
 نشرة األحد

   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  

  ٢٠١٠ آذار ٧ األحد           ٤٢٦العدد 

  

   من الصوم الكبيروهو األحد الثالث قبل عيد القيامة األحد الرابع

   الصليب الكريم والمقّدسوفيه تذآار تكريم 

إفجانيوس القّديسين الشهداء في رؤساء الكهنة أساقفة خرصونة أفرام وفاسيلفس وو

  وأغاثوذورس وآابيتون وإثيريوس وألبيذيوس

  

  القّداس ألبينا الجليل في القّديسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرّية الكبادوك

  

  )سابعالباللحن (نشيد القيامة 

الشيت بصليبك الموت، وفتحت للّص الفردوس، وأبطلت نوَح حامالِت الطيب، وأمرت 

  . بأّنك قد ُقمَت أّيها المسيُح اإلله، مانًحا العالم عظيَم الرحمةرسَلك أن يكرزوا مبّشرين،

  )باللحن األّول(نشيد الصليب الكريم المحيي 

خلِّص يا رّب شعبك وبارك ميراثك، وامنْح حّكامنا الغلبة على األعداء، واحفْظ بقّوة   

  .صليبك رعّيتك

  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الرابع(قنداق المدائح 

 يا والدة اإلله، نكتُب لِك آياِت الغلبة، يا قائدًة قاهرة، ونقّدُم الشكَر لِك، وقد يدِكنحن عب

لكن بما أّن لِك العّزَة التي ال ُتحاَرب، أعتقينا من أصناِف المخاطر، لكي . ُأنقذنا من الشدائد

  .إفرحي يا عروسًة ال عروَس لها: نصرَخ إليِك

  بدل النشيد المثّلث التقديس نرّنم

  .ليبك يا سّيدنا نسجد، ولقيامتك المقّدسة نمّجدلص

  

  



  )٦: ٥ إلى ١٤: ٤(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى العبرانّيين 

ّسك   ن اهللا، فلنتم سوع اب سماوات، ي از ال د اجت يم ق ٍة عظ يُس آهن ا رئ وة، إذ لن ا إخ ي

ل هو مجّرب      فإّن رئيس الكهنة الذي لنا ليس غير قادر أن يرثي ألمراضنا،              . باالعتراف ب

ة ونجد                . في آّل شيء مثلنا ما خال الخطيئة       ال رحم ة، لنن ى عرش النعم ة إل فلُنقبل إذن بداّل

ا هللا،        . نعمًة لإلغاثة في أوانها   اس في م ام ألجل الن اس، ُيق فإّن آّل رئيس آهنٍة مّتخذ من الن

ًضا    ليقّرب قرابين وذبائح عن الخطايا، قادًرا أن يرّق للذين يجهلون ويضّلون، ل  ه هو أي كون

ضعف ًسا بال ّرب ألجل  . متلّب ا يق سه، آم ا ألجل نف ّرب عن الخطاي ه أن يق ذا يجب علي وله

ذلك المسيح   . وليس أحٌد يأخذ لنفسه هذه الكرامة، إّال َمن َدعاه اهللا آما دعا هرون        . الشعب آ

ه       ال ل ذي ق وم     : أيًضا لم يمّجد نفسه حتى يصير رئيس آهنة، بل ال ا الي ي، أن َت ابن دُتكَ أن . ول

  .أنَت آاهٌن إلى األبد على رتبة ملكيصادق: آما يقول أيًضا في موضع آخر

  

  )١: ٩ إلى ٣٤: ٨(فصل شريف من بشارة القّديس مرقس اإلنجيلي البشير 

ألّن َمن أراد أن . َمن أراد أن يتبَعني فلُينكر نفسه ويحمْل صليبه ويتبْعني: قال الرّب

فإّنه ماذا . سه من أجلي ومن أجل اإلنجيل فذاك يخّلصهايخّلص نفسه يهلُكها، ومن أهلك نف

ينفع اإلنسان لو ربح العالم آّله وخسر نفسه؟ أم ماذا يعطي اإلنسان فداًء عن نفسه؟ ألّن َمن 

يستحيي بي وبكالمي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحيي به ابن البشر أيًضا متى أتى 

الحّق أقول لكم، إّن بعض القائمين ههنا ال : وقال لهم. في مجد أبيه مع المالئكة والقّديسين

