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 ممن تصمي   A , B , Cبين التقويم الميالدى والقبطي والجداول العالقة 

 وبوليس مصر الجديدةيلعطية كاهن بكنيسة مار جرجس ه وتنفيذ القس موسى
 

 482هى  السنة الميالدية مخصوم منها عدد 
طريقة 

 الحساب
 السنة القبطية

 
    

 
 

 
  

 
 TABLE    A للسنوات الكبيسة فقط يستخدم 

 بدون باقى 2التى تقبل القسمة على رقم  مثال …2028 ,2024 ,2020 ,2016 ,2012

 
    

 
 

 
  

 
 TABLE    B للسنوات البسيطة فقط يستخدم 

2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2025, 

2026… 
 4أو  1و يكون باقى القسمة   2التى تقبل القسمة على رقم  مثال

 
    

 
 

 
  

 
 TABLE    C للسنوات البسيطة فقط يستخدم 

 3و يكون باقى القسمة   2التى تقبل القسمة على رقم  مثال …2031 ,2027 ,2023 ,2019 ,2015
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TABLE A 

TABLE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشنس 4
1-Jun 

 برمودة 32
1-May 

 برمهات 32
1-Apr 

 امشير 33
1-Mar 

 طوبة 32
1-Feb 

 كيهك 33
1-Jan 

 Jan-2 كيهك Feb 32-2 طوبة Mar 34-2 امشير Apr 32-2 برمهات May 34-2 برمودة Jun 34-2 بشنس 32

 Jan-3 كيهك Feb 34-3 طوبة Mar 32-3 امشير Apr 34-3 برمهات May 32-3 برمودة Jun 32-3 بشنس 32

 Jan-4 كيهك Feb 32-4 طوبة Mar 32-4 امشير Apr 32-4 برمهات May 32-4 برمودة Jun 32-4 بشنس 32

 Jan-5 كيهك Feb 32-5 طوبة Mar 32-5 امشير Apr 32-5 برمهات May 32-5 برمودة Jun 32-5 بشنس 38

 Jan-6 كيهك Feb 32-6 طوبة Mar 38-6 امشير Apr 32-6 برمهات May 38-6 برمودة Jun 38-6 بشنس 32

 Jan-7 كيهك Feb 38-7 طوبة Mar 32-7 امشير Apr 38-7 برمهات May 32-7 برمودة Jun 32-7 بشنس 23

 Jan-8 كيهك Feb 32-8 طوبة Mar 23-8 امشير Apr 32-8 برمهات May 23-8 برمودة Jun 23-8 بؤونة 1

 Jan-9 كيهك Feb 23-9 امشير Mar 1-9 امشير Apr 23-9 برمودة May 1-9 بشنس Jun 1-9 بؤونة 3

 Jan-10 طوبة Feb 1-10 رامشي Mar 3-10 برمهات Apr 1-10 برمودة May 3-10 بشنس Jun 3-10 بؤونة 2

 Jan-11 طوبة Feb 3-11 امشير Mar 2-11 برمهات Apr 3-11 برمودة May 2-11 بشنس Jun 2-11 بؤونة 4

 Jan-12 طوبة Feb 2-12 امشير Mar 4-12 برمهات Apr 2-12 برمودة May 4-12 بشنس Jun 4-12 بؤونة 2

 Jan-13 طوبة Feb 4-13 امشير Mar 2-13 هاتبرم Apr 4-13 برمودة May 2-13 بشنس Jun 2-13 بؤونة 2

 Jan-14 طوبة Feb 2-14 امشير Mar 2-14 برمهات Apr 2-14 برمودة May 2-14 بشنس Jun 2-14 بؤونة 2

 Jan-15 طوبة Feb 2-15 امشير Mar 2-15 برمهات Apr 2-15 برمودة May 2-15 بشنس Jun 2-15 بؤونة 8

 Jan-16 طوبة Feb 2-16 امشير Mar 8-16 برمهات Apr 2-16 مودةبر May 8-16 بشنس Jun 8-16 بؤونة 2

 Jan-17 طوبة Feb 8-17 امشير Mar 2-17 برمهات Apr 8-17 برمودة May 2-17 بشنس Jun 2-17 بؤونة 13

 Jan-18 طوبة Feb 2-18 امشير Mar 13-18 برمهات Apr 2-18 برمودة May 13-18 بشنس Jun 13-18 بؤونة 11

 Jan-19 طوبة Feb 13-19 امشير Mar 11-19 برمهات Apr 13-19 برمودة May 11-19 بشنس Jun 11-19 بؤونة 13

 بؤونة 12
20-Jun 

 بشنس 13
20-May 

 برمودة 13
20-Apr 

 برمهات 11
20-Mar 

 امشير 13
20-Feb 

 طوبة 11
20-Jan 

 Jan-21 طوبة Feb 13-21 امشير Mar 12-21 برمهات Apr 13-21 برمودة May 12-21 بشنس Jun 12-21 بؤونة 14

 Jan-22 طوبة Feb 12-22 امشير Mar 14-22 برمهات Apr 12-22 برمودة May 14-22 بشنس Jun 14-22 بؤونة 12

 Jan-23 طوبة Feb 14-23 امشير Mar 12-23 برمهات Apr 14-23 برمودة May 12-23 بشنس Jun 12-23 بؤونة 12

 Jan-24 طوبة Feb 12-24 امشير Mar 12-24 برمهات Apr 12-24 دةبرمو May 12-24 بشنس Jun 12-24 بؤونة 12

 Jan-25 طوبة Feb 12-25 امشير Mar 12-25 برمهات Apr 12-25 برمودة May 12-25 بشنس Jun 12-25 بؤونة 18

 بؤونة 12
26-Jun 

 بشنس 18
26-May 

 برمودة 18
26-Apr 

 برمهات 12
26-Mar 

 امشير 18
26-Feb 

 طوبة 12
26-Jan 

 Jan-27 طوبة Feb 18-27 امشير Mar 12-27 برمهات Apr 18-27 برمودة May 12-27 بشنس Jun 12-27 بؤونة 33

 Jan-28 طوبة Feb 12-28 امشير Mar 33-28 برمهات Apr 12-28 برمودة May 33-28 بشنس Jun 33-28 بؤونة 31

 بؤونة 33
29-Jun 

 بشنس 31
29-May 

 برمودة 31
29-Apr 

 برمهات 33
29-Mar 

 امشير 31
29-Feb 

 طوبة 33
29-Jan 

 Jan-30 طوبة Mar   31-30 برمهات Apr 31-30 برمودة May 33-30 بشنس Jun 33-30 بؤونة 32

 
 بشنس 32 

31-May 

 
 برمهات 33 

31-Mar 
 طوبة 33  

31-Jan 
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 Jul-1 بؤونة Aug 34-1 أبيب Sep 32-1 ىمسر Oct 32-1 توت Nov 31-1 بابة Dec 33-1 هاتور 33

 Jul-2 بؤونة Aug 32-2 أبيب Sep 32-2 مسرى Oct 32-2 توت Nov 33-2 بابة Dec 32-2 هاتور 32

 Jul-3 بؤونة Aug 32-3 أبيب Sep 32-3 مسرى Oct 38-3 توت Nov 32-3 بابة Dec 34-3 هاتور 34

 Jul-4 بؤونة Aug 32-4 أبيب Sep 38-4 سرىم Oct 32-4 توت Nov 34-4 بابة Dec 32-4 هاتور 32

 Jul-5 بؤونة Aug 38-5 أبيب Sep 32-5 مسرى Oct 23-5 توت Nov 32-5 بابة Dec 32-5 هاتور 32

 Jul-6 بؤونة Aug 32-6 أبيب Sep 23-6 نسئ Oct 1-6 توت Nov 32-6 بابة Dec 32-6 هاتور 32

 Jul-7 بؤونة Aug 23-7 مسرى Sep 1-7 ئنس Oct 3-7 توت Nov 32-7 بابة Dec 38-7 هاتور 38

 Jul-8 أبيب Aug 1-8 مسرى Sep 3-8 نسئ Oct 2-8 توت Nov 38-8 بابة Dec 32-8 هاتور 32

 Jul-9 أبيب Aug 3-9 مسرى Sep 2-9 نسئ Oct 4-9 توت Nov 32-9 بابة Dec 23-9 هاتور 23

 Jul-10 أبيب Aug 2-10 مسرى Sep 4-10 نسئ Oct 2-10 توت Nov 23-10 هاتور Dec 1-10 كيهك 1

 Jul-11 أبيب Aug 4-11 مسرى Sep 2-11 توت Oct 1-11 بابة Nov 1-11 هاتور Dec 3-11 كيهك 3

 Jul-12 أبيب Aug 2-12 مسرى Sep 2-12 توت Oct 3-12 بابة Nov 3-12 هاتور Dec 2-12 كيهك 2

 Jul-13 أبيب Aug 2-13 مسرى Sep 2-13 توت Oct 2-13 بابة Nov 2-13 هاتور Dec 4-13 كيهك 4

 Jul-14 أبيب Aug 2-14 مسرى Sep 8-14 توت Oct 4-14 بابة Nov 4-14 هاتور Dec 2-14 كيهك 2

 Jul-15 أبيب Aug 8-15 مسرى Sep 2-15 توت Oct 2-15 بابة Nov 2-15 هاتور Dec 2-15 كيهك 2

 Jul-16 أبيب Aug 2-16 مسرى Sep 13-16 توت Oct 2-16 بابة Nov 2-16 هاتور Dec 2-16 كيهك 2

 Jul-17 أبيب Aug 13-17 مسرى Sep 11-17 توت Oct 2-17 بابة Nov 2-17 هاتور Dec 8-17 كيهك 8

 Jul-18 أبيب Aug 11-18 مسرى Sep 13-18 توت Oct 8-18 بابة Nov 8-18 هاتور Dec 2-18 كيهك 2

 Jul-19 أبيب Aug 13-19 مسرى Sep 12-19 توت Oct 2-19 بابة Nov 2-19 هاتور Dec 13-19 كيهك 13

 Jul-20 أبيب Aug 12-20 مسرى Sep 14-20 توت Oct 13-20 بابة Nov 13-20 هاتور Dec 11-20 كيهك 11

 Jul-21 أبيب Aug 14-21 مسرى Sep 12-21 توت Oct 11-21 بابة Nov 11-21 هاتور Dec 13-21 كيهك 13

 Jul-22 أبيب Aug 12-22 مسرى Sep 12-22 توت Oct 13-22 بابة Nov 13-22 هاتور Dec 12-22 كيهك 12

 Jul-23 أبيب Aug 12-23 مسرى Sep 12-23 توت Oct 12-23 بابة Nov 12-23 هاتور Dec 14-23 كيهك 14

 Jul-24 أبيب Aug 12-24 مسرى Sep 18-24 توت Oct 14-24 بابة Nov 14-24 هاتور Dec 12-24 كيهك 12

 Jul-25 أبيب Aug 18-25 مسرى Sep 12-25 توت Oct 12-25 بابة Nov 12-25 هاتور Dec 12-25 كيهك 12

 Jul-26 أبيب Aug 12-26 مسرى Sep 33-26 توت Oct 12-26 بابة Nov 12-26 هاتور Dec 12-26 كيهك 12

 Jul-27 أبيب Aug 33-27 مسرى Sep 31-27 توت Oct 12-27 بابة Nov 12-27 هاتور Dec 18-27 كيهك 18

 Jul-28 أبيب Aug 31-28 مسرى Sep 33-28 توت Oct 18-28 بابة Nov 18-28 هاتور Dec 12-28 ككيه 12

 كيهك 33
29-Dec 

 هاتور 33
29-Nov 

 بابة 12
29-Oct 

 توت 12
29-Sep 

 مسرى 32
29-Aug 

 أبيب 33
29-Jul 

 Jul-30 يبأب Aug 32-30 مسرى Sep 34-30 توت Oct 33-30 بابة Nov 33-30 هاتور Dec 31-30 كيهك 31

 Dec-31 كيهك 33

 
 Oct-31 بابة 31 

 
 Jul-31 أبيب Aug 34-31 مسرى 32 
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 Jan-1 كيهك Feb 32-1 طوبة Mar 34-1 امشير Apr 33-1 برمهات May 32-1 برمودة Jun 32-1 بشنس 34

 Jan-2 كيهك Feb 34-2 طوبة Mar 32-2 امشير Apr 32-2 برمهات May 34-2 برمودة Jun 34-2 بشنس 32

 Jan-3 كيهك Feb 32-3 طوبة Mar 32-3 امشير Apr 34-3 برمهات May 32-3 برمودة Jun 32-3 بشنس 32

 Jan-4 كيهك Feb 32-4 طوبة Mar 32-4 امشير Apr 32-4 برمهات May 32-4 برمودة Jun 32-4 بشنس 32

 Jan-5 كيهك Feb 32-5 طوبة Mar 38-5 امشير Apr 32-5 برمهات May 32-5 برمودة Jun 32-5 بشنس 38

 Jan-6 كيهك Feb 38-6 طوبة Mar 32-6 امشير Apr 32-6 برمهات May 38-6 برمودة Jun 38-6 بشنس 32

 Jan-7 كيهك Feb 32-7 طوبة Mar 23-7 امشير Apr 38-7 برمهات May 32-7 برمودة Jun 32-7 بشنس 23

 Jan-8 كيهك Feb 23-8 امشير Mar 1-8 امشير Apr 32-8 برمهات May 23-8 برمودة Jun 23-8 بؤونة 1

 Jan-9 طوبة Feb 1-9 امشير Mar 3-9 امشير Apr 23-9 برمودة May 1-9 بشنس Jun 1-9 بؤونة 3

 Jan-10 طوبة Feb 3-10 امشير Mar 2-10 برمهات Apr 1-10 برمودة May 3-10 بشنس Jun 3-10 بؤونة 2

 Jan-11 طوبة Feb 2-11 امشير Mar 4-11 برمهات Apr 3-11 برمودة May 2-11 بشنس Jun 2-11 بؤونة 4

 Jan-12 طوبة Feb 4-12 امشير Mar 2-12 برمهات Apr 2-12 برمودة May 4-12 بشنس Jun 4-12 بؤونة 2

 Jan-13 طوبة Feb 2-13 امشير Mar 2-13 برمهات Apr 4-13 برمودة May 2-13 بشنس Jun 2-13 بؤونة 2

 Jan-14 طوبة Feb 2-14 امشير Mar 2-14 برمهات Apr 2-14 برمودة May 2-14 بشنس Jun 2-14 بؤونة 2

 Jan-15 طوبة Feb 2-15 امشير Mar 8-15 برمهات Apr 2-15 برمودة May 2-15 بشنس Jun 2-15 بؤونة 8

 Jan-16 طوبة Feb 8-16 امشير Mar 2-16 برمهات Apr 2-16 برمودة May 8-16 بشنس Jun 8-16 بؤونة 2

 Jan-17 طوبة Feb 2-17 امشير Mar 13-17 برمهات Apr 8-17 برمودة May 2-17 بشنس Jun 2-17 ؤونةب 13

 Jan-18 طوبة Feb 13-18 امشير Mar 11-18 برمهات Apr 2-18 برمودة May 13-18 بشنس Jun 13-18 بؤونة 11

 Jan-19 طوبة Feb 11-19 يرامش Mar 13-19 برمهات Apr 13-19 برمودة May 11-19 بشنس Jun 11-19 بؤونة 13

 بؤونة 12
20-Jun 

 بشنس 13
20-May 

 برمودة 13
20-Apr 

 برمهات 11
20-Mar 

 امشير 12
20-Feb 

 طوبة 13
20-Jan 

 Jan-21 طوبة Feb 12-21 امشير Mar 14-21 برمهات Apr 13-21 برمودة May 12-21 بشنس Jun 12-21 بؤونة 14

 Jan-22 طوبة Feb 14-22 امشير Mar 12-22 برمهات Apr 12-22 مودةبر May 14-22 بشنس Jun 14-22 بؤونة 12

 Jan-23 طوبة Feb 12-23 امشير Mar 12-23 برمهات Apr 14-23 برمودة May 12-23 بشنس Jun 12-23 بؤونة 12

 بؤونة 12
24-Jun 

 بشنس 12
24-May 

 برمودة 12
24-Apr 

 برمهات 12
24-Mar 

 امشير 12
24-Feb 

 طوبة 12
24-Jan 

 Jan-25 طوبة Feb 12-25 امشير Mar 18-25 برمهات Apr 12-25 برمودة May 12-25 بشنس Jun 12-25 بؤونة 18

 Jan-26 طوبة Feb 18-26 امشير Mar 12-26 برمهات Apr 12-26 برمودة May 18-26 بشنس Jun 18-26 بؤونة 12

 Jan-27 طوبة Feb 12-27 امشير Mar 33-27 برمهات Apr 18-27 برمودة May 12-27 بشنس Jun 12-27 بؤونة 33

 Jan-28 طوبة Feb 33-28 امشير Mar 31-28 برمهات Apr 12-28 برمودة May 33-28 بشنس Jun 33-28 بؤونة 31

 Mar-29 برمهات Apr 33-29 برمودة May 31-29 بشنس Jun 31-29 بؤونة 33

 
 

 Jan-29 طوبة 31

 Mar-30 برمهات Apr 31-30 برمودة May 33-30 بشنس Jun 33-30 بؤونة 32

 
 

 Jan-30 طوبة 33

 
 

 May-31 بشنس 32

 
 

 Mar-31 برمهات 33

 
 

 Jan-31 طوبة 32
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 Jul-1 بؤونة Aug 34-1 أبيب Sep 32-1 مسرى Oct 32-1 توت Nov 31-1 بابة Dec 33-1 هاتور 33

 هاتور 32
2-Dec 

 بابة 32
2-Nov 

 توت 33
2-Oct 

 مسرى 32
2-Sep 

 بأبي 32
2-Aug 

 بؤونة 32
2-Jul 

 هاتور 34
3-Dec 

 بابة 34
3-Nov 

 توت 32
3-Oct 

 مسرى 38
3-Sep 

 أبيب 32
3-Aug 

 بؤونة 32
3-Jul 

 Jul-4 بؤونة Aug 32-4 أبيب Sep 38-4 مسرى Oct 32-4 توت Nov 34-4 بابة Dec 32-4 هاتور 32

 Jul-5 بؤونة Aug 38-5 بيبأ Sep 32-5 مسرى Oct 23-5 توت Nov 32-5 بابة Dec 32-5 هاتور 32

 Jul-6 بؤونة Aug 32-6 أبيب Sep 23-6 نسئ Oct 1-6 توت Nov 32-6 بابة Dec 32-6 هاتور 32

 Jul-7 بؤونة Aug 23-7 مسرى Sep 1-7 نسئ Oct 3-7 توت Nov 32-7 بابة Dec 38-7 هاتور 38

 Jul-8 أبيب Aug 1-8 مسرى Sep 3-8 نسئ Oct 2-8 توت Nov 38-8 بابة Dec 32-8 هاتور 32

 Jul-9 أبيب Aug 3-9 مسرى Sep 2-9 نسئ Oct 4-9 توت Nov 32-9 بابة Dec 23-9 هاتور 23

 كيهك 1
10-Dec 

 هاتور 1
10-Nov 

 توت 23
10-Oct 

 نسئ 2
10-Sep 

 مسرى 4
10-Aug 

 أبيب 2
10-Jul 

 Jul-11 أبيب Aug 4-11 مسرى Sep 2-11 توت Oct 1-11 بابة Nov 1-11 هاتور Dec 3-11 كيهك 3

 كيهك 2
12-Dec 

 هاتور 2
12-Nov 

 بابة 3
12-Oct 

 توت 3
12-Sep 

 مسرى 2
12-Aug 

 أبيب 2
12-Jul 

 Jul-13 أبيب Aug 2-13 مسرى Sep 2-13 توت Oct 2-13 بابة Nov 2-13 هاتور Dec 4-13 كيهك 4

 Jul-14 بيبأ Aug 2-14 مسرى Sep 8-14 توت Oct 4-14 بابة Nov 4-14 هاتور Dec 2-14 كيهك 2

 كيهك 2
15-Dec 

 هاتور 2
15-Nov 

 بابة 2
15-Oct 

 توت 2
15-Sep 

 مسرى 2
15-Aug 

 أبيب 8
15-Jul 

 كيهك 2
16-Dec 

 هاتور 2
16-Nov 

 بابة 2
16-Oct 

 توت 2
16-Sep 

 مسرى 13
16-Aug 

 أبيب 2
16-Jul 

 Jul-17 أبيب Aug 13-17 مسرى Sep 11-17 توت Oct 2-17 بابة Nov 2-17 هاتور Dec 8-17 كيهك 8

 Jul-18 أبيب Aug 11-18 مسرى Sep 13-18 توت Oct 8-18 بابة Nov 8-18 هاتور Dec 2-18 كيهك 2

 Jul-19 أبيب Aug 13-19 مسرى Sep 12-19 توت Oct 2-19 بابة Nov 2-19 هاتور Dec 13-19 كيهك 13

 Jul-20 أبيب Aug 12-20 ىمسر Sep 14-20 توت Oct 13-20 بابة Nov 13-20 هاتور Dec 11-20 كيهك 11

 كيهك 13
21-Dec 

 هاتور 13
21-Nov 

 بابة 11
21-Oct 

 توت 11
21-Sep 

 مسرى 12
21-Aug 

 أبيب 14
21-Jul 

 Jul-22 أبيب Aug 12-22 مسرى Sep 12-22 توت Oct 13-22 بابة Nov 13-22 هاتور Dec 12-22 كيهك 12

 كيهك 14
23-Dec 

 هاتور 14
23-Nov 

 بابة 12
23-Oct 

 توت 12
23-Sep 

 مسرى 12
23-Aug 

 أبيب 12
23-Jul 

 كيهك 12
24-Dec 

 هاتور 12
24-Nov 

 بابة 14
24-Oct 

 توت 14
24-Sep 

 مسرى 18
24-Aug 

 أبيب 12
24-Jul 

 Jul-25 أبيب Aug 18-25 مسرى Sep 12-25 توت Oct 12-25 بابة Nov 12-25 هاتور Dec 12-25 كيهك 12

 Jul-26 أبيب Aug 12-26 مسرى Sep 33-26 توت Oct 12-26 بابة Nov 12-26 هاتور Dec 12-26 كيهك 12

 Jul-27 أبيب Aug 33-27 مسرى Sep 31-27 توت Oct 12-27 بابة Nov 12-27 هاتور Dec 18-27 كيهك 18

 Jul-28 أبيب Aug 31-28 مسرى Sep 33-28 توت Oct 18-28 بابة Nov 18-28 هاتور Dec 12-28 كيهك 12

 كيهك 33
29-Dec 

 هاتور 33
29-Nov 

 بابة 12
29-Oct 

 توت 12
29-Sep 

 مسرى 32
29-Aug 

 أبيب 33
29-Jul 

 Jul-30 أبيب Aug 32-30 مسرى Sep 34-30 توت Oct 33-30 بابة Nov 33-30 هاتور Dec 31-30 كيهك 31

 Dec-31 كيهك 33

 
 Oct-31 بابة 31 

 
 Jul-31 أبيب Aug 34-31 مسرى 32 
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 بشنس 34
1-Jun 

 برمودة 32
1-May 

 برمهات 32
1-Apr 

 امشير 33
1-Mar 

 طوبة 34
1-Feb 

 كيهك 32
1-Jan 

 بشنس 32
2-Jun 

 برمودة 34
2-May 

 برمهات 34
2-Apr 

 امشير 32
2-Mar 

 طوبة 32
2-Feb 

 كيهك 34
2-Jan 

 Jan-3 كيهك Feb 32-3 طوبة Mar 32-3 امشير Apr 34-3 برمهات May 32-3 برمودة Jun 32-3 بشنس 32

 Jan-4 كيهك Feb 32-4 طوبة Mar 32-4 امشير Apr 32-4 برمهات May 32-4 برمودة Jun 32-4 بشنس 32

 Jan-5 كيهك Feb 32-5 طوبة Mar 38-5 امشير Apr 32-5 برمهات May 32-5 برمودة Jun 32-5 بشنس 38

 بشنس 32
6-Jun 

 برمودة 38
6-May 

 برمهات 38
6-Apr 

 امشير 32
6-Mar 

 طوبة 32
6-Feb 

 كيهك 38
6-Jan 

 Jan-7 كيهك Feb 32-7 طوبة Mar 23-7 امشير Apr 38-7 برمهات May 32-7 برمودة Jun 32-7 بشنس 23

 Jan-8 كيهك Feb 23-8 امشير Mar 1-8 امشير Apr 32-8 برمهات May 23-8 برمودة Jun 23-8 بؤونة 1

 Jan-9 طوبة Feb 1-9 امشير Mar 3-9 امشير Apr 23-9 برمودة May 1-9 بشنس Jun 1-9 بؤونة 3

 بؤونة 2
10-Jun 

 بشنس 3
10-May 

 برمودة 3
10-Apr 

 برمهات 1
10-Mar 

 امشير 2
10-Feb 

 طوبة 3
10-Jan 

 Jan-11 طوبة Feb 2-11 امشير Mar 4-11 برمهات Apr 3-11 برمودة May 2-11 بشنس Jun 2-11 بؤونة 4

 Jan-12 طوبة Feb 4-12 امشير Mar 2-12 برمهات Apr 2-12 برمودة May 4-12 بشنس Jun 4-12 بؤونة 2

 Jan-13 طوبة Feb 2-13 امشير Mar 2-13 برمهات Apr 4-13 برمودة May 2-13 بشنس Jun 2-13 بؤونة 2

 Jan-14 طوبة Feb 2-14 امشير Mar 2-14 برمهات Apr 2-14 برمودة May 2-14 بشنس Jun 2-14 بؤونة 2

 Jan-15 طوبة Feb 2-15 امشير Mar 8-15 برمهات Apr 2-15 ةبرمود May 2-15 بشنس Jun 2-15 بؤونة 8

 Jan-16 طوبة Feb 8-16 امشير Mar 2-16 برمهات Apr 2-16 برمودة May 8-16 بشنس Jun 8-16 بؤونة 2

 Jan-17 طوبة Feb 2-17 امشير Mar 13-17 برمهات Apr 8-17 برمودة May 2-17 بشنس Jun 2-17 بؤونة 13

 Jan-18 طوبة Feb 13-18 امشير Mar 11-18 برمهات Apr 2-18 برمودة May 13-18 بشنس Jun 13-18 بؤونة 11

 Jan-19 طوبة Feb 11-19 امشير Mar 13-19 برمهات Apr 13-19 برمودة May 11-19 بشنس Jun 11-19 بؤونة 13

 بؤونة 12
20-Jun 

 بشنس 13
20-May 

 برمودة 13
20-Apr 

 برمهات 11
20-Mar 

 امشير 12
20-Feb 

 طوبة 13
20-Jan 

 بؤونة 14
21-Jun 

 بشنس 12
21-May 

 برمودة 12
21-Apr 

 برمهات 13
21-Mar 

 امشير 14
21-Feb 

 طوبة 12
21-Jan 

 Jan-22 طوبة Feb 14-22 امشير Mar 12-22 برمهات Apr 12-22 برمودة May 14-22 بشنس Jun 14-22 بؤونة 12

 Jan-23 طوبة Feb 12-23 امشير Mar 12-23 برمهات Apr 14-23 برمودة May 12-23 بشنس Jun 12-23 بؤونة 12

 Jan-24 طوبة Feb 12-24 امشير Mar 12-24 برمهات Apr 12-24 برمودة May 12-24 بشنس Jun 12-24 بؤونة 12

 بؤونة 18
25-Jun 

 بشنس 12
25-May 

 برمودة 12
25-Apr 

 برمهات 12
25-Mar 

 امشير 18
25-Feb 

 طوبة 12
25-Jan 

 Jan-26 طوبة Feb 18-26 امشير Mar 12-26 برمهات Apr 12-26 برمودة May 18-26 بشنس Jun 18-26 بؤونة 12

 Jan-27 طوبة Feb 12-27 امشير Mar 33-27 برمهات Apr 18-27 برمودة May 12-27 بشنس Jun 12-27 بؤونة 33

 Jan-28 طوبة Feb 33-28 رامشي Mar 31-28 برمهات Apr 12-28 برمودة May 33-28 بشنس Jun 33-28 بؤونة 31

 بؤونة 33
29-Jun 

 بشنس 31
29-May 

 برمودة 31
29-Apr 

 برمهات 33
29-Mar 

  
  

 طوبة 31
29-Jan 

 Jan-30 طوبة Mar     33-30 برمهات Apr 31-30 برمودة May 33-30 بشنس Jun 33-30 بؤونة 32

 

  
 بشنس 32

31-May 

 
 برمهات 33 

31-Mar 
  

  
 طوبة 32

31-Jan 
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 Jul-1 بؤونة Aug 34-1 أبيب Sep 32-1 مسرى Oct 32-1 توت Nov 33-1 بابة Dec 31-1 هاتور 31

 Jul-2 بؤونة Aug 32-2 أبيب Sep 32-2 مسرى Oct 32-2 توت Nov 31-2 بابة Dec 33-2 هاتور 33

 Jul-3 ونةبؤ Aug 32-3 أبيب Sep 32-3 مسرى Oct 38-3 توت Nov 33-3 بابة Dec 32-3 هاتور 32

 Jul-4 بؤونة Aug 32-4 أبيب Sep 38-4 مسرى Oct 32-4 توت Nov 32-4 بابة Dec 34-4 هاتور 34

 Jul-5 بؤونة Aug 38-5 أبيب Sep 32-5 مسرى Oct 23-5 توت Nov 34-5 بابة Dec 32-5 هاتور 32

 Jul-6 ونةبؤ Aug 32-6 أبيب Sep 23-6 نسئ Oct 1-6 توت Nov 32-6 بابة Dec 32-6 هاتور 32

 Jul-7 بؤونة Aug 23-7 مسرى Sep 1-7 نسئ Oct 3-7 توت Nov 32-7 بابة Dec 32-7 هاتور 32

 Jul-8 أبيب Aug 1-8 مسرى Sep 3-8 نسئ Oct 2-8 توت Nov 32-8 بابة Dec 38-8 هاتور 38

 هاتور 32
9-Dec 

 بابة 32
9-Nov 

 توت 38
9-Oct 

 نسئ 4
9-Sep 

 مسرى 2
9-Aug 

 أبيب 3
9-Jul 

 Jul-10 أبيب Aug 2-10 مسرى Sep 4-10 نسئ Oct 2-10 توت Nov 32-10 بابة Dec 23-10 هاتور 23

 Jul-11 أبيب Aug 4-11 مسرى Sep 2-11 نسئ Oct 2-11 توت Nov 23-11 هاتور Dec 1-11 كيهك 1

 Jul-12 أبيب Aug 2-12 مسرى Sep 2-12 توت Oct 1-12 بابة Nov 1-12 هاتور Dec 3-12 كيهك 3

 Jul-13 أبيب Aug 2-13 مسرى Sep 2-13 توت Oct 3-13 بابة Nov 3-13 هاتور Dec 2-13 كيهك 2

 Jul-14 أبيب Aug 2-14 مسرى Sep 8-14 توت Oct 2-14 بابة Nov 2-14 هاتور Dec 4-14 كيهك 4

 Jul-15 أبيب Aug 8-15 مسرى Sep 2-15 توت Oct 4-15 بابة Nov 4-15 هاتور Dec 2-15 كيهك 2

 Jul-16 أبيب Aug 2-16 مسرى Sep 13-16 توت Oct 2-16 بابة Nov 2-16 هاتور Dec 2-16 كيهك 2

 كيهك 2
17-Dec 

 هاتور 2
17-Nov 

 بابة 2
17-Oct 

 توت 2
17-Sep 

 مسرى 11
17-Aug 

 أبيب 13
17-Jul 

 Jul-18 أبيب Aug 11-18 مسرى Sep 13-18 توت Oct 2-18 بابة Nov 2-18 هاتور Dec 8-18 كيهك 8

 كيهك 2
19-Dec 

 هاتور 2
19-Nov 

 بابة 8
19-Oct 

 توت 8
19-Sep 

 مسرى 12
19-Aug 

 أبيب 13
19-Jul 

 Jul-20 أبيب Aug 12-20 مسرى Sep 14-20 توت Oct 2-20 بابة Nov 2-20 هاتور Dec 13-20 كيهك 13

 كيهك 11
21-Dec 

 هاتور 11
21-Nov 

 بابة 13
21-Oct 

 توت 13
21-Sep 

 مسرى 12
21-Aug 

 أبيب 14
21-Jul 

 كيهك 13
22-Dec 

 هاتور 13
22-Nov 

 بابة 11
22-Oct 

 توت 11
22-Sep 

 مسرى 12
22-Aug 

 أبيب 12
22-Jul 

 Jul-23 أبيب Aug 12-23 مسرى Sep 12-23 توت Oct 13-23 بابة Nov 13-23 هاتور Dec 12-23 كيهك 12

 Jul-24 أبيب Aug 12-24 مسرى Sep 18-24 توت Oct 12-24 بابة Nov 12-24 هاتور Dec 14-24 كيهك 14

 Jul-25 أبيب Aug 18-25 مسرى Sep 12-25 توت Oct 14-25 بابة Nov 14-25 هاتور Dec 12-25 كيهك 12

 Jul-26 أبيب Aug 12-26 مسرى Sep 33-26 توت Oct 12-26 بابة Nov 12-26 هاتور Dec 12-26 كيهك 12

 Jul-27 أبيب Aug 33-27 مسرى Sep 31-27 توت Oct 12-27 بابة Nov 12-27 هاتور Dec 12-27 كيهك 12

 Jul-28 أبيب Aug 31-28 مسرى Sep 33-28 توت Oct 12-28 بابة Nov 12-28 هاتور Dec 18-28 كيهك 18

 Jul-29 أبيب Aug 33-29 مسرى Sep 32-29 توت Oct 18-29 بابة Nov 18-29 هاتور Dec 12-29 كيهك 12

 Jul-30 أبيب Aug 32-30 مسرى Sep 34-30 توت Oct 12-30 بابة Nov 12-30 هاتور Dec 33-30 كيهك 33

 Oct-31 بابة Dec     33-31 كيهك 31

 

 Jul-31 أبيب Aug 34-31 مسرى 32  
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 القطمارس السنوي الدوار لقراءات األيام
 اإلثنين حتى السبت

 
 

 1021 أغسطس               كنيسة السيدة العذراء بالفجالة
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 القراءات اليومية 2جدول
 

 أمشير طوبة كيهك هاتور بابة توت  اليوم

 هاتور 9 طوبة 2 هاتور 21 أبيب 0 طوبة 00 توت 2  2
 أمشير 1 أبيب 0 بؤونة 21 هاتور 19 أبيب 0 توت 1  1
 بشنس 10 طوبة 0 بشنس 2 هاتور 9 هاتور 21 أبيب 0  0
 بابة 11 طوبة 4 أبيب 5 هاتور 18 برمهات 20 توت 8  4
 بابة 11 هاتور 15 توت 8 هاتور 11 هاتور 21 طوبة 00  5
 هاتور 25 طوبة 1 أبيب 0 هاتور 21 طوبة 00 توت 8  1
 أبيب 0 هاتور 21 أمشير 1 برمودة 10 بشنس 10 أبيب 0  1
 طوبة 1 أبيب 0 برمهات 20 هاتور 8 هاتور 15 توت 8  8
 مسرى 0 بابة 11 طوبة 11 هاتور 9 هاتور 21 هاتور 18  9
 أبيب 5 طوبة 20 هاتور 18 طوبة 00 برمهات 20 طوبة 00  20
 هاتور 19 طوبة 22 بؤونة 21 توت 11 أبيب 0 برمودة 11  22
 بشنس 10 طوبة 21 بشنس 10 هاتور 21 بابة 21 هاتور 9  21
 برمودة 11 طوبة 20 توت 11 أبيب 0 بشنس 10 هاتور 21  20
 هاتور 21 بشنس 10 برمودة 11 هاتور 18 بابة 24 مسرى 0  24
 بؤونة 21 توت 8 هاتور 21 هاتور 25 أبيب 10 طوبة 2  25
 توت 11 برمودة 11 هاتور 11 بؤونة 21 هاتور 19 توت 21  21
 برمودة 11 بؤونة 21 مسرى 0 هاتور 21 أبيب 0 توت 21  21
 هاتور 21 هاتور 18 بابة 11 أبيب 5 هاتور 19 توت 28  28
 بشنس 10 هاتور 11 هاتور 18 برمهات 20 أبيب 10 توت 29  29
 هاتور 19 طوبة 2 توت 8 برمودة 00 امشير 1 طوبة 00  10
 أبيب 5 بشنس 2 أبيب 5 هاتور 21 توت 8 توت 12  12
 هاتور 18 طوبة 11 كيهك 11 هاتور 11 بابة 11 برمودة 11  11
 برمودة 11 هاتور 18 توت 8 هاتور 18 هاتور 18 توت 12  10
 هاتور 18 طوبة 00 طوبة 4 هاتور 14 طوبة 11 طوبة 2  14
 أبيب 10 بشنس 10 أمشير 1 هاتور 15 بشنس 10 توت 8  15
 توت 8 طوبة 11 طوبة 00 هاتور 11 طوبة 2 توت 11  11
 هاتور 21 برمودة 11 هاتور 18 هاتور 11 بابة 11 هاتور 11  11
 أبيب 10 هاتور 25 كيهك 18 هاتور 18 تورها 15 هاتور 11  18
 طوبة 4 طوبة 00 كيهك 19 هاتور 19 هاتور 11 طوبة 00  19
 بؤونة 1 طوبة 00 كيهك 00 أبيب 0 برمودة 00 هاتور 21  00
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 القراءات اليومية 2جدولتابع 
 

 نسىء مسرى أبيب بؤونة بشنس برمودة برمهات  اليوم
 نسئ 2 هاتور 25 طوبة 00 طوبة 2 بشنس 2 بشنس 10 هاتور 11  2
 نسئ 1 طوبة 00 برمودة 00 بؤونة 1 مسرى 0 أبيب 10 هاتور 18  1
 نسئ 0 مسرى 0 ابيب 0 هاتور 18 طوبة 2 أبيب 0 هاتور 19  0
 نسئ 4 توت 8 هاتور 25 هاتور 25 هاتور 19 هاتور 11 هاتور 9  4
 هاتور 18 طوبة 11 أبيب 5 طوبة 11 توت 8 توت 8 هاتور 18  5
 نسئ 1 طوبة 00 طوبة 2 أبيب 10 برمودة 10 طوبة 00 هاتور 11  1
  توت 11 أمشير 1 برمودة 10 أبيب 0 توت 8 هاتور 11  1

  بشنس 20 بابة 11 بشنس 14 برمودة 10 طوبة 00 أبيب 5  8

  هاتور 25 برمودة 00 توت 8 توت 21 طوبة 11 بشنس 10  9

  هاتور 11 هاتور 18 هاتور 11 بشنس 20 بشنس 10 توت 21  20

  هاتور 18 برمودة 11 برمودة 11 هاتور 18 طوبة 00 توت 12  22

  توت 21 هاتور 25 هاتور 21 هاتور 21 أبيب 0 هاتور 19  21

  مسرى 20 هاتور 18 نسئ 0 طوبة 11 هاتور 11 برمهات 20  20

  هاتور 21 بابة 11 هاتور 18 مسرى 0 هاتور 19 توت 12  24

  طوبة 00 مسرى 0 هاتور 25 بابة 21 طوبة 2 طوبة 00  25

  بشنس 2 طوبة 4 بؤونة 21 طوبة 4 طوبة 4 هاتور 19  21

  مسرى 21 طوبة 00 طوبة 11 هاتور 18 أبيب 5 هاتور 18  21

  أبيب 0 أبيب 5 هاتور 19 بابة 11 برمودة 11 أبيب 10  28

  بابة 11 هاتور 11 برمودة 10 طوبة 11 هاتور 18 طوبة 2  29

  هاتور 11 أبيب 10 توت 8 بشنس 10 أبيب 10 هاتور 19  10

  طوبة 00 برمهات 20 بشنس 2 مسرى 0 توت 12 مسرى 20  12

  توت 8 برمودة 11 هاتور 11 طوبة 2 هاتور 19 أبيب 0  11

  برمودة 10 هاتور 11 طوبة 11 برمودة 00 برمودة 10 توت 8  10

  هاتور 18 هاتور 25 مسرى 0 بشنس 14 أبيب 10 هاتور 19  14

  مسرى 15 هاتور 15 طوبة 2 هاتور 15 طوبة 00 بابة 24  15

  مسرى 11 توت 8 توت 8 بشنس 11 أبيب 10 طوبة 00  11

  ةبرمود 10 برمودة 10 برمودة 00 هاتور 18 برمودة 11 بابة 11  11

  مسرى 18 طوبة 00 أبيب 0 هاتور 21 هاتور 15 توت 21  18

  مسرى 19 أبيب 5 بشنس 10 مسرى 0 طوبة 2 برمهات 19  19

  مسرى 00 هاتور 11 بؤونة 00 أبيب 0 برمودة 00 كيهك 11  00
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 القراءات اليومية 1جدول
 

 برمهات امشير طوبة كيهك هاتور بابة توت
 القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم
2 
 2 توت 2 توت

 بابة
00 
 طوبة

2 
 2 أبيب 0 هاتور

 كيهك
21 
 هاتور

2 
 2 طوبة 2 طوبة

 امشير
9 

 هاتور
2 

 برمهات
11 
 هاتور

1 
 توت

1 
 توت

1 
 بابة

0 
 أبيب 

1 
 هاتور

19 
 هاتور

1 
 كيهك

21 
 بؤونة

1 
 طوبة

 1 أبيب 0
 امشير

1 
 امشير

1 
 برمهات

18 
 هاتور

0 
 أبيب 0 توت

0 
 بابة

21 
 هاتور

0 
 هاتور

9 
 هاتور

0 
 كيهك

2 
 بشنس

0 
 طوبة 0 طوبة

0 
 امشير

10 
 بشنس

0 
 برمهات

19 
 هاتور

4 
 توت 8 توت

4 
 بابة

20 
 برمهات

4 
 هاتور

18 
 هاتور

4 
 كيهك

5 
 أبيب 

4 
 طوبة 4 طوبة

4 
 امشير

11 
 بابة

4 
 برمهات

9 
 هاتور

5 
 توت

00 
 طوبة

5 
 بابة

21 
 هاتور

5 
 هاتور

11 
 هاتور

5 
 كيهك

8  
 توت

5 
 طوبة

15 
 هاتور

5 
 امشير

11 
 بابة

5 
 برمهات

18 
 هاتور

1 
 توت

 1 توت 8
 بابة

00 
 طوبة

1 
 هاتور

21 
 هاتور

1 
 كيهك

0 
 أبيب

1 
 طوبة

 1 طوبة 1
 امشير

25 
 هاتور

1 
 برمهات

11 
 هاتور

1 
 أبيب 0 توت

1 
 بابة

10 
 بشنس

1 
 هاتور

10 
 برمودة

1 
 امشير 1 كيهك

1 
 طوبة

21 
 هاتور

1 
 أبيب 0 امشير

1 
 برمهات

11 
 هاتور

8 
 8 توت 8 توت

 بابة
15 
 هاتور

8 
 هاتور

8 
 تورها

8 
 كيهك

20 
 برمهات

8 
 8 أبيب 0 طوبة

 8 طوبة 1 امشير
 برمهات

5 
 أبيب

9 
 توت

18 
 هاتور

9 
 بابة

21 
 هاتور

9 
 هاتور

9 
 هاتور

9 
 كيهك

11 
 طوبة

9 
 طوبة

11 
 بابة

9 
 امشير

0 
 مسرى

9 
 برمهات

10 
 بشنس

20 
 توت

00 
 طوبة

20 
 بابة

20 
 برمهات

20 
 هاتور

00 
 طوبة

20 
 كيهك

18 
 هاتور

20 
 طوبة

20 
 طوبة

20 
 امشير

 20 أبيب 5
 برمهات

 توت 21

22 
 توت

11 
 برمودة

22 
 بابة

0 
 أبيب

22 
 هاتور

11 
 توت

22 
 كيهك

21 
 بؤونة

22 
 طوبة

22 
 طوبة

22 
 امشير

19 
 هاتور

22 
 توت 12 برمهات

21 
 توت

9 
 هاتور

21 
 21 بابة 21 بابة

 هاتور
21 
 هاتور

21 
 كيهك

10 
 بشنس

21 
 طوبة

21 
 طوبة

21 
 امشير

10 
 بشنس

21 
 برمهات

19 
 هاتور

20 
 توت

21 
 هاتور

20 
 بابة

10 
 بشنس

20 
تورها  

0 
 أبيب

20 
 20 توت 11 كيهك

 طوبة
20 
 طوبة

20 
 امشير

11 
 برمودة

20 
 برمهات

20 
 برمهات

24 
 توت

0 
 مسرى

24 
 بابة

 24 بابة 24
 هاتور

18 
 هاتور

24 
 كيهك

11 
 برمودة

24 
 طوبة

10 
 بشنس

24 
 امشير

21 
 هاتور

24 
 برمهات

 توت 12

25 
 طوبة 2 توت

25 
 بابة

10 
 أبيب

25 
 هاتور

25 
 هاتور

25 
 كيهك

21 
 هاتور

25 
 توت 8 طوبة

25 
 امشير

21 
 بؤونة

25 
 برمهات

00 
 طوبة
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 2 القراءات اليومية 1جدولتابع 

 
 

 

 برمهات تابع امشير تابع طوبة تابع كيهك تابع هاتور تابع بابة تابع توت تابع
 القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم اءةالقر  اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم
21 
 توت

21 
 توت

21 
 بابة

91 
 هاتور

21 
 هاتور

21 
 بؤونة

21 
 كيهك

11 
 هاتور

21 
 طوبة

11 
 برمودة

21 
 امشير

11 
 توت

21 
 برمهات

91 
 هاتور

21 
 توت

21 
 توت

21 
 بابة

 21 أبيب 0
 هاتور

21 
 هاتور

21 
 كيهك

0 
 مسرى

21 
 طوبة

21 
 بؤونة

21 
 امشير

11 
 برمودة

21 
 برمهات

18 
 هاتور

28 
 توت

28 
 توت

28 
 بابة

91 
 هاتور

28 
 هاتور

5 
 أبيب 

28 
 كيهك

11 
 بابة

28 
 طوبة

18 
 هاتور

28 
 امشير

21 
 هاتور

28 
 برمهات

10 
 أبيب

29 
 توت

29 
 توت

29 
 بابة

10 
 أبيب

29 
 هاتور

02 
 برمهات

29 
 كيهك

18 
 هاتور

29 
 طوبة

11 
 هاتور

29 
 امشير

10 
 بشنس

29 
 طوبة 2 برمهات

10 
 توت

00 
 طوبة

10 
 بابة

1 
 امشير

10 
 هاتور

00 
 برمودة

10 
 10 توت 8 كيهك

 طوبة
2 
 طوبة

10 
 امشير

19 
 هاتور

10 
 برمهات

19 
 هاتور

12 
 توت

12 
 توت

12 
 بابة

 12 توت 8
 هاتور

21 
 هاتور

12 
 كيهك

 12 أبيب 5
 طوبة

2 
 بشنس

12 
 امشير

 12 أبيب 5
 برمهات

20 
 مسرى

11 
 توت

11 
 برمودة

11 
 بابة

11 
 بابة

11 
رهاتو   

11 
 هاتور

11 
 كيهك

11 
 كيهك

11 
 طوبة

11 
 طوبة

11 
 امشير

18 
 هاتور

11 
 برمهات

0 
 أبيب 

10 
 توت

12 
 توت

10 
 بابة

81 
 هاتور

10 
 هاتور

18 
 هاتور

10 
 10 توت 8 كيهك

 طوبة
18 
 هاتور

10 
 امشير

11 
 برمودة

10 
 برمهات

8 
 توت 

14 
 توت

2 
 طوبة

14 
 بابة

11 
 طوبة

14 
 هاتور

14 
 هاتور

14 
 كيهك

4 
 طوبة

14 
 طوبة

00 
 طوبة

14 
 امشير

18 
 هاتور

14 
 برمهات

19 
 هاتور

15 
 توت

 15 توت 8
 بابة

10 
 بشنس

15 
 هاتور

15 
 هاتور

15 
 كيهك

1 
 امشير

15 
 طوبة

10 
 بشنس

15 
 امشير

10 
 أبيب

15 
 برمهات

 بابة 42

11 
 توت

11 
 توت

11 
 بابة

2 
 طوبة

11 
 هاتور

11 
 هاتور

11 
 كيهك

00 
 طوبة

11 
 طوبة

11 
 طوبة

11 
 توت 8 امشير

11 
 برمهات

00 
 طوبة

11 
 توت

11 
 هاتور

11 
 بابة

11 
 بابة

11 
 هاتور

11 
 هاتور

11 
 كيهك

18 
 هاتور

11 
 طوبة

11 
 برمودة

11 
 امشير

21 
 هاتور

11 
 بابة 11 برمهات

18 
 توت

11 
 هاتور

18 
 بابة

51 
 هاتور

18 
 هاتور

18 
 هاتور

18 
 كيهك

18 
 كيهك

18 
 طوبة

25 
 هاتور

18 
 امشير

10 
 أبيب

18 
 برمهات

12 
 توت

19 
 توت

00 
 طوبة

19 
 بابة

11 
 هاتور

19 
 هاتور

19 
 هاتور

19 
 كيهك

91 
 كيهك

19 
 طوبة

00 
 طوبة

19 
 امشير

4 
 طوبة

19 
 برمهات

19 
 برمهات

00 
 توت

21 
 هاتور

00 
 بابة

00 
 برمودة

00 
 هاتور

0 
 بيبأ

00 
 كيهك

00 
 كيهك

00 
 طوبة

00 
 طوبة

00 
 امشير

1 
 بؤونة

00 
 برمهات

11 
 كيهك
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 1 القراءات اليومية 1جدولتابع 

 

 

 

 نسئ مسرى أبيب بؤونة بشنس برمودة
 القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة يومال
 10 برمودة 2

 بشنس
 00 أبيب 2 طوبة 2 بؤونة 2 بشنس 2 بشنس 2

 25 مسرى 2 طوبة
 هاتور

 نسئ 2 نسئ 2

 00 أبيب 1 بؤونة 1 بؤونة 1 مسرى 0 بشنس 1 أبيب 10 برمودة 1
 رمودةب

 00 مسرى 1
 طوبة

 نسئ 1 نسئ 1

 برمودة 0
 أبيب 0

 بشنس 0
 طوبة 2

 18 بؤونة 0
 هاتور

 أبيب 0
 بأبي 0

 مسرى 0
 مسرى 0

 نسئ 0
 نسئ 0

 11 برمودة 4
 هاتور

 19 بشنس 4
 هاتور

 25 بؤونة 4
 هاتور

 25 أبيب 4
 هاتور

  8 مسرى 4
 توت

 نسئ 4 نسئ 4

 11 بؤونة 5 توت 8 بشنس 5 توت 8 برمودة 5
 طوبة

 11 سرىم 5 أبيب 5 أبيب 5
 طوبة

 18 نسئ 5
 هاتور

 10 بشنس 1 طوبة 00 برمودة 1
 برمودة

 00 مسرى 1 وبةط 2 أبيب 1 أبيب 01 بؤونة 1
 طوبة

 نسئ 1 نسئ 1

 برمودة 1
 توت 8

 بشنس 1
 أبيب 0

 10 بؤونة 1
 برمودة

 أبيب 1
 شيرام 1

  11 مسرى 1
 توت

 
 

 10 بشنس 8 طوبة 00 برمودة 8
 برمودة

 14 بؤونة 8
 بشنس

 20 مسرى 8 بابة 11 أبيب 8
 بشنس

 
 

 00 أبيب 9 توت 8 بؤونة 9 توت 21 بشنس 9 طوبة 11 برمودة 9
 برمودة

 25 مسرى 9
 هاتور

  

20 
 برمودة

10 
 بشنس

20 
 بشنس

20 
 بشنس

20 
 بؤونة

11 
 هاتور

 18 أبيب 20
 هاتور

20 
 مسرى

11 
 هاتور

  

22 
 طوبة 00 برمودة

22 
 بشنس

18 
 هاتور

22 
 بؤونة

11 
 برمودة

 11 أبيب 22
 برمودة

22 
 مسرى

18 
   هاتور

21 
 21 أبيب 0 برمودة

 بشنس
21 
 هاتور

21 
 بؤونة

21 
 هاتور

 25 أبيب 21
 هاتور

21 
 مسرى

21  
   توت

20 
 برمودة

11 
 هاتور

20 
 بشنس

11 
 طوبة

20 
 بؤونة

 18 أبيب 20 نسئ 0
 هاتور

20 
 مسرى

20 
 مسرى

  

24 
 برمودة

19 
 هاتور

24 
 مسرى 0 بشنس

24 
 بؤونة

18 
 هاتور

 أبيب 24
 بابة 11

24 
 مسرى

21 
   هاتور

25 
 25 طوبة 2 برمودة

 25 بابة 21 بشنس
 بؤونة

25 
 هاتور

 25 مسرى 0 أبيب 25
 مسرى

00 
   طوبة
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 0 القراءات اليومية 1جدولتابع 

 

 
 
 

  مسرى تابع أبيب تابع بؤونة تابع بشنس تابع برمودة تابع
   القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم القراءة اليوم
21 

 21 طوبة 4 رمودةب
 21 طوبة 4 بشنس

 بؤونة
21 
 بؤونة

 21 طوبة 4 أبيب 21
 مسرى

   بشنس 2

21 
 برمودة

 21 أبيب 5
 بشنس

18 
 هاتور

21 
 بؤونة

11 
 طوبة

 21 طوبة 00 أبيب 21
 مسرى

21 
 مسرى

  

28 
 برمودة

11 
 برمودة

28 
 بشنس

 بابة 11
28 
 بؤونة

19 
 هاتور

 5 أبيب 28
 أبيب 

28 
 مسرى

   أبيب 0

29 
 برمودة

18 
 هاتور

29 
 بشنس

11 
 طوبة

29 
 ونةبؤ 

10 
 برمودة

 11 أبيب 29
 هاتور

29 
 مسرى

   بابة 11

10 
 10 أبيب 10 برمودة

 بشنس
10 
 بشنس

10 
 10 أبيب 10 أبيب 10 توت 8 بؤونة

 مسرى

11 
   هاتور

12 
 برمودة

 12 توت 12
 بشنس

 12 مسرى 0
 بؤونة

 20 أبيب 12 بشنس 2
 برمهات

12 
 مسرى

00 
 طوبة

  

11 
 برمودة

19 
 هاتور

11 
 طوبة 2 بشنس

11 
 بؤونة

11 
 هاتور

 11 أبيب 11
 ةبرمود

11 
 مسرى

8  
   توت

10 
 برمودة

10 
 برمودة

10 
 بشنس

00 
 برمودة

10 
 بؤونة

11 
 طوبة

 11 أبيب 10
 هاتور

10 
 مسرى

10 
   برمودة

14 
 14 أبيب 10 برمودة

 بشنس
14 
 بشنس

14 
 25 أبيب 14 مسرى 0 بؤونة

 هاتور
14 
 مسرى

18 
   هاتور

15 
 برمودة

00 
 طوبة

15 
 بشنس

15 
 هاتور

15 
 بؤونة

 15 أبيب 15 طوبة 2
 هاتور

15 
 مسرى

15 
 مسرى

  

11 
 أبيب 10 برمودة

11 
 بشنس

11 
 بشنس

11 
 توت 8 بؤونة

  8 أبيب 11
 توت

11 
 مسرى

11 
   مسرى

11 
 برمودة

11 
 برمودة

11 
 بشنس

18 
 هاتور

11 
 بؤونة

00 
 برمودة

 10 أبيب 11
 برمودة

11 
 مسرى

10 
   برمودة

18 
 برمودة

15 
 هاتور

18 
 بشنس

21 
 هاتور

18 
 18 طوبة 00 أبيب 18 أبيب 0 بؤونة

 مسرى

18 
   مسرى

19 
 برمودة

 19 طوبة 2
 بشنس

 19 مسرى 0
 بؤونة

10 
 بشنس

 5 أبيب 19
 أبيب 

19 
 مسرى

19 
 مسرى

  

00 
 برمودة

00 
 برمودة

00 
 أبيب 0 بشنس

00 
 بؤونة

00 
 بؤونة

 11 بيبأ 00
 هاتور

00 
 مسرى

00 
   مسرى
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 جدول السنكسار

وت
ت

ابة 
ب

ور 
هات

هك 
كي

وبة 
ط

شير 
أم

ات 
رمه

ب
ودة 

برم
س 

شن
ب

ونة 
بؤ

يب 
أب

رى 
مس

سئ 
ن

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13  
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17  
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 62  
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28  
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29  
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  
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 اءات فينظام القر 
 القطمارس السنوي الدوار

 الفهرس          2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 
ءقت أيدداا قنيندديا ث قاي يدداء ث ق  ذادداء ث قال ددي  ث قاج اددم ث قاءددذت  أ ددا  دد قءقت يوجددب ذاددلق قارس ددا    دد ق -1

 ق حاب فلاا  س ا   آل   ءترل 
 ددد قءقت  دددلق قارس دددا     تذسدددم ذااءننءدددا   فلدددو ناندددت قاننيءدددم تحتددددل فددد  يدددوا ذدددلن   أحدددب قا دددابقء تجدددب  -2

 قاصليب قار قءقت ف   لق قايوا نلاا تتحبث عا قنءت ااب وقآلالا وح ل 
ف   لق قارس ا   يوجب نظداا يءد " إلقنءدت فإل فنل دا نحتددل ذدلن   أحدب قا دابقء نرد أ ندد  قارد قءقت قاتد   -3

 نءتلداا أي نر أ   قءقت أحب أياا قنحتدال ذ ايب 
 مثال آخر:

نياك ث  21نياك ث  5ذاذه ث  21توت ث  25توت ث  6توتث  4توت  و عيب نياحم  وء" قانذ   وأياا  8يوا 
ذؤونه ث 21ذؤونه ث  9ذ ن  ث  5ذ  وبه ث  7ذ  وبه ث  5ذ  اات ث  23أ  ي  ث  26سوذم ث  15نياك ث  23
توت  8 ء      نلاا أياا أعياب لاصم ذأنذياء الاك نر أ فياا   قءة  22 ء   ث  4أذيب ث  26ذؤونه ث  26

و و عيب نياحم  وء" قانذ  
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 اليوم األول من شهر توت
 بطية )النيروز(عيد رأس السنة الق

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزمووووووور بوووووواكر:
 إنجيووووووول بووووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 ( 1،  2:  95)مز 
 (51-44:20)مت
 (2:  91)مز 
 (11-28:1)مر
 (20:1-22:5كو1)

 الكوووووووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمووور إنجيوول القووداس:
 إنجيوووووووووووووول القووووووووووووووداس:

 

 (21-1:1يو2)
 (04-21:21)أع
 (22،21: 14)مز
 (00-24:4)لو

 -(:00-24:4إنجيل القداس )لو
وِح ِإلَ  -24"    ى اْلَجِليِل َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُه ِفي َجِميِع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة.َوَرَجَع َيُسوُع ِبُقوَِّة الرُّ

دًاِمَن اْلَجِميِع. -25  َوَكاَن ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِعِهْم ُمَمجَّ
 َقاَم ِلَيْقرََأ.َوَجاَء ِإَلى النَّاِصَرِة َحْيُث َكاَن َقْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدِتِه َيْوَم السَّْبِت وَ  -21
. َوَلمَّا َفَتَح السِّْفَر َوَجَد اْلَمْوِضَع الَِّذي َكاَن َمْكُتوبًاِفيِه:. -21  َفُدِفَع ِإَلْيِه ِسْفُر ِإَشْعَياَء النَِّبيِّ
اْلُقُلوِب أُلَناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن  ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ أَلنَُّه َمَسَحِني أُلَبشَِّر اْلَمَساِكيَن َأْرَسَلِني أَلْشِفَي اْلُمْنَكِسِري» -28

يَِّة.  ِباإِلْطاَلِق وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِّ
 «.َوَأْكِرَز ِبَسَنِة الرَّبِّ اْلَمْقُبوَلةِ  -29
 يَن ِفي اْلَمْجَمِع َكاَنْت ُعُيوُنُهْم َشاِخَصًةِإَلْيِه.ُثمَّ َطَوى السِّْفَر َوَسلََّمُه ِإَلى اْلَخاِدِم َوَجَلَس. َوَجِميُع الَّذِ  -10
 «.ِإنَُّه اْلَيْوَم َقْد َتمَّ َهَذا اْلَمْكُتوُب ِفي َمَساِمِعُكمْ »َفاْبَتَدَأ َيُقوُل َلُهْم:  -12
ُبوَن ِمْن َكِلَماِت النِّْعَمِة اْلَخاِرَجةِ  -11 أََلْيَس َهَذا اْبَن »ِمْن َفِمِه َوَيُقوُلوَن:  َوَكاَن اْلَجِميُع َيْشَهُدوَن َلُه َوَيَتَعجَّ

 «.ُيوُسَف؟
َعَلى ُكلِّ َحاٍل َتُقوُلوَن ِلي َهَذا اْلَمَثَل: َأيَُّها الطَِّبيُب اْشِف َنْفَسَك. َكْم َسِمْعَنا َأنَُّه َجَرى ِفي »َفَقاَل َلُهْم:  -10

 .َكْفِرَناُحوَم َفاْفَعْل َذِلَك ُهَنا َأْيضًاِفي َوَطِنكَ 
 ْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه َلْيَس َنِبيٌّ َمْقُبواًلِفي َوَطِنِه.»؟َوَقاَل:  -14
 ُمدََّة َثاَلِث ِسِنيَن َوِستَِّة َوِباْلَحقِّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ َأرَاِمَل َكِثيَرًةُكنَّ ِفي ِإْسرَاِئيَل ِفي َأيَّاِم ِإيِليَّا ِحيَن ُأْغِلَقِت السََّماءُ  -15
 ُهٍر َلمَّا َكاَن ُجوٌع َعِظيٌم ِفي اأَلْرِض ُكلَِّها.َأشْ 
 َوَلْم ُيْرَسْل ِإيِليَّا ِإَلى َواِحَدٍة ِمْنَها ِإالَّ ِإَلى َأْرَمَلٍة ِإَلى ِصْرَفِة َصْيَداَء. -11
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 «.ْر َواِحٌد ِمْنُهْم ِإالَّ ُنْعَماُن السُّْرَياِنيُّ َوُبْرٌص َكِثيُروَن َكاُنوا ِفي ِإْسرَاِئيَل ِفي َزَماِن أَِليَشَع النَِّبيِّ َوَلْم ُيَطهَّ  -11
 َفاْمَتََلَ َغَضبًاَجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع ِحيَن َسِمُعوا َهَذا. -18
ِنيًَّةَعَلْيِه َحتَّى َيْطَرُحوُه َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى َحافََّة اْلَجَبِل الَِّذي َكاَنْت َمِديَنُتُهْم َمبْ  -19

 ِإَلى َأْسَفُل.
  "َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى. -00

يا يرول قاربي  او ا أا قا ب ذاب  له  .سنة الرب المقبولةقاءيب قا ءيح ي ي  انذوة إ اياء و ا جاء فياا عا 
فا  عا  جيئه السنة المقبولة وذيوا إنتراا ناانا أ ا واا ين ل  ف ا  ااه إ اياء ذاب لاك إلطوى السفر قانل م 

ق ول  ويوا قننتراا  و ف   جيئه قايان   وقا ب اا ي ب أا يتنلا عا قننتراا وقابينونم ذل أ قب أا يتنلا عا 
وب في اليوم قد تم هذا المكتوذ   ا  ائً  إل .."ليبشر المساكين ولينادي بالغفران للمسبيينقا ج ء ق ول وأنه إل

أي أنه ي ي   نه قا رصوب ذاانذوة و ا  ب أت" ايت ا قانذوة  وفيه ءيصي  نل  ئ جبيبًق فااءنم " مسامعكم
قا رذوام    إ ا ة الغد قا قالي أت" ذه قا ءيح ال ءذييا  يا نء ع عا نا اا قاء يان  قالي  داه إاي ع قانذ ، 

ا ذنزواه ال اء   ز ال ا وبيم و ساًا ني انه و ذواه ن ا إ ا ة  ا  ا يرذل قا ءيح ي د  وياوب جبيبًق فنا ا
 قانذ  عاب اح ه نلحا صذ  صغي   حرًا ارب صا  ذاا ءيح نل  ئ جبيبًق 

تبارك إكليل السنة بصالحك، وبقاعوك تمتلوئ مون الدسوم، ابتهجووا "  -(:21،  22:  15مزمور القداس: )مز 
 " باهلل معيننا. هلليلويا
بقاعوك تمتلوئ فاهلل يذا ك ذص حه فاو ليِّد  وصدانع ليد قت وي دب قاذرداا بءد ًا  = بصالحك تبارك إكليل السنة

 .إبتهجوا باهلل معينناو ا يذا نه قهلل يءذح قهلل   من الدسم
 

 توت 2  -السنكسار:
 النيروز ) رأس السنة القبطية للشهداء (" 

ى النيروز وهي كلمة فارسية معناها اليوم في هذا اليوم تعيد الكنيسة برأس السنة القبطية للشهداء ويسم
الجديد . وفيه تقام االحتفاالت تكريما لشهداء المسيحية وتخليدا لذكراهم وتبركا بحياتهم . إيمانا من الكنيسة 

بدأ تقويم الشهداء في بداية حكم اإلمبراطور دقلديانوس سنة والمؤمنين بفاعلية صلواتهم وطلباتهم . وقد 
دم ألبنائها تاريخ المسيحية المبكرة في أبهي صورة . حينما قدم المسيحيون ذواتهم في م والكنيسة تق184

عهد ذلك اإلمبراطور . نماذج للحب والبذل واأليمان واالحتمال ومحبة األعداء بل أن الكنيسة تقدم قصة 
ره المبكر حفظ وانتشر الكرازة باإلنجيل للعالم أجمع وللخليقة كلها وهي بذلك تعلم أن اإليمان المسيحي في طو 

بسفك دماء الشهداء والقدوة أكثر من انتشاره بالوعظ والتعليم . فلنحفظه يوًما مقدسا بكل طهر ونقاوة ، 
 ولنبتعد عن األعمال المرذولة ، ولنبدأ سيرة جديدة مرضية . كما يقول الرسول بولس أن كل شئ قد تجدد
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ء جديدة قد صارت . وكل شئ هو من قبل اهلل . هذا الذي بالمسيح . األشياء القديمة قد مضت . هوذا أشيا
 رضي عنا بالمسيح . وأعطانا خدمة المصالحة 

( وقال إشعياء النبي "روح السيد الرب على الن الرب مسحني ألبشر المساكين ، أرسلني  28 - 21كوه : 1)
( ، وقال داود النبي 2:  12ألعصب منكسري القلب ألنادي للمسبيين بالعتق و للمأسورين باإلطالق )اش 

( . فلنطلب من الرب أن يحفظنا بغير خطية 22:  15"بارك رأس السنة بصالحك . تمتلئ بقاعكم دسما )مز
 " ويساعدنا على العمل بمرضاته . بشفاعة القديسة مريم العذراء وجميع الشهداء والقديسين . آمين .

 تذكار شفاء القديس أيوب الصديق"
نسل سام بن نوح كون هذا اليوم تذكار لشفاء أيوب البار " أيوب هو بوباب بن يقطان من رتبت الكنيسة أن ي

ومعنى كلمة أيوب آبب أي الراجع إلى اهلل وكان يسكن في ارض عوص نسبة إلى جده عوس . ويشهد 
عنه  الكتاب المقدس عن هذا الصديق انه كان كامال ومستقيما يتقي اهلل ويحيد عن الشر . كما شهد الكتاب

  انه كان غنيا جدا في األموال والمقتنيات " كان هذا الرجل أعظم بني المشرق "
تنبأ أيوب عن مجيء السيد المسيح لفداء البشرية بقوله " أما أنا فقد علمت أن وليي حي ويظهر على 

وس بزمن األرض في آخر الزمان " كما كان يؤمن بخلود النفس والحياة بعد الموت رغم أنه عاش قبل النام
 طويل فيقول " وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى اهلل " 

وتميز أيوب في أيام حياته بفضائل كثيرة مثل " الطهارة " ) عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء ( 
،  "الشفقة" على الفقراء والمساكين " ) فتحت للمسافر أبوابي ، هل أكلت لقمتي وحدي ولم يأكل منها اليتيم

 " منذ صباه كبر عندي كأب ، " التمسك بعبادة اهلل" . بركة صالته فلتكن معنا آمين .

 إستشهاد القديس برثولماوس الرسول"
في هذا اليوم تذكار نياحة القديس برثولماوس الرسول أحد التالميذ اإلثني عشر ، وهو المدعو نثنائيل )أجمع 

قال له فيلبس الرسول " وقد وجدنا المسيح يل ( وهو الذي غالبية المؤرخين على أن برثولماوس هو نثنائ
الذي كتب عنه موسى وذكرته األنبياء وهو يسوع بن يوسف الذي من الناصرة " قال له " أمن الناصرة يخرج 

له فيلبس " تعال وأنظر " وعندما قال عنه الرب " هوذا إسرائيلي حقا ال غش فيه " فانه  شيء صالح " ؟ فقال
لسيد المسيح وطلب الدليل على مدحه بقوله للمخلص : " من أين تعرفني " فقال له " قبل أن لم يخضع ل

 دعاك فيلبس وأنت تحت شجرة التين رأيتك " فتحقق حينئذ أنه عالم بالخفايا . وقال له : " أنت ربي والهي " . 
يعلم به أحد وقيل انه وقت قتل وقيل أنه كان قد قتل أنسانا في صباه اثر مشاجرة ودفنه تحت شجرة التين ولم 

األطفال على يد هيرودس خبأته أمه على شجرة تين كانت في بيتها واستمرت ترضعه ليال وتخفيه نهارا إلى 
أن هدأ االضطهاد ولم تعلمه أمه بهذا اآلمر حتى كبر وصار رجال وهو متأكد أنه لم يعلم أحدا بذلك فلما أنبأه 

م الغيب فعند ذلك خضع للرب وتبعه وصار من جملة تالميذه االثني عشر المخلص بذلك تحقق أنه اإلله عال
 . 
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( ، ثم ورد في تاريخه أنه بعد حلول الروح 55 - 45:  2وتظهر دعوته من القول الذي ورد عنه في )يو 
أسيا ثم ذهب إلى القدس في يوم الخمسين والتكلم باللغات ، كرز في بالد الهند ثم ذهب إلى ليكاؤنبة بأرمينيا 

باع نفسه كعبد وعمل في زراعة الكروم وكان كلما هيأ غصنا أثمر  الصغرى مع القديس بطرس فدخلها بأن
 - 110م محفوظة بالمتحف البريطاني بالعدد  2901لوقته وقد عثر على ورقة بردي باللغة اإلثيوبية سنة 

 وعمل في مزرعة كرم . . الخ( . بين خرائب دير بالقرب من ادفو من نصها ) . . بيع برثولماوس كعبد  14
فمضى إلى هناك وبشر أهلها ودعاهم إلى معرفة اهلل ، بعد أن أظهر لهم من اآليات والعجائب الباهرة ما 

أذهل عقولهم ، وحدث أن مات ابن رئيس المدينة فأقامه الرسول من بين األموات ، وهناك أيضا فتح عيني 
عمل فيه عندما مات بعد أن لسعته حبة ، فأمنوا كلهم وثبتهم على أعمى وكذلك أقام صاحب الكرم الذي كان ي

معرفة اهلل ، وبنى لهم كنيسة وأقام عندهم ثالثة أشهر ثم أمره السيد المسيح له المجد أن يمضى إلى بالد 
 البربر ، وسير إليه أندراوس تلميذه لمساعدته ، وكان أهل تلك المدينة أشرارا ، فلم يقبلوا منهما أية وال

أعجوبة ، ولم يزاال فى تبشيرهم وتعليمهم حتى قبلوا اإليمان ، وأطاعوا ودخلوا في دين المسيح ، فأقاما لهم 
كهنة ، وبنيا لهم كنائس ، وانصرفا من عندهم ، وقد كان حاضرا عندما صلب فيلبس الرسول في بلدة 

نيين ثم ذهب إلى بالد الهند الشرقية ايرابوليس ولما حصلت الزلزلة عند صلبه نجا برثولوماوس من أيدي الوث
، وقد وجدها العالمة  نسخة من إنجيل متى باللغة العبرية ، وتركها لهمثم إلى بالد اليمن وكان يحمل معه 

 م .  219بنتينوس عميد المدرسة الالهوتية باإلسكندرية عندما ذهب إلى هناك سنة 
هم لمعرفة اهلل واإليمان بالسيد المسيح ، وعلمهم أن يعملوا ثم رجع برثولماوس إلى بالد التي أرمينيا مناديا في

أعماال تليق بالمسيحية ، وكان يأمرهم بالطهارة والعفاف ، فثار عليه كهنة األوثان ، وأمنت بسببه زوجة 
الملك أغريباس ، فحنق عليه الملك وكهنة األوثان وقالوا إن بقى هذا هنا فسوف يردنا كلنا لإليمان بالمسيح 

وأمروا بسلخ جلده وبوضعه في كيس شعر ويملؤه رمال ويطرحوه في البحر ، ففعلوا به ذلك ، فكمل جهاده ، 
وسعيه و نال إكليل الشهادة وعثر المؤمنون على جسده فنقلوه إلى جزيرة "ليبارى" حيث ظل هناك حتى سنة 

"التيبر" ويعتبر شفيعا كنيسة على اسمه في جزيرة  ، وبعدها نقل الرفات إلى روما حيث شيدتم  809
ألرمينيا ، بعد إستشهاده ظهرت منه معجزات ومنها أن امرأة بها مرض صعب منذ اثنتى عشر سنة أخذت 
بإيمان من تراب قبر القديس فعوفيت وأمنت ، وكان بسبب ذلك أن أمن كثيرين من أهل المدينة ، وكذلك 

اسم القديس وعمل عيدا للقديس فى أول توت ،  الملك الذي تبرع بكثير من الذهب والفضة فبنى كنيسة على
 " كما تعيد له الكنيسة القبطية فى أول توت من كل عام صالته وبركاته المقدسة تكون معنا ، آمين

 نياحة البابا ميليوس الثالث من مار مرقس" 
. هذا القديس مرقس  م تنيح القديس ميليوس بابا اإلسكندرية الثالث من مار 98في مثل هذا اليوم من سنة 

قدم في السنة الخامسة عشرة من ملك دومتيانوس بن اسباسيانوس ملك رومية . وذلك بعد صعود ربنا يسوع 
. فرعى رعية المسيح أحسن رعاية وأقام على الكرسي المرقسي اثنتي عشرة  المسيح بخمس وخمسين سنة

 "سنة . وتنيح بسالم . صالته تكون معنا آمين .
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 عيد النيروز

ايوا  و  أ  قاءنم قارذسيم  فلنحدظه يو ًا  ربءًا ذنل سا  وانذتاب عا ق ع ال قا  لوام، وانذبأ ءي ة  لق ق
جبيبة   ضيم ن ا يرول ذوا  قا ءول إلق  ياء قاربي م  ب  ضت،  ولق أ ياء جبيبة  ب صا ت  و ال إ اياء 

 أ  قاءنم ذص حكإل فلنسلب  ا قهلل أا  قانذ  إل وح قا ب علّ    وأذ   ذءنم  رذوامإل و ال بقوب قانذ  إلذا ك
 يحدظنا ذغي  لسيم ويءاعبنا عل" قاا ل ذ  ضاته 

 
سبحوا الرب تسبيحًاجديدًا، سبحوا الرب يا كل األرض، سبحوا الرب "  -(:1،  2:  91مزمور العشية )مز 

 " وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخالصه. هلليلويا

 ص قاجبيب وعل" أا قهلل ذبأ  انا ذبءًق جبيبًق وأعسانا ف صم جبيبة انربا توذم عا قاتءذيح ذد ح عل" قال 

 
  -(:51-44:20إنجيل العشية )مت

 ُكلَّ َما َكاَن َأْيضًاُيْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت َكْنزًاُمْخفًىِفي َحْقٍل َوَجَدُه ِإْنَساٌن َفَأْخَفاُه. َوِمْن َفَرِحِه َمَضى َوَباعَ » -44"
 ُه َواْشَتَرى َذِلَك اْلَحْقَل.لَ 

 َأْيضًاُيْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت ِإْنَسانًاتَاِجرًاَيْطُلُب آَلِلَئ َحَسَنًة. -45
 َفَلمَّا َوَجَد ُلْؤُلَؤًةَواِحَدًةَكِثيَرَة الثََّمِن َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه َواْشَترَاَها. -41
 وُت السََّماَواِت َشَبَكًةَمْطُروَحًةِفي اْلَبْحِر َوَجاِمَعًةِمْن ُكلِّ َنْوٍع.َأْيضًاُيْشِبُه َمَلكُ  -41
 َطَرُحوَها َخاِرجًا.َفَلمَّا اْمَتََلَْت َأْصَعُدوَها َعَلى الشَّاِطِئ َوَجَلُسوا َوَجَمُعوا اْلِجَياَد ِإَلى َأْوِعَيٍة َوَأمَّا اأَلْرِدَياُء فَ  -48
 اْنِقَضاِء اْلَعاَلِم: َيْخُرُج اْلَماَلِئَكُة َوُيْفِرُزوَن اأَلْشرَاَر ِمْن َبْيِن اأَلْبرَاِر.َهَكَذا َيُكوُن ِفي  -49
 «.َوَيْطَرُحوَنُهْم ِفي َأُتوِن النَّاِر. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَنانِ  -50
 «.َنَعْم َيا َسيِّدُ »وا: َفَقالُ « َأَفِهْمُتْم َهَذا ُكلَُّه؟»َقاَل َلُهْم َيُسوُع:  -52
ِمْن َأْجِل َذِلَك ُكلُّ َكاِتٍب ُمَتَعلٍِّم ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت ُيْشِبُه َرُجاًلَربَّ َبْيٍت ُيْخِرُج ِمْن َكْنزِِه »َفَقاَل َلُهْم:  -51

 "«. ُجُددًاَوُعَتَقاءَ 
و و ي د  ويغد  وياس  ف ح اندل  دا يا فده  إنجيل قاربق  ذ  نا ذأا قا ءيح  ب أت" اين ز ذءنم قا ب قا رذوام

و ا يجدب ا يذيدع ندل  دئ  و دلق  دا ع لده الجيدة  الجوهرة ويؤ ا ذه  و نا ف   لق قننجيل نء ع أا قا ءيح  و
ذددوا  قا ءددول إل حءددب نددل ق  ددياء ندايددم حدديا عدد ف قا ءدديح  يددا نءدد ع عددا قابينونددم ف ددا وجددب قا ءدديح وءددا  

 ا  فضه ي فض )قاء ك قا بيء( و قءه يللص )قاء ك قاجيب( و 
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سبحوا الرب تسبيحًاجديدًا، ألن الرب قد صنع أعمااًلعجيبة، أحيت له يمينه " -(:2:  98مزمور باكر )مز 
 " وذراعه القدوس. هلليلويا

 قاتءذيح  و اغم قاحياة قاجبيبة عل" قال ص قاجبيب وءنم قا ب قا رذوام
 -(:11 – 28:  1إنجيل باكر )مر 

يِسيِّيَن َيُصوُموَن َفَجاُءوا َوَقاُلوا َلُه: وَ  -28 "  يِسيِّيَن »َكاَن َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا َواْلَفرِّ ِلَماَذا َيُصوُم َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا َواْلَفرِّ
 «.َوَأمَّا َتاَلِميُذَك َفاَل َيُصوُموَن؟

وُموا َواْلَعِريُس َمَعُهْم؟ َما َداَم اْلَعِريُس َمَعُهْم اَل َهْل َيْسَتِطيُع َبُنو اْلُعْرِس َأْن َيصُ »َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:  -29
 َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيُصوُموا.

 َوَلِكْن َستَْأِتي َأيَّاٌم ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم َفِحيَنِئٍذ َيُصوُموَن ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم. -10
الَّ َفاْلِمْلُء اْلَجِديُد َيْأُخُذ ِمَن اْلَعِتيِق َفَيِصيُر َلْيَس َأَحٌد َيِخيُط ُرْقَعًةِمْن ِقْطَعٍة  -12 َجِديَدٍة َعَلى َثْوٍب َعِتيٍق َواِ 

 اْلَخْرُق َأْرَدَأ.
َقاَق َفاْلَخْمرُ  -11 َوالزَِّقاُق  َتْنَصبُّ  َوَلْيَس َأَحٌد َيْجَعُل َخْمرًاَجِديَدًةِفي ِزَقاٍق َعِتيَقٍة ِلَئالَّ َتُشقَّ اْلَخْمُر اْلَجِديَدُة الزِّ

 "«. َتْتَلُف. َبْل َيْجَعُلوَن َخْمرًاَجِديَدًةِفي ِزَقاٍق َجِديَدةٍ 
ارب صا  قانل جبيبًق ذاا ءيح، الاك فااصوا اه  نل جبيب فاو اي  الذد  قادلقت  وقا ظا يدم اننده  د نم آالا  دع 

 قا ءيح قا حذوب  قاحياة  ع قا ءيح حياة جبيبة ذرلب جبيب 
 

 -:(20:1-22:5كو1البولس )

 (12-22:5كو1)

َنا َقْد ِصْرَنا َفِإْذ َنْحُن َعاِلُموَن َمَخاَفَة الرَّبِّ ُنْقِنُع النَّاَس. َوَأمَّا اهلُل َفَقْد ِصْرَنا َظاِهِريَن َلُه، َوَأْرُجو َأنَّ  -22 "
 َظاِهِريَن ِفي َضَماِئِرُكْم َأْيضاً 

َلَدْيُكْم، َبْل ُنْعِطيُكْم ُفْرَصًةِلاِلْفِتَخاِر ِمْن ِجَهِتَنا، ِلَيُكوَن َلُكْم َجَواٌب َعَلى الَِّذيَن أَلنََّنا َلْسَنا َنْمَدُح َأْنُفَسَنا َأْيضاً  -21
 َيْفَتِخُروَن ِباْلَوْجِه اَل ِباْلَقْلبِ 

 أَلنََّنا ِإْن ِصْرَنا ُمْخَتلِّيَن َفِللَِّه، َأْو ُكنَّا َعاِقِليَن َفَلُكمْ  -20
اْلَمِسيِح َتْحُصُرَنا. ِإْذ َنْحُن َنْحِسُب َهَذا: َأنَُّه ِإْن َكاَن َواِحٌد َقْد َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع. َفاْلَجِميُع أَلنَّ َمَحبََّة  -24

 ِإذًاَماُتوا
 ِهْم َوَقامَ َوُهَو َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع َكْي َيِعيَش اأَلْحَياُء ِفيَما َبْعُد اَل أَلْنُفِسِهْم، َبْل ِللَِّذي َماَت أَلْجلِ  -25
ْن ُكنَّا َقْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسِد، َلِكنِ  -21 اآلَن اَل َنْعِرُفُه  ِإذًاَنْحُن ِمَن اآلَن اَل َنْعِرُف َأَحدًاَحَسَب اْلَجَسِد. َواِ 
 َبْعدُ 
 َعِتيَقُة َقْد َمَضْت. ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديداً ِإذاًِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة. اأَلْشَياُء الْ  -21
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 َوَلِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن اهلِل، الَِّذي َصاَلَحَنا ِلَنْفِسِه ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَأْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحِة، -28
ِه، َغْيَر َحاِسٍب َلُهْم َخَطاَياُهْم، َوَواِضعًاِفيَنا َكِلَمَة َأْي ِإنَّ اهلَل َكاَن ِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلحاًاْلَعاَلَم ِلَنْفسِ  -29

 اْلُمَصاَلَحةِ 
 ِإذًاَنْسَعى َكُسَفرَاَء َعِن اْلَمِسيِح، َكَأنَّ اهلَل َيِعُظ ِبَنا. َنْطُلُب َعِن اْلَمِسيِح: َتَصاَلُحوا َمَع اهللِ  -10
 " ، َخِطيًَّةأَلْجِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيهِ أَلنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيَّةً  -12
 (20-2:1كو1)

 َفِإْذ َنْحُن َعاِمُلوَن َمَعُه َنْطُلُب َأْن اَل َتْقَبُلوا ِنْعَمَة اهلِل َباِطالً  -2 "
ا اآلَن َوْقٌت َمْقُبوٌل. ُهَوَذا اآلَن َيْوُم ُهَوذَ «. ِفي َوْقٍت َمْقُبوٍل َسِمْعُتَك، َوِفي َيْوِم َخاَلٍص َأَعْنُتكَ »أَلنَُّه َيُقوُل:  -1

 َخاَلصٍ 
 َوَلْسَنا َنْجَعُل َعْثَرًةِفي َشْيٍء ِلَئالَّ ُتاَلَم اْلِخْدَمةُ  -0
 َبْل ِفي ُكلِّ َشْيٍء ُنْظِهُر َأْنُفَسَنا َكُخدَّاِم اهلِل، ِفي َصْبٍر َكِثيٍر، ِفي َشَداِئَد، ِفي َضُرورَاٍت، ِفي ِضيَقاٍت، -4
 ِفي َضَرَباٍت، ِفي ُسُجوٍن، ِفي اْضِطرَاَباٍت، ِفي َأْتَعاٍب، ِفي َأْسَهاٍر، ِفي َأْصَواٍم، -5
وِح اْلُقُدِس، ِفي َمَحبٍَّة ِباَل ِرَياٍء، -1  ِفي َطَهاَرٍة، ِفي ِعْلٍم، ِفي َأَناٍة، ِفي ُلْطٍف، ِفي الرُّ
 ْلِبرِّ ِلْلَيِميِن َوِلْلَيَسارِ ِفي َكاَلِم اْلَحقِّ، ِفي ُقوَِّة اهلِل ِبِساَلِح ا -1
 ِبَمْجٍد َوَهَواٍن. ِبِصيٍت َرِديٍء َوِصيٍت َحَسٍن. َكُمِضلِّيَن َوَنْحُن َصاِدُقونَ  -8
 َكَمْجُهوِليَن َوَنْحُن َمْعُروُفوَن. َكَماِئِتيَن َوَها َنْحُن َنْحَيا. َكُمَؤدَِّبيَن َوَنْحُن َغْيُر َمْقُتوِلينَ  -9
 َوَنْحُن َداِئمًاَفِرُحوَن. َكُفَقرَاَء َوَنْحُن ُنْغِني َكِثيِريَن. َكَأْن اَل َشْيَء َلَنا َوَنْحُن َنْمِلُك ُكلَّ َشْيءٍ  َكَحزَاَنى -20
 َفُمَنا َمْفُتوٌح ِإَلْيُكْم َأيَُّها اْلُكوِرْنِثيُّوَن. َقْلُبَنا ُمتَِّسعٌ  -22
 ِقيَن ِفي َأْحَشاِئُكمْ َلْسُتْم ُمَتَضيِِّقيَن ِفيَنا َبْل ُمَتَضيِّ  -21
 "َفَجزَاًءِلَذِلَك َأُقوُل َكَما أَلْواَلِدي: ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيضًاُمتَِّسِعيَن!  -20

ونيف نءلك . األشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديدًا. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة
في وقت وق  ا ة الءنم قا رذوام يرول . تصالحوا مع اهلل كسفراء عن المسيح. نطلب عن المسيحف  حياة جبيبة 

 .مقبول سمعتك وفي يوم خالص أعنتك. هوذا اآلن يوم خالص

 -(:21-1:1يو2الكاثوليكون )

ِء. اْلَوِصيَُّة اْلَقِديَمُة ِهَي َأيَُّها اإِلْخَوُة، َلْسُت َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َوِصيًَّةَجِديَدًة، َبْل َوِصيًَّةَقِديَمًةَكاَنْت ِعْنَدُكْم ِمَن اْلَبدْ  -1" 
 اْلَكِلَمُة الَِّتي َسِمْعُتُموَها ِمَن اْلَبْدِء.

 ِقيِقيَّ اآلَن ُيِضيُء.َأْيضًاَوِصيًَّةَجِديَدًةَأْكُتُب ِإَلْيُكْم، َما ُهَو َحقٌّ ِفيِه َوِفيُكْم، َأنَّ الظُّْلَمَة َقْد َمَضْت، َوالنُّوَر اْلحَ  -8
 ُه ِفي النُّوِر َوُهَو ُيْبِغُض َأَخاُه، َفُهَو ِإَلى اآلَن ِفي الظُّْلَمِة.َمْن َقاَل ِإنَّ  -9
 َمْن ُيِحبُّ َأَخاُه َيْثُبُت ِفي النُّوِر َوَلْيَس ِفيِه َعْثَرٌة. -20
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َن َيْمِضي، أَلنَّ الظُّْلَمَة َأْعَمْت َوَأمَّا َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُهَو ِفي الظُّْلَمِة، َوِفي الظُّْلَمِة َيْسُلُك، َواَل َيْعَلُم َأيْ  -22
 َعْيَنْيِه.
 َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْواَلُد أَلنَُّه َقْد ُغِفَرْت َلُكُم اْلَخَطاَيا ِمْن َأْجِل اْسِمِه. -21
يَر. َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اآلَباُء أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن اْلَبْدِء. أَ  -20 ْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْحَداُث أَلنَُّكْم َقْد َغَلْبُتُم الشِّرِّ

 َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْواَلُد أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم اآلَب.
ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْحَداُث أَلنَُّكْم َأْقِوَياُء، َوَكِلَمُة َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيَُّها اآلَباُء أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن اْلَبْدِء. َكَتْبُت  -24

يَر.  اهلِل ثَاِبَتٌة ِفيُكْم، َوَقْد َغَلْبُتُم الشِّرِّ
 .اآلبِ اَل ُتِحبُّوا اْلَعاَلَم َواَل اأَلْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلِم. ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَلْيَسْت ِفيِه َمَحبَُّة  -25
 َن اْلَعاَلِم.أَلنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم َشْهَوَة اْلَجَسِد، َوَشْهَوَة اْلُعُيوِن، َوَتَعظَُّم اْلَمِعيَشِة، َلْيَس ِمَن اآلِب َبْل مِ  -21
 " َواْلَعاَلُم َيْمِضي َوَشْهَوُتُه، َوَأمَّا الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة اهلِل َفَيْثُبُت ِإَلى اأَلَبِد. -21

وقاوصيم قاجبيبة     يزول ال تحبوا العالم .. فالعالمنداا  ا قانايواينوا أا قاسذيام قاربي م     حذم قااااا  
 قا حذم     اغم قاااب قاجبيب 

 -(:04-21:21اإلبركسيس )أع
 َمِديَنَة َمْمُلوَءةًَأْصَنامًا.َوَبْيَنَما ُبوُلُس َيْنَتِظُرُهَما ِفي َأِثيَنا اْحَتدَّْت ُروُحُه ِفيِه ِإْذ رََأى الْ  -21" 

 َفَكاَن ُيَكلُِّم ِفي اْلَمْجَمِع اْلَيُهوَد اْلُمَتَعبِِّديَن َوالَِّذيَن ُيَصاِدُفوَنُه ِفي السُّوِق ُكلَّ َيْوٍم. -21
َواِقيِّيَن َوَقاَل َبْعٌض:  -28 « ى َماَذا ُيِريُد َهَذا اْلِمْهَذاُر َأْن َيُقوَل؟ُترَ »َفَقاَبَلُه َقْوٌم ِمَن اْلَفاَلِسَفِة اأَلِبيُكوِريِّيَن َوالرِّ

 أَلنَُّه َكاَن ُيَبشُِّرُهْم ِبَيُسوَع َواْلِقَياَمِة.« ِإنَُّه َيْظَهُر ُمَناِديًاِبآِلَهٍة َغِريَبةٍ »َوَبْعٌض: 
َنْعِرَف َما ُهَو َهَذا التَّْعِليُم اْلَجِديُد الَِّذي  َهْل ُيْمِكُنَنا َأنْ »َفَأَخُذوُه َوَذَهُبوا ِبِه ِإَلى َأِرُيوَس َباُغوَس َقاِئِليَن:  -29

 َتَتَكلَُّم ِبِه.
 «.أَلنََّك تَْأِتي ِإَلى َمَساِمِعَنا ِبُأُموٍر َغِريَبٍة َفُنِريُد َأْن َنْعَلَم َما َعَسى َأْن َتُكوَن َهِذهِ  -10
ِطُنوَن َفاَل َيَتَفرَُّغوَن ِلَشْيٍء آَخَر ِإالَّ أَلْن َيَتَكلَُّموا َأْو َيْسَمُعوا َأمَّا اأَلِثيِنيُّوَن َأْجَمُعوَن َواْلُغَرَباُء اْلُمْسَتوْ  -12

 َشْيئًاَحديثًا.
َأيَُّها الرَِّجاُل اأَلِثيِنيُّوَن َأرَاُكْم ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َكَأنَُّكْم ُمَتَديُِّنوَن »َفَوَقَف ُبوُلُس ِفي َوَسِط َأِرُيوَس َباُغوَس َوَقاَل:  -11
 ِثيرًا.كَ 

َفالَِّذي «. إِلَلٍه َمْجُهولٍ »أَلنَِّني َبْيَنَما ُكْنُت َأْجتَاُز َوَأْنُظُر ِإَلى َمْعُبوَداِتُكْم َوَجْدُت َأْيضًاَمْذَبحًاَمْكُتوبًاَعَلْيِه:  -10
 َتتَُّقوَنُه َوَأْنُتْم َتْجَهُلوَنُه َهَذا َأَنا ُأَناِدي َلُكْم ِبِه.

َق اْلَعاَلَم َوُكلَّ َما ِفيِه َهَذا ِإْذ ُهَو َربُّ السََّماِء َواأَلْرِض اَل َيْسُكُن ِفي َهَياِكَل َمْصُنوَعٍة اإِلَلُه الَِّذي َخلَ  -14
 ِباأَلَياِدي.

 ْيٍء.َواَل ُيْخَدُم ِبَأَياِدي النَّاِس َكَأنَُّه ُمْحتَاٌج ِإَلى َشْيٍء ِإْذ ُهَو ُيْعِطي اْلَجِميَع َحَياًةَوَنْفسًاَوُكلَّ شَ  -15
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يََّنِة َوِبُحُدوِد َوَصَنَع ِمْن َدٍم َواِحٍد ُكلَّ ُأمٍَّة ِمَن النَّاِس َيْسُكُنوَن َعَلى ُكلِّ َوْجِه اأَلْرِض َوَحَتَم ِباأَلْوَقاِت اْلُمعَ  -11
 َمْسَكِنِهْم.

 ُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا َلْيَس َبِعيدًا. ِلَكْي َيْطُلُبوا اهلَل َلَعلَُّهْم َيَتَلمَُّسوَنُه َفَيِجُدوُه َمَع َأنَُّه َعنْ  -11
يَُّتُه. -18  أَلنََّنا ِبِه َنْحَيا َوَنَتَحرَُّك َوُنوَجُد. َكَما َقاَل َبْعُض ُشَعرَاِئُكْم َأْيضًا: أَلنََّنا َأْيضًاُذرِّ
يَُّة اهلِل اَل َيْنَبِغي َأْن َنُظنَّ َأنَّ الالَُّهوَت َشِبيٌه ِبذَ  -19 ٍة َأْو َحَجٍر َنْقِش ِصَناَعِة َواْخِترَاِع َفِإْذ َنْحُن ُذرِّ َهٍب َأْو ِفضَّ

 ِإْنَساٍن.
 َفاللَُّه اآلَن َيْأُمُر َجِميَع النَّاِس ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َأْن َيُتوُبوا ُمَتَغاِضيًاَعْن َأْزِمَنِة اْلَجْهِل. -00
ُكوَنَة ِباْلَعْدِل ِبَرُجٍل َقْد َعيََّنُه ُمَقدِّماًِلْلَجِميِع ِإيَماناًِإْذ َأَقاَمُه ِمَن أَلنَُّه َأَقاَم َيْومًاُهَو ِفيِه ُمْزِمٌع َأْن َيِديَن اْلَمسْ  -02

 «.اأَلْمَواتِ 
َسَنْسَمُع ِمْنَك َعْن َهَذا »َوَلمَّا َسِمُعوا ِباْلِقَياَمِة ِمَن اأَلْمَواِت َكاَن اْلَبْعُض َيْسَتْهِزُئوَن َواْلَبْعُض َيُقوُلوَن:  -01
 !«.َأْيضاً 
 َوَهَكَذا َخَرَج ُبوُلُس ِمْن َوَسِطِهْم. -00
 " وَن َمَعُهَما.َوَلِكنَّ ُأَناساًاْلَتَصُقوا ِبِه َوآَمُنوا ِمْنُهْم ِدُيوِنيِسُيوُس اأَلِرُيوَباِغيُّ َواْمرََأٌة اْسُمَها َداَمِرُس َوآَخرُ  -04

أزمنة الجهالة قد ويذ   ا أا وع من األموات قيامة يسنء ع عا تاليا جبيب يذ   ذه ذوا  قااااا ق     و و 
 و لق  تدق  ع  ا جاء ف  قاءننءا   فهو ينذر الناس لكي يتوب كل واحد في كل مكان واآلن. أزالها اهلل
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 الكوووووووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 سووووووووووووووووووووووووووووووووووويس:اإلبرك

 مزمووور إنجيوول القووداس:
 إنجيوووووووووووووول القووووووووووووووداس:

 

 (10-9:5)يع
 (21-2:21)أع
 (20-21: 92)مز
 (19-24:1)مر

  -(:19-24:1إنجيل القداس)مر

َك ِإنَّ ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداَن َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت َوِلَذلِ »َفَسِمَع ِهيُروُدُس اْلَمِلُك أَلنَّ اْسَمُه َصاَر َمْشُهورًا. َوَقاَل:  -24"
 «.ُتْعَمُل ِبِه اْلُقوَّاتُ 

ْنِبَياءِ »َوَقاَل آَخُروَن: «. ِإنَُّه ِإيِليَّا»َقاَل آَخُروَن:  -25  «.ِإنَُّه َنِبيٌّ َأْو َكَأَحِد اأَل
 «.اأَلْمَواِت! َهَذا ُهَو ُيوَحنَّا الَِّذي َقَطْعُت َأَنا رَْأَسُه. ِإنَُّه َقاَم ِمنَ »َوَلِكْن َلمَّا َسِمَع ِهيُروُدُس َقاَل:  -21
َأِة ِفيُلبَُّس َأِخيِه أَلنَّ ِهيُروُدَس َنْفَسُه َكاَن َقْد َأْرَسَل َوَأْمَسَك ُيوَحنَّا َوَأْوَثَقُه ِفي السِّْجِن ِمْن َأْجِل ِهيُروِديَّا اْمرَ  -21

 ِإْذ َكاَن َقْد َتَزوََّج ِبَها.
 «.َيِحلُّ َأْن َتُكوَن َلَك اْمرََأُة َأِخيَك!اَل »أَلنَّ ُيوَحنَّا َكاَن َيُقوُل ِلِهيُروُدَس:  -28
 َفَحِنَقْت ِهيُروِديَّا َعَلْيِه َوَأرَاَدْت َأْن َتْقُتَلُه َوَلْم َتْقِدْر. -29
ْذ َسِمَعُه َفعَ  -10 َل َكِثيرًاَوَسِمَعُه أَلنَّ ِهيُروُدَس َكاَن َيَهاُب ُيوَحنَّا َعاِلماًَأنَُّه َرُجٌل َبارٌّ َوِقدِّيٌس َوَكاَن َيْحَفُظُه. َواِ 

 ِبُسُروٍر.
ْذ َكاَن َيْوٌم ُمواِفٌق َلمَّا َصَنَع ِهيُروُدُس ِفي َمْوِلِدِه َعَشاًءِلُعَظَماِئِه َوُقوَّاِد اأُلُلوِف َوُوُجوِه اْلجَ  -12  ِليِل.َواِ 
ِبيَِّة: َدَخَلِت اْبَنُة ِهيُروِديَّا َوَرَقَصْت َفَسرَّْت ِهيُروُدَس َواْلُمتَِّكِئيَن مَ  -11 َمْهَما َأَرْدِت اْطُلِبي »َعُه. َفَقاَل اْلَمِلُك ِللصَّ

 «.ِمنِّي َفُأْعِطَيكِ 
 «.َمْهَما َطَلْبِت ِمنِّي أَلُْعِطَينَِّك َحتَّى ِنْصَف َمْمَلَكِتي»َوَأْقَسَم َلَها َأْن  -10
َها:  -14  «.ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِ  رَْأَس »َفَقاَلْت: « َماَذا َأْطُلُب؟»َفَخَرَجْت َوَقاَلْت أِلُمِّ
 «.ُأِريُد َأْن ُتْعِطَيِني َحااًلرَْأَس ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن َعَلى َطَبقٍ »َفَدَخَلْت ِلْلَوْقِت ِبُسْرَعٍة ِإَلى اْلَمِلِك َوَطَلَبْت َقاِئَلًة:  -15
 ْم ُيِرْد َأْن َيُردََّها.َفَحِزَن اْلَمِلُك ِجّدًا. َوأَلْجِل اأَلْقَساِم َواْلُمتَِّكِئيَن لَ  -11
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 َفِلْلَوْقِت َأْرَسَل اْلَمِلُك َسيَّافًاَوَأَمَر َأْن ُيْؤَتى ِبرَْأِسِه. -11
ِبيَُّة َأْعَطْتُه  -18 ِبيَِّة َوالصَّ  أِلُمَِّها.َفَمَضى َوَقَطَع رَْأَسُه ِفي السِّْجِن. َوَأَتى ِبرَْأِسِه َعَلى َطَبٍق َوَأْعَطاُه ِللصَّ
 " ا َسِمَع َتاَلِميُذُه َجاُءوا َوَرَفُعوا ُجثََّتُه َوَوَضُعوَها ِفي َقْبٍر.َوَلمَّ  -19

ذ ان" يح يه   يخاف من يوحنا، وكان يحفظهعا  صم إءت ااب يوحنا قا ا بقا  ونء ع أا  ي وب  ناا 
 له قالي للق  ا فاو ال يءتسيع أا يؤليه وال أحب يءتسيع أا يؤليه إا اا يء ح قهلل ذلاك، ولاك ذاب أا يتا ع

(  ذل أننا  أينا ف عوا  اتل 11:19أجله إلاا ينا اك علّ" ءلساا قاذتم إا اا تنا  ب أعسيت  ا فوقإل )يو
  أسدال  اب قا ب ي ذ   وء" ف  ذيته

 
الصديق كالنخلة يزهو، وكمثل أرز لبنان ينمو، مغروسين فى بيت " -(:20-21: 91مزمور القداس)مز

 " نا زاهرين. هلليلوياالرب، وفى ديار بيت إله

  نلق ناا يوحنا ف   بقءته  تءا يًا فاو أعظا  وقايب قانءاء = الصديق كالنخلة يزهو
  نلق قاربيءيا بقئ ًا ال يندصلوا عا قا ب وال عا ذيته = مغروسين في بيت الرب
نداا  غ وءدًا فد  ذيدت أز  اذنداا  يدال اتءدترا م وقاالدو  واندا ادن حظ أا يوحندا  نده = وكمثل أرز لبنان يزهوو

قاددد ب، فدددأ ز اذنددداا ي  دددز الربقءدددم  واندددا إا نددداا قا دددلص  ندصدددً  عدددا قهلل ون دددذاه ذدددا  ز فيندددوا  دددلق   دددزًق 
 النذ ياء 

 توت 1  -السنكسار:

 إستشهاد القديس يوحنا المعمدان" 
مدان ابن زكريا م إستشهد القديس السابق الصابغ ، والنبي العظيم يوحنا المع02في مثل هذا اليوم من سنة 

الكاهن ، على يد هيرودس أنتيباس الملك . وذلك لما بكته النبي يوحنا من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبس 
التي اتخذها له زوجه ، ومازال زوجها حيًا. قائال له: ال يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة لك ، فحنقت 

ذ هيروديا عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر ، الن هيرود س كان يهاب يوحنا عالما انه رجل بار وقديس ، وا 
كان يوم موافق مولده صنع هيرودس عشاء لعظمائه وقواد األلوف ووجوه الجليل . ودخلت ابنة هيروديا 

ورقصت فسرت هيرودس والمتكئين معه فقال الملك للصبية مهما أردت اطلبي مني فأعطيك ، واقسم لها أن 
نصف مملكتي ، فخرجت وقالت المها ماذا اطلب فقالت راس يوحنا المعمدان مهما طلبت مني ألعطينك حتى 

، فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة أريد أن تعطيني حاال راس يوحنا المعمدان على طبق ، فحزن 
فمضى  الملك جدا وألجل القسم والمتكئين لم يرد أن يردها . فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أن يؤتى برأسه ،

إلى السجن وقطع رأسه واتى بها على طبق وأعطاه للصبية فأعطته المها ، ولما سمع تالميذه جاءوا ورفعوا 
 ( . 19 29:  1جثته ووضعوها في قبر )مر 
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وكان قلق عظيم في ذلك اليوم وتبدل فرحهم حزنا ، وقيل أن الرأس المقدس قد طار من بين أيديهم ، وهو 
 يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك ، وقيل أن الرأس اآلن بأعمال حمص . أما الجسد يصرخ في الجو قائال : ال

المقدس ، فقد حمله تالميذه ووضعوه في قبر إلى أيام أثناسيوس البطريرك حيث أراد الرب إظهاره . صالته 
 تكون معنا . أمين . 
 مالحظة طقسية : 

 " بيوحنا المعمدان . يقال لحن أوران إن شوشو بعد السنكسار .ويعمل تمجيد خاص

 إستشهاد القديس داسيه الجندى"
في مثل هذا اليوم إستشهد داسيه الجندي من أهل تندا ما أعمال ملوي . هذا القديس عذبه أريانوس والى 
أنصنا من أجل إيمانه بالسيد المسيح الذي أعلن إيمانه به عندما رأى عظمة المسيحين وقوة احتمالهم 

فلما لم يفلح الوالي من إرجاعه ، أمر أخيرا بضرب عنقه فنال إكليل الشهادة . صالته لعذابات اإلسنشهاد . 
 " تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . أمين .

 ، عيب إءت ااب قاربي  يوحنا قا ا بقا عل" يب  ي وب  قا لك عيد القديس يوحنا المعمدان

 
رة فى بيت اهلل، أتمسك باسمك فإنه صالح، قدام أبرارك. وأنا مثل الزيتون المثم" -(:8:51مزمور العشية )

 " هلليلويا

 قازيتوا   ز ال وح قارب  قالي ناا يوحنا قا ا بقا   تلئًا ذه = وأنا مثل الزيتون
 قا  لوء  ا قا وح اه ي ا  = المثمرة في بيت اهلل

 فاو ناا  ت ءنًا ذ اابة قاحق أ اا قاج يع وأ اا  ي وب  = أتمسك بإسمك
  ؤالء  ا  ذلوق  اابة يوحنا وتاذوق = دام أبراركق

  -(:21-2:24إنجيل العشية )مت

ْبِع َخَبَر َيُسوَع. -2 "  ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َسِمَع ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّ
 «.ْعَمُل ِبِه اْلُقوَّاتُ َهَذا ُهَو ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن َقْد َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت َوِلَذِلَك تُ »َفَقاَل ِلِغْلَماِنِه:  -1
 َس َأِخيِه.َفِإنَّ ِهيُروُدَس َكاَن َقْد َأْمَسَك ُيوَحنَّا َوَأْوثََقُه َوَطَرَحُه ِفي ِسْجٍن ِمْن َأْجِل ِهيُروِديَّا اْمرََأِة ِفيُلبُّ  -0
 «.اَل َيِحلُّ َأْن َتُكوَن َلكَ »أَلنَّ ُيوَحنَّا َكاَن َيُقوُل َلُه:  -4
.َوَلمَّا أَ  -5  رَاَد َأْن َيْقُتَلُه َخاَف ِمَن الشَّْعِب أَلنَُّه َكاَن ِعْنَدُهْم ِمْثَل َنِبيٍّ
 ُثمَّ َلمَّا َصاَر َمْوِلُد ِهيُروُدَس َرَقَصِت اْبَنُة ِهيُروِديَّا ِفي اْلَوَسِط َفَسرَّْت ِهيُروُدَس. -1
 ا.ِمْن َثمَّ َوَعَد ِبَقَسٍم َأنَُّه َمْهَما َطَلَبْت ُيْعِطيهَ  -1
َها َقاَلْت:  -8  «.َأْعِطِني َهُهَنا َعَلى َطَبٍق رَْأَس ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِ »َفِهَي ِإْذ َكاَنْت َقْد َتَلقََّنْت ِمْن ُأمِّ
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 َفاْغَتمَّ اْلَمِلُك. َوَلِكْن ِمْن َأْجِل اأَلْقَساِم َواْلُمتَِّكِئيَن َمَعُه َأَمَر َأْن ُيْعَطى. -9
 َطَع رَْأَس ُيوَحنَّا ِفي السِّْجِن.َفَأْرَسَل َوقَ  -20
ِبيَِّة َفَجاَءْت ِبِه ِإَلى ُأمَِّها. -22  َفُأْحِضَر رَْأُسُه َعَلى َطَبٍق َوُدِفَع ِإَلى الصَّ
 " َفَتَقدََّم َتاَلِميُذُه َوَرَفُعوا اْلَجَسَد َوَدَفُنوُه. ُثمَّ َأَتْوا َوَأْخَبُروا َيُسوَع. -21

 بقا عا قءت ااب يوحنا قا ا 
ويرتفع قرني مثل وحيد القرن، وشيخوختي فى دهن دسم، " -(:25،  24،  20:  91مز مزمور باكر)

 " ويكونون بما هم مستريحون، يخبرون بأن الرب إلهنا مستقيم. هلليلويا
 قار ا ع  م قاروة  ويوحنا ناا  ويًا ذل ناا  ويًا حت" ذاب  وته = يرتفع قرني

إءت اب ف  قاي ييا  ا ع  ه فاو اا ي يخ  وانا  لق إ ا ة ن تبقب ع له  يوحنا= شيخوختي في دهن دسم
 حت" ذاب  وته  و وته حت" ذاب  وته 

قا يوخ ف   قحتاا إل نانوق  بيءيا وقهلل ذا ناا  = يكونون بما هم مستريحون يخبرون بأن الرب إلهنا مستقيم
 وف" وعوبه ايوحنا فإناا ذ قحتاا يلذ وا ذأا قا ب أوف" وعوبه ااا  وقا ب أ

 -(:21 – 1:  9إنجيل باكر)لو 

ْبِع ِبَجِميِع َما َكاَن ِمْنُه َواْرتَاَب أَلنَّ َقْومًاَكاُنوا َيُقوُلوَن:  -1 "  ِإنَّ ُيوَحنَّا َقْد َقاَم ِمَن »َفَسِمَع ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّ
 «.اأَلْمَواتِ 

 «.ِإنَّ َنِبّيًاِمَن اْلُقَدَماِء َقامَ »يَن: َوآَخرِ «. ِإنَّ ِإيِليَّا َظَهرَ »َوَقْومًا:  -8
 َوَكاَن َيْطُلُب َأْن َيرَاُه.« ُيوَحنَّا َأَنا َقَطْعُت رَْأَسُه. َفَمْن ُهَو َهَذا الَِّذي َأْسَمُع َعْنُه ِمْثَل َهَذا!»َفَقاَل ِهيُروُدُس:  -9
ا َفَأَخَذُهْم َواْنَصَرَف ُمْنَفِرداًِإَلى َمْوِضٍع َخاَلٍء ِلَمِديَنٍة ُتَسمَّى َبْيَت َوَلمَّا َرَجَع الرُُّسُل َأْخَبُروُه ِبَجِميِع َما َفَعُلو  -20

 َصْيَدا.
 ُهْم.َفاْلُجُموُع ِإْذ َعِلُموا َتِبُعوُه َفَقِبَلُهْم َوَكلََّمُهْم َعْن َمَلُكوِت اهلِل َواْلُمْحتَاُجوَن ِإَلى الشَِّفاِء َشَفا -22
ْثَنا َعَشَر َوَقاُلوا َلُه: َفاْبَتَدَأ النَّهَ  -21 َياِع َحَواَلْيَنا »؟اُر َيِميُل. َفَتَقدََّم ااِل ْصِرِف اْلَجْمَع ِلَيْذَهُبوا ِإَلى اْلُقَرى َوالضِّ

 " «.َفَيِبيُتوا َوَيِجُدوا َطَعامًاأَلنََّنا َهُهَنا ِفي َمْوِضٍع َخاَلءٍ 
 ن    نا عظ م يوحنا حت" ذاب  وته ناا   عذًا ااي وب  

 -(:1:21-01:22البولس)عب

 (21-01:22)عب

، َوَداُوَد، َوَماَذا َأُقوُل َأْيضًا؟ أَلنَُّه ُيْعِوُزِني اْلَوْقُت ِإْن َأْخَبْرُت َعْن ِجْدُعوَن، َوَبارَاَق، َوَشْمُشوَن، َوَيْفتَاحَ  -01" 
 َوَصُموِئيَل، َواأَلْنِبَياِء،

 ، َصَنُعوا ِبرًّا، َناُلوا َمَواِعيَد، َسدُّوا َأْفَواَه ُأُسوٍد،الَِّذيَن ِباإِليَماِن َقَهُروا َمَماِلكَ  -00
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ُجُيوَش َأْطَفُأوا ُقوََّة النَّاِر، َنَجْوا ِمْن َحدِّ السَّْيِف، َتقَُّووا ِمْن ُضْعٍف، َصاُروا َأِشدَّاَء ِفي اْلَحْرِب، َهَزُموا  -04
 ُغَرَباَء،
 اَمٍة. َوآَخُروَن ُعذُِّبوا َوَلْم َيْقَبُلوا النََّجاَة ِلَكْي َيَناُلوا ِقَياَمًةَأْفَضلَ َأَخَذْت ِنَساٌء َأْمَواَتُهنَّ ِبِقيَ  -05
 َوآَخُروَن َتَجرَُّبوا ِفي ُهُزٍء َوَجْلٍد، ُثمَّ ِفي ُقُيوٍد َأْيضًاَوَحْبسٍ  -01
ُبوا، َماُتوا َقْتاًلِبالسَّْيِف، َطاُفوا ِفي ُجُلودِ  -01  َغَنٍم َوُجُلوِد ِمْعَزى، ُمْعتَاِزيَن َمْكُروِبيَن ُمَذلِّيَن، ُرِجُموا، ُنِشُروا، ُجرِّ
 َوُهْم َلْم َيُكِن اْلَعاَلُم ُمْسَتِحّقاًَلُهْم. تَاِئِهيَن ِفي َبرَاِريَّ َوِجَباٍل َوَمَغاِيَر َوُشُقوِق اأَلْرضِ  -08
 وا اْلَمْوِعَد،َفَهُؤاَلِء ُكلُُّهْم، َمْشُهوداًَلُهْم ِباإِليَماِن، َلْم َيَنالُ  -09
 " ِإْذ َسَبَق اهلُل َفَنَظَر َلَنا َشْيئاًَأْفَضَل، ِلَكْي اَل ُيْكَمُلوا ِبُدوِنَنا -40

 (1-2:21)عب

ُمِحيَطَة ِبَنا ِطيََّة الْ ِلَذِلَك َنْحُن َأْيضاًِإْذ َلَنا َسَحاَبٌة ِمَن الشُُّهوِد ِمْقَداُر َهِذِه ُمِحيَطٌة ِبَنا، ِلَنْطَرْح ُكلَّ ِثْقٍل َواْلخَ  -2"
ْبِر ِفي اْلِجَهاِد اْلَمْوُضوِع َأَماَمَنا،  ِبُسُهوَلٍة، َوْلُنَحاِضْر ِبالصَّ

ِلِه َيُسوَع، الَِّذي ِمْن َأْجِل السُُّروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه اْحَتَمَل ال -1 ِليَب َناِظِريَن ِإَلى َرِئيِس اإِليَماِن َوُمَكمِّ صَّ
 " ، َفَجَلَس ِفي َيِميِن َعْرِش اهللِ ُمْسَتِهينًاِباْلِخْزيِ 

ماتوا بقتل السيف وطافوا في فراء وجلود إ ا ة ايوحنا قا ا بقا نء ع ذوا  يتنلا عا أذسال قني اا قاليا 
فلنطرح عنا ونانوق ن يال انا نرتبي ذاا  . معزي معوزين. تائهين في القفار والجبال والمغاير وشقوق األرض

 .كل تكبر والخطية

  -(:10-9:5اثوليكون)يعالك

 اَل َيِئنَّ َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض َأيَُّها اإِلْخَوُة ِلَئالَّ ُتَداُنوا. ُهَوَذا الدَّيَّاُن َواِقٌف ُقدَّاَم اْلَباِب. -9"
ْنِبَياَء الَِّذيَن َتَكلَُّمو  -20 .ُخُذوا َيا ِإْخَوِتي ِمثَااًلاِلْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت َواأَلَناِة: اأَل  ا ِباْسِم الرَّبِّ
. أَلنَّ الرَّبَّ َكِثيرُ  -22 اِبِريَن. َقْد َسِمْعُتْم ِبَصْبِر َأيُّوَب َورََأْيُتْم َعاِقَبَة الرَّبِّ   الرَّْحَمِة َوَرُؤوٌف.َها َنْحُن ُنطَِّوُب الصَّ
 ِباأَلْرِض َواَل ِبَقَسٍم آَخَر. َبْل ِلَتُكْن َنَعْمُكْم َنَعْم َواَلُكْم َوَلِكْن َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء َيا ِإْخَوِتي اَل َتْحِلُفوا اَل ِبالسََّماِء َوالَ  -21

 اَل، ِلَئالَّ َتَقُعوا َتْحَت َدْيُنوَنٍة.
. َأَمْسُروٌر َأَحٌد؟ َفْلُيَرتِّْل. -20  َأَعَلى َأَحٍد َبْيَنُكْم َمَشقَّاٌت؟ َفْلُيَصلِّ
،.َأَمِريٌض َأَحٌد َبْيَنُكْم؟ َفْلَيْدُع شُ  -24  ُيوَخ اْلَكِنيَسِة َفُيَصلُّوا َعَلْيِه َوَيْدَهُنوُه ِبَزْيٍت ِباْسِم الرَّبِّ
ْن َكاَن َقْد َفَعَل َخِطيًَّةُتْغَفُر َلْه. -25  َوَصاَلُة اإِليَماِن َتْشِفي اْلَمِريَض َوالرَّبُّ ُيِقيُمُه، َواِ 
 وا َبْعُضُكْم أَلْجِل َبْعٍض ِلَكْي ُتْشَفْوا. ِطْلَبُة اْلَبارِّ َتْقَتِدُر َكِثيرًاِفي ِفْعِلَها.ِاْعَتِرُفوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِباّلَزالَِّت، َوَصلُّ  -21
 ِسِنيَن َوِستََّة َكاَن ِإيِليَّا ِإْنَسانًاَتْحَت اآلاَلِم ِمْثَلَنا، َوَصلَّى َصاَلًةَأْن اَل ُتْمِطَر، َفَلْم ُتْمِطْر َعَلى اأَلْرِض َثاَلثَ  -21
 ٍر.َأْشهُ 
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 ُثمَّ َصلَّى َأْيضًاَفَأْعَطِت السََّماُء َمَطرًاَوَأْخَرَجِت اأَلْرُض َثَمَرَها. -28
 َأيَُّها اإِلْخَوُة، ِإْن َضلَّ َأَحٌد َبْيَنُكْم َعِن اْلَحقِّ َفَردَُّه َأَحٌد،. -29
 " سًاِمَن اْلَمْوِت، َوَيْسُتُر َكْثَرًةِمَن اْلَخَطاَيا.َفْلَيْعَلْم َأنَّ َمْن َردَّ َخاِطئًاَعْن َضاَلِل َطِريِقِه ُيَخلُِّص َنفْ  -10

يليا ذ وح وقحب وااا ند  قاروة ف  قا اابة الحق وقاز ب   نء ع فيه عا إيليا، فيوحنا قا ا بقا وق 
 

 -(:21-2:21اإلبركسيس)أع
 اٍس ِمَن اْلَكِنيَسِة.َوِفي َذِلَك اْلَوْقِت َمدَّ ِهيُروُدُس اْلَمِلُك َيَدْيِه ِلُيِسيَئ ِإَلى ُأنَ  -2" 
 َفَقَتَل َيْعُقوَب َأَخا ُيوَحنَّا ِبالسَّْيِف. -1
ْذ رََأى َأنَّ َذِلَك ُيْرِضي اْلَيُهوَد َعاَد َفَقَبَض َعَلى ُبْطُرَس َأْيضًا. َوَكاَنْت َأيَّاُم اْلَفِطيِر. -0  َواِ 
ِإَلى َأْرَبَعِة َأرَاِبَع ِمَن اْلَعْسَكِر ِلَيْحُرُسوُه َناِوياًَأْن ُيَقدَِّمُه َبْعَد اْلِفْصِح  َوَلمَّا َأْمَسَكُه َوَضَعُه ِفي السِّْجِن ُمَسلِّماًِإيَّاهُ  -4

 ِإَلى الشَّْعِب.
 .َأْجِلهِ  َفَكاَن ُبْطُرُس َمْحُروسًاِفي السِّْجِن َوَأمَّا اْلَكِنيَسُة َفَكاَنْت َتِصيُر ِمْنَها َصاَلٌة ِبَلَجاَجٍة ِإَلى اهلِل ِمنْ  -5
ُبوطًاِبِسْلِسَلَتْيِن َوَكاَن َوَلمَّا َكاَن ِهيُروُدُس ُمْزِمعاًَأْن ُيَقدَِّمُه َكاَن ُبْطُرُس ِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َناِئمًاَبْيَن َعْسَكِريَّْيِن َمرْ  -1

 ُقدَّاَم اْلَباِب ُحرَّاٌس َيْحُرُسوَن السِّْجَن.
َذا َماَلُك الرَّبِّ َأْقَبَل َوُنوٌر  -1 َفَسَقَطِت «. ُقْم َعاِجالً »َأَضاَء ِفي اْلَبْيِت َفَضَرَب َجْنَب ُبْطُرَس َوَأْيَقَظُه َقاِئاًل: َواِ 

ْلِسَلتَاِن ِمْن َيَدْيِه.  السِّ
 «.اْلَبْس ِرَداَءَك َواْتَبْعِني»َفَفَعَل َهَكَذا. َفَقاَل َلُه: «. َتَمْنَطْق َواْلَبْس َنْعَلْيكَ »َوَقاَل َلُه اْلَماَلُك:  -8
 ُظُر ُرْؤَيا.َفَخَرَج َيْتَبُعُه َوَكاَن اَل َيْعَلُم َأنَّ الَِّذي َجَرى ِبَواِسَطِة اْلَماَلِك ُهَو َحِقيِقيٌّ َبْل َيُظنُّ َأنَُّه َينْ  -9
َل َوالثَّاِنَي َوَأَتَيا ِإَلى َباِب اْلَحِديِد الَِّذي ُيَؤدِّي ِإَلى اْلَمدِ  -20 يَنِة َفاْنَفَتَح َلُهَما ِمْن َذاِتِه َفَخَرَجا َفَجازَا اْلَمْحَرَس اأَلوَّ

 َوَتَقدََّما ُزَقاقًاَواِحدًاَوِلْلَوْقِت َفاَرَقُه اْلَماَلُك.
وُدَس اآلَن َعِلْمُت َيِقيناًَأنَّ الرَّبَّ َأْرَسَل َماَلَكُه َوَأْنَقَذِني ِمْن َيِد ِهيرُ »َفَقاَل ُبْطُرُس َوُهَو َقْد َرَجَع ِإَلى َنْفِسِه:  -22

 «.َوِمْن ُكلِّ اْنِتَظاِر َشْعِب اْلَيُهودِ 
 " َن َوُهْم ُيَصلُّوَن.ُثمَّ َجاَء َوُهَو ُمْنَتِبٌه ِإَلى َبْيِت َمْرَيَم ُأمِّ ُيوَحنَّا اْلُمَلقَِّب َمْرُقَس َحْيُث َكاَن َكِثيُروَن ُمْجَتِمِعي -21
 

 نه قهلل  وأّ ا ذس   فاهلل ي ءل اه   ك اينرله ف    نا  ي وب  يرتل ياروب  ا ياروب أنا" ع له قالي ي يبه
ا ي ب يبه عليه فاو اا ينا  ع لهيءتسيع  ي وب  أ



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن من شهر توت(

 

 
32 

                       اليوم الثامن من شهر توت

 نياحة موسى النبي واستشهاد زكريا الكاهن

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزمووووووور بوووووواكر:
 إنجيووووووول بووووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (25،  24: 204مز)
 (52-01:22)لو
 (21:  204مز )

 (9-2:21)مت
 (11-21:22)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 ركسووووووووووووووووووووووووووووووووووويس:اإلب

 مزمووور إنجيوول القووداس:
 إنجيوووووووووووووول القووووووووووووووداس:

 

 (8:1-29:2بط1)
 (19-12:25)أع
 (1، 5:  98مز )

 (01-20:10)مت

 

 -:(01-24:10)مت إنجيل القداس
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن أَلنَُّكْم تَْأُكُلوَن ُبُيوَت اأَلرَاِمِل وِلِعلَّةٍ  -24"   ُتِطيُلوَن َصَلَواِتُكْم. ِلَذِلَك  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

 تَْأُخُذوَن َدْيُنوَنًةَأْعَظَم.
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن أَلنَُّكْم َتُطوُفوَن اْلَبْحَر َواْلَبرَّ ِلَتْكَسُبوا  -25 َدِخياًلَواِحدًاَوَمَتى َحَصَل َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

 َم َأْكَثَر ِمْنُكْم ُمَضاَعفًا!.َتْصَنُعوَنُه اْبناًِلَجَهنَّ 
 ِبَذَهِب اْلَهْيَكِل َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن اْلَقاِئُلوَن: َمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَلْيَس ِبَشْيٍء َوَلِكْن َمْن َحَلفَ  -21

 َيْلَتِزُم!.
 ُم: أَلذََّهُب َأِم اْلَهْيَكُل الَِّذي ُيَقدُِّس الذََّهَب؟.َأيَُّها اْلُجهَّاُل َواْلُعْمَياُن َأيَُّما َأْعظَ  -21
 َوَمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَلْيَس ِبَشْيٍء َوَلِكْن َمْن َحَلَف ِباْلُقْرَباِن الَِّذي َعَلْيِه َيْلَتِزُم!. -28
 اْلَمْذَبُح الَِّذي ُيَقدُِّس اْلُقْرَباَن؟.َأيَُّها اْلُجهَّاُل َواْلُعْمَياُن َأيَُّما َأْعَظُم: أَْلُقْرَباُن َأِم  -29
 َفِإنَّ َمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبُكلِّ َما َعَلْيِه. -10
 َوَمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبالسَّاِكِن ِفيِه. -12
 ِه َوِباْلَجاِلِس َعَلْيِه!.َوَمْن َحَلَف ِبالسََّماِء َفَقْد َحَلَف ِبَعْرِش اللَّ  -11
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن أَلنَُّكْم ُتَعشُِّروَن النَّْعَنَع َوالشِِّبثَّ َواْلكَ  -10 مُّوَن َوَتَرْكُتْم َأْثَقَل النَّاُموِس: َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

 ْن َتْعَمُلوا َهِذِه َواَل َتْتُرُكوا ِتْلَك.اْلَحقَّ َوالرَّْحَمَة َواإِليَماَن. َكاَن َيْنَبِغي أَ 
 َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن الَِّذيَن ُيَصفُّوَن َعِن اْلَبُعوَضِة َوَيْبَلُعوَن اْلَجَمَل!. -14
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يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن أَلنَُّكْم تَُنقُّوَن َخاِرَج اْلكَ  -15 ْحَفِة َوُهَما ِمْن َداِخٍل َمْمُلوآِن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ ْأِس َوالصَّ
 اْخِتَطافًاَوَدَعاَرًة!.

ْحَفِة ِلَكْي َيُكوَن َخاِرُجُهَما َأْيضًاَنِقّيًا. -11 يِسيُّ اأَلْعَمى َنقِّ َأوَّاًلَداِخَل اْلَكْأِس َوالصَّ  َأيَُّها اْلَفرِّ
ي -11 ِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن أَلنَُّكْم ُتْشِبُهوَن ُقُبورًاُمَبيََّضًةَتْظَهُر ِمْن َخاِرٍج َجِميَلًةَوِهَي ِمْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

 َداِخٍل َمْمُلوَءٌة ِعَظاَم َأْمَواٍت َوُكلَّ َنَجاَسٍة.
ْثمًا!.َهَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا: ِمْن َخاِرٍج َتْظَهُروَن ِللنَّاِس َأْبرَارًاَوَلِكنَُّكْم مِ  -18  ْن َداِخٍل َمْشُحوُنوَن ِرَياًءَواِ 
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن أَلنَُّكْم َتْبُنوَن ُقُبوَر اأَلْنِبَياِء َوُتَزيُِّنونَ  -19 دِّيِقيَن.َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ   َمَداِفَن الصِّ
ْنِبَياِء!.َوَتُقوُلوَن: َلْو ُكنَّا ِفي َأيَّاِم آَباِئَنا َلمَ  -00  ا َشاَرْكَناُهْم ِفي َدِم اأَل
ْنِبَياِء. -02  َفَأْنُتْم َتْشَهُدوَن َعَلى َأْنُفِسُكْم َأنَُّكْم َأْبَناُء َقَتَلِة اأَل
 َفاْمََلُوا َأْنُتْم ِمْكَياَل آَباِئُكْم. -01
 وَنِة َجَهنََّم؟.َأيَُّها اْلَحيَّاُت َأْواَلَد اأَلَفاِعي َكْيَف َتْهُرُبوَن ِمْن َدْينُ  -00
ِلُدوَن ِفي َمَجاِمِعُكْم ِلَذِلَك َها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َأْنِبَياَء َوُحَكَماَء َوَكَتَبًةَفِمْنُهْم َتْقُتُلوَن َوَتْصِلُبوَن َوِمْنُهْم َتجْ  -04

 َوَتْطُرُدوَن ِمْن َمِديَنٍة ِإَلى َمِديَنٍة.
دِّيِق ِإَلى َدِم َزَكِريَّا ْبِن َبَرِخيَّا الَِّذي ِلَكْي َيْأِتَي َعَلْيُكْم ُكلُّ  -05 َدٍم َزِكيٍّ ُسِفَك َعَلى اأَلْرِض ِمْن َدِم َهاِبيَل الصِّ

 َقَتْلُتُموُه َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبِح.
 اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َهَذا ُكلَُّه َيْأِتي َعَلى َهَذا اْلِجيِل!." -01

 يءدددييا وقانتذدددم قا ددد قؤوا علددد" تصددد فاتاا )و دددله عنددد  تصددد فات ق ذددد ق  قادددليا نحتددددل ذدددلن ق ا( قاءددديب يلدددوا قاد
ويلددو اا علدد" أا أذدداء ا  تلددوق ق نذيدداء و ددا يذنددوا  ذددو  ا )فدداايوا أءاءددًا  ددو نياحددم  وءدد" قانذدد ( ويلددو اا علدد" 

  تلاا ابنذياء وقا ءل وأا قهلل ءينترا ا ءله وأنذيائه 
 

موسى وهارون فى الكهنة، وصموئيل فى الذين يدعون باسمه، " -(:1،  1:  99)مز  اسمزمور إنجيل القد
 "كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم، بعامود الغمام كان يكلمهم. هلليلويا 

 وصموئيل في الذين يودعون بإسومهفاالن   ق ءاءيم االق قايوا    ا وء" قانذ   = موسى وهرون في كهنته
وهوو يسوتجيب لهوم. بعوامود الغموام كوان فد  يدوا نياحتده نرد أ  دله قارد قءقت  ندانوق يدبعوا قاد ب  وص وئيل أيضاً 

 قهلل بقئ ًا يءتجيب اربيءيه و نلق إءتجاب ا وء" وأ ءل عا وب ءحاب يروب قا اب = يكلمهم
 توت 8  -السنكسار:

 ق . م2485نياحة موسى النبي عام "  
يس األنبياء . وكان قد تعب مع شعب اهلل إلى الموت واسلم نفسه في مثل هذا اليوم تنيح الصديق موسى رئ

عنهم . هذا الذي صنع اآليات والعجائب بمصر ، وفى البحر األحمر ، هذا الذي لم يرض أن يدعى ابنا البنة 
فرعون التي ربته ، لما تركه أبواه على شاطئ النهر خوفا من فرعون الذي أمر بقتل الذكور من أبناء 
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ين . فلما وجدته ابنة فرعون في النهر أخذته وربته لها ولدا . ولما كمل له أربعون سنة ورأى واحدا العبراني
من المصريين قد قتل واحدا من العبرانيين ، انتقم له وقتل المصري ، وفى الغد رأى اثنين من العبرانيين 

ني كما قتلت المصري باألمس" . يتخاصمان فطلب أن يصلح بينهما . فقال له المعتدى "العلك تريد أن تقتل
( ولما كمل له ثمانون سنه . ظهرت 1 2: 1فهرب موسى إلى أرض مديان وتزوج هناك ورزق ولدين . )خر

له نار في العليقة ولم تحترق . فلما دنا ليسمع كلمة الرب من العليقة ، أمره بإخراج الشعب من أرض مصر 
يين . أولها النهر الذي تحول إلى دم . وأخرها قتل أبكار ثم أجرى الرب على يده العشر ضربات في المصر 

( ثم أخرج الشعب وشق له البحر األحمر ، وأجازه منه ، وأطبق الماء على أعدائه . 21:  1المصريين )خر 
ثم أنزل له المن في البرية أربعين سنة . وأخرج له الماء من الصخرة . ومع هذا جميعه كانوا يتذمرون عليه 

كثيرة أرادوا رجمه ، وهو يطيل أناته عليهم ، ويسال الرب عنهم ، حتى أنه من فرط حبه لهم ، قال . ومرات 
للرب : إذا لم تغفر لهذا الشعب فامح اسمي من سفرك . وشهد الكتاب أنه كلم الرب خمسمائة وسبعين كلمة 

اء من عند الرب ولوحا كما يكلم اإلنسان خليله حتى دعي كليم اهلل . وكان لما نزل موسى من جبل سين
الشهادة في يده كان وجهه يلمع ، فخاف بنو إسرائيل أن يقتربوا إليه فوضع على وجهه برقعا عندما اقترب 

( . ولما كمل له مائة وعشرون سنة ، أمره الرب أن يعهد بقيادة الشعب إلى 05 19:  04ليكلمهم )خر
يا الرب ونواميسه ، وأعلمه أنه هو الذي سيدخل ( ، فدعاه وأوصاه بوصا9:  04يشوع بن نون تلميذه )تث

الشعب أرض الميعاد . بعد أنه عمل خيمة الشهادة وجميع ما فيها ، كما أمره الرب . ومات موسى في الجبل 
ودفن هناك . وأخفى الرب جسده لئال يجده بنو إسرائيل فيعبدوه ألن الكتاب يشهد عنه أنه لم يقم في إسرائيل 

لما أراد الشيطان إظهار جسده انتهره ميخائيل رئيس المالئكة ، ومنعه من ذلك . كما نبي مثل موسى ، و 
 " ( صالته تكون معنا . أمين .9شهد الرسول يهوذا في رسالته )ع

 إستشهاد زكريا الكاهن" 
ل في مثل هذا اليوم إستشهد القديس زكريا الكاهن على يد هيرودس الملك . الذي بعد ما بشره المالك جبرائي
بمولد يوحنا ابنه . ولم يصدق كالمه أوجب عليه الصمت إلى حين يولد الصبي ، وقد بقى صامتا إلى يوم 

 10: 2( وعند تسميته طلب لوحا وكتب اسمه يوحنا . وعند ذلك تكلم وسبح اهلل )لو11 28:  2مولده )لو
الرب بال لوم ، ولما ولد ( هذا الذي شهد اإلنجيل عنه أنه كان بارا هو وزوجته . سائرين في حقوق 19

السيد المسيح وأتى المجوس ليسجدوا له ، اضطرب هيرودس وخاف على مملكته ، ولهذا أمر بقتل أطفال 
بيت لحم من ابن سنتين فما دون . . ليقتل السيد المسيح بينهم . فظهر مالك الرب ليوسف في الرؤيا ، 

سوع و مريم أمه وذهبوا إلى حيث قال له مالك وأعلمه أن يهرب بالصبي إلى مصر . فأخذ يوسف الصبي ي
الرب . ولما قتل هيرودس أطفال بيت لحم هربت أم يوحنا به إلى الجبل وقضت ست سنوات . وبعد ذلك 

( . وقيل أنه وقت قتل 80:  2انتقلت إلى السماء وبقى الصبي في البرية إلى حين . ظهوره إلسرائيل )او
لمسيح . أرسل يطلبه من أبيه زكريا . فقال "لست أدرى أين الولد" ، األطفال ظن هيرودس أن يوحنا هو ا

فهددوه بالقتل فلم يكترث به ، فأمر الجند فقتلوه . ويقال أيضا أن هيرودس لما طلب يوحنا ليقتله ، هرب به 
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طفه زكريا إلى الهيكل ووضعه فوق المذبح ، ولما لحقوا به . قال للجند "من هنا قبلته من الرب" وعندئذ خ
 المالك إلى برية الزيفانا ، و إذ لم يجدوا الطفل قتلوا زكريا . 

زكريا النبي الذي مات وزكريا الكاهن ابن برخيا ، ليس هو زكريا النبي ، أحد االثنى عشر نبيا الصغار ، وأن 
 " ووجد جسده بغير فساد . صالة الجميع تكون معنا . أمين .

 إستشهاد القديس ديديموس القس" 
ثل هذا اليوم إستشهد القديس ديديموس وكان هذا من أهل درشابة من كرسي دنطو )وتعرف أالن في م

درشابة ، بمركز زفتى محافظة الغرببة( وكان محبا للبيعة ، عطوفا على المساكين مفتقدا للمرضى فظهر له 
ففرح جدا وترك أبويه  إنسان نوراني وأنهضه ، وأمره إن يمضى وينال إكليل الشهادة ووعده بجوائز سمائية .

وخرج من المدينة وصلى للرب كي يعينه على احتمال العذاب من أجل اسمه ، وأتى إلى مدينة أتريب . 
واعترف بالسيد المسيح فعذب عذابا كثيرا . ثم أرسلوه إلى لوقيانوس والى اإلسكندرية . ولما كان في المركب 

حة األبدية . فابتهجت نفسه جدا . أما لوقيانوس فعذبه ظهر له السيد المسيح وعزاه وقواه ، ووعده بالرا
بأنواع العذاب . ثم أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة ، وأتى أهل بلده وأخذوا جسده وأكرموه كرامة عظيمة . 

 " صالته وبركاته تكون معنا أجمعين . ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 عن نياحة موسى النبي قراءات اليوم 

  تقرأ هذه القراءات في األيام التالية أيضاً و 

 تلنا  نياحم حز يال قانذ  برموده5 تلنا  ي وا ذا نوا تل يل  وء" توت4

 تلنا  نياحم يوق يا قاذا  وقاب قاءيبة قاال قء   يا هبرمود1 تلنا  نياحم إ اياء قانذ  توت1

 تلنا  قءت ااب إ  ياء قانذ  بشنس5 تلنا  نياحم يوناا قانذ  توت15

 تلنا  نياحم ص وئيل قانذ  بؤونه9 تلنا  نياحم يوئيل قانذ  بابه12

 تلنا  نياحم إاي ع قانذ  بؤونه10 تلنا  نياحم ناحوا قانذ  كيهك5

 ياحم ي وا ذا نوا تل يل  وء"تلنا  ن بؤونه11 تلنا  نياحم حج  قانذ  كيهك10

 تلنا  نياحم قاربي  يوءف قاذا  قانجا  أبيب11 تلنا  نياحم بقوب قانذ  كيهك10

 ا  نياحم حز يا قا لكتلن مسرى4 تلنا  نياحم عوذبيا قانذ  طوبه25

 تلنا  نياحم  يلا قانذ  مسرى11 تلنا  نياحم  و ع قانذ  أمشير11

   تلنا  نياحم بقنيال قانذ  برمهات10
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 السنكسار اليوم

 سىتذكار يشوع بن نون تلميذ مو  توت4
 تذكار نياحة يشوع بن نون

كيهك تذكار  11بؤونة وفيه تقرأ فصول  11تذكار نياحة يشوع بن نون الذي ذكر نياحتة في يوم 
رئيس المالئكة جبرائيل ، لذلك وضع له تذكار اليوم . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا 

 آمين .

