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  زوق مكايل –القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩ نيسان ٥ األحد            ٣٧٨العدد 

  
  أحد الشعانين ودخول رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح إلى أورشليم

القّديسين الشهداء آلوديوس وذيوذورس وفيكتور وبابيوس وفيه أيًضا تذآار 
  ونيكيفورس وسيرابيون

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )٢٦:١١٧المزمور (رنيمة الدخول ت
خّلصنا يا ابن اهللا، يا َمن رآب . مبارٌك اآلتي باسم الرّب، الرّب هو اهللا، وقد ظهر لنا

  .على عفٍو، نحن المرّنمين لَك هللويا
  )باللحن األّول(نشيد العيد 

. العاّمة أّيها المسيح اإلله، لقد أقمَت لعازر من بين األموات قبل آالمَك، مؤّآًدا القيامة  
هوشعنا في : فنحن أيًضا مثل الفتيان، نحمل رموز االنتصار، هاتفين إليَك يا غالب الموت

  .مبارٌك اآلتي باسم الرّب. األعالي

  )باللحن الرابع(نشيد آخر للعيد 
دة        اة الخال َك الحي ة، فاستحققنا بقيامت فنصرخ  . أّيها المسيح إلهنا، لقد ُدفّنا معَك بالمعمودّي

  .مبارٌك اآلتي باسم الرّب. هوشعنا في األعالي :مسّبحين
  )باللحن السادس(اإليباآوئي 

إّن اليهود الناآري الجميل سّبحوا المسيح اإلله أّوًال باألغصان، ثّم قبضوا عليه 
مبارك أنت اآلتي : أّما نحن فلنكّرمه دوًما آُمحسن بإيمان وطيد، ولنهتف إليه. بالعصّي
  .لُتنعش آدم

  )لحن السادسبال(القنداق 
أّيها المسيح اإلله، الجالس على عرٍش في السماء والراآب عفًوا على األرض، لقد 

  .مبارٌك أنَت اآلتي لتنعَش آدم: قبلَت تسبيح المالئكة ونشيد الفتيان الهاتفين إليَك
  

 



  )٩- ٤: ٤(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل فيلّبي 
ليكن حلمكم معروًفا عند . حين، وأقول أيًضا افرحوايا إخوة، افرحوا في الرّب آّل 

ال تهتّموا بشيء، بل في آّل شيء فلتكن طلباتكم معلومًة لدى . الرّب قريب. جميع الناس
وسالم اهللا الذي يفوق آّل فهم، يحفظ قلوَبكم وبصائَرآم . اهللا بالصالة والتضّرع مع الشكر

ن من حّق، أو أدب، أو عدل، أو نقاوة، أو وبعد أّيها اإلخوة، مهما يك. في المسيح يسوع
وما . صفة محّببة، أو حسن صيت، إن تكن فضيلٌة أو مديٌح، ففي هذه فلتكن أفكارآم
  .تعّلمتموه وتسّلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فّي فبهذا اعملوا، وإله السالم يكون معكم

  )١٨- ١: ١٢(فصل شريف من بشارة القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير 
بل الفصح بسّتة أّيام، أتى المسيح إلى بيت عنيا، حيث آان لعازر الذي مات ق  

فصنعوا له هناك عشاًء، وآانت مرتا تخدم، وآان لعازر . وأقامه يسوع من بين األموات
أّما مريم فأخذت رطل طيٍب من مائع الناردين آثير الثمن، ودهنت . أحد المّتكئين معه

فقال أحد تالميذه، يهوذا . ، فعبق البيت برائحة الطيبقدَمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها
ِلم َلم ُيبع هذا الطيب بثالث مئة . سِلَمهبن سمعان اإلسخريوطّي، الذي آان مزمًعا أن ُي

دينار وُيعطى للمساآين؟ وإّنما قال هذا ال اهتماًما منه بالمساآين بل ألّنه آان سارًقا، وإذ 
فإّن . دعها إّنما َحِفَظته ليوم دفني: فقال يسوع. ى فيهآان الكيُس عنده آان يأخذ ما ُيلق

وعلَم جمٌع آثيٌر من . المساآين هم عندآم في آّل حيٍن، وأّما أنا فلسُت معكم في آّل حين
اليهود أّنه هناك، فجاؤوا ال من أجل يسوع فقط بل لينظروا أيًضا لعازر الذي أقامه من 

ألّن آثيًرا من اليهود آانوا . لوا لعازر أيًضافقصد رؤساء الكهنة أن يقت. بين األموات
وفي الغد لّما سمع الجمُع الكثير الذين جاؤوا إلى العيد بأّن . بسببه يذهبون فيؤمنون بيسوع

: يسوع يأتي إلى أورشليم، أخذوا سعف النخل وخرجوا الستقباله وهم يصرخون قائلين
يسوع وجد جحًشا فرآبه، آما هو  وإّن. ُهوشعنا، مبارٌك اآلتي باسم الرّب ملك إسرائيل

هذه . ال تخافي يا ابنة صهيون، ها إّن ملكِك يأتيِك راآًبا على جحش ابن أتان. مكتوب
األشياء لم يفهمها تالميذه أّوًال، ولكن لّما ُمّجد يسوع، حينئذ تذّآروا أّن هذه إّنما ُآتبت عنه 

معه حين نادى لعازر من القبر وأقامه وآان يشهد له الجمع الذين آانوا . وأّنهم عملوها له
  .ومن أجل هذا استقبله الجمُع ألّنهم سمعوا بأّنه قد صنع هذه اآلية: من بين األموات

  )باللحن الرابع(النشيد لوالدة اإلله بدل إّنه واجٌب حقًّا 
بسعف والرّب هو اهللا وقد ظهر لنا، فأقيموا عيًدا وابتهجوا، وهلّموا بنا نعّظم المسيح، 

  .مبارك اآلتي باسم الرّب مخّلُصنا: أغصان نهتف نحوه بالتسابيح قائلينو
  ترنيمة المناولة

  .هللوّيا. الرّب هو اهللا وقد ظهر لنا. مبارك اآلتي باسم الرّب
  

  بعد المناولة نرّتل نشيد العيد األّول
 

  القّديس لعازر الصّديق
، ودعوته ليسوع )٤٤-١: ١١(في إنجيل يوحّنا  نجد قّصة إقامة لعازر من بين األموات

ل   آتعبير عن الشكر على العشاء ان بالجمي ذَ   . والعرف ا عن ه ا   ينالنصَّ  ينوخارًج ال ُيخبرن
ان         .العهد الجديد شيًئا آخر عنه ه أخت ا، وأّن ل ه من بيت عني ا   ونعرف أّن ريم ومرت ا م  .هم

  .قّديًساطالما اعتبره تقليد الكنيسة، في الشرق والغرب،  وأّن



د    ،أيًضا أّن لعازر هرفومّما نع ه  من بع ا    قيامت وات، دع ين األم ى عشاء    يسوع  من ب إل
رين     "ر رؤساء الكهنة فقّر )١٠-١: ١٢يوحّنا ( على شرفه أقامه ا، ألّن آثي ازر أيًض ل لع قت