  .يذوقون الموت حّتى يروا ملكوت اهللا آتًيا بقّوة

  النشيد لوالدة اإلله

. إّن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة، محافل المالئكة وأجناس البشر لك ُيعّظمون  

ًال،         أّيها الهيكل المتقّدس والفردوس الناطق وفخر البتولّية،         ه وصار طف التي منها تجّسد اإلل

سماوات            . وهو إلهنا قبل الدهور    . ألّنه صنع مستودعك عرًشا، وجعل أحشائك أرحب من ال

  .لذلك، يا ممتلئة نعمة، تفرح بك آّل البرايا وتمّجدك

  

  ترنيمة المناولة

  .هّللوّيا. ليرتسم علينا نور وجهك يا رّب

  



  سيرة قّديس

  .ور وماري روز قاصوفمن ترجمة وإعداد مكاريوس جّب

  القّديسة تريزا مارغريتا ريدي

Santa Teresa Margherita (Redi) del Cuore di Gesù 

 Anna(، أبصرت آّنا مارّيا ١٧٤٧عشّية عيد سّيدة الكرمل في األّول من أيلول سنة 

Maria ( النور في مدينة آريّتسو اإليطالّية)Arezzo.(  

والثانية في . ريقة في النبل، والشهيرة بإيمانها المسيحّيالع) Redi(إّنها ابنة أسرة ريدي 

وامتازت، . نمت الطفلة في هذه األجواء من العّز والدالل. أسرة تأّلفت من ثالثة عشر ابن

وآانت . منذ نعومة أظفارها، بطلبها المتكّرر والملّح من ذويها أن ُيكّلموها عن يسوع

ولطالما أحّبت االنعزال في . به ألجل إرضائهتسألهم عن العمل الذي يجب عليها القيام 

  .غرفتها للصالة أمام الصور المقّدسة التي عّلقتها على جدران الغرفة

، )Firenze(وما أن بلغت التاسعة من عمرها، حّتى أرسلها ذووها إلى مدينة فلورنسا 

 Educandato delle Benedettine di(وتحديًدا إلى مرآز التربية التابع للراهبات البندآتانّيات 

S. Apollonia(حيث أمضت فترة مراهقتها سعيدة وهانئة ورصينة في اآتساب العلم ،.  

وآان هذا اليوم ممّيًزا في . ١٧٥٧نالت الصبّية القربانة ألّول مّرة في األّول من آب سنة 

ي واختارت لها مرشًدا روحيا ينتسب إلى أسرتها هو األب إينياتسيو مارّيا رد. حياتها

)Ignazio Maria Redi ( ا، وآانت تحترمه وُتصغي إلى إرشاداته وتعاليمهالذي رافقها روحي

  .وآأّنه والدها الحقيقّي

قرأت آّنا مارّيا سير العديد من القّديسين، غير أّنها تأّثرت جدا بسيرة القّديسة مارغريتا 

ها توق آبير وتعّبد فائق لقلب ، وتوّلد في داخل)Margherita Maria Alacoque(مارّيا آالآوك 

  .يسوع األقدس

وسبق لها أن عرفت خالل فترة حداثتها ومراهقتها صديقة مخلصة ُتدعى تشيتشيليا 

، سلكت، هذه، درب الفضيلة واختارت التكّرس الرهبانّي )Cecilia Albergotti(آلبيرغوّتي 

. ر إلى دير الكرملعند الكرملّيات، فقّررت السير على خطاها، ودخلت في السابعة عش

 S. Maria(، تّم قبولها في دير سّيدة المالئكة بلفورنسا ١٧٦٤وفي األّول من أيلول سنة 

degli Angeli di Firenze .( وبعد سنَتي االبتداء تقّدمت بذورها، في الثاني عشر من آذار

  ).Margherita del Cuor di Gesù(، واختارت اسم مارغريتا لقلب يسوع ١٧٦٦سنة 



متازت مارغريتا بدّقة محافظتها على الفرائض الرهبانّية، وُعرفت بممارستها الصالة ا

  .واشتهرتها بابتسامتها العذبة التي لم تفارقها طيلة حياتها. العقلّية حّتى في الليل

وبدأت مع رفيقة دربها تشيتشيليا بتحدٍّ مقّدس قوامه محّبة يسوع، وقّررتا تبادل بطاقات 

