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   بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدسالحادي عشراألحد 

  القّديس النبيّ صفنياوتذآار 


  )ولاألباللحن (نشيد القيامة 
وم  جلنود، لكنك قُمت يفإنّ احلجر ختمه اليهود، وجسدك الطاهر حرسه ا       الـي
لذلك قوات السماوات هتفَت إليك، يا    . الث، أيها املخلّص، واهبا للعاِمل احلياة     الث

اد لقيامتك أيها املسيح، اد مللكك، اد لتدبريك، يا حمب البشِر         : معطي احلياة 
  .وحدك

  )الثاينباللحن  (النيب صفنيانشيد 
  .بتهلُ إليك يا رب، فخلّص نفوسناإننا حنتفل بتذكار نبيك حزقيال، وبه ن

  نشيد شفيع الكنيسة
  )الثباللحن الث( لتقدمة عيد امليالد القنداق

هور، والدة تفوق كـلّ  غارة، لتلد الكلمة الذي قبل الداليوم العذراء تأيت إىل امل  
ن شاء أن عاة، مالرفاطريب أيتها املسكونة إذا مسعِت، وجمدي مع املالئكة و      : وصف

  .هور جديدا، وهو اإلله الذي قبل الدالًيظهر طف

  )١٩-٨: ٥(فصل من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل أفسس 

      ،وحـق يا إخوة، اسلكوا كأبناء النور، فإنّ مثر الروح هو يف كلّ صالح وبـر
مختربين ما هو مرضي لدى الرب، وال تشتركوا يف أعمال الظلمة اليت ال مثر هلا، بل 



 وب ها  . خوا عليها باحلريى ذكرحت ا يقبحا سركلّ ما . فإنّ األفعال اليت يفعلو لكن
استيقظ أيها النائم : لذلك يقول. يوبخ عليه يعلن بالنور، ألنّ كلّ ما يعلن هو نور       

فاحترصـوا إذًا أن تـسلكوا حبـذر ال    . وقُم من بني األموات، فيضيء لك املسيح    
لذلك ال تكونوا أغبياء، . دين الوقت، ألنّ األيام شريرةكجهالء، بل كحكماء، مفت  

    وال تسكروا من اخلمر اليت فيها الدعارة، بل امتلئوا من    . بل افهموا ما مشيئة الرب
الروح، متحاورين فيما بينكم مبزامري وتسابيح وأغاين روحية، مرنمني ومـرتلني يف     

قلوبكم للرب.  

  )٤٣-٣٥: ١٨(ا اإلجنيلي البشري فصل شريف من بشارة القديس لوق
. يف ذلك الزمان، ملّا اقترب يسوع من أرحيا، كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي

يا : فصرخ قائالً. فلما مسع اجلمع اتاز، سألَ ما هذا؟ فأُخرب بأنّ يسوع الناصري عابر
يا :  هو فكان يزداد صراخافجعل املُتقدمون يزجرونه ليسكت، أما. يسوع ابن داود ارمحين

ماذا تريد أن أصنع : فلما قرب سأله قائالً. فوقف يسوع وأمر أن يقاد إليه. ابن داود ارمحين
ال احلويف . أبصر، إنّ إميانك قد خلّصك: فقال له يسوع. يا سيدي أن أُبصر: لك؟ فقال

  .حوا اهللاوإذا رأى الشعب كلُّه ذلك، سب. أبصر وتبعه وهو ميجد اهللا

  اجلزء األخري من رسالة كلوديا زوجة بيالطس البنطي 

  إىل صديقتها فولفيا فارثي

وحنو الساعة التاسعة من النهار خيم الظالم احلالك يف شوارع املدينة فاستحال 
وأخذ . مهنا زلزال خموف زعزع األرضاويف إبان تلك املخاوف د. النهار إىل الليل

  .باحنالل عناصر املسكونة ورجوعها إىل العدماحلضيض يرجتف فأيقنا 
وإذ ذاك سقطت جاثية، ودخلت إحدى النساء العربانيات غرفيت ووجهها أصفر 

لقد دنا اليوم األخري واهللا أنبأ عنه : كاملوت، مبعثرة الشعر وعيناها غائرتان وصرخت



زن سائد بعجائبه وحجاب اهليكل الذي يغشى مذبح التقدمة انشق إىل قسمني، واحل
  .يف املكان املقدس وقد منى إيلّ أنّ القبور تفتحت

فلدى مساعي هذا الكالم خلت أنّ دوارا قد تولّى عقلي، فوقفت وأنا واهية 
ومشيت وأنا أهوي إىل اليمني واليسار حتى بلغت الدرج وصادفت القائد . القوى

روب ضد العجم وهو رجل قد ابيضت حليته يف احل. الذي تولّى مهمة الصلب
وما من قلب أشجع يضرب نبضه يف صدر أعمر من صدره، فرأيته مع . واجلرمان

ذلك أصفر الوجه ذابالً ومضطربا من وخز ضمريه وخماوفه، فأردت أن أسأله عن 
  .حقا إنّ هذا ابن اهللا: لكنه جاز أمامي وهو يكرر القول. علّة اضطرابه
ا ورأسه بني يديهمثّ دخلتقاعة سفلى واطية السقف فرأيت بيالطس جالس  .