  . وتنقطع أخبار هذه األسرة هنا ).١٠" (من اليهود آانوا بسببه يؤمنون بيسوع
ي،   .األّول شرقّي والثاني غربّي ليَدينغير أّننا نجد في تاريخ الكنيسة تق أّما التقليد الغرب

حين أّن   في . في مرسيليا بفرنساقد ذهب لُيبّشر بالمسيح  ،فيعتبر أّن لعازر، من بعد قيامته
قًفا لقبرص     د صار أس ّدة   بقي   ه، وأنّ التقيلد الشرقي ُيخبرنا بأّنه ق قًفا م ين سنة  أس ا  . ثالث أّم

د  و .وهي الرنكا الحالّية) Kittim(ينة آيّتيم آرسّيه األسقفي فكان في مد قد انتشر هذا التقلي
  .شبه مؤّآًداجعله منذ القرن الرابع الميالدي، األمر الذي 

ر  لوحة  زال آّل شّك مع اآتشاف    ٨٩٠خالل سنة و ام   قب ا   من الرخ ازر  "ُنقش عليه لع
  . رفاته القبر ُوجدت فتحوبعد . "صديق المسيح

، وبعد ذلك .اء من رفاته إلى مدينة القسطنطينّيةُنقلت أجزيبّية خالل فترة الحروب الصل
  .الزالزل، بسبب الحروب القبر ومكان القبرضاع 
 

ريح   ى الض ر عل م ُيعث نة ول إّال س
اف   ١٩٧٢ ّم إآتش دما ت ة ، عن اللوح

ة،  االرخامّي ّيدت عليه د ُش الل وق ، خ
طى،  رون الوس ة  الق ة  آنيس ي مدين ف

  .الرنكا
 
 
 

ازر الصّديق في الحادي والعشرين من        ُتعّيد الكنيسة ا   الالتينّية للقّديس لع ران، أّم حزي
  .قبل أحد الشعانين "بسبت لعازر"المعروف ه في السبت الكنيسة البيزنطّية فُتعّيد ل

ـ    ا، ولكّنه مخّصصة لهنجد صالة  للقّداس الالتيني القديموفي الصالة الجنائزّية  تصفه ب
د دللعهد الجسير تفبسبب وذلك  ، "فقير األرض" رون الوسطى    ساد في   ي رة الق ود   ،فت وتع

د  هذا التقليد و .في القرن الرابعأصوله إلى آباء الكنيسة  ازر   اق ر أّن لع صديق المسيح   عتب
  .)٣١-١٩: ١٦(إنجيل لوقا  نجد قّصته مع الغني في الفقير الذي هو نفسه لعازر 

وحده دون   يسوع قد صادقهد، وأّن لشرقّية تعتبره من أغنياء اليهوأن الكنيسة افي حين 
  .مساعدته للفقراء والمحتاجينسواه بسبب 

ة من     ، فقد أرادها المسيح رّبنا قيامة لعازر من بين األمواتأّما  ّك بالقيام ّل ش دحًضا لك
ه  بًقا لقيامت ًدا مس وات، وتأآي ين األم ان يعرف هو ب ه آ م ، ألّن ه، أّنه ة آإل سيخترعون قّص

  .اء البشردالخالصّية لفقيامته لُينكروا  سرقة جثمانه



 نشرة األحد
   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  
  ٢٠٠٩ نيسان ١٢ األحد           ٣٧٨العدد 

  
  قيامة رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح

  أبينا الباّر باسيليوس المعترف أسقف باريوسوفيه أيًضا تذآار 
  
  

  بعد مبارآة مملكة اآلب واالبن والروح القدس
. ات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبورالمسيح قام من بين األمو

  ).ُتعاد بعد آّل من اآليات التالية(
  . ويهرْب مبغضوُه من وجِهِه. ليُقم اهللا فيتشتََّت أعداؤه - ١
  .آما يذوب الشمع أمام النارو. ليتبّددوا آما يتبّدُد الدخان - ٢
  .وليفرِح الصّديقون.  آذلك يهلُك الخطأة أمام اهللا - ٣
  .فلنبتهْج ونفرْح به.  اليوم الذي صنعه الرّبهذا هو - ٤

  
  ترنيمة الدخول

خّلصنا يا ابن اهللا يا َمن قام من بين . في المجامع بارآوا اهللا الرّب من ينابيع إسرائيل  
  .األموات نحن المرّنمين لَك هللوّيا

  )باللحن الخامس(النشيد 
. ياة للذين في القبورالمسيح قام من بين األموات ووطئ الموت بالموت ووهب الح  

  )ثالًثا(

  
  )باللحن الرابع(اإليباآوئي 

ر    دحرًجا عن القب ْدَن الحجر م ريم، فوج ع م ّن م واتي آ صبَح الل َبَقِت ال ن . س ِمعَن م وس
ان                      : المالك ائِق األآف سان؟ ُأنظْرَن لف وتى آإن ين الم يِّ ب ضوِء األزل . ِلَم تطُلبَن َمن هو في ال

  . الرّب قد قام وأمات الموت، ألّنه ابُن اهللا المخّلُص جنَس البشرأسِرعَن وبّشْرَن العالم بأّن

  )باللحن الثاني أو الثامن(القنداق 

وإن نَزْلَت إلى القبر يا َمن ال يموت، فقد نقْضَت قدرَة الجحيم وقمَت آظافٍر، أّيها المسيح        
  .يا مانَح الواقعين القيامولرُسِلَك وهبَت السالم، . وللنسوة حامالِت الطيب قلَت افرْحَن. اإلله

  
  …أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم: بدل النشيد المثّلث الّتقديس

  

  )٩- ١: ١(فصل من أعمال الرسل القّديسين 

ا،                      ُم به ا ويعّل سوُع َيعمُله قد أنشأُت الكالَم األّوَل يا ثاوفيُلس، في جميع األمور التي ابتدَأ ي
ذين            من بعد أن أو   . إلى اليوم الذي صِعَد فيه     ذين اصطفاهم، ال َل ال صى بالروح القدس الرس

م          . أراهم أيًضا نفَسه حيًّا بعد تأّلِمِه ببراهيَن آثيرة        ا ويكلُِّمه ين يوًم وهو يتراءى لهم مّدَة أربع



وت اهللا  صُّ ملك ا يخ ليم    . عّم ن أورش وا م اهم أن ال تبرح م أوص ُل معه و يأآ ا ه ل . وفيم ب
اء         . يانتظروا موعَد اآلِب الذي سمعتموه منّ        َد بالم ا عّم ا إّنم إّن يوحّن سُتعمَّدون      . ف تم ف ا أن أّم

ائلين     . بالروح القدس بعد هذه األّيام بقليل      سأله المجتمعون ق ردُّ           : ف ان ت ذا الزم ا ربُّ أفي ه ي
ا اآلب في            . الُملَك إلى إسرائيل؟ فقال لهم     ي جعله ة الت ات واألزمن وا األوق م أن تعرف ليس لك
تن ّنكم س اّص، لك لطانه الخ يكمس دس عل روح الق ول ال ّوًة بحل ون لي شهوًدا في . الون ق فتكون