 19نياحة البابا مكاريوس الثاني ال
م تنيح األب القديس ، األنبا مقاريوس التاسع والستون من  2211اليوم من سنة  في مثل هذا

باباوات المدينة العظمى اإلسكندرية هذا األب كان منذ صغره عابدا ناسكا . وارتاح إلى سيرة الرهبنة 
فذهب إلى برية األسقيط وترهب بدير القديس مقاريوس . وتفرغ للعبادة والجهاد . وكان يروض 

بقراءة الكتب المقدسة وتفاسيرها والتأمل في معانيها . وارتقى في الفضيلة فرسم قسا . ولما نفسه 
تنيح األنبا ميخائيل البابا الثامن والستون خال الكرسي البابوي فذهب جماعة من الكهنة واألساقفة 

ثون العلماء إلى برية االسقيط . واجتمعوا في الكنيسة مع شيوخ البرية ومكثوا زمانا يبح
ويستكشفون أخبار من يصلح لهذه الرتبة . إلى أن استقر رأى الجميع على تقدمة هذا األب لما 
عرف عنه من الخصال الحميدة ، فآخذوه جبرا وقيدوه قسرا ، وهو ينتحل األعذار ويقدم أسبابا 
ركا ، ويصيح بأن يعفوه قائال: إني ال أصلح للبطريركية . فأحضروه إلى اإلسكندرية ورسموه بطري

وقرأ التقليد بكنيسة المعلقة بمصر ، يونانيا وقبطيا وعربيا . وكان في رئاسته متزايدا في نسكه 
وتعبده . وكان مداوما على التعليم والوعظ كل يوم . وكان يواصل الصدقات والرحمة إلى ذوى الفاقة 

ما كان يفضل عنه وأرباب الحاجات ، ولم يطالب في أيام رئاسته بشيء من أموال الكنائس ، بل 
مما يقدم له ، كان يصرفه في أوجه البر ، وكمل في الرياسة سبعا وعشرين سنة ، وتنيح بسالم ، 

 صالته تكون معنا آمين

 نياحة القديسة فبرونيا
ولدت هذه القديسة ببلدة كركوز ) قرية بجوار قوص الحالية محافظة قنا ( التابعة لطيبة ) األقصر 

حيين فربياها على اآلداب المسيحية رحلت مع الفرقة الطيبية التي كان يرأسها حاليا ( من أبوين مسي
 القديس موريس إلى غرب أوروبا حيث أقامت فبرونيا في مدينة ميالنو عند رجل مسيحي تقي . 
وبعد إستشهاد الفرقة مضت إلى مدينة أجاونوم ) حاليا مدينة القديس موريس بمقاطعة الفاليس 

 إستشهد بسويسرا وهي التي
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فيها ( ثم إلى قرب مدينة سالودورم ) حاليا مدينة سولوتورن بسويسرا( حيث عاشت في نسك  
وصوم وصالة ألجل خالص نفسها وكانت تقتات من عمل يديها بواسطة سيدة مسيحية كانت تبيع 

لها عمل يديها . وقد أجرى اهلل على يديها معجزات شفاء كما اهتمت بالشابات وكانت تعلمهن 
بادئ العفة والنظافة الجسدية . ولما ذاع صيت قداستها وخدمتها قبض عليها الوالي وأودعها م

السجن حيث ظهر لها القديس موريس الشهيد وعزاها وشجعها على التمسك باإليمان المسيحي 
ولقد شفي اهلل على يديها الوالي من مرض اعتراه فأطلق سراحها فمضت وانفردت في جزيرة نائية 

تقاء نهر اآلر ونهر الراين وسكنت في كوخ صغير وكانت تهتم برعاية المرضى والمحتاجين عند ال
وتنظيف الجزيرة من الحيات والعقارب . تركت القديسة فبرونيا الجزيرة وذهبت إلى مدينة تسورتنسأخ 
بمقاطعة أرجاو بسويسرا حيث سكنت في بيت مجاور لكنيسة القديسة العذراء مريم حيث رحب بها 

اهن الكنيسة . وعهد لها برعاية الفقراء والمرضى فكانت تهتم بعالجهم ونظافتهم إال أن الشيطان ك
حسدها فحرك عليها زميالتها في الخدمة حيث دبرن لها المكائد وكان اهلل يظهر براءتها . سمح لها 

وكان  األب الكاهن أن تنفرد في مغارة عاشت فيها مدة إحدى عشرة سنة في نسك وتقشف وعبادة
رشاداتها وفي يوم نياحتها ظهرت لها  الكثيرون يتوافدون على مغارتها لكي ينالوا بركة صلواتها وا 
القديسة مريم في رؤيا وعزتها وأنبأتها بنياحتها ، ففرحت وتنيحت بسالم . فكفنوها ودفنوها بإكرام 

قامة كنيسة على اسمها بمدينة تسوتسأخ وصارت شفيعة للمدينة . ك ما بني على اسمها جزيل . وا 
ديرا للعذارى بسويسرا وأصبحت القديسة شعارا لمدينة شتيفا ) مدينة بمقاطعة زيورخ بسويسرا ( 

حيث تحمل في يدها أبريقا وفي اليد األخرى مشطا ، وقد استلم قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 
قديسة فبرونيا الموجود بكنيستها المائة والسابع عشر من بطاركة الكرازة المرقسية جزء من رفات ال

 بتسورتسأخ . بسويسرا 
 بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين

 تذكار نياحة إشعياء النبي توت1

 ق . م 920إستشهاد القديس إشعياء النبي بن آموص سنة 
لملك ، بمنشار الخشب في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم إشعياء بن آموص بعد أن نشره منسي ا

. هذا النبي تنبأ في زمان خمسة ملوك وهم : عوزيا . ويوثام . وأحاز ابنه . وحزقيا ، ومنسى . 
( . ثم تنبأ أن هذا 24:  1وتنبأ الحاز أن العذراء تحبل وتلد ابنا . ويدعى اسمه عمانوئيل )ا ش 

( وأنه سيرحم العالم 1:  9م )ا ش االبن يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السال
بتقديم ذاته عن البشر ، وهو مجروح ألجل معاصينا ، مسحوق ألجل آثامنا ، تأديب سالمنا عليه ، 

 ( . 1،  5:  5 0وبحبره شفينا . . . الرب وضع عليه آثم جميعنا )اش 
 سيهلكه ألجل وتنبأ في زمان حزقيا وقوى قلبه لما حاصره سنحاريب ملك أشور ، وأعلمه أن اهلل
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:  01ش  2افترائه عليه ، فاهلك اهلل تعالى من عسكر سنحاريب مئة وخمسة وثمانين ألف رجل )
( وطرد من بقى من الجند هاربا ، ولما مرض حزقيا أعلمه أن يوصى بيته ألنه يموت ، فلما 01

ية يستدل بها على صلى إلى اهلل أرسل إليه إشعياء ، وأعلمه أنه قد زاده خمس عشرة سنة . وأراه آ
( . وتنبأ على ما يصيب إسرائيل من الويالت لقساوة قلوبهم ومحبتهم 8:  08لنبوة )ا ش اصدق 

للخطية وابتعادهم عن عبادة اهلل . وأنه ال يؤمن منهم إال اليسير . وبصالته أنبع اهلل ماء لما 
كت منسى وأبنه على عطش الشعب . ولما عطش هو مرة أخرى أنبع اهلل له عين سلوان . ولما ب

 عبادة األوثان أمر بنشره بالمنشار . 
وتنبأ نحو سبعين سنة . وسبق مجيء السيد المسيح بتسع مئة وثالث عشرة سنة . صالته تكون 

 معنا . آمين .

 باسيليا( -إستشهاد القديسة باشليلية )باشيليا 
لكافر . وكانت هذه القديسة فى مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة باشليلية فى أيام دقلديانوس ا

مسيحية تقية قبضوا عليها وعمرها تسع سنوات ، وشدوا يديها ورجليها وطرحوها النار لكن اهلل 
ذ عطشت أنبع لها عين ماء بصالتها فشربت ثم أودعت نفسها بيد الرب . صالتها  خلصها ، وا 

 تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا ، آمين .

 حة يونان النبيتذكار نيا توت15

 ق . م 900تذكار نياحة يونان النبي سنة 
في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم يونان بن أمتاي وقيل أنه ابن أرمله صرفه صيدا ، الذي أقامه 
إيليا النبي من الموت ، فتبعه وخدمه ونال نعمة النبوة . )قصة يونان وهوروبه وعودته إلى نينوي 

 يونان في العهد القديم بالكتاب المقدس .  مدونة بالتفصيل في سفر
فقد أوحى اهلل تبارك وتعالى إليه أن يمضى إلى مدينة نينوي وينذر أهلها أنه بعد ثالثة أيام تنقلب 
مدينتهم ة ففكر في نفسه قائال "لو كان اهلل يشاء هالكهم لما طلبني بإنذارهم ، وأخشى أن أمضى 

فال يهلكهم . وأكون أنا كاذبا فال يعود أحد يصدقني فيما بعد .  إليهم وأبلغهم هذا اإلنذار فيتوبوا
وربما أقتل ألني نقلت الكذب عن اهلل ، فأقم وأهرب" . فماذا عساه ظن هذا النبي ؟ كيف يستطيع 

أحد أن يهرب من وجه اهلل ؟ انه أراد بالهرب أن يبتعد عن مدينة نينوي ألنه لم يشاء القيام بإنذارهم 
هلل رؤوف ورحيم ، بطئ الغضب نادم على الشر ، وظن أنه بابتعاده عن نينوي يرسل لمعرفته أن ا

اهلل نبيا غيره إلنذار تلك المدينة . وقد كان هروب يونان النبي وطرحه في البحر حتى يظهر اآلية 
بوجوده في بطن الحوت ثالثة أيام ، وخروجه سالما ، ليكون رمزا ودليال على قيام المخلص من 

بعد ثالثة أيام ولم ير فسادا . فقام يونان ليهرب من وجه الرب ونزل إلى يافا حيث وجد سفينة القبر 
ذاهبة إلى ترشيش فأقلع مع ركابها إلى ترشيش . . فأرسل الرب ريحا شديدة وحدث نوء عظيم في 
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 البحر حتى كادت السفينة تنكسر ، فخافوا وصرخ كل واحد إلى إلهه . ثم قال بعضهم لبعض هلما
نلقى قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية . فلما اقترعوا أصابت القرعة يونان ، فقالوا له ما الذي 

فعلته حتى جاء علينا هذا بسببك ؟ فقال لهم اطرحوني في البحر فتسلموا ، فاستغفروا اهلل ثم طرحوه 
ام عند ذلك فبلعه حوت عظيم . ومكث في جوفه ثالثة أيام وثالث ليال ثم قذفه عند نينوي ، فق

ودخل نينوي ، وأنذر أهلها فتابوا جميعهم ، الملك والعظيم والفقير والشيخ والطفل ، وصرخوا إلى اهلل 
صائمين ورجع كل واحد منهم عن طريقه الرديئة ، فقبل اهلل توبتهم ورحمهم ، ثم قام يونان وأتي 

. وتنبأ في زمان آموص  إلى أرض ومات بها . وسبق مجيء السيد المسيح بأكثر من تسعمائة سنة
وابنه عوزيا . وقد عاش ما يقرب من المائة سنة . تنبأ منها نيف وسبعين سنة . صالته تكون 

 معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين

 إستشهاد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية
 000شهداء سنة لل 29تذكار إستشهاد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية . وفيه أيضا من سنة 

م إستشهد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية التي انتقلت من طيبة إلى مدينة أجاونوم ) مدينة 
 سويسرا حاليا هي مدينة سان موريس بمحافظة الفاليس ( 

جنديا كان اإلمبراطور مكسيميانوس يقيم حينئذ  1110إلخماد ثورات قبائل الباجود وكان عددها 
) مدينة بسويسرا حاليا هي مدينة مارتيني( . فأمر القائد موريس وأعضاء الفرقة بمدينة أوكتودورم 

بتقديم الذبائح لآللهة قبل الهجوم فرفضوا إطاعة األمر فأمر اإلمبراطور بقتل عشر الفرقة إلرغام 
بقيتها على طاعته عند ذلك تزايد حماس بقية الفرقة للتمسك باإليمان المسيحي فغضب اإلمبراطور 

ر بقتل عشر المتبقيين وكان القديس موريس يشجع الجنود على التمسك بإيمانهم مع إعالن وأم
والئهم لإلمبراطور . ازداد اإلمبراطور هياجا وأمر بإبادة الكتيبة الموجودة بأوجانوم والقيام بتعقب 

يطاليا وألمانيا   بقية كتائب الفرقة الطيبية في مواقعهم بسويسرا وا 
جنديا  510فنال إكليل الشهادة ومعه الكتيبة التي في أوجانوم والبالغ عددهم أما القديس موريس 

وكان الرب يجري العديد من المعجزات حتى آمن عدد كبير من سكان المناطق . ويعتبر القديس 
موريس هو شفيع بالد سويسرا وبنيت على اسمه كثير من الكنائس والمؤسسات اإلجتماعية واألديرة 

م استلم قداسة البابا شنودة الثالث  2981سبتمبر  18للشهداء )  2100وت ت 28. وفي يوم 
البطريرك المائة والسابع عشر جزء من رفات القديس موريس يوجد حاليا بمنطقة األنبا رويس 

 بالعباسية بالقاهرة ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 اإلله القديسة مريم العذراء التذكار الشهري لوالدة بابه12
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله الكلمة 

 أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا . آمين .
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 تذكار نياحة يوئيل النبي

راؤبين وقد تنبأ في زمان أسا بن أبيا في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم يوئيل بن فنوئيل من سبط 
بن رحبعام بن سليمان ، ووعظ الشعب وبكتهم ؛ وتنبأ على حلول الرب بصهيون ، وعلى آالمه ، 
وعلى حلول الروح القدس المعزى على التالميذ األطهار في يوم العنصرة ، كما أنبا أنهم يتنبئون ؛ 

ابهم رؤى ، وتنبأ النبي يوئيل على خروج شريعة هم وبنوهم وبناتهم ويحلم شيوخهم أحالما ويرى شب
( ، 28: 0اإلنجيل من صهيون إذ قال " ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقى وادي السنط )يوئيل 

وأبان أن الحروب بعد مجيء المسيح تقوم في األرض ، وتكلم عن القيامة قبل مجيء السيد 
( 25: 0والنجوم تحجز لمعانها )يوئيل  المسيح بأكثر من ألف سنة ، وان الشمس والقمر يظلمان
 وتوفى في شيخوخة صالحة . صالته تكون معنا آمين .

 نقل جسد لعازر حبيب المسيح
في مثل هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء لعازر الذي أقامه الرب من بين األموات . فقد نقلها أحد 

مع أنها في جزيرة قبرص ، أرسل قوما الملوك المسيحيين إلى مدينة القسطنطينية ، وذلك أنه لما س
أمناء من رؤساء الكهنة إلى الجزيرة فوجدوا الجسد المقدس موضوعا في تابوت رخام ، ومدفونا 
تحت األرض وقد نقش على التابوت "هذا هو جسد لعازر صديق الرب يسوع ، الذي أقامه من 

لى مدينة القسطنطينية . وخرج الكهنة األموات بعد أن مكث مدفونا أربعة أيام" ، ففرحوا به وحملوه إ
ونقلوه بإكرام كثير ، ووقار عظيم ، وصلوات وبخور . ووضع في هيكل إلى أن بنيت له كنيسة فنقل 

 إليها وعيد له فيها . شفاعته تكون معنا . آمين .

 نياحة القديس األنبا رويس )فريج(
القديس فريج المعروف بالقديس  للشهداء تنيح 2212ميالدية  2405في مثل هذا اليوم من سنة 

رويس ، كان القديس من ضيعة صغيرة باألعمال الغربية تسمى منية بمين . وكان اسم أبيه إسحق 
وأمه سارة . ولما ولد سمياه فريج وكان يعمل مع والده في الفالحة وكان له قعود ) جمل ( صغير 

ر يتنقل من جهة إلى أخرى ولم يبيع عليه الملح وحدثت ضائقة للمسيحيين فجاء إلى مصر وصا
يكن له مبيت وال مأوى وكان يقضى أغلب ليله ساهرا في الصالة والنوح ولم يقتن رداء وال ثوبا وال 

عمامة بل كان عريانا إال ما يستر به جسمه . وكان مكشوف الرأس ومنظره كسواح البراري ، وعيناه 
كان قليل الكالم . وذات مرة ضربه أحد محمرتين من كثرة البكاء ولم يحلق شعر رأسه مطلقا و 

األشرار بقسوة زائدة فلم يفتح فاه ة وكان حاضرا في ذلك الوقت القديس مرقس األنطوني فانتهره 
وفى أخر أيام حياته كان يقول "يا عذراء خذيني ، ألن الحمل ثقيل علي" ، ويعنى بذلك تقل حمل 

يستمعون لكالمه وكان معاصرا للقديس البابا  خطايا الشعب التي كثيرا ما كان ينهاهم عنها فال
متاؤس البطريرك السابع والثمانين والقديس مرقص األنطوني في زمان السلطان الملبه الظاهر 
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 برقوق . 
ومن غريب أمره أنه حبس ذاته دأخل محزن صغير عند أحد تالميذه المدعو ميخائيل البناء بمنية 

للشهداء ودفن  2212طوبة سنة  12ن حتى تنيح في السيرج وأقام تسع سنوات في ذلك المكا
نقاذ كثيرين من ضيفاتهم صالته  بكنيسة العذراء بالخندق وله عدة عجائب تتضمن أشفية وتنبؤات وا 

 تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 تذكار نياحة ناحوم النبي كيهك5

ني عشر نبيا الصغار ، وقد ولد في قرية في مثل هذا اليوم تذكار الصديق ناحوم النبي أحد االث
( من قري الجليل ، وهو من سبط سمعان وفي عدد األنبياء ، السادس عشر  2:  2القوش ) نا 

من موسى ، وقد تنبأ في عصر اموصيا بن يوناداع المدعو يؤاش وفي عصر عوزيا ولده ، وبكت 
ن كان طويل الروح كثير الرحمة ، إال انه بني إسرائيل على عبادتهم األوثان ، وبين لهم إن اهلل ؛ وا  

( ، وتنبأ عن بشارة اإلنجيل والتالميذ المبشرين بها  0،  1:  2اله غيور ومنتقم من مبغضيه ) نا 
( " وتنبأ بما سيحل بمدينة نينوي  25:  2بقوله "هو ذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسالم ) نا 

زلزاال ونارا فدمرت وأحرقت الشعب الذي رجع عن طريق البر  من الدمار ، وقد تم ذلك إذ أرسل اهلل
وارتكب اإلثم ، أما الذين كانوا مستقيمي السيرة فلم ينلهم أذى ولم يصبهم ضرر ، ولما اكمل أيامه 

 بسيرة مرضية هلل تنيح بسالم ، صالته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس بقطر بأسيوط
بقطر ، وقد ولد بإحدى البالد من أعمال أسيوط شرقي البحر  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس

وعين جنديا ببلدة شو ، وفي هذه األثناء صدر مرسوم دقلديانوس بالسجود لَلصنام والتبخير لها ، 
ذ امتنع القديس بقطر عن السجود لَلصنام استدعاه والي شو والطفه فلم يستطع إغراءه ، وأخيرا  وا 

إليه والداه وشجعاه على اإلستشهاد ، ثم عاد الوالي فأخرجه من السجن القياه في السجن ، فحضر 
وأمره بالسجود لَلصنام فلم يقبل ، ولما عجز عن رده عن اإليمان بالسيد المسيح ، غضب عليه 
وأرسله إلى أمير أسيوط مع بعض الجند مصحوبا برسالة يعرفه فيها بما جري ، فلما قرا األمير 

ر ، وأوقفه أمامه وقال له "لماذا خالفت والي شو ؟ اعلم انك إذا سمعت لي ، الرسالة طلب إليه بقط
جعلتك في منزلة عالية ، واكتب للملك إن يجعلك واليا على إحدى المدن" ، فصرخ القديس بأعلى 

صوته قائال "ممالك العالم تزول ، والذهب يفني والثياب تبلي ، وجمال الجسد يفسد ويتحول إلى دود 
في القبور ، ولذا فأنا ال اترك سيدي يسوع المسيح ، خالق السموات واألرض ، ورازق كل ويتالشى 

ذي جسد ، وأعبد األوثان الحجارة التي هي مسكن إبليس" ، فغضب الوالي وأمر إن يربط خلف 
الخيل وتسرع في الصعود إلى قرية ابيسيديا ، وهناك عرض عليه ثانية إن يسجد لَلصنام فلم يطعه 

بقتله بان يلقي في مستوقد حمام في قرية موشا شرقي قرية ابيسيديا ، فلما مضوا به إلى  ، فأمر
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هناك طلب من الجند إن يمهلوه ليصلي أوال ، فبسط يديه وصلى إلى الرب ، فظهر له مالك اهلل 
 ووعده بمواعيد كثيرة وبالخيرات الوفيرة الدائمة في ملكوت السموات ، ثم التفت القديس بقطر إلى
الجند وقال لهم أحكموا ما قد أمرتم به ، فأوثقوه والقوه في مستوقد الحمام ، فاكمل صبره الحسن 
وشهادته السعيدة ، ونال اإلكليل في الملكوت ، وأتى أناس مسيحيون وأخذوا الجسد سرا ، وأخفوه 

م تحترق حتى انقضي زمان دقلديانوس ، ولما أظهروه شهد الذين رأوه انهم وجدوا جسده سالما ل
منه شعرة واحدة ، بل كان كانسان نائم ، وبنوا على اسمه كنيسة عظيمة باقية إلى اآلن في قرية 
موشا بمحافظة أسيوط ، وقد ظهرت من جسده آيات وعجائب كثيرة ، وال زالت عجائبه تظهر إلى 

 يومنا هذا ، صالته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس إيسيذورس
م إستشهد القديس إيسيذورس األسكندري ولد في مدينة اإلسكندرية 150ن سنة في مثل هذا اليوم م

وعمل في جيش اإلمبراطور ديسيوس تحت قيادة اوميريوس . ولما اكتشف هذا القائد أنه مسيحي 
قدمه للمحاكمة . وصار يعده بوعود جزيلة ثم صار يتوعده بعذابات صعبة ولكنه كان ثابتا على 

بقطع لسانه ثم قطع رأسه فنال إكليل الشهادة أما جسده فالقوه في بئر صارت  إيمانه . فأمر القائد
بعد ذلك مشهورة يستخدمها اهلل في عمل العجائب واألشفية . كما أقيمت فوقها كنيسة . نقل جسده 
في القرن الخامس إلى القسطنطينية وصار مكرما عند الجميع . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا 

 ا أبديا آمين .المجد دائمً 

 نياحة حجي النبي أحد االثنا عشر نبًيا الصغار كيهك10
في مثل هذا اليوم تنيح الصديق حجي النبي . كان هذا البار من نسل هرون الكاهن من قبيلة الوي 
. وهو أحد االثني عشر نبيا الصغار . ولما سبي نبوخذنصر الملك يهود أورشليم وأخذهم إلى بابل ، 

ذا النبي من جملتهم ، فرزقهما اهلل به هناك . وقد عاد إلى أورشليم صحبة زربابل الوالي كان والدا ه
ابن شالتيئيل وسائر الشعب . وتنبأ في السنة الثانية من ملك داريوس ملك الفرس الذي ملك سنة 

للعالم ، أي بعد رجوع بني إسرائيل من سبي بابل بخمس عشرة سنة . ووجه هذا النبي  0484
بأمر اهلل إلى زربابل ثم يهوشع بن يهو صادق الحبر العظيم ، تحريضا لليهود على إتمام  نبوته

تجديد هيكل سليمان بن داود . الذي كانوا قد ابتدئوا في تشييده بعد رجوعهم من السبي . ثم 
انصرفوا عنه إلى إقامة بيوت لهم . فبكتهم النبي على سكناهم في بيوت مزينة وبيت اهلل خراب . 

قال لهم إن لم يهتموا ببيت اهلل ويبنوه كما ينبغي فان الرب يقطع أرزاقهم ، ويقلل البركة من و 
تجارتهم . فسمع أبرار الشعب قوله وخافوا وعيد الرب ، وبنوا البيت كما ينبغي . وقد أعلن للشعب 

بق مجيء بعد الفراغ من بنائه إن الرب قد سر بذلك . وعاش هذا النبي اكثر من سبعين سنة ، وس
السيد المسيح بأربع مئة وثالثون سنة . وتنيح بسالم ودفن في قبر الكهنة بأورشليم . صالته 
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 تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديس إيليا أسقف دير المحرق بجبل قسقام
ليا أسقف دير م( إستشهد القديس األنبا إي 004للشهداء )  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

المحرق والقوصية كان هذا القديس يجاهد كثيرا في الصلوات ويسير سيرة حسنة وذات يوم حضر 
اليه رجل فقير يبكي ألن كاتب القوصية ظلمه فذهب إليه القديس ووبخه قائال " اهلل ينتقم سريعا 

كاتب وندم وخر عند للمساكين فهو أب األيتام وقاضي األرامل فأهتم ياأبني بخالص نفسك " فبكى ال
قدمي القديس وأعاد لذلك المسكين كل ما أخذه منه وصار بعد ذلك متضعا رحوما محبا للفقراء 

والمساكين . فلما سمع أريانوس الوالي بالقديس إيلياس وما يصنعه من اآليات والعجائب فاستدعاه 
للشياطين وأنت ياأريانوس ووعده بكرامات كثيرة إذا بخر لَلوثان فقال له القديس " أنا ال أسجد 

سوف تستشهد عل اسم المسيح " فغضب الوالي وعذبه عذابات كثيرة ثم أمر بقطع رأسه فنال إكليل 
 الشهادة ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 والملك تذكار نياحة داود النبي كيهك10

لملك العظيم النبي القديس الكريم داود بن يسى ، للعالم تنيح ا 1990في مثل هذا اليوم من سنة 
وهو ثاني ملك على بني إسرائيل ، وأول من سار السيرة الفاضلة العادلة الكاملة من ملوكهم ، وكان 
من سبط يهوذا من بيت لحم ، فأنتخبه اهلل ملكا على بني إسرائيل عندما خالف شأول بن قيس آمر 

يمسح له واحدا من أوالد يسى ملكا ، فأختار صموئيل االبن األكبر  اهلل ، فأمر اهلل صموئيل النبي إن
، الحسن الوجه ، القوي الجسم ، غير إن اهلل لم يقبله وقال لصموئيل "التنظر إلى منظره وطول 
قامته ألني قد رفضته ، ألنه ليس كما ينظر اإلنسان ، الن اإلنسان ينظر إلى العينين وأما الرب 

( فعرض يسى أوالده أمام صموئيل فأختار داود ومسحه  1:  21صم 2ب " ) فانه ينظر إلى القل
ملكا ، وكان اهلل معه في كل أموره ، ولطهارة قلبه ووداعته . وقد تغلب على شأول الملك الذي 
حأول قتله مرارا ، ومن ذلك أن شأول خرج مرة طالبا قتله فأدركه المساء ونام ، فجاء داود النبي 

( . ثم  11 2:  14صم 2وقطع طرف جبته سرا ليعرفه بأنه قد ظفر به وأبقاه حيا ) إليه وهو نائم 
:  11صم 2وجده مرة أخرى نائما أيضا فأخذ داود رمحه وكوز الماء الذي كان عند رأسه ولم يضره) 

( ولما حرضه إخوانه على قتله قال "حاشا لي من قبل الرب إن أمد يدي إلى مسيح الرب" )  15 2
( ولما بشره إنسان بقتل شأول عدوه قائال "وقفت عليه وقتلته" حزن داود ومزق  22 : 21صم 2

( . وقد  25 2:  2صم 1ثيابه ، ودعا واحدا من الغلمان وقال له "تقدم ، أوقع به فضربه فمات" ) 
شرف اهلل هذا النبي عن سائر البشر إذ جمع فيه فضائل كثيرة ، كفضيلة اإلتضاع ، فانه كان نبيا 

(  24:  14صم 2ديقا كامال وملكا عادال ، ومع كل ذلك كان يدعو ذاته كلبا ميتا وبرغوثا ) وص
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 وغير ذلك ، وقد مدحه اهلل بقوله "وجدت داود بن يسى رجال حسب قلبي" 

( ، وحرس اهلل أورشليم من اجله في حياته وبعد مماته وجعل ملوك الشعب من  11:  20صم 2) 
وتنبأ بسفر المزامير المنسوب له ، وهو سفر مملوء من كل قول حسن نسله ، ودعا ذاته ابنه ، 

وتعليم مفيد ، وكان داود في قوته ذا باس مؤيدا من اهلل ، وذلك انه لما كان صبيا صغيرا يرعى غنم 
أبيه هجم عليه تارة ذئب وتارة أسد ليفترسا الغنم ، فقتل الذئب وفسخ فكي األسد ، وحدث لما تقابل 

يش الفلسطينيين ، وخرج جليات الجبار الذي كان طوله ستة اذرع وشبر ، وهو جيش شأول بج
متسلح بالحديد ، وبيده رمح في سمك نول النساج ، وسنان رمحه ستمائة شاقل ، ومكث يجول بين 
عسكر الفلسطينيين ، ويفتخر على بني إسرائيل مدة أربعين يوًما ، ولم يجسر أحد من العساكر إن 

داود قد جاء ليفتقد أخوته ، فلما رآه وسمع كالمه غار غيرة إلهية وتقدم إليه وبيده يبارزه ، وكان 
مقالعه وخمسة حجارة ، فضحك منه جليات وافتري على اهلل فأجابه داود قائال " أنت تأتى إليك 

بسيف ورمح ، وانا أتى إليك باسم رب الجنود ، اله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم " ثم وضع داود 
ر في المقالع وضرب به جليات ، فصدمه الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى األرض ، الحج

( ، وكانت حياة داود سبعين  21صم 2فجرد سيفه وقطع به رأسه ، وأزال العار عن بني إسرائيل ) 
سنة ، منها ثالثين قبل إن يمسح ملكا وقد كان مولده قبل ميالد السيد المسيح بآلف ومائة 

 ، صالته تكون معنا آمين . وعشرين سنة

 نياحة القديس تيموثاوس السائح
في مثل هذا اليوم تنيح القديس المجاهد تيموثاؤس السائح ، وقد ولد من أبوين محبين هلل فربياه 
وأدباه بآداب الكنيسة ، واشتاق إلى السيرة الرهبانية ، فقصد بعض األديرة وترهب بها ، ثم احب 

قريبة من الدير ، ومكث بها مدة عائشًامن عمل يديه ، فاحتال عليه عدو العزلة فانفرد في قالية 
الخير وظهر له في شكل امرأة راهبة أتت إليه لتشتري من عمل يديه ولكثرة ترددها عليه صارت 

بينهما دالة ، وكانا يجتمعان للطعام على مائدة واحدة ، وبعد قليل فطن القديس إلى انها أحبولة من 
طه في الخطية ، فتذكر ساعة الموت وهول الدينونة ، ونهض هاربا من ذلك المكان ، الشيطان لسقو 

فأرشده اهلل إلى مكان آخر تجري فيه عين ماء وبجانبها نخلة ، فمكث هناك عاكفا على عبادته 
ونسكه ، وقد بلغ هذا االب من النسك مبلغا عظيما حتى إن الوحوش كانت تأنس به ، وقد استمر 

ال مده ثالثين سنة ، خاللها طال شعره وأغناه عن المالبس ، ولما اكمل جهاده الحسن على هذا الح
 تنيح بسالم ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 تذكار نياحة عوبديا النبي طوبه25

من سبط في مثل هذا اليوم تنيح القديس عوبديا أحد أنبياء بني إسرائيل . وهو ابن حنانيا النبي 
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يهوذا . وتنبأ في زمان يهوشفاط ملك يهوذا . وقيل انه كان على راس الخمسين رجال الذين أرسلهم 
الملك أخزيا في المرة الثالثة إلى إيليا النبي . فجاءه بإتضاع وتضرع إليه إال يهلكه مثل أولئك 

الملك . فنزل معه النبي األولين الذين نزلت نار وأحرقتهم ، بل يتراءف عليه وينزل معه إلى أخزيا 
بأمر مالك الرب . وهنا تحقق عوبيديا ان خدمة إيليا النبي اجل قدرا من خدمة ملوك األرض ، ان 
مصاحبته له تؤدي به إلى خدمة الملك السمائي . فترك خدمة الملك وتبع إيليا ، فحلت عليه نعمة 

أ على خراب بالد أدوم لشماتتها بشعب النبوة ، وتنبأ زمانا يزيد عن العشرين سنة ، من ذلك انه تنب
اهلل . وعلي خالص أورشليم وظفرها بآل عيسو وانتصارها على جميع أعدائها . وسبق مجيء السيد 
المسيح بنيف وسبعمائة سنة . وتنيح ودفن في مقبرة إبائه . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما 

 أبدًيا آمين .

 اديوسنياحة القديس غريغوريوس أخي دوم
في هذا اليوم تذكار نياحة القديس غريغوريوس أخى دوماديوس . صالتهما تكون معنا و لربنا 

 المجد دائًما أبدًيا آمين .

 تذكار نياحة هوشع النبي أمشير11

في مثل هذا اليوم تنيح القديس هوشع النبي أحد االثني عشر نبيا من أنبياء بني إسرائيل . تنبأ هذا 
زيا ويوثام واحاز وحزقيا ملوك يهوذا وفي أيام يربعام بن يواش ملك إسرائيل وذكر في البار في أيام ع

نبوته أشياء غريبة وعجيبة وبكت بني إسرائيل على سيئاتهم وزالتهم وأنذرهم بالشرور التي تحل 
بهم عقابا لهم على جرائمهم ووعدهم بزوال هذه المصائب عنهم إذا رجعوا إلى الرب ألههم وتنبأ عن 
آالم المخلص وقيامته وخالص بني البشر . فقال " ضرب فيجبرنا يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث 
يقيمنا فنحيا أمامه لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب " وتنبأ عن أبطال سطوة الموت وكسر شوكة الجحيم 

كون معنا بقوله " أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية " وتنيح في شيخوخة صالحة . صالته ت
 آمين

 رجاًلفي بالد الفرس 218إستشهاد القديسون صادوق و
في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديسون صادوق والمائة والثمانية والعشرون رجال الذين معه . 
وذلك أن بهرام ملك الفرس أحضرهم أمامه وعرض عليهم أن يسجدوا للشمس . فأجابه القديس 

 هلل خالق الشمس وكل الكون فقال له الملك وهل لهذه الشمس اله ؟ صادوق بقوله إنني ال أسجد إال
فأجابه القديس نعم وهو السيد المسيح إلهنا فأمر الملك بقطع رأسه وعندما تقدم السياف ظهر نور 
عظيم رآه الحاضرون فصاحوا نحن جميعا مسيحيون فأمر الملك بقطع أعناقهم جميعا ونالوا أكاليل 

 اتهم فلتكن معنا آمين .الشهادة ، بركة صلو 
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 إستشهاد تيرانيوس وسلوانس والكاهن زينوبيوس ورفاقهم في مدينة صور
م إستشهد األسقفان القديسان تيرانيوس وسلوانس  004ش  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

رة والكاهن زينوبيوس ورفقاهم في مدينة صور . وذلك أن القائد فيتوريوس أمر بتعذيبهم بعذابات كثي
فمزقوا أجسادهم بالجلد ثم طرحوهم للوحوش الضارية فلم تؤذهم بقوة إلهية ثم عذبوهم عذابات 

قاسية بالنار والحديد فنالوا أكاليل الشهادة ، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين 
. 

 تذكار نياحة دانيال النبي برمهات10

رة لملك قورش تنيح الصديق العظيم دانيال النبي . كان هذا النبي في مثل هذا اليوم من السنة األخي
من سبط يهوذا ومن نسل داود الملك . وسباه نبوخذ نصر ملك بابل مع الشعب اإلسرائيلي عندما 

للعالم ، ولبث فى بابل مدة سبع سنوات . وكان هذا النبي صغير  0098استولى على أورشليم سنة 
فاضلة كاملة ، وحل عليه روح اهلل وتنبأ فى بابل بركة صلواته فلتكن السن ، ومع هذا سلك سيرة 

 معنا آمين .

 حزقيال بن بوزي النبيتذكار نياحة  برموده5

في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم حزقيال بن بوزي الكاهن . وكان هذا الصديق كاهنا ثم سباه 
نهر خابور في أرض الكلدانيين حل عليه نبوخذ نصر إلى بابل مع يهوياكين الملك . وهناك عند 

روح الرب فتنبأ بأمور عجيبة مدة اثنتين وعشرين سنة منها قوله عن ميالد السيدة العذراء والدة 
اإلله وبقائها بعد الوالدة عذراء : ان الرب أراه باب متجها للمشرق وهو مغلق . وقال له : " هذا 

سان ألن الرب اله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا )حز الباب يكون مغلقا ال يفتح وال يدخل منه إن
( .وتنبأ عن المعمودية التي تقدس نفس اإلنسان وجسمه وتلين قلبه الحجري وتجعله 1و  2:  44

ابنا هلل بحلول الروح المقدس عليه وبكت الكهنة على تركهم تعليم الشعب وحذرهم من ذلك مبينا لهم 
أهملوا تعليمهم . ثم تنبأ عن القيامة العامة وعن قيامة األجساد أن اهلل يطلب نفوسهم منهم ان هم 

بأرواحها التي كانت متحدة بها وعن مجازاتها بما تستحقه وذكر أقواال كثيرة نافعة لكل من يقف 
عليها وأظهر اهلل على يديه آيات عظيمة . ولما عبد بنو إسرائيل األصنام في بابل بكتهم فوثب عليه 

 ثم دفنوه في مدافن سام وار فكشاد صالته تكون معنا . آمينرؤساؤهم وقتلوه 

 تذكار إستشهاد يعقوب بن زبدي
 في هذا اليوم تذكار إستشهاد يعقوب بن زبدي .

 تمييزه عن ابن حلفى
هو ابن زبدي وشقيق يوحنا الحبيب ، ويدعى أيًضا يعقوب الكبير تمييزًا له عن يعقوب الصغير )ابن 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن من شهر توت(

 

 
47 

دا من مدينة بطرس واندراوس ، دعاه السيد المسيح للتلمذة مع أخيه حلفى( . كان من بيت صي
-12:4يوحنا في نفس المرة التي دعا فيها بطرس واندراوس ، فتركا السفينة وأباهما وتبعاه )مت

( ، ويبدو أن يعقوب كان حاضرًا معجزة الرب يسوع األولى في قانا الجليل حيث حول الماء خمرًا 11
 ( .1:1)يو

 صاءأحد األخ
اختاره الرب يسوع مع بطرس و يوحنا ليكون شاهًدا لبعض األحداث الهامة . فكان معه حينما أقام 
ابنة يايرس من الموت ، وفي حادث التجلي وفي بستان جثسيماني ليلة آالمه . وقد أحبه المخلِّص 

 مع أخيه يوحنا محبة خاصة ، فميزهما بلقب خاص إذ دعاهما بوانرجس ، أي ابني الرعد
 ( ، تعبيرًا عن حماسهما وغيرتهما .21:0)مر

 كرازته
أما عن جهوده الكرازية فمعلوماتنا عنها ضئيلة ، لكن التقاليد تجمع على أن ميدانه في التبشير 

 كان اليهودية والسامرة . يرى البعض أنه كرز باإلنجيل في أسبانيا .
فثاروا ضده واحدثوا شغًبا في أورشليم ، وقد كانت غيرته الرسولية سبًبا في إثارة عداوة اليهود ، 

فقبض الجند الرومان عليه وأحضروه أمام الملك هيرودس أغريباس ، فأمر بقطع رأسه بحد السيف 
م . ويعتبر هذا الرسول أول من استشهد من الرسل ، وهو الوحيد 44( ، وكان ذلك سنة 2:21)أع

 . بين الرسل الذي سّجل لنا العهد الجديد موته وكيفيته
 استشهاد الجندي المرافق له في محاكمته

يذكر لنا يوسابيوس المؤرخ نقاًلعن إكليمنضس السكندري أن الجندي الذي قاد هذا الرسول إلى 
المحاكمة تأثر عندما رأى شجاعته وصالبته ، وحّركت النعمة قلبه فاعترف هو اآلخر باإليمان 

 واحد .  المسيحي ، فكان جزاؤه قطع رأسه مع الرسول في وقت
ويبدو أن الذي حرك الجندي إلى اعتناق اإليمان معجزة أجراها الرب على يدي الرسول وهو مساق 

 بواسطة ذلك الجندي ، فقد أبرأ مخلًعا كسيًحا . 
وقد حفظ لنا التقليد ، وشهد بذلك ابيفانيوس ، أن هذا الرسول حافظ على البتولية طوال حياته . 

في أسبانيا . صالته تكون معنا  Compostellaتدعى كومبوستيال وقيل أن جسده نقل إلى بلدة 
 آمين .

 إستشهاد القديس هيباتيوس أسقف غنغرة
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس هيباتيوس أسقف غنغرة في إقليم بافالغونيا ، ورأس هذه 

ألول سنة األبرشية وساس شعبها في أوائل القرن الرابع ، فحضر المجمع المسكوني النيقاوي ا
م . وكان من آبائه العظام المحآمين عن ألوهية كلمة اهلل ومساواته ألبيه في الجوهر ، مفندا  015
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 ضالل الهرطقة األريوسيين واألبوليناريين وانوفاتيانيين وغيرهم . 
وقد شرفه اهلل بموهبة صنع العجائب التي فعلها في أوقات كثيرة وبأنواع عديدة ولهذا لقب بالعجائبي 

. ومن عجائبه أنه في أيام الملك قسطندي بن قسطنطين العظيم ، دخل من البر إلى المخازن 
الملكية تنين مخيف . فأرسل إلى القديس طالبا منه أن يمضي إلى المخازن ويقتل هذا التنين . 
فذهب الراعي القديس إلى هناك وبعد أن صلى قال للخدام أن يجمعوا حطبا في ساحة المدينة 

ا به النار ففعلوا فأخذ القديس عكازه ووضعه في فم التنين وقادة بها ملجما إلى األتون ويضرمو 
فاحترق وتذكارا لهذه األعجوبة أمر الملك بتعليق رسم القديس على جدار المخازن وفيما كان 
القديس راجعا من نيقية بعد انعقاد المجمع المسكوني األول قاصدا غنغرة خرج عليه فريق من 

 02قة كانوا قد كمنوا له في الطريق ، فوثبوا عليه ورجموه بالحجارة ومات شهيدا ) في يوم الهراط
آذار ( ثم طرحوا جسده في مخزن تبن فلما علم أهالي مدينة غنغرة بوفاة راعيهم الصالح أسرعوا 

ن معنا ، إلى المحل الذي قتل به ونقلوا بقاياه المقدسة بكل إكرام ودفنوها في المدينة . بركاته تكو
 ولربنا المجد دائًما . آمين

 أم اإلله تذكار نياحة يواقيم البار والد السيدة العذراء مريم برموده1

في مثل اليوم تنيح الصديق يواقيم )سمي أيضا بونأخير وصادوق ( والد السيدة العذراء والدة اإلله 
عازر بن اليود الذي يصعد في بالجسد . وهذا كان من نسل داود من سبط يهوذا وهو ابن يوثام بن ل

النسب إلى سليمان بن داود الذي وعده اهلل أن نسله يملك على بني إسرائيل إلى األبد . هذا 
الصديق كانت زوجته عاقرا وبمداومته معها على السؤال والطلبة من اهلل رزقهما ثمرة صالحة حلوة 

ذا استحق أن يدعي أبا للسيد المسيح أشبعت كل أهل العالم ونزعت من أفواههم مرارة العبودية وله
من حيث التجسد العجيب الغريب . وبعد أن أقر اهلل عينيه بمولد السيدة وفرح قلبه قدم قربانه وزال 

 عنه العار . وتنيح بسالم حيث كانت العذراء ابنة ثالث سنوات . صالته تكون معنا . آمين

 نياحة القديس مقرفيوس
 م اإلمبراطور جستنيان . شفاعته تكون معنا . آمينفي القرن السادس المسيحي أيا

 نياحة أغابيس وتاودورة والقديس أبي مقروفة
في مثل هذا اليوم تذكار نياحة أغابيس وتاودورة الشهيدتان وتذكار القديس أبى مقروفة االبن 

 نالروحي ألنبا موسى صاحب دير البلينا . شفاعتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمي

 تذكار استشهاد إرمياء النبي بشنس5

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس إرميا أحد األنبياء الكبار أبن حلقيا الكاهن . وقد تنبأ في عهد 
يوشيا بن آمون ملك يهوذا ويهوياقيم بن يوشيا ، وقد ميزه اهلل تعالي بقوله : " قبلما صورتك في 
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( وقد وبخ هذا  5:  2. جعلتك نبيا للشعوب " )أر  البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك
النبي بني إسرائيل بسبب تركهم عبادة اهلل ورفضهم نواميسه وحذرهم من غضب الرب عليهم ان لم 
يرجعوا عن آثامهم . ولما شاهد قساوة قلوبهم وقرب حلول االنتقام ، توسل إلى اهلل بزفرات باكيا بأن 

ه في أولئك الذين لم يصغوا لتنبيهاته وحرك نبوخذ نصر فحاصر يغفر لشعبه فلم يقبل اهلل توسل
أورشليم زمانا وفتحها جنوده بقيادة نبوزرادان وقتلوا كثيرين منهم دأخل المدينة وبعدما نهبوا كل 
أمتعة الهيكل الثمينة وأمتعة بيت الملك ووجوه الشعب ساقوا الباقين مقيدين أحياء إلى بابل وكان 

نبي إال أن نبوزرادان القائد حينما رآه مقيدا مع البقية أطلقه . فمضى وكتب من جملتهم هذا ال
 مراثيه على خراب المدينة والبيت وسبي الشعب مدة سبعين سنة في بابل . 

وتنبأ هذا النبي عن مجيء الرب المخلص وآالمه وأشياء كثيرة غير هذه وانتهت حياته المقدسة 
 ات شهيدا بالسجن . حيث رجمه اليهود أنفسهم في مصر وم

 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة أبو مقار القس األسكندرى
في مثل هذا اليوم نياحة أبو مقار القس األسكندري . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبديا 

 آمين .

 نقل أعضاء الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بؤونه9
بتذكار نقل أعضاء القديس الشهيد مرقوريوس أبي السيفين إلى كنيسته في  في مثل هذا اليوم نعيد

مصر . وذلك في عهد رئاسة البابا يوأنس الرابع والتسعين من باباوات اإلسكندرية )ذكرت سيرته 
 تحت اليوم الخامس والعشرون من شهر هاتور(

 تذكار نياحة صموئيل النبي

نيح الصديق العظيم صموئيل النبي . وقد ولد هذا البار للعالم ت 1941في مثل هذا اليوم من سنة 
في رامتايم صوفيم من جيل أفرايم واسم أبيه ألقانا وأمه حنة . وكانت عاقرا ، وبمداومتها الطلبة 
رزقها اهلل صموئيل . فربته في بيتها ثالث سنوات ثم قدمته إلى هيكل اهلل كما سبق أن نذرت قبل 

هن إلى أن كبر ، وكان ولدا عالي قد سلكا سلوكا رديا فدعا الرب الحبل به . فخدم عالي الكا
صموئيل في إحدى الليالي هو نائم فظن أن عالي هو الذي يدعوه فذهب إليه وقال له هل دعوتني 
يا سيدي فأجابه ال ارجع أضطجع . فلما مضى دعاه الرب ثانية وثالثة وهو في كل مرة يقوم ويذهب 

ذا دعاك تقول تكلم يارب  إلى عالي . فعلم عالي أن الرب هو الذي يدعوه فقال له . ارجع اضطجع وا 
ألن عبدك سامع . ولما دعاه الرب وأجابه كما علمه عالي قال له الرب : " هوذا أنا فاعل أمرا كل 
من سمع به تطن أذناه . في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته . ابتدئ وأكمل 
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ني أقضي على بيته إلى األبد من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة وقد أخبرته بأ
على أنفسهم ولم يردعهم . ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه ال يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة أو 

 ( 24 - 2:  0صم  2بتقدمه إلى األبد " )
لما خالف شأول أوامر الرب وبعد هذا أمر الرب أن يمسح شأول بن قيس ملكا على إسرائيل . و 

 مسح صموئيل داود بن يسى ملكا بأمر الرب وتنبأ وحكم بني إسرائيل عشرين سنة . 
 صالته تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديس لوكيليانوس وأربعة آخرين معه
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس لوكيليانوس وأربعة آخرون معه . وكان كاهنا لَلوثان في عهد 

ك أوريليانوس قيصر . وأبصر تعذيب الشهداء بالضرب والحرق وتقطيع األعضاء كما شاهد المل
كثيرين يلقون في النار ولم تمسسهم بأذى فتعجب وتحقق أنه ليس ألوثانه قوة على فعل مثل هذا 
وأن اإلله الذي يفعل هذه اآليات هو اإلله الحق . وللحال صرخ قائال إني أؤمن بإله المسيحيين 

ذ لم يرجع عن عزمه عذبه كثيرا ثم طرحه في السجن وعاد فوبخ ه على ذلك ووعده ثم توعده : وا 
الملك فاستحضره مع أربعة من المسيحيين والقوهم في النار فأرسل اهلل مطرا غزيرا أطفأ النار . أخيرا 

خرون فقد علقوه على خشبه وسمروا جسده بمسامير كبيرة فأسلم الروح في يد الرب . أما األربعة اآل
 قطعت رقابهم . ونال الجميع إكليل الشهادة . 

 صالته تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديسين أبامون وسرنا
م ( إستشهد القديسان أبامون وسرنا . ولد  004ش )  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

ب هلل فبحث عن القديس أبامون ببلدة بسطا في تخوم األشمونين . أشتهي أن يقدم حياته ذبيحة ح
أريانوس والي أنصنا . وفي الطريق وجد شابا يدعي سرنا له نفس الهدف فصارا يتحدثان بعظائم 

اهلل وهما سائرين حتى بلغا قرية ميسارة فوجدا القديس إقالديوس ومعه ستة جنود ففرحا به وانضما 
وفي الصباح وقف اليه وكان الكل يسبح اهلل حتى وصلوا إلى أسيوط حيث القوهم في السجن . 

ابامون أمام أريانوس وحأول أن يخضعه لَلوثان فرفض فأمر الوالي بتعذيبه بالهنبازين وطرحه على 
يقاد نار تحته وكان الرب يسنده وقد استخدم اهلل هذه العذابات فرصة إلستشهاد  سرير حديدي وا 

الي بقطع رأس القديسين كثيرين فاضطر الوالي ان يترك أسيوط ويحمل المعترفين به أخيرا أمر الو 
 أبامون وسرنا فناال إكليل الشهادة ، بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين .

 إليشع النبي القديستذكار نياحة  بؤونه10

للعالم تنيح القديس أليشع النبي ولد هذا النبي في إحدى قري  0295في مثل هذا اليوم من سنة 
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خادما للقديس إيليا النبي . ولما كان وقت صعود إسرائيل اسمها علموت واسم أبيه شافاط وكان 
إيليا النبي إلى السماء مضى معه إلى األردن وقال له إيليا سلني ما شئت فطلب أن تتضاعف روحه 

 عليه وكان كذلك فحلت عليه روح إيليا مضاعفة . 
ت إليهم وقد شق البحر وعبره . ولما دخل أريحا وخرج منها تبعه صبية وكانوا يهزأون به فالتف

ولعنهم فخرجت دبتان من الوعر افترستا منهم اثنين وأربعين ولدا واشتكت له زوجة أحد األنبياء أن 
زوجها مات وعليه دين واآلن يلح في طلبه ولما علم أن عندها قليال من الزيت طلب منها أن 

كل األوعية ثم  تستعير أوعية فارغة كثيرة على قدر استطاعتها وبصالته بارك الرب الزيت فامتَلت
باعت منه المرأة وسددت دينها كما أقام ابن الشونمية من الموت ولما قصده نعمان السرياني أبرأه 
من برصه فقدم له أمواال كثيرة وثيابا مذهبة فلم يقبلها ولما أخذها تلميذه جيحزي لنفسه وعلم النبي 

ات أخرى كثيرة وقد مكث يتنبأ بذلك بالروح غضب عليه فبرص هو وبنوه وكل نسله وصنع أليشع آي
نحو الخمسين سنة ولما توفي ووضع في قبر اتفق أن قوما أتوا بميت ووضعوه في هذا القبر فلما 
مس جسد هذا النبي عادت إلى الميت الحياة ورجع إلى أهله .صالته تكون معنا ، ولربنا المجد 

 دائًما . آمين

 إستشهاد القديس أباكلوج القس
م ( إستشهد القديس أباكلوج القس الذي من  004للشهداء ) 10م أيضا من سنة في مثل هذا اليو 

بلدة الفنت ) قرية تابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف ( . ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين 
كان والده يدعي ديسقورس ووالدته اوفوميه "الممدوحة" "مديح" ربياه تربية مسيحية وتعلم العلوم 

ي كتاب القرية وظهرت عليه عالمات القداسة منذ صغره وكان عطوفا على الفقراء الكنيسة ف
والمساكين ولما رأى الشعب كثرة فضائله قدموه إلى األب األسقف فرسمه قسا على كنيسة القرية 

وأثناء الرسامة سمع الجميع صوتا يقول : اكسيوس . اكسيوس . اكسيوس . أي مستحق . 
عبه بأمانة واستقامة حتى انتشرت رائحة سيرته الزكية في كل مكان مستحق . مستحق . فرعى ش

واشتهي القديس يوليوس االقفهصي ) قرية مازالت بنفس اسمها بجوار الفنت ( أن يراه فجاء اليه 
مع بعض غلمانه وتبارك منه ثم أخذه إلى قريته اقفهص حيث مكث فيها عدة أيام ظهرت منه فيها 

بلده . ولما اشتد االضطهاد على المسيحيين وجاء أريانوس الوالي إلى عجائب عظيمة ثم عاد إلى 
الفنت إلجبار الناس على عبادة األوثان فلما أحس أباكلوج بقدومه جمع شعبه في الكنيسة وأقام لهم 

قداسا ووعظهم على الثبات في اإليمان حتى النفس األخير ثم ذهب إلى أريانوس واعترف امامه 
ض عليه وحأول أن يغريه بالمناسب العالية فرفض . فتوعده بأشد أنواع العذاب بالسيد المسيح فقب

ولكن القديس استهان بالعذاب وثبت على إيمانه المستقيم فعذبه الوالي بعذابات كثيرة وأخذه إلى 
كيلومترا غرب مدينة بني سويف ( حيث أعاد  14أهناسيا ) مدينة أثرية قديمة تقع على بعد 
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ه وكان مالك الرب يقويه ويعزيه وحدثت منه بعض المعجزات فأمر الوالي بإعادته محاكمته وتعذيب
إلى بلدة وقطع رأسه هناك قنال إكليل الشهادة ومازال جسده يوجد في أنبوبة دأخل الكنيسة التي 

 تحمل اسمه بالفنت ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 كنيسة رئيس المالئكة غبلاير تذكار تكريس بؤونه11
في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة باسم المالك الجليل جبرائيل المبشر بجبل النقلون بالفيوم 

 .شفاعته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 كيهك تذكار للمالك بدال من اليوم ( 11انه يقرأ  1)جاء فى اللؤلؤة وفى كنوز النعمة جزء 

  النبي نياحة يشوع بن نونتذكار 

للعالم تنيح النبي العظيم يشوع بن نون . ولد في مصر سنة  1510في مثل هذا اليوم من سنة 
للعالم ) أي قبل خروج الشعب اإلسرائيلي من عبودية فرعون بثالث وخمسين سنة ( كان  1410

لهي والعجائب العظيمة تلميذا وخادما لموسى النبي الذي بعد أن أخرج شعب اهلل بقوة الذراع اإل 
وأوصلهم إلى قرب جبل سينا صعد إلى الجبل آخذا معه يشوع خادمه لسماع الوحي واستالم الوصايا 
. وفي أثناء حرب إسرائيل ضد عماليق كان يشوع قائدا للجنود ، فلما انتخب موسى اثني عشر رجال 

دا منهم وقد أتم خدمته بكل ، واحدا من كل سبط وأرسلهم ليتجسسوا أرض الميعاد كان يشوع واح
أمانة ، وقرر هو وكالب وحدهما األخبار الصادقة عن أرض الميعاد . ولذلك دخل االثنان فقط تلك 
األرض دون جميع الشعب اإلسرائيلي الذي خرج من مصر الذين لكونهم تذمروا وشكوا في صدق 

الدهم الذين ولدوا لهم بعد خروجهم مواعيد اهلل فقد اقسم تعالي أنهم ال يدخلون إلى راحته ، ولكن أو 
للعالم  1550من مصر هم الذين دخلوا تلك األرض مع يشوع وكالب .ولما تنيح العظيم موسى سنة 

خاطب اهلل يشوع قائال " أن موسى عبدي قد مات فاآلن قم أعبر هذا األردن أنت وكل هذا الشعب 
ع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما إلى األرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل كل موض

كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين والي البحر 
الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم ال يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع عبدي 

ك أنت تقسم لهذا الشعب األرض التي موسى أكون معك . ال أهملك وال أتركك تشدد وتشجع ألن
حلفت آلبائهم أن أعطيهم إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي 

أمرك بها موسى عبدي ال تمل عنها يمينا وال شماال لكي تفلح حيثما تذهب ال يبرح سفر هذه 
سب كل ما هو مكتوب فيه . ألنك الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليال لكي تتحفظ للعمل ح

( فتقوي قلب يشوع وأرسل جاسوسين سرا 8 - 2:  2حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح " )يش 
تجسسا األرض ودخال بيت راحاب الزانية فخبأتهما ثم أنزلتهما من الكوة الن بيتها كان بحائط السور 

 ( 25 - 2:  1وذلك بعد أن أمناها على نفسها وعلي كل أهل بيتها )يش 
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ثم فتح أريحا بعد أن طاف حول أسوارها مرات متعددة وهو يهتف فأنهدمت أسوارها العظيمة . وصعد 
الشعب إلى المدينة وقتلوا كل من كان فيها من إنسان وحيوان بعد ما أخرجوا راحاب وأباها وأمها 

لوها في خزانة بيت وأخوتها وكل من لها وعشيرتها خارج المحلة . وأحرقوا المدينة بالنار فقد جع
 الرب واستحيا يشوع راحاب الزانية وكل بيت أبيها ألنها خبأت الرسولين 

وكان الرب مع هذا الصديق فقتل ملوكا وفتح مدنا كثيرة فخافته األمم ، ولعظم الخوف احتال أهل 
ا له نحن جبعون فلبسوا ثيابا بالية ونعاال مرقعة وصيروا خبز زادهم فتاتا . ومضوا إلى يشوع وقالو 

جيئا من أرض بعيدة نريد منك األمان والعهد فأجابهم يشوع ومشايخ بني إسرائيل : " انظروا لئال 
تكونوا ساكنين في هذه األرض " فأجابوهم : " من أرض بعيدة جئنا على اسم الرب إلهكم . هذا 

قد صار فتاتا .  خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم : وها هو اآلن يابس
وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا" فأمنوهم وحلفوا لهم وبعد ثالثة أيام سمعوا أنهم 
قريبون إليهم وأنهم ساكنون في وسطهم فلعنهم يشوع وجعلهم عبيدا ينقلون الحطب لخدمة بيت 

 الرب . 
الحجارة كالمطر على األعداء وحارب يشوع خمسة ملوك األموريين حيث ساعدته يد الرب بنزول 

وكان الشعب يقاتلهم أمام مدينة جبعون فأوقف الشمس إلى أن أباد الخمسة الملوك مع كل 
عساكرهم وحسب أوامر اهلل قسم األرض بين بني إسرائيل وأعطي الكهنة بالدا لسكناهم وأرضا 

و مئة وعشر سنوات لمواشيهم ثم افرد خمس مدن يلتجئ إليها كل قاتل بغير قصد ولما أكمل نح
ووصل إلى شيخوخة صالحة استدعي الشيوخ والرؤساء والقضاة والمعلمين ووعظهم ونبههم أن ال 
يحيدوا عن عبادة اهلل تعالي . ووضع لهم الرسوم والفرائض الالزمة ثم تنيح بسالم . صالته تكون 

 معنا . آمين

 إستشهاد القديس إيسنت حاجب ترجان
 د القديس إيسنت حاجب ترجان . في مثل هذا اليوم إستشها
حاجًبا لدى اإلمبراطور تراجان في بدء القرن الثاني ، وكان من  Hycinthكان إيسنت أو هيسنث 

 مواطني قيصرية الكبادوك .
إذ ُأكتشف أمره أنه مسيحي ، يرفض تناول اللحوم المذبوحة لَلوثان ، أُلقى في السجن ، وُطلب من 

سوى ما ُذبح لَلوثان ، وقد فّضل إيسنت أن يموت من الجوع عن أن يمد السجان أال يقدم له طعاًما 
ذ ساءت صحته جًدا أمر اإلمبراطور أن يقدم له طعام غير مذبوح للوثن لكن  يده لهذا الطعام . وا 

 الشهيد كان غير قادر على ابتالع شيء ، فرقد في الرب من الهزال الشديد .
 تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبديا آمين . يوليو .صالته 0ُيعيِّد له الغرب في  

 تذكار نياحة القديس يوسف البار النجار أبيب11
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في مثل هذا اليوم تنيح القديس البار الشيخ يوسف النجار الذي استحق أن يدعى أبا للمسيح 
لطهر بالجسد . هذا الذي شهد عنه اإلنجيل أنه كان صديقا وقد أختاره اهلل ليكون خطيبا لكلية ا

سيدتنا مريم العذراء ومعاوًنا لها ولطفلها . وقد أكمل سعيه وجهاده وتعبه مع السيد المسيح وأمه 
البتول بمجيئه بهما من بيت لحم إلى أرض مصر وما قاساه من اليهود ، ولما حضر الوقت الذي 

ى عينيه وبسط ينتقل فيه من هذا العالم إلى عالم اإلحياء حضر السيد المسيح نياحته ووضع يده عل
حدى عشرة ، وكانت نياحته  يديه واسلم الروح ودفن في قبر أبيه يعقوب وكانت جملة حياته مائة وا 

 في السنة السادسة عشرة لميالد السيد المسيح . صالته تكون معنا . آمين

 نياحة القديس تيموثاؤس بابا األسكندرية الثاني والعشرين
م ( تنيح البابا القديس تيموثاؤس  085يولية سنة  10ش )  202في مثل هذا اليوم من سنة 

برمهات سنة  21الثاني والعشرون من باباوات الكرازة المرقسية وقد تولى هذا القديس الكرسي في 
م ( وقد رعى رعية المسيح أحسن رعاية وحرسها من الذئاب  019مارس سنة  24ش )  95

سيوس الكبير وفيها أمر الملك بعقد المجمع األريوسية وفي السنة السادسة من رئاسته ملك ثاؤد
المسكوني بالقسطنطينية لمحاكمة مقدونيوس وسبليوس وأبوليناريوس ، وأظهر ضاللهم كما هو 

 مذكور في اليوم األول من شهر أمشير . 
وقد اهتم هذا القديس ببناء الكنائس في اإلسكندرية وغيرها وكان عالما فصيحا وترك كثيرا من 

 على األريوسين وأقام على الكرسي ست سنوات وأربعة أشهر وستة أيام وتنيح بسالم .  األقوال ردا
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 تذكار نياحة حزقيا الملك مسرى4

في مثل هذا اليوم تنيح الملك البار حزقيا بن أحاز الملك وهو من نسل داود سبط يهوذا . هذا 
ك مثله على بني إسرائيل بعد داود . ألنهم جميعا عبدوا األوثان وبنوا لها المذابح الصديق لم يقم مل

أما هو فأنه عندما ملك كسر األصنام وهدم مذابحها وقد جازاه اهلل خير بأكثر مما فعل . ففي السنة 
الرابعة عشرة لملكه حاصر سنحاريب ملك أشور مدينة أورشليم وكان سنحاريب ملكا عظيما قويا 

شاه ملوك زمانه فخاف منه حزقيا وأرسل إليه أمواال كثيرة فلم يرض بها وأرسل يهدده ويتوعده يخ
ويفتري بلسانه النجس على اهلل سبحانه وتعالى قائال : " ال يخدعك ألهك الذي أنت متكل عليه " 

لس فوق فمزق ثيابه ولبس مسحا ودخل بيت الرب وصلى أمامه قائال : " أيها الرب اله إسرائيل الجا
الكاروبيم أنت هو اإلله وحدك لكل ممالك األرض أنت صنعت السماء واألرض أمل يارب أذنيك 
واسمع افتح يارب عينيك وانظر واسمع كالم سنحاريب الذي يجدف عليك ، حقا يارب أن ملوك 
أنت  أشور قد خربوا األمم وأراضيهم ، واآلن أيها الرب خلصنا من يده فتعلم ممالك األرض كلها أنك

( ثم أرسل إلى إشعياء النبي يعرفه بما قاله سنحاريب  29 - 25:  29مل  1الرب اإلله وحدك " )
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ويطلب منه أن يصلي عنه فأعلمه إشعياء أن اهلل سيقوي قلبه وأنه سيفعل بسنحاريب فعال لم يسمع 
مسة مثله في األرض كلها وفي تلك الليلة نزل مالك الرب وقتل من جنود سنحاريب مائة وخ

وثمانين ألفا في ساعة واحدة ولما استيقظوا في الصباح ووجدوا جنودهم قتلي انهزم ما تبقى منهم 
وعادوا إلى بالدهم ولما دخل سنحاريب إلى بيت اآللهة ليصلي وثب عليه ولداه وقتاله وتخلص 

 حزقيا من يده ومجد اهلل . 
ه : " هكذا قال الرب : أوص بيتك ولما مرض حزقيا مرض الموت حضر إليه إشعياء النبي وقال ل

( فأدار وجهه نحو الحائط وصلى إلى الرب فأرسل  22 - 2:  10مل  1ألنك تموت وال تعيش " )
إليه إشعياء ثانية وأعلمه أن الرب قد زاده خمس عشرة سنة أخرى ولما طلب من إشعياءء الدليل 

ه هداياهم ألنهم عرفوا أن اهلل على ذلك رد له الشمس عشر درجات أخرى وخافه الملوك وقدموا ل
معه وأقام في الملك تسعا وعشرين سنة وكانت جملة حياته أربعا وخمسين سنة وتنيح بسالم وله 

 تسبحة مدونه في كتب التسابيح قالها بالروح القدس حينما عوفي من مرضه . 
 صالته تكون معنا . آمين .

 تكريس كنيسة العظيم أنطونيوس
ريس كنيسة العظيم أنطونيوس . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . في مثل هذا اليوم تك

 آمين

 نياحة القديس العظيم األنبا ويصا تلميذ األنبا شنودة رئيس المتوحدين
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس العظيم األنبا ويصا تلميذ األنبا شنودة رئيس المتوحدين . ولد 

اي ) هي المنشاة حاليا إحدى مراكز محافظة سوهاج ( وكان والده غنيا األنبا ويصا في مدينة إبص
محبا للرحمة على المساكين وكان يطلب أن يرزقه اهلل ولدا فاستجاب اهلل طلبته فرزقه هذا القديس 

فأسماه ويصا . لما أكمل ويصا خمس سنوات سلمه أبوه إلى معلم حكيم فتعلم القراءة والكتابة 
س وكتب البيعة وكان ينمو في النعمة والمعرفة ويتردد على الكنيسة للصالة ودرس الكتاب المقد

والعبادة . ولما بلغ ويصا سن الشباب سلمه أبوه أرضا ليزرعها فزرعها بساتين وكروم وزيتون وكان 
يشتهي أن يلبس االسكيم المقدس ويصير راهبا وكان يصلي إلى اهلل كثيرا لكي يدبر حياته كما يليق 

بوه رغبته في ذلك وذهب به إلى دير القديس العظيم األنبا شنودة وبينما هما في الطريق . عرف أ
ظهر مالك الرب لَلنبا شنودة وأعلمه بقدوم الشاب ويصا بقصد الرهبنة وأوصاه أن يقبله وهو 

 سيكون تلميذا طائعا له طول أيام حياته . ولما وصل إلى الدير مع والده قبلهما األنبا شنودة بفرح
فقال له االرخن المبارك والد ويصا : أسألك يا أبي القديس أن تقبل هذا الشاب ليكون تلميذا وخادما 
لك . فقبله األنبا شنودة وبعد مدة ألبسه ثياب الرهبنة المقدسة وسلمه إلى أحد شيوخ الدير ليعلمه 

دات الرهبانية تحت مبادئ الرهبنة . فسار الراهب ويصا سيرة رهبانية فاضلة وكان ينمو في الجها
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إرشاد أبيه الروحاني . وبناء على رؤيا سمائية لَلنبا شنودة استدعى الراهب ويصا وجعله تلميذا 
خاصا له والثاني له في الدير وكان اهلل يساعده وينجح كل عمل في يديه . كما كان يفعل مع 

ه وقد وصل األنبا ويصا يوسف الصديق فأحبه األنبا شنودة جدا وكشف له الكثير من أسرار جهادات
إلى درجة روحانية عالية حتى استحق أن يرى إعالنات روحية كثيرة . وقبل نياحة القديس األنبا 

شنودة بقليل ظهر له الرب يسوع وأوصاه أن يعين ويصا تلميذه خلفا له في رياسة الدير . فاستدعى 
ا أوالدي األحباء وهوذا أنا منطلق إلى األنبا شنودة المتقدمين من الرهبان وقال لهم أستودعكم اهلل ي

الرب . فاسمعوا من أبيكم ويصا من اليوم فصاعدا فهو الذي سيكون لكم أبا وراعيا وعندما حأول 
األنبا ويصا االعتذار لثقل المسئولية قال له األنبا شنودة أن السيد المسيح هو الذي أقامك وقدمك 

رب يديم بركته المقدسة عليكم وعلى أماكنكم المقدسة إلى أبا للشركة الرهبانية ومعلما للرهبان . ال
األبد أثبت في سالم اهلل سائرا أيامك يا بني ولما قال هذا تنيح بسالم . وبعد نياحة األنبا شنودة تقلد 

األنبا ويصا رياسة الدير فرعى الرهبان أحسن رعاية مدة عشرين سنة كاملة مؤيدا بقوة اهلل 
لما أكمل جهاده الحسن مرض بحمى شديدة فجمع الرهبان وباركهم وبفضائل الروح القدس و 

وأوصاهم وصايا رهبانية هامة ثم أسلم الروح في يد السيد المسيح الذي أحبه فكفنه أبناؤه الرهبان 
وصلوا عليه ودفنوه بجانب أبيه الروحي األنبا شنودة ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما 

 أبديا أمين .

 تذكار نياحة ميخا النبي مسرى11

في مثل هذا اليوم تنيح الصديق العظيم ميخا النبي وقد تنبأ في أيام يوثام وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا 
على السامرة وأورشليم وتنبأ عن تجسد السيد له المجد بقوله : " هوذا الرب يخرج من مكانه وينزل 

عن ميالده في بيت لحم فقال : " وأما أنت يا  ( . وتنبأ0:  2ويمشي على شوامخ األرض " )مي 
بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج الذي يكون متسلطا على اسرائيل 

( وتنبأ عن بطالن هيكل اليهود وعن خروج شريعة  1:  5ومخارجه منذ القدم منذ أيام األزل " )مي 
( 1:  4ن تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب " )مي اإلنجيل من صهيون بقوله ألنه من صهيو

( . ولما أكمل هذا النبي سعيه بسالم  21و  25:  5وتنبأ أيضا عن هالك آخاب ملك إسرائيل )مي 
 تنيح بشيخوخة صالحة وقد سبق السيد المسيح بما يقرب من ثماني مائة سنة . 

 صالته تكون معنا . آمين

 التائبين وابن الدموع نياحة القديس آغسطينوس شفيع
م ( تنيح القديس اوغسطينوس أسقف  400للشهداء ) 241في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

هيبونا ) عنابة الحالية بشمال شرق الجزائر ( . ولد هذا القديس بمدينة تاجست ) سوق اهراس 
حية تقية م من والد وثني يدعى باتريكوس وأم مسي054حاليا بشمال شرق الجزائر ( في سنة 
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تدعى مونيكا فلقنته مبادئ الدين المسيحي منذ طفولته . درس أوال في موطنه األصلي ولكنه تعرف 
على مجموعة من الشباب األشرار الذين قادوه إلى الشر والرذيلة فأهمل دراسته وعاش حياة الفراغ 

 لدراسة في قرطاجنة والخطية والفشل ألن المعشرات الردية تفسد األخالق الجيدة . ذهب بعد ذلك ل
) تونس حاليا ( وهناك عاش حياة الفساد والخطية كانت أمه تنصحه كثيرا وتصلي من اجله بدموع 
حتى يرجع عن شره ولكنه كان يزداد في الخطية والفساد مما سبب آالما شديدة ألمه التقية ، وبعد 

يالنو حيث أختاره حاكم أن حصل على قسط من التعليم في قرطاجنة سافر إلى روما ومنها إلى م
ميالنو ليباشر مهنة التعليم هناك . وسافرت أمه وراءه إلى ميالنو وكانت تصلي من أجله بحرارة 

ودموع غزيرة وتشكو أمرها للقديس امبروسيوس أسقف ميالنو فكان يعزيها قائال : ثقي يا ابنتي أنه 
طينوس بالقديس امبروسيوس وأعجب ال يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع . وبتدبير الهي التقي اوغس

بروحانيته وبالغته وواظب على سماع عظاته الروحانية العميقة . فبدأ ضميره يستيقظ ويبكته على 
خطاياه وبدأ يقرأ في الكتاب المقدس وبالذات في سفر إشعياء واألناجيل ورسائل معلمنا بولس 

ي ألجل خالص البشرية كما وقع في يده الرسول فتأثر بأعمال السيد المسيح ومعجزاته وموته المحي
كتاب القديس أثناسيوس الرسولي عن حياة القديس األنبا أنطونيوس أب الرهبان فقرأه وأعجب به 
كثيرا وأحس بدعوة اهلل له . فقرر أن يقدم هلل توبة قوية ويعيش هلل بقية حياته . فالتقى بالقديس 

سابقة ثم حدثه عن ميله للزهد في أمور هذا امبروسيوس وأعترف أمامه بكل خطاياه وشروره ال
العالم لكي يحيا هلل . وبإرشاد القديس امبروسيوس أختلى اوغسطينوس في مكان هادئ خارج 

ميالنو يصلي ويدرس الكتاب المقدس بعمق ويدرس في الكتب الالهوتية والعقائدية ويستعد لنيل سر 
فتغيرت حياته تماما وصار  081وس سنة المعمودية المقدس . وبعد ذلك عمده القديس امبروسي

 كل اهتمامه باهلل وحده ففرحت أمه كثيرا بتوبته ورجوعه إلى اهلل ثم تنيحت بسالم . 
رجع اوغسطينوس بعد ذلك إلى بلدته تاجست وباع كل ماله ووزعه على الفقراء متمثال بالقديس 

 األنبا أنطونيوس ثم جاء إلى هيبونا 

سك والعبادة فالتف حوله تالميذ كثيرون أسس لهم ديرا وصار هو أبا ) عنابة ( وعاش حياة الن
ومرشدا لهم في طريق الرهبنة والعبادة والنسك فبدأت رائحة قداسته وفضائله تنتشر في كل األرجاء 

م ثم أسقفا سنة 089المحيطة . ولما احتاجت هيبونا إلى كاهن رسمه أسقف المدينة كاهنا سنة 
م وله من العمر  091المدينة خلفه القديس اوغسطينوس في األسقفية  م ولما تنيح أسقف 095
عاما واتسمت رعايته وخدمته بالدعوة للتوبة والعطف على الفقراء والمساكين ، ولما بلغ سن 42

الثانية والسبعين عين له أسقفا مساعدا بعد ذلك اشتدت عليه وطأة المرض ثم تنيح بسالم وله من 
خدم شعبه بكل أمانة وصار مثاال للتوبة الصادقة في كل األجيال و ألنه كان سنة بعد أن  11العمر 

فيلسوفا روحانيا فقد ترك للكنيسة تراثا روحيا ضخما ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا 
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 آمين

 إستشهاد القديس حديد
م  2081ش ،  2200في مثل هذا اليوم إستشهد القديس حديد الذي كان من محافظة الجيزة سنة 

 ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 

 

 :ملحوظات

ذؤونددده  وق  جدددح ن دددا جددداء ذددداالؤاؤة أا يلصدددص يدددوا 26تدددوت، 4وقضدددح تنددد ق  تدددلنا  ي دددوا ذدددا ندددوا يو دددا  (1
 نياك 22ذؤونه ال  ك غذلاير وتتل  فيه فصول 26

  ق   ا يوق يا ويوءف قانجا  وحز يا قا لك قاوقضح أا نل قار قءقت تلتص ذا نذياء في ا عبق ي يم أذ (2
 قار قءقت أءاءًا تبو  حول  وء" فاو صاحب قايوا ق ءاء   (3
 

لم يترك إنسانًايظلمهم، وبكت ملوكًامن أجلهم، قائاًلال تمسوا  إل -:(25،  24:  205مز ) مزمور العشية
 إل مسحائي، وال تسيئوا إلى أنبيائي. هلليلويا

 نيف؟ و اظا ق نذياء إءت ابوق؟!= لم يترك إنسانًا يظلمهم
 الحظ  ول قننجيل أا قهلل ءينترا   ا أءاء ااا  -1
   ناء ق اا وقاصليب  ع قا ءيح  ا   ناء  جب  اه  -2
وذادب أا يناد"  ( وا جب إء ه 11:19ال ي نا أا يتا  ئ  ا ق اا عل" أحب ق ذ ق  إاّل ذء اح  ا قهلل )يو -3

 ( 11:  2أجله )أف قاا ل قال  للره قهلل  ا
  لق  ا حبث  ع ف عوا  وء"، ذل أا قاد عوا  اتل ق سدال  و قالي  ذ"  وء" = بكت ملوكًا من أجلهم

 ف عوا اا يت نا  ا أا ي ب يبه عل"  وء" = قائاًل ال تمسوا مسحائي
 

  -(:52-01:22إنجيل العشية )لو

يِسيٌّ أَ  -01"  ْن َيَتَغدَّى ِعْنَدُه َفَدَخَل َواتََّكَأ.َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم َسأََلُه َفرِّ
َب َأنَُّه َلْم َيْغَتِسْل َأوَّاًلَقْبَل اْلَغَداِء. -08 يِسيُّ َفَلمَّا رََأى َذِلَك َتَعجَّ  َوَأمَّا اْلَفرِّ
09-  : يِسيُّوَن تَُنقُّوَن َخاِرَج اْلَكْأِس وَ »َفَقاَل َلُه الرَّبُّ اْلَقْصَعِة َوَأمَّا َباِطُنُكْم َفَمْمُلوٌء َأْنُتُم اآلَن َأيَُّها اْلَفرِّ

 اْخِتَطافًاَوُخْبثًا.
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 َيا َأْغِبَياُء أََلْيَس الَِّذي َصَنَع اْلَخاِرَج َصَنَع الدَّاِخَل َأْيضًا؟. -40
 َبْل َأْعُطوا َما ِعْنَدُكْم َصَدَقًةَفُهَوَذا ُكلُّ َشْيٍء َيُكوُن َنِقّياًَلُكْم. -42
يِسيُّوَن أَلنَُّكْم ُتَعشُِّروَن النَّْعَنَع َوالسََّذاَب َوُكلَّ َبْقٍل َوَتَتَجاَوُزوَن َعِن الْ َوَلِكْن َويْ  -41 َحقِّ َوَمَحبَِّة ٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفرِّ

 اهلِل. َكاَن َيْنَبِغي َأْن َتْعَمُلوا َهِذِه َواَل َتْتُرُكوا ِتْلَك!.
يِسيُّ  -40 َل ِفي اْلَمَجاِمِع َوالتَِّحيَّاِت ِفي اأَلْسَواِق.َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفرِّ  وَن أَلنَُّكْم ُتِحبُّوَن اْلَمْجِلَس اأَلوَّ
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن أَلنَُّكْم ِمْثُل اْلُقُبوِر اْلُمْخَتِفَيِة َوالَِّذينَ  -44 َيْمُشوَن َعَلْيَها اَل  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
 «.َلُموَن!َيعْ 
 «.َيا ُمَعلُِّم ِحيَن َتُقوُل َهَذا َتْشِتُمَنا َنْحُن َأْيضاً »َفَقاَل َلُه َواِحٌد ِمَن النَّاُموِسيِّيَن:  -45
ْنُتْم اَل َتَمسُّوَن َوَوْيٌل َلُكْم َأْنُتْم َأيَُّها النَّاُموِسيُّوَن أَلنَُّكْم ُتَحمُِّلوَن النَّاَس َأْحَمااًلَعِسَرَة اْلَحْمِل َوأَ »َفَقاَل:  -41

 اأَلْحَماَل ِبِإْحَدى َأَصاِبِعُكْم.
ْنِبَياِء َوآَباُؤُكْم َقَتُلوُهْم. -41  َوْيٌل َلُكْم أَلنَُّكْم َتْبُنوَن ُقُبوَر اأَل
 وَرُهْم.ِإذًاَتْشَهُدوَن َوَتْرَضْوَن ِبَأْعَماِل آَباِئُكْم أَلنَُّهْم ُهْم َقَتُلوُهْم َوَأْنُتْم َتْبُنوَن ُقبُ  -48
 ِلَذِلَك َأْيضًاَقاَلْت ِحْكَمُة اهلِل: ِإنِّي ُأْرِسُل ِإَلْيِهْم َأْنِبَياَء َوُرُساًلَفَيْقُتُلوَن ِمْنُهْم َوَيْطُرُدوَن. -49
ْنِبَياِء اْلُمْهَرُق ُمْنُذ ِإْنَشاِء اْلَعاَلِم. -50  ِلَكْي ُيْطَلَب ِمْن َهَذا اْلِجيِل َدُم َجِميِع اأَل
 " ِمْن َهَذا اْلِجيِل!.َدِم َهاِبيَل ِإَلى َدِم َزَكِريَّا الَِّذي ُأْهِلَك َبْيَن اْلَمْذَبِح َواْلَبْيِت. َنَعْم َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ُيْطَلُب  ِمنْ  -52
 

أرسل موسى عبده، وهارون الذي أختاره، جعل فيهما أقوال آياته  " -(:11،  11:  205مز مزمور باكر)
 "فظوا حقوقه ويطلبوا ناموسه. هلليلويا وعجائبه، كي يح
 وء" و ا وا صناا عجائب نيي ة = جعل فيهما أقوال أياته وعجائبهفاايوا يوا  وء"  = أرسل موسى عبده

 قهلل أعسا ا  له قااجائب اي نناا  ا  يابة قا اب = كي يحفظوا حقوقهوءس قا اب  

 
 -(:9-2:21إنجيل باكر )مت

 يَّاٍم َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد ِبِهْم ِإَلى َجَبٍل َعاٍل ُمْنَفِرِديَن.َوَبْعَد ِستَِّة أَ  -2" 
 َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّاَمُهْم َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّْمِس َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّوِر. -1
يِليَّا -0 َذا ُموَسى َواِ   َقْد َظَهرَا َلُهْم َيَتَكلََّماِن َمَعُه. َواِ 
. َلَك َواِحَدٌة »َفَجَعَل ُبْطُرُس َيُقوُل ِلَيُسوَع:  -4 َيا َربُّ َجيٌِّد َأْن َنُكوَن َهُهَنا! َفِإْن ِشْئَت َنْصَنْع ُهَنا َثاَلَث َمَظالَّ

يِليَّا َواِحَدةٌ   «.َوِلُموَسى َواِحَدٌة َوإلِ
َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه »لَُّم ِإَذا َسَحاَبٌة َنيَِّرٌة َظلََّلْتُهْم َوَصْوٌت ِمَن السََّحاَبِة َقاِئاًل: َوِفيَما ُهَو َيَتكَ  -5

 «.ُسِرْرُت. َلُه اْسَمُعوا
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 َوَلمَّا َسِمَع التَّاَلِميُذ َسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَخاُفوا ِجّدًا. -1
 «.ُقوُموا َواَل َتَخاُفوا»َسُهْم َوَقاَل: َفَجاَء َيُسوُع َوَلمَ  -1
 َفَرَفُعوا َأْعُيَنُهْم َوَلْم َيَرْوا َأَحداًِإالَّ َيُسوَع َوْحَدُه. -8
ْنَسواِن ِموَن اَل ُتْعِلُمووا َأَحودًاِبَما رََأْيوُتْم َحتَّوى َيقُووَم اْبوُن اإلِ »َوِفيَما ُهْم َنواِزُلوَن ِموَن اْلَجَبوِل َأْوَصواُهْم َيُسووُع َقواِئاًل:  -9

 " «.اأَلْمَواتِ 
 عا قاتجل  حيث ظا   وء"  ع قاءيب قا ءيح فاايوا يوا  وء" أءاءًا 

 
 -:(11-21:22)عب البولس

 ِباإِليَماِن َقدََّم ِإْبرَاِهيُم ِإْسَحاَق َوُهَو ُمَجرٌَّب َقدََّم الَِّذي َقِبَل اْلَمَواِعيَد، َوِحيَدُه. -21" 
 «.ِإنَُّه ِبِإْسَحاَق ُيْدَعى َلَك َنْسلٌ »الَِّذي ِقيَل َلُه:  -28
 ِإْذ َحِسَب َأنَّ اهلَل َقاِدٌر َعَلى اإِلَقاَمِة ِمَن اأَلْمَواِت َأْيضًا، الَِّذيَن ِمْنُهْم َأَخَذُه َأْيضًاِفي ِمثَاٍل. -29
 ِباإِليَماِن ِإْسَحاُق َباَرَك َيْعُقوَب َوِعيُسو ِمْن ِجَهِة ُأُموٍر َعِتيَدٍة. -10
 ِباإِليَماِن َيْعُقوُب ِعْنَد َمْوِتِه َباَرَك ُكلَّ َواِحٍد ِمِن اْبَنْي ُيوُسَف، َوَسَجَد َعَلى رَْأِس َعَصاُه. -12
 ِباإِليَماِن ُيوُسُف ِعْنَد َمْوِتِه َذَكَر ُخُروَج َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَأْوَصى ِمْن ِجَهِة ِعَظاِمِه. -11
ِبيَّ َجِمياًل، َوَلْم َيْخَشَيا َأْمَر اْلَمِلكِ ِباإِليَماِن ُموَسى، َبْعدَ  -10  .َما ُوِلَد، َأْخَفاُه َأَبَواُه َثاَلَثَة َأْشُهٍر، أَلنَُّهَما رََأَيا الصَّ
 ِباإِليَماِن ُموَسى َلمَّا َكِبَر َأَبى َأْن ُيْدَعى اْبَن اْبَنِة ِفْرَعْوَن،. -14
اًلِباأَلْحَرى َأْن ُيَذلَّ َمَع  -15  َشْعِب اهلِل َعَلى َأْن َيُكوَن َلُه َتَمتٌُّع َوْقِتيٌّ ِباْلَخِطيَِّة،.ُمَفضِّ
 َحاِسبًاَعاَر اْلَمِسيِح ِغًنى َأْعَظَم ِمْن َخزَاِئِن ِمْصَر، أَلنَُّه َكاَن َيْنُظُر ِإَلى اْلُمَجازَاِة. -11
 "نَُّه َتَشدََّد، َكَأنَُّه َيَرى َمْن اَل ُيَرى. ِباإِليَماِن َتَرَك ِمْصَر َغْيَر َخاِئٍف ِمْن َغَضِب اْلَمِلِك، ألَ  -11

 عا عظ م إي اا  وء" 
 -(:8:1-29:2بط1) الكاثوليكون

 (1-29:2بط1)
يٍر ِفي َمْوِضٍع ِسرَاٍج ُمنِ َوِعْنَدَنا اْلَكِلَمُة النََّبِويَُّة، َوِهَي َأْثَبُت، الَِّتي َتْفَعُلوَن َحَسناًِإِن اْنَتَبْهُتْم ِإَلْيَها َكَما ِإَلى  -29"  

ْبِح ِفي ُقُلوِبُكْم،  ُمْظِلٍم، ِإَلى َأْن َيْنَفِجَر النََّهاُر َوَيْطَلَع َكْوَكُب الصُّ
10- ،  َعاِلِميَن َهَذا َأوَّاًل: َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَِّة اْلِكتَاِب َلْيَسْت ِمْن َتْفِسيٍر َخاصٍّ
وِح اْلُقُدِس  أَلنَُّه َلْم تَْأِت ُنُبوٌَّة َقطُّ ِبَمِشيَئةِ  -12  "ِإْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس اللَِّه اْلِقدِّيُسوَن َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ
 (8-2:1بط1)
. سُّوَن ِبَدَع َهاَلكٍ َوَلِكْن َكاَن َأْيضًاِفي الشَّْعِب َأْنِبَياُء َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُن ِفيُكْم َأْيضًاُمَعلُِّموَن َكَذَبٌة، الَِّذيَن َيدُ  -2"

ْذ ُهْم ُيْنِكُروَن الرَّبَّ الَِّذي اْشَترَاُهْم، َيْجِلُبوَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َهاَلكًاَسِريعاً   َواِ 
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 َوَسَيْتَبُع َكِثيُروَن َتْهُلَكاِتِهْم. الَِّذيَن ِبَسَبِبِهْم ُيَجدَُّف َعَلى َطِريِق اْلَحقِّ  -1
 َواٍل ُمَصنََّعٍة، الَِّذيَن َدْيُنوَنُتُهْم ُمْنُذ اْلَقِديِم اَل َتَتَواَنى َوَهاَلُكُهْم اَل َيْنَعُس َوُهْم ِفي الطََّمِع َيتَِّجُروَن ِبُكْم ِبَأقْ  -0
نََّم، َوَسلََّمُهْم أَلنَُّه ِإْن َكاَن اللَُّه َلْم ُيْشِفْق َعَلى َماَلِئَكٍة َقْد َأْخَطُأوا، َبْل ِفي َساَلِسِل الظَّاَلِم َطَرَحُهْم ِفي َجهَ  -4
 ْحُروِسيَن ِلْلَقَضاِء،مَ 
ارِ َوَلْم ُيْشِفْق َعَلى اْلَعاَلِم اْلَقِديِم، َبْل ِإنََّما َحِفَظ ُنوحًاثَاِمنًاَكاِرزاًِلْلِبرِّ ِإْذ َجَلَب ُطوَفانًاَعَلى  -5  َعاَلِم اْلُفجَّ
ْذ َرمََّد َمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة َحَكَم َعَلْيِهَما ِبااِلْنِقاَلبِ  -1  ، َواِضعًاِعْبَرًةِلْلَعِتيِديَن َأْن َيْفُجُروا،َواِ 
 َوَأْنَقَذ ُلوطاًاْلَبارَّ َمْغُلوبًاِمْن ِسيَرِة اأَلْرِدَياِء ِفي الدََّعاَرةِ  -1
 "ِباأَلْفَعاِل اأَلِثيَمِة ِإْذ َكاَن اْلَبارُّ ِبالنََّظِر َوالسَّْمِع َوُهَو َساِكٌن َبْيَنُهْم ُيَعذُِّب َيْومًاَفَيْومًاَنْفَسُه اْلَبارََّة  -8

و لق  ا ع له = ثابت عندنا كالم األنبياء هذا .. .. وأيضًا تكلم أناس بإرادة اهلل بالروح القدس: عا ق نذياء
  وء" فرب نتب ل ءم أءدا   وء" ووضع قا  يام ا اب قا ب 

 -:(19-12:25)أع اإلبركسيس
 «.َلُه ِفي ُكلِّ َمِديَنٍة َمْن َيْكِرُز ِبِه ِإْذ ُيْقرَُأ ِفي اْلَمَجاِمِع ُكلَّ َسْبتٍ  أَلنَّ ُموَسى ُمْنُذ َأْجَياٍل َقِديَمةٍ  -12" 

َأْنَطاِكَيَة َمَع ُبوُلَس ِحيَنِئٍذ رََأى الرُُّسُل َواْلَمَشاِيُخ َمَع ُكلِّ اْلَكِنيَسِة َأْن َيْختَاُروا َرُجَلْيِن ِمْنُهْم َفُيْرِسُلوُهَما ِإَلى  -11
 َبا: َيُهوَذا اْلُمَلقََّب َبْرَساَبا َوِسياَل َرُجَلْيِن ُمَتَقدَِّمْيِن ِفي اإِلْخَوِة.َوَبْرَنا
اَلرُُّسُل َواْلَمَشاِيُخ َواإِلْخَوُة ُيْهُدوَن َساَلماًِإَلى اإِلْخَوِة الَِّذيَن ِمَن اأُلَمَم ِفي َأْنَطاِكَيَة »َوَكَتُبوا ِبَأْيِديِهْم َهَكَذا:  -10

 َوِكيِليِكيََّة:. َوُسوِريَّةَ 
َأْن َتْخَتِتُنوا َوَتْحَفُظوا ِإْذ َقْد َسِمْعَنا َأنَّ ُأَناسًاَخاِرِجيَن ِمْن ِعْنِدَنا َأْزَعُجوُكْم ِبَأْقَواٍل ُمَقلِِّبيَن َأْنُفَسُكْم َوَقاِئِليَن  -14

 النَّاُموَس الَِّذيَن َنْحُن َلْم َنْأُمْرُهْم.
 ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َأْن َنْختَاَر َرُجَلْيِن َوُنْرِسَلُهَما ِإَلْيُكْم َمَع َحِبيَبْيَنا َبْرَناَبا َوُبوُلَس. رََأْيَنا َوَقْد ِصْرَنا -15
 َرُجَلْيِن َقْد َبَذاَل َنْفَسْيِهَما أَلْجِل اْسِم َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. -11
 ِنُكْم ِبَنْفِس اأُلُموِر ِشَفاهًا.َفَقْد َأْرَسْلَنا َيُهوَذا َوِسياَل َوُهَما ُيْخِبرَا -11
وُح اْلُقُدُس َوَنْحُن َأْن اَل َنَضَع َعَلْيُكْم ِثْقاًلَأْكَثَر َغْيَر َهِذِه اأَلْشَياِء اْلَواجِ  -18  َبِة:.أَلنَُّه َقْد رََأى الرُّ
َنا الَِّتي ِإْن َحِفْظُتْم َأْنُفَسُكْم ِمْنَها َفِنِعمَّا َتْفَعُلوَن. َأْن َتْمَتِنُعوا َعمَّا ُذِبَح ِلََلْصَناِم َوَعِن الدَِّم َواْلَمْخُنوِق َوالزِّ  -19

 "«. ُكوُنوا ُمَعاَفْينَ 
أناس بذلوا أنفسهم عن وف  إ ا ة ابذ ق  وق نذياء ونء ع عا ..  ألن موسى منذ األجيال األولىعا  وء": 

  ليا يت ءك ذاله قاتااايا إحدظوق ندوءنا وعا تااايا  وء" وق نذياء نجب  ج ع أو . إسم ربنا يسوع المسيح
فتااايا ق نذياء صااحم الااب قاجبيب فااءيب قا ءيح . والمخنوق ومن الزني ومن الدم الميت ا لذائح ق وياا 

 ا أت" اينرض ذل اين ل 
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               اليوم السادس عشر من شهر توت

 تذكار تكريس هياكل القيامة بأورشليم

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (4،  0:  80)مز 
 (20-2:1)لو
 (5:  15)مز 
 (20-2:29)لو
 (20-2:9)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (20:1-15:2بط2)
 (40-02:9)أع
 (1،  2:  14)مز 
 (29-20:21)مت

 

 -(:29-20:21إنجيل القداس )مت

 اني انا ابن االنسان. و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس -20" 
 فقالوا قوم يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ارميا او واحد من االنبياء. -24 
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا. -25 
 فاجاب سمعان بطرس و قال انت هو المسيح ابن اهلل الحي. -21 
و دما لم يعلن لك لكن ابي الذي في  فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحما -21 

 السماوات.
 و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها. -28 
و اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على االرض يكون مربوطا في السماوات و كل ما  -29 

 " السماواتتحله على االرض يكون محلوال في 

وا يدل . إبون اهلل الحويوأنده  دو  بالمسويحنء ع  نا عا قني اا قالي تذن" عليه قاننائ  و و قني داا قاصدحيح 
 له قاننائ  أذوقب قاجحيا اا ترو  علياا  فااننيءم ف   لق قايوا قالي نحتدل فيه ذتن ي  نندائ  توجده أنظا ندا 

 قالي تذن" عليه قاننائ   كالصخرةي أا ق  ا  ا ذناء قاننائ  قني اا قاصحيح قال
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لك ينبغي التسبيح يا اهلل فى صهيون، ولك توفى النذور فى " -(:1،  2:  15مزمور إنجيل القداس )مز 
 " أورشليم، استمع يا اهلل صلواتي، ألنه إليك يأتي كل بشر. هلليلويا

ك ف  أو  ليا، وناا لاك إيداًء انل  ا   نلق ل ذت  ي نم اتءذح وتتذا  = لك ينبغي التسبيح يا اهلل في صهيون
ألنوه أ دا ذاانءدذم اندا فلندوف  ندلو نا فد  ننائءدنا وأنيد   دا يدد ح قهلل أا ندأت  إايده  . لك توفي النذور في أورشليم

 .إليك يأتي كل بشر
 

 توت 21  -السنكسار:

 ش41تكريس كنيسة القيامة بأورشليم على يد القديس أثناسيوس الرسولي سنة  " 
ميالدية بتكريس هياكل القيامة بأورشليم . وذلك أنه في السنة العشرين  111د في هذا اليوم من سنة نعي

من ملك قسطنطين وبعد إجتماع المجمع المقدس بنقية . قالت الملكة القديسة هيالنة البنها قسطنطين انها 
عن عود الصليب المحيى ففرح كانت قد نذرت الذهاب إلى أورشليم والتبرك من المواضع المقدسة . والبحث 

بذلك وأعطاها أمواال كثيرة ، وأصحبها بعدد كبير من العسكر ، ولما وصلت إلى هناك وتباركت من اآلثار 
المقدسة . فتشت عن عود الصليب حتى وجدته بعد تعب شديد . فمجدته تمجيدا عظيما . وأكرمته إكراما 

بيت لحم والمغارة والعلية والجسمانية وسائر الهياكل . وأن جزيال ، وأمرت ببناء هياكل القيامة والجلجثة و 
ترصع بالجواهر وتطلى بالذهب والفضة . وكان في القدس أسقف قديس أشار عليها أال تعمل هذا قائال "انه 
بعد قليل يأتي األمم ويسلبون هذا المكان ويهدمونه ويأخذون هذه الجواهر والذهب والفضة" . واألفضل أن 

اء جيدا وما يتبقى من األموال يوزع على المساكين . فقبلت قوله وسلمت له األموال وطالبته بالعمل يشيد البن
. ولما رجعت إلى ابنها وأعلمته بما صنعت فرح وأرسل أمواًلطائلة وأمر أن يعطى الصناع أجرتهم بالكامل 

اني وكسوة ثمينة . كما أرسل إلى حتى ال يتذمروا . ولما كمل البناء في السنة الثالثين من ملكه . أرسل أو 
بطريرك القسطنطينية والي أثناسيوس بطريرك اإلسكندرية ليرسل كل منهما أساقفته ويذهب إلى القدس فذهبا 
إلى هناك ، واجتمعا ببطريرك أنطاكية وأسقف القدس . ومكث الجميع إلى اليوم السادس عشر من شهر توت 

ابع عشر منه طافوا بالصليب تلك المواضع ، سجدوا فيها للرب ، . فكرسوا الهياكل التي بنيت ، وفى الس
وقدموا القرابين ، و مجدوا الصليب وكرموه . ثم عادوا إلى كراسيهم . صلواتهم تكون معنا إلى النفس األخير 

 " . أمين

 نقل جسد القديس يوحنا فم الذهب "
هبي الفم من بلدة قومانه التي تنيح منفيا بها تعيد الكنيسة في هذا اليوم بتذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذ

إلى مدينة القسطنطينية بعد نياحته بثالثين سنة )ستأتي سيرته وذكرى نياحته في اليوم السابع عشر من 
ميالدية في أيام الملك ثاؤدسيوس الصغير شفاعته تكون معنا ،  401شهر هاتور المبارك( ، وذلك في سنة 

 " ا . أمين .ولربنا المجد دائًما أبديً 
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ذأو  ليا ذاب أا إنت دت  البابا أثناسيوس وبطريرك القسطنطينية يكرسون الكنائس التي أقامتها الملكة هيالنة
قاصليب و    يانل قاريا م وقاجلجيم وذيت احا وقا غا ة وقااليم قاجيءي انيم وغي  ا  وناا  لق وفاء انل  نل ته 

ربءم ذأو  ليا وتذحث عا قاصليب قا جيب  وذاب أا وجبت قاصليب  ي نم أا تل ب اتتذ ك  ا قا وقضع قا 
 أ  ت ذذناء  له قاننائ   

 وتقرأ هذه القراءات في األيام التالية أيضًا:

 نياحة اإلمبراطور البار قسطنطين الكبير. برمهات 18

 النة الملكة.نياحة القديسة هي بشنس9

 

 السنكسار اليوم

 نياحة اإلمبراطور البار قسطنطين الكبير. برمهات 18

 نياحة الملك البار قسطنطين الكبير
م ( تنيح اإلمبراطور البار القديس قسطنطين  001ش )  50في مثل هذا اليوم من سنة 

نه وكان أبوه ( قسطنديوس خلورس ) األخضر( وأمه هيال 2الكبير . وكان اسم أبيه قونسطا )
ملكا على بيزنطية ومكسيميانوس على رومه ودقلديانوس على أنطاكية ومصر وكان والد 
قونسطا وثنيا إال أنه كان صالحا محبا للخير رحوما شفوقا . واتفق أنه مضى إلى الرها 

وهناك رأى هيالنة وأعجبته فتزوجها وكانت مسيحية فحملت منه بقسطنطين هذا . ثم تركها 
ها وعاد إلى بيزنطية فولدت قسطنطين وربته تربية حسنة وأدبته بكل أدب وكانت تبث في الر 

في قلبه الرحمة والشفقة على المسيحيين ولم تجسر أن تعمده وال تعلمه أنها مسيحية فكبر 
وأصبح فارسا وذهب إلى أبيه ففرح به لما رأى فيه من الحكمة والمعرفة والفروسية وبعد وفاة 

ملكة ونشر العدل واألنصاف . ومنع المظالم فخضع الكل له وأحبوه وعم عدله أبيه تسلم الم
سائر البالد . فأرسل إليه أكابر رومه طالبين أن ينقذهم من ظلم مكسيميانوس . فزحف 
بجنده إلى إنقاذهم وفي أثناء الحرب رأى في السماء في نصف النهار صليبا مكونا من 

لمات التي تفسيرها " بهذا تغلب " . وكان ضياؤه يشع أكثر كواكب مكتوبا عليه باليونانية الك
من نور الشمس فأراه لوزرائه وكبراء مملكته فقرأوا ما هو مكتوب . ولم يدركوا السبب 

الموجب لظهوره . وفي تلك الليلة ظهر له مالك الرب في رؤيا وقال له : اعمل مثال العالمة 
جهز علما كبيرا ورسم عليه عالمة الصليب كما  التي رأيتها وبها تغلب أعداءك ففي الصباح

رسمها أيضا على جميع األسلحة واشتبك مع مكسيميانوس في حرب دارت رحاها على األخير 
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الذي ارتد هاربا وعند عبوره جسر نهر التيبر سقط به فهلك هو وأغلب جنوده . ودخل 
دحون الصليب وينعتونه قسطنطين روما فاستقبله أهلها بالفرح والتهليل وكان شعراؤها يم

بمخلص مدينتهم . ثم عيدوا للصليب سبعة أيام واصبح قسطنطين ملكا على الشرق والغرب 
 . 

ولما استقر به المقام بروما تعمد وأغلب عسكره من سلبسطرس البابا في السنة الحادية 
لمملكة عشرة من ملكه والرابعة من ظهور الصليب المجيد . ثم أصدر أمرا إلى سائر أنحاء ا

بإطالق المعتقلين وأمر أال يشتغل أحد في أسبوع اآلالم كأوامر الرسل وأرسل هيالنة إلى بيت 
المقدس فاكتشفت الصليب المقدس . وفي السنة السابعة عشرة من ملكه اجتمع المجمع 

م . ورتب أمور المسيحيين على  015المقدس الثالثمائة وثمانية عشر بنيقيا في سنة 
جوده ثم جدد بناء بيزنطية ودعاه باسمه القسطنطينية وجلب إليها أجساد أحسن نظام وأ

كثيرون من الرسل والقديسين وتنيح بنيقوميدية . فوضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى 
القسطنطينية . فاستقبله البطريرك والكهنة بالصلوات والقراءات والتراتيل الروحية ووضعوه في 

انت مدة حياته خمسا وسبعين سنة ولربنا المجد والقوة والعظمة هيكل الرسل القديسين . وك
 وعلينا رحمته ونعمته إلى األبد . آمين

 نياحة القديس صرابامون أبو طرحة
كان الطوباوي العظيم والقديس الكبير أنبا صرابامون مطران المنوفية الشهير بأبي طرحه من 

، وقد منحه اهلل  209سابع البطريرك ال أشهر األساقفة التي قام برسامتهم البابا بطرس ال
موهبة شفاء المرضى وأخراج األرواح النجسة . وقد أخرج روحا نجسة من األميرة زهرى هانم 
كريمة محمد على باشا الكبير والى مصر ، ولم يرغب في شئ مما قدمه إليه األمير العظيم ، 

رجاع  الموظفين إلى الدواوين كما كانوا واكتفى بطلب بعض المؤونة والكسوة لرهبان األديرة وا 
في سالف الزمان فأعجب به الوالي وأجاب طلبه ، في أثناء وجوده في األسقفية عمل 

عجائب كثيرة منها إخراج الشياطين ، وشفاء المرضى بكل بلدة يحل فيها ، مسلمين ونصارى 
نيسة ، وقد شاهده كثيرا القمص سيداروس روفائيل عم القمص سيداروس إسحق مؤسس ك

المطرانية بشبين الكوم فقال : " كان يؤتي إليه بالمصابين باألرواح النجسة ، ويضعونهم 
أمامه وخلفه ، فكان يأخذ بيده قلة ماء ، ويتلو على كل واحد منهم مزمور "خاصم يارب 
مخاصمي " . فال يفرغ من قراءة ربعه ، أو نصفه حتى يصرخ الروح النجس بحالة إزعاج 

ضك في عرضك " ، فيقول بلغته الصعيدية "همله يا أبوي " . ثم يصب جأنبا شديد " في "عر 
من ماء القلة ، ويرش به المصاب في وجهه ثالث مرات ، وفى كل مرة يقول إيسوس بي 

إخرستوس ) يسوع المسيح ( . ففي الحال يخرج الروح النجس . وذات مرة كان بالبتانون في 
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البلدة سأل القمص منصور فرج ، وكان األسقف ال  أيام القمص منصور فرج ، وعند زيارة
يميل إلى خلفة البنات " عندكش وليدات اليوم يا أبوي منصور " ؟ فأجابه " عندي بنت " 

فقال : بنت كبه " . وقبل أن يفارق األسقف البلدة ماتت البنت . وتكرر هذا في زيارة ثانية . 
وكان يصلى  -ر ذهب القمص منصور لزيارته ثم أعطاه اهلل بنتا ثالثة . وعند ذهابه إلى مص

فسأله األسقف " عندكش وليدات فأجابه القمص بحزن وصعوبة "  -في كنيسة حارة زويلة 
ما باقولش يا أخوي " قال األسقف " ليه يا أبوي " أجابه " أقول تقولي كبه وآنا في احتياج 

أقول يا أبوي " وأوقفه أمام  لظفر بنت . اهلل يجيب وآنت تودي . قال له األسقف " ما عدتش
الهيكل وقال " يا يسوع الناصري ولدين ألبوي منصور . وأجاب اهلل طلبه األسقف وخلف 
أربعة أوالد هم القمص منصور خليفته وفرج رئيس حسابات المديرية و توما الذي توظف 

ى بالمديرية ومرقس . كما يذكر تاريخه عجائب وتصرفات حكيمة وقد كتبت هذه فقط عل
 ( . 2سبيل المثال ) انظر كتاب نوابغ األقباط في القرن التاسع عشر . توفيق اسكاروس ج 

وقد أجرى اهلل عجائب كثيرة على . يدي البابا بطرس السابع ، اشهرها حادثة وفاء النيل فقد 
حدث أن النيل لم يف بمقداره المعتاد آلرواء البالد في إحدى السنوات ، فخاف الناس من 

لغالء وشده الجوع إذا أجدبت األرض ، واستعانوا بالباشا طالبين منه أن يأمر برفع وطأة ا
األدعية والصلوات إلى اهلل تعالي لكي يبارك مياه النيل ويزيدها فيضانا حتى تروي األراضي 

فتأتي بالثمار الطيبة وال تقع المجاعة على الناس فاستدعي البابا بطرس السابع رجال 
ة األساقفة وخرج بهم إلى شاطئ النهر واحتفل بتقديم سر الشكر وبعد االكليروس وجماع

إتمام الصالة غسل أواني الخدمة المقدسة من ماء النهر وطرح الماء مع قربانة البركة في 
النهر فعجت أمواجه واضطرب ماؤه وفاض فأسرع تالميذ البابا إلى رفع أدوات االحتفال خشية 

 دي الباشا وقربه إليه وكرم رجال أمته وزادهم حظوة ونعمة . الغرق فعظمت منزلة البطريرك ل
ومن هذه العجائب المدهشة أيضا حادثة النور في القدس الشريف فقد حدث أن األمير 

م أنه دعا  2801إبراهيم باشا نجل محمد على باشا بعد أن فتح بيت المقدس والشام سنة 
ة خدمة ظهور النور في يوم سبت الفرح البابا بطرس السابع لزيارة القدس الشريف ومباشر 

من قبر السيد المسيح بأورشليم كما يفعل بطاركة الروم في كل سنة ، فلبي البابا الدعوة 
كرام ودخل مدينة القدس بموكب كبير واحتفال فخم  ولما وصل فلسطين قوبل بكل حفاوة وا 

 اشترك فيه الوالي والحكام ورؤساء الطوائف المسيحية . 
بحكمته أن انفراده بالخدمة على القبر المقدس يترتب عليه عداوة بين القبط والروم ولما رأى 

على أن  -اعتذر للباشا إلعفائه من هذه الخدمة فطلب إليه أن يشترك مع بطريرك الروم 
يكون هو ثالثهم ألنه كان يرتاب في حقيقة النور . وفي يوم سبت النور غصت كنيسة 

ت بالمصلين فأمر الباشا بإخراج الشعب خارجا بالفناء الكبير . القيامة بالجماهير حتى ضاق
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ولما حان وقت الصالة دخل البطريركان مع الباشا إلى القبر المقدس وبدأت الصالة المعتادة 
. وفي الوقت المعين انبثق النور من القبر بحالة ارتعب منها الباشا وصار في حالة ذهول 

ما الشعب الذي في الخارج فكانوا أسعد حظا ممن كانوا فأسعفه البابا بطرس حتى أفاق . أ
بدأخل الكنيسة فان أحد أعمدة باب القيامة الغربي انشق وظهر لهم منه النور ، وقد زادت 
هذه الحادثة مركز البابا بطرس هيبة واحتراما لدي الباشا وقام قداسته بإصالحات كبيرة في 

 كنيسة القيامة . 
د محمد على باشا ضم الكنيسة القبطية إلى كنيسة روما بناء على وفي أيام هذا البابا أرا

سعى أحد قادته البابويين وذلك مقابل خدمات القادة والعلماء الفرنسيين الذين عاونوا محمد 
على باشا في تنظيم المملكة المصرية . فاستدعي الباشا المعلم غالي وابنه وابنه باسيليوس 

لباشا بأنه سيترتب على هذا الضم ثورات وقالقل بين أفراد وعرض عليهما الموضوع فأجابا ا
اآلمة القبطية وحقنا للدماء وتشجيعا ألمر الضم . سيعتنق هو وأوالده المذهب البابوي بشرط 
أن ال يكرهوا على تغيير طقوسهم وعوائدهم الشرقية فقبل الباشا منهما هذا الحل وأعلنا بناء 

ي . ولم ينضم إليهما سوي بعض االتباع واستمروا جميعا على ذلك اعتناقهما المذهب البابو 
 مع ذلك يمارسون العبادة في الكنائس القبطية 

وفي أيامه نبغ بين رهبان القديس أنطونيوس الراهب داود وتولى رئاسة الدير فظهرت ثمرات 
ه في أعماله في تنظيم الدير وترقية حال رهبانه فأختار البابا بطرس لفرط ذكائه وحسن تدبير 

مهمة كنيسة في بالد أثيوبيا فأحسن القيام بها وكانت عودته لمصر بعد نياحة البابا بطرس 
 . 

ومما يخلد ذكر البابا بطرس أن إمبراطور روسيا أوفد إليه أحد أفراد عائلته ليعرض عليه 
وضع الكنيسة تحت حماية القيصر فرفض العرض بلباقة قائال : أنه يفضل أن يكون حامي 

ة هو راعيها الحقيقي . الملك الذي ال يموت فأعجب األمير بقوة إيمان البابا وقدم له الكنيس
كل إكرام وخضوع وتزود من بركته وأنصرف من حضرته مقرا بأنه حقيقة الخليفة الصالح 

 للملك األبدي المسيح الفادي 
م في يوم اثنين ولما أتم هذا البابا رسالته واكمل سعيه تنيح بسالم وصلوا عليه باحتفال عظي

البصخة أشترك فيه رؤساء الطوائف المسيحية بالكنيسة المرقسية باألزبكية ودفن بها بجانب 
البابا مرقس سلفه ومعهما األنبا صرابامون أسقف المنوفية في الجهة الشرقية القبلية من 

يوًما  21شهور و  0سنة و  41الكاتدرائية الكبرى باألزبكية ، وأقام على الكرسي البطريركي 
 يوًما . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما آمين 21وخلي الكرسي بعده سنة واحدة و 

 نياحة القديسة هيالنة الملكة. بشنس9
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م تنيحت القديسة هيالنة الملكة . ولدت هذه القديسة  011في مثل هذا اليوم من سنة 
ربية مسيحية وأدباها باآلداب م فربياها ت141بمدينة الرها من والدين مسيحيين نحو سنة 

الدينية وكانت حسنة الصورة جميلة المنظر واتفق لقونسطنس ملك البيزنطية أن نزل بمدينة 
الرها وسمع بخبر هذه القديسة وجمال منظرها فطلبها وتزوجها فرزقت منه بقسطنطين الذي 

ولما ملك رأت صار بعد ذلك أول ملك مسيحي . فربته أحسن تربية وعلمته الحكمة واألدب 
في رؤيا الليل من يقول لها " امضي إلى أروشليم وافحصي بالتدقيق عن الصليب المجيد 

والمواضع المقدسة " واد أعلمت ابنها بذلك أرسلها مع حاشية من الجند إلى أورشليم فبحثت 
عن عود الصليب المجيد حتى وجدته كما وجدت الصليبين اآلخرين اللذين صلب عليهما 

. فأرادت أن تعرف أيهما هو صليب السيد المسيح ؟ فأعلمها القديس مقاريوس اللصان 
أسقف كرسي أورشليم بأنه هو الصليب المكتوب أعاله " هذا هو يسوع ملك اليهود " ثم 
سألته أن تري آية ليطمئن قلبها . فاتفق بتدبير السيد المسيح مرور قوم بجنازة ميت في 

يبين على الميت فلم يقم . ولما وضعت الصليب الثالث ذلك الحين . فوضعت كال من الصل
قام الميت في الحال فازداد أيمانها وعظم سرورها وبعد ذلك شرعت في بناء الكنائس كما هو 
مذكور تحت اليوم السابع عشر من شهر توت . وبعدها سلمت لَلب مقاريوس المال الالزم 

ابنها الملك البار قسطنطين فقبل الصليب للبناء أخذت الصليب المجيد والمسامير وعادت إلى 
ووضعه في غالف من ذهب مرصع بالجواهر الكريمة ووضع في خوذته بعض المسامير التي 

 كانت به 
وسارت هذه القديسة سيرة مرضية ورتبت أوقافا كثيرة على الكنائس واألديرة والفقراء وتنيحت 

 في سن الثمانين . صالتها تكون معنا . آمين

 89بابا يوأنس الحادي عشر البطريرك النياحة ال
( تنيح البابا يؤانس الحادي  2451مايو سنة  4ش )  2218في مثل هذا اليوم من سنة 

( ويعرف بيوأنس المقسي ألنه كان من المقسي بالقاهرة وكان اسمه فرج 89عشر البطريرك )
 22ش )  2240بشنس سنة  21قبل اعتالئه الكرسي البطريركي وقد رسم بطريركا في 

يوًما . وكانت  10شهرا و  22سنة و 14م( وجلس على الكرسي مدة  2411مايو سنة 
أقامته بالقالية البطريركية بحارة زويلة وتنيح ودفن في مقبرة دير الخندق . وخال الكرسي 
بعده أربعة شهور وستة أيام وعاصر من الملوك األشراف والعزيز والظاهر والمنصور وقد 

كثيرة دعت إلى توسط ملوك أثيوبيا وتهديد السلطنة المصرية بقطع النيل حلت به شدائد 
عنها بسبب اضطهاد النصارى وقد بودلت البعثات الحكومية بين أثيوبيا ومصر وقد منع من 

 مراسلة الملوك بأثيوبيا والنوبة بدون اطالع حكام الدولة صالته تكون معنا . آمين
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لهي، طوبى لكل الساكنين فى بيتك،  " -(:4،  0:  84مزمور العشية )مز  مذابحك يارب إله القوات، ملكي وا 

 " يباركونك إلى األبد. هلليلويا

 إ ا ة الننائ  قات  ذنتاا  ي نم = مذابحك يا رب إله القوات

  ا قهلل يذا ناا ن ا ذا ك ارائب قا ئم قالي أحذه = طوبى لكل السكان في بيتك

 

 -(:20-2:1إنجيل العشية )لو

 و لما اكمل اقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفرناحوم. -2" 
 و كان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت و كان عزيزا عنده. -1 
 فلما سمع عن يسوع ارسل اليه شيوخ اليهود يساله ان ياتي و يشفي عبده. -0 
 ل له هذا.فلما جاءوا الى يسوع طلبوا اليه باجتهاد قائلين انه مستحق ان يفع -4 
 النه يحب امتنا و هو بنى لنا المجمع. -5 
فذهب يسوع معهم و اذ كان غير بعيد عن البيت ارسل اليه قائد المئة اصدقاء يقول له يا سيد ال تتعب  -1 

 الني لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي.
 لذلك لم احسب نفسي اهال ان اتي اليك لكن قل كلمة فيبرا غالمي. -1 
ا ايضا انسان مرتب تحت سلطان لي جند تحت يدي و اقول لهذا اذهب فيذهب و الخر ائت الني ان -8 

 فياتي و لعبدي افعل هذا فيفعل.
و لما سمع يسوع هذا تعجب منه و التفت الى الجمع الذي يتبعه و قال اقول لكم لم اجد و ال في  -9 

 اسرائيل ايمانا بمقدار هذا.
 " وجدوا العبد المريض قد صحو رجع المرسلون الى البيت ف -20 

عا  ائب قا ئم ق     قالي ذن" قا ج ع الياوب  نه  حب ا اب قهلل، و ا يربا هلل يذا ك اه قهلل فرب أ اا اه 
 وابه  وقن ا ة  نا ااي نم ق   يم قات  أحذت قا ءيح وصليذه وذنت اه ننائ  ف  أو  ليا 

 
ت جمال بيتك، وموضع مسكن مجدك، لكي أسمع صوت يارب أحبب " -(:1،  8:  11مزمور باكر )مز 

 " تسبحتك، وأنطق بجميع عجائبك. هلليلويا

لكي نحب قاننيءم  ناا ذيت قهلل ونل ب إاياا انءذح قهلل  = يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك
 .أسمع صوت تسبحتك
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 -(:20-2:29إنجيل باكر )لو

 ثم دخل و اجتاز في اريحا. -2" 
 ذا رجل اسمه زكا و هو رئيس للعشارين و كان غنيا.و ا -1 
 و طلب ان يرى يسوع من هو و لم يقدر من الجمع النه كان قصير القامة. -0 
 فركض متقدما و صعد الى جميزة لكي يراه النه كان مزمعا ان يمر من هناك. -4 
انزل النه ينبغي ان امكث اليوم  فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فراه و قال له يا زكا اسرع و -5 

 في بيتك.
 فاسرع و نزل و قبله فرحا. -1 
 فلما راى الجميع ذلك تذمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. -1 
فوقف زكا و قال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين و ان كنت قد وشيت باحد ارد اربعة  -8 

 اضعاف.
 وم حصل خالص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم.فقال له يسوع الي -9 
 " الن ابن االنسان قد جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك -20 

وقا ان" أا قايوا  و  اليوم صار الخالص لهذا البيتعا بلول قاءيب قا ءيح اذيت زنا و ول قاءيب قا ءيح 
ئ  يءنناا قا ب يءوا فيذا ناا وينوا انا إحتدال ذتب يا ننيءم ال ب يءوا، انا  اا أا تنوا ذيوتنا ننا

 قال ص 
 -(:20-2:9البولس )عب

 ثم العهد االول كان له فرائض خدمة و القدس العالمي. -2" 
 النه نصب المسكن االول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة و المائدة و خبز التقدمة. -1 
 ه قدس االقداس.و وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال ل -0 
فيه مبخرة من ذهب و تابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن و  -4 

 عصا هرون التي افرخت و لوحا العهد.
 و فوقه كروبا المجد مظللين الغطاء اشياء ليس لنا االن ان نتكلم عنها بالتفصيل. -5 
 نة الى المسكن االول كل حين صانعين الخدمة.ثم اذ صارت هذه مهياة هكذا يدخل الكه -1 
 و اما الى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بال دم يقدمه عن نفسه و عن جهاالت الشعب. -1 
 معلنا الروح القدس بهذا ان طريق االقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن االول له اقامة. -8 
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فيه تقدم قرابين و ذبائح ال يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي  -9 
 يخدم.

 " و هي قائمة باطعمة و اشربة و غسالت مختلفة و فرائض جسدية فقط موضوعة الى وقت االصالح -20 

ت  ز ال وح قارب  قالي ياس  إءتنا ة ال ؤ نيا  فالمنارةيحبينا ذوا  قا ءول عا لي م قالجت اا ن  ز الننيءم 
  ز والكاروبيم المظلل   ز اء  قنفلا ءتيا  وقاتاذوت   ز احلول قهلل وءس قاننيءم  والمائدة وخبز التقدمة 

وهذا يظهره الروح القدس أن طريق ال  ئنم قاليا ي بوا قاننيءم  وانا إنتا" قا  ز حيث أت" قا   وز إايه  
 .قائمةاا أو قااينل( )لي م قالجت  األقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة األولى

 
 -(:20:1-15:2بط2)الكاثوليكون 

  -(:1-15:2بط2)
 " و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها -15" 
  -(:20 - 2:  1بط 2)

 فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و الحسد و كل مذمة. -2"
 لي العديم الغش لكي تنموا به.و كاطفال مولودين االن اشتهوا اللبن العق -1 
 ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح. -0 
 الذي اذ تاتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من اهلل كريم. -4 
كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهلل  -5 

 بيسوع المسيح.
يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما و الذي يؤمن به لن  لذلك -1 

 يخزى.
فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامة و اما للذين ال يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس  -1 

 الزاوية.
 ر الذي جعلوا له.و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة االم -8 
و اما انتم فجنس مختار و كهنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من  -9 

 الظلمة الى نوره العجيب.
 الذين قبال لم تكونوا شعبا و اما االن فانتم شعب اهلل الذين كنتم غير مرحومين و اما االن فمرحومون -20 
" 

فااننيءم ايءت  ذن" فرس ذل     اب  ت قذس ف   حذم .. ارة حية مبنيين بيتًا روحانياً كونوا أنتم أيضًا كحج
 .كهنوتًا مقدساً = لتقديم ذبائح روحية
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  -(:40-02:9اإلبركسيس )أع

و اما الكنائس في جميع اليهودية و الجليل و السامرة فكان لها سالم و كانت تبنى و تسير في خوف  -02 "
 القدس كانت تتكاثر. الرب و بتعزية الروح

 و حدث ان بطرس و هو يجتاز بالجميع نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة. -01 
 فوجد هناك انسانا اسمه اينياس مضطجعا على سرير منذ ثماني سنين و كان مفلوجا. -00 
 فقال له بطرس يا اينياس يشفيك يسوع المسيح قم و افرش لنفسك فقام للوقت. -04 
 راه جميع الساكنين في لدة و سارون الذين رجعوا الى الرب. و -05 
و كان في يافا تلميذة اسمها طابيثا الذي ترجمته غزالة هذه كانت ممتلئة اعماال صالحة و احسانات  -01 

 كانت تعملها.
 و حدث في تلك االيام انها مرضت و ماتت فغسلوها و وضعوها في علية. -01 
ة من يافا و سمع التالميذ ان بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبان اليه ان ال يتوانى و اذ كانت لدة قريب -08 

 عن ان يجتاز اليهم.
فقام بطرس و جاء معهما فلما وصل صعدوا به الى العلية فوقفت لديه جميع االرامل يبكين و يرين  -09 

 اقمصة و ثيابا مما كانت تعمل غزالة و هي معهن.
خارجا و جثا على ركبتيه و صلى ثم التفت الى الجسد و قال يا طابيثا قومي فاخرج بطرس الجميع  -40 

 ففتحت عينيها و لما ابصرت بطرس جلست.
 فناولها يده و اقامها ثم نادى القديسين و االرامل و احضرها حية. -42 
 فصار ذلك معلوما في يافا كلها فامن كثيرون بالرب. -41 
 " عند سمعان رجل دباغو مكث اياما كثيرة في يافا  -40 

فكان لهم سالم مبنيين وسائرين بخوف الرب وكانوا يزدادون كثرة نتسذيق النايواينوا ن   قاننيءم ق وا"  
وا يل  له قاننيءم ياس  قاءيب قا ب أا ينوا  ناك  اجزقت جذا ة فنجب ذس   يريا . بعزاء الروح القدس

 فذاع هذا األمر في يافا كلها وآمن كثيرون بالربننيءم  ساذييا  ا قا وت، وينوا  لق ءذذًا ننت ا  قا
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                   اليوم السابع عشر من شهر توت

 تذكار الصليب المقدس

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 :القراءات

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (9 - 1:  4)مز 
 (41-18:8)يو
 (0:  59)مز 
 (01-11:21)يو
 (02-21:2كو2)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (15-22:1بط2)
 (41-04:20)أع
 (1،  2:  14)مز 
 (08-11:20)يو

 -(:08-11:20إنجيل القداس )يو
 و كان عيد التجديد في اورشليم و كان شتاء. -11 " 
 و كان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. -10 
 فاحتاط به اليهود و قالوا له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا. -14 
 اني قلت لكم و لستم تؤمنون االعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي. اجابهم يسوع -15 
 و لكنكم لستم تؤمنون النكم لستم من خرافي كما قلت لكم. -11 
 خرافي تسمع صوتي و انا اعرفها فتتبعني. -11 
 و انا اعطيها حياة ابدية و لن تهلك الى االبد و ال يخطفها احد من يدي. -18 
 لذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ان يخطف من يد ابي.ابي ا -19 
 انا و االب واحد. -00 
 فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه. -02 
 اجابهم يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونني. -01 
بل الجل تجديف فانك و انت انسان تجعل نفسك اجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك الجل عمل حسن  -00 

 الها.
 اجابهم يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهة. -04 
 ان قال الهة الولئك الذين صارت اليهم كلمة اهلل و ال يمكن ان ينقض المكتوب. -05 
 ابن اهلل. فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف الني قلت اني -01 
 ان كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي. -01 
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 " و لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ان االب في و انا فيه -08 
قاتجبيددب يددتا فدد  قاننيءددم = فووي أورشووليمذااصددليب تجددببت حيدداة قاذ دد   = وكووان فووي ذاك الووزمن عيوود التجديوود

قا تاء ذ وبة وأ سا  ووحل إ ا ة اللسيم وقاذ وبة قا وحيم  ذدل قا ءديح  نداا  دلق حدال = وكان شتاء(  )أو  ليا
فالوذي قدسوه قاصدليب أي ق ادا  قفدق قا ءديح ندل حياتده، فادو أتد" اادلق  = أخذ اليهود حجارة ليرجمووهقاذ د يم  

يءدوا فد  قاايندل  ددله = يكولوكوان يسووع يمشوي فووي الهأي لصصده قآلب الصددلب  = اآلب وأرسوله إلوى العوالم
 تءاوي يءوا فّ  فالق  و قاتجبيب وقالليرم قاجبيبة 

 
لك ينبغوي التسوبيح يوا اهلل فوى صوهيون، ولوك تووفى النوذور فوى  " -(:1،  2:  15مزمور إنجيل القداس )مز 

 " أورشليم، استمع يا اهلل صلواتي، ألنه إليك يأتي كل بشر. هلليلويا
 لق ع دل قالليردم قاجبيدبة علد" قالد ص قادلي حصدلت عليده  و قجدع  ز دو   دبق  =  لك ينبغي التسبيح يا اهلل

 توت( 16يوا )
 

 توت 21   -السنكسار:

 ش في عهد الملك قسطنطين البار 40تذكار اإلحتفال بالصليب المجيد بكنيسة القيامة سنة " 
. هذا الذي أظهرته الملكة  نعيد في هذا اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد الذي لمخلصنا يسوع المسيح

المحبة للمسيح القديسة هيالنة أم قسطنطين من تحت كوم الجلجثة الذي أمرت بإزالته ، أما سبب وجود هذا 
براء  الكوم فهو أنه لما رأى رؤساء اليهود كثرة العجائب التي تظهر من قبر المخلص من إقامة الموتى وا 

ة وأورشليم " كل من كنس داره أو كان عنده تراب ، فال يلقيه إال المقعدين ، غضبوا ونادوا في جميع اليهودي
على مقبرة يسوع الناصري" ، واستمر الحال على ذلك أكثر من مائتي سنة حتى صار كوما عظيما . ولما 
حضرت القديسة هيالنة وسألت اليهود عن موضع الصليب لم يفيدوها . وأخيرا أرشدها بعضهم عن رجل 

هوذا يعرف مكانه ، فاستدعته فأنكر أوال ، ولما شددت عليه اعلمها مكان الكوم . يهودي مسن يسمى ي
فأزالته وأخرجت منه الصليب المقدس وبنت كنيسة وكرست عيد له في السابع عشر من شهر توت . وصارت 

 الشعوب المسيحية تحج إليها مثل عيد القيامة . 
إلى أورشليم يدعى إسحق السامري ، هذا كان يبكت واتفق أن كان إنسان مسافرا هو وجماعته مع الشعب 

الناس على تكبدهم المتاعب في الذهاب إلى أورشليم .ليسجدوا لخشبه . وكان مع الشعب قسا يسمى 
أوخيدس ، وفيما هم سائرون في الطريق عطشوا ، ولم يجدوا ماء فأتوا إلى بئر فوجدوا ماءها نتنا مرا ، 

سحق السامري يهزأ بهم ويقول ان أنا شاهدت قوة باسم الصليب! آمنت فضاق صدر الشعب جدا . وابتدأ إ
بالمسيح . فغار القس أوخيدس غيرة إلهية وصلى على الماء النتن ورشمه بعالمة الصليب فصار حلوا . 

وشرب منه كل الشعب ودوابهم . أما إسحق فانه لما تنأول وعاءه ليشرب وجده نتنا مدودا . فندم وبكى وأتى 
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قديس القس أوخيدس وخر عند قدميه أمن بالسيد المسيح . وشرب من الماء فوجده حلوا . وصار في إلى ال
ماء هذه البئر قوة ان يكون حلوا للمؤمنين ، ومرا لغيرهم . كما ظهر فيه صليب من نور . وبنوا هناك كنيسة 

 . 
 أهل بيته . ولما وصل إسحق السامري إلى مدينة القدس ذهب إلى أسقفها واعتمد منه هو و 

أما ظهور الصليب المجيد على يد الملكة هيالنة فكان في اليوم ا العاشر من برمهات . وألنه دائًما يكون في 
توت الذي هو تكريس كنيسته . والمجد والسجود لربنا يسوع  21الصوم الكبير فقد استبدله اآلباء بيوم 

 المسيح إلى أبد اآلبدين . آمين . 
 مالحظة طقسية : 

 أيام  0طقس عيد الصليب شعانيني + 
 + تقرأ فصول عيد الصليب في الثالثة أيام العيد حتى أيام اآلحاد 

 + يقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعيد الصليب كما تقال القسمة السريانية 
 " + يعامل عيد الصليب معاملة األعياد السيدية .

 إستشهاد القديس قسطور القس"
ار إستشهاد القديس قسطور القس . وفيه أيضا إستشهد القديس أبا قسطور القس في أيام اإلمبراطور تذك

 دقلديانوس . 
ولد هذا القديس في قرية بردنوها ) قرية بمركز مطاي محافظة المنيا ( بصعيد مصر من أبوين مسيحيين وقد 

زوج ورسموه قسا على كنيسة بلدته فرعى ربياه على الفضيلة والتقوى رسم شماسا فالزم البيعة بعد ذلك ت
 الشعب احسن رعاية . وقد أنجب ابنا أسماه أفراهام على اسم والده وابنة اسمها در مودة . 

كبر القس قسطور في العمر وأصبح كاهنا وقورا ذا شيبة صالحة وكان محبوبا من شعبه ولما أثار 
يجول بين شعبه يثبتهم على اإليمان المستقيم دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين . أخذ قسطور القس 

محافظة المنيا ( عاصمة المنطقة والقريبة من بلدته .  -وذهب إلى بلدة القيس ) قرية تابعة لمركز بني مزار 
ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم بالمسيح وكان يثبتهم ويشجعهم ولما بلغ الوالي أن القس 

حضاره مع قسطور يشجع المسيحيين ع لى الثبات في اإليمان وعدم السجود لَلوثان أمر بالقبض عليه وا 
 المسجونين للتعذيب الشديد وعذبوه بكل أنواع العذاب وكان الرب يعزيه ويقويه ويشفيه . 

بعد ذلك أرسله الوالي إلى والي مصر القديمة وكان أسمه كلكيانوس ليعذبه وبعد أن عذبه كثيرا وظهرت منه 
جائب كثيرة أثناء سجنه وتعذيبه أرسله إلى والي اإلسكندرية فعذبه هو أيضا بشدة ثم سقاه سما معجزات وع

مميتا فلم يضره ألنه رشم الكأس بعالمة الصليب قبل أن يشربه . ولما تعب من تعذيبه أمر بقطع رأسه وكان 
ناداه صوت من السماء عمره في ذلك الوقت يقرب من مائة وعشرة سنة وبينما هو يصلي قبل تنفيذ الحكم 

قائال : يا حبيبي قسطور تعال إلى موضع الراحة ثم قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة . وقام القديس يوليوس 
رساله إلى بلدة بردنوها . وهناك استقبله أهلها بالتسابيح واأللحان  االقفهصي بكتابة سيرته وتكفين جسده وا 
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، فبنوا كنيسة على اسمه كرست في اليوم السابع عشر من  وحملوه إلى بيته حتى أنقضي زمن االضطهاد
 " شهر أمشير .بركة صلواته فلتكن معنا . آمين

 نياحة القديسة ثاؤغنسطا" 
في مثل هذا اليوم تنيحت المطوبة ثاؤغنسطا . كانت على أيام أنوريوس أرغاديوس الملكين البارين ، وحدث 

ند بهدية للملكين ، وفى طريق عودتهم وجدوا هذه العذراء أنه في أحد األيام أتى رسل من قبل ملك اله
ثاؤغنسطا وفى يدها كتاب تقرأ فيه . .فأختطفوها وانطلقوا بها إلى بالدهم ، وصارت رئيسة على حشم الملك 

ونسائه . واتفق أن ابن الملك مرض مرضا شديدا ، فأخذته في حضنها وصلبت عليه بعالمة الصليب ، 
 شاع الخبر في تلك البلد ، ومن ذلك اليوم أعتقت ونالت حريتها . فعوفي في الحال ، ف

واتفق أن الملك ذهب إلى الحرب فحل حوله قتام وضباب ، ولمعرفته بعالمة الصليب التي ترشمها ثاؤغنسطا 
 ، صلب على الريح فصارت صحوا ، وبعالمة الصليب غلب أعداءه . 

ا المعمودية المقدسة هو وأهل المدينة . فعرفتهم أنه ليس ولما عاد من الحرب خر عند قدمي القديسة طالب
لها أن تعمد ، فأرسلوا إلى الملك أنوريوس يعرفونه بقبولهم اإليمان ، ويطلبون منه قسا يعمدهم . فأرسل لهم 

قسا حبيسا قديسا فعمدهم جميعا . وناولهم من جسد المسيح ودمه . ففرحت العذراء بمجيئه . وتبارك كل 
 اآلخر ، وأقامت لها ديرا اجتمع فيه كثيرات من العذارى اللواتي رغبن في الرهبنة .  منهما من

ولما عاد القس إلى الملك وأعلمه بعودة أهل المدينة إلى اإليمان بالسيد المسيح فرح كثيرا ، واتفق مع 
يسة عظيمة ، البطريرك على رسامة القس أسقفا وأعادته إليهم . فابتهجت نفوسهم ، وكانوا قد بنوا كن

واحتاجوا إلى أعمدة . وكان هناك هيكل كبير لَلوثان به أعمدة فنقلوها إلى هذه البيعة . وعاد بقية أهل 
المدينة إلى اإليمان بالسيد المسيح . أما العذراء فابتهجت بما تم . ثم تنيحت في ذلك الدير وسط العذارى . 

 "صالتها تكون معنا آمين .

 جرجس الجوهري نياحة القديس المعلم" 
 للشهداء 2551تذكار نياحة القديس المعلم جرجس الجوهري . وفيه أيضا من سنة 

م ( تنيح القديس جرجس الجوهري . كان المعلم جرجس الجوهري من مشاهير االقباط في أوأخر  2820)  
كتاب مصر أي  القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وهو شقيق المعلم إبراهيم الجوهري ) رئيس

رئيس الوزراء حاليا ( . وقد تربي مثل أخيه في كتاب مدينة قليوب كنظام ذلك العصر . فتعلم القراءة والكتابة 
والحساب . الذي كان يشغل منصب رئيس كتاب مصر في األعمال واألمور الكتابية . فكان له خير وأفضل 

ته وسببا في نجاحه . عندما تقلد منصب رياسة مرشد وكان مالزمته ألخيه ذات أثر فعال في مستقبل حيا
المباشرين ) أي رئيس الوزراء حاليا ( بعد نياحة أخيه المعلم إبراهيم الجوهري . وقد باشر المعلم جرجس 

ومدة حكم الحملة الفرنسية ومدة حكم األتراك _  -شئون وظيفته في أربعة عهود مختلفة ) في حكم المماليك 
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باشا ( . وقد القي شدائد كثيرة وكان عظيم النفس كريما في العطاء يوزع على ثم أول حكم محمد على 
 . موال الكثيرة خصوصا في المناسباتالفقراء والمساكين والكنائس واألديرة األ

كما أنه ساعد البابا مرقس الثامن في بناء الكنيسة المرقسية الكبرى باالزبكية ومقر البطريركية المجاور لها 
وأمالك أخيه الذي كان قد حصل قبل نياحته على فرمان من الباب العالي ببنائها . هذا وقد عينه في أمالكه 

البابا مرقس الثامن ناظرا على كثير من كنائس القاهرة ومصر القديمة وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه 
 بتعميرها والعناية بها 

بجوار شقيقه في المدفن الخاص بهما بجوار مرض المعلم جرجس في أوأخر حياته ثم تنيح بسالم . ودفن 
كنيسة مار جرجس بدرب النقا بمصر القديمة وال يزال قبرهما موجودا حتى اآلن وفوقه كنيسة صغيرة يصلي 

 " فيها في تذكاراتهما .

ذ  اات و نه ينوا بقئ ًا 11ا وناا ف  يوا 326ذإجتااب قا لنم  ي نم ف  ءنم  تذكار ظهور الصليب المجيد
ا الصليب 627ذ  اات فاو إنت اف    ل قن ذ قسو  ءنم  11توت  أ ا 17ا صوا إءتذباته قاننيءم ذيوا يو 

 ذاب أا ء  ه  لك قاد   ول ب اذ به فحا ذه    ل  لك قا وا وأ  به قهلل ا ناا قاصليب وعاب ذه 
  مسرى21برمهات ، 20تقرأ هذه القراءات يوم الاك 

 قن ذ قسو  عل" ع  ه و و يوا جلو   ءسنسيا قانذي  

 السنكسار اليوم

 م 011ظهور الصليب على يد القديسة هيالنة الملكة سنة  برمهات20
تحتفل الكنيسة بظهور الصليب الكريم الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح : األول فى اليوم 

م على يد الملكة البارة القديسة هيالنة ، والدة  011السادس عشر من شهر توت سنة 
إلمبراطور قسطنطين الكبير ، ألن هذه القديسة وقت أن قبل ابنها قسطنطين اإليمان ا

بالمسيح نذرت أن تمضى الى أورشليم . فأعد ابنها البار كل شئ إلتمام هذه الزيارة المقدسة 
. ولما وصلت أورشليم ومعها عسكر عظيم وسألت عن مكان الصليب لم يعلمها به أحد 

، وضيقت عليه بالجوع والعطش ، حتى اضطر الى اإلرشاد عن فأخذت شيخا من اليهود 
المكان الذي يحتمل وجود الصليب فيه بمكان الجلجثة، فأشارت بتنظيف الجلجثة ، فعثرت 

م . ولما لم يعرفوا الصليب الذي صلب عليه السيد  011على ثالثة صلبان ، وذلك فى سنة 
لم يقم ، وكذا عملوا فى اآلخر ، ولكنهم المسيح أحضروا ميتا ووضعوا عليه أحد الصلبان ف

لما وضعوا عليه الثالث قام لوقته . فتحققوا بذلك أنه صليب السيد المسيح فسجدت له 
الملكة ، وكل الشعب المؤمن ، وأرسلت جزءا منه الى ابنها قسطنطين مع المسامير ، 

المبارك . وأسرعت فى تشييد الكنائس المذكورة فى اليوم السادس عشر من شهر توت 
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واالحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب فى اليوم العاشر من شهر برمهات . 
ميالدية . وذلك أنه لما ارتد الفرس منهزمين  111وكان على يد اإلمبراطور هرقل فى سنة 

من مصر الى بالدهم أمام هرقل ، حدث أنه عند مرورهم على بيت المقدس أن رأى أحد 
الفرس كنيسة الصليب التى شيدتها الملكة هيالنة . فلمح ضوءا ساطعا يشع من قطعة أمراء 

خشبية موضوعة على مكان محلى بالذهب . فمد األمير يده إليها ، فخرجت منها نار 
وأحرقت أصابعه . فأعلمه النصارى أن هذه قاعدة الصليب المقدس ، كما قصوا عليه أيضا 

. أن يمسها إال المسيحى . فاحتال على شماسين كانا قائمين  أمر اكتشافه ، وأنه ال يستطيع
بحراستها ، وأجزل لهما العطاء على أن يحمال هذه القطعة ويذهبا بها معه إلى بالده ، 

فأخذاها ووضعاها في صندوق وذهبا بها معه إلى بالده مع من سباهم من شعب أورشليم 
د الفرس وحاربهم وخذلهم وقتل منهم وسمع هرقل ملك الروم بذلك ، فذهب بجيشه إلى بال

كثيرين . وجعل يطوف في تلك البالد يبحث عن هذه القطعة فلم يعثر عليها . ألن األمير 
كان قد حفر في بستانه حفرة وأمر الشماسين بوضع هذا الصندوق فيها وردمها ثم قتلهما . 