  . واحدة منهما عليها النقيصة التي تصدر منهاصغيرة تكتب آّل

أّما مسيرة حياتها الروحّية فقد بلغت إلينا من خالل مرشدها الروحّي األب إيلديفونسو 

الذي ذآر عنها أّنها حين آانت ال تزال حديثة ) Ildefonso di S. Luigi(دي سان لويجي 

ة بأن تّطلع على حياة يسوع غير العهد في الحياة الرهبانّية ُولدت في داخلها رغبة عميق

وأّنها عندما فاتحته باألمر، نصحها بأن تتأّمل في مقطع من رسالة القّديس بولس . العلنّية

وأن ). ٣: ٣" (لقد مّتم، وحياتكم مستترة مع المسيح في اهللا: "إلى أهل آولوّسي جاء فيه

: هكذا ُولد فيها هذا التعبيرو. ُنروي العطش إلى اهللا في االقتداء بالمسيح فهذا هدف وجودنا

نعم، لقد أدرآت أّن . ال يمكننا االستغناء عن يسوعنا الحلو! ما أجمل هذا السّلم وما أثمنه

فأصبح تأّملها . يسوع وحده هو المعّلم والنموذج واألداة لَفهم السّر اإللهّي والولوج فيه

وعندما حان وقت . وغ اآلبثالوثيا، شّكل الروح القدس فيه الينبوع، ويسوع الطريق لبل

  .النذور الرهبانّية، تخّلت عن آّل شيء، حّتى عن مراسلة والدها

  .تتبع في العدد القادم

 



 نشرة األحد

   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  

  ٢٠١٠  آذار١٤ األحد           ٤٢٧العدد 

  

  ر من الصوم الكبيوهو األحد الرابع قبل عيد القيامة األحد الثالث

   أبينا الجليل في القّديسين يوحّنا السّلميوفيه تذآار 

  وأبينا في القّديسين بندآتوس الكبير

  

  القّداس ألبينا الجليل في القّديسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرّية الكبادوك

  

  )الثامنباللحن (نشيد القيامة 

ام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا انحدرت من العالء أّيها المتحّنن، وقبلَت الدفن ثالثة أّي

  .حياتنا وقيامتنا، يا رّب المجد لك

  )باللحن الثامن(نشيد القّديس يوحّنا السّلمي 

. وبزفراِتك العميقة أثمرْت أتعابَك مئة ضعف. بسيول دموعَك أخصَب القفُر العقيم  

 إلى المسيح اإلله في فاشفع. فصرَت للمسكونِة آوآًبا متأللًئا بالعجائب، يا أبانا الباّر يوحّنا

  .خالص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الرابع(قنداق المدائح 

 يا والدة اإلله، نكتُب لِك آياِت الغلبة، يا قائدًة قاهرة، ونقّدُم الشكَر لِك، وقد نحن عبيدِك

خاطر، لكي لكن بما أّن لِك العّزَة التي ال ُتحاَرب، أعتقينا من أصناِف الم. ُأنقذنا من الشدائد

  .إفرحي يا عروسًة ال عروَس لها: نصرَخ إليِك

  )٢٠-١٣: ٦(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى العبرانّيين 

سه    يا إخوة، إّن اهللا عند وعده إلبراهيم، إذ لم يكن له أن يُ    سم بنف ه، أق قسم بما هو أعظم من

ا     . أّنى نال الموعد  وهكذا إذا ت  . ُألبارآّنك برآًة وُأآثرّنك تكثيًرا   : قائًال وإّنما الناس يقسمون بم

ة        . هو أعظم منهم، وتنقضي آّل مشاجرٍة بينهم بالَقَسم للتثبيت         د ورث لذلك لّما شاء اهللا أن يزي



الموعد بياًنا لعدم تحّول عزمه، توّسط بَقَسم، حتى نحصل بأمَرين ال يتحّوالن وال يمكن أن                 

. ذين التجأنا إلى التمّسك بالرجاء الموضوع أمامنايخلف اهللا فيهما، على تعزية قوّية، نحن ال

وهو يدخل إلى داخل الحجاب، حيث دخل يسوع . الذي هو لنا آمرساة للنفس أمينة وراسخة  

  .آسابٍق ألجلنا، صائًرا رئيس آهنٍة إلى األبد على رتبة ملكيصادق

  