  .وفي جميع اليهودّية والسامرة وإلى أقصى األرض. أورشليم
  

  )١٧- ١: ١(فصل شريف من بشارة القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير 

د      . وآان الكلمُة اهللا. والكلمُة آان عند اهللا  . في البدء آان الكلمة      دء عن ان في الب ذا آ . اهللاه
ّون      . آلٌّ به ُآّون   اة     . وبغيره لم ُيكوَّن شيٌء مّما ُآ ه آانت الحي اس،        . في وَر الن اُة آانت ن والحي

ه   . والنوُر يضيُء في الظلمة    ذا               . والظلمُة لم تدرآ ا، ه ٌل من اهللا اسمه يوحّن ٌل مرَس ان رج آ
شهَد      لم يكن هو النورَ   . حّتى يؤمَن الجميُع بواسطته   . جاء للشهادة لكي يشهَد للنور     ان لي  بل آ

ه                            . للنور الَم ب الِم والع ان في الع الم، آ ى الع ساٍن آٍت إل لَّ إن ر آ ذي يني يَّ ال وَر الحقيق آان الن
ه          . والعالُم لم يعرْفه  . ُآّون م تقبْل ُته ل ته وخاّص ى خاّص وه فأعطاهم          . أتى إل ذين قبل لُّ ال ا آ فأّم

ذي      . سلطاًنا أن يكونوا أبناء اهللا     ون باسمه، ال ٍم، وال        الذين يؤمن شيئة لح ن ال من دٍم وال من م
َد     . والكلمُة صار جسًدا وحلَّ فينا    . من مشيئِة رجٍل، لكن من اهللا ُولدوا       َده مج وقد أبصرنا مج
هذا هو الذي قلُت عنه إّن : ويوحّنا شهد له وصرخ قائًال. وحيٍد من اآلب، مملوًءا نعمًة وحقًّا

دُم منّ               ه أق ي ألّن ان قبل د آ ان              . يالذي يأتي بعدي ق ًة مك ا أخذنا، ونعم ه نحن آلُّن ومن امتالئ
  .وأّما النعمُة والحقُّ فبيسوَع المسيِح قد حصال. نعمة، ألّن الناموس ُأعطي بموسى

  )باللحن األّول(النشيد لوالدة اإلله 

ة افرحي     : إّن المالَك خاطَب الممتلئَة نعمة       ول افرحي، ألّن    . أّيتها العذراء النقّي ًضا أق وأي
وم الثالث            ابنِك ق   ر في الي ام من القب تنيري   . د ق تنيري اس دة     . اس ليم الجدي ا أورش ألّن مجد   . ي

ه افرحي             . افرحي اآلن وسّري يا صهيون    . الرّب قد أشرق عليكِ    دة اإلل ا وال ة ي ا نقّي وأنِت ي
  .بقيامة ولدِك

  ترنيمة المناولة

سيِح خذوا       وا        . جسد الم ضُب ذوق ذي ال ين وع ال ا   . والينب ال (هللوّي دل      وُتق ًضا ب اقبلني  " أي
  ").اليوم شريًكا

  بعد المناولة نشيد العيد

  .المسيُح قاَم من بين األموات، ووطئ الموَت بالموت، ووهَب الحياَة للذين في القبور  

 ).ثالًثا (…المسيُح قام" ليكن اسُم الربِّ مبارًآا "ًضا عنعو
  

  سيرة قّديس
  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

 
  القّديسون الشهداء مارون ورفَقيه أفتيخيوس وفيكتورينوس مع أآيالوس ونيريوس
Sants Martyrs Marone, Evtichius, Victorinus, Achilleus et Nereus 

 



تدور وقائع حياة هؤالء القّديسين داخل البالط اإلمبراطوري في روما، ألّنهم آانوا من 
  .أشراف روماالساللة الملكّية ومن أعيان البالط و

ولفهم سرة حياتهم ال بّد لنا من العودة قليًال إلى مجريات األحداث في اإلمبراطورّية 
  .الرومانّية

  
 Nero Claudius Caesar(ما أن أنهى نيرون 

Augustus Germanicus (الذي ١حكمه الدامي 
ُعرف بالقتل والحرق واالضطهاد والجنون، حّتى بدأ 

  . بقه بشيءعهد جديد لم يتمّيز عن سا
  
  
  
  

  
 ٢إّنه عهد القائد العسكري فسبسيانوس

)Titus Flavius Vespasianus ( الذي
، وقاد حملة ٦٩ُتّوج إمبراطوًرا سنة 

تأديب اليهود وتشتيتهم وتدمير أورشليم 
، وآانت نهايته أن ُأصيب ٧٠سنة 

  .بمرض قوّي ومات
  
  
  
  

بعد موت فسبسيانوس 
 Titus (٣تيتوسخلفه ابنه 

Flavius Vespasianus (
الذي لم يتثنَّ له الوقت للقيام 
بأّي عمل ُيذآر إذ إّنه مرض 

  .هو اآلخر ومات
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 فوصل إلى سّدة الحكم
 Titus (٤وسدوميتيان

Flavius Domitianus( 
وهو االبن األصغر 

ولد في لفسبسيانوس، وقد 
الرابع والعشرين من تشرين 

، وتوّلى سّدة ٥١األّول سنة 
، وآان ال ٨١الحكم سنة 

يزال في الثالثين من عمره، 
وتّمت تصفيته بمؤامرة في 

وعرف . ٩٦أيلول سنة 
حكمه ثاني اضطهاد على 

  .المسيحّيين
  
  

 وأخيه  بشخصّية إدارّية وحازمة، وهو الذي آان قد عاش في ظّل أبيهوسدوميتيانامتاز 
تيتوس آكقائد عسكري فّذ ومنتصر، وقاد الحروب الضارية ضّد الجرمانّيين وصّد 

  .هجوماتهم على المملكة وانتصر عليهم
وهكذا آانت صدمته ". سّيدنا وإلهنا"أحّب دوميتيانوس األّبهة والمجد، وأن يدعوه الناس 

  .قب إّال على يسوع المسيحمع المسيحّيين آبيرة ألّنهم لم يتعّودوا على إطالق مثل هذا الل
وآانت المسيحّية قد وجلت سرًّا إلى البالط الملكي، واعتنقها بعض أقرباء اإلمبراطور 

وفيكتورينوس ) Evtichius(أفتيخيوس الذين ينحدرون من ساللته، من بينهم 
)Victorinus ( والشاّبة دوميسيّال)Domitilla (ابنة عّم دوميتيانوس.  