ة بطريق الصدفة ورأت ذلك إحدى سباياه وهي ابنة أحد الكهنة ، وكانت تتطلع من طاق
فأسرعت الى هرقل الملك وأعلمته بما كانت قد رأته فقصد ومعه االساقفة والكهنة والعسكر 

الى ذلك الموضع . وحفروا فعثروا على الصندوق بما فيه فأخرجوا القطعة المقدسة فى سنة 
ربنا م ولفوها فى ثياب فأخرة وأخذها هرقل الى مدينة القسطنطينية وأودعها هناك . ول 118

 المجد دائًما . آمين .

 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل مسرى21
فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع 

 فى جنس البشر . شفاعته تكون معنا . آمين .

 يوم جلوس قسطنطين الكبير اإلمبراطور على عرشه.

اليوم تذكار جلوس اإلمبراطور البار قسطنطين الكبير على عرش رومية وذلك أنه في هذا 
م أبطل المظالم من  001لما ملك على بريطانيا عوض أبيه قسطنديوس خلوروس سنة 

سائر المملكة فانتشر عدله وذاع صيته في سائر البالد . فأرسل إليه عظماء رومية طالبين 
س قيصر . فرثى لمصابهم وظل يفكر في كيفية إنقاذهم منه أن ينقذهم من ظلم مكسيميانو 

فظهرت له عالمة الصليب فاعتصم بها ومضى لمحارة مكسيميانوس فهزمه ، وأثناء تقهقره 
سقط به جسر نهر التيبر فغرق مع عسكره ومات شر ميته وكان ذلك في السنة السابعة من 

ه عظماؤها وجميع سكانها ملك قسطنطين ولما دخل اإلمبراطور قسطنطين رومية استقبل
باحتفال كبير وسرور زائد وعيدوا النتصاره سبعة أيام وتقدم شعراء رومية وخطباؤها يمدحون 
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الصليب الكريم وينعتونه بخالص مدينتهم والمؤيد لملكهم . أما كيفية ظهور الصليب له 
اليوم الثامن وتغلبه به على مكسيمانوس فقد كتب في خبر نياحة هذا اإلمبراطور البار تحت 

 والعشرين من شهر برمهات ، 
 ولربنا المجد دائًما . آمين

 

 -أياا اايب قاصليب: 3و   يم قاصليب ف  حياتنا ذل  و س يق حياتنا تلصص قاننيءم 
 قا ءيح جاء ايصلب   توت 21اليوم األول:  -1
" سردددد   لندددد  قنفلا ءددددتيا إ تددددبقب الذيحددددم قاصددددليب و ددددله  دددد  عذابتنددددا علدددد توت 28اليوم الثاني:  -2

 صابق 
 ن ا صلب قا ءيح علينا أا نحيا حياة قاصليب        توت29اليوم الثالث:  -3

 )أي نتذع قا ءيح(                                 
 

قد ارتسم علينا نور وجهك يارب، أعطيت سروراًلقلبي، ألنك أنوت وحودك  " -(:8،  1:  4مزمور العشية )مز 
 " هلليلويا يارب، أسكنتني على الرجاء.

(  22:6 له تءاوي إلإا نانت عينك ذءيسم فجءبك نله ينوا ني ًقإل ) ت= قد أرتسم علينا نور وجهك يا رب
ف ا  و ياذت ف  قاذيت ينان  عليه نو   ب قاذيت  وقاياذت  و قالي ح  ه قا ءيح  ا لسيم حب قااااا و ذل 

 .ًا لقلبيأعطيت سرور أا يح ل صليب قا ءيح  و لق ياسيه قهلل عزقًء  

 
  -(:41-18:8إنجيل العشية )يو

فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسان فحينئذ تفهمون اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل  -18 "
 اتكلم بهذا كما علمني ابي.

 و الذي ارسلني هو معي و لم يتركني االب وحدي الني في كل حين افعل ما يرضيه. -19 
 لم بهذا امن به كثيرون.و بينما هو يتك -00 
 فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتم في كالمي فبالحقيقة تكونون تالميذي. -02 
 و تعرفون الحق و الحق يحرركم. -01 
 اجابوه اننا ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا. -00 
 لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. اجابهم يسوع الحق الحق اقول -04 
 و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد. -05 
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 فان حرركم االبن فبالحقيقة تكونون احرارا. -01 
 انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبون ان تقتلوني الن كالمي ال موضع له فيكم. -01 
 رايت عند ابي و انتم تعملون ما رايتم عند ابيكم.انا اتكلم بما  -08 
 اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. -09 
و لكنكم االن تطلبون ان تقتلوني و انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من اهلل هذا لم يعمله  -40 

 ابراهيم.
 انتم تعملون اعمال ابيكم فقالوا له اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد و هو اهلل. -42 
فقوال لهوم يسووع لوو كوان اهلل ابواكم لكنوتم تحبوونني النوي خرجوت مون قبول اهلل و اتيوت النوي لوم ات مون  -41 

 " نفسي بل ذاك ارسلني
ذأا نا ف قاحق وقاحق  و قا ءيح قا ءيح أت" ايح    وانا نيف؟ = تعرفون الحق ويجعلكم الحق أحراراً 

(  أ ا قااااا فاو ذاسل ق ذاسيل، و ا يج ي و قء  للقته يءتاذبه قااااا  إلًق  ا  و قاس يق؟  لق  ا 6:14)يو
 ااه ذوا  إلفحا ا ا  أا أفتل  إال ذصليب  ذنا يءوا قا ءيح، قالي ذه  ب ُصِلب قااااا ا  وأنا الااااإل 

يا ن   قاصليب قالي . ية فهو عبد للخطية. والعبد ليس ثابت في البيتأما من يصنع الخط(  14:6)غل
 .وأنتم اآلن تطلبون أن تقتلونيي حق قا ءيح  

 
أعطيوت الوذين يتقونوك عالموة، ليهربووا مون وجوه القووس، لكوي موا ينجووا "  -(:5،  4:  10مزمور باكر )مز 

 "أحباؤك، خلصني بيمينك. هلليلويا 
قا ان" أناا  ليهربوا من وجه القوسصا ت ع  م قا ءيحييا    قاصليب  = مةأعطيت الذين يتقونك عال

قاصليب  وة الل ص  ا قا يساا  وع  م ذاا = لكيما ينجو أحباؤكذااصليب ينجوا  ا ح وب قا يساا  
 ننجو 

  -(:01-11:21إنجيل باكر )يو
خادمي و ان كان احد يخدمني ان كان احد يخدمني فليتبعني و حيث اكون انا هناك ايضا يكون  -11 "

 يكرمه االب.
االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن الجل هذا اتيت الى هذه  -11 

 الساعة.
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا. -18 
 قالوا قد كلمه مالك. فالجمع الذي كان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون -19 
 اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم. -00 
 االن دينونة هذا العالم االن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. -02 
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 و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع. -01 
 قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. -00 
ع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى االبد فكيف تقول انت انه ينبغي ان فاجابه الجم -04 

 يرتفع ابن االنسان من هو هذا ابن االنسان.
فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال يدرككم الظالم و الذي يسير  -05 

 في الظالم ال يعلم الى اين يذهب.
 " دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم ما -01 

أي  ا ي يب أا يصي  تل يلًق ال ءيح فليح ل صليذه تاذاًا قا ءيح قالي  ال  نا أنه = من يخدمني فليتبعني
وقاصليب . بأي ميتة يموت وأنا أيضًا إذا إرتفعت أجذب إلّى كل واحد. وهذا كان يقوله مشيرًا أنهءيصلب  

لكن )قاصليب( يا أبتي نجني من هذه الساعة ف ا يذبأ ذااصليب ينتا  ذاا جب حت ًا  يا أبتي مجد إبنك  جب  
 من أجل هذه الساعة أتيت.

 
  -(:02-21:2كو2البولس )

 الن المسيح لم يرسلني العمد بل البشر ال بحكمة كالم لئال يتعطل صليب المسيح. -21 "
 فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة اهلل. -28 
 النه مكتوب سابيد حكمة الحكماء و ارفض فهم الفهماء. -29 
 اين الحكيم اين الكاتب اين مباحث هذا الدهر الم يجهل اهلل حكمة هذا العالم. -10 
بالحكمة استحسن اهلل ان يخلص المؤمنين بجهالة  النه اذ كان العالم في حكمة اهلل لم يعرف اهلل -12 

 الكرازة.
 الن اليهود يسالون اية و اليونانيين يطلبون حكمة. -11 
 و لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة. -10 
 و اما للمدعوين يهودا و يونانيين فبالمسيح قوة اهلل و حكمة اهلل. -14 
 لة اهلل احكم من الناس و ضعف اهلل اقوى من الناس.الن جها -15 
فانظروا دعوتكم ايها االخوة ان ليس كثيرون حكماء حسب الجسد ليس كثيرون اقوياء ليس كثيرون  -11 

 شرفاء.
 بل اختار اهلل جهال العالم ليخزي الحكماء و اختار اهلل ضعفاء العالم ليخزي االقوياء. -11 
 ء العالم و المزدرى و غير الموجود ليبطل الموجود.و اختار اهلل ادنيا -18 
 لكي ال يفتخر كل ذي جسد امامه. -19 
 و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من اهلل و برا و قداسة و فداء. -00 
 " حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب -02 
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أما عندنا نحن المخلصين   وة قاصليب فا  جذا ةحن م قان ا وحن م قاذ    ا ا نانت فا  ضايدم انا  
ف ا ي فض قاصليب  و جا ل  صي ه قاا ك  أ ا  ا = فهو قوة اهلل. وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة

 يرذل صليذه يصذح  ويًا 
  -(:15-22:1بط2الكاثوليكون )

 جسدية التي تحارب النفس.ايها االحباء اطلب اليكم كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشهوات ال -22" 
و ان تكون سيرتكم بين االمم حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون اهلل في  -21 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكل. -20 
 رسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.او للوالة فكم -24 
 الن هكذا هي مشيئة اهلل ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس االغبياء. -25 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد اهلل. -21 
 اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا اهلل اكرموا الملك. -21 
 ها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا.اي -28 
 الن هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو اهلل يحتمل احزانا متالما بالظلم. -29 
النه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتالمون عاملين الخير فتصبرون  -10 

 ضل عند اهلل.فهذا ف
 النكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تالم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته. -12 
 الذي لم يفعل خطية و ال وجد في فمه مكر. -11 
 الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا و اذ تالم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. -10 
ي جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته الذي حمل هو نفسه خطايانا ف -14 

 شفيتم.
 "النكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم االن الى راعي نفوسكم و اسقفها  -15 

ت ك قا اوقت  و صلب   وقء قاجءب و لق  ا يبعو اه قا ءول، و له    قاحن م، أ ا  ا ينغ   ف   اوقت 
هو أيضًا تألم عنا تاركًا لنا مثااًل لكي نتبع الا ك  فنحا نتذع لسوقت قا ءيح  قااااا فالق جااام تروب 

 خطواته.. الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده.

 
  -(:41-04:20اإلبركسيس )أع

 ففتح بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ان اهلل ال يقبل الوجوه. -04" 
 ول عنده.بل في كل امة الذي يتقيه و يصنع البر مقب -05 
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 الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسالم بيسوع المسيح هذا هو رب الكل. -01 
 انتم تعلمون االمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. -01 
ال يصنع خيرا و يشفي جميع يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه اهلل بالروح القدس و القوة الذي ج -08 

 المتسلط عليهم ابليس الن اهلل كان معه.
 و نحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية و في اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة. -09 
 هذا اقامه اهلل في اليوم الثالث و اعطى ان يصير ظاهرا. -40 
انتخبهم لنا نحن الذين اكلنا و شربنا معه بعد قيامته من ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق اهلل ف -42 

 االموات.
 " و اوصانا ان نكرز للشعب و نشهد بان هذا هو المعين من اهلل ديانا لالحياء و االموات -41 

 لق أ ا ه قهلل  فاا وت اي  ناايم قا ؤ ا ذل  ناك . الذي قتلوه أيضًا معلقين إياه على خشبةذس   يذ   ذأا 
وكل ومن يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطاياو جب    يا م
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               اليوم الثامن عشر من شهر توت

 ثاني يوم عيد الصليب

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (8،  4:  98)مز
 (14-29:4)يو
 (11،25: 221)مز
 (12-24:0)يو
 (28-22:1)غل

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-0:2بط2)
 (28-8:4)أع
 (2،1:  244)مز 
 (41-05:1)يو

 -(:41-05:1إنجيل القداس )يو
 فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل الي فال يجوع و من يؤمن بي فال يعطش ابدا. -05 " 
 و لكني قلت لكم انكم قد رايتموني و لستم تؤمنون. -01 
 كل ما يعطيني االب فالي يقبل و من يقبل الي ال اخرجه خارجا. -01 
 قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. الني -08 
 و هذه مشيئة االب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني ال اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم االخير. -09 
الن هذه مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى االبن و يؤمن به تكون له حياة ابدية و انا اقيمه في  -40 

 ر.اليوم االخي
 فكان اليهود يتذمرون عليه النه قال انا هو الخبز الذي نزل من السماء. -42 
و قالوا اليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بابيه و امه فكيف يقول هذا اني نزلت من  -41 

 السماء.
 فاجاب يسوع و قال لهم ال تتذمروا فيما بينكم. -40 
 لم يجتذبه االب الذي ارسلني و انا اقيمه في اليوم االخير. ال يقدر احد ان يقبل الي ان -44 
 انه مكتوب في االنبياء و يكون الجميع متعلمين من اهلل فكل من سمع من االب و تعلم يقبل الي. -45 
 "ليس ان احدا راى االب اال الذي من اهلل هذا قد راى االب  -41 

يحم قاصليب  فاا ءيح ذصليذه  با ندءه لذزًق حيًا اياسينا حياة فانفلا ءتيا    إ تبقب الذ= أنا هو خبز الحياة
  وقنفلا ءتيا وقااذابة يرب اا ف  نل  ناا ويقيمنا في اليوم األخير
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أرفعك يا إلهي وملكي، وأخبر باسمك إلى أبد األبد، فى كول يووم  " -(:2،1:  245مزمور إنجيل القداس )مز 
 " . هلليلوياأباركك وأسبح اسمك إلى دهر الداهرين

 تءذيح ناانا عل"  ا  ب ه 
 

 توت 28   -السنكسار:

 اليوم الثانى لعيد الصليب المجيد" 
 مالحظة طقسية : 

 أيام  0+ طقس عيد الصليب شعانيني 
 + تقرأ فصول عيد الصليب في الثالثة أيام العيد حتى أيام اآلحاد 

 د الصليب كما تقال القسمة السريانية + يقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعي
 "+ يعامل عيد الصليب معاملة األعياد السيدية .

 إستشهاد القديس برفوريوس الخيالي في القرن األول للشهداء" 
نعيد في هذا اليوم بشهادة القديس برفوريوس . وكان في أول األمر مضحكا )مهرجا( غير مسيحي . ولما 

ك بعده يوليانوس الملحد ، الذي قتل القديس مرقوريوس ، وكان هذا الملحد توفى قسطنس بن قسطنطين ، مل
ستشهد على يده كثير من المؤمنين . وفى يوم عيد ميالده ،  ابن أخت قسطنطين . فأثار عبادة األوثان ، وا 

. ولكنه  جمع أرباب المالهي العالمية . وكان برفوريوس في زمرتهم . فأمره الملك المعاند أن يقلد المسيحيين
عندما بلغ تقليد طقس المعمودية المقدسة ورشم الماء بعالمة الصليب باسم اآلب واالبن والروح القدس ، 

أضاء الرب عقله ، فابصر نعمة إلهية قد حلت على الماء ونورا شديدا منه . فغطس في الماء ثالث مرات ثم 
م وعده بعطايا جزيلة . ومع ذلك كان القديس صعد ولبس ثيابه . وأقر أنه مسيحي فانتهره الملك وتوعده ، ث

أنا مسيحي " أخيرا أمر الملك بضرب عنقه بالسيف فنال إكليل الشهادة . شفاعته تكون …يقول " أنا مسيحي
 "معنا . أمين .

 إستشهاد القديس إسطفانوس القس والقديسة نيكيتي" 
 "تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين . فى هذا اليوم تذكار استفانوس القس ونيكيتي الشهيدة . صالتهما

 ثاني يوم عيد الصليب

ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا فى جبله المقدس، فإن الرب إلهنا قدوس،  " -(:9،  5:  99مزمور العشية )مز 
 " ارفعوا الرب إلهنا، واسجدوا لموطئ قدميه. هلليلويا

 قاننيءم قاء اويم قا  تدام قاياذتم نااجذل = ه المقدسفي جبلا ا جاء ف  قننجيل عا قاءجوب  = إسجدوا
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  -(:14-29:4إنجيل العشية )يو

 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي. -29 "
 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. -10 
 عة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدون لالب.قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي سا -12 
 انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم الن الخالص هو من اليهود. -11 
و لكن تاتي ساعة و هي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب  -10 

 طالب مثل هؤالء الساجدين له.
 "  روح و الذين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوااهلل  -14 

قاءجوب هلل ف  نل  ناا، أي قااذابة تنوا ف  نل  ناا  ا قا  ق إا" قاغ ب، فاا ءيحيم إنت  ت ف  نل 
 وقاحق ضب قاذاسل قالي  و قااااا قالي يجب أا نصلب أندءنا عنه . بالروح والحق ناا  وقاءجوب ينوا 

أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، يمين الرب صنعت القوة،  " -(:18،25: 228مزمور باكر )مز
 " يمين الرب رفعتني. هلليلويا

  نه أعسانا حياة عا س يق صليب إذنه = أنت هو إلهي فأشكرك

 قاصليب  وة غلذت قا يساا وقا وت وقالسيم = يمين الرب صنعت قوة

 الء اء إل غلب قا ب  فانا = يمين الرب رفعتني

 

 -(:12-24:0إنجيل باكر )يو

 و كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان. -24 " 
 لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية. -25 
 النه هكذا احب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة -21 

 االبدية.
 النه لم يرسل اهلل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. -21 
 الذي يؤمن به ال يدان و الذي ال يؤمن قد دين النه لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد. -28 
لهم و هذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم و احب الناس الظلمة اكثر من النور الن اعما -29 

 كانت شريرة.
 الن كل من يعمل السيات يبغض النور و ال ياتي الى النور لئال توبخ اعماله. -10 
 " و اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها باهلل معمولة -12 
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 ( قات  نناااا ذاا ءيح قالي  با ندءه لذيحم عل" قاصليب )وقاحيم ف  قاذ يم   ز= الحياة األبدية

 -(:28-22:1البولس )غل

 انظروا ما اكبر االحرف التي كتبتها اليكم بيدي. -22 " 
جميع الذين يريدون ان يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤالء يلزمونكم ان تختتنوا لئال يضطهدوا الجل  -21 

 صليب المسيح فقط.
 انتم لكي يفتخروا في جسدكم.الن الذين يختتنون هم ال يحفظون الناموس بل يريدون ان تختتنوا  -20 
و اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي و انا  -24 

 للعالم.
 النه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا و ال الغرلة بل الخليقة الجديدة. -25 
 م و رحمة و على اسرائيل اهلل.فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سال -21 
 في ما بعد ال يجلب احد علي اتعابا الني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. -21 
 "  نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم ايها االخوة امين -28 

فحاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح هذا الذي به صلب قاد حم ذااصليب قالي نانت ذه قاحياة  
و ا يرذل  لق تيذت فيه قالليرم قاجبيبة قات  ناااا ف  قا ا وبيم نرول ذوا  = عالم لي وأنا صلبت للعالمال

 إل مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فيّ قا ءول إل

 
 -(:21-0:2بط2الكاثوليكون )

رجاء حي بقيامة يسوع مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية ل -0 " 
 المسيح من االموات.

 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -4 
 انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير. -5 
 الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -1 
لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و  -1 

 المجد عند استعالن يسوع المسيح.
ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  -8 

 مجيد.
 ص النفوس.نائلين غاية ايمانكم خال -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -20 
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باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي  -22 
 للمسيح و االمجاد التي بعدها.

وا يخوودمون بهووذه االمووور التووي اخبوورتم بهووا انووتم االن الووذين اعلوون لهووم انهووم لوويس النفسووهم بوول لنووا كووان -21 
 " بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها

وفي الميراث الذي ال يبلى وخالص مستعد أن يعلن قات  أعسا ا انا قا ءيح ذصليذه انا  جاء فياا الحياة  له 
و له قاتجا ب    قاصليب قالي يجب أا نحت له، فالق  يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة في الزمن األخير. لكن

 .األمجاد اآلتيةقاصليب و له قآلالا   ا س يق 

 
  -(:28-8:4اإلبركسيس )أع

 حينئذ امتال بطرس من الروح القدس و قال لهم يا رؤساء الشعب و شيوخ اسرائيل. -8 "
 الى انسان سقيم بماذا شفي هذا.ان كنا نفحص اليوم عن احسان  -9 
فليكن معلوما عند جميعكم و جميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم  -20 

 الذي اقامه اهلل من االموات بذاك وقف هذا امامكم صحيحا.
 هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاوية. -22 
يس باحد غيره الخالص الن ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان و ل -21 

 نخلص.
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانان عديما العلم و عاميان تعجبوا فعرفوهما انهما  -20 

 كانا مع يسوع.
 شيء يناقضون به. و لكن اذ نظروا االنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم -24 
 فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينهم. -25 
قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع سكان اورشليم ان اية معلومة قد جرت بايديهما و  -21 

 ال نقدر ان ننكر.
 دا من الناس فيما بعد بهذا االسم.و لكن لئال تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ان ال يكلما اح -21 
 " فدعوهما و اوصوهما ان ال ينطقا البتة و ال يعلما باسم يسوع -28 

واي  ذأحدب  غيد ه قالد ص الذي صلبتموه هذا الذي أقامه اهلل من األمواتعظم ذس   ويرول فياا عا قا ءيح 
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              اليوم التاسع عشر من شهر توت

 ثالث يوم عيد الصليب

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (8،  4:  98)مز 
 (11-12:21)مت
 (22،  1:  10)مز 
 (2:9-04:8)مر
 (29-1:1)كو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (10-20:5يو2)
 (12-21:0)أع
 (4،  1:  1)مز 
 (05-15:24)لو

 

  -(:05-15:24إنجيل القداس )لو
 و كان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت و قال لهم. -15 "
ان كان احد ياتي الي و ال يبغض اباه و امه و امراته و اوالده و اخوته و اخواته حتى نفسه ايضا فال  -11 

 يقدر ان يكون لي تلميذا.
 و من ال يحمل صليبه و ياتي ورائي فال يقدر ان يكون لي تلميذا. -11 
 ما يلزم لكماله.و من منكم و هو يريد ان يبني برجا ال يجلس اوال و يحسب النفقة هل عنده  -18 
 لئال يضع االساس و ال يقدر ان يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزاون به. -19 
 قائلين هذا االنسان ابتدا يبني و لم يقدر ان يكمل. -00 
و اي ملك ان ذهب لمقاتلة ملك اخر في حرب ال يجلس اوال و يتشاور هل يستطيع ان يالقي بعشرة  -02 

 ين الفا.االف الذي ياتي عليه بعشر 
 و اال فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة و يسال ما هو للصلح. -01 
 فكذلك كل واحد منكم ال يترك جميع امواله ال يقدر ان يكون لي تلميذا. -00 
 الملح جيد و لكن اذا فسد الملح فبماذا يصلح. -04 
 " عال يصلح الرض و ال لمزبلة فيطرحونه خارجا من له اذنان للسمع فليسم -05 
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لق فالنا ءيحا ذنا . البرجتاليا قاءيب عا وجوب أا نح ل قاصليب ونتذاه، انحيا قآلا ف  قاء اويات   وق 
قا يساا قا لك قاروي، وقاح ب ءتنوا ذإغ قءقت قااااا و حذم قااااا فال نرذل أا نت ك  حذم قااااا اننال 

  نصيذنا قاء اوي
 

لصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجوائي وبرجًاحصوينًا، ألنوك على ا" -(:4،  1:  1مزمور إنجيل القداس )مز 
 " أنت يا اهلل استمعت صالتي، أعطيت ميراثاًللذين يرهبون اسمك. هلليلويا

قا يساا ءيحا ذن  انا قا ءيح ا  ذ ج حصيا أحت   ذه، إلق ص لت وصليت  = صرت رجائي وبرجًا حصيناً 
قاحياة قاء اويم تذبأ  نا وتءت   ف  = للذين يرهبون إسمك أعطيت ميراثاً . ألنك أنت يا اهلل إستمعت صالتي

( ف ا يلجأ إا" قا ءيح فاو ياذت 4:11نو1قاصل ة    قا ءيح )= على الصخرة رفعتني وأرشدتنيقاء اء  
 فاا ءيح صل ة ياذتم، وقا ءيح ي  بنا ف  س يق قاء اء فاو قاس يق 

 

 توت 29  -السنكسار:

 الصليب المجيداليوم الثالث من أيام عيد " 
 مالحظة طقسية : 

 أيام  0+ طقس عيد الصليب شعانيني 
 + تقرأ فصول عيد الصليب في الثالثة أيام العيد حتى أيام اآلحاد 

 + يقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعيد الصليب كما تقال القسمة السريانية 
 " + يعامل عيد الصليب معاملة األعياد السيدية .

 تذكار إصعاد القديس غريغوريوس البطريرك األرمني من الجب" 
نعيد في هذا اليوم بتذكار القديس غريغوريوس بطريرك األرمن . هذا الذي صار شهيدا بغير سفك دم . ذلك 

م . وكان هذا الملك غير مسيحي .  110انه جعل نفسه عبدا في بالد أرمينية أيام الملك تريدانه حوالي سنة 
دخل هيكل األصنام ليبخر لها استدعى القديس ليبخر معه فلم يقبل . فعذبه بأنواع العذاب القاسية ، ولما 

وأخيرا ألقاه في جب فارغ . . فأقام القديس فيه خمس عشرة سنة . وكانت بجانب الجب أرملة عجوز أبصرت 
كذا خمس عشرة سنة . في رؤيا من يقول لها : اصنعي خبزا وألقيه في هذا الجب . فاستمرت . تفعل ه

وحدث أن أمر الملك بقتل العذارى أربسيما وغباتا وصاحباتهما ، وألنه كان يريد الزواج من القديسة أربسيما 
فقد حرن جدا لقتلها ، وأصابه مرض عضال لم يشفي منه إال بعد أن رأت أخته في منامها من يقول لها ان 

فاصعدوه من ، الجب وصلى على الملك فشفى من أمراضه لم تخرجوا غريغوريوس من الجب ال يبرأ أخوك . 
 " . شفاعته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . أمين .
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 ثالث يوم عيد الصليب

كرسيك يا اهلل إلى دهر الودهور، قضويب اسوتقامة هوو قضويب ملكوك، "  -(:21،  1:  45مزمور العشية )مز 
لى دهر الداهرين. هلليلويامن أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا اهلل، إل  " ى الدهر وا 

يا اهلل إلى دهر ( ع  ك) كرسيك أينا ف  إنجيل قاا يم أا قا ءيح ءيصلب انا قاننيءم تضع  لق قا ز و  
اترول أنه عل" قا غا  ا أننا ن قك  صلوذًا انننا نؤ ا أنك أنت قناه قااظيا عل" ع  ك  و أينا ف   الدهور

نجيل ذان   ض و ة أا نح ل قاصليب وقا ان" أنه ن ا أا قا ءيح جل  عا ي يا قآلب ذاب إنجيل قاا يم وق 
 صلذه  نلق نحا إا  ذلنا ح ل قاصليب ءينوا انا نصيب ف  قا جب 

 
 -(:11-12:21إنجيل العشية )مت

من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتالميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم و يتالم كثيرا من الشيوخ  -12" 
 و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و في اليوم الثالث يقوم.

 فاخذه بطرس اليه و ابتدا ينتهره قائال حاشاك يا رب ال يكون لك هذا. -11 
 فالتفت و قال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي النك ال تهتم بما هلل لكن بما للناس. -10 
 ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني. حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد -14 
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها. -15 
 " النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه -11 

ذاب ي يم أياا  وذس   ينتا ه حت" ال يصلب  وقاءيب يوذخ قا ءيح يلذ  ت  يله ذأنه ينذغ  أا يصلب ويروا 
ألن من أراد أن وقا ان" أا  ا يبفانا ا فض قاصليب  و قا يساا، = إذهب عني يا شيطانذس    ائً  

و له بعوة انل  ؤ ا أا يرذل قاصليب وذد ح نس يق . يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها
 ال جب 

 
افتديت قضيب ميراثك، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه، أموا اهلل فهوو " -(:21،  1:  14)مز مزمور باكر 

 " ملكنا قبل الدهور. صنعت خالصًافى وسط األرض. هلليلويا
فاا ءيح إفتبقنا ذصليذه  وجاءت نل م  ضيب ف  نءلم ذي وت ءذس، وقا ان" قاءذس = إفتديت قضيب ميراثك

 و قاصواجاا  و نلق ناا قننءاا  لنًا ال أحب يءوب عليه  ذل قالسيم، وءرس قالي ناا فيه قا لك فاارضيب 
(  فاو إفتبقنا ايايبنا  لونًا ن ا ننا  ذل قالسيم  6:1فإءتاذب  وجاء قا ءيح ذصليذه ايجالنا  لونًا ونانم ) ؤ

أما ( 21:28) ت أي قاننيءم إل ا أنا  انا نل ق يااإل= جبل صهيون هذا الذي سكنت فيهإلإا ح  نا قنذاإل 
 قهلل ق زا  تجءب ايربا انا فبقًء = صنعت خالصاً  و قهلل ق زا   = اهلل فهو ملكنا قبل الدهور
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  -(:2:9-04:8إنجيل باكر )مر

 (08-04:8)مر
 و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني. -04"
 ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها. فان من اراد -05 
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه. -01 
 او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -01 
ى جواء الن من استحى بي و بكالمي في هذا الجيل الفاسق الخواطئ فوان ابون االنسوان يسوتحي بوه متو -08 

 " بمجد ابيه مع المالئكة القديسين.
 ( 2:9)مر
 "  و قال لهم الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ملكوت اهلل قد اتى بقوة -2"

عا ض و ة ح ل قاصليب  وأا  ا يات ف ذاا ءديح  ا دا نلدده  دلق  دا أادا فاا ءديح ءديات ف ذده  تد" جداء فد  
  جب أذيه 

 
 -(:29-1:1بولس )كوال
 فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. -1 " 
 متاصلين و مبنيين فيه و موطدين في االيمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر. -1 
انظروا ان ال يكون احد يسبيكم بالفلسفة و بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم و ليس  -8 

 حسب المسيح.
 يه يحل كل ملء الالهوت جسديا.فانه ف -9 
 و انتم مملوؤون فيه الذي هو راس كل رياسة و سلطان. -20 
 و به ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. -22 
 مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل اهلل الذي اقامه من االموات. -21 
 و اذ كنتم امواتا في الخطايا و غلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. -20 
 اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا و قد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. -24 
 اذ جرد الرياسات و السالطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. -25 
 احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هالل او سبت.فال يحكم عليكم  -21 
 التي هي ظل االمور العتيدة و اما الجسد فللمسيح. -21 
ال يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع و عبادة المالئكة متداخال في ما لم ينظره منتفخا باطال من  -28 

 قبل ذهنه الجسدي.
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 "سد بمفاصل و ربط متوازرا و مقترنا ينمو نموا من اهللو غير متمسك بالراس الذي منه كل الج -29 
إذ محا كتابة اليد التي كانت علينا في الفرائض والتي كانت ضدنا وقد   نا ن    الق حصلنا عليه ذااصليب 

ذ كشفها للرؤساء والسالطين وأشهر صيتها علنًا خزاهم فيها أي  رفعها من الوسط مسمرًا إياها بالصليب. وا 
متأصلين ح قا يساا أ ا نا  وذاا ا وبيم ن وت  اه ونروا  اه  تح  يا  ا لسايانا وعذوبيتنا ح  نا وفض
  لق ذبأ ذااصليب يا ذاا ا وبيم وذاب لاك نن و ذن و قني اا ولاك ذاا ن  = ومبنيين فيه

 -(:10-21:5يو2الكاثوليكون )
 الحياة.من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن اهلل فليست له  -21 " 
كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن اهلل لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  -20 

 اهلل.
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. -24 
 بناها منه.و ان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طل -25 
ان راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد  -21 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.
 كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -21 
 ال يمسه. نعلم ان كل من ولد من اهلل ال يخطئ بل المولود من اهلل يحفظ نفسه و الشرير -28 
 نعلم اننا نحن من اهلل و العالم كله قد وضع في الشرير. -29 
و نعلم ان ابن اهلل قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسويح هوذا  -10 

 " هو االله الحق و الحياة االبدية
[ يذات ف  4[ إءتجاذم الصلوقت ]3[ بقام ]2][ حياة أذبيم ال ؤ نيا 1 نا نء ع ذريم  ا حصلنا عليه ذااصليب ]

تحا وق = إحفظوا أنفسكم من األصنامقنذا يءوا قا ءيح وذااتاا  نحصل عل" قاذنوة  ونل  ا يسلذه قا ءول  
 قالسيم و حذم قااااا أي إ ذلوق قاصليب 

 
  -(:12-21:0اإلبركسيس )أع

ئيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و لماذا فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرا -21" 
 تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.

ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -20 
 بيالطس و هو حاكم باطالقه.

 طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. و لكن انتم انكرتم القدوس البار و -24 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن شهود لذلك. -25 



 من شهر توت( التاسع عشرالقطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم 

 

 
94 

و بااليمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيمان الذي بواسطته اعطاه هذه  -21 
 الصحة امام جميعكم.

 ملتم كما رؤساؤكم ايضا.و االن ايها االخوة انا اعلم انكم بجهالة ع -21 
 و اما اهلل فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسيح قد تممه هكذا. -28 
 فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. -29 
 و يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. -10 
زمنة رد كل شويء التوي تكلوم عنهوا اهلل بفوم جميوع انبيائوه القديسوين الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ا -12 

 "منذ الدهر 
رئيس  لق ذاني اا ذاا ءيح، و لق ياس   وة، و لق  ا ذ نات قاصليب   = كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا

رجعواوقا سلوب . الحياة قتلتموه هذا الذي أقامه اهلل من األموات .توبوا وا 
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           والعشرون من شهر توتاليوم الحادى 

 شهادة القديس كبريانوس األسقف

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 جيووول العشوووية:إن

 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1: 10)مز 
 (15-12:4)مر
 (5:  19)مز 
 (11-11:0)مر
 (22-2:2)في

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (22-1:1يو2)
 (21-22:29)أع
 (22،  20:  25)مز 
 (05-18:0)مر

 

 -(:05-18:0إنجيل القداس )مر
 ق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر و التجاديف التي يجدفونها.الح -18" 
 و لكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة الى االبد بل هو مستوجب دينونة ابدية. -19 
 النهم قالوا ان معه روحا نجسا. -00 
 فجاءت حينئذ اخوته و امه و وقفوا خارجا و ارسلوا اليه يدعونه. -02 
 و كان الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا امك و اخوتك خارجا يطلبونك. -01 
 فاجابهم قائال من امي و اخوتي. -00 
 ثم نظر حوله الى الجالسين و قال ها امي و اخوتي. -04 
 " الن من يصنع مشيئة اهلل هو اخي و اختي و امي -05 

مون يصونع إرادة اهلل هوذا هوو أخوي  يدانو  وينيتده  فداهلل غدد  انذ= كل شئ يغفر لبني البشور وجميوع التجواديف
قهلل ال يغدد  فردس ذدل جالندا جءدب قا ءديح فنذ يدانو  نداا  جدبفًا إل يتاا دل  دع قا دياسيا اننده إل = وأختى وأمي

 صنع إ قبة قهلل صا  أءردًا و بيءًا و ايبًق 
 

م، وال توودع قدوسووك يوورى ألنووك ال تتوورك نفسووي فووى الجحووي " -(:22،  20:  21مزمووور إنجيوول القووداس )مووز 
 "فسادًا. قد عرفتني طرق الحياة. تمَلني فرحًامن وجهك. هلليلويا 

  نلق ناا نذ يانو  ف  قاجحيا، ووقا  قا اا وقذنه = ألنك ال تترك نفسي في الجحيم
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  له أءاءًا عا  يا م قا ءيح، انناا  نا إل أنرل قهلل نذ يانو   ا قادءاب = وال تدع صفيك يرى فساداً 

 قهلل ن ف حيل إذلي  انذ يانو  فآ ا = قد عرفتني طرق الحياة

 

 توت 12  -السنكسار:

 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء "
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله الكلمة أم الرحمة 

 " كون معنا . آمين .، الحنونة شفاعتها ت

 إستشهاد القديس كبريانوس األسقف والقديسة يوستينه"  
م إستشهد القديس الجليل كبريانوس و القديسة يوستينة . كان كبريانوس كافرا  051وفى هذا اليوم من سنة 

نطاكية وساحرا ، تعلم السحر ببالد المغرب حتى فاق عن أترابه . ثم حمله الغرور بمقدرته أن يذهب إلى أ
ليتحدى من فيها من السحرة ويفتخر عليهم بعلمه ولما وصلها شاع ذكره . وبلغ مسامع شاب من أوالد 

أكابرها ، كان قد هوى شابة مسيحية عذراء تدعى يوستينة . كان قد رآها إثناء ذهابها إلى البيعة . فالتهب 
، فقصد ذلك الساحر وشكا له حاله لعله يستميل  قلبه بحبها . ولكنه لم يبلغ منها مأربه ال بالمال وال بالتهديد

قلب يوستينة إليه ويبلغ منها مراده . فوعده كبريانوس ببلوغ أمله . ثم استعمل كل أساليب سحره فلم يفلح . 
ألنه كلما أرسل إليها قوة من الشياطين يجدونهأ قائمة تصلى فيعودون بالخيبة . ولما عجز ، دعا الشياطين 

لم تحضروا إلى يوستينة أعتنق المسيحية . فاستنبط كبير الشياطين حيلة يخدعه بها ، وذلك وقال لهم : ان 
أنه أمر أحد جنوده أن يتزين بزيها ويظهر في صورتها ويأتيه . ثم سبق فاعلم كبريانوس بمجيئها . ففرح 

ذا بالشيطان المتشبه بها قد دخل إليه . ففرح كبريانوس وقام ليعانق ها . ولعظم ابتهاجه بها وظل يرقبها . وا 
قال لها : مرحبا بسيدة النساء يوستينة ، فعند ذكره اسمها فقط انحل الشيطان المتشبه بها وفاحت منه رائحة 

كريهة . فعلم كبريانوس أنها خدعة من الشيطان الذي لم يستطع أن يقف قبالة ذكر اسمها ، فقام لوقته 
ي البسه لباس الرهبنة . وبعد ذلك رسمه شماسا فقسا . ولما وأحرق كتبه ، وتعمد من بطريرك أنطاكية الذ

م . وأخذ القديسة يوستينة وأقامها  052تقدم في الفضيلة وفى علوم البيعة جعلوه أسقفا على قرطاجنة سنة 
رئيسة على دير للراهبات هناك . ولما إجمتع المجمع المقدس بقرطاجنة كان هذا القديس أحد المجتمعين فيه 

علم بهذا الملك داقيوس استحضرهما وطلب منهما التبخير لَلصنام . ولما لم يطيعاه عاقبهما عقوبات . ولما 
 كثيرة وأخيرا ضرب عنقيهما بحد السيف . صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 

 مالحظة : 
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طاجنة وقديس آخر كان في يخلط السنكسار القبطي في بعض طبعاته بين القديس كبريانوس أسقف قر 
أنطاكية كان ساحرا قبل تعميده ، ولعل ذلك الخلط مصدره القديس غريغوريوس النزينزي في مقالته الرابعة 

 "   . 21 - 8والعشرين 

  وف   له قارصم نجب نذ يانو  قانا ا قاوين  وأا  ياسينه اا ترب  عل" شهادة القديس كبريانوس األسقف
 نذ يانو  ذءذب  لق ويصي  أءردًا ويءت اب  و ويوءتينه ف  يوا وقحب ص ة يوءتينه، ويؤ ا 

 

 وتقرأ هذا القراءات أيضًا في األيام التالية:

 وهو تذكار إستشهاد القديسين أونانيوس وأندراوس.  توت10

 سقف. إستشهاد القديس باسيالؤس األ برمهات22

 شهادة شنوده البهنساوي.  برمهات24

 نياحة القديس بروثاؤس.  برموده12

 

 

 السنكسار اليوم

 توت10

 

 

 ستشهاد القديس أونانيوس األسقف والقس أندراوس أخيه

وس وأندراوس أخاه . هذان القديسان كانا من في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان الباران أوناني
أوالد أكابر مدينة اللد . فأتفقا منذ صباهما على أن يترهبا . فقصدا أحد أديرة الشام وترهبا فيه . 
ثم قصدا القديس الجليل األنبا مقاريوس ومكثا عنده وتتلمذا له ثالث سنوات ، كانا فيها مالزمين 

محبة فشاع خبر نسكهما . فأختاروا أونانيوس أسقفا وأندراوس األصوام والصلوات مع اإلتضاع وال
قسا . فرعيا رعية المسيح أحسسن رعاية . وذلال نفسيهما وجسديهما فسمع بهما الملك الوثني 

يوليانوس فاستحضرهما وطلب منهما الخروج عن اإليمان بالسيد المسيح ، والدخول في الوثنية . 
ذ لم يوافقاه على ذلك عاقبهما بعقوبات كثيرة إلى أن أسلما نفسيهما بيد السيد المسيح له  وا 

المجد ، ونال كل منهما ثالثة أكاليل ، واحد ألجل الرهبنة والعبادة والنسك والجهاد ، والثاني ألجل 
الرئاسة الكهنوتية لحراسة الرعية من الذئاب اإلبليسية ، والثالث من أجل الشهادة وسفك دمائهما 

 مسيحية . صالتهما وبركاتهما معنا آمين .على األمانة ، ال
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 تذكار القديسة تكال

في مثل هذا اليوم تذكار القديسة الشهيدة تكال عروس المسيح . وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار 
القديسة تكال أولي الشهيدات ، الشماسة ، تلميذة القديس بولس الرسول مثال البتولية والطهارة 

الشدائد . ولدت تكال في مدينة ايقونية إحدى مدن آسيا الصغرى من ونموذج الجهاد واحتمال 
أبوين شريفين وثنيين كانت بارعة الجمال كريمة الخلق خطبت ألحد أشراف تلك المدينة وعندما 

( في رحلته التبشيرية األولى بين عام  52: 20وصل القديس بولس الرسول إلى أيقونية ) أع
بتعاليمه فالزمته ثم آمنت بالسيد المسيح واعتمدت ونذرت م وسمعته تكال أعجبت  50 - 45

بتوليتها للرب وهجرت خطيبها وتبدلت حياة القديسة بعد اإليمان فبعد ان كانت تهتم بزينة الجسد 
 بدأت تهتم بزينة الروح . 

الحظت أمها هذا التغيير في سلوكها ولما سألتها عن سر ذلك قالت لها أنها أصبحت مسيحية 
ذرت بتوليتها للرب يسوع غضبت أمها وحأولت إقناعها فرفضت وهنا لجأت األم إلى حاكم وأنها ن

المدينة واستعانت به فاستحضر تكال وحأول إقناعها بترك المسيحية والعودة إلى اآللهة والي 
عريسها فرفضت بشدة ولم تخف من تهديداته فأمر بإضرام نار حامية وطرحها فيها فأرسل الرب 

أطفأ النار وخرجت تكال سالمة . بعد ذلك تركت مدينتها وذهبت تسعي وراء القديس  مطرا غزيرا
بولس فأخذها معه إلى مدينة أنطاكية وهناك تركها لتخدم بين النساء . قبض عليها هناك الوالي 
وطرحها للوحوش لكن الوحوش لم تضرها ثم ألقاها في جب مليء باألفاعي السامة فلم تؤذيها 

سراحها . شجعها القديس بولس وعزاها ثم رجعت إلى ايقونية مسقط رأسها لتبشر فأمر بإطالق 
أهل مدينتها باإليمان الحي ولما وجدت أن أمها ما زالت تضغط عليها وتحأول إرجاعها إلى 

 الوثنية تركت ايقونية وعادت إلى صور بالشام لمتابعة خدمتها فآمن على يديها شعب غفير . 

ت على الخلوة والتأمل والنسك وقد وهبها اهلل موهبة شفاء األمراض فنال في أوأخر حياتها عكف
كثيرون الشفاء بصلواتها أخيرا رقدت في الرب وهي في سن التسعين ودفنت في سلوكية ميناء 
أنطاكية ويدعوها سنكسار الكنيسة اليونانية " الشهيدة بدون سفك دم " ، بركة صلواتها فلتكن 

 ًما أبديا أمينمعنا ولربنا المجد دائ

 فتح كنيسة العذراء بحارة الروم

للشهداء فتحت كنيسة العذراء بحارة الروم بالقاهرة بعد أن  2019في مثل هذا اليوم من سنة 
 أغلقت إحدى عشرة سنة . شفاعة القديسة العذراء تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 إستشهاد باسيالؤس األسقف برمهات22
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 ثل هذا اليوم إستشهد القديس باسيالؤس األسقف . فى م

م أيام القديس هرمون  198هذا القديس ُرسم أسقفا مع آخرين على غير كراسي فى سنة 
بطريرك أورشليم الذي أرسلهم يكرزون ببشارة الملكوت فى البالد التى ليس فيها مؤمنون . فكرز 

خل شرصونة بالشام ونادى بالبشرى آمن به هذا القديس فى بالد كثيرة فضربوه وطردوه . ولما د
قوم من أهلها ، فغضب اآلخرون وطردوه . فخرج الى خارج المدينة وسكن فى مغارة مداوما 

االبتهال والصالة الى اهلل أن يؤمنوا به . واتفق أن ابن والى المدينة مات وكان وحيده . فحزن 
لد رأى ابنه فى رؤيا الليل واقفا أمامه وهو عليه كثيرا . وحدث فى الليلة التى دفن فيها أن الوا

يقول له : استدع القديس باسيالؤس وأساله أن يصلى الى المسيح من أجلى ، فإني فى ظلمة 
عظيمة " . فانتبه من نومه وأخذ عظماء المدينة وأتي الى مغارة القديس وطلب منه أن يدخل 

الى حيث قبر ابنه . وابتهل الى اهلل المدينة ليصلى من أجل ابنه . فأجاب سؤلهم وذهب معهم 
بصالة حارة . فقام الولد حيا بقوة اهلل . فآمن األمير وأهله وأكثر أهل المدينة ، وتعمدوا من يد 

هذا القديس . وكان بالمدينة جماعة من اليهود . فحسدوا القديس واجتمعوا بالذين لم يؤمنوا من 
ه الى أن أسلم روحه بسالم . . بركة صالته تكون أهل البلد ووثبوا جميعا عليه ، وضربوه وجرو 

 معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين .

 إستشهاد األسقف نارسيس أسقف أورشليم

م تنيح القديس نرسيس أسقف أورشليم كان هذا القديس  121فى مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
ى أورشليم فرعى رعيته وقادهم في مشهورا بالغيرة الرسولية والقداسة والخطابة فأختاروه أسقفا عل

طريق البر حتى حسده الشيطان وحرك عليه بعض األشرار فالصقوا به اتهامات باطلة واسندوها 
إلى ثالثة شهود زور ولما رأى األسقف ذلك زهد في العالم وترك أسقفيته واعتزل في البرية 

ليه زورا فعاقبهم اهلل بأن احترق مستسلما إلرادة اهلل دون أن يعرف أحد مكانه أما الذين شهدوا ع
منزل األول وضرب الثاني بقروح في جسده وفقد الثالث بصره فتحقق المؤمنون من براءة أسقفهم 
وبحثوا عنه حتى وجدوه وسألوه بإلحاح أن يرجع إلى كرسيه فعاد معهم وواصل جهاده وتفانيه في 

إلى اإليمان بالسيد المسيح كما سبيل خدمة النفوس . وقد رد بوعظه وخطبه البليغة كثيرين 
أجرى اهلل على يديه آيات عديدة وبعد أن أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن 

 معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديس شنودة البهنساوى برمهات24

وشى به ، لدى األمير  فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس شنودة البهنساوى . ذلك أن بعضهم
مكسيموس المعين من قبل دقلديانوس ، بأنه مسيحى . فاستحضره وسأله عن معتقده فاقر 
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بإيمانه بالمسيح وبأنه اإلله الحقيقي . فآمر الجند أن يطرحوه على األرض ، ويضربوه بالمطارق 
فأرسل الرب ، حتى تهرأ لحمه ، وجرى دمه على األرض . ثم وضعوه فى سجن كريه الرائحة . 

إليه رئيس المالئكة ميخائيل ، فأبرأه من جراحاته ثم شجعه وقواه ، وبشره باكليل المجد بعد 
احتمال ما سيحل به من العذاب الشديد . وفى الصباح التالي أمر األمير الجند أن يفتقدوه فوجدوه 

نه ساحر " . ثم أمر واقفا يصلى . ولما أعلموا األمير بأمره ، وأبصره سالما ، بهت وقال : " ا
فعلقوه منكسا وأوقدوا تحته نارا ، فلم تؤثر فيه . فعصروه بالمعصرة . وأخيرا قطعوا رأسه وجسمه 
إربا أربا ، ورموه للكالب فلم تقربه . وفى الليل أخذه المؤمنون وسكبوا عليه طيبا كثير الثمن ، 

 تكون معنا . آمين .ولفوه فى أكفان غالية . ووضعوه فى تابوت ثم دفنوه . صالته 

 إستشهاد اآلباء األساقفة أوجانيوس وأغاثودوس والبديوس

فى مثل هذا اليوم إستشهد القديسون أوجانيوس وأغاثودوس والبديوس . هؤالء القديسون كانوا 
مسيحيين عن آبائهم وأجدادهم ، سالكين فى طريق اهلل . حاصلين على جانب عظيم من العلوم 

قديس هرمون بطريرك أورشليم أساقفة بدون كراسى ليجولوا كارزين ومعلمين الدينية . فرسمهم ال
. فذهبوا وكرزوا فى مدن كثيرة . وفى إحدى المدن خرج عليهم أهلها وضربوهم ضربا شديدا 

بدون رحمة ، ثم رجموهم بالحجارة الى أن تنيحوا بسالم ، وئالوا أكليل الشهادة . صالتهم تكون 
 دائًما . آمين .معنا ، ولربنا المجد 

 15نياحة البابا كيرلس الثالث الشهير بابن لقلق ال

تنيح األب القديس األنبا  2140مارس  2 0ش الموافق  959فى مثل هذا اليوم من سنة 
كيرلس الخامس والسبعون من باباوات الكرازة المرقسية ، المعروف بابن لقلق . ولد بالفيوم من 

دير مار بقطر بجوار القاهرة وبعد نياحة البابا يوأنس السادس أبوين مسيحيين ولما كبر ترهب ب
م . وقد عقد في أيامه مجمع مقدس حضره أربعة 2105أقيم الراهب داود بن لقلق بطريركا سنة 

عشر أسقفا أصدروا قوانين كثيرة في تنظيم الكنيسة في كافة الوجود وسجلوها في خمسة كتب 
 كاآلتي : 

 ونظام إدارة البطريركية الكتاب األول : التشريع 

 الكتاب الثاني : في العماد والزواج والوصية 

 الكتاب الثالث : ويشمل األوقاف والنذور 

 الكتاب الرابع : يشمل الطقوس في الكنيسة القبطية 

 الكتاب الخامس : في تنظيم الديوان البطريركي 
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أسقفا على مصر الذي ساعده  ورسم البابا كيرلس الثالث الراهب العالم والقديس بولس البوشي
كثيرا في تدبير أمور البيعة وبعد أن أقام البابا كيرلس الثالث على الكرسي المرقسي مدة سبع 
سنوات وسبعة أشهر تنيح ودفن في دير الشمع قرب طموه بالجيزة ، بركة صلوات قديسي هذا 

 اليوم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 ذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراءالت برموده12

فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله 
 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا. آمين 

 نياحة القديس بروثاوس قس أثينا

الالتيني هذا األب كان من علماء مدينة أثينا فاجتمع  في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروثاوس
بالقديس بولس الرسول . وجرت بينهما مباحثات أدت به إلى أن يؤمن على يده فعمده وعلمه كل 
الفرائض المسيحية ورسمه قسا على تلك المدينة وقد اجتمع هذا القديس بالقديس ديونيسيوس 

. وقد حضر هذا القديس نياحة السيدة العذراء وقام في األريوباغي وكان هذا من علما أثينا أيضا 
وسط التالميذ وعزاهم بكلمات منظومة أنشدت باآلالت الموسيقية ورد جماعة من اليهود واألمم 

إلى معرفة السيد المسيح )عن مخطوط شبين الكوم ( وأراد الشعب رسامته أسقفا فلم يقبل وقال " 
يسية " ولما أكمل سعيه الصالح انتقل إلى الرب الذي أحبه ليتني أقدر على القيام بواجبات القس

 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 
 " يفرح الصديق بالرب و يحتمي به و يبتهج كل المستقيمي القلوب -20" -(:20: 14مزمور العشية )مز 
 ب و ب ته يتنل عليه إل ع ف قا  = ويتكل عليهإذتااج نذ يانو  ذإي انه  = يفرح الصديق بالرب

 
 -(:15-12:4إنجيل العشية )مر

 ثم قال لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير اليس ليوضع على المنارة. -12" 
 النه ليس شيء خفي ال يظهر و ال صار مكتوما اال ليعلن. -11 
 ان كان الحد اذنان للسمع فليسمع. -10 
 معون بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم و يزاد لكم ايها السامعون.و قال لهم انظروا ما تس -14 
 " الن من له سيعطى و اما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه -15 
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ألعّل ا الق إلتا  قهلل نذ يانو ؟ قهلل وجبه ف  جال يصنع  ا يصناه، انا قابقلل  ءتاب، فبعاه اينوا أءردًا  
ذ يانو  ناا ء قجًا  لديًا تحت  نيال قاوينيم فأظا ه قهلل، ن ا أل ج فن= يوقد سراج ليوضع تحت المكيال

 ذوا  قا ءول  ا تحت  نيال قاد يءيم 
 

وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعنى، أنوت معينوي ومخلصوي، يوارب فوال تبطوئ. " -(:5:  10مزمور باكر )مز 
 " هلليلويا

نو  اياينه قا ب ويح  ه  ا ذالزذول وذلءاا نل لاسئ  له ذلءاا نذ يا= أما أنا فمسكين وفقير.. أنت معيني
  ازقل  ءتاذبًق 

 
 -(:11-11:0إنجيل باكر )مر

 و اما الكتبة الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان معه بعلزبول و انه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. -11 " 
 فدعاهم و قال لهم بامثال كيف يقدر شيطان ان يخرج شيطانا. -10 
 و ان انقسمت مملكة على ذاتها ال تقدر تلك المملكة ان تثبت. -14 
 و ان انقسم بيت على ذاته ال يقدر ذلك البيت ان يثبت. -15 
 و ان قام الشيطان على ذاته و انقسم ال يقدر ان يثبت بل يكون له انقضاء. -11 
 "ال و حينئذ ينهب بيتهال يستطيع احد ان يدخل بيت قوي و ينهب امتعته ان لم يربط القوي او  -11 

: كانوا يقولون أن معه بعلزبول .. بل لن يقدر أحد أن يدخل بيت القوي ويخطف أمتعته إاّل أن يربط القوي أوالً 
نذ يانو   و قالي ناا يتاا ل  ع ذالزذول  وجاء قا ءيح و ذس ذالزذول ولسف أ تاته قات     نذ يانو   ا 

 يب ذالزذول 
  -(:22-2:2البولس )في

بولس و تيموثاوس عبدا يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع  -2 "
 اساقفة و شمامسة.

 نعمة لكم و سالم من اهلل ابينا و الرب يسوع المسيح. -1 
 اشكر الهي عند كل ذكري اياكم. -0 
 دائما في كل ادعيتي مقدما الطلبة الجل جميعكم بفرح. -4 
 شاركتكم في االنجيل من اول يوم الى االن.لسبب م -5 
 واثقا بهذا عينه ان الذي ابتدا فيكم عمال صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح. -1 
كما يحق لي ان افتكر هذا من جهة جميعكم الني حافظكم في قلبي في وثقي و في المحاماة عن  -1 

 االنجيل و تثبيته انتم الذين جميعكم شركائي في النعمة.
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 فان اهلل شاهد لي كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح. -8 
 و هذا اصليه ان تزداد محبتكم ايضا اكثر فاكثر في المعرفة و في كل فهم. -9 
 حتى تميزوا االمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين و بال عثرة الى يوم المسيح. -20 
 " لمجد اهلل و حمده مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح -22 

الذي قد بدأ فيكم هو ويرول ذوا  . مع األساقفة والشمامسة    نا يتنلا عا أءرف  و نذ يانو  فيرول قاذوا 
وقا ب ذبأ  ع نذ يانو  ع ً  صااحًا فح  ه  ا إذلي  وأن ل  اه = يكمل عماًل صالحًا إلى يوم يسوع المسيح
 نلق صا  . إذ أنتم جميعًا شركائي في النعمةاسيف ينسذق  نا فصا  أءردًا و ايبًق  ويرول ذوا  تاذي  

 نذ يانو    ينًا ف  قانا م  ع نل قا ؤ نيا 
 

  -(:22-1:1يو2الكاثوليكون )
ايها االخوة لست اكتب اليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي  -1 "

 الكلمة التي سمعتموها من البدء.
ايضا وصية جديدة اكتب اليكم ما هو حق فيه و فيكم ان الظلمة قد مضت و النور الحقيقي االن  -8 

 يضيء.
 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى االن في الظلمة. -9 
 من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة. -20 
و ال يعلوم ايون يمضوي الن الظلموة اعموت  و اما من يبغض اخاه فهو فوي الظلموة و فوي الظلموة يسولك -22 

 " عينيه
قهلل نرل نذ يانو   ا قاظل م النو   وع  م قننترال ن ا = ألن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي اآلن يضئ
 ن ق ا  نا قا حذم  قا حذم قات  وصلت اتءت ااب 

 -(:21-22:29اإلبركسيس )أع
 ير المعتادة.و كان اهلل يصنع على يدي بولس قوات غ -22"  
حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح  -21 

 الشريرة منهم.
فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع  -20 

 قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس.
 و كان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. -24 
 فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم. -25 
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فوثب عليهم االنسان الذي كان فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت  -21 
 عراة و مجرحين.

و صار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين السواكنين فوي افسوس فوقوع خووف علوى جمويعهم و  -21 
 "كان اسم الرب يسوع يتعظم 

قا ب لسف ذوا   ا يب إذلي  فصنع عجائب وتاظا إءا قا ب  و نلق نل  ا يلسده قا ب  ا يب إذلي  
ياسيه قا ب أا ي جب إء ه 
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             هر توتاليوم السادس والعشرون من ش

 حبل إليصابات

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:

 يوووووول بوووووواكر:إنج
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (20،  1:  9)مز 
 (9-0:24)مر
 (21،21: 202)مز
 (44-42:21)مر
 (21-2:2)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (28-2:2)يع
 (1-1:1)أع
 (22،24: 202)مز
 (15-2:2)لو

 -(:15-2:2إنجيل القداس )لو
 صة في االمور المتيقنة عندنا.اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف ق -2 "  
 كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين و خداما للكلمة. -1 
 رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من االول بتدقيق ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثاوفيلس. -0 
 لتعرف صحة الكالم الذي علمت به. -4 
اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة ابيا و امراته من بنات هرون و اسمها كان في ايام هيرودس ملك  -5 

 اليصابات.
 و كانا كالهما بارين امام اهلل سالكين في جميع وصايا الرب و احكامه بال لوم. -1 
 و لم يكن لهما ولد اذ كانت اليصابات عاقرا و كانا كالهما متقدمين في ايامهما. -1 
 نوبة فرقته امام اهلل. فبينما هو يكهن في -8 
 حسب عادة الكهنوت اصابته القرعة ان يدخل الى هيكل الرب و يبخر. -9 
 و كان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. -20 
 فظهر له مالك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. -22 
 فلما راه زكريا اضطرب و وقع عليه خوف. -21 
يا زكريا الن طلبتك قد سمعت و امراتك اليصابات ستلد لك ابنا و تسميه  فقال له المالك ال تخف -20 

 يوحنا.
 و يكون لك فرح و ابتهاج و كثيرون سيفرحون بوالدته. -24 
 النه يكون عظيما امام الرب و خمرا و مسكرا ال يشرب و من بطن امه يمتلئ من الروح القدس. -25 
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 رب الههم.و يرد كثيرين من بني اسرائيل الى ال -21 
و يتقدم امامه بروح ايليا و قوته ليرد قلوب االباء الى االبناء و العصاة الى فكر االبرار لكي يهيئ  -21 

 للرب شعبا مستعدا.
 فقال زكريا للمالك كيف اعلم هذا الني انا شيخ و امراتي متقدمة في ايامها. -28 
 هلل و ارسلت الكلمك و ابشرك بهذا.فاجاب المالك و قال له انا جبرائيل الواقف قدام ا -29 
و ها انت تكون صامتا و ال تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يكون فيه هذا النك لم تصدق كالمي الذي  -10 

 سيتم في وقته.
 و كان الشعب منتظرين زكريا و متعجبين من ابطائه في الهيكل. -12 
 رؤيا في الهيكل فكان يومئ اليهم و بقي صامتا.فلما خرج لم يستطع ان يكلمهم ففهموا انه قد راى  -11 
 و لما كملت ايام خدمته مضى الى بيته. -10 
 و بعد تلك االيام حبلت اليصابات امراته و اخفت نفسها خمسة اشهر قائلة. -14 
 "  هكذا قد فعل بي الرب في االيام التي فيها نظر الي لينزع عاري بين الناس -15 

  يا قانا ا صم ذ ا ة قا  ك ازن  

أنووت يووا اهلل ترجووع وتتووراءف علووى صووهيون، ألنووه وقووت " -(:21،  20:  200مزمووور إنجيوول القووداس )مووز 
التراؤف عليها ألن الزمان قد حضر، ألن الرب يبنى صهيون ويظهر بمجوده، ألنوه نظور إلوى صوالة المسواكين. 

 "  هلليلويا
اااا وقاننيءم وقاذ   نانت ذاا ءيح  وانا قاذ ا ة قا أفم ذصايوا وقا= أنت يا اهلل ترجع وتتراءف على صهيون

عبقب اتجءب قا ءيح، فيوحنا  و قاءاذق   ذيوحنا    ذبقيم وق 
 أي  لء قاز اا = ألنه وقت التراؤف عليها

 ذتجءبه = ويظهر بمجدهأي قاننيءم جءبه  = ألن الرب يبني صهيون

 ي ة يوحنا جاء إءتجاذم اصلوقت ني= ألنه نظر إلى صالة المساكين

 توت 11  -السنكسار:

 المبشر يالبشارة زكريا الكاهن بميالد يوحنا المعمدان بواسطة غبر"  
في مثل هذا اليومُ بشر زكريا الكاهن بميالد يوحنا المعمدان . ألن زكريا هذا كان قد كبر وشأخ ، وزوجته 

لطلبة إلى اهلل أن يرزقه ولدا ، أليصابات كأنت عاقرا ومضى زمان حملها . وكان زكريا مداوما على الصالة وا
ألن بنى إسرائيل كانوا يعيرون من لم يرزق ولدا ، ويستنقصون قدره . ويقولون عنه انه عديم البركة التي 

أعطالها اهلل تعالى ألدم ، ولهذا كان الصديق مداوما الطلب أن يرزقه اهلل ولدا . فتحنن اهلل عليه وسمع طلبته 
ك ليبشره بيوحنا . فاتاه وهو في الهيكل كما يقول اإلنجيل المقدس وبشره بالنبي . وأرسل له جبرائيل المال 
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العظيم يوحنا ، وأعلمه أنه يتقدم مجيء المسيح كما قيل باألنبياء ليكون مناديا أمامه ، فقال للمالك سائال 
قبل اهلل أتاه ليعرفه  "كيف يكون لي هذا وأنا رجل شيخ ، وامرأتي متقدمة في أيامها" . فاعلمه المالك أنه من

بهذا الخبر . فال ينبغي أن يشك فيه . ثم أعلمه أنه سيبقى صامتا إلى أن يولد يوحنا ، وفى يوم ختانه سئل 
عن اسمه . فطلب لوحا وكتب فيه يوحنا . وللحال انطلق لسانه وتكلم وسبح اهلل ، وتنبأ عن ابنه يوحنا وعن 

وينطلق أمام وجه الرب . صالة هذا الكاهن تكون معنا ، ولربنا المجد السيد المسيح . وان ابنه سيكون نبيا ، 
 " دائًما أبدًيا . آمين

   في هذا اليوم بشر المالك زكريا الكاهن بوالدة يوحنا المعمدان

 القراءات أيضًا في األيام التالية:هذة وتقرأ 

 ذراء مريم نياحة القديسة حنة والدة الع هاتور22

 تذكار حبل القديسة حنة والدة السيدة العذراء مريم. كيهك20

 نياحة القديسة أليصابات أم القديس يوحنا المعمدان. أمشير21

 بشارة القديس يواقيم بميالد البتول.  مسرى1

 

 السنكسار ليوما

 نياحة القديسة حنة والدة القديسة العذراء القديسة مريم هاتور22

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة البارة التقية حنة والدة السيدة العذراء القديسة مريم والدة اإلله ، 
من وكانت هذه الصديقة ابنة لماثان بن الوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن ، واسم أمها مريم 
سبط يهوذا ، وكان لماثان هذا ثالث بنات األولى مريم باسم والدتها وهي أم سالومي القابلة ، 

والثانية صوفية أم أليصابات والدة القديس يوحنا المعمدان ، والثالثة هي هذه القديسة حنة زوجة 
، بذلك تكون  الصديق يواقيم من سبط يهوذا ووالدة السيدة العذراء القديسة مريم أم مخلص العالم

ن كنا ال نعلم عن هذه الصديقة شيئا يذكر ،  السيدة البتول و سالومي و أليصابات بنات خاالت ، وا 
إال إن إختيارها لتكون أما لوالدة اإلله بالجسد لهو دليل على ما كان لها من الفضائل والتقوى التي 

ذ كانت عاقرا كانت تتوسل إلى اهلل  ميزتها عن غيرها من النساء حتى نالت هذه النعمة العظيمة ، وا 
إن ينزع هذا العار ، فرزقها ابنة قرت بها عيناها وأعين كل البشر ، هي العذراء مريم أم مخلص 

 العالم ، شفاعتها تكون معنا آمين ،

 إستشهاد القديس ميخائيل الراهب
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خائيل الراهب كان تذكار إستشهاد القديس ميخائيل الراهب . وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس مي
من أهل دمياط وترهب في دير القديس أنبا يحنس ببرية شيهيت . وبخديعة من العدو الشيطان 
نزل يوًما إلى مدينة القاهرة وأنكر اإليمان وتزوج وأقام مع زوجته ثمانية أيام ثم رجع إلى نفسه 

ى ملك مصر واعترف وندم وذهب إلى أب كاهن وأعترف له بخطيته فأعطاه قانون توبة ثم ذهب إل
امامه بإيمانه المسيحي وأعلن له تمسكه به فوعده الملك بكرامات جزيلة ولما لم يطاوعه أمر 

 بحرق جسده بالنار فنال إكليل الشهادة 

 بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 تذكار إستشهاد القديس ارشالوس و أليشع القس

ار شهادة القديس ارشيالؤس و تذكار أليشع القمص . صالتهما تكون معنا في مثل هذا اليوم تذك
 . و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد القديس برشنوفيوس الراهب كيهك20

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس برشنوفيوس الراهب في أول عصر اإلسالم ، وقد كان مقيما في 
خليج . وكان يجاهد في عبادته بقوة ، فكان يصوم يومين يومين ، كنيسة أبى مينا التي في فم ال

ويقوم بمطانيات كثيرة وصلوات مواصلة . وحدث إن وشي به مرة بعض األشرار بأنه سب القضاة ، 
 فاستحضروه وعذبوه كثيرا وأخيرا قطعت رأسه ونال إكليل الشهادة . صالته تكون معنا آمين

 208نياحة البابا مرقس الثامن ال 

م تنيح البابا مرقس الثامن  2809لشهداء سنة  2511في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
من بطاركة الكرازة المرقسية ولد ببلدة طما محافظة سوهاج ورباه والداه تربية  208البطريرك 

ليقيم  28مسيحية . وعندما كبر ترهب بدير القديس األنبا أنطونيوس ثم أختاره البابا يؤانس ال 
أختير هذا األب للبطريركية فاهتم بوعظ  28بالدار البطريركية بعد نياحة البابا يؤانس ال معه 

الشعب وتعليمه وتثبيته على اإليمان المستقيم وقام بإصالحات كثيرة في الكنائس واألديرة ورسم 
ير عددا من اآلباء األساقفة منهم األنبا مكاريوس مطرانا للحبشة واشتهر هذا البابا بعمل الخ

واإلحسان وكان مداوما على النسك بسيطا في مأكله وملبسه وهو الذي نقل الدار البطريركية من 
م ،  2802ش  2521حارة الروم إلى الكنيسة المرقسية الكبرى التي قام بتكرسيها باالزبكية سنة 

اد شهر وكان محبا للتسبيح ويتمتع بموهبة تأليف المدائح وما زالت الكنيسة تردد قطع عشيات آح
 كيهك التي وضعها . ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .

 نياحة األب القديس أبراكيوس السائح
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في مثل هذا اليوم تنيح االب القديس أبراكيوس . كان من الصعيد وترهب بأحد األديرة وهو ابن 
ن من حربه ، وواجهه قائال " انه ال يزال عشرين سنة . وجاهد الجهاد الكامل حتى ضجر الشيطا

باقيا لك في العالم خمسون سنة أخرى " ، قاصدا بهذا إن يلقيه في الضجر . فأجابه الشيخ " لقد 
ذا كان األمر  أحزنتني بهذا ألني كنت أظن إنني سأعيش مائة سنة أخرى ، ولهذا قد توانيت . وا 

. وبهذا تغلب على الشيطان الذي حأول إن يلقي كذلك ، فيجب على إن أجاهد كثيرا قبل الموت " 
في قلبه التواني ومن ثم ضاعف جهاده . وفي تلك السنة تنيح بسالم ، بعدما أقام في العبادة 

 والنسك مدة سبعين سنة . صالته تكون معنا آمين .

 تذكار تكريس كنيسة أنبا ميصائيل السائح

صائيل السائح . بينما كان األنبا إسحق رئيس في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس مي
دير القلمون جالسا في ديره ، تقدم إليه شاب فرسم على وجهه عالمة الصليب كعادة الرهبان 

وسمح له بالدنو منه ، فاقترب وضرب مطانية أمامه وقال له " يا أبانا األنبا إسحق اقبل مسكنتي 
ي ، واحسبني من جملة أوالدك " . فتعجب من اجل السيد المسيح ، وساعدني على خالص نفس

منه الرئيس لكونه دعاه باسمه ، وقال له " من أعلمك باسمي " . فأجابه الشاب . " النعمة الحالة 
عليك هي التي أعلمتني " . فقال له الرئيس " اجلس اهلل سبحانه وتعالي يجعلك له هيكال مقدسا . 

ادعي ميصائيل ، وكان أبى محبا للعالم ، منشغال به  واآلن أخبرني بأمرك " ، فأجابه الشاب إنني
عن عبادة اهلل . وكان حزينا لحرمانه من النسل . وفي بعض األيام استضاف شيخا راهبا قديسا ، 
وشكا له حزنه لعدم وجود ابن يرث غناه ، فقال له الشيخ اصلح طريقك مع اهلل المحب للبشر ، 

ف ذلك . فقال الشيخ : عش عيشة الكمال واسلك بحسب وهو يرزقك ولدا مباركا . فقال له وكي
وصايا الكنيسة المفروضة على المؤمنين ، وواظب على الصالة الليلية والنهارية ، وال تنقطع عن 
الكنيسة المقدسة ، وليكن لك كاهن تستشيره في كل امورك . فإذا فعلت هذا أنت وزوجتك بلغتما 

ا به الشيخ الراهب . فتم كالمه وحملت بي والدتي كما المقصود . ففعل والدي جميع ما أوصاهم
حدثتني بذلك . ولما بلغت السادسة من عمري مات أبواي . فاهتم االب األسقف بأمر تربيتي 

وتعليمي وتدبير أموالي ، ولما اطلعت على الكتب المقدسة اشتقت إلى الرهبنة وجئت إلى هنا . 
مه ألحد الشيوخ ، فتعلم منه كيف يكون الجهاد فسر الرئيس من كالم الشاب ميصائيل ، وسل

سكيمها المقدس . ومن ذلك الوقت انفرد للعبادة والنسك  والنسك . وبعد ذلك البسوه لباس الرهبنة وا 
. وفي أحد األيام حضر إليه أحد األخوة ، فوجده واقفا يصلي ، ولما طرق باب قاليته فتح له ، 

عض ، وجلسا يتحدثان في الكيفية التي بها يمكن التغلب وصليا معا ، ثم تباركا من بعضهما الب
على العدو الشرير . فقال له القديس ميصائيل " إن الشيطان يهرب من الصالة إذا كانت بحرارة " . 

وبعد الفراغ من أحاديثهما الروحانية ، سبحا اهلل ، وخرج األخ من لدنه . وبعد حين عاد إليه 
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غسلني من إثمي فان أبي وأمي قد فوجده واقفا يصلي قائال " الل هم خلصني وانظر إلى ذلي وا 
تركاني والرب قبلني " . فلما رآه األخ وقد ضمر جسده والتصق جلده بعظامه ، بكى وقال له " لقد 
صار جسدك كالمحترق . فقال له القديس اشكر الهي الذي وهبني نور عيني وسمع أذني أطالع 

كما وهبني ايضا قوة للوقوف في الصالة " . ولما سمع رئيس  الكتب المقدسة واسمع كلمة اهلل ،
الدير بنسكيات القديس ميصائيل أتاه في أحد األيام ليفتقده . فقال له ميصائيل " اعلم يا أبى 

القديس انه بعد ثالثة أيام يأتيك أناس متشبهون بالجنود ، ويطلبونني منك فال تمنعني عنهم وال 
دة اهلل . واعلم ايضا انه في العام األتي سيكون غالء ، ولكني سوف تخف وال تحزن ، فإنها إرا

أأتي إليك في ذلك الحين . فلما سمع الرئيس كالم هذا القديس اشتري كثيرا من الحبوب . وبعد 
قليل أتى القوم المتشبهون بالجنود وأخذوا القديس ميصائيل ومضوا ، ثم حدث الغالء وقل وجود 

بذلك . فجاء الوالي برجاله ليأخذ ما يجده في الدير من الحبوب ، فظهرت  القمح كما أنبا القديس
له جنود منعته من ذلك ورجع خائبا ، فرحب الرئيس بهؤالء الجنود وشكرهم . ثم قدم لهم طعاما 
ليأكلوا . فقالوا له نحن ال نحتاج إلى شئ مثل هذا . ثم برز من بينهم واحد وامسك بيد الرئيس 

ال له " انا ولدك ميصائيل ، وهؤالء القوم المتشبهون بالجنود هم سواح ، وهم الذين وانفرد به ، وق
أتوا هنا في العام الماضي وأخذوني معهم ، واآلن أسألك إن تمضي إلى األنبا أثناسيوس أسقف 
بلدي التي تربيت فيها واعلمه بخبري ، واطلب منه مال أبى ، ثم ابن لي به كنيسة على اسمي ، 

أبانا األسقف لتكريسها ففعل الرئيس بما قاله القديس ميصائيل واستلم من األسقف ثم ادع 
سبعمائة مثقال ذهب وتسعمائة درهم فضة وكتبا كثيرة وخمسمائة راس غنم ، عدا األقمشة والحلي 

واألواني وهدم بيته القديم واشتري ما يجاوره من ارض وبني هناك كنيسة ، وفيما كان االب 
 بتكريسها ، إذا بالقديس ميصائيل قد آتى مع اآلباء السواح وحضروا صالة األسقف محتفال

التكريس . وتقدم القديس ميصائيل من الرئيس وقال له انك ستنتقل من هذا العالم في العام المقبل 
 . وبعد ذلك عادوا من حيث أتوا 

 صلوات هؤالء القديسين تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 حبل حنة أم والدة اإلله بالعذراء

في مثل هذا اليوم تذكار حبل حنة أم والدة اإلله بالعذراء . صالتها تكون معنا و لربنا المجد دائًما 
 أبدًيا آمين .

 نياحة القديسة اليصابات أم يوحنا المعمدان أمشير21

. وقد ولدت هذه القديسة في مثل هذا اليوم تنيحت الصديقة البارة أليصابات أم يوحنا المعمدان 
بأورشليم من أب بار اسمه متثات من سبط الوي من بيت هارون ، واسم أمها صوفية . وكان 
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لمتثات ثالث بنات اسم الكبرى مريم وهي أم سالومي التي اهتمت بالعذراء مريم أثناء الميالد البتول 
عمدان . والصغرى هي القديسة . واسم الثانية صوفية وهي أم القديسة أليصابات والدة يوحنا الم

حنة والدة العذراء مريم أم المخلص . فتكون إذن سالومي و أليصابات والسيدة العذراء مريم بنات 
خاالت . فلما تزوج القديس زكريا الكاهن بالقديسة أليصابات ، سار االثنان بالبر والقداسة أمام اهلل 

م اهلل سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بال كما يقول البشير عنهما " وكان كالهما بارين أما
لوم " وكانت هذه البارة عاقرا . فداومت مع بعلها على الطلبة إلى اهلل فرزقهما القديس يوحنا 

الصابغ . وقد تباطأ اهلل تعالي عن أجابتهما سريعا لكي يكمل الوقت الذي تحبل فيه العذراء مريم 
نان في العمر ، أرسل اهلل مالكه جبرائيل إلى زكريا فبشره بحبل بكلمة اهلل . إذ انه لما تقدم االث

أليصابات بيوحنا ، واعلمه بما يكون من أمر هذا القديس . و لما زارت العذراء مريم القديسة 
أليصابات لتبارك لها بثمر بطنها ، تهلل القديس يوحنا وهو جنين في بطن أمه وامتَلت أليصابات 

يوحنا زال العار عنها وعن عشيرتها . ولما أكملت أيامها بالبر والطهارة من النعمة . ولما ولدت 
 والعفاف تنيحت بسالم . صالتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 91نياحة البابا ميخائيل الثالث ، البطريرك ال

ثالث البطريرك م تنيح البابا ميخائيل ال2418للشهداء  2294في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
الثاني والتسعين من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس في سمالوط من أبوين مسيحيين 
علماه العلوم المسيحية فاشتاق إلى السيرة الرهبانية وترهب بأحد األديرة وسار سيرة فاضلة وبعد 

إختيار هذا الراهب للبطريركية نياحة البابا غبلاير السادس اجتمع األساقفة و األراخنة واتفقوا على 
م ولم يستمر على الكرسي المر قسي سوي سنة  2411للشهداء  2290أمشير  20ورسموه في 

واحدة وثالثة أيام فقط ثم تنيح بسالم ودفن بإكرام جزيل في كنيسة العذراء بابليون الدرج بمصر 
 القديمة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .

 البحيري المحرقينياحة القديس ميخائيل 

م تنيح القديس ميخائيل البحيري المحرقي  2910ش  2109في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
م ببلدة 2841وهو تلميذ القديس العظيم األنبا ابرآم أسقف الفيوم والبحيرة . ولد هذا القديس سنة 

تربية مسيحية حقيقية أشنين النصارى ) قرية بمركز مغاغة محافظة المنيا ( من أبوين تقيين ربياه 
أثمرت ثمرا مباركا وسمي البحيري نسبة إلى اسم عائلته ) البحاروة ( ألن أصل العائلة من محافظة 
البحيرة ، حدث وهو في سن الثانية عشرة من عمره أن مرض والده مرض الموت فأشفقت والدته 

األقارب وبينما هو على  عليه من ان ينظر والده ميتا والناس يبكون عليه فأرسلته إلى بيت أحد
السطح رأى روح والده صاعدة إلى السماء وحولها مالئكة نورانيون يسبحون ويرنمون فعرفها في 

يا أبي فقال له أحد المالئكة اطلب لكي تكون أخرتك كآخرته ، تعرف في … . الحال قائال يا أبي 
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ن يحدثه باستمرار عن تلك الفترة على راهب من دير المحرق اسمه القمص تاوضروس الذي كا
سمو الرهبنة وحياة الرهبان المالئكية فعشق البتولية والرهبنة وأخذ يتدرب . بعد ذلك توجه إلى دير 
المحرق والتحق به في عهد القمص بولس الدلجاوي المحرقي الذي اصبح بعد ذلك القديس العظيم 

لدير والرهبان وداعته وطاعته تمت األنبا ابرآم . ظل في الدير مدة تحت األختبار ولما رأى رئيس ا
سيامته راهبا باسم الراهب ميخائيل وسلموه إلى شيخ قديس يدعي صليب العلواني ليعلمه طريق 

م وصار 2814الرهبنة . نما الراهب ميخائيل في الفضيلة والنسك فأحبه الجميع ورسموه قسا سنة 
اهلل نعمة شفاء األمراض فقصده  بعد ذلك أب اعتراف ومرشد روحي لجميع رهبان الدير . أعطاه

كثيرون فكان اهلل يتمجد على يديه بشفائها واشتهر هذا القديس بفضيلة العطاء والرحمة على 
المساكين مثل معلمه القديس العظيم األنبا ابرآم فكان يقدم لهم من القليل الذي عنده عن حب 

ة . وبعد حياة حافلة بأعمال ورضي في آخر حياته فقد بصره لكنه كان يشكر ويداوم على الصال
 11البر والقداسة والزهد والرحمة والعفة وبعد أن عمل وعلم وأفعاله رقد في الرب وكان عمره وقتئذ 

في جهاد رهباني شاق رفعه إلى مصاف القديسين وعند  51عاما في العالم ،  10سنة قضى منها 
دة إلى السماء تصاحبها المالئكة نياحته رأى أحد الشيوخ الرهبان بالدير روحه الطاهرة صاع

 األطهار وهم يرتلون ويسبحون ال ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين 

 بشارة يواقيم بميالد العذراء مسرى1

في مثل هذا اليوم أرسل اهلل مالكه الجليل جبرائيل وبشر القديس يواقيم )ورد نياحة هذا القديس 
بع من برمودة( بميالد البتول والدة اإلله بالجسد . كان هذا البار وزوجته القديسة تحت اليوم السا

حنة قد تقدما في أيامهما ولم يرزقا ولدا الن حنة كانت عاقرا والن بني إسرائيل كانوا يعيرون من ال 
نذرا أن ولد له . لهذا كان القديسان حزينين ومداومين على الصالة والطلبة إلى اهلل نهارا وليال و 

الولد الذي يرزقانه يجعالنه خادما للهيكل وفيما كان الصديق يواقيم في الجبل مواظبا على الصالة 
نزل عليه سبات فنام وظهر له مالك الرب جبرائيل وبشره بأن امرأته حنة ستحبل وتلد مولودا يقر 

ومه أتى إلى بيته عينيه ويسر قلبه ويحصل بسببه الفرح والسرور للعالم أجمع ولما انتبه من ن
فأعلم زوجته بالرؤيا فصدقتها وحبلت من تلك الليلة وولدت القديسة البتول مريم . وافتخرت حنة 

 بذلك على كل نساء العالم . 

 شفاعتها تكون معنا . آمين

 نياحة القديس تيموثاوس الثاني بابا األسكندرية السادس والعشرين

م ( تنيح البابا القديس تيموثاوس  411يه سنة يول 02ش )  290في مثل هذا اليوم من سنة 
الثاني البطريرك السادس والعشرون من باباوات الكرازة المرقسية وقد أختير هذا األب للبطريركية 
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م (  455ش ) أول أكتوبر سنة  210بابه سنة  0بعد نياحة األب المجاهد البابا ديسقورس في 
اإليمان األرثوذكسي حيث نفاه الملك الون الكبير  وحلت به شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على

إلى جزيرة غاغرا بفالغونيا ولبث في منفاه سبع سنوات إلى أن أعاده الملك الون الصغير بكرامة 
عظيمة وقضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على اإليمان المستقيم وتنيح بسالم بعد أن جلس 

 شرة شهور على الكرسي المرقسي واحد وعشرين سنة وع

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة القديس بسنتاؤس الناسك بجبل الطود
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس بسنتاؤس الناسك ولد هذا القديس في أرمنت من أبوين 

بطفلكما ألنه وثنين جاء به والده وهو طفل إلى المعبد الوثني فصرخ كهنة األوثان قائلين ال تقتربا 
عدو اآللهة وطردوه مع والديه ولما كبر بسنتاؤس تعلم حرفة النجارة ، أحب بسنتاؤس اإليمان 
المسيحي فذهب إلى الكنيسة وقبل المعمودية ودرس علوم الكنيسة وبعد فترة أحس بميله إلى 

يسمى الهدوء . وكان يتدرب على الحياة النسكية وأنطلق إلى جبل قريب حيث سكن عند قديس 
سورس وتتلمذ على يديه . وفي الجبل ظهر له مالك في شكل إنسان وأمره أن ينزل إلى الخدمة 
ليرد هذا الشعب الضال بالعبادة الوثنية حتى يخلصوا . فنزل القديس كما أمره المالك وبنى لنفسه 

لمدينة مسكنا بجوار المدينة يمارس فيه حياته الروحية ويصلي بجهاد عظيم من أجل خالص أهل ا
وبعد قليل بنى كنيسة صغيرة فاجتمع حوله ثالثمائة وخمسون أخا . وتحول هذا المكان إلى مركز 
إشعاع روحي وكان كثيرون من الوثنيين يأتون ويسمعون كالمه ويقبلون المسيحية حتى كادت 
مدينة أرمنت كلها أن تصير مسيحية . وقد وهب اهلل القديس بسنتاؤس موهبة شفاء المرضى 

وافدت عليه الجماهير طالبة الشفاء وكان يهتم بشفائهم الجسدي وخالصهم الروحي وبعد أن فت
 أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم . وما زال جسده مدفونا في دير القديسين بالطود شرقي أرمنت 

 بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 
رتلوا للرب الساكن فى صهيون، وأخبروا فى األمم بكل أعماله، لكي " -(:20،  22:  9مزمور العشية )مز 

 " ما أخبر بجميع تسابيحك، فى أبواب إبنة صهيون. هلليلويا

تءذيح قهلل  و  ا يد ح  لب قهلل أني   ا قاسيب  والحظ أا قاتءذيح ذوجه    ق ف ح  و عن  قاذناء .= رتلوا.
  ا  لب حزيا  نه اا يحصل عل" سلذته 

 -(:9-0:24يل العشية )مرإنج
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و فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص و هو متكئ جاءت امراة معها قارورة طيب ناردين  -0 " 
 خالص كثير الثمن فكسرت القارورة و سكبته على راسه.

 و كان قوم مغتاظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا. -4 
 ا باكثر من ثالثمئة دينار و يعطى للفقراء و كانوا يؤنبونها.النه كان يمكن ان يباع هذ -5 
 اما يسوع فقال اتركوها لماذا تزعجونها قد عملت بي عمال حسنا. -1 
الن الفقراء معكم في كل حين و متى اردتم تقدرون ان تعملوا بهم خيرا و اما انا فلست معكم في كل  -1 

 حين.
 لطيب جسدي للتكفين.عملت ما عندها قد سبقت و دهنت با -8 
 " الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها -9 

 ناك  ا يحزا إل ال يألل سلذته  وانننا  نا أ اا  صم   يا ءانذم قاسيب عل"  أ  قا ءيح   له قا  أة تاس  
 وال تسلب  و لق  و قاحب قالي يد ح  لب قا ب 

 
النه اشرف من علو قدسه الرب من السماء الى االرض نظر.  -29" -(:12،  29:  201زمور باكر )مز م

 "لكي يحدث في صهيون باسم الرب و بتسبيحه في اورشليم   -12
 ع أا قهلل يد ح ذاالي يءذحه ذد ح، اننه ينظ  ال غلوايا وقا تأا يا وال = الرب نظر.. ليسمع تنهد المغلولين

   ن قزة أا يءذح أحب قا ب و و  تأاا،  ليخبروا في صهيون بإسم الربص قلاا، ويءتجيب ااا يتغاض" عا 
 وأا ياس  أحب قا ب و و  حتاج  نه وقيق أنه اا يت نه 

 
 -(:44-42:21إنجيل باكر )مر

و جلس يسوع تجاه الخزانة و نظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة كان اغنياء كثيرون يلقون  -42" 
 ثيرا.ك
 فجاءت ارملة فقيرة و القت فلسين قيمتهما ربع. -41 
فدعا تالميذه و قال لهم الحق اقول لكم ان هذه االرملة الفقيرة قد القت اكثر من جميع الذين القوا في  -40 

 الخزانة.
 " الن الجميع من فضلتهم القوا و اما هذه فمن اعوازها القت كل ما عندها كل معيشتها -44 

و ا . المسيح كان ينظر كيفقات  وضات قادلءيا ف  قالزقنم  وقا ءيح ف ح ذاا، إل أعست  ا أعوقز ا  قا  أة 
يد ح  لب قا ءيح نيف ناس ،  ل ذرلب ف ح ذاهلل أو ذرلب حزيا  نتئب،  ل ناس  ذإي اا أا قهلل  و قا قزق 

 حوقل وقيرًا فيه  و  لب يد ح  لب أو ذبوا إي اا وذلوف  ا قا ءترذل  قارلب قاد ح ذاا ءيح يءذحه عل" أي ق
 قا ءيح 
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 -(:21-2:2البولس )رو
 بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسوال المفرز النجيل اهلل. -2 " 
 الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة. -1 
 عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. -0 
 قداسة بالقيامة من االموات يسوع المسيح ربنا.و تعين ابن اهلل بقوة من جهة روح ال -4 
 الذي به الجل اسمه قبلنا نعمة و رسالة الطاعة االيمان في جميع االمم. -5 
 الذين بينهم انتم ايضا مدعوو يسوع المسيح. -1 
الى جميع الموجودين في رومية احباء اهلل مدعوين قديسين نعمة لكم و سالم من اهلل ابينا و الرب  -1 

 وع المسيح.يس
 اوال اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم ان ايمانكم ينادى به في كل العالم. -8 
 فان اهلل الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه شاهد لي كيف بال انقطاع اذكركم. -9 
 متضرعا دائما في صلواتي عسى االن ان يتيسر لي مرة بمشيئة اهلل ان اتي اليكم. -20 
 شتاق ان اراكم لكي امنحكم هبة روحية لثباتكم.الني م -22 
 اي لنتعزى بينكم بااليمان الذي فينا جميعا ايمانكم و ايماني. -21 
ثم لست اريد ان تجهلوا ايها االخوة انني مرارا كثيرة قصدت ان اتي اليكم و منعت حتى االن ليكون لي  -20 

 ثمر فيكم ايضا كما في سائر االمم.
 ليونانيين و البرابرة للحكماء و الجهالء.اني مديون ل -24 
 فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في رومية ايضا. -25 
 الني لست استحي بانجيل المسيح النه قوة اهلل للخالص لكل من يؤمن لليهودي اوال ثم لليوناني. -21 
 "  فبااليمان يحيا الن فيه معلن بر اهلل بايمان اليمان كما هو مكتوب اما البار -21 

 وقا ءاام نلاا تحبينا عا قني اا  البار باإليمان يحيانء ع أا  وف  قاذوا 
 

 -(:28-2:2الكاثوليكون )يع
 يعقوب عبد اهلل و الرب يسوع المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات. -2 "  
 تنوعة.احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب م -1 
 عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. -0 
 و اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء. -4 
 و انما ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من اهلل الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير فسيعطى له. -5 
 ة الن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه.و لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البت -1 
 فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من عند الرب. -1 
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 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه. -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه. -9 
 و اما الغني فباتضاعه النه كزهر العشب يزول. -20 
فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره هكذا يذبل الغني ايضا في الن الشمس اشرقت بالحر  -22 

 طرقه.
 طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. -21 
 ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل اهلل الن اهلل غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا. -20 
 و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته. -24 
 ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا. -25 
 ال تضلوا يا اخوتي االحباء. -21 
كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و  -21 

 ال ظل دوران.
 " شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خالئقه -28 

 فذاني اا وقاصذ  يجب أا ننتظ  تحريق وعوب قهلل . الصبريحبينا عا  وف  قانايواينوا
 

 -(:1-1:1اإلبركسيس )أع
ا فقال ايها الرجال االخوة و االباء اسمعوا ظهر اله المجد البينا ابراهيم و هو في ما بين النهرين قبلم -1 " 

 سكن في حاران.
 و قال له اخرج من ارضك و من عشيرتك و هلم الى االرض التي اريك. -0 
فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين و سكن في حاران و من هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه االرض  -4 

 التي انتم االن ساكنون فيها.
طيها ملكا له و لنسله من بعده و لم يكن له بعد و لم يعطه فيها ميراثا و ال وطاة قدم و لكن وعد ان يع -5 

 ولد.
 و تكلم اهلل هكذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدوه و يسيئوا اليه اربع مئة سنة. -1 
 " و االمة التي يستعبدون لها سادينها انا يقول اهلل و بعد ذلك يخرجون و يعبدونني في هذا المكان -1 

عا وعب قهلل نذ ق يا ذأا ياسيه ق  ض  ي قيًا و لنًا وانا إذ ق يا ندءه اا ي تلك فياا  يئًا نء ع  ف  قنذ نءي 
إلًق قهلل يءتجيب اسلذاتنا واننه  سيعبدون الرب في هذا المكانف  حياته، ذل نءله ذاب أا يل جوا  ا  ص  

يءتجيب ف   لء قاز اا، أي حين ا ينوا قاو ت  ناءذًا 
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                  من شهر بابهاليوم الثاني عشر 

 شهادة القديس متى اإلنجيلي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 العشوووية:إنجيووول 

 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (11-12: 12مز)
 (20-9:9)مت
 (9-8: 09مز)
 (21-20: 1مر)

 (29-22:4)أف

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-0:2بط2)
 (28-21:5)أع
 (20: 11مز)

 (01-11:5)لو

 
  -:(01-11:5)لو إنجيل القداس

 خرج فنظر عشارا اسمه الوي جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني.و بعد هذا  -11 "
 فترك كل شيء و قام و تبعه. -18 
و صنع له الوي ضيافة كبيرة في بيته و الذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين و  -19 

 اخرين.
 ن و تشربون مع عشارين و خطاة.فتذمر كتبتهم و الفريسيون على تالميذه قائلين لماذا تاكلو -00 
 فاجاب يسوع و قال لهم ال يحتاج االصحاء الى طبيب بل المرضى. -02 
 " لم ات الدعو ابرارا بل خطاة الى التوبة -01 

 أناجيل قاربق  وع يم وذان :
و دو الوي وال نلاا عا إلتيا  قاءيب قا ءيح ا ت" بقعيًا إياه  ا  ناا قاجذايم  والحظ أا او ا يلن  إء ه ق ول 

يرول أنه  ت" قننجيل  أحب قنيند  ع د  إحت ق دًا  نده قننجيلد  قاردبي   واندا  تد" يدلن  إءد ه فد  إنجيلده ن دا 
( والحدظ  ذدول قاد ب الا دا يا وقالسداة فادو قاسذيدب قادلي أتد" 15:1تد 1 ال ذوا  عا ندءده أنده أول قالسداة )

 " صنع واي م ال ب ف  ذيته  جل قا  ض"  يل  ت" وء ااا قاغيو   ون حظ أا  ت
 

الرب يعطى كلمة للمبشرين، بقوة عظيمة، ملك القوات هو المحبووب، " -:(20: 11مز) مزمور إنجيل القداس
 " وفى بهاء بيت الحبيب أقسم الغنائم. هلليلويا
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بهاء بيوت وفي فاات  يل قنين" ع   ن  وق قني اا ف  نل قاادااا  = الرب ُيعطي كلمة للمبشرين. بقوة عظيمة
ف  ت ج م ذي وت إلقا  ز م قاذيت ترءا قاغنائاإل وقا ان" أا  ا ييذت ف  قاننيءم يحصل = الحبيب ُأقسِّم الغنائم

علد" ذ نددات قاددبقء قاددلي  ب ده قا ءدديح وذ د  ذدده قا ءددل   ندا قاءدديب فد  ذيددت حذيذده  تدد" يرءدا قاذ نددات )قاغنددائا( 
 وزا قاذ نات عل" نل قالساة قاتائذيا عل" نل قاا ا يا قاتائذيا  وف  قاننيءم قا ب ي

 
 بابة 21   -السنكسار:

 إستشهاد القديس متى اإلنجيلي البشير "
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس متى اإلنجيلي ، أحد االثنى عشر رسواًلوكان اسمه آلوى . وهو الذي كان 

يح اتبعني . فترك كل شئ وقام وتبعه جالسا عند مكان الجباية خارج مدينة كفر ناحوم . وقال له السيد المس
. وقد صنع السيد للمسيح وليمة في بيته ، جعلت الفريسيين يتذمرون عليه قائلين لتالميذه "لماذا يأكل 

معلمكم مع العشارين والخطاة" . فقال لهم يسوع "ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بل المرضى ، لم آت ألدعو 
 ( .01 - 11 25أبرارا بل خطاة إلى التوبة" )لو 

وقد كرز في أرض فلسطين وفى صور وصيدا . ثم ذهب إلى الحبشة ودخل بالد الكهنة وردهم إلى معرفة اهلل 
. و فقد جاء في أول تاريخ القديس تكال هيمانوت الحبشي أن أحد كهنة اإلسرائيليين ويدعى صادوق قد أرسل 

ه بأخيه عزاريا الكاهن ، وأخذ عزاريا معه ما يلزم ولده ويدعى "إبن الحكيم" يتسلط على بالد التجريا وأصحب
لتأدية الشعائر اليهودية في ذلك المكان . وتزوج عزريا بداقنادس إبنة أحد عظماء عاصمة التجريا ورزق 

منها ولدا أسماه صادوقا ، وولد صادوق الوي ، وصار هؤالء الكهنة يعلمون أهل الحبشة ما جاء بالتوراة ، 
ي ديوان الملك كعادة الكهنة في القبة . لذلك أطلق على إسم المدينة "مدينة الكهنة" ، ومع وكانوا يجتمعون ف

توالي السنين تحول أهل تلك المدينة إلى الوثنية ، حتى ذهب إليها القديس متى الرسول وهداهم إلى اإليمان 
يع الدخول إال إذا حلقت رأسك المسيحي و . وذلك أنه أراد دخول المدينة التقى به شاب وقال له: إنك ال تستط

ولحيتك وأمسكت بيدك سعفه . ففعل كما أخبره الشاب . وفيما هو يفكر في هذا ظهر له الرب يسوع في شكل 
ذلك الشاب الذي قابله سابقا وبعد أن عزاه وقواه غاب عنه . فأدرك أن ذلك الشاب كان هو رب المجد نفسه 

هيكل أبوللون فوجد رئيس الكهنة ، فخاطبه عن آلهته التي كانوا . ثم دخل المدينة كأحد كهنتها ومضى إلى 
يعبدونها وأخذ يوضح له كيف أنها ال تسمع وال تعي ، وأن اإلله الحقيقي القوي إنما هو الذي خلق السماء 

واألرض . وقد أجرى اهلل على يديه آية وذلك بأن هبطت عليهم مائدة من السماء ، وأشرق حولهم نور عظيم 
ا رأى أرميوس الكاهن هذه األعجوبة قال له "ما هو اسم إلهك؟" فأجاب الرسول "إلهي هو السيد . فلم

المسيح" . فأمن أرميوس الكاهن به وتبعته جماعة كثيرة . ولما علم حاكم المدينة بذلك أمر بإحراقهم . وحدث 
االبن فاستجاب له الرب وقام  عند ذلك أن مات ابن الوالي ، فصلى متى الرسول وتضرع إلى اهلل أن يقيم هذا

الولد من الموت . فلما رأى الوالي ذلك آمن هو وبقية أهل المدينة ، فعمدهم متى الرسول ورسم لهم أسقفا 
 وكهنة ، وبنى لهم كنيسة .
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وبعد أن كرز في بالد أخرى عاد إلى أورشليم فاجتمع إليه جماعة من اليهود الذين بشرهم وآمنوا بكرازته 
نه وطلبوا إليه أن يدون لهم ما بشرهم به ، فكتب بداية البشارة المنسوبة إليه باللغة العبرانية إال واصطبغوا م

أنه لم يتمها ، وقيل أنه كملها أثناء كرازته في الهند وكان ذلك في السنة األولى من ملك إقالديوس وهى 
 السنة التاسعة للصعود .

لوالي ودفن جسده في قرطاجنة قيسارية بواسطة قوم مؤمنين وكان إستشهاده رجما بالحجارة على يد فسطس ا
 ، في مكان مقدس .

 " صالته تكون معنا . آمين
 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل" 

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشور . 
 " . آمين . شفاعته تكون معنا

 واضع حساب االبقطي 21نياحة البابا ديمتريوس الكرام ال "
ميالدية ، تنيح األب البكر الطاهر ، مجاهد الشهوة وقاهر الطبيعة األنبا  114في مثل هذا اليوم من سنة 

الكتابة ، من باباوات اإلسكندرية . هذا القديس كان فالحا أميا ، ال يعرف القراءة و  21ديمتريوس األول ، وال 
وكان متزوجا . وأقام مع زوجته سبع وأربعين سنة ، إلى أن أختير بطريركا ، ولم يعرف أحدهما اآلخر معرفة 
األزواج ، بل لبثا طوال هذه المدة وهما في بكوريتهما وطهارتهما . ولم يكن أحد من الشعب يعرف ما هما 

 عليه . 
ادي عشر . ظهر له مالك الرب في رؤيا وأعلمه عن هذا ولما اقتربت نياحة القديس يوليانوس البابا إلح

القديس ، وأنه هو الذي سيصير بطريركا بعده . وأعطاه عالمة بقوله له: غدا يأتيك رجل ومعه عنقود عنب ، 
 فأمسكه عندك وصلى عليه . ولما انتبه من نومه ، أعلم من كان عنده من األساقفة والكهنة بهذه الرؤيا . 

أن وجد القديس ديمتريوس عنقودا من العنب في غير أوانه . فحمله إلى القديس يوليانوس وحدث في الغد 
بقصد نيل بركته . فمسكه األب البطريرك من يده وقال للحاضرين "هذا بطريركم بعدى" ، ثم صلى عليه 

ئية . وأنار الرب فأمسكوه وأبقوه إلى أن تنيح األب يوليانوس وأكملوا الصالة عليه . فامتَل من النعمة السما
عقله فتعلم القراءة والكتابة . ودرس كتب الكنيسة وتفاسيرها . وكانت أقوال النعمة تتدفق من فيه عندما يعظ 
. وهو الذي وضع حساب األبقطى الذي به تستخرج مواقيت األصوام على قواعد ثابتة . وقد كان المسيحيون 

اس مباشرة ، اقتداء بالسيد المسيح الذي صام بعد عماده قبل ذلك يصومون األربعين المقدسة بعد عيد الغط
. ثم يصومون أسبوع اآلالم منفصال ليكون الفصح المسيحي في األحد الذي يلي فصح اإلسرائيليين . وكان 

نيسان . أي أنهم كانوا يعيدون مع اليهود ، غير  24أيضا من المسيحيين من يحتفل بالفصح المسيحي يوم 
صح المسيحيين بقيامة السيد المسيح كان بعد الفصح الموسوي . ولذلك اهتم البابا ملتفتين إلى أن ف

ديمتريوس بوضع قواعد ثابتة لَلصوام واألعياد المسيحية . وضم األربعين المقدسة إلى أسبوع اآلالم . وكتب 
م بذلك إلى كل من أغابيانوس أسقف أورشليم و مكسيموس بطريرك أنطاكية وبطريرك رومية وغيره
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فاستحسنوه وعملوا بقواعده إلى اليوم . ما عدا كنيسة رومية فأنها عدلت عن ذلك واتبعت منذ القرن السادس 
عشر التقويم الغريغورى . وكانوا باباوات الكنيسة القبطية يبعثون برسائلهم الفصحية إلى أنحاء المعمورة 

. ويرجع لهم الفضل األول في تعيين يوم ليحتفل المسيحيون بعيد الفصح في يوم واحد ليكون السرور عاما 
 الفصح المسيحي . 

وكان اهلل مع هذا االب لطهارته . وكان قد منحه موهبة أنه إذا أكمل القداس وتقدم الشعب لتنأول القربان 
المقدس ، كان ينظر السيد المسيح يدفع بيده من يستحق ، أما إذا تقدم من ال يستحق فإنه يظهر له ذنبه 

له باالقتراب حتى يعترف بخطيئته فيؤنبه االب عليها ، ويقول له "تنح عن خطيئتك وتب وبعد ذلك وال يسمح 
 تقدم وتنأول األسرار المقدسة" . فاستقامت رعيته في زمانه . 

ولكثرة تبكيته الخطاة وحثهم على التوبة والطهارة ، تذمر بعضهم وقالوا هذا الرجل متزوج فكيف يوبخنا . فأراد 
الى إظهار فضائله فأتاه مالك الرب في الليل وقال له "يا ديمتريوس ال تطلب خالصك وتترك غيرك يهلك اهلل تع

في شكه" فاستوضحه األب هذا القول فقال له "يجب أن تكشف للشعب السر الذي بينك وبين زوجتك حتى 
وج من الكنيسة ثم أخذ يزول عنهم الشك" . وفى الصباح بعد أن أقام القداس اإللهي أمر الشعب بعدم الخر 

جمرا ووضعه في أزار زوجته وفى بللينه وطاف االثنان الكنيسة ولم تحترق ثيابهما . فتعجب الشعب من هذه 
المعجزة . ثم عرفهم أنه وزوجته لم يعرفا بعضهما المعرفة الزوجية إلى اليوم . فزال من الشعب الشك وتيقنوا 

 طهارة هذا األب وبتوليته . 
مه مخالفون منهم إقليمس وأوريجانوس وأريانوس وغيورهم ووضوعوا كتبوا محالفوة فحورمهم . ولوم وظهر في أيا

يفتر أيام رياسته عن تعليم وتثبيت المؤمنين في اإليمان الصحيح . ولما كبر وضوعف كوان يحمول علوى محفوة 
أن توزوج ، إلى الكنيسة ليعلم الشعب . وبلوغ مون العمور مائوة وخموس سونوات . منهوا خموس عشورة سونة إلوى 

وسووبع وأربعووين سوونة إلووى أن صووار بطريركووا ، وثووالث وأربعووين سوونة فووي البطريركيووة . ثووم تنوويح بسووالم . بركووة 
 " صالته تكون معنا . آمين .

 استشهاد متى اإلنجيلي
 بشنس 25وتقرأ هذه القراءات يوم 

 ًا.وهو ذكرى استشهاد سمعان الغيور أو سمعان القانوي الرسول أحد اإلثنى عشر تلميذ
لتا ه قاءيب قا ءيح فصا  أحب قات  يل قنين" ع    و نلق ء ااا ناا  ا ج اعم قاغيو يا  و ت" ناا ع ا ًق وق 

نددداا ن   ددا ادده  اضددد  ءدديئ ون   ددا غيددد ه  سنيددم يرتلددوا قا و ددداا   تدد" وءدد اااو ددا نددانوق فدد  ح اءدددتاا قاو 
 قا ءيح ايصي   ءواًل و بيءًا و ايبًق 

 
 السنكسار اليوم

 إستشهاد القديس سمعان القانوي الغيور سبشن25
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سمعان الغيور الرسول الشهير بسومعان القوانوى ، وقود ذكوره 
 كل من متى ومرقس بأسم القانوي 

( ، وذكره لوقا في انجيله وسفر أعمال الرسل بأسوم الغيوور ) لوو  28:  0، مر  4:  20) مت 
، أسوووم سووومعان معنووواه مسوووتمع ، ويقوووال أن تسووومية " الغيوووور " هوووي (  20:  2، أع  25:  1

الموورادف اليونوواني للكلمووة العبريووة " القووانوي " وهووذه التسوومية توودل علووى أنووه موون ضوومن جماعووة 
 الغيورين الثائرين ، الذين عرفوا بتمسكهم الشديد بالطقوس الموسوية . 

، ويقوال أنوه كوان صواحب عورس قانوا القديس سمعان الغيور من سبط أفرايم ، وأسم أبيه فيلبس 
الجليل الذي حول فيه السيد المسيح الماء إلى خمر ، مما جعله بعد تلك اآلية أن يترك كل شوئ 
ويتبع المخلص ، صار من التالميذ اإلثنى عشر ) مصباح الظلمة ألبن كبر ( ، كما كان حاضورا 

نانيوة حوامال سونارة بهوا سومكة ، في معجزة الخمس أرغفة والسمكتين لذلك تصوره األيقونوات اليو 
كما يحمل سلة خبز ، ويخلط البعض بينه وبين سمعان أحد المدعوين أخو الرب ، وأخي يعقوب 

خلفا ليعقوب البوار ، لكون هوذا  201البار ويهوذا الرسول ، الذي صار أسقفا ألورشليم في سنة 
 خطأ . . . فسمعان الذي نحن بصدده هو أحد الرسل اإلثنى عشر . 

شور القووديس فووي شوومال أفريقيووا ) قرطاجنووة ( ثووم أسووبانيا ، فجووزر بريطانيووا مووع القووديس يوسووف ب
 الرامي وأسس كنيسة هناك ثم رحل إلى سوريا وفلسطين وكان معه القديس تداوس الرسول

) يهوذا الرسول ( ثم ذهبا إلى بالد ما بين النهورين ) العوراق ( وبوالد فوارس . فلموا وصوال بوالد  
جيوشوها تسوتعد لمهاجموة بوالد الهنود ، ولموا دخوال المعسوكر صومت الشوياطين التوي فارس وجودا 

كانووت تنطووق بووالنبوات علووى أيوودي السووحرة . ونطقووت فووي إحوودى األصوونام وقالووت أن ذلووك بسووبب 
تداوس وسمعان رسواًلالسيد المسيح ، فأحضرهما القائد ليعرف السبب ، فبشوراه بالسويد المسويح 

ك رسول مون الهنود حواملين صولحا ألجول مصولحتك " وقود كوان ، فعظموت ، ثم قاال له " غدا سويأتي
منزلتهما لديه وأمن بالسيد المسيح ، كما تبعه شعب غفير ، وجال الرسواًلن مبشران حتوى دخوال 
شوونعار ، فثووار كهنتهووا التووي لَلوثووان ، فأمسووكوهما وطرحوهمووا فووي السووجن ، ثووم أمروهمووا تقووديم 

مجواهرين بأسووم الوورب يسووع بكوول شوجاعة ، فقتلوووا القووديس  العبوادة للشوومس والكواكوب ، فرفضوووا
 تداوس بفأس وحربة ، ونشروا القديس سمعان القانوي . 

وقيوول أن جسوودهما محفوووظ بكنيسووة القووديس بطوورس برومووا ، كمووا يوجوود أجووزاء منهمووا بكنيسووة 
 القديس ساثوربينوس بأسبانيا ، وأجزاء أخرى بدير نوريت بكولونيا في المانيا .

 لواتهما تكون معنا أمينبركة ص
 شهيد بدندرة 400إستشهاد 

في مثل هذا اليوم إستشهد بمدينة دندره أربعمائة شهيد بعد أن قاسوا عذابات كثيرة وكان ذلك 
 في أوأخر ملك دقلديانوس . صالتهم تكون معنا . آمين



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني عشر من شهر بابة(

 

 
122 

 
حك، يا أيها الخائفوة فأذيع اسمك بين إخوتي، وفى وسط الجماعة أسب"  -:(11-12: 12مز) مزمور العشية

 " الرب سبحوه، ويا معشر ذرية يعقوب مجدوه. هلليلويا
 دلق = وفوي وسوط الجماعوة أسوبحك ت" ذ   ف  قاياوبيم ونتب إنجيله ف  أو  ليا  = فأذيع إسمك بين إخوتي

 ع ل قا ءل ذل ع ل نل قا ؤ نيا 
 

  -:(20-9:9)مت إنجيل العشية
نسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام و و فيما يسوع مجتاز من هناك راى ا -9"

 تبعه.
 و بينما هو متكئ في البيت اذا عشارون و خطاة كثيرون قد جاءوا و اتكاوا مع يسوع و تالميذه. -20 
 فلما نظر الفريسيون قالوا لتالميذه لماذا ياكل معلمكم مع العشارين و الخطاة. -22 
 قال لهم ال يحتاج االصحاء الى طبيب بل المرضى.فلما سمع يسوع  -21 
 "فاذهبوا و تعلموا ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة الني لم ات الدعوا ابرارا بل خطاة الى التوبة -20 

 أناجيل قاربق  وع يم وذان :
ول و دو الوي وال نلاا عا إلتيا  قاءيب قا ءيح ا ت" بقعيًا إياه  ا  ناا قاجذايم  والحظ أا او ا يلن  إء ه ق 

يرول أنه  ت" قننجيل  أحب قنيند  ع د  إحت ق دًا  نده قننجيلد  قاردبي   واندا  تد" يدلن  إءد ه فد  إنجيلده ن دا 
( والحدظ  ذدول قاد ب الا دا يا وقالسداة فادو قاسذيدب قادلي أتد" 15:1تد 1 ال ذوا  عا ندءده أنده أول قالسداة )

 ا  ت" صنع واي م ال ب ف  ذيته  جل قا  ض"  يل  ت" وء ااا قاغيو   ون حظ أ
 

بشرُت بعدلك فى جماعة عظيمة، هوذا ال أمنوع شوفتي، أنوت يوارب قود علموت " -:(9-8: 09مز) مزمور باكر
 " برى، لم أكتم عدلك فى قلبي. هلليلويا

  لق ع ل قا ءل = هوذا ال أمنع شفتيإ ا ة ان قزته ف  قاحذ م وقاانب  = بشرت بعدلك في جماعة عظيمة
 

  -(:21-20: 1مر) يل باكرإنج
 ثم خرج ايضا الى البحر و اتى اليه كل الجمع فعلمهم. -20 "
 و فيما هو مجتاز راى الوي بن حلفى جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني فقام و تبعه. -24 
نهم و فيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين و الخطاة يتكئون مع يسوع و تالميذه ال  -25 

 كانوا كثيرين و تبعوه.
و اما الكتبة و الفريسيون فلما راوه ياكل مع العشارين و الخطاة قالوا لتالميذه ما باله ياكل و يشرب  -21 

 مع العشارين و الخطاة.
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فلما سمع يسوع قال لهم ال يحتاج االصحاء الى طبيوب بول المرضوى لوم ات الدعوو ابورارا بول خطواة الوى  -21 
 " التوبة
 يل قاربق  وع يم وذان :أناج

نلاا عا إلتيا  قاءيب قا ءيح ا ت" بقعيًا إياه  ا  ناا قاجذايم  والحظ أا او ا يلن  إء ه ق ول و دو الوي وال 
يرول أنه  ت" قننجيل  أحب قنيند  ع د  إحت ق دًا  نده قننجيلد  قاردبي   واندا  تد" يدلن  إءد ه فد  إنجيلده ن دا 

( والحدظ  ذدول قاد ب الا دا يا وقالسداة فادو قاسذيدب قادلي أتد" 15:1تد 1لسداة ) ال ذوا  عا ندءده أنده أول قا
  جل قا  ض"  يل  ت" وء ااا قاغيو   ون حظ أا  ت" صنع واي م ال ب ف  ذيته 

 
  -:(29-22:4)أف البولس

 و هو اعطى البعض ان يكونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين. -22 "
 الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. -21 
الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية االيمان و معرفة ابن اهلل الى انسان كامل الى قياس قامة ملء  -20 

 المسيح.
كي ال نكون فيما بعد اطفاال مضطربين و محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة  -24 

 الضالل.
 بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح. -25 
الذي منه كل الجسد مركبا معا و مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل  -21 

 نمو الجسد لبنيانه في المحبة.
 مم ايضا ببطل ذهنهم.فاقول هذا و اشهد في الرب ان ال تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر اال -21 
 اذ هم مظلمو الفكر و متجنبون عن حياة اهلل لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غالظة قلوبهم. -28 
 " الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع -29 

وقحدب  وق ذده  ونءد ع بعدوة  قا ب  و قادلي يلتدا   ءدله وياسد  ندل..= أعطى البعض أن يكونوا رساًل والبعض
و نددلق ندداا  تدد"  ذددل أا = مظلمووو الفكوور وغربوواء عوون حيوواة اهلل لسووبب الجهوول الووذي فوويهمقا ءددول عددا  ددا  ددا 

 يا ف قا ءيح، انا إل ع ف قا ءيح بعاه إا" ذيته تا نًا جاله قاربيا 
 

  -:(21-0:2بط2) الكاثوليكون
حمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب ر  -0 "

 من االموات.
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -4 
 انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير. -5 
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 زنون يسيرا بتجارب متنوعة.الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تح -1 
لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و  -1 

 المجد عند استعالن يسوع المسيح.
ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  -8 

 مجيد.
 نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -20 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي  -22 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
نهووم لوويس النفسووهم بوول لنووا كووانوا يخوودمون بهووذه االمووور التووي اخبوورتم بهووا انووتم االن الووذين اعلوون لهووم ا -21 

 " بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها
 ناا  لق ذوقءسم قا ءل = الخالص المستعد أن يعلن في الزمن األخير

 .بل جعلوا نفوسهم لكم خدامًا بهذه األمور التي أخبرتم بها أنتم ألنهم ليسوا ألنفسهم كانوا يعملون
 

  -:(28-21:5)أع اإلبركسيس
و جرت على ايدي الرسل ايات و عجائب كثيرة في الشعب و كان الجميع بنفس واحدة في رواق  -21 "

 سليمان.
 م.و اما االخرون فلم يكن احد منهم يجسر ان يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمه -20 
 و كان مؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال و نساء. -24 
حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع و يضعونهم على فرش و اسرة حتى اذا جاء  -25 

 بطرس يخيم و لو ظله على احد منهم.
نجسة و كانوا  و اجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى و معذبين من ارواح -21 

 يبراون جميعهم.
 فقام رئيس الكهنة و جميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين و امتالوا غيرة. -21 
 " فالقوا ايديهم على الرسل و وضعوهم في حبس العامة -28 

 وانا  ناك بقئ ًا صليب يح لهوجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب ع ل قا ءل ناا ذروة  
.فوووووووووووووووألقوا أيوووووووووووووووديهم علوووووووووووووووى الرسووووووووووووووول ووضوووووووووووووووعوهم فوووووووووووووووي حوووووووووووووووبس العاموووووووووووووووة جدددددددددددددددال قهلل  
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                اليوم الرابع عشر من شهر بابه
 نياحة القديس فيلبس أحد السبعة شمامسة

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 
 

 (0، 05: 18مز)
 (10-2:20)لو
 (9-8: 244مز)

 (52-40:2)يو
 (1:0-22:1)تي

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (20-5:5يو2)
 (09-11:8)أع
 (1-2: 02مز)

 (12-2:0)يو

  -:(12-2:0)يو إنجيل القداس
 كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. -2 "
هذا جاء الى يسوع ليال و قال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من اهلل معلما الن ليس احد يقدر ان يعمل  -1 

 يكن اهلل معه.هذه االيات التي انت تعمل ان لم 
 اجاب يسوع و قال له الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد من فوق ال يقدر ان يرى ملكوت اهلل. -0 
 قال له نيقوديموس كيف يمكن االنسان ان يولد و هو شيخ العله يقدر ان يدخل بطن امه ثانية و يولد. -4 
 ن الماء و الروح ال يقدر ان يدخل ملكوت اهلل.اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد ال يولد م -5 
 المولود من الجسد جسد هو و المولود من الروح هو روح. -1 
 ال تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولدوا من فوق. -1 
الريح تهب حيث تشاء و تسمع صوتها لكنك ال تعلم من اين تاتي و ال الى اين تذهب هكذا كل من ولد  -8 

 من الروح.
 جاب نيقوديموس و قال له كيف يمكن ان يكون هذا.ا -9 
 اجاب يسوع و قال له انت معلم اسرائيل و لست تعلم هذا. -20 
 الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلون شهادتنا. -22 
 السماويات.ان كنت قلت لكم االرضيات و لستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم  -21 
 و ليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن االنسان الذي هو في السماء. -20 
 و كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن االنسان. -24 
 لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة االبدية. -25 
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بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة النه هكذا احب اهلل العالم حتى  -21 
 االبدية.

 النه لم يرسل اهلل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. -21 
 الذي يؤمن به ال يدان و الذي ال يؤمن قد دين النه لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد. -28 
قد جاء الى العالم و احب الناس الظلمة اكثر من النور الن اعمالهم و هذه هي الدينونة ان النور  -29 

 كانت شريرة.
 الن كل من يعمل السيات يبغض النور و ال ياتي الى النور لئال توبخ اعماله. -10 
 " و اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها باهلل معمولة -12 

إن كووان أحوود ال يولوود موون الموواء والووروح ال يقوودر أن يوودخل  ب  ددع نيروبي دو  إل دلق قننجيددل  ددو حددوق  قاءدديب قادد  
ألن كول مون يوؤمن و لق عدا قا ا وبيدم، ولادك  ا فيلدذ  إ دتا  ذأنده يا دب  وق  دتا  أيضدًا ذن قزتده " ملكوت اهلل

 .بالمسيح تكون له الحياة األبدية
 

آثوامهم، والوذين ُسوترت خطايواهم، طووبى طوبواهم الوذين تركوت لهوم " -:(1-2: 02موز) مزمور إنجيل القوداس
 " للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية، وال فى فمه غش. هلليلويا

و دلق تدا  طوباهم الذين تركت لهم أثامهم. والذين سترت خطاياهم. طوبى للرجل لذي لم يحسوب لوه الورب خطيوة
عت ب للص )    (16:16ذاني اا وقا ا وبيم، ف ا آ ا وق 

 
 بابة 24   -السنكسار:

 نياحة القديس فيلبس أحد الشمامسة السبعة "
( وهو غير أحد االثنا عشر تلميذا .  5:1في مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلبس أحد الشمامسة السبعة ) اع

كان من أهل قيصرية فلسطين . ولما عبر الرب يسوع له المجد بتلك الجهة وعلم بها سمع هذا القديس 
ولما أختار الرب السبعين تلميذّا وأرسلهم ليكرزوا ويشفوا المرضى كان هذا التلميذ  تعليمه فتبعه في الحال .

 أحدهم ، وأختاره الرسل اإلثنا عشر واحدا من السبعة الشمامسة الذين أقامهم للخدمة . 
وقد بشر هذا الرسول في مدن السامرة وعمد أهلها . وهو الذي عمد أيضا سيمون الساحر الذي هلك لما 

 ن يقتنى موهبة الروح القدس بالمال . قصد أ
ثم أن مالك الرب كلم فيلبس قائال "قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحودرة مون أورشوليم إلوى غوزة التوي 
ذا رجل حبشي خصي وزيور لكنداكوة ملكوة الحبشوة كوان علوى جميوع خزائنهوا . فهوذا  هي برية" . فقام وذهب وا 

ان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في نبوة إشعياءء النبي فقال الروح كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد وك
لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة ، فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ في سفر إشعياءء النبي فقال له "العلك تفهم 
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موا فصول ما أنت تقرأ؟" ، فقال "كيف يمكنني إن لم يرشودني أحود" . وطلوب فيلوبس أن يصوعد ويجلوس معوه . وأ
الكتاب الذي كان يقرأه فكان "مثل شاة سيقت إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه 
. في تواضعه انتزع قضاؤه وجيله من يخبور بوه ألن حياتوه تنتوزع مون األرض" . فأجواب الخصوي فيلوبس وقوال 

ففتح فيلوبس فواه وابتودأ مون هوذا الكتواب  "أطلب إليك عن من يقول هذا النبي ، عن نفسه أم عن واحد آخر" .
فبشره بيسوع . وفيما هما سائران في الطريق أقبال على ماء ، فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد ، 
فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز ، فأجاب وقال أنا أومن أن يسووع هوو أبون اهلل ، فوأمر أن تقوف 

المواء فيلوبس والخصوي فعموده . ولموا صوعدا مون المواء خطوف روح الورب فيلوبس فلوم المركبة فنزال كالهما إلى 
يبصره الخصي أيضا . وذهب في طريقه فرحا ، وأما فيلبس فوجد فوي أشودود . وبينموا هوو مجتواز كوان يبشور 

( وطواف بوالد آسويا وكورز فيهوا بالبشوارة المحييوة . 40: 1،  11:  8جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية)أع 
ان له أربع بنات يبشرن معه . ورد كثيرين من اليهود والسامرة وغيرهم إلى حظيورة اإليموان . وتنويح بسوالم وك

 " . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديّا . آمين .
 

لتدا ه قات  يدل ايندوا   اءدًا  و دو ع دب أ دل  نياحة القديس فيلوبس أحدب قاءدذام   ا ءدم  ونداا أحدب قاءدذايا وق 
 ءا  ة وءي وا قاءاح  وقالص  قاحذ   قا

  برمهات15وتقرأ هذه القراءات أيضًا في 
 وفيه تلنا  نياحم قاربي  أونيءيدو   قا ءول أحب قاءذايا  وذ   ذاننجيل ف  أ انا نيي ة و ءا أءردًا 

 
 السنكسار اليوم

 نياحة القديس فريسكا أو نيسوفورس أحد السبعين رسوالً  برمهات15
ا اليوم تنيح القديس العظيم فريسكا أو نيسوفورس أحد السبعين رسواًلهذا الرسول كان في مثل هذ

موون بنووى إسوورائيل موون سووبط بنيووامين ، ابنووا ألبوووين حووافظين للنوواموس . وكووان موون الووذين تبعوووا 
 المخلص وسمعوا تعاليمه وشاهدوا آياته ومعجزاته 
نايين من الموت ، كان هذا القديس حاضرا  فلما أقام السيد المسيح له المجد ابن األرملة بمدينة

، فتقدم بال تردد الى الرب يسوع تاركا االستضاءة بسراج الناموس اليهودي ليستنير بشمس البر 
. وأمن به من كل قلبه ، ثم تعمد وصار أحد السبعين رسواًل. وكان مع التالميذ فى علية صهيون 

بالد كثيرة . ثم رسم أسقفا على خورانياس .  وقت حلول الروح المعزى . وقد بشر باإلنجيل فى
فعلم أهلها وأنارهم بتعليمه ووعظه ، ثم عمدهم . وبعد أن أكمل سعيه المقدس تنيح بسالم ، 
حدى  ونال إكليل المجد السماوي وعمره سبعون سنة . منها تسع وعشرون سنة يهوديا . وا 

 الثانية الىوأربعون سنة مسيحيا ، وقد ذكره القديس بولس فى رسالته 
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 ( . صالته تكون معنا . آمين 29: 4تى  1تيموثاوس ) 
 نياحة البابا متاؤس الثالث

م ( ، فوى يووم سوبت لعوازر ، تنويح  2141موارس  02ش )  2011فى مثل هذا اليوم مون سونة 
البابا متاوس الثالث البطريرك المائوة وهوو يعورف باسوم متوى الطووخى . وهوو ابون أبووين مسوحيين 

طوخ النصارى بإقليم المنوفية . وكانا خائفين من اهلل محبين للغرباء ، محسنين للفقراء من ناحية 
والمحتاجين . رزقهم اهلل باالبن تادرس فأحسنا تربيته وأدباه بكل أدب روحاني وعلماه كتب البيعوة 
ن المقدسة وحلوت نعموة اهلل علوى هوذا االبون المبوارك فانكوب علوى الودرس والتعلويم المسويحى الوى أ

حركته نعمة اهلل الى السيرة المالئكية والحياة النسكية فخرج من بلده وترك أهله وأقاربه وتبع قول 
المسيح له المجد ومضى الى برية شيهيت ميزان القلوب وترهب بكنيسة القديس العظيم أبى مقوار 

ي الفضويلة فجاهد فوي النسوك والعبوادة جهوادا بليغوا . فرسوموه قسوا ، فتزايود فوى التقشوف ، ونموا فو
 فأقاموه قمصا ورئيسا على الدير المذكور . 

وبعد قليل تنيح البابا يؤانس الخامس عشر البطريرك التاسع والتسعون ، فاجتمع اآلبواء األسواقفة 
وجماعة الكهنة و األراخنة إلختيار من يصلح العتالء الكرسى المرقسوى األسوكندري وواظبووا علوى 

له المجود أن يقويم لهوم راعيوا صوالحا لكوي يحورس شوعبه وبوإرادة الصالة طالبين من السيد المسيح 
السيد المسويح ، راعوى الرعواة ، اتفوق رأى الجميوع علوى تقوديم األب توادرس قموص ديور أبوى مقوار 

النسيء سنة  4بطريركا . فتوجهوا إلى الدير وامسكوه قهرا وكرسوه بطريركا باسم متاوس في يوم 
 ش  2041

. وكوان المتقودم فوي تكريسوه األنبوا يوؤانس مطوران السوريان ، فلمووا  م ( 2102سوبتمبر سونة  1) 
جلس هذا البابا على الكرسى الرسولى رعى رعية المسيح أحسن رعاية ، وكان هدوء وسوالم علوى 
المؤمنين فى أيامه ، وارتاحت البيع من الشدة التى كانوت فيهوا فحسوده إبلويس عودو الخيور وحورك 

الوالي بمصر وأعلموه أن الذي يعتلوى كرسوى البطريركيوة كوان يودفع عليه أعوان السوء فذهبوا إلى 
للوووالى موواال كثيوورا . وأسووتمع الوووالى لوشووايتهم ، واسووتدعى البابووا إليووه لهووذا الغوورض . فقووام جماعووة 
األراخنة وقابلوا الوالى ، فلم يسألهم عن عدم حضور البابا ، بل تكلم معهم في شأن الرسووم التوى 

لزمهم بإحضار أربعة آالف قرش فنزلوا من عنده وهم في غوم مون جوراء فداحوة يدفعها البطريرك وأ
الغرامة ولكن اهلل عز وجول شوأنه الوذي ال يشواء هوالك أحود وضوع الحنوان فوى قلوب رجول إسورائيلي 
فقام بدفع المبلغ المطلوب الى الوالى ، وتعهد له األراخنوة بورده ووزعووه علويهم الغراموة الفادحوة . 

القبلي لجمع المطلوب منه ، ولشدة أيمانه وقوة يقينوه فوى معونوة اهلل تحونن قلوب  فنزل الى الوجه
الشعب عليوه وأعطووه المطلووب عون طيوب خواطر وبعود قليول حضور الوى الوجوه البحوري لكوي يفتقود 
رعيتووه ، فنووزل بناحيووة برمووا . وأتووى إليووه هنوواك أهووالي مدينووة طوووخ بلووده ، ودعوووه لزيووارة الناحيووة 

أجاب الطلب . وفى زمن هذا البطريرك وقع غالء عظيم فى كول أرض مصور ، لوم ليتباركوا منه ، ف
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يصوور مثلووه قووط ، حتووى وصوول ثموون إردب القمووح الووى خمسووة دنووانير ولووم يتمكنوووا موون شوورائه . ولووم 
يتيسر الحصول عليه إال عند القليل من الناس ، حتى أكل األهالي الحيوانات الميتة ، ومونهم مون 

موا ومواتوا ، ومونهم مون دقووا العظوم وأكلووه ، ومونهم مون كوانوا يبحثوون عون أكلوا لحم الدواب فتور 
الحب فى الكيمان ليلتقطه فتسقط عليهم ويموتوون وموات خلوق كثيور ال يحصوى عودده ، وذلوك فوى 

م ( ثم استمر الغالء سنتين ، وكان والوى الصوعيد وقتئوذ حيودر بوك .  2102) 0ش  2041سنة 
ى النيل بفيضان عال غمر كل أال راضى وتولى الصعيد فوى م ( أت 2104ش )  2050وفي سنة 

ش ، وزرعت الوبالد  2050ذاك الحين األمير على بك الدفتردارى وحضر إليه فى شهر بابه سنة 
واطمأن الناس ، وزال كابوس الغالء ، وانخفضت األسعار . وفوى تلوك السونة أرسول السولطان موراد 

بصورة خاتم سليمان ، وذكروا أنهم عثروا عليها فى  الرابع مراكب موسوقة نحاس أقراص مختومة
رسوال عوضوها  21خزانة قسطنطين الملك ، وبلغ وزنها  ألف قنطار . وأمر الوالى بسوكها نقديوة وا 

ثالثمائة ألف درهم ، فقام الوالى بتوزيع هذا النحاس بالقوة على أهوالي مصور والصوعيد بسوعر كول 
ر عظويم علوى األهوالي ، كموا حصول ضويق عظويم فوى قنطار ثمانين قرشا . ووقع بسوبب ذلوك ضور 

البلد ، وخسارة كبيورة فوي ثوروة الوبالد ، مموا لوم يكون لوه مثيول حتوى أضوطر أغلوب النواس إلوى بيوع 
 ممتلكاتهم . وحصل الوالى من النحاس المذكور على أموال طائلة أرسلت الى اآلستانة 

وة فووى توزيووع النحوواس المووذكور غضووب ولمووا بلووغ السوولطان أن الباشووا الوووالى اسووتعمل الظلووم والقسوو
 عليه واستدعاه من مصر . ولما حضر أمر بضرب عنقه وولى غيره على مصر . 

وفى تلك السنة أرسل ملك أثيوبيا يطلب مطرانا . فرسم له البابا متاوس مطرانوا مون أهوالي أسويوط 
، حتى عزلوه ورسموا  وأرسله إليه . وقد حلت بهذا المطران أحزان وشدائد كثيرة أثناء وجوده هناك

 بدال منه . . 
وبعد إتماما البابا زيارته الرعوية لشعب الوجه البحري ، وقبوله دعوة أهالي طوخ لزيارة بلدهم ، 

قام معهم من برما ميمما شطر طوخ النصارى . وعندما اقترب من الناحية استقبله جماعة الكهنة 
ل والتراتيل الروحية التى تليق بكرامته ، وأدخلوه وكافة الشعب المسيحى ، وتلقوه باإلكرام والتبجي

الى البيعة بمجد وكرامة . وأقام عندهم سنة كاملة وهو يعظ الشعب ويعلمهم ولما كان يوم السبت 
المبارك ذكرى اليوم الذي أقام فيه الرب لعازر من بين األموات اجتمع بالكهنة والشعب بعد إقامة 

 بالهام الروح القدس ان قبره سيكون فى بيعة هذه البلدة وانه القداس ، وأكل معهم وودعهم قائال
ال يبرح طوخ وصرف الشعب وقام ليستريح فى منزل أحد الشمامسة . فلما حضر الشماس ودخل 
حجرة البابا وجده راقدا على فراشه ، وهو متجه ناحية المشرق ويداه على صدره مثال الصليب 

فاعلموا جماعة الكهنة والشعب ، فحضروا مسرعين  المقدس ، وقد أسلم روحه بيد الرب .
ووجدوه قد تنيح ولم يتغير منظره بل كان وجهه يتَلأل كالشمس فأحضروا جسده المبارك الى 

البيعة وصلوا عليه بما يليق باآلباء البطاركة ودفنوه بالبيعة بناحية طوخ بلده . . وقد أقام على 
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يوًما لم يذق فيها لحما ، ولم يشرب خمرا .  10أشهر و  1سنة و  24الكرسى الرسولى مدة 
 وتتيح بشيخوخة صالحة حسنة وكاملة . لتكن صلواته وبركاته معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 
عجيب هو اهلل فى قديسويه، إلوه إسورائيل هوو يعطوى قووة وعوزاء لشوعبه،  إل -:(0، 05: 18مز) مزمور العشية

 إل هلل، ويتنعمون بالسرور. هلليلوياوالصديقون يفرحون ويتهللون أمام ا
إلووه إسوورائيل هووو ويظادد   ددلق فدد  قاءددلساا قاددلي أعسدداه ا ءددله فصددناوق عجائددب  = عجيووب هووو اهلل فووي قديسوويه

 ف لنوت قهلل قالي يذ   ذه قا ءل ء اته  وة وعزقء وف ح = يعطي قوة وعزاًء لشعبه والصديقون يفرحون
 

  -:(10-2:20)لو إنجيل العشية
د ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا و ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة و موضع و بع -2 "

 حيث كان هو مزمعا ان ياتي.
 فقال لهم ان الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. -1 
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمالن بين ذئاب. -0 
 ملوا كيسا و ال مزودا و ال احذية و ال تسلموا على احد في الطريق.ال تح -4 
 و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت. -5 
 فان كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه و اال فيرجع اليكم. -1 
قلوا من بيت الى و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم الن الفاعل مستحق اجرته ال تنت -1 

 بيت.
 و اية مدينة دخلتموها و قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. -8 
 و اشفوا المرضى الذين فيها و قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت اهلل. -9 
 و اية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها و قولوا. -20 
 لكم و لكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت اهلل. حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه -22 
 و اقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة. -21 
ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة فيكما  -20 

 لرماد.لتابتا قديما جالستين في المسوح و ا
 و لكن صور و صيدا يكون لهما في الدين حالة اكثر احتماال مما لكما. -24 
 و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية. -25 
 الذي يسمع منكم يسمع مني و الذي يرذلكم يرذلني و الذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. -21 
 ب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.فرجع السبعون بفرح قائلين يا ر  -21 
 فقال لهم رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. -28 
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 ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات و العقارب و كل قوة العدو و ال يضركم شيء. -29 
 " تو لكن ال تفرحوا بهذا ان االرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوا -10 

 -عا إ ءاايم قاءذايا فديلذ  وأونيءيدو   ن   ا  ا قاءذايا  وقهلل أعسا ا ءساا:
 .إشفوا المرضى الذين فيها .2
 .يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال يضرهم شئ .1
 قد إقتورب مونكموعل" قا ءل أا يذ  وق ذدأا . أي بيت دخلتموه فقولوا أواًل السالم لهذا البيتياسوق قاء ا   .0

 .ملكوت اهلل
 

قديسوك يباركونك، ومجد ملكوك يصوفون، وبقوتوك ينطقوون، لُيظهوروا لبنوى  " -:(9-8: 244مز) مزمور باكر
 " البشر قدرتك. هلليلويا

  ز و  ذان :
فنينائيل  ال ال ب إلأنت  ومجد ملكك يصفونن ا ذا ك نينائيل قاءيب قا ءيح )إنجيل ذان (  = قديسوك يباركونك
ليظهوروا ت  لك إء قئيلإل  و لق  ا فاله نل قا ءل وقات  يل إل أظا وق  وة قا ءيح و ب ته الادااا   و إذا قهلل  أن

 .لبني البشر قدرتك
 

  -:(52-40:2)يو إنجيل باكر
 في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. -40"
 رس.و كان فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بط -44 
فيلبس وجد نثنائيل و قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس و االنبياء يسوع ابن يوسف  -45 

 الذي من الناصرة.
 فقال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح قال له فيلبس تعال و انظر. -41 
 ال غش فيه.و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا  -41 
 قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب يسوع و قال له قبل ان دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك. -48 
 اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن اهلل انت ملك اسرائيل. -49 
 اجاب يسوع و قال له هل امنت الني قلت لك اني رايتك تحت التينة سوف ترى اعظم من هذا. -50 
و قال له الحق الحق اقول لكم من االن ترون السماء مفتوحة و مالئكة اهلل يصعدون و ينزلوون علوى  -52 

 " ابن االنسان
فصل  لق قننجيل عا بعوة فيلذ  تل يل قا ءديح و دلق  دا قنيند" ع د   أ دا فيلدذ  قادلي نحتددل ذدلن   نياحتده 

 قادصل ات اذه ق ء اء  لق قايوا فاو  ا قا  ا ءم  انا قاننيءم إلتا ت  لق 
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  -:(1:0-22:1)تي البولس
 (25-22:1)تي
 النه قد ظهرت نعمة اهلل المخلصة لجميع الناس. -22"
 معلمة ايانا ان ننكر الفجور و الشهوات العالمية و نعيش بالتعقل و البر و التقوى في العالم الحاضر. -21 
 م و مخلصنا يسوع المسيح.منتظرين الرجاء المبارك و ظهور مجد اهلل العظي -20 
 الذي بذل نفسه الجلنا لكي يفدينا من كل اثم و يطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنة. -24 
 " تكلم بهذه و عظ و وبخ بكل سلطان ال يستهن بك احد. -25 

 (1-2:0)تي
 الح.ذكرهم ان يخضعوا للرياسات و السالطين و يطيعوا و يكونوا مستعدين لكل عمل ص -2 "
 و ال يطعنوا في احد و يكونوا غير مخاصمين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس. -1 
الننا كنا نحن ايضا قبال اغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات و لذات مختلفة عائشين في  -0 

 الخبث و الحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا.
 انه.و لكن حين ظهر لطف مخلصنا اهلل و احس -4 
 ال باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني و تجديد الروح القدس. -5 
 الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. -1 
 " حتى اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة االبدية -1 

 .د الثانيبرحمته خلصنا بغسل الميال: قاذوا عا قا ا وبيم فد  
 ن   ع ل قا ءل تنلا ذاله وعظ ووذخ ذنل ءلساا  وف  قاذوا 

 
  -:(20-5:5يو2) الكاثوليكون

 من هو الذي يغلب العالم اال الذي يؤمن ان يسوع هو ابن اهلل. -5 "
هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح ال بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد الن  -1 
 لروح هو الحق.ا
 فان الذين يشهدون في السماء هم ثالثة االب و الكلمة و الروح القدس و هؤالء الثالثة هم واحد. -1 
 و الذين يشهدون في االرض هم ثالثة الروح و الماء و الدم و الثالثة هم في الواحد. -8 
 التي قد شهد بها عن ابنه.ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة اهلل اعظم الن هذه هي شهادة اهلل  -9 
من يؤمن بابن اهلل فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق اهلل فقد جعله كاذبا النه لم يؤمن بالشهادة  -20 

 التي قد شهد بها اهلل عن ابنه.
 و هذه هي الشهادة ان اهلل اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه. -22 
  من ليس له ابن اهلل فليست له الحياةمن له االبن فله الحياة و  -21 
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 ".كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن اهلل لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن اهلل -20
 .هذا هو الذي جاء بماء ودم وروح يسوع المسيح: قانايواينوا د فعا قا ا وبيم 

  -:(09-11:8)أع اإلبركسيس
لرب كلم فيلبس قائال قم و اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من اورشليم الى ثم ان مالك ا -11"

 غزة التي هي برية.
فقام و ذهب و اذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها فهذا كان قد  -11 

 جاء الى اورشليم ليسجد.
 النبي اشعياء.و كان راجعا و جالسا على مركبته و هو يقرا  -18 
 فقال الروح لفيلبس تقدم و رافق هذه المركبة. -19 
 فبادر اليه فيلبس و سمعه يقرا النبي اشعياء فقال العلك تفهم ما انت تقرا. -00 
 فقال كيف يمكنني ان لم يرشدني احد و طلب الى فيلبس ان يصعد و يجلس معه. -02 
ا مثل شاة سيق الى الذبح و مثل خروف صامت امام الذي و اما فصل الكتاب الذي كان يقراه فكان هذ -01 

 يجزه هكذا لم يفتح فاه.
 في تواضعه انتزع قضاؤه و جيله من يخبر به الن حياته تنتزع من االرض. -00 
 فاجاب الخصي فيلبس و قال اطلب اليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه ام عن واحد اخر. -04 
 من هذا الكتاب فبشره بيسوع.ففتح فيلبس فاه و ابتدا  -05 
 و فيما هما سائران في الطريق اقبال على ماء فقال الخصي هوذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد. -01 
 فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فاجاب و قال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن اهلل. -01 
  يلبس و الخصي فعمدهفامر ان تقف المركبة فنزال كالهما الى الماء ف -08 

 ".و لما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي ايضا و ذهب في طريقه فرحا -09
  الخصى الحبشين   فيلذ  يا ب  د  قنذ نءي فعا قا ا وبيم 
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           من شهر بابهاليوم الثاني والعشرون 

 شهادة القديس لوقا اإلنجيلي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 :إنجيووول العشوووية
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (0-2: 204مز)
 (1-2:9)لو
 (15، 10: 11مز)

 (20-5:21)لو
 (28-1:4)كو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (11-25:0بط2)
 (24-2:2)أع
 (1، 2: 95مز)

 (10-2:20)لو

 
  -:(10-2:20)لو إنجيل القداس

رب سبعين اخرين ايضا و ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة و موضع و بعد ذلك عين ال -2 "
 حيث كان هو مزمعا ان ياتي.