  )٣١-١٧: ٩(فصل شريف من بشارة القّديس مرقس اإلنجيلي البشير 

يا معّلم، قد أتيتك بابني به روح : مان، دنا إلى يسوع إنسان وسجد له قائًالفي ذلك الز

وقد قلُت لتالميذك أن . وحيثما اعتراه يصرعه فيزيد ويصرف بأسنانه وييبس. أبكم

فأجابه قائًال، أّيها الجيل الغير المؤمن، إلى متى أآون عندآم وحّتى . يخرجوه فلم يقدروا

فلّما رآه للوقت صرعه الروح، فسقط على األرض . فأتوه به. متى أحتملكم؟ هلّم به إلّي

وآثيًرا ما ألقاه في . منذ آم من الزمان أصابه هذا؟ فقال منذ صباه: فسأل أباه. يتمّرغ ويزبد

إن : فقال له يسوع. النار وفي المياه ليهلكه، لكن إن استطعَت شيًئا فتحّنن علينا وَأِغثنا

إّني : فصاح أبو الصبّي لساعته بدموٍع وقال. مكٌن للمؤمناستطعَت أن تؤمن، فكّل شيء م

فلّما رأى يسوع أّن الجمع يتبادرون إليه، انتهر الروح . أؤمن يا رّب، فَأِعن قّلة إيماني

. أيها الروح األصّم األبكم، أنا آمرك أن اخرج منه وال تعد إليه من بعد: النجس قائًال له

فأخذ يسوع .  آالميت حّتى قال آثيرون إّنه قد ماتفصرخ وخبطه آثيًرا وخرج منه، فصار

لماذا لم نستطع نحن أن : ولّما دخل البيت سأله تالميذه على انفراد. بيده وأنهضه فقام

ولّما . إّن هذا الجنس ال يمكن أن يخرج بشيء إّال بالصالة والصوم: نخرجه؟ فقال لهم

وآان يعّلم تالميذه .  يدري أحدخرجوا من هناك، اجتازوا في الجليل، ولم يكن يريد أن

إّن ابن اإلنسان سُيْسَلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن ُيقتل يقوم في اليوم : ويقول لهم

  .الثالث

  النشيد لوالدة اإلله

. إّن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة، محافل المالئكة وأجناس البشر لك ُيعّظمون

فردوس الناطق وفخر البتولّية، التي منها تجّسد اإلله وصار طفًال، أّيها الهيكل المتقّدس وال

. ألّنه صنع مستودعك عرًشا، وجعل أحشائك أرحب من السماوات. وهو إلهنا قبل الدهور

  .لذلك، يا ممتلئة نعمة، تفرح بك آّل البرايا وتمّجدك

  



  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

  ة تريزا مارغريتا ريديالقّديس

Santa Teresa Margherita (Redi) del Cuore di Gesù 

، عندما آانت تتلو الساعة الثالثة مع ١٧٦٧وفي الثامن والعشرين من حزيران سنة 

اهللا محّبة، فَمن : "أخواتها الراهبات، شعرت لدى قراءتها نّص رسالة القّديس يوحّنا األولى

، بإحساس غريب ورائع اجتاح )١٦: ٤" (، وثبت اهللا فيهثبت في المحّبة ثبت في اهللا

  .آيانها، وظّلت أليام تحت تأثير هذا الشعور

ووصلت إلى الدرجة األخيرة . قّدمت مارغريتا ذاتها للمسيح ورغبت بالذوبان في محّبته

إّنه التواضع المطلق الذي أوصلها إلى هذا . من سّلم الفضائل وأصبحت هيكًال هللا الحّي

مّو الروحّي، وقد رغبت آثيًرا في أن تنقل هذه الهبة ألخواتها الراهبات، فطلبت من الس

وشعرت . معّرفها اإلذن لكي تضع إرادتها في جنب يسوع المصلوب لتلج إلى قلبه

  .بِصَغرها وبنقصان محّبتها وعدم اآتمالها

دى جّسدت القّديسة محّبتها في عملها بخدمة المريض، واهتّمت بشكل خاّص بإح

رافقت جميع . وعاشت المحّبة بصمت بطولّي. األخوات التي آانت تعاني من أزمات نفسّية

الراهبات العاجزات والمريضات، وآّن آثيرات، حّتى إّن أحد المجامع الرهبانّية أّنبها على 