يد مع مشكلة تزويج دوميسيّال التي آانت يتيمة األب واألّم، وبدأت القّصة بالتحد
شقيق ) Flavius Clement(إآليمنضوس - وآكقاصر ُعهد بتربيتها إلى عّمها فالفيوس

وعلى عادة تلك األزمنة، آان عّمها قد أعطى آلمة شرف ألحد . اإلمبراطور دوميتيانوس
ا له، وآان هذا من أعضاء مجلس بأن يزّوجه) Aurilianus(النبالء ُيدعى أوريليانوس 

العيان، فرأى عّمها في تزويجها منه توطيًدا ألواصر الصداقة بين السيناتور أوريليانوس 
وآُبر الحلم في رأسه العريس المتنظر إذ وجدها فرصة سانحة ليضع يده . واألسرة الحاآمة

  ! تيانوسوَمن يدري لعّله يصل إلى سّدة الحكم من بعد دومي. على ميراث الطفلة
ولم يتوّقف األمر عند هذا الحّد بي العّم والعريس، ألّن عالقة موّدة وثقة قد ربطت بين 

  .اإلمبراطور وأوريليانوس حّتى إّن دوميتيانوس منحه لقب قنصل
وشاءت الظروف أن يتعّرف الثالثة إفتيخيوس وفيكتورينوس ودوميسيّال على المسيح 

وآان بين . ، وأن يهتدوا إلى اإليمان بالمسيحعن طريق جماعة المسيحّيين في روما
أعضاء الجماعة مسيحّي شديد التقوى ُيدعى مارون، فهذا اآتسب صداقة أبناء البالط 
الثالثة، وعندما حان وقت تزويج الشاّبة دوميسيّال، نصحها مارون بالبقاء بتوًال عفيفة 

وطبًعا جّن جنونه . ريليانوسوإذ اقتنعت منه رفضت الزواج من أو. إآراًما للعروس اإللهي
وبما أّنها آانت من . إذ بدأت تتبّدد من أمام عينيه أحالم الميراث والعرش اإلمبراطوري

                                                            
  .٩٦-٨١حكم خالل السنوات   4



الساللة الملكّية وابنة عّم اإلمبراطور، وجد من الصعوبة بمكان  إيجاد سبب لمعاقبتها، 
دار حكم اإلعدام إّن دوميسيّال مسيحّية وهذا سبب آاٍف إلص: ولمعت في رأسه فكرة رائعة

  .بحّقها، فوشى بها
مثلت دوميسيّال أمام القضاء، الذي أخذ طبًعا بعين االعتبار آونها من الساللة الملكّية، 

وإذ بدت للقاضي استحالة الحكم عليها باإلعدام، أصدر حكمه بنفيها إلى . فلم ُتنكر المسيح
التنسيق مع العريس المزعوم، وعلى ما يبدو أّن هذا الحكم جاء ب). Ponza(جزيرة بونتسا 

الذي فّكر أّنه بإبعادها عن الجماعة المسيحّية في روما، ووتكبيدها مشّقة النفي يجعلها تعدل 
  .عن تصميمها

ُنفيت إًذا دوميسيّال، وبما أّنها ابنة البالط اإلمبراطوري تّم تخصيص فريق بأآمله 
يق الخدمة آّل من أفتيخيوس لخدمتها، وشاءت العناية اإللهّية أن يكون في عداد فر

ونيريوس ) Achilleus(وفيكتورينوس ومارون، ورجَلين آخرين هما أآيالوس 
)Nereus (ولتعاسة حّظ أوريليانوس المنتظر عودة أميرته والزواج . اللَذين آانا مسيحيَّين

  . منها، أن أوصى هؤالء بإقناعها في العدول على رأيها
لكّنها وجد ذاتها أمام بدعة سيمون الساحر التي آانت استقّرت المجموعة في المنفى، و

وبدأ القّديسون بمحاربتها بكّل ما أتاهم اهللا من قّوة، وآان الثمن . منتشرة في أرجاء الجزيرة
  .استشهاد آّل من أآيالوس ونيريوس

في غضون ذلك، بدأ حكم دومتييانوس يتعّثر شيًئا فشيًئا بسبب غطرسته وقمعه إلى أن 
 Marcus (٥نيرفاووصل إلى الحكم إلى .  بتدبير من مجلس السيناتورات٩٦اله سنة تّم اغتي

Cocceius Nerva ( الذي آان معتدًال في سياسته مع المسيحّيين، فأرجع المنفّيين، وبالتالي
  .أعاد دوميسيّال ورفقاها من منفاهم إلى روما

 في البالط، وصار قريًبا ولسوء الحّظ ارتفع شأن أوريليانوس مع هذا التغيير بالسياسة
وقّرر االنتقام من إفتيخيوس وفيكتورينوس ومارون ألّنهم لم يتمّكنوا من . من اإلمبراطور

وبما أّنهم من مارون آان مواطًنا . إقناعها، واعتبرهم مسؤولين على فشل زواجه منها
فكان مصيرهم رومانيًّا واآلخَرين من الساللة المالكة، لم يستطع الحكم عليهم باإلعدام، 

الحكم باألشغال الشاّقة، وُأرسل آّل فرد منهم إلى منطقة مختلفة عن منطقة التي أرسل إليها 
البعيدة عن روما حوالي مائة وثالثين ) Salaria(فُنفي مارون إلى مدينة ساالريا . اآلخَرين

ستطاع حّتى غير أّن هذا الرجل الشجاع ا. آيلومتًرا، وُحكم عليه بالعمل في األرض آالعبيد
ومع مرور الوقت رّقته . في المنفى أن يهدي إلى المسيح الكثيرين من رفقائه العبيد

. الجماعة المسيحّية في المدينة إلى درجة الكهنوت المقّدسة، ومنحه اهللا نعمة صنع العجائب
فلم يبَق أمام أوريليانوس . وإذ ذاعت شهرة هذا الكاهن في أرجاء المنطقة وصلت إلى روما

وى التخّلص منه، وآان يرغب بسحقه بالمحدلة، إّال أّنه لم يتمّكن، فحكم القاضي عليه س
  .بقطع رأسه بحسب ما ينّص عليه القانون للخونة من الرومانّيين
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وهكذا استشهد مارون، في الخامس 
، تارًآا أعطر ١٠٠عشر من نيسان سنة 

رائحة للقداسة ال يزال أريجها حيًّا حّتى 
ونقل . ي روما وجوارهايومنا هذا ف

المسيحّيون جثمانه الطاهر ودفنوه 
وتّم بعد ذلك إعدام آّل مع . بإآرام

وقد شاع . إفتيخيوس وفيكتورينوس
صيت مارون في الغرب والشرق، حّتى 
إّن آثيرين حمله اسمه واّتخذوه شفيًعا، 

  .واقتدوا به، وصار من بينهم قّديسون
  
  
  
  
  

  .نطّية والالتينّية في الخامس عشر من نيسانُتعّيد لهم آّل من الكنيسة البيز
  

 



 نشرة األحد

   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  

  ٢٠٠٩ نيسان ١٩ األحد           ٣٨٠العدد 

  

  قيامة رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيحاألحد األّول بعد 

القّديس الرسول توما والقّديس الشهيد في رؤساء الكهنة بفنوتيوس وفيه أيًضا تذآار 

ر القّديس خاريطون والقّديسة الشهيدة مرتا الفارسّية وأبينا الباّر يوحّنا الذي من دي

