
 

1 
 

 

   

 
 

 

 
 

 
 

STATIONS of the CROSS 

 درب الصليب مراحل

 
 
 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 درب الصليب مراحل
 

 بإسم اآلب واإلبن والروح القدس اإلله الواحد، آمين.
 

على جميعِ خطاياي ألنِّي بالخطيئِة خِسْرُت  يا ربّي وإلهي أنا نادٌم ِمن كّلِ قلبي فعل الندامة:
أغظتَُك  األبديَّة،واستَحقَْقُت العَذاباِت الجهنّميَّةَ ولكْن باألكثْر أنا نادٌم ألنَّنينَفسي والخيراِت 

السبِب أبغُُض الخطيئةَ فَوَق كّلِ َشّر،  وأهنتَُك يا ربِّي وإلهي، الُمستِحقَّ كلَّ كرامٍة وَمحبَّة. لهذا
وأْن  أْن أهُرَب ِمْن كّلِ سبَِب خطيئَة، قْبَل أْن أَغيَظَك فيما بْعد. وأقِصدُ  وأُريُد بِنعمتَِك أْن أموتَ 

 أفَي بقَْدِر استِطاَعتي عن الخطايا الَّتي فعلتُها. آمين
 

ليب   والدُّموع  منها َسريعة     كانِت األمُّ الوجيعة    واقفة تحَت الصَّ

 الالزمة:  

 في قلبي ُمنَطبِعَة       إجعَلي جراحات  وحيِدك   أيّتُها األمُّ القّديسة  

  
Cel: Glory be to the Father and to the Son and to the Holly Spirit, now and forever.  

Cong: Amen  

Act of Contrition:  

All: Lord God, I am sorry for my sins, with all my heart. In choosing to do wrong, 

and in failing to do good, I have sinned against you, whom I should love, above all 

things. I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid 

whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ suffered and died for us. In his 

name, Lord God, have mercy.  

Hymn:  

By the Cross her vigil keeping, Mary stood in sorrow weeping, when her Son was 

crucified. Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading 

us from death to life.  

 المرحلة األولى
 

 لنتأمل يسوع محكوماً عليه بالموت  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب
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يا يسوع المحكوم عليه ظلماً وأنت الوديع والمتواضع القلب، علّمنا أن نتحّمل من   هن :الكا
 بروح إفترى علينا ظلماً، طالبين منّك أن تكون معنا كي نواجه الظلم والقساوة

 المحبّة الحق. آمين.

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 إرحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
ِعها كمينَة    نفُسها تلَك الحزينَة    صابَها َسيٌف ُمريب     في توجُّ

 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  

  

 
 المرحلة الثانية

 

 لنتأمل يسوع حامالً صليبه على منكبيه  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

المسيح، لقد حَملت الصليب بإرادتك وحّولته من خشبة عار وموت الى  يا يسوع  هن :الكا
خشبة خالص وقيامة، ألنّك أنت قدوس الله ومخلّص العالم، أعطنا أن نحِمَل 

 صلباننا بإيمان، فَمن كان الله معه، فَمن عليه. آمين.

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 أمُّ فادينا الحبيب    صاَدفَت  تِلَك البَتولَة       يا ألوجاعٍ َمهولَة  

 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  
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 1. JESUS IS CONDEMNED TO DEATH  

 
Cel: We adore you, O Christ, and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Pilate was certain of Jesus’ innocence and he declared it to the Jews. Yet, he 
condemned him to death. Jesus accepted the unjust sentence for our sins because 
“the Lord has laid on him the iniquity of us all”. (Isaiah 53:6) Teach us Lord, not to 
judge anyone, for you alone know what is in our hearts and our intentions. Strengthen 
us to bear the pain inflicted upon us by others through perjury and slander. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord. 
Cong: Have mercy. 
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
While she waited in her anguish, seeing Christ in torment languish, bitter sorrow 
pierced her heart.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  
 
2. JESUS CARRIES HIS CROSS  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Lord Jesus, you said “No one takes my life from me, but I lay it down of my 
own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it up again. I have 
received this command from my Father. For this my Father loves me because I lay 
down my life to receive it back”. (John 10:18) Teach us Lord that pain is not to be 
measured by its strength, but by our acceptance and rising above it. The value of 
suffering is in its acceptance, and in loving obedience to your will, no matter its 
severity. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
With what pain and desolation, with what noble resignation, Mary watched her dying 
Son. 
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  
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 المرحلة الثالثة
 