. يا ليتين محيت هذا الصديق ببذل حيايت: فنظر إيلّ وتنهد وقال يل بصوت مرتبك
  .فإنّ قليب احلزين لن يذوق الراحة

ومل أجسر على إجابته إذ مل يبق يل من تعزية يف هذه املصيبة اليت ال تداوى وقد 
ةمت علينا ختبالتعاسة األبدي.  

ه سوى غلِّ الصاعقة اليت كانت تنساب حتت أقبية وساد السكون ومل يشوش
القصر وتزيد يف رعيب وكربيت، وبالرغم من تلك املخاوف جاء بيتنا شيخ وقور 

أنا يوسف : فدخل على بيالطس وإذ مثَل حبضرته انطرح على قدميه باكيا وقال له
 برفع جسد يسوع الناصري عن الصليب ودفنه يف الرامي جئت ألسألك أن تأذن يل

قربي اخلصوصي.  
  .اذهب، ومل يتفرس به: فأجاب بيالطس

فخرج الشيخ وإذا برهط من النساء مقنعات ينتظرنه حتت األروقة فرافقنه إىل 
وهكذا انتهى ذاك اليوم املشؤوم، ودفن يسوع يف قرب منقور يف الصخر . اجللجلة

رس مؤلّف من أنفاٍر كثريينضع على بابه حوو.  



مع ذلك يا فولفيا، إنّ الناصري قد خرج القرب بقوته اخلاصة يف اليوم الثالث 
انبعث كما تنبأ، وظهر لعدد غفري من الناس وهذه الشهادة اليت أداها عنه . لدفنه

  .تالميذه وقد أثبتوها بسفك دمهم يف احملاكم حبضرة القضاة وامللوك
 على زوجي أن يفوز بأمر على أنه أصبح بتصرفه هدفًا ملالمة ومنذئٍذ امتنع

هدفًا الحتقار اليهود وبغضاء الذين ساعدهم يف . املشيخة الرومانية وتوبيخ طيباريوس
أما أنا فانصرفت إىل الوحدة . إشباع أمل انتقامهم وقضى حياته يف املرارة واحلزن

وأما صالومي وسنيدا فلم تعودا . أحدالتامة وكأنين يف قفٍر أعيش وال يدري يب 
تنظراين إالّ خبوف وانقباض لكوين زوجة مضطهد وجالّد إهلهما وقد صارتا تلميذتني 

وكلّما دنوت منهما تبينت . لذاك الذي بعث إحدامها حية ملسرة قلب األخرى
ا، حينئذ امتنعت عن زيارم. ن لطفهما سرية تظهر على وجهيهما بالرغم مقشعريرة

ا يف كالم الناصريلة دومره على وابتعدت عن الناس متأمالذي كانت صالومي تكر 
  .وقد دونته يف الرف املوجود أمامي. مسمعي

وال تعزية يل سوى بتكرار تالوته، وأُسر إذا ما رفعت طريف إىل السماء ألتصور 
  .ذاك الذي أماته اليهود وقد أضحى مسريي يف ذهين وعقلي

عة شهور عزل بيالطس من وظيفته فجئنا إىل أُوروبا تائهني جوالني وبعد بض
ننتقل من مدينة إىل مدينة، وبيالطس حامل أبدا أمحاالً من القلق واالضطراب ووخز 

اليت كانت تتبع زوجها ) زوجة قايني، كما يقول العربانيون(الضمري وأنا أرافقه أنا 
  .املنفي يف األرض

لوث بالدم الذي علّق عليه الصديق الطاهر حاضرة أمامنا إنّ صورة الصليب امل
وهي دائما نصب أعيننا، وال أجسر أن أرفع نظري خمافة أن أراها ونغمة الصوت 

عبين رعبا وغما، وكلّما قدم اخلادم لبيالطس آنية رالذي به أبرز احلكم يرجفين وي
طهور، بل يف دم سخني يتصاعد الغسل قبل األكل خيال يل أنه يغمس يديه ال يف ماء 

  .خباره وال يمحى آثاره



إنّ ابين وحيدي وحبييب مات ومل أبكه، أما كان امسه مكروها ومشؤوما لو 
إنّ املسيحيني انتشروا يف كلّ . عاش، إنه لسعيد يف موته إلفالته من اللعنة الالحقة بنا

خبار البحار وضباا وخلوات مكان ومنهم أيضا يف بالد الردون اليت فيها نلجأ إىل 
  ...مسع مرارا اسم زوجي يذكر بكراهيةأوهنا . القفار

إنين مسعت بأنّ تالميذ يسوع قبل تفرقهم للتبشري بأناجيله دونوا يف ترمجة 
تألّم على عهد بيالطس البنطي، وتلك لعنة املخوفة : اعتقادهم هذه الكلمة الناقمة

  .تكررها األجيال
قادر اهللا العادل على أن مينحك كلّ السعادة اليت . يا فولفيا فارثي حلايلودعتِك 
  .حدانا لألخرىإكنا نتمناها 
  كلوديا

 
 