وتقّبلت التأنيب ببشاشة ومحّبة . فرط عملها في خدمة المرضى وإهمالها لحياة التأّمل

  .وتواضع

ملت مارغريتا حياتها على هذا النحو، ولم تترك، بعد انتقالها إلى الراحة األبدّية، إّال أآ

بعض الوريقات الصغيرة التي آانت تدّون عليها بعض النصائح الروحّية وتقّدمها 

ال أزال أعد بالكثير، : وّمما آتبته في إحداها. ألخواتها، وترآت أيًضا بعض الرسائل القليلة

  . في نقصائيولكّني باقية

امتازت حياة تريزا مارغريتا بالتواضع المطلق، وبروح البشاشة والصالة، وخدمة 

عاشت حياتها الرهبانّية قاسية . الراهبات المريضات، وآانت قريبة من جميع الراهبات

وطلبت من معّرفها أن ُيعلن للجميع نواقصها . على ذاتها، فبلغت ذروة التصّوف والنسك

محّبتها للقربان المقّدس فكانت فائقة، ولطالما جّددت وعودها عند رفع القربان أّما . وعيوبها

  .وأدخلت، وألّول مّرة في الرهبانّية الكرملّية، عيد قلب يسوع األقدس. في آّل قّداس



. أآملت تريزا مارغريتا عنايتها باألخوات المريضات حّتى الرمق األخيرة من حياتها

ألخيرة من حياتها مفعمة باأللم، ورقدت بسالم في السابع من وآانت الثمانية عشر ساعة ا

وما أن خرجت روحها حّتى فاح . ، عن عمر ناهز الثالث والعشرين سنة١٧٧٠آذار سنة 

  . من جسدها الطاهر عطر شاع في أرجاء الدير

ال يزال جثمانها، حّتى يومنا هذا، غير باٍل، بل محفوًظا بعناية إلهّية في دير الراهبات 

  .الكرملّيات الحافيات في فلورنسا

  .١٩٣٤أعلنها البابا بيوس الحادي عشر قّديسة في التاسع عشر من آذار سنة 

 .ُتعّيد لها الكنيسة الالتينّية في السابع من آذار

 

  



 ٔششة األحذ

صوق ِىبيً  –اٌمّذيظ جبوسجيوط تصذس٘ب سعيّت 

 

 2010 آراس 21 األحذ      428اٌعذد 

 

 ِٓ اٌصوَ اٌىبيش خبِظو٘و األحذ ايلبً عيذ اٌميبِت  األحذ اٌثبٔي

  اٌمّذيغت اٌببّسة ِشيُ اٌّصشيّتوفيٗ تزوبس 

 اٌببّس يعموة اٌّعتشف أعمف لطبٔيوأبيٕب 

 

 في اٌمّذيغيٓ ببعيٍيوط اٌىبيش سئيظ أعبلفت ليصشيّت اٌىببدوناٌمّذاط ألبيٕب اٌجٍيً 

 

( ّوياألببٌٍحٓ )ٔشيذ اٌميبِت 

ٗ ا١ٌٙٛص، ٚجـَضن اٌطّب٘غ دغَؿٗ اٌجٕٛص، ٌىّٕه لَُّذ فٟ ا١ٌَٛ اٌضبٌش، أ٠ّٙب  َّ ّْ اٌذجغ سز ئ

َٟ اٌذ١بح. اٌّشٍّض، ٚا٘جًب ٌٍؼبٌُ اٌذ١بح ُِؼط اد اٌـّبٚاد ٘زفَذ ئ١ٌه، ٠ب  ّٛ اٌّجض  :ٌظٌه ل

. ٌم١بِزه أ٠ّٙب اٌّـ١خ، اٌّجض ٌٍّىه، اٌّجض ٌزضث١غن، ٠ب ِذّت اٌجشغ ٚدضن

( ببٌٍحٓ اٌثبِٓ) ة ِشيُ اٌّصشيّتٔشيذ اٌمّذيظ

َّ ِغ٠ُ  فمض أسظِد اٌظ١ٍت ٚرجؼِذ اٌّـ١خ، . ف١ِه ُدفظذ طٛعح هللا ثزضل١ك أ٠ّزٙب األ