 مرة أولى. لنتأمل يسوع واقعاً تحت الصليب  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتَ صـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

ضها نبغ نحنيمة قد جعلك تقع تحت الصليب. فالعظ ايا يسوع، ان ثِقَل خطاياي  هن :الكا
 .رجع اليها فيما بعد. آميننقصد بنعمتك االَّ نالغفران عنها. ومنك  ينكرهها طالبنو

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
ا ًرا ِمن َجرى االبِن   كابَدِت الَموَت ُمرًّ  الحبيب  قد أهاَل القلَب َجه 

 في قلبي ُمنَطبِعَة   إجعَلي جراحات  وحيِدك   أيّتُها األمُّ القّديسة  

 
 المرحلة الرابعة

  
  لنتأمل يسوع ملتقياً بأُّمِه الحزينة.  الكاهن :
 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

كم هي عظيمة أّمك مريم: عروسة الروح القدس، فهي قالت "نعم " يا يسوع،   هن :الكا
حتى القيامة. قلبُها مجروح للمالك وبقيت بجانبك من مزود الوالدة حتى الجلجلة 

 آمين.برؤيتك تتألم ولكنها تعرف أنّك إبنُها ومخلصها. 

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

  فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :
 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 أيُّ قلٍب ليَس يَبكي إذ  يَرى العذراَء تَشكي ُحزَن أحشاها الُمذيب  

 في قلبي ُمنَطبِعَة   ات  وحيِدكإجعَلي جراح   أيّتُها األمُّ القّديسة  
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3. JESUS FALLS THE FIRST TIME  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Jesus is truly human and feels pain and suffering like every one of us, but 
even more so, because he knows the greatness of the Creator and the lowliness of 
creation. He languished and fell under the heaviness of the cross and the weight of our 
sins. Teach us Lord, how to accept our human weakness when pain defeats us and 
weighs us down, and to bear it patiently. May we fix our eyes on you to strengthen us, 
so that we may rise above our pain. Teach us also to be kind to the weakness of 
others and help them to rise above their pain. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Ever patient in her yearning, though her tear-filled eyes were burning, Mary gazed up 
her Son.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life. 
 
4. JESUS MEETS HIS MOTHER  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Jesus suffers with his mother’s suffering, and Mary endures pain for her Son’s 
pain. In our families we experience the pain caused by parents to their children and by 
children to their parents. Teach us Lord Jesus to know that the value of pain in our life, 
that by sacrificing it for your sake we refine our Christian conduct, and convert our 
suffering into love and patience. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Who, what sorrow contemplating, on that passion meditating, would not share the 
Virgin’s grief?  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  
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 المرحلة الخامسة
 

 في حمل الصليب.لنتأمل يسوع يُعينُه سمعان القيرواني   الكاهن :
 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :
 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب
ً   : الكاهن يضاً أنحن عانك في حمل الصليب. فأسعيداً سمعان القيرواني الذي  لقد كان ، يا يسوع، حقا

 لحياةهذه ا بالصبر والفرح  صلبان ينفي حمل صليبك، مقتبل فناكاذا اسع داءسع نكون
سوع فأَنت يا يمحاولين قدر استطاعتنا أن نساعد المتألمين والمضطهدين في حمل صليبهم. 

 . آمين.وقوةَ كي نكون مسيحيين في القول والفعل نعمةً  ااعطن ناإله
 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  :الكاهن 
 ارحمنا  الشعب :
 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :
 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 حيَن القاها الحبيب      أو بآالِمها التَّذكُّر    ن  يُطيق ُمرَّ التَّفكُّر  م

 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  
 

 المرحلة السَّادسة

 
 لنتأمل يسوع لما مسحت وجهه القديسة فيرونيكا  الكاهن :
 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :
 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب
ه المنديل الذي نشفتيا يسوع الحنون، الذي ارتضيت بأن تُطبع صورة وجهك القدوس على   : الكاهن

يّة كي المحي وجهك القدوس وكلمتك وسنامنك ان تطبع في نف نطلبلقديسة فيرونيكا، به ا
 . آمين.نعكس في العالم حضوَرك اإللهي
 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :
 المؤمنين.فلتسترح أنفس الموتى   الكاهن :
 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 ِمن  َمعاصي الشَّعِب تَلقى بالعَذاب يسوَع ُملقى ُمحتِمالً َجل ًدا ُمذيب  