 فقال لهم ان الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. -1 
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمالن بين ذئاب. -0 
 ال مزودا و ال احذية و ال تسلموا على احد في الطريق.ال تحملوا كيسا و  -4 
 و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت. -5 
 فان كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه و اال فيرجع اليكم. -1 
الى و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم الن الفاعل مستحق اجرته ال تنتقلوا من بيت  -1 

 بيت.
 و اية مدينة دخلتموها و قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. -8 
 و اشفوا المرضى الذين فيها و قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت اهلل. -9 
 و اية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها و قولوا. -20 
 علموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت اهلل.حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم و لكن ا -22 
 و اقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة. -21 
ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة فيكما  -20 

 لتابتا قديما جالستين في المسوح و الرماد.
 و لكن صور و صيدا يكون لهما في الدين حالة اكثر احتماال مما لكما. -24 
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 و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية. -25 
 الذي يسمع منكم يسمع مني و الذي يرذلكم يرذلني و الذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. -21 
 ين تخضع لنا باسمك.فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياط -21 
 فقال لهم رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. -28 
 ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات و العقارب و كل قوة العدو و ال يضركم شيء. -29 
 " و لكن ال تفرحوا بهذا ان االرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات -10 

 ذاذم( 14يم قاءذايا  ءواًل  ) قجع إنجيل قاا يم يوا عا إ ءاا
 

سبحوا الرب تسبيحًاجديدًا، سبحوا الرب يا كل األرض، سوبحوا الورب " -:(1، 2: 95مز) مزمور إنجيل القداس
 " وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخالصه. هلليلويا

  لق ناا ع ل قا ءل = أخبروا في األمم بمجده سبحوا الرب وباركوا إسمه . بشروا من يوم إلى يوم بخالصه.
 

 بابة 11   -السنكسار:
 إستشهاد القديس لوقا اإلنجيلي "

فووي مثوول هووذا اليوووم إستشووهد القووديس لوقووا اإلنجيلووي الطبيووب . وهووو موون السووبعين رسووواًلالذين ورد ذكوورهم فووي 
كتوب أخبارهموا . وبعود نياحووة اإلصوحاح العاشور مون إنجيلوه . وكوان مصاحباًللقديسوين بطوورس و بوولس وكوان ي

هذين الرسولين مكث هذا القديس يبشر في نواحي رومية . فاتفق عابدو األوثان واليهود فيما بينهم وتوجهووا 
إلى نيرون الملك ووشوا له بأنه قد رد بسحره جماعة كثيرة إلى تعليمه فأمر بإحضاره . ولما علم القديس لوقا 

لرجل صياد وقال له "احتفظ بهذه عندك فإنهوا تنفعوك وتريوك طريوق اهلل" . بذلك أعطى ما كان عنده من الكتب 
ولما مثل أمام نيرون الملك قال له الملك "إلى متى تضل الناس ؟" ، فأجابه القديس "انا لست ساحرا ، ولكنوي 

نوت تعلوم" رسول يسوع المسيح ابن اهلل الحي" . فأمر إن يقطوع سواعده األيمون قوائال "اقطعووا هوذه اليود التوي كا
فقووال لووه القووديس "نحوون ال نكووره الموووت واالنطووالق موون العووالم ولكووي تعوورف قوووة سوويدي" تنووأول يووده المقطوعووة 
والصقها في مكانها فالتصقت ، ثم فصلها فانفصلت . فتعجب الحاضورون . عنود ذلوك آمون الووزير وزوجتوه ، 

أمر بان تؤخذ رؤوسهم موع الرسوول وجمع كثير قيل إن عددهم مائتان وست وسبعين ، فكتب الملك قضيتهم و 
لوقا . وهكذا تمت شهادتهم . وجعل جسد القديس في كيس شعر والقي في البحر . وبتدبير اهلل قذفته األمواج 
إلى جزيرة ، فوجده رجول موؤمن ، فأخوذه وكفنوه ودفنوه . وقود كتوب هوذا القوديس إنجيلوه المنسووب إليوه وكوذلك 

 " ه ثاؤفيلس الذي كان من األمم . ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .سفر أعمال الرسل موجها القول لتلميذ
 

و ددو  ددا قاءددذايا  ءددواًل  وذاددب إءت ددااب ذددوا  وقاددلي ندداا ي قفردده ظددل يذ دد  فدد  نددوقح   شووهادة لوقووا اإلنجيلووي
  و يم إا" أا إءت اب عل" يب ني وا 
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 وهذه القراءات تقرأ في األيام التالية:
 

 السنكسار اليوم
 نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت الى القسطنطينية ككيه28

في مثول هوذا اليووم نقول جسود القوديس العظويم تويطس الرسوول تلميوذ القوديس بوولس الرسول ، مون 
كريوت إلوى مدينوة القسوطنطينية ، بووأمر الملوك البوار قسوطنطين الكبيور ، الووذي لموا تقلود الملوك موون 

ور الكنوائس التووي فوي مملكتووه ، وتجميلهوا بإبووداع السويد المسويح ، وجووه عنايتوه إلووى االهتموام بووأم
الرسوووم والجووواهر الغاليووة ، خصوصووا كنووائس القسووطنطينية كرسووي المملكووة ، فقوود أراد إن يجملهووا 
أيضووا بووالجواهر الروحانيووة وصووار يجمووع أجسوواد الرسوول القديسووين ، ومووا يعثوور عليووه موون أعضوواء 

بمدينة كريت ، أرسول بعضوا مون رؤسواء الشهداء المكرمين ، ولما سمع بان جسد الرسول تيطس 
الكهنة إلى هناك ، فحملوه بالتبجيل وأتوا به إلى القسطنطينية ، وبني له هيكال جمويال ، ووضوعوه 
في تابوت دأخل الهيكل ، وقد شرف اهلل هذا الرسول بظهوور آيوات كثيورة مون أعضوائه المقدسوة ، 

حدث إن وقع على قدم أحد الحاملين فكسرها ،  منها انه لما حملوا تابوته ليدخلوا به إلى الهيكل ،
فأخذ الرجل من زيت القنديل المعلق أموام أيقونوة القوديس ، ودهون منوه قدموه وربطهوا ، ثوم قضوى 
ليلتووه بالكنيسووة بجوووار التووابوت ألنووه عجووز عوون الووذهاب إلووى منزلووه ، وفووي الصووباح عووادت قدمووه 

ه ، وغسوول الوودم ومشووي علووى رجليووه صووحيحة وعليهووا فقووط آثووار الوودماء ، فتعجووب هووو وكوول موون رآ
كالعادة من غير آلم ، ممجدا االب واالبن والروح القدس اإللوه الواحود ، ومحودثا بهوذه األعجوبوة ، 

 صالته تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديس ياروكالس وفليمون

ون في هذا اليوم نعيد بتذكار القديسين يواروكالس الشوهيد و فليموون القوس المتوحود . صوالته تكو
 معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد القديس أغابوس أحد السبعين رسوالً  أمشير4
فوي مثول هوذا اليووم إستشوهد القوديس أغوابوس أحود السوبعين رسوواًل، الوذين أختوارهم الورب ليكوورزوا 
أمامووه . وكووان مووع التالميووذ االثنووي عشوور فووي عليووة صووهيون ، وامووتَل موون مواهووب الووروح القوودس 
المعوزي ، ونوال نعموة النبووة ، كموا يخبرنوا سوفر أعموال الرسول بقولوه " وبينموا نحون مقيموون أيامووا 
كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغوابوس . فجواء إلينوا وأخوذ منطقوة بوولس وربوط يودي نفسوه 
م ورجليه وقال : هذا يقوله الروح القدس " الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهوود فوي أورشولي

 ويسلمونه إلى أيدي األمم " . وقد تمت هذه النبوة . 
و تنبأ أيضا عن حدوث جوع عظيم بالمسكونة كلها . وقد تم ذلوك فوي أيوام كلوديووس قيصور ، ثوم 
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كرز ببشارة اإلنجيل موع الرسول القديسوين . وطواف بوالدا كثيورة معلموا وهاديوا حتوى رد كثيورين مون 
المسويح وطهورهم بالمعموديوة المحييوة ، فقوبض عليوه اليهوود اليهود واليونانيين إلى معرفوة السويد 

بأورشليم وضربوه كثيرا ، ثم وضعوا في عنقه حبال وجروه خارج المدينة حيث رجموه بالحجارة إلى 
إن اسلم روحه الطواهرة . عنود ذلوك نوزل نوور مون السوماء راه الجموع الحاضور كأنوه عموود متصوال 

هوديوة فقالوت : حقوا إن هوذا الرجول بوار ، وصواحت بوأعلى بجسده وبالسماء . أبصرت ذلك امورأة ي
صوتها قائلة : انا مسيحية مؤمنة باله هذا القوديس ، فرجموهوا أيضوا . وتنيحوت ودفنوت معوه فوي 

 مقبرة واحدة . 
 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 
ه، نووادوا فووى األمووم بأعمالووه، سووبحوه وحوودثوا اعترفوووا للوورب وادعوووا باسوومإل -:(0-2: 204مووز) مزمووور العشووية

 إل بجميع عجائبه، افتخروا باسمه القدوس. هلليلويا
دعوا بإسمه. نادوا في األمم بأعماله   لق ع ل قا ءل = إعترفوا للرب وا 

 
  -:(1-2:9)لو إنجيل العشية

 امراض. و دعا تالميذه االثني عشر و اعطاهم قوة و سلطانا على جميع الشياطين و شفاء -2 "
 و ارسلهم ليكرزوا بملكوت اهلل و يشفوا المرضى. -1 
 و قال لهم ال تحملوا شيئا للطريق ال عصا و ال مزودا و ال خبزا و ال فضة و ال يكون للواحد ثوبان. -0 
 و اي بيت دخلتموه فهناك اقيموا و من هناك اخرجوا. -4 
 ضوا الغبار ايضا عن ارجلكم شهادة عليهم.و كل من ال يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة و انف -5 
 " فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون و يشفون في كل موضع -1 

 عا إ ءاايم قنين  ع   وقاءلساا قالي أعساه قا ب 
موون ِقبِلووه رأوا مسووالكك يووا اهلل، مسووالك إلهووي، فووى الكنووائس بوواركوا اهلل،  " -:(15، 10: 11مووز) مزمووور بوواكر

 "ب من ينابيع إسرائيل. هلليلوياوالر 
حديا  سددع نيد وا ل قا او ددا أعدداب او دا اصددراا يدا عدداب و سااددا فدآ ا  ئددات فددأ   = موون قلبووه رأوا مسووالكك يووا اهلل

نيدد وا ذرسددع   دداذاا ج ياددًا  و ددلق تسذيددق ا ددا جدداء فدد  قننجيددل عددا قا اجددزقت قاتدد  يؤيددب ذاددا قهلل قا ءددل ان دد  
 قني اا 

 
  -:(20-5:21)لو إنجيل باكر

 فقال الرسل للرب زد ايماننا. -5 "



 طمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني والعشرون من شهر بابة(الق

 

 
138 

فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر  -1 
 فتطيعكم.

 و من منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئ. -1 
ه و تمنطق و اخدمني حتى اكل و اشرب و بعد ذلك تاكل و تشرب بل اال يقول له اعدد ما اتعشى ب -8 

 انت.
 فهل لذلك العبد فضل النه فعل ما امر به ال اظن. -9 
 كذلك انتم ايضا متى فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون الننا انما عملنا ما كان يجب علينا -20 
" 

 ل وسلب نل لابا ايي   ف  لب ته  لق سلب قا ء= فقال الرسل للرب زد إيماننا
 قا ب ياس  ا ءله  وة ع ل قااجائب ان   قني اا = تقولون لهذه الجميزة إنقلعي

خدمني.. بعد ذلك تأكل وتشرب  عل" قا ءل ونل قالبقا أال يسلذوق  قحم عل" ق  ض = تمنطق وا 
   لق ي نع قانذ ياء= متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون

إلًق علد" نددل قالددبقا أال يتو اددوق قالددلة وقاءد و   نددا علدد" ق  ض، ذددل يلددب وق ذندل  ددوتاا فدد  توقضددع  دداع يا أا 
 قاروة  ا قهلل وايءت  ناا و ا  ا ءو  عذيب ذسااوا 

 
  -:(28-1:4)كو البولس

 واظبوا على الصالة ساهرين فيها بالشكر. -1 "
رب لنا بابا للكالم لنتكلم بسر المسيح الذي من اجله انا موثق مصلين في ذلك الجلنا نحن ايضا ليفتح ال -0 

 ايضا.
 كي اظهره كما يجب ان اتكلم. -4 
 اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. -5 
 ليكن كالمكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد. -1 
 يخيكس االخ الحبيب و الخادم االمين و العبد معنا في الرب.جميع احوالي سيعرفكم بها ت -1 
 الذي ارسلته اليكم لهذا عينه ليعرف احوالكم و يعزي قلوبكم. -8 
 مع انسيمس االخ االمين الحبيب الذي هو منكم هما سيعرفانكم بكل ما ههنا. -9 
تم الجله وصايا ان اتى اليكم يسلم عليكم ارسترخس الماسور معي و مرقس ابن اخت برنابا الذي اخذ -20 

 فاقبلوه.
و يسوع المدعو يسطس الذين هم من الختان هؤالء هم وحدهم العاملون معي لملكوت اهلل الذين  -22 

 صاروا لي تسلية.
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يسلم عليكم ابفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين الجلكم بالصلوات لكي تثبتوا كاملين و  -21 
 ة اهلل.ممتلئين في كل مشيئ

 فاني اشهد فيه ان له غيرة كثيرة الجلكم و الجل الذين في الودكية و الذين في هيرابوليس. -20 
 يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب و ديماس. -24 
 سلموا على االخوة الذين في الودكية و على نمفاس و على الكنيسة التي في بيته. -25 
جعلوها تقرا ايضا في كنيسة الالودكيين و التي من الودكية تقراونها و متى قرئت عندكم هذه الرسالة فا -21 

 انتم ايضا.
 و قولوا الرخبس انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. -21 
السالم بيدي انا بولس اذكروا وثقي النعمة معكم امين كتبت الى اهل كولوسي من رومية بيد تيخويكس  -28 

 " و انسيمس
ونء ع عا ضد و ة صد تنا انجداح . يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيبلن  او ا ن  قفق اذوا  قا ءول   نجب  نا

كونوا مواظبين على الصالة. ساهرين فيها بالشكر. مصلين بذلك ألجلنا نحن أيضًا لكي يفوتح قان قزة وقالب م  
  .اهلل لنا بابًا للكالم لنتكلم بسر المسيح

 
  -:(11-25:0بط2) الكاثوليكون

بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم  -25"
 بوداعة و خوف.

و لكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون في ما يفترون  -21 
 عليكم كفاعلي شر.

 تم صانعون خيرا افضل منه و انتم صانعون شرا.الن تالمكم ان شاءت مشيئة اهلل و ان -21 
فان المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى اهلل مماتا في  -28 

 الجسد و لكن محيى في الروح.
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -29 
 تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اذ عصت قديما حين كانت اناة اهلل -10 

 اي ثماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهلل  -12 

 بقيامة يسوع المسيح.
 " ين و قوات مخضعة لهالذي هو في يمين اهلل اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالط -11 

الذب وأا ُيايِّأ إذلي  نيي يا اي ت وق قالدبقا وقا ءدل  اندا = ولكم ضمير صالح لكي يخزى الذين يتكلمون عليكم
  الذب أا ينوا قالبقا ذ  اوا حت" ال تااق قالب م 



 طمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني والعشرون من شهر بابة(الق

 

 
141 

  -:(24-2:2)أع اإلبركسيس
 عله و يعلم به.الكالم االول انشاته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يف -2 "
 الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. -1 
الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تالم و هو يظهر لهم اربعين يوما و يتكلم عن االمور  -0 

 المختصة بملكوت اهلل.
 اورشليم بل ينتظروا موعد االب الذي سمعتموه مني. و فيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان ال يبرحوا من -4 
 الن يوحنا عمد بالماء و اما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه االيام بكثير. -5 
 اما هم المجتمعون فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل. -1 
 وقات التي جعلها االب في سلطانه.فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا االزمنة و اال  -1 
لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم و تكونون لي شهودا في اورشليم و في كل اليهودية و  -8 

 السامرة و الى اقصى االرض.
 و لما قال هذا ارتفع و هم ينظرون و اخذته سحابة عن اعينهم. -9 
 منطلق اذا رجالن قد وقفا بهم بلباس ابيض.و فيما كانوا يشخصون الى السماء و هو  -20 
و قاال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى  -22 

 السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء.
بالقرب من اورشليم على سفر  حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو -21 

 سبت.
و لما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس و يعقوب و يوحنا و اندراوس و فيلبس  -20 

 و توما و برثولماوس و متى و يعقوب بن حلفى و سمعان الغيور و يهوذا اخو يعقوب.
الطلبووة مووع النسوواء و مووريم ام يسوووع و مووع  هووؤالء كلهووم كووانوا يواظبووون بوونفس واحوودة علووى الصووالة و -24 

 " اخوته
ند   إ ت داا قاد ب ذ عيتده  فرذل دا . بعد موا أوصوى بوالروح القودس الرسول الوذين إختوارهم.. .. صوعد إلوى السوماء

فد  نجداح . يواظبوون علوى الصوالة بونفس واحودةيصاب الء اء يوص  قا ءل ذدأا يات دوق ذننيءدته  وند   قا ءدل 
اللب ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ذددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبوا صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة 
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          ليوم السابع والعشرون من شهر بابها
 إستشهاد أنبا مقار أسقف إدكو

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 العشووية: مزمووور

 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (2: 222مز)
 (10-24:15)مت
 (1،2: 202مز)
 (10-21: 1لو)

 (02-21:22)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (12-21:2)يع
 (10-22:29)أع
 (2،2: 2مز)

 (21:5-10:4)مت

 
  -:(21:5-10:4)مت إنجيل القداس

 (15-10:4)مت
و كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم و يكرز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض و كل  -10 "

 ضعف في الشعب.
فذاع خبره في جميع سورية فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض و اوجاع مختلفة و  -14 

 المجانين و المصروعين و المفلوجين فشفاهم.
 " بعته جموع كثيرة من الجليل و العشر المدن و اورشليم و اليهودية و من عبر االردن.فت -15 

 (21-2:5)مت
 و لما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تالميذه. -2 "
 ففتح فاه و علمهم قائال. -1 
 طوبى للمساكين بالروح الن لهم ملكوت السماوات. -0 
 تعزون.طوبى للحزانى النهم ي -4 
 طوبى للودعاء النهم يرثون االرض. -5 
 طوبى للجياع و العطاش الى البر النهم يشبعون. -1 
 طوبى للرحماء النهم يرحمون. -1 
 طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينون اهلل. -8 
 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء اهلل يدعون. -9 
 وت السماوات.طوبى للمطرودين من اجل البر الن لهم ملك -20 
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 طوبى لكم اذا عيروكم و طردوكم و قالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين. -22 
 افرحوا و تهللوا الن اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا طردوا االنبياء الذين قبلكم. -21 
رح خارجا و يداس انتم ملح االرض و لكن ان فسد الملح فبماذا يملح ال يصلح بعد لشيء اال الن يط -20 

 من الناس.
 انتم نور العالم ال يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل. -24 
 و ال يوقدون سراجا و يضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. -25 
 "اواتفليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة و يمجدوا اباكم الذي في السم -21 

أنوتم ملوح األرض.. أنوتم نوور العوالم فليضوئ ُير أ  لق قننجيل ا ا جاء فيه عا صدات قاربي  وذريدم قاربيءديا   
وعدا تدبذي  قا ديساا ضدب . نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات

 وقووالوا علوويكم كوول كلمووة شووريرة موون أجلووي كوواذبين.طوبوواكم إذا طووردوكم وعيووروكم ذ  اددات( نءد ع 27أذدو  رددا  )
 وناا أذو  را  أءرف إبنو يذن  السايا  اذه والاك نء ع  نا سوذ" الليا ينوحوا قآلا  ناا يتازوا 

طوووبى للرجوول، الووذي لووم يسوولك فووى مشووورة المنووافقين، وفووى طريووق  " -:(2،2: 2مووز) مزمووور إنجيوول القووداس
 " ين لم يجلس. هلليلوياالخطاة لم يقف، وفى مجلس المستهزئ

  له عا نل ق ذ ق  قاليا نحتدل ذاا ذاله قار قءقت = طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين
 

 بابة 11   -السنكسار:
 إستشهاد القديس مكاريوس أسقف فاو بأدكو "

م النبوي داود "طووبى في مثل هذا اليوم إستشهد االب المغبوط القديس مقاريوس أسقف إدكو . وقد تم فيه كوال
للرجل الذي لم يتبع مشورة المنافقين . ولم يقوف فوي طريوق الخطواة . ولوم يجلوس فوي مجوالس المسوتهزئين ، 
لكن في ناموس الرب مسورته وفوي ناموسوه يلهوج نهوارا ولويال " . هوذا القوديس هوو الوذي حفوظ وصوية سويده ، 

 على يديه ، منها انه لما كان في مدينة إدكوو كوان وتاجر بالوزنة فربح ، فكم من اآليات والعجائب آجراها اهلل
عندما يصعد على المنبر ليعظ الشعب يكثر من البكاء ، ولموا سوأله بعوض تالميوذه عون سوبب بكائوه ، قوال لوه 
كان ينظر خطايوا الشوعب وأعموالهم الرديئوة ، وذات مورة رأى السويد المسويح فوي الهيكول والمالئكوة يقودمون لوه 

فواحدا ، وسمع صوتا يقول "لماذا تتوانى يا أسقف عن وعظ شوعبك " فقوال " يوا رب انهوم  أعمال الشعب واحدا
ال فودمهم علوى رؤوسوهم" . ولموا  ال يقبلون كالمي" . فقال يجب على األسقف إن يعظ الشوعب ، فوان قبلووا ، وا 

الودخول  دعوه للذهاب إلى مجمع خلقيدونيوة موع االب ديسوقورس ووصوال إلوى قصور الملوك منعوه الحجواب مون
لحقووارة ملبسووه حتووى عوورفهم االب ديسووقورس انووه أسووقف إدكووو . ولمووا دخوول وسوومع قووول المخووالفين فووي السوويد 
المسوويح ، حوورم الملووك فووي المجمووع وقوود اسووتعد إن يسوولم نفسووه للموووت فووي سووبيل المحافظووة علووى اإليمووان 

ديسقورس مع تاجر مؤمن  األرثوذكسي ، فنفوه مع االب ديسقورس إلى جزيرة غاغرا ، ومن هناك أرسله االب
إلى اإلسكندرية قائال له "إن لك هناك إكليل شهادة" . فلما وصول إلوى مدينوة اإلسوكندرية واتفوق وصوول رسوول 
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الملك بكتاب فيه األمانة الجديدة الخلقدونية القائلة بالطبيعتين ، وقد أوصاه الملك قوائال بوان مون يكتوب اسومه 
على المدينة . فكان بالمدينة مقدم القسوس اسمه بروتاريوس ، وقد أخذ أوال على هذه األمانة يصير بطريركا 

الكتاب ليكتب اسمه أوال ، فذكره القديس مقاريوس األسقف بوالقول الوذي قالوه لوه االب ديسوقورس عنود ذهابوه 
 إلى المجمع وهو "انك ستستولي على كنيستي بعدي . فتذكر الكالم وتوقف عن الكتابة فلما علم رسوول الملوك
إن األسقف غير موافق على أمانة الملك ، ولم يكتب اسمه ايضا وثب على األسوقف وركلوه فتنويح علوى األثور 
ونال إكليل الشهادة . وأخذه المؤمنون ودفنووه موع جسودي يوحنوا المعمودان و أليشوع النبوي ، فتحقوق بوذلك موا 

جسوديهما ، وقود انتقول إلوى السويد قاله هذان القديسان في الرؤيا بهذا االب األسوقف ، إن جسوده سويكون موع 
 " المسيح فائزا بإكليل المجد . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

  و و  بي  صانع عجائب يذن  السايا  اذه   توقضع ف   لذءده  ذسدل إي داا أنبا مقار أسقف إدكوإءت ااب 
ءت اب ف  قنءننب يم ح ا قا لك قا ا سق فنداه  ع ق ب بيوءرو و  إا" جزي ة   جاج ق  وق 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 نياحة أنبا إبرام رفيق جورجي بشيهات طوبه9
 نياحة القديس أبولو المتشبه بالمالئكة أمشير5
 نياحة أبو مقار الكبير أب الرهبان برمهات11
 نياحة القديس جورجي رفيق القديس إبرام. بشنس28
 نياحة األنبا بيشوي كوكب البرية. أبيب8
 نياحة القديس مكاريوس اإلسكندري أب القاللي  أبيب24
 تذكار إعادة جسد القديس مكاريوس إلى ديره في شيهيت. مسرى29
 
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس أنبا أبرآم رفيق األنبا جورجى طوبه9

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أبرآم . وكان أبوه رجال وحوما محبا للمساكين ، ولصالحه وتقواه 
حاصالت القري التي بجواره مع محصول قريته ايضا . واتفق حصول غالء كانوا يودعون لديه 

في ارض مصر ، فوزع جميع ما عنده على المحتاجين . أما أمه فكانت تعيش في خوف اهلل ، 
فحسدها الشيطان وأثار عليها رجال شريرا ، وشي بها إلى الفرس فسبوها إلى بالدهم . وذات ليلة 

لها : ستعودين إلى وطنك وقد تم لها ذلك بعد قليل وعادت إلى  رأت في رؤيا الليل من يقول
وطنها . ولما توفي زوجها ، أرادت ان تزوج ابنها أبرآم ، فأبى وأعرب لها عن رغبته في الترهب 
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، ففرحت بذلك . ولما هم بتركها ودعته إلى خارج البلد ، ة رفعت يديها إلى السماء وصلت قائلة 
قربان . ومضى أبرآم إلى برية شيهيت حيث ترهب عند القديس يؤانس : اقبل مني يارب هذا ال

قمص البرية وصار له ابنا خاصا ، واجهد نفسه بأصوام وعبادات كثيرة ، ورأى في أحد األيام 
سقف القالية وقد انشق ونزل منه السيد المسيح على مركبة الشاروبيم ، هم يسبحونه فارتعد 

إلى السماء . وظلت هذه العالمة في سقف القالية تذكار لذلك  وأسرع ساجدا ، فبارك عليه وصعد
. وكان مسكنه بجانب أبيه الروحاني األنبا يؤانس ، وهي القالية المعروفة ببجيح . وكان مالك 

الرب يزوره من حين ألخر ويعزيه . واتفق له ما استدعي ذهابه إلى جبل اوريون ، وهناك اجتمع 
إلى جبل شيهيت وسكنا في تلك القالية إلى يوم ناحتهما . ولما  بالقديس جاورجه فستصحبه معه

تنيح األنبا يؤانس مرض األنبا أبرآم ثماني عشر سنة . ولما قربت ساعته تنأول األسرار اإللهية 
ثم حضر إليه بالروح أبوه األنبا يؤانس وعرفه ان السيد المسيح قد اعد له وليمة سمائية . وتنيح 

 ين سنة ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .بسالم وهو ابن ثمان
 نياحة القديس أبا فيس

في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس أبا فيس . كان من أهل أدنا من أعمال األشمونيين ) قرية 
ية تابعة لمركز ملوي محافظة المنيا ( رباه والداه تربية مسيحية وبعد نياحتهما عبر النيل إلى ناح
الشرق وجاء إلى القديس أباهور "أبو الكنوز" بجبل العمود ) جبل سوادة ( فاستقبله القديس 
أباهور فرحا وألبسه اسكيم الرهبنة . فاجهد أبا فيس نفسه بنسكيات كثيرة بال ملل حتى دعوه 
عبادة الصبور . وبعد نياحة أبيه الروحي أباهور . قام وعبر النهر إلى ناحية الغرب وانفرد في ال

في مكان على الشاطئ الغربي للنيل . وفي ذات يوم ظهر له السيد المسيح وأعطاه السالم ثم 
حدد له أساس كنيسة ومكان مجمع الرهبان . وأمره أن يبدأ بالبناء . فاجتمع حوله حوالي مائة 

من  أخ وبنوا مجمع الرهبان والكنيسة .وكان أبافيس أبا روحيا لهم . وقد أحتمل حروبا كثيرة
الشيطان وكان ينتصر عليه بقوة اهلل . وفي أوأخر حياته انفرد هو أحد تالميذه في مكان يدعي 
جبل الملح وهناك أكمل جهاده الصالح وتنيح بسالم . فأخذ تلميذه الجسد الطاهر وأتي به إلى 
مجمع الرهبان حيث دفنوه بإكرام عظيم . وقد ظهرت عجائب وأشفيه كثيرة من جسده الطاهر 

كانت هذه المنطقة تدعي قديما منية بني خصيب ثم صارت تدعي منية أبو فيس وقد حلت و 
محلها مدينة المنيا حاليا ، بركة صلوات القديس أبا فيس فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا 

 أمين .
 شيوخ شيهيت 49نقل أعضاء  أمشير5

عة واألربعين شهيدا شيوخ شيهيت وذلك في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نقل أعضاء التس
عندما أعاد البابا بنيامين األول البطريرك الثامن والثالثين تكفينهم وتحنيطهم ودفنهم في وسط 
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الكنيسة وثبت هذا اليوم عيدا لنقل أجسادهم وقد ظلت الرفات الطاهرة في هذه البيعة حتى 
أن بني لهم المعلم إبراهيم الجوهري تصدعت فأحتفظ الرهبان باألجساد في إحدى القاللي إلى 

م الزالت أجسادهم بها إلى هذا اليوم وهي بدير القديس 2101كنيسة خاصة بهم في سنة 
 مكاريوس الكبير وتسمي كنيسة الشيوخ بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .

 (20نياحة البابا أغريبينوس )
ا إغربينوس بابا اإلسكندرية العاشر . م تنيح األب القديس األنب 282في مثل هذا اليوم من سنة 

كان هذا األب قديسا طاهرا خائفا اهلل ، فرسموه قسا على كنيسة اإلسكندرية . ولما تنيح األب 
كالديانوس البابا التاسع أختير هذا القديس من شعب المدينة االكليروس بطريركا . فتولي بنعمة 

سوليا ، وكرزا ومعلما الناس أصول اإليمان اهلل الخالفة على الكرسي الرسولي ، وسار سيرا ر 
وشرائعه المحيية . مهتما بكل قواه في حراسة الرعية معلما ومصليا عن جميعهم . لم تقتن ذهبا 

وال فضة ، إال ما كان ضروريا لسد حاجته فقط . واكمل في الجهاد اثنتي عشرة سنة وتنيح 
 بسالم . صالته تكون معنا آمين .

 سين األنبا بيشاي صاحب دير أخميم و األنبا ابانوب صاحب المروحة الذهب .تذكار نياحة القدي
 نياحة القديس بيشاي صاحب الدير االحمر

فووي هووذا اليوووم نعيوود بتووذكار القديسووين األنبووا بيشوواي صوواحب ديوور أخموويم و األنبووا ابووانوب صوواحب 
 المروحة الذهب .

 كلمة "أبانوب" مشتقة من "بي نوب" التي تعني "الذهب" .
ولد بقرية نهيسة )مركز طلخا( في القرن الرابع ، من أبوين تقيين محبين هلل ، هما مقارة و موريم 

 ، فقدهما وهو في الثانية عشرة من عمره ، فصار حزيًنا أليام كثيرة .
دخل الصبي الكنيسة في أحد األعياد ليجد الكواهن يحوث الشوعب علوى احتموال الضويق واالضوطهاد 

يانوس قد أثار االضطهاد على المسويحيين . بعود التنواول عواد الصوبي الصوغير بفرح ، إذ كان دقلد
إلى بيته وكلمات األب الكاهن تدوي في أذنيه . . . . عندئذ ركوع الصوبي أموام اهلل يطلوب عونوه ، 

 ثم قام ليسير إلى سمنود وهو متهلل بالروح ينتظر اإلكليل السماوي .
 في سمنود

نة التي وجد فيها الكنائس مهدمة والناس يشتمون في المسيحية أخذ الصبي الصغير يطوف المدي
. . . . فكووان يطلووب موون اهلل مسوواندته لووه ، عندئووذ أرسوول لووه رئوويس المالئكووة ميخائيوول الووذي عووزاه 
وأرشده أن ينطلق في الصباح إلى الوالي ليشوهد لمسويحه ، مؤكوًدا لوه أنوه سويقويه ويشوفيه وسوط 

 العذابات التي يحتملها .
 لواليأمام ا

بكَّر جداًأبانوب الصبي ، وانطلق إلى الوالي وصار يكلمه بجورأة وشوجاعة ، الوذي دهوش لتصورفات 
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هذا الصبي الصغير ، فصار يالطفه بوعود كثيرة ، أما الصبي فكان يشهد لإليموان الحوق . أغتواظ 
 الوالي وأمر بضربه على بطنه حتى ظهرت أحشاؤه . . . . وجاء رئيس المالئكة يشفيه .

 أُلقى الصبي في السجن ففرح به المسيحيون المسجونون ، وتعرفوا عليه ، وتعزوا بسببه .
فووي اليوووم التووالي قتوول الوووالي موون المسووجونين حوووالي ألًفووا ، ونووالوا إكليوول الشووهادة فووي التاسووع موون 

 برمهات .
لووالي استدعى الوالي الصبي أبوانوب وأمور بربطوه مون قدميوه علوى صواري المراكوب التوي أسوتقلها ا

متجها إلى أتريب ، وفي تهكم قال: "لينظر هل يوأتي يسووع ليخلصوه؟!" . أقلعووا بالمركوب مبحورين 
ذ بالكأس تتحجور فوي يوده ويصواب  حتى المساء ، ثم أرخوا القلع ليجلس الوالي ويأكل ويشرب ، وا 

ليجوود  فنظور الوووالي إلوى الطفوول المعلوق… . الووالي بنوووع مون الفووالج ، وأصوبح الجنوود أشوبه بعميووان
رئيس المالئكة يقترب منه ليمسح الدم النازل من أنفه وفمه ، ثم ينزله ويتركه في مقدمة المركب 

 ويختفي .
طلب الوالي من الصبي أن يصلي إللهه ليشفيه فيوؤمن هوو وجنوده . . . . لكون أبوانوب أجابوه أن 

لوي أتريوب ، وقود آمون اهلل سيشفيه في أتريب . . . . وبالفعل صلى عنه وشفاه باسم الرب أمام وا
 عدد كبير من الوثنيين بأتريب واستشهد بعضهم .

 في أتريب )بنها(
قام والي أتريب بتعذيب الصبي بالجلد وبإلقائه في زيت مغلي وحرقوه بنوار وكبريوت . . . . فظهور 
لوه السويد المسويح ومعووه رئيسوا المالئكوة ميخائيول وجبرائيوول . . . . وشوُفى . عواد فوضوع سوويخين 

 بالنار في عينيه والرب شفاه . . . . فأمر ببتر يديه ورجليه ، لكن الرب لم يتركه . محميين
كان أبانوب في كل عذاباته ّسر بركة لنفوس كثيرة قبلت اإليمان بالسويد المسويح ، وتقودم كثيورون 

 لالستشهاد بفرح . . . . وكان الرب يرسل مالئكته لتعزية الصبي!
 إلى اإلسكندرية
الجموع التي تقبل اإليمان بسبب الصبي ، أوفده إلوى اإلسوكندرية مقيوًدا بالسالسول .  إذ رأى الوالي

التقى بامرأة بها روح نجس أخرجه منها وهو مقيد اليدين ، فآمنت بالسويد المسويح ، فاغتواظ أحود 
 الجنود وقتلها 

منها إلقاؤه  أمام أرمانيوس والي اإلسكندرية اعترف الصبي بالسيد المسيح محتماًلعذابات أخرى ،
 في جب به ثعابين وحّيات جائعة ، والرب حفظه بمالكه ميخائيل .

خوورج الصووبي موون الجووب وقوود تبعتووه بعووض الثعووابين . . . . فووالتف أحوودهما حووول رقبووة أرمووانيوس 
 والصبي أنقذه ، األمر الذي أدهش الكثيرين فقبلوا اإليمان واستشهدوا .

ه خوارج المدينوة علوى صوخرة عاليوة بعود أن وقوف بفورح تعرض لعذابات أخورى ، وأخيورًا ُقطعوت رأسو
 يصلي طالًبا أن يغفر اهلل له خطاياه ، ويتقبل روحه .
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تقدم القديس يوليوس األقفهصي وحمل جسده وكفنه وأرسله إلى نهيسة موطن مويالده حيوث دفون 
 هناك . . . . وقد كتب سيرته .

 نقل جسده 
 من شهر أبيب .  14تفل بعيد استشهاده في نقل جسده من نهيسة إلى سمنود . . . . ويح

 أمشير( .  5القديس أبانوب صاحب المروحة الذهبية (تذكاره في 
 صالتهما تكون معنا آمين . 

 نياحة القديس أبوللو رفيق القديس أبيب
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس األنبا أبوللو المتشبه بالمالئكة صديق األنبا أبيب وهما من 

القرن الرابع الميالدي . ولد بمدينة أخميم وكان مثل أبويه تقيا منذ حداثته يمارس الحياة  قديسي
النسكية مياال لحياة الوحدة يقضي وقته في دراسة الكتاب المقدس والتأمل والصالة وكان له 
أحد  صديق حميم يدعي أبيب اتفقا معا في الفكر وتالقت اشتياقاتهما الرهبانية . انطلق أبوللو إلى
األديرة حيث سكن في قالية منفردة يمارس الشركة مع اهلل وكان يلتقي من وقت آلخر بصديقه 

بابه ( . تنيح القديس األنبا أبوللو في شيخوخة صالحة ، بركة  15أبيب وحضر نياحته ) في 
 صلواته فلتكن معنا آمين

 نياحة القديس أبوليدس بابا روما
ر ظهور جسد القديس أبوليدس بابا رومية . كان هذا القديس في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكا

رجال فاضال وكامال في جيله ، فأختاروه لكرسي رومية بعد األب اوجيوس . وكان ذلك في أول 
سنة من جلوس القديس األنبا كالديانوس البابا التاسع على كرسي اإلسكندرية . وكان مداوما 

وثنية ، مثبتا إياهم على اإليمان بالسيد المسيح ، فبلغ على تعليم شعبه وحراسته من اآلراء ال
خبره مسامع الملك الكافر قلوديوس قيصر ، فقبض عليه وضربه ضربا مؤلما ، وأخيرا ربط في 

قدمه حجرا ثقيال وطرحه في البحر في اليوم الخامس من أمشير . ولما كان الغد وجد أحد 
والحجر مربوطا في قدمه . فأخذه إلى منزله  المؤمنين جسد القديس عائما على وجه الماء ،

وكفنه وذاع هذا الخبر في مدينة رومية وسائر البالد التابعة لها ، حتى وصل إلى القيصر فطلب 
الجسد ولكن الرجل أخفاه ولم يظهره . ولهذا األب تعاليم كثيرة بعضها عن االعتقاد وعن التجسد 

 انية وثالثين قانونا . صالته تكون معنا آمين .وبعضها عظات لتقويم السيرة . ووضع أيضا ثم
 تذكار صلب مخلصنا الصالح برمهات11

في هذا اليوم تذكار صلب ربنا يسوع المسيح له المجد بالجسد من أجل خالص العالم . وقد ذكر 
الكتاب المقدس انه حدثت ظلمة عظيمة عن وجه األرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة 

أخفت الشمس شعاعها عندما رأت خالقها محتجبا بالجسد المرئي ومعلقا بإرادته على التاسعة إذ 
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خشبه الصليب . وقد أمال الرأس وأسلم الروح وتعلمنا الكنيسة المقدسة أن الهوته لم يفارق 
ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين وأنه نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ليخلص المعتقدين فيه 

ال بطرس الرسول : " مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح . الذي فيه أيضا . وعلي هذا ق
 ذهب فكرز لَلرواح التى في السجن " 

ففي السموات كان متعاليا ، وفي األرض مخلصا سبحانه جلت  29و  28:  0بط  2(  2) 
رة والسلطان إلى قدرته، ال يخلو منه مكان . الذي فدانا بذاته وفتح لنا باب ملكوته له المجد والقد

 األبد . آمين
 نياحة القديس مكاريوس الكبير أب الرهبان

م ( تنويح األب المغبووط سوراج البريوة أب جميوع  091. ش ) سنة  8في مثل هذا اليوم من سنة 
الرهبان القديس العظيم األنبا مقاريوس . ولد هذا القديس فى شبشير من أعمال منوف من أبوين 

يه القوس إبوراهيم ولوم يكون لوه ولود فحودث فوي إحودى الليوالي أن أبصور فوى صالحين بارين واسم أب
رؤيا شخصوا مون قبول الورب يقوول لوه : ان اهلل سويرزقه ولودا يكوون ذكوره شوائعا فوي أقطوار األرض 
ويرزق بنينا روحانيين وبعد زمن رزق هذا القديس ولودا فسوماه مقوارة آي الطوبواوى وكوان مطيعوا 

 منذ صغره . ولما كبر زوجه والداه بغير أرادته فتظاهر بالمرض أياما لوالديه وحلت عليه نعمة اهلل
ثم استسمج أباه أن يمضى إلى البرية لتبديل الهوواء فسومح لوه ، فمضوى وصولى إلوى الورب يسووع 
أن يساعده على عمل ما يرضيه فلما صار في البرية أبصر رؤيا كأن كاروبا ذي أجنحة ثم أمسك 

بوول وأراه كوول البريووة شوورقا وغربووا وشووماال وجنوبووا وقووال لووه أن اهلل قوود بيووده وأصووعده علووى رأس الج
أعطاك هذا الجبل ميراثا لك ولبنيك من بعدك ولما عاد من البرية وجود زوجتوه قود ماتوت وهوي بعود 
عذراء فشكر السيد المسيح كثيرا وبعد ذلك مات أبواه فوزع كل موا خلفواه لوه علوى المسواكين ورأى 

ه فأخذوه إلى أسوقف أشومون فرسومه قسوا علويهم وبنووا لوه موضوعا خوارج أهل شبشير طهره وعفاف
البلد وكانوا يأتون إليه ويتقربون منه وعينوا له خادما ليبيع له شغل يديه وقضواء موا يحتواج إليوه 
ولما رأى الشيطان سموه في الفضيلة جلب عليه تجربة شديدة وذلك أنوه أوعوز إلوى فتواة كانوت قود 

ن تدعى أن القديس مقواريوس هوو الوذي أتوى معهوا هوذا الشور . فلموا علوم ارتكبت شرا مع شاب بأ
أهلها بذلك أهانوه وضربوه ضربا موجعا فتحمله وهو صامت . ولموا داهوم الطلوق هوذه األمورأة لتلود 
لبثت أربعة أيام معذبة ولم تلد حتى اعترفت بكذبها على القديس وذكرت اسم الشواب الوذي أغواهوا 

 . 
الفتاة رجعوا إليه يستغفرونه عما حصل منهم له . فهرب منهم لالبتعاد عن فلما رأى ذلك أهل 

عاما وأذ فكر في نفسه أال يعود إلى قريته ظهر له مالك  00مجد العالم وكان له من العمر وقتئذ 
الرب وسار معه يومين حتى وصال إلى وادي النطرون ثم قال له القديس " حدد لي يا سيدي 

جابه : " ال لئال تخرج عنه فيما بعد فتكون مخالفا لقول الرب . بل البرية مكانا أسكن فيه " فأ
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كلها لك فأي موضع أردت أسكن فيه " . فسكن في البرية الداخلية حيث الموضع الذي فيه دير 
القديسين مكسيموس و دوماديوس وهو المعروف اآلن بدير البرموس . ولما ذهب لزيارة القديس 

ما رآه " هذا إسرائيلي حقا ال غش فيه " ثم ألبسه االسكيم المقدس وعاد أنطونيوس قال عنه حين
مكانه ولما تكاثر عنده األخوة بنى لهم كنيسة حسنة . وذاع صيته وسمع الملوك بكثرة العجائب 
التى كان يعملها وظهر له مالك الرب وأتى به إلى رأس الجبل عند البحيرة الغربية المالحة الماء 

( 2ذ له هذا المكان مسكنا وبنى له قالية وكنيسة ألن شعبا كثيرا سيجيء إليه )وأعلمه أن يتخ
وهو المعروف اآلن بدير القديس مقاريوس وظن يوًما أن العالم خال من الناس األتقياء فجاءه 
صوت من السماء قائال : اعلم أن هناك امرأتين في مدينة اإلسكندرية تخافان الرب " فتنأول 

د إلى اإلسكندرية وسأل حتى وصل إلى منزلهما فلما دخل رحبتا به وغسلتا عصاه وزاده وقص
قدميه بماء دافئ ولما سألهما عن سيرتهما قالت له إحداهما : لم تكن بيننا قرابة جسدية . ولما 
تزوجنا هذين األخوين طلبنا منهما أن يتركانا نترهب . فلم يسمحا لنا . فعاهدنا أنفسنا أن نقضى 

صوم إلى المساء والصالة الكثيرة وقد رزقت كل منا بولد متى بكى أحدهما تحتضنه حياتنا بال
األخرى وترضعه حتى وان لم يكن ولدها ونحن في عيشة واحدة . وحدة الرأى رائدنا واالتحاد 

غايتنا وعمل زوجينا رعاية الغنم . ونحن فقراء نكتفي بقوت يومنا وما يتبقى نوزعه على الفقراء 
" فحينما سمع القديس هذا الكالم هتف قائال " حقا ان اهلل ينظر إلى استعداد القلوب والمساكين 

ويمنح نعمة روحه القدوس لجميع الذين يريدون أن يعبدوه " . فودعهما وانصرف راجعا إلى 
البرية وكان في أوسيم راهب أضل قوما بقوله انه ال قيامة لَلموات فحضر أسقف أوسيم إلى 

وشكا إليه أمر هذا الراهب فذهب إليه ولم يزل به حتى أرجعه عن ضالله وفي  القديس مقاريوس
يوم نياحته رأى القديسين أنطونيوس وباخوميوس وجماعة من القديسين والمالئكة وأسلم الروح 
بالغا من العمر سبعا وتسعين سنة ، وكان قد أوصى تالميذه أن يخفوا جسده ولكن قوما من 

ه وبنوا له كنيسة ووضعوه بها حوالي مائة وستين سنة إلى أيام مملكة شبشير آتوا وسرقوا جسد
العرب وبناء القاللى حيث أرجعوه إلى ديره وقد ورد في مخطوط بشبين الكوم أن القديس ببنوده 
تلميذه رأى نفس الصديق عند صعوده إلى السماء ، والشياطين يصيحون خلفه قائلين : " قد 

هم : " لم أغلبكم بعد " فلما وصل باب السماء صاحوا ثانية : " قد غلبتنا يا مقاريوس " فأجاب
غلبتنا " . فرد عليهم كاألول . ولما دخل باب السماء صاحوا : " قد غلبتنا يا مقاريوس " فقال 

 لهم : تبارك الرب يسوع المسيح الذي خلصني من أيديكم " .صالته تكون معنا . آمين
 إستشهاد القديس دوميكيوس

هذا اليوم إستشهد القديس دوميكيوس . ومن أمره أنه في أيام اإلمبراطور يوليانوس  في مثل
الكافر انقض عليه شابور ارساكيس الثاني ملك الفرس الذي كان مسالما للدولة الرومانية وكان 
يدفع الجزية لإلمبراطور قسطنطين حبيب اهلل وأعد جيشا لمحاربة الرومان . وفى ذاك الحين نال 
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دوميكيوس إكليل الشهادة ألنه بعد أن قدم يوليانوس الذبائح ألوثانه في مدينة كاسيوس  القديس
التي تبعد عن أنطاكية ستة أميال حيث يوجد الصنم أبوللون توجه عدو اهلل مصحوبا بالعرافين 
والسحرة وزحف الجيش الروماني لمقابلة الفرس وعند مروره على مكان منعزل شاهد جمهورا 

 لرجال والنساء واألطفال ألن المرضى كانوا ينالون الشفاء بصلوات دوميكيوس خادم اهللكثيرا من ا
 نياحة األنبا جاورجي رفيق أبرآم بشنس28

في مثل هذا اليوم تنيح القديس جاورجي رفيق القديس أبرآم وقد ولد من والدين مسيحيين 
ة الغنم وكان عمره وقتئذ أربع قديسين وكان يرعي غنم أبيه ومال قلبه إلى الرهبنة فترك رعاي

عشرة سنة . وقصد برية القديس مقاريوس . وحدث وهو سائر في الطريق أن تراءى له الشيطان 
في زي شيخ وقال له ان أباك ظن أن وحشا ضاريا قد افترسك فشق ثيابه حزنا عليك والواجب أن 

وفكر في نفسه وقال : " ان  تعود إليه لتطيب قلبه أوال ثم تعود إلى البرية فدهش القديس لذلك
( ، فلما 01:  20الكتاب المقدس يقول " : " من أحب أبا أو أما أكثر مني فال يستحقني " )مت 

قال هذا صار الشيطان مثل الدخان وأختفي . وللوقت ظهر له مالك الرب في زي راهب وأرشده 
ين مدة عشر سنوات لم يذق إلى دير األنبا أوريون . فأقام فيه تحت إرشاد أحد الرهبان القديس

طعاما مطبوخا وال خمرا وال فاكهة ، ثم رأى أن ينفرد في البرية الداخلية فذهب إلى دير الروم 
الذي للقديسين مكسيموس و دوماديوس باسقيط مقاريوس . واتفق أن حضر في نفس الوقت إلى 

معا بالقديس يوأنس قمص هذا الدير القديس أبرآم . فذهبا معا إلى دير القديس مقاريوس . واجت
شيهيت ، فأسكنهما في قالية قريبة منه تعرف بقالية بجيج ، وفيها تنيح األنبا أبرآم . ثم تنيح 

 بعده األنبا جاورجي وكانت جملة حياته اثنتين وسبعون سنة . صالتهما تكون معنا ، آمين
 تذكار عيد العنصرة

ميذ األطهار بعلية صهيون حيث تكلموا في مثل هذا اليوم تذكار حلول روح القدس على التال
بسائر اللغات وهو يسمي عيد العنصرة وقد ذكر تفصيل ذلك في آخر السنكسار . بركة حلول 

 الروح القدس تشملنا جميعا . ولربنا المجد دائًما . آمين
 نياحة القديس العظيم األنبا بيشوي كوكب البرية أبيب8

 يم األنبا بيشوي كوكب البرية . في مثل هذا اليوم نياحة القديس العظ
م فووي بلودة شنشوونا فووي محافظوة المنوفيووة بوودلتا  010ولود القووديس العظويم األنبووا بيشوووي فوي عووام 

مع أخوته الستة ، وكافئها اهلل علي حسون  -بعد وفاة والده  -مصر وقامت والدته التقية بتربيته 
يكووون خادموأ للوورب طووول أيووام حياتووه . تربيتهوا لهووم بووأن أرسوول مالكووه إليهوا واختووار ابنهووا بيشوووي ل

وبيشوي بالغة القبطية معناها "سامي" أو "عادل" وتلقبه الكنيسة في صولواتها وكتبهوا وتقليودها ب 
 "الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح" كما يلقب "بكوكب البريه" .
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ي م ، أي وعمووره عشوورون عامووا ، ذهووب إلووي بريووه شوويهيت باألسووقيط حاليووا واد040وفووي عووام 
النطرون ، وتتلمذ علي يد القديس األنبا بموا تلميذ القديس مقاريوس الكبيور ، وصوار أخوا روحيوا 
للقديس يوحنا القصير صاحب شجرة الطاعة . الذي غورس عصوا جافوة طاعوة لمعلموه األنبوا بمووا 

 فنمت وصارت شجرة مثمرة ببركة طاعته . 
وي وأخبره بأن اهلل يريده أني يسكن منفردا فوي وعندما تنيح األنبا بموا ظهر مالك الرب لَلنبا بيش

المنطقة المجاورة غرب منطقة القديس يحونس القصوير ألنوه سيصوير أبًاومرشوداًلكثير مون الرهبوان 
.فأطوواع األنبووا بيشوووي وسووكن فووي مغووارة )الزالووت موجووودة لووآلن فووي ديوور القديسووة العووذراء الشووهير 

ولووه جماعووة رهبانيووة ، فكووان بووذلك بدايووة ديوور بالسووريان( . وسوورعان مووا ُعوورف بفضووائله فتكونووت ح
 القديس العظيم األنبا بيشوي الحالي .

ولشوودة محبتووه لمخلصوونا الصووالح كووان يووود أن يواصوول حديثووه معووه فووي الصووالة والحووورار مووع اهلل  
أطول وقت ممكن، فكان يربط شعر رأسه بحبل مدلي من سقف مغارته ألعلي لكي يستيقظ إذا نام 

مع حبيبه ، لهذا األمر يلقوب "حبيوب مخلصونا الصوالح" . ولشودة حوالوة الصوالة ، ويواصل صالته 
والتأموول فووي اهلل كووان ينسووى الطعووام المووادي لعوودة أيووام مستعيضووا عنووه بالطعووام الروحووي موون صووالة 

 وتأمل وقراءة كلمة اهلل الحية .
يدًاحتى انضوم إليوه وقد كان كل من يتقابل معه يمتلئ بالسالم والسعادة والطمأنينة ويعود فرحا سوع

شخص ، عاشووا حيواة السوعادة الدائموة تحوت إرشواده ، وسوكنوا فوي  1400جمع غفير بلغ حوالي
مغارات منتشرة في الجبل كما كانوا يحيطون باألنبا بيشوي مثول النحول حوول الشوهد )كموا ورد فوي 

ه وقال لوه أن المخطوطات القديمة( . وهكذا تحقق وعد السيد المسيح له عندما ظهر له في مغارت
 الجبل كله سيمتلئ بالعباد تحت إرشاده .

كان عماال نشيطا يأكل من تعب يديه حتى أنوه قوال لتالميوذه "لوم أكول طعاموا مون إنسوان . . . يوا  
 أوالدي أعملوا بأيديكم لتعيشوا وتجدوا ما تتصدقون به علي الفقراء" .

مون هرطقوة دينيوة دون جورح مشواعره  ويذكر عنه دفاعه عي اإليمان حيث أنه أنقذ أحد المعلموين
 وبطريقة بسيطة حكيمة ، وربحه هو وكل أتباعه .

ولم يكن فقط لطيفا متواضوعا رقيوق المشواعر ال يجورح مشواعر إنسوان مهموا كوان ، بول كوان أيضوا 
 يحترم إنسانية الجميع ، ويرق قلبه الحنون للفقراء المساكين حتى تلقب بالرجل الكامل .

مل أتعاب تالميذه وضعفاتهم وهو مالزم للصوم لكي ما يقودهم لحياة الجهاد وبقلب منضع كان يح
 ، وكان يداوم الجهاد لكي ما يحفظ اهلل نفوسهم في اإليمان .

ومن تواضعه كان يغسل أقدام الغرباء والزائرين دون أن يعرف من هم أو حتى ينظر إلوي وجووههم 
إلبوراهيم أبوي اآلبواء قوديما( وغسول لوه األنبوا ، لذلك ظهر له الرب يسوع كأنوه غريوب )مثلموا ظهور 

 بيشوي قدميه الطوباويتين ولم يعرفه إال عندما رأي جراح الصليب في قدميه .
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وتلك هي السمة المميزة لدير األنبا بيشوي التي ال توضح فقط تواضع ومحبة الرهبوان لكول النواس 
 با جدا منا .بل وأيضا تبين أن التواضع والمحبة الصادقة يجعالن اهلل قري

ومن حنان قلبه الشفوق أنه حمل عجوزا في الطريق فاكتشف أنه هو السيد المسيح الممجد الذي 
الوووذي حفظوووه طووواهرا ، وخووودم بوووه كووول النووواس ،  -أي جسووود األنبوووا بيشووووي  -وعوووده بوووأن جسوووده 

 والمحتاجين ، وضبطه بالتداريب والممارسات الروحية سيبقي بدون فساد ألنه حمل الرب يسووع ،
 وفعال مازال جسده باق بال فساد إلى اآلن )وبدون تحنيط( .

ويذكر عنه أنه لم يجرح مشواعر إنسوان كوان يشوشور أثنواء وعوظ ألنبوا بيشووي ألوالده ، فاموا رأي 
 هذا اإلنسان سعة قلب القديس كف عن الشوشرة واعتذر .

)إذ أعلموه اهلل بحيلوة  كما كان زاهدا في المال ، فرفض ما جاء به أحد األغنياء من ذهوب وفضوة 
الشيطان الذي أراد أن يصرفه عون العبوادة( ونصوح الرجول الغنوي أن يرجوع بفضوته وذهبوه ويوزعوه 
علي الفقراء والمحتاجين لينال بركة الرب . ولما انصرف الرجل الغني ورجع األنبوا بيشووي لقاليتوه 

القوديس بإتضواع ومسوكنة  صاح به الشيطان "آه منك . . . أنك تفسد جميع حيلي بزهودك" فأجابوه
 "منذ أن سقوطك أيها الشيطان واهلل يفسد جميع حيلك ضد أوالده" .

وكان يحب أوالده الروحيين ، ويعاملهم كأب حنون ، كما كان يبكي علي الخطاة مثال أرميوا النبوي 
، حتى تلقب باألنبا ييشووي األراموي . وظول يجاهود فوي الصوالة مون أجول أحود تالميوذه الوذي أخطوأ 

 تى رجع وعاد إليه تائبا إلى اهلل .ح
وكثيرا ما كان يظهر له الرب يسوع لشدة محبته له ، وكان يعرف أمورا كثيرة بروح النبوة منها أنه 
عرف بمجيء األنبا افرم السرياني من سوريا قبل أن يأتي ليوزوره ِلموا سومعه عون روحانيوة األنبوا 

يح أن يعطيوه لسوانا سوريانيا حتوى يتحودث موع بيشوي العظيمة ، وقد طلب قديسنا من السيد المسو
 الضيف السرياني ، وقد كان .

م لم يشأ األنبا بيشوي أن يبقى بالدير لئال  401وعند هجوم البربر األول علي البرية حوالي عام 
يقتلووه أحوود البربوور فيهلووك البربووري بسووببه ، فنووزح مووع مجموعووة موون رهبانووه إلووي الصووعيد )أنصوونا( 

 بوال الطموهى وأسس ديرًاكبيرًافي بلدة دير البرشا مركز ملوي باق إلي اآلن .وتصادق مع األنبا 
م تنيح ودفن في منية صقر بأنصنا ) عند ملوي حاليا( . وبعد ثالثة شهور  421يوليو  25وفي 

أكتوبر ودفن بجواره حسب رغبتهما ، ثم  21بابة الموافق  1تنيح القديس األنبا بوال الطموهي في 
م( جسوووده الطووواهر إلوووي ديوووره بووووادي  849 - 800( )51يوسووواب األول )البطريووورك  نقووول البابوووا

 ش( 551كيهك  4م ) 842ديسمبر  20النطرون في 
يوليو مون كول عوام فوي ذكوري نياحوة القوديس األنبوا بيشووي يحتفول الودير  25أبيب الموافق  8في 

ون أسوقف ورئويس الودير واألبواء برأسه قداسة البابا الطوباوي األنبا شنوده مع نيافة األنبا صرابام
 الرهبان بوضع الحنوط واألطياب علي جسدي القديسيين مع وجود جمع غفير من الشعب .
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 تاريخ الدير 
في أواخر القرن الرابوع المويالدي تأسوس الودير تحوت قيوادة القوديس األنبوا بيشووي كتجموع  . 2

 بدون أسوار .رهباني ويشمل كنيسة األنبا بيشوي وقاللي الرهبان وبئر مياة 
في أواخر القرن الخامس الميالدي تم بناء الحصن لحماية الرهبان من غارات البربر التوى  . 1

 كانت تأتي من غرب مصر .
 أفدنه 0في القرن التاسع الميالدي أقيمت األسوار الحالية للدير علي مساحة حوالي  . 0
الوذي كوان علوي  81ثواني البطريورك في القرن الرابع عشور المويالدي قوام البابوا بنيوامين ال . 4

م بعمول ترميموات واسوعة للودير بسوبب النمول األبويض  2009 - 2011السدة البطريركية ما بين 
 الذي عرض سقف الكنيسة لالنهيار .

وكنوز الدير تتمثل في أجساد القديسين الموجودة حيث يوجد جسود القوديس العظويم األنبوا ييشووي 
بووة واحوودة فووي المقصووورة بووالخورس األول .كمووا يوجوود جسوود البابووا واألنبووا بوووال الطموووهى فووي أنبو 

 بنيامين الثاني في نهاية الخورس الثالث من الجهة القبلية .
أما عن كنائس الدير فيوجد في الدير كنيسة األنبا بيشوي ، وكنيسة الشهيد ابسخيرون القليني ، 

يسوة األنبوا بيشووي ، وكنيسوة الشوهيد مون الجهوة البحريوه مون كن 51وكنيسة األنبا بنيامينا البابا 
 العظيم مار جرجس من الجهة الغربية القبلية .

كما توجد المائدة القديمة غرب الكنيسة ، وبئر الشهداء أمام الكنيسوة مون الناحيوة البحريوه وهوي  
مون األبواء الرهبوان القديسوين فوي ديور القوديس  49التي غسول فيهوا البربور سويوفهم بعود أن قتلووا 

طوبوة .  11م ، وتذكار إستشهادهم  444س الكبير أثناء غارتهم الثالثة علي البريه سنة مكاريو 
ويوجد أيضا الحصن الذي بني في أواخور القورن الخوامس المويالدي أثنواء حكوم اإلمبراطوور زينوون 

 ويتكون من ثالثة طوابق ويتوسط الدير حديقة واسعة يحيطها عدة مباني .
با شنوده الثالث عمران دير القديس األنبا بيشوى فرسوم لوه نيافوة األنبوا وقد تعهد قداسة البابا األن

م ، وأسس مقرًابابويا في الدير يقضي فيوه بضوعة أيوام 2915صرابامون أسقفا ورئيسا للدير سنة 
أسووبوعبًاتقريبًا، وبفضوول صوولواتهما وعملهمووا الوودائم زاد عوودد الرهبووان ، كمووا حوودثت أهووتم بووالتعمير 

لي "مساكن" للرهبان ، ومكتبة ضخمة لإلطالع ، وحفر األبار وعمل الصوهاريج واإلنشاءات من قال 
نشاء مساكن للعمال وتوفير الرعاية الروحية  لمياة الشرب ، واإلهتمام بالزراعة وتربية الماشية ، وا 
 والصحية لهم ، وعمل عيادات وصيدلية وقصر بمنارة شاهقة ومضايف وبيوت خلوة للضيوف .

تدرائية كبيرة بالدير ومما يذكر أنه تم إعداد وعمل طوبخ وزيوت الميورون أربوع مورات كما تم بناء كا
م . لكوووي يووووزع علوووي الكنوووائس بمصووور 2995م ، 2990م ، 2981م ، 2982فوووي الووودير عوووام 

 والخارج ، ومازال عمل الرب ينمو ويزداد في كنيسته المقسة . 
لذان حتى األن تحدث الكثير من المعجزات بركة القديسين األنبا بيشوي و األنبا بوال الطموهي ال
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من جسديهما الطاهرين ، وبصلواتهما أمام عرش النعمة ، بركة صلواتهما وشفاعتهما تكون معنا 
 وتثبتنا في المسيح يسوع ولربنا المجد الدائم إلي األبد آمين .

 إستشهاد القديس بيرو وآتوم وبالنا القس
و وآتوم وبالنا . صالة الجميع تكون معنا و لربنا المجد في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس بير 

 دائًما أبدًيا آمين .
 نياحة القديس كاراس السائح شقيق ثيؤدوسيوس الملك

في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس كاراس السائح أخو اإلمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير . عرف 
لغربية وهناك قضى نحو سبع وخمسين هذا القديس زوال العالم فترك ماله ومضى إلى البرية ا

سنه لم ينظر خاللها وجه إنسان . وبإرشاد من اهلل التقي به القديس بموا فناداه القديس قائال : 
أهال باألنبا بموا قس شيهيت . وسأله عن أمور العالم وأحوال الوالة والمؤمنين . وفي المساء 

رب الذي أحبه فكفنه األنبا بموا أخذته حمي فصلى وسجد على األرض وفاضت روحه بيد ال
 بعباءته ودفنه بمغارته ورجع يحدث بسيرته . بركة صلواته فلتكن معنا آمين .

 إستشهاد القديس بالنا القس
 في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس بيرو وآتوم وبالنا .

كل أمواله  التابعة لكرسي سخا . سمع عن اضطهاد المؤمنين ، فوزع Baraكان كاهًنا ببلدة بارا 
على المساكين وانطلق إلى أنصنا ليعترف أمام أريانا الوالي ، محتماًلاآلالم حتى نال إكليل 

 الشهادة . صالة الجميع تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس بيمانون

ن كان هذا م ( إستشهد القديس بيمانو 005للشهداء ) 12في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
القديس شيخا لبلده بنكالوس التابعة للبهنسا وكان غنيا رحوما على الفقراء أرشده الرب أن 

يمضي ويعترف باسمه وينال إكليل الشهادة فوزع أمواله على الفقراء وذهب إلى والي البهنسا 
عليه  واعترف امامه بإيمانه المسيحي فلما عرف أنه شيخ البلدة طالبه بأواني الكنيسة وعرض

عبادة األوثان فأجابه القديس قائال أني ال أسلم األواني . أما عبادة األوثان فأني ال أعبد إال ربي 
يسوع المسيح فأمر الوالي بقطع لسانه وتعذيبه بالحرق وكان الرب يشفيه ويقويه . لما تحير 

على يديه آيات  الوالي في تعذيبه أرسله إلى والي اإلسكندرية فطرحه في السجن وقد أجرى اهلل
وعجائب كثيرة أثناء تعذيبه منها أنه شفي أخت القديس يوليوس االقفهصي من شيطان يعذبها 
فآمن كثيرون . فغضب الوالي وعذبه بالهنبازين وقلع أظافره وطرحه في النار وكان الرب ينجيه 

ة فحمل غلمان من جميعها . ثم أرسله الوالي إلى الصعيد وهناك قطعوا رأسه فنال إكليل الشهاد
 القديس يوليوس االقفهصي جسده وكفنوه ودفنوه في بلدته ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
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 إستشهاد القديس بروكوبيوس أبيب24
يوليوة ( إستشوهد القوديس بروكوبيووس . ومون أموره أنوه  8م )  000في مثل هذا اليوم مون سونة 

بنهوا وذهبوت إلوى أنطاكيوة وقودمت هودايا فوأخرة ولد في أورشليم ولما توفي والده أخذت ثاؤدوسية ا
إلى الملك دقلديانوس وطلبت منه ان يقلد ولدها والية إحودى المودن فقبول هوديتها و أجواب طلبتهوا 
وعين ولدها واليًاإلحدى المدن وأوصاه بتعذيب المسيحيين وأعطاه أمورا بوذلك فلموا ابتعود قلويال عون 

ه ويوذم فعلوه ويتهودده بوالموت ألنوه تجاسور وقبول أن أنطاكية سمع صووتا مون العوالء يناديوه باسوم
يعمل ما يخالف أمر اهلل فقال له : " من أنت يا سويدي أسوألك أن ترينوي ذاتوك " فظهور لوه صوليب 
من نور وسمع صوتا يقول له : " أنا يسوع ابن اهلل المصلوب بأورشليم " فخاف جدا وارتعب وعاد 

 ثال الصليب الذي ظهر له . إلى بيت شان وعمل له صليبا من ذهب على م
وحدث له وهوو فوي طريقوه إلوى اإلسوكندرية أن هجوم عليوه بعوض العورب لسولب موا ليديوه . فتغلوب 
عليهم بالصليب الذي معه وعندئذ قال ألمه : " اآلن يجب عليك أن تقدم الضوحية ليسووع المسويح 

دقلوديانوس تعلموه الذي عضدني بقوة صليبه " فلموا سومعت أموه هوذا الكوالم غضوبت وأرسولت إلوى 
بذلك . فأرسل إلى والوي قيصورية فلسوطين أن يتحقوق هوذا األمور ويتوولى تعذيبوه . فلموا استحضوره 
الوالي واعترف بالمسيح ضربه ضربا موجعا حتى أشرف على الموت ثم زجه فوي السوجن . فظهور 

أل عنوه له السيد المسيح محاطا بمالئكته ثم حله من وثاقه وشوفاه مون جراحوه . وفوي الصوباح سو
الوالي فقيل لوه انهوم وجودوه مفكوكوا سوليما . فاستحضوره إلوى بيوت األصونام حيوث كوان قاصودا إلوى 
هناك ليصلي . فلما حضر القديس ورآه الجميع صحيحا تعجبوا كلهم ونوادوا باسوم المسويح قوائلين 

دوسوية : " نحن مسيحيون مؤمنون باله بروكوبيوس " وكان بيونهم أميوران واثنتوا عشورة امورأة وثاؤ 
أمه فضربت أعناقهم جميعا ونالوا إكليل الشهادة . وكوان ذلوك فوي اليووم السوادس مون شوهر أبيوب 
وأمر الوالي بإعادة القديس إلى السجن لينظر في أمره وبعد ثالثة أيوام استحضوره وقوال لوه : " أنوا 

يس : " ان أبقيتك هوذه المودة لترجوع إلوى عقلوك وتورحم ذاتوك وتقودم الضوحية لآللهوة " فأجابوه القود
السوويد المسوويح هووو وحووده اإللووه الحقيقووي ، أمووا هووذه التماثيوول المصوونوعة موون الحجووارة واألخشوواب 
فليسووت آلهووة وهووي ال تضوور وال تنفووع " فغضووب األميوور وأموور أن يشووق جنبوواه بالسوويف فموود سووياف 
اسمه ارشالؤس يده بالسيف فيبست للحال وسقط ميتا فأمر الوالي بطعنه بالسكاكين ووضع الخل 
في مكان الطعنات . ثم سحبوه من رجليه إلى السجن فمكث فيه ثالثة أيام واألميور حوائر فوي أمور 
تعذيبه . ثم ألقاه في حفرة بها نار . فنجاه الرب ولم ينله أذى وأخيرا أمر األمير بقطوع رأسوه فنوال 

 إكليل الشهادة .
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 ريوس األسكندرى أب القاللىنياحة القديس مكا
في مثل هذا اليوم نياحة القديس مكاريوس األسكندرى اب القاللى . صالته تكون معنا و لربنا 
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 المجد دائًما أبدًيا آمين .
نياحة القديس مكاريوس اإلسكندري أب القاللي )بحسب كتاب كنوز النعمة( وبحسب القطمارس 

برمهات. كان معاصرًا للقديس مقاريوس 11دت في نياحة أبو مقار ولكن نياحة أبو مقار ور 
الكبير/ زاهدًا بشدة/ حاربته الشياطين/ وضع عالمات حتى ال يضل الطريق فنزعها الشيطان 

وأرشده اهلل ولما عطش أرسل له بقرة وحشية شرب من لبنها/ أتته ضبعة بأوالدها الثالث فوجد 
روة هدية له. نفاه اإلمبراطور مع أبو مقار فيهم عاهات فشفاهم فغابت عنه وعادت إليه ومعها ف

 الكبير لجزيرة فعمدا أهلها.
 "80نياحة البابا بطرس الخامس ال"
م ( تنويح البابوا بطورس الخوامس  2048يوليوة سونة  8ش )  2014في مثل هذا اليوم من سونة 

 وكوان يعوورف ببطورس بون داود وهووو مون ديور أبووي مقوار وكوان قسووا بودير شووهران 80البطريورك آل 
م ( وكانت أيام رئاسوته كلهوا  2040يناير سنة  1ش )  2051طوبة سنة  1وتولى الكرسي في 

أمن وسالم وتنيح بعد أن أقام على الكرسوي ثمواني سونوات وسوتة أشوهر وسوتة أيوام ودفون بمصور 
 القديمة . 

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إلى برية شيهيت إعادة جسد األنبا مكاريوستذكار  مسرى29

في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بإعادة جسد القديس مقاريوس إلى ديره بشيهيت ، )ورد خبر نياحته 
برمهات إلى ديره في شيهيت( وذلك أنه بعد نياحته أتى قوم مون أهول بلوده شنشوور  11تحت يوم 

لودة أخورى ومكوث وسرقوا جسده وبنوا عليه كنيسة كبيرة . وبقي جسده هنواك وبعود ذلوك نقول إلوى ب
سونة ، ولموا طلوع البابوا ميخائيول إلوى  400نحوو  12فيها إلى زمان البابا ميخائيل الخامس البابا 

البرية ليصوم األربعين المقدسة بالدير تنهد قائال : " كم أتمنى أن يساعدنا الرب حتى يكون جسد 
يخائيول موع بعوض الشويوخ أبينا األنبا مقاريوس في وسطنا " وبعد أيام خرج رئيس الدير القمص م

لقضوواء بعووض الحاجووات . فخطوور علووى بووالهم أن يأخووذوا جسوود القووديس إلووى ديوورهم فووأتوا إلووى حيووث 
الجسد فتجمهر عليهم أهل البلد مع الوالي بالعصي والسويوف ومنعووهم مون أخوذه وقضوى الشويوخ 

قوول لوه " دع ليلتهم وهم في حزن عظيم ولكن الوالي رأى في تلك الليلوة كوأن القوديس مقواريوس ي
أوالدي يأخووذون جسوودي وال تموونعهم " فارتعووب الوووالي كثيوورا واسووتدعى الشوويوخ وسوولمهم الجسوود . 
فأخووذوه بفوورح عظوويم وتووبعهم عوودد كبيوور موون المووؤمنين لتوديووع الجسوود . ولمووا وصوولت السووفينة إلووى 

سود علوى مريوط باتوا هناك وفي الصباح أقاموا قداسوا وتقربووا مون األسورار المقدسوة ثوم حملووا الج
جمل إلى البرية . وفي منتصف الطريوق أرادوا أن يسوتريحوا فقوال رئويس الودير " حوي هوو الورب ال 
نسوتريح حتووى يرينوا الوورب المكوان الووذي أمسوك مووالك الورب بيوود أبينوا " فظلوووا سوائرين إلووى أن بوورك 
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المكان الجمل ولم يقم وبدا يدور برأسه ويلحس الجسد ويحني رأسه إلى األرض فعرف الشيوخ أنه 
 المطلوب ومجدوا اهلل . 

ولما اقتربوا من الدير خرج جميع الرهبان وتلقوهم بالشموع والتراتيل ثم حملوا الجسد على أعناقهم 
 ودخلوا به الكنيسة باحتفال عظيم وقد اجرى اهلل في ذلك اليوم عجائب كثيرة . 

 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 

طوبى للرجل الخائف الرب، ويهوى وصاياه جدًا، يقووى زرعوه علوى األرض،  " -:(2: 222مز) مزمور العشية
 " وُيبارك جيل المستقيمين. هلليلويا

  نلق ناا  ؤالء ق ذ ق  = طوبى للرجل الخائف من الرب. ويهوى وصاياه جداً 
 

  -:(10-24:15)مت إنجيل العشية
 مواله.و كانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم ا -24 "
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت. -25 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر. -21 
 و هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين. -21 
 و اخفى فضة سيده. و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض -28 
 و بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم. -29 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا  -10 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها.
قيمك على الكثير ادخل الى فرح فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فا -12 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما. -11 
قال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثيور ادخول الوى فورح  -10 

 " سيدك
 حسنًا أيها العبد الصالح واألمين.. أدخل إلى فرح سيدك.وزناتاا ء اوق  جزقء أ انم قاربيءيا ف 

 
أذكوور يووارب داود وكوول دعتووه، كمووا أقسووم للوورب ونووذر إللووه يعقوووب، كهنتووك  " -:(1،2: 202مووز) مزمووور بوواكر

 " يلبسون العدل، وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك. هلليلويا
 ق ءرف وتوقضاه   له عا وبقعم= اذكر يا رب داود وكل دعته

  و أءرف ح ا قا لك  لااف قااريبة واا ياب قا وت = كهنتك يلبسون العدل
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  -:(10-21: 1لو) إنجيل باكر
و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع  -21 "

 شفوا من امراضهم.اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و ي
 و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون. -28 
 و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع. -29 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل. -10 
 ايها الباكون االن النكم ستضحكون. طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم -12 
 طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن االنسان. -11 
 " افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء الن اباءهم هكذا كانوا يفعلون باالنبياء -10 

طوبوواكم إذا أبغضووكم النوواس وأفوورزوكم وعيَّووروكم الا حتدد" قنءت ددااب نءدد ع  ددا أجددل إحت ددال أءددرف إبنددو اددب
 وأخرجوا إسمكم كشرير من أجل إبن اإلنسان. إفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء.

 
  -:(02-21:22)عب البولس

 بااليمان قدم ابراهيم اسحق و هو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده. -21 "
 الذي قيل له انه باسحق يدعى لك نسل. -28 
 اذ حسب ان اهلل قادر على االقامة من االموات ايضا الذين منهم اخذه ايضا في مثال. -29 
 بااليمان اسحق بارك يعقوب و عيسو من جهة امور عتيدة. -10 
 بااليمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف و سجد على راس عصاه. -12 
 بااليمان يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل و اوصى من جهة عظامه. -11 
 بااليمان موسى بعدما ولد اخفاه ابواه ثالثة اشهر النهما رايا الصبي جميال و لم يخشيا امر الملك. -10 
 بااليمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون. -14 
 هلل على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية.مفضال باالحرى ان يذل مع شعب ا -15 
 حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر النه كان ينظر الى المجازاة. -11 
 بااليمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك النه تشدد كانه يرى من ال يرى. -11 
 بااليمان صنع الفصح و رش الدم لئال يمسهم الذي اهلك االبكار. -18 
 يمان اجتازوا في البحر االحمر كما في اليابسة االمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا.باال -19 
 بااليمان سقطت اسوار اريحا بعدما طيف حولها سبعة ايام. -00 
 " بااليمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة اذ قبلت الجاسوسين بسالم -02 

 ال قني اا ( و بيءنا ذسل  ا أذس11عا أذسال قني اا )عب
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  -:(12-21:2)يع الكاثوليكون
 طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. -21 "
 ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل اهلل الن اهلل غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا. -20 
 انجذب و انخدع من شهوته. و لكن كل واحد يجرب اذا -24 
 ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا. -25 
 ال تضلوا يا اخوتي االحباء. -21 
كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و  -21 

 ال ظل دوران.
 كون باكورة من خالئقه.شاء فولدنا بكلمة الحق لكي ن -28 
 اذا يا اخوتي االحباء ليكن كل انسان مسرعا في االستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. -29 
 الن غضب االنسان ال يصنع بر اهلل. -10 
 لذلك اطرحوا كل نجاسة و كثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان  -12 

 " تخلص نفوسكم
فا ءدرف  إحت دل  ذي يصبر في التجربة.. ينال إكليل الحياة.. الذي وعد به الرب للوذين يحبونوهطوبى للرجل ال

 ذصذ  فنال إنليل قاحياة   
ق ءدرف  ردا يو  أءدرف إبندو نداا = إقبلوا بوداعوة الكلموة المغروسوة جديودًا التوي يمكنهوا أن تخلوص نفوسوكم

ا نرذل قانل م  فء انا ف  قاءننءا  أا قاءيب قا ءيح ظا  وبياًا  توقضاًا يالا  اذه  وأ ا نحا قا اب فالينا أ
ابءددرف و ددال ادده إلا ددالق تتددوقن" يددا أءددرف عددا وعددظ  دداذكإل فرددال إليددا  ب أناددا ال يرذلددوا ن  دد إل فرددال  قاءدديب 

اّل فب اا عل"  ؤوءااإل   قا ءيح اه إليجب عل" ق ءرف أا ياظ قا اب، فإا  ذلوق، وق 
 

  -:(10-22:29)أع اإلبركسيس
 و كان اهلل يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. -22 "
حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح  -21 

 الشريرة منهم.
فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع  -20 

 قسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس.قائلين ن
 و كان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. -24 
 فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم. -25 
حتى هربوا من ذلك البيت  فوثب عليهم االنسان الذي كان فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم -21 

 عراة و مجرحين.
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و صار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم و  -21 
 كان اسم الرب يسوع يتعظم.

 و كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين و مخبرين بافعالهم. -28 
سحر يجمعون الكتب و يحرقونها امام الجميع و حسبوا اثمانها و كان كثيرون من الذين يستعملون ال -29 

 فوجدوها خمسين الفا من الفضة.
 " هكذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة -10 

 ددبي   ددلق قايددوا أءددرف أبنددو ندداا صددانع عجائددب، واددلاك يددلن  قنذ نءددي  قارددوقت قاتدد  ندداا يصددنااا ذددوا  
هكذا +  وكان إسم الرب يسوع يتعظمه ذاااجائب ولاك اينت   قني اا  قا ءول ولاك إ ا ة  ا قهلل يبعا  بيءي

.كانوووووووووووووووووووووووووووووووووووت كلموووووووووووووووووووووووووووووووووووة الووووووووووووووووووووووووووووووووووورب تنموووووووووووووووووووووووووووووووووووو وتقووووووووووووووووووووووووووووووووووووى بشووووووووووووووووووووووووووووووووووودة



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن من شهر هاتور(

 

 
161 

اليوم الثامن من شهر هاتور                     
 تذكار األربعة حيوانات الغير متجسدة

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (21:  11)مز 
 (2:9-04:8)مر
 (9،1: 01)مز
 (01-11:21)يو
 (1:20-12:21)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:

 مور إنجيل القداس:مز 
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (11-25:0بط2)
 (24-1:22)أع
 (1:  19)مز 
 (52-40:2)يو

 
  -(:52-40:2إنجيل القداس )يو

 في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. -40  "
 و كان فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بطرس. -44 
ئيل و قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس و االنبياء يسوع ابن يوسف فيلبس وجد نثنا -45 

 الذي من الناصرة.
 فقال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح قال له فيلبس تعال و انظر. -41 
 و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال غش فيه. -41 
 نثنائيل من اين تعرفني اجاب يسوع و قال له قبل ان دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك.قال له  -48 
 اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن اهلل انت ملك اسرائيل. -49 
 اجاب يسوع و قال له هل امنت الني قلت لك اني رايتك تحت التينة سوف ترى اعظم من هذا. -50 
ق اقول لكم من االن ترون السماء مفتوحة و مالئكة اهلل يصعدون و ينزلوون علوى و قال له الحق الح -52 

 "ابن االنسان 
عا حوق  قا ب يءوا  ع نينائيل و واه  دا قآلا تد وا قاءد اء  دتوحدم و  ئندم قهلل يصدابوا وينزادوا علد" إذدا 

 قاذ   و لق قادصل تا إلتيا ه اءذذيا:
إذددا قاذ دد ، وذاددب أا ندداا قانددا وذيا ي ءددك ءدديف نددا   اي نددع  إعدد ا قاصددلح ذدديا قاءدد اء وق  ض ذوقءددسم  1

 قاذ    ا س يق  ج ة قاحياة صا   ا بًق عل"  حذم قا ءيح و ح ته انا 
 قا ءيح  و إذا قهلل قالاضع اه قانا وذيا   2
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يا جالس على الشاروبيم اظهر، قدام إفرآم وبنيامين ومنسوى، انهوض " -(:1:  19مزمور إنجيل القداس )مز 
 "تك وهلم لخالصنا، يا اهلل أرددنا. هلليلويا قو 

( أي أا قهلل يءدت يح فدياا فادا  بيءديا يا فدوا 26:1فاا دا وذيا  دو عد هلل قهلل )حدز= يا جوالس علوى الشواوربيم
 (6:4قهلل، و لق  و قا رصوب ذأناا   لوئيا أعينًا ) ؤ

 
 هاتور 8   -السنكسار:

 تذكار االربعة حيوانات الغير متجسدين "
ل هذا اليوم تذكار األربعة حيوانات غير المتجسدين حاملي مركبة اإلله ، كما يذكر الشاهد بذلك صاحب في مث

ذا عرش موضوع في السماء وعلي العرش جالس ، وكان الجالس في  الرؤيا بقوله "وللوقت صرت في الروح وا 
وفي وسط العورش وحوول  المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد ،

العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا مون قودام ومون وراء ، والحيووان األول شوبه أسود ، والحيووان الثواني شوبه 
عجل ، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان ، والحيوان الرابوع شوبه نسور طوائر ، واألربعوة الحيوانوات لكول 

وءة عيونا وال تزال نهارا وليال قائلة قدوس قودوس قودوس الورب واحد منها ستة أجنحة حولها ، ومن دأخل ممل
اإلله القادر على كل شئ الذي كان والكائن والذي يأتي " وقال إشعياء النبي " رأيت السويد جالسوا علوى كرسوي 
 عال مرتفع وأذياله تمَل الهيكل ، والسيرافيم واقفون ، ولكل واحد ستة أجنحة ، باثنين يغطي وجهوه ، وبواثنين
يغطي رجليه ، وباثنين يطير ، وهذا نادي ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجوده مولء كول األرض " 
ذا بريح عاصفة جاءت مون الشومال ، سوحابة عظيموة ونوار متواصولة وحولهوا  ، وقال حزقيال النبي " فنظرت وا 

حيوانوات وهوذا منظرهوا ،  لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس الالمع من وسط النار ، ومن وسطها شبه أربعوة
لها شبه إنسان ، ولكل واحد أربعة أجنحة ، وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظور 
النحاس المصقول ، ، " وقال يوحنا اإلنجيلي " وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قوائال 

درة للرب إلهنا ، وخر األربعة الحيوانات وسجدوا هلل الجالس على العرش هللويا ، الخالص والمجد والكرامة والق
قوائلين "آمووين هللويوا ، فانووه قوود ملوك الوورب اإللووه القوادر علووى كوول شوئ ، لنفوورح ونتهلوول ونعطوه المجوود " ، وقوود 
جعلهووم الوورب بقربووه ليسووألوه فووي الخليقووة ، فوجووه اإلنسووان يسووال عوون جوونس البشوور ، ووجووه األسوود يسووال فووي 

وحوش ، ووجه العجل يسال في البهائم ، ووجه النسر يسال في الطيور ، وقد ثبت معلمو الكنيسوة توذكارهم ال
 " وبنوا لهم الكنائس في مثل هذا اليوم شفاعتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين ،

 إستشهاد القديس نيكاندروس كاهن ميرا "
ن ميورا . وفوي مثول هوذا اليووم إستشوهد القوديس نيكانودروس وهوو مون تذكار إستشهاد القديس نيكاندروس كاه

اآلباء الرسوليين الذين أناروا الكنيسة في القرنين األول والثاني وقد رسمه القديس تيطس تلميذ بوولس الرسول 
ولما  كاهنا لمدينة ميرا ) إحدى بالد اليونان ( فقام بخدمته على خير وجه ورد كثيرين من الوثنين إلى اإليمان

علم الوالي لبيانيوس بأمره قبض عليه وطلب أن يسجد لَلوثان فرفض فطرحه في النار فلم تؤثر فيه . وأخيورا 
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أمر تسميره بمسامير حديد غليظة ودفنه في قبره ففعل به الجنود ذلك فأكمل جهاده ونال إكليول الحيواة ، بركوة 
 " صالته فلتكن معنا آمين .

 درسة األسكندرية الالهوتيةنياحة االب بيريوس مدير م "
تذكار نياحوة االب بيريووس مودير مدرسوة اإلسوكندرية الالهوتيوة . وفيوه أيضوا تنويح األب بيريووس وكوان موديرا 
لمدرسووة اإلسووكندرية الالهوتيووة فووي عهوود البابووا ثاؤنووا البطريوورك السووادس عشوور وكووان كاهنووا مثقفووا مفسوورا قووديرا 

ع غووزارة علومووه الالهوتيووة والفلسووفية كموا كووان متعمقووا فووي التووأمالت لكلموة اهلل اشووتهر بتجوورده فووي الماديووات مو
الروحية نشر مقاالت كثيرة في مواضيع متعددة احتمل عذابات كثيرة مون أجول اإليموان بالسويد المسويح وقضوى 

 " أيامه األخيرة في روما حيث تنيح بسالم ، بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 

  وو ب لن  ا ف  ءد  قا ؤيا وءد  حز يال  و قجع ءد  حز يدال قنصدحاح ار األربعة حيوانات الغير متجسدةتذك
 ق ول 

 
مركبة اهلل بالربوات المضاعفة، واأللوف المخصبين، فإن الرب يسكن فيه  " -(:21:  11مزمور العشية )مز 

 "إلى االنقضاء، اهلل فيهم فى سيناء فى القدس. هلليلويا 
 ضاعدم جداءت  ند  ة فد  نءدلم ذيد وت  وقا اند" أا قا  ئندم  ذدوقت  ذدوقت  = كبة اهلل بالربوات المضاعفةمر 

وانا قاذ   ي نناا أيضًا أا ينونوق   نذم هلل  و اب قهلل ف  ءيناء ناا قهلل يءت يح فدياا ويردوب ا ويحدا ب ذادا 
أي قهلل وءدس  داذه يردوب ا ويءدت يح فدياا = دسفيهم في سيناء فوي القواهلل أعبقئه )و لق  ان" قا ز و  أصً ( 

ن ا يءت يح وءس قا  ئنم قانا وذيا  ناا  دلق فد  ءديناء  ونداا  دلق فد  ندل  نداا يءدت يح فيده قهلل فيندوا  بءدًا 
وارواه إا" قننرضاء فالق ال ي ي  إلًق ا اب إء قئيل ذل  في القدس. فإن الرب يسكن فيه إلى اإلنقضاءال ب  

 .األلوف المخصبينيءت يح فياا قا ب  وحيي ا يءنا قهلل ويريا ويءت يح ي ب  لق قا ناا ذ نات  الننيءم قات  
 

 -(:2:9-04:8إنجيل العشية )مر
 (08-04:8)مر 
 و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني. -04 "
 يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها. فان من اراد ان يخلص نفسه -05 
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه. -01 
 او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -01 
الن من استحى بي و بكالمي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن االنسان يستحي به متى جاء  -08 

 "يه مع المالئكة القديسين. بمجد اب
 (2:9)مر
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و قال لهم الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ملكوت اهلل قد اتوى بقووة  -2" 
" 

قا  ئنم ءينونوا  ع قا ءيح يوا قابينونم وانا  ل = إبن البشر متى جاء في مجد أبيه مع مالئكته القديسين
  نذددم هلل أو عدد هلل هلل؟  ددلق   نددا  فااءدديب قا ءدديح ارءددوة  لددوب قاذ دد  إ ددتن"  ددا أندده  ي نددا الذ دد  أا ينونددوا

مون أراد أن يوأتي ورائوي فلينكور نفسوه ( ونءد ع  ندا فد   دلق قننجيدل  21:8اي  اه  ناا يءنب فيده  أءده ) دت
قا وضدوا  ف دا يح دل صدليذه حذدًا فد  قا ءديح فادو ياد ف قا ءديح وأحذده فرذدل قاصدليب. ويحمل صليبه ويتبعني

 عليه   يل  لق يءت يح فيه قا ءيح ويصي    نذم اه 
 

بكلمة الرب تشددت السموات، وبروح فيه كل قواتها، ألنه هو قال فكوانوا، هوو " -(:9،1: 01مزمور باكر )مز
 "أمر فخلقوا. هلليلويا 

ا أا حا دل ندل ( ونءد ع فياد3:1 دو للرادا ويحدظادا )عدب= تشوددت السوموات)قا ءيح  و قانل دم(  بكلمة الرب
 (  و لااق قا  ئنم وقاذ    وقانا وذيا  ا سغ م قا  ئنم 1:1ق  ياء ذنل م  ب ته  فاا ءيح قانل م )يو

 (3:1 له  يل ذه ناا نل  ئ وذغي ه اا ينا  ئ   ا ناا )يو= وبروح فيه كل قواتها
 

  -(:01-11:21إنجيل باكر )يو
ن انا هناك ايضا يكون خادمي و ان كان احد يخدمني ان كان احد يخدمني فليتبعني و حيث اكو -11 "

 يكرمه االب.
االن نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن الجل هذا اتيت الى هذه  -11 

 الساعة.
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا. -18 
 ال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمه مالك.فالجمع الذي كان واقفا و سمع ق -19 
 اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم. -00 
 االن دينونة هذا العالم االن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. -02 
 و انا ان ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع. -01 
 موت.قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان ي -00 
فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسيح يبقى الى االبد فكيف تقول انت انه ينبغي ان  -04 

 يرتفع ابن االنسان من هو هذا ابن االنسان.
فقال لهم يسوع النور معكم زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال يدرككم الظالم و الذي يسير  -05 

 الى اين يذهب.في الظالم ال يعلم 
 "ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم  -01 
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إلًق قاندا وذيا ذدل . من يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا فخادمي يكوون معوي هنواك. ومون يخودمني يكرموه أبوي
رئيس نذي ة  وقاان  فنء ع  نا عا بينونم قا ديساا   نل  ا يلبا قهلل ويتذاه ين  ه قهلل  فاانا وذيا ااا ن ق م

ونءد ع أا . مجودت وأمجود أيضواً  و و ا يتذاه  ونء ع  نا عا قآلب قالي يرول اتذدا  هذا العالم ُيطرح خارجاً 
 .المسيح هو النور ومن يؤمن به يصير إبنًا للنور

يلدددبا قا ءددديح ين  ددده قآلب  فدددإلق نددداا فاا ءددديح  دددو قاندددو  و دددا يدددؤ ا ذددده يصدددي  إذندددًا الندددو  وقآلب ي جدددبه و دددا 
قاندا وذيا ونددل  ددا يلددبا قا ءدديح ءددين  اا قآلب فندا ونددا قا ءدديح ، و ددا  نددا نداددا  دا  ددو قا ءدديح فاددو ادده نددل 

 قان ق م وقا جب فاو لااق قانل وذغي ه اا ينا  ئ   ا ناا 
 

  -(:1:20-12:21البولس )عب
 (19-12:21)عب

 قال موسى انا مرتعب و مرتعد.و كان المنظر هكذا مخيفا حتى  -12 "
بل قد اتيتم الى جبل صهيون و الى مدينة اهلل الحي اورشليم السماوية و الى ربوات هم محفل  -11 

 مالئكة.
 و كنيسة ابكار مكتوبين في السماوات و الى اهلل ديان الجميع و الى ارواح ابرار مكملين. -10 
 رش يتكلم افضل من هابيل. و الى وسيط العهد الجديد يسوع و الى دم -14 
انظروا ان ال تستعفوا من المتكلم النه ان كان اولئك لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم على االرض  -15 

 فباالولى جدا ال ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء.
رض فقط بل الذي صوته زعزع االرض حينئذ و اما االن فقد وعد قائال اني مرة ايضا ازلزل ال اال  -11 

 السماء ايضا.
 فقوله مرة ايضا يدل على تغير االشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي ال تتزعزع. -11 
 لذلك و نحن قابلون ملكوتا ال يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم اهلل خدمة مرضية بخشوع و تقوى. -18 
 "الن الهنا نار اكلة.  -19 

 (1-2:20)عب
 االخوية. لتثبت المحبة -2 " 
 "ال تنسوا اضافة الغرباء الن بها اضاف اناس مالئكة و هم ال يدرون -1 

ربوووات وفياددا  جبوول صووهيون ومدينووة اهلل الحووي أورشووليم السووماوية نددا ندد   ذددوا  قا ءددول يصددف قاننيءددم ذأناددا 
ءدم  د  ذ د  )ف  نءلم ذيد وت جداءت  حددل( فاا  ئندم فد  عيدب أو حدلدم  ون حدظ أا قانني المالئكة المعيدين

(  وقا ءول يسلب  ندا أا نلدبا قهلل ون ضديه ذلدوف و عدبة ن دا 11:1و  ئنم، فاا ءيح صا   أءًا ان   ا )أف
 .مالئكة)إذ ق يا(  أضاف أناستدال قا  ئنم، ونحيا ف   حذم    وذاا 

 -(:11-25: 0بط2الكاثوليكون )
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بة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاو  -25 " 
 بوداعة و خوف.

و لكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون في ما يفترون  -21 
 عليكم كفاعلي شر.

 الن تالمكم ان شاءت مشيئة اهلل و انتم صانعون خيرا افضل منه و انتم صانعون شرا. -21 
ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى اهلل مماتا في فان المسيح  -28 

 الجسد و لكن محيى في الروح.
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -29 
ون اذ عصت قديما حين كانت اناة اهلل تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليل -10 

 اي ثماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهلل  -12 

 بقيامة يسوع المسيح.
 "الذي هو في يمين اهلل اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و قوات مخضعة له  -11 

= نكووون مسووتعدين فووي كوول حووينءدديح  ويسلددب قا ءددول  نددا أا ال نوورى مالئكووة وسووالطين وقوووات مخضووعة   نددا
 ناا  ئنم قاليا ااا جناحاا يسي وا ذاا إ ا ة اء عم تلذيم ق وق   قناايم 

 
  -(:24-1:22اإلبركسيس )أع

 و لما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختان. -1 "
 .قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة و اكلت معهم -0 
 فابتدا بطرس يشرح لهم بالتتابع قائال. -4 
انا كنت في مدينة يافا اصلي فرايت في غيبة رؤيا اناء نازال مثل مالءة عظيمة مدالة باربعة اطراف من  -5 

 السماء فاتى الي.
 فتفرست فيه متامال فرايت دواب االرض و الوحوش و الزحافات و طيور السماء. -1 
 ي قم يا بطرس اذبح و كل.و سمعت صوتا قائال ل -1 
 فقلت كال يا رب النه لم يدخل فمي قط دنس او نجس. -8 
 فاجابني صوت ثانية من السماء ما طهره اهلل ال تنجسه انت. -9 
 و كان هذا على ثالث مرات ثم انتشل الجميع الى السماء ايضا. -20 
 مرسلين الي من قيصرية.و اذا ثالثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه  -22 
فقال لي الروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء و ذهب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا  -21 

 بيت الرجل.
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فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعان الملقب  -20 
 بطرس.

 "و كل بيتك  و هو يكلمك كالما به تخلص انت -24 
قهلل ي ءدددددددددددددل  ددددددددددددد ك ان نيليدددددددددددددو   و ندددددددددددددا نددددددددددددد   قا  ئندددددددددددددم تردددددددددددددوا ذا دددددددددددددل لب دددددددددددددم قالددددددددددددد ص الذ ددددددددددددد  
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    اليوم التاسع من شهر هاتور                   

 إجتماع الثالثمائة والثمانية عشر بمدينة نيقية

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (21،1: 02)مز
 (10-24:15)مت
 (2:  222)مز 
 (10-21:1)لو
 (5:5-20:4)رو

 الكووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:

نجيووول القوووداس:مز   مورا 
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-0:2بط2)
 (14-25:22)أع
 (7: 131+4: 28)مز
 (29-20:21)مت

 
  -(:29-20:21إنجيل القداس )مت

 و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني انا ابن االنسان. -20 "
 ليا و اخرون ارميا او واحد من االنبياء.فقالوا قوم يوحنا المعمدان و اخرون اي -24 
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا. -25 
 فاجاب سمعان بطرس و قال انت هو المسيح ابن اهلل الحي. -21 
فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحما و دما لم يعلن لك لكن ابي الذي في  -21 

 السماوات.
 ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها.و انا اقول لك  -28 
و اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطوه علوى االرض يكوون مربوطوا فوي السوماوات و كول موا  -29 

 "تحله على االرض يكون محلوال في السماوات 
وندداا  ندداك عددبة إجاذددات فءددأااا قاءدديب  شوور موون هوووموواذا يقووول النوواس فووي إبوون البقاءديب قا ءدديح يءددأل ت  يددله 

إن لحموًا ودموًا فرال قاءديب  وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب بطرس وقال أنت هو المسيح إبن اهلل الحيقا ءيح 
 لوم يعلون لووك هوذا لكون أبووي الوذي فووي السوموات.. وعلوى هووذه الصوخرة أبنووى بيعتوي. موا تربطووه يكوون مربوطووًا..

 ون حظ قآلت :
ح ياددتا ذ أينددا نحددا فيدده،  ددل ع فندداه،  ددل إلتذ ندداه نإادده  ددبي   حددب يحذنددا فنحذدده ونصددبيق نحددب أا قا ءددي  1

 نرض  أو اتنا  اه، أا إنتدينا ذاا الو ات قانظ يم 
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إجاذم ذس   ذأا قا ءيح  و إذا قهلل قاح ،  له    إي اا قاننيءم وقني اا قالي تذن" عليه قاننيءدم  و دلق   2
انوا قني داا قانيرداوي   دلق قني داا  دو قاصدل ة قاتد  تذند" عليادا قاننيءدم  و ج دع  و قني اا قا الا ف   د

 نيريم     ف   انوا قني اا  ا  و قا ءيح 
 ءلساا قاحل وقا ذس ف  قاننيءم وذالق قاءلساا تا ح ا أ يو  اا سرته قات   فض قا جوا عناا   3

 
لوى أقطوار المسوكونة بلغوت فوى كول األرض خو" -(:7: 131+4: 28مزمور إنجيل القداس )موز رج مونطقهم، وا 

 "أقوالهم، كهنتك يلبسون العدل، وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك. هلليلويا 
(  وانناا  نا أيضًا تردال عدا أذداء 18:11نانت  له نذوة عا ت  يل قا ءيح ) و= في كل األرض خرج منطقهم

نسراا انل قااااا أال و و  دانوا قني داا  وقاادااا نلده قآلا  ج ع نيريم قاليا    وق أاو يم قاءيب قا ءيح  ول ج  
 ي ببه 

 
 هاتور  9  -السنكسار:

 ميالدية 015إجتماع مجمع نيقية المسكونى األول سنة " 
ميالدية اجتمع اآلباء الثالثمائة وثمانية عشر بمدينة نيقية في عهد ملك  015في مثل هذا اليوم من سنة 
كان منهم رؤساء األربعة كراسي . وهم األنبا ألكسندروس التاسع عشر . وقد قسطنطين الملك البار . و 

صحب معه أثناسيوس رئيس شمامسته وسكرتيره الخاص .و إسطاثيوس أسقف أنطاكية . ومكاريوس أسقف 
أورشليم . أما سيلفستروس أسقف رومية فانه لكبر سنه لم يحضر ، وأرسل اثنين من الكهنة نيابة عنه . 

إجتماع المجمع هو محاكمة اريوس الذي كان قسا باإلسكندرية ، وجدف على ابن اهلل الرب يسوع  وكان سبب
المسيح قائال "إنه لم يكن مساويا هلل أبيه في الجوهر . وانه كان هناك وقت لم يكن فيه االبن" . فاستقر رأى 

في منزلة الرسل قادرا على رؤساء الكنيسة على عقد المجمع . وكان بين هؤالء اآلباء القديسين من هو 
براء األسقام وعمل اآليات العظام . وفيهم من عذب في سبيل اإليمان . ومنهم من سملت  إقامة الموتى ، وا 

عيناه ، أو قطعت يداه ورجاله ، أو قلعت أضراسه ، أو كسرت إسنانه ، أو نزعت أظافره ، أو كسرت أضالعه 
أسقف الصعيد الذي عذب كثيرا أيام دقلديانوس ، إذ قلعوا عينه  ، وكان من بينهم القديس المجاهد بفنوتيوس

اليمني وحرقوا لحم ساقه اليسرى . وربطوه بالسالسل وأخذوه إلى مقاطع الرخام . ولذلك دعي بالشهيد في 
الكهنة . وكان شيخا قديسا محبوبا من اهلل والناس . وقد اجري اهلل على يديه معجزات كثيرة حدثت بتوسالته 

ح دعواته . ولما اجتمع اآلباء جلسوا على الكراسي المعدة لهم . ثم جاء الملك البار قسطنطين وسلم وصال
عليهم مبتدئا بالقديس بفنوتيوس األسقف إذ احترمه احتراما عظيما حتى انه قبل بإكرام آثار جراحه . ثم 

وت والمملكة لتحلوا وتربطوا كما وضع أمامهم قضيب الملك وسيفه قائال لهم "إن لكم هذا اليوم سلطان الكهن
قال السيد . فمن أردتم نفيه أو إبقاءه فلكم ذلك" . وحدث إن كثيرين من الذين أنار الروح القدس عقولهم ، 

ذا عدوا الكراسي المنظورة يجدونها  كانوا يعدون المجتمعين فيجدونهم ثالثمائة وتسعة عشر أسقفا ، وا 
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ا لقول السيد المسيح : " ألنه حيثما أجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك ثالثمائة وثمانية عشر . وذلك إتمام
اكون في وسطهم " . واستحضروا اريوس وطلبوا منه إقراره باإليمان . فجدف وقال "كان االب حيث لم يكن 
ور االبن" . فلما افهموه ضالله ولم يرجع عن رأيه ، حرموه هو ومن يشاركه رأيه واعتقاده . ثم وضعوا دست

 اإليمان المسيحي وهذا نصه : 
 نؤمن باله واحد اهلل االب ضابط الكل ، خالق السماء واألرض ، ما يري وما ال يري.  -2
ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن اهلل الوحيد المولود من االب قبل كل الدهور ، نور من نور ، اله  - 1

 جوهر الذي به كان كل شئ . حق من اله حق ، مولود غير مخلوق ، مساو لَلب في ال
هذا الذي من أجلنا نحن البشر ، ومن اجل خالصنا ، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ، ومن  - 0

 مريم العذراء تأنس . 
 وصلب عنا على عهد بيالطس البنطي ، وتألم وقبر .  - 4
 وقام من بين األموات في اليوم الثالث كما في الكتب .  - 5
 لى السموات وجلس عن يمين االب . وصعد إ - 1
 وأيضا يأتي في مجده ليدين األحياء واألموات ، الذي ليس لملكه انقضاء .  - 1

و بعد ذلك لم اجتمع مجمع المائة والخمسين بمدينة القسطنطينية لمحاكمة مقدونيوس عدو الروح القدس ، 
 كملوا بقية هذا الدستور فقالوا: 

، الرب المحي المنبثق من االب ، نسجد له ونمجده مع االب واالبن ، الناطق  نعم نؤمن بالروح القدس - 8
 في األنبياء . 

 وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسوليك .  - 9
 و نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا .  - 20
 و ننتظر قيامة األموات .  - 22
 وحياة الدهر األتي  - 21

ص منه ، وأمروا كافة المؤمنين بقراءته . كهنة وشعبا وشيوخا وصبيانا و منعوا من إن يزاد عليه أو ينق
ن يتلى في القداسات والصلوات . وبعدما حرم آباء مجمع نيقية اريوس وأبعدوه عن  ونساء ورجاال . وا 

 الكنيسة ووضعوا دستور اإليمان . اصدروا قرارات أخرى فيما يلي : 
ذي قاوم رئيسه القديس بطرس الشهيد البابا األسكندري . فقد أوال : فيما يختص بميليتس أسقف أسيوط ال

 .  1، 1، 5قرر المجمع حقوق بطريرك اإلسكندرية على مرءوسيه في القوانين 
ثانيا : حسم النزاع الذي كان بين أساقفة أفريقيا وأسيا الصغرى ، وبين أسقف رومية حول معمودية الهراطقة 

 الهراطقة باطلة ، بخالف ما كان يراه أسقف رومية واتباعه . ، فقرر إن المعمودية التي يجريها 
ثالثا : حدد يوم عيد القيامة إذ قرر إن يكون يوم األحد الذي يلي البدر حيث يكون فيه فصح اليهود ، حتى 
عيد ال يعيدوا قبل اليهود أو معهم ، وأناطوا بابا اإلسكندرية في تبليغ جميع الكنائس عن اليوم الذي يقع فيه ال
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، وذلك لشهرة بطاركة اإلسكندرية بسعة العلم والدقة في حساب المواقيت . وثبتوا الكنيسة . وأقاموا منار 
 الدين . ثم انصرفوا إلى كراسيهم . 

 "صلواتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 
 42نياحة البابا إسحق البابا " 

ح االب العظيم القديس األنبا إسحق بابا اإلسكندرية الحادي واألربعوون م تني 119في مثل هذا اليوم من سنة 
، قد ولد هذا االب في البرلس من أبووين غنيوين خوائفين اهلل ، رزقوا بوه بعود زموان طويول مون زواجهموا ، ولموا 
 قدماه إلى المعمودية رأى األسقف الذي تولى عماده صليبا من نور على رأسه ، فوضع يد الصوبي علوى رأسوه
وتنبأ عليه قائال : انه سيؤتمن على كنيسة اهلل ، ثم قال ألبويوه : اعتنيوا بوه فانوه أنواء مختوار هلل ، ولموا كبور 
قليال علماه الكتابة واآلداب المسيحية والعلوم الكنسية ، وكان يكثر من قراءة أخبوار القديسوين فتشوبعت نفسوه 

قصد برية القوديس مكواريوس ، وترهوب عنود األنبوا زكريوا بسيرتهم الطاهرة ، ومالت إلى الرهبنة ، فترك أبويه و 
اإليغومانس ، وكان مالك الورب قود سوبق فواعلم االب الشويخ بقدوموه ، فقبلوه فرحوا ، وفوي أحود األيوام رآه أحود 
الشويوخ القديسووين فوي الكنيسووة فتنبوأ عليووه قووائال "سويؤتمن هووذا علوى كنيسووة المسويح" ، وحوودث إن طلووب االب 

لوقت راهبا ليكون كاتبا له وكاتما لسره ، فاثني الحاضرون على هذا االب الفاضل إسحق ، البطريرك في ذلك ا
فدعاه وأعطاه كتابا يكتبوه ، فأفسوده عمودا حتوى يخلوي االب سوبيله ، ألنوه كوان زاهودا مجود النواس ، فلموا علوم 

ك لوون يخلووي سووبيله ، االب بقصووده قووال لووه "حسوونا كتبووت فووال تبوورح هووذا المكووان" ، ولمووا توويقن إن االب البطريوور 
استخدم ما له من العلم والكتابة وظهرت فضائله ، ففرح به البطريرك جودا ، ولكون لشوغفه بالوحودة ، عواد بعود 
حين إلى البرية ، ولما دنت وفاة البابا يوحنا ، طلب من السيد المسيح إن يعرفه بمن يجلس بعده على كرسي 

هو الذي يجلس بعدك ، فأوصى الشعب انه بإعالن الهي وبأمر  الكرازة ، فقيل له في الرؤيا إن تلميذك إسحق
الرب سيجلس إسحق على الكرسي بعده ، فلما تبوأ هذا االب الكرسوي المرقسوي استضواءت الكنيسوة وأخوذ فوي 
تجديد كنائس كثيرة ، منها كنيسة القديس مرقس اإلنجيلي وقالية البطريركية ، وقد قاسي شدائد كثيرة ، وأقام 

 " سي ثالث سنوات ونصف ، ثم تنيح بسالم ، صالته تكون معنا آمين .على الكر 
 حيث وضاوق  انوا قني اا  إجتمع الثلثمائة والثمانية عشر بمدينة نيقية

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 مجمع المائتين بأفسس. توت21
 نياحة كرياكوس من أهل كورنثوس.  هاتور0
 جمع المسكوني بالقسطنطينية.تذكار إجتماع الم أمشير2
 اجتماع مجمع بجزيرة بني عمر  برمهات4
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 السنكسار اليوم
 ش( لمحاكمة نسطور 241 -م 402انعقاد المجمع المسكوني الثالث بأفسس ) توت21

ميالدية اجتمع المجمع المقودس بأفسوس ، وقود شوهده مائتوان  402في مثل هذا اليوم من سنة 
أسقف ، وهو الثالث من المجوامع المسوكونية . وذلوك فوي السونة العشورين مون ملوك ثاؤدسويوس 

الكبير . وكوان إجتمواعهم بسوبب هرطقوة نسوطور بطريورك الصغير ابن أرقاديوس بن ثاؤدسيوس 
القسطنطينية . الذي كان يعتقد أن القديسة مريم ، لم تلد إلها متجسدا ، بل ولدت إنسانا فقوط . 
ثم حل فيه بعود ذلوك ابون اهلل ، ال حلوول االتحواد بول حلوول المشويئة واإلرادة . وأن للمسويح لهوذا 

قنومين ، فأجتمع  هوؤالء اآلبواء وبواحثوه فوي ذلوك ، وأثبتووا لوه أن المولوود مون السبب طبيعتين وا 
 2العذراء اله متأنس بدليل قول المالك "الرب معك والمولود منك قدوس وابن العلي يدعى" ) لوو 

(  1:24( وقول إشعياء "ان العذراء تحبل وتلد ابنا ويودعى اسومه عمانوئيول" )أش 01 - 18: 
( . وتباحوث معوه القوديس البابوا 9:1لها قديرا أبا أبوديا" )أش. وقوله "يدعى اسمه عجيبا مشيرا إ

كيوورلس ، وأعلمووه أن الطبووائع ال يجووب أن تفتوورق موون بعوود االتحوواد ، بوول نقووول طبيعووة واحوودة هلل 
الكلمة المتجسد . فلم يرجع عن تعليمه ولم ينثن عون رأيوه ، فهودده االب كيورلس وبقيوة المجموع 

عن كرسيه . وأثبتوا أن العذراء ولودت اإللوه الكلموة متجسودا .  بالقطع ، قلم يقبل فقطعوه وأبعدوه
ثم وضعوا في هذا المجمع قوانين وحدودا ، هي قانون اإليمان إلى اآلن . وان قيول ان النسواطرة 
اليووم ال يقولوون هوذا . قلنوا انوه بسوبب أخووتالطهم بمسويحيي الشورق ، رجوع بعضوهم عون رأيووه ، 

 الفاسد . 
لهنا ومخ لصنا يسوع المسيح أن يهدينا إلى طريق الخالص . له المجد واإلكرام نسأل ربنا وا 

 والسجود اآلن والى آخر الدهور كلها أمين .
 نقل أعضاء القديس الشهيد إقليمس وأصحابه

في مثل هذا اليوم نعيد بنقل أعضاء القديس الشهيد إقليمس وأصحابه الشهداء بمدينة 
 ن .اإلسكندرية . صلواتهم تكون معنا ، آمي

 إستشهاد القديس بفنوتيوس المتوحد بالصعيد
تذكار إستشهاد القديس بفنوتيوس المتوحد بالصعيد . في مثل هذا اليوم أيضا إستشوهد القوديس 

 بفنوتيوس المتوحد بالصعيد أيام دقلديانوس . 
كان هذا الناسك يعويش فوي منطقوة دنودرة وقود ذاع صويته بوين جميوع سوكان الصوعيد حيوث جوذب 

تقواه للسيد المسيح . كان أريانوس والي أنصونا يمور بالصوعيد األعلوى . ولموا رسوا عنود كثيرين ب
طيبة القريبة من دندرة حيث يقطن القديس . أرسول اليوه اثنوين مون قوواد المائوة ليبحثوا عنوه فوي 
البرية ويحضراه اليه . وفي تلك الليلة وقف بالقديس مالك الرب وقال له " كن علوى اسوتعداد أن 
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تبتهج بالحضرة اإللهية فقد أمر أريانوس بوالقبض عليوك فوال تحوف الن اهلل سويعطيك قووة تأتي و 
 لتقف أمامه " 

وفي الصباح بعد أن أكمل بفنوتيوس صلواته سار في الطريق ليقابل أريانوس ومعه موالك الورب 
حتوى وصول إلوى الوووالي وبعود حوديث قصووير موع الووالي غضوب الوووالي وأمور أن يقيودوه بالسالسوول 

 لقوه في السجن مع القتلة واللصوص . وي
جلس الوالي لمحاكمته وحأول أن يالطفه ولما لم يستجب أمر بتعذيبه فعذبه الجنود بعنف 

ستشهدا على اسم  وأرسل الرب مالكه فشفاه من الجراحات حتى آمن الجالدان دينس وكاليماك وا 
ى يديه من المسجونين السيد المسيح فأعاده الوالي إلى السجن . وقد آمن عدد كبير عل

والمشاهدين لعذاباته فخشي الوالي من هياج الشعب وأخذه معه إلى أنصنا حيث صلبه هناك . 
 فنال إكليل الشهادة . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل
تذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة ب

 جنس البشر . شفاعته تكون معنا . آمين .
 نياحة القديس كرياكوس الكبير من أهل كورنثوس عضو مجمع القسطنطينية هاتور0

في مثل هذا اليوم تنيح االب القديس كرياكوس ، وقد نشا هذا المجاهد في مدينة قورنثية ببالد 
ان . ابنا ألبوين مسيحيين أرثوذكسيين . فأدباه بعلوم الكنيسة ثم قدماه إلى االب بطرس اليون

أسقف قورنثيه . وهو ابن عمه ، فرسمه اغنسطسا ، فداوم على القراءة والبحث في معاني 
أقوال الكتب اإللهية ، حتى فاق فيها كثيرين ، ورتب عليه األسقف القراءة على الشعب في 

يه في القالية . فكان مسرورا بهذا . ولما بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ، الكنيسة ، وعل
عرض عليه أبواه الزواج فأبى ، وطلب منهما السماح له بزيارة أحد األديرة للتبرك من القديسين 

الذين به ، وداوم التردد على الدير من وقت ألخر ، فاشتاق إلى لباس الرهبنة ، وذهب إلى 
واجتمع بالقديس كيرلس أسقفها وعرض عليه رغبته في الرهبنة ، فاستصوب  أورشليم المقدسة

رأيه وتنبأ عنه بقوله "سيكون هذا أبا كبيرا ويقوم بمجهودات كثيرة وتستضئ بنور تعاليمه 
نفوس كثيرين" . ثم باركه وأرسله إلى االب الكبير اوتيموس أبى رهبان فلسطين ، فقبله فرحا 

ثم سلمه ألحد شيوخ الدير ليرشده إلى طرق العبادة ويكشف له حيل والبسه ثياب الرهبنة ، 
الشياطين . فسار هذا االب بالسيرة الفاضلة والتقشف الزائد وغير ذلك من النسك والتواضع 

والورع . فأعطاه اهلل نعمة شفاء األمراض حيث كان يشفي كل من يقصد الدير ممن به علة أو 
هذا القديس االب كيرلس أسقف أورشليم إلى مجمع  سقم . فشاع فضله وقداسته . وصحب

القسطنطينية المائة والخمسون الذي اجتمع على مقدونيوس عدو الروح القدس . فناضله 



 يام )  اليوم التاسع من شهر هاتور(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األ

 

 
174 

وقاومه بالحجة والبرهان . وتنيح في شيخوخة صالحة . وقد اظهر اهلل من جسده بعد نياحته 
ليم ، لم ينله أي تغير ، حتى ليعتقد كل آيات كثيرة وال يزال جسده باقيا بأحد أديرة مدينة أورش

من يراه إن رقاده قريب العهد . وقد مضى عليه إلى يوم تدوين سيرته اكثر من سبعمائة سنة . 
حيث كان في زمان ثاؤدسيوس الكبير في أوأخر القرن الرابع المسيحي . شفاعته تكون معنا 

 آمين .
 الثانى الميالدى إستشهاد القديس أثناسيوس وأخته إيرينى من القرن

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أثناسيوس وأخته ايرينوي ، بعود إن عوذبا علوى يود مكسويميانوس 
بعذابات كثيرة ولما يئس مون إرجاعهموا عون إيمانهموا بالمسويح ، أمور فالقوهموا فوي جوب فوارغ . 

 وطبقوه عليهما ، فتنيحا فيه . 
 شفاعتهما تكون معنا آمين .

 اثونإستشهاد القديس أغ
تذكار إستشهاد القديس أغاثون . وفيه أيضا إستشهد القديس أغاثون كان جنديا وثنيا في 

م ( مكلفا بحفظ النظام في قاعة محاكمة المسيحيين وأظهر  152 149جيش ديسبوس ) 
تعاطفا نحوهم لما رأى استهانتهم بالموت من اجل الحياة األبدية فحركته النعمة اإللهية وآمن 

سيح اتهمه القاضي بالتواطؤ مع أعداء اآللهة فأقر بأنه مسيحي وأمهله القاضي بالسيد الم
حتى يرجع عن رأيه دون جدوى فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة ، بركة صلواته فلتكن معنا 

 ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 م082إجتماع المجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية سنة  أمشير2

م اجتمع بمدينة القسطنطينية المئة والخمسون أبا بأمر الملك  082هذا اليوم من سنة  في مثل
ثاؤدسووويوس الكبيووور ، لمحاكموووة مقووودونيوس بطريووورك القسوووطنطينية وسوووبيليوس وأبولينووواريوس 
المجدفين على اهلل الكلمة والوروح القودس ، وذلوك انوه لموا ذاع هوذا التجوديف خشوي اآلبواء علوى 

اعلموا الملك ثاؤدسيوس بهذه الهرطقوات . فوأمر بعقود مجموع وأرسول إلوى كول سالمة الكنيسة ، و 
موون األنبووا تيموثوواؤس بابووا اإلسووكندرية الثوواني والعشوورين واألنبووا داماسوووس بابووا روميووة واألنبووا 
بطرس بطريرك أنطاكية واألنبوا كيورلس بطريورك أورشوليم ، فحضوروا ومعهوم أسواقفة كراسويهم موا 

يحضور بنفسوه ولكنوه أرسول نوابوا عنوه . ولموا اجتموع المجموع المقودس  عدا بابوا روميوة فانوه لوم
بمدينة القسطنطينية دعوا مقدونيوس وسوأله األنبوا تيموثواؤس بابوا اإلسوكندرية ورئويس المجموع 
قوووائال موووا هوووو اعتقوووادك ؟ فأجووواب إن الوووروح القووودس مخلووووق كسوووائر المخلوقوووات . فقوووال األنبوووا 

 . فإذا قلنا كزعموك إن روح اهلل مخلووق فنكوون قود قلنوا تيموثاؤس إن الروح القدس هو روح اهلل
إن حياتووه مخلوقووة ، فهووو إذن عووديم الحيوواة بوودونها ، ثووم نصووحه إن يرجووع عوون سووؤ رأيووه . ولمووا 
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 رفض قطعه وجرده من رتبته . 
قنوموا واحودا .  ثم سال سبيليوس قائال وأنوت موا هوو اعتقوادك ؟ فأجواب إن للثوالوث ذاتوا واحودة وا 

ألنبووا تيموثوواؤس إذا كووان الثووالوث كمووا زعمووت ، فقوود بطوول ذكوور الثووالوث وبطلووت أيضووا فقووال لووه ا
معموديتووك ألنهووا باسووم اآلب واالبوون والووروح القوودس ، ويكووون الثووالوث علووى زعمووك تووألم ومووات ، 
وبطول قووول اإلنجيوول إن االبوون كووان قائمووا فووي األردن ، والووروح القوودس نووازال عليووه شووبه حمامووة ، 

 لسماء . ثم نصحه إن يرجع عن رأيه الفاسد فلم يقبل فقطعه وجرده من رتبته واآلب يناديه من ا
ثم سال أبوليناريوس قائال وأنت ما هو اعتقادك ؟ فأجاب إن تجسيد االبن كان باتحاده مع 
الجسد البشري وبدون النفس الناطقة ، الن الهوته قام مقام النفس والعقل . فقال له األنبا 

كلمة قد اتحد بطبيعتنا لكي يخلصنا ، فان كان باتحاده بالجسد الحيواني تيموثاؤس إن اهلل ال
فقط ، فهو إذن لم يخلص البشر ، بل الحيوانات ، الن البشر يقومون في يوم البعث بالنفس 
الناطقة العالقة ، التي معها يكون الخطاب والحساب ، وبها ينالون النعيم أو العذاب . وعلي 

ذا كان هكذا فكيف يقول عن ذاته عز وجل انه إنسان ، إذا ذلك قد بطلت منفعة الت جسد . وا 
كان لم يتحد بالنفس الناطقة العاقلة ؟ ثم نصحه ليرجع عن رأيه الفاسد فلم يقبل فقطعه أيضا 
كزميليه . أخيرا حرم المجمع الثالثة ومن يقول بقولهم ، ثم كمل دستور اإليمان الذي وضعه 

الذي ليس لملكه انقضاء ، وبالروح القدس . فزاد عليه آباء مجمع آباء مجمع نيقية حتى قوله 
القسطنطينية ما يلي هذا القول إلى آخره وضعوا قوانين ال زالت في أيدي المؤمنين . صالة 

 هؤالء اآلباء القديسين تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديس أباديون أسقف أنصنا

م إستشهد القديس األنبا أباديون أسقف  004للشهداء  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
أنصنا ) هي قرية الشيخ عباده حاليا بمركز ملوي ( . قد رسمه البابا بطرس خاتم الشهداء 
أسقفا على أنصنا فرعى شعبه بكل أمانة ولما أعلن دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين 

يرا في تعذيبهم ألقى القبض على وكان أريانوس والي أنصنا عنيفا جدا في اضطهادهم ويتفنن كث
القديس أباديون وأخذه معه في رحلته إلى أسيوط وأخميم ليشاهد عذاب المؤمنين بنفسه 

فيضعف وينكر اإليمان . لكنه ظل ثابتا على إيمانه فأمر الوالي بتقييده وأخذه معه إلى أنصنا 
وجده فرحا متهلال  مرة أخرى حيث طرحه في سجن مظلم بدون طعام أو ماء وبعد خمسة أيام

كمن في وليمة فأمر بصلبه فظهرت حمامتان على الصليب وانحلت المسامير ونزل األسقف . 
 أخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة . بركة صلواته فلتكن معنا آمين .

 تكريس كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء باألسكندرية
نيسة القديس بطرس بابا اإلسكندرية السابع عشر وخاتم في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس ك

الشهداء )الذي إستشهد باإلسكندرية في أخر ملك دقلديانوس الشرير( . وذلك انه لما تولى 
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الملك البار قسطنطين الكبير ، وهدمت البرابي وبنيت الكنائس ، بني المؤمنين هذه الكنيسة 
الشهداء ، ولم تزل قائمة إلى ما بعد تملك غرب اإلسكندرية على اسم القديس بطرس خاتم 

 العرب مصر حيث هدمت واندثرت . شفاعته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 مجمع األربعة عشرية بجزيرة بني عمر برمهات4

فى مثل هذا اليوم اجتمع بجزيرة بنى عمر مجمع على قوم يقال لهم االربعة عشرية ، وهؤالء 
لون عيد الفصح المجيد مع اليهود فى اليوم الرابع عشر من هالل نيسان فى أي يوم كانوا يعم

اتفق من أيام األسبوع . فحرمهم أسقف الجزيرة ، وأرسل الى سرابيون بطريرك أنطاكية ، 
ودمقراطس أسقف روما ، وديمتريوس بطريرك اإلسكندرية ، وسيمأخس أسقف بيت المقدس ، 

م . فأرسل كل منهم رسالة حدد فيها أن ال يعمل الفصح إال فى يوم وأعلمهم ببدعة هؤالء القو 
األحد الذي يلي عيد اليهود . وأمر بحرم كل من يتعدى هذا ويخالفه . واجتمع مجمع من ثمانية 

عشر أسقفا ، وتليت عليهم هذه الرسائل المقدسة . فاستحضروا هؤالء المخالفين ، وقرأوا 
رأيهم السيىء ، وبقى اآلخرون على ضاللهم . فحرموهم عليهم الرسائل . فرجع قوم عن 

ومنعوهم ، وقرروا عمل الفضح كأوامر الرسل القديسين القائلين : ان من يعمل يوم القيامة فى 
غير يوم األحد ، فقد شارك اليهود فى أعيادهم ، وافترق من المسيحيين . أما الخالف بسبب 

ن آسيا الصغرى وروما ، فجاهر بوليكربس أسقف عيد الفصح المسيحي )القيامة( فقد بدأ بي
نيسان لذكرى القيامة ) وهما  21نيسان لذكرى الصلب ، و  24أزمير المحافظة على يوم 

التاريخان اللذان حدث فيهما الصلب والقيامة بدون نظر الى اليوم فى األسبوع . وسار معه فى 
كتور أسقف روما فجاهر بضرورة مالحظة رأيه مسيحيو ما بين النهرين وكيليكيا وسوريا . أما ف

أن يكون الصلب يوم الجمعة والقيامة يوم األحد . )باعتبار أن يوم الجمعة هو اليوم الذي حدث 
فيه الصلب ، واألحد هو اليوم الذي حدث فيه القيامة( . وقد شايعه فى ذلك مسيحيو مصر 

 أن المودة كانت قائمة . وتدخلت والعرب وبنطس واليونان . واشتد الخالف بين األسقفين ، إال
اإلسكندرية فى هذا الموضوع ، وحأول أسقفها يمتريوس الكرام التوفيق بين الرأيين )أن تكون 

نيسان ) الفصح  24ذكرى الصلب يوم الجمعة والقيامة يوم األحد( ، على أن يرتبطا بيوم 
نهم بطليموس الفلكي الفرماوى اليهودي ( . وجمع لهذا الغرض علماء اإلسكندرية الفلكيين ، وبي

، ووضع بواسطتهم حساب االبقطى ، المشهور بحساب الكرمة ، والذي بموجبه أمكن معرفة 
يوم عيد الفصح اليهودي )ذبح الخروف( فى أية سنة من السنوات المصرية القبطية ، وحدد 

ن الفصحان اليهودي يوم األحد التالي له عيدا للقيامة . وبهذا ينفذ ما أوصى به الرسل أال يكو
م هذا  015والمسيحي فى يوم واحد . وقد أقر المجمع المسكوني األول المنعقد فى نيقية سنة 

الرأى وكلف اإلسكندرية بإصدار منشور عن العيد كل سنة . الرب يحرسنا من غواية الشيطان 



 يام )  اليوم التاسع من شهر هاتور(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األ

 

 
177 

 ببركة صالة القديسين . آمين .
 إستشهاد القديس هانوليوس األمير

:  20ليوم إستشهد القديس الطوباوي هانوليوس األمير فى مدينة برجة )أنظر أع في مثل هذا ا
( من أعمال بمفيلية . وهذا األمير دفعته محبته للمسيح أن يجاهر بأيمانه . 15:  24،  20

فقبض عليه بارنبأخس األمير من قبل دقلديانوس فاعترف أمامه بالسيد المسيح معطيا إياه 
ية . ثم ذم األصنام ولعنها . فغضب عليه األمير وأمر أن يصلب على خشبه المجد بالتراتيل البه

فسبح المسيح الذي أهله للشهادة على اسمه . ثم أسلم روحه بيد الرب ونال إكليل الشهادة . 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائم آمين .

 
تهجووا، وافتخوروا باسومه القودوس، مون افرحووا أيهوا الصوديقون بوالرب واب إل -:(21،1: 02)موز مزمور العشية

 إل    أجل هذا يبتهل إليك كل األبرار، فى أوان مستقيم. هلليلويا
فتخووروا قهلل نافددأ ا ذددااد ح علدد" ق  ض وفدد  قاءدد اء اددبفاعاا عددا قني دداا  = إفرحوووا أيهووا الصووديقون بووالرب وا 

 يدتل وا ذ ا ياسياا نل  لق قاد ح = بإسمه القدوس
 

  -(:10-24:15إنجيل العشية )مت
 و كانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله. -24 "
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت. -25 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر. -21 
 ين اخريين.و هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنت -21 
 و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده. -28 
 و بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم. -29 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا  -10 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها.
ده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح فقال له سي -12 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما. -11 
يمك على الكثيور ادخول الوى فورح قال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاق -10 

 "سيدك 
  اندم أذدداء نيريددم وبفداعاا عددا قني دداا قاصدحيح وضددات قاننيءددم  دلق قادصددل عددا قاوزندات ونددأا نددل أب  ددناا 

 .كنت أمينًا في القليل.. أدخل إلى فرح سيدكء ع 
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علوى األرض،  طوبى للرجل الخائف الرب، ويهوى وصاياه جودًا، يقووى زرعوه " -(:2:  222مزمور باكر )مز 

 "وُيبارك جيل المستقيمين. هلليلويا 
 أ ا أ يو  فسلب  جب ندءه ف  نذ ياء = طوبى للرجل الخائف من الرب

  ؤالء  ا قاي ي ائم وقاي انيم ع   = ويهوى وصاياه جداً 
 

  -(:10-21:1إنجيل باكر )لو
ر من الشعب من جميع و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثي -21 "

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون. -28 
 و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع. -29 
 ا المساكين الن لكم ملكوت اهلل.و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايه -10 
 طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم ايها الباكون االن النكم ستضحكون. -12 
 طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن االنسان. -11 
 "في السماء الن اباءهم هكذا كانوا يفعلون باالنبياء  افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم -10 

وانا اي   ان"  لق أنه ال أادا . إفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فإن أجركم عظيم في السماءقاد ح جزقء ق  انم  
 ..بل طوباكم إذا أبغضكم الناس عل" ق  ض،

 
  -(:5:5-20:4البولس )رو

 -(:15-20:4)رو
 كان الوعد البراهيم او لنسله ان يكون وارثا للعالم بل ببر االيمان. فانه ليس بالناموس -20 "
 النه ان كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل االيمان و بطل الوعد. -24 
 الن الناموس ينشئ غضبا اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعد. -25 
وطيدا لجميع النسل ليس لمن هو من لهذا هو من االيمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد  -21 

 الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا.
كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا المم كثيرة امام اهلل الذي امن به الذي يحيي الموتى و يدعو االشياء  -21 

 غير الموجودة كانها موجودة.
 الرجاء لكي يصير ابا المم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك.فهو على خالف الرجاء امن على  -28 
و اذ لم يكن ضعيفا في االيمان لم يعتبر جسده و هو قد صار مماتا اذ كان ابن نحو مئة سنة و ال  -29 

 مماتية مستودع سارة.
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 و ال بعدم ايمان ارتاب في وعد اهلل بل تقوى بااليمان معطيا مجدا هلل. -10 
 ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا.و تيقن ان  -12 
 لذلك ايضا حسب له برا. -11 
 و لكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له. -10 
 بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من االموات. -14 
 "الذي اسلم من اجل خطايانا و اقيم الجل تبريرنا.  -15 

 (5-2:5)رو
 فاذ قد تبررنا بااليمان لنا سالم مع اهلل بربنا يسوع المسيح. -2 "
الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بااليمان الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون و نفتخر على رجاء  -1 

 مجد اهلل.
 و ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبرا. -0 
 التزكية رجاء.و الصبر تزكية و  -4 
 "و الرجاء ال يخزي الن محبة اهلل قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا -5 

و سادًا  دو قني داا قاصدحيح و دلق يندوا ءدذب فد ح ويندوا ءدذب ءد ا  ببر اإليموانناا  الموعد إلبراهيم وذريته
 .فإذ قد تبررنا باإليمان لنا سالم مع اهلل بربنا يسوع المسيح

 
  -(:21-0:2بط2وليكون )الكاث
مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح  -0 "

 من االموات.
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -4 
 يعلن في الزمان االخير.انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان  -5 
 الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -1 
لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و  -1 

 المجد عند استعالن يسوع المسيح.
ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و  -8 

 مجيد.
 نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -20 
فشهد باالالم التي  باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق -22 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.