ََ ثبٌٕف فٍظٌه رجزٙج عٚدِه . ؽ ألّٔٙب سبٌضحٚػٍِّّذ ثبٌؼًّ ئّ٘بي اٌجـض ألّٔٗ ػائً، ٚاال٘زّب

 .أ٠ّزٙب اٌجبّعح ِغ اٌّالئىخ

ٔشيذ شفيع اٌىٕيغت 

( ببٌٍحٓ اٌشابع)لٕذاق اٌّذائح 

َُ اٌشىَغ ٌِه، ٚلض  ٔذٓ ػج١ضنِ  ٠ب ٚاٌضح اإلٌٗ، ٔىزُت ٌِه آ٠بِد اٌغٍجخ، ٠ب لبئضحً لب٘غح، ٚٔمّض

ّْ ٌِه اٌؼّؼحَ اٌزٟ ال دُ . أُٔمظٔب ِٓ اٌشضائض دبَعة، أػزم١ٕب ِٓ أطٕبِف اٌّشبؽغ، ٌىٟ ٌىٓ ثّب أ

. ئفغدٟ ٠ب ػغٚؿخً ال ػغَٚؽ ٌٙب: ٔظغَر ئ١ٌهِ 

( 14-11: 9)فصً ِٓ سعبٌت اٌمّذيظ بوٌظ اٌشعوي إٌى اٌعبشأيّيٓ 

ّْ اٌّـ١خ اٌظٞ جبء دجًغا ٌٍش١غاد ا٢ر١خ، ٚاجزبػ ثبٌّـىٓ األػظُ ٚاألوًّ   ٠ب ئسٛح، ئ

طٖ اٌش١ٍمخ، صسً األلضاؽ ِّغحً ٚادضح، ١ٌؾ ثضَ غ١غ اٌّظٕٛع ث١ض، أٞ اٌظٞ ١ٌؾ ِٓ ٖ

ألّٔٗ ئْ وبْ صَ ص١غاْ ٚر١ُٛؽ ٚعِبُص . ر١ُٛؽ ٚػجٛي، ثً ثضِٗ اٌشبص، فٛجض فضاًء أثض٠ًّب

ػجٍٍخ ٠ُغّف ػٍٝ إٌّّجـ١ٓ، ف١مّضؿُٙ ٌزط١ٙغ اٌجـض، فىُ ثبألدغٜ صَ اٌّـ١خ، اٌظٞ لّغة 

ّٟ ٔفـٗ هلل ثال ػ١ت، ٠طّٙغ ػ١ّغن ّٟ ثبٌغٚح األػٌ  .َ ِٓ األػّبي ا١ٌّزخ ٌزؼجضٚا هللا اٌذ

( 45 -ة 32: 10)فصً ششيف ِٓ بشبسة اٌمّذيظ ِشلظ اإلٔجيٍي اٌبشيش 

٘ب : فٟ طٌه اٌؼِبْ، أسظ ٠ـٛع رال١ِظٖ االصٕٟ ػشغ، ٚؽفك ٠مٛي ٌُٙ ِب ؿ١ؼغع ٌٗ

ٖ ٔذٓ طبػضْٚ ئٌٝ أٚعش١ٍُ، ٚاثٓ اٌجشغ ؿ١ُـٍُّ ئٌٝ عؤؿبء اٌىٕٙخ ٚاٌىزجخ، ف١ذىّْٛ ػٍٟ

ثبٌّٛد ٠ُٚـٍّّٛٔٗ ئٌٝ األُِ، ف١ٙؼأْٚ ثٗ، ٠ٚجٍضٚٔٗ، ٠ٚجظمْٛ ػ١ٍٗ، ٠ٚمزٍٛٔٗ، ٚفٟ ا١ٌَٛ 

ًّ ِب : فزمّضَ ئ١ٌٗ ٠ؼمٛة ٠ٚٛدّٕب اثٕب ػثضٜ لبئ١ٍٓ. اٌضبٌش ٠مَٛ ٠ب ِؼٍُّ، ٔغ٠ض أْ رظٕغ ٌٕب و