 في قلبي ُمنَطبِعَة      إجعَلي جراحات  وحيِدك    أيّتُها األمُّ القّديسة  

5. JESUS IS HELPED BY SIMON  
 

Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
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Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: They put the cross on Simon and made him carry it with Jesus. Teach us Lord 
how to bear our suffering, 
regardless of its kind or from where it comes, as a sign of our love for you and as 
repentance for our sins. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Christ she saw for our salvation, scourged with heartless acclamation, bruised and 
beaten by the rod.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  
 
6. VERONICA WIPES THE FACE OF JESUS  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Veronica walked the way of the Cross. She wished to be kind to Jesus in his 
suffering. She wiped the sweat and blood from his face. Teach us Lord to be kind when 
others feel pain, and to open our hands and hearts to them, to ease their suffering and 
to heal their wounds. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn: 
Christ she saw with life-blood failing, all her anguish unavailing, saw him breathe his 
very last.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life. 
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    المرحلة الّسابعة

 
 لنتأمل يسوع واقعاً تحت الصليب مرة ثانية  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

المتألم في درب الجلجلة، تقع بقوة على األرض من ثقل الصليب وضربات  يا يسوع  : الكاهن
الجنود والوجع... ولكنّك تعاود لتحمل صليبك الى النهاية. علّمنا أن ال نرزح تحت 
أوجاع المرض والشّدة والمصائب مهما طالت، فأنت رجاءنا ومن سار معك في 

 ن.درب الجلجلة ال بُّد أن يصل الى مجد القيامة. آمي

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
ليب    مائِتًا َمفروقًا عنها  وتَرى الَمولوَد منها  ُمرتِفعًا فَوَق الصَّ

 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  القّديسة  أيّتُها األمُّ 

  

 المرحلة الثامنة

 
 لنتأمل يسوع يعّزي بنات أورشليم.  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ خلّصت ـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـص  : الشعب

 سناويَبَكْينَك معذباً، َعّزِ نف عّزيت بناِت أورشليم اللواتي كنَّ يا يسوع، انت الذي   : الكاهن
أنَت قلَت: تعالوا إلّي يا جميع المتعبين والموجعين وأنا أريحكم. نأتي برحمتك، 

 .إليك يا يسوع المعّزي والحبيب طالبين أن تبلسم جراحنا بلمستك وبدمك وبكلمتك
 آمين.

 . يا قديسة ...السالم ..       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب
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ع  والنَّحيب      إمنَحيني منِك هبَة      يا أمَّ ينبوعِ المحبَّة    التَّوجُّ

 قلبي ُمنَطبِعَة  في   إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  
 

 7. JESUS FALL THE SECOND TIME  
 

Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Jesus’ physical strength weakened on the long way to Golgotha under his 
heavy cross. As for us, Lord Jesus, our way to you is long and painful. Stretch out your 
hand towards us and draw us away from Golgotha, for long for the light of your 
resurrection. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Mary fount of love’s devotion, let me share with true emotion, all the sorrow you 
endured.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life. 
 

8. JESUS SPEAKS TO THE WOMEN  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: A great number of the people followed him, and among them were women 
weeping and wailing for him. Jesus turned to them and said: “Daughters of Jerusalem, 
do not weep for me, but weep for yourselves and for your children.” (Luke 23:27) Yes, 
Lord, teach me to understand the meaning of the real suffering which you experienced 
for me. Our sins cause you pain. Teach us to repent from our sins, and to turn to you. 
Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Virgin ever interceding, hear me in my fervent pleading, fire me with your love of Christ.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life. 
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    لمرحلة التّاسعةا
 

 لنتأمل يسوع وقعاً تحت الصليب مرة ثالثة.  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتَ صـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

طلب نيا يسوع، بحق العذابات التي احتملتها في سقوطك الثالث تحت الصليب،   : الكاهن
منك أن تنهضنا من كل سقطة وتجربة وضعف، فأنت الطريق والحق والحياة وال 

 نريد إال إتّباعك كل يوم. آمين.