  والقّديس جاورجيوس األنطاآي والقّديس إيّما األرملة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  صورة شّك القّديس توما للرّسام اإليطالي آارافاّجيو

  

  بعد مبارآة مملكة اآلب واالبن والروح القدس

. لحياة للذين في القبورالمسيح قام من بين األموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب ا

  ).ُتعاد بعد آّل من اآليات التالية(

  ترنيمة الدخول

خّلصنا يا ابن اهللا يا َمن قام من بين . في المجامع بارآوا اهللا الرّب من ينابيع إسرائيل  

  .األموات نحن المرّنمين لَك هللوّيا

  



  )باللحن السابع(النشيد 

ذ،         . ا الحياة إذ آان القبُر مختوًما أشرْقَت منه أّيه         َت بالتالمي ة وقْف واُب مغلق ولّما آانت األب

  .وجدَّدَت لنا بهم روًحا مستقيًما بعظيِم رحمتك. أّيها المسيُح اإلله قيامة الكّل

  )باللحن الثاني أو الثامن(القنداق 

وإن نَزْلَت إلى القبر يا َمن ال يموت، فقد نقْضَت قدرَة الجحيم وقمَت آظافر، أّيها المسيح        

  .ولرُسِلَك وهبَت السالم، يا مانَح الواقعين القيام. وللنسوة حامالِت الطيب قلَت افرْحَن. اإلله

  )٢٠-١٢: ٥(فصل من أعمال الرسل القّديسين 

شعب                    رة في ال ُب آثي اٌت وعجائ م    . في تلك األّيام، جرت على أيدي الرسل آي انوا آّله وآ

ليمان        دٍة في رواق س ٌد من       . بنفٍس واح م يكن أح ان            ول ل آ الطهم، ب رُئ أن يخ  اآلخرين يجت

ى                  . الشعُب يعّظمهم  الرّب، حّت ؤمنين ب رٍة، م ضّمون بكث ساٍء ين اٍل ون وآان جماعاٌت من رج

و ظّل                 ع ول إّنهم آانوا يخرجون بالمرضى إلى الشوارع، ويضعونهم على فرٍش وأسّرة، ليق

ليم        . بطرس عند اجتيازه على بعٍض منهم      ى أورش ي      وآان يجتمع أيًضا إل دن الت وُر الم جمه

يعهم            شَفون جم انوا ُي يُس    . حولها، يحملون المرضى والمعّذبين باألرواِح النجسة، فك ام رئ فق

وألقوا أيديهم على الرسل . الكهنِة وآلُّ َمن معه، وهم من مذهب الصّدوقّيين، وامتألوا حسًدا 

يًال، وأخر           . وجعلوهم في الحبس العام    سجن ل واب ال ربِّ أب ال  ففتَح مالُك ال إمضوا  : جهم وق

  .وقفوا في الهيكل، وآّلموا الشعب بجميع آلمات هذه الحياة

  

  )٣١-١٩: ٢٠يوحّنا (فصل شريف من بشارة القّديس يوحّنا اإلنجيلي البشير 

ذ            ان التالمي في عشّية ذلك اليوم عينه، وهو األّول من األسبوع، واألبواُب مغلقٌة، حيث آ

ولّما قال هذا . السالم لكم: ع ووقف في الوسط وقال لهممجتمعين خوًفا من اليهود، جاء يسو  

ةً    . أراهم يديه وجنبه، ففرح التالميذ إذ أبصروا الربّ        ا      : وقال لهم يسوع ثاني م، آم سالم لك ال

م         . أرسلني اآلب آذلك أنا أرسلكم     ال له يهم وق روح القدس     : ولّما قال هذا نفخ ف ن  . خذوا ال َم

ذي         . كتم خطاياهم ُأمسكت  غفرتم خطاياهم ُتغفر لهم، وَمن أمس      وإّن توما أحد االثني عشر ال

ربّ  : فقال له التالميذ اآلخرون. ُيقال له التوأم، لم يكن معهم حين جاء يسوع      ا ال . إّننا قد رأين

سامير، وأضع               : فقال لهم  إْن لم أَر موضع المسامير في يديه، وأضع إصبعي في موضع الم

م     وبعد ثمانية أيا . يدّي في جنبه ال أؤمن     ا معه ًضا داخًال وتوم ذه أي سوع   . م آان تالمي أتى ي ف

ا،     : ثّم قال لتوما. السالم لكم: واألبواُب مغلقٌة ووقف في الوسط وقال     ى ههن اِت إصبعَك إل ه



أجاب توما وقال   . وعاين يديَّ، وهاِت يدَك وضعها في جنبي، وال تكن غير مؤمٍن بل مؤمًنا            

سوع   ! رّبي وإلهي : له َك رأ  : قال له ي وا                 ألّن روا وآمن م ي ذين ل َت، طوبى لل ا آمن ا توم . يتني ي

وإّنما ُآتبت هذه لتؤمنوا   . وآيات ُأخر آثيرة صنع يسوع أمام تالميذه لم ُتكتب في هذا الكتاب           

  . ولتكون لكم إذا آمنتم، الحياة باسمه. بأّن يسوع المسيح هو ابن اهللا

  )باللحن السابع(النشيد لوالدة اإلله 

ا           أّيتها المصباُح ا      ع البراي ا أرف ه، ي اس ل ذي ال قي شرُف ال ه، وال ضياء، وأمُّ اإلل ساطُع ال ل

  .آّلها، بالتسابيح نعّظمِك

  ترنيمة المناولة

  .إمدحي يا أورشليم الرّب، سّبحي إلهِك يا صهيون، هللوّيا  

  بعد المناولة نشيد العيد

 .ذين في القبورالمسيُح قاَم من بين األموات، ووطئ الموَت بالموت، ووهَب الحياَة لل

  

  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

 

  القّديس الرسول توما

ولد القّديس توما في إقليم الجليل من 

. أسرة بسيطة وفقيرة، اسم أبيه ديونانوس

ومعنى اسم توما باآلرامّية التوأم وتفسيره 

عرف َمن ولم ُيولقد آان توأًما  .العجيب

أّما اسم توما باليونانّية فهو . هو أخوه

  .ديديموس

  

  

 



ه إلى شمال اتعتبر بعض آتب التاريخ أّنه ولد في أنطاآية، وال نعلم متى نزح والد

الجليل حيث نما وترّبى فى شمال الجليل، ورّبما مضى إلى هناك لينال قسًطا من التعليم، 

عاش توما فى . ة الجليل الجنوبّيةثّم بعد ذلك عاد ليستقّر فى منطق. ولكّنه لم يوّفق فى ذلك

 بيده زاوية نّجار، حامًال بعض الصور الشرقّية في اهالجليل يعمل في النجارة أّوًال، لذلك نر

لذلك عندما التقى به يسوع فيما بعد عرفه .  وطنهيسوع فيورّبما آان من أصدقاء طفولة 

 نحوا تعّلم هذه المهنة بعد نزوحه مل صياًدا للسمك ورّبمعبعد ذلك . وأحّبه وآان مقّرًبا إليه