 يام )  اليوم التاسع من شهر هاتور(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األ
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الووذين اعلوون لهووم انهووم لوويس النفسووهم بوول لنووا كووانوا يخوودمون بهووذه االمووور التووي اخبوورتم بهووا انووتم االن  -21 
 "بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها 

للمحروسوووين بقووووة اهلل وا دددا  ء حوووي .. ميوووراث ال يبلوووى وال يتووودنس وال يضووومحلرجوووا ندددا نددد   نصددديب قني ددداا  
 .على أالم المسيح واألمجاد اآلتية بعدهافاا وح ءذق و اب  يجب أن تتألموا بتجارب متنوعةوانا .. باإليمان

 
  -(:14-25:22اإلبركسيس )أع

 البداءة. فلما ابتدات اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في -25 "
 فتذكرت كالم الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء و اما انتم فستعمدون بالروح القدس. -21 
فان كان اهلل قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ان  -21 

 امنع اهلل.
 ذا اعطى اهلل االمم ايضا التوبة للحياة.فلما سمعوا ذلك سكتوا و كانوا يمجدون اهلل قائلين ا -28 
اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقية و قبرس و  -29 

 انطاكية و هم ال يكلمون احدا بالكلمة اال اليهود فقط.
ة كانوا يخاطبون و لكن كان منهم قوم و هم رجال قبرسيون و قيروانيون الذين لما دخلوا انطاكي -10 

 اليونانيين مبشرين بالرب يسوع.
 و كانت يد الرب معهم فامن عدد كثير و رجعوا الى الرب. -12 
 فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكية. -11 
 ي الرب بعزم القلب.الذي لما اتى و راى نعمة اهلل فرح و وعظ الجميع ان يثبتوا ف -10 
 "النه كان رجال صالحا و ممتلئا من الروح القدس و االيمان فانضم الى الرب جمع غفير  -14 

نل  ا يؤ ا ذاا ب يءوا يحل عليه قا وح قارب   ون    نا إنت ا  قاننيءم ون و ا ف  لوف عل" قاننيءم  ا 
نضوم إلوى قا وح قارب  ي ب دا ويح يادا  دا قاا سردات ادلاك نءد ع  ندا  فوآمن جموع كثيور ورجعووا إلوى الورب.. وا 

 .   الرب جمع كبير
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 اليوم الثاني عشر من شهر هاتور                 

 تذكار ميخائيل رئيس المالئكة

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 البولس:

 (1،2: 248)مز
 (51-44:20)مت
 (4،0: 200)مز
 (20-0:25)لو
 (4:1-2:2)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (20 - 2:  2)يه 
 (10-2:20)أع
 (21:  201)مز 
 (40-14:20)مت

 
 

  -(:40-14:20إنجيل القداس )مت
 قدم لهم مثال اخر قائال يشبه ملكوت السماوات انسانا زرع زرعا جيدا في حقله. -14 "
 و فيما الناس نيام جاء عدوه و زرع زوانا في وسط الحنطة و مضى. -15 
 ظهر الزوان ايضا. فلما طلع النبات و صنع ثمرا حينئذ -11 
 فجاء عبيد رب البيت و قالوا له يا سيد اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن اين له زوان. -11 
 فقال لهم انسان عدو فعل هذا فقال له العبيد اتريد ان نذهب و نجمعه. -18 
 فقال ال لئال تقلعوا الحنطة مع الزوان و انتم تجمعونه. -19 
ما معا الى الحصاد و في وقت الحصاد اقول للحصادين اجمعوا اوال الزوان و دعوهما ينميان كاله -00 

 احزموه حزما ليحرق و اما الحنطة فاجمعوها الى مخزني.
 قدم لهم مثال اخر قائال يشبه ملكوت السماوات حبة خردل اخذها انسان و زرعها في حقله. -02 
بقول و تصير شجرة حتى ان طيور السماء و هي اصغر جميع البزور لكن متى نمت فهي اكبر ال -01 

 تاتي و تتاوى في اغصانها.
قال لهم مثال اخر يشبه ملكوت السماوات خميرة اخذتها امراة و خباتها في ثالثة اكيال دقيق حتى  -00 

 اختمر الجميع.
 هذا كله كلم به يسوع الجموع بامثال و بدون مثل لم يكن يكلمهم. -04 
 لنبي القائل سافتح بامثال فمي و انطق بمكتومات منذ تاسيس العالم.لكي يتم ما قيل با -05 
 حينئذ صرف يسوع الجموع و جاء الى البيت فتقدم اليه تالميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل. -01 
 فاجاب و قال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن االنسان. -01 
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 الملكوت و الزوان هو بنو الشرير.و الحقل هو العالم و الزرع الجيد هو بنو  -08 
 و العدو الذي زرعه هو ابليس و الحصاد هو انقضاء العالم و الحصادون هم المالئكة. -09 
 فكما يجمع الزوان و يحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. -40 
 .يرسل ابن االنسان مالئكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر و فاعلي االثم -42 
 و يطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء و صرير االسنان. -41 
 "حينئذ يضيء االبرار كالشمس في ملكوت ابيهم من له اذنان للسمع فليسمع  -40 

 ن    نا قا  ئنم يج اوا  ا  لنوت قهلل ج يع قا ااي  وفاعل  قنيا ق   ق  ويس حوناا ف  أتوا قانا  
 

باركوا الرب يا جميع مالئكته، المقتدرين بقووتهم الصوانعين قولوه، " -(:21:  201مز مزمور إنجيل القداس )
 "باركوه يا جميع قواته، خدامه العاملين إرادته. هلليلويا  

قهلل أعسددا ا  ددوة = المقتوودرين بقوووتهمع ددل قا  ئنددم ق ءاءدد   ددو تءددذيح قهلل  = بوواركوا الوورب يووا جميووع مالئكتووه
 ايندلوق   يئته = ولهالصانعين قجذا ة ا الق؟ 

 
 هاتور 21   -السنكسار:

 تذكار رئيس المالئكة الجليل ميخائيل" 
في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار المالك الجليول ميخائيول رئويس األجنواد السومائية ، القوائم فوي كول حوين 

، فجوزع منوه وخور  أمام كرسي العظمة يشفع في جنس البشر ، هذا الذي رآه يشوع بن نون وهو بمجود عظويم
ساجدا له قائال " هل لنا أنوت أو ألعودائنا" ، فقوال "كوال بول انوا رئويس جنود الورب انظور ، قود دفعوت بيودك أريحوا 
وملكها " . والمالك ميخائيل رفيوق القديسوين يقوويهم ويصوبرهم حتوى يكملووا جهوادهم . ويحتفول بتوذكاره وتووزع 

شووهر( . وموون عجائبووه إن إنسووانا محبووا لإللووه يوودع  موون كوول21باسوومه الصوودقات فووي اليوووم الثوواني عشوور ) 
ذوروتاؤس وزوجتوه ثاؤبسوتى ، كانوا يصونعان توذكار الموالك ميخائيول فوي اليووم الثواني عشور مون كول شوهر ، 
فانعم الرب عليهما بالغني والفرج بعد الضويق ، وذلوك انوه لموا اشوتد الضويق بهوذين البوارين ولوم يكون لهموا موا 

ابهما ليبيعاها ، فظهر المالك ميخائيل لذوروتاؤس في زي رئيس جليول وأموره إال يبيوع يكمالن به العيد أخذا ثي
لوى صوياد ويأخوذ منوه حوتوا  ثيابه ، بل يمضي بضمانته إلى صاحب أغنام ، ويأخذ منه خروفا بثلوث دينوار ، وا 

لى صاحب قمح ويأخوذ منوه موا ي ال يفتح السمكة حتى يحضر إليه ، وا  حتواج إليوه ، من السمك بثلث دينار ، وا 
فصنع الرجل كما أمره المالك ، ودعا النواس للعيود كعادتوه ، ثوم دخول إلوى الخزانوة لعلوه يجود فيهوا خمورا لتقوديم 
القرابين ، فوجد اآلنيوة مملووءة خمورا وكوذا خيورات كثيورة متنوعوة ، فتعجوب ودهوش ، وبعود إتموام مراسويم العيود 

ئوة التووي رآه بهوا أوال ، وأمووره إن يفوتح بطوون السوومكة وانصوراف الحاضوورين حضور المووالك إلوى ذوروثوواؤس بالهي
فوجد فيها ثالثمائة دينار وثالث أثالث ذهب ، فقال له "هذه األثالث هي ثمن الخروف والسومكة والقموح ، أموا 
الدنانير فلكما وألوالدكما ، الن الرب قد ذكركما وذكر صدقاتكما التوي تقودمانها ، فعوضوكما عنهوا بهوا فوي هوذه 
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في اآلخرة بملكوت السموات" ، وفيما هما في حيرة مما جرى قال لهما "انا هو ميخائيل رئيس المالئكوة الدنيا و 
الذي خلصتكما من جميع شدائدهما ، انا الذي قدمت قرابينكما وصدقاتكما أمام الرب ، وسووف ال تفتقوران إلوى 

هوذه إحودى عجائوب هوذا الموالك شئ من خيرات هذا العوالم" ، فسوجدا لوه وغواب عنهموا صواعدا إلوى السوماء ، 
 " الجليل التي ال ليوم شفاعتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس يوحنا السريانى" 
م 508ش )154تذكار نياحة القديس يوحنا السريانى . نياحة القديس يوحنا السرياني " وفيه أيضا من سنة 

و أحد الرهبان السريان ولدب بعد وفاة أبيه فأحسنت أمه الفاضلة تربيته ( تنيح القديس يوحنا السرياني ه
ولما كبر ترهب بدير مارتوه الرسول في سلوكية بالشام فنما في الحياة الرهبانية ونما في العلوم الدينية قم 

 رسم كاهنا وقلدوه رئاسة الدير فدبره بصبر وحكمة 
م بعد ذلك رحول إلوى القسوطنطينية وتعلوم العلووم اليوناينوة  500ثم بني ديرا آخر على شاطئ نهر الفرات سنة 

وكتووب كتبووا كثيوورة فووي تفسووير بعووض أسووفار الكتوواب المقوودس والموويالد البتووولي والقيامووة المجيوودة وبعووض ميووامر 
 " الشهداء ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 
 ر ميخائيل رئيس المالئكة.تذكا

 بؤونه أيضًا وهو تذكار للمالك ميخائيل. 21وتقرأ هذه القراءات يوم 
 

 السنكسار اليوم
 عيد رئيس المالئكة الجليل ميخائيل بؤونه 21

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتوذكار رئويس جنود السوماء الموالك الجليول ميخائيول الشوفيع فوي 
وع بن نون وقال لوه " أنوا رئويس جنود اهلل " . وعضوده وحطوم العمالقوة جنس البشر الذي ظهر ليش

 وأسقط مدينة أريحا في يده وأوقف له الشمس . شفاعته تكون معنا . أمين 
كان الوثنيون باإلسكندرية يعبدون الصنم زحل صاحب التمثال الذي بنته كليوباترا في اليوم الثواني 

طنطين أخذ البابا ألكسندروس في وعظ الجميع مظهورا عشر من شهر بؤونه ، وفي أيام الملك قس
لهووم خطووأ عبووادة األوثووان التووي ال تعقوول وال تتحوورك وخطووأ تقووديم الووذبائح لهووا . ثووم حووول هيكوول هووذا 
الصنم إلى كنيسة باسم الموالك ميخائيول بعود أن حطوم التمثوال وطلوب مونهم أن يوذبحوا الوذبائح هلل 

م أخوتووه حتووى يكسووبوا بووذلك شووفاعة المووالك ميخائيوول . الحووي ويوزعوهووا علووى الفقووراء الووذين دعوواه
 وكانت هذه الكنيسة تسمي وقتئذ بكنيسة القيسارية )عن مخطوط بشبين الكوم( . 

وقد قيل ان هذا العيد أيضا أخذ عن المصريين القدماء الذين كانوا يعتقدون أن زيادة النيل تبتودئ 
قطة ( أي دمعوة إيوزيس آلهوة الخصوب والنمواء في الليلة الثانية عشرة من شهر بؤونة ) نزول الن
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 وهي الدمعة التي أراقتها حزنا على زوجها " اوزيريس اله الخير الذي قتله " تيفون " اله الشر 
 وقد استبدل هذا العيد في المسيحية بعيد رئيس المالئكة ميخائيل )تاريخ األمة القبطية ( 

 نشفاعته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمي
 نياحة القديسة أوفيمية

فى مثل هذا اليوم تنيحوت القديسوة أوفيميوة وكانوت زوجوة لرجول يتقوي اهلل ويعمول صودقات كثيورة . 
وكان يهتم بثالثة أعياد كل شهر وهي تذكار المالك ميخائيل في الثاني عشر ، وتذكار والدة اإلله 

شوورين . ولمووا دنووت سوواعة وفاتووه فووي الحووادي والعشوورين ، وتووذكار الموويالد المجيوود فووي التاسووع والع
أوصي زوجته بحفظ هذه العادة وأن ال تقطع عمل الصدقات خصوصا في األعياد الثالثة فأحضرت 
صورة المالك ميخائيل ، وبعد وفاة زوجها ثابرت على تنفيذ وصيته ، فحسدها الشيطان وأتاها في 

هوا أن تتوزوج لتورزق أوالدا شكل راهب ، وجعل يحودثها ويؤكود لهوا أنوه مشوفق عليهوا ثوم أشوار علي
وان تكف عن عمل الصدقات لئال ينفذ مالها وقال لهوا ان زوجوك قود نوال الملكووت فوال يحتواج إلوى 
صدقة فأجابته قائلة أنني قطعت مع نفسي عهدا بأن ال التصق برجل بعد زوجي وزادت بقولها إذا 

ولي بالبشر الذين خلقوا في صوورة كانت الطيور كاليمام والغربان ال تعرف ذكرا آخر بعد األول . فأ
 اهلل ومثاله أن يكونوا هكذا ، فتركها الشيطان غاضبا . 

ولما أتى يوم عيد المالك وقد جهزت كل ما يلزم كعادتها ظهر لها الشيطان في زي مالك وأعطاها 
قوال  السالم قائال ان المالك ميخائيل أرسله إليها يأمرها أن تترك الصدقات وتتزوج برجل مؤمن ثوم

لها ان امرأة بدون رجل كسفينة بغير رئيس وصار يورد لها من الكتاب المقودس أدلوة عون إبوراهيم 
و إسحق و يعقوب و داود وغيرهم ممن تزوجوا وأرضوا اهلل فأجابته قائلة ان كنوت موالك اهلل فوأين 

موا سومع الصليب عالمة جنوديتك الن جنودي الملوك ال يخورج إلوى مكوان إال ومعوه هوذه العالموة . فل
منهووا هووذا الكووالم عوواد إلووى شووكله األول ووثووب عليهووا يريوود خنقهووا . فاسووتغاثت بووالمالك ميخائيوول 
صاحب العيد فخلصها في الحال ثم قال لها هيا رتبي أمورك ألنك فوي هوذا اليووم تنتقلوين مون هوذا 

هوا العالم وقود اعود لوك الورب موا لوم توره عوين وال سومعت بوه أذن ولوم يخطور علوى قلوب بشور وأعطا
 السالم وصعد إلى السماء . 

أمووا القديسووة فأنهووا بعوود انتهوواء العيوود اسووتدعت إليهووا األب األسووقف والكهنووة وسوولمت لهووم أموالهووا 
 لتوزيعها على المحتاجين ثم تنيحت بسالم . 

 صالتها تكون معنا آمين .
 1نياحة القديس البابا يسطس البطريرك ال

ح البابا يسطس البطريرك السادس من بطاركة الكرازة م تني 219في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
المرقسية ولد هذا القديس بمدينة اإلسكندرية واعتمد مع أبويه على يدي القديس مرقس الرسول 

وتربي على التعاليم المسيحية . فكان رجال فاضال فأقامه القديس مرقس رئيسا لمدرسة 
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وس على الكرسي المر قسي رسم يسطس شماسا اإلسكندرية الالهوتية وأثناء جلوس البابا أنيان
توت سنة  20ثم قسا . وبعد جلوس البابا ابريموس أقيم القديس يسطس خلفا له فرسموه يوم 

م ولما جلس على الكرسي المرقسى جذب عددا كبيرا من الوثنين إلى اإلسكندرية وكان  228
نيح بسالم بعد أن قضى على كالمالئكة يفرح بالفقراء والبائسين ولما أكمل سعيه الصالح ت

 الكرسي المر قسي عشر سنوات وعشرة أشهر ، بركة صلواته فتكن معنا آمين .
 11نياحة القديس البابا كيرلس الثاني البطريرك ال

م ( تنيح البابا كيرلس الثاني البطريرك  2091للشهداء )  808في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
زة المرقسية . ولد هذا القديس ببلدة اقالقة بمحافظة البحيرة ونما السابع والستون من بطاركة الكرا

في الفضيلة والتقوى . ثم مضى وترهب بدير القديس مكاريوس ببرية شيهيت وبعد فترة توحد في 
صومعة بسنجار ) جزيرة بقرب بحيرة البرلس على ساحل البحر األبيض المتوسط وكانت مركز 

لحن السنجاري الفرايحي ومحلها اليوم قرية كوم سنجار ( . وبعد تجمع رهباني كبير ومنها جاء ال
نياحة البابا خرستوذولوس اتفق رأى األساقفة والكهنة و األراخنة على رسامة الراهب جو رجي 

م ( . أهتم هذا البابا بإصالح ما تهدم  2018ش )  194برمهات سنة  11المقاري فرسموه يوم 
رانا للحبشة باسم األنبا ساويرس الذي عمل في القضاء على من الكنائس واألديرة ثم رسم مط

عادة أخذ الجواري زيادة على الزوجة الشرعية . أما البابا فقد انشق عليه بعض األساقفة وعقد 
المجمع المقدس من سبعة وأربعون أسقفا وتم الصلح بين البابا واألساقفة المنشقين . وقد تمكن 

ومثابرته على تنظيم خالصة للقوانين الكنيسة في أربع وثالثين مادة  البابا كيرلس الثاني باجتهاده
وأذاعها على الشعب فتهلل جميع أبناء الكنيسة بذلك . وبعد أن أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم 
بعد أن قضى على الكرسي المر قسي أربع عشرة سنة ونصف . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا 

 المجد دائًما أبديا آمين
 

سبحوه  -1هللويا سبحوا الرب من السماوات سبحوه في االعالي.  -2 إل -:(1،2: 248)مز مزمور العشية
 إل يا جميع مالئكته سبحوه يا كل جنوده.

  لق  و ع ل قا  ئنم ق ءاء  = سبحوا الرب من السموات
 

  -(:51-44:20إنجيل العشية )مت
قل وجده انسان فاخفاه و من فرحه مضى و باع كل ما ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في ح -44 "

 كان له و اشترى ذلك الحقل.
 ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب اللئ حسنة. -45 
 فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى و باع كل ما كان له و اشتراها. -41 
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 جامعة من كل نوع. ايضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر و -41 
فلما امتالت اصعدوها على الشاطئ و جلسوا و جمعوا الجياد الى اوعية و اما االردياء فطرحوها  -48 

 خارجا.
 هكذا يكون في انقضاء العالم يخرج المالئكة و يفرزون االشرار من بين االبرار. -49 
 ن.و يطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء و صرير االسنا -50 
 قال لهم يسوع افهمتم هذا كله فقالوا نعم يا سيد. -52 
فقال لهم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجوال رب بيوت يخورج مون كنوزه جوددا  -51 

 "و عتقاء 
   ة أل   نء ع أا قا  ئنم ع لاا ف ز ق ذ ق   ا ق   ق  ايلروق ق   ق  ف  أتوا قانا  

 
الوذي صونع مالئكتوه أرواحوًا، وخداموه نارًاتلتهوب، الوذي جعول مسوالكه علوى "  -(:4،0: 200زمزمور باكر )مو

 "السحاب، الماشي على أجنحة الرياح. هلليلويا
علددد" صدددو ة قهلل إلفإااندددا ندددا  آنلدددمإل = خداموووه نووواراً فادددا ال أجءددداب ذ ددد يم اادددا  = الوووذي صووونع مالئكتوووه أرواحووواً 

( 16:4يدو1لدوئيا حذدًا وغيد ة فداهلل ن دا  دو ندا   دو أيضدًا  حذدم )(  وحيدث أا سذيادتاا نا يدم فادا   9:12)عب
 وقهلل  و صانااا فاو قالااق، و ب للراا عل" صو ته 

 
  -(:20-0:25إنجيل باكر )لو

 فكلمهم بهذا المثل قائال. -0 "
جل اي انسان منكم له مئة خروف و اضاع واحدا منها اال يترك التسعة و التسعين في البرية و يذهب ال -4 

 الضال حتى يجده.
 و اذا وجده يضعه على منكبيه فرحا. -5 
 و ياتي الى بيته و يدعو االصدقاء و الجيران قائال لهم افرحوا معي الني وجدت خروفي الضال. -1 
اقول لكم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من تسعة و تسعين بارا ال يحتاجون  -1 

 الى توبة.
و اية امراة لها عشرة دراهم ان اضاعت درهما واحدا اال توقد سراجا و تكنس البيت و تفتش باجتهاد ا -8 

 حتى تجده.
 و اذا وجدته تدعو الصديقات و الجارات قائلة افرحن معي الني وجدت الدرهم الذي اضعته. -9 
 "هكذا اقول لكم يكون فرح قدام مالئكة اهلل بخاطئ واحد يتوب  -20 
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" أنندا  أيندا قا  ئندم تلرد  ق  د ق  فد  أتدوا قاندا  أنادا ين  دوق قاذ د ، ذدل نجدب ا فد  قا ز دو    لدوئيا اي   اند
اندا قنارداء فد  قاندا  اب د ق   دو تنديدلًق  وق د  قهلل . يفرحون بخاطئ واحد يتوب حذم ونجب ا ف  قننجيل  نا 

 قاربو  قالي ين ه قالسيم 
  -(:4:1-2:2البولس )عب

 (24-2:2)عب
 اهلل بعدما كلم االباء باالنبياء قديما بانواع و طرق كثيرة. -2 "
 كلمنا في هذه االيام االخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين. -1 
الذي و هو بهاء مجده و رسم جوهره و حامل كل االشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا  -0 

 في يمين العظمة في االعالي. لخطايانا جلس
 صائرا اعظم من المالئكة بمقدار ما ورث اسما افضل منهم. -4 
 النه لمن من المالئكة قال قط انت ابني انا اليوم ولدتك و ايضا انا اكون له ابا و هو يكون لي ابنا. -5 
 و ايضا متى ادخل البكر الى العالم يقول و لتسجد له كل مالئكة اهلل. -1 
 و عن المالئكة يقول الصانع مالئكته رياحا و خدامه لهيب نار. -1 
 و اما عن االبن كرسيك يا اهلل الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. -8 
 احببت البر و ابغضت االثم من اجل ذلك مسحك اهلل الهك بزيت االبتهاج اكثر من شركائك. -9 
 لسماوات هي عمل يديك.و انت يا رب في البدء اسست االرض و ا -20 
 هي تبيد و لكن انت تبقى و كلها كثوب تبلى. -22 
 و كرداء تطويها فتتغير و لكن انت انت و سنوك لن تفنى. -21 
 ثم لمن من المالئكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. -20 
 "ن يرثوا الخالص. اليس جميعهم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة الجل العتيدين ا -24 

 (4-2:1)عب
 لذلك يجب ان نتنبه اكثر الى ما سمعنا لئال نفوته. -2 "
 النه ان كانت الكلمة التي تكلم بها مالئكة قد صارت ثابتة و كل تعد و معصية نال مجازاة عادلة. -1 
 من الذين سمعوا. فكيف ننجو نحن ان اهملنا خالصا هذا مقداره قد ابتدا الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا -0 
 "شاهدا اهلل معهم بايات و عجائب و قوات متنوعة و مواهب الروح القدس حسب ارادته  -4 

الصووانع مالئكتووه أرواحووًا وخدامووه فداهلل للددق قا  ئنددم ذحءدب قا ز ددو  ويردول عددناا  أفضوول موون المالئكووةإذدا قهلل 
لى دهر الدهور وقضيب اإلستقامة هو قضويب كرسيك يا اهلل إأ ا قا ز و  يرول عا قا ءيح قنذدا . لهيب نهار

ذددل  ددا . للخدمووة ألجوول العتيوودين أن يرثوووا الخووالصفاا ءدديح  ددو قالددااق وقا  ئنددم  للددو يا وقهلل ي ءددلاا . ملكووك
 ح لوق نل م قهلل ف  قاااب قاربيا 
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  -(:20 - 2:  2الكاثوليكون )يه 
مقدسين في اهلل االب و المحفوظين ليسوع يهوذا عبد يسوع المسيح و اخو يعقوب الى المدعوين ال -2 "

 المسيح.
 لتكثر لكم الرحمة و السالم و المحبة. -1 
ايها االحباء اذ كنت اصنع كل الجهد الكتب اليكم عن الخالص المشترك اضطررت ان اكتب اليكم واعظا  -0 

 ان تجتهدوا الجل االيمان المسلم مرة للقديسين.
ا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولون نعمة الهنا الى الدعارة و ينكرون النه دخل خلسة اناس قد كتبو  -4 

 السيد الوحيد اهلل و ربنا يسوع المسيح.
فاريد ان اذكركم و لو علمتم هذا مرة ان الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم  -5 

 يؤمنوا.
ا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم بقيود ابدية و المالئكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركو  -1 

 تحت الظالم.
كما ان سدوم و عمورة و المدن التي حولهما اذ زنت على طريق مثلهما و مضت وراء جسد اخر جعلت  -1 

 عبرة مكابدة عقاب نار ابدية.
 رون على ذوي االمجاد.و لكن كذلك هؤالء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد و يتهاونون بالسيادة و يفت -8 
و اما ميخائيل رئيس المالئكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر ان يورد حكم افتراء  -9 

 بل قال لينتهرك الرب.
و لكن هؤالء يفترون على ما ال يعلمون و اما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك  -20 

 يفسدون.
 نهم سلكوا طريق قايين و انصبوا الى ضاللة بلعام الجل اجرة و هلكوا في مشاجرة قورح.ويل لهم ال  -22 
هؤالء صخور في والئمكم المحبية صانعين والئم معا بال خوف راعين انفسهم غيوم بال ماء تحملها  -21 

 الرياح اشجار خريفية بال ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة.
 "جوم تائهة محفوظ لها قتام الظالم الى االبد امواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم ن -20 

ميخائيول رئويس المالئكوة قا ءول يوص  ذأا نحدظ تااايا قني اا وال نت  ب فننوا ناا يساا قاءدا س ونءد ع أا 
 .قاوم إبليس

 
  -(:10-2:20اإلبركسيس )أع

 لية.و كان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى االيطا -2 "
 و هو تقي و خائف اهلل مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب و يصلي الى اهلل في كل حين. -1 
 فراى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار مالكا من اهلل داخال اليه و قائال له يا كرنيليوس. -0 
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 و صدقاتك صعدت تذكارا امام اهلل.فلما شخص اليه و دخله الخوف قال ماذا يا سيد فقال له صلواتك  -4 
 و االن ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعان الملقب بطرس. -5 
 انه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. -1 
كانوا فلما انطلق المالك الذي كان يكلم كرنيليوس نادى اثنين من خدامه و عسكريا تقيا من الذين  -1 

 يالزمونه.
 و اخبرهم بكل شيء و ارسلهم الى يافا. -8 
ثم في الغد فيما هم يسافرون و يقتربون الى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة  -9 

 السادسة.
 فجاع كثيرا و اشتهى ان ياكل و بينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة. -20 
زال عليه مثل مالءة عظيمة مربوطة باربعة اطراف و مدالة على فراى السماء مفتوحة و اناء نا -22 

 االرض.
 و كان فيها كل دواب االرض و الوحوش و الزحافات و طيور السماء. -21 
 و صار اليه صوت قم يا بطرس اذبح و كل. -20 
 فقال بطرس كال يا رب الني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا. -24 
 نية ما طهره اهلل ال تدنسه انت.فصار اليه ايضا صوت ثا -25 
 و كان هذا على ثالث مرات ثم ارتفع االناء ايضا الى السماء. -21 
و اذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى ان تكون الرؤيا التي راها اذا الرجال الذين ارسلوا من قبل  -21 

 كرنيليوس و كانوا قد سالوا عن بيت سمعان و قد وقفوا على الباب.
 و نادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك. -28 
 و بينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح هوذا ثالثة رجال يطلبونك. -29 
 "لكن قم و انزل و اذهب معهم غير مرتاب في شيء الني انا قد ارسلتهم  -10 

 نا ن   صو ة الب م قا  ئنم الذ  ،  ع ن نيليو  
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من شهر هاتور              اليوم الخامس عشر
 شهادة القديس أبامينا العجائبي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 العشوووية: إنجيووول

 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 البولس:

 (4،00: 11)مز
 (10-21:20)مت
 (21،22:  91)مز 
 (20-9:20)مر
 (24-0:21)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (29-21:4بط2)
 (2:8-44:1)أع
 (29،28: 00)مز
 (21:21-50:22)لو

 
 

 -(:21:21-50:22إنجيل القداس )لو
 (54-50:22)لو
 و فيما هو يكلمهم بهذا ابتدا الكتبة و الفريسيون يحنقون جدا و يصادرونه على امور كثيرة. -50 "
 "و هم يراقبونه طالبين ان يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه.  -54 

 (21-2:21)لو
ا يقول لتالميذه اوال و في اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا ابتد -2 "  

 تحرزوا النفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
 فليس مكتوم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف. -1 
لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور و ما كلمتم به االذن في المخادع ينادى به على  -0 

 السطوح.
 ين يقتلون الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر.و لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذ -4 
بل اريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا  -5 

 خافوا.
 اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و واحد منها ليس منسيا امام اهلل. -1 
 ال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة.بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاة ف -1 
 و اقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن االنسان قدام مالئكة اهلل. -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة اهلل. -9 
 و كل من قال كلمة على ابن االنسان يغفر له و اما من جدف على الروح القدس فال يغفر له. -20 
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 و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و السالطين فال تهتموا كيف او بما تحتجون او بما تقولون. -22 
 "الن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه   -21 

نل  ا يات ف ذ   بقا قاندا  ياتد ف ذده  ال تخافوا من الذين يقتلون جسدكم.. أنتم أفضل من عصافير كثيرة..
 قننءاا  إذا
 

كثيورة هوي أحوزان الصوديقين، ومون جميعهوا ينجويهم الورب، يحفوظ " -(:29،28: 00مزمور إنجيل القداس )مز
 "الرب جميع عظامهم، وواحدة منها ال تنكسر. هلليلويا 

نداا قاد ب ي ددياا  ومن جميعهوا ينجويهم الوربقآلالا وقاالقذات قات   آ ا قا دابقء  = كثيرة هي أحزان الصديقين
يحفووظ ال اددا وانددا حدديا ينتادد  بو  ددا ندداا يددنرلاا الءدد اء  وندداا قادد ب ينرددل ا وذاددلق قا ددداء آ ددا نييدد وا   ددا آ

قهلل حدددظ عظدداا  ا  ينددا ذددل أ  ددب قانددا  ااددا ايح لو ددا ذن ق ددم، ذددل نانددت عظا دده تصددنع = الوورب جميووع عظووامهم
 عجائب 

 هاتور 25  -السنكسار:
 إستشهاد القديس مارمينا العجايبى "

هذا اليوم إستشهد القديس مينا الملقب باآلمين المبارك ، كان والده اوذكسيوس من أهالي نقيوس في مثل 
وواليا عليها ، فحسده أخوه وسعى به عند الملك ، فنقله إلى أفريقيا وواله عليها ففرح به أهلها ألنه كان 

 رحوما خائفا من اهلل ، 
م إلى الكنيسة في عيد السيدة البتول والدة اإلله الكائنة أما أمه إذ لم يكن لها ولد ، وذهبت في أحد األيا

باتريب ، ونظرت األوالد في الكنيسة بمالبسهم النظيفة مع والديهم فأنها تنهدت وبكت أمام صورة السيدة 
العذراء متوسلة بها إلى ابنها الحبيب إن يرزقها ولدا ، فخرج صوت من الصورة قائال "آمين" ، ففرحت بما 

ققت إن الرب قد استجاب صالتها ، ولما عادت إلى منزلها وأخبرت زوجها بذلك ، قال له "فلتكن سمعت وتح
إرادة اهلل" ، وقد رزقهما اهلل هذا القديس فأسمياه مينا كالصوت الذي سمعته والدته ، ولما نشا علماه الكتابة 

ده بشيخوخة صالحة ، ثم والدته وهذباه باآلداب المسيحية ، ولما بلغ من العمر إحدى عشرة سنة توفي وال
بعد ثالث سنوات ، فكرس هذا القديس حياته للصوم والصالة والسلوك المستقيم ، حتى انه من حب الجميع 

له وألبيه ، أقاموه مكان أبيه ، ومع هذا فانه لم يتخل عن عبادته ، ولما ارتد دقلديانوس واصدر أوامره بعبادة 
ستشهد كثيرون على ا سم السيد المسيح ، ترك هذا القديس واليته ومضى إلى البرية حيث أقام األوثان ، وا 

هناك أياما كثيرة يتعبد هلل من كل قلبه ، وذات يوم رأى السماء مفتوحة والشهداء يكللون بأكاليل حسنة ، 
يها وسمع صوتا يقول "من تعب على اسم المسيح ينال هذه األكاليل" ، فعاد إلى المدينة التي كان واليا عل

ذ  واعترف باسم المسيح ، فالطفوه أوال لعلمهم بشرف اصله وجنسه ، ووعدوه بعطايا ثمينة ، ثم توعدوه ، وا 
لم ينثن عن رأيه أمر القائد بتعذيبه ، ولما عجز عن تحويله عن إيمانه بالمسيح ، أرسله إلى أخيه عساه 

سه بحد السيف وطرح الجسد في النار ، يتمكن من التأثير عليه ، ولكنه فشل ايضا ، وأخيرا أمر بقطع رأ
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وتذرية رماده في الرياح ، فلبث الجسد فيها ثالثة أيام وثالث ليال لم ينله فساد ، فتقدمت أخته وبذلت أمواال 
كثيرة للجند حتى آخذت الجسد ، ووضعته في فرد ) جوال ( خوص وعزمت على التوجه إلى اإلسكندرية كما 

جسد أخيها إحدى المراكب إلى اإلسكندرية ، وقد حدث أثناء سيرهم إن طلعت  أوصاها أخوها ، فركبت ومعها
عليهم وحوش بحرية الفتراس ركاب المركب ، ففزعوا وصرخوا ، فصلت آخت القديس إلى اهلل واستشفعت 
بأخيها ، وبينما كان الركاب في فزع واضطراب خرجت نار من الجسد إلى وجوه تلك الوحوش ، فغطست 

الماء ، ولما عادت إلى الظهور ثانية لحقتها النار ايضا ، فغطست ولم تعد بعد ، ولما وصلت لوقتها في 
المركب إلى مدينة اإلسكندرية ، خرج اغلب الشعب مع االب البطريرك وحملوا الجسد الطاهر بكل إكرام واحترام 

لية ، ولما انقضي زمان ، وادخلوه المدينة باحتفال مهيب وأودعوه في الكنيسة بعدما كفنوه بأكفان غا
االضطهاد ، ظهر مالك الرب للقديس المكرم البطريرك أثناسيوس الرسولي ، واعلمه بأمر الرب إن يحمل 
جسد القديس مينا على جمل ويخرجه من المدينة ، وال يدع أحدا يقوده بل يتبعه من بعيد ، حتى يقف في 

ا إلى مكان يسمي بحيرة بياض بجهة مريوط ، وحينئذ المكان الذي يريده الرب فساروا وراء الجمل حتى وصلو 
سمعوا صوتا يقول " هذا هو المكان الذي أراد الرب إن يكون فيه جسد حبيبه مينا ، فأنزلوه ووضعوه في 

 تابوت وجعلوه في بستان جميل وجرت منه عجائب كثيرة ، 
ندرية ، فتأهب األهالي للقاء هؤالء و حدث بعد ذلك إن ثار أهالي الخمس المدن على البالد المجاورة لإلسك

البربر ، وأختار الوالي إن يأخذ معه جسد القديس مينا ليكون له منجيا وحصنا منيعا ، أخذه خفية وببركة هذا 
القديس تغلب على البربر ، وعاد ظافرا منصورا ، وقد صمم الوالي على عدم إرجاع جسد القديس إلى مكانه 

كندرية ، وفيما هم سائرون مروا في طريقهم على بحيرة بياض مكانه األصلي ، األصلي وأراد أخذه إلى اإلس
فبرك الجمل الحامل له ولم يبرح مكانه رغم الضرب الكثير ، فنقلوه على جمل ثان فلم يتحرك من مكانه ايضا 

عه ، فتحقق إن هذا أمر الرب ، ثم صنع تابوتا من الخشب الذي ال يسوس ووضع فيه التابوت الفضة ووض
في مكانه ، وتبارك منه وسافر إلى مدينته ، ولما أراد الرب إظهار جسده المقدس كان في البرية راعي غنم 
قد غطس منه يوًما ما خروف اجرب في بركة ماء كانت بجانب المكان الذي به جسد القديس ، ثم خرج 

بة بهت وصار يأخذ من تراب ذلك وتمرغ في تراب ذلك المكان فبرئ في الحال ، فلما عاين الراعي هذه األعجو 
المكان ويسكب على الماء ويلطخ به كل خروف اجرب ، أو به عاهة فيبرا في الحال ، وشاع هذا األمر في 

كل األقاليم حتى سمع به ملك القسطنطينية ، وكانت له ابنة وحيدة مصابة بمرض الجذام ، فأرسلها أبوها إلى 
، فأخذت من التراب وبللته بالماء ولطخت جسمها ونامت تلك الليلة هناك ، واستعلمت من الراعي عما تفعل 

في ذلك المكان ، فرأت في نومها القديس مينا وهو يقول لها "قومي باكرا واحفري في هذا المكان فتجدي 
جسدي" ، ولما استيقظت وجدت نفسها قد شفيت ، فحفرت فوجدت الجسد المقدس فأخرجته بأكرام وتباركت 

إلى والدها وأعلمته باألمر ففرح كثيرا وشكر اهلل ومجد اسمه ، وأرسل المال والرجال وبني في منه وأرسلت 
ذلك الموضع كنيسة ، كرست في اليوم الخامس عشر من شهر بؤونة ، و لما ملك أركاديوس وانوريوس أمرا 

باوي مينا ، وقد شرفه إن تبني هناك مدينة وكانت الجماهير تتقاطر إلى تلك الكنيسة يتشفعون بالقديس الطو 
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اهلل باآليات والعجائب التي كانت تظهر من جسده الطاهر ، ومع دخول العرب مصر اعتدي البعض على 
 المدينة وتهدمت الكنيسة ولم تبق إال آثارها . 

ر و عندما ارتقي غبطة البطريرك المتنيح البابا األنبا كيرلس السادس كرسي الكرازة المرقسية ، اهتم بإقامة دي
كبير في تلك المنطقة باسم القديس مار مينا ، انفق عليه مبالغ طائلة ، وبالدير كنيستان يزورهما شعب 

الكرازة المرقسية للتبرك والصالة ، كما اشتري ايضا مائة فدان وأقام سورا الحاطتها ، وقد رسم عددا من اآلباء 
 نية . الرهبان الذين نالوا قسطا وافرا من الثقافة العلمية والدي

 "شفاعة القديس مار مينا ، والبابا األنبا كيرلس السادس ، تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 
 نياحة القديس يوحنا الربان "

تووذكار نياحووة القووديس يوحنووا الربووان . وفيووه أيضووا تنوويح القووديس يوحنووا الربووان تلميووذ األنبووا حديوود القووس . ولوود 
كثيوري الرحموة علوى الغربواء والمسواكين ولموا كبور قلويال اشوتهي الرهبنوة وكوان يتوردد  بالقاهرة من أبوين تقيوين

على دير شهران وكان بالدير راهب قديس اسومه الربوان إبوراهيم فتتلموذ لوه الشواب بوحنوا . ذهوب إلوى أورشوليم 
ر شوهران سونوات موداوما علوى العبوادة والجهواد ثوم رجوع إلوى ديو 0وسوكن هنواك فوي ديور يوحنوا المعمودان مودة 

فأشار عليه أبوه الروحاني أن يذهب إلى األنبا حديد القس فذهب اليه إلوى مطوويس الرموان وسوكن معوه فكوان 
يجمع اليه أوالد المسيحيين إلى الكنيسة فكان يعلمهم القراءة والكتابة وظل يجاهد في الصوم والصالة والسوهر 

مة زكاه لدرجة الكهنوت فنال هذه الرتبوة وخودم شوعبه الطويل . ولما رأى القس حيد تلميذه يوحنا ينمو في النع
بكل أمانة وأصبح ميناء خالص لكل المتعبين أعطاه اهلل نعمة شفاء المرضى فشفي الكثيرين حسوده الشويطان 
فأثار عليه بعض التجارب فأحتملها بالصبر وأستقر به المقام فوي سومنود وبعود أن أكمول جهواده الحسون تنويح 

 " منون في كنيسة سمنود .بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .بسالم . فدفنه المؤ 
 غدا يبدأ صوم الميالد المجيد "

غوودا يبوودأ صوووم الموويالد المجيوود نطلووب موون اهلل أن نتمتووع بووه وأن يكووون صوووما مباركووا علووي الكنيسووة كلهووا ، 
 " بد أمينلنستحق أن نحتفل بميالد مخلص البشرية ، له المجد إلي األ

 إستشهاد مارمينا العجائبي الذي كان واليًا مكان أبيه 
وا ا إ تب ب لبيانو  ل ب  ا  ينا الذ يم ايتاذب، وذاب  ؤيا ل ب ايتأاا ويءت اب وظا   ا جءبه عجائدب نييد ة  

قا ءديح  أ ا قا ؤيا قات   آ ا فاو  ب  أي قاء اء  دتوحم وقا دابقء ينللدوا وءد ع صدوتًا يردول  دا تادب علد" إءدا
 ينال  له ق ناايل 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 يس إكليمندس الشهيد. شهادة القد طوبه18
 شهادة القديسين أباكير ويوحنا والثالث عذارى وأمهن.  أمشير1
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 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الخامس عشر من شهر هاتور(

 

 
194 

 إستشهاد القديس سينوسيوس بؤونه4
 تكريس كنيسة أفا مينا بمريوط + استالم رفات مار مرقس بروما بؤونه25
 نقل عظام أباكير ويوحنا أخيه. أبيب4
 شهادة القديس أباهور الشهيد.  أبيب21
 أبانوب النهيسي. شهادة القديس  أبيب14
 شهادة القديس أبالي بن يسطس.  مسرى2
 شهادة القديس أوري الشطانوفي القس  مسرى9
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس كاؤو طوبه18

ي من بمويه إحدى بالد الفيوم . وذلك انه في الوقت في مثل هذا اليوم إستشهد القديس كاؤو الذ
الذي صدر فيه أمر دقلديانوس بعبادة األصنام ، كان القديس مقيما في مسكن بناه لنفسه خارج 
بلده ليتعبد فيه ، فظهر له مالك الرب في الرؤيا وقال له لماذا أنت جالس هنا والجهاد ميسور ؟ 

ناك رسول والي اإلسكندرية ، اعترف أمامه باسم السيد قم اآلن وامض إلى الالهون حيث تجد ه
المسيح فتنال إكليل الشهادة . فاستيقظ القديس من نومه فرحا ، ومضى إلى الالهون ، فوجد 
الرسول على شاطئ البحر الذي لما نظره اعجب بحسن منظر شيبته ، فأكرمه كثيرا ، ثم أخرج 

ة وقال له هذا هدية الملك إلى والي أنصنا . من جيبه صنما من ذهب مرصعا بالحجارة الكريم
فأخذه القديس في يده وصار يتأمله معجبا بحسن صياغته ، ثم طرحه على األرض فتهشم . 
فغضب رسول الوالي وأمر فربطوه وأخذه معه إلى والي أنصنا ، وهناك اعلمه بقضيته . فعذبه 

ا . ولما لم يخضع لعبادة األوثان قطع الوالي كثيرا ، ثم أرسله إلى والي البهنسا فعذبه هو ايض
رأسه فنال إكليل الشهادة . وحضر بعض المؤمنين وأخذوا الجسد إلى المكان الذي كان القديس 

 يتعبد فيه حيث دفنوه وبنوا له كنيسة هناك فيما بعد . وقد اظهر اهلل فيها آيات كثيرة . 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 تشهاد القديس أكليمنضس أسقف أنقرةإس
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أكليمنضس . وكان ابنا المرأة مؤمنة اسمها افروسينا من أهل 
انقورا ، ولما شب قليال علمته أمه علوم الكنيسة وهذبته باألدب المسيحية . ولما بلغ من العمر 

سك والعبادة مبلغا عظيما ، فكان ال يأكل اثنتي عشرة سنة ، سلك طريق الفضيلة ، وبلغ في الن
سوي البقول ، متشبها في ذلك بالثالثة الفتية القديسين . ولما رسم شماسا ازداد في طلب العلم 
، وكان عليه روح اهلل فاشتهر أمره وذاع صيته حتى بلغ الملك دقلديانوس ، فاستحضره والطفه 
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ذ لم يذعن لقوله عذبه بكل أنواع العذاب كثيرا ، ووعده ان يتبناه إذا وافقه على عبادة  األوثان . وا 
. ولكن الرب كان يقويه ويفضح بقوته األعداء . وقد تولى تعذيبه كثيرون ، حتى انه أوقف أمام 

سبعة مجالس للحكم ، وفي كل مرة كان الرب يقويه ويعزيه . وأخيرا قطعوا رأسه . فنال إكليل 
مها صوفية ، ودفنته بإكرام جزيل . صالته تكون معنا الشهادة ، وأخذت جسده سيدة مؤمنة اس

 آمين .
 إستشهاد القديس فيلياس أسقف تمى األمديد

( م . إستشهد القديس فيلياس أسقف تمي  020ش ) 11في هذا اليوم تذكار أيضا من سنة 
قة في األمديد ) حاليا قرية بمركز السنبالوين محافظة الدقهلية ( . ولد هذا القديس من أسرة عري

تمي األمديد . وتعلم الفلسفة والعلوم واآلداب ونبغ فيها فعينه اإلمبراطور واليا على منطقته . 
ونظرا لحياة التقوى والقداسة التي كان يعيشها ترك أعمال الوالية ورسم أسقفا على نفس 

على اإليمان  االيبارشية . فاهتم بالوعظ وتعليم الشعب وافتقاده وقيادته في طريق القداسة والثبات
في فترة االضطهاد . مضى القديس إلى اإلسكندرية لينال بركة البابا القديس بطرس خاتم 

الشهداء فرأى هناك عذابات شهداء اإلسكندرية وكان يشددهم ويشجعهم فقبض عليه الوالي 
وأودعه في السجن فأرسل رسالة رعوية إلى شعب ايبارشيته يدعوهم أن يثبتوا على اإليمان 

تملوا اآلالم من أجل اسم المسيح ومن أجل أن ينالوا الحياة األبدية السعيدة . اقتيد إلى ساحة ويح
اإلستشهاد وهناك مد ذراعيه على شكل صليب وصلى بصوت عال ثم ضرب الجند عنقه بحد 

 السيف ونال إكليل الشهادة .بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 تشهاد القديسين أباكير و يوحنا والثالثة عذارى وأمهنإس أمشير1

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون اباكير و يوحنا والثالث عذارى ، ثيؤدورة ، وثاؤبستي ، 
وثاؤذكسيا ، وأمهن أثناسيا . وذلك إن القديس اباكير كان راهبا متعبدا منذ حداثته وكان القديس 

د تركا اإلسكندرية وطنهما األصلي وأقاما في أنطاكية . ولما يوحنا جنديا من خاصة الملك . وق
أثار الملك دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين ، اعترفا مع العذارى وأمهن أمامه بالسيد 

ذ عرف انهم من اإلسكندرية أمر بإعادتهم إليها . فلما وصلوا إلى هناك قدموهم إلى  المسيح . وا 
ح فأمر بقطع رؤوسهم . وكانت القديسة أثناسيا تثبت بناتها الوالي فاعترفوا بالسيد المسي

وتصبرهن وتعرفهن بانهن اذا إستشهدن يصرن عرائس المسيح . وهكذا قطعوا رؤوسهن أوال ثم 
امهن فالقديسين اباكير ويوحنا . وبعد ذلك طرحوا أجسادهم للوحوش وطيور السماء . ولكن 

 وضعوها في تابوت . بعض المؤمنين أتوا وأخذوا األجساد ليال و 
 صالتهم تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 (84نياحة البابا مرقس الرابع )
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م . تنيح البابا القديس مرقس الرابع  2010للشهداء  2009في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
رهب بدير شهران البطريرك الرابع والثمانون من بطاركة الكرازة المرقسية . كان من أهالي قليوب ت

باسم الراهب غبلاير وكان راهبا فاضال ذا علم وتقوى وبعد نياحة البابا بطرس الخامس اجتمع 
توت سنة  8األساقفة و األراخنة ووقع إختيارهم على هذا الراهب وتمت رسامته بطريركا يوم 

يدة على م باسم البابا مرقس الرابع وقد حدثت في أيامه اضطهادات شد 2048للشهداء  2015
المسيحية وهدمت بعض الكنائس وخربت األديرة وعم الضيق كافة البالد كما تعرض البابا للسجن 
وتدخل ملك النوبة المسيحي إلطالق سراح البابا . وأخيرا بعد صبر وشكر أراد الرب أن يريحه من 

ته فلتكن معنا أتعاب هذا العالم استودع روحه الطاهرة في يد الرب ودفن بدير شهران . بركة صلوا
 آمين .

 نياحة القديس زانوفيوس
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح األب القديس زانوفيوس . كان أبا لمجمع رهباني كبير بناحية 

المرايغ ) هي حاليا مدينة المراغة بمحافظة سوهاج ( في مقاطعة أخميم . أشتهر بالنسك والعبادة 
ومخافة اهلل . كما بني ديرا للعذارى وجعل لهن أما  وكان يعلم أوالده الرهبان الفضيلة والعبادة

رئيسة وكان يرسل إليهن الرسائل بها الوصايا والقوانين الرهبانية . ولما أكمل سعيه الصالح تنيح 
بسالم ودفن في ديره وأجرى اهلل من جسده آيات كثيرة ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد 

 دائًما أبديا آمين .
 لقديس أبوليدس بابا روميةنقل جسد ا

 في مثل هذا اليوم تم نقل جسد القديس أبوليدس بابا رومية .
كان هذا القديس رجاًلفاضاًلوكاماًلفي جيله فاختاروه لكرسي رومية بعد األب أوجيوس ، وكان هذا 

 في أول سنة من جلوس القديس األنبا كالديانوس البابا التاسع على كرسي اإلسكندرية .
وًما على تعليم شعبه وحراسته من اآلراء الوثنية مثبتًا إياهم على اإليمان بالسيد المسيح كان مدا

، فبلغ خبره مسامع الملك الكافر قلوديوس قيصر فقبض عليه وضربه ضرًبا مؤلًما ، وأخيرًا ربط 
س في رجله حجرًا ثقياًلوطرحه في البحر في اليوم الخامس من أمشير . ولما كان الغد أي الساد

من أمشير وجد أحد المؤمنين جسد هذا القديس عائًما على وجه الماء والحجر مربوًطا في رجله 
، فأخذه إلى منزله وكفنه بأكفان غالية وشاع هذا الخبر في مدينة رومية وسائر البالد التابعة لها 

 حتى وصل إلى القيصر ، فطلب الجسد ولكن الرجل أخفاه ولم يظهره .
م كثيرة ، بعضها عن االعتقاد وعن التجسد وبعضها عظات لتقويم السيرة ، ولهذا األب تعالي

 ووضع مع ذلك ثمانية وثالثين قانوًنا . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 إستشهاد القديس سينوسيوس بؤونه4
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رغم صغره كان في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سينوسيوس الذي من بلكيم كان راعيا للغنم و 
قلبه مملوء بمحبة السيد المسيح محبا للفقراء والمساكين فكان يقضي اليوم صائما ويعطي طعامه 
للرعاة . وفي ذات ليلة ظهر له مالك الرب وأمره أن يعترف بالسيد المسيح أمام الوالي لينال إكليل 

شهاد فذهب إليها الشهادة ولما أخبر أمه شجعته وسمع عن امرأة تقية تشتهي إكليل اإلست
وآخذها معه إلى الوالي اورسانوس وأعلنا امامه إيمانهما فأمر بتعذيبهما حتى نالت مريم إكليل 

الشهادة إما سينوسيوس فقد استمر الوالي في تعذيبه فكان الرب يعزيه ويقويه . ولما فشل الوالي 
إكليل الشهادة ، بركة معه أرسله إلى والي أنصنا الذي عذبه كثيرا ثم أمر بقطع رأسه ونال 

 صلواته فلتكن معنا آمين .
 إستشهاد القديس يوحنا الهرقلي
م إستشهد القديس يوحنا الهر قلي ولد في  004للشهداء  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

هيرقلية بآسيا الصغرى وكان والده واليا في عهد دقلديانوس فرباه تربية مسيحية ولما تنيح والده 
عوضا عنه ولما كفر دقلديانوس أمره بتقديم العبادة لإلله ابلون فرفض فألقاه في  صار واليا

السجن حيث ظهر له الرب يسوع وشجعه وعزاه ، أراد الملك أن يخادعه فأرسله إلى مصر لجمع 
الخراج ويجدد برابي األصنام المتهدمة فوجدها القديس فرصة وبدأ يهدم البرابي ويبني بدلها 

ى الوالي سرياقوس يعذب المسيحيين أبصر المالئكة تضع أكاليل على رؤوسهم كنائس ولما رأ
فصرخ لوقته قائال أنا مسيحي فالطفه الوالي فلم يفلح فأمر أن يقيدوه بالسالسل وأرسله إلى 

أريانوس والي أنصنا وهناك علقوه على الهنبازين وضربوه بالسياط وسلخوا جلده وبعد أن عذبوه 
وا رأسه ونال إكليل الشهادة في نواحي القوصية بجوار أسيوط ، بركة صلواته بعذابات كثيرة قطع
 فلتكن معنا آمين .

 إستشهاد القديس األنبا آمون والبارة صوفية
في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديس األنبا آمون والبارة صوفية ، صالتهما تكون معنا . 

 آمين
 نياحة القديس أباهور
 ذكار نياحة القديس أباهور صالته تكون معنا . آمينفي مثل هذا اليوم ت

 80نياحة القديس البابا يوأنس الثامن البطريرك ال
م ( تنيح البابا يؤانس الثامن  2010للشهداء ) 2001في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

ا البطريرك الثمانون من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد في منية بني خصيب ) هي مدينة المني
حاليا ( ترهب بدير شهران ) هو دير األنبا برسوم العريان بمعصرة حلوان حاليا ( وسار سيرة 

رهبانية فاضلة ولما تنيح البابا ثيؤدوسيوس الثاني اجتمع رأى األساقفة والكهنة و األراخنة على 
م وفي عهده تعرض المسيحيون  2000ش  2021أمشير  29إختياره بطريركا فرسموه يوم 
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ادات شديدة وأجبروهم على لبس العمائم الزرقاء ومنعوهم من العمل في دواوين الحكومة الضطه
وأغلقت بعض الكنائس ، عاصر هذا البابا القديس األنبا برسوم العريان وقد نقل كرسي 

البطريركية من الكنيسة المعلقة إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة كما عمل الميرون المقدس مرتين 
م ، ولما  2010م والثانية في كنيسة العذراء المعلقة  2405ر القديس مكاريوس األولي بدي

سنة وثالثة أشهر  10أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم بعد أن جلس على الكرسي المر قسي 
 وخمسة عشر يوًما ودفن بدير شهران . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 كريس كنيسة مارمينا بمريوطتذكار ت بؤونه25
في مثل هذا اليوم تذكار ظهور جسد القديس الجليل والشهيد العظيم ما رمينا وتكريس كنيسته 
بمريوط وذلك أنه لما كان جسد هذا القديس مخفي وأراد الرب إظهاره حدث أنه كان في تلك 

كانت بجانب الجهة راعي غنم وفي أحد األيام غطس خروف أجرب من خرافه في بركة ماء 
المكان الذي به جسد القديس ثم خرج من الماء وتمرغ في تراب ذلك المكان فبريء في الحال فلما 
عاين الراعي هذه األعجوبة بهت وصار يأخذ تراب ذلك المكان ويسكب عليه من ماء هذه البركة 

ليم حتى ويلطخ به كل خروف أجرب أو به عاهة فيبرأ في الحال وشاع هذا اآلمر في كل األقا
سمع به ملك القسطنطينية وكان له ابنة وحيدة مصابة بالبرص فأرسلها أبوها إلى هناك 

واستعلمت من الراعي عن كيفية التخلص من مرضها فعرفها فأخذت من التراب وبللته بالماء 
وتوارت ثم لطخت جسمها ونامت تلك الليلة في ذلك المكان فرأت في الحلم القديس مينا وهو 

ا " قومي باكرا واحفري في هذا المكان فتجدي جسدي " واستيقظت من نومها فوجدت يقول له
نفسها قد شفيت ولما حفرت في المكان وجدت الجسد المقدس فأرسلت إلى والدها وأعلمته بهذا 
اآلمر ففرح كثيرا وشكر اهلل ومجد اسمه . وأرسل المال والرجال وبني في ذلك الموضع كنيسة 

 اليوم . كرست في مثل هذا 
ولما تملك أركاديوس وأنوريوس أمرا أن تبني هناك مدينة سميت مريوط وكانت الجماهير تتقاطر 
إلى تلك الكنيسة يستشفعون بالقديس الطوباوي مار مينا وقد شرفه اهلل بعمل اآليات والعجائب 

 التي كانت تظهر من جسده الطاهر حتى احتل المسلمون المدينة وهدمت الكنيسة . 
تاريخ حياة هذا القديس فهو مذكور تحت اليوم الخامس عشر من شهر هاتور شفاعته تكون  أما

 معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 استالم رفات مار مرقس بروما

من شهر يونيو سنة  11للشهداء األطهار الموافق السبت  2184اليوم من سنة  2في مثل هذ
كيرلس السادس وهو البابا المائة والسادس عشر في م وفي السنة العاشرة لحبرية البابا  2918

سلسلة باباوات الكرازة المرقسية تسلم الوفد الرسمي الموفد من قبل البابا كيرلس السادس رفات 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الخامس عشر من شهر هاتور(

 

 
199 

القديس العظيم مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك األول للكرازة المرقسية من 
 القصر البابوي بمدينة الفاتيكان . يد البابا بولس السادس بابا روما في 

وكان الوفد مؤلفا من عشرة من المطارنة واألساقفة بينهم سبعة من األقباط وثالثة من المطارنة 
األثيوبيين وثالثة من األراخنة . أما المطارنة واألساقفة فهم على التوالي بحسب أقدمية الرسامة 

بعها رئيس الوفد ، األنبا ميخائيل مطران أسيوط : األنبا مرقس مطران أبو تيج وطهطا وطما وتوا
وتوابعها واألنبا أنطونيوس مطران سوهاج والمنشاة وتوابعهما ، واألنبا بطرس مطران أخميم 

وساقلته وتوابعهما واألنبا يوأنس مطران تيجراي وتوابعها بأثيوبيا واألنبا لوكاس مطران أروسي 
وندار وتوابعها بأثيوبيا واألنبا دوماديوس أسقف الجيزة وتوابعها بأثيوبيا واألنبا بطرس مطران ج

وتوابعها ، واألنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات الالهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث 
 العلمي واألنبا بولس أسقف حلوان وتوابعها . 

ائيل األمين العام وأما األراخنة المدنيون بحسب ترتيب الحروف األبجدية فهم األستاذ إدوارد ميخ
للجنة الملية ألوقاف البطريركية واألستاذ فرح إندراوس األمين العام لهيئة األوقاف القبطية 

 واألستاذ المستشار فريد الفرعوني وكيل المجلس الملي باإلسكندرية . 
ش  2184بؤونة سنة  10وقد غادر الوفد البابوي السكندري القاهرة بعد ظهر يوم الخميس 

من ارأخنه القبط بينهم  90م في طائرة خاصة يرافقه فيها نحو  2918يونيو سنة  10 الموافق
 سبعة من الكهنة . 

وكان في استقبالهم بمطار روما بعض المطارنة والكهنة موفدين من قبل البابا بولس السادس 
 وسفير جمهورية مصر العربية لدي الفاتيكان . 

يونيو لمقابلة الوفد  11بؤونة الموافق  25وم السبت وتحددت الساعة الثانية عشرة من صباح ي
البابوي السكندري لبابا روما وتسلم رفات مار مرقس الرسول وقبيل الموعد المحدد بوقت كاف 
تحرك الركب المؤلف من الوفد البابوي السكندري وأعضاء البعثة الرومانية الكاثوليكية برياسة 

عه المطران فيلبرا اندز أمين عام لجنة العمل على اتحاد الكاردينال دوفال كاردينال الجزائر وم
 المسيحيين والمطران أوليفوتي مطران البندقية 

) فينيسيا ( وثالثة من الكهنة في موكب رسمي وقد أقلتهم سيارات الفاتيكان الفأخرة تتقدمها 
 الدراجات البخارية إلى القصر البابوي بمدينة الفاتيكان . 

ماما دخل الوفد البابوي السكندري يتقدمه األنبا مرقس مطران أبو تيج وفي الساعة عشرة ت
وطهطا رئيس الوفد يتبعه المطارنة واألساقفة بحسب ترتيب الرسامة ثم األراخنة ، وكان البابا 

بولس السادس عند مدخل مكتبه الخاص واقفا يستقبل رئيس وأعضاء الوفد الواحد بعد األخر ثم 
ضاء الوفد وبدأ البابا بولس السادس يتكلم وهو جالس يحيي الوفد جلس على عرشه وجلس أع

ومشيدا بالبابا كيرلس السادس وبكنيسة اإلسكندرية ويهنئ بافتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة 
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وباستالم رفات مار مرقس الرسول ورد األنبا مرقس رئيس الوفد بكلمة قصيرة قال فيها أنه يحمل 
ا اإلسكندرية ثم سلمه خطابا من البابا كيرلس السادس يوجه فيه الشكر إليه إليه تحيات أخيه باب

ويفيده بأسماء أعضاء الوفد الرسمي الذين انتدبهم نيابة عنه الستالم رفات مار مرقس الرسول 
ثم نهض البابا بولس ونهض أعضاء الوفد معه وحمل بابا روما ورئيس الوفد السكندري معا 

مار مرقس وسار الكل اثنين اثنين في موكب رسمي وانتقلوا من مكتب  الصندوق الحاوي لرفات
البابا إلى قاعة كبيرة كانت قد أعدت الستقبال األقباط المرافقين للوفد الرسمي ليشهدوا اللحظة 
المقدسة السعيدة ووضع صندوق الرفات على مائدة خاصة ثم تقدم الحبر الروماني وسجد أمام 

ك الوفد البابوي السكندري وتاله بقيه أعضاء الوفد وفي أثناء أداء هذه الصندوق وقبله وفعل كذل
التحية اإلكرامية لرفات مار مرقس الرسول كان الكهنة القبط ينشدون األلحان الكنسية المناسبة 
وقد استحوذت السعادة على قلوب الجميع مصريين وأجانب ومرت تلك اللحظات رهيبة وسعيدة 

 وقد خيم على القاعة جو عميق من الروحانية والتقوى والقداسة والورع  وكان الموقف كله مثيرا
ثم جلس بابا روما على عرشه وحينئذ نهض األنبا غريغوريوس وألقي نيابة عن الوفد خطابا 

باللغة اإلنجليزية نقل فيه تحية البابا كيرلس السادس إلى البابا بولس السادس معبرا عن سعادة 
بعودة رفات مار مرقس الرسول بعد أحد عشر قرنا ظل فيها جسد مار مسيحيي مصر وأثيوبيا 

 مرقس غريبا عن البلد الذي مات فيه شهيدا . 
ورد بابا روما في خطاب رسمي باللغة الفرنسية كان يقرأه وهو جالس على عرشه أشاد فيه 

بأبطالها وعلمائها بتاريخ كنيسة اإلسكندرية ونضالها الطويل الرائد في ميدان العقيدة وأشاد أيضا 
 er him and take something fromمن أمثال أثناسيوس الرسولي وكيرلس عمود اإليم

him  حفل اليوم عالمة محبة ورابطة تربط بين كنيسة اإلسكندرية وكنيسة روما وطلب البابا".
بته الروماني في خطابه إلى رئيس وأعضاء البعثة البابوية الرومانية أن يحملوا تحياته ومح

 وتقديره إلى البابا كيرلس السادس وأكليروس كنيسة اإلسكندرية ومصر وشعبها . 
بعد ذلك نهض البابا بولس واألنبا مرقس رئيس الوفد ليتبادال الهدايا التذكارية فقدم األنبا مرقس 

 هدايا البابا كيرلس السادس وهي أربع 
 كاآلتي : 

ء ويحمل كتاب العهد الجديد باللغة القبطية صندوق فأخر مغطي ومبطن بالقطيفة الحمرا - 2
البحيرية مجلد بجلد فأخر بلون بني ممتاز وكتب عليه اإلهداء باللغتين القبطية واإلنجليزية من 

 2918يونيو  11البابا كيرلس إلى البابا بولس السادس مع اإلشارة إلى تاريخ اليوم وهو السبت 
 ش . 2184بؤونة  25الموافق 

ر مغطي ومبطن بالقطيفة الحمراء ويشتمل على قطعة نسيج أثرية ثمينة من صندوق فأخ - 1
القرن الخامس والسادس الميالدي عثر عليها في بلدة الشيخ عبادة بمحافظة المنيا وقد كانت 
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هذه القطعة ضمن محفوظات المعهد العالي للدراسات القبطية بالقاهرة قدمها للبابا كيرلس 
 السرور العام بعودة رفات مار مرقس .  السادس مساهمة وتعبيرا عن

صندوق فأخر مغطي ومبطن بالقطيفة الحمراء ويحمل اسطوانات القداس الباسيلي وألحانه  - 0
 كاملة التي أصدرها قسم الموسيقي واأللحان بالمعهد العالي للدراسات القبطية . 

 00لها متران وصندوق فأخر مغطي ومبطن بالقطيفة الحمراء ويحمل سجادة ممتازة طو  4
سنتيمترا من صنع فالحي قرية الحرانية بمصر تحت أشراف الفنان الدكتور رمسيس ويصا واصف 

األستاذ بالمعهد العالي للدراسات القبطية وقد سجل على هذه السجادة رسوم عدة تمثل قصة 
 يوسف الصديق كاملة . 

ابا اإلسكندرية شكرا جزيال وقال أنه وقد أعجب بابا روما بهذه الهدايا الثمينة كل اإلعجاب وشكر ب
سيحتفظ بهذا كله في الفاتيكان ذخيرة لكل األجيال . ثم وزع البابا بولس السادس بيده هدية 

تذكارية لكل أعضاء الوفد البابوي السكندري عبارة عن صليب رسم عليه المسيح مصلوبا ويقف 
القديس بولس الرسول على على جانبي الصليب القديس بطرس الرسول على يمين المسيح و 

يساره ومن خلف الصليب نقش اسم بولس السادس الحبر األعظم . كما أهدي البابا لجميع 
الكهنة والمرافقين مداليات تذكارية نقشت عليها صورتا مار بطرس ومار بولس الرسولين من 

روماني لَلنبا جهة وعلي الوجه اآلخر نقش صورة بولس السادس الحبر الروماني ثم قدم البابا ال
م تشهد بصحة  2918مايو سنة  18مرقس رئيس الوفد البابوي السكندري وثيقة رسمية بتاريخ 

الرفات وأنها بالحقيقة رفات مار مرقس الرسول وأنها استخرجت من مكانها األصلي بكل وقار وقد 
الساعة قد وقع عليها أسقف بورفير حارس ذخيرة الكرسي الرسولي ووكيل عام الفاتيكان وكانت 

صارت األولي بعد الظهر وبذلك أنتهي الحفل الرسمي لتسليم رفات القديس مرقس وعاد الوفد إلى 
 فندق ميكل أنجلو ) المالك ميخائيل ( بروما . 

 بركة مار مرقس الرسول تشمل الجميع ولربنا المجد دائًما .
 نقل أجساد أباكير ويوحنا أبيب4

لقديسين الجليلين أباكير و يوحنا وذلك أنه بعد أن ناال إكليل في هذا اليوم نعيد بنقل أعضاء ا
الشهادة كما هو مذكور تحت اليوم السادس من شهر أمشير أخذ بعض المؤمنين جسديهما 
ووضعوهما في كنيسة القديس مرقس اإلنجيلي قبلي اإلسكندرية وظال بها إلى زمان القديس 

لرب وأمره بنقل أعضاء هذين القديسين إلى كيرلس الكبير عمود الدين حيث ظهر له مالك ا
كنيسة القديس مرقس األخرى التي على البحر فنقلهما بكرامة عظيمة ثم بني لهما كنيسة بتلك 

الجهة ورتبوا لهما عيدا في هذا اليوم وكان بجانب الكنيسة هيكل لعبادة األوثان يجتمع فيه 
ي كنيسة القديسين آمن كثيرون منهم بالسيد كثيرون من الوثنيين ولما رأوا العجائب التي تظهر ف
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 المسيح . 
 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديس أباهور السرياقوسى أبيب21
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أباهور . وقد ولد بسرياقوس من أب كان يشتغل حدادا وقد 

واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا ولكن  فكر أن يصير شهيدا فمضى إلى الفرما ،
الرب كان يعزيه ويشفيه من جراحاته حتى اندهش الوالي من ذلك فآمن هو وامرأته وبنوه بالسيد 
المسيح ، ولما عين والي آخر مكانه إستشهدوا على يديه . وهذا أخذ في تعذيب القديس أباهور 

له إلى أنصنا حيث عذبوه هناك بالعصر بالمعصرة والصلب "أبو الكنوز" . ولما تعب من ذلك أرس
 منكسا والحرق بالنار وغير ذلك وأخيرا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة . 

 صالته تكون معنا . آمين
 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل

ميخائيل الشفيع فى فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل 
 جنس البشر . شفاعته تكون معنا . آمين .

 نياحة القديس األنبا شيشوي الكبير
م ( تنيح القديس العظيم األنبا شيشوي . ولد  400ش )  241في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

م  040م ترهب عند القديس مكاريوس الكبير في برية شيهيت سنة  010هذا القديس سنة 
أوائل تالميذه .كان محبا للوحدة والهدوء فلما كثر عدد الرهبان في شيهيت مضى إلى وصار من 

م بعد نياحة القديس أنطونيوس الكبير حيث  051جبل القديس أنطونيوس طلبا للهدوء في سنة 
اتبع سيرته بكل دقة حتى كان له صورة حية فانعكف على الصمت والصالة والتقشف وعمل اليد 

م  411كل يومين وعاش على هذا الحال سبعين سنة ثم رجع إلى شيهيت سنة  ال يأكل إال مرة
ودخل المجمع لشيخوخته ، ولهذا القديس بعض األقوال في األتضاع والمحبة والجهاد الروحي 

والهدوء والصمت منها قوله على اإلنسان أن يصد ثورة الغضب بمجرد شعوره بها وسأله أخ إذا 
ذا سقطت  سقطت يا أبي فماذا أصنع ؟ أجابه القديس : أنهض من سقطتك ولما قال له األخ وا 

أكثر من مرة فقال له القديس أنصحك أن تجاهد حتى النهاية وكان يقول :جيد للراهب أن يبقى 
في قاليته فإذا احتمل البقاء فيها بصبر فسينال بركة من كل صنف ومرة سأله أخ ما هي الغربة 

جد فيه اإلنسان يجب أن يقول لنفسه ما شأني في هذا فأجابه هي الصمت في كل موضع يو 
األمر ؟ وكان يقول : نحن نحتاج إلى طهارة القلب ولهذا ينبغي أن نهتم كثيرا ال بما نقوله بل بما 

 نعيشه 
وعند نياحته أحاط به الرهبان ألخذ بركته فشاهدوا وجهه يسطع بنور سماوي وسمعوه يقول هوذا 
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سل والقديسون آتون إلينا وسمعوه يهمس مع أشخاص أمامه دون أن األنبا أنطونيوس هوذا الر 
يروا أحدا . فسألوه من تخاطب يا أبانا ؟ فأجاب المالئكة الذين جاءوا ليأخذوا روحي أسألهم أن 
يتركوني زمنا ألصنع فيه توبة مقبولة فانتفع الرهبان جدا ثم تَلأل وجهه بهالة من النور وهتف 

ب آت يقول اعطني هذا اإلناء المختار قال هذا وأستودع روحه في يدي قائال انظروا هوذا الر 
الرب الذي أحبه وظل وجهه متَللئا بالنور وفاحت من جسده رائحة زكية . وهكذا استراح بعد 

 جهاد طويل ، صالته تكون معنا . آمين
 إستشهاد أبانوب النهيسي أبيب14

لذهب" . ولد بنهيسة ) مركز طلخا ( من أبوين في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبانوب "أبو ا
طاهرين رحومين وقد ربياه أحسن تربية ولما بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة كان دقلديانوس قد 
أثار االضطهاد على المسيحيين فأراد أن يسفك دمه على اسم المسيح واتفق أنه دخل الكنيسة 

يحذرهم من عبادة األوثان ويحبذ لهم أن يبذلوا فسمع الكاهن يعظ المؤمنين ويثبتهم على اإليمان و 
نفوسهم من أجل السيد المسيح فعاد إلى بيته ووضع أمامه كل ما تركه له أبوه من الذهب 

( ثم قام  21:  1يو  2والفضة والثياب وقال لنفسه مكتوب " ان العالم يزول وكل شهوته " )
واعترف أمام لوسيانوس الوالي باسم ووزع ما له ، وأتى إلى سمنود ماشيا على شاطئ البحر 

السيد المسيح فعذبه عذابا شديدا ثم صلبه على صاري سفينته منكسا وجلس يأكل ويشرب فصار 
الكأس الذي بيده حجرا ونزل مالك الرب من السماء وانزل القديس ومسح الدم النازل من فيه 

يب . ولما وصلوها خلع الجند فاضطرب الوالي وجنده وهبت رياح شديدة أسرعت بالسفينة إلى أتر 
مناطقهم وطرحوها ثم اعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة وأمعن والي أتريب في تعذيب 
القديس أبانوب ثم أرسله إلى اإلسكندرية وهناك عذب حتى أسلم الروح ونال إكليل الشهادة وكان 

له مع بعض غلمانه إلى بلده القديس يوليوس االقفهصي حاضرا فكتب سيرته وأخذ جسده وأرس
نهيسة وقد بنيت على اسمه كنائس كثيرة وظهرت منه آيات عديدة وجسده اآلن بمدينة سمنود 

 .صالته تكون معنا . آمين
 41نياحة القديس سيمون األول بابا األسكندرية ال

م ( تنيح البابا القديس سيمون 100يولية سنة  28ش )  421في مثل هذا اليوم من سنة 
البابا كان سرياني الجنس وقد قدمه والداه  2ثاني واألربعون من باباوات الكرازة المرقسية . هذال

إلى دير الزجاج الذي فيه جسد القديس ساويرس االنطاكي الكائن غربي اإلسكندرية فترهب به 
 وتعلم القراءة والكتابة وحفظ أكثر كتب الكنيسة ورسمه البابا أغاثو قسا ولما ذاعت فضائله

 191ديسمبر سنة  29ش )  409كيهك سنة  10وعلمه انتخبوه للبطريركية ورسم بطريركا في 
م ( . فدعا اليه معلمه الروحي وأوكل اليه تدبير أمور البطريركية . وتفرغ هو للصوم والصالة 
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والمطالعة . وكان عائشا على الخبز والملح بالكمون والبقول حتى أخضع النفس الشهوانية 
عاقلة الناطقة وقد أجرى اهلل على يديه آيات عظيمة منها أن بعض كهنة اإلسكندرية للنفس ال

حنقوا عليه فتآمروا على قتله واتفقوا مع أحد السحرة فأعطاهم سما قاتال في زجاجة وقدموها 
للبابا على أنها دواء ليستعمله ويدعو لهم . فأخذها وبعد التنأول من األسرار اإللهية شرب منها 

ذ فشلوا في مؤامرتهم وضعوا سما آخر قاتال في فاكهة التين واحتالوا على المكلف فلم ت ؤذه . وا 
بعمل القربان حتى منعوه ذات ليلة من عمله . وذهبوا إلى البابا في الصباح وقدموا له التين هدية 

 ا . وألحوا عليه حتى تنأول جأنبا منه . فلما أكله تألم من ذلك ولزم الفراش مدة أربعين يومً 
وحدث أن الملك عبد العزيز حضر إلى اإلسكندرية وسأل عن البطريرك فعرفه الكتبة النصارى بما 
جرى له . فأمر بحرق الكهنة والساحر فتشفع فيهم البابا البطريرك بدموع غزيرة فتعجب الملك من 

ملك وسمح وداعته . ثم عفا عن الكهنة وأحرق الساحر ومن وقتها ازداد هيبة ووقار في عيني ال
له بعمارة الكنائس واألديرة فبني ديرين عند حلوان قبلي مصر . وكان هذا البابا قد عين قسا 
اسمه مينا وكيال على تدبير أمور الكنائس وأموالها وأوانيها وكتبها . فأساء التصرف وبلغ به 

لما سمع اآلمر أن أنكر ما لديه من مال الكنائس وحدث أنه مرض فانعقد لسانه عن الكالم و 
البابا بذلك حزن وسأل اهلل أن يشفيه حتى ال تضيع أموال الكنائس ثم أرسل أحد تالميذه إلى 
زوجة ذلك القس ليسألها عن مال الكنائس فلما اقترب من البيت سمع صرأخا وبكاء وعلم أن 
ترفا القس توفي فدخل إليه وانحنى يقبله فعادت إليه روحه وجلس يتكلم شاكرا السيد المسيح ومع

بأن صالة القديس سيمون عنه هي التي أقامته من الموت . وأسرع إلى البابا نادما باكيا وقدم ما 
لديه من مال الكنائس وكان في أيامه قوم يتخذون نساء أخريات عالوة على نسائهم فحرمهم 
 م حتى رجعوا عن هذا اآلثم وأقام على كرسي البطريركية سبع سنوات وسبعة أشهر ثم تنيح بسال

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 بدء صوم القديسة العذراء مريم مسرى2

 يوًما 25عدد أيامه 
 إستشهاد القديس أبالي بن يسطس

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبالي بن يسطس ابن الملك نورماريوس . كان هذا القديس 
ا عاد إلى أنطاكية وجد دقلديانوس قد أقام عبادة ولي عهد مملكة الروم وقد تغيب في الحرب ولم

األوثان ومع أن أبالي كان قادرا على قتله وأخذ المملكة منه إال أنه أختار المملكة الباقية التي ال 
تزول فتقدم إلى دقلديانوس واعترف بالمسيح فالطفه دقلديانوس كثيرا وأذ لم يفلح في جذبه إلى 

سطس وأمه ثاؤكليه إلى مدينة اإلسكندرية وكتب إلى أرمانيوس عبادة األوثان نفاه مع أبيه ي
واليها بأن يالطفهم أوال ، وأن عصوا يفرق بينهم والن أرمانيوس الوالي كان يعرف منزلتهم 
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الملكية فقد أرسل يسطس إلى أنصنا وزوجته إلى صا و أبالي ابنه إلى بسطة وترك لكل واحد 
إلى بسطة وأعترف بالمسيح عذبه الوالي عذابا أليما منهم غالما يخدمه . ولما أتى أبالي 

بالضرب والحرق وتقطيع األعضاء ولما رأى الوالي أن كثيرين يؤمنون بسبب ما رأوا من ثبات هذا 
القديس على التعذيب وأن الرب كان يشفيه من جراحاته ، أمر بقطع رأسه المقدس فنال إكليل 

 الشهادة 
 صالته تكون معنا . آمين

 221البابا القديس كيرلس الخامس بابا األسكندرية النياحة 
م ( تنيح األب التقي الجليل  2911أغسطس سنة  1ش )  2140وفي مثل هذا اليوم من سنة 

البابا كيرلس الخامس المائة والثاني عشر من باباوات الكرازة المرقسية . ولد هذا األب في مدينة 
بوين تقيين فسمياه يوحنا وربياه أحسن تربية م من أ 2802تزمنت بمحافظة بني سويف سنة 

وأنشأه على اآلداب المسيحية وكان ذا ميل شديد إلى الدراسة في الكتاب المقدس وأخبار 
 القديسين . 
م رسم شماسا وهو ابن اثنتي عشرة سنة فقام بخدمة الشماسية خير قيام .  2840وفي سنة 

شف وحب الوحدة فقد ترك العالم وقصد دير السيدة ولما كان مياال بطبعه الفطري إلى الزهد والتق
العذراء الشهير بالسريان بوادي النطرون ، وهناك تتلمذ لَلب الشيخ الروحي القمص جرجس 

الفار أب اعتراف الرهبان وعلم أبوه بمكانه فحضر إليه وأخذه ولكن حب النسك الذي كان متملكا 
م . فأحسن القيام  2850هب في دير البرموس سنة عليه لم يدعه يلبث قليال فعاد إلى البرية وتر 

بواجبات الرهبنة واشتهر بالنسك والعفة والحلم حتى أصبح قدوة صالحة لسائر الرهبان فرسموه 
يراد الدير  2851م ثم قمصا سنة  2852قسا سنة  م وكان عدد الدير في ذلك الوقت قليال جدا وا 

نسخ الكتب وتقديمها للكنائس ويصرف ثمنها  يكاد يكون معدوما فكان هذا األب يكد ويجد في
 10على طلبات الرهبان من أكل وكسوة وذاعت فضائله من علم وحلم وتقوى فرسم بطريركا في 

م ( باحتفال مهيب فوجه عنايته إلى االهتمام  2814ش ) أول نوفمبر سنة  2592بابه سنة 
م  2891ة بشئون الرهبان . وفي سنة ببناء الكنائس وتجديد األديرة والعطف على الفقراء والعناي

فضل أن ينفى من أن يفرط في أمالك الرهبان كما نفي معه األنبا يؤانس مطران البحيرة والمنوفية 
 ووكيل الكرازة المرقسية وقتئذ وبعد ذلك عاد االثنان من منفاهما بإكرام واحترام زائدين . 

منهم األب العظيم رجل الطهر والوداعة وقد ازدانت الكنيسة في عصره بالقديسين والعلماء : 
واإلحسان األنبا ابرآم مطران كرسي الفيوم )كتب تاريخه تحت اليوم الثالث من مسرى( هذا الحبر 

الذي بلغت فضائله حدا بعيدا من الذيوع واالنتشار وبلغ من تناهيه في اإلحسان على الفقراء 
يقدمه له أهل الخير يوزعه على المحتاجين  وذوى الحاجات أنه لم يكن يدخر نقودا بل كان كل ما

 وله من العجائب التي أجراها في إخراج الشياطين وشفاء المرضى الشيء الكثير . 
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ومن العلماء األب الالهوتي الخطير والخطيب القدير االيغومانس فيلوثاؤس إبراهيم الطنطاوي 
الناسك الزاهد القمص عبد المسيح رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى واألب العالم الجليل والراهب 

صليب البرموسي الذي كان ملما إلماما تاما باللغات القبطية والحبشية واليونانية والسريانية وقليل 
من الفرنسية واإلنجليزية وقد تحلى بصبر ال يجارى في البحث والتنقيب في ثنايا الكتب الدينية 

 فترك مؤلفات ثمينة تنطق بفضله . 
ابا كيرلس المرحوم حبيب جرجس الذي كان مديرا للكية االكليريكية شماسا له : وقد اتخذ الب

فكرس حياته للكلية ونهض بها وساعد البابا في توسيع مبانيها بمهمشة وكان البابا يزورها 
ليبارك طلبتها وكان هذا الشماس واعظا قديرا رافق البابا في رحالته إلى الصعيد والسودان وقام 

الدينية من اللغات األجنبية إلى العربية وأصدر مجلة الكرمة لنشر الحقائق  بترجمة الكتب
اإليمانية بأسلوب إيجابي . وألف كتبا كثيرة منها : كتاب أسرار الكنيسة السبعة وكتاب عزاء 

المؤمنين وسر التقوى وغيرها وقد علم وربى أجياال كثيرة من رجال الدين الذين نهضوا بالكنيسة 
صدار المؤلفات الدينية .وقد بذل البابا البطريرك أقصى جهده في وملئوا مناب رها بالوعظ وا 

النهوض بشعبه إلى أرقى مستوى كما أهتم بطبع الكتب الكنيسة . وتنيح بسالم بعد ان قضى 
 على كرسي البطريركية اثنتين وخمسين سنة وتسعة أشهر وستة أيام . 

 آمينصالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . 
 إستشهاد أوري الشطانوفي مسرى9

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أوري قس شطانوف . وكان كثير الرحمة طاهرا جسدا ونفسا 
حتى استحق أن يعرف األمور المستقبلة بالوحي اإللهي وبلغ خبره إلى والي نقيوس فاستحضره 

سله إلى اإلسكندرية وهناك عذب وعرض عليه التبخير لَلوثان وأذ لم يوافقه عذبه كثيرا ثم أر 
أيضا بعذابات أليمة ولما ألقوه في السجن كان اهلل يجري على يديه آيات كثيرة فشاع خبره 

 وتقاطرت إليه الناس من كل مكان ، فعرف بذلك الوالي فأمر بقطع رأسه ، ونال إكليل الشهادة . 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

عجيوب هوو اهلل فوى قديسويه، إلوه إسورائيل هوو يعطوى قووة وعوزاء لشوعبه،  إل -:(4،00: 11)مز مزمور العشية
 إل والصديقون يفرحون ويتهللون أمام اهلل، ويتنعمون بالسرور. هلليلويا

ظاد ت عجائدب  دا جءدب  ا  ينداث نداا قهلل ي دد   بيءديه و دابقئه ذادب أا يرسادوق = عجيب هو اهلل في قديسيه
ذدل ندانوق فد   إلوه إسورائيل هوو ُيعطوي قووة وعوزاء لشوعبه له قآلالا فاهلل ال يت ك  ابقئه   أجءاب ا  وانا وءس

ويتاللددوا أ دداا قهلل  اددلاك ندداا قا ددابقء يددل ذوا فدد   وقنددب فدد ح يءددذحوا اءدداحات  والصووديقون يفرحووونفدد ح  
 قالءت ااب 

  -(:10-21:20إنجيل العشية )مت
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 نوا حكماء كالحيات و بسطاء كالحمام.ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب فكو  -21 "
 و لكن احذروا من الناس النهم سيسلمونكم الى مجالس و في مجامعهم يجلدونكم. -21 
 و تساقون امام والة و ملوك من اجلي شهادة لهم و لالمم. -28 
 .فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمون النكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به -29 
 الن لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. -10 
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم. -12 
 و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. -11 
ينة فاهربوا الى االخرى فاني الحق اقول لكم ال تكملون مدن اسورائيل حتوى و متى طردوكم في هذه المد -10 

 "ياتي ابن االنسان
قهلل ءذق وألذ نا ذاآلالا قات  ءنوقجااا ف  قااااا  فاااااا اي   ناا قاد ح وقا قحم ذل قا قحدم تندوا فد  قاءد اء  

كم.. تقودموا أموام والة وملووك مون مجوامعهم يجلودونيءدل وننا إاد"  جداا  وفد  .. أرسلكم كغنم في وسوط ذئواب
والووذي يصووبر إلووى المنتهووى فووذاك فاددا ذيذدداتاا أ دداا قااددلقب نددانوق ي ددابوا ال ءدديح  = أجلووي شووهادة لهووم ولَلمووم

 .يخلص
افرحوا ايها  -21نور قد زرع للصديق و فرح للمستقيمي القلب.  -22 " -(:21،22:  91مزمور باكر )مز 

 " هالصديقون بالرب و احمدوا ذكر قدس
وفورٌح قاايدوا قاتد  يدتحادا قهلل علد" ق  جداب قاتد  تنتظد  قاصدبيريا إلق أن لدوق جاداب ا  = نوٌر أشرق للصوديقين
عترفوووا لووذكر قدسووهقاددلي إندتحددت عيندداه و أ  ق  جدداب قا اددبة يددد ح = للمسووتقيمين بقلووبهم فلناتدد ف هلل ذنددا = وا 

 (18:8ترا  ذاا جب قااتيب أا يءتالا فينا ) وأحءا إاينا  فاآلالا قات  نراذلاا ف  قاز اا قاحاض  ال 
 

  -(:20-9:20إنجيل باكر )مر
فانظروا الى نفوسكم النهم سيسلمونكم الى مجالس و تجلدون في مجامع و توقفون امام والة و ملوك  -9 "

 من اجلي شهادة لهم.
 و ينبغي ان يكرز اوال باالنجيل في جميع االمم. -20 
كم فال تعتنوا من قبل بما تتكلمون و ال تهتموا بل مهما اعطيتم في تلك الساعة فمتى ساقوكم ليسلمو  -22 

 فبذلك تكلموا الن لستم انتم المتكلمين بل الروح القدس.
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم. -21 
 "لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي و  -20 

  و ند  نل ات إنجيل قاا يم 
  -(:24-0:21البولس )عب

 فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا و تخوروا في نفوسكم. -0 "
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 لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. -4 
 كبنين يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تخر اذا وبخك. و قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم -5 
 الن الذي يحبه الرب يؤدبه و يجلد كل ابن يقبله. -1 
 ان كنتم تحتملون التاديب يعاملكم اهلل كالبنين فاي ابن ال يؤدبه ابوه. -1 
 و لكن ان كنتم بال تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول ال بنون. -8 
 د كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين و كنا نهابهم افال نخضع باالولى جدا البي االرواح فنحيا.ثم ق -9 
 الن اولئك ادبونا اياما قليلة حسب استحسانهم و اما هذا فالجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. -20 
ن يتدربون به ثمر بر و لكن كل تاديب في الحاضر ال يرى انه للفرح بل للحزن و اما اخيرا فيعطي الذي -22 

 للسالم.
 لذلك قوموا االيادي المسترخية و الركب المخلعة. -21 
 و اصنعوا الرجلكم مسالك مستقيمة لكي ال يعتسف االعرج بل بالحري يشفى. -20 
 "اتبعوا السالم مع الجميع و القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب  -24 

 له ق ياا ايءت أياا إءت ااب، انا  ناك تجا ب وآالا اندل إنءداا = بنينفأصبروا على التأديب فيكلمكم اهلل كال
 فلناتذ  نل أاا يرع علينا أنه التأبيب 

 -(:29 -21: 4بط2الكاثوليكون )
 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب. -21 " 
 االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين. بل كما اشتركتم في -20 
ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم الن روح المجد و اهلل يحل عليكم اما من جهتهم فيجدف عليه و  -24 

 اما من جهتكم فيمجد.
 فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره. -25 
 ن كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد اهلل من هذا القبيل.و لكن ا -21 
 النه الوقت البتداء القضاء من بيت اهلل فان كان اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعون انجيل اهلل. -21 
 و ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهران. -28 
 "تودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير فاذا الذين يتالمون بحسب مشيئة اهلل فليس -29 

يا أحذدائ  ال تءدتغ ذوق  دا قاذلدو  قا ح  دم   ذدل ن دا إ دت نتا فد  أوجداا قا ءديح إف حدوق اند  تد حدوق ذإذتاداج فد  
 إءتا ا  جبه   ف  يتأاا أحبنا نراتل    وانا إا ناا ن ءيح  ف  يلجل ذل ي جب قهلل ذالق قنءا 

  -(:2:8-44:1اإلبركسيس )أع
 (10-44:1)أع
و اما خيمة الشهادة فكانت مع ابائنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي  -44"

 كان قد راه.
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التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك االمم الذين طردهم اهلل من وجه ابائنا الى  -45 
 ايام داود.

 نعمة امام اهلل و التمس ان يجد مسكنا الله يعقوب. الذي وجد -41 
 و لكن سليمان بنى له بيتا. -41 
 لكن العلي ال يسكن في هياكل مصنوعات االيادي كما يقول النبي. -48 
 السماء كرسي لي و االرض موطئ لقدمي اي بيت تبنون لي يقول الرب و اي هو مكان راحتي. -49 
 شياء كلها.اليست يدي صنعت هذه اال -50 
يا قساة الرقاب و غير المختونين بالقلوب و االذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم  -52 

 كذلك انتم.
اي االنبياء لم يضطهده اباؤكم و قد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم االن صرتم  -51 

 مسلميه و قاتليه.
 موس بترتيب مالئكة و لم تحفظوه.الذين اخذتم النا -50 
 فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم و صروا باسنانهم عليه. -54 
و اما هو فشخص الى السماء و هو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد اهلل و يسوع قائما عن يمين  -55 

 اهلل.
 فقال ها انا انظر السماوات مفتوحة و ابن االنسان قائما عن يمين اهلل. -51 
 فصاحوا بصوت عظيم و سدوا اذانهم و هجموا عليه بنفس واحدة. -51 
 و اخرجوه خارج المدينة و رجموه و الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. -58 
 فكانوا يرجمون استفانوس و هو يدعو و يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. -59 
 "ا رب ال تقم لهم هذه الخطية و اذ قال هذا رقد. ثم جثا على ركبتيه و صرخ بصوت عظيم ي -10 

 ( 2:8)أع
و كان شاول راضيا بقتله و حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم فتشتت  -2 " 

 "الجميع في كور اليهودية و السامرة ما عدا الرسل
صوورخ اء يدا ارددتلاا قا ءديح، وعندب  ج ده نءد ع  ندا لسداب إءدسدانو  وفيده يددوذخ قايادوب علد" إضدسااب ا ابنذيد

وقا اند" أنده إلق تأا ندا فد  نتاجدب فادلق حدبث ابنذيداء . بصوت عظيم قائاًل يا رب ال تحسب عليهم هذه الخطية
ذدددددددددل ال ءددددددددديح واندددددددددا ن دددددددددا غدددددددددد  قا ءددددددددديح اصدددددددددااذيه  ندددددددددلق الذدددددددددب أا نغدددددددددد  ونصدددددددددل  ا دددددددددا يءدددددددددئ إايندددددددددا 
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 اليوم السابع عشر من شهر هاتور               
نياحة القديس يوحنا فم الذهب بطريرك 

 القسطنطينية

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 البولس:

 (20، 21،1: 202)مز
 (21:5-10:4)مت
 (8، 1،5: 209)مز
 (10-21:1)لو
 (11:4-20:0تي1)

 الكوووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووويس:
مزموووووووووور إنجيووووووووول 
 القووووووووووووووووووووووووووووووووداس:

 إنجيل القداس:

 (24-2:5بط2)
 (08-21:10)أع
 

 (12، 28،21: 11)مز
 (21-2:20)يو

 
 

  -(:21-2:20إنجيل القداس )يو
الحق الحق اقول لكم ان الذي ال يدخل من الباب الى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع اخر فذاك  -2 "

 سارق و لص.
 و اما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. -1 
 لهذا يفتح البواب و الخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة باسماء و يخرجها. -0 
 مامها و الخراف تتبعه النها تعرف صوته.و متى اخرج خرافه الخاصة يذهب ا -4 
 و اما الغريب فال تتبعه بل تهرب منه النها ال تعرف صوت الغرباء. -5 
 هذا المثل قاله لهم يسوع و اما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. -1 
 فقال لهم يسوع ايضا الحق الحق اقول لكم اني انا باب الخراف. -1 
 توا قبلي هم سراق و لصوص و لكن الخراف لم تسمع لهم.جميع الذين ا -8 
 انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص و يدخل و يخرج و يجد مرعى. -9 
 السارق ال ياتي اال ليسرق و يذبح و يهلك و اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياة و ليكون لهم افضل. -20 
 نفسه عن الخراف.انا هو الراعي الصالح و الراعي الصالح يبذل  -22 
و اما الذي هو اجير و ليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبال و يترك الخراف و يهرب  -21 

 فيخطف الذئب الخراف و يبددها.
 و االجير يهرب النه اجير و ال يبالي بالخراف. -20 
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 اما انا فاني الراعي الصالح و اعرف خاصتي و خاصتي تعرفني. -24 
 ا ان االب يعرفني و انا اعرف االب و انا اضع نفسي عن الخراف.كم -25 
و لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي و تكون رعيوة واحودة  -21 

 "و راع واحد  
يح  دو قا قعد   و إنجيل قا قع  قاصااح ون ا  أينا تر أه قاننيءم ف  تلنا قت قاذسا ندم وق ءدا دم قاربيءديا  قا ءد

قاصددااح قاحريردد  و قعدد  قا عدداة و ددو ي ءددل ذسا نددم وأءددا دم ا عايددم  دداذه نددون ء ادده  ون ددا  أينددا فاندداك ذسا نددم 
وأءا دم  ا ن قء  أل   غي  قنءننب يم  فاناك ذسا نم  ا  و يم و ا إنسانيم و ا أ  ينيا و ا  ذ ص و ا 

[ قنحتيدداج 2[ اضدداداا   ]1]   -:والمووؤمنين هووم الخووراف  قارءددسنسينيم، فااننيءددم  دد  ننيءددم وقحددبة ادد قا  وقحددب
[  د  وبيادم    5[  د  ال تدؤلي أحدب وال تاداجا أحدب   ]4[ قالد قف بقئ دًا تسيدع  قعيادا   ]3ا قا  ي عا ا ويردوب ا  ]

ت يدز [ ن دا 8[ ترذل قاتاليا، فا  حيا ت د ب وينابيادا قا قعد  ت جدع    ]7[ ااا ندع اآلل يا ذصوفاا واذناا   ]6]
قالددد قف صدددوت  قعيادددا ي يدددز قا دددؤ نيا صدددوت قا ءددديح ) دددلق ا دددا حوقءددده نريدددم أي يحيدددا حيددداة قاتوذدددم(  وقا قعددد  

 قا ءيح يروب ننيءته وقا وح قارب  يدتح حوق  قا ؤ نيا ذأنه يذنتاا ويايناا عل" قاتوذم 
 

 الفصل: هذا في ونالحظ
ي ينذغدد  أا يددبلل  ندده أي  قا أو أي لددابا  ( قاددل3 ددو قني دداا قاصددحيح قا ءددلا  دد ة الربيءدديا )يدده البوواب  1

 وقاذاب  و قا ءيح أي أا قا ءيح أ ءل  لق قا قع  
    قاننيءم  حظيرة الخراف  2
قاحظيدد ة ااددا ذدداب وقحددب  إلًق قا وضددع قآللدد  ياندد  قاردددز علدد" قاءددو   اددا ي ءددل = يطلووع موون موضووع آخوور  3

 عا قاندو  قا ءيح  لق قا لص   و أت"  ا ندءه ا نافع  ابيم واي  ذحيًا 
قا ءدديح يادد ف  عيتدده وقحددبًق وقحددبًق، وينددابي علدد" نددل وقحددب ذصدددم  لصدديم   ددتا ًا = يوودعو خرافووه بأسوومائها  4

 ااوبته وتوذته و جوعه  ا قااااا قا  ي  
 بعوة قا ءيح انل ج  ا قااااا قا  ي  وألي ًق نت ك قااااا ا جب قاء اء = ويخرجها  5
ءذرنا اياب انا  نانًا  و نلق نل  قا  ي ءدله قا ءديح يجدب أا يندوا   ا قا ءيح يذهب أمام خرافه نا قا قع    6

  بوة نءي  و قءه 
 ددا قاد يءددييا وقانانددم قاددليا أتددوق  ذددل قا ءدديح وندداا نددل  ددا ي يبوندده ويذحيددوا عندده  ددو = السووراق واللصوووص  7

ءديح أا يت دذه  ناءذاا قا ابيم  واا ينونوق ناا ءيح يذحيوا عدا قالد وف قاضدال  وعلد" ندل  قا  ُي ءدله قا 
 ذاا ءيح 

 واا يرل ذاب قاحظي ة نع ا أنه  اتا ذنل ند   باب الخرافقا ءيح يء " ندءه   8
قا ءديح أتد" ايندوا اندا فد ح  ندا علد" ق  ض وءد ا يدا = لتكون لهوم حيواة وليكوون لكوم أفضولقا ءيح أتد    9

 االه قا  قع  قاء اويم  أ جاب ف  قاء اء  قا ءيح ياسينا   قع  ء اويم   و يل جنا  ا قااااا انبلل
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ادلاك نحتددل فد   دلق قايدوا ذذسا ندم ايءدوق  دا ننيءدم قنءدننب يم فااننيءدم ننيءدم = رعية واحدة لراٍع واحد  11
ويرصدب ذادا  لي خراف آخر ليست من هذه الحظيورةوقحبة، ننيءم تضا قاياوب وق  ا قاليا  ال عناا  نا 

 ق  ا 
 

أمسكت بيدي اليمنى، وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتنوي، " -:(12، 28،21: 11مزمور إنجيل القداس )مز
وأنووا فخيوور لووي االلتصوواق بوواهلل وأن أجعوول علووى الوورب إتكووالى، ألخبوور بكوول تسووابيحك فووى أبووواب ابنووة صووهيون. 

 "هلليلويا 
 .يدي اليمينقهلل يؤيب ويروب وي  ب  عاته و و  وتاا = أمسكت بيدي اليمين
 ويروب وياس  قا  و ة قهلل يابي = بمشورتك أهديتني

 نلق يجدب أا يندوا قاذس يد ك وق ءدرف وقا قعد  ءدذب أا ي جدب = ألخبر بكل تسابيحك في أبواب إبنة صهيون
فدا ذوقب ي د  فيادا ندل قاندا   أي يد   ندل قاندا  أع ااده وتاااي ده = أبواب إبنة صوهيونقانا  إءا قهلل  و واه 
 و حذته في جبوق قهلل 

 
 رهاتو  21   -السنكسار:

 م 401نياحة البابا يوحنا ذهبى الفم بطريرك القسطنطينية " 
مون أب  041في مثل هذا اليوم تنيح القديس الجليل يوحنا ذهبوي الفوم ، وقود ولود بمدينوة أنطاكيوة نحوو سونة 

غني اسمه ساكوندس ، وأم تقية اسمها انثوسوا ، فربيواه تربيوة صوالحة ، وأدبواه بواآلداب المسويحية ، ومضوى 
ة أثينا ، فتعلم الحكمة اليونانية في إحدى مدارسها ، وفاق كثيرين فوي العلوم والفضويلة ، ثوم زهود فوي إلى مدين

أباطيل العالم وترهب من صغره بأحد األديرة ، وكان له صديق يدعي باسيليوس قد ترهب قبله في هوذا الودير ، 
شيء مما تركه ، بل وزع كل ما ورثوه فتجانست ميولهما ، ومارسا فضائل كثيرة ، ولما توفي والده لم يحتفظ ب

على الفقراء والمساكين ، ثم سلك في نسوك وجهواد عظيموين ، وكوان بالودير رجول عابود حبويس سورياني اسومه 
انسوسينوس ، ابصر في إحدى الليالي الرسولين بطرس و يوحنوا قود دخوال علوى ذهبوي الفوم ، فودفع لوه يوحنوا 

مربوطوا ، ومون حللتوه يكوون محلووال" ، فعلوم الشويخ الحبويس انوه إنجيال وقال له "ال تخوف ، مون ربطتوه يكوون 
سيصير راعيا أمينا . وقد حلت عليه نعمة اهلل ، فوضوع ميوامر وموواعظ وفسور كتبوا كثيورة وهوو بعود شوماس ، 
وكان قد رقاه إلى هذه الدرجوة القوديس ميالتيووس بطريورك أنطاكيوة ، ثوم رسومه قسوا القوديس فابيوانوس خلفوه 

الرب ، ولما تنيح نكتاريوس بطريرك القسوطنطينية استحضوره الملوك أركواديوس وقدموه بطريركوا ، بإرشاد مالك 
فسار في البطريركية سيرا رسوليا ، وكان مداوما على التعليم والوعظ ، وتفسير كتب الكنيسة القديمة والحديثة 

الملكة زوجة أركاديوس محبة ، وتبكيت الخطاة ، وكل ذي جاه وهو ال يخشى باسا أو جاها. و كانت اوذكسيا 
للمال ، فاغتصبت بستانا ألرملة مسوكينة فشوكت أمرهوا للقوديس الوذي توجوه إلوى الملكوة ووعظهوا كثيورا وطلوب 
ذ لم تطعه منعها من دخول الكنيسة ومن تنأول القربوان ، فتملكهوا الغويظ  منه إرجاع البستان إلى صاحبته ، وا 
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قود قطعهوم لشورورهم وسووء تودبيرهم ، فحكمووا بنفوي القوديس ،  وجمعت عليوه مجمعوا مون األسواقفة الوذي كوان
فنفي إلى جزيرة ثراكي ، ولكن هذا النفوي لوم يسوتمر اكثور مون ليلوة واحودة إذ هواج الشوعب جودا وتجمهور حوول 
القصر الملكي طالبا عودة البطريرك ، وبينما الناس في كآبتهم على راعويهم البوار حودثت زلزلوة عظيموة كوادت 

ة ، هلعت منها القلوب وظن القوم انها عالمة غضب اهلل علوى المدينوة بسوبب نفوي القوديس ، أموا تدمر المدين
اوذكسويا فقود انزعجووت واضوطربت روحهووا فهرولوت إلوى زوجهووا وطلبوت منووه إن يعيود القوديس موون منفواه ، ومووا 

لووم يودم هووذا أشورقت شومس الراعووي علوى رعيتووه حتوى تبوودل حوزنهم فرحوا وعووويلهم بتورانيم البهجووة والسورور . و 
الحال طويال ، إذ كان بالمدينة ساحة فسيحة بجوار كنيسة أجيا صووفيا ، أقويم فيهوا تمثوال مون الفضوة للملكوة 
اوذكسيا ، وحدث يوم تنصيبه إن قام بعض العامة باأللعاب الجنونية والرقص الخليع ، ودفعهم تيار اللهو إلى 

لتي امتهنت وانبري في عظاته يقبح هذه األعمال بشوجاعة الفجور واإلثم ، فغار القديس يوحنا على الفضيلة ا
نادرة ، فانتهز أعداؤه غيرته هذه ووشوا بوه لودي الملكوة بأنوه قوال عنهوا " قود قاموت هيروديوا ورقصوت وطلبوت 
راس يوحنووا المعموودان علووى طبووق " فكانووت هووذه الوشوواية الدنيئووة سووببا قويووا لوودي الملكووة للحكووم عليووه بووالنفي ، 

الجند الموكلين بحراسته بعدم توفير الراحة له في سفره ، فكانوا يسرعون به من مكان إلى أخور والتشديد على 
ميالديوة ،  401حتى انتهي بهم السفر إلى بلدة يقال لها ) كومانا ( وهناك ساءت صحته وتنويح بسوالم سونة 

ثاؤدسويوس الصوغير بنقول وبعد الملك أركاديوس الذي أمر بنفيه ، خلفه أبنه ثاؤدسويوس الصوغير فوأمر الملوك 
جسد هذا القديس إلى القسطنطينية حيث وضع في كنيسة الرسل . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا 

 "آمين . 
 
 نياحة القديس بولس بجبل ديفيقين "

نوا ( في مثل هذا اليوم تذكار نياحة األب القديس الراهب بولس بجبول دنفيوق _ قورب نقوادة الحاليوة بمحافظوة ق
ولد هذا القديس بقرية دنفيق وكان والده فالحا وعلمه مهنة النجارة . لموا كبور بوولس اشوتاق للحيواة الرهبانيوة 
وزهد العالم وما فيه وذهب إلى جبل دنفيق القريب من بلدته وترهوب هنواك متتلموذا علوى يودي أحود شويوخ هوذا 

ن تدبيرهم بمخافة اله وقوادهم فوي طريوق الفضويلة الجبل . وكان بسيطا طاهرا فأقاموه قسا ومديرا لَلخوة فاحس
والنسووك وكووان قوود بلووغ إلووى درجووات عاليووة موون القداسووة فووأختطف إلووى السووماء ،أبصوور األسوورار الغامضووة ورأى 
المالئكووة يسووبحون اهلل . وحووين أراد الوورب ان ينقلووه إلووى مواضووع النيوواح األبوودي جمووع الرهبووان وأوصوواهم بحفووظ 

الم فدفنه الرهبان بكرامة عظيمة . بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًموا أبوديا قوانين الرهبنة ثم تنيح بس
 " آمين .

 
  ت  ب ووزا ي وة أذيه عل" قادر قء وصا  ذس ي نًا الرءسنسينيم   نع قا لنم  دا نياحة القديس يوحنا فم الذهب

ب ايلدم وقحدبة  ا زازادم عظي دم  دب حدبيت  بلول قاننيءم  ناا ظل ت إ  قة فريد ة فندتده و داج قا داب فأعابتده ذاد
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وذاددب و ددايم ألدد    ددا أعبقئدده اددب  قا لنددم أ دد ت ذنديدده وسلذددت  ددا قاجنددوب أا ال ي يحددوه فدد  قاس يددق فءدداءت 
 صحته وتنيح 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 تذكار األعجوبة التي صنعها باسيليوس أسقف قيسارية.  توت20
 تذكار اآلية العظيمة التي صنعها الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي  توت00
 نياحة أنبا سيماون بابا اإلسكندرية )الحادي والخمسون( بابه0
 شهادة القديس بولس بطريرك القسطنطينية.  بابه5
 يوس السابع من باباوات اإلسكندريةنياحة القديس أومان بابه9
 نياحة القديس فيلكس بابا رومية هاتور1
 نياحة القديس غريغوريوس العجائبي أسقف قيصرية.  هاتور12
 نياحة أنبا يؤانس بابا اإلسكندرية األربعين وأنبا بطرس أسقف غزة )رها( كيهك2
 نياحة القديس غريغوريوس بطريرك األرمن والشهيد بغير سفك دم.  كيهك25
 نياحة القديس سلبسطرس بابا رومية وهو الذي عمد قسطنطين الملك.  طوبه1
 نياحة القديس ساويرس بطريرك إنطاكية.  أمشير24
 نياحة القديس مالتيوس المعترف بطريرك إنطاكية.  أمشير28
 نياحة القديس أوسطاثيوس بطريرك إنطاكية.  أمشير11
 تذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم. بشنس21
 تذكار نقل جسد القديس إبيفانيوس أسقف قبرص.  بشنس18
 تذكار اآلية العظيمة التي صنعها اهلل في عهد القديس ثاوفيلس البابا الثالث والعشرين  مسرى24
 
 

 السنكسار اليوم
 جوبة التي صنعها القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصريةتذكار األع توت20

وفى هذا اليوم تذكار األعجوبة العظيمة التي صنعها القديس باسيليوس أسقف قيسارية القبادوقية 
مع غالم كان قد تعلق قلبه بابنة سيده ، فزين له الشيطان عدوه وعدو الجنس البشرى أن يلتجئ 

دا بجحد اإليمان والخضوع الكامل للشيطان الذي سيبلغه أمنيته إلى أحد السحرة الذي استكتبه تعه
. واتفق بعد ذلك أن تعلق قلب الفتاة ) ابنة سيده ( بمحبة الغالم . فطلبت إلى أبيها بإلحاح أال 
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يعترض على زواجها بهذا الغالم . وحرصا على عرضه وخوفا على حياتها زوجها له . ولما قضت 
لم يدخل الكنيسة ولم يتنأول من األسرار المقدسة وال رشم ذاته بعالمة معه زمنا طويال ورأت أنه 

الصليب المقدس صارحته بارتيابها في إيمانه ومحبته هلل . فأخبرها بما حدث له ، وكيف أنه كتب 
تعهدا للشيطان بالطاعة إلى الموت . فبكت كثيرا ووبخته على صنيعه ، ثم صحبته إلى القديس 

رية القبادوقية ، الذي لما سمع اعتراف الشاب ورأى حزنه واشتياقه إلى باسيليوس أسقف قيسا
الرجوع إلى حياة التعبد والشركة والبر ، طمأنه ، وطلب إليه أن يبقى عنده زمانا لالنفراد للصالة 

والصوم ، وبعد انقضاء ثالثة أيام افتقده ، وعلم منه ان األرواح الشريرة لم تكف لحظة عن إزعاجه 
ه بشتى الطرق ، فطمنه وأطعمه وصلى ألجله ، وطلب إليه أن يستمر في عزلته وجهاده ومحاربت

بالصالة والصوم ، وبعد أيام أخرى . فأخبره الشاب أنه لم يعد يرى الشياطين وان كان ال يزال يسمع 
صرأخهم وتهديدهم ، فأطعمه أيضا وصلى ألجله وتركه ليعاود حياة العزلة والجهاد هكذا إلى كمال 
ذ جاء إليه القديس وسأله عن حاله فاعلمه أنه قد رآه ) آي القديس ( وهو يقاتل  أربعين يوًما . وا 
عنه المشيطان وأنه قد انتصر عليه وتمت له الغلبة ، فدعا األسقف جميع الكهنة والرهبان وصلوا 

ا رب ارحم " عليه تلك الليلة ، وفى الصباح أدخله إلى الكنيسة ، وبينما كان الجميع يصرخون " ي
سقط في وسط الجمع الكتاب الذي كان الشاب قد تعهد فيه بجحد اإليمان والخضوع للشيطان . 

ففرح األسقف والشاب وزوجته وكل الشعب ، وبارك األسقف الشاب وناوله من األسرار المقدسة ، 
القديس  وهكذا مضى الشاب مع زوجته وهما في بهجة الخالص وغبطة الغفران والسالم ، وقد شكرا

 الذي أنقذهما بصالته ، كما وجد جسده بغير فساد . صلواته تكون معنا ، آمين .
 90نياحة البابا متاؤس الثاني ال
للشهداء تنيح األب المكرم األنبا متاؤس الثاني وهو التسعون  2281في مثل هذا اليوم من سنة 

ر القديسة العذراء الشهير بالمحرق من عدد باباوات الكرازة المرقسية ، كان هذا البابا راهبا بدي
باسم " متي الصعيدي " ولما تنيح البابا يؤانس الحادي عشر البطريرك التاسع والثمانون . اجتمع 
المجمع المقدس مع أراخنة الشعب واتفقوا على إختياره لكرسي البطريركية . ورسموه بطريركا باسم 

وذلك في أيام السلطان فخر الدين عثمان م  2451ش  2219توت  20األنبا متاؤس الثاني يوم 
الذي كانت تربطه به مودة كبيرة وقد أقام هذا البابا كأسالفه بكنيسة القديسة العذراء األثرية بحارة 
زويلة بالقاهرة وقد رسم مطرانا للحبشة باسم األنبا غبلاير وكذلك عمل الميرون المقدس بكنيسة 

مع ستة من األساقفة . وقد جلس هذا البابا على الكرسي  القديسة العذراء بحارة الروم بالقاهرة
المر قسي مدة ثالث عشرة سنة كانت كلها سالم وبعد أن أكمل جهاده تنيح بسالم ودفن بدير 
الخندق المعروف حاليا بدير األنبا رويس . بركة صلواته فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا 

 أمين .
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 ي صنعها الرب مع القديس أثناسيوس الرسوليتذكار المعجزة الت توت00
في مثل هذا اليوم صنع الرب يسوع له المجد آية عظيمة مع !لقديس الجليل األنبا أثناسيوس 

الرسولي بابا اإلسكندرية العشرين . وذلك أن الملك قسطنطينوس بن قسطنطين الملك القديس ، 
وقت ما غير موجود ، وانه غير مساو لآلب  لما اعتنق تعاليم اريوس الذي نادى بأن االبن كان في

. أرسل إنسانا إسمه جاورجيوس ، ومعه خمسمائة فارس ورسائل بتعينه بطريركا على اإلسكندرية 
بدال من األنبا أثناسيوس الرسولي ، على أن يثبت ما قاله أريوس ، ويقتل من ال يطيعه ، ولما 

يم أريوس ، لم يقبل قوله إال نفر يسير من أهل وصل هذا الرجل إلى المدينة ، ونادى فيعها بتعال
المدينة . فقتل من أهل اإلسكندرية خلقا كثيرا . أما القديس أثناسيوس فانه أختفى وظل متخفيا 
ست سنوات ، خرج بعدها وقصد مدينة القسطنطينية وطلب من الملك قسطنطينوس "أما أن يرده 

ما الملك فأمر بأن يحمل في مركب صغير ويترك في إلى كرسيه أو يقتله فينال إكليل الشهادة" . أ
البحر بغير خبز وال ماء وال مدبر ، ظنا منه أنه بذلك يهلك أما بالجوع أو العطش أو الغرق 

فيتخلص منه ومن تبكيته على هرطقته ، ففعلوا بالقديس كما أمر الملك . فسارت به المركب في 
طها المالئكة حتى وصل مدينة اإلسكندرية بعد ثالثة هدوء وسالم بتدبير الرب وعنايته ترعاه وتحي

أيام ، ولما سمع المؤمنون بقدومه فرحوا جدا ، وخرجوا إليه واستقبلوه بالصلوات والتسابيح ، حتى 
أدخلوه الكنيسة ، وأخرجوا منها جاورجيوس األريوسي وأصحابه فجعل القديس أثناسيوس هذا اليوم 

 واإلكرام اآلن وكل أوان إلى دهر الدهرين آمين .عيدا عظيما للرب الذي له المجد 
 ش541سنة  52نياحة البابا سيمون الثاني ال بابه0

ميالدية تنيح األب الطاهر األنبا سيمون الثاني ، الحادي والخمسون  811في مثل هذا اليوم سنة 
ين مسيحيين من باباوات الكرازة المرقسية . وكان هذا القديس من أهالي اإلسكندرية ابنا ألبو 

أرثوذكسيين من أكابر المدينة . وقد رضع لبن اإليمان من صغره . وتأدب بعلوم الكنيسة وأختار 
لنفسه سيرة الرهبنة ، فقصد جبل شيهيت وترهب في قالية سلفه األنبا يعقوب البطريرك . ومكث 

ألنبا مرقس الثاني عنده عدة سنوات ، أضنك فيها جسمه بالنسك الطويل ، والتعبد الكثير ولما قدم ا
بطريركا ، طلبه من أبيه الروحي األنبا يعقوب ، لما علم عنه من السيرة الصالحة ، والتدبير 

 الحسن فمكث عنده إلى أن تنيح . . 
ولما قدم األنبا يعقوب أبوه الروحي بطريركا ، جعله أيضا عنده . وكان ينتفع به كثيرا . ولما تنيح 

اقفة والكهنة والمشايخ باالتحاد الروحاني على تقدمة هذا األب ، لما األنبا يعقوب أجمع رأى األس
رأوه في مدة إقامته عند األبوين المذكورين من التقوى واإليمان الصحيح . فمسكوه وقيدوه ورسموه 
بطريركا . فسار السيرة المالئكية المرضية للرب . وشاء اهلل أن ينحيه فلم يقم على الكرسي سوى 

 صف . وتنيح بسالم . صالته تكون معنا آمين .خمسة أشهر ون
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 إستشهاد القديس يوحنا الجندي
 في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يوحنا الجندي من بلدة أشروبه . بركة صالته تكون معنا . آمين . 

 نياحة القديسة ثيؤدورة الملكة
م تنيحت  541سنة  للشهداء 110تذكار نياحة القديسة ثيؤدورة الملكة . وفيه أيضا من سنة 

القديسة ثاؤدرا الملكة زوجة اإلمبراطور يوستنيان . كان أبوها يدعي أكاكيوس من رجال اإلمبراطور 
يوستنيان فرباها تربية حسنة وأدبها باآلداب المسيحية ونظرا لجمالها الباهر فقد تزوجها الملك 

رها الكبير في اإلصالحات يوستنيان فظهرت مواهبها الكثيرة فأحبها الشعب وأطاعها بسبب دو 
اإلجتماعية وبناء الكنائس والمستشفيات . وكانت متمسكة بأرثوذكسيتها رغم أن زوجها الذي كان 
خلقيدونيا . لذلك كانت توقر القديس ساويرس بطريرك أنطاكية بسبب معتقده القويم . كما كانت 

سية في عهدها نموا عظيما . ولما تسند الكنيسة المصرية غير الخلقيدونية . هذا وقد نمت األرثوذك
 أكملت سعيها الصالح تنيحت بسالم ، بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديسين أورسوس و بقطر من الفرقة الطيبية
للشهداء  29تذكار إستشهاد القديسين أورسوس و بقطر من الفرقة الطيبية . وفيه أيضا من سنة 

م إستشهد القديسان أورسوس و بقطر من الفرقة الطيبية . ولد هذان القديسان بمدينة 000نة س
طيبة وانضما إلى الفرقة الطيبية التي سافرت إلخماد ثورات القبائل في غرب أوربا بأمر من 

اإلمبراطور دقلديانوس لمساعدة اإلمبراطور مكسيميانوس وقد عسكرت كتيبة القديسين أورسوس و 
قرب مدينة سولوتورن بسويسرا . ولقد رفض جميع أفراد الفرقة إطاعة أوامر اإلمبراطور  بقطر

بتقديم الذبائح لآللهة فأمر مكسيميانوس بقتل عشر أفراد الفرقة إلرهاب البقية .ولما وجد تمسك 
الجميع باإليمان المسيحي . أمر بتعذيب وقتل جميع أفراد الفرقة وأحضر القديسان أورسوس و 

ر أمام والي سولوتورن الذي عذبهما عذابا شديدا ألنهما تمسكا باإليمان وقد أجرى اهلل كثير بقط
من المعجزات أثناء تعذيبهما منها أن السالسل الحديدية التي ربطا بها فقد انفكت وعندما القوهما 

ي .فاغتاظ في النار انطفأت ولم يحترقا وقد آمن كثير من المشاهدين وأعلنوا إيمانهم أمام الوال
الوالي وأمر بقطع رأسيهما فحمل كل منهما رأسه وسار بها مسافة ثم ركعا ورقدا في الرب وقد لمع 
جسداهما بنور وهاج فآمن عدد كبير وأعلنوا مسيحيتهم . ودفن القديسان بإكرام عظيم في مكان 

ت بمدينة إستشهادهما حيث أقيمت كنيسة باسم القديس بطرس الرسول وفي القرن العاشر أقيم
سولوتورن كنيسة كبيرة باسم القديس أورسوس واليها نقل رفاته . أما جسد القديس بقطر فنقل في 

بداية القرن السادس إلى مدينة جنيف حيث أقيمت كنيسة باسمه ، بركة صلواتهما فلتكن معنا 
 آمين .

 إستشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية بابه5
القديس بولس بطريرك القسطنطينية . كان تلميذا لَلب السكندروس في مثل هذا اليوم إستشهد 
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بطريرك القسطنطينية . وقدم البطريركية بعد نياحته ولما جلس على الكرسي البطريركي طرد تابعي 
شيعة أريوس من القسطنطينية وأعمالها . ولما توفى قسطنطين الكبير ملك بعده أوالده الثالثة . 

نطينية وقسطنس برومية . وقسطنطينوس ببالد الغال)فرنسا( وبريطانيا فأختص قسطنديوس بالقسط
. وكان قسطنطنديوس على رأى أريوس . فعز عليه ما فعله األب بولس باألريوسيين . وطلب إليه 

أن يكف عن حرمهم فلم يستمع إليه ، فغضب ونفاه من القسطنطينية . وكان قد سبق فنفى 
سكندرية أيضا . فاجتمع االثنان برومية وتوصال إلى المثول القديس أثناسيوس الرسولي من اإل

أمام الملك قسطنس وأعلماه بأمرهما ، فكتب لهما كتابا إلى أخيه يأمره بقبولهما ، ويتهدده بأنه إذا 
لم يقبلهما زال السالم من بينهما وحل مكانه الحرب . وصل القديسان إلى القسطنطينية وقدما 

يوس فقبل وساطة أخيه وأعادهما إلى كرسيهما . ولكنه بعدما قتل أخوه الكتاب إلى الملك قسطند
قسطنس برومية ، عاد فنفى األب بولس إلى بالد أرمينية ، وبعد أيام قليلة أرسل إلى أحد أتباع 

أريوس يأمره بأن يلحق به هناك ويقتله . فدخل عليه ليال وخنقه ونال إكليل الشهادة . وكانت مدة 
 وات . رياسته أربع سن

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .
 ) أرمنيوس( 1نياحة البابا أومانيوس ال بابه9

ميالدية تنيح البابا القديس أومانيوس السابع من باباوات الكرازة  241في مثل هذا اليوم من سنة 
ه الخدمة عشر سنوات . المرقسية . وقد رسمه ابريموسن البابا الخامس شماسا ، فأقام في هذ

ولما قدم القديس يسطس البابا السادس ، ورأى نجاحه وتدينه وعلمه رسمه قسا . ووكل إليه تعليم 
 المؤمنين بكنيسة اإلسكندرية وتدبيرهم وتهذيبهم على مبادئ الدين الصحيح . 

نين إلى األب ولما تنيح البابا يسطس ، قدم هذا األب بطريركا ، وسلم أمر الكنائس وتعليم المؤم
مركيانوس الذي صار خلفا له فيما بعد . أما هو فقد كان مداوما على رد الضالين من الخطاة مبينا 

للوثنيين بإيضاح ألوهية السيد المسيح ، ووحدانية جوهر الهوته وأقام على الكرسي ثالث عشرة 
 سنة ، وتنيح بسالم صالته تكون معنا . آمين .

 فتذكار القديس سمعان األسق
في مثل هذا اليوم اليوم تذكار القديس سمعان األسقف . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد أبديا . 

 آمين .
 للشهداء 958كسوف الشمس سنة

للشهداء في ملك الملك الصالح أيوب ، ورئاسة األب البطريرك  958في مثل هذا اليوم من سنة 
المرقسية . حدث في العالم أمر غريب عجيب ،  األنبا كيرلس الخامس والسبعين من باباوات الكرازة

أذهل من رآه أو سمع به . وهو أن الشمس أظلمت تدريجيا حتى عم الظالم الوجود ورأوا النجوم 
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في النهار ، فأوقد الناس السرج ، وقد خافوا خوفا عظيما وابتهلوا إلى اهلل سبحانه وتعالى بكل 
وأزال خوفهم . وانقشعت الظلمة دفعة واحدة . وظهرت  قلوبهم طالبين رحمته وتحننه ، فترأف عليهم

الشمس وأضاءت الدنيا ، فأطفئت السرج . وكان ذلك من منتصف الساعة الثامنة إلى منتصف 
 الساعة التاسعة نهارا . 

مهاله . له المجد في  فمجد الناس اهلل الذي تمهل عليهم ولم يعاملهم بخطاياهم ، بل برحمته وا 
 كنيسته . آمين .

 نياحة القديس فيلكس بابا رومية هاتور1
في مثل هذا اليوم تنيح االب القديس فيلكس بابا رومية ، وقد ولد من أبوين مسيحيين في رومية 

ميالدية فنشاه على اآلداب العالمية ، وتدرج في الرتب الكهنوتية ، فرسمه إسطاثيوس  120سنة 
لما رأى فيه من الفضيلة والتقوى . ولما تنيح  بابا رومية شماسا ، ورسمه البابا يسطس قسا نظرا

االب ديوناسيوس بابا رومية ، الذي كان في زمان القديس ثاؤناس بابا اإلسكندرية ، أختير هذا 
االب لبطريركية رومية فرعى رعية المسيح احسن رعاية ، ولما ملك أوريليانوس قيصر أثار 

ذ  االضطهاد على المؤمنين بالمسيح وعذبهم بعذابات ستشهد على يده كثيرون منهم ، وا  أليمة ، وا 
لحق هذا االب منه شدائد عظيمة وضيق كثير ابتهل إلى اهلل إن يرفع هذا الضيق عن شعبه . 

فمات الملك في السنة الثانية من ملكه . ولما ملك دقلديانوس ، واضطهد هو ايضا المسيحيين ، 
ريه عذاب أحد من المسيحيين ، فتنيح في أول سنة وبدا في تعذيبهم ، صلى هذا االب إلى اهلل إال ي

من ملك دقلديانوس ، بعدما جلس على الكرسي الرسولي خمس سنوات ونصف ، تاركا أقواال 
 ومصنفات كثيرة . بعضها في المعتقدات . صالته تكون معنا آمين

 تذكار تكريس كنيسة العذراء االثرية بدير المحرق العامر بجبل قسقام
بدير المحرق  -األثرية  -م تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة القديسة العذراء مريم في هذا اليو 

العامر بجبل قسقام وهي الكنيسة التي باركها السيد المسيح وهو صبي مع والدته عند هروبه من 
وجه هيرودس وسكنت فيها العائلة المقدسة ومذبحها هو حجر المغارة الذي جلس عليه الرب 

بني هذا الدير القديس باخوميوس أب الشركة في القرن الرابع وأختار هذه البقعة يسوع . وقد 
لتكون ديرا يحيط بتلك الكنيسة األثرية ذات التاريخ المقدس . وانتهي العمل في بناء الكنيسة أيام 

البابا القديس ثاؤفيلس البطريرك الثالث والعشرين . وقد جاء هذا القديس لزيارة ذلك المكان 
دس وأراد أن يكرس الكنيسة . فظهرت له القديسة العذراء ليلة التكريس وقالت له " كيف تكرس المق

هذا المكان الذي كرسه ابني " فاكتفي بإقامة القداس اإللهي وأثناء الصالة تراءى له الرب يسوع 
العذراء المسيح ومعه أمه العذراء ومالئكته القديسون وباركوا البيعة ومن فيها ، شفاعة القديسة 

 مريم فلتكن معنا آمين .
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 نياحة القديس غريغوريوس العجايبى هاتور12
ميالدية تنيح القديس غريغوريوس العجائبي ، أسقف قيصرية  110في مثل هذا اليوم من سنة 

الجديدة ببالد الروم وهي المدينة التي ولد بها من أبوين غنيين وثنيين ، وقد تعلم منذ صغره 
حتى فاق كثيرين من أترابه ، ثم رحل إلى بيروت فدرس العلوم اليونانية والالتينية الحكمة والفلسفة 

، ومن هناك مضى إلى قيصرية فلسطين حيث كان العالمة أوريجانوس ، فدرس عليه الفلسفة 
ميالدية  105المسيحية ، ثم تعلم الالهوت وتفسير الكتب المقدسة ، وقصد مدينة اإلسكندرية سنة 

 109ميالدية ، وفي سنة  101سة ما كان ينقصه من العلوم ، وعاد إلى بلدته سنة حيث اكمل درا
ذ تيقن زوال هذا العالم ودوام مملكة السماء ،  اصطبغ بالمعمودية المقدسة واصبح مسيحيا ، وا 

وجه كل اهتمامه إلى العمل على خالص نفسه ، ولما علم إن أسقف بلدته يجد في طلبه 
سقفية ، هرب إلى البرية وتفرغ للصلوات والعبادات الكثيرة النصرافه عن لمساعدته في أعمال األ

العالم وأمجاده الباطلة ، ولما تنيح هذا األسقف طلبوه لتعيينه خلفا له فلم يعرفوا له مكانا ، وحدث 
بينما كان الشعب مجتمعا مع القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس ، إذ سمعوا صوتا يقول اطلبوا 

ذ لم غريغوريوس ال سائح وأقيموه عليكم أسقفا ، فأرسلوا من يبحث عنه في البراري والجبال ، وا 
يعثروا عليه قر رأيهم إن يأخذوا إنجيال ويصلوا عليه صالة التكريس ، كأنه حاضر ، ويدعونه 

غريغوريوس ، الن اسمه السابق كان ثاؤدورس ، ففعلوا هكذا وقام بهذه الصالة القديس 
وس ، فظهر مالك الرب لهذا القديس في القفار قائال له : قم اذهب إلى بلدك غريغوريوس الثاؤلوغ

فقد كرسوك أسقفا عليها ، وال تستعف من ذلك ألنه من اهلل ، فلم يتردد في األمر وقام لوقته ونزل 
ميالدية  144من الجبل وأتي إلى بلدته ، فخرج الشعب للقائه بكرامة عظيمة وكملوا تكريسه سنة 

هر اهلل على يديه آيات وعجائب كثيرة حتى سمي بالعجائبي ، فمن ذلك انه كان ألخوين ، وقد اظ
بحيرة يحصالن منها على مقدار كبير من السمك ، وقد وقع بينهما خالف ، إذ كان كل منهما 
يدعي ملكيتها له ، ولما لم يتفقا ذهبا إلى هذا االب ليفصل لهما في األمر ، فحكم إن يقسم 

ذ لم يقبال حكمه ، طلب من اهلل فجف ماء البحيرة ، وصارت أرضا محصولها منا صفة بينهما ، وا 
صالحة للزراعة ، وذاع صيت اآليات والعجائب التي كان يصنعها إلى جميع أقطار األرض ، ولما 

 اكمل سعيه تنيح بسالم ، صالته تكون معنا آمين .
 54نياحة الباب قسما الثانى 

ميالدية تنيح القديس قسما الثاني ، الرابع والخمسون من  859في مثل هذا اليوم من سنة 
باباوات اإلسكندرية ، وقد ولد بسمنود وترهب بدير القديس مقاريوس ، ولما خال كرسي البطريركية 
اجمع رأى األساقفة واألراخنةنة على إختيار هذا االب ، فرسم بطريركا وقد لحقت به أحزان كثيرة ، 

ن في زمانه باليا وتجارب عديدة ، وظهرت في أيامه بعض العجائب ، منها كما جرت على المؤمني
إن دما خرج من أيقونة السيدة العذراء التي في كنيسة القديس ساويرس بالبرية المقدسة ، كما إن 
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اكثر األيقونات التي بالديار المصرية كانت ايضا مبللة بالدموع ، وقد عللوا هذه الظاهرة العجيبة 
ما نال االب البطريرك والمؤمنين من البالء واألحزان ، وكان رغم كل ما أصابه مداوما  انها بسبب

على تعليم المؤمنين وتثبيتهم بغيرة ونشاط وأقام على الكرسي سبع سنوات وستة اشهر ، ثم تنيح 
 بسالم ، صالته تكون معنا آمين .

 نياحة القديس يوحنا التبايسى بجبل اسيوط
م تنيح القديس يوحنا القبايسي الشهير 494يوحنا التبايسى . في سنة  تذكار نياحة القديس

بيوحنا األسيوطي ولد هذا القديس بأسيوط في أوائل القرن الخامس الميالدي من أبوين مسيحيين 
وربياه على اآلداب المسيحية مضى إلى برية شيهيت ترهب على يد القديس أيسوذورس وقضى 

دة . ظهر له مالك الرب وأرشده أن يمضي إلى جبل أسيوط هناك خمس سنوات في جهاد وعبا
وأقام هناك مغارة قضى فيها بقية حياته . أشتهر بالنسك الشديد ورغم ذلك يقابل زائريه ببشاشة 
وكان يقصده الكثيرون لطلب المشورة واشتهر أيضا بالتنبؤ بأشياء قبل حدوثها واشتهر بعمل 

كون في المغارة لفترات طويلة . وعلي الرغم من هذا فأنه المعجزات . كان هذا القديس يحفظ الس
كان يقابل من يأتي اليه طلبا للمشورة أو للشفاء وكان يشجع الزائرين له على االهتمام بالفقراء 

والمساكين ودفع العشور التي كان يقسمها ثالثة أجزاء ، األول لالكليروس والثاني لعمارة الكنائس 
هذا القديس مؤلفات عديدة وتفاسير للعهد الجديد وأقوال روحية نافعة ولما والثالث للفقراء . كتب 

أدرك قرب نياحته .طلب أن ال يطلبه أحد مدة ثالثة أيام صرفها مصليا ثم تنيح بسالم ، بركة 
 صلواته فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 ما و بقطر و إسحقتذكار القديسين حلفا و زكا و رومانيوس و يوحنا و تو 
 في مثل هذا اليوم تذكار القديسين حلفا و زكا و رومانيوس و يوحنا الشهداء 

في أول سنة لالضطهاد العام الذي أثاره اإلمبراطور دقلديانوس والذي صادف االحتفاالت بالعيد 
بوسين ، العشرين الرتقائه العرش ، استصدر حاكم فلسطين عفًوا إمبراطورًيا عن كل المجرمين المح

 باستثناء المسيحيين .
في عبر األردن . ُجِلد بقسوة  Gadaraفي ذلك الوقت ُقِبض على زكا الذي كان شماًسا من جادارا 

ثم مزقوا جسده بأمشاط حديدية ، وبعد ذلك ألقوه في السجن حيث شدوا رجليه متباعدتين حتى 
ل في غاية الفرح والتهليل ، كادت أطرافه تتفكك من بعضها . وكان القديس وهو في هذه الحا

يسبح اهلل نهارًا ولياًل. وبعد قليل انضم إليه حلفا ، الذي كان من سكان إليوثيروبوليس 
Eleutheropolis  كنيسة قيصريةCaesarea  . 

أثناء االضطهاد كان يثبت المؤمنين ، ولما ُقِبض عليه وبَّخ الحاكم في أول محاكمة أمامه فأُلقي 
ريفة وقارئ في في السجن . في المحاكمة التالية جلدوه حتى تمزق لحمه ثم وكان من عائلة ش

أكملوا التمزيق بالخطاطيف ، وبعدها ألقوه في السجن مع زكا وربطوه بنفس الطريقة القاسية . 
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م 000نوفمبر سنة  21وفي المحاكمة التالية ُحِكم على االثنين بالموت ، وقطعوا رأسيهما مًعا في 
 ل االستشهاد . ، وناال إكلي

تعيد الكنيسة القبطية للقديسين حلفا و زكا ورومانوس و يوحنا الشهداء مع القديسين توما و 
بقطر و اسحق من األشمونين في الحادي والعشرين من شهر هاتور . . صالتهم تكون معنا و 

 لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 عذراءالتذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم ال

فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله الكلمة 
 أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا . آمين .

 نياحة القديس بطرس الرهاوى أسقف غزة كيهك2
ة الرها في أوائل الجيل في مثل هذا اليوم تنيح القديس بطرس الرهاوي أسقف غزة ، ولد بمدين

الثالث من أبوين شريفي الحسب والنسب ، ولما بلغ من العمر عشرين سنة قدمه أبوه إلى الملك 
ثاؤدسيوس ليكون بمعيته ، ولكن لزهده في أباطيل العالم وأمجاده ، كان يمارس النسك والعبادة 

لفرس ، وترك البالط وهو في بالط الملك ، وكان يحمل أجساد بعض القديسين الشهداء من ا
دون رغبته على غزة وما يليها من  -الملوكي ومضى فترهب بأحد األديرة وبعد قليل رسموه أسقف 

الضياع ، وقيل عنه انه في أول قداس له فاض من الجسد دم كثير حتى مال الصينية ، ولما نقل 
ملك الخلقدوني شرع في جسد القديس يعقوب المقطع إلى أحد األديرة بالرها ، وحدث إن مرقيان ال

اضطهاد األساقفة األرثوذكسيين ، حضر هذا االب ومعه جسد القديس يعقوب إلى مصر وذهب إلى 
البهنسا وأقام بأحد أديرتها ، وهناك اجتمع بالقديس إشعياء المصري ، ثم عاد إلى ارض فلسطين 

األيام وهو يقوم بالقداس بعد انقضاء أيام مرقيان وداوم على تثبيت المؤمنين ، وقد حدث في أحد 
اإللهي إن بعضا من أعيان الشعب الموجودين بالكنيسة قد انشغلوا عن سماع الصالة باألحاديث 
العالمية ، ولم ينههم القديس عن ذلك ، فظهر له مالك ونهره ألنه امتنع عن زجر المتكلمين في 

من ذلك الن هذا القديس كان ال الكنيسة ، وسمع عنه الملك زينون ، فاشتهي إن يراه ، فلم يتمكن 
يحب مجد العالم ، فمضى إلى بالد الغور ، في عيد القديس بطرس بطريرك اإلسكندرية ، ولما أقام 
القداس في ذلك اليوم ، ظهر له القديس بطرس وقال له : إن السيد المسيح قد دعاك لتكون معنا 

، ثم بسط يديه واسلم الروح ، صالته ، فاستدعي الشعب وأوصاهم بالثبات على اإليمان المستقيم 
 تكون معنا آمين 

 11نياحة البابا أثناسيوس الثالث ال
م تنيح البابا القديس أثناسيوس 2112للشهداء سنة  918في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

الثالث البطريرك السادس والسبعون من بطاركة الكرازة المرقسية . ترهب هذا القديس بدير األنبا 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع عشر من شهر هاتور(

 

 
223 

نيوس باسم الراهب بولس بن كليل . . وبعد أن ظل الكرسي المر قسي شاغرا بنياحة البابا أنطو 
كيرلس الثالث الشهير بابن لقلق نحو سبعة سنوات ونصف اتفق رأى األساقفة واألراخنةنة على 

ش 911بابه  21أقامته بطريركا بعد أن صلوا والقوا قرعة هيكلية فوقعت عليه وتمت رسامته في 
. اهتم هذا البابا برسامة الكهنة الروحيين وافتقاد الشعب ووعظه وتعليمه ولما وجد أن  م 2150

الكنائس تحتاج إلى الميرون المقدس . دعا األساقفة إلى دير القديس مكاريوس حيث قام بعمل 
الميرون مؤديه الصلوات المقدسة في فرح روحي شمل الجميع . ولكن السالم والفرح الذي ساد 

لم يدم طويال بحسد الشيطان فقام بعض الرعاع بحرق كنيسة باسم العذراء وقتل كثير من  الكنيسة
األقباط فطغي الحزن على قلب البابا أثناسيوس حينما رأى كل هذه المصائب تحل على شعبه وأراد 

الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم فتنيح بسالم . فودعه شعبه بإكرام جزيل اعترافا بفضله 
اله الصالحة ودفن بكنيسة الشهيد مرقوريوس _ أبي سيفين بمصر القديمة بعد أن أقام على وأعم

 الكرسي نحو إحدى عشرة سنة ، بركة صالته فلتكن معنا آمين 
 40نياحة البابا يوأنس الثالث ال 
م تنيح البابا القديس يؤانس الثالث البطريرك  182ش سنة 091في مثل هذا اليوم من سنة 

من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس في سمنود محافظ الغربية وترهب بدير  األربعون
القديس مكاريوس ببرية شيهيت وبعد نياحة البابا أغاثو أختير هذا األب للبطريركية . فالقي شدائد 
 كثيرة خصوصا من الخلقيدونيين ولكنه كان يحتمل بوداعة مصليا ليحفظ الرب كنيسته ولما استقرت
وهدأت األمور اهتم ببناء كنيسة القديس مار رقس اإلنجيلي باإلسكندرية . واشتري لها أوقافا كثيرة 
. وفي أوأخر أيامه اشتد به المرض وتنيح بشيخوخة صالحة بعد أن قضى عي الكرسي المر قسي 

 نحو تسع سنوات . بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 أبنوبتكريس كنيسة الشهيد أبى فام الجندى ب

في مثل هذا اليوم أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد أبي فام الجندي الطحاوي ببلدة 
أبنوب محافظة أسيوط وقد إستشهد هذا القديس في أول بؤونه المبارك . بركة صلواته فلتكن معنا 

 آمين 
 تكريس كنيسة القديس العظيم األنبا شنودة رئيس المتوحدين  

تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة القديس األنبا شنودة رئيس المتوحدين وهي بنفس  " وفيه أيضا
اتساع الدير القائم حاليا بغرب سوهاج والمعروف بالدير األبيض وهو يمثل عظمة في المعمار 

القبطي ليس من جهة مساحته العظيمة ولكن من جهة ضخامة األحجار التي بني بها إذ يزيد طول 
رين والتي جمعها القديس األنبا شنودة من بعض المباني الفرعونية القديمة المهدمة بعضها عن مت

وتمتاز هذه الكنيسة بهيكل متسع جدا لدرجة أنه يستعمل اآلن ككنيسة أما شرقية الهيكل األصلي 
فتستعمل اآلن كهيكل والكنيسة الحالية مازالت تحتفظ بالرسامات الفرسك ) الجدارية ( وتبذل بعض 
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 1هود إلعادة الكنيسة إلى اتساعها االج
 صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس غريغوريوس األرمنى كيهك25
في مثل هذا اليوم تنيح القديس غريغوريوس بطريرك األرمن والشهيد بغير سفك دم . هذا القديس 

م  111عذبه تريداته ملك األرمن في سنة كما ذكرنا في اليوم التاسع عشر من شهر توت ، قد 
بسبب مخالفته له في عبادة األوثان . ثم طرحه في جب أقام فيه خمس عشر سنة ، عاله اهلل في 
أثنائها إذ كانت تأتيه عجوز بما يقتات به . ولطول الزمن لم يعرف ذويه إن كان قد مات أو ال زال 

 على قيد الحياة .
سيما ومن معها من العذارى وأمر بطرح أجسادهن على الجبال ، عاد فلما قتل الملك العذراء أرب

فندم على ما فرط منه ألنه كان يريد إن يتزوج منها . ولما رأى ذويه انه قد افرط في الحزن على 
قتلها ، أشاروا عليه إن يخرج للصيد ليسري عن نفسه . وفيما هو يمتطي جواده وثب عليه شيطان 

ينهش في جسده ، ثم غير اهلل شخصه إلى صورة خنزير بري ، فأخذ وطرحه إلى األرض وصار 
يجول في البرية وينهش كل من وجده . كما إن كثيرين من أهل مملكته قد أصابهم ما أصابه 

وصار فزع وصرأخ عظيم في القصر ، وهذا بسبب ما فعله بالعذارى . ورأت شقيقة الملك رؤيا ، 
يقول لها إن لم تصعدوا غريغوريوس من الجب فلن تنالوا  في ثالث ليال متوالية ، كأن إنسانا

خالصا وال شفاء . فتحير القوم إذ كانوا يعلمون انه مات . ثم أتوا إلى الجب وانزلوا له حبال ونادوه 
، فلما حرك القديس الحبل ، علموا انه ال يزال حيا فطلبوا منه إن يتعلق بالحبل واصعدوه ، ثم 

ديدة وأتوا به راكبا إلى القصر . وهناك استعلم منهم عن أجساد العذارى ، اغتسل والبسوه ثيابا ج
حيث ذهب فوجدها سالمة فوضعها في مكان الئق . وسأله الشعب إن يشفي الملك مما هو فيه ، 
فأحضره وقال له : هل تعود إلى أعمالك الرديئة ؟ فلما أشار الملك بالنفي ، صلى عليه فخرج منه 

ه عقله وشخصه ، ولكنه لم يعد صحيحا كما كان ، بل ما زالت فيه بقية من الشيطان وعاد إلي
خلقة الخنزير وهي أظافر يديه ورجليه ، تأديبا له وتذكيرا بما كان منه حتى ال يعود لمثله . ثم 
شفي االب البطريرك جميع المصابين وأخرج شياطين كثيرة . فآمن الملك وكل سكان كورته . 