 قديسة ... السالم ... يا       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 يَشتِعل  بِيَسوَع ربّي صاحِب الُحّبِ العَجيب    إمنَحي ناًرا ِلقلبي

 ُمنَطبِعَة  في قلبي   إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  

 
  المرحلة العاشرة

   

ا.  الكاهن :  لنتأمل يسوع ما ُعّري من ثيابه وُسقي َخالً وُمرًّ

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

ا   : الكاهن ، ولكنك أنَت الُطهُر والنقاوة. يا يسوع، أنت الذي ُعّريَت من ثيابك وسقيت ُمرًّ
هبنا يا رب النعمة كي ال تعّرينا الخطيئة  من المحبّة والطهارة، ساعدنا أن نكون 

 محتشمين بإجسادنا التي هي هياكل الروح القدس. آمين.

 .السالم ... يا قديسة ..       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 قلبَنا القاسي تُصيب     الجراحاِت الثَّمينَة    إجعَلي أّمي الحنونَة  
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 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  

 

9. JESUS FALLS THE THIRD TIME  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: The way of the Cross has been too long. Jesus’ human strength has 
weakened. We also fall down and almost lose hope when our road of suffering 
becomes long. Do not leave us, Lord Jesus, but draw us to yourself, so that we may 
become stronger, rise from our falls, and continue on the way to Calvary with you, and 
then onwards to the resurrection. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Mother may this prayer be granted, that Christ’s love may be implanted, in the depths 
of my poor soul.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 

to life. 

10. JESUS IS STRIPPED OF HIS GARMENTS  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: They thought to mock and ridicule you when they took off your clothes, leaving 
you naked. They failed to see that you are purity and brightness itself, and that your 
body shines with modesty. Teach us, Lord, to understand the meaning of human 
modesty. Do not allow us to put obstacles in anyone’s way by our lack of modesty. 
Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
At the cross your sorrow sharing, all your grief an torment bearing, let me stand and 
mourn with you.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  
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    لمرحلة الحادية عشرةا
 

ًرا على الصليب.  الكاهن :  لنتأمل يسوع مسمَّ

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

ليك ديك ورجاآلالم التي احتملتها بتسميرك على الصليب في ييا يسوع، بحق   : الكاهن
 المسيحية. آمين. الصوم واإلماتة  فعلب ناجسد نصلب ابمسامير قاسية، اجعلن

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 أعطيني ِمنهُ نَصيب    وهو ِمن أجلي تألَّم     ابنُِك َمجروح  ُمؤلَّم  

 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  

  

 المرحلة الثانية عشرة

 لنتأمل يسوع مائتاً على الصليب  الكاهن :

 لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ نـســجـد   الكاهن :

 ألنَك بـصـليـبـَِك الـُمـقـدس أفـتـديـَت العـالـمْ   : الشعب

، انت الذي، بعد ان نازعت ثالث ساعات على الصليب بأَوجاع مّرة، نايا يسوع إله  : الكاهن
متَّ ألجلنا ألنك القيامة، قّدمت ذاتك على الصليب ألنه " ما من حّب أعظم من أن 

 أن المحبّة هي قبل كل شيءيا ربنا يبذُل االنساُن نفَسه في سبيل أحبائه" علّمنا 
 تضحية في سبيل تقديس الذات وإسعاد اآلخر. المحبّة هي صليٌب وقيامة. آمين.

 ... يا قديسة ... السالم       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
ِركيني في نَحيبِك  حينما ُعلِّق  َحبيبِك  واجَرحي قَلبي الكئيب    أش 

 ُمنَطبِعَة   في قلبي  إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  
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 11. JESUS IS NAILED TO THE CROSS  
 
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Crucifixion was a means of torturing criminals. Isaiah prophesied: “he poured 
out himself to death, and was numbered with the transgressors; yet he bore the sin of 
many, and made intercession for the transgressors.” (Isaiah 53:12) Teach us, Lord 
Jesus, to accept whole-heartedly, the suffering of life, and particularly the anguish of 
death, in order to make it, as you did, a redeeming and saving pain. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Fairest maid of all creation. Queen of hope and consolation, let me feel your grief 
sublime.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  
 
