َطـواعيًة  راَعيـَك  ذآ َبـَسـط َت  لـقـد 
ــثُّــوَنـنـا بالكلمة وبالفآـعل على أن   يسين وح كماء، َفـيـَـح  جل  كنيستَــَك كهنًة قـدآِّ رفان للصليب ِلآ ن ــولآـَي التَّـقـديَر والعآ

 فآـداءآ العالم. أبانا... 

 ِصنا ـموُت ُمخلِ   – ةَ ر عش   المرحلُة الثانيةَ 

كي   حياتَـك  وأعَطي َت  لآذاتآَك  َمـتَــَك  َتــقـدآ ـَت  أتـَمـم  قـد  الصليب  مذبحآ  على  إنَّـك  الكهنة،  عظيَم  يا   ، المسيح  أيُّها 
اآ  الحياة.  لكي  َنـنـاَل  النآِّعمة  مآ  اآمنحه  للعالم.  حياتَــَك  لون  ي وصآِّ اِلوحد،  كهنوتآـَك  في  باشـتآـراكآهم  كهنـَتــَك،  جعل 

موا أنـفَسه م ذبيحًة َمعك كلَّ يوٍم. أبانا...   يعرفـوا ويـرغبوا في أن ي ـقـدآِّ

ليب على ن  إنزال يسوع مِ   – ةَ ر عش   المرحلُة الثالثةَ   الصَّ

حية  المذبوحة، ربُّنا الرِّاعي والـَحَمل. اآحفظي، أ مَّاه ،  في َيـَديكآ   َعتآ الضَّ ضآ ، يا أمَّ المسيحآ الكاهن، و  الَبـتــوَلـَتـيـنآ
م مع المسيح   ميهآ م وت ـقـدآِّ َل تـضحـية  حياتآهم إلى َتمامآها، فـتـستـطـيعيـَن أن تَـسـتــقـبليهآ أبـنـاَءكآ الكهنة، إلى أن َتصآ

 بانا... أماَم اِلب. أ

ف – ةَ ر عش   المرحلُة الرَّابعةَ   ـنُ ـالدَّ

َك في القـبـر انـتـظاًرا للقيامة التي ستَـمأل بالحياة والقـداسة فآصَح الخليـقـة الجـديدة. اآجعل   ، لـقـد ظلَّ َجسد  يا ربُّ
ـن من الوصول إل م َعالمًة لآلنعمة والقداسة، كيما َنـتـمكَّ  يَك في المجد. أبانا... كهـنـَتــَك ي ظهآرون بحياتآـهآ

الم...     -أبانا...   والمجد... ، أِلجل ِنـيَّـاِت البابا.     -والسَّ

 صالٌة ِخـتـامي ة 

افتـدائآـنـا،   جل  ِلآ تـكـفـيـريـًة  ذبيحًة  الصليب،  على  لآلب  ذاتَــك  مَت  َقــدَّ َمن  يا   ، اِلزليُّ الكاهن   أيُّها  يسوع ،  يا 
، كيما   هم بَك أنَت    –ومازآلَت تـسـتـمرُّ في تـقـديم ذاتآـَك على المذبح بواسطة كهـَنـتآــَك، َقـدآِّسهم في الحقآِّ باتآِّـحادآ

م في الكنيسة  الكاهن والذَّبـي  جلآ مجدآ هللا. آمين.  –ـحة، وبواسطة خـدمتآهآ  ي قـدآِّسونا ِلآ