وقد وهب اهللا توما الشاّب نفًسا صالحة وقلًبا تقيًّا يميل إلى الفضيلة منذ . بحيرة طبرّية

 ولذلك استحّق أن يكون في عداد ،صباه،  فكان يحّب قراءة الكتب المقّدسة ومعرفة الحّق

أّما . عاه ليصير تلميًذا لهوعندما وجد فيه الرّب جميع هذه االستعدادات د. تالميذ يسوع

ومن صفات . عهد الجديد لم يذآر لنا شيًئا عنهاآيفّية دعوته فال نعرف عنها شيًئا، ألّن ال

توما أّنه آان آثير الشكوك، وعصبّي المزاج وآثير االرتباك، وفي الوقت عينه آان رجًال 

يسوع إلى أورشليم  ولذلك عندما حان الوقت لينـزل ة،شهًما ومرهف الحّس وقوّي العاطف

لُيقيم لعازر من بين األموات، اعترض التالميذ من أجل مؤامرات اليهود لقتل المخّلص، 

ومن ). ١١: ١٦يوحّنا " (لنذهب نحن أيًضا لكي نموت معه: "أّما توما وحده فأجاب زمالئه

حين ُقبض على يسوع،  لم يكن مع التالميذ الذين هربوا هاألمور التي يجب أن نعرفها أّن

ولذلك نجد أّنه، بسبب عزلته هذه، لم يسمع أخبار قيامة الرّب . زل بنفسهعتولكّنه مضى وا

لقد حزن توما بالفعل على السّيد .  ولم يتأّهب ذهنه لقبولها،التي انتشرت وتناقلها الكثيرون

قيامة الرّب، ب ابيًر آهوأتى شّك. ا، ولكّن حزنه آان انطوائيًّهوال موتهالمسيح عندما رأى أ

لذلك لم يطاوع نفسه، وبات يحتاج إلى دليل قوّي يثبت له أّن هذا الجسد يمكن أن يقوم 

  .ثانية

بعد صعود يسوع إلى السماء آان توما في عداد التالميذ الذين حّل عليهم الروح القدس 

 . انطلق إلى الهندوبدأ بشارته أّوًال في اليهودّية وأورشليم مع الرسل، ثّم. فى عّلية صهيون

ولقد أثبت التقليد الكنسّي ذلك ألّن الكنيسة فى جنوب الهند ُتعرف حّتى اآلن بالكنيسة 

 وُيقال إّنه التقى هناك ، طريقه إلى الهند مّر ببالد فارسوفي. سهاالتوماوّية نسبة إلى مؤّس

ّمدهم وترآهم بالمجوس الثالثة الذين جاءوا إلى المسيح في ميالده، وعّلمهم اإليمان وع

ولقد صنع اهللا مع القّديس توما عجائب آثيرة .  هناك ليكملوا التبشير بالمسيح في منطقتهم

. خالل تبشيره في الهند، ففي بناء أّول آنيسة استأذن توما الملك لُيباشر البناء، فلم يأذن له



ميناء، وأراد وحدث في غضون ذلك أّن خشبة آبيرة وثقيلة جدًّا ساقتها أمواج البحر إلى ال

لم يستطع أحد من رجاله سحبها، تقّدم عندما الملك أن يخرجها ويأخذها لبناء بالطه، و

وإذ إراد الملك أن !  هذه الخشبة لبناء آنيسة وأنا أحملها وحديبنيالقّديس وقال للملك ه

ربط الخشبة بمنطقته إذ فصنع توما معجزة بقّوة المسيح، . ، أمره بأخذهاهيعرف صدق

عندئذ عليها إشارة الصليب، وشرع يسحبها فكان آَمن يجّر تينة على وجه المياه،  ورسم 

وبعد ذلك بنى توما سبع آنائس . وسمح له ببناء الكنيسة. آمن الملك وجميع رجال قصره

  . أخرى في عّدة مدن

يذآر لنا التاريخ أّن بشارة توما وصلت إلى حدود الصين خالل تنّقله من والية إلى 

 في ٧٢وانتهت حياته باستشهاد سنة . قي توما في بالد الهند حوالي عشرين سنةب. أخرى

  .المكان المسّمى اآلن جبل مار توما

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضريح القّديس توما بالهند

  

 احتفلت آنيسة الهند بمرور تسعة عشر قرًنا على استشهاد توما ١٩٧٢في سنة 

  .الرسول

وُتعّيد له الكنيسة .  في السادس من تشرين األّولُتقيم له الكنيسة البيزنطّية تذآاًرا آخر

  .الالتينّية في الثالث من تّموز

  

  القّديسة إّيما األرملة

Sainte Emma de Sangau 



  

  .أّيما سام ألماني يعني النبيلة

، ال تزال ذراع هذه ) en WestphalieSaint Ludger(في دير القّديس لودغر في ويستفاليا بألمانيا 

  .لينالوا منها البرآة والشفاءوتستقطر المؤمنين القّديسة محفوظة بدون فساد 

صعبة المراس، فزّوجها جدًّا، وعلى ما يبدو أّن والدتها آانت آانت إّيما من أسرة نبيلة 

بسبب  غير أّن هذا الزواج لم يدم طويًال والدها باآًرا من أحد آونتات المنطقة الساآسونّية،

  .وفاة زوجها المبّكر

وقد اختلف مؤّرخو سيرة حياتها، إذ رأى بعضهم أّن ترّملت بدون أن ُتنجب أوالًدا، 

 وأّن أحدهما أصبح أسقًفا وقّديًسا وهو القّديس .ورأى البعض اآلخر أّن أنجبت ولَدين

  .أّن هذا القّديس آان أخاهااآلخرون ، في حين اعتبر )saint Meinwerk(ماينورك 

السير في طريق القداسة، فبدأت بتوزيع ثروتها الطائلة وفاة زوجها، قّررت إّيما بعد 

اء الطامعين بثروتها، وانطلقت تخدم الفقروحسد لعصر اعقلّية ذلك وتحّدت . على المساآين

ي التاسع ف ورقدت بالرّب .المحتاجينوأمضت باقي حياتها بالصالة ومساعدة . والضعفاء

وأصبحت شفيعة ومن بعد رقادها فاحت منها رائحة القداسة . ١٠٤٠عشر من نيسان سنة 

  .سّكان تلك المنطقة

  .ُتعّيد لها الكنيسة الالتينّية في مثل هذا اليوم التاسع عشر من نيسان

  