١ِٕه ٘ت ٌٕب أْ ٠جٍؾ أدضٔب ػٓ ٞ: ِبطا رغ٠ضاْ أْ أطٕغ ٌىّب؟ لبال ٌٗ: فمبي ٌّٙب. ٔـأٌه

أرـزط١ؼبْ أْ . ئّٔىّب ال رؼٍّبْ ِب رطٍجبْ: فمبي ٌّٙب ٠ـٛع. ٚا٢سغ ػٓ ٠ـبعَن فٟ ِجضن

: رشغثب اٌىأؽ اٌزٟ أشغثٙب أٔب، ٚأْ رظطجغب ثبٌظجغخ اٌزٟ أططجغ ثٙب أٔب؟ فمبال ٌٗ

ب اٌىأؽ اٌزٟ أشغثٙب فزشغثبٔٙب، ٚاٌظجغخ اٌزٟ أططجغ ثٙب : فمبي ٌّٙب ٠ـٛع. ٔـزط١غ ِّ أ



ب اٌجٍٛؽ ػٓ ١ّ٠ٕٟ أٚ ٠ـبعٞ ف١ٍؾ ٌٟ أْ أػط١ٗ ثً ٘ٛ ٌٍظ٠ٓ أُػّض . ثٙبفزظطجغبْ  ِّ ٚأ

ب ؿّغ اٌؼشغح أسظٚا ٠غؼجْٛ ػٍٝ ٠ؼمٛة ٠ٚٛدّٕب. ٌُٙ ّّ : فضػبُ٘ ٠ـٛع ٚلبي ٌُٙ. فٍ

ّْ اٌظ٠ٓ ٠َؼّضْٚ أعاوٕخ األُِ ٠ـٛصُٚٔٙ، ٚػظّبءُ٘ ٠زـٍّطْٛ ػ١ٍُٙ ب فٟ ِب . رؼٍّْٛ أ ِّ ٚأ

ََ . ث١ٕىُ فال ٠ىٓ ٘ىظا بثً  ًِ ٓ أعاص أْ ٠ظ١غ . ْ أعاص أْ ٠ىْٛ ف١ىُ وج١ًغا، ٠ىْٛ ٌىُ سبص َِ ٚ

ي، ٠ىْٛ ٌٍج١ّغ ػجًضا ّٚ ّْ اثٓ اإلٔـبْ ٌُ ٠أِد ١ٌُشُضَ ثً ١ٌَشُضَ، ١ٌٚجظي ٔفـٗ فضاًء . ف١ىُ األ فا

 .ػٓ وض١غ٠ٓ

إٌشيذ ٌواٌذة اإلٌٗ 

ّْ اٌجغا٠ب ثأؿغ٘ب رفغح ثه ٠ب ِّزٍئخ ٔؼّخ، ِذبفً اٌّالئىخ ٚأجٕبؽ ا . ٌجشغ ٌه ٠ُؼظّّْٛئ

ـّض اإلٌٗ ٚطبع ؽفالً،  أ٠ّٙب ا١ٌٙىً اٌّزمّضؽ ٚاٌفغصٚؽ إٌبؽك ٚفشغ اٌجز١ٌّٛخ، اٌزٟ ِٕٙب رج

. ألّٔٗ طٕغ ِـزٛصػه ػغًشب، ٚجؼً أدشبئه أعدت ِٓ اٌـّبٚاد. ٚ٘ٛ ئٌٕٙب لجً اٌض٘ٛع

ًّ اٌجغا٠ب ٚرّّجضن  .ٌظٌه، ٠ب ِّزٍئخ ٔؼّخ، رفغح ثه و

عيشة لّذيظ 

 .ػضاص ِىبع٠ٛؽ ججّٛع ِٚبعٞ عٚػ لبطٛفِٓ رغجّخ ٚئ

 ديضِب ٌّص اٌيّيٓ اٌمّذيظ

Saint Dysmas Bon larron 

خ اٌزٟ رّّذ ثظٍخ ئٌٝ د١بح ػغف ربع٠ز اٌّـ١ذ١ّخ اٌؼض٠ض ِٓ اٌٛصبئك  ّّ اٌزبع٠ش١ّخ اٌّٙ