12. JESUS DIES ON THE CROSS  
Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: When you gave up your spirit into the hands of your Father, the curtain of the 
temple which covered the holy of the holies, was rent in two, indicating the end of the 
old Covenant. The tombs were opened because your death conquered death. All this 
happened while your Mother was standing under your Cross, drinking with you the 
chalice of suffering to the end, for our salvation. Her suffering increases yours, but her 
presence and participation in your mystery of redemption comforts you. Grant those 
fathers and mothers who have suffered and still suffer for the pain of their sick and 
suffering children, the grace of making their anguish a redemptive offering, through 
patience, love and faith. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Mary in your love befriend me, at the judgment day defend me, help me by your 
constant prayer.  
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Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  

 
 المرحلة الثالثة عشرة

 لنتأمل يسوع منزالً ع الصليب وموضوعاً في حضن أمه.  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

ك عندما رأيِت ابنَِك عظم سيَف الوجع الذي جاَز في قلبأيا مريم األُم الحزينة، ما   : الكاهن
ً في حضنِك.  حبيبيسوع ال إطلبي لنا يا مريم أن نحمل يسوع في قلوبنا  مائتا

وحضورنا، أن ال نخاف من أن نشهدَ ليسوع في بيوتنا وأعمالنا اليوميّة فَمن استحى 
 آمين.بيسوع أمام الناس فهو يستحي به في الملكوت السماوّي. 

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب

 
 ناِجيًا ِمَن اللَّهيب       أن  يكون  لِك َخليالً     إمنَحي َعب ًدا َذليالً 

 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  

  
 المرحلة الّرابعة عشرة

 لنتأمل يسوع موضوعاً في القبر  الكاهن :

 نـســجـد لـك أيـهـا الـمـســــيـح و نـبـاركـكْ   الكاهن :

 العـالـمْ  خلّصتصـليـبـَِك الـُمـقـدس ألنَك بـ  : الشعب

  روح عن مائتينمعك دائما  الموضوع في قبر، نحُن نرغب أن نبقى  يا يسوع  : الكاهن
عك فيما م نسكنالَّ ألَجل محبتَك فقط، لكي إ نحياوان ال  المليئة أنانيّة وحقد ، العالم

  مين.. آملكوت األبدي صحبة األبرار والقديسين والفرح الذي ال يزول.بعد في ال

 السالم ... يا قديسة ...       أبانا ... أعطنا ...

 ارحمنا يا رب  الكاهن :

 ارحمنا  الشعب :

 فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين.  الكاهن :

 برحمة الله والسالم. آمين.  : الشعب
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َد فادينا الَحبيب    إذ  يموُت الِجسُم منّي بلِّغي نَف سي التَّمنّي مج 

 في قلبي ُمنَطبِعَة    إجعَلي جراحات  وحيِدك  أيّتُها األمُّ القّديسة  

  
13. JESUS IS TAKEN DOWN FROM THE CROSS  
 

Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: Mary, the mother of Jesus, embraces her dead son. She alone understands 
why he accepted his death. She alone has joined her pain to his, and made it a 
redeeming and saving pain. In their hearts shines the light of hope, which will become 
a jubilant victory for those righteous ones who suffer. Teach us, Mary, to understand 
the meaning of participation in redemption, and to live it as you did. May we complete 
in ourselves those Christ-like sufferings that we have not yet endured. Amen.  
Our Father… Hail Mary… 
Cel: Have mercy on us, O Lord.  
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Savior when my life shall leave me, through your mother’s prayer receive me, with the 
fruits of victory.  
Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  
 

14. JESUS IS PLACED IN THE TOMB  
 

Cel: We adore you, O Christ and we bless you.  
Cong: For by your Holy Cross, you have redeemed the world.  
Reader: All is fulfilled, all is completed. The enemies of Jesus think they have defeated 
him. He body is now hid in a tomb. The Apostles think that they have lost all they 
expected from Jesus. But Jesus, who carries the love of God to all people, did not 
remain in the tomb, for love is stronger than death. He rolled the large stone from the 
door of his tomb, and rose to declare to the Apostles God’s love for them and for those 
who believe in God through their preaching. Grant us, Lord, not to despair in life, for 
you are the resurrection and life. Give us that love which conquers death. Amen.  
Our Father… Hail Mary…  
Cel: Have mercy on us, O Lord. 
Cong: Have mercy.  
Cel: May the souls of the faithful departed find eternal rest.  
Cong: In the mercy and peace of God. Amen.  
Hymn:  
Let me to your love be taken, let my soul in death awaken, to the joys of paradise.  
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Mary Mother of our Savior, may we share in your Son’s passion, leading us from death 
to life.  