  )Antioche de Pisidie(ة بيسيدّيأنطاآية الجيوس أسقف القّديس جاور

االضطهاد الذي آان ضّد تكريم اإليقونات في القرن عاش هذا القّديس خالل فترة 

  . سلك طريق الحياة الرهبانّيةوآغيره من الشّبان األتقياء . التاسع

ونظًرا إلى سيرة حياته الباّرة تّم 

ة اختياره أسقًفا ألنطاآية البيسيدّي

 في ترآّيا) Yalvaçالمعروفة اليوم بـ (

، وهي غير أنطاآية شمال بامفيليا

   .العاصمة

  بقايا مدينة أنطاآية البيسيدّية



.  للدفاع عن تكريم اإليقونات٧٨٧قياوي السابع المنعقد سنة واشترك في المجمع الن

 ضّد ة، حملته الشهير٨٢٠-٨١٣وعندما شّن اإلمبراطور الون اإليصوري، بين السنوات 

وهّب يدافع عن تكريم اإليقونات ،  القسطنطينّيةفي آان جاورجيوستكريم اإليقونات، 

  .٨١٥ رّب في منفاه، حوالي سنةورقد بالوآانت النتيجة أن ُنفي وُسجن، . المقّدسة

  .ُتعّيد له الكنيستان البيزنطّية والالتينّية في التاسع عشر من نيسان

  

  القّديسة مرتا الشهيدة الفارسّية

وبحسب التلقيد الكلداني آانت هذه ابنة . ُتعتبر بين آبار القّديسات في الكنيسة الكلدانّية

. وآانت قد نذرت العفاف. ٣٤١ سنة النورسبت للقّديس فوسي الفارسي الذي استشهد يوم 

 ،لم تجحد المسيح ولّما .فوشي بها إلى الملك ثابور الثاني، ومثلت أمام القضاة للمحاآمة

  .عذبات ال ُتطاقُقطع رأسها بالسيف بعد أن ذاقت 

 ُتعّيد لها الكنيستان األشورّية والكلدانّية في السادس عشر من نيسان، أّما الكنيسة الالتينّية

 . في أعداد الحقة من نشرتناقّصة حياتها آاملة ترّقبوا .ففي التاسع عشر منه



 نشرة األحد

   زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

  

  ٢٠٠٩ نيسان ٢٦ األحد           ٣٨١العدد 

  

  قيامة رّبنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح بعد األحد الثاني

  أبينا الجليل في القّديسين باسيليوس أسقف أماسيا وحامالت الطيبوفيه تذآار 

  

  القدسبعد مبارآة مملكة اآلب واالبن والروح 

. المسيح قام من بين األموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور

  ).ُتعاد بعد آّل من اآليات التالية(

  ترنيمة الدخول

خّلصنا يا ابن اهللا يا َمن قام من بين . في المجامع بارآوا اهللا الرّب من ينابيع إسرائيل  

  .األموات نحن المرّنمين لَك هللوّيا

  )باللحن الثاني(القيامة نشيد 

ولّما أقمَت األموات من      . لّما نـزلَت إلى الموت أّيها الحياة الخالدة، أمتَّ الجحيم بسنى الهوتك            

  .أّيها المسيُح إلهنا، يا ُمعطي الحياة، المجُد لك: تحت الثرى، صرخت جميُع قّوات السماوّيين

  )باللحن بالثاني(النشيد ليوسف الوجيه 

زه إّن يوسف الو وط، وجّه يٍّ وحن ٍن نق ه بكف زل من الخشبة جسدَك الطاهر، ولّف ه أن جي

  . لكّنَك قمَت في اليوم الثالث يا رّب مانًحا العالم عظيم الرحمة. ووضعه في قبٍر جديد

  )باللحن الثاني(النشيد لحامالت الطيب 

ق      : إّن المالك وقف عند القبر، وهتف بالنسوِة حامالِت الطيب         وب تلي األموات إّن الطي . ب

  .قد قام الربُّ مانًحا العالم عظيم الرحمة: فاصرخن. لكّن المسيح قد ظهر غريًبا عن البلى

  نشيد شفيع الكنيسة

  )باللحن الثاني أو الثامن(القنداق 

ها المسيح وإن نَزْلَت إلى القبر يا َمن ال يموت، فقد نقْضَت قدرَة الجحيم وقمَت آظافٍر، أيّ       

  .ولرُسِلَك وهبَت السالم، يا مانَح الواقعين القيام.  الطيب قلَت افرْحَنتوللنسوة حامال. اإلله

  

  )٧- ١: ٦(فصل من أعمال الرسل القّديسين 



في تلك األّيام، لّما تكاثر التالميذ، حدث تذّمٌر من اليونانّيين على العبرانّيين، بأّن أراملهم 

الوا    فدعا االثنا عشر جم   . آّن ُيهَملَن في الخدمة اليومّية     ذ وق رك      : هور التالمي ال يحسن أن نت

د     اروا . آلمة اهللا ونخدم الموائ ا اإلخوة    ،فاخت د        ، أّيه م بالفضل، ق شهد له نكم ُي اٍل م  سبعة رج

ونحن نواظب على الصالة وخدمة . مألهم الروح القدس والحكمة، فنقيَمهم على هذه الحاجة

ة تف  . الكلم اروا اس ور، فاخت ع الجمه دى جمي الم ل ُسن الك ان  فَح ن اإليم ا م ًال ممتلًئ انَس رج

يًال     والوس دخ اس ونيق ون، وبرمن انور وطيم ورس، ونيك بُّس وبرخ دس، وفيل روح الق وال

وآانت آلمة اهللا تنمو، وعدد . وأقاموهم أمام الرسل، فصّلوا ووضعوا عليهم األيدي. أنطاآيًّا

  .ن اإليمانالتالميذ يتكاثر في أورشليم جدًّا، وآان جمٌع آثيٌر من الكهنة يطيعو

  

  )٨: ١٦ إلى ٤٣: ١٥(فصل شريف من بشارة القّديس مرقس اإلنجيلي البشير 

ة، وهو عضٌو شريٌف في المجلس                   ان هو    . في ذلك الزمان، أتى يوسف الذي من الرام وآ

سوع           . أيًضا ينتظر ملكوت اهللا    يالطس وطلب جسد ي ى ب يالطس    . فدخل بجرأٍة عل فتعّجب ب

ك من     . ا قائد المئة وسأله هل له زماٌن قد مات فدع. من أّنه مات هكذا سريًعا  ا عرف ذل ولّم

ان          . قائد المئة وهَب الجسَد ليوسف     ه في الكّت ه ولّف ا وأنزل د         فاشترى آّتاًن ٍر ق  ووضعه في قب

ر        . ُنحَت في صخرة   اب القب ى ب ًرا عل ريم أمُّ يوسى           . ودحرج حج ة وم ريم المجدلّي وآانت م

الومة              ولّما انقضى السبتُ  . تنظران أين ُوضع   ريم أمُّ يعقوب وس ة وم ريم المجدلّي  اشترت م

وآّن . وبّكرَن جدًّا في أّول األسبوع، وأتين القبر وقد طلعِت الشمس      . حنوًطا ليأتين ويحّنْطَنه  

ألّنه . يقلَن فيما بينهّن َمن يدحرُج لنا الحجر عن باب القبر؟ وتطّلعَن فرأين الحجر قد ُدحرج              

ذهلنَ                    فلّما دخلن . آان عظيًما جدًّا   ضاُء فان ٌة بي ه حّل ين علي ًسا عن اليم ابًّا جال َن ش ر رأي .  القب