لهم كنائس كثيرة ، ورسم لهم أساقفة وكهنة ، ووضع لهم السنن وفرض  فعلمهم وعمدهم وبني
 األصوام . ولما اكمل سعيه تنيح بسالم ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس لوكاس العمودي
س من في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس لوكاس العمودي ولد هذا القديس بإحدى بالد الفر 

أبوين مسيحيين فربياه على اآلداب المسيحية .ولما صار شابا تجند وتدرج في مراتب الجندية حتى 
صار قائد مئة . وبعد ذلك أحب العزلة والعبادة وترك العالم وترهب بأحد أديرة المشرق . ولما 
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لصالة ثم اشتهرت فضائله رسموه قسا على ذلك الدير . فنما في حياة التقشف ومالزمة الصوم وا
أقام على صخرة عالية مدة ثالث سنوات . وفي أحد األيام سمع صوتا يدعوه باسمه ويأمره أن 
ينزل من على الصخرة فنزل لوقته ورأى صليبا من نور يتقدمه إلى أن أتى إلى جبل عال فمكث 

قريبة  هناك مدة من الزمان ثم أوحي اليه من اهلل أن يأتي إلى قرب القسطنطينية فأتى إلى ضيعة
منها وأقام على صخرة على شكل عمود مدة خمسة وأربعين سنة يجاهد جهادا روحيا شاقا فأعطاه 
اهلل موهبة النبوة وعمل المعجزات فكان يشفي كل من يقصده ولما أكمل سعيه المقدس تنيح بسالم 

 . بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 ن أرمنتنياحة القديس حزقيال م

في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس األنبا حزقيال كان هذا القديس من مدينة أرمنت ترك أهله 
وصعد إلى جبل أرمنت حيث تقابل مع بعض اآلباء السواح فار شدوه إلى حياة الوحدة وألبسوه 

ولما لم يكن اسكيم الرهبنة . عاش هذا القديس في البرية الجوانية بنسك شديد وعمل أتعابا كثيرة 
له مصدر ماء قريب يشرب منه شرع في حفر بئر فظهر له مالك الرب قائال " الرب نظر إلى تعبك 
الكثير وهوذا الصخرة تنبع لك ماء " وهكذا عاش في سيرة حسنة مالئكية ولما أكمل سعيه الصالح 

 تنيح بسالم .بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس سلبطرس بابا روما هطوب1

في مثل هذا اليوم تنيح القديس سلبطرس بابا رومية . وقد ولد هذا االب برومية ونظرا لفضائله 
ونسكه وعلمه فقد أختير لبطريركية رومية بعد انتقال ملطيانوس سلفه . وكانت تقدمته في السنة 

بتعميد الملك قسطنطين . ألنه لم يكن الحادية عشرة من ملك قسطنطين الكبير . وهو الذي قام 
إلى هذا الوقت قد تعمد النشغاله بالحروب وهدم الرابي وبناء الكنائس . أما سيرة هذا االب فكانت 
زالة الشكوك من نفوسهم وتفسير ما يعسر عليهم فهمه  مضيئة جدا لمداومته على تعليم الشعب وا 

يمان بالسيد المسيح وعمدهم .وقد وضع كتبا ، ومناقشة المبتدعين حتى رد كثيرين منهم إلى اإل
كثيرة في معرفة اهلل وفي سر التجسد . وفي سابع سنة من رياسته كان إجتماع مجمع نيقية . وقد 
حرم اريوس وكل الذين يشايعونه . ولما اكمل سعيه الصالح تنيح بسالم بعد ان أقام على الكرسي 

 جد دائًما أبدًيا آمين .إحدى عشر سنة . صالته تكون معنا ولربنا الم
 نياحة القديس ساويرس بطريرك أنطاكية أمشير24

م تنيح األب القديس ساويرس بطريرك أنطاكية الذي كان من  508في مثل هذا اليوم من سنة 
أسيا الصغرى وكان جده يسمي ساويرس وقد رأى في رؤيا من يقول له : إن الولد الذي البنك 

اسمه على اسمك ولما رزق ابنه هذا القديس اسماه ساويرس فتعلم  سيثبت األرثوذكسية ، ويدعي
الحكمة اليونانية ثم العلوم الكنسية وفيما هو سائر خارج المدينة إذ بقديس حبيس يخرج من 
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مغارته ويصيح به قائال : مرحبا بك يا ساويرس معلم األرثوذكسية وبطريرك أنطاكية . فتعجب 
يعرفه ، وكيف علم بما سيكون منه . وقد نما ساويرس في  ساويرس كيف يدعوه باسمه وهو لم

الفضيلة وترهب بدير القديس رومانوس وذراع بره ونسكه . فلما تنيح بطريرك أنطاكية اتفق رأى 
م فاستضاءت الكنيسة بتعاليمه التي  521األساقفة على تقدمه بطريركا على المدينة وذلك سنة 

اآلباء الذين حضروا مجمع أفسس ولم يلبث قليال حتى مات ذاعت في المسكونة كلها كما كان من 
الملك أنسطاسيوس وملك بعده يوسطينيانوس وكان على عقيدة مجمع خلقيدونية . فاستدعي هذا 
األب وأكرمه كثيرا عساه يذعن لرأيه فلم يقبل . فغضب عليه غضبا شديدا ولكنه لم يخش غضب 

وجة الملك وكانت أرثوذكسية المعتقد فأشارت على الملك فأمر بقتله . وعلمت بذلك تاؤدورة ز 
القديس إن يهرب من وجهه . فخرج سرا وجاء إلى ارض مصر وطاف البالد واألديرة في زي راهب 

وكان يثبت المؤمنين على األيمان المستقيم ، وأقام في مدينة سخا عند أرخن قديس يسمي 
بمدينة سخا ونقل جسده إلى دير الزجاج .  دوروثاؤس وقد اجري اهلل على يديه أيات كثيرة وتنيح

 صالته تكون معنا آمين
 50نياحة القديس األنبا يعقوب بابا األسكندرية ال

م تنيح القديس العظيم األنبا يعقوب بابا اإلسكندرية الخمسون .  812في مثل هذا اليوم من سنة 
مع الكل على انتخابه بطريركا كان هذا األب راهبا بدير القديس مقاريوس ونظرا قداسته وتقواه اج

م فجدد 820بعد نياحة البابا مرقس التاسع واألربعين وجلس على الكرسي في شهر بشنس سنة 
الكنائس وعمر األديرة وقد وهبه اهلل عمل اآليات . من ذلك إن شماسا باإلسكندرية تجرا عليه 

با قائال انك ال تعود تراني منذ بوقاحة قائال ادفع ما عليك للكنائس أو امض إلى ديرك فأجابه البا
اآلن فمضى الشماس إلى بيته ومرض لوقته ومات بعد حين ، ومنها أيضا إن أرخنا اسمه 

مقاريوس من نبروه كان قد طعن في السن ولم يرزق نسال ، وبعد زمن رزقه اهلل ولدا فأقام وليمة 
رب والده ، بل حمله بإيمان دعا إليها هذا القديس وحدث أثناء الوليمة إن مات الطفل فلم يضط

ووضعه أمام البابا واثقا إن اهلل يسمع لصفيه ويعيد نفس الطفل إليه فأخذ البابا الطفل ورشمه 
بعالمة الصليب على جبهته وصدره وقلبه ، وهو يصلي قائال : يا سيدي يسوع المسيح الواهب 

نفس الطفل إليه ودفعه إلى أبيه  الحياة . أقم بقدرتك هذا الطفل حيا ألبيه ثم نفخ في وجهه فعادت
. ولما اكمل جهاده الحسن تنيح بسالم بعد إن أقام على الكرسي المرقسي عشر سنوات وتسعة 

 اشهر وثمانية وعشرون يوًما . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس ميالتيوس المعترف بطريرك أنطاكية أمشير28

م تنيح القديس ميالتيوس المعترف بطريرك أنطاكية . وقد رسم  082اليوم من سنة  في مثل هذا
م أسقفا على سبسطية ولخشونة شعبها تركها وانفرد قرب مدينة حلب بالشام ، وفي  051سنة 
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م انتخبوه بطريركا على أنطاكية في أيام قسطنديوس بن قسطنطين الكبير . كان رجال  010سنة 
محبوبا من الجميع . فلما دخل مدينة أنطاكية ظل ثالثين يوًما وهو يقاوم  فاضال عالما وديعا

األريوسيين ويبعدهم عن الكنائس . فلما سمع الملك بذلك نفاه في نفس السنة التي ارتقي فيها 
البطريركية ، فاجتمع عظماء أنطاكية واألساقفة والكهنة وكتبوا للملك يطلبون رجوع القديس ، 

م لم يكف عن مقاومة األريوسيين ، وحرمهم  011اء منهم ، ولكنه لما عاد سنة فأعاده إليهم حي
وكل من يقول بقولهم مبينا لهم أخطاءهم وموضحا لهم بتجديفهم ، معلنا وكارزا ومثبتا إن االبن 

من جوهر اآلب مساو له في الجوهر والربوبية . فعاد أشياع اريوس ووشوا به لدي الملك فنفاه مرة 
ى بالد ابعد من التي نفي إليها أوال . وعند وصوله إلى منفاه سمع به األساقفة واآلباء ثانية إل

المنفيون من مختلف البلدان ، فاجتمعوا به وأقاموا معا . أما هو فلم يفتر عن التعليم وتفسير 
 معاني الكتب الغامضة . وكانت رسائله تصل إلى رعيته مع بعد المسافة مثبتا فيها ذكر الثالوث

األقدس ، وكارزا بإيمان مجمع نيقية ، داحضا تعاليم اريوس . وقد أقام في المنفي سنوات كثيرة ثم 
م ثم تنيح بسالم .  082م وشهد مجمع القسطنطينية المسكوني سنة  018عاد إلى أنطاكية سنة 

الرسل وقد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم في يوم عيده ، مبينا عظم مقداره ، وانه ليس اقل من 
نظرا لما ناله من النفي واإلهانة من اجل اإليمان المستقيم . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما 

 أبديا آمين .
 نياحة القديس إسطاثيوس بطريرك أنطاكية أمشير11

م تنيح القديس إسطاثيوس بطريرك أنطاكية في منفاه وذلك انه  000في مثل هذا اليوم من سنة 
لى أنطاكية في زمن الملك البار قسطنطين الكبير وكان عالما تقيا وشهد مجمع قدم بطريركا ع

نيقية ووافق اآلباء على قطع اريوس ونفيه هو والقائلين بتعاليمه وهو أوسابيوس الينقوميدي 
وثاؤغونيوس أسقف نييقة وأوسابيوس أسقف قيسارية وبعد انتهاء المجمع وعودة اآلباء إلى 

المقطوعين فيما بنيهم على إن يتظاهروا بالرغبة في الذهاب إلى بيت المقدس كراسيهم اتفق هؤالء 
ولكنهم ذهبوا إلى أنطاكية وهناك أغروا امرأة زانية ببعض المال ووعدوها بأكثر مقابل إن تتهم هذا 

القديس انه قد انجب منها ولدا . فآخذت المال وذهبت إلى الكنيسة وقالت كما لقنوها أما هم 
بتكذيبها وقالوا لها : قدمي دليلك إن كنت صادقة فيما تقولين . نحن ال نقبل قولك إال إذا فتظاهروا 

حلفت على اإلنجيل إن هذا الذي ادعيته على هذا االب صحيح . فحلفت لهم ، حينئذ قالوا ليس 
بعد القسم شئ . ثم حكموا بسقوط القديس من درجته وابلغوا قسطنطين الملك قائلين له إن مجمع 

هنة حكم بسقوط االب إسطاثيوس بطريرك أنطاكية فصدق الملك قولهم ونفاه إلى ثراكي حيث لبث ك
القديس بها حتى تنيح إال إن اهلل لم يغفل عن إظهار الحقيقة فان المرآة قد مرضت مرضا طويال 
متي نحل جسمها وتيقنت إن الذي أصابها إنما كان بسبب قذفها القديس بما ليس فيه . فاتت 
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رت أمام هل المدينة ببراءته وكذبها فيما ادعت به عليه وقالت إن هؤالء هم الذين الجأوها إلى وأق
ن الولد الذي معها هو من رجل اسمه كاسم القديس إسطاثيوس .  ذلك نظير مبلغ من المال وا 
فأقنعوها بان تحلف وتقصد في قلبها الرجل صاحبها فتنجو من خطر الحلف كذبا وهكذا ظهرت 

هذا القديس وعاد الكهنة إلى ذكر اسمه في القداس . وقد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم براءة 
 في يوم تذكاره . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نقل أعضاء القديس يوحنا فم الذهب بشنس21
تنيح بها إلى مدينة في هذا اليوم تذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم من بلدة كوما التي 

م بإكرام واحترام الئقين حيث وضعوه هناك في كنيسة الرسل  401القسطنطينية وتم ذلك في سنة 
 القديسين وكان ذلك في عهد الملك ثاؤدوسيوس الصغير . 

وكانت الملكة افدوكسيا زوجة الملك أركاديوس قد نفته ألنه حكم عليها باألمتناع عن الحضور إلى 
التنأول من األسرار المقدسة ألنها كانت قد اغتصبت بستانا ألرملة وألسباب أخري . الكنيسة ومن 

ثم مرضت وأنفقت أمواال طائلة وكان القديس قد مات في المنفي فذهبت إلى قبره وبكت وسألته 
المغفرة فزال عنها المرض ، أما ترجمة حياته فقد كتبت تحت اليوم السابع عشر من شهر هاتور . 

 القديس تكون معنا آمين صالة هذا
 تذكار تكريس كنيسة القديسة دميانة بالبرارى وظهور صليب نور

في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس كنيسة القديسة البتول الشهيدة دميانة . هذه العذراء العفيفة 
 المجاهدة كانت ابنة مرقس والي البرلس والزعفران ووادي السيسبان . وكانت وحيدة ألبويها ولما
كان عمرها سنة واحدة أخذها أبوها إلى الكنيسة التي بدير الميمة وقدم النذور والشموع والقرابين 
ليبارك اهلل في هذه االبنة ويحفظها له . ولما بلغت من العمر خمس عشرة سنة أراد والدها أن 

دها قد يزوجها فرفضت وأعلمته أنها قد نذرت نفسها عروسا للسيد المسيح ، وعندما رأت أن وال
سر من ذلك طلبت منه أيضا أن يبني لها قصرا منفردا تتعبد فيه هي وصاحباتها فأجاب سؤلها في 

الحال وبني لها القصر فسكنت فيه مع أربعين عذراء وكن يقضين أغلب أوقاتهن في مطالعة 
سة الكتاب المقدس والعبادة الحارة وبعد زمن أرسل دقلديانوس الملك واستحضر مرقس والد القدي
دميانة وأمره أن يسجد لَلوثان فامتنع أوال غير أنه بعد أن الطفه الملك انصاع مرقس آلمر 

 دقلديانوس وسجد لَلوثان وترك عنه خالق األكوان . 
ولما عاد مرقس إلى مقر واليته وعلمت القديسة دميانة بما عمله والدها أسرعت إليه ودخلت عليه 

هذا الذي سمعته عنك كنت أود أن يأتيني خبر موتك من أن  بدون سالم أو تحية وقالت له : " ما
أسمع عنك أنك تركت اإلله الذي جبلك من العدم إلى الوجود وسجدت لمصنوعات األيدي ، أال 

فاعلم أنك إذا أصررت على ما فعلت ولم تترك عبادة األصنام فلست بوالدي وال أنا ابنتك " ثم أكملت 
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بى أن تموت شهيدا ههنا فتحيا مع السيد المسيح في السماء إلى كالمها له قائلة " خير لك يا آ
األبد " ثم تركته وخرجت . فتأثر الوالد من كالم ابنته وبكى بكاء مرا وأسرع في الذهاب إلى 

 دقلديانوس واعترف بالسيد المسيح ولما عجز عن إقناعه بالوعد والوعيد أمر فقطعوا رأسه . 
رقس عن عبادة األوثان هي دميانة ابنته فأرسل إليها أميرا وأمره وعلم دقلديانوس أن الذي حول م

أن يالطفها أوال فإن لم تطعه يقطع رأسها فذهب إليها األمير ومعه مائة جندي وآالت العذاب ولما 
وصل إلى قصرها دخل إليها وقال لها : " أنا رسول من قبل دقلديانوس الملك جئت أدعوك بناء عن 

ته لينعم عليك بما تريدين " فصاحت به القديسة دميانة قائلة : " لعن الرسول أمره أن تسجدي إلله
ومن أرسله أما تستحون أن تسموا األحجار واألخشاب آلهة وهي ال يسكنها إال شياطين ؟ ليس اله 
في السماء وعلى األرض إال اله واحد األب واالبن والروح القدس الخالق األزلي األبدي مالئ كل 

عالم باألسرار قبل كونها وهو الذي يرميكم في الجحيم حيث العذاب الدائم أما أنا فإني مكان ، ال
أعبد سيدي ومخلصي يسوع المسيح وأبيه الصالح والروح القدس الثالوث األقدس به أعترف وعليه 

 أتوكل وباسمه أموت وبه أحيا إلى األبد " . 
لى أربعة من الجنود عصرها فجرى دمها فغضب األمير من ذلك وأمر أن توضع بين معصرتين ويتو 

على األرض وكانت العذارى واقفات يبكين عليها . ثم أودعوها السجن فظهر لها مالك الرب ومس 
جسدها بأجنحته النورانية . فشفيت من جميع جراحاتها وقد تفنن األمير في تعذيب القديسة دميانة 

لي وفي كل ذلك كان الرب يقيمها سالمة . : تارة بتمزيق لحمها وتارة بوضعها في شحم وزيت مغ
ولما رأى األمير أن جميع حيله قد ضاعت أمام ثبات هذه العذراء الطاهرة أمر بقطع رأسها وجميع 

من معها من العذارى العفيفات . فنلن جميعهن إكليل الشهادة ثم ركب األمير وسافر قاصدا أنطاكية 
وا األجساد معا وتركوا أمرها إلى أن انقضى زمن مدينة الملك فأتى المؤمنون من البالد وجمع

االضطهاد وتولى الملك الرجل البار المحب للمسيح اإلمبراطور قسطنطين الكبير وأمر ببناء 
الكنائس وهدم هياكل األوثان وجمع أجساد الشهداء في سائر األماكن وبنى الكنائس بأسمائهم على 

 نفقته ورتب اإليرادات للصرف عليها . 
جاء ذكر القديسة العفيفة دميانة أمام اإلمبراطور قسطنطين وما جرى لها وكيف احتملت  فلما

العذاب مدة طويلة بوادي السيسبان بالزعفران اتفق مع والدته المباركة هيالنة وقال لها " خذي 
أكفانا وكساوي وتوجهي إلى الزعفران وابني هناك كنيسة للقديسة الشهيدة دميانة ومن معها من 

شهيدات فسافرت وتباركت منها وأتت إلى السلم وصعدت إلى القصر فوجدت جسد الشهيدة دميانة ال
في المكان الذي كانت تجلس عليه وهي في الجسد فقبلتها ووجدت حولها في القصر أجساد 

األربعين عذراء فلفتهن بأكفان قيمة ثم جمعت الصناع والمهندسين وهدمت ذلك القصر وبنت تحته 
ا في األرض ووضعت سائر األجساد فيه ثم لفت جسد السيدة دميانة بكفن غالي القيمة قبوا متين

وعملت لها سريرا من عاج جيد الصنع ووضعت جسد القديسة عليه ووضعت عليه ستارة من 
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الحرير الغالي وبنت فوق القبو كنيسة بديعة بقبة واحدة صغيرة وكرسها البابا ألكسندروس 
بشنس ورسم عليها أسقفا قديسا الن أسقف الزعفران والبرلس كان قد  21( في يوم 29البطريرك )

نال إكليل الشهادة ضمن الشهداء الذين وضعوا في هذه البيعة ورسم لها كهنة وشمامسة وخداما 
 يقومون بالصلوات ليال ونهارا . 

مكانها قصرا وقال األنبا يوأنس في ميمره " ثم هدمت في الجيل الثامن بيد أحد حكام العرب وبنى 
ألقامته " وكان هذا الحاكم ساحرا وقد فاضت مياه البحر المالح على هذه البالد إلى أن وصلت 

حدود كنيسة سمنود المسماة صهيون بالجانب الغرب عند القلعة القديمة وكان هذا الفيضان بسب 
ة بأن سائر قطع الجسر الحاجز لمياه البحر المالح . فلما وصل الخبر بالملك حسان بن عتاهي

البالد في هذه المنطقة غرقت حزن جدا الن هذا اإلقليم كان يدر األموال على الدولة من زراعة 
الزعفران والحشائش العطرية الغالية القيمة فأشار عليه أحد المقربين إليه من اإلسرائيليين أن 

شيء ألصله  يحضر عنده بطريرك النصارى ويلزمه أن يرد بقوة إيمانه وصلواته الروحية كل
فأحضره الخليفة وطلب إليه رد هذا الفيضان عن اإلقليم وعمل الجسر كما كان فأعان اهلل هذا 

البطريرك بمعاونة أحد القديسين المعروف بالتفاحي على هذه التجربة فأقام الصالة في بيعة سمنود 
يرياليسون السابق ذكرها بحضور الملك وخرج البطريرك رافعا الصليب بيده والشعب يقول ك

والتفاحي خلفه وللوقت ارتفع الماء إلى فوق بمقدار أربعين ذراعا وتراجع قدام الناس إلى بحري 
واألب البطريرك وخلفه التفاحي والكهنة والشعب والملك وعسكره إلى أن أتوا إلى الدميرتين فنزلوا 

اك والماء يتراجع هناك ونصبت الخيام لذلك وسميت الجزيرة باسمه إلى اليوم ثم ركبوا من هن
أمامهم إلى أن أتوا الزعفرانة فنصبوا الخيام للملك بجانب القصر المهدوم الذي تحته جسد القديسة 
دميانة وبقية الشهداء والماء يتراجع أمامهم ثم وقف البطريرك وصلى وسجد على األرض هو ومن 

ه قد هبت رياح شديدة معه فحصلت في تلك اللحظة أعجوبة عظيمة وآية أذهلت من رآها وذلك أن
في البحر المالح فارتفعت األمواج وأخرجت رمال كثيرا أكواما أكواما بقدرة اهلل سبحانه وصار الرمل 

جسرا أقوى من الجسر األول ثم هدأت الرياح كأنها لم تكن ثم عاد البطريرك وعند عودته إلى الملك 
ك " فأجابه : " أريد منك يا موالي أن استقبله وقال له " أيها البطريرك أطلب مني شيئا أعمله ل

تساعدنا في إنشاء كنيسة في هذا المكان الن فيه أجساد شهيدات قتلن أيام عبادة األوثان لعدم 
سجودهن لَلصنام " فأمر الملك أن ينظفوا المكان جيدا وأتى األب البطريرك وفتح باب الدرج ونزل 

صة بجانب السرير الذي كان جسد الشهيدة سرا إلى القبو فوجد أجساد األربعين شهيدة مرصو 
دميانة عليه . ثم أمر الملك بسرعة بناء كنيسة بقبة واحدة كرسها البطريرك في اليوم الثاني عشر 

 من شهر بشنس وشاع خبرها في كل البالد فتقاطر الناس إليها بالنذور . 
بعد ذلك رجع الملك إلى وق؟أن ال يزعج أحد النصارى فكان سالم في تلك األيام في سائر مصر و 

قصره بمصر وكان دائًما يطلب زيارة البطريرك فيحضر عنده بكل إكرام إلى انقضاء أيامه )نقال عن 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع عشر من شهر هاتور(

 

 
231 

 ميمر األنبا يوأنس أسقف البرلس( 
وأما الملك الذي كان في مصر في هذا الوقت فكان اسمه حسان بن عتاهية وكان حكمه عادال 

قفة والرهبان وكان يحب البابا البطريرك خائيل األول البطريرك كسليمان وكان محبا للكنائس واألسا
م وكان يحضر إليه ويتحدث معه في  111إلى سنة  140( الذي تولى الكرسي من سنة 41)

 أمور المملكة . 
 صالة الشهيدة دميانة تكون معنا . آمين

 تذكار نقل جسد القديس ابيفانيوس أسقف قبرص بشنس18
م وصل جسد القديس أبيفانيوس )ذكرت سيرته تحت اليوم  400سنة  فى مثل هذا اليوم من

السابع عشر من شهر بشنس( إلى جزيرة قبرص وذلك أنه لما كان القديس عائدا من القسطنطينية 
في مركب وهو في الطريق وصلت المركب في اليوم الثامن والعشرين من الشهر فخرج إليه الكهنة 

شموع والبخور وحملوا الجسد الطاهر وهم يرتلون إلى أن وضعوه والشعب بالصلبان واألناجيل وال
في الكنيسة ولما شرع الكهنة في حفر قبرا له في الكنيسة تعرض لهم شماسان كان القديس قد 

حرمهما لسوء سيرتهما فبقي الجسد وسط الكنيسة أربعة أيام ولم يتغير منظره وال خرجت منه رائحة 
قديس وتقدم من الجسد قائال : أنا عالم بدالتك عند اهلل وأنك تقدر بل كان كأنه نائم فنهض شماس 

على دفع المعاندين األشرار ثم تنأول الفأس بيده وضرب بها األرض فسقط الشماسان المعارضان 
على وجهيهما مغشيا عليهما فحملوهما إلى بيتهما وماتا في ثالث يوم أما جسد القديس فقد طيبه 

لفوه بلفائف ثمينة ووضعوه في تابوت من الرخام دأخل الكنيسة وقد ظهر الكهنة بأطياب غالية و 
 منه آيات كثيرة . 

 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 10تذكار معجزة القديس ثاؤفيلس  مسرى24

في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار اآلية العظيمة التي صنعها اهلل في عهد القديس ثاؤفيلس البابا 
الثالث والعشرين . وذلك أنه كان في مدينة اإلسكندرية رجل يهودي اسمه فيلوكسينوس . كان غنيا 
جدا وخائفا من اهلل وعامال بشريعة موسى وكان في المدينة فقيران مسيحيان فجدف أحدهما قائال " 

ي قائال " لماذا نعبد المسيح ونحن فقراء . وهذا اليهودي فيلوكسينوس غني جدا ؟ " فأجابه الثان
مال الدنيا ليس له عند اهلل حساب . ولو كان له حساب لما كان أعطاه لعابدي األوثان والزناة 

واللصوص والقتلة . فاألنبياء كانوا فقراء مضطهدين وهكذا الرسل أيضا والرب يقول أخوتي الفقراء 
يلوكسينوس ( فلم يتركه عدو الخير يقبل شيئا من قول رفيقه فجاء إلى ف 40:  15" )مت 

اليهودي وسأله أن يقبله في خدمته . فقال له " ال يحل أن يعاشرني إال من يدين بديني فان كنت 
تريد صدقة أعطيتك " فأجابه ذلك المسكين قائال : خذني عندك وأنا أعتنق دينك وأعمل جميع ما 
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قا تجحد مسيحك تأمرني به . فأخذه إلى مجمعهم فسأله الرئيس أمام جماعة اليهود قائال : " أح
وتصير يهوديا مثلنا ؟ " فقال نعم " وهكذا جحد المخدوع المسيح اإلله أمام جماعة اليهود وأضاف 
إلى فقره في المال فقر اإليمان فأمر الرئيس أن يعمل له صليب من خشب ودفعوا له قصبة عليها 

ه هذا الخل وأطعنه إسفنجية مملوءة خال ثم حربة وقالوا له " أبصق على هذا الصليب ، وقدم ل
بالحربة . وقل طعنتك أيها المسيح " . ففعل كل ما أمروه به . وعندما طعن بيده اآلثمة الصليب 

المجيد سال منه دم وماء على األرض . ثم سقط ذلك الجأحد ميتا يابسا كأنه حجر فاستولى 
صارى . نحن الخوف على الحاضرين ، وآمن كثيرون منهم وصاحوا قائلين " واحد هو اله الن

مؤمنون به " ثم أخذوا من الدم ومسحوا به عيونهم ووجوههم وأخذ أيضا منه فيلوكسينوس ، ورش 
على ابنة له ولدت عمياء فأبصرت للوقت فآمن هو وأهل بيته وكثيرون آخرون من اليهود وبعد 

من شهر أبيب  ذلك أعلموا البابا ثاؤفيلس بذلك . فأخذ معه األب كيرلس )ترجمته تحت اليوم الثالث
( وجماعة من الكهنة والشعب وأتى إلى مجمع اليهود وأبصر الصليب والدم والماء فأخذ منه 

وتبارك وبارك الشعب أيضا ثم نزع الدم من األرض ووضعه في أناء للبركة وأمر بحمل الصليب إلى 
القدس وباركهم ثم الكنيسة وبعد أن أخذ إقرار الحاضرين باإليمان عمدهم باسم األب واالبن والروح 

 مضوا إلى منازلهم شاكرين السيد المسيح وممجدين اسمه القدوس . 
 لربنا المجد دائًما . آمين

 
كهنتووك يلبسووون العوودل، وأبوورارك يبتهجووون موون أجوول داود عبوودك، إل -:(20، 21،1: 202)مووز مزمووور العشووية

 إل هيأت سراجاًلمسيحي، وعليه يزهر قدسي. هلليلويا
 نددلق ندداا يوحنددا ل ذدد  قادددا قاددلي اددا يل دد" قا لنددم وح  اددا  ددا بلددول قاننيءددم و ددا = دلكهنتووك يلبسووون العوو

 قاتناول  ناا ظل ت ق  أة فري ة 
 ندا ءدلي اا يت ددع ذأذيده بقوب قا حذدوب  دا قهلل أا ياسد  ف حدًا اندل  دا = أبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك

 ءدددل قا ءددديح  عددداة أ نددداء ا ددداذه ينوندددوا ءدددذب فددد ح يحيدددا فددد  ذددد   وبقوب   دددز ال ءددديح  قعددد  قا عددداة  وحين دددا ي
 ا عيتاا 

   نذدوة عدا جءدب قا ءديح ندو  قاادااا  وتاند   ندا أا قهلل ُي  دب  عاتده فيندوا اادا عردل = هيأت سراجًا لمسيحي
 ءددددتني  ياددددبي لسددددوقتاا وق  قبة ونيددددم  ربءددددم تاددددبي لسددددوقتاا  إلءدددد قج قاجءددددب  ددددو قااددددياإل أي قن قبة وقاس ددددوح 

 وقا غذات 
 ف  قاذس ي ك أو قا قع  قا  لوء  ا نا م قهلل تظا   بقءم قهلل وع له = يه يزهر قدسيوعل
 

  -(:21:5-10:4إنجيل العشية )مت
 (15-10:4)مت
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و كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم و يكرز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض و كل  -10"
 ضعف في الشعب.

حضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض و اوجاع مختلفة و فذاع خبره في جميع سورية فا -14 
 المجانين و المصروعين و المفلوجين فشفاهم.

 "فتبعته جموع كثيرة من الجليل و العشر المدن و اورشليم و اليهودية و من عبر االردن.  -15 
 (21-2:5)مت

 ذه.و لما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تالمي -2 "
 ففتح فاه و علمهم قائال. -1 
 طوبى للمساكين بالروح الن لهم ملكوت السماوات. -0 
 طوبى للحزانى النهم يتعزون. -4 
 طوبى للودعاء النهم يرثون االرض. -5 
 طوبى للجياع و العطاش الى البر النهم يشبعون. -1 
 طوبى للرحماء النهم يرحمون. -1 
 يعاينون اهلل. طوبى لالنقياء القلب النهم -8 
 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء اهلل يدعون. -9 
 طوبى للمطرودين من اجل البر الن لهم ملكوت السماوات. -20 
 طوبى لكم اذا عيروكم و طردوكم و قالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين. -22 
 ردوا االنبياء الذين قبلكم.افرحوا و تهللوا الن اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا ط -21 
انتم ملح االرض و لكن ان فسد الملح فبماذا يملح ال يصلح بعد لشيء اال الن يطرح خارجا و يداس  -20 

 من الناس.
 انتم نور العالم ال يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل. -24 
 جميع الذين في البيت.و ال يوقدون سراجا و يضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء ل -25 
 "فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة و يمجدوا اباكم الذي في السماوات -21 

و نا نء ع قاصدات  فلما جلس جاء إليه تالميذه نا ن   قا ءيح قا قع  قالي ي د  أ  قض  اذه و و قا الا  
 ا  ت   أع ااه قاحءنم في جبوق قآلب قاء اوي قات  ينذغ  أا تنوا ف  قا قع  وأنه  لح ونو  وقان

 
حلووف الوورب ولوون ينوودم، أنووك أنووت هووو الكوواهن إلووى األبوود علووى طقووس " -(:8، 1،5: 209مزمووور بوواكر )مووز

 "ملشيصاداق، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا 
ند   دو قا ءديح  دديانا ق ذدبي  وقا ءديح أءد  نانوتدًا علد" سرد   ل=كاهن إلى األبد على طقس ملكي صوادق

 صابق )نانوت قالذز وقال  ( و لق يان  إنتااء قانانوت قاياوبي نانوت قالذائح قاب ويم 
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 أي ياضبك ويرويك = الرب عن يمينك
 قا ب ي فع  أ   عاته أ اا أعبقئاا  وف  قاضيرات يازياا ف  تنحن   ؤوءاا  ا قاا وا =لذلك يرفع رأساً 

 
  -(:10-21:1إنجيل باكر )لو

م و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع و نزل معه -21 "
 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.

 و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون. -28 
 جميع.و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي ال -29 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل. -10 
 طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم ايها الباكون االن النكم ستضحكون. -12 
 طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن االنسان. -11 
 "افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء الن اباءهم هكذا كانوا يفعلون باالنبياء  -10 

 .فهوذا أجركم عظيم في السماء   تسويذات او ندل ا قا قع  ينوا اه أج  عظيا ف  قاء اء  
 

  -(:11:4-20:0تي1البولس )
 (21-20:0تي1)
 ي و سيرتي و قصدي و ايماني و اناتي و محبتي و صبري.و اما انت فقد تبعت تعليم -20  "
و اضطهاداتي و االمي مثل ما اصابني في انطاكية و ايقونية و لسترة اية اضطهادات احتملت و من  -22 

 الجميع انقذني الرب.
 و جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. -21 
 لمزورين سيتقدمون الى اردا مضلين و مضلين.و لكن الناس االشرار ا -20 
 و اما انت فاثبت على ما تعلمت و ايقنت عارفا ممن تعلمت. -24 
و انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخالص بااليمان الذي في المسيح  -25 

 يسوع.
 للتقويم و التاديب الذي في البر.كل الكتاب هو موحى به من اهلل و نافع للتعليم و التوبيخ  -21 
 "لكي يكون انسان اهلل كامال متاهبا لكل عمل صالح.  -21 
 (11-2:4تي1)
 انا اناشدك اذا امام اهلل و الرب يسوع المسيح العتيد ان يدين االحياء و االموات عند ظهوره و ملكوته. -2 "
 بخ انتهر عظ بكل اناة و تعليم.اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب و غير مناسب و  -1 
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النه سيكون وقت ال يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين  -0 
 مستحكة مسامعهم.

 فيصرفون مسامعهم عن الحق و ينحرفون الى الخرافات. -4 
 و اما انت فاصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك. -5 
 فاني انا االن اسكب سكيبا و وقت انحاللي قد حضر. -1 
 قد جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت االيمان. -1 
و اخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل و ليس لي فقط بل  -8 

 لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا.
 بادر ان تجيء الي سريعا. -9 
الن ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر و ذهب الى تسالونيكي و كريسكيس الى غالطية و  -20 

 تيطس الى دلماطية.
 لوقا وحده معي خذ مرقس و احضره معك النه نافع لي للخدمة. -22 
 اما تيخيكس فقد ارسلته الى افسس. -21 
 ئت و الكتب ايضا و ال سيما الرقوق.الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى ج -20 
 اسكندر النحاس اظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله. -24 
 فاحتفظ منه انت ايضا النه قاوم اقوالنا جدا. -25 
 في احتجاجي االول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني ال يحسب عليهم. -21 
 ي الكرازة و يسمع جميع االمم فانقذت من فم االسد.و لكن الرب وقف معي و قواني لكي تتم ب -21 
و سينقذني الرب من كل عمل رديء و يخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى دهر الدهور  -28 

 امين.
 سلم على فرسكا و اكيال و بيت انيسيفورس. -29 
 اراستس بقي في كورنثوس و اما تروفيمس فتركته في ميليتس مريضا. -10 
 بادر ان تجيء قبل الشتاء يسلم عليك افبولس و بوديس و لينس و كالفدية و االخوة جميعا. -12 
 "الرب يسوع المسيح مع روحك النعمة معكم امين  -11 

 نيدف يندوا ندل  قا  ي ءدله قا ءديح  قا  صدااح   ءاام ذوا  قا ءول إا" تل يله تي وياو  قا قع ،    ب   ف 
يموواني.. إث رجوول اهلل يكووون مسووتعدًا ثابتووًا فووي كوول عموول صووالح إكوورز .. بووت علووى مووا تعلمتووهإتبعووت تعليمووي.. وا 

و ب ي تب قاذاض ويت نوق قاننيءم فال" قا قع  ق  ديا . بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب
.. إسوكندر الحوداد واندا  دا ياداجا ويدؤلي قاننيءدم  يدل:  ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضورأال يضدس ب  

 .ليجازيه الرب حسب أعماله
  -(:24-2:5بط2الكاثوليكون )



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع عشر من شهر هاتور(

 

 
236 

اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ان  -2 " 
 يعلن.

 ارعوا رعية اهلل التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط. -1 
 ن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة للرعية.و ال كم -0 
 و متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي ال يبلى. -4 
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضع الن اهلل  -5 

 يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة.
 وا تحت يد اهلل القوية لكي يرفعكم في حينه.فتواضع -1 
 ملقين كل همكم عليه النه هو يعتني بكم. -1 
 اصحوا و اسهروا الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم. -9 
نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم و يثبتكم  و اله كل -20 

 و يقويكم و يمكنكم.
 له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. -22 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا و شاهدا ان هذه هي نعمة اهلل  -21 

 تي فيها تقومون.الحقيقية ال
 تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم و مرقس ابني. -20 
 "سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين  -24 

ال إرعوا رعية اهلل التي بينكم وتعاهدوها ال بالقهر. و     ءاام  ا ذس   ال عاة وذاا ب و  نيي ة انل قا عداة   
سهروا ألن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ) ذح  ذيح ذحءب سذام ذي وت(  ببخل بل بنشاط.. كونوا متيقظين وا 

 .يلتمس من يبتلعه
 

  -(:08-21:10اإلبركسيس )أع
 و من ميليتس ارسل الى افسس و استدعى قسوس الكنيسة. -21 " 
 اسيا كيف كنت معكم كل الزمان.فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت  -28 
 اخدم الرب بكل تواضع و دموع كثيرة و بتجارب اصابتني بمكايد اليهود. -29 
 كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد اال و اخبرتكم و علمتكم به جهرا و في كل بيت. -10 
 .شاهدا لليهود و اليونانيين بالتوبة الى اهلل و االيمان الذي بربنا يسوع المسيح -12 
 و االن ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح ال اعلم ماذا يصادفني هناك. -11 
 غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائال ان وثقا و شدائد تنتظرني. -10 
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و لكنني لست احتسب لشيء و ال نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعيي و الخدمة التي اخذتها  -14 
 د ببشارة نعمة اهلل.من الرب يسوع الشه

 و االن ها انا اعلم انكم ال ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت اهلل. -15 
 لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. -11 
 الني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة اهلل. -11 
مكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة اهلل التي احترزوا اذا النفسكم و لجميع الرعية التي اقا -18 

 اقتناها بدمه.
 الني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة ال تشفق على الرعية. -19 
 و منكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليجتذبوا التالميذ وراءهم. -00 
 يال و نهارا لم افتر عن ان انذر بدموع كل واحد.لذلك اسهروا متذكرين اني ثالث سنين ل -02 
 و االن استودعكم يا اخوتي هلل و لكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم و تعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. -01 
 فضة او ذهب او لباس احد لم اشته. -00 
 انتم تعلمون ان حاجاتي و حاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. -04 
كل شيء اريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون و تعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انه  في -05 

 قال مغبوط هو العطاء اكثر من االخذ.
 و لما قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم و صلى. -01 
 و كان بكاء عظيم من الجميع و وقعوا على عنق بولس يقبلونه. -01 
 "من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينة  متوجعين و ال سيما -08 

لسوت أحتسوب نفسوي ثمينوة عنودي ن ا ذوا  قا ءول ابءا دم وقا عاة، و ندا ذدوا  قا ءدول يضدع ندءده ن يدال 
كم في شئ حتى أتمم سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع ألشهد ببشوارة نعموة اهلل. إحتورزوا إذًا ألنفسو

ولجميع الرعية.. لترعوا كنيسة الرب التي إقتناها بدمه بنفسوه .. لوياًل ونهوارًا لوم أفتور عون أن أعلوم بودموع كول 
.واحد..فضووووووووووووووووووووووووووووووووة أو ذهووووووووووووووووووووووووووووووووب أو ثوووووووووووووووووووووووووووووووووب أحوووووووووووووووووووووووووووووووود لووووووووووووووووووووووووووووووووم أشووووووووووووووووووووووووووووووووته
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 اليوم الثاني والعشرون من شهر هاتور         

خوته ووالدته  شهادة القديسين قزمان وا 

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 البولس:

 (8،0: 4)مز
 (00-14:20)مت
 (2:  221)مز 
 (2:9-04:8)مر
 (11-24:8)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-22:1بط2)
 (10-22:29)أع
 (21،22: 15)مز
 (29-21:12)لو

 
 

  -(:29-21:12إنجيل القداس )لو
و قبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم و يطردونكم و يسلمونكم الى مجامع و سجون و تساقون امام  -21 "

 و والة الجل اسمي.ملوك 
 فيؤول ذلك لكم شهادة. -20 
 فضعوا في قلوبكم ان ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا. -24 
 الني انا اعطيكم فما و حكمة ال يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. -25 
 و سوف تسلمون من الوالدين و االخوة و االقرباء و االصدقاء و يقتلون منكم. -21 
 و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. -21 
 و لكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك. -28 
 "بصبركم اقتنوا انفسكم  -29 

قهلل ناا يحدظ قا ابقء وي دياا ف  أيناء علقذاتاا، وحين دا ي يدب قهلل ناندت حيداتاا = شعرة من رؤوسكم ال تسقط
 تنتا  

 
النووار والموواء، وأخرجتنووا إلووى الراحووة، أدخووُل إلووى بيتووك  جزنووا فووى" -(:21،22: 15مزمووور إنجيوول القووداس )مووز

 "بالمحرقات، وأوفيك النذور التي نطقت بها شفتاي. هلليلويا 
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حدديا يءدد ح قهلل ذناايددم ااددلقذات وأخرجتنووا إلووى الراحووة فاانددا   ددا نانددت تددؤلي قا ددابقء  = جزنووا فووي النووار والموواء
و دل  نداك  ح  دم = دخل إلى بيتك بالمحرقوات وأفيوك النوذورأقا ابقء ناا ينرلاا إا" قا قحم ف  ف بو  قانايا  

 أو نل  تد ح  لب قهلل ذرب  أا يءت اب أحب عل" إء ه 
 هاتور 11   -السنكسار:

 م(0إستشهاد القديس قزمان و دميان وأخوتهما وأمهم )ق "
بيوس وأمهم في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون قزمان و دميان وأخوتهما انسيموس والونديوس و ابرا

ثاؤذوتي . كانوا من إحدى بالد العرب ، وكانت أمهم تتقي اهلل ، ومحبة للغرباء ، ورحومة . وقد ترملت 
وأوالدها بعد أطفال . فربتهم وعلمتهم خوف اهلل وحب الفضيلة . وتعلم قزمان ودميان مهنة الطب ، وكانا 

وترهبوا . ولما ارتد دقلديانوس عن اإليمان ، وأمر يعالجان المرضى بال اجر ، أما أخوتهما فمضوا إلى البرية 
بعبادة األوثان أخبروه إن قزمان ودميان يبشران باسم المسيح . ويحضان على عدم عبادة األوثان . فأمر 

بإحضارهما وتسليمهما لوالي المدينة الذي عذبهما بأقسى أنواع العذاب بالضرب والنار . ثم سألهما عن مكان 
عرفه استحضرهم ومعهم أمهم وأمرهم إن يبخروا لَلوثان فلم يطيعوه . فأمر إن يعصر  أخوتهما . ولما

الخمسة في المعاصر . ولما لم ينلهم آذى أخرجهم وألقاهم في آتون النار ثالثة أيام وثالثة ليال ، ثم طرحهم 
رب يقيمهم أحياء في مستوقد حمام . وأخيرا وضعهم على آسرة من الحديد محماة . وفي هذه جميعها كان ال

كرام قديسيه . ولما تعب الوالي من تعذيبهم ، أرسلهم إلى الملك فعذبهم هو ايضا .  بغير فساد إلظهار مجده وا 
وكانت أمهم تعزيهم وتشجعهم وتصبرهم . فانتهرها الملك فوبخته على قساوته وعلي عبادة األوثان . فأمر 

روحا لم يجسر أحد إن يدفنه ، فصرخ القديس قزمان في بقطع رأسها ونالت إكليل الحياة ، وظل جسدها مط
الحاضرين قائال "يا أهل المدينة أليس فيكم أحد ذو رحمة فيستر جسد هذه العجوز األرملة ويدفنها ؟" . عند 

 ذلك تقدم بقطر بن رومانوس وأخذه وكفنه ثم دفنه .
ل إكليول الشوهادة . وفوي الغود أمور الملوك و لما علم الملك بما فعله بقطر أمر بنفيوه إلوى ديوار مصور وهنواك نوا

بقطع رؤوس القديسين قزمان ودميوان وأخوتهموا فنوالوا إكليول الحيواة فوي ملكووت السوموات . وبعود إن انقضوي 
زمان االضطهاد ، بنيت لهوم كنوائس عديودة ، واظهور الورب فيهوا آيوات وعجائوب كثيورة . شوفاعتهم تكوون معنوا 

 " .ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين 
 

خوته ووالدتهم   عدلذاا ب لدبيانو  نييد ًق وفد  عدلقذاا نداا قهلل يردي اا أصدحاء ذد  أي شهادة القديسين قزمان وا 
 ع  م عل" ني قا أو ل فه  يا إءت ابوق  وأظا  قهلل عجائب وآيات ف  قاننائ  قات  أ ي ت عل" إء اا 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 شهادة القديس أسطاثيوس وامرأته وأوالده.  توت11
يرائي أخته وهما ولدا واسيليدس وزير إنطاكية.  توت18  شهادة القديس أبادير وا 

file:///C:/Users/Nabil/Desktop/التعديل%20الجديد-%20أغسطس%202012/تعديل%20تاريخ%20القطمارس/الأيام/محاولة/DaysReadings%20%20الأيام.doc%23توت27
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 شهادة القديسين باالريانوس وأخيه ثيبورنيوس.  هاتور11
 وجود أعضاء القديسين أباهور وبيسورى وأمبيرة أمهما  طوبه29
 شهادة مقرونيوس وتكال وفي السنكسار شهادة الكسندروس الجندي بعد عذابات شديدة. برمهات2
بالنيوس.  برمهات1  شهادة القديسين فيليمون وا 
يريني العذراء أيام يوليانوس الذي أراد إعادة عبادة األوثان. ش برموده4  هادة القديسين بقطر وداكيوس وا 
 شهادة القديسين يشوع ويوسف وكانا راهبان. برموده20
 ها صوفية. شهادة القديسة دابامون وأم بؤونه20
خوتهما وأمهم  بؤونه11  تكريس كنيسة القديسين قزمان ودميان وا 
 شهادة القديس بضابا أسقف قفط وأنبا أندراوس وأنبا خريستوذللو والقديس بطلون الطبيب  أبيب29
 شهادة القديس مرقوريوس وأفرام على يد األريوسيون. أبيب00
 شهادة الفتيان السبعة الذين من أفسس.  مسرى10
 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس إسطاثيوس وولديه وزوجته توت11

يس إسطاثيوس وولداه . كانا من وزراء مملكة الرومان ، وكان في في مثل هذا اليوم إستشهد القد
أول أمره ال يعرف اهلل ، ولكنه كان كثير الصدقة والرحمة . فلم يرد الرب أن يضيع تعبه سدى . إذ 

بينما كان يرصد صيد الوحوش في البرية ظهر له مثال صليب من بين قرون أيل مرتفعا إلى 
جبال يريد صيده . . فخاطبه الرب وعرفه باسمه الجديد وهو السماء . فطارد األيل في ال

إسطاثيوس ، ألنه كان يسمى قبال افالكيدس وأمره أنه يتعمد باسم المسيح ، وأنذره بفقر يأتيه 
عاجال ، فلما سمع ذلك ترك الجبل ، وتعمد هو وزوجته وولداه من أسقف المدينة . وغير اسمه 

وزع في الحال كل ما كان له من العبيد والجواري والمواشى  إلى إسطاثيوس كما أمره الرب . ثم
واألموال . وأخذ زوجته وولديه وخرج من مدينة رومية وركب مركبا . ولما لم يكن معه األجرة أخذوا 
امرأته نظيرها ، فأخذ ولديه وسار إلى نهر . فعبره بأحدهما إلى الشاطئ األخر . وعاد ليأخذ الثاني 

أخذه . فرجع ليأخذ األول فلم يجده أيضا الن ذئبا خطفه . فحزن حزنا عظيما  فلم يجده ألن أسدا
على فقد زوجته وولديه ، وبقى مدة من الزمان يشتغل حارسا في بستان ، إلى أن مات ملك رومية 

وملك آخر بدال منه . فأرسل رسال للبحث عن هذا القديس . وحدث صدفة أن أحد الرسل دخل 
القديس ، فعرفا بعضهما ورجع به إلى الملك . فأكرمه وأعاده إلى مرتبته البستان الذي يحرسه 
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األولى . واتفق في ذلك الوقت حدوث حرب . فجمعوا من كل بلد رجلين للجندية . وكان ولدا هذا 
القديس قد تخلصا بمشيئة اهلل من األسد والذئب وتربيا في بلد واحد ، ولفراقهما مدة طويلة ال 

خر . فدبرت العناية اإللهة أن يجندا معا في ذلك البلد . وفى أحد األيام وهما في يعرف أحدهما األ
الطريق وصال إلى بستان فتحدثان فتعارفا أنهما أخوان .وأما أمهما ، فان الرجل الذي أخذها نظير 
 األجرة كان بربريا ، وقد حرسها اهلل منه ، وأبقاها في بستان شاءت العناية اإللهية أن يكون هو
نفس البستان الذي اجتمع فيه ولداها . وكانت محادثة ولديها بالقرب منها فعرفتهما . وتعين 
الولدان في حراسة خزانة والدهما ولم يعرفهما . ولما أراد الرب جمع شمل هذه العائلة المباركة 
إليه دخلت الزوجة على زوجها فتعارفا وفرحا بهذا اللقاء الذي جاء على غير انتظار ثم تحدثت 

أنها التقت بولديهما في البستان المذكور ، وفيما هي تعلمه بذلك دخل الولدان عليهما ، فصاحت 
فرحة هاهما ولدانا . فتعانقا الجميع وذرفت عيونهم دموع الفرح ، وشكروا الرب الذي أتم لهم ما 

دة األوثان وعد به وعاشوا في هناء وسالم ، وبعد قليل مات الملك وجلس على العرش آخر من عب
، فأحضر القديس إسطاثيوس وزوجته وولديه وأمرهم بعبادة األوثان فرفضوا . فأمر بتعذيبهم بالنار 

، فلم يلحقهم ضرر . وأخيرا أمر أن يوضعوا في قدر من النحاس ، وتوقد تحتهم النار فأسلموا 
صلواتهم تكون معنا  نفوسهم بيد الرب ، ونالوا إكليل المجد من قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح .

 ولربنا المجد إلى األبد آمين .
 إستشهاد القديسين أبادير و إيرائي أخته ) إيريني ( توت18

 اليوم الثامن والعشرون من شهر توت المبارك 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان أبادير و إيرائي أخته ، ولدا واسيليدس وزير أنطاكية . وقد 

في مركز أبيه ، وكان له مخدع يصلى فيه فظهر له السيد المسيح في كان أبادير إسفهسالر 
نصف الليل وقال له : قم خذ أختك إيرائي وأمضى إلى مصر لتناال إكليل الشهادة ، وسأرشد إنسان 
اسمه صموئيل يهتم بجسديكما ويكفنهما ، وأعطاه السالم وصعد إلى السماء ، وظهرت نفس الرؤيا 

أسمعي ألخيك وال تخالفي أمره . فلما استيقظت ارتعدت وجاءت إلى أخيها ،  أيضا ألخته ، وقيل لها
وقصت عليه الرؤيا مقررة أنها ال تخالفه ، فتحالفا على أن يسفكا دمهما على اسم السيد المسيح ، 

ولما علمت والدته بذلك شقت ثيابها هي وجواريها ، وأتين إلى القديس أبادير ، ولم تزل والدته 
ن ال يفعل شيئا فوعدها أن ال يتقدم إلى دقلديانوس من أجل الشهادة . فطاب .قلبها غير تستحلفه أ

عالمة بعزمه على المضي إلى مكان أخر يستشهد فيه . وكان كل ليلة يغير ثيابه ويخرج متنكرا 
لسفر . ويقدم الماء للمعتقلين الليل كله ، وأمر البواب أن ال يعلم أحدا . وبعد ذلك رأى رؤيا تذكره با

فأخذ أخته وأتى إلى اإلسكندرية . ثم خرجا من اإلسكندرية وأتيا إلى مصر فوجد القديس أباكراجون 
فعرفهما وباركهما . ومن هناك جاءوا إلى طمويه ودخال الكنسية وصليا فيها ، ثم ذهبا إلى 
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سيح أمام األشمونين واجتمعا بالشماس صموئيل ، وفى الغد مضى معهما إلى أنصنا واعترفا بالم
أريانوس الوالي ، فعذبهما عذابا شديدا . وفى أثناء ذلك كان القديس أبادير يطلب من المسيح أن 
يمان أخته أيرائي ، وأخذ الرب نفسيهما وصعد بها إلى أورشليم السمائية فرأيا تلك  يقوى إيمانه وا 

لوالي فقد أصر أن يعرفهما المراتب السامية والمساكن النورانية . ثم أعادهما إلى جسديهما ، أما ا
، فاستحلفه بإلهه أن يعرفه اسمه ومن هو فأجابه . القديس أتتعهد لي أنك الترجع عما عزمت 
عليه ، ولما تعهد قال له : أنا أبادير األسفهسالر فصرخ الوالي قائال : له يا سيدى ، كيف لم 

تخف . فانك ستنال أنت أيضا  تعلمني أنك سيدى حتى ال أعذبك بهذا العذاب فأجابه القديس : ال
إكليل الشهادة ألن الملك سوف يطلبني فال يجدني ويسمع أنك قتلتني فيأخذك ويقتلك وتموت مثلى 

على اسم المسيح فأسرع بالقضاء علينا ، فكتب الوالي قضيته وقطعوا رأسيهما . فلف بعض 
ه المبارك حتى انقضاء المؤمنين جسديهما في ثياب فأخرة وأخذهما صموئيل الشماس إلى منزلت

 زمان الجهاد حيث بنيت لهما بيعة عظيمة . شفاعتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين
 نياحة القديسة أفروستيا

م تنيحوت القديسوة  410للشهداء سونة  281تذكار نياحة القديسة أفروستيا . وفيه أيضا من سنة 
ألسرة تقية وغنية فريباها تربية مسيحية حقيقية وتعلموت  أفروسينا ولدت باإلسكندرية وكانت وحيدة

من والديها مخافة اهلل ومحبة الفقراء والمساكين . ولما بلغت الثامنة عشر تركت بيتهوا وتزيوت بوزي 
الرجال وذهبت إلى أحد أديرة الرهبوان . فقبلهوا رئويس الودير واسوكنها فوي قاليوة منفوردة عكفوت علوى 

 زائد حتى تبدلت هيأتها الصوم والعبادة والنسك ال
كان والدها يتردد على الدير ليطلب من الرهبان أن يصلوا عنه ليعطيه الرب سالما وتعزية قلبية 

وعرفته أفروسينا وكانت تقابله وتشجعه أما هو فلم يعرفها وصار يتردد على الدير كثيرا إذ كان يجد 
ينا وعرفت يوم انتقالها فلما حضر راحة من كلمات النعمة التي كانت تكلمه بها . مرضت أفروس

والدها إلى الدير عرفته بنفسها وبأنها ستنتقل فقبلها باكيا فشجعته وعزته ثم تنيحت بين يديه أما 
هو فتأثر جدا واتفق مع زوجته على الزهد في الدنيا فباع أمالكه ووزع ثمنها على الكنائس 

سكن في قالية ابنته عشر سنوات ثم تنيح بسالم والفقراء ودخلت امرأته أحد أديرة الراهبات أما هو ف
 ، بركة صلوات القديسة أفروسينا فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 إستشهاد القديس باألريانوس وأخيه تيبودنيوس فى القرن الثالث الميالدى هاتور11
هل رومية ، وكانا إبنين في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان باألريانوس وأخوه ثيبورينوس ، أ

لوالدين وثنيين ، وقد خطب باألريانوس ابنة رجل من أكابر المدينة اسمها كيليكية بارعة الجمال ، 
وكانت مسيحية تعبد المسيح في السر ، فلما تزوجها شرعت تقص عليه حياة السيد المسيح ، 

لما استنار بالنعمة علم أخوه وكيفية اإليمان به ، شيئا فشيئا ، حتى أمن على يديها واعتمد ، و 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني والعشرون من شهر هاتور(

 

 
243 

فآمن هو ايضا واعتمد ، وسار في الفضيلة سيرا أهله أن تناجيه المالئكة ، وتخبره بما سيكون من 
األسرار ، ولما ملك دقلديانوس وأثار االضطهاد على المسيحيين ، كان هذان القديسان يطوفان 

هما بعض األشرار لدي طوسيوس المدينة ويحمالن جسد الشهداء ويكفناها ويدفناها ، فسعى ب
حاجب الملك ، فاستحضرهما وسألهما عن معتقدهما ، فأقرا انهما مسيحيان ، فوعدهما بوعود 
جزيلة إن كفرا بالمسيح وذبحا لَلوثان ، فلم ينخدعا بوعوده ، فهددهما كثيرا ذاكرا لهما أنواع 

طع رأسيهما ، فرأى الحاجب مالئكة العذاب ، فلم يروعهما ذلك ، ولما رأى ثباتهما وصبرهما أمر بق
يحملون نفسيهما إلى السماء ، فآمن في الحال بالسيد المسيح ، فحبسوه ثالثة أيام وفي اليوم 
الرابع أخرجوه وقطعوا رأسه مع رأس كيليكية زوجة باألريانوس ، فنال الجميع إكليل الشهادة ، 

 صالتهم تكون معنا آمين .
 صى أسقف نيصصنياحة القديس غريغوريوس الني

م تنيح األب القديس غريغوريوس  091للشهداء سنة  221في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
م في أسرة مباركة فأخته القديسة ماكرينا  000أسقف نيصص ولد هذا القديس في كبادوكية سنة 

 وأخوه القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة الكبادوك . والقديس بطرس أسقف سبسطية أهتم
بتربيته بعد وفاة والده كل من أخته ماكرينا وأخيه باسيليوس . درس علوم البالغة وصار معلما له 

تزوج من امرأة فاضلة كانت تعيش معه بأسلوب يتفق مع تعاليم اإلنجيل وعاشا معا في حياة 
ذلك بتولية كاملة . نال هذا القديس درجة األغنسطس وتدرج إلى أن رفع إلى درجة الكهنوت وبعد 
تنيحت زوجته فتفرغ لخدمة الكنيسة وبعد أ ، رسم القديس باسيليوس في درجة رئيس أساقفة 

م ، كان إختيار اهلل للقديس غريغوريوس ليكون أسقفا على مدينة نيصص في  010الكبادوك سنة 
م . خدم الكنيسة بعلمه وقلمه وعظاته وقدوته . وقد القي هذا القديس شدائد كثيرة 011سنة 
األريوسيين فنفي في عهد اإلمبراطور األريوسي فالنس . عاد القديس من المنفي سنة  بسبب
م حضر القديس مجمع القسطنطينية . ولما أكمل  082م بعد أن هدأت األحوال وفي سنة 018

سعيه الصالح تنيح بسالم . وقد ترك للكنيسة مؤلفات كثيرة نافعة . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا 
 ئًما أبديا آمين .المجد دا

 وجود أعضاء القديسين أباهور وبيسورى وأمبيرة أمهما بالقرن الثالث الميالدي طوبه29
في مثل هذا اليوم كان وجود أعضاء القديسين أباهور "أبو الكنوز" وبسوري وأمبيرة أمهما وذلك 

ستشهدوا في زمان عبادة األوثان ووضع ت أجسادهم انهم كانوا من أهل شباس مركز دسوق . وا 
م غزا اإلفرنج ارض مصر ، وملكوا مدينة دمياط وما جاورها  2148في كنيسة بلدهم . وفي سنة 

من البالد . فخرج إليهم الملك الكامل ملك مصر يومئذ بجيوشه ، وفي أثناء مرورهم على البالد 
لقديسين ، هدموا وخربوا بعض الكنائس ، ومن بينها كنيسة شباس الموضوعة فيها أجساد هؤالء ا
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فأخذ الجنود تابوت القديسين ظنا منه ان يجد فيه شيئا ينتفع به . فلما فتحه وجد فيه هذه 
الجواهر الكريمة التي ال يعرف قيمتها . فألقاها بجوار حائط الكنيسة وأخذ التابوت وباعه . إال ان 

كما شهد بذلك أصحابه اهلل الطويل االناة تمهل عليه إلى ان دخل المعسكر . فكان هو أول من قتل 
عند عودتهم . أما األعضاء النفيسة فقد شاهدتها امرأة أحد الكهنة ، فأخذتها في طرف إزارها بفرح 

، ومن خوفها دخلت الكنيسة وأودعتها جأنبا وأعطتها بقطع من األحجار . وظلت األعضاء 
أراد إظهار هذه األعضاء مجهولة نحو عشرين عاما . الن المرأة كانت قد نسيت األمر . ولكن اهلل 

لمنفعة المؤمنين فتذكرتها المرأة وأعلمت المؤمنين بمكانها . فجاء الكهنة وحملوها وهم يصلون 
ويرتلون ، ووضعوها في تابوت جديد دأخل الكنيسة . ورسم أسقف الكرسي األنبا غبلاير ان يعيد 

اهلل من تلك األعضاء آيات  لهم في هذا اليوم ، وان تثبت أسماؤهم في دليل األعياد . واظهر
وعجائب كثيرة . منها ان ابنة إحدى المؤمنات كانت قد فقدت بصرها وانقطع رجاء شفائها . 

فتشفعت بهذه األعضاء الطاهرة فبرئت وعاد إليها بصرها ، فمجدت السيد المسيح الذي اكرم عبيده 
 المجد دائًما أبدًيا آمين . بهذه الكرامة العظيمة . صالة هؤالء القديسين تكون معنا ولربنا 

 إستشهاد القديسين مقرنيوس وتكال برمهات2
في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديسين مقرنيوس و تكال ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما 

 آمين .
 نياحة القديس نركيسوس

، وهوذا األب م تنيح األب القديس نركيسوس أسقف بيت المقدس  111في مثل هذا اليوم من سنة 
م فوي عهود ألكسوندروس قيصور الوذي كوان محبوا للنصوارى .  290قدم إلوى بيوت المقودس فوي سونة 

وكان هذا األب قديسا كامال في جميع تصرفاته ، فرعى شوعبه أحسون رعايوة ، ولوم يلبوث قلويال علوى 
كرسوويه حتووى مووات ألكسووندروس ، وقووام بعووده مكسوويميانوس قيصوور ، وهووذا أثووار االضووطهاد علووى 

سيحيين ، وقتل عددًاكبيرا من األساقفة وغيورهم ، وهورب الوبعض تاركوا كرسويه أموا هوذا األب فقود الم
منحه اهلل موهبة صنع العجائب ، ففي ليلة عيد القيامة كان الزيوت قود نفوذ مون القناديول ، فوأمر أن 

خيور لوم تمَل ماء فأضاءت . واستنار الجميع فى تلك الليلة من ضوء تعاليموه أيضوا . ولكون عودو ال
يسكت ، فحرك البعض ضده ، فاتهموه بخطية النجاسة ، وكان جزاء اهلل مرا على أولئوك الكواذبين ، 
إذ مات أحدهم محروقا ، واندلقت أمعاء آخور ، وذاب جسوم الثالوث مون دوام المورض ، وقتول رابوع ، 

 وتاب الخامس ذارفا الدموع معترفا بذنبه . 
فيها لئال يكون بقاؤه سببا في عثرة أحد ، وأذ لم يعرف من أما القديس فذهب إلى البرية وأختفى 

أمره شيئا ، أختاروا عوضه آنسانا اسمه ديوس ، فقام زمانا ثم تنيح فقدموا آخر اسمه غوردينوس 
. ولما انقضى زمان االضطهاد عاد األب نركيسوس إلى أورشليم فقابله شعبه بفرح عظيم . وطلب 
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فلم يقبل وآثر الوحدة . فألح عليه أن يبقى معه بالقالية فأقام معه إليه غورينوس أن يتسلم كرسيه 
سنة تنيح على أثرها غورينوس ، فتسلم القديس نركيسوس كرسيه . وكان قد كبر وضعف جدا ، 

فطلب من أبنائه أن يختاروا أسقفا آخر عليهم فأبوأ . وحث أن ألكسندروس أسقف القبادوقية 
ود ، ولما هم بالرجوع بعد العيد اذا بالشعب يسمع صوتا عظيما حضر إلى بيت المقدس ليصلى ويع

في كنيسة القيامة يقول " أخرجوا إلى باب المدينة الفالنى ، وأول من يدخل منه فهذا امسكوه 
وأبقوه مع نركيسوس ليساعده . فكما خرجوا إلى الباب التقوا باألسقف ألكسندروس فرجوه أن يقيم 

عد تمنع شيد ، ولبث معه الى أن تنيح ، وكانت مدة جلوس هذا األب مع األب نركيسوس ، فقبل ب
على كرسى األسقفية سبعا وثالثين سنة ، وجملة حياته مائة وست عشرة سنة . صالته تكون 

 معنا آمين .
 إستشهاد القديس ألكسندروس الجندى

لد هذا م إستشهد القديس ألكسندروس الجندي و 191ش  20في مثل هذأ اليوم أيضا من سنة 
القديس بمدينة روما وتربي فيها وكان جنديا في جيش اإلمبراطور مكسيميانوس ) عينه اإلمبراطور 

م مساعدا له على إيطاليا وأفريقيا ( . وحدث أن أمن القديس بالمسيحية  181دقلديانوس سنة 
ور أجابه فسمع بذلك اإلمبراطور فاستدعاه وطلب منه التبخير لَلوثان فرفض ومال أصر اإلمبراط

القديس بشجاعة مملوءة أدبا أنك صاحب سلطان أيها اإلمبراطور لك أن تفرضه على وأنا سعيد 
أني أهابك كإمبراطور لكني أحب إلهي أكثر منك فهدده اإلمبراطور بالموت ما لم يذبح لَلوثان . 

ور وأمر فأجابه الموت الذي تظن أنك تهددني به هو في نظر المسيحيين الحياة فغضب اإلمبراط
بتعليقه من يديه ويربط حجر في رجليه ثم بضربه وبحرق جثته وكان الرب يقيمه سالما ويقويه 

 وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 إستشهاد القديس جرجس بن العميد الشهير بابن المكين

لعميد الشهير بابن المكين . تعلم منذ صباه علوم في مثل هذا اليوم أيضا تنيح الراهب جرجس بن ا
الكنيسة ونبغ فيها ولشدة نسكه وزهده ترك العالم وغناه وكرس حياته للعبادة والصالة مع البحث 

بطره بالقاهرة حيث لبس االسكيم  -والدراسة والتأمل في عظائم اهلل في دير األنبا يوأنس القصير 
ة اللغات القبطية والعربية واليونانية . كما درس المنطق والفلك الرهباني وقد اهتم هذا األب بدراس

والتاريخ ووضع أربعة مؤلفات نافعة . وقد كان لهذا القديس أخ يسم األسعد إبراهيم كان يعمل كاتبا 
لجيوش الملك العادل في القرن الثالث عشر الميالدي . ولما أكمل القديس جرجس جهاده الحسن 

 لواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .تنيح بسالم ، بركة ص
 إستشهاد أنبا فليمون المغنى وأنبا أبالبيوس برمهات1

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان فيليمون وابالنيوس . وفيليمون هذا كان مغنيا ألريانوس والى 
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كليل الشهادة فدخل أنصنا ، وكان ابالنيوس مزمرا ، وكانا صديقين حميمين . واشتهيا أخذ ا
فيليمون يوًما على الوالي واعترف بالسيد المسيح أمامه فأمر أن يرموه بالسهام . وحدث أن دخل 
بعده القديس ابالبيوس وفى يده المزمار ، واعترف هو أيضا بالسيد المسيح . فلما عرفه الوالي 

هام الى ناحية الوالي غضب جدا وأمر أن يرموه بالسهام هو اآلخر . وفى أثناء ذلك رجعت الس
فأصابت عينه فقلعتها . أما القديسان فقد أكمال جهادهما وناال اكليل الشهادة . صالتهما تكون 

 معنا . آمين .
 إستشهاد مريم اإلسرائيلية

فى مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة مريم اإلسرائيلية . ولم تكن هذه القديسة تعرف السيد المسيح 
رة ، ولما أرادت التوبة والرجوع الى السيرة الصالحة أرسل لها الرب رجال قديسا ، وكانت رديئة السي

قام بوعظها ، وعرفها طريق الخالص باإليمان بالسيد المسيح وقال لها ان النفس البد أن تعطى 
جواب عن جميع أعمالها في يوم القيامة وانها بعد الموت وفراق هذا . العالم ستحاسب عما فعلت 

له : )" ما هو الدليل على قولك هذا الذي نحن تذكره التوراة الذي أعطاه اهلل لموسى النبي . فقالت 
، كما لم يقل بهذا آبائي فأثبت لي صحة قولك بالبراهين الشرعية والعقلية فأثبت لها ما طلبت . 

ها" ان ولما ثبتت أقواله في عقلها قالت : " ان تبت عن أعمالي النجسة فهل يقبلني اهلل ؟ فأجاب
آمنت بأن المسيح جاء الى العالم لخالص البشر ، وسلكت سبيل التوبة ، يقبلك اهلل ا . فآمنت 
وتابت . ثم لما بلغ خبرها للوالى أحضرها أمامه فأصرت على مسيحيتها فأمر بقطع رأسها بحد 

 السيف . ونالت اكليل الشهادة . شفاعتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين .
 تذكار إستشهاد مينا فى زمن العرب

في هذا اليوم تذكار إستشهاد مينا فى زمن العرب . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا 
 آمين .

يرينى العذراء ومن معهم من القرن الرابع الميالدى برموده4  إستشهاد بقطر وداكيوس وأكاكيوس وا 
طر وداكيوس وايريني العذراء ومن معهم من رجال في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون . بق

ونساء وعذارى . وذلك أنهم كانوا في زمان تملك الملك قسطنطين الكبير وابنه ، اللذين هدما معابد 
كثيرة للوثنيين ثم حوالها إلى كنائس على اسم السيدة العذراء وأسماء القديسين . ولما ملك 

حسن كهنتها وقتل عددا عظيما من المسيحيين ورفع إليه يوليانوس الكافر عضد عبادة األوثان وأ
بعضهم خبر هؤالء القديسين وما أجروه بالبرابي واألصنام فقبض عليهم وعذبهم بأنواع العذاب 

 وأخيرا قطع رؤوسهم فنالوا إكليل الشهادة صالتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين
 نياحة القديس أوكين
م تنيح القديس العظيم أوكين . ولد بالقزم )  080للشهداء  91ضا من سنة فى مثل هذا اليوم أي
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منطقة جبلية بالقرب من السويس ( بالقرب من البحر األحمر وكان معاصرا للقديس األنبا 
أنطونيوس أب الرهبان وكانت صناعته التقاط األصداف والاللي الثمينة من قاع البحر يبيعها 

الفقراء . اشتاق إلى حياة الرهبنة فذهب إلى أحد أديرة األنبا  ويعيش من ثمنها ويتصدق على
باخوميوس بالصعيد وترهب فيه وبعد مدة رجع إلى بلده ومنها إلى بالد ما بين النهرين ) هي 
العراق حاليا ( ومعه سبعون راهبا تتلمذوا على يديه وهناك سكن في مغارة بالقرب من نصيبين 

راهبا فبني لهم ديرا وبذلك أسس الحياة  050يرون حتى بلغوا وحوله تالميذه والتف حوله كث
الرهبانية في تلك البالد ، وتعرف بالقديس يعقوب وتنبأ له بأنه سيصبح أسقفا على نصيبين 

فتحققت نبوته وصارت بينهما صداقة روحية قوية . وصنع الرب على يديه آيات وعجائب وأشفيه 
كثيرين من الوثنين . ولما شأخ وقرب موعد نياحته فصلى  كثيرة فذاع صيته وكان سببا في ايمان

القديس صالة قصيرة واسلم روحه بيد الرب الذي أحبه وامتَلت القالية من رائحة طيب زكي فصلى 
عليه تالميذه ودفنوه في ديره قرب نصيبين ومازال دير مار أوكين ) مار أوجين ( موجودا في سفح 

تابع لكنيسة السريان األرثوذكس . بركة صلواته فلتكن معنا  جبل األزل المطل على نصيبين وهو
 ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد أنبا يشوع وأنبا يوسف تلميذى القديس ميليوس بجبل خوراسان برموده20
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان الراهبان األنبا يشوع واألنبا يوسف ، تلميذا األب القديس 

بجبل خوراسان بالقرن الثالث الميالدى وسترد سيرتهما في اليوم الثامن والعشرين من هذا  ميليوس
الشهر ، وهو اليوم الذي إستشهد فيه معلمهما الروحاني األنبا ميليوس . صالتهما تكون معنا . 

 آمين
 205نياحة أنبا يوأنس بابا األسكندرية ال

الكاموول والحكوويم العاقوول البابووا يوووأنس السووابع عشوور  فووي مثوول هووذا اليوووم تنوويح البابووا الفاضوول والحبوور
( من بطاركة الكرسي األسكندري . وكان والدا هوذا األب مسويحيين تقيوين مون أهول 205البطريرك ) 

ملوي في الصعيد فلما أتوم السونة الخامسوة والعشورين مون عموره زهود العوالم الزائول ومضوى إلوى ديور 
عبد السيد وأنتقل منه إلى دير القوديس األنبوا بووال بعود القديس أنطونيوس وترهب هناك وكان اسمه 

تعميره فأجهد نفسه في العبادة وانكب على تثقيف نفسه فتعلم القراءة والكتابة ألنه لم يكن يعرفهموا 
من قبل وتبحر بعد ذلك في دراسة الكتب المقدسة وبعد أن أجهد نفسه فوي الفضويلة والنسوك وتوزود 

ره اآلبوواء الرهبووان ليكووون قسيسووا لهووم علووى ديوور أنبووا بوووال فرسوومه البابووا بعلوووم الكنيسووة وكتبهووا أختووا
( مع زميله مرجان االسويوطي الوذي صوار فيموا بعود البابوا بطورس السوادس  200يوأنس البطريرك )

( تشواور اآلبوواء  204( الوذي قبلوه ولموا تنويح البابووا بطورس السوادس البطريورك )  204البطريورك )
خنةنوووة فووي مووون يصوولح للبطريركيووة ووقوووع إختيووارهم علوووى تقووديم هوووذا األب األسوواقفة والكهنووة واألرا
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فأحضروه من الدير إلى مصر وعملوا قرعة هيكلية كما جرت العادة وبعد القداسات التي أقيمت لمدة 
ثالثووة أيووام تمووت القرعووة فسووحب اسوومه فرسووم بطريركووا فووي كنيسووة الشووهيد مرقوريوووس أبووي سوويفين 

م ( وبعود رسوامته  2111يناير سونة  21ش )  2440طوبة سنة  1بمصر القديمة في يوم األحد 
وقبوول قووراءة اإلنجيوول فتحوووا بوواب مقبوورة اآلبوواء البطاركووة ليأخووذ كالعووادة الصووليب والعكوواز موون المتنوويح 
سلفه فلما نزل المقبرة وأخذ الصليب ، طقطق العظم في المقبرة في وجهه ففزع لوقتوه وأمور بأبطوال 

الصولبان أو العكواكيز كثيورة ثوم أبطول هوذا التقليود وكوان الغورض منوه أن يوتعظ هذه العادة قائال : ان 
الخلووف موون مصووير السوولف حتووى ال يغتوور بووالمركز ويتكبوور فتكووون رؤيتووه لمصووير سوولفه عظووة وعبوورة 
دائمووة أمامووه ولبووث البابووا بعوود رسووامته مقيمووا أسووبوعا فووي مصوور القديمووة وبعوودها توجووه إلووى القاليووة 

 وم . البطريركية بحارة الر 
وأهووتم هووذا البابووا بتشووييد الكنووائس واألديوورة وترميمهووا وتكريسووها فووتم فووي موودة رئاسووته تشووييد كنيسووة 
حسنة بدير القوديس العظويم أنبوا بووال أول السوواح بجبول نصور . وكرسوها بنفسوه وكوان فوي صوحبته 

وجي الوذي األنبا أبرآم أسقف البهنسا . وجماعة من األراخنةنة . وعلي رأسهم األرخن جرجس السور 
قووام بنفقووات هووذه الكنيسووة وبعوود هووذا قووام البابووا ببنوواء كنيسووة مقدسووة ومائوودة ومبووان مختلفووة بوودير 
القووديس الجليوول أنبووا أنطونيوووس أبووي الرهبووان وكرسووها أيضووا بيووده الكريمووة ، ورسووم هنوواك قمامصووة 

فوي وقسوسا وشمامسة وقام كذلك بالصرف علوى هوذه العموارات األرخون المكورم جورجس السوروجي و 
ش وردت األوامور السولطانية بزيوادة الضورائب فوي  2452السنة التاسوعة مون رئاسوته أي فوي سونة 

أرض مصر على النصارى واليهود ثالثة أضعاف مقدارها فكانت ضرائب الطبقة العالية أربعوة دنوانير 
ان والمتوسوطة دينوارين واألخيورة دينوارا واحودا ثوم زيودت بعود ذلوك وفرضوت علوى فئوة القسووس والرهبوو

واألطفال والفقراء والمتسولين ولوم يسوتثنوا منهوا أحودا وكوان الملتزموون بتحصويلها يحضورون سونويا 
 من قبل السلطان فكانت أيامه شدة وحزن على أرباب الحرف والفقراء 

وحدث في أيامه غالء عظويم أعقبوه زلوزال كبيور بمصور أسوتمر فوي نصوف الليول مقودار سواعة حتوى 
دمت المنووازل وارتجووف النوواس ثووم رحووم اهلل شووعبه ورفووع عوونهم هووذه تزعزعووت أساسووات األرض وتهوو

 الشدائد المرة . 
م  2141ولما تنيح األنبا خريستوذلو الثالث والثاني بعد المائة من مطارنة كرسي أثيوبيا فوي سونة 

م ( جماعوة مون  2144ش )  2410حضر إليه في السنة السابعة عشرة من رئاسته أي في سنة 
لهوم مطرانوا فرسوم لهوم الراهوب يوحنوا أحود قسووس ديور أبينوا العظويم أنبوا أنطونيووس أثيوبيا يطلبون 

 ودعاه يوأنس الرابع عشر في االسم وعادوا به فرحين . 
وقد عمر هذا البابا طويال وعاش في شيخوخة صالحة راعيا شعبه الرعاية الحسنة ولما أكمل سعيه 

 ش  2412برمودة سنة  20مرض قليال وتنيح بسالم في يوم أثنين البصخة 
م ( بعد أن جلس على الكرسي ثماني عشرة سنة وثالثة أشهر وثمانية  2145أبريل سنة  10) 
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أيام ودفن بمقبرة اآلباء البطاركة بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة وقد كان 
شهر واحد عشر يوًما معاصرا للسلطان أحمد الثالث والسلطان محمود األول وخال الكرسي بعده مدة 

 . نفعنا اهلل ببركاته . آمين
 إستشهاد القديسة دابامون والسياف بؤونه20

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة دابامون وأمها صوفيه ، وذلك أن أنسوانا يودعي ورشونوفة قود 
طلب لَلسقفية فهرب إلى طحمون من كرسي بنا ، فاستضافه أخووان يودعيان بصوطامون ودابوامون 

وفي تلك الليلة ظهر له مالك الرب قائال لماذا أنت نائم والجهاد قائم واألكاليل معدة قم انطلق إلى  .
الووالي واعتورف بالمسوويح لتنوال إكليوول الشوهادة . ولمووا اسوتيقظ قووص الرؤيوا علووى األخووين . فوواتفقوا 

. فعذبهم وألقاهم في  جميعا على نوال اإلكليل وذهبوا إلى الوالي واعترفوا أمامه باسم السيد المسيح
السجن ثم أخذهم معه من بنشليل إلى سنهور وعرض عليهم التبخير لَلوثان فوأبوا ، فعوذبهم وكوان 
الرب يرسول مالكوه يعوزيهم . ومون هنواك توجوه بهوم إلوى صوا حيوث أعلموه كهنوة األصونام عون امورأة 

ا ابنوة تودعي يونوا بناحية دجوة تدعي دابوامون تسوب اآللهوة وهوذه كانوت امورأة صوالحة محسونة ولهو
وكانتا تنسجان األقمشة وترسومان عليهوا الرسووم الجميلوة . وتتصودقان بموا يفضول عنهموا . فأرسول 
إليهووا الوووالي سوويافا يوودعي أولوووجي . وهووذا إذا رأى منهووا حسوون السوويرة وجمووال الطبوواع . أمتنووع عوون 

عوذبها الووالي كثيورا وأمور قتلها وأخذها معه إلى الوالي وهناك تقابلوت بالقوديس ورشونوفة ورفيقواه . ف
السوياف  -بعصرها بالمعصرة وكان الرب يقويها ويعيدها صحيحة . وفي أثناء ذلك اعتورف أولووجي 

بالسوويد المسوويح فقطعوووا رأسووه ونووال إكليوول الشووهادة . وقوود أموور الوووالي أن  -الووذي كووان قوود أحضوورها 
هي فكانت فرحوة مسورورة فقطعووا تقطع رقبتها خارج المدينة فخرجوا بها والنساء حولها باكيات أما 

 رأسها ونالت إكليل الشهادة 
 صالتها تكون معنا . آمين

 تذكار إغالق هياكل األوثان وفتح الكنائس
م صودرت أوامور الملوك البوار قسوطنطين الكبيور إلوى جميوع الوبالد  021في مثل هذا اليووم مون سونة 

ان وصووول تلووك األواموور إلووى مدينووة الخاضووعة لسوولطانه بووإغالق هياكوول األوثووان وفووتح الكنووائس . وكوو
اإلسكندرية في مثل هذا اليوم ، فشمل الفرح المسكونة كلهوا واشوترك السومائيون موع األرضويين فوي 
ذلووك الفوورح العظوويم . وقوود جعوول المسوويحيون موون هووذا اليوووم عيوودا عظيمووا . وكووان ذلووك فووي أوائوول 

 .  بطريركية األنبا ألكسندروس األول بابا اإلسكندرية التاسع عشر
 صالته تكون معنا . آمين

 من باباوات األسكندرية 200نياحة القديس البابا يوأنس أل 
 للشهداء األبرار  2404في مثل هذا اليوم من سنة 
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م ( تنوويح البابووا يوووأنس السووادس عشوور البطريوورك الثالووث بعوود المائووة .  2128يونيووة سوونة  25) 
مسيحيين من طوخ النصارى بكرسوي المنوفيوة ،  ويعرف هذا البابا باسم يوأنس الطوخي وكان والداه

فربيا نجلهما وكان يدعي إبراهيم أحسن تربية وزوداه بكل معرفة وأدب وعلمواه أحسون تعلويم وكانوت 
نعمة اهلل حالة عليه منوذ صوباه فنشوأ وترعورع فوي الفضويلة والحيواة الطواهرة . ولموا تنويح والوده زهود 

دير القديس أنطونيوس ببرية العربة وترهب فيه ولبس الزي العالم واشتاق لحياة الرهبنة فمضى إلى 
الرهباني واتشح باالسكيم المقودس . فلموا تفاضول فوي العبوادة والنسوك أختواره اآلبواء الرهبوان فرسومه 
البابا متاوس الرابع بكنيسة السويدة العوذراء بحوارة زويلوه قسوا علوى الودير الموذكور فوازداد فوي رتبتوه 

ى شواع ذكور ورعوه واتضواعه ودعتوه . ولموا تنويح البابوا البطريورك متواؤس الجديدة فضوال وزهودا حتو
وخال الكرسي بعده اجتمع اآلباء األساقفة والكهنة واألراخنةنه إلختيار الراعي الصالح فأنتخبوا عددا 
من الكهنة والرهبان وكان هذا األب من جملتهم وعملوا قرعة هيكلية بعود أن أقواموا القداسوات ثالثوة 

م يطلبون من اهلل سبحانه وتعالي أن يرشدهم إلى من يصلح لرعاية شوعبه ولموا سوحب اسوم أيام وه
هذا األب في القرعة علموا وتحققوا أن اهلل هو الذي أختاره إلى هذه الرتبة . وتمت رسامته في يووم 

م ( ودعوووي يووووأنس  2111موووايو سووونة  5ش )  2091برمهوووات سووونة  9األحووود المبوووارك الموافوووق 
 ، وكان االحتفال برسامته فخما عظيما عم فيه الفرح جميع األقطار المصرية . السادس عشر 

وقد اهتم بتعمير األديرة والكنائس فقد قام بتعميور المحوالت الكائنوة بالقودس الشوريف وسودد موا كوان 
عليها من الديون الكثيرة وجدد مباني الكنائس واألديرة وكرسها بيده المباركة ، وأهتم خصيصا بودير 

قديس أنبا بوال أول السواح وكان خربا مدة تزيد على المائة سنة فجدده وفتحه وعمره وأعاده إلوى ال
أحسوون ممووا كووان عليووه وجهووز لووه أوانووي وكتبووا وسووتورا وذخووائر ومضووى اليووه بنفسووه وكرسووه بيووده 

 15ش )  2412بشوونس سوونة  29المقدسووة ورسووم لووه قسوسووا وشمامسووة ورهبانووا فووي يوووم األحوود 
م ( . وقد زار دير القديس العظيم أنطونيوس أب الرهبان المعروف بوالعرب بجبول  2105مايو سنة 

م ( وكان بصحبته رئيس الدير  2118ش )  2095القلزم أربع دفعات األولي في شهر كيهك سنة 
م ( فوي  2195ش )  2422برمودة سنة  10وكاتب القالية السابق وبعض الرهبان ، والثانية في 

وكان معه القس يوحنا البتول خادم بيعة كنيسة العذراء بحارة الروم والشماس ختام الصوم المقدس 
المكرم واألرخون المبجول المعلوم جورجس الطووخي أبوو منصوور والمعلوم سوليمان الصوراف الشونراوي ، 

م (  2105ش )  2412م ( ، والرابعووة فووي سووونة 2102ش )  2421والثالثووة فووي مسوورى سوونة 
 .  لتكريس دير القديس أنبا بوال
ش وقع اضطهاد على الشعب األرثوذكسوي بمصور المحروسوة  2421وفي شهر أبيب المبارك سنة 

في زمن الوالي محمد باشا بسبب وشاية وصولته بوأن طائفوة النصوارى األقبواط أحودثوا مبواني جديودة 
في كنائسهم فعين على الكنائس أغوا مون قبلوه ورجوال المعموار وقضواة الشورع للقيوام بالكشوف علوى 

ائس فنزلوا وكشفوا وأثبتوا أن في الكنائس بناء جديدا ولكن عناية اهلل تعالي لم تتخل عن شعبه الكن
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بصلوات البابا الطاهر فحنن على أمته القبطية قلوب جماعة من أمراء مصر وأكابر الدولة وتشوفعوا 
مصوري والمعلوم عند الوالي فقرر علويهم غراموة فواجتمع البابوا بالسوادة األراخنةنوه المعلوم يوحنوا أبوو 

جوورجس أبووو منصووور والمعلووم إبووراهيم أبووو عوووض واتفووق الوورأى بيوونهم علووى أن يطوووف البابووا المكوورم 
حارات النصارى ويزور البيوت ويحصول منهوا موا يمكون تحصويل هوذه الغراموة قوام السوادة األراخنةنوه 

وء والسوالم بتسديدها ألربابها وحصل فرح عظيم فوي البيعوة المقدسوة وفتحوت الكنوائس ورفورف الهود
في سائر البيع الطاهرة ولكن البابا تأثر من طوافه على المنازل فتوجه إلى دير القوديس أنطونيووس 

 ش للترويح عن نفسه .  2421مسرى سنة  1في 
ش اشووتاق البابووا أن يعموول الميوورون المقوودس فأجوواب الوورب طلبتووه وحوورك أنسووانا  2429وفووي سوونة 

أبووو منصووور نوواظر كنيسووتي المعلقووة وحووارة الووروم وكووان  مسوويحيا هووو األرخوون الكبيوور المعلووم جوورجس
محبا للفقراء والمساكين ، مهتما بمواضع الشهداء والقديسين ، وكان مشتركا مع البابا في كل عمل 
صالح فجهز مع قداسة البابا ما يحتاج إليه عمل الميرون وتم طبخه وكرسه البابا بيده الكريمة في 

روم واشترك في هذا االحتفال العظيم اآلبواء األسواقفة والرهبوان والشويوخ بيعة السيدة العذراء بحارة ال
ألن الميوورون لووم يكوون قوود طووبخ منووذ مووائتين وسووبع وأربعووين سوونة تووولى فيهووا الكرسووي ثمانيووة عشوور 

 بطريركا . وهو أول من قام ببناء القالية البطريركية بحارة الروم وخصص لها إيرادات وأوقافا . 
م ( قام هذا البابا بزيارة القدس الشريف ومعه بعض األساقفة  2109سنة ش )  2415وفي سنة 

وكثير من القمامصوة والقسووس واألراخنةنوه عون طريوق البور السولطاني وقود قوام بنفقوة هوذه الزيوارة 
المقدسة الشماس المكرم واألرخن المبجل الشيخ المكين المعلم جرجس أبو منصور الطوخي بعد أن 

 صيانة بيعة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة بمصر . تكفل بنفقة ترميم و 
وكان البابوا يفتقود الكنوائس ويوزور الوديارات والبيوع كموا زار بيعوة موار مورقس اإلنجيلوي باإلسوكندرية 
وطاف الوجهين البحوري والقبلوي وأديرتهموا وكنائسوهما وكوان يهوتم بأحوالهموا ويشوجعهما ورتوب فوي 

الكنيسووة وهووي جسوود المسوويح ودمووه ألجوول المرضووى والمطووروحين  موودة رئاسووته الووذخيرة المقدسووة فووي
 الذين ال يقدرون على الحضور إلى الكنائس . 

وكووان البابووا محبوبووا موون جميووع النوواس وكانووت الطوائووف تووأتي اليووه وتتبووارك منووه كمووا كووان موضووع 
ا للزائورين تكريمهم واحترامهم ألنه كان متواضعا وديعا محبا رحوما على المساكين وكان بابه مفتوحو

وملجووأ للقاصوودين والمتوورددين وكانووت جميووع أيووام رئاسووته هادئووة وكووان اهلل معووه فخلصووه موون جميووع 
 أحزانه وأجاب طلباته وقبل دعواته وعاش في شيخوخة صالحة مرضية . 

ولما اكمل سعيه مرض قليال وتنيح بسالم هو وحبيبه األرخن الكريم جرجس أبو منصور في أسبوع 
الجميع وحضر جماعة األساقفة والكهنة واألراخنةنه وحملوا جسده بكرامة عظيموة واحد فحزن عليه 

وصلوا عليه ودفنوه في مقبرة البطاركة بكنيسة الشوهيد مرقوريووس أبوي سويفين بمصور القديموة فوي 
 ش بعد أن جلس على الكرسي أثنين وأربعين سنة وثالثة أشهر  2404بؤونه سنة  20
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 صالته تكون معنا . آمين
 222س البابا ديمتريوس الثاني البطريرك ال جلو 

م ( توووذكار جلووووس البابوووا  2811يونيوووو سووونة  25ش )  2518فوووي مثووول هوووذا اليووووم مووون سووونة 
علووى كرسووي الكوورازة المرقسووية . ولوود هووذا األب ببلوودة جلوودة  222ديمتريوووس الثوواني البطريوورك ال 

ير أختاروه للرئاسة فأحسن اإلدارة محافظة المنيا وترهب بدير القديس مقاريوس ولما تنيح رئيس الد
. ونظرا لما اتصوف بوه مون حسون الصوفات رسوموه بطريركوا خلفوا للبابوا العظويم األنبوا كيورلس الرابوع 

وقود أكمول بنواء الكنيسوة المرقسوية الكبورى كموا شويد جملوة مبوان فوي البطريركيوة  220البطريرك ال 
ل بفووتح قنوواة السووويس وقابوول أعظووم م حضوور االحتفووا 2819وفووي ديووره بناحيووة أتووريس . وفووي سوونة 

الملوك ونال حسن االلتفات من السلطان عبد العزيز ، انه عندما تقدم منوه هوذا البابوا للسوالم عليوه 
، قبله على صدره ففزع السلطان من ذلك . فوثب الحجاب عليه ثم سألوه قائلين : لماذا فعلت هكذا 

( . فأنا بتقبيلي هوذا قود قبلوت يود 2:  12لرب )ام ؟ فقال : ان كتاب اهلل يقول : قلب الملك في يد ا
اهلل . فسر السلطان من حسن جواب البابا وأنعم عليه بكثير من األراضي الزراعية لمساعدة الفقوراء 
والمدارس وقد طواف البطريورك فوي بوأخرة حكوميوة متفقودا كنوائس الوجوه القبلوي فورد الضوالين وثبوت 

بع سونوات وسوبعة أشوهر وسوبعة أيوام تنويح بسوالم ليلوة عيود المؤمنين وبعد ان أكمل في الرئاسة س
 م (  2810يناير سنة  28ش )  2581طوبة سنة  22الغطاس 

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديس القس مكسي الشنراوي

لذي م ( إستشهد القديس القس مكسى ا 004للشهداء )  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
من شنرا ) قرية قديمة مازالت بنفس اسمها مركز الفشن في خط بني سويف ( . كان رحوما محبا 
للفقراء والمساكين ولما رأوا فضائله رسموه قسا على كنيسة بلدة شنرا وكان أمينا في خدمته ومثاال 

ووعظهم أن  حسنا للكاهن الخادم ، سمع بأوامر دقلديانوس التي تأمر بعبادة األوثان فجمع شعبه
يثبتوا على اإليمان بالسيد المسيح وفيما هو مع الشعب في الكنيسة أتى اليه أعوان الوالي وقيدوه 
وأتوا به إلى الوالي فأمره الوالي بالتبخير لَلوثان فرفض فغضب الوالي غضبا شديدا وأمر أن يغلي 

النار وصار المرجل زيت في مرجل ويلقوه فيه فبسط القديس يديه وصلى وللوقت انطفأ لهيب 
كالماء البارد ورآه كثيرون فأمنوا بالسيد المسيح فقطع الوالي رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة وطرح 
القديس مكسى في السجن . وظهر له مالك الرب وشجعه ثم أحضره وعذبه عذابات شديدة احتملها 

لشهادة . ولما تحير الوالي بصبر وبسبب ذلك آمن كثيرون واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل ا
في أمره أرسله إلى ارمانيوس والي اإلسكندرية فعذبه كثيرا ثم ضعه في السجن فظهر له مالك الرب 
وعزاه وفيما هو يخاطبه استودع روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه واحتمل من اجله وهكذا اكمل 

 ، ولربنا المجد دائًما . آمين جهاده المقدس ونال إكليل الشهادة ، بركة صالته تكون معنا
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 تكريس كنيسة قزمان و دميان وأخوتهما بؤونه11
في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس كنيسة القديسين قزمان و دميوان وأخوتهموا انتيمووس والونوديوس 
وأبرابيوس وأمهم ثاؤذوتي كانوا من إحدى بالد العرب وكانت أمهم تخواف اهلل محبوة للغربواء رحوموة 

 ملت عليهم صغارا فربتهم وعلمتهم مخافة الرب . وقد تر 
وتعلم قزمان ودميان مهنوة الطوب وكانوا يعالجوان المرضوى بوال أجور أموا أخوتهموا فمضووا إلوى البريوة 
وترهبوا ، ولما كفر دقلديانوس وأمر بعبادة األوثان أعلموه عن قزمان ودميان أنهما يبشران فوي كول 

دم عبادة األوثان فأمر بإحضارهما وتسليمهما لوالي المدينة مدينة بالسيد المسيح ويحرضان على ع
الذي عذبهما بأنواع العذاب المختلفة ثم اسوتعلم منهموا عون مكوان أخوتهموا ولموا عرفوه استحضورهم 
وأمهوم أيضووا فووأمر أن يعصور الخمسووة فووي المعصوورة ولموا لووم يوونلهم آذى أخورجهم وألقوواهم فووي أتووون 

طوورحهم فووي مسووتوقد حمووام وأخيوورا وضووعهم علووى أسوورة موون الحديوود النووار ثالثووة أيووام وثووالث ليووال ثووم 
السأخن وفي هوذه جميعهوا كوان الورب يقوويهم ويشوفيهم ولموا تعوب الووالي مون تعوذيبهم أرسولهم إلوى 
الملك فعذبهم هو أيضا وكانت أمهم تعزيهم وتصبرهم فانتهرها الملك فلعنته في وجهه ولعنت أوثانه 

إكليول الشوهادة . وبقوي جسودها مطروحوا لوم يجسور أحود أن يدفنوه النجسة فأمر بقطع رأسوها ونالوت 
وكان القديس قزمان يصرخ في أثناء ذلك قائال : " يا أهول هوذه المدينوة ألويس بيونكم أحود ذو رحموة 
فيستر جسد هذه األرملة العجوز ويدفنها ؟ " عند ذلك تقدم بقطر بن رومانوس وأخذ الجسود وكفنوه 

 ثم دفنه . 
بما عمل بقطر أمر بنفيه إلى ديار مصر وهناك نال إكليل الشهادة وفي الغد أمر ولما علم الملك 

الملك بقطع رؤوس القديسين قزمان ودميان وأخوتهما . فنالوا إكليل الحياة في ملكوت السموات . 
وبعد انقضاء زمان االضطهاد بنيت لهم كنائس عديدة أظهر الرب فيها آيات وعجائب كثيرة 

 نا ، ولربنا المجد دائًما . آمينشفاعتهم تكون مع
 إستشهاد القديس بطالن الطبيب ومن معه أبيب29

وفي مثل هذا اليووم إستشوهد القوديس الجليول موار بطوالن الطبيوب . ولود فوي بلودة تعميودون مون أب 
وثني اسمه أسطوخيوس وأم مسيحية تدعي أونالة . فعلمواه مهنوة الطوب وكوان بوالقرب مون منوزلهم 

عبر بطالن أمامه يتأمل اعتدال قوامه وكمال عقله وكثرة علمه ويتحسر عليه لبعوده قس فكان كلما 
عن اهلل وكان يطلب من اهلل في صالته أن يهديه ويرشوده إلوى طريوق الخوالص . ولموا اكثور الطلبوة 
والسؤال إلى اهلل من أجله ، أعلمه الرب في رؤيا أنه سيؤمن على يديه . ففرح بذلك وصوار يحادثوه 

جتاز به إلى أن تمكنت عري المودة بينهما . فعرفه القس فساد عبادة األصنام وبين له شرف كلما ا
ديانة السيد المسيح وأفضلية حياة تابعيها ، وأن الوذين يؤمنوون بالمسويح تجوري علوى أيوديهم آيوات 
 وعجائب فلما سمع بطالن الطبيب فرح واشتهي أن يعمله ليكمل له قصده في الطب ففي أحد األيوام
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لدغت حية إنسانا وظلت قائمة تحته . فقال في نفسه " أجرب تعلويم القوس معلموي الوذي قالوه لوي " 
أن آمنت بالسيد المسويح تصونع آيوات وعجائوب " ثوم أقتورب مون ذلوك اإلنسوان وصولى صوالة طويلوة 
طالبا من السيد المسيح أن يظهر قوته في إبرائه وفي قتول الحيوة لوئال توؤذي آخورين . وعنود فراغوه 
من صالته قام الرجل سالما ، وسوقطت الحيوة ميتوة . فوازداد إيمانوا ومضوى إلوى القوس وتعمود علوى 
يده وظل يمارس مهنة الطب . وحدث أن جاءه رجل أعمي ليداويه فطرده أبوه فسأله القديس : من 
هذا الذي طلبني ؟ " فأجابه : أنه اعمي ليس لك فوي شوفائه حيلوة . فودعاه القوديس وسوأله هول إذا 

بصرت تؤمن باإلله الذي ابرأ عينيك ؟ فقال له : نعم . فصلى القديس صالة عميقة . ثم وضع يده أ
على عيني األعمى وقال له : باسم المسيح أبصور . فأبصور للوقوت ، وآمون بالسويد المسويح . فلموا 

 رأى أبوه ذلك آمن هو أيضا . فأحضرهما القديس إلى القس فعمدهما . 
يده ووزع كل ماله على المساكين وصار يداوي المرضى بدون أجر ويطلب ولما تنيح أبوه حرر عب

منهم اإليمان بالمسيح ، فحسده األطباء وسعوا به وبالقس وبجماعة كثيرة كانوا قد آمنوا لدي 
ذ لم يكترثوا بتهديده عذبهم  الملك . فاستحضرهم وهددهم بالتعذيب ان لم يكفروا بالسيد المسيح . وا 

وسهم أما القديس فقد بالغ في تعذيبه بأن ألقاه لَلسود فلم تؤذه وكان الرب يقويه كثيرا ثم قطع رؤ 
 ويشفيه . ثم آمر أخيرا بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة . صالته تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديس أنبا بضابا ورفيقيه
العظويم األنبووا م وهوي السوونة األولوي للشووهداء إستشوهد القووديس  184فوي مثوول هوذا اليوووم مون سوونة 

بضابا الملقب بالجوهري أسقف مدينة قفط بالصعيد . وزميليه األبوين القوس إنودراوس ابون خالتوه ، 
والقووديس خريسووتوذللو فووي أيووام الوووالي أريووانوس وعهوود اإلمبراطووور دقلووديانوس . ولوود هووذا القووديس 

ه التربيوة المسويحية العظيم في مدينة أرمنت مركز األقصر بمحافظة قنا ، مون أبووين مسويحيين ربيوا
منذ نعومة أظفاره . وكانت لوالدته شقيقة رزقت بغالم أسمته إندراوس ، وقد تربي هذا الغالم التربية 
المسيحية الحسنة فتألقت نفسه مع ابن خالته بضابا وتحالفا على ترك العالم . فعكفوا علوى مطالعوة 

نهموا حجوة زمانوه فوي الوورع والتقووى الكتب الدينية التي شغفا بهوا فاتسوعت موداركهما وأصوبح كول م
ولما بلغ بضابا العاشرة من عمره كان حافظا ألكثر الكتوب الدينيوة والتعواليم الروحيوة وكوان أنودراوس 
يعكف معه على قراءة الكتاب المقدس ومطالعة كتب الوعظ والتعليم وبذلك كان الروح القدس ينطوق 

ذا أكوال فانهموا ال يتنوأوالن سوووي  علوى فمهموا وكانوا يصوومان يوومين أسوبوعيا بوال طعوام وال شوراب وا 
 الخبز والملح مع مداومة الصالة ليال ونهارا . 

وذات يوم بينموا كانوا يفكوران فوي العوالم الباطول وأتعابوه الكثيورة وملذاتوه ومصوائبه العديودة ، إذ بهموا 
الجبول الشورقي  يعزمان على ترك اآلهل واألقرباء واالعتكاف فوي مكوان بعيود عون األنظوار فوذهبا إلوى

فوجدا هناك القديس أنبا إيساك في الموضع الذي تعبد فيه بعده القديس أنبا بالمون . فعزاهما هوذا 
القديس وقواهما على احتمال المتاعب ليناال الحياة األبدية ثم باركهموا وأمرهموا أن ينفوردا فوي مكوان 
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ا بضوابا : " سووف يوا بنوي ترعوي آخر يستطيعان فيه أن يقضيا كول الوقوت فوي العبوادة ثوم قوال لَلنبو
قطيع المسيح وتحل بك أتعاب وشودة واضوطهادات عظيموة " . وقوال ألنودراوس " وأنوت أيضوا سوتنال 
إكلويال معوودا لووك بعوود الجهوواد " ثووم فارقوواه وذهبووا إلووى الجهووة الغربيووة حيووث بنيووا لهمووا صووومعة للعبووادة 

المقدسة نظير مبالغ قليلة ليقضيا منهوا والنسك ، وكانت لهما دراية تامة ومهارة فائقة بنسخ الكتب 
حاجاتهما ويوزعا الباقي على البؤساء والمساكين . فسمع بخبرهما أسقف تلك البالد فحضور إليهموا 
ورسم القوديس األنبوا بضوابا قسوا ، والقوديس إنودراوس شماسوا وكانوا يوذهبان إلوى كنيسوة فوي إحودى 

لخدموة الكهنوتيوة . وفوي أحود األيوام دخوال الكنيسوة المدن القريبة منهما مرة كل أربعوين يوًموا الداء ا
ووقف القديس األنبا بضابا إجالال واحتراما . وفي أثناء ذلك كان األسقف جالسا علوى كرسويه ينظور 
إلى القوديس بضوابا وكوم كانوت دهشوته إذ رأى وجوه القوديس يلموع كالبودر والنوور يسوطع منوه وعلوي 

ر الثمينة فأمر األسوقف أن يوؤتي بهوذا القوديس ورفيقوه رأسه شبه إكليل من الذهب المرصع بالجواه
إنوودراوس وعنوودما قوودما إليووه حبووب إليهمووا أن يمكثووا عنووده فوورفض أنبووا بضووابا مفضووال حيوواة الصووحراء 
الجوورداء عوون اإلقامووة تحووت رعايووة األسووقف . وأمووا القووديس إنوودراوس فقوود قبوول اإلقامووة تحووت رعايووة 

وهو يبكي بكاء مرا ويقول : " أطلب إليك يا سيدي يسووع األسقف . وعاد القديس بضابا إلى قاليته 
المسيح أن تجعل هذا الموضع مكرسا لك يذكر فيه اسمك إلوى األبود " . ثوم تورك هوذا المكوان وذهوب 
إلى جهة أخرى بعيودة عنوه وبعود أيوام أرسول األسوقف رسوواًلإلى القاليوة فوي طلوب القوديس فلوم يجوده 

ديس وكرسها في اليوم الثالوث عشور مون شوهر كيهوك . وأموا فبني األسقف كنيسة على اسم هذا الق
القديس فكان يحضر إلى الكنيسة من طريق آخر ضيق في الصحراء الداء الصالة وكانت توتم علوى 

 يديه أثناء ذلك آيات ومعجزات كثيرة ويزداد نعمة وبركة . 
أمراضووهم ولمووا ذاع صوويته وعظووم اسوومه حضوور إليووه النوواس موون كوول فووج وصوووب فكووان يشووفيهم موون 

الجسدية والروحية . وطلب الشعب من األسقف األنبوا توادرس قوائلين : " نسوألك يوا أبانوا أن تحضور 
لنا القوديس بضوابا لنتبوارك منوه ، وليمكوث عنودنا مودة مون الزموان " فأجواب طلوبهم وذهوب إلوى بلودة 

ه وحيدة جميلة بهجورة مركز نجع حمادي . ولما وصل إلى البلدة إذا برجل اسمه يوحنا كانت له أبن
المنظر فاغتاظ جيرانها من أبيها ، واستعملوا ضدها السحر ألنهم طلبووا مون أبيهوا أن يزوجهوا البون 
لهوم فلوم يقبول ولكون القوديس األب بضوابا صولى عليهوا فرجعوت إلوى حالتهوا وأبطول اهلل السوحر عنهووا 

لوووا يديووه شوواكرين لووه ولمووا رأى أهلهووا شووفاء ابنووتهم علووى يوودي هووذا القووديس أتوووا وسووجدوا أمامووه وقب
صنيعه . فقال لهم القوديس : سوبحوا اهلل واشوكروه ألن النعموة التوي شوفت ابنوتكم ليسوت منوي ألنوي 

 ضعيف من ذاتي " وأما هم فمضوا متهللين فرحين . 
ولما كان يوم األحد والشعب مجتمع في الكنيسة قدموا القديس إلى األسقف فرقاه قمصوا . ثوم مكوث 

ته موودة تسووعة أيووام ورجووع إلووى الجبوول . وصووارت تووتم علووى يديووه العجائووب عنوود األسووقف فووي ضووياف
والمعجزات حتى ذاع خبره في جميع أنحاء الوجه القبلي . وبعد ذلك تنويح أسوقف قفوط فواجتمع أهول 
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البالد وقرروا تذكية األب بضابا أسقفا مكانوه وتقودموا للبابوا بطورس األول خواتم الشوهداء والبطريورك 
أسقفا عليهم فظهر للبابا مالك الرب في رؤيا قائال لوه : " اذهوب إلوى الصوعيد  السابع عشر ليرسمه

األعلى واحضر القمص بضابا وارسمه أسقفا على مدينوة قفوط ألن الورب قود أختواره " وموا كواد يطلوع 
الفجر حتى جاءت إلى البابا وفود المؤمنين طالبين منوه أن يعوين األب المكورم بضوابا أسوقفا فأرسول 

بعة من الكهنة بخطاب للقديس فلما وصلوا تسلم منهم الخطاب وقرأ فيوه موا نصوه : " يقوول البابا أر 
اإلنجيل المقدس من سمع منكم فكأنه سمع منوي ومون جحودكم فقود جحودني " فبكوى القوديس بضوابا 
بكاء مرا وقال " الويل لي أنا المسكين الخاطئ الن الشيطان يريد هالكوي " ثوم صولى قوائال : " لوتكن 

نسوان عواجز ولويس لوي قودره علوى هوذا األمور " مشيئ تك يارب ال مشويئتي فأنوت تعلوم أنوي ضوعيف وا 
فأخذه الرسل وأنزلوه في السفينة إلى البابا فقال البابا لرعيته : " من تختارون ليكون عليكم أسقفا " 

أخذه  فأجاب الجميع بصوت واحد قائلين " األب بضابا ألنه مستحق هذه الخدمة الشريفة " . عندئذ
البابووا ورسوومه أسووقفا علووى كرسووي قفووط وفيمووا هووو يضووع عليووه يووده إذ صوووت موون السووماء يقووول : " 
مستحق مستحق أن تنال هذا المنصب ومكث األنبا بضوابا عنود البابوا عودة أيوام ، نوأول فوي أثنائهوا 
الشعب من جسد المسيح ودمه وعندما وضع يده على الكأس ليرشم الجسود بعالموة الصوليب تحوول 

خمر دما . فتعجب البابا ونظر إلوى القوديس وقوال لوه : " بالحقيقوة أنوت مختوار مون اهلل " وبعود أن ال
أكمل األنبا بضابا خدمة اليووم ، اسوتأذن للسوفر إلوى بوالده فركوب سوفينة شوراعية بهوا رجول مقعود ال 
يسووتطيع المشووي منووذ اثنووين وعشوورين سوونة واذا برجوول القووديس تنزلووق وتوودوس رجلووي ذلووك المقعوود 

تشددت ركبتاه ووثب في الحال وهو يسبح اهلل والذين كانوا في تلك السوفينة طلبووا إليوه أن يوذكرهم ف
 في صلواته ويباركهم . 

وحصلت على يديوه عودة معجوزات أثنواء سوفره . ولموا وصولوا بالدهوم سوالمين ، خورج جميوع الشوعب 
زيتوون وسوعف النخيول ثوم الخاضع لذلك الكرسوي وبأيواديهم الشوموع والصولبان والمجوامر وأغصوان ال

أدخلوه البيعوة . ولموا جلوس علوى كرسوي األسوقفية عواش زاهودا كموا كوان أوال حتوى أنوه كوان يواصول 
الليل بالنهار مصليا وكان طعامه الخبوز والملوح ، ولباسوه نسويج مون الشوعر وكوان يوأتي بوالمعجزات 

اد علووى المسوويحيين حضوور واآليووات العجيبووة . ولمووا أثووار دقلووديانوس اإلمبراطووور الروموواني االضووطه
الوووالي أريووانوس إلووى الصووعيد وقووبض علووى المسوويحيين وزجهووم فووي أعموواق السووجون وأذاقهووم موون 
العذاب أشكاال وألوانا حتى وصل إلوى إسونا . فلموا بلوغ الخبور القوديس أنبوا بضوابا غوار غيورة روحيوة 

عوذاب موا ال يحتمول وقال : " أيصح لي أن أمكث في هوذا المكوان وأخووتي المسويحيين يالقوون مون ال
كال . البد لوي أن أذهوب هنواك و أمووت ضوحية اإليموان " وبعود ذلوك دعوا الشوعب وأقامقود سوفك دموا 
فيقطع ذلك االنسان من شعبهلهم من األسرار المقدسة أخذ يعظهم قائال : " يلوزمكم أيهوا األبنواء أن 

ماح المفزعة ولمعان السويوف تستشهدوا على اسم المسيح وال تخافوا من النيران الملتهبة وأسنة الر 
المسوولولة علووى رقووابكم كمووا يلووزمكم أيضووا أن ترحموووا الفقيوور وتعووزوا الحووزين وتواظبوووا علووى الصووالة 
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والصوم ألنهما القوة التي بواسطتها يمكنكم أن تتغلبوا على العقبات وتطاردوا الشيطان الذي يوود أن 
ل لكوم موا حودث لوي ، لقود عوذبني الشويطان يضعف إيمانكم بالسيد المسويح . وهوا أنوا يوا أبنوائي أقوو

عشرة أيام متتالية وقد تغلبت عليه بقوة الصالة والصوم لقد قال السيد له المجد : " اسوهروا وصولوا 
لووئال توودخلوا فووي تجربووة " واسووتمر هووذا األسووقف بعووظ شووعبه ويقويووه مسووتعينا بآيووات الكتوواب وتعوواليم 

س وبووواركهم وودعهوووم قوووائال : " سووووف أذهوووب الرسووول . وبعووود ذلوووك رشووومهم بعالموووة الصوووليب المقووود
لإلستشهاد على يد أريانوس الوالي " فبكى الشعب وناحوا على فراقه فعزاهم وقواهم وبعد ذلك تركهم 
ومضووى إلووى مدينووة إسوونا . وكووان يصووحبه األب المبووارك القووس إنوودراوس واألب خريسووتوذللو فالتفووت 

ن ؟ فقواال لوه أننوا نمضوي معوك لنمووت حبوا فوي إليهما األب األسقف وقال لهموا : " إلوى أيون تمضويا
المسيح " فشخص األسقف إليهما فرأى نعما اهلل قد حلت عليهموا ووجههموا يلموع كالبودر . فقواهموا 
ذا بموالك معوه  وأمرهما أن يثبتا علوى اإليموان بالمسويح وقوال لهموا : " أنوي فوي هوذه الليلوة نظورت وا 

احد والبن خالتك واحد ولخريستوذللو واحد واآلن هلم بنوا ثالثة أكاليل فقلت له لمن هذه ؟ فقال لك و 
 نمضي إلى إسنا 

وبعد ذلك التقوي بهوم القوديس بنيوامين فحيواهم . ولموا وصولوا إسونا رأوا جموعوا مون المسويحيين مون 
أساقفة وقسوس وشمامسة وموؤمنين يعوذبون وسومع الووالي بخبور قودومهم فاستحضورهم وأمورهم أن 

صرخوا قائلين : " نحن مسيحيون وال نخشواك أيهوا الملوك الكوافر ، وال نعبود يبخروا لآللهة فغضبوا و 
تلك اآللهة النجسة التي صنعت بأيد بشرية وأما إلهنا الذي نعبده فهو في السوماء خوالق كول شويء 
بكلمة قدرته ما يري وما ال يري الذي لوه المجود والكراموة والسوجود موع أبيوه الصوالح والوروح القودس 

ن والي دهر الداهرين آموين " فلموا سومع الووالي مونهم هوذا الكوالم ورأى ثبواتهم أمور أن اآلن وكل أوا
تؤخذ رؤوسهم بحد السيف وفي ذاك الوقت وقف األسقف بضابا ينظر إلى المسيحيين أثناء عذابهم 
واذا به يري بعين اإليمان مالئكة تنزل من السماء وفي أيديهم أكاليل من نوور يضوعونها ويرفعونهوا 

السماء بكرامة ومجد عظيمين . فتقودم األسوقف ومون معوه وصواحوا قوائلين : " نحون مسويحيون  إلى
نؤمن بيسوع المسيح رب كل الخالئوق والوه كول قودرة " فقوال لهوم الووالي : " مون أيون أنوتم " ثوم سوأل 
د األب األسقف عن اسمه فأجابه قائال : " أنا الحقير بضابا " فأجابه : " أظون أنوك أسوقف تلوك الوبال

ولكوون أعجووب كيووف تجاسوورت بهووذا الكووالم : ألووم تخووش بطشووي وتهوواب عظمتووي وسوولطاني ؟ ألووم توور 
العذاب المعد ألولئك الذين يعترفون بهذا االسم ؟ " عندئذ أجابوه القوديس بكول شوجاعة قوائال : " ألوم 
تسمع قول الكتاب علوى لسوان سويدي يسووع المسويح : كول مون يعتورف بوي قودام النواس أعتورف أنوا 

( ، فآلجوول هووذا الوعوود نعتوورف بإلهنووا 00و  01:  20بووه قوودام أبووي الووذي فووي السووموات )مووت  أيضوا
يسوع المسيح إلى النفس األخير " ثم أخذه الوالي تارة باللين وأخري بالشدة فلم يونجح فوي أن يثنيوه 
عن عزمه وعن إيمانه فوضعه فوي أحود السوجون فلموا أبصوره القديسوون سولموا عليوه وقوالوا لوه : " 

لب لنا هذا الوالي ألنك أعطيوت الغلبوة مون رب الجنوود " وبينموا هوم كوذلك يتحودثون بعظوائم اهلل ، أغ
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إذا برئيس المالئكة ميخائيل يظهور لَلسوقف قوائال : " السوالم لوك أيهوا الجليول . لتفورح نفسوك اليووم 
ول لتعبودك فقد قبل اهلل جميع أتعابك وزهدك وجهادك فوي سوبيل الودين وسووف تنوال ثالثوة أكاليول األ 

ونسكك منذ صغرك . والثاني تكلل به بكل مجد وكرامة لتحظي باألمجاد السماوية " . وصعد الموالك 
فقوام القوديس وصولى : " اسومعني أيهوا اآلب ضووابط الكول ولتصوعد طلبتوي أماموك ، ولتشوتمها رائحووة 
ع بخووور فترضووي عنووا . أسووألك أيهووا اآلب موون أجوول شووعبك وقديسوويك ، الووذين يصوونعون رحمووة موو

المساكين أن تقبل نفسوي كوديعوة بوين يوديك ألحظوى بأمجوادك األبديوة ألن لوك المجود والعوز واإلكورام 
 والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس إلى األبد ، آمين . 

ولما انتهي من طلبته رأى الرب اإلله المخلص وحوله المالئكة آتيا ليعزيه قائال : " العزاء يا حبيبي 
ا معووك " ثووم صووعد الموكووب البهووي إلووى السووماء . وفووي الصووباح أموور الوووالي بووإخراج بضووابا . هوووذا أنوو

الجميع إلى الموضع الذي اجتمع فيه أهل المدينوة . فلموا نظوروا القديسوين صورخوا قوائلين : " نحون 
مسيحيون نؤمن باله واحد أنه أنبا بضابا " فاغتاظ الوالي واحضر القديس ومن معه وأمر أن تقطوع 

سيف فسألت الدماء أنهارا وحصدت األرواح جهارا حتى صار الفضاء مملووءا بالمالئكوة رؤوسهم بال
األطهار يرحبون بأرواح هؤالء القديسين األبرار ونال القديس بضابا والقديس إندراوس وخريستوذللو 
أكاليوول الحيوواة األبديووة . وقامووت الملكووة والوودة اإلمبراطووور قسووطنطين الصووغير بتجديوود كنيسووة هووذا 

 ديس بعد أن هدمت في عصر دقلديانوس الطاغية . الق
 بركاتهم المقدسة تكون مع جميعنا . آمين
 85نياحة البابا يوأنس العاشر البطريرك ال 

م ( تنوويح البابوووا يووووأنس العاشووور  2019يوليوووة  20ش )  2085وفووي مثووول هوووذا اليوووم مووون سووونة 
م . وكان عالما فاضوال توولى فوي الشهير بالمؤتمن الشامي ، وهو من دمشق الشا 85البطريرك أل 

 ش 2019بشنس سنة  21
م ( وجلووس علووى الكرسووي موودة سووت سوونوات وشووهرين وسووبعة أيووام وتنوويح  2010مووايو سوونة  1)  

 ودفن بمصر القديمة بجوار سمعان الخراز . 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 مذبحة إسنا
م ( كانت المذبحة الكبرى في مدينة إسنا  000داء ) للشه 29في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

وذلك لما حضر أريانوس والي أنصنا إلى إسنا وسمع به الشعب اجتمعوا جميعا كبارا وصغار 
وخرجوا إلى باب المدينة وصلوا صالة الشكر ثم صعدوا إلى جبل أغاثون حيث كان عيد األنبا 

يما في قاليته في الجبل فاستقبلهم ووعظهم أن إسحق السائح وكان األنبا أمونيوس أسقف إسنا مق
يثبتوا على اإليمان وأوضح لهم األمجاد السماوية واألكاليل النورانية المعدة للشهداء والقديسين . 
سهروا جميعا الليل كله في الصالة والتسبيح وفي الصباح أقام األنبا أمونيوس القداس وناول 
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س وصل الوالي فصرخوا جميعا نحن مسيحيون نؤمن بربنا الشعب من األسرار المقدسة وبعد القدا
يسوع المسيح فأمر الوالي جنوده أن يقتلوهم بالسيوف والرماح فأكملوا شهادتهم ونالوا األكاليل 
السمائية . وبني على اسمهم دير الشهداء في مكان إستشهادهم مازال قائما حتى اآلن ، بركة 

 صلواتهم فلتكن معنا آمين .
 إستشهاد القديس مرقوريوس و أفرام بأخميم أبيب00

فووي مثوول هووذا اليوووم إستشووهد القديسووان الجلوويالن مرقوريوووس و أفوورام كانووا أخوووين بووالروح وقووريبين 
بالجسد وقد ولدا بأخميم . ثم ترهبا في أحد أديرة الصعيد ، ومكثا فيه مدة عشرين سنة . ولما أثوار 

دخول األريوسويون ليقدسووا علوى موذابح األرثوذكسويين العدو االضطهاد علوى الكنيسوة األرثوذكسوية و 
تقدم هذان القديسان إلى الهيكل ورفعا الخبز والخمر مون علوى الموذبح وقواال : مون ال يكوون معتمودا 
باسم الثالوث األقدس ال يحوق لوه أن يقودم قربانوه إال علوى موذابح األوثوان " فأمسوكهما األريوسويون 

 حيهما بيد الرب وناال إكليل الشهادة وضربوهما ضربا مبرحا حتى أسلما رو 
 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد جنود الملك داكيوس بأفسس فى القرن الثالث الميالدى )أهل الكهف ( مسرى10
م إستشوووهد الفتيوووان السوووبعة القديسوووين الوووذين مووون أفسوووس :  151فوووي مثووول هوووذا اليووووم مووون سووونة 

مرتينيانوس ، ديوناسويوس ، يوحنوا ، سورابيون ، قسوطنطين ، وكوانوا مون  مكسيموس ، مالخوس ،
جند الملك داكيوس وقد عينهم لمراقبة الخزينة الملكيوة ، ولموا آثوار عبوادة األوثوان وشوي بهوم لديوه 
فالتجأوا إلى كهف خوفا مون أن يضوعفوا فينكوروا السويد المسويح . فعلوم الملوك بوذلك وأمور بسود بواب 

ن واحد مون الجنود مؤمنوا بالسويد المسويح . فونقش سويرتهم علوى لووح مون نحواس الكهف عليهم وكا
وتركه دأخل الكهف . وهكذا أسلم القديسون أرواحهم الطواهرة . وأراد اهلل أن يكورمهم كعبيوده األمنواء 
. فأوحى إلى أسقف تلك المدينة عون مكوانهم . فوذهب وفوتح بواب الكهوف فوجود أجسوادهم سوليمة . 

لنحوواس أنووه قوود مضووى علوويهم نحووو مووائتي سوونة . وكووان ذلووك فووي عهوود الملووك وعوورف موون اللوووح ا
ثاؤذوسيوس الصغير كما عرفوا من قطع النقود التوي وجودوها معهوم وعليهوا صوورته أنهوم كوانوا فوي 

 أيام داكيوس 
 صلواتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

باره عجبًا، الورب يسوتجيب لوي إذا موا صورخت إليوه،  أعلموا إن الرب قد جعل إل -:(8،0: 4)مز مزمور العشية
 إل قد ارتسم علينا نور وجهك يارب، أعطيت سروراًلقلبي. هلليلويا

نددا  دا عجائددب ظاد ت أيندداء تادليب قا ددابقء فندانوق يرو ددوا ذد  أي أيدد  = إعلمووا أن الوورب قوود جعوول بواره عجبوواً 
 التاليب  ونا  ا عجائب ظا ت  ا أجءاب قاربيءيا وننائءاا 

 فنانوق ي وا قا ابقء ووجو ا تل ع نو ًق = قد إرتسم علينا نور وجهك
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  ع نل آالا قاالقب ناا قهلل ي ب  لوذاا ف حًا = أعطيت سرورًا لقلبي
  -(:00-14:20إنجيل العشية )مت

 ليس التلميذ افضل من المعلم و ال العبد افضل من سيده. -14 "
بد كسيده ان كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحري اهل يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه و الع -15 

 بيته.
 فال تخافوهم الن ليس مكتوم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف. -11 
 الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور و الذي تسمعونه في االذن نادوا به على السطوح. -11 
كن النفس ال يقدرون ان يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي و ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد و ل -18 

 يقدر ان يهلك النفس و الجسد كليهما في جهنم.
 اليس عصفوران يباعان بفلس و واحد منهما ال يسقط على االرض بدون ابيكم. -19 
 و اما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. -00 
 رة.فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثي -02 
 فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. -01 
 "و لكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات -00 

فحتووى شووعور قاءدديب ءددذق وألذ نددا ذدداآلالا قاتدد  نوقجااددا فدد   ددله قاحيدداة وانندده يس ئننددا ذانايتدده ذنددا وذاا ددابقء  
 ؤوسكم جميعها محصاة فال تخافوا. أنتم أفضل من عصافير كثيرة.ر 
 

سبحوا الرب أيهوا الفتيوان، سوبحوا السوم الورب، لويكن اسوم الورب مباركوًا، مون  " -(:2:  221مزمور باكر )مز 
لى األبد. هلليلويا   "اآلن وا 

 قا ابقء يءذحوا قهلل عل" قال ص قالي نااوه = سبحوا
 

  -(:2:9-04:8إنجيل باكر )مر
 (08-04:8)مر
 و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني. -04"
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها. -05 
 سه.النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نف -01 
 او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -01 
الن من استحى بي و بكالمي في هذا الجيل الفاسق الخواطئ فوان ابون االنسوان يسوتحي بوه متوى جواء  -08 

 "بمجد ابيه مع المالئكة القديسين. 
 (2:9)مر
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كووت اهلل قود اتوى و قال لهم الحوق اقوول لكوم ان مون القيوام ههنوا قوموا ال يوذوقون المووت حتوى يوروا مل -2 " 
 "بقوة

مون يخوزى أن يعتورف أي يرذدل آالا قنءت دااب  = من يريد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني
 بي وبكالمي.. فإن إبن البشر أيضًا يستحي به متى جاء في مجد أبيه.

  -(:11-24:8البولس )رو
 اهلل.الن كل الذين ينقادون بروح اهلل فاولئك هم ابناء  -24 "
 اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب. -25 
 الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد اهلل. -21 
 فان كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة اهلل و وارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. -21 
 ي احسب ان االم الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا.فان -28 
 الن انتظار الخليقة يتوقع استعالن ابناء اهلل. -29 
 اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء. -10 
 د اهلل.الن الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوال -12 
 فاننا نعلم ان كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى االن. -11 
و ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني  -10 

 فداء اجسادنا.
 يضا.الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء الن ما ينظره احد كيف يرجوه ا -14 
 و لكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر. -15 
و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح نفسه  -11 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 " يشفع في القديسين و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة اهلل -11 

إن كنووا أوالدًا فونحن ورثوة أيضووًا.. إن كنوا نتوألم معووه لكوي نتمجود أيضووًا ا دالق نحت دل آالا قنءت دااب وقاصدليب؟ 
 .معه.. مجد عتيد يستعلن فينا

 
  -(:21-22: 1بط2الكاثوليكون )

 التي تحارب النفس.ايها االحباء اطلب اليكم كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية  -22 "
و ان تكون سيرتكم بين االمم حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون اهلل في  -21 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكل. -20 
 منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.او للوالة فكمرسلين  -24 
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 الن هكذا هي مشيئة اهلل ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس االغبياء. -25 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد اهلل. -21 
 "اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا اهلل اكرموا الملك  -21 

ف دا  دو  ءدتاذب ا داوقته . إبتعودوا عون الشوهوات الجسوديةقا ابة اندا فلنحت دل أا نصدلب أ وقئندا   أ اا ق  جاب
أي = فإخضووعوا لكوول ترتيووب بشوورىعليدده أا ال يلددبا ندءدده ذأندده ءدديحت ل آالا قنءت ددااب  والحددظ  ددول قا ءددول: 

 ال لوك وقا ؤءاء  وناا  لق عا قا لوك قاليا يضسابوا قا ءيحيم 
 

  -(:10-22:29اإلبركسيس )أع
 و كان اهلل يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. -22 "
حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح  -21 

 الشريرة منهم.
ب يسوع فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الر  -20 

 قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس.
 و كان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. -24 
 فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم. -25 
بهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت فوثب عليهم االنسان الذي كان فيه الروح الشرير و غل -21 

 عراة و مجرحين.
و صار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم و  -21 

 كان اسم الرب يسوع يتعظم.
 و كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين و مخبرين بافعالهم. -28 
ذين يستعملون السحر يجمعون الكتب و يحرقونها امام الجميع و حسبوا اثمانها و كان كثيرون من ال -29 

 فوجدوها خمسين الفا من الفضة.
 "هكذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة  -10 

 ناا ذوا    يصنع عجائب نيي ة حت"  ا قال ق قات  عل" جءبه
 ذوا  يحت ل صليذًا ف  جءبه  ع نل ن قزته   1
قال ق قات  عل" جءب ذوا ، حبيت عجائب  ا أجءاب  ز اا وب ياا وذريم  ن ا حبيت عجائب  ا  2

قا ابقء 
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اليوم الرابع والعشرون من شهر هاتور        
 تذكار األربعة والعشرين قسيس الغير متجسدين

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البولووووووووووووووووووووس:

 (8: 91)مز
 (00-15:22)مت
 (2: 201)مز
 (8-2:21)مت
 (1:1-21:5تي2)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:

 جيل القداس:مزمور إن
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (24-2:5بط2)
 (21-1:25)أع
 (20،21،1: 202)مز
 (21-2:2)يو

 
 

  -(:21-2:2إنجيل القداس )يو
 في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند اهلل و كان الكلمة اهلل. -2 " 
 هذا كان في البدء عند اهلل. -1 
 كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان. -0 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه. -5 
 كان انسان مرسل من اهلل اسمه يوحنا. -1 
 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. -1 
 لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
 ان اتيا الى العالم.كان النور الحقيقي الذي ينير كل انس -9 
 كان في العالم و كون العالم به و لم يعرفه العالم. -20 
 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله. -22 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد اهلل اي المؤمنون باسمه. -21 
 ل من اهلل.الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل ب -20 
 و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا. -24 
 يوحنا شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كان قبلي. -25 
 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة. -21 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع والعشرون من شهر هاتور(

 

 
264 

 "وس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا الن النام -21 
أ اا عظ م ق  ذام وقاا  يا  ءيءًا تر أ قاننيءم  دلق قادصدل عدا أزايدم قا ءديح وأا ندل  دئ ذده نداا فادو لدااق 

فتجءب قا ءديح صدا  ءدذب ذ ندم  من ملئه نحن جميعًا أخذناقانل ولااق ق  ذام وقاا  وا  ءيءًا  يا نء ع أا 
 انا نذي ة 

كهنتووك يلبسووون العوودل، وأبوورارك يبتهجووون موون أجوول داود " -(:20،21،1: 202مزمووور إنجيوول القووداس )مووز
 "عبدك، هيأت سراجاًلمسيحي، وعليه يزهر قدسي. هلليلويا  

 له  ناا نانم  وقاابل أو قاذ  إ ا ة  ناا  ا  جا   ا صلوقتنا قاتد  يدتا تنريتادا حتد" = كهنتك يلبسون العدل
 اا قهلل  فصلوقتنا نا فياا  ا ضاف إي اا و ا  لوب نجءم ااا  حذم ف  قااااا و اوقته تربا أ 

بقوب   ددز ال ءدديح فددبقوب  ددو أذددو قا ءدديح ذااجءددب وذءددذب قا ءدديح نحددا = أبوورارك يبتهجووون موون أجوول داود عبوودك
 أللنا  ا  لئه و لق ءذب قاذاجم 

  ءيءًا  و  ا  جب قهلل قالي إنان  علياا  قا جب قالي ظا  عل" ق  ذام وقاا  وا= عليه يزهر قدسي
 

 هاتور 14   -السنكسار:
 تذكار االربعة والعشرين قسيسا الروحانيين "

في مثل هذا اليوم تذكار األربعة والعشرين قسيسا غير المتجسدين كهنة الحق العالي الجالسين حول العرش 
نيين ، لقربهم من اهلل يشفعون في البشر ، ، الذين هم ارفع واعظم من جميع القديسين وكل طقوس الروحا

ويقدمون لعزته تبارك إسمه صلوات القديسين كبخور في مجامر ذهب بأيديهم ، يرفعون فيها الصلوات 
ذا  والصدقات التي تقدم إلى اهلل ، كما يقول يوحنا اإلنجيلي في أبوغالمسيس ) سفر الرؤيا ( "بعد هذا نظرت وا 

ت األول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائال اصعد إلى هنا فأريك ما ال بد إن باب مفتوح في السماء والصو 
ذا عرش موضوع في السماء وعلي العرش جالس وكان الجالس في  يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح وا 

المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد وحول العرش أربعة 
ا ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلي رؤوسهم وعشرون عرش

( ، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات  4 - 2:  4أكاليل من ذهب )رؤ 
 ( الذي على األرض يرفعونها إلى ضابط الكل" .  8:  5القديسين ) رؤ 

يسبحون قائلين " قدوس قدوس قدوس الرب اإلله القادر على كل شئ الذي  قال "وسمعت األربعة الحيوانات
كان والكائن والذي يأتي" . وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى األبد 
ن اآلبدين ، يخر األربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى ابد اآلبدين ويطرحو
أكاليلهم أما العرش قائلين " أنت مستحق أيها الرب إن تأخذ المجد والكرامة والقدرة ألنك أنت خلقت كل 

ذا خرج حكم من لدن اإلله يخرون ويسجدون " قائلين عظيمة وعجيبة  األشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت " وا 
يا ملك القديسين ، من ال نخافك يا  هي أعمالك أيها الرب اإلله القادر على كل شئ ، عادلة وحق هي طرقك



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع والعشرون من شهر هاتور(

 

 
265 

رب ويمجد اسمك ، ألنك وحدك قدوس ، الن جميع األمم سيأتون ويسجدون أمامك الن أحكامك قد أظهرت " 
 . 

 " لذا قد رتب معلمو الكنيسة هذا العيد تذكارا لهم ، شفاعتهم تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 
 إستشهاد األسقف نارسيس "
م أستشوهد األب القوديس نارسويس أسوقف سولوكية 040للشوهداء سونة  59ي مثل هذا اليوم أيضا مون سونة ف

ستشهدت أيضا معه الشهيدة القديسوة تكوال  بالميصة فيما بين النهرين . في عهد سابور الثاني ملك الفرس وا 
 " . ومعهم نحو عشرين شهيدا ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .

 سة تكالإستشهاد القدي "
م أستشوهد األب القوديس نارسويس أسوقف سولوكية 040للشوهداء سونة  59في مثل هذا اليوم أيضا مون سونة 

ستشهدت أيضا معه الشهيدة القديسوة تكوال  بالميصة فيما بين النهرين . في عهد سابور الثاني ملك الفرس وا 
 " . ومعهم نحو عشرين شهيدا ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .

 ة البابا بروكليس بطريرك القسطنطينيةنياح "
م تنووويح األب القوووديس بوووروكلس بطريووورك  441للشوووهداء سووونة  210فوووي مثووول هوووذا اليووووم أيضوووا مووون سووونة 

م نشوأ علوى حيواة التقووى ولعلموه ومعرفتوه احبوه  090القسطنطينية ولد هذا القديس بالقسطنطينية نحو سنة 
دخل اإلمبراطور ثيؤدوسيوس إلقامة السطور بطريركوا خلفوا الشعب ورسم كاهنا . ثم رسمه البابا سيسينيوس ت

م الذي حرم نسطور ثم أقيم مكسيميانوس بطريركا 412له .وكان القديس بروكلس حاضرا مجمع أفسس سنة 
م فووأجمع الكوول علووى إختيووار بووروكلس 404علووى القسووطنطينية خلفووا لنسووطور ولووم يوودم طووويال إذ تنوويح سوونة 

اءته رسائل تهنئة من البابا كيرلس األول عموود الودين وبقيوة البطاركوة . اسوتلم بطريركا على القسطنطينية وج
عقب االضطرابات التي حدثت بعد قطوع نسوطور فعوالج الموقوف بحكموة واتضواع وقود حوافظ هوذا القوديس علوى 
 العقيدة وكان يكتب رسائل رعويوة لشوعبه موضوحا لهوم فيهوا حقوائق العقيودة السوليمة حاثوا إيواهم علوى التمسوك
القديسين باسيليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي وقد مدح رسوائل القوديس كيورلس الكبيور وقوال عنهوا " أنهوا 
تمثل دستورا كامال إليمان الكنيسوة الجامعوة " وقوال عون شخصويته بأنوه رجول مملووء تقووي متمورن بكموال فوي 

قديس يوحنا ذهبي الفم من منفواه فوي نظام الكنيسة وحافظ القوانين بدقة . قام أيضا هذا القديس بنقل جسد ال
كومانا إلى كنيسة الرسل بالقسطنطينية . حدثت في أيامه زالزل أصابت بعض البالد المجاورة له وبأبوة حانية 
قدم ألهل تلك البالد ما أمكن له من المساعدات وأكثر من النسك والصالة والصوم ليرفع اهلل غضبه كموا ذهوب 

ن يجوول بوين المنكووبين ويشواركهم فوي آالمهوم إلوى أن رفوع اهلل التجربوة . بعود أن بنفسه إلى هذه األماكن وكا
 " أكمل جهاده الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

     و ا سغ م ء ائيم عظي م قارب  ااا ع وهلل وأناايل و جاتذكار األربعة والعشرون قسيسًا غير المتجسدين
 يرب وا  ناا صلوقت قاربيءيا  و ع نل عظ تاا يللاوا أناايلاا ويءجبوا أ اا قهلل 
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اسوووجدوا هلل يوووا جميوووع مالئكتوووه، سووومعت صوووهيون ففرحوووت، وتهللوووت بنوووات  إل -:(8: 91)موووز مزموووور العشوووية

 إلاليهودية، من أجل أحكامك يارب. هلليلويا 
 (14:5إ ا ة اءجوب ا هلل ) ؤ= إسجدوا هلل يا جميع مالئكته

 قاننيءم    صايوا قات  تد ح ا ا يصل   جلاا ف  قاء اء ويح ل صلوقتاا هلل = سمعت صهيون ففرحت
 

  -(:00-15:22إنجيل العشية )مت
في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه عن  -15 "

 الحكماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال.
 عم ايها االب الن هكذا صارت المسرة امامك.ن -11 
كل شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف االبن اال االب و ال احد يعرف االب اال االبن و من  -11 

 اراد االبن ان يعلن له.
 تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال و انا اريحكم. -18 
 ني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.احملوا نيري عليكم و تعلموا م -19 
 "الن نيري هين و حملي خفيف  -00 

ق  ذادم = أخفيت هذه عن الحكماء وأعلنتها لَلطفال.. ال أحد يعرف اآلب إاّل اإلبن ومن أراد اإلبن أن يعلون لوه
ذاا غا  ا نل عظ تاا  وقاذءاسم  وقاا  يا  ءيءًا  ا قاحن اء و ا قاذءساء قاليا يا فوا قهلل واالق يءجبوا اه

    أا ينوا ال لص  بف وقحب  و بف  ؤالء  و  جب قهلل فرس 
 

أعترف لك يارب من كل قلبي، ألنك اسوتمعت كول كلموات فموي، أموام المالئكوة "  -(:2: 201مزمور باكر )مز
 "أرتل لك، وأسجد قدام هيكلك المقدس. هلليلويا 

أعت ف اك يا  ب عل"  ح تك و ذواك اصلوقت  = ستمعت كل كلمات فميأعترف لك يا رب من كل قلبي ألنك إ
 عا س يق  داعم ق  ذام وقاا  وا  ءيءًا  

 ءأ ت ك  ااا إل أب نت عظا   قح ك = أمام المالئكة أرتل لك وأسجد
 

  -(:8-2:21إنجيل باكر )مت
 ا يقطفون سنابل و ياكلون.في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تالميذه و ابتداو  -2 "
 فالفريسون لما نظروا قالوا له هوذا تالميذك يفعلون ما ال يحل فعله في السبت. -1 
 فقال لهم اما قراتم ما فعله داود حين جاع هو و الذين معه. -0 
 كيف دخل بيت اهلل و اكل خبز التقدمة الذي لم يحل اكله له و ال للذين معه بل للكهنة فقط. -4 
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 او ما قراتم في التوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت و هم ابرياء. -5 
 و لكن اقول لكم ان ههنا اعظم من الهيكل. -1 
 فلو علمتم ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة لما حكمتم على االبرياء. -1 
 "فان ابن االنسان هو رب السبت ايضا   -8 

  ذادم وقاا د وا  ءيءدًا ع لادا ح دل صدلوقتنا هلل اند  تصدي   رذوادم  و دلق ع دل و ؤالء ق= أريد رحمة ال ذبيحة
  ح م فاا ال يرب وا لذائح انناا ذ داعتاا تنوا صلوقتنا  رذوام في ح نا قهلل 

 
 -(:1: 1-21: 5تي2البولس )

 ( 15-21: 5تي2)
الذين يتعبون في الكلمة و اما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا اهال لكرامة مضاعفة و ال سيما  -21 " 

 التعليم.
 الن الكتاب يقول ال تكم ثورا دارسا و الفاعل مستحق اجرته. -28 
 ال تقبل شكاية على شيخ اال على شاهدين او ثالثة شهود. -29 
 الذين يخطئون وبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. -10 
المالئكة المختارين ان تحفظ هذا بدون غرض و ال تعمل  اناشدك امام اهلل و الرب يسوع المسيح و -12 

 شيئا بمحاباة.
 ال تضع يدا على احد بالعجلة و ال تشترك في خطايا االخرين احفظ نفسك طاهرا. -11 
 ال تكن في ما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليال من اجل معدتك و اسقامك الكثيرة. -10 
 م الى القضاء و اما البعض فتتبعهم.خطايا بعض الناس واضحة تتقد -14 
 "كذلك ايضا االعمال الصالحة واضحة و التي هي خالف ذلك ال يمكن ان تخفى. -15 
 ( 1-2: 1تي2)
 جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل اكرام لئال يفترى على اسم اهلل و تعليمه. -2 "
نوا بهوم النهووم اخوووة بول ليخوودموهم اكثوور الن الوذين يتشوواركون فووي و الوذين لهووم سوادة مؤمنووون ال يسووتهي -1 

 "الفائدة هم مؤمنون و محبوبون علم وعظ بهذا  
 دا فد   جدب ا = فليسوتحقوا كراموة مضواعفة)أصدلاا قارءدو ( ]إ دا ة اب ذادم وقاا د وا  ءيءدًا[    أما الشويوخ

أناشووودك أموووام اهلل ومالئكتوووه قا ءدددول وفددد   حذدددتاا و دددداعتاا عندددا يءدددتحروا أا ننددد  اا  والحدددظ  دددول ذدددوا  
 و ا  ناا = المختارين

 
 -(:24-2:5بط2الكاثوليكون )



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع والعشرون من شهر هاتور(

 

 
268 

اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ان  -2  " 
 يعلن.

 قبيح بل بنشاط. ارعوا رعية اهلل التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح -1 
 و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة للرعية. -0 
 و متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي ال يبلى. -4 
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضع الن اهلل  -5 

 ون فيعطيهم نعمة.يقاوم المستكبرين و اما المتواضع
 فتواضعوا تحت يد اهلل القوية لكي يرفعكم في حينه. -1 
 ملقين كل همكم عليه النه هو يعتني بكم. -1 
 اصحوا و اسهروا الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 ين في العالم.فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذ -9 
و اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم و يثبتكم  -20 

 و يقويكم و يمكنكم.
 له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. -22 
ذه هي نعمة اهلل بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا و شاهدا ان ه -21 

 الحقيقية التي فيها تقومون.
 تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم و مرقس ابني. -20 
 "سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين  -24 

عيتاا ويصددلوا عددناا ن ددا يداددل وقاننيءددم تنا ددب قا عدداة ذددأا يات ددوق ذدد  .. إرعوووا رعيووة اهللقا ءددول ينا ددب قا عدداة   
 قارءو  ق  ذام وقاا  يا 

 -(:21-1:25اإلبركسيس )أع
 فاجتمع الرسل و المشايخ لينظروا في هذا االمر. -1 " 
فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمون انه منذ ايام قديمة  -1 

 االمم كلمة االنجيل و يؤمنون.اختار اهلل بيننا انه بفمي يسمع 
 و اهلل العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا. -8 
 و لم يميز بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بااليمان قلوبهم. -9 
 فاالن لماذا تجربون اهلل بوضع نير على عنق التالميذ لم يستطع اباؤنا و ال نحن ان نحمله. -20 
 عمة الرب يسوع المسيح نؤمن ان نخلص كما اولئك ايضا.لكن بن -22 
فسووكت الجمهووور كلووه و كووانوا يسوومعون برنابووا و بووولس يحوودثان بجميووع مووا صوونع اهلل موون االيووات و  -21 

 "العجائب في االمم بواسطتهم  
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  نا ن   قا عاة ق  ضييا، فاهلل يبذ  انا أ ذام وع  وا  ءيءًا ف  قاء اء  ويبذ   عاة أ ضييا:
 )حل   انل قاننيءم( إجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا األمر  1
قهلل  اب  أا يصنع عجائب  ع  يتحدثان بجميع ما صنع اهلل من اآليات والعجائب في األمم بواسطتهم  2

 عاته ق  ناء اي ع  ننيءته 
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اليوم الخامس والعشرون من شهر هاتور         
 شهادة القديس مرقوريوس أبي سيفين

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 ووس:البولوووووووووووووووووو

 (40،04: 21)مز
 (20-5:8)مت
 (4،00: 11)مز
 (21-4:21)لو
 (28-2:20كو1)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (22-2:4بط2)
 (21:20-15:21)أع
 (5: 44)مز
 (10-9:21)مت

 
 

  -(:10-9:21إنجيل القداس )مت
 ثم انصرف من هناك و جاء الى مجمعهم. -9 "
 اذا انسان يده يابسة فسالوه قائلين هل يحل االبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه.و  -20 
فقال لهم اي انسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هذا في السبت في حفرة افما يمسكه و  -22 

 يقيمه.
 فاالنسان كم هو افضل من الخروف اذا يحل فعل الخير في السبوت. -21 
 د يدك فمدها فعادت صحيحة كاالخرى.ثم قال لالنسان م -20 
 فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. -24 
 فعلم يسوع و انصرف من هناك و تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. -25 
 و اوصاهم ان ال يظهروه. -21 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل. -21 
 ت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر االمم بالحق.هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سر  -28 
 ال يخاصم و ال يصيح و ال يسمع احد في الشوارع صوته. -29 
 قصبة مرضوضة ال يقصف و فتيلة مدخنة ال يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة. -10 
 و على اسمه يكون رجاء االمم. -12 
 االعمى االخرس تكلم و ابصر.حينئذ احضر اليه مجنون اعمى و اخرس فشفاه حتى ان  -11 
 "فبهت كل الجموع و قالوا العل هذا هو ابن داود   -10 
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 [ قا ءيح ي د  صاحب قايب قاياذءم وق ع " قا جنوا ق ل   1 لق قننجيل ن   فيه ]
 .ال يقصف قصبة مرضوضة.. حتى يخرج الحق إلى النصرة[ قا ءيح 2]                    
ذلن    ابقء  ابوق الحق ذروة أ اا أذاس ة واا يااذوق قاالقذات  و لق  و قا داء قاحرير  فرب قايوا تحتدل قاننيءم 

فتح قا ءيح عيوناا فا فوق قاحق و ا عابوق ل ءًا ذل  ابوق الحق و ا عابت يب ا ياذءم ذل أ ءنوق ذءديف )ن دا 
نتصد  قاحد حتوى يخورج ق علد" قاذاسدل  أعس" قا  ك ءيف ا   و يدو (  دو ءديف نل دم قهلل  دابوق ذده الحدق وق 

أ ا  ا إلتا  س يق ق وياا وس يق  حذم حياته فأنن  قا ءيح فاو قا جنوا ق ع " ق لد    الحق إلى النصرة
قصوووبة لو قايدددب قاياذءدددم  وقا ءددديح ي يدددب  دددداء سذياتندددا انلتدددا  قاحدددق ون ددداب اددده و دددو ال يتددد ك أحدددب حت لدددو نددداا 

 .ج الحق إلى النصرةحتى يخر وياسيه  وة  فتيلة مدخنةأو  مرضوضة
 

تقلد سويفك علوى فخوذك، أيهوا القووى، بحسونك وجمالوك، إسوتله وانجوح  " -(:5: 44مزمور إنجيل القداس )مز
 "واملك. هلليلويا 

 ددله نذددوة عددا قا ءدديح أءاءددًا قاددلي ح ددل صددليذه نءدديف يلدد ج ذدده قاحددق إادد" قانصدد ة = تقلوود سوويفك علووى فخووذك
قا ديساا  صدلوذًا  واندا  دلق فيده تل ديح الءديف قادلي أعسداه قا د ك  وقادلل إ دا ة اجءدب قا ءديح قادلي حدا ب ذده

ا   و يددو ، ذددل انددل نل ددم حددق  دداابة ال ءدديح ل جددت  ددا أحددب قاربيءدديا قا ددابقء بوا لددوف  ددا أاددا أو  ددوت  
 فنانت آال اا    صليب يح لونه ف  أجءاب ا   نم  ع قا ءيح نص ة الحق 

ق ذ ا ج ااًل  ا ذن  قاذ   فاو وحبه ذ  لسيم  اندا  دله إ دا ة   له عا قا ءيح أءاءًا فاو= بحسنك وجمالك
 1:4+  14، 13:2+  15:1الج دال قاددلي يدد قه قهلل فدد  تردو  قاربيءدديا و ذددوااا الصددليب  إل دا أنددت ج يلددمإل )نددهلل

،7  +4:6  +6:7) 
 فاهلل أعس"  وة الجءب قاضايف وقايب قاضايدم ال ابقء ايردوق أ اا  لوك = أيها القوي

 ابقء ايردوق أ اا  لوك ال  
نجووح وأملووك  دله تردال ال ددابقء قادليا إءددتل وق ءديف قاحددق  دا يدب قا ءدديح و داو وق قا لددوك ونجحدوق فدد  = إسوتله وا 

  زي م إذلي  قاذاسل فإ تلنوق نصيذاا قا اب ااا ف  قاء اء 
 

 هاتور 15   -السنكسار:
 ىإستشهاد القديس مرقوريوس أبى سيفين بالقرن الثالث الميالد "

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مرقوريوس الشهير بابي السيفين ، وقد ولد هذا القديس بمدينة رومية 
من أبوين مسيحيين ، فأسمياه فيلوباتير وأدباه باآلداب المسيحية ، ولما بلغ دور الشباب انتظم في سلك 

رضاء رؤسائه فدعوه باسم  الجندية أيام الملك داكيوس الوثني ، وأعطاه الرب قوة وشجاعة أكسبته
مرقوريوس ، وكان من المقربين لدي الملك ، وحدث إن ثار البربر على رومية فخرج داكيوس لمحاربتهم 
ففزع عندما رأى كثرتهم ، ولكن القديس مرقوريوس طمأنه قائال "ال تخف الن اهلل سيهلك أعداءنا ويجعل 
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الك في شبه إنسان بلباس ابيض اعطاه سيفا قائال له الغلبة لنا" ، ولما انصرف من أمام الملك ظهر له م
"إذا غلبت أعدائك فاذكر الرب إلهك" ، فلما انتصر داكيوس على أعدائه ورجع مرقوريوس ظافرا ظهر له 

المالك وذكره بما قاله قبال ، أي إن يذكر الرب إلهه ، أما الملك داكيوس فأراد إن يبخر ألوثانه هو وعسكره ، 
مرقوريوس ، ولما أعلموا الملك بذلك استحضره وأبدي دهشته من العدول عن والئه له ، فتخلف القديس 

ووبخه على تخلفه ، فرمي القديس منطقته ولباسه بين يدي الملك وقال له "إنني ال اعبد غير ربي والهي 
جند به ، خشي يسوع المسيح" ، فغضب الملك وأمر بضربه بالجريد والسياط ، ولما رأى تعلق أهل المدينة وال

الملك إن يثوروا عليه بسببه ، فأرسله مكبال بالحديد إلى قيصرية ، وهناك قطعوا رأسه فكمل جهاده المقدس 
 ونال إكليل الحياة في ملكوت السموات . 

 " شفاعته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 

 ءدديحيًا تريددًا  حين ددا لدد ج قاذ ذدد  علدد" بقنيددو    وندداا جنددبيًا  ددجاعًا و شووهادة القووديس مرقوريوووس أبووي سوويفين
لاف بقنيو  فس أنه    و يو  ذأنه ءيغلب  وظا    ك ا   و يو  و ال إلق غلذت فألن  قا ب وأعساه ءيدًا 

 فصا  اه ءيديا
[ قاءدديف قاددلي أعسدداه ادده قا دد ك و ددو ءدديف قارددوة قناايددم  وذاددب قاحدد ب سلددب  ندده قا لددك 2[ ءدديف قاجنبيددم ]1] 

ءت اب عذابة   ق وياا ف فض فالذوه وق 
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 ديس مطرا ومن معه أيام داكيوس شهادة الق بابه8
 ريوسي.شهادة القديسين مركيانوس ومركوريوس على يد الملك األ  بابه18
 شهادة القديس أوساغنيوس الجندي  طوبه5
 شهادة القديس ميليوس الناسك  برموده18
 شهادة أنبا قلته األنصناوي الطبيب.  بشنس15
 تكريس كنيسة القديس مرقوريوس أبي سيفين. أبيب 15
 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس مطرا الشيخ السكندري بابه 8

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مطرا الشيخ ، الذي عاش في القرن الثالث الميالدي ، وكان 
ا . ولما ملك داقيوس أثار عبادة األوثان . واضطهد الشعب من أهل اإلسكندرية ، مؤمنا مسيحي
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المسيحي في كل مكان ووصلت أوامره إلى اإلسكندرية . فوقع االضطهاد على أهلها وسعى 
بعضهم ضد هذا القديس فاستحضره إلى اإلسكندرية وسأله عن إيمانه ، فاعترف بالسيد المسيح 

ود لَلصنام ، ووعده بوعود جزيلة فلم يقبل منه ، انه اله حق من اله حق . فأمره الوالي بالسج
فتوعده بالعقاب فلم يرجع عن رأيه ، بل صاح قائال: أنا ال أسجد إال للمسيح خالق السماء 

واألرض ، فغضب الوالي وأمر بضربه ، فضرب ضربا موجعا وعلقوه من ذراعه ، ثم حبسوه ، 
را على إيمانه ، ضربوا عنقه خارج وجرحوا وجهه وجبينه بقضيب محمى . وأخيرا إذ بقى مص

 المدينة . 
 صالته تكون معنا . آمين .

 إستشهاد القديس أباهور وطوسيا وأوالدهما واألنبا أغاثون المتوحد
 في مثل هذا اليوم تذكار القديسين أباهور وطوسيا وأوالدها بطموه . واألنبا أغاثون المتوحد .

 ائًما أبديا . آمين .صالة الجميع تكون معنا ، ولربنا المجد د
 إستشهاد القديس ماركيانوس ومرقوريوس بابه18

ميالدية إستشهد القديسان العظيمان مركيانوس و مرقوريوس ،  052في مثل هذا اليوم من سنة 
وقد كانا تلميذين لَلب القديس بولس الشهيد بطريرك مدينة القسطنطينية ، وسبب إستشهادهما 

قسطنطين لما انتصر ، وافق بما قاله اريوس فعارضه االب بولس هو إن الملك قسطنطينوس بن 
البطريرك فنفاه إلى بالد األرمن حيث قتل مخنوقا . وكان هذان القديسان قد بكيا عليه يوم نفيه . 
ووصفا الملك قائلين "انه يعتقد اعتقاد اريوس المحروم" ، فوشي بهما أحد األريوسيين لدي الملك 

ع . فاستحضرهما وأمر بقتلهما بالسيف . فقتال ودفنا وبقيا إلى زمان حيث كان بإحدى الضيا
القديس يوحنا ذهبي الفم الذي لما اطلع على قضيتهما أرسل فاحضر جسديهما المكرمين إلى 
مدينة القسطنطينية . وبني لهما هيكال ونقل جسديهما إليه . وعيد لهما . صالتهما تكون معنا 

 ا آمين .ولربنا المجد دائًما أبديً 
 إستشهاد القديس أوساغينوس الجندى أيام الملك يوليانوس طوبه5

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أوساغنيوس وقد كان جنديا في عهد الملك قسطنطين الكبير 
. وكان كثير الرحمة وحدث ان الملك قسطنطين لما رأى عالمة الصليب لم يفهم معناها ألنه لم 

هذا الجندي فعرفه أنها عالمة السيد المسيح . فطفق الملك يفكر في هذا  يكن قد آمن بعد . سال
األمر وخصوصا في تلك الجملة التي كانت مكتوبة على عالمة الصليب وهي " بهذا تغلب " ولما 
كان الليل ظهر له السيد المسيح في حلم وأراه عالمة الصليب وأمره ان يصنع أعالم جيشه على 

فعل الملك ما أمر به الرب فانتصر على أعدائه ، ودخل رومية ظافرا . مثالها . وفي الصباح 
 واصبح من ذلك الحين مسيحيا . وأقام منار دين المسيح في المسكونة كلها . 
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وعاش اوساغنيوس الجندي حتى بلغ من العمر المئة والعشرين سنة ووصل إلى زمان يوليانوس 
شوارع أنطاكية فوجد اثنين يتخاصمان . فأوقفاه الملك العاصي . وكان يوًما ما مارا في أحد 

ليحكم بينهما نظرا لشيخوخته الموقرة . فحكم لهما بما أرضاهما فسعى به بعض األشرار لدي 
الملك يوليانوس بأنه جعل نفسه حاكما للمدينة . فاستحضره الملك وانتهره قائال له : من الذي 

إنني لست حاكما وال قاضيا ولكنك أنت تركت أقامك حاكما وقاضيا فأجابه اوساغنيوس بجرأة 
عبادة اله السماء الذي روحك في يديه وسجدت لَلوثان النجسة ولم تقتف اثر الملوك الذين قبلك 

. لقد أقمت في الجندية مع الملك البار قسطنطين ستين سنة ومع أوالده من بعده فلم أر اشر 
عل في جنبيه ففعلوا به كل ذلك وهو صابر منك . فحنق الملك عليه جدا وأمر بصلبه ووضع مشا

حبا في السيد المسيح . وأخيرا أمر الملك بقطع رأسه . ولما اقترب منه السياف طلب منه ان 
يمهله حتى يصلي ، ولما انتهي من صالته قطعوا رأسه المقدس ونال إكليل الشهادة . صالته 

 تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 القديس بانيكاروس الفارسيإستشهاد 

 في مثل هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس بانيكاروس الفارسي . 
طوبة  21تحتفل الكنيسة بعيده في الخامس من طوبة . لعله هو بعينه أناطوليوس المذكور تحت 

في السنكسار بعد القديس تادرس المشرقي مباشرة ، بكونه صديقه وشريكه في العمل كما في 
 . الشهادة

كان من بالد الفرس ، ُأقيم رئيًسا للجند ، وكان محبوًبا لدى الملوك بسبب شجاعته . في عهد 
اإلمبراطور دقلديانوس ، إذ كان نائًما أبصر رؤيا كأنه قد ارتفع إلى السماء وقام إثنان من جيش 

نيه باسيه الروم بتعميده في بحيرة نارية هما تادرس المشرقي وليونديوس العربي )في سنكسار ري
"الغربي"( ، وكأن األول قد تسلمه ابنا له . في الغد رأى بانيكاروس الفارسي الرجلين اللذين رآهما 
في الحلم قد جاءا فعاًل، وأخذاه معهما من فارس إلى بالد الروم ، وقد روى الثالثة أنهم نظروا 

 ذات الرؤيا في ليلة واحدة فتعجبوا .
 19نياحة البابا ثيؤدوسيوس ال

م تنيح البابا ثيؤدوسيوس الثاني  2000للشهداء سنة  2021ي مثل هذا اليوم أيضا من سنة ف
 البطريرك التاسع والسبعون من بطاركة الكرازة المرقسية .ولد القديس في مدينة بني خصيب 
) هي حاليا المنيا ( وكان يسمي عبد المسيح بن أبي مكين . ترهب في دير أبي فانا ) يوجد 

ملوي بمحافظة المنيا ( باسم الراهب ثيؤدوسيوس . ولما خال الكرسي البطريركي  حاليا غرب
بنياحة البابا يؤانس السابع وقع إختيارهم على هذا األب فرسموه قسا في ديره ثم أتوا به إلى 

م وقد هدأت في أيامه حركة االضطهاد التي أثيرت على  2194القاهرة ورسموه بطريركا سنة 
م بتكريس الميرون المقدس في كنيسة 2199سلفه . قام هذا البابا في سنة األقباط في عهد 
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الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة ومعه أثنا عشر أسقفا . وأقام على الكرسي خمس 
سنوات وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوًما ثم تنيح بسالم ودفن بدير النسطور بالبساتين ، 

 ن .بركة صلواته فلتكن معنا آمي
 81نياحة البابا متاؤس األول ال

م تنيح البابا القديس األنبا  2408للشهداء سنة  2215في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
متاؤس البطريرك السابع والثمانون من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس في بني روح 

في كتاب الكنيسة القراءة والكتابة من أعمال األشمونين رباه أبواه تربية مسيحية حقيقية وتعلم 
كما حفظ المزامير والمردات وكان يرعي غنم أبيه وقد مال إلى النسك والتقشف منذ صباه ثم ترهب 
في دير القديسة العذراء المعروف بالمحرق باسم الراهب متي ولكثرة فضائله رسموه قسا . ذهب 

م يعلم أحدا أنه كاهن . وبينما هو في بعد ذلك إلى دير القديس أنطونيوس وكان يخدم شماسا ول
الهيكل خرجت يد من المذبح وأعطته البخور ثالث دفعات فعلم شيوخ الدير أنه كاهن وأنه البد أن 
يصير بطريركا . هرب من الدير خوفا من المجد الباطل وذهب إلى أورشليم وعمل كأجير وكان 

ورشليم رجع إلى دير األنبا أنطونيوس يقضي الليل ساهرا في الصالة ولما اشتهرت فضائله في أ
وكان معاصرا للقديس مرقس االنطوني وقد نالتهما سويا ضيقات كثيرة من األمير والي البالد وبعد 

أن تم اإلفراج عنه ذهب إلى دير المحرق وصار قدوة ومنفعة للرهبان . بعد انتقال البابا غبلاير 
ختيار القس متي المحرقي ليصير بطريركا فأختفي اجتمع األساقفة واالراخنة واستقر رأيهم على إ

عندما سمع الخبر وبتدبير اهلل تم العثور عليه . ولما وصل مع الوفد إلى القاهرة وهو حزين أخذ 
مقصا وقص طرف لسانه لكن الرب شفاه وأطلق لسانه فتحقق للجميع أنه هو المختار من اهلل 

رسي لم يغير شيئا من نسكه واتضاعه م . لما جلس على الك2018فرسموه بطريركا سنة 
وصلواته . واهتم بأديرة الرهبان والراهبات كما كان محبا للفقراء مهتما بقضاء طلباتهم ولم يبق 

شيئا من مال البطريركية حتى خاصمه البعض واتهموه بالتبذير ولكن اقتدي به كثير من األغنياء 
ى المذبح يلمع وجهه بنور سماوي ويري في عمل الرحمة . وكان البابا متاؤس عندما يقف عل

السيد المسيح قائما وقد وهبه اهلل موهبة الشفاء .كما كان حمامة سالم بين ملوك الحبشة 
والسلطان برقوق ملك مصر ، الذي كانت تربطه صداقة قويه به . وقد حلت بهذا البابا ضيقات 

بحمي شديدة أنتقل بعدها إلى  كثيرة من خلفاء هذا السلطان . عرف البابا يوم نياحته وأصيب
السماء وله من العمر أكثر من سبعين عاما وقد جلس على الكرسي ثالثين عاما وخمسة أشهر 
وستة أيام ودفن بدير الخندق بمدفن البطاركة أسفل كنيسة القديس األنبا رويس بالقاهرة . وكان 

أبرآم األنطوني ، بركة  من أشهر قديسي عصره األنبا رويس والقديس مرقس االنطوني والقمص
 صلوات الجميع فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . .
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 إستشهاد ميليوس الناسك برموده18
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ميليوس كان هذا األب ناسكا ومجاهدا طول أيامه ساكنا مع 

لصيد الوحوش ونصبا  تلميذيه في مغارة بجبل خوراسان وحدث أن خرج ولدا ملك خوراسان
شباكهما فوقع هذا القديس دأخلها . وكان البسا ثوبا من الشعر فلما رأياه خافا منه وسأاله قائلين 
" أمن اإلنس أنت أم من الجن ؟ " فأجابهما " " أنا إنسان خاطئ ساكن في هذا الجبل لعبادة الرب 

ال  يسوع المسيح ابن اهلل الحي " فقاال له " ليس اله إال الشمس والنار فقدم الضحايا لهما وا 
قتلناك " فأجابهما : " ان هذه خليقة اهلل وصنعة البشر وأنتما ال تعرفان الحق . األفضل لكما أن 
تعبدا اإلله الحقيقي ، خالق هذه كلها " فقاال له : " أتزعم أن المصلوب من اليهود اله " ؟ فقال " 

له " فحنق االثنان عليه وأمسكا تلميذيه نعم ذلك الذي صلب الخطية وأمات الموت هو اإل 
وعذباهما ثم قتالهما . وظال يعذبان القديس مدة أسبوعين أخيرا وقف أحدهما من خلفه واألخر 
من األمام ليضرباه بانشاب ورماه الواحد من هنا واألخر من هناك حتى تنيح بسالم وفي الغد 

 ي قلبه فمات االثنان . ركضا وراء وحش وضرباه بالنشاب فعاد سهم كل منهما ف
 صالة هذا القديس تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديسة باسالسفوس ومن معها بجبل خورسان

في مثل هذا اليوم إستشهاد القديسة باسالسفوس ومن معها بجبل خورسان . صالتهم تكون معنا 
 و لربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 القديس كولوتس األنصناوي ) الشهير باسم أبو قلتة (إستشهاد  بشنس15
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس كولوتس األنصناوي ) الشهير باسم أبو قلته ( كان القديس 

ابنا لوالدين يخافان اهلل وكان والده واليا على أنصنا وظل يطلب من الرب يسوع المسيح أن يرزق 
آلداب المسيحية وعلمه الكتابة . فحفظ كثيرا من كتب وتعاليم ولدا . فرزقه هذا القديس . فأدبه با

الكنيسة . وكان طاهرا منذ صغره . أراد أبوه أن يزوجه فلم يقبل . أما أخته فأنها تزوجت أريانا 
الذي تسلم الوالية بعد والدها ، ولما توفي والدا هذا القديس بني فندقا للغرباء . ثم درس الطب 

 ى المرضى بال أجر . حتى أتقنه وكان يداو 
ولما كفر دقلديانوس انحاز إليه أريانا حفظا لمركزه . وصار يعذب المسيحيين ، فتقدم القديس 

كولوتس شقيق زوجة أريانا وصار يوبخه على تركه عبادة اإلله الحقيقي ، كما لعن آلهة الملك 
البهنسا حيث أودع السجن المرذولة . فلم يمسه أريانا بأذى إكراما ألخته ، بل أرسله إلى والي 

ثالث سنوات وتوسطت أخته في إخراجه إلى أن تولى والي آخر وعرف خبره ، فاستحضره وهدده 
فلم يلتفت إلى تهديده فغضب وأمر بتعذيبه . وكان مالك الرب يأتي إليه ويعزيه . وأخيرا أمر 

أنقضاء زمن  الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة فكفنه محبيه ووضعوه في مكان إلى
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 االضطهاد حيث بنوا له كنيسة . وكانت تظهر من جسده آيات عظيمة . 
ولهذا القديس كنيسة أثرية في رفا مركز أسيوط ويقام له سنويا احتفال عظيم في يوم إستشهاده 
وينال زائروه ببركة هذا القديس وبشفاعته الشفاء من األمراض المختلفة . ومما يذكر أنه يوجد 

كنيسة حجر أثري له تأثير عظيم في أبعاد العقارب عنها إلى يومنا هذا . صالته تكون في هذه ال
 معنا . آمين

 نياحة األرخن الكريم المعلم إبراهيم الجوهرى
للشهداء األبرار تنيح األرخن العظيم والمحسن الكريم المعلم  2522في مثل هذا اليوم من سنة 

والعصامي الكريم في القرن الثامن عشر للميالد ، من إبراهيم الجوهري نشأ هذا الرجل الكامل 
أبوين فقرين متواضعين . وكان اسم والده يوسف جوهري وكانت صناعته الحياكة في بلدة قليوب 
. وكان أبواه مملوءين نعمة وأيمانا . ربياه التربية الدينية في كتاب البلدة فتعلم الكتابة والحساب 

بنسخ الكتب الدينية وتقديمها إلى الكنائس على نفقته الخاصة  وأتقنهما . واشتهر منذ حداثته
وكان يأتي بما ينسخه من الكتب إلى البابا يوحنا الثامن عشر البطريرك السابع بعد المائة الذي 

 م (  2191 - 2119للشهداء )  2521إلى  2481تولى الكرسي من سنة 
براهيم الجوهري وكثرة ما تكبده من النفقات في وقد لفتت أنظار هذا البابا كثرة الكتب التي قدمها إ

نسخها وتجليدها فاستفسر منه عن موارده فكشف له إبراهيم عن حاله فسر البابا من غيرته 
وتقواه وقربه إليه وباركه قائال : " ليرفع الرب اسمك ويبارك عملك وليقم ذكراك إلى األبد " وتوثقت 

 العالقات بعد ذلك بينه وبين البابا . 
والتحق إبراهيم في بدء أمره بوظيفة كاتب ألحد أمراء المماليك ثم توسط البابا لدي المعلم رزق 
رئيس الكتاب وقتئذ فأتخذه كاتبا خاصا له واستمر في هذه الوظيفة إلى أخر أيام على بك الكبير 

ئاسة الذي ألحقه بخدمته . ولما تولى محمد بك أبو الذهب مشيخة البالد اعتزل المعلم رزق ر 
الديوان وحل محله المعلم إبراهيم فسطع نجمه من هذا الحين . ولما مات أبو الذهب وخلفه في 
مشيخة البالد إبراهيم بك تقلد المعلم إبراهيم رئاسة كتاب القطر المصري وهي اسمي الوظائف 

 الحكومية في ذلك العصر وتعادل رتبة رئاسة الوزارة . 
حسانا حتى ولم يؤثر هذا المنصب العظيم في  أخالق إبراهيم الجوهري بل زاده تواضعا وكرما وا 

جذب إليه القلوب ومن فرط حب إبراهيم بك له أواله ثقته حتى آخر نسمه من حياته فأخلص له 
الجوهري كل اإلخالص وتزوج المعلم إبراهيم من سيدة فاضلة تقية شاركته في أخالقه الطيبة 

ته على تعمير الكنائس ورزق منها بولد اسمه يوسف وعاونته في أعمال البر واإلحسان وشجع
 وابنة اسمها دميانة . وكان يقطن بجهة قنطرة الدكة . 

ولما ترعرع ابنه عزم على تأهيله فأعد له دارا خاصة به جهزها بأفخر المفروشات واثمن األواني 
ألحضان اإلبراهيمية واألدوات واستعد لحفلة الزفاف ولكن شاءت إرادة اهلل أن تختاره وتضمه إلى ا
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قبل زواجه فحزن عليه والداه حزنا شديدا وأغلق المعلم إبراهيم الدار التي جهزها له وبقيت مغلقة 
 إلى أن نهبت . 

وقد كان لوفاة هذا االبن الوحيد أثر كبير في نفس إبراهيم وزوجته فازداد رغبة في مساعدة 
كوبين فأدهش جميع عارفيه بصبره الغريب األرامل واليتامى والمساكين وتعزية الحزانى والمن

واحتماله آالم الفراق وخيبة األمل ولما أرادت زوجته االعتراض على أحكام اهلل ، تر آي لها 
القديس أنطونيوس الكبير كوكب البرية في حلم وعزاها قائال : " اعلمي يا ابنتي أن اهلل أحب 

لحفظ اسم المعلم الكبير تقيا إذ ربما أفسد ولدك ونقله إليه شابا كما أحب والده لحكمة قصدها 
ولده شهرته وعاب اسمه وهذا خير جزاء من اهلل تعالي لزوجك على بره وتقواه فتعزيا وتشجعا 
واستأنفا أعمالكما المرضية " قال هذا وأختفي . وقد ترآى القديس أنطونيوس في الوقت ذاته 

ة توجهت إلى زوجها وقصت عليه الرؤيا للمعلم إبراهيم وعزاه وشجعه . ولما استيقظت الزوج
فأجابها بأنه رأى نفس الرؤيا في هذه الليلة فسلما اآلمر هلل واستبدال لباس الحداد باللباس 

العادي وامتَل قلباهما عزاء وشاركته زوجته في جميع أعماله الخيرية وصدقاته حتى يوم وفاته 
 في ريعان الشباب .  وقد توفيت كريمته دميانة بعده بزمن قليل وهي عذراء

استمر المعلم إبراهيم في رئاسة الديوان حتى حصل انقالب في هيئة الحكام وحضر لمصر حسن 
باشا قبطان موفدا من الباب العالي فقاتل إبراهيم بك شيخ البلد ومراد بك أمير الحج واضطرهما 

ودخل قبطان باشا  للهرب إلى أعالي الصعيد ومعهما إبراهيم الجوهري وبعض األمراء وكتابهم
القاهرة فنهب البيوت وأنزل الظلم والعدوان باألهالي واضطهد المسيحيين ومنعهم من ركوب الدواب 

المطعمة ومن استخدام المسلمين في بيوتهم ومن شراء الجواري والعبيد وألزمهم بشد األحزمة 
يطلب من قاضي القضاة وتسلط العامة عليهم فأختبئوا في بيوتهم وكفوا عن الخروج أياما وأرسل 

إحصاء ما أوقفه المعلم إبراهيم الجوهري عظيم األقباط على الكنائس واألديرة من أطيان وأمالك 
وغير ذلك وبسبب هذه األحوال أختفت زوجة المعلم إبراهيم الجوهري في بيت أحد المسلمين وكان 

حسان ودلوا حسن باشا على لزوجها عليه مآثر كبيرة فبحث عنها أعوان السوء ناكرو الجميل واإل
مكان أختفائها فأجبرها على االعتراف بأماكن مقتنياتهم فأخرجوا منها أمتعة وأواني ذهب وفضة 
وسروج وغيرها وبيعت بأثمان عالية ودل بعضهم على مسكن المرحوم يوسف ابن المعلم إبراهيم 

وات وأتوا بها إلى حسن باشا فصعدوا إليه وأخرجوا كل ما فيه من المفروشات وأثمن األواني واألد
فباعها بالمزاد وقد استغرق بيعها عدة أيام لكثرتها واستمر حسن باشا في طغيانه إلى أن 
استدعي إلى األستانة فبارحها غير مأسوف عليه وبعد فترة عاد إبراهيم بك ومراد بك إلى 

لجوهري واستأنف م وعاد المعلم إبراهيم ا 2192أغسطس سنة  1منصبيهما ودخال القاهرة في 
عمله وعادت إليه سلطته ووظيفته ولكنه لم يستمر أكثر من أربع سنوات وقد ظل محبوبا من 

 الجميع آلخر أيامه . 
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وقد أطلق عليه الناس لقب سلطان األقباط كما دل على ذلك نقش قديم على حجاب أحد هياكل 
لقطمارس المحفوظ في هذا الدير كنائس دير األنبا بوال بالجبل الشرقي والكتابة المدونة على ا

 أيضا . 
وقال عنه الجبرتي المؤرخ الشهير : " انه أدرك بمصر من العظمة ونفاذ الكلمة وعظم الصيت 
والشهرة مع طول المدة ما لم يسبق لمثله من أبناء جنسه وكان هو المشار إليه في الكليات 

شيء من دقائق األمور ويداري كل  والجزئيات وكان من ساسة العالم ودهاتهم ال يغرب عن ذهنه
إنسان بما يليق به من المدارة ويفعل ما يوجب انجذاب القلوب والمحبة إليه وعند حلول شهر 
رمضان كان يرسل إلى أرباب المظاهر ومن دونهم الشموع والهدايا وعمرت في أيامه الكنائس 

تبات العظيمة واألرزاق المستديمة واألديرة وأوقف عليها األوقاف الجليلة واألطيان ورتب لها المر 
 والغالل 

وقال عنه األنبا يوساب الشهير بابن األبح أسقف جرجا وأخميم : " أنه كان من أكابر أهل زمانه 
وكان محبا هلل يوزع كل ما يقتنيه على الفقراء والمساكين مهتما بعمارة الكنائس وكان محبا لكافة 

ضي حوائج الكافة وال يميز واحدا عن األخر في قضاء الطوائف . يسالم الكل ويحب الجميع ويق
 الحق . 

 هذا مختصر حياته العامة . أما عمله الطائفي فيمكن تلخيصه
 فيما يأتي :  

صالح ما دمرته يد الظلم  " أشتهر المعلم إبراهيم الجوهري بحبه الشديد لتعمير الكنائس واألديرة وا 
البيضاء على الحكام المسلمين تمكن من استصدار  فبواسطة نفوذه الحكومي وما له من األيادي

الفتاوى الشرعية بالسماح لَلقباط بإعادة ما تهدم من الكنائس واألديرة . اوقف األمالك الكثيرة 
حجة مدونة في  108واألراضي واألموال ال صالح ما خرب منها وقد بلغت حجج تلك األمالك 

هدائها لجميع كشف قديم محفوظ بالدار البطريركية كما اشته ر بنسخ الكتب الثمينة النادرة وا 
 الكنائس واألديرة فال تخلو كنيسة من كتبه وآثاره . 

وهو أول من سعى في إقامة الكنيسة الكبرى باألزبكية وكان محرما على األقباط في األزمنة 
لحاكمة . الغابرة أن يشيدوا كنائس جديدة أو يقوموا بإصالح القديم منها إال بآذن من الهيئة ا

يحصلون عليه بعد شق األنفس فاتفق أن إحدى األميرات قدمت من االستانة إلى مصر لقضاء 
مناسك الحج فباشر المعلم إبراهيم بنفسه أداء الخدمات الالئقة بمقام هذه األميرة وأدي لها 

ظهار اسمه لدي السل طان الواجبات الالزمة لراحتها وقدم لها هدايا نفيسة فأرادت مكافأته وا 
فالتمس منها السعي إلصدار فرمان سلطاني بالترخيص له ببناء كنيسة باألزبكية حيث يوجد محل 
سكنه وقدم لها بعض طلبات أخرى خاصة باألقباط واالكليروس فأصدر السلطان أمرا بذلك ولكن 

 عاجلته المنية قبل الشروع في بناء الكنيسة فأتمها أخوه المعلم جرجس الجوهري . 
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تتغير مواعيد الصالة بكنيسة العذراء الكبرى بحارة زويلة لعامة الشعب قام بإنشاء كنيسة ولكي ال 
صغري باسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بجوارها حتى يتمكن موظفو الحكومة من حضور 

القداس معه فيها بما يتفق مع مواعيد العمل في مصالحهم وقام بتجهيز أصناف الميرون ومواده 
 خاص وأرسلها بصحبة أخيه المعلم جرجس لغبطة البابا البطريرك بالقالية العامرة على حسابه ال

م( بني المعلم إبراهيم السور البحري جميعه وحفر ساقيه لدير 2180ش )  2499وفي سنة 
كوكب البرية القديس أنطونيوس بعد أن أهتم ببناء هذا السور من القبلي والغربي في سنة 

باسم سور الجوهري . وقام أيضا بتجديد مباني كنيسة العذراء ش ويعرف إلى اآلن  2498
م( وشيد كنيسة الشهيد أبي السيفين بدير أنبا 2191ش )  2508المغيثة بحارة الروم في سنة 

م لتوسيع كنيسة مار يوحنا ( وقصر السيدة  2882أبوللو وأنبا أبيب ) ولكنها هدمت في سنة 
ف إلى دير البرموس خارجة من الجهة القبلية ، وبني بالبرموس وقصر السيدة بالسريان وأضا

مترا مربعا وباألختصار بني كنائس كثيرة وعمر البراري وبني  1400حولها سورا وبلغت مساحتها 
األديرة واهتم بالرهبان الساكنين فيها وفرق القرابين وأيضا الشموع والزيت والستور وكتب البيعة 

صري ووزع الصدقات على جميع الفقراء والمساكين في كل على كل كنيسة في أنحاء القطر الم
موضع واهتم لهم بالطعام والكسوة وكذا األرامل واليتامى الذين ليس لهم من يهتم بهم ورتب لهم 

في كل شهر ما يقوم بكفايتهم . وذلك حتى ما شهد له به ابن األبح في مرثية البابا يوأنس 
بشنس سنة  15ى أن أنتقل دار الخلود في يوم االثنين ( وظل على هذه الحال إل201البطريرك )
م( فحزن عليه الجميع كما أسف على وفاته أمير البالد إبراهيم 2195مايو سنة  02ش )2522

بك فسار في جنازته إكراما له وتقديرا منه لمقامه السامي ورثاه البابا يوأنس الذي كان يخصه 
 لتي بناها لنفسه بجوار كنيسبعظيم محبته وقد دفن في المقبرة الخاصة ا

 تذكار تكريس كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين أبيب 15
في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكارتكريس كنيسة القديس العظيم محب أبويه الشهيد 

مرقوريوس أبي السيفين أما ترجمة حياته فقد كتبت تحت اليوم الخامس والعشرين من شهر 
 معنا . آمينهاتور .صالته تكون 
 نياحة القديسة تكلة

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة تكلة التي كانت في أيام بولس الرسول واتفق أنه لما خرج 
بولس من أنطاكية وأتى إلى ايقونية أن أخذه رجل مؤمن اسمه سيفاروس إلى بيته . فاجتمعت 

تطلعت من الطاقة لتسمع تعاليمه اليه جموع كثيرة ليسمعوا تعليمه . ولما سمعت به العذراء تكلة 
فطاب قلبها لذلك وتبعت الرسول فحزن أبوها وكل ذويها وأرادوا منعها من متابعة بولس في 

ذ لم تذعن لرأيهم عرض أبوها أمرها على الوالي ليمنعها من سماع تعاليم بولس .  إجتماعاته . وا 
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ذ لم يتمكن من  إيجاد علة عليه اعتقله أما فاستحضر الوالي بولس الرسول وفحص تعاليمه وا 
تكلة فنزعت عنها أفخر مالبسها وحليها ولبست ثياب العبيد ، وأتت إلى القديس بولس في 
السجن وخرت عند قدميه فلما طلبوها لم يجدوها وعرفوا أنها عند بولس الرسول فأمر الوالي 

العائالت الشريفة كن  بحرقها وكانت أمها تصيح قائلة احرقوها عبرة لغيرها الن نسوة كثيرات من
قد آمن بواسطة تعاليم الرسول فطرحوها في النار فلم تؤذها وخرجت منها وذهبت إلى بولس ثم 
توجهت إلى أنطاكية وهنا رآها أحد القواد فأدهشه جمالها وطلب الزواج منها فرفضت قائلة أني 

يومين ولم تؤذها ثم عروس المسيح فسعى بها عند الوالي فقبض عليها و ألقاها لَلسود فلبثت 
أتت إلى حيث الرسول فأمرها أن تبشر بالمسيح في أيقونية فمضت إلى هناك ونادت بالمسيح في 

 أيقونية فمضت إلى هناك ونادت بالمسيح فأمن أبوها على يديها ثم تنيحت بسالم . 
 صالتها تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديستين تكلة وموجي
القديستان تكلة وموجي . وقد ولدتا بقراقص وتربيتا عند معلمة  وفي مثل هذا اليوم إستشهدت

هناك واتفق عند عبورهما البحر أن شاهدتا الوالي يعذب المسيحيين فتعجبتا من قساوة قلبه 
وظهر لهما مالك الرب وأراهما مجد القديسين فقصدتا اإلسكندرية وهناك اعترفتا بالسيد المسيح 

شديدا ثم قطع رأس القديسة موجي أما القديسة تكلة فقد أرسلها إلى  أمام الوالي ، فعذبهما عذابا
 دمطو بعد عذاب كثير . وهكذا نالت االثنتان إكليل الشهادة . صالتهما تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديسة ليارية
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة ليارية . ولدت بدمليانا بالقرب من دميرة ، من أبوين 

ين تقيين فنشأت على الطهارة وكانت مداومة على الصوم والصالة ولما بلغت من العمر مسيحي
اثنتي عشر سنة ظهر لها مالك الرب وهي تعمل وقال لها : لماذا أنت جالسة هنا والجهاد قائم 
واإلكليل معد فوزعت كل مالها وأتت إلى طوه ومنها إلى سرسنا )مركز الشهداء منوفية ( فوجدت 

اعترفت أمامه بالسيد المسيح فعذبها كثيرا وكان هناك القديس شنوسي الذي كان يعزيها الوالي و 
ويشجعها . أما الوالي فقد شدد عليها العذاب حيث مشط لحمها ووضع في أذنيها مسامير سأخنة 
ثم ربطها مع سبعة آالف وستمائة شهيد وأخذهم معه وسافر وفيما هم في المركب قفز تمساح 

ف طفال وحيدا المه فبكت وولولت عليه فتحننت عليها هذه القديسة وصلت إلى من البحر وخط
السيد المسيح . فأعاد التمساح الطفل حيا سليما . ولما أتوا إلى طوة طرح الوالي القديسة في 

النار فلم تمسسها بأذى فقطعوا أعضاءها ورأسها وألقوها في النار فنالت إكليل الشهادة .صالتها 
 آمين تكون معنا .

 إستشهاد القديس أبا إسحق
وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس إسحق من أهل شما )مركز أشمون( مركز أشمون يعمل في 
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حراسة بستان . وكان صالحا وديعا تقيا . لم يأكل لحما وال شرب خمرا يصوم يومين ويفطر على 
مالك الرب في رؤيا وأمره أن  البقول . وما يفضل من أجرته يفتقد به الفقراء والمساكين وظهر له

يمضي إلى الوالي ويعترف باسم المسيح لينال إكليل الشهادة ففرح ووزع كل ما عنده وأتى إلى 
الوالي واعترف بالسيد المسيح فعذبه كثيرا وكان الرب يقويه ويشفيه وبعد ذلك قطع الوالي رأسه 

طاهر بإكرام وقد أظهر اهلل منه آيات المقدسة فنال إكليل الشهادة وأتى أهل بلده وأخذوا جسده ال
 عظيمة . صالته تكون معنا . آمين

 
الذي ُيعلم يدي القتال، وجعل ساعدي أقواسًامن نحاس، ومنطقتني قووة  إل -:(40،04: 21)مز مزمور العشية

 إل فى الحرب، وجعلت كل الذين قاموا علّى تحتي. هلليلويا
اح ذيددم ذددل  تدال ضددب قاذاسددل وقا دداابة الحددق و ددلق  اندد" أا ياسدد  اددي   تددال قا اددا ك ق=الووذي يعلووم يووديَّ القتووال
 قا  ك ءيدًا ا   و يو  

 له  يل  داء قاءديب قا ءديح اصداحب قايدب قاياذءدم  أي قا دداء صدا  السذيادم = جعل ساعديَّ أقواسًا من نحاس
حدا  ي دي  البينوندم، قا ت قليم ف  قا اابة الحق، فصا ت سذيام  ويدم ندأا قادل قا تحدول اردو   دا نحدا ، وقان

 فلرب صا  قا ؤ ا قاروي يبو  قا يساا وقالسيم 
 ( 19:11نل أعبقئ  صا وق تحت  ب ّ  )قا رصوب قا يساا او= عَقْلَت كل الذين قاموا عّلى تحتي

 
 -(:20-5:8إنجيل العشية )مت

 و لما دخل يسوع كفرناحوم جاء اليه قائد مئة يطلب اليه. -5 " 
 مي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا.و يقول يا سيد غال -1 
 فقال له يسوع انا اتي و اشفيه. -1 
 فاجاب قائد المئة و قال يا سيد لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي لكن قل كلمة فقط فيبرا غالمي. -8 
الني انا ايضا انسان تحت سلطان لي جند تحت يدي اقول لهذا اذهب فيذهب و الخر ائت فياتي و  -9 

 ي افعل هذا فيفعل.لعبد
 فلما سمع يسوع تعجب و قال للذين يتبعون الحق اقول لكم لم اجد و ال في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. -20 
و اقول لكم ان كثيرين سياتون من المشارق و المغارب و يتكئون مع ابراهيم و اسحق و يعقوب في  -22 

 ملكوت السماوات.
 الى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء و صرير االسنان.و اما بنو الملكوت فيطرحون  -21 
 "ثم قال يسوع لقائد المئة اذهب و كما امنت ليكن لك فبرا غالمه في تلك الساعة -20 

 لسوت مسوتحقًا أن تودخل تحوت سوقف بيتوي لكون قول كلموة فقوط فيبورأ غالموي ائب  ئم ذإي اا عظيا يردول الءديب 
كثيرين سيأتون من المشارق    و يو [ ويالق قاءيب قا ءيح عل"  لق  ائً  ] ائب قا ئم  و جنبي  و ان   يل 
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سوحق ويعقووب فوي ملكووت السوموات فندل قا دابقء قادليا نحتددل ذادا ندانوق  دا  والمغارب ويتكئون مع إبوراهيم وا 
ءحق وياروب   ق  ا وآ نوق وناا إي اناا  ويًا  يل  ائب قا ئم و ا قآلا ف  حضا إذ ق يا وق 

عجيووب هووو اهلل فووى قديسوويه، إلووه إسوورائيل هووو يعطووى قوووة وعووزاء لشووعبه،  " -(:4،00: 11اكر )مووزمزمووور بوو
 "والصديقون يفرحون ويتهللون أمام اهلل، ويتنعمون بالسرور. هلليلويا 

قهلل يصددنع  ااددا عجائددب وي ددد  أجءدداب ا عنددب تاددليذاا ايدا ددوق أندده يصدداحذاا = عجيووب هووو اهلل فووي قديسوويه
حتد" يفرحوون ويتهللوون ذدل  إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبهلحق  اي   لق فرس ذل فيءت  وق  ا بيا ا

 .يتنعمون بالسروروءس قاالقذات وف  قاب   قآلت  
 

  -(:21-4:21إنجيل باكر )لو
 و لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر. -4 "
ريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا بل ا -5 

 خافوا.
 اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و واحد منها ليس منسيا امام اهلل. -1 
 بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاة فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -1 
 اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن االنسان قدام مالئكة اهلل.و اقول لكم كل من  -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة اهلل. -9 
 و كل من قال كلمة على ابن االنسان يغفر له و اما من جدف على الروح القدس فال يغفر له. -20 
 وا كيف او بما تحتجون او بما تقولون.و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و السالطين فال تهتم -22 
 "الن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه   -21 

فءد ح إذلدي   دو أا نحدب أندءدنا فننند  قا ءديح  وقا ءديح . ال تخافوا من الذين يقتلون جسودكمنل ات تازيدم  
 بوا أا ننن ه فنالك أذبيًا يرول  لق اندن  ذارل أننا ءن وت إا آجً  أو عاجً  إلًق ان وت 

 
  -(:28-2:20كو1البولس )

ثم اطلب اليكم بوداعة المسيح و حلمه انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم و اما في الغيبة  -2 "
 فمتجاسر عليكم.

و لكن اطلب ان ال اتجاسر و انا حاضر بالثقة التي بها ارى اني ساجترئ على قوم يحسبوننا كاننا  -1 
 سلك حسب الجسد.ن
 الننا و ان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. -0 
 اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باهلل على هدم حصون. -4 
 هادمين ظنونا و كل علو يرتفع ضد معرفة اهلل و مستاسرين كل فكر الى طاعة المسيح. -5 
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 لت طاعتكم.و مستعدين الن ننتقم على كل عصيان متى كم -1 
اتنظرون الى ما هو حسب الحضرة ان وثق احد بنفسه انه للمسيح فليحسب هذا ايضا من نفسه انه  -1 

 كما هو للمسيح كذلك نحن ايضا للمسيح.
 فاني و ان افتخرت شيئا اكثر بسلطاننا الذي اعطانا اياه الرب لبنيانكم ال لهدمكم ال اخجل. -8 
 سائل.لئال اظهر كاني اخيفكم بالر  -9 
 النه يقول الرسائل ثقيلة و قوية و اما حضور الجسد فضعيف و الكالم حقير. -20 
مثل هذا فليحسب هذا اننا كما نحن في الكالم بالرسائل و نحن غائبون هكذا نكون ايضا بالفعل و  -22 

 نحن حاضرون.
ن نقابل انفسنا بهم بل هم اذ الننا ال نجترئ ان نعد انفسنا بين قوم من الذين يمدحون انفسهم و ال ا -21 

 يقيسون انفسهم على انفسهم و يقابلون انفسهم بانفسهم ال يفهمون.
و لكن نحن ال نفتخر الى ما ال يقاس بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا اهلل قياسا للبلوغ اليكم  -20 

 ايضا.
 م ايضا في انجيل المسيح.الننا ال نمدد انفسنا كاننا لسنا نبلغ اليكم اذ قد وصلنا اليك -24 
غير مفتخرين الى ما ال يقاس في اتعاب اخرين بل راجين اذا نما ايمانكم ان نتعظم بينكم حسب  -25 

 قانوننا بزيادة.
 لنبشر الى ما وراءكم ال لنفتخر باالمور المعدة في قانون غيرنا. -21 
 و اما من افتخر فليفتخر بالرب. -21 
 "ه هو المزكى بل من يمدحه الرب  النه ليس من مدح نفس -28 

أسوولحة محاربتنووا ليسووت جسوودية.. إن كنووا إ ددا ة الرددوة قاتدد  ذاددا نحددا ب قا دديساا وقا لددوك قاددوينيا يرددول قا ءددول إل
 "نسلك حسب الجسد ال نحارب حسب الجسد

 
 -(:22-2:4بط2الكاثوليكون )

نية فان من تالم في الجسد كف عن فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه ال -2 " 
 الخطية.

 لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة اهلل. -1 
الن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادمان  -0 

 حرمة.الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان الم
 االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات. -5 
 .فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب اهلل بالروح -1 
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 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات. -1 
 و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة من الخطايا. -8 
 كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة. -9 
 نعمة اهلل المتنوعة. ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على -20 
ان كان يتكلم احد فكاقوال اهلل و ان كان يخدم احود فكانوه مون قووة يمنحهوا اهلل لكوي يتمجود اهلل فوي كول  -22 

 "شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين  
ي يجددب أا نح لدده فناددزا عددبونا قاءدد ح قاددل=فووإذ قوود تووألم المسوويح بالجسوود عّنووا تسوولحوا أنووتم أيضووًا بهووذا المثووال

حت ال ق اا    .فإن من تألم بالجسد كف عن الخطيةإذلي   و  ذول ح ل قاصليب وق 
 

 -(:21:20-15:21اإلبركسيس )أع
 (15:21)أع
 "و رجع برنابا و شاول من اورشليم بعدما كمال الخدمة و اخذا معهما يوحنا الملقب مرقس.  -15" 

 (21-2:20)أع
طاكية في الكنيسة هناك انبياء و معلمون برنابا و سمعان الذي يدعى نيجر و لوكيوس و كان في ان -2 "

 القيرواني و مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع و شاول.
و بينما هم يخدمون الرب و يصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا و شاول للعمل الذي دعوتهما  -1 

 اليه.
 وا و وضعوا عليهما االيادي ثم اطلقوهما.فصاموا حينئذ و صل -0 
 فهذان اذ ارسال من الروح القدس انحدرا الى سلوكية و من هناك سافرا في البحر الى قبرس. -4 
 و لما صارا في سالميس ناديا بكلمة اهلل في مجامع اليهود و كان معهما يوحنا خادما. -5 
 حرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع.و لما اجتازا الجزيرة الى بافوس وجدا رجال سا -1 
 كان مع الوالي سرجيوس بولس و هو رجل فهيم فهذا دعا برنابا و شاول و التمس ان يسمع كلمة اهلل. -1 
 فقاومهما عليم الساحر الن هكذا يترجم اسمه طالبا ان يفسد الوالي عن االيمان. -8 
 القدس و شخص اليه. و اما شاول الذي هو بولس ايضا فامتال من الروح -9 
و قال ايها الممتلئ كل غش و كل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر اال تزال تفسد سبل اهلل  -20 

 المستقيمة.
فاالن هوذا يد الرب عليك فتكون اعمى ال تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط عليه ضباب و  -22 

 ظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده.
 "حينئذ لما راى ما جرى امن مندهشا من تعليم الرب  فالوالي  -21 
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هوذا يد الرب ذوا  يض ب قاءاح  عليا ذااا " فيؤ ا قاوقا    نا ذوا  اا يض ذه ذءيف وال   ح ذل ذنل م 
 لق ء ح  وح   وقهلل  ب يءتا ل  له ق ءلحم = تأتي عليك فتكون أعمى ال تبصر الشمس إلى حين

ا ؤ نيا نالق قاوقا " تروب غي  قوق عاجيب حت
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  اليوم السابع والعشرون من شهر هاتور         

 شهادة يعقوب المقطع الفارسي 
 وتكريس بيعة ماربقطر

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البولووووووووووووووووووووس:

 (1،2: 45)مز
 (11-21:2)مر
 (4،2: 245)مز
 (11-28:4)مت
 (29-2:2)غل

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-2:2)يع
 (12-20:25)أع
 (5: 204، مز 5: 11)مز 
 (45-05:20)مر

 
 

 -(:45-05:20إنجيل القداس )مر
 و تقدم اليه يعقوب و يوحنا ابنا زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا. -05 " 
 فقال لهما ماذا تريدان ان افعل لكما. -01 
 سارك في مجدك.فقاال له اعطنا ان نجلس واحد عن يمينك و االخر عن ي -01 
فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشربا الكاس التي اشربها انا و ان تصطبغا  -08 

 بالصبغة التي اصطبغ بها انا.
فقاال له نستطيع فقال لهما يسوع اما الكاس التي اشربها انا فتشربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها  -09 

 انا تصطبغان.
 ما الجلوس عن يميني و عن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين اعد لهم.و ا -40 
 و لما سمع العشرة ابتداوا يغتاظون من اجل يعقوب و يوحنا. -42 
فدعاهم يسوع و قال لهم انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء االمم يسودونهم و ان عظماءهم  -41 

 يتسلطون عليهم.
 من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. فال يكون هكذا فيكم بل -40 
 و من اراد ان يصير فيكم اوال يكون للجميع عبدا. -44 
 "الن ابن االنسان ايضا لم يات ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن كثيرين -45 
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 تن ي ًا نءا ياروب قا رسع تجب أا نل   قءقت قايوا ت ت ل عل" إءا ياروب 
  نءد ع  صدم سلدب ياردوب ويوحندا إذندا زذدبي أا يجلءدا عدا ي ديا ويءدا  قاد ب ظندًا  نا دا أنده ف  إنجيدل قاردبق

ءينوا اه  لك عاا    و ب قاءيب عليا دا أنا دا ءيصدسذغاا ذااصدذغم قاتد  يصدسذه ذادا  دو  ونءد ع عدا تدل   
" اَيْلددِبا وايذددلل ندءدده قات  يددل ظنددًا أا قادد ب أعسدد"  يددزة ايارددوب ويوحنددا أنيدد   ددناا  وعل اددا قاءدديب ب ءددًا أندده أتدد

 فبيم عا نيي يا ون حظ:
قا ءدديح ال ياسدد  قا جددب ذحءددب قاسلددب وقا حءددوذيم  ذددل ذحءددب  ددا أعددب ااددا  نددل ق زل  وقهلل ذءدداذق عل دده   1

(  إلًق  و يالا وياس  واي  29:8يالا  ا يءتحق قا جب ذحءب تاذه إلقاليا ءذق فا فاا ءذق فاينااإل ) و
لدوت    أي ال تن  و دا  ننا نءأل، وعل ه يءذق حت " أع اانا   ب قاءيب قا ب  نا ت ا ًا ن ا  دال  دا أ د  وق 

 فرس  ناا أ   ذل  ناا تصنع إ قبة أذ  
ءددرسم قات  يددل  نددا أناددا تددل  وق علدد" يارددوب ويوحنددا ظنددًا أا قا ءدديح أعسددا ا وعددوبًق ذ جددب أ ضدد  عظدديا    2

ا لدداسئ  قجددع اظننددا قالدداسئ أا قا ءدديح يحددب (  و ددلق فادد21و نددلق صددناوق  ددع يوحنددا و ددااوق اددا ي ددوت )يددو
ف ا أني   ا ف ا  وحت" قآلا نرول ا الق أعس" ف ا أنيد   ند   دع أنند  أءدتحق أنيد   فاا ءديح يحذند  

 حت" او ء ح ا  ذح ل صليب 
 قا ءيح يسلب أا ال ندن  ف  قا نافأة ذل نضع ف   لذنا فرس أا نت ذه ذه ونلبا   3
 ا  ااه قا ءيح  نا فاو ت ك قا  قنز قابنيويم وذلل ندءه حذًا ف  قا ءيح قاربي  ياروب قا رسع ع ل    4
 

إذ أقووام الشووهادة فووى يعقوووب، ووضووع النوواموس فووى  " -(:5: 204، مووز 5: 11مزمووور إنجيوول القووداس )مووز 
 "إسرائيل، ألني أنا قد علمُت أن الرب عظيم هو، وربنا أفضل من جميع اآللهة. هلليلويا 

لندد  إءددا يارددوب تن ي ددًا ال ددايب يارددوب قا رسددع  وانددا قا اندد" أا قا ددايب  دداب = ي يعقوووبإذ أقووام الشووهادة فوو
قانددا و   ددو  دد يام قهلل و ددله ا ددا أحددب قهلل  نتوذددم علدد" = ووضووع النوواموس فووي إسوورائيلال ءدديح حتدد" قاددبا  
 (11:8+عب33:31 لوذاا وأل اناا )إ 

 ننا ُه ال ءيح علا  ا  و وعاب ني انه ياروب قا رسع ذاب إ= ألني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو
 

 هاتور 11   -السنكسار:
 إستشهاد القديس يعقوب الفارسى المقطع "

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب المقطع ، وكان من جنود سكراد بن صافور ملك الفرس ، 
لملك حظوة ودالة ، حتى انه ولشجاعته واستقامته ارتقى إلى اسمى الدرجات في بالط الملك ، وكان له لدى ا

كان يستشيره في كثير من األمور ، وبهذه الطريقة أمال قلبه عن عبادة السيد المسيح ، ولما سمعت أمه 
وزوجته وأخته ، انه وافق الملك على اعتقاده ، كتبن إليه قائالت "لماذا تركت عنك اإليمان بالسيد المسيح ، 

والشمس ، إال فاعلم انك إن لبثت على ما أنت عليه ، تبرأنا منك  وأتبعت العناصر المخلوقة ، وهي النار
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وحسبناك كغريب عنا" ، فلما قرا الكتاب بكى وقال "إذا كنت بعملي هذا قد تغربت عن أهلي وجنسي ، فكيف 
يكون أمري مع سيدي يسوع المسيح" ، ثم ترك خدمة الملك وانقطع لقراءة الكتب المقدسة ، ولما انتهى آمره 

ذ رأى تحوله أمر بضربه ضربا موجعا ، وانه مازال لم ينثن عن رأيه يقطع بالسكاكين  إلى الملك دعاه إليه ، وا 
، فقطعوا أصابع يديه ورجليه ، وفخذيه وساعديه ، وكان كلما قطعوا عضوا من أعضائه يرتل ويسبح قائال 

سطه ، ولما علم بدنو ساعته األخيرة "ارحمني يا اهلل كعظيم رحمتك" ، ولم يبق من جسده إال رأسه وصدره وو 
سأل الرب من اجل العالم والشعب لكي يرحمهم ويتجنن عليهم ، معتذرا عن عدم وقوفه أمام عزته بقوله "ليس 
لي رجالن لكي اقف أمامك ، وال يدان ابسطها قدامك ، وهو ذا أعضائي مطروحة حولي ، فاقبل نفسي إليك 

سيح وعزاه وقواه فابتهجت نفسه ، وقبل إن يسلم الروح أسرع أحد الجند يا رب" ، وللوقت ظهر له السيد الم
وقطع رأسه ، فنال إكليل الشهادة ، وتقدم بعض المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه ودفنوه ، فلما سمعت أمه 

وأخته وزوجته بذلك فرحن وأتين إلى حيث الجسد وقبلنه هن يبكين ، ولفنه بأكفان فأخرة وسكبن على أطيارا 
 غالية ، وبنيت له كنيسة ودير في زمن الملكين البارين أركاديوس وانوريوس ، 

و لما علم ملك الفرس بذلك ، وبظهوور اآليوات والعجائوب مون جسود هوذا القوديس وغيوره مون الشوهداء الكورام ، 
 أمر بحرق سائر أجساد الشهداء في كل أنحاء مملكتوه ، فوآتى بعوض الموؤمنين وأخوذوا جسود القوديس يعقووب
وتوجهوا به إلى أورشليم ، ووضعوه عند القديس بطرس الرهواوي أسوقف غوزة ، فظول هنواك حتوى ملوك مرقيوان 
الملوك الووذي اضووطهد األرثوذكسوويين فووي كوول مكووان ، فأخووذ القووديس بطوورس األسووقف الجسوود وحضوور إلووى الووديار 

نموا هوم يسوبحون وقوت المصرية ، ومضى به إلى البهنسا ، وأقام هناك في دير به رهبان قديسون ، وحودث بي
الساعة السادسة في الموضع الذي فيه الجسد المقدس ، إن ظهر لهم القديس يعقوب مع جماعة من شهداء 
الفرس واشتركوا معهم في الترتيل وباركوهم ، وغابوا عنهم بعود إن قوال لهوم القوديس يعقووب إن جسودي يكوون 

ودة إلى بالده حمل الجسد معه ولموا وصول إلوى البحور ههنا كما أمر الرب ، ولما أراد األنبا بطرس األسقف الع
 " أختطف من بين أيديهم إلى المكان الذي كان به ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 تذكار تكريس كنيسة مار بقطر" 
 " تذكار تكريس كنيسة مار بقطر ، بركة القديس بقطر تكون معنا آمين . 

، و و جنبي  ا فا  ، أ ال قا لدك  لذده إل   ذده  نده فذدبأ ينند  قا ءديح، فاببتده ع الفارسيشهادة يعقوب المقط
أ ه وألوقته ذااتذ ؤ  نه، فلاف أا يتذ أ  نه قا ءيح، وأعلا إي انه فادلذوه و سادوق أعضداءه يدا إءت داب  وذداا غا 

  نه عجائب  ا ترسيع أعضاءه ناا يءذح وظا  اه قا ءيح يرويه وأنرل قهلل جءبه إل ظا ت 
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 سالونيكي. شهادة القديس ديمتريوس الت بابه19
 ظهور رأس لنجينوس الجندي الذي طعن جنب المخلص بالحربة وهو على الصليب  هاتور5
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 تذكار شهادة القديس هرواج وحنانيا وخوزي كيهك21
 شهادة ديسقوروس في زمان العرب.  برمهات1

 هاتور من قراءات اليوم( 5شهادة القديس لنجينوس )راجع  أبيب10
 شهادة القديس مطرا.  مسرى20
 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس ديمتريوس التسالونيكي بابه19

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم ديمتريوس ، في زمن مكسيميانوس الملك . وكان شابا 
نيكي . وقد حصل على علوم كثيرة وباألكثر علوم الكنيسة مسيحيا تقيا من أهل مدينة تسالو 

األرثوذكسية . وكان يعلم دائًما وينذر باسم السيد المسيح ، فرد كثيرين إلى اإليمان فسعوا به لدي 
الملك مكسيميانوس فأمر بإحضاره واتفق عند حضوره إن كان عند الملك رجل مصارع ، قوي 

زمانه بقوته . وكان الملك يحبه ويفتخر به حتى انه خصص  الجسم ، ضخم التكوين . قد فاق أهل
أمواال طائلة جائزة لمن يتغلب عليه . فتقدم رجل مسيحي يسمي نسطر من بين الحاضرين وقتئذ 
وسال القديس ديمتريوس إن يصلي من اجله ، ويصلب بيده المقدسة على جسمه فصلى عليه 

يغلب كل من اعتمد عليه . ومن ثم تقدم وطلب القديس ورشمه بعالمة الصليب المقدس الذي ال 
مصارعة ذلك القوي الذي يعتز به الملك . ولما صارعه انتصر عليه . فاغتم الملك لذلك وخجل 
وتعجب كيف تغلب نسطر عليه ، وسال الجند عن سر ذلك فاعلموه إن رجال يدعي ديمتريوس 

ضربه إلى إن يبخر أللهته صلى عليه وصلب على وجهه . فغضب الملك على القديس وأمر ب
ويسجد لها . ولما لم يطعه أمر بطعنه بالحراب حتى يتمزق جسمه ويموت . فاعلموا القديس بذلك 
ليخيفوه لعله ينثني عن اإليمان بالمسيح ويسجد لَلصنام . فقال لهم : اعملوا ما شئتم . فأنني ال 

لحراب إلى إن اسلم روحه الطاهرة . اسجد وال أبخر إال لربي يسوع اإلله الحق . فضربه الجند با
ولما طرحت جثته المقدسة أخذها بعض المسيحيين ، ووضعوها في تابوت من الرخام وبقي مخفيا 

إلى إن انقضي زمن االضطهاد ، فأظهره الذي كان موضوعا عنده . وبنيت له كنيسة عظيمة 
. ويسيل منه كل يوم دهن بتسالونيكي ، ووضعوا جسده فيها . وكانت تجري باسمه عجائب كثيرة 

طيب فيه شفاء لمن يأخذه بأمانة ، وخاصة في يوم عيده فانه في ذلك اليوم يسيل منه اكثر من 
كل يوم أخر إذ يسيل من حوائط الكنيسة ومن األعمدة . ومع كثرة المجتمعين فانهم جميعا 

ك من الكهنة األبرار يحصلون عليه بما يرفعونه عن الحوائط ويضعونه في أوعيتهم . ومن عاين ذل
 وحكى وشهد به . 
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 شفاعته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 95نياحة البابا غبلاير السابع ال

م تنيح  2518للشهداء سنة  2185. وفيه أيضا من سنة  95تذكار نياحة البابا غبلاير السابع 
كة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس البابا غبلاير السابع البطريرك الخامس والتسعون من بطار 

بمنشية الدير المحرق باسم روفائيل . رباه أبواه تربية مسيحية حقيقية ولما كبر مضى وترهب بدير 
القديسة العذراء المعروف بالسريان في برية شيهيت وسار سيرة رهبانية فاضلة . ولما تنيح البابا 

بابه  4راخنةنة على إختياره بطريركا فرسموه يوم الحد يؤانس الثالث عشر اجتمع رأى األساقفة واأل 
 م  2515ش سنة  2141سنة 

بذل هذا البابا مجهودا كبيرا في تعمير ديري األنبا أنطونيوس واألنبا بوال بالصحراء الشرقية بعد 
م فعادت  2541خرابهما مدة طويلة . وقد رسم األنبا يوساب الثالث مطرانا على الحبشة سنة 

 ات بين الكنيستين بعد مدة من القطيعة . العالق
كان في طريقة إلى دير األنبا أنطونيوس ونزل في المركب عند الميمون متوجها إلى الناحية الرقية 

للنيل ولكنه تنيح في المركب فنقلوه ودفنوه في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر 
 دائًما أبديا آمين .القديمة . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد 

 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة(
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .

 من برمهات تذكار البشارة . 19فإذا وقع التاسع والعشرون من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول 
شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعان خارج فترة البشارة والحمل اإللهى الى  أما فى

 الميالد ، كما أنهما يرمزان للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .
 ظهور رأس لونجينوس الجندى الذى طعن جنب مخلصنا الصالح هاتور5

الجندي الذي طعن جنب المخلص بالحربة في مثل هذا اليوم تذكار ظهر راس القديس لونجينوس 
وهو على الصليب . وذلك إن الملك طيباروس قيصر أرسل جنديا إلى القبادوقية لقطع راس هذا 
القديس . كما دون في اليوم الثالث والعشرين من شهر أبيب . وقد نفذ الجندي األمر . ثم أتى 

اه لليهود فسروا لصنيعه . ثم أمر إن بالرأس إلى أورشليم وسلمه إلى بيالطس البنطي ، وهذا أر 
يدفن الرأس في بعض األكوام التي خارج أورشليم . وكانت هناك امرأة آمنت على يد القديس لما 
بشر بالقبادوق . ولما ضربت رقبته شاهدت إستشهاده وهي واقفة تبكي . وقد أصيبت بعد ذلك 

المقدسة ، والقبر المحي عساها تبصر  بالعمي . فأخذت ولدها وقصدوا أورشليم لتتبارك من اآلثار
. ولدي وصولها المدينة مات ولدها . فحزنت وأفرطت في الحزن على حالها وعدم وجود من يعود 
بها إلى بالدها . وأثناء نومها أبصرت القديس لونجينوس ومعه ولدها الذي مات ، فأرشدها إلى 
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. فلما استيقظت بحثت عن المكان حتى المكان الذي دفن فيه رأسه ، وأمرها إن تحمله من هناك 
وجدته وحفرت في األرض فخرجت رائحة بخور زكية . ولما بلغت إلى راس القديس ابرق منه نور 
فانفتحت عيناها وأبصرت في الحال ، فمجدت السيد المسيح وقبلت الرأس وطيبته ووضعته مع 

ر عجائبه في قديسين . صالة جسد ابنها ، ثم عادت إلى بالدها ممجدة السيد المسيح الذي يظه
 هذا القديس تكون معنا آمين .

 نقل جسد القديس األمير تادرس إلى بلدة شطب
في مثل هذا اليوم تذكار نقل جسد القديس األمير تادرس إلى بلدة شطب من أعمال أسيوط . وفيه 

د حدث بعد أيضا تم نقل جسد األمير تادرس الشطبي من مقاطعة أخائية إلى بلدة شطب بأسيوط فق
أن أنتهي عصر االضطهاد أن ظهر هذا القديس ألحد الكهنة وأمره أن ينقل جسده إلى بلد أبيه 
شطب فذهب هذا الكاهن إلى والي مقاطعة أخائية التي كان جسد القديس مدفونا فيها وأخبره 
بضرورة نقل جسد القديس إلى شطب بصعيد مصر فرفض الوالي وكان له ابن في الخامسة 

برفات القديس … . رين من عمره أصم وأبكم وكان حاضرا هذه المناقشة فصاح قائال " هيا والعش
تادرس إلى موطنه بمصر " فاندهش الجميع لنطق هذا الشاب األبكم ومجدوا اهلل الذي شفاه بصالة 

ا األمير تادرس وهنا قال الوالي " لقد شفي ابني بقوة اهلل وبصالة األمير تادرس . اذهبوا وانقلو 
جسده الطاهر إلى مصر " فتم نقل الجسد في احتفال مهيب ووضعوه في سفينة وصلت إلى مدينة 

اإلسكندرية في الخامس من هاتور ثم نقلوه إلى شطب وبنوا له كنيسة . دشنها أسقف مدينة 
خراج  شطب ووضع الجسد فيها بفرح وتهليل . وقد ظهرت منه عجائب كثيرة منها شفاء األمراض وا 

 ن ، بركة صالته فلتكن معنا آمين .الشياطي
 عيد جلوس قداسة البابا شنودة الثالث

تذكار عيد جلوس قداسة البابا شنودة الثالث . أدام اهلل حياته ، صلواته تكون معنا ولربنا المجد 
 دائًما إبديا آمين

 م101بدأ تلقيب بطريرك األسكندرية ببابا األسكندرية من سنة 
ن على أن أول من لقب بلقب " البابا" من بطاركة الكرازة المرقسية هو أجمع المؤرخون المسيحيو

 البابا ياروكالس الثالث عشر 
م ( فصار األسقف يدعي أبا والبطريرك يسمي أب اآلباء ثم صار األساقفة يجعلون 141 - 100)

سي لفظة البابا تختص ببطريرك اإلسكندرية ثم أنتقل هذا االسم عن كرسي اإلسكندرية إلى كر 
رومية . حيث كان بطريرك اإلسكندرية هو المنفرد بلقب بابا ال يعرف به رسميا في المجمع سواه 

وكلمة بابا ليست كلمة التينية وال غربية بل هي شرقية محضة وأول من سمي بها هو أسقف  -
سة اإلسكندرية . واللقب الرسمي التقليدي لبطريرك كنيسة اإلسكندرية هو " صاحب الغبطة والقدا
بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمي اإلسكندرية وكل أرض مصر والمدينة المقدسة 
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أورشليم والنوبة والحبشة والخمس مدن الغربية وسائر أقاليم الكرازة المرقسية وأضيف اليه فيما بعد 
 " وكل أفريقيا وبالد المهجر .
 إستشهاد القديس تيموثاوس
 دة القديس تيموثاوس ، شفاعته تكون معنا آمين .في مثل هذا اليوم تذكار شها

 تذكار تكريس كنيسة يعقوب المقطع كيهك21
في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس يعقوب الفارسي الشهير بالمقطع . الموجود بجوار 

كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي السيفين يمصر القديمة ، أما خبر إستشهادة نتجدة تحت اليوم 
 ابع والعشرين من شهر هانورالمبارك ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .الس

 نياحة البار جدعون
قبل المسيح تنيح البار جدعون أحد قضاة بني إسرائيل ، كان  2049في مثل هذا اليوم من سنة 

رب معك يا جبار هذا القديس من سبط منسي واسم أبيه يواش ، ظهر له مالك الرب وقال له " ال
البأس ، فقال له جدعون " أسألك يا سيدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه التجارب ، 
وأين عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر ، واآلن قد رفضنا الرب 

ائيل من كف مديان ، وجعلنا في كف مديان ، فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص إسر 
أما أرسلتك ، فقال له أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل ، ها عشيرتي هي الذلي في منسي وانا 
األصغر في بيت أبى ، فقال له الرب " أنى اكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد " ، فقال له 

، ال تبرح من ههنا حتى " إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي عالمة انك أنت تكلمني 
أتى إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك ، " فقال " أنى ابقي حتى ترجع " ، فدخل جدعون . . . 

( ، ثم أمر الرب إن يهدم مذابح األصنام  12 - 22:  1وخرج . . . وقدم تقدمته فقبلت )قض 
:  1ا أمره الرب )قض ويبني مذبحا هلل ، ويقدم عليه الضحايا يحرقها بأخشاب األصنام ففعل كم

( ، ولما أمره اهلل إن يحارب المديانيين سأله إن يريه آية يشتد بها قلبه وهي إن يضع 02 - 15
جزة الصوف في البيدر ، فان كان طل على الجزة وحدها وجفاف على األرض كلها علم إن اهلل بيده 

لثاني قائال " ال يحم غضبك يخلص إسرائيل كما تكلم ، وكان كذلك ، ثم أعكس السؤال في اليوم ا
على فأتكلم هذه المرة فقط ، امتحن هذه المرة فقط بالجزة فليكن جفاف في الجزة وحدها ، وليكن 

طل على كل األرض ، ففعل اهلل كذلك في تلك الليلة ، فكان جفاف في الجزة وحدها ، وعلي األرض 
الشعب الذي معه ونزلوا قبالة ( ، فتقوي قلبه وبكر مع كل 40 - 00:  1كلها كان طل " )قض 

المديانيين ، فقال الرب لجدعون " إن الشعب الذي معك كثير على ألدفع المديانيين بيدهم لئال 
يفتخر على إسرائيل قائال يدي خلصتني ، واآلن ناد في أذان الشعب قائال ، من كان خائفا ومرتعدا 

شرون آلفا بقي عشرة آالف ، وقال فليرجع وينصرف من جبل جلعاد ، فرجع من الشعب اثنان وع
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الرب لجدعون " لم يزل الشعب كثيرا ، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك ويكون إن الذي أقول 
لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك ، وكل من أقول لك عنه هذا ال يذهب معك فهو ال يذهب" 

غ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب ، فنزل بالشعب إلى الماء وقال الرب لجدعون ، " كل من يل
فأوقفه وحده ، وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب " ، وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 
ثالث مئة رجل ، وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم ليشرب الماء ، فقال الرب لجدعون 

ليدك ، وبهذا العدد تغلب جدعون على بالثالث مئة رجل الذين ولغوا ، أخلصكم وادفع المديانيين 
المديانيين واستولي الذين معه على الغنائم وقدموها لجدعون وسلطوه عليهم ، وكان اهلل معه في 

 كل اموره ، وتنيح ودفن في مقبرة أبيه ، صالته تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديسين هرواج و حنانيا و خوذى بأخميم

ة القديس هرواج ، وشهادة حنانيا وخوزي الذي من أخميم ، صالتهم في مثل هذا اليوم تذكار شهاد
 تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس أمساح القفطي
في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديس أمساح القفطي وذلك انه لما وصل أريانوس الوالي إلى 

مدينتنا من يذكر اسم ساحل قفط خرج كهنة األصنام لمقابلته وافتخروا أمامه قائلين " ليس في 
المسيح فأعطاهم هدايا كثيرة . وكان في المدينة صبي مسيحي اسمه امساح له أخت عذراء تسمي 

ثاؤدورة كانا يعيشان ويعمالن في بستان صغير وكانا يتصدقان بما يفضل عنهما . ولما سمع 
انوس بالصعيد األعلى امساح ما قاله كهنة األصنام قام وسافر إلى مدينة قاو ) هي مقر الوالي أري

وهي حاليا قرية كوم شقاو مركز طما محافظة سوهاج كما يوجد مقابلها شرقا قرية قاو والنواورة 
مركز البدا ري محافظة أسيوط ( حيث وجد الوالي يعذب المسيحيين فصرخ عالنية " أنا مسيحي " 

بطرحه في السجن  فغضب الوالي وأمر بضربه بالجريد األخضر حتى جرى دمه وغشي عليه فأمر
وفي الصباح وجدوه قائما يصلي فأمر الوالي أن يلقوه في حصير ويلقوه في نهر النيل . فأسلم 
الروح ونال إكليل الشهادة فأعد اهلل تمساحا أمسك بالحصير وظل سائرا به في الماء حتى وصل 

لمجد الذي ناله أخوها مدينة قفط فألقاه على الشاطئ ثم ظهر مالك الرب ألخته في الليل وأعلمها با
وأمرها بان تخرج إلى شاطئ النهر فتجد حصيرة ملفوفا فيها جسد أخيها . فذهبت ووجدت كما 

 أعلمها المالك فأخذته وكفنته ودفنته بإكرام جزيل ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين 
 إستشهاد القديسين أولوجيوس وأرسانيوس بدير الحديد بأخميم

م إستشهد القديسان أولوجيوس  004للشهداء سنة  10ا من سنة في مثل هذا اليوم أيض
وأرسانيوس صاحبا دير بأخميم . كانا من بالد سوريا وأتيا إلى مصر وأقاما بجبل أخميم ولما جاء 
الوالي اريانا إلى أخميم اعترفا أمامه بالسيد المسيح فأمر الوالي أن يعلقا منكسين ثم ربطوا في 

في النهر فأنقذهما الرب من الغرق وعادا إلى البر سالمين . بعد ذلك عقد أرجلهما حجر ة ورموهم 
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لهما الوالي ثالثة محاكم للمحاكمتهم ، وحأول بالترغيب تارة وبالتهديد والوعيد تارة أخرى أن 
يثنيهما عن أيمانهما فلم يتمكن بسبب تمسكهما بالسيد المسيح . وأخيرا أمر بقطع رأسيهما بحد 

كليل الشهادة ودفن جسديهما بإكرام جزيل وظهرت منهما عجائب كثيرة فبني على السيف وناال إ
 الجسدين دير الحديد بأخميم . بركة صالتهما فلتكن معنا آمين 

 إستشهاد ديسقورس فى زمن العرب برمهات1
فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس ديسقورس فى زمان العرب وكان من مدينة اإلسكندرية ، وحدث 

ا دعا الى خروجه من دين آبائه ودخوله فى دين العرب . . ومكث كذلك مدة من الزمان . له م
وكانت له أخت متزوجة بمدينة الفيوم . إذ علمت بما صار إليه أرسلت له قائلة : "لقد كنت اشتهى 

أن يأتيني خبر موتك وأنت مسيحي ، فكنت أفرح بذلك ، وال يأتيني خبرك بأنك قد تركت المسيح 
ك" . وختمت كالمها بقولها : "واعلم أن هذا الكتاب آخر صلة بيني وبينك ، فمن اآلن التعد إله

ترينى وجهك وال تكاتبنى ، فلما قرأ كتاب أخته بكى بكاءا مرا ، ولطم وجهه ونتف لحيته ثم قام 
مسرعا وشد وسطه بزنار ، وصلى متضرعا بحرارة ، ورشم نفسه بعالمة الصليب ، وخرج يسير فى 

لمدينة وأبصره الناس على هذه الحال فاقتادوه الى الوالي وهذا قال له : لقد تركت دين النصارى ا
ودخلت فى ديننا ، فما الذي جرى ! ؟ فأجابه قائال : " أنا ولدت مسيحيا وأموت مسيحيا ، وال 
جن ، أعرف دينا غير هذا" . فهدده كثيرا وضربه ضربا موجعا ، فلم يرجع عن رأيه ، فأودعه الس

وأرسل الى ملك مصر يعرض عليه حالته أمره أن يعرض عليه الخروج من دين النصارى والدخول 
ال فيحرقه فأخرجه من الحبس وعرض عليه  فى دين الملك . فان أطاع وهبه هبات جزيلة ، وا 

الجحود فأبى قائال : " لقد قلت سابقا ولدت مسيحيا وأموت مسيحيا " فأمر بحرقه فحفروا له خارج 
المدينة حفرة كبيرة ، ومَلوها بالحطب وأوقدوها . ولما عال لهيبها فى طرحوه فيها بعد أن ضربه 

أهل البلد ضربا موجعا وطعنوه بالسكاكين . فنال إكليل الشهادة في ملكوت السموات . صالته تكون 
 معنا . آمين .

 نياحة ثاؤدوس األسقف المعترف .
ثاؤدوس األسقف المعترف . كان هذا القديس أسقفا على فى مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس 

مدينة كورنثوس التي في جزيرة قبرص . اعترف بالسيد المسيح أمام الوالي يوليوس أيام 
اإلمبراطور دقلديانوس وطلب منه الوالي أن ينكر إيمانه بالسيد المسيح ويقدم البخور لَلصنام 

اط حديدية ثم وضعوه في السجن إلى أن تملك فرفض فأمر بتعذيبه بالجلد وتمشيط جسده بأمش
اإلمبراطور قسطنطين البار فأطلقه من جملة المحبوسين وعاد إلى كرسيه وداوم على رعاية شعبه 
الذي أؤتمن عليه وبعد أن أكمل جهاده الحسن تنيح بسالم . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد 

 دائًما أبديا آمين .
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 يس لونجينوسإستشهاد القد أبيب10
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس لنجينوس القائد كان يوناني الجنس من إحدى بالد القبادوق . 

ولما ملك طيباريوس قيصر وعين بيالطس واليا على أرض اليهودية كان لنجينوس أحد الجنود 
س أحد الجنود الذين رافقوه ، فلما أتى الوقت الذي شاء فيه ربنا أن يخلص الخليقة . كان لنجينو 

الذين تولوا أمر صلب رب المجد . وحدث بعد أن أسلم السيد روحه ، أن طعنه لنجينوس بحربه في 
جنبه فخرج منه ماء ودم . فتعجب من ذلك وزاد عجبه لما شاهد ظالم الشمس وانشقاق حجاب 

من ميالده  الهيكل وتشقق الصخور وقيام الموتى من القبور وتحققت لديه اآليات التي عملها ربنا
إلى يوم صلبه ولما أخذ يوسف الصديق جسد المخلص وكفنه ووضعه في القبر كان لنجينوس 
حاضرا وقت ختم القبر . ولما قام المسيح والقبر مختوم تحير وسأل اهلل أن يعرفه هذا السر . 
إلى فأرسل اليه بطرس الرسول فأعلمه بأقوال األنبياء عن المخلص . فآمن وترك الجندية وذهب 

بلده وبشر فيها بالمسيح ولما سمع به بيالطس كتب عنه إلى طيباريوس . فأمر بقطع رأسه فنال 
 إكليل الشهادة 

 صالته تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديسة مارينا الشهيدة

في مثل هذا اليوم تذكار شهادة المختارة الطوباوية القديسة مارينا التي غلبت الشيطان كانت من 
ر أنطاكية وكان والداها يعبدان األصنام فلما ماتت أمها أرسلها أبوها إلى مربية لتربيها . بنات أكاب

وكانت هذه المربية مؤمنة بالمسيح ففي بعض األيام سمعت مربيتها تذكر سير الشهداء وما 
ينالونه في الملكوت األبدي فاشتاقت أن تكون شهيدة على اسم السيد المسيح . فلما خرجت 

ذات يوم مع جواريها إلى منزلها وجدت في طريقها لوفاريوس االبروتس الوالي ، فلما رآها القديسة 
أعجبته كثيرا فأمر بإحضارها إليه . ولما ذهب إليها الجنود أعلمتهم أنها مسيحية . فلما عرفوا 
قال الوالي بذلك فزع جدا ، وأحضرها قهرا وعرض عليها السجود لَلصنام وترك اإلله فأبت . عندئذ 
لها : ما أسمك ومن أين أنت ؟ فقالت له : أنا مسيحية مؤمنة بالسيد المسيح واسمي مارينا . 

فالطفها كثيرا فلم تذعن له ، فوعدها بالزواج ووعود أخرى كثيرة فلم تطعه بل زجرته وأهانته فأمر 
أودعوها أن تمشط بأمشاط من حديد وأن تدلك بخل وجير وملح ففعلوا بها ذلك وهي صابرة . ثم 

المعتقل على اعتبار أنها ماتت فللوقت أتاها مالك الرب وشفاها من سائر جراحها فشفيت حتى كأن 
لم يكن بها ألم البتة . وبعد ذلك خرج عليها ثعبان عظيم مفزع وهي واقفة تصلي ويداها مبسوطتان 

فانشق  مثل عالمة الصلب فابتلعها فكادت روحها تفارق جسدها فصلبت وصلت وهي في جوفه
 نصفين ووقع على األرض ومات وخرجت القديسة مارينا سالمة . 

فلما كان الغد أمر الوالي بإحضارها ولما رآها سالمة تعجب كثيرا وقال لها : يا مارينا قد ظهر اليوم 
سحرك فاسمعي مني واعبدى اآللهة يكون لك بذلك خير كثير وأنا أعطيك جميع ما وعدتك به . 
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ته الصامتة ، وقالت له : أنا أعبد الرب يسوع المسيح ابن اهلل الحي اله السموات فاحتقرته هو وآله
واألرض ومهما أردت أن تصنعه بي فاصنعه فإني ال أسمع منك شيئا فأمر الوالي أن تعلق في 

المعصرة وتعصر بشدة ففعلوا بها كذلك ثم أودعوها المعتقل . وبعد ذلك نزل مالك الرب وشفاها ثم 
لشيطان وقال لها: يا مارينا لو أطعت الوالي كان أصلح لك فانه رجل قاسي القلب ويريد ظهر لها ا

أن يمحو اسمك من على األرض فعرفت أنه الشيطان وفي الحال أمسكته من شعر رأسه وأخذت 
عودا من حديد وبدأت تضربه وهي تقول له : كف عني أيها الشيطان ثم ربطته بعالمة الصليب 

رح من أمامها حتى يعرفها جميع ما يعمله بالبشر ومن تضييقها عليه قال لها : أنا المجيد أن ال يب
الذي أحسن لإلنسان الزني والسرقة والتجديف واألمور الدنياوية . واذا لم أتغلب عليه فاني أسلط 

 عليه النوم والكسل حتى ال أدعه يصلي ويطلب غفران خطاياه " فللوقت طردته القديسة . 
الوالي تعجب كثيرا ثم أمر بكشف جسدها وأن يمَل أناء كبير من الرصاص السائل ولما رآها 

وتغطس فيه فلما فعل بها هذا سألت الرب أن يجعل لها ذلك معمودية فأرسل الرب مالكه كشبه 
حمامة وغطست وهي تقول باسم اآلب و االبن والروح القدس اله واحد آمين " ثم ناداها صوت من 

: يا مارينا ها أنت قد اصطبغت بماء المعمودية ففرحت كثيرا وسمع الحاضرون  السماء قائال لها
بما صنع مع القديسة فآمن منهم جمع كثير فأمر الوالي بضرب أعناقهم وبعد ذلك آمر بقطع رأسها 
المقدسة فأخذها السياف ومضى إلى خارج المدينة ثم قال لها : سيدتي مارينا . أني أنظر مالك 

ليل من نور ساطع جدا فقالت : أسألك أن تمهلني قليال حتى أصلي ثم بسطت يديها الرب ومعه إك
وصلت بحرارة ثم قالت للسياف : أفعل ما أمرت به وأحنت عنقها للسياف فقال لها : ال أصنع هذا 
أبدا . فقالت له القديسة : إذا لم تفعل هذا فليس لك نصيب في ملكوت السموات فلما سمع منها 

أخرج السيف وضرب عنقها ثم ضرب رقبته هو أيضا وهو يقول أني مؤمن باله القديسة  هذا الكالم
مارينا ثم وقع عن يمينها : ونال إكليل الشهادة في ملكوت السموات وقد أظهر الرب من جسدها 
 عجائب ومعجزات شفاء كثيرة وجسدها موجود بكنيسة السيدة العذراء مريم بحارة الروم الكبرى . 

 فاعتها تكون معنا .ولربنا المجد دائًما . آمينصالتها وش
 إستشهاد القديس بيخبس مسرى20

وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس بيخبس ) أي المصباح ( الذي من أشمون طناح وكان أوال 
من بينوسة ومن الجنود الذين تحت أمر أنطيوخس األمير الذي لما سمع أنه مسيحي استحضره 

لوج واألنبا نهروه الذي من ترسا واألنبا فيلبس وسألهم عن ذلك فاعترفوا هو واألسقف األنبا ك
بأنهم مسيحيون فعذبهم عذابا أليما . أما القديس بيخبس فقد قيده وأرسله مع آخرون إلى 

البرامون . وقضوا في السفينة عدة أيام دون أكل وشرب . ولما وصلوا إلى البرامون عذبوا القديس 
قطعوه بالسواطير فنال إكليل الشهادة وأتى رجل من مؤمني البرامون وأخذ  بيخبس كثيرا وأخيرا
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 جسده وأرسله إلى بلده أشمون طناح وقد نال الشهادة معه خمس وتسعون نفسا 
 صالتهم المقدسة تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديس مطرا وبيخبس
هد البابا ديمتريوس بطريرك اإلسكندرية الثاني عشر في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مطرا في ع

في زمان داكيوس الملك . وذلك أنه لما سمع مرسوم الملك يقرأ مطالبا بعبادة األوثان مضى وأخذ 
يد الصنم أبلون وكانت من ذهب خالص وقطعها قطعا ووزعها على الفقراء ولما لم يجدوها قبضوا 

قال لهم : " أنا الذي أخذتها " فعذبوه كثيرا ثم طرحوه في على كثيرين بسببها فأتى هذا القديس و 
النار فأنقذه مالك الرب منها فقطعوا يديه ورجليه وصلبوه على خشبة وأتى رجل اعمى وأخذ من 
الدم النازل من فيه وطلى به عينيه فأبصر وبعد ذلك قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة .شفاعته 

 تكون معنا . آمين
 

إلهنا هو ملجأنا وقوتنا، ومعيننا فى شودائدنا التوي أصوابتنا جودًا، الورب إلوه  إل -:(1،2: 45)مز ةمزمور العشي
 إلالقوات معنا. ناصرنا هو إله يعقوب. هلليلويا

 قا ءيح ظا  اياروب يرويه ف  علقذاته  وناا يروي نل قا ابقء = إلهنا ملجأنا.. قوتنا.. معيننا في شدائدنا
 

  -(:11-21:2إنجيل العشية )مر
و فيما هو يمشي عند بحر الجليل ابصر سمعان و اندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا  -21 "

 صيادين.
 فقال لهما يسوع هلم ورائي فاجعلكما تصيران صيادي الناس. -21 
 فللوقت تركا شباكهما و تبعاه. -28 
 اخاه و هما في السفينة يصلحان الشباك. ثم اجتاز من هناك قليال فراى يعقوب بن زبدي و يوحنا -29 
 فدعاهما للوقت فتركا اباهما زبدي في السفينة مع االجرى و ذهبا وراءه. -10 
 ثم دخلوا كفرناحوم و للوقت دخل المجمع في السبت و صار يعلم. -12 
 "فبهتوا من تعليمه النه كان يعلمهم كمن له سلطان و ليس كالكتبة   -11 

 وذان : نجب فيا ا بعوة قا ب اياروب إذا زذبي ايصي  صياب النا : ف  إنجيل قاا يم
 لن  إءا ياروب اتن يا ياروب   1
 ياروب قا رسع ذأال ه ويذاته عل" قني اا صا  صيابًق النا    2
ءت داب ن دا تذدع ياردوب إذدا زذدبي قا ءديح و داب اده وند ز   3 قهلل بعاه الاوبة اتي داا و دب عداب وتذدع قا ءديح وق 

ءت اب  (1:12،2ذيب  ي وب  )أا ذإء ه وق 
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سووبحي يووا نفسووي الوورب، أسووبح الوورب فووى حيوواتي، طوووبى لموون إلووه يعقوووب  " -(:4،2: 245مزمووور بوواكر )مووز
 "معينه، واتكاله على الرب إلهه. هلليلويا  

  ز و  تءذيح ن ا ناا ياروب يءذح قا ب وءس آال ه 
وي  فيءدذح أوالب قهلل وءدس آال ادا  و دلق قاتءدذيح  دو  ناك  بقئب توقجه أوالب قهلل ) ز دو  قاا ديم( وقهلل يادزي ويرد

أنيدد   ددا يددذاأ  لددب قهلل  فاددلق قاتءددذيح  ددو قاددلي يجددلب غيدد  قا ددؤ نيا اتي دداا فيصددي وق صدديابي نددا  )إنجيلدد  
 ع يم وذان (

 
  -(:11-28:4إنجيل باكر )مت

طرس و اندراوس اخاه و اذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعان الذي يقال له ب -28 "
 يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا صيادين.

 فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس. -29 
 فللوقت تركا الشباك و تبعاه. -10 
ثم اجتاز من هناك فراى اخوين اخرين يعقوب بن زبدي و يوحنا اخاه في السفينة مع زبدي ابيهما  -12 

 يصلحان شباكهما فدعاهما.
 "فللوقت تركا السفينة و اباهما و تبعاه   -11 

 ف  إنجيل قاا يم وذان : نجب فيا ا بعوة قا ب اياروب إذا زذبي ايصي  صياب النا :
 لن  إءا ياروب اتن يا ياروب   4
 ياروب قا رسع ذأال ه ويذاته عل" قني اا صا  صيابًق النا    5
ءت  6  داب ن دا تذدع ياردوب إذدا زذدبي قا ءديح و داب اده وند ز قهلل بعاه الاوبة اتي داا و دب عداب وتذدع قا ءديح وق 

ءت اب ذيب  ي وب  )أا  (1:12،2ذإء ه وق 
 

 -(:29-2:2البولس )غل
 بولس رسول ال من الناس و ال بانسان بل بيسوع المسيح و اهلل االب الذي اقامه من االموات. -2 " 
 و جميع االخوة الذين معي الى كنائس غالطية. -1 
 سالم من اهلل االب و من ربنا يسوع المسيح.نعمة لكم و  -0 
 الذي بذل نفسه الجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب ارادة اهلل و ابينا. -4 
 الذي له المجد الى ابد االبدين امين. -5 
 اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر. -1 
 هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم و يريدون ان يحولوا انجيل المسيح.ليس  -1 
 و لكن ان بشرناكم نحن او مالك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما. -8 
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 كما سبقنا فقلنا اقول االن ايضا ان كان احد يبشركم في غير ما قبلتم فليكن اناثيما. -9 
ام اطلب ان ارضي الناس فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا  افاستعطف االن الناس ام اهلل -20 

 للمسيح.
 و اعرفكم ايها االخوة االنجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان. -22 
 الني لم اقبله من عند انسان و ال علمته بل باعالن يسوع المسيح. -21 
 اضطهد كنيسة اهلل بافراط و اتلفها.فانكم سمعتم بسيرتي قبال في الديانة اليهودية اني كنت  -20 
و كنت اتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من اترابي في جنسي اذ كنت اوفر غيرة في تقليدات  -24 

 ابائي.
 و لكن لما سر اهلل الذي افرزني من بطن امي و دعاني بنعمته. -25 
 و دما. ان يعلن ابنه في البشر به بين االمم للوقت لم استشر لحما -21 
 و ال صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق. -21 
 ثم بعد ثالث سنين صعدت الى اورشليم التعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما. -28 
 "و لكنني لم ار غيره من الرسل اال يعقوب اخا الرب  -29 

أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعًا عن الذي دعواكم.. إن كوان أحود يبشوركم بغيور موا   بعوة اليذات عل" قني داا
فلووو كنووت بعوود أطلووب أن أرضووي النوواس لووم أكوون عبوودًا وق  ددا ة ن تددبقب يارددوب وعوبتدده   قبلووتم فلوويكن محرومووًا..

 فلنيذت عل" قني اا قالي بعانا إايه  دعانا بنعمتهو ا قا ءيح .  للمسيح
  -(:21-2:2الكاثوليكون )يع

 يعقوب عبد اهلل و الرب يسوع المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات. -2 "
 احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. -1 
 عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. -0 
 ناقصين في شيء. و اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير -4 
 و انما ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من اهلل الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير فسيعطى له. -5 
 و لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة الن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه. -1 
 فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من عند الرب. -1 
 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه. -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه. -9 
 و اما الغني فباتضاعه النه كزهر العشب يزول. -20 
الن الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره هكذا يذبل الغني ايضا في  -22 

 طرقه.
 "اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه  طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه  -21 
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فاهلل ينل نا ذااتجا ب فلنصذ  فاآلالا تنر  وذااصذ  = وأما الصبر فليكن له عمل تام.. طوبى للرجل الذي يصبر
 نن ل فن   قهلل و ا ي قه يءذح ) ز و  ذان (

 
 -(:12-20:25اإلبركسيس )أع

 عقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.و بعدما سكتا اجاب ي -20 " 
 سمعان قد اخبر كيف افتقد اهلل اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه. -24 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب. -25 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية. -21 
باقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا لكي يطلب ال -21 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله. -28 
 لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى اهلل من االمم. -29 
 م.بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الد -10 
 "الن موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت   -12 

 دله بعدوة  دا قهلل = أن اهلل إفتقد األمم ليأخذ مونهم شوعبًا علوى إسومهياروب )اتن يا إءا ياروب قا رسع( يردول 
بني أيضوًا خيموة داود عانا إايده قهلل  فلنيذت عل" قني اا قالي ب دعانا بنعمتهاب ا  و لق يتدق  ع  ول ذوا   وا 

قهلل ءددددددددددددددددددددددددددددددددددديايب قايادددددددددددددددددددددددددددددددددددوب اتي ددددددددددددددددددددددددددددددددددداا فددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ناايدددددددددددددددددددددددددددددددددددم ق يددددددددددددددددددددددددددددددددددداا = السووووووووووووووووووووووووووووووووووواقطة
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 اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور           

 شهادة القديس صرابامون أسقف نيقيا

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البولووووووووووووووووووووس:

 (25،24: 88)مز
 (41-04:20)مت
 (20،21،1: 202)مز
 (10-21:1)لو
 (20:8-28:1)عب

 ن:الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكو 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيل القووووووووووووووووووداس:

 (25 - 2:  2يو0)
 (5:21-01:25)أع
 (1،5: 98)مز
 (00-10:21)يو

 
 

 -(:00-10:21إنجيل القداس )يو
الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون و تنوحون و العالم يفرح انتم ستحزنون و لكن حزنكم يتحول الى  -10 " 

 فرح.
المراة و هي تلد تحزن الن ساعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب  -12 

 الفرح النه قد ولد انسان في العالم.
 فانتم كذلك عندكم االن حزن و لكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم و ال ينزع احد فرحكم منكم. -11 
 حق اقول لكم ان كل ما طلبتم من االب باسمي يعطيكم.و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق ال -10 
 الى االن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كامال. -14 
 قد كلمتكم بهذا بامثال و لكن تاتي ساعة حين ال اكلمكم ايضا بامثال بل اخبركم عن االب عالنية. -15 
 م اني انا اسال االب من اجلكم.في ذلك اليوم تطلبون باسمي و لست اقول لك -11 
 الن االب نفسه يحبكم النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند اهلل خرجت. -11 
 خرجت من عند االب و قد اتيت الى العالم و ايضا اترك العالم و اذهب الى االب. -18 
 قال له تالميذه هوذا االن تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا. -19 
 ن نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان يسالك احد لهذا نؤمن انك من اهلل خرجت.اال  -00 
 اجابهم يسوع االن تؤمنون. -02 
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هوذا تاتي ساعة و قد اتت االن تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته و تتركونني وحدي و انا لست  -01 
 وحدي الن االب معي.

 "في العالم سيكون لكم ضيق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم  قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سالم  -00 
أنتم ستبكون والعالم يفرح. ولكن حزنكم يتحول إلى قاءيب قا ءيح اا يلبعنا وياسينا وعوب ذ قحم ف  قااااا، ذدل 

ا قود المرأة وهي تلد تحزن ألن ساعتهف ا يرذل أا يتأاا ويحزا  جل قا ءيح، ي ب قا ءيح حياته ف حدًا  = فرح
إذا ولدت اإلبن ال تعود تتذكر الشودة لسوبب  ن ا يحبث ا  واك حين ا نرع ف  تج ذم فإننا نحزا  واندا= جاءت
ندل تج ذددم يءدد ح ذاددا قهلل  د  التنريددم قاتدد  ي دا  ااددا  نددا ذأناددا والبة إنءداا جبيددب  ددو أندا حدديا أءددتديب  ددا = الفوورح

دددد ح، أ دددا قننءددداا قااتيدددق ف دددا ءددد اته قانآذدددم  وينتاددد  قاتج ذدددم و دددلق ياسددد  فددد ح  فاننءددداا قاجبيدددب  دددا ءددد اته قا
 وقا ب غلب احءاذنا . في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالمقننجيل ذرول قا ب 

و دلق ءد  فد ح قا دابقء  سأراكم أيضًا فتفرحون وال ينزع أحد فرحكم مونكمنل تج ذم يء ح ذاا قاءيب تروب الدد ح  
قاد ح قالي ياسيه قااااا ء ياًا  ا يزول  ع أول ضيرم و لق عند  قادد ح قادلي ياسيده قهلل فادلق ال أيناء آال اا  و 

 يزول  ع أي ضيرم 
 

موسوى وهوارون فوى الكهنوة، وصوموئيل فوى الوذين يودعون باسومه،  " -(:1،5: 98مزمور إنجيل القداس )موز
 "م. هلليلويا كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم، بعامود الغمام كان يكلمه
موسوى وهوارون فوي الكهنوة. صوموئيل فوي ن حظ أا  اظا  بيءد   دلق قايدوا ندانوق أءدا دم ادلاك يردول قا ز دو  

اندا  دل . وهو كان يستجيب لهوم ا نانوق يصلوا وءس ضيراتاا وقا ب ناا يءتجيب  = الذين يدعون بإسمه
انوق يصدلوا ا داذاا أا يحدظادا قهلل وي فدع عدناا نانت سلذدم  دؤالء قا دابقء أا ينردل ا قهلل  دا قاادلقب؟ ال ذدل ند
قادد وح قارددب  ندداا = بعووامود الغمووام كووان يكلمهوومقنضددسااب  وقهلل إءددتجاب ااددا و فددع قنضددسااب عددا قانددا   

 ي  ب ا ف  نل لسوة 
 

 هاتور 18   -السنكسار:
 إستشهاد القديس صرابامون أسقف نقيوس "

أسقف نقيوس ، الذي ولود بأورشوليم مون أب اسومه إبوراهيم بون في مثل هذا اليوم إستشهد القديس صرابامون 
الوي بوون يوسووف أخووي سوومعان خووال اسووتفانوس رئوويس الشمامسووة وأول الشووهداء ، موون قبيلووة يهوووذا ، وعنوود 
والدته سمي سمعان ، على اسم جده ، ولما توفي والده اشوتهى سومعان إن يصوير مسويحيا ، فظهور لوه موالك 

نبا يوحنا أسقف أورشليم ، الذي عرفه عن سر تجسد السيد المسيح ، إال انه لوم الرب وأمره إن يمضي إلى األ 
يجسر إن يعمده بأورشليم خوفا من اليهود ، فظل متورددا فيموا يعمول ، فظهورت السويدة العوذراء موريم لسومعان 

، فمضوى  وعرفته إن يمضي إلى مدينة اإلسكندرية ، ويذهب إلى القديس ثاؤنا بابا اإلسكندرية السوادس عشور
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وصووحبه فووي طريقووه مووالك الوورب فووي زي إنسووان حتووى وصوول إلووى اإلسووكندرية ، وقصوود البابووا ثاؤنووا ، ففوورح بووه 
ووعظوه وعموده ، ثوم ترهوب فوي ديوور الزجواج ، ولموا تنويح البابوا ثاؤنووا ، وأقواموا البابوا بطورس خواتم الشووهداء ، 

وس رسومه أسوقفا عليوه ، ففرحوت بوه أرسل فاستحضره لسواعده فوي أعموال البطريركيوة ، ولموا خوال كرسوي نقيو
رعيته كثيرا ، واظهر الرب على يديه عدة آيات وعجائب " منها انه كان بجووار مدينتوه برابوي لعبوادة األوثوان ، 
فلم يوزل يطلوب مون السويد المسويح حتوى تهودمت وغطاهوا المواء واستأصولت عبوادة األصونام مون كرسويه ، كموا 

ذي كان يعلم بان االب واالبن والروح القدس أقوم واحد ، ولما كفور استأصل ايضا بدعة سبيليوس الصعيدي ال
دقلديانوس اعلموه بان صرابامون األسقف قد عطل عبادة األوثان بتعليمه ، فوأمر بإحضواره إليوه ، فلموا وصول 
إلى اإلسكندرية مع الرسل قضى ليلتوه فوي السوجن ، حيوث قابلوه البابوا بطورس وجماعوة مون الكهنوة وصوافحوه 

وجهه كوجه مالك ، ولما وصل صرابامون إلى الملك عذبه بوأنواع العوذاب ، والسويد المسويح يقيموه بغيور  فرأوا
آلم ، ولما رأى الملك إقبال الكثيرين على اإليمان بسببه ، أرسله إلى أريانا والوي الصوعيد لتعذيبوه وقطوع رأسوه 

ه في سفينة ، ولما وصلوا إلى نقيوس بلوده إن لم يرجع عن رأيه ، واتفق إن كان أريانا باإلسكندرية فأخذه مع
وقفت بهم السفينة ولوم يسوتطيعوا إن يحركوهوا ، فوأخرجوا القوديس وذهبووا بوه إلوى بحوري البلود ، وهنواك قطعووا 
رأسه ونال إكليل الشهادة ، وأخذ شعبه الجسد بكرامة وعظمة إلى الكنيسوة ، صوالته تكوون معنوا ولربنوا المجود 

 " دائًما أبدًيا آمين .
 

  واب ذأو  ليا ياوبيًا وق  تا" أا يصي   ءيحيًا  ظا  اه   ك قا ب شهادة القديس صرابامون أسقف نيقيوس
وأ  ه أا ي ض  إا" أءرف أو  ليا قادلي عل ده اندا لداف أا يا دبه ذءدذب قايادوب  وظاد ت اده قاادل قء وأ  دبته 

  و دداوا قاذددبا وقاا سرددات وعددلذوه  فددد  الددل اب إادد"  صدد  وع ددبه قاذاذدددا قاءددننب ي  و ءدد وه أءددردًا علدد" نيريدددو 
 قاءجا  اذل قاذاذا ذس   لاتا قا ابقء وج اعم  ا قانانم ووجبوق وجاه ن  ك و ساوق  أءه 
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 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس بيسورة األسقف توت9

في مثل هذا اليوم أستشهد األب القديس األسقف األنبا بيسورة ، هذا كان أسقف المدينة 
لمزاحمين( ولما رجع دقلديانوس إلى عبادة األوثان وبدأ يعذب المحبة لإلله مصيل ) فوه وا

المسيحيين . اشتهى هذا القديس أن يسفك دمه على اسم المسيح . فجمع الشعب وأوقفهم أمام 
المذبح وأوصاهم بأوامر الرب . ثم عرفهم انه يريد أن ينال إكليل اإلستشهاد من أجل اسم 

والكبير ، قائلين "لمن تتركنا يا أبانا يتامى" ، وأرادوا أن  المسيح . فبكوا جميعهم ، الصغير منهم
يمنعوه ، ولما لم يقدروا تركوه فأودعهم للسيد المسيح ، وخرج من عندهم وهم يودعونه ببكاء 
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كثير ، واتفق معه ثالثة أساقفة وهم : بسيحوس وفاناليخوس وثاؤذورس ، فمضوا جميعا إلى 
المسيح ، فعذبهم عذابا شديدا ، ال سيما لما عرف أنهم أساقفة مدينه الوالي ، واعترفوا بالسيد 

وآباء للمسيحيين ، وكان األساقفة الشجعان متذرعين بالصبر ، والسيد المسيح يقويهم ، وأخيرا 
أمر بضرب أعناق األربعة ، فنالوا إكليل الحياة في ملكوت اهلل ، أما جسد القديس بيسورة فكان 

ناطر اآلن نشيل بمركز طنطا( بمحافظة الغربية ، وهو اآلن بكنيسة بنشين القناطر )نشين الق
 مار جرجس بقصر الشمع بمصر القديمة صالتهم تحفظنا وتحرسنا أجمعين .

 إستشهاد األسقفين بيليوس ونيلوس
للشهداء  11تذكار إستشهاد األسقفين بيليوس ونيلوس . في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

قفان القبطيان بيليوس ونيلوس وبصحبتهما إيليا الكاهن وواحد من م إستشهد األس 020سنة 
األراخنة . وذلك أنهم كانوا منفيين إلى بالد فلسطين وكانوا هناك يعملون في المحاجر في تلك 
الجهات . فتمكنوا مع آخرين من مواطنيهم أن يبنوا بعض الكنائس . ولما علم الوالي فامليان 

لريوس يخبره بذلك .فأمر الملك بتعذيبهم فأرسل الوالي هؤالء األربعة بذلك . أرسل إلى الملك جا
 إلى فينون في بالد بترا ببالد فلسطين حيث القوهم في النيران فاحترقوا ونالوا إكليل الشهادة 

 بركة صلواتهم فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 51نياحة البابا يوساب األول ال بابه10

ميالدية تنيح االب القديس األنبا يوساب الثاني والخمسون  842ل هذا اليوم من سنة في مث
من باباوات اإلسكندرية . كان من أوالد عظماء منوف وأغنيائها ، ولما انتقل أبواه وتركاه رباه 

بعض المؤمنين . ولما كبر قليال تصدق بأكثر أمواله ، ثم قصد برية القديس مقاريوس ، وترهب 
يخ قديس . ولما قدم األنبا مرقس الثاني التاسع واألربعون من باباوات اإلسكندرية ، عند ش

وسمع بسيرته دعاه إليه . ولما أراد العودة إلى البرية رسمه قسا وأرسله . فمكث هناك مدة إلى 
إن تنيح األنبا سيماؤن الثاني الحادي والخمسون ، وظل الكرسي شاغرا إلى إن اتفق بعض 

مع بعض من عامة اإلسكندرية على تقدمة شخص متزوج كان قد رشاهم بالمال . األساقفة 
فلما علم بقية األساقفة أنكروا عليهم عملهم هذا وطلبوا إلى اهلل إن يرشدهم إلى من يريده 

فأرشدهم إلى هذا االب . فتذكروا سيرته الصالحة ، وتدبيره حينما كان عند االب األنبا مرقس ، 
ساقفة إلحضاره . فصلى هؤالء إلى اهلل قائلين "نسألك يارب إن كنت قد أخترت وأرسلوا بعض األ

هذا االب لهذه الربتة ، فلتكن عالمة ذلك إننا نجد بابه مفتوحا عند وصولنا إليه" . فلما وصلوا 
ذ هم بإغالق الباب رآهم  وجدوا بابه مفتوحا ، حيث كان يودع بعض زائريه من الرهبان . وا 

لهم بفرح وأدخلهم قاليته . فلما دخلوا امسكوه وقالوا له "مستحق" . فصاح وبكى مقبلين فاستقب
وبدا يظهر لهم نقائصه وعثراته ، فلم يقبلوا منه ، وأخذوه إلى ثغر اإلسكندرية ووضعوا عليه 
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اليد . ولما جلس على الكرسي المرقسي اهتم بالكنائس كثيرا . وكان يشتري بما يفضل عنه من 
ا ويوقفها على الكنائس . وكان كثير التعليم للشعب ال يغفل عن أحد منهم فحسده موارده أمالك

الشيطان وسبب له أحزانا كثيرة . من ذلك إن أسقف تنيس وأسقف مصر أغاظا شعب كرسيهما 
فأنكر هذا االب عليهما ذلك ، وطلب إليهما مرارا كثيرة إن يترفقا برعيتهما ، فلم يقبال منه 

ستغاثت رعيتهما قائلة إن أنت أرغمتنا على الخضوع لهما تحولنا إلى ملة أخرى ،  نصيحة ، وا 
ذ اجتهد كثيرا في الصلح بين الفريقين ولم ينجح ، دعا األساقفة من سائر البالد وأطلعهم  وا 

على أمر األسقفين وتبرا من عملهما ، فكتبوا جميعهم بقطعهما . فلما سقطا مضيا إلى الوالي 
لى االب قضية كاذبة ، فأرسل الوالي أخاه مع بعض الجند إلحضار البطريرك بالقاهرة ، ولفقا ع

. ولما وصلوا إليه جرد أخو األمير سيفه ، وأراد قتله ، ولكن اهلل أمال يده عنه فجاءت الضربة 
في العمود فانكسر السيف . فازداد األمير غضبا وجرد سكينا وضرب االب في جنبه بكل قوته ، 

ا سوي إن قطعت الثياب ولم تصل إلى جسمه فتحقق األمير إن في البطريرك فلم تنل منه شيئ
نعمة إلهية ووقاية سماوية تصده عن قتله ، فاحترمه وأتى به إلى أخيه ، واعلمه بما جرى له 
معه ، فاحترمه الحاكم ايضا وخافه ، ثم أستخبره عن القضية التي رفعت عليه ، فاثبت له عدم 

سقفين ، فاقتنع وأكرمه ، وأمر بان ال يعارضه أحد في رسامة ، أوعزل صحتها واعلمه بأمر األ
أحد من األساقفة ، أو في أي عمل يختص بالبيعة . وكان مداوما على وعظ الخطاة وردع 

المخالفين ، مثبتا الشعب على اإليمان المستقيم الذي تسلمه من أبائه ، مفسرا لهم ما استشكل 
اليمه وصلواته . وقد اظهر اهلل تعالي على يدي هذا االب عجائب عليهم فهمه ، حارسا لهم بتع

كثيرة . ولما اكمل هذه السيرة المرضية تنيح بسالم بعد إن أقام على الكرسي تسع عشرة سنة . 
 وفي الرهبنة تسعا وثالثين . وقبلها نيفا وعشرين سنة . صالته تكون معنا آمين .

 سإستشهاد القديس ديوناسيوس أسقف كورنثو 
في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس ديوناسيوس أسقف كورنثوس ، الذي إستشهد في أيام 
دقلديانوس ومكسيميانوس ، بعد إن عذب بعذابات كثيرة في سبيل اإليمان بالمسيح له المجد . 

 وأخيرا ضرب عنقه بالسيف فنال إكليل المجد األبدي . 
 ًيا آمينصالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبد

 إستشهاد القديس يوحنا و يعقوب أسقفى فارس هاتور4
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان يوحنا و يعقوب أسقفا ارض فارس على يد سابور بن 
ن يضحيا لهما ، لم  هرمز ملك الفرس . فانه عندما طالبهما بالسجود للشمس والنار ، وا 

اإليمان بالمسيح له المجد . فأمر بتعذيبهما كثيرا يطاوعاه . بل كانا يعلما ويثبتان الشعب على 
ذ لم ينثنيا عن اإليمان وال ترأخيا حتى وهما تحت العقاب عن وعظ الشعب وتقويته ، أمر  . وا 
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بطرحهما في النار ، فاسلما نفسيهما بيد المسيح وناال إكليل المجد مع جماعة القديسين . 
 صالتهما تكون معنا آمين .

 األنبا توماس األسقفإستشهاد القديس 
تذكار إستشهاد القديس األنبا توماس األسقف . وفيه أيضا إستشهد القديس توماس أسقف 
مدينة دمشق بالشام جادل هذا القديس أحد علماء العرب وبين له صحة اإليمان المسيحي 

مة فشكاه العالم إلى الوالي وادعي عليه بتهم باطلة فأحضره الوالي فأثبت هذا القديس سال
 موقفه وصحة إيمانه فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة ، بركة صالته فلتكن معنا آمين .

 إستشهاد القديس إبيماخوس و عزريانوس
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان إبيماخوس و عزريانوس . وكانا من مدينة رومية . فسعى 

نهما مسيحيان . فاستحضرهما بهما البعض لدي الوالي المعين من مكسيميانوس الملك ، ا
وسألهما عن معتقدهما . فأقرا انهما مسيحيان . ثم وبخاه على تركه عبادة اهلل الذي خلق 

السماء واألرض وكل ما فيهما وعلي قيامه بعبادة أصنام مصنوعة باأليدي ، ال تنطق وال تبصر 
ه ، ثم أمر بضرب ، سكن فيها الشيطان وأضل الناس بها . فدهش الوالي من مجاهرتهما هذ

 عنقيهما فناال إكليل الشهادة . شفاعتهما تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 نياحة القديس مرتينوس أسقف ثراكى هاتور24

في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم مرتينوس أسقف مدينة ثراكى ، وقد ولد بمدينة تدعي 
ديعا عابدا محافظا على اإليمان القويم ، ولم يفتر عن سافارية من أبوين مسيحيين ، ونشا و 

ذ بالغوا في مطاردته  مقاومة األريوسيين فحنقوا عليه ، وكمنوا له مرارا في الطريق وضربوه ، وا 
ترك المدينة ، وذهب فسكن في مغارة قريبة من ساحل البحر األبيض وكان يتغذى بنباتات 

البالد ، أختاروه ألسقفية ثراكى ، فسار سيرة رسولية األرض ، ولما شاع خبره ، وذاع صيته في 
، وزاد في المحبة والرحمة على كثيرين من الناس ، واجري اهلل على يديه آيات كثيرة ، منها انه 
كان مارا فابصر إنسانا أوقف جنازة ميت ، ومنع أهله من دفنه ، مدعيا إن له عليه أربعمائة 

ق الميت فلم يقبل ، فصلى وابتهل إلى اهلل إن يظهر الحقيقة دينار ، فتوسل إليه القديس إن يطل
، فقام الميت في الحال وبكت الرجل الذي ادعي عليه ، مظهرا كذبه أمام الحاضرين ، وعلي اثر 

ذلك مات الرجل الظالم ، أما الذي قام من الموت بصالة القديس فقد عاد إلى منزله وعاش 
ه بسيرة مرضية وتنيح بسالم ، صالته تكون معنا ولربنا سنوات كثيرة ، واكمل هذا االب حيات

 المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد الضابط فاروس ومعلميه

إستشهاد الضابط فاروس واآلباء الستة النساك بجبل طيبة . كان هذا الضابط قائدا كبيرا في 
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يتصاعد ضد  جيش اإلمبراطور دقلديانوس في أوائل القرن الرابع . حيث كان االضطهاد
المسيحيين وكان الوالي كولسيان يبطش بهم بقسوة ووحشية . فأرسل الوالي جنوده فقبضوا 
على ستة من النساك المتوحدين والقوهم في السجن فذهب إليهم الضابط فاروس ليال وفك 

قيودهم وقال لهم " اطلبوا من الرب عني يا آبائي أن يجعلني شريكا لكم في اإلستشهاد ألنني 
بط كبير ولكني أخاف من االعتراف بالسيد المسيح جهارا لشدة التعذيب " فصلوا ألجله ضا

وبعدها قاد الجنود النساك الستة إلى الوالي فحاول إرغامهم للتبخير لَلصنام لكنهم رفضوا وهنا 
اندفع الضابط فاروس يعترف بالسيد المسيح ويدافع عن النساك فالطفه الوالي ثم أمر بتعذيبه 

بات شديدة إلى أن تمزق جسده ونال إكليل الشهادة . أما الستة نساك فبعد تعذيبهم كثيرا بعذا
أمر بقطع رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة . ثم أمر الوالي جنوده أن يحملوا أجساد الشهداء خارج 

سة المدينة لتأكلها الوحوش لكنها لم تقترب إليها فجاء المؤمنون وحملوا هذه األجساد إلى الكني
 وصلوا عليها ودفنوها بإكرام جزيل . بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا . أمين 

 تذكار القديس كرنيليوس قائد المائة هاتور10
في مثل هذا اليوم تنيح القديس كرنيليوس قائد المئة ، كان رئيسا على فرقة من مئة جندي 

فلما سمع عن التالميذ ورأى اآليات التي كانت تجري  بقيصرية فلسطين ، وكان يعبد الكواكب ،
على أيديهم ، مما تعجز عنها قوي البشر واإللهة الوثنية ، ذهل عقل وتحير وساوره الشك في 
ألهته ، فترك عبادة الكواكب ، وبدا يرفع قلبه إلى اهلل بالصوم والصالة والرحمة وكان يقول في 

حيرت في معرفتك فأرشدني واهدني إليك ، فتحنن اهلل عليه صالته "أيها الرب اإلله ، أنني قد ت
وقبل صالته وصدقته ، وأرسل له مالكا يبشره بقبولهما وصعودهما إليه ، ويأمره إن يرسل إلى 
مدينة يافا فيدعو بطرس الرسول الذي كان نازال عند سمعان الدباغ ، فيعلمه ماذا ينبغي إن 

طرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه ، يفعل ، فأرسل واستحضره ، ولما دخل ب
فأقامه بطرس قائال "قم انا ايضا إنسان" ، ولما دخل بيته وجد جماعة كبيرة من األمم فقال "لهم 
انتم تعلمون إن شريعة التوراة تمنعني من مخالطة غير المختونين ، اال إن اهلل قد أراني إن ال 

فلذلك جئت إذ استدعيتموني ، فماذا تريدون" ، فقال أقول عن إنسان ما انه دنس أو نجس ، 
كرنيليوس "منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما وفي الساعة التاسعة كنت اصلي في 

ذا رجل قد وقف أمامي بلباس المع ، وقال يا كرنيليوس سمعت صالتك وذكرت  بيتي ، وا 
قب بطرس ، انه نازل في بيت سمعان صدقاتك أمام اهلل ، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان المل

رجل دباغ عند البحر ، فهو متي جاء يكلمك ، فأرسلت إليك حاال ، وأنت فعلت حسنا إذ جئت ، 
واآلن نحن جميعا حاضرون أمام اهلل لنسمع جميع ما أمرك به اهلل" ، ففتح بطرس فاه وقال 

يتقيه ويصنع البر مقبول عنده" ، "بالحق انا أجد إن اهلل ال يقبل الوجوه ، بل في كل أمة الذي 
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ثم بشره بيسوع المسيح رب الكل ، واعلمه سر تجسده وصلبه وقيامته وصعوده وعمل اآليات 
باسمه ، فأمن كرنيليوس وأهل بيته وكل غلمانه واكثر الذين معه ، وتعمدوا باسم االب واالبن 

لك ترك كرنيليوس الجندية والروح القدس ، فحل عليهم نعمة الروح القدس في الحال ، وبعد ذ
وتبع الرسل ، ورسمه القديس بطرس أسقفا على مدينة قيصرية من أعمال فلسطين فمضى 

إليها وبشر فيها بالمسيح ، مبينا لهم ضاللة األصنام ، فاستنارت عقولهم بمعرفة اهلل وآمنوا به 
بينهم ديمتريوس ، ثم ثبتهم بما صنعه أمامهم من اآليات والمعجزات وعمدهم جميعا ، وكان 

 الوالي ، ثم تنيح بسالم ونال إكليل الرسل المبشرين ، صالته تكون معنا آمين .
 تذكار تكريس كنيسة القديسة مارينا الشهيدة

في مثل هذا اليوم تذكار الشهيدة العظيمة عروس المسيح المنتخبة ، القديسة مارينا المجاهدة 
مدينة أنطاكية وذلك أنه بعد انقضاء عبادة األصنام ، وتكريس كنيستها بمدينة أنطاكية ، وذلك ب

في عهد اإلمبراطور قسطنطين البار . بنيت هذه الكنيسة في نفس الموضع الذي وضع فيه 
 جسدها الطاهر . بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين 

 نياحة القديس نيقوالوس أسقف مورا كيهك20
يح القديس البار نيقوالوس أسقف مورا . كان من مدينة مورا ، اسم أبيه في مثل هذا اليوم تن

ابيفانيوس و أمه تونة . و قد جمعا إلى الغين الكثير مخافة اهلل . و لم يكن لهما ولد يقر 
أعينهما و يرث غناهما . و لما بلغا سن اليأس ، تحنن اهلل عليهما و رزقهما هذا القديس ، 

لهية منذ طفولته . و لما بلغ السن التي تؤهله لتلقي العلم ، اظهر من الذي امتَل بالنعمة اإل 
النجابة ما دل على إن الروح القدس كان يلهمه من العلم اكثر مما كان يتلقى من المعلم . و 

منذ حداثته وعي كل تعاليم الكنيسة . فقدم شماسا ثم ترهب في دير كان ابن عمه رئيسا عليه ، 
الجهاد و الفضيلة حتى رسم قسا و هو في التاسعة عشرة من عمره . و فعاش عيشة النسك و 

اعطاه اهلل موهبة عمل اآليات و شفاء المرضي ، حتى ليجل عن الوصف ما أجراه من آيات و 
قدمه من إحسانات و صدقات . و منها انه كان بمدينة مورا رجل غني احني عليه الدهر و فقد 

و كان له ثالث بنات قد جاوزن سن الزواج و لم يزوجهن ثروته حتى احتاج للقوت الضروري 
لسوء حالته فوسوس له الشيطان إن يوجههن للعمل في أحد الموأخير ، و لكن الرب كشف 

للقديس نيقوالوس ما إعتزمه هذا الرجل ، فأخذ من مال أبويه مائة دينار ، و وضعها في كيس 
فذة منزل الرجل ، و كانت دهشة الرجل و تسلل ليال دون إن نشعر به أحد و ألقاها من نا

عظيمة عندما وجد الكيس و فرح كثيرا و استطاع إن يزوج بهذا المال ابنته الكبرى . و في ليلة 
أخرى كرر القديس عمله و القي بكيس ثان من نافذة المنزل ، و تمكن الرجل من تزويج االبنة 

فلبث ساهرا يترقب ، و في المرة الثالثة الثانية . إال إن الرجل اشتاق إن يعرف ذلك المحسن ، 
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حالما شعر بسقوط الكيس ، اشرع إلى خارج المنزل ليري من الذي ألقاه ، فعرف انه اآلسف 
الطيب القديس نيقوالؤس ، فخر عند قدميه و شكره كثيرا ، ألنه أنقذ فتياته من فقر المال و ما 

يشكروه ، بل أمرهم إن يشكروا اهلل  كن سيتعرضن له من الفتنة . إما هو فلم يقبل منهم إن
الذي وضع هذه الفكرة في قلبه . و منها انه طرد شياطين كثيرة من أناس و شفي مرضى 

عديدين ، و كان يبارك في الخبز القليل فيشبع منه خلق كثير ، و يفضل عنه اكثر مما كان 
ظيما و حلة بهية موضوعة أوال . و قبل انتخابه لرتبة األسقفية رأى ذات ليلة في حلم كرسيا ع

عليه و إنسانا يقول له : البس هذه الحلة و اجلس على هذا الكرسي ، ثم رأى في ليلة أخرى 
 السيدة العذراء تنأوله بعضا من مالبس الكهنوت و السيد المسيح ينأوله اإلنجيل . 
تار لهذه و لما تنيح أسقف مورا ظهر مالك الرب لرئيس األساقفة في حلم و اعلمه بان المخ

الرتبة هو نيقوالؤس و اعلمه بفضائله ، و لما استيقظ أخبر األساقفة بما رأى فصدقوا الرؤيا ، 
و علموا انها من السيد المسيح ، و أخذوا القديس و رسموه أسقفا على مورا . و بعد قليل ملك 

بر هذا دقلديانوس و آثار عبادة األوثان ، و لما قبض على جماعة من المؤمنين و سمع بخ
القديس قبض عليه هو ايضا و عذبه كثيرا عدة سنوات ، وكان السيد المسيح يقيمه من العذاب 
سالما ليكون غصنا كبيرا في شجرة اإليمان . و لما ضجر منه دقلديانوس ألقاه في السجن ، 
فكان و هو في السجن يكتب إلى رعيته و يشجعهم و يثبتهم . و لم يزل في السجن إلى إن 

اهلل دقلديانوس ، و أقام قسطنطين الملك البار ، فأخرج الذين كانوا في السجون من اهلك 
المعترفين . و كان القديس من بينهم ، و عاد إلى كرسيه . و لما اجتمع مجمع نيقية سنة 

م لمحاكمة اريوس كان هذا االب بين اآلباء المجتمعين . و لما اكمل سعيه انتقل إلى  015
على الكرسي األسقفي نيف و أربعين سنة . و كانت سنو حياته تناهز  الرب بعد إن أقام

 الثمانين . 
 صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 مالحظة : 
القديس نيقوالوس أو نيقوال هو الشخصية الحقيقية وراء قصة سانت كلوز أو بابا نويل الذي 

 المجيد .يترك الهدايا ألطفال ليلة عيد الميالد 
 نياحة القديس شورة األخميمي

م إستشهد القديس شورة من أهل  004للشهداء سنة  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
أخميم . ولد هذا القديس بناحية شنشيف ) حاليا تسمي عرب بني واصل مركز ساقلته وبه دير 

. ولما نزل أريانوس الوالي  القديس األنبا توماس السائح ( التابعة ألخميم . وكان راعيا للغنم
إلى أخميم أحضروا اليه الشاب شورة . فسأله عن اسمه وبلده فأجابه أنا اسمي مسيحي وأعمل 
راعي أغنام من أهل طناي وساكن بشنشيف . فتعجب الوالي من شجاعته وحسن شبابه وأمره 
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لمسيح ومهما أردت أن يرفع البخور لآللهة لئال يعذبه . فأجابه أني ال أعبد غير ربي يسوع ا
اصنع بي عاجال . فأمر الوالي أن يعصروه بالهنبازين . ثم أن يوقدوا تحته نارا ويضعوا مشاعل 
في جنبيه . وأن يغسلوا جسده بالخل المذاب فيه ملح . فاحتمل كل هذه العذابات بشكر . ولما 

ستنال إكليل  طرحوه في السجن وقف يصلي فظهر له مالك الرب وقواه قائال تشجع ألنك غدا
المجد ، وفي الغد احضر الوالي ساحرا مزج له كأس سم فلما امسكه القديس انفلت من يده 

ووقع على األرض فخرجت منه أفعى داسها بقدميه . فتعجب الساحر وقال للوالي " ليس لي به 
ر شأن ألن إلهه قوي " ولما لم يستطع الوالي ان يثني عزمه أمر بقطع رأسه وتعليقه على سو 
قريته لتأكل الطيور لحمه . ففعل به الجند كما أمر الوالي . فأكمل جهاده الحسن ونال إكليل 

 الشهادة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 تذكار نقل جسد البابا ساويرس األنطاكي

في مثل هذا اليوم نقل جسد القديس ساويرس بطريرك أنطاكية إلى دير الزجاج ، و ذلك انه 
ا عند رجل أرخن محب لَلهل اسمه دوروثاؤس ، وهذا أرسله مع قوم في سفينة تنيح في سخ

إلى دير الزجاج غرب اإلسكندرية ، وأمرهم إن ال يدخلوا الخليج بل يسيروا في البحيرة حتى 
يصلوا إلى الساحل ، ولما وصلوا بحري قرطسا قليال ، واتجهوا نحو الغرب لم يجدوا ماء يكفي 

وقلقوا ، ولكن اهلل محب البشر الذي حفظ بني إسرائيل من أعدائهم ،  لسير سفينتهم فحاروا
وفتح لهم في البحر األحمر طريقا وأجازهم ، قد حفظ جسد هذا القديس من مبغضيه واظهر آية 
بان جعل السفينة تسير في ماء قليل مقدار ستة أميال حتى وصلوا إلى الساحل ، ومن هناك 

ه في المكان الذي بناه له األرخن دوروثاؤس ، وصار بذلك فرح حملوه إلى دير الزجاج ، ووضعو 
عظيم في مدينة اإلسكندرية ، وقد اجري اهلل آيات وعجائب كثيرة من جسده ، وعظم اهلل القديس 

 بعد مماته اكثر من حياته . شفاعته تكون معنا آمين .
 92نياحة البابا غبلاير السادس ال كيهك29

م تنيح البابا القديس غبلاير السادس  2414للشهداء سنة  2292 في مثل هذا اليوم من سنة
ولد بالعرابة المدفونة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج ، وترهب في دير األنبا أنطونيوس وترقي 

في الدير حتى أصبح رئيسا عليه . وبعد نياحة البابا متاؤوس الثاني أجتمع األساقفة 
فوقع إختيارهم على هذا األب لفضائله الكثيرة فكرسوه بطريركا  واألراخنةنة إلختيار البابا الجديد

باسم البابا غبلاير السادس وكان يقيم بالقالية البطريركية بكنيسة العذراء األثرية بحارة زويلة 
وكانت مدة رياسته ثماني سنوات وعشرة أشهر سادها الهدوء والسالم ولم يعكر صفوها أية 

نائس وتعليم الشعب ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم وُأحتفل ضيقات فانصرف إلى تعمير الك
بجنازته إحتفاال شعبيا مهيبا من حارة زويلة إلى دير الخندق ) منطقة األنبا رويس ( حيث دفن 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور(

 

 
313 

 في مقبرة البطاركة أسفل كنيسة القديس األنبا رويس ، بركة صلواته فلتكن معنا أمين .
 جامع السنكسار نياحة القديس يوحنا أسقف البرلس

في مثل هذا اليوم تنيح القديس يوحنا أسقف البرلس ، وقد كان من ذوي الحسب والنسب ومن 
نسل الكهنة ، وكان والداه يكثران من الصدقة على المساكين ، ولما توفيا أخذ القديس يوحنا ما 

قدم لهم كل ما تركاه له وبني به فندقا للغرباء ، ثم جمع إليه المرضى وكان يخدمهم بنفسه وي
يحتاجون إليه ، واتفق مجيء أحد الرهبان إليه فرأى عمله الحسن واثني عليه ، ثم مدح أمامه 

الرهبنة مبينا له شرفها ، فتعلق بها القديس ومال بقلبه إليها ، وبعد إن رحل الراهب ، قام 
س دانيال القديس فوزع أمواله على المساكين ، وذهب إلى برية شيهيت ، وترهب عند القدي

قمص البرية ، واشتهر بحرارة العبادة والنسك الكثير ، ثم انفرد في مبني خاص فحسده الشيطان 
وجنوده على حسن صنيعه هذا ، واجتمعوا عليه وضربوه ضربا موجعا ، حتى انه ظل مريضا 
أياما كثيرة ، بعدها شفاه السيد المسيح ، فقوي وتغلب عليهم ، ثم دعي من اهلل إلى رتبة 
األسقفية على البرلس ، وكانت توجد في زمانه بعض البدع فاجتهد حتى إقتلعها وارجع 

أصحابها إلى اإليمان المستقيم ، وظهر في أيامه راهب من الصعيد ، كان يخبر بأمور مدعيا 
إن المالك ميخائيل يكشفها له ، فأضل كثيرين بخداعه ، فرأى القديس إن عمل هذا الراهب من 

لك أمر بضربه حيث اعترف بخطئه فطرده من البالد ، وادعي أخر إن حبقوق الشيطان ، لذ
النبي يظهر له ويعرفه األسرار ، فتبعه كثيرين ، فطرده ايضا من بالده بعد ما ابطل قوله ، كما 

 ابطل استعمال كتب كثيرة رديئة . 
صطبغ وجهه وكل و كان هذا القديس كلما صعد إلى الهيكل ليقوم بخدمة القداس اإللهي ، إن ي

جسده لونا احمرا كأنه خارج من أتون نار ، وكانت دموعه تنحدر على خديه بغزارة ، ألنه كان 
ينظر الطغمات السمائية على المذبح ، وحدث في ثالث مرات انه كلما وضع إصبعه في الكأس 

 للرشم وقت صالة القسمة ، يجد الكأس كنار تتقد . وكان في أيامه أيضا قوم مبتدعون
ذ نهاهم ولم ينتهوا حرمهم ومنعهم من شركة  يتنأولون األسرار المقدسة وهم مفطرون ، وا 
الكنيسة ، ولما لم يطيعوا أمره ، سأل الرب فنزلت نار من السماء أحرقت كبيرهم ، فخاف 

الباقون من ذلك ورجعوا عن بدعتهم ، ولما أراد الرب إن يريحه من أتعاب هذا العالم ، أرسل 
يسين أنطونيوس ومقاريوس ليعرفاه بيوم انتقاله ، فدعا شعبه وأوصاهم ثم تنيح بسالم إليه القد

 ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس أنبا بسادة أسقف إبصاي كيهك11

ك في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم األنبا بسادي أسقف إبصاي ، وذلك لما بلغ المل
دقلديانوس إن بسادي وغللينيكوس األسقفين يثبتان المسيحيين على اإليمان ، ويعطالن عبادة 
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االوثان ، أرسل يستحضرهما ، فطلب األنبا بسادي من الرسول إمهاله ليلة واحدة ، فأمهله 
فذهب إلى الكنيسة ، ودعا الشعب ، وأقام القداس اإللهي ، وقربهم من األسرار المقدسة ، 

م بالثبات على اإليمان المستقيم ، ثم ودعهم وسلم نفسه للرب ، ومضى به الرسول إلى وأوصاه
أريانوس والي أنصنا ، فلما رأى وجهه المنير وما هو عليه من الهيبة ، عطف عليه وقال " 
أنت رجل موقر ، فأشفق على نفسك وأطع أمر الملك " ، فأجابه " يستحيل إن استبدل ملكوت 

لقائه في السموات بحياة ز  ائلة " ، وبعد مفاوضات كثيرة بينهما أمر الوالي بتعذيبه بالهنبازين ، وا 
مستوقد حمام ، وكان الرب يحفظه ويقيمه سالما بغير ألم ، وبعد هذا أمر الوالي بقطع رأسه ، 

 فنال إكليل الحياة في ملكوت السموات . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين بهطو 28

م تنيح القديس يعقوب أسقف نصيبين . ولد بمدينة نصيبين  008في مثل هذا اليوم من سنة 
وتربي فيها وكان سرياني الجنس . وأختار منذ صباه سيرة الرهبنة . فلبس مسحا من الشعر 

لماء فقط . لذلك كان بتقي به حر الصيف وبرد الشتاء . وكان طعامه نبات األرض وشرابه ا
نحيال جدا ، ولكن كانت نفسه نامية مضيئة ولهذا استحق نعمة النبوة وعمل المعجزات . فكان 
يخبر الناس بما سيكون قبل حدوثه . أما آياته ومعجزاته فكثيرة جدا . منها انه ابصر يوًما 

الستحمام . نساء مستهترات يمزحن بدون حياء عن عين الماء ، وقد حللن شعورهن ألجل ا
فصلى إلى اهلل فجف ماء العين وابيض شعر النساء . ولما اعتذرن إليه نادمات على ما فرط 
منهن ، صلى إلى اهلل فعاد ماء العين ، وأما الشعر فبقي ابيضا . ومنها انه اجتاز يوًما بقوم 

فينه ، ولما مددوا إنسانا حيا على األرض وغطوه كأنه ميت ، وسألوا القديس شيئا من المال لتك
رجعوا إلى صاحبهم وجدوه قد مات حقيقة ، فأسرعوا إلى القديس تائبين عما اقترفوه ، فصلى 
إلى اهلل فأحياه . ولما شاعت فضائله أختير أسقفا على مدينة نصيبين ، فرعى رعية المسيح 
 احسن رعاية ، وحرسها من الذئاب األريوسية ، وكان أحد المجتمعين في مجمع نيقية سنة

م ، ووافق على طرد ونفي اريوس . ولما حاصر سابور ملك الفرس مدينة نصيبين ،  015
جلب اهلل بصالة هذا القديس على الجنود سحابة من الزنانير والناموس فجمحت الخيول والفيلة 
، وقطعت مرابطها وانطلقت تعدو هنا وهناك ، فخاف ملك الفرس وارتد بجنوده عن المدينة ، 

 قديس جهاده الحسن تنيح بسالم . ولما اكمل ال
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 تذكار مريم و مرثا أختي لعازر حبيب الرب
في هذا اليوم أيضا رتبت الكنيسة تذكار القديستين مريم و مرثا أختي لعازر الحبيب الذي أقامه 

يت عنيا . وكان الرب يسوع المسيح الرب من بين األموات . ولدتا هاتان القديستان في ب
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يستريح في بيت لعازر وأختيه وقد عبرت كل من مرثا و مريم عن حبها للسيد المسيح بأسلوبها 
الخاص فاهتمت مرثا بضيافته والعمل على راحته أما مريم فقد جلست عند قدميه تستمع إلى 

رب قائال حيثما يكرز بهذا كالمه وهي أيضا دهنت قدمي المخلص بطيب غالي الثمن فأمتدحها ال
اإلنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها . ولما مات لعازر دار حديث بين 

الرب وبينهما أظهر فيه إيمانها بأن السيد المسيح هو أبن اهلل اآلتي إلى العالم .بركة صلواتهما 
 فلتكن معنا آمين .