اٌؼظٛع فٟ وزبة اشزٙغ  ِٓ ث١ٓ ٘ظٖ اٌٛصبئك .٠ـٛع ِٚذبوّزٗ ٚطٍجٗ ٚلجغٖ ٚل١بِزٗ

ئّٔٗ . ، ُٚصعؽ ثؼّكئٌٝ اٌؼض٠ض ِٓ اٌٍغبد ثّب ف١ٙب اٌؼغث١ّخ، ُٚٔشغ ِغاًعاٚرُغجُ  حاٌذض٠ش

ي ٠ؼٛص ٌغخ ا١ٌٛٔب١ّٔخ ايةاٌجٕطٟ، ٚ٘ٛ ِإٌّف " أػّبي ث١الؽؾ"وزبة  ّٚ ئٌٝ ِٕٗ اٌجؼء األ

 ُػغفٚ .(Ππάξειρ Πιλάτος)، ٚاؿّٗ ، ٚاٌجؼء اٌضبٟٔ ئٌٝ اٌمغْ اٌغاثغاٌمغْ اٌضبٟٔ ا١ٌّالصٞ

.  "ثأج١ً ١ٔمٛص٠ّٛؽ إٌّذٛي"، وّب ُػغف "ث١الؽؾ إٌّذٛيئٔج١ً "أ٠ًؼب اؿُ 

اٌذىُ  دٛصاس اٌزٟ دظٍذ سالي فزغح رٌّٟٛ ث١الؽؾػغع ٠ًٌٚذزٛٞ ٘ظا اٌىزبة ػٍٝ 

. ِذبوّخ ٠ـٛع ٚطٍجٗ ٚل١بِزٗٚسظًٛطب فٟ أٚعش١ٍُ، 

يٓ اٌّصٍوبَيٓ لبي ٌٗ": ٚجبء فٟ اٌفظً اٌؼبشغ ِٕٗ ِب ٠ٍٟ َِ ّْ أحذ اٌّجش إرا وَٕت : وإ

تٕبي أال تخشى هللا، وأَٔت : ٖ ديضِب ِؤّٔبًب ولبيفأجبة! اٌّغيح، خٍّص ٔفغه وإيبٔب أٔت

ب ٔحٓ، فمذ ُحىُ عًاٌعمبة ٔفغٗ؟  ِّ ب ٘زا أيٕب بحّك ٌّب تغتوجبٗ أ ِّ فٍُ يفعً ِٓ عّبٌٕب، أ

ُّ لبي ٌيغوع! اٌشّش شيئًب اٌحّك اٌحّك ألوي : وأجببٗ يغوع. إروشٔي، يب عيّذ، في ٍِىوته: ث

. (43-39: 23عاجغ ئٔج١ً ٌٛلب ) "، اٌيوَ تىوْ ِعي في اٌفشدوطٌه

ثٛاؿطخ ٔبي اٌفغصٚؽ اٌغجً اٌظٞ ٌٚٛال ٚجٛص ٘ظا إٌّض ٌّب وّٕب لض ػغفٕب اؿُ ٘ظا 

ي لّض٠ؾ فٟ اٌّـ١ذ١ّخ ثـجت رٛثزٗ ّٚ . اٌّـ١خ ٔفـٗ، ٚأُػٍٓ أ

ّْ رط٠ٛجٗ لض جبء ٌِٓٚمض وّغِزٗ اٌّـ١ذ١ّخ فٟ اٌشغق ٚاٌغغة اٌغّة ٔفـٗ  ، ٚإِٓذ أ

ّٞ ٚؿ١ؾ . ثضْٚ أ

ّٟ ٠ؼغ ػ١ضٖ فٟ اٌضبٌش ٚاٌؼشغ٠ٓ ِٓ آطاع ّْ اٌزم١ٍض اٌشغل ، ٚلض عّجخ ٚاٌجض٠غ طوغٖ أ

ي ِٓ ١ٔـبْ ا١ٌٙٛصٞ، ربع٠ز  أْ ٠ىْٛ ٘ظا اٌزبع٠ز ْثؼغ اٌّإّعسٟ ّٚ اٌظٞ ٠ُظبصف فٟ األ

. طٍت اٌغّة ٠ـٛع

ّٟ ف١ؼغ ػ١ضٖ فٟ ب اٌزم١ٍض اٌغغث ِّ  .طاعِٓ آ اٌشبِؾ ٚاٌؼشغ٠ٓ أ



 

 