ّن ال له ذهلَن: فق ام  . ال تن د ق صلوب؟ ق سوع الناصرّي الم بَن ي ا . َأتطل و ههن يس ه ا . ل وه

ه       ذي وضعوه في ذه ولبطرس         . الموضع ال َن لتالمي بَن وقل ل       . لكن اذه ى الجلي سبقكم إل ه ي . إّن

َرْرنَ      فخرْجَن. هناك ترونه آما قال لكم     دهش       .  من القبر سريًعا وف دُة وال َذتُهنَّ الرع د أخ . وق

   .ألّنهّن آّن خائفات. ولم يقلَن ألحٍد شيًئا

  )باللحن األّول(النشيد لوالدة اإلله 

ة افرحي     : إّن المالَك خاطَب الممتلئَة نعمة       ول افرحي، ألّن    . أّيتها العذراء النقّي ًضا أق وأي

وم الثالث               ر في الي ام من القب د ق تنيري   . ابنِك ق تنيري اس دة     . اس ليم الجدي ا أورش ألّن مجد   . ي

ه افرح            . افرحي اآلن وسّري يا صهيون    . الرّب قد أشرق عليكِ    دة اإلل ا وال ة ي ا نقّي ي وأنِت ي

  .بقيامة ولدِك

  ترنيمة المناولة

 هللوّيا . والينبوع الذي ال ينضُب ذوقوا. جسد المسيِح خذوا

  بعد المناولة نشيد العيد



 .المسيُح قاَم من بين األموات، ووطئ الموَت بالموت، ووهَب الحياَة للذين في القبور

  

  الفراشة البيضاء

ع بأ   ولدت الفراشة البيضاء في حديقة زيّ      ورود   نها الربي ر أنّ  . جمل ال ل       غي م تن  الفراشة ل

 ، زرقاء أو حمراءأوبقعة صفراء أي على أجنحتها   ولم تظهر   . ا من ألوان تلك الورود    واحًد

  .آانت بيضاء آالثلجو

ت و دما آان لعن ر الصورتها ب تتأّم اه النه ي مي سة ف ر و،منعك ورود  تنظ ى ال ا إل  حوله

سها ول لنف وان آانت تق ة األل ت : الزاهي م آن ي جناحان مّلآه، آ ان ل و آ عيدة ل ل س ان مث ون

  !أخواتي الفراشات

وم رماديّ   مصحوبة ب  ت ريح عاصفة،     حد األيام هبّ  أفي   تتالحق في    راحت   ة وسوداء    غي

ضاء في وآر سنجاب        اختبأت الفراشة . السماء وتتصادم مبرقة ومرعدة    ة   بالبي انتظار نهاي

   .السماء حرّب

   !لون  جناحيك خالية من أي،السنجابلها   قال،تها الفراشة أّي،آم أنت غريبة

  . أردفت الفراشة ،ي هكذا وأنا سعيدة بذلكأّملقد أنجبتني 

ارد             واء الب ا  . عند انتهاء العاصفة خرجت الفراشة وطارت في السماء الزرقاء واله وبينم

ره الفراشة من                           م ت ل ل سماء شيء جمي آانت آخر الغيوم في رحيل نهائي، ظهر في أفق ال

ه  قت به وراحت تتأمّ     حّدف. جميع األلوان يخترق السماء آجسر آبير     قبل، قوس من      ،ل جمال

  .رت أن تصل إلى فوق لترى هذا العالم المبهروفّك

ه       القوس مكّ  ا وصلت فرأت أنّ   وأخيًر… طارت وطارت  ّل لون دة لك ساتين عدي : ون من ب

   .صفرأل األّو

ردّ   ، قالت الفراشة  ؟هل أستطيع الدخول   ا أحد     ولم ي دخل  ! عليه واب مفتوحة،     ّنت أل ف  األب

دة آلّ       شمس أشعّ            فوجدت في البستان مزروعات عدي ا ال اللون األصفر، أضفت عليه ا ب تها ه

ورود         طارت الفراشة     . ة اللون  فبدت ذهبيّ  ،الباهرة ين ال ستان ورقصت ب ذا الب ا   و.في ه فيم

  .ا على أجنحتهاهي خارجة أهدتها األشعة شريط نور ذهبي بقي عالًق

وره في         ن األحمر وآأنّ   دخلت البستا  ثّم شر ن ار ال تنطفئ وين ه بحر أقحوان يحترق في ن

ّل انآ ار.  مك ك الن ي تل ة ف ا ،غرقت الفراش ن لونه سة م شعلة لم دتها ال ا أه د خروجه  وعن

  .األحمر

ساتين وآلّ  اقي الب ي ب ه طارت الفراشة ف ا نقطة من لون ستان وهبه زرق، أخضر، أ:  ب

  .جمل الفراشاتأمن ووهكذا أصبحت الفراشة رائعة … بنفسجي

ل  دوم اللي د ق أعن ّلأطف واره وح وس أن يض…  الظالم الق وره األب ر بن ر القم رأى . ظه

  !لو آانت لي ألوانك لحّولت الليل إلى مهرجان ألوان! ما أجملك: الفراشة وقال لها



واني هديّ   أ  إنّ ، قالت الفراشة   ،أنا أيضا آنت هكذا    زح، أ       ل القوس    مّ ة من قوس الق ا اآلن ف

  .لوانيأ إذا أردت أعطيك أنا اختفى،

  .وأنت؟ قال لها القمر

  .ونصبح القمر مّلأوهكذا .  وأعطت ألوانها للقمر.سأعود بيضاء آما أنجبتني أمي

وّ       أّم. ا الجميع آانوا نيامً   ّنفي تلك الليلة لم ينتبه أحد أل       القمر المل ن ا األرض فقد أضيئت ب

  .بقوس القزح

ى األرض ة إل ادت الفراش دماو. ع ها، راحت   أعن ورود رأس شمس ورفعت ال شرقت ال

  هل سيعود قوس القزح؟: تها وتسألالفراشة تروي للجميع قّص

إذا أردت سأعطيك أنا :  وردة زرقاء قالت للفراشةلكّن.  قالت الورود،الربما لن يعود أبًد

  .وظهرت فجأة على جناح الفراشة بقعة زرقاء آالسماء! ا من لونيجزًء

راء  قالت وردة   !أنا أيضا  ون األحمر   ، حم ا الل ورود    .  وأعطته اقي ال ذا فعلت ب  آلّ . وهك

  .ا من لونهاوردة أعطتها جزًء

  !جمل الفراشاتأها إّن. وعادت الفراشة جميلة، مهرجان عيد وألوان

  

ألّن الُمعطي يكتسب الفرح . يمنح العطاء اإلنسان أجمل الفضائل من آّل نوع ولون

أّما البخيل . دًقا، إلى ما هنالك من صفات رائعةويتعّلم البساطة، ويعرف أن يكون صا

  .ائل، ويتعّلم جميع أنواع الحيل للحفاظ على مالهرذفيكتسب جميع ال

 