 
 صالة

ايها اآلب االزلي الذي قّدس راية الصليب المحيي بدم ابنه   : الكاهن
الثمين، نسأل مراحمك ان تمنح الذين يكرمون هذا الصليب 

باستحقاقات المقدس مغفرة خطاياهم ودخول المجد األبدي 
 مخلصنا يسوع المسيح. آمين.

  
  

 زياح الصليب

  

 تُقام هذه الرتبة في الصوم األربعينّي كّل يوم جمعة مساًء،
 وفي كّل يوم من أسبوع اآلالم، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

يوضع على المذبح صليب مغطة بوشاح أسود وإلى جانبيه شمعتان 
 موقدتان.

  
 

 أيَن َعهُد األَيمانْ يا َشعبي وَصْحبي، 
ضوانْ   أيَن الَوفا بالحب والَوداْد والّرِ
 كالقاتِْل والعَدو َدفعتُموني للهوانْ 

 وما بيَن اللِّصَّين، صلْبتُموني ُعْريانْ 
+ + + 

 تُرى ماذا َعملي فصاَر هذا َجزائي
 تُرى َمْن هو الُمّدعي، وما هو ُوجوْب قضائي
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 َسخائيأما تَذكروَن الجميْل أما تَذكرون 
 َكْم عليٍل َكْم َسقيْم َشفاهُ اعتِنائي

+ + + 
 

 يا ناظريَن ِشدَّتي، يا ُمْبِصريَن بَلَوتي
 يا ساِمعيْن بُكائي وَحَسرات واِلدتي

 هْل َوجْدتُم َمْن بُلي وصابَتْهُ َمصيبَتي
 هْل َمْن ُسقي كأسي واستَْطعَم َمرارتي

+ + + 
 
 
Final Prayer:  
 
O Eternal Father, you blessed the sign of the living 
Cross with the precious blood of your Son. We ask 
your mercy for those who venerate this holy 
Cross, forgiveness of their sins, and entrance into 
eternal glory, through the merits of our Savior 
Jesus Christ. Amen.  
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Ya Sha’bee Wa Sahbee 

 

O My People, Friends 
(Verses 1&4) 

O my people, friends, 
Where is the faith and the 

Love that you pledged to me? 
What crime have I done? 

Why do you treat me 
With great contempt and with scorn? 

Now in shame I die 
In between two thieves. 

Mother, do not cry 
This only adds to my grief. 
Leave me. Go your way. 

Do not weep for me. 
Father, why am I 

Here, all alone, in my pain? 
I am choked with tears; 
Father, hear my plea! 

 
+ + + 
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 الخمسة،يتلو الكاهن صالة للصليب المقّدس أو األفعال 
 تكريًما لجراح السيّد المسيح الخمسة،

 وبعد كّل منها يقولون، جوقين، أبانا وسالم والمجد.
  

 صالة للصليب المقدس
  

ليُب الُمقدَّس، َخشبةُ الحياة، هاِدُم الضَّالِل   : الكاهن تَباَركَت، أيُّها الصَّ
بَِك  وواِهُب العالَِم الَخالص. أنَت رايةُ الظَّفَِر في المعَركة.

مُ األْسرار. بَِك  ُصنِعَِت اآلياُت العَجيبَة. إنََّك ُمبِطُل الذَّبائحِ وُمتَّمِ
يأتينا السَّالُم ويَِحلُّ فينا الفََرح. بَِك تَرتَِفُع الكنيسةُ ويُصاُن 
أبناُؤها. بَِك تَتقدَُّس أجساُدنا وتَتنَقّى نُفوُسنا. بَِك تُمحى َزالتُنا 

نا. بَِك يُ  دِرُك الُمؤمنوَن الَكمال. بَِك يَتسلَُّح األحياء. ويَزيُد بِرُّ
اقدون. بَِك نَستَِظلُّ في اليوِم اآلِخر. ومعََك نَسيُر  بَِك يَستريُح الرَّ

الكِلَمِة الَّذي  –إلى َمنِزِل الحياة، ونَرفَُع الَمْجَد إلى الَمسيحِ 
 ُصِلَب علَيك، وإلى أبيه وروِحِه الَحّيِ القدُّوِس إلى اآلبَد.

 آمين.  : الشعب
 

 ابانا. السالم. المجد
  

ُر الكاهن الصليب، ثّم ينهض فيحمله ملتفتًا إلى الشعب، والشعب  ويبّخِ
 ينشد:

 تشبوحتو لمريو
  

 تشبوحتو لمريو
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ليبْ   ماَت ابُن ُمعذَّبًا عنّا فوَق الصَّ
 وأسلَم روَحهُ ألبيِه َرّبِ الكوِن العَجيبْ 

 القُبورْ ُشقِّقَِت الصُّخوْر وتَفتََّحِت 
 واستَولى العَنا على ُكّلِ الَمعمورْ 

محِ قلَب الَّذي بِه كلُّ َشيء كانْ   طعَنوا بالرُّ
 فَجرى منهُ دٌم وماٌء أحيا بَني اإلنسانْ 

+ + + 
 تشبوحتو لمريو

 إنَّ البيعةَ ُمْذ أبصَرْت َشمَس البِّرِ الُمنيرْ 
 على ُعوِد العاِر َمصلوبًا وهو اإللهُ القَديرْ 

 جدًّا وبََكْت بَِدْمعٍ َغزيرْ حِزنَْت 
 إْذ رأَْت ِجراَحهُ وآثاَر المساميرْ 

 َخَضعَْت وقالَْت لَهُ ها أنا يا غايَةَ الُمنى
 ساِجَدةٌ مَع أوالدي إْذ ُمتَّ ألجِلنا

  
ريانيّة(  )أو بالّسِ

 تِْشبوْحتو ْلُمْريُو،
أَبُوي َهْو ُمُرو ْدُعْلُمو  بَْزقيفُا أَْشِلْم نَْفِشْه بََرالُُهو ْويَاْب ُروُحْه بِيَدايْ 

َوْفقَْع قَْبِره واْصَطِري ُشوِعه ويَحْد تِْمهو ْلُخْلُهْن بِْريُوتو َوْبُروْمحو 
 تَرُعو ْلَدْفنِْه َدْبُرويُو ْدُخولو َوْرَدْو ِمنِْه ْدُمو ْومايو ُحوُسيُو ْلعُْلُمو

+ + + 
 تِْشبُوْحتُو ْلُمْريو،

ْزتِْه ِعيتُو ْلَهْو ِشْمُشو ْدَزديقُوتُو ْدَمْنَهْر ِلْه ْلِعْل ِمْن قَْيِسْه َدْصليبُو حِ 
ْلعُْلُمو. ْحُزْت َمْحُوتِْه ْوَسِكي ِكْريَْت ِلْه ْوِصيِصْه بِيَداْو ْولُو ُكْيتو ْبَدْفنِْه 
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قِْرباْت ِصيَدو ْوِسْغَدْت ِلْه وُهوَخْن إْمَرْت ِلْه ِدانو ْويَْلَدي ُسْغِديْن لُْخ 
 ت.ْدِمُطولُتَاْن ِمي

 )أو يتلى هذان البيتان(
 تشبوحتو لمريو

 فوَق العُوِد َممدوٌد قُّدوُس اللهِ 
أِس حتَّى األقدامِ   ُجْرٌح ِمْن أعلى الرَّ

 كلُّ قَْبٍر فُوهٌ َمفتوحُ 
 كلُّ َصْخٍر َمصدوٌع واهِ 

 قْلُب ُمبِدعِ الُكّلِ َمطعوٌن دامِ 
 يَجري ِمنهُ الغُفراُن يُروي الَمعمورا

+ + + 
 لمريوتشبوحتو 

 يا َمْن تَرنو َعيناهُ ِمْن فَوِق العُودِ 
 َشمَس البِّرِ الَوهاَج فيّاَض الُجودِ 

 في كفَيِه غاَص الِمسمارُ 
مُح قلبَهُ العاني  َشقَّ الرُّ

ّمِ القاني ْيَت الصَّخَر القاسي بِالدَّ  روَّ
 رّبِ اْرَحْمنا علِّْمنا ذاَك التَّكفيرا

 
Tesh-booh-tol mor-yo (To God be glory) 

On the Cross the Son of God gave up his spirit. 
He commended it to God his mighty Father. 

The earth then shook. 
Tombs were opened wide, the rocks were split, 
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And great fear filled all. 
With a lance they pierced the heart of their 

Creator. 
Blood and water flowed from him; 

Forgiveness poured forth. 
-booh-tol mor-yo (To God be glory) 

 
At the cross the Church looked up and saw her 

Saviour, 
Christ, the Son of Righteousness, who gives the 

world light. 
She saw his wounds, 

Which the nails and lance had made in him, 
And she grieved deeply. 

Drawing close, the Church knelt down to worship 
saying: 

We adore you, Christ our Lord, 
Who died to save us. 
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 يحمل الكاهن الصليَب ملتفتًا إلى الشعب وهم ينشدون بين جوقين:
 قامت مريم

  
 بِنُت داُود ِحذاَء العُودْ قاَمْت َمريَم 

 تَنُدُب ابنَها المصلوْب بأْيدي الُجنودْ 
 ُرْمُح الُحزِن غائِْص في نَْفِسها
ها  وِمْن ألِمِه غابَْت عْن ِحّسِ

 ثُمَّ فاقَِت الوالَدةْ 
 وصاَحْت آْه يا َولداهْ 

+ + + 
 حبيبي حبيبي يا َولداْه خاِطْبني
 نيكيْف أراَك ُعْرياْن وال أْنُدبََك يا اب

 أَوجاَعْك حرقَْت أكبادي
 آالَمْك َخَرقَْت فُؤادي
 كيَف تَحيا والدتَكْ 
 يا َولداْه بَْعَد َموتَكْ 

+ + + 
 ثَمَرةَ أحشاي ما هِذِه الحالَةْ 

َربات بَِك حالَّة  دماُؤك تَجري والضَّ
 َمْن يَرثي ِلحالي ِمْن َجرائَكْ 
 َمْن يَمُزْج ِدمائي بِِدمائَكْ 

 ليبْ أنَت َمصلوٌب في الصَّ 
ْك تَزيُد في النَّحيبْ   وأمَّ

+ + + 



 

26 
 

 يا أمَّ يسوْع بِْنَت اآلِب األكَرمْ 
وحِ القُّدوِس األعَظمْ   يا َعروَس الرُّ

 أَْشِركينا بآالِم فاِدينا
 َزيِّنينا بِنعَمة بارينا
 ِلنَْخُدَمِك على الدَّوامْ 

 َمدى السَّاعاِت واأليّامْ 
  

 ويبارك الكاهن الشعب بالصليب قائالً 
 

  نعمة سيدنا يسوع المسيح تكون معكم دائما،  : الكاهن
  وذكر آالمه المقدسة وقوتها يستقران في قلوبكم،
  ورسم صليبه الطاهر ينجيكم من جميع اعدائكم

 + والروح القدس + واالبن + بسم اآلب
 آمين. الشعب : 
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 واحببيبي

 

ُت إِلَي ك  نَا َحياةً ِمن  ِجَراَحاِت يََدي ك.َواَحبيِبي واحبيِبي ُسلَِّم ال َمو   فَتََسلَّم 

َم أَب َطل َت ال َمنايا بَِمواِعيِد ال َحياة .  ُكلُّ َمي ٍت َعاَد َحيّا َوال تَقَى ال ُكلُّ لََدي ك يَو 

نَى  ن يَا تَُصلِّي ِللَِّذي أَغ  تَاِن لَي اًل َسَجَد ال فَاِدي اإِللَه َكانَِت الدُّ ِحيَن فِي البُس 

 الةالصَّ 

ِضي أَتَُرى َضاَع  فَاه يَا َحبِيبِي َكي َف تَم  ي تُوِن يَب ِكي َوتُنَاِديِه الّشِ َشَجُر الزَّ

 الَوفَاء.

َق  ُدهُ فَو  أَيُّ ُحّبٍ قَد  تَفَانَى ِمث ُل َهَذا فِي َحبيب  أَيُّ َرّبٍ قَد  تََجلَّى َمج 

.  الَصليب 

َشةً بَي َن ال بَرايَا َعَجبًا ِعن َد الشُّ  .َده  َو فِي ال بيعَِة َحقٌّ َوَسالٌم َوِلقَاء   عوب  َوه 

. هيب  ِت الرَّ ةَ ال َمو  ِلي َغصَّ ل َت ألَج  ليب  َوتََحمَّ َت الصَّ  قَاَدَك ال ُحبُّ إِلَيَّ فَتَقَلَّد 

 

 صالة مقبولة.

  