 بنقادةنياحة القديس أنبا أندراوس أبو الليف 
في هذا اليوم تذكار أيضا تنيح القديس األنبا أندراوس الشهير أبو الليف . وهو من آباء الجيل 

السابع وكان تلميذا لَلنبا بستاؤس أسقف قفط ولد هذا القديس ببلدة شنهور ) قرية تابعة 
ة لمركز قوص محافظة قنا ( من أبوين مسيحيين كان والده فالحا بسيطا فرباه تربية مسيحي

وكان القديس اندراس يوزع طعامه على المحتاجين ويظل صائما حتى المساء وأنتهز فرصة 
رعايته لغنم أبيه لَلختالء والصالة والحديث مع اهلل واشتاق إلى حياة الرهبنة . وفي سن 

العشرين مضى إلى دير بجبل األساس وترهب هناك وأجهد نفسه في عبادات كثيرة ونسك وكان 
الليف لذلك سمي أبو الليف وأظهر محبة كبيرة ألخوته الرهبان فحسده الشيطان يلبس ثوبا من 

يمان كان يقول اهلل الذي أعطي القوة والنصرة آلبائنا  وحاربه بقوة لكنه في أتضاع وبساطة وا 
القديسين أنطونيوس ومكاريوس هو ينجيني فأخلص من شر هذا العالم الزائل ولما حاربه بترك 

وال وظائف العالم قال ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه طقسه الرهباني لن
وكان يتحصن دائًما بعالمة الصليب فيهرب منه الشيطان . ولما سمع األنبا بسنتاؤس أسقف 
قفط بفضائل هذا القديس اتخذه تلميذا له وقد وهبه اهلل نعمة شفاء المرضى وعمل المعجزات . 

تطلب أر شادته وصلواته . وبعد أن اكمل جهاده تنيح بسالم ودفن في  فكانت الجموع تلجأ اليه
الدير الذي حمل أسمه فيما بعد ) دير أبو الليف يقع بالقرب من قرية حاجر دنفيق مركز نقادة 

مترا من دير الصليب المقدس ( ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا  050محافظة قنا على بعد 
 .المجد دائًما أبديا آمين 

 إستشهاد القديس تيموثاوس أسقف أفسس تلميذ القديس بولس الرسول طوبه10
م إستشهد القديس تيموثاؤس الرسول . وقد ولد ببلدة لسترة  91في مثل هذا اليوم من سنة 

من أعمال ليكاؤنية بآسيا اصغري من أب يوناني يعبد الكواكب ، وأم يهودية اسمها افنيكي . 
ي لسترة ، وسمع هذا القديس تعاليمه ، ورأى اآليات التي كان ولما بشر بولس الرسول ف

يصنعها اهلل على يديه آمن واعتمد ورفض الهة أبيه وترك شريعة أمه . ثم تتلمذ لبولس 
م أقامه أسقفا على أفسس وما  50الرسول وتبعه في أسفاره ، وشاركه في شدائده . وفي سنة 
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مسيح ورد كثيرين إلى اإليمان وعمدهم . ثم بشر في جاورها من البالد . فبشر فيها بالسيد ال
م بقليل ،  91والثانية قبل سنة  15مدن كثيرة . وكتب إليه الرسول بولس رسالتان األولى سنة 

يحثه فيهما على مداومة التعليم ، ويعرفه بما يجب ان يكون عليه األسقف والقس والشماس 
صيه إال يضع يده على أحد بعجلة ، بل بعد الفحص واألرملة ، ويحذره من األنبياء الكذبة ، ويو 

واألختبار ، ودعاه ابنه وحبيبه . وقد أرسل على يده أربع رسائل : األولى الرسالة األولى إلى 
كورنثوس ، والثانية إلى فيلبي ، والثالثة إلى تسالونيكي والرابعة إلى العبرانيين . وقد رعى هذا 

وأنار العقول بتعليمه وتنبيهه وزجره ، وداوم على تبكيت  القديس رعية المسيح احسن رعاية ،
اليهود واليونانيين ، فحسدوه وتجمعوا عليه وظلوا يضربونه بالعصي حتى مات في أفسس فأخذ 

 المؤمنون جسده ودفنوه . صالته تكون معنا آمين
 220نياحة البابا كيرلس الرابع أبي اإلصالح ال

يم األنبا كيرلس الرابع بابا اإلسكندرية العاشر بعد المائة . وقد في مثل هذا اليوم تنيح االب العظ
م ،  2821ولد هذا االب ببلدة الصوامعة الشرقية من أعمال جرجا من أبوين تقيين حوالي سنة 

وأسمياه داود باسم جد أبيه ، واعتني والده بتربيته وتعليمه . وفي الثانية والعشرين من عمره 
وس لزهده في أباطيل الحياة . وهناك سلك طريق الفضيلة والنسك ، قصد دير القديس أنطوني

مما جعل القس أثناسيوس القلوصني ، رئيس الدير وقتئذ ان يلبسه ثوب الرهبنة ، فدأب منذ 
ذلك الحين على الدرس والمطالعة . وبعد سنتين من ترهبه تنيح رئيس الدير ، فاجمع الرهبان 

سمه األنبا بطرس الجأولي البابا المئة والتاسع قسا وعينه على إختيار هذا االب رئيسا ، فر 
رئيسا على الدير ، فاهتم بشئون الدير والرهبان ابلغ اهتمام . وكان حاد الذكاء وعلي قسط وافر 

من اإللمام بالمسائل الدينية ، ولذلك فانه لما نشب خالف بين األحباش في بعض األمور 
ك األنبا بطرس الجأولي ، وكلفه بالذهاب إلى البالد الحبشية العقائدية ، استدعاه االب البطرير 

 20لفض هذا النزاع . فقام بمهمته خير قيام . وعاد االب داود من الحبشة في يوم السبت 
م .  2851أبريل سنة  25م وكان قد تنيح البابا بطرس الجأولي في  2850يوليه من سنة 

اء الشعب ، فالبعض أختار االب داود ، والبعض وعند الشروع في إختيار خلف له ، أختلفت أر 
م . واستمر سنة وشهرين  2850أختار غيره . ثم استقر الرأى على رسامته مطرانا عاما سنة 

 18، اظهر خاللها من حسن التصرف ، ما جعله أهال ألن يقام بطريركا ، فتمت رسامته في 
سبيل تهذيب الشبان  م ( . وقد افرغ قصاري جهده في 2854ش )  2512بشنس سنة 

وتعليمهم . فقد إنشاء المدرسة القبطية أكبري بالبطريركية ، وفتح مدرسة أخرى في حارة 
السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما ، كما اشتري مطبعة كبيرة طبع فيها عدة كتب 

يركية القديمة كنسية . وعموما فان إليه يرجع الفضل في تقدم األقباط ، وقد هدم كنيسة البطر 
وشيد غيرها ، ولكنه لم يتمكن من إتمامها لتغيبه في البالد الحبشية للمرة الثانية . وكان هذا 
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الحبر العظيم عالما شديد االعتصام بقوانين الكنيسة ، وكان محسنا ذا عناية شديدة بذوي 
تكون م( . صالته  2812ش ) 2511طوبة سنة  10الحاجة ومحبوبا من رعيته ، وتنيح في 

 معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس ماروتا أسقف ميافرقين أمشير11

في هذا اليوم تذكار نياحة القديس ماروتا أسقف ميافرقين ونقل أعضاء القديسين الذين 
 إستشهدوا بها أيام دقلديانوس . وكان ماروتا رجال عالما فاضال ولذلك وقع أختبار الملك الكبير

ثاؤدسيوس أبو اركاديوس واونوريوس ، إلرساله إلى ملك الفرس لمفاوضته في أمر الهدنة التي 
كانا يرغبان في توقيعها . فاكرم سابور الملك وقادته ، واسكنه في قصر ملكي ولما علم ماروتا 
ه إن للملك ابنة مجنونة طلب إحضارها إليه وصلى عليها فبرئت وفرح سابور بذلك وزاد في إكرام
فطلب القديس من الملك أجساد القديسين الذي إستشهدوا في بالد فارس يأذن له بذلك فأخذها 
وبني لها كنيسة ثم حصنا كبيرا حولها . وفيما بعد بنيت مدينة دأخل ذلك الحصن دعوها باسمه 

 ماروتا . وبعد إن أتم عمله عاد إلى الملك ثاؤدسيوس وأتقام إلى إن تنيح برومية . 
 ون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .صالته تك

 نياحة القديس أغابيطوس األسقف أمشير14
هذا اليوم تنيح القديس أغابيطوس األسقف و قد ولد من ابوين مسيحيين في زمان الملكين 

الوثنيين دقلديانوس و مكسيميانوس ، فربياه تربية مسيحية و قدماه شماسا ثم مضى إلى أحد 
الشيوخ الذين فيه و تعلم منهم العبادة و النسك و تعود المواظبة على الصوم و  االديرة و خدم

الصالة . و كان غذاؤه بعد الصوم قليال من الترمس و ازداد في نسكه و تقدم في كل فضيلة و 
اجري اهلل على يديه ايات كثيرة منها انه شفي صبية اضناها المرض و عجز االطباء عن 

اهلك اهلل وحشا كان يفتك بالناس و بصالت منح اهلل الشفاء لكثيرين عالجها . و صلى مرة ف
من المرضي . فشاع خبر نسكه و فضله و قوة صالته و سمع بذلك ليكينيوس الوالي 

فاستحضره كرها و عينه جنديا فيم يمنعه هذا من مداومة النسك و العبادة بل ازداد في الفضيلة 
ملك بعده الملك المحب هلل قسطنطين الكبير و كان  . و بعد قليل اهلك اهلل دقلديانوس و

القديس يتمني لو يطلق سراحه و يرجع إلى ديره و قد اجاب اهلل امنيته اذ انه كان لقسطنطين 
الملك غالم عزيز لديه جدا لما عليه من الخصال الحميدة و قد اصابه روح نجس كان يعذبه 

ابيطوس ليصلي الجله فيشفي . فاستغرب إن كثيرا فاشار عليه بعض اصدقائه إن يلجا إلى أغ
يكون بين الجنود من له هذه الموهبة ، و ارسل الملك في الحال فاستدعاه و صلى على الغالم 
و رشم عليه عالمة الصليب المقدس فشفاه اهلل . ففرح الملك بذلك و اراد مكافاته فلم يقبل اال 

إلى طلبه و عاد القديس إلى حيث كان أوال  اطالقه من الجندية ليعود إلى مكان نسكه . فاجابه
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و قصد الوحدة و بقي في موضع منفرد و بعد زمن رسم قسا . و بعد نياحة أسقف بلده طلبوا 
هذا القديس من رئيس الدير فسمح لهم به فرسم أسقفا و رعى رعية المسيح احسن رعاية و 

عملونه سرا و يوبخ الكهنة على منح نعمة النبوة و عمل المعجزات فكان يبكت الخطاة على ما ي
تركهم تعليم الشعب و وعظه . و تضمنت سيرته عمل مائة معجزة ثم تنيح بشيخوخة صالحة . 

 صالته تكون معنا إمين .
 . إستشهاد القديس تيموثاوس بغزة والقديس متياس بمدينة قوص

 ينة قوص . في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس تيموثاوس بغزة و القديس متياس بمد
 صالتهما تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين

 شهادة األنبا مكراوى األسقف من أشمون برمهات1
شهادة القديس مكراوى األسقف قي مثل هذا اليوم إستشهد القديس الطوباوي األنبا مكراوى 

س وحدث ان األسقف . وهذا األب كان من أكابر أهل أشمون جريس . ورسم أسقفا على نقيو 
ثار اضطهاد على المسيحيين ، فاستدعاه يوفانيوس )ورد في مخطوط بشبين الكوم " لوقيانوس 
"( الوالي للمثول بين يديه ، وقبل أن يذهب إليه دخل الى المذبح المقدس ورفع يديه وصلى . 

يح أن ثم وضع أوانى المذبح وبدله التقديس في مكان من الهيكل . وصلى ثانية الى السيد المس
يحرس كنيسته ، ثم توجه مع الرسل الى الوالى الذي تقصى منه عن اسمه ومدينته ، وعلم أنه 
أسقف المدينة ، أمر أن يضرب ويهان ، وأن يذاب جير في خل ويصب في حلقه . ففعلوا به 
ذلك ، ومع هذا حفظه اهلل ولم بنله أى أذى . وبعد ذلك أرسله هذا الوالي الى أرمانيوس والى 

سكندرية . وهذا أودعه السجن فأجرى اهلل على يديه آيات كثيرة . منها أن أوخأرسطوس بن اإل
يوليوس االقفهصى ، كاتب سير الشهداء ، كان مصابا بالفالج فصلى عليه هذا القديس فشفاه 
اهلل بصالته . وقدس في بيت يوليوس وناولهم واتفق معه أن يهتم بجسده ويكتب سيرته ، وبلغ 

ع أرمانيوس ما يعمله هذا القديس من اآليات ، فأمر أن بعذب بأنواع العذابات ، بأن الى مسام
يعصر وتقطع أعضاؤه ، ويلقى لَلسود الضارية ، ويغرق في البحر ويوضع في أتون النار ، 
ولكن الرب كان يقويه فلم تؤذه تلك العذابات . وكانت لهذا القديس أخت عذراء تقوم بخدمة 

يم وشقيقان يدعى أحدهما يؤانس واآلخر إسحق ، فحضروا جميعا إليه وهو الكنيسة تدعى مر 
في السجن وبكوا أمامه قائلين : لقد كنت لنا أبا بعد أبينا ، فكيف تمضى وتتركنا يتامى . 

فعزاهم وشجعهم وواساهم وطلب إليهم أن يمضوا بسالم . وأخيرا أشار يوليوس االقفهصى على 
ذا الشيخ تسترح منه" . فسمع لقوله وأمر بقطع رأسه فأخذ يوليوس الوالي قائال "أكتب قضية ه

جسده ولفه في لفائف فأخرة مذهبة . ووضع صليبا من ذهب على صدره . وأرسله في سفينة 
صحبة غلمانه الى مقر كرسيه في نقيوس . فسارت حتى وصلت بلدة أشمون جريس ووقفت 
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ثا حأولوا تحريكها . وبينما هم كذلك إذا دون أن تتحرك كما لو كانت مربوطة بسالسل ، وعب
بصوت يخرج من الجسد قائال : "هذا هو الموضع الذي سر الرب أن يوضع جسدي فيه" . وقد 
أعلموا أهل البلد بذلك فخرجوا إليهم حاملين سعف النخل ، وحملوه بإكرام عظيم الى بلدهم . 

حدى وثالثين سنة ، منها ثالثون سنة قسا ، وتسع وثالثون سنة  وكانت جملة حياته مائة وا 
 أسقفا . وأكمل جهاده الحسن ونال اكليل الحياة . بركة صالته تكون معنا ولربنا المجد آمين .

 نياحة األنبا صرابامون أسقف دير أنبا يحنس برمهات5
فى مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الناسك العابد األنبا صرابامون قمص دير أبو يحنس وقد 

ذا القديس منذ صغره فى دير القديس أبو يحنس . ومكث فى العبادة وخدمة الشيوخ ترهب ه
اثنتين وثالثين سنة ، ثم رسم قمصا على الدير وأوكلوا إليه أمر تدبيره ، فتزايد فى بره ونسكه ، 

وكان يقضى نهاره صائما ، من يوم ترهبه إلى يوم نياحته ، وبعد أن قضى فى تدبير الدير 
بس نفسه فى إحدى )الكنائس ولم يعد يراه أحد مدة عشر سنوات . وكان فى عشرين سنة ح

هذه المدة ال يفطر إال فى يومي السبت واألحد فقط . ولما دنت أيام وفاته ظهر له مالك الرب 
وقدم له صليبا من نار قائال من نار قائال : ") خذ هذا بيدك " . فقال له : "كيف أستطيع أن 

. فاجابه المالك قائال : "ألتخف فال يجعل المسيح سلطانا لها عليك" ، فمد أمسك النار بيدي ! 
يده وتنأول الصليب من المالك . ثم قال له المالك : "تقو وتقرب من األسرار وبعد ثالثة أيام 
آتي وآخذك" ولما استيقظ من نومه اعلم الشيوخ بالرؤيا فبكوا وودعوه طالبين منه أن يذكرهم 

ذكروه فى صلواتهم . وتنيح فى اليوم الثالث ، والشيوخ حوله . صالته تكون فطلب منهم أن ي
 معنا آمين

 إستشهاد القديسة أوذوكسية
فى مثل هذا اليوم تذكار القديسة أوذوكسية التى تفسيرها مسرة ، هذه القديسة كانت سامريه 

وذوكسية فى أول المذهب ، من أهل بعلبك ، واسم أبيها يونان ، واسم أمها حكيمة . وعاشت أ
عمرها غير طاهرة . حيث كانت بجمال وجهها وحسن قوامها تعثر الكثيرين ، وتوقعهم فى 

الخطية ، حتى أقتنت ماال كثيرا . وسمع بها راهب قديس من أهل القدس يسمى جرمانس فذهب 
ات المؤلمة إليها ووعظها باألقوال الرهيبة المخيفة ، وذكر لها جهنم والدود والظلمة وأنواع العذاب

. فسألته : "وهل بعد الموت تقام هذه األجساد بعد أن تصير ترابا وتحاسب ؟" فقال لها : "نعم 
قالت : "وما دليل قولك! ولم تذكره التوراة التى أعطاها اهلل لموسى النبي ، وال قال به آبائي؟ 

واقتنعت ، ثم قالت له فأوضح لها ذلك بالبراهين الكتابية والعقلية ، حتى ثبت قوله فى عقلها ، 
: وهل إذا رجعت عن أفعالى الذميمة هذه يقبلني اهلل إليه ؟ فأجابها : "ان أنت آمنت بالسيد 
المسيح انه قد جاء الى العالم ، وانه حمل خطايانا بصلبه عنا وتبت اآلن توبة صادقة ، 
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اآلن من بطن أمك  وتعمدت ، فأنه يقبلك ، وال يذكرلك شيئا مما صنعت ، بل تكونين كأنك ولدت
" : فانفتح قلبها لَليمان ، وطلبت منه إتمام ذلك فأخذها الى أسقف بعلبك . وأقرت أمامه 

بالثالوث المقدس وبتجسد الكلمة وصلبه . وحينما وقف يصلى على الماء لتعميدها ، فتح الرب 
أت شخصا عقلها ، فرأت مالكا يجذبها الى السماء ، ومالئكة آخرين مسرورين بذلك . ثم ر 

مفزعا أسود قبيح المنظر يجتذبها منهم وهو حانق عليها . فزادها مار أته رغبة فى العماد 
والتوبة . ولما تعمدت فرقت ما كانت جمعته من ثمرة اآلثم على الفقراء والمساكين ، وذهبت الى 

 دير الراهبات ، ولبست زي الرهبنة وهناك جاهدت جهادا كامال . فدخل الشيطان فى بعض
أصدقائها ، وأعلموا األمير بأمرها ، فاستحضرها ، ولما حضرت وجدت فى بيته جنازة وبكاء 

على ابنه .فدخلت إليه وصلت على ابنه ، وطلبت من السيد المسيح من أجله فأقامه من الموت 
. فآمن األمير بالمسيح على يدها وسمع بها أمير آخر يدعى ديوجانس ، فاستحضرها فأبصرت 

يا فاقد بصر إحدى عينيه فصلت وصلبت عليها ، فأبصر فأطلق األمير سراحها . أمامه جند
وبعد مدة تولى أمير آخر يسمى بيكفيوس )ورد فى مخطوط بشبين الكوم ) بلنفيوس ( وبلغه 
خبرها فاستحضرها ، فسالت السيد المسيح أن يجعل لها حظا مع الشهداء . فأمر األمير بقطع 

 ليل الشهادة ، شفاعتها تكون معنا . آمينرأسها بالسيف ، ونالت إك
 نياحة القديس بطرس القس

فى مثل هذا اليوم تنيح القس الجليل القديس بطرس وكان هذا األب يقضى كل زمانه صائما 
وكان يحبس نفسه ويلتزم إقامة الصلوات فى الليل والنهار فوهبه اهلل نعمة العلم بالغيب ، 

الصالة عليهما . وقد رسم قسا بعد امتناع كبير ، حتى  وشفاء المرضى بالماء والزيت بعد
اضطر الى الخضوع لَلمر . وكان يقوم برفع البخور واقامة القداس يوميا . وكان أهل المدينة 
فرحين به قائلين ان اهلل يهبنا مغفرة خطايانا بصالته وتضرعاته . وكان من عاداته المأثورة أنه 

نيسة متخاصمان أسرع الى إقامة الصلح بينهما ، وكان متحليا إذا سمع بان اثنين من أبناء الك
بالصفات الكاملة . وفى أثناء صالته ذات ليلة ظهر له بطرس الرسول ، وقال له : "السالم لك 

يأمن حفظت الكهنوت بال عيب . السالم لك وعليك يأمن صعدت صلواته وقداساته كرائحة 
منه فقال له : ") أنا بطرس الرسول ، ال تخف وال  الطيب العطرة" أما هو فلما رآه فزع وخاف

تجزع ، ألن الرب أرسلني ألعزيك وأعرفك أنك ستنتقل من هذه الدنيا المتعبة الى الملكوت 
األبدى . فأبشر بذلك وتعز ! ففرح القس بذلك وقال : "اذكرني يا أبى" ولما قال هذا تنيح بمجد 

 اته . ولربنا المجد دائًما آمينوكرامة وسعادة . رحمنا اهلل بصلواته وبرك
 نياحة لعازر حبيب الرب أسقف قبرص برمهات21

في مثل هذا اليوم تتيح الصديق البار لعازر حبيب الرب يسوع وهو أخو مرثا و مريم التى دهنت 
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الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها . وحدث لما مرض لعازر أنهما أرسلتا الى السيد المسيح 
د هوذا الذي تحبه مريض . فلما سمع يسوع قال : هذا المرض ليس للموت قائلتين : ) يا سي

بل ألجل مجد اهلل ليتمجد ابن اهلل به وكان يسوع يحب مرثا وأختها . ولعازر " . ولكنه أقام فى 
الموضع الذي كان فيه يومين لتعظيم اآلية . " ثم بعد ذلك قال لتالميذه : لنذهب الى اليهودية 

لتالميذ يا معلم اآلن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا الى هناك . أيضا . قال له ا
أجاب يسوع أليست ساعات النهار اثنتى عشرة ان كان أحد يمشى فى النهار ال يعثر ألنه ينظر 
نور هذا العالم . ولكن ان كان أحد يمشى فى الليل يعثر الن النور ليس فيه " . وبعد ذلك قال 

يبنا قد نام . لكنى أذهب ألوقظه فقالوا : ان كان قد نام فهو يشفى . وكان يسوع لهم : لعازر حب
يقول عن موته . وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم . فقال لهم يسوع حينئذ عالنية : لعازر 
مات . وأنا أفرح ألجلكم أنى لم أكن هناك لتؤمنوا . ولكن لنذهب إليه " . فلما أتى السيد الى 

القريبة من أورشليم وقف أمام القبر وقال : " ارفعوا الحجر . فقالت له مرثا أخت بيت عنيا 
الميت : يا سيد قد أنتن ألن له أربعة أيام . فقال لها يسوع ألم أقل لك ان آمنت ترين مجد اهلل 
. فرفعوا الحجر وصلى الى األب ثم صرخ بصوت عظيم : لعازر هلم خارجا . فخرج الميت ويداه 

مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل . فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب ( . وكان ورجاله 
ذلك لبيان حقيقة موته ، فال يظن أحد أن ذلك حيلة باتفاق سابق . ولهذا قد عظمت اآلية فآمن 

 كثيرون . صالة هذا البار تكون معنا . آمين
 إستشهاد سيدهم بشاى بدمياط
برمهات  21سة بتذكار إستشهاد سيدهم بشاى بدمياط فى يوم فى مثل هذا اليوم تحتفل الكني

م ( الحتماله التعذيب على اسم السيد المسيح حتى  2844مارس سنة  15ش )  2515سنة
الموت . وكان إستشهاده سببا فى رفع الصليب علنا فى جنازات المسيحيين . فقد كان هذا 

حمد على باشا والى مصر وقامت ثورة من الشهيد موظفا كاتبا بالديوان بثغر دمياط فى أيام م
الرعاع بالثغر ، وقبضوا على الكاتب سيدهم بشاى واتهموه زورا أنه سب الدين اإلسالمي وشهد 
عليه أيام القاضى الشرعي بربري وحّمار) المهتم برعاية الحمير أو تشغيلها( . فحكم عليه بترك 

. وبعد أن فحص قضيته حكم عليه بمثل ما دينه أو القتل . ثم جلده وأرسله الى محافظ الثغر 
حكم به القاضى . فتمسك سيدهم بدينه المسيحي ، واستهان بالقتل ، فجلدوه وجروه على وجهه 
من فوق سلم قصر المحافظ الى أسفله ، ثم طاف به العسكر بعد أن أركبوه جاموسة بالمقلوب 

عاع فشرعوا يهزأ ون به ويعذبونه فى شوارع المدينة ، فخاف النصارى وقفلوا منازلهم أما الر 
بآالت مختلفة الى أن كاد يسلم الروح . فأتوا به الى منزله وتزكوه على بابه ومضوا فخرج أهله 
وأخذوه . وبعد خمسة أيام انتقل الى السماء . وكان موته إستشهادا عظيما ، وصار النصارى 

هم ، واحتفلوا بجنازته إحتفاال لم يعتبرونه من الشهداء القديسين واجتمعوا على أختالف مذاهب
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يسبق له مثيل ، حيث احتفل بتشييع جثمانه جهرا . فتقلد النصارى األسلحة ولبس الكهنة وعلى 
رأسهم القمص يوسف ميخائيل رئيس شريعة األقباط بدمياط مالبسهم واشترك معه كهنة 

لون أعالم الصليب ثم الطوائف األخرى . وساروا به فى شوارع المدينة وأمامه الشمامسة يحم
أتوا به الى الكنيسة وأتموا فروض الجنازة . وصار الناس يستنكرون فظاعة هذا الحادث األليم ، 
ويتحدثون بصبر الشهيد سيدهم ، وتحمله ألوان العذاب بجلد وسكون . ثم تدأول كبار الشعب 

ناصل الدول فى ذلك المسيحي بثغر دمياط لتالفى هذه الحوادث مستقبال . فقرروا أن يوسطوا ق
لعرض األمر على والى البالد ، . ، والبابا بطريرك األقباط ، ورفعوا إليهما التقارير المفصلة . 

وتولى هذا الموضوع الخواجه ميخائيل سرور المعتمد الرسمي لسبع دول بثغر دمياط فاهتم والى 
ق وتبين منه الظلم مصر باألمر ، وأرسل مندوبين رسميين لفحص القضية . فأعادوا التحقي

والجور الذي حل بالشهيد العظيم . واتضح إدانة القاضى والمحافظ . فنزعوا عنهما عالمات 
الشرف ونفوهما بعد التجريد . وطلبوا للترضية وتهدئة الخواطر السماح برفع الصليب جهارا أمام 

ن القطر فى عهد جنازات المسيحيين فأذن لهم بذلك فى ثغر دمياط ، الى أن تعمم فى سائر مد
 البابا كيرلس الرابع . بركة إيمان هذا الشهيد العظيم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين .

 نياحة األنبا باسيليوس مطران القدس
م ( تنيح األب العظيم األنبا  2899مارس  11ش )  2125فى مثل هذا اليوم من سنة

م ببلدة الدابة بمركز فرشوط بمديرية قنا  2828باسيليوس مطران القدس . ولد هذا األب سنة 
من والدين تقيين ، فأرضعاه لبن الفضيلة من صغره ، كما علماه القراءة والكتابة منذ حداثته . 

 فشب على حب الكمال والفضيلة 
 2559ولما بلغ خمسا وعشرين سنة قصد دير القديس أنطونيوس ولبس زي الرهبئة فى سنة 

بادة والنسك . ونظرا لما تحلى به من التقوى والورع رسموه قسا سنة للشهداء ، وثابر على الع
ثم أقاموه رئيسا للدير فأحسن اإلدارة المقرونة باللطف  2518للشهداء وقمصا سنة  2515

والوداعة والحكمة ، مما جعل المطوب الذكر األنبا كيرلس الرابع يرسمه مطرانا على القدس ، 
والشرقية والدقهلية والغربية ومحافظات السويس ودمياط  وكان يتبعه أبرشيات القليوبية

 وبورسعيد . 
عجاب األقباط .  وقد أظهر من الحزم فى تدبير شئون هذه االبرشيات ما جعله موضع فخر وا 
وكانت كل مساعيه منصرفة الى بناء الكنائس فى أنحاء أبرشيته ، وشراء وتجدبد األمالك 

ى ذلك مآثر جليلة تنطق بفضله وكان محبوبا من جميع والعقارات فى يافا والقدس . وله ف
سكان الديار الشامية والفلسطينية على أختالف مشاربهم وأديانهم ، السيما حكام القدس ، وذلك 

لسياسته الحكيمة وأخالقه القويمة . وفى أيامه حصلت منازعات من األثيوبيين حيث ادعوا 
األب ويقظته لم يتمكنوا من تثبيت ملكيتهم . وقد ملكيتهم لدير السلطان بالقدس . وبفضل هذا 
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حضر رسامة البابا ديمتريوس الثاني وهو إلحادي عشر بعد المائة والبابا كيرلس الخامس وهو 
الثاني عشر بعد المائة . وقضى أيامه فى سعى متواصل لما فيه خير شعبه وتنيح بسالم . 

 صالته تكون معنا . آمين
 ابد وبالسيوس الشهيد واألنبا يوسف األسقفتذكار القديسين جرجس الع

فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديسين جرجس العابد وبالسيوس الشهيد واألنبا 
 يوسف األسقف . صالتهم تكون معنا . آمين 

 شهيد معه 250إستشهاد سمعان األرمنى أسقف الفرس و برموده29
ألرمني أسقف بالد فارس ومائة وخمسون معه . في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سمعان ا

كان هذا القديس في زمان سابور بن هرمز ملك الفرس . الذي كان كثير الجور والظلم على 
المسيحيين ويعاملهم بقسوة . فكتب اليه هذا القديس رسالة قال له ان الذين ابتاعهم السيد 

صيروا عبيدا للذين يتعدون الشريعة المسيح بدمه قد تخلصوا من عبودية البشر وال يجوز أن ي
. فلما قرأ الملك هذه الرسالة غضب جدا واستحضره ثم قيده بالسالسل وألقاه في السجن فوجد 
هناك بعض المحبوسين يعبدون الشمس فعلمهم ووعظهم فأمنوا بالسيد المسيح وأقروا بذلك 

وخمسين شخصُا وقطع أمام الوالي فقطع رؤوسهم ثم استحضر القديس من السجن ومعه مائة 
 رؤوسهم جميعُا ونالوا اكليل الشهادة صالتهم تكون معنا . امين.

 إستشهاد السعيد يوحنا أبو نجاح الكبير
للشهداء إستشهد السعيد الذكر يوحنا أبو نجاح الكبير وقد  129في مثل هذا اليوم من سنة 

. وكان كبير الكتاب كان من عظماء األقباط في الجيلين العاشر والحادي عشر للميالد 
المباشرين في عصره . كما كان مقدم األراخنةنة في عهد الحاكم بأمر اهلل الخليفة الفاطمي . 

 18( الذي تولى الكرسي من  10وكان هذا الشيخ الكبير يعاصر البابا فيلوثاؤس البطريرك ) 
 م .  2000نوفمبر سنة  8م إلى  919مارس سنة 

وبارا محسنا كبيرا ، ومحبا للكنيسة غيورا على اإليمان األرثوذكسي  وكان يوحنا هذا مسيحيا تقيا
. ولما انتهي الحاكم بأمر اهلل من إفناء خواصه ومقدمي جيشه ، عاد إلى مقدمي األراخنةنة 
ورؤساء الكتاب فأخذ منهم عشرة وعرض عليهم اإلسالم وكان أولهم يوحنا أبو نجاح رئيس 

ه " أريد أن تترك دينك وتعود إلى ديني وأجعلك وزيري فتقوم المقدمين ، فأحضره إليه وقال ل
بتدبير أمور مملكتي " فأجابه يوحنا قائال " أمهلني إلى غد حتى أشاور نفسي " فأمهله وأطلقه 
فمضى يوحنا إلى منزله وأحضر أصدقاءه وعرفهم ما جرى له مع الخليفة وقال لهم " أنا مستعد 

وان غرضي من طلب المهلة إلى الغد لم يكن لمشاورة نفسي أن أموت على اسم السيد المسيح 
بل قلت هذا حتى اجتمع بكم وبأهلي فأودعكم وأوصيكم" ، ثم أوصاهم قائال "واآلن يا أخوتي ال 
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تطلبوا هذا المجد الفاني فتضيعوا عليكم مجد السيد المسيح الدائم الباقي فقد اشبع نفوسنا من 
 انا إلى ملكوت السموات فقووا قلوبكم خيرات األرض وهوذا برحمته قد دع

وقد كان من أثر كالمه الذهبي المملوء حكمة أن تشددت قلوب سامعيه أجمعين وعزموا على أن 
يموتوا على اسم السيد المسيح ، ثم صنع لهم في ذلك اليوم وليمة عظيمة وأقاموا عنده إلى 

 المساء ثم مضوا إلى منازلهم . 
الحاكم بأمر اهلل فقال له الخليفة : " يا نجاح ، أتري هل طابت  وفي الصباح مضى يوحنا إلى

نفسك ؟ " أجابه يوحنا قائال : " نعم " قال الخليفة : " على أية قضية ؟ " قال يوحنا بشجاعة 
 وثبات : بقائي على ديني " . 

ال  فاجتهد الحاكم بكل أنواع الترغيب والوعيد أن ينقله من النصرانية فكان يوحنا كالصخرة
يتزعزع ، وثبت متمسكا باإليمان المسيح ولم يقو الحاكم مع ما أوتي من قوة على أن يزحزحه 

 عن دين آبائه . 
ولما فشل الحاكم أمام يوحنا أمر بنزع ثيابه وأن يشد في المعصرة ويضرب ، فضربوه خمسمائة 

ياط المستعملة سوط على ذلك الجسم الناعم حتى أنتثر لحمه وسأل دمه مثل الماء وكانت الس
في الضرب مصنوعة من عروق البقر ال تقوي الجبابرة على احتمال سوط منها على أجسامهم 
فكم يكون الحال في هذا العود الرطب .ثم أمر الحاكم بأن يضرب إلى تمام اآللف سوط فلما 
ك ضرب ثالثمائة أخرى قال مثل سيده " أنا عطشان " فأوقفوا عنه الضرب وأعلموا الحاكم بذل

فقال " اسقوه بعد أن تقولوا له أن يرجع عن دينه " فلما جاءوا إليه بالماء وقالوا له ما أمرهم به 
الخليفة ، أجابهم يوحنا بكل آباء وشمم قائال : " أعيدوا له ماءه فآني غير محتاج إليه ألن 

نوا سيدي يسوع المسيح قد سقاني وأطفأ ظمأى " وقد شهد قوم من األعوان وغيرهم ممن كا
هناك أنهم أبصروا الماء يسقط في هذه اللحظة من لحيته . ولما قال هذا اسلم الروح فأعلموا 

الخليفة الجبار بوفاته فأمر أن يضرب وهو جثة هامدة حتى تمام اآللف سوط وهكذا تمت 
شهادته ونال اإلكليل المعد له من الملك العظيم يسوع المسيح ولم يذكر تاريخ البطاركة اليوم 

ذي إستشهد فيه إال أن المقريزي في خططه قال : " ان الرئيس فهد بن إبراهيم وهو أحد ال
برمودة  29هجرية الموافق  090جمادى اآلخر سنة  8العشرة وزميل يوحنا بن نجاح قتل في 

 م " .  2000أبريل سنة  24ش و  129سنة 
، قبل ذكر إستشهاد الرئيس  وقد جاء إستشهاد السعيد الذكر يوحنا بن نجاح في تاريخ البطاركة

فهد بن إبراهيم كما أن يوحنا في وليمة أصدقائه وأهله الذين كان من بينهم التسعة المختارون 
اآلخرون لم يذكر خبر إستشهاد هذا القديس في نفس اليوم الذي إستشهد فيه الرئيس فهد فيما 

فس اليوم الذي إستشهد فيه تكلم به أثناء الوليمة وعلي ذلك يكون إستشهاد هذا القديس في ن
 الرئيس فهد .
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 نياحة القديس األنبا بفنوتيوس األسقف بشنس22
في مثل هذا اليوم تنيح القديس بفنوتيوس األسقف وقد ترهب في برية القديس مقاريوس وأجهد 

نفسه في النسك والعبادة كما قضى أيامه وهو ال يأكل إال البقول الناشفة وتعلم في البرية 
والكتابة وقوانين الكنيسة . ورسموه قسا فمكث في البرية خمسا وثالثين سنة ، وذاعت  القراءة

فضائله فاستدعاه البابا فيلوثاؤس الثالث والستون من باباوات اإلسكندرية ورسمه أسقفا وكان 
ال يغير مالبسه إال يوم االحتفال برفع القرابين وفيما عدا ذلك كان يلبس من شعر ومن شدة 

حل جسده جدا ومرض فسأل اهلل في صالته قائال : " يا ربي يسوع المسيح ألجل النسك ن
األسقفية ال تنزع عني نعمتك " فظهر له مالك الرب وقال له " اعلم أنك كنت في البرية لم يكن 
من يهتم بك عند مرضك وال تجد ما تتداوى به . فكان اهلل يعضدك ويمنع عنك المرض . أما 

 م وعندك من يهتم بك وما تحتاجه من دواء عند مرضك " اآلن فأنت في العال
ومكث هذا األب في األسقفية اثنتين وثالثين سنة ولما دنت وفاته استدعى الكهنة والشمامسة 
وبعدما سلم لهم أواني الكنيسة قال لهم : " اعلموا أنني ذاهب إلى السيد المسيح وقد سرت 

نا مزمع أن أقف أمامه يشهد على أنني ما أخفيت بينكم كما تعلمون . والسيد المسيح الذي أ
درهما واحدا من كل ما كان يصل إلى من األسقفية " ثم باركهم وتنيح بسالم . صالته تكون 

 معنا ولربنا المجد دائًما . آمين .
 إستشهاد ثاؤكليا زوجة تيطس

تحت اليوم في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة ثاؤكليا زوجة القديس يسطس )ذكرت سيرته 
العاشر من شهر أمشير( . وذلك أنه بعد ما أرسلهما دقلديانوس إلى اإلسكندرية وفرقهما واليها 
أرسل يسطس إلى أنصنا وهناك نال إكليل الشهادة ثم أرسل هذه القديسة إلى صالحجر . فلما 

بل كالمه رآها الوالي تعجب كيف يترك هؤالء المملكة مفضلين عليها الموت . ثم الطفها فلم تق
وقالت له " لقد تركت المملكة ورضيت بمفارقة زوجي منذ صباي وتعزيت عن ولدي من أجل 
السيد المسيح فما عساك تعطيني ؟ " فأمر بضربها إلى أن تقطع جسمها ثم أودعها السجن 
فظهر لها مالك الرب وعزاها وقواها . فلما رأى المسجونون أنها شفيت من جراحاتها آمنوا 

لمسيح ونالوا إكليل الشهادة . وعند ذلك أمر الوالي بقطع رأسها . فنالت إكليل الشهادة بالسيد ا
وأتي بعض المؤمنين ودفعوا للجند فضة وأخذوا الجسد وكفنوه ووضعوه في تابوت إلى انقضاء 

 زمن االضطهاد . صالتها تكون معنا . آمين
 نياحة أبيفانيوس أسقف قبرص بشنس21

م تنيح األب العظيم القديس أبيفانيوس أسقف قبرص . وقد  401سنة في مثل هذا اليوم من
ولد هذا القديس من أبوين يهوديين وتوفي والده وتركه مع أخت له فقامت أمه بتربيته أحسن 
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 تربية 
وقد ترك له والده دابة شاذة فطلبت منه والدته أن يبيعها فقابله رجل مسيحي يدعي فليوثاوس 

ابة رفصت أبيفانيوس في فخذه ووقع مغشيا عليه فصلب فيلوثاوس على ليشتريها منه ولكن الد
فخذه فبريء من ألمه وصرخ على الدابة طالبا موتها فاستجاب اهلل لصالته وسقطت ميتة ، 
فاستفهم أبيفانيوس عن سر موتها فأجابه فيلوثاوس : " أنه الصليب " وأرشده عن يسوع 

أورشليم بإرادته ألجل خالص العالم فبقي هذا في المصلوب ابن اهلل الذي صلبه اليهود في 
خاطر أبيفانيوس . واتفق أن رجال غنيا من اليهود مات دون أن يترك نسال فأوصي بميراثه 

 البيفانيوس ، فاتخذ من هذا الميراث فرصة لَلنفاق على معلمي العلوم والشريعة . 
ذ لم يكن معه  وحدث وهو سائر مرة في الطريق أن أبصر فقيرا يطلب صدقة من أحد الرهبان وا 

نقود ليعطيه خلع الثوب الذي عليه وأعطاه له وعندما أخذ ذلك الفقير الثوب رأى أبيفانيوس كأن 
حلة بيضاء نزلت من السماء على ذلك الراهب مكان الثوب فتعجب من ذلك وتقدم إلى الراهب 

ده إلى حقائق هذا الدين . وسأله من هو وما هو دينه ؟ فأعلمه أنه مسيحي فطلب إليه أن يرش
فأجابه إلى ما طلب وأتي به إلى األسقف فعلمه شرائع الدين المسيحي وعمده ثم أحب 

أبيفانيوس أن يترهب فأرسله األسقف إلى دير القديس لوقيانوس وهناك تتلمذ للقديس إيالريون 
وتنبأ عنه القديس . وكانت نعمة اهلل عليه وقد أتقن علوم الكنيسة وفضائل الرهبنة وقوانينها 

إيالريون أنه سيصير أسقفا وأمره أن يمضي إلى قبرص وال يرفض األسقفية إذا عرضت عليه 
ولما تنيح أسقف قبرص اتفق أن دخل القديس أبيفانيوس إلى المدينة ليشتري بعض مطالب 
الجسد وكان معه راهبان فأوحي إلى أسقف قديس أن يذهب إلى السوق ويختار الراهب الذي 

 ن بيده عنقودان من العنب والذي اسمه أبيفانيوس ليرسمه أسقفا على قبرص . كا
ولما دخل السوق وجده ومعه الراهبان وبيده العنقودان فسأله عن اسمه فعرف أنه المختار من 
اهلل فأخذه إلى الكنيسة ورسمه شماسا فقسا فأسقفا وأظهر للشعب رؤياه وتمت نبوة القديس 

القديس في األسقفية السيرة التي ترضي اهلل ووضع كتبا وميامر كثيرة  إيالريون وقد سار هذا
وكان يعظ دائًما عن الرحمة واتفق أن يوحنا أسقف أورشليم لم يكن رحيما فاستعار منه بعض 

 rry your brethren from before the sanctuary out of the campآواني الطع
 ففتح اهلل إحدى عينيه .  .يت عيناه فطلب من القديس أن يصلي الجله

م استدعته الملكة أفدوكسيا للعمل على خلع القديس يوحنا ذهبي الفم فذهب  401وفي سنة 
غالق  إلى القسطنطينية وسعى في الصلح بينهما ولكنه لم يفلح فهددته بفتح هياكل األوثان وا 

ينها وبين القديس الكنائس إذا لم يعمل على خلعه ولكنه إذ لم يتمكن من إصالح ذات البين ب
بشنس ( صالته  18يوحنا عاد إلى كرسيه وتنيح في السنة نفسها )ذكرت سيرة نقل جسده يوم 

 تكون معنا ولربنا المجد دائًما آمين .
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 نياحة لعازر حبيب الرب بشنس11
في مثل هذا اليوم تنيح القديس لعازر أخو مريم حبيب الرب بعد أن صار أسقفا على قبرص 

د أن أقامه الرب من بين األموات تبع التالميذ منذ ذلك الوقت . ولما حلت عليهم وذلك أنه بع
نعمة المعزي رسموه أسقفا فرعى رعية المسيح أحسن رعاية وعاش أربعين سنة ثم تنيح بسالم 

 . 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 وات الكرازة المرقسيةنياحة القديس البابا يوأنس البطريرك الثالثين من بابا
م ( تنيح البابا القديس األنبا 5 21مايو سنة  11ش )  101فى مثل هذا اليوم من سنة 

يوأنس الثاني البطريرك الثالثون من باباوات الكرازة المرقسية . وكان قد ترهب منذ حداثته 
اع صيته لعلمه واجهد نفسه بكل أنواع الجهاد وأقام في مكان منفرد ، وزاد في نسكه وتقشفه فذ

مايو  19ش )  112بؤونه سنة  0وتقواه فأختير لبطريركية المدينة العظمي اإلسكندرية في 
م ( فكتب ميامر وعظات كثيرة وكانت الكنيسة في أيامه في هدوء وسالم وساعد  505سنة 

على ذلك تربع الملك البار األرثوذكسي أنسطاسيوس على أريكة الملك وكان يجلس على كرسي 
طاكية في ذلك الحين القديس ساويرس الذي كتب إلى األنبا يؤانس رسالة في االتحاد قال فيها أن

: " ان المسيح إلهنا من بعد االتحاد طبيعة واحدة مشيئة واحدة من غير افتراق . وانه يؤمن 
 بايمان األب كيرلس واألب ديسقورس " 

اقفة ثم أرسل له جوابها برسالة مملوءة ولما تلقي األنبا يؤانس هذه الرسالة فرح بها هو واألس
من نعمة اإليمان شاهدة بوحدانية جوهر اهلل وتثليث صفاته وبتجسد االبن األزلي بالطبيعة 

البشرية وأنهما باالتحاد واحد ال اثنان ومبعدا كل من يفرق المسيح أو يمزج طبيعته وكذا كل 
أو يدخل اآلالم والموت على طبيعة  من يقول ان المتألم المصلوب المائت عن البشر إنسان :

الالهوت وأن اإليمان المستقيم هو أن نعترف أن اهلل الكلمة تألم بالجسد الذي اتحد به منا ولما 
قرأها األنبا ساويرس قبلها أحسن قبول وأذاعها في أنحاء كرسي أنطاكية وظل هذا البابا مهتما 

 وثالثة وعشرين يوًما . ثم تنيح بسالم . برعيته وحارسا لها مدة عشر سنوات واحد عشر شهرا 
 صالته تكون معنا . آمين

 نياحة القديس توماس السائح بجبل شنشيف
م تنيح القديس األنبا توماس السائح  451للشهداء  218في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

ة بإقليم أخميم . ولد بناحية شنشيف ) هي حاليا قرية عرب بني واصل مركز ساقلته محافظ
سوهاج ( من أبوين مسيحيين تقيين محبين هلل ربياه وأدباه بآداب الكنيسة التهب قلبه بمحبة 
ذا كان يميل إلى حياة التأمل انطلق إلى جبل شنشيف بدأ يمارس رياضته الروحية كان  اهلل وا 
محبا للصالة والتسبيح بصوته الرخيم جادا في نسكه حتى صار فيما بعد يأكل مرة واحدة في 
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سبوع . حفظ أجزاء من الكتاب المقدس منفذا لوصاياه يحيا اإلنجيل بفرح ازداد في الفضيلة األ
حتى فاحت رائحة المسيح فيه سمع به البعض فكانوا يترددون عليه لينالوا بركته لم يخالط أحدا 
من األخوة إال وقت الصلوات وكان يتردد عليه بعض األخوة الساكنين في الجبل بقريه ليشتركوا 

معه في الصلوات . في إحدى المرات إذ كان يسبح بالمزامير التفت خلفه فرأى ثالثة رجال 
بلباس أبيض يسبحون معه وكانت أصواتهم كأصوات مالئكة فرح بهم القديس وظل طوال الليل 
يسبح معهم بعدها عرف أنهم رهبان من دير القديس األنبا شنودة رئيس المتوحدين . كان األنبا 

ر األنبا توماس وفي آخر زيارة له قال له األنبا توماس هذه آخر زيارة وسوف أفارقك شنودة يزو 
وقد أخبرني الرب أنك ستحلق بي بعد أيام طلب األنبا شنودة عالمة له قال له األنبا توماس أن 
الحجر الذي خارج مسكنك سينقسم عند مفارقة نفسي من جسدي . ولما قرب وقت انتقال األنبا 

هذا العالم الفاني ظهر له رب المجد وعزاه وقواه ووعده أن هذا المكان ستبني فيه توماس من 
كنيسة على اسمه يأتون إليها من كل البالد ويكون اسمه شائعا ثم أخبره أنه بعد ثالثة أيام 

سيترك الجسد وينال اإلكليل الدائم ثم أعطاه السالم وصعد إلى السماء . تنيح القديس 
أى األنبا شنودة أن الحجر قد أنشق فقال قد عدمت اليوم شنشيف سراجها بشيخوخة صالحة فر 

قام األنبا شنودة ومضى إلى موضع األنبا توماس ومعه األنبا أخنوخ واألنبا يوساب ثم كفنوه 
وصلوا عليه ودفنوه في نفس مكان سكناه . هذا وقد ظهرت من جسده آيات وعجائب بالكنيسة 

زالت باقية حتى اآلن . وقد تحققت نبوة القديس عن نياحة األنبا التي بنيت على اسمه والتي ال 
 شنودة في السابع من أبيب من نفس السنة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .

 نياحة األنبا أبرآم أسقف الفيوم بؤونه0
للشهداء  2100في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة وذلك في سنة 

ش  2545م ( . ولد هذا القديس وكان اسمه بولس في سنة  2924يونيو سنة  20األبرار ) 
( بعزبة جلدة مركز ملوي مديرية المنيا من والدين تقيين فربياه تربية مسيحية  2819) 

وأدخاله الكتاب فتلقي فيه العلوم الدينية والتراتيل الكنيسة . ولما أظهر نبوغا بين أقرانه رسمه 
يوساب أسقف صنبو شماسا على كنيسة بلدته ومال قلبه إلى الرهبنة فقصد دير المحرق  األنبا

 ورسم راهبا باسم بولس غبلاير المحرقي في التاسعة عشر من عمره . 
وكان وديعا متواضعا طاهر السيرة كثير االنفراد للصالة فأحبه الرهبان حبا جما وسمع به وقتئذ 

ستدعاه إليه واستبقاه مدة باألسقفية رقاه في أثنائها إلى رتبة األنبا ياكوبوس أسقف المنيا فا
قس ، ولما عاد إلى ديره الذي كان عامرا وقتئذ بالرهبان األتقياء اتفقت كلمتهم على أن يختاروه 

( 222رئيسا لهم بعد وفاة رئيسهم . ورقي قمصا في أيام البابا ديمتريوس الثاني البطريرك )
لدير كان فيها الدير ملجأ آلالف الفقراء حتى أطلق عليه لقب أب ولبث خمس سنوات رئيسا ل
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نماء  الفقراء والمساكين . ولم يأل جهدا في مدة رئاسته نحو تحسين حالة الدير روحيا وماديا وا 
حسانا لليتامى واألرامل ازداد حقد  صالح أراضيه الزراعية وكان كلما ازداد برا بالفقراء وا  ثروته وا 

ه ألنهم كانوا يعتبرون هذه األعمال الخيرية إسرافا وتبذيرا فتذمروا عليه بعض الرهبان علي
وشكوه إلى األنبا مرقس مطران البحيرة الذي كان قائما وقتئذ بالنيابة البطريركية لوفاة البابا 

ديمتريوس فقبل شكايتهم وعزله من رئاسة الدير وبعد زمن يسير من اعتزاله الرئاسة ترك دير 
إلى دير البرموس وأقام به مدة ال عمل له إال درس الكتاب وتعليم الرهبان وكان المحرق وذهب 

رئيس الدير وقتئذ القمص يوحنا الناسخ الذي صار فيما بعد البابا كيرلس الخامس البطريرك 
( . كما ذهب إلى دير البرموس مع القمص بولس رهط من رهبان دير المحرق الذين لم 221)

م ( أختاره البابا كيرلس 2882ش ) سنة  2591لمتذمرين به وفي سنة يعجبهم حال إخوانهم ا
الخامس أسقفا ألبرشية الفيوم والجيزة بدال من أسقفها المتنيح األنبا إيساك فتمت رسامته باسم 

 األنبا أبرآم وقد اشتهر في مدة أسقفيته بأمرين : 
 األول : 

سقفية فيهبهم كل ما يكون لديه من المال . عطاياه للفقراء الكثيرين الذين كانوا يقصدون دار األ
وقد جعل دار األسقفية مأوي لكثيرين منهم . وكان يقدم ثيابا للعريانين وطعاما للجائعين ولم 
يسمح مطلقا بأن يقدم إليه طعام أفخر مما يقدم للفقراء واتفق مرة أن نزل ليتفقد الفقراء وهم 

إليه في ذلك اليوم كان أفخر مما وجده أمامهم  يتنأولون الطعام فالحظ أن الطعام الذي قدم
 فساوره الحزن وفي الحال أقال الراهبة التي كانت موكلة بخدمة الفقراء من عملها . 

 أما األمر الثاني 
الذي أشتهر به فهو األيمان التي جرت بواسطه على يديه آيات شفاء عديدة حتى ذاع اسمه 

وكان يقصده المرضى أفواجا على تباين أديانهم  في أنحاء القطر وبعض بلدان أوربا أيضا
 فيتباركون بصالته وينالون الشفاء . 

وكان األنبا أبرآم واسع اإلطالع على الكتب المقدسة يلقي على زائريه دائًما نصائح وتعاليم 
وعظات تدل على وفرة علمه بأسرار الكتاب المقدس ولكن األهم من ذلك أنه كان ذا صفات نقية 

جمة . ومن أخص تلك الصفات إنكاره لذاته إنكارا شديدا وزهده الحقيقي في مالذ وفضائل 
الحياة وأمجادها فطعامه ولباسه لم يتجاوزا قط حد الضرورة ونفسه لم تكن تطمح إلى أبهة 

المناصب والرتب حتى أن البطريرك لما أراد أن يرفعه إلى رتبة المطرانية اعتذر عن قبولها بقوله 
لمقدس ال يذكر من رتب الكنيسة إال القسيسية واألسقفية . ومن صفاته أيضا أنه أن الكتاب ا

كان صريحا إلى أقصي حدود الصراحة في إبداء رأيه . وال ينظر فيما يقول إال إلى الحق لذاته ، 
فتتضاءل أمامه هيبة العظماء ومراكز الكبراء أمام هيبة الحق وجالله . ولذلك كان مطارنة 

 قفتها يتقون غضبه ويتمنون رضاه . الكنيسة وأسا
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م ( فشيعه إلى 2924يونية  20ش )  2100بؤونة سنة  0وانتقل األنبا ابرآم إلى النعيم في 
القبر أكثر من عشرة آالف نفس من المسلمين والمسيحيين ووضع جثمانه الطاهر في المقبرة 

وفاته حيث لم تزل مقبرته  المعدة له في دير العذراء بالعزب . وقد ظهرت منه آيات كثير بعد
 كعبة يزورها ذوو الحاجات واألوجاع .بركة صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديس ألالديوس األسقف
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ألالديوس أسقف إحدى بالد المشرق وذلك أنه كان في يوم 

ادته األصنام فقال له الوالي إذا كنت في نظرك كافرا من األيام يوبخ الوالي يوليكوس على عب
ألني ال أعبد المصلوب فها أنا أجعلك أنت أيضا تترك عبادته . ثم سلمه ألحد نوابه وأمره أن 
يعذه بال رحمة مدة سنة ، ولما لم ينثن عن عزمه الصادق أوقد نارا في حفرة وطرحه فيها فلم 

لي بقطع رؤوسهم وأخيرا أخرجوا القديس من الحفرة تمسه بأذى . فآمن جمع كثير وأمر الوا
وآمر بضرب عنقه فاستودع روحه بيد السيد المسيح ونال إكليل الشهادة صالته تكون معنا . 

 آمين
 إستشهاد القديس أباكير ورفيقيه يوحنا وأبطلماوس بؤونه24

وقد ولد القديس في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون أباكير و يوحنا وأبطلماوس و فيلبس . 
أباكير بدمنهور من كرسي أبو صير غربي نهر النيل وكان له أخ غني يسمي فيلبس وكان هذا 
قد اتفق مع قسين أحدهما اسمه يوحنا واألخر أبطلماوس واجتمعوا معا وأجمعوا رأيهم على نيل 

يرموهم بالسهام  إكليل الشهادة فذهبوا إلى قرطسا واعترفوا أمام الوالي بالسيد المسيح ، فأمر أن
فلم تدن منهم . ثم طرحهم في نار مشتعلة فخلصهم مالك الرب منها . فأمر أن يربطوا في 
أذناب الخيل من قرطسا إلى دمنهور ولكن الرب حفظهم دون آذى ، ثم أمر الوالي بقطع 

ير رؤوسهم خارج مدينة دمنهور فنالوا إكليل الشهادة وأتي قوم من صا وأخذوا جسد القديس أباك
وبنوا عليه كنيسة أما الثالثة اآلخرون فقد أخذهم أهل دمنهور وكفنوهم بأكفان ثمينة ودفنوهم 

 هناك . 
 صالتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 (220نياحة البابا يوأنس التاسع عشر البطريرك )
لتاسع عشر وهو م ( تنيح البابا يوأنس ا 2941للشهداء )  2158في مثل هذا اليوم من سنة 

الثالث عشر بعد المائة من باباوات اإلسكندرية . ولد بدير تاسا التابعة لمركز البداري بمديرية 
م ( من والدين تقيين فنشأ على البر والتقوى وتشرب 2855للشهداء )  2512أسيوط في سنة 

بهم فقصد  حب الفضيلة وشغف منذ صغره بقراءة سير القديسين ، ثم تاقت نفسه إلى االقتداء
للشهداء . وهناك  2592دير السيدة العذراء بالبرموس بوادي النطرون في شهر برمودة سنة 
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قضى مدة األختبار التي يقضيها عادة طالب الترهب على الوجه األكمل . ثم أندمج في سلك 
م ( . ونظرا لما اتصف به من حدة الذهن 2811للشهداء )  2591كيهك سنة  0الرهبنة في 

ء المتوقد والعبادة الحارة فقد استقر رأى اآلباء على تزكيته قسا . فرسمه السعيد الذكر والذكا
ش ثم قمصا في برمهات  2590( قسا في سنة 221المتنيح البابا كيرلس الخامس البطريرك ) 

ش . وفي اليوم نفسه أسندت إليه رئاسة الدير ، فمكث في الرئاسة عشر سنوات  2594سنة 
 الهمة والحزم واألمانة وطهارة السلوك والتقوى وحسن التدبير . كان فيها مثال 

برمهات سنة  21وعندما خال كرسي أبرشية البحيرة أختاره الشعب مطرانا لهذا الكرسي فرسم في 
م ( ، وعين أيضا وكيال للكرازة المرقسية . وبعد نياحة األنبا يوأنس  2881للشهداء )  2100

 2120د زكاه شعب األبرشية لرعايته فضمت إليه في سنة مطران المنوفية في ذلك العه
 م ( وأصبح مطرانا للبحيرة والمنوفية وكيال للكرازة المرقسية .  2894للشهداء ) 

ولما كانت اإلسكندرية هي مقر كرسيه فقد أنشأ بها مدرسة الهوتية لتعليم الرهبان كما أرسل من 
 لعلوم الالهوتية . طلبتها بعثة إلى أثينا لالستزادة من دراسة ا

وكان أيراد أوقاف اإلسكندرية ضئيال ولكن بحسن تصرفه وغيرته زاد اإليراد سنة بعد أخرى بفضل 
ما شيده من العمارات الشاهقة وما جدده من المباني القديمة كما يرجع إليه الفضل األكبر في 

ت في قسميها االبتدائي النهوض بالمدارس المرقسية إذ بذل عناية كبيرة واهتم بأمرها حتى وصل
والثانوي إلى مستوي أرقي المدارس . ونظرا لما أمتاز به من بعد النظر وصائب الرأى فقد 
أختارته الحكومة ممثال لَلقباط في عدة مجالس نيابية كمجلس شوري القوانين والجمعية 

 العمومية ولجنة وضع الدستور وغيرها . 
حفلت بجالئل األعمال إذ ساهم في إنشاء جملة  وقضي في المطرانية اثنين وأربعين عاما

مدارس وبناء وتجديد أغلب كنائس أبرشيته وكان له أوفر نصيب في تعضيد المشروعات النافعة 
 كذلك وجه عناية خاصة إلى األديرة البحرية فارتقت شؤونها بحسن أشرافه عليها ورعايته لها . 

للشهداء  2140يرلس الخامس في أول مسرى سنة ولما تنيح البابا البار الطيب الذكر األنبا ك
مسري سنة  4م ( اجتمع المجمع اإلكليريكي في )  2911أغسطس سنة  1) 

م ( من اآلباء المطارنة واألساقفة بالدار البطريركية وأستقر  2911أغسطس سنة 20ش2140
امة بطريرك . الرأى على إختياره قائما مقام البطريرك إلدارة شئون األمة والكنيسة لحين رس

وعلي أثر ذلك تلقي المجمع تزكيات من عموم االبرشيات والمجالس الملية بالموافقة على هذا 
 اإلختيار . 

ولبث قائما بأعمال البطريركية سنة واحدة وأربعة أشهر وعشرة أيام دبر في أثنائها شئون الكرازة 
استه قانونا لتنظيم شئون المرقسية أحسن تدبير وفي خاللها أصدر المجمع اإلكليريكي بري

 األديرة والرهبان . 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور(

 

 
332 

أما األوقاف القبطية فقد رأى بصائب فكره أن تؤلف لجنة برئاسته وعضوية أثنين من المطارنة 
وأربعة من أعضاء المجلس الملي العام لمراجعة حسابات أوقاف األديرة وقد صدر قرار بذلك من 

 وزير الداخلية . 
ه من طهارة السيرة والخصال الحميدة والنسك والزهد وكمال األخالق ونظرا لما يعرفه الجميع عن

فقد انتهي اإلجماع على إختياره بطريركا بتزكيات من اآلباء المطارنة والكهنة وأعيان الشعب 
ديسمبر  21للشهداء )  2145كيهك سنة  1والمجالس الملية فرسم بطريركا في صباح األحد 

رقسية الكبرى بمصر باحتفال عظيم حضره نائب الملك واألمراء م ( بالكاتدرائية الم 2918سنة 
والوزراء وكبار رجال الدولة وعظماء المصريين من مختلف الطوائف ومطارنة الطوائف الشرقية 

 والغربية ووزراء الدول المفوضون . 
ة وبعد رسامته وجه عنايته إلى االهتمام بشئون األمة والكنيسة وكان أول مظهر لهذه العناي

أتشاء مدرسة الهوتية عليا للرهبان في مدينة حلوان كما رسم للمملكة األثيوبية مطرانا قبطيا 
وأربعة أساقفة من علماء األثيوبيين . وتوثيقا لعري االتحاد بين الكنيستين القبطية واألثيوبية 

عظيم . سافر إلى البالد األثيوبية ومكث هناك ثالثة عشر يوًما كان فيها موضع االحتفاء ال
ورسم في أديس أبابا رئيس رهبان األحباش ) خليفة القديس تكال هيمانوت الحبشي ( أسقفا ، 

للشهداء )  2148وشاءت العناية الربانية أن يتولي عمل الميرون المقدس فعمله في سنة 
م ( وكان قد مضى على عمله مائة وعشر سنوات منذ عهد المتنيح البابا بطرس المائة  2900
ع من باباوات اإلسكندرية كما عمله مرة ثانية خصيصا للملكة األثيوبية بحضور األنبا والتاس

 كيرلس مطران أثيوبيا واألنبا بطرس أحد األساقفة األثيوبيين . 
ويضيق المجال عن تعداد فضائله التي تجلت من حين آلخر في السهر على مصلحة الكنيسة 

جمعيات الخيرية ومعاهد التعليم ماديا وأدبيا وتعضيد والعطف على المحتاجين ومؤازرة ومعاونة ال
 المشروعات النافعة التي عادت على األقباط بالخير والبركات . 

وفي أثناء رئاسته الكرسي المرقسي نشبت الحرب بين مملكة أثيوبيا إلى الديار المصرية ألنه لم 
 ية األرثوذكسية . يوافق إيطاليا على انفصال الكنيسة األثيوبية عن الكنيسة القبط

قرر نائب ملك إيطاليا استقالل كنيسة أثيوبيا وانفصالها عن  2901نوفمبر سنة  11وفي 
الكرسي األسكندري . وعين األنبا أبرآم األسقف األثيوبي بطريركا على أثيوبيا ، لكن اهلل عاقبه 

م أبرآم المذكور على هذه الخيانة فأصيب بالعمي ومات . ثم قرر المجمع المقدس األسكندري حر 
 وعدم االعتراف به وال باألساقفة الذين رسمهم . 

ودخلت إيطاليا الحرب  2909ولكن هذا الحال لم يدم كثيرا إذا قامت الحرب العظمي في سنة 
م استرد إمبراطور أثيوبيا مملكته من إيطاليا وعاد األنبا  2942ضد إنجلترا وفرنسا . وفي سنة 

م مصحوبا  2941مايو سنة  00األثيوبية إلى كرسيه مكرما في  كيرلس مطران اإلمبراطورية
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بوفد بطريركي مكون من سعادة صادق وهبه باشا ومريت بك غالي وفرج بك موسى قنصل 
 مصر بأثيوبيا سابقا . 

وبعد أن اطمأن البابا يوأنس على عودة أثيوبيا إلى حظيرة أمها الكنيسة القبطية كان قد اعتراه 
 ش  2115بؤونة سنة  24سلم الروح في الساعة الثانية من صبيحة األحد مرض الشيخوخة فا

 م ( بركة صالته تكون معنا . آمين 2941يونية سنة  12) 
 إستشهاد القديس ثاؤذورس األسقف أبيب20

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ثاؤذورس أسقف الخمس المدن وقد رسمه البابا ثاؤنا 
مس المدن ) ورد في مخطوط بشبين الكوم سيرة القديس السادس عشر أسقفا على الخ

تاوضروس أسقف الخمس مدن الغربية تحت اليوم التاسع من شهر أبيب ( وبعد سنة من 
رسامته أثار دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين في كل مكان وأرسل أميرا يسمي بيالطس 

مسيحيين على اإليمان المسيحي واليا على أفريقيا وأعمالها فسمع بأن هذا األسقف يثبت ال
فاستحضره وأمره أن يضحي لَلصنام فأجابه قائال : " أنني كل يوم أقدم الضحية لخالق األصنام 
" . فقال له الوالي : " أذن يوجد اله آخر غير ارطاميس وأبلون " فأجابه القديس " " نعم . أن 

ر بتعذيبه فقضوا في تعذيبه يسوع المسيح خالق هذه كلها " فاغتاظ األمير من جوابه وأم
 بالضرب والصلب أربعين يوًما وأذ لم يرجع عن عزمه الصادق قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة . 

 صالته تكون معنا . آمين
 95نياحة األنبا غبلاير السابع البابا ال 

م تنيح القديس العظيم األنبا غبلاير السابع البطريرك  2512في مثل هذا اليوم من سنة 
 الخامس والتسعون من باباوات اإلسكندرية . 

ومن أمره أنه ولد في منشاة الدير المحرق ومنذ حداثته صار راهبا في برية القديس مكاريوس 
ونظرا لحسن سيرته وعظيم تقواه رسموه بطريركا بعد نياحة األنبا يوحنا الثالث عشر البابا الرابع 

 لعثماني . م بعد الفتح ا 2528والتسعين وكان ذلك سنة 
وقد استمر في الرئاسة نحو ثالثة وأربعين سنة يعظ ويعلم رعيته ومن مآثره أنه جدد دير األنبا 

 أنطونيوس واألنبا بوال أول السواح في الجبل الشرقي ودير المحرق في الصعيد .
 إستشهاد القديس ثاؤذورس أسقف كورنثوس ومن معه

قديس ثاؤذورس أسقف كورنثوس ، وبعض م إستشهد ال 199وفي مثل هذا اليوم من سنة 
النسوة ، وأميران اسم أحدهما لوكيوس واآلخر ديغنيانوس ، وذلك أنه لما وشي بهذا القديس 
لدي األميرين المذكورين أنه مسيحي ورئيس كورنثوس استحضره وسأاله عن معتقده فاعترف 

هما اإلله الحقيقي أنه مسيحي فعذباه بالضرب والسحب على األرض وكان يوبخهما على ترك
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وسجودهما للحجارة صنعة األيدي فأمر بقطع لسانه فقطعوه ورموه بعيدا فأخذته امرأة مؤمنة 
وتنأوله منها القديس ووضعه في مكانه وبقوة اهلل عاد صحيحا كما كان وبدأ يبين فساد عبادة 

ديغنيانوس  األوثان فتعجب الحاضرون وآمن عدد كبير منهم كما آمن األمير لوكيوس فاغتاظ
األمير وقتل القديس ثاؤذورس كما قتل ثالث نسوة كن يمشين خلفه أثناء ذهابه إلى موضع 

الشهادة غير أنه بعد قليل أقنعه لوكيوس فآمن هو اآلخر بالسيد المسيح ثم ذهب االثنان إلى 
 قبرص واعترفا أمام حاكمها بالسيد المسيح وناال إكليل الشهادة . 

 آمين صالتهم تكون معنا .
 ذكري تكريس كنيسة الشهيدين سرجيوس و واخس

ورد في مخطوط بشبين الكوم ذكري تكريس كنيسة الشهيدين سرجيوس و واخس . أما تاريخ 
 بابه . 20بابه وتاريخ إستشهاد سرجيوس يوم  4إستشهاد واخس فقد ورد يوم 

 نياحة القديس بسنتاؤس أسقف قفط أبيب20
القديس األنبا بسنتاؤوس أسقف قفط كان قد ترهب منذ حداثته في مثل هذا اليوم تنيح األب 

وقام بعبادات كثيرة ودرس الكتاب المقدس وحفظ أغلب أسفاره كما درس كتب الكنيسة وكان ال 
ينظر إلى وجه امرأة مطلقا وحدث أن امرأة مصابه بداء عضال انتظرته حتى خرج من الكنيسة 

ستنال الشفاء ولكنه حينما رآها تدنوا منه أسرع في خطاه ، واقتربت منه لتقبل يده أليمانها أنها 
 وأذ لم تلحقه أخذت قليال من التراب الذي وطأة بقدميه ووضعته على مكان األلم فزال للحال . 
ولما رسم أسقفا كان وهو يقدس ينظر المالئكة ترفرف بأجنحتها في الهيكل وكان هذا األسقف 

ن سماع تعليمه . ولما أعلمه الرب بقرب نياحته جمع حسن المنطق في وعظه ال يمل أحد م
شعبه ووعظهم وثبتهم على اإليمان وأوصاهم كثيرا ثم اسلم روحه بيد الرب . وقد أظهر اهلل من 

 جسده آيات كثيرة حتى أن تلميذه أخذ قطعه من كفنه ووضعها على المرضى فشفوا . 
 صالته تكون معنا . آمين

 وخيإستشهاد القديس أبامون الط
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبامون كان من مدينة طوخ من كرسي بنها وقد ظهر له 
المالك ميخائيل وأمره أن يمضي إلى أنصنا ويعترف بالمسيح فذهب إلى هناك واعترف أمام 

أوخيوس الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا بالمعصرة والحديد المحمى في النار والضرب بالسياط 
قاه في مستوقد الحمام . وفي هذا جميعه كان الرب يقويه ويقيمه سالما . واستحق أن ثم أل

يظهر له السيد المسيح ويعده بالملكوت السمائى . وقد صنع هذا القديس آيات كثيرة ولما 
قطعوا رأسه بالسيف نال إكليل الشهادة وكان القديس يوليوس االقفهصي حاضرا فأخذ جسده 

 وأرسله مع غآلمين إلى بلده . ولفه بلفائف فأخرة 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور(

 

 
335 

 صالته تكون معنا . آمين
 إستشهاد األنبا شنودة في أوائل حكم العرب

وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس شنودة كان هذا رجال فاضال ومحافظا على العمل بالوصايا 
المسيحية . وكان ذلك في أوائل أيام دخول العرب مصر فسعى به بعض أعدائه لدى الحاكم 

استحضره وعرض عليه ترك دينه فرفض وجاهر مفتخرا بالسيد المسيح فغضب الوالي وعذبه ف
 كثيرا وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة . 

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 نياحة القديس مويسيس أسقف أوسيم مسرى22

ف كرسي أوسيم ، كان بتوال طاهرا منذ في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس األنبا مويسيس أسق
صغره وقد درس علوم الكنيسة ورسم شماسا ثم قصد برية شيهيت وترهب عند رجل قديس 

وقضى في خدمته ثماني عشرة سنة مداوما على الصالة والصوم متحليا باإلتضاع والمحبة . 
لة صالحة وازداد ولما ذاعت فضائله رسموه أسقفا ألوسيم بعد األنبا جمول . فسار سيرة فاض

في الفضيلة ورعى رعية المسيح أحسن رعاية . وكان زاهدا فلم يقتن شيئا في كل زمانه . وقد 
قاسى مع البابا ميخائيل بطريرك اإلسكندرية السادس واألربعين شدائد عظيمة وصنع اهلل على 

مرة ألنبا تادرس يديه آيات وعجائب كثيرة ، فكان يتنبأ عن الحوادث قبل وقوعها ومنها أنه قال 
أسقف مصر . " أن الملك لن يعود إلى ملكه " . وهكذا كان . ولما أكمل سعيه ووصل إلى 
ذ عرف وقت نياحته استدعى شعبه وباركهم وأوصاهم ثم  شيخوخة صالحة مرض قليال . وا 

سألهم أن يصلوا من أجله فبكوا جميعا طالبين منه أن يطلب هو عنهم أمام المسيح ثم بسط 
 وصلى وودعهم وتنيح بسالم ، بعد أن أقام على الكرسي نيف وعشرين سنة يديه 

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 نياحة القديس تكالهيمانوت الحبشي مسرى14

في مثل هذا اليوم تنيح القديس المغبوط والناسك العظيم تكالهيمانوت الحبشي وقد ولد في قرية 
يبا لصادوق وأبياثار الكاهنين في عهد الملك سليمان بن داود فصادوق قرب أورشليم كانت نص

هذا ولد عزاريا . وعزاريا ولد صادوق على اسم والده وصادوق هذا ولد آلوي . وهكذا إلى أن 
ولد والد هذا القديس وكان اسمه سجاز آب ) أي نعمة األب ( ثم تزوج بامرأة اسمها سارة وكانا 

هلل وغنيين جدا وكانا يعمالن تذكارا لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل في كالهما بارين خائفين ا
اليوم الثاني عشر من كل شهر ويقدمان صدقة للفقراء والمساكين أما سارة والدة هذا القديس 

 فكانت حسنة المنظر جميلة الطبع متحلية بفضائل كثيرة لذلك دعوها اكزيهاريه 
مرة النفس متوجعة القلب هي وزوجها ألنهما لم يرزقا ولدا  ) أي مختارة اهلل ( غير أنها كانت
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يقر عينيها وكان زوجها أيضا يذهب إلى الكنيسة وقت رفع البخور ويعلم الشعب أصول اإليمان 
وفي كل مرة كان يأخذ معه من ماله الخاص تقدمه لبيت اهلل ثم اتفق االثنان على توزيع 

رة والكنائس . وفي ذلك الحين مات الملك وجلس ملك أموالهما على الفقراء والمعوزين واألدي
آخر عابد األوثان . فهدم الكنائس وبنى هياكل األوثان وظلم وسلب وسبى النساء وضمنهن 

اكزيهاريه أم القدس ولكنها عادت إلى زوجها بسالم فمجد اهلل وسبح اسمه القدوس وبعد ذلك 
د هذا القديس فلما ولد وبلغ من العمر سنة ظهر لهما مالك الرب في رؤيا الليل وبشرهما بميال

ونصفا حدث جوع في أثيوبيا وكان اليوم الثاني عشر من شهر برمهات تذكار الجليل رئيس 
الطغمات السمائية قد اقترب فصارت أم الطفل تبكي حزينة على خلو يدها وعدم إمكانها القيام 

إمكانه النطق أشار إليها بيده أن  بعمل التذكار فمسح الطفل دموعها بيديه الصغيرتين ولعدم
تدخله إلى حيث كان هناك طبق فيه قليل من الدقيق فأدخلته ووضع يده في ذلك الدقيق القليل 
فصار كثيرا حتى بدأ يتدفق إلى األرض فأحضرت قففا وكان كلما فرغت الطبق عاد إلى األمتالء 

معه وقدمت إليه قدور السمن  . وهكذا إلى أن امتَلت اثنتا عشرة قفة فعلمت أمه أن الرب
والزيت الفارغة فوضع يده عليها فامتَلت أيضا بقوة اهلل . ولما حضر أبوه من الكنيسة وعلم 

باآلمر مجد اهلل كثيرا ثم عمل التذكار وأطعم الفقراء وكل الجيران وقد شرفه اهلل بعمل آيات كثيرة 
 م . في حياته وبعد مماته ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسال

 صالته تكون معنا آمين .
 نياحة القديس توما أسقف مرعش

وفي مثل هذا اليوم تنيح األب المجاهد القديس توما أسقف مرعش ) سوريا ( كان عابدا ناسكا 
مداوما على الصالة والصوم كثير الرحمة لذلك رسموه أسقفا على مدينة مرعش فرعى شعب 

لوثني وأحضر أحد نوابه إلى مدينة مرعش لتعذيب المسيح أحسن رعاية ولما ملك دقلديانوس ا
المسيحيين بدأ بهذا القديس فاستحضره وعرض عليه عبادة األوثان فلم يطعه بل وبخه على 

عبادته فعذبه عذابات أليمة بالضرب وتقطيع األعضاء وبعد ذلك طرحه في سجن مهجور وكان 
أنفه وشفتيه ورجليه كما قلعوا إسنانه من حين آلخر يأمر بقطع أحد أعضائه فقطعوا أوال أذنيه و 

ثم تركوه في سجنه مدة اثنتين وعشرين سنة وظن شعبه أنه قد مات فصاروا يعملون له تذكار 
في كل سنة وكانت امرأة مؤمنة تأتيه ليال وترمي له من طاقة صغيرة ما يقتات به وظل هكذا 

إطالق المؤمنين من السجون إلى أن ملك قسطنطين البار وأظهر مجد الدين المسيحي وأمر ب
فأعلمت المرأة بعض الكهنة بمكان هذا القديس فحضروا إليه وحملوه إلى الكنيسة بالتراتيل 

 والتسابيح وتقدم الشعب وتبارك منه وقبلوا محل األعضاء المقطوعة . 
ولما جمع الملك قسطنطين مجمع نيقية كان هذا األب أحد المجتمعين فيه فدخل الملك وسجد 

م اآلباء وقبل أيديهم ولما عرف بأمر هذا األب تبارك منه . ولما انتهى المجمع من أعماله أما
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ورجع األساقفة إلى كراسيهم عاد األب إلى كرسيه وجمع كهنته وشعبه وقرأ عليهم قانون 
اإليمان الذي وضعه المجمع وشرح لهم ما صعب عليهم فهمه وعاش بعد ذلك قليال ثم تنيح 

 ة رئاسته نحو أربعين سنة بسالم وكانت مد
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة أنبا برسوم العريان نسئ5
ش تنيح القديس العظيم الكامل في محبة اهلل األنبا برسوم  2000وفي مثل هذا اليوم من سنة 

وأمه من عائلة العريان . ولد بمصر وكان والده يسمى الوجيه مفضل كاتب الملكة شجرة الدر . 
التبان ولما تنيح أبواه استولى خاله على كل ما تركاه له فلم ينازعه بل ترك العالم وعاش عيشة 
األبرار السواح خارج المدينة خمس سنوات يقاسي حر الصيف وبرد الشتاء ولم يكن يلبس سوى 

في مغارة  عباءة من الصوف مقتديا في ذلك بالقديس األنبا بوال أول السواح ثم حبس نفسه
دأخل كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي السيفين مدة عشرين سنة مالزما األصوام والصلوات ليل 
نهار بال فتور وكان في تلك المغارة ثعبان هائل فعند دخوله رأى هذا الثعبان فصرخ قائال : " يا 

عقارب وكل ربي يسوع المسيح ابن اهلل الحي ، أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات وال
قوات العدو أنت الذي وهبت الشفاء لشعب إسرائيل الذين لسعتهم الحيات عندما نظروا إلى تلك 

الحية النحاسية فاآلن أنظر إليك يا من علقت على الصليب كي تعطيني قوة بها أستطيع 
 مقاومة هذا الوحش " ثم رسم ذاته بعالمة الصليب وتقدم نحو الثعبان قائال : " تطأ األفعى

والحيات وتدوس األسد والتنين . الرب نوري ومخلصي ممن أخاف الرب ناصر حياتي ممن أجزع 
" ثم قال للثعبان : " أيها المبارك قف مكانك " ورسم عليه بعالمة الصليب وطلب من اهلل أن 

ينزع منه طبعه الوحشي ولم ينته من صالته حتى تحول الثعبان عن طبعه وصار أليفا . فقال 
يس : " من اآلن يا مبارك ال تكون لك قوة وال سلطان أن تؤذي أحدا من الناس بل تكون له القد

مستأنسا ومطيعا لما أقوله لك " فأظهر الثعبان عالمة الخضوع والطاعة وصار مع القديس كما 
 كان األسد مع دانيال النبي في الجب . 

الحر والبرد في الصيف والشتاء  ثم طلع القديس من المغارة إلى سطح الكنيسة وأقام صابرا على
حتى اسود جلده من كثرة النسك والعبادة ولبث على ذلك نحو خمس عشرة سنة . وفي أيامه 
لحق بالشعب المسيحي اضطهاد عظيم إذ أغلقت الكنائس وألزم المسيحيون بلبس العمائم 

ا أفرج عنه ذهب الزرقاء . أما هذا القديس فان الوالي قبض عليه وضربه كثيرا ثم سجنه . ولم
إلى دير شهران ، وأقام فوق سطح الكنيسة وزاد في نسكه وتقشفه ولم يستبدل عمامته البيضاء 
وكان حكام ذاك الوقت من أمراء وقضاة وغيرهم يزورنه ويرون عمامته البيضاء ولم يجسر واحد 

س من الطلبة منهم أن يلزمه بلبس العمامة الزرقاء الن قوة اهلل كانت معه . وقد اكثر القدي
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والتضرع إلى اهلل حتى رد غضبه عن شعبه ولما أكمل سعيه تنيح في شيخوخة صالحة في سنة 
 للشهداء األبرار وكان عمره إذ ذاك ستين سنة فدفنوه في دير شهران .  2000

 صالته تكون معنا . آمين
 نياحة األب يعقوب أسقف مصر

م ( في عهد رئاسة البابا  2088أغسطس سنة  18ش )  804في مثل هذا اليوم من سنة 
تعيد الكنيسة بتذكار األب الطاهر القديس يعقوب أسقف مصر .  11كيرلس الثاني البطريرك ال 

اشتاق هذا القديس إلى عيشة الرهبنة منذ حداثته فمضى إلى برية القديس مقاريوس وسكن في 
نبا يحنس . ونظرا لحسن قالية هناك سنوات كثيرة ثم رسموه رئيس شمامسة على كنيسة دير األ 

سيرته وعظم فضله وتقواه رسموه أسقفا على مصر . فلما جلس على كرسي األسقفية زاد في 
صالته ونسكه وعبادته وقد استمر مدة رئاسته معلما ومرشدا ورادعا للخطاة ولما أكمل جهاده 

لهية مبينا الحسن مرض ثم استدعى شعبه وأوصاهم محذرا إياهم أن ال يستهينوا بالوصايا اإل 
لهم كيف تكون دينونة الخطاة وبعد ذلك رسم على وجهه عالمة الصليب المجيد وأسلم روحه 

 الطاهرة بيد الرب . صالته تكون معنا . آمين
 نياحة الصديق عاموس النبي

في مثل هذا اليوم تنيح البار الصديق عاموس النبي ، أحد األثنى عشر نبيا الصغار ، تنبأ في 
لك يهوذا ويربعام بن يوآش ملك إسرائيل وقد أرسله اهلل إلى بني إسرائيل لينبههم زمان عزيا م

وينصحهم ليعملوا أعماال تليق بالتوبة قبل حلول يوم االنتقام كما تنبأ عن آالم الرب وعن ظالم 
الشمس في ذلك اليوم وما أصاب بني إسرائيل بعد ذلك من األلم والحزن وكيف تنعكس أعيادهم 

وفرحهم إلى بكاء ويحرمون معونة الرب ويجوعون ويعطشون من عدم التعليم إلى حزن 
والمعرفة ويتفرقون في بالد بين الشعوب وقد تم هذا كله وقيل أن هذا النبي مات قتيال بسبب 
 شدته في تبكيت الخطاة . وقد سبق مجيء السيد المسيح بما يقرب من الثمانمائة سنة . 

 صالته تكون معنا . آمين
 99حة البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك ال نيا

م ( تنيح البابا يؤانس  2119سبتمبر سنة  1ش )  2041وفي مثل هذا اليوم من سنة 
وهو من ملوي ويعرف باسم يؤانس الملواني وترهب بدير  99الخامس عشر البطريرك ال 

( وكان  م 2129سبتمبر سنة  28ش )  2001توت سنة  1أنطونيوس وكرس بطريركا يوم 
أبا عفيفا عالما عادال في أحكامه بسيطا ال يحابي أحدا وال يبغي إال الحق كان غيورا على 

الكنيسة حنونا على الكهنة محبا للفقراء آويا الغرباء ولم يشته شيئا من األمور العالمية بل كان 
 منهمكا في الصالة والعبادة ليال ونهارا . 

وباء عظيم في أرض الصعيد استمر من طوبة إلى  م ( 2114ش )  2040وقد حدث في سنة 
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برموده حتى فني الناس وخربت البيوت وكان هذا البابا بالصعيد وعاد إلى مصر في سنة 
ظهر وباء آخر شديد في كل األرض ولكنه كان أخف وطأة من  2041ش وفي سنة  2042

الوباء ورجع لمصر بعد ذلك األول ثم عاد هذا البابا إلى الصعيد ثانيا ، في السنة الثانية من 
وعند ما مر بناحية أبنوب وقضى ليلة فيها شعر بآالم في بطنه وقيل انه سقي سما بالبيت 
المذكور الن صاحب الدار كان يتخذ نساء على زوجته ونهاه البابا عن ذلك ولما شعر البابا 

يشيه بالبياضية ، بالمرض طلب مركبا نزل فيها وتنيح في الطريق ودفن في دير القديس أنبا ب
 يوًما .  11شهرا و 22سنوات و 9وقد أقام على الكرسي 

   صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 

رفعت مختارًامن شعبي، وجدت داود عبدي، مسحته بدهن مقودس، ألن  إل -:(25،24: 88)مز مزمور العشية
 إليدي تعضده. هلليلويا 
   ا ن ا إلتا   ايب  لق قايوا اتي اا أواًل يا ابءرديم قهلل إلتا= رفعت مختارًا من شعبي

لتا ه  ا وءس إلوته  نلق وجب  ؤالء = وجدت داود عبدي  ن ا وجب قهلل بقوب وق 
ايصي وق أءا دم أعسا ا  وق ب قا وح ايروبوق قا اب و لق  ان"  ز و  قاردبق  إلذادا وب = مسحته بدهن مقدس
 قاغ اا ناا ينل ااإل
  اظ اا ناا ااا  وق ب  داء وصنع عجائب =ألن يدّي تعضده

  -(:41-04:20إنجيل العشية )مت
 ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت اللقي سالما بل سيفا. -04  "
 فاني جئت الفرق االنسان ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ضد حماتها. -05 
 و اعداء االنسان اهل بيته. -01 
 ابا او اما اكثر مني فال يستحقني و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يستحقني. من احب -01 
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني. -08 
 من وجد حياته يضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها. -09 
 من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي ارسلني. -40 
 ي فاجر نبي ياخذ و من يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ.من يقبل نبيا باسم نب -42 
 "و من سقى احد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره  -41 

أي ال تنتظددد وق  قحدددم وأ جددداب علددد" ق  ض، ذدددل = ال تظنووووا إنوووي جئوووت أللقوووي سوووالمًا علوووى األرض.. بووول سووويفاً 
نجدب  اظدا  دؤالء = حمل صليبه ويتبعني فال يستحقني. ومن أضاع نفسه من أجلي يجودهاومن ال يإضدسااب  

ق ذاء عا وق ف  ز ب وضديق وتر دف وو دع علدياا إضدسااب واندا أيدا  دا قآلا؟  دا يضديع ندءده  جدل قا ءديح 
 فاو ف  س يق قاء اء س يق قا جب 
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رك يبتهجون من أجول داود عبودك، هيوأت كهنتك يلبسون العدل، وأبرا " -(:20،21،1: 202مزمور باكر )مز

 "سراجاًلمسيحي، وعليه يزهر قدسي. هلليلويا 
 ف اظ اا أءا دم ن ا ناا  بي   لق قايوا ص قذا وا = كهنتك يلبسون العدل

 قهلل ياس  أوالبه أا يد حوق )إنجيل قاربق (=أبرارك يبتهجون
  ا أجل قا ءيح إذا بقوب = من أجل داود عبدك

عيددناا قاذءدديسم قاتدد  إلتددا ت  جددب قا ءدديح أعسددتاا قاحن ددم فدد  إتلددال قاردد ق  قاصددحيح = مسوويحيهيووأت سووراجًا ل
 وعليه يزهر قدسيوصا  جءب ا ني ًق وظا  علياا  بقءم قهلل  

 
 -(:10-21:1إنجيل باكر )لو

و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع  -21 " 
 ة و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.اليهودي

 و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون. -28 
 و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع. -29 
 هلل.و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت ا -10 
 طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم ايها الباكون االن النكم ستضحكون. -12 
 طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن االنسان. -11 
 "كانوا يفعلون باالنبياء  افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء الن اباءهم هكذا -10 

 يتنلا عا تسويب  ؤالء وأج  ا قاء اوي 
 

  -(:20:8-28:1البولس )عب
 (18-28:1)عب

 فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها و عدم نفعها. -28 "
 اذ الناموس لم يكمل شيئا و لكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى اهلل. -29 
 انه ليس بدون قسم.و على قدر ما  -10 
الن اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة و اما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب و لن يندم انت كاهن  -12 

 الى االبد على رتبة ملكي صادق.
 على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. -11 
 و اولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء. -10 
 و اما هذا فمن اجل انه يبقى الى االبد له كهنوت ال يزول. -14 
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فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى اهلل اذ هو حي في كل حين ليشفع  -15 
 فيهم.

النه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بال شر و ال دنس قد انفصل عن الخطاة و صار اعلى  -11 
 اوات.من السم

الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اوال عن خطايا نفسه ثم عن خطايا  -11 
 الشعب النه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه.

فووان النوواموس يقوويم اناسووا بهووم ضووعف رؤسوواء كهنووة و امووا كلمووة القسووم التووي بعوود النوواموس فتقوويم ابنووا  -18 
 "مكمال الى االبد.  

 (20-2:8)عب
 و اما راس الكالم فهو ان لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. -2  "
 خادما لالقداس و المسكن الحقيقي الذي نصبه الرب ال انسان. -1 
 الن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين و ذبائح فمن ثم يلزم ان يكون لهذا ايضا شيء يقدمه. -0 
 نه لو كان على االرض لما كان كاهنا اذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس.فا -4 
الذين يخدمون شبه السماويات و ظلها كما اوحي الى موسى و هو مزمع ان يصنع المسكن النه قال  -5 

 انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل.
ة افضل بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد اعظم قد تثبت على مواعيد و لكنه االن قد حصل على خدم -1 

 افضل.
 فانه لو كان ذلك االول بال عيب لما طلب موضع لثان. -1 
النه يقول لهم الئما هوذا ايام تاتي يقول الرب حين اكمل مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا  -8 

 جديدا.
امسكت بيدهم الخرجهم من ارض مصر النهم لم يثبتوا في عهدي  ال كالعهد الذي عملته مع ابائهم يوم -9 

 و انا اهملتهم يقول الرب.
الن هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل نواميسي في اذهانهم  -20 

 و اكتبها على قلوبهم و انا اكون لهم الها و هم يكونون لي شعبا.
كل واحد قريبه و كل واحد اخاه قائال اعرف الرب الن الجميع سيعرفونني من صغيرهم و ال يعلمون  -22 

 الى كبيرهم.
 الني اكون صفوحا عن اثامهم و ال اذكر خطاياهم و تعدياتهم في ما بعد. -21 
 "فاذ قال جديدا عتق االول و اما ما عتق و شاخ فهو قريب من االضمحالل  -20 

ا عددا قانانددوت قاددلي علدد" سردد   لندد  صددابق  و ددلق قانانددوت قاددلي علدد" سردد   ا  اظ اددا أءددا دم نءدد ع  ندد
و ددله . يقوويم إبنووًا مكمووالً   وقااددبف  دا نانددوت  لندد  صدابق أا النوواموس لووم يكموول شوويئاً  لند  صددابق ندداا  ا 
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عهوود جديوود.  ددو وسوويط لعهوود أفضوول قالب دم فدد  نانددوت  لندد  صددابق  دد  لب ددم أفضددل ذ رددبق   ددا أا قا ءدديح 
  نا ن   أفضليم قاااب قاجبيب عا قاااب قاربيا =جعل األول عتيقاً  فبقوله جديداً 

 
  -(:25 - 2:  2يو0الكاثوليكون )

 الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق. -2  "
 ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا و صحيحا كما ان نفسك ناجحة. -1 
 الحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق.الني فرحت جدا اذ حضر اخوة و شهدوا ب -0 
 ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اوالدي انهم يسلكون بالحق. -4 
 ايها الحبيب انت تفعل باالمانة كل ما تصنعه الى االخوة و الى الغرباء. -5 
 الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا اذا شيعتهم كما يحق هلل. -1 
 من اجل اسمه خرجوا و هم ال ياخذون شيئا من االمم.النهم  -1 
 فنحن ينبغي لنا ان نقبل امثال هؤالء لكي نكون عاملين معهم بالحق. -8 
 كتبت الى الكنيسة و لكن ديوتريفس الذي يحب ان يكون االول بينهم ال يقبلنا. -9 
اقوال خبيثة و اذ هو غير مكتف من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هاذرا علينا ب -20 

 بهذه ال يقبل االخوة و يمنع ايضا الذين يريدون و يطردهم من الكنيسة.
ايها الحبيب ال تتمثل بالشر بل بالخير الن من يصنع الخير هو من اهلل و من يصنع الشر فلم يبصر  -22 

 اهلل.
شهد و انتم تعلمون ان شهادتنا ديمتريوس مشهود له من الجميع و من الحق نفسه و نحن ايضا ن -21 

 هي صادقة.
 و كان لي كثير الكتبه لكنني لست اريد ان اكتب اليك بحبر و قلم. -20 
 و لكنني ارجو ان اراك عن قريب فنتكلم فما لفم. -24 
 "سالم لك يسلم عليك االحباء سلم على االحباء باسمائهم  -25 

لونه ذددددااحق وق  اندددم و ددد   دددداابة  دددا قاننيءدددم أا  ددددؤالء    دددو بعدددوة ابءددددا دم أا يت دددذاوق ذغددداي  فدددد  ذددد ه وءددد
 ق ءا دم قاليا نحتدل ذاا  ا  نلق ف  ذ  ا وءلوناا وأ انتاا 

 
  -(:5:21-01:25اإلبركسيس )أع

 (42-01:25)أع
 ثم بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع و نفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. -01 "
 فاشار برنابا ان ياخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس. -01 
 و اما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بمفيلية و لم يذهب معهما للعمل ال ياخذانه معهما. -08 
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 فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما االخر و برنابا اخذ مرقس و سافر في البحر الى قبرس. -09 
 فاختار سيال و خرج مستودعا من االخوة الى نعمة اهلل. و اما بولس -40 
 "فاجتاز في سورية و كيليكية يشدد الكنائس.  -42 

 (5-2:21)أع
ثم وصل الى دربة و لسترة و اذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امراة يهودية مؤمنة و لكن اباه  -2 "

 يوناني.
 سترة و ايقونية.و كان مشهودا له من االخوة الذين في ل -1 
فاراد بولس ان يخرج هذا معه فاخذه و ختنه من اجل اليهود الذين في تلك االماكن الن الجميع كانوا  -0 

 يعرفون اباه انه يوناني.
و اذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل و المشايخ الذين في  -4 

 اورشليم ليحفظوها.
 "الكنائس تتشدد في االيمان و تزداد في العدد كل يوم   فكانت -5 

ذ كانا يطوفان في المدن كانا يشترعان لهم ناموسًا بأن يحفظوا األوامر التي قررها الرسل والقسوس الذين  وا 
فحيا ينوا ق ءا دم  يل غاي  = بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في اإليمان وتزداد في العدد كل يوم

وا( تنوا ننائءاا  ويم )قانايواين
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اليوم التاسع والعشرون من شهر هاتور           
 شهادة أنبا بطرس بابا اإلسكندرية

           2رجوع للجدول
 ل السنكسارجدو     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البولوووووووووووووووووووووس:

 (12،28: 88)مز
 (11-28:9)لو
 (02،10: 201)مز
 (19-11:8)مر
 (24:5-24:4)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيل القووووووووووووووووووووداس:

 (9-2:2طب2)
 (14-2:21)أع
 (8،1،5: 209)مز
 (29-20:21)مت

 
 

 -(:29-20:21إنجيل القداس )مت
و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني انا ابن  -20 " 

 االنسان.
 فقالوا قوم يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ارميا او واحد من االنبياء. -24 
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا. -25 
 فاجاب سمعان بطرس و قال انت هو المسيح ابن اهلل الحي. -21 
فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحما و دما لم يعلن لك لكن ابي الذي في  -21 

 السماوات.
 يستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها.و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كن -28 
و اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطوه علوى االرض يكوون مربوطوا فوي السوماوات و كول موا  -29 

 "تحله على االرض يكون محلوال في السماوات  
ات  يدل فيده أي قاذاذا ذس   ناا  بقفاًا عا قني اا قاصحيح  وف   لق قننجيل نجب قاءيب قا ءديح  ات دًا ذد أي ق

فندا = أبواب الجحيم لن تقوى عليهاأا ينوا ااا قني اا قاصحيح قالي تذن" عليه قاننيءم  والحظ  ول قا ب  
 ا   سرات  يسانيم يا ت ضب قاننيءم  او اا  ؤالء ق ذداء ق ذسدال  و ا دا زقبت قنضدساابقت فاد  ادا تدؤي  

 ف  قاننيءم قاذا يم إا" قايوا ق لي  
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حلف الرب ولن يندم، أنك أنت هو الكاهن إلى األبد علوى طقوس " -(:8،1،5: 209نجيل القداس )مزمزمور إ
 "ملكي صادق، الرب عن يمينك، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا 

قاناندوت قادلي أءءده قاءديب قا ءديح علد" = أنت هو الكاهن إلى األبد على طقس ملكي صادق الرب عن يمينوك
أي قاددد ب ياسددد   دددوة اادددؤالء  الووورب عووون يمينوووك ددد (  دددو يحدظددده ذردددوة  و واددده سرددد   لنددد  صدددابق )قالذدددز وقال

ءت   قني اا صحيحًا = لذلك يرفع رأساً قاذسا نم    اا يلضاوق أ اا قااجوا وق 
 

 هاتور 19   -السنكسار:
 21إستشهاد البابا بطرس خاتم الشهداء ال "

عشور وخواتم الشوهداء ، وكوان أبووه كبيور  في مثل هذا اليوم إستشوهد القوديس بطورس بابوا اإلسوكندرية السوابع
قسوس اإلسكندرية ، اسمه ثاؤدسيوس ، واسم أمه صوفية ، وكانا خائفين من اهلل كثيرا ولم يرزقا ولدا . فلما 
كان الخامس من شهر أبيب وهو عيد القديسين بطرس وبولس ، ذهبت أمه إلى الكنيسة ، فرأت النسواء وهون 

بكت ، وسالت السيد المسيح بدموع إن يرزقهوا ولودار ، وفوي تلوك الليلوة ظهور حامالت أوالدهن ، فحزنت جدا و 
لها بطرس وبولس واعلماها إن الرب قد قبل صالتها ، وسوف يعطيها ولدا تسميه بطرس ، وأمرها إن تمضي 
توه إلى البطريرك ليباركها ، فلما استيقظت عرفت زوجها بما رأت ففرح بذلك ثم مضت إلى االب البطريورك وعرف

بالرؤيا وطلبت منه إن يصلي من اجلها فصولى وباركهوا ، وبعود قليول رزقوت هوذا القوديس بطورس ، وفوي كموال 
سبع سنوات سلموه للبابا ثاؤنا مثل صموئيل النبي ، فصار له كابن خاص وألحقه بالمدرسة الالهوتية ، فتعلم 

ا وصوار يحمول عنوه كثيورا مون شوئون وبرع في الوعظ واإلرشاد ، ثم كرسه اغنسطسا فشماسا ، وبعد قليول قسو
الكنيسة ، وتنيح البابا ثاؤنا بعد إن أوصى إن يكون االب بطرس خلفا له ، فلما جلس على الكرسوي المرقسوي 
، استضاءت الكنيسوة بتعاليموه ، وكوان فوي انطاكيوا رئويس كبيور قود وافوق الملوك دقلوديانوس علوى الرجووع إلوى 

مهما من عمادهما هناك ، فاتت بهموا إلوى اإلسوكندرية ، وقود حودث وهوي الوثنية وكان له ولدان ، فلم تتمكن أ
في طريقها إن هاج البحر هياجا عظيما ، فخافت إن يموت الولدان غرقا من غير عماد ، فغطستهما فوي مواء 
البحر وهي تقول "باسم االب واالبن والروح القدس" ، ثم جرحت ثوديها ورسومت بودمها عالموة الصوليب المجيود 

بهتي ولديها ، عندئذ هدأ البحر ووصلت إلى اإلسوكندرية سوالمة بولوديها ، وفوي ذات يووم قودمتهما موع على ج
األطفال المتقدمين للمعمودية ، فكان كلما هم االب البطريرك بتعميدهما ، يتجمد الماء كوالحجر ، وحودث هكوذا 

د اهلل قائال "هكوذا قالوت الكنيسوة ، ثالث مرات ، فلما سألها عن أمرها عرفته بما جرى في البحر ، فتعجب ومج
انها معمودية واحدة" . وفي أيام هذا البابا ظهر اريوس المخالف ، فنصحه القديس بطرس كثيرا إن يعدل عون 
رأيه الفاسد فلم يقبل ، فحرمه ومنعوه مون شوركة الكنيسوة ، واتصول بالملوك مكسويميانوس الووثني ، إن بطورس 

ى أال يعبدوا اإللهة ، فحنق جدا وامتَل غيظا ، وأوفود رسوال أمورهم بقطوع بطريرك اإلسكندرية يحرض الشعب عل
رأسه ، فلما وصلوا إلى اإلسكندرية فتكوا بالشوعب ، ودموروا اغلوب الوبالد المصورية ، ونهبووا األمووال ، وسولبوا 

حوبس ، ثوم النساء واألطفال ، وقتلوا مونهم نحوو ثمانمائوة وأربعوين آلفوا ، بعضوهم بالسويف والوبعض بوالجوع وال
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عووادوا إلووى اإلسووكندرية ، وقبضوووا علووى االب البطريوورك وأودعوووه السووجن ، فلمووا علووم الشووعب باعتقووال راعوويهم 
رجواء  تجمهروا أمام باب السجن ، يريدون إنقاذه بالقوة ، فخشي القائد المكلف بقتله إن يختل األمن العام ، وا 

يسوولم نفسووه للموووت عوون شووعبه ، واشووتهي إن ينطلووق تنفيووذ األموور إلووى الغوود ، فلمووا رأى القووديس ذلووك أراد إن 
ويصير مع المسيح بدون إن يحدث شغب أو اضطراب بسببه ، فأرسل واستحضر أبنواءه وعوزاهم وأوصواهم إن 
يثبتوا على اإليمان المستقيم ، فما علم اريوس المجودف إن القوديس بطورس سيمضوي إلوى الورب ويتركوه تحوت 

ة إن يحله فلم يقبل وأعلمهم إن السيد المسيح قود ظهور لوه هوذه الليلوة فوي الحرم ، استغاث إليه بعظماء الكهن
الرؤيا وعليه ثوب ممزق ، فأساله "من شق ثوبك يا سيدي ؟" فأجابه إن اريوس هوو الوذي شوق ثووبي ، ألنوه 
فصلني من أبى فحذار إن تقبلوه ، وبعود ذلوك اسوتدعي القوديس بطورس قائود الملوك سورا وأشوار عليوه إن ينقوب 

السجن من الخلف في الجهة الخالية من المسويحيين ، فوذهل القائود مون شوهامة االب ، وفعول كموا أموره  حائط
وأخرجه من السجن سرا ، وأتى به إلوى ظواهر المدينوة إلوى المكوان الوذي فيوه قبور القوديس مورقس كواروز هوذه 

األوثوان ، وختوام سوفك دمواء الديار ، وهناك جثا على ركبتيه وطلب مون اهلل قوائال "لويكن بودمي انقضواء عبوادة 
المسوويحيين ، فاتوواه صوووت موون السووماء سوومعته عووذراء قديسووة كانووت بووالقرب موون المكووان ، يقووول "آمووين" ، أي 
يكون لك كما أردت ، ولما أتوم صوالته تقودم السوياف وقطوع رأسوه المقودس وظول الجسود فوي مكانوه حتوى خورج 

لم يكن قد علم بموا حودث ، فأخوذوه الجسود الطواهر  الشعب من المدينة مسرعا إلى حيث مكان اإلستشهاد ألنه
والبسوه ثيواب الجبريوة وأجلسووه علوى كرسوي موار مورقس الوذي كوان يورفض الجلووس عليوه فوي حياتوه ، وكوان 
يقول في ذلك انه كان يري قوة الرب جالسة عليه فال يجسر هو إن يجلس ، ثم وضعوه حيث أجساد القديسين 

 " حدث عشرة سنة ، صالته تكون معنا آمين .وكانت مدة جلوسه على الكرسي أ
 " إستشهاد البابا أكليمنضس بروميا

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أكليمنضس أسقف رومية ، وقود ولود هوذا االب بروميوة ، مون والود شوريف 
الحسووب اسوومه فسووتينوس أحوود أعضوواء مجلووس األعيووان ، فعلمووه وأدبووه بوواالداب اليونانيووة ، ولمووا قوودم روميووة 
القوديس بطورس الرسوول وسوومع أكليمنضوس بكرازتوه ، اسووتدعاه إلوى مجلسوه وباحثوه كثيوورا ، فبوين لوه الرسووول 
بطالن عبادة األوثوان ، واثبوت لوه ألوهيوة السويد المسويح الوذي بوه يبشورون وباسومه تجوري المعجوزات ، فوآمن 

يقاسووه علووى أيودي الملوووك علوى يديوه وتعموود منوه ، ثووم تبعوه موون ذلوك اليوووم ، وكوان يكتوب سووير التالميوذ ومووا 
والوالة ، ثم بشر في مدن عديدة وآمن على يده كثيرون ، وهو الذي سولم إليوه الرسول كتوب قووانينهم ، وصوار 
بطريركا على رومية في أوأخر القورن األول المسويحي ، فبشور فيهوا ورد كثيورين مون أهلهوا إلوى معرفوة السويد 

نكار السويد المسويح المسيح ، وسمع عنه الملك ترايان ، فاستحضره  مقبوضا عليه وأمره بالسجود لَلوثان ، وا 
ذ خشي الملك من تعذيبه أمام أهول المدينوة وأهلوه ، نفواه إلوى إحودى المودن ، وكتوب رسوالة إلوى  فلم يطعه ، وا 
 واليها ليعذبه ثم يقتله ، فربط الوالي عنقه بمرساة وألقاه في البحر ، وهكذا اسلم هذا القديس روحه الطواهرة ،
ونال إكليل الشهادة في السنة المائة للمسيح ، وبعد سنة من انتقاله انحسورت اللجوة عون جسوده ، فظهور فوي 
قاع البحر كأنه حي ، ودخل كثيرون وتباركوا منه وأرادوا نقله من مكانه ، فاحضروا تابوتا من رخوام ووضوعوه 
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لمووا انوه ال يريود االنتقوال مون مكانوه فتركووه فيه ، ولما أرادوا إخراجه من البحر ، لوم يقودروا علوى تحريكوه ، فع
ومضوا ، وصارت اللجة تنحصر عنه يوم عيده في كل سنة ، فيدخل الزوار إليوه ويتبواركون منوه ، وكثور توردد 
المسافرين عليه ، وهم يعاينون هذا العجب ، ومن جملة ما كتب عون عجائبوه " انوه فوي بعوض السونوات دخول 

نسوا عند خروجهم صبيا صغيرا خلف تابوت القديس ، وكان ذلك بتدبير مون السويد الزوار ليتباركوا منه ، وقد 
المسيح ليظهر فضل محبته ، وما نالوه من الكرامة ، ولما تذكر والدا الطفل ابنهما أسرعا إلى البحر ، فوجودوا 

ه وأقاموا التوراحم اللجة قد عادت وغطت التابوت ، فتحققا إن ولدهما قد مات في البحر وآكلته الوحوش ، فبكيوا
والقداسات كالعادة ، وفي السنة التالية انحسرت اللجة ، ودخل الناس كعادتهم فدهشوا إذ وجدوا الصبي حيوا ، 
فسألوه كيف كان مقامك ؟ وبماذا كنت تتغذى ؟ فقال إن القديس كان يطعمني ويسقيني ويحرسوني مون وحوش 

 " الته تكون معنا آمين .البحر ، فمجدوا السيد المسيح الممجد في قديسيه . ص
 
 ميالدية 001إستشهاد القديسة كاترين األسكندرانيه عام " 

م إستشهدت القديسة كاترين األسكندريانية . ولدت  001للشهداء سنة  11في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
م " ذوروثيوا م دعوها باس 194للشهداء  20هذه القديسة من أبوين مصريين وثنيين بمدينة اإلسكندرية سنة 

" وهبها اهلل عقال راجحا وجماال فائقوا . فدرسوت علووم الفلسوفة والشوعر والموسويقي والطبيعوة والرياضوة والفلوك 
والطب . أدركت من خالل دراساتها بطالن العبادة الوثنية وفسادها . فحركت النعمة اإللهيوة قلبهوا للبحوث عون 

طفول يسووع فأسورعت إلوى أحود الكهنوة المسويحيين وقصوت الحقيقة . وشواهدت فوي رؤيوا العوذراء موريم تحمول ال
عليه الرؤيا وطلبت اإلرشاد . وهنا بادرها الكاهن بقوله " ثقي يا ابنتي أن الرب يسوع يريدك أن تكوني أبنه له 
" . وصادف هوذا الكوالم موا يجوول فوي دأخلهوا فعكفوت علوى دراسوة الكتواب المقودس يسواعدها فوي ذلوك الكواهن 

ا وألحوت عليوه فوي طلوب المعموديوة وعمودها باسوم " كاترينوا " أي اإلكليول الكثيورة . وبعود أن فاستنارت بصيرته
نالوت بركوة المعموديووة اشوتاقت أن تجاهوود فوي تثبيووت الموؤمنين بوالرب يسوووع المسويح . ولمووا سومع اإلمبراطووور 

ور . وهنواك وبختوه مكسيميانوس قصتها غضب وأرسل الجنود ليأتوا بها إلى المعبد الوثني حيث كوان اإلمبراطو
على ضالله وجهله . فاندهش اإلمبراطور لشجاعتها وانبهر لجمالها المفرط فاستدعاه إلوى قصوره وأحضور لهوا 
خمسووين عالمووا وثنيووا . واسووتطاعت بنعمووة الوورب أن تقوونعهم بصووحة اإليمووان المسوويحي فقبلوووا اإليمووان بالسوويد 

ل الشوهادة . لكنوه اسوتبقي كاترينوا النشوغاله بجمالهوا المسيح كمخلص لهم . فأمر الملك بوإحراقهم ونوالوا أكاليو
وتعلق قلبه لها لعلها تتراجع وتصير زوجوة لوه اال انهوا رفضوت عروضوه متمسوكة بإيمانهوا . فوأمر اإلمبراطوور 
جنوده أن يعذبوها بأشنع العذابات ثم وضعوها في السجن وطلب من زوجتوه محأولوة إقناعهوا ولموا ذهبوت إلوى 

قائوود " بروفيريوووس" فأوضووحت لهمووا صوحة اإليمووان المسوويحي فآمنووا ونوواال سوور المعموديووة السوجن كووان معهووا ال
المقدسوة . وحينمووا عوواد اإلمبراطووور أموور بقطووع رأس زوجتووه والقائوود وبتعووذيب كاترينووا فعووذبها بووأنواع كثيوورة موون 

مون عمرهوا .  العذاب وفي كل هذا كان الرب يعزيها ويعطيها سالما . ثم قطعوا رأسها وهوي فوي التاسوعة عشور
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ونالت إكليل الشهادة ودفنت باإلسكندرية ثم نقل الرهبان رفاتهوا إلوى جبول سويناء وهوو موجوود حاليوا فوي الودير 
 " المسمي باسمها بصحراء سيناء . بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 (تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة "
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .

 من برمهات تذكار البشارة . 19فإذا وقع التاسع والعشرون من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول 
لهوى الوى المويالد ، أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهموا يقعوان خوارج فتورة البشوارة والحمول اإل 

 " كما أنهما يرمزان للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .
 

  واا ينا أذوقه ي ز اا ذواب فصلت أ ده وذندت وظاد  اادا فد  شهادة أنبا بطرس بابا اإلسكندرية وخاتم الشهداء
  وصدا   ءدًا  ذا عدًا حلا قاربيءيا ذس   وذدوا  يذ د قناا ذأنادا ءدتلب وادبًق  ءدل وه فد  ءدا ءدذع ءدنيا الذس يد ك

ف  قاوعظ وأوص" قاذاذا ذأا يللده ذس   و اوا آ يو   و " ذاضاا اب  قا لك  نءي يانو  قاوين  ذأا قاذاذا 
ذس   يح ض قا داب أال ياذدبوق قآلاادم قاوينيدم فدأ   ذرسدع  أءده  فتدك جندوب قن ذ قسدو  ذاا داب وب د وق أغلدب 

( و ذضددوق علدد" قاذس يدد ك وءددجنوه وا ددا علددا قا دداب تج ادد وق 8410111قاددذ ب قا صدد يم وناذددوق ق  ددوقل و تلددوق )
ءتغاث آ يو  ذاانانم ايسلذوق قاحل اه واننه  أي ف  حلا قاءديب قا ءديح   دزق قايدوب و دال  عل" ذاب قاءجا  وق 
ءتبع" قاذاذا  ائب قا لك وأ ا  عليه أا ينرب قاءجا ف  قاجادم قالاايدم  د ا اه قاءيب قا ءيح آ يو  فال لاك  وق 

قا ءيحييا وصل" إلاينا ذب   إنرضاء عذابة ق وياا ولتاا ءدك ب اء قا ءيحيياإل فأتاه صوت  ا قاء اء أ ديا 
 يا ت ك قاءياف يرسع  أءه  وأجلءوق جءبه عل" ن ء   ا      قالي ناا ي فض أا يجل  عليه ف  حياته 
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 بابه21
 نياحة القديس أغاثو التاسع والثالثين من باباوات اإلسكندرية. 

 بابه28
 نياحة األب الجليل القديس ثاوفيلس الثالث والعشرين من باباوات اإلسكندرية 

 هاتور1
 نياحة القديس بطرس الثالث السابع والعشرين من باباوات اإلسكندرية 

 شهادة القديس فابيانوس بابا رومية.  أمشير22
 أمشير10

 نياحة القديس بطرس بابا اإلسكندرية الحادي والعشرين. 
 برمهات0

 نياحة األب القديس قزما الثامن والخمسون من باباوات اإلسكندرية. 
 برمهات21

 تذكار ظهور بتولية القديس ديمتريوس بابا اإلسكندرية الثاني عشر. 
 برمهات21

 نياحة القديس األنبا خائيل السادس واألربعين من باباوات اإلسكندرية. 
 برمهات10
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 هاتبرم14

 نياحة القديس األنبا مقاريوس التاسع والخمسين من باباوات الكرازة المرقسية. 
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 نياحة األب القديس األنبا مكسيموس الخامس عشر من باباوات اإلسكندرية.  هبرمود24

 برموده11

( وخائيوول الثوواني 49( وموورقس الثوواني )الووو29البطاركووة القديسووين إلكسووندروس األول )الووو نياحووة
 (.50)الو

 شنسب4
 نياحة البابا يوحنا األول البطريرك التاسع والعشرين من باباوات اإلسكندرية .

 بؤونه28
 نياحة البابا القديس داميانوس البطريرك الخامس والثالثين من باباوات اإلسكندرية. 

 
 السنكسار اليوم
 09نياحة البابا أغاثون البطريرك ال بابه21

ميالدية تنيح األب البطريرك القديس األنبا أغاثون التاسع  110في مثل هذا اليوم من سنة 
وكان تلميذ لَلب القديس بنيامين البابا الثامن ، الذي أختفى والثالثون من باباوات اإلسكندرية ، 

زمنا من وجه مضطهد يه الخلقيدونين وترك أغاثون يواظب على وعظ المؤمنين وتثبيتهم في 
اإليمان المستقيم . فكان أغاثون يطوف الشوارع واألسواق في النهار في زي نجار ، وفى الليل 

أيضا واعظا ومرشدا ، وظل كذلك إلى أن فتح العرب مصر كان يتزيا بزي كاهن ويطوف البيوت 
 وعاد األب البطريرك بنيامين إلى مركزه . 

ولما تنيح البابا بنيامين أختير هذا القديس لرتبة البطريركية الجليلة فلقي شدائد كثيرة في سبيل 
مدينة المحافظة على األمانة ، من ذلك أن إنسانا اسمه ثاؤدسيوس ملكي المذهب مضى إلى 

دمشق وتقدم إلى يزيد بن معاوية والى العرب على دمشق ، وقدم له أمواال طائلة ، وأخذ منه أمرا 
بتعينه واليا على اإلسكندرية والبحيرة ومريوط ، فلما تولى هذا المنصب اضطهد األب البطريرك ، 

الشعب وتجنبوه وطلب منه جزية باهظة ، ولكثرة شر الوالي وما صنعه مع األب البطريرك ، كرهه 
، فأصدر أمرا بأن أي إنسان يجد البطريرك في الطريق فليقتله ، فمكث األب البطريرك في قاليته 

 إلى أن أهلك اهلل هذا الشرير . 
وفى زمان هذا األب كملت عمارة كنيسة القديس مقاريوس بديره بوادي النطرون ، وفى إحدى 

يس من دير القديس مقاريوس اسمه يوحنا الليالي ظهر له مالك الرب وأعلمه عن راهب قد
موجود بالفيوم ، وأمره أن يستحضره ليساعده في وعظ الشعب وتعليمه ، وأخبره بأنه سيصير 

 بطريركا بعده ، فأرسل واستحضره وسلم إليه أمور الكنائس وترتيبها وتعليم المؤمنين ووعظهم ، 
 نيح بسالم . وقد مكث هذا األب في البطريركية مدة تسع عشرة سنة وت

 صالته تكون معنا . آمين .
 تذكار القديسين كاربوس وأبوللوس وبطرس

في مثل هذا اليوم تذكار القديسين كاربوس وأبوللوس و بطرس تلميذ األنبا إشعياء المتوحد . 
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 صالتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين
 10نياحة البابا ثاؤفيلس ال بابه28

ميالدية تنيح األب القديس األنبا ثاؤفيلس الثالث والعشرون من  404اليوم من سنة  في مثل هذا
باباوات اإلسكندرية ، كان تلميذا لَلب القديس أثناسيوس الرسولي ، وتربى عنده ، وتأدب منه 

 باألدب الروحاني . 
سة ، ملما ولما تنيح البابا تيموثاوس قدم هذا األب مكانه ، وكان عالما حافظا لكتب الكني

بتفاسيرها ، فوضع ميامر كثيرة وأقواال مفيدة في الحث على المحبة والرحمة ، والتحذير من الدنو 
من األسرار اإللهية بدون استعداد ، وفى القيامة ، والعذاب المعد للخطاة ، وغير ذلك من التعاليم 

 النافعة 
ن أرسله إلى األب سرابامون بجبل وكان األب القديس كيرلس ابن أخته ، فاعتنى بأمر تعليمه بأ

شيهيت ، فتفقه عنده ودرس كتب الكنيسة وعلومها وقضى هناك خمس سنوات وعاد إلى خاله ، 
 وكان مالزما للقراءة أمام الشعب . 

وقد تطلع  -ولما كان البابا ثاؤفيلس عند األب القديس أثناسيوس الرسولي سمعه ذات يوم يقول 
أن وجدت زمانا أزلت هذه األكوام ، وبنيت مكانها كنيسة للقديس  -ه إلى أكوام كانت تجاه قاليت

 يوحنا المعمدان و أليشع النبي . 
فلما قدم بطريركا تذكر ذلك القول ، وكان يتحدث به كثيرا ، وكان برومية امرأة غنية توفى زوجها 

وحضرت إلى وترك لها ولدين ، فأخذتهما وأخذت معها ماال كثيرا وأيقونة المالك روفائيل 
اإلسكندرية ، فلما سمعت باهتمام األب البطريرك بإزالة هذه األكوام تقدمت إليه بغيرة صادقة 

وقدمت له األموال الكافية لتحقيق غرضه ، وحدث بعد إتمام العمل أن ظهر تحت أحد األكوام كنز 
اؤفيلس علم مغطى ببالطة نقش عليها بالقبطية ثالثة أحرف ثيطة أي )ث( ، فلما رآها األب ث

بالروح القدس سر هذه الحروف وقال "لقد أتى الزمان الذي يظهر فيه هذا الكنز ألن الثالث 
ثيطات قد اجتمعت في زمان واحد ، وهم ثآؤس أي اهلل ، ثاؤدسيوس الملك ابن أرقاديوس بن 

ان ثاؤدسيوس الكبير ، وثاؤفيلس البطريرك يعنى ذاته" ، ووجد أن تاريخ هذا الكنز يوافق زم
 األسكندر بن فيلبس المقدوني أي منذ سبعمائة سنة ، 

فأرسل األب إلى الملك يعرفه بذلك ويطلب إليه الحضور ، فحضر الملك ورأى الكنز ، ثم أمر 
بمنح مبلغ كبير لَلب ثاؤفيلس ، فبنى عدة كنائس ، وقد بدأها ببناء كنيسة على اسم القديس 

سديهما إليها ، وهى التي كانت معروفة يومئذ بالديمارس يوحنا المعمدان و أليشع النبي ، ونقل ج
، ثم كنيسة على اسم السيدة العذراء ، ثم كنيسة على اسم المالك روفائيل بالجزيرة ، وسبع 

 كنائس أخرى ، 
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أما ولدا المرأة التي حضرت من رومية فقد رسمهما أسقفين ، ولما رأى الملك صدق عزم األب 
ه في عمارة الكنائس ، أمر له بمال البرابي التي في ديار مصر كلها البطريرك واهتمامه ومحبت

فحولها إلى كنائس وأماكن إلضافة الغرباء ، وعين لها أوقافا وأكمل أيامه في سيرة مرضية هلل ، 
 ثم انتقل من هذا العالم بسالم . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .

 م 482سنة  11بطرس الثالث ال نياحة البابا هاتور1
ميالدية تنيح القديس العظيم األنبا بطرس السابع والعشرون  482في مثل هذا اليوم من سنة 

من باباوات اإلسكندرية . وقد قدم بطريركا بعد نياحة القديس تيموثاوس البابا السادس والعشرين 
س أكاكيوس بطريرك . وبعد جلوسه على الكرسي الرسولي بقليل وصلت إليه من القدي

القسطنطينية رسالة ، يعترف فيها بالطبيعة الواحدة ، كقول القديس كيرلس والقديس ديسقورس ، 
وأوضح فيها انه ال يصح إن يقال بالطبيعتين بعد االتحاد لئال تبطل فائدة االتحاد . فأجاب االب 

الثة من علماء األساقفة بطرس برسالة يعلن فيها قبوله في األمانة المستقيمة ، وأرسلها مع ث
فقبلهم االب أكاكيوس باالحترام وشاركهم في صالة القداس وقرا الرسالة على خاصته ومن يشايعه 

، ثم كتب رسالة أخرى جامعة إلى االب بطرس الذي عند وصولها إليه جمع اآلباء واألساقفة 
بشركته معهم في األمانة  وقراها عليهم ، ففرحوا بها واستحسنوا عباراتها ومعانيها ، واعترفوا

األرثوذكسية . وقد قاسي هذا االب شدائد كثيرة من المخالفين له في الدين وفي الرأى ونفي من 
كرسيه مرة ثم عاد . وكان في نفيه مداوما على تعليم الرعية ووعظها برسائله التي يرسلها إليهم 

 ت . ثم تنيح بسالم . . وفي حضوره بأقواله . وأقام على الكرسي المرقسي ثمان سنوا
 صالته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس مقار الليبى
م في عهد اإلمبراطور ديسبوس  150تذكار إستشهاد القديس مقار الليبى . وفيه أيضا من سنة 

أستشهد القديس مقار الليبي نشأ هذا القديس في إحدى الخمس مدن الغربية . ولما بلغ سن 
بركة جسد القديس مار مرقس اإلنجيلي بكنيسته باإلسكندرية فأتى إليها الشباب اشتاق ان ينال 

 ونال البركة . 
وقد تميز هذا القديس بالغيرة الشديدة على اإليمان وبالشجاعة في تقوية وتدعيم ايمان 

المسجونين بسبب تمسكهم باإليمان المسيحي ولما سمع به اإلمبراطور ديسبوس قبض عليه 
ثان لكنه رفض وظل ثابتا على إيمانه فأمر القاضي بإحراقه ونال إكليل وأمره أن يبخر لَلو 

 الشهادة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 نياحة القديس أفراميوس الرهاوى

تنيح األب  010للشهداء  81تذكار إستشهاد القديس أفراميوس الرهاوى . " وفيه أيضا من سنة 
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م في مدينة الرها . من أبوين غنيين  000ديس سنة القديس أفراميوس الرهاوي . ولد هذا الق
تعلم على يد علماء أفاضل لكي ينال مركزا مرموقا أال انه كان منذ حداثته يميل إلى اقتناء 

الفضائل المسيحية وكان دائم التردد على الكنائس وقراءة الكتاب المقدس ولما أراد والداه أن 
ة خارج المدينة وظل فيها مداوما على الصالة يزوجاه هجر بيت أبيه وسكن في قالية صغير 

والتأمل حتى بلغ درجة سامية من الكمال فقصده كثيرون لطلب المشورة والبركة . وقد وقع 
إختيار أسقف الرها على هذا القديس ليكرز باإليمان فأخذه ورسمه قسا ولما أرسله للخدمة بني 

اهلل أن يلين قلب هذا الشعب ولما نجح في  كنيسة وكان يقدم فيها القرابين والصلوات طالبا من
خدمته هيج عليه الشيطان جماعة من الوثنيين فضربوه وأهانوه حتى تركوه بين حي وميت فأقامه 
رشاده  اهلل صحيحا وظل يطلب إلى اهلل من أجلهم حتى الن قلبهم وبدأوا يستمعون إلى وعظه وا 

قاليته وظل بها مواظبا على الصالة والعبادة حتى قبلوا اإليمان .وبعد فترة من الخدمة رجع إلى 
والنسك والجهاد ضد الشياطين حتى رقد في الرب وله من العمر سبعون سنة ، بركة صلواته 

 فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 94نياحة البابا يوأنس الثالث عشر ال أمشير22

تنيح البابا يوأنس الثالث عشر البطريرك م  2514للشهداء  2140في مثل هذا اليوم من سنة 
الرابع والتسعون من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس ببلدة صدفا ) إحدى مراكز 

محافظة أسيوط حاليا ( . كان رجال فاضال محسنا على الفقراء والمساكين ترهب بدير القديسة 
ة البابا يوأنس الثاني عشر اجمع األساقفة العذراء المحرق وسار سيرة رهبانية فاضلة . وبعد نياح

وأراخنةنة الشعب على إختيار الراهب يوحنا المحرقي ) يوحنا المصري ( لرسامته بطريركا فرسموه 
م فرعى رعية اهلل أحسن رعاية وكان في عهده توجد  2484للشهداء  2100أمشير  25يوم 

سد الشهيد العظيم مرقوريوس أبي أسقفية قبطية في جزيرة قبرص وفي عهده أيضا تم إحضار ج
سيفين إلى كنيسته بمصر واستمر البابا يوأنس على الكرسي المرقسى مجاهدا في سبيل إعالء 

سنة فيها الكثير من اإلصالح والتجديد وكتب العديد من المؤلفات الروحية .  40قدر كنيسته مدة 
لة التي كانت مقرا للبطريركية ، بركة ثم تنيح بسالم ودفن بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زوي

 صلواته فلتكن معنا آمين .
 إستشهاد القديس فابيانوس بابا روما

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس فابيانوس بابا رومية ، وكان هذا األب عالما صالحا مجاهدا . 
ث إن داكيوس فقدم بطريركا على مدينة رومية ، فأخذ يعلم شعبه ويقوده في طريق الكمال . وحد

القائد قام على فيلبس الملك وقتله وجلس مكانه ، وأثار على المؤمنين اضطهادا شديدا ، 
ستشهد على يديه كثيرون . وقد شيد هذا الكافر هيكال عظيما وسط مدينة أفسس وأقام فيه  وا 
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بيانوس أصناما كان يقدم لها الذبائح . ثم أمر بقتل من ال يذبح لها . فلما بلغه إن القديس فا
يعطل عبادة األصنام بتعاليمه للمؤمنين وتثبيتهم على اإليمان ، استحضره بأفسس وطلب منه إن 
يقدم الذبيحة لَلصنام فلم يقبل بل سخر بأصنامه . فعاقبه بعقوبات شديدة مدة كاملة ، وأخيرا 

نة قضى شطرا قتله بالسيف فنال إكليل الشهادة . وقد أقام هذا البابا على الكرسي اثنتي عشرة س
طمئنان . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .  كبيرا منها في هدوء وا 

 1نياحة البابا بطرس ال أمشير10
م تنيح االب القديس المغبوط األنبا بطرس الثاني بابا  010في مثل هذا اليوم من سنة 

أثناسيوس الرسولي معلمه ، وقد اإلسكندرية الحادي والعشرون . وقدم بطريركا بعد القديس 
قاسي شدائد كثيرة من اتباع اريوس ، الذين حأولوا قتله مرارا ، فكان يهرب منهم وظل مختفيا 
مدة سنتين أقاموا خاللها واحد منهم بدله اسمه لوكيوس ، غير إن المؤمنين تمكنوا من إبعاد 

عادة االب بطرس حيث أقام في كرسيه ست سن وات مضطهدا مقاوما . ولما لوكيوس الدخيل ، وا 
كمل له ثماني سنوات نقله الرب من أتعاب هذا العالم ومضى إلى النعيم الدائم . صالته تكون 

 معنا آمين .
 تذكار القديسين باسيليوس وثاؤذورس وتيموثاوس

وفي مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديسون باسيليوس وثاؤدورس و تيموثاوس بمدينة 
عندما أثار اإلمبراطور سبتموس ساويرس االضطهاد على المسيحيين وأستشهد اإلسكندرية وذلك 

كثيرون على يديه في كل بالد مصر وسجن كثيرين فتحولت السجون إلى كنائس يسمع فيها 
أصوات التسبيح والصلوات . فتقدم هؤالء الثالثة القديسون وأعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح ونالوا 

 صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .إكليل الشهادة ، بركة 
 58نياحة البابا قزما )قسما( األسكندرى  برمهات0

ميالدية ( تنيح األب المغبوط األنبا قزما  901فبراير  11ش )  148فى مثل هذا اليوم من سنة 
ا ، عفيفا ، كثير الثامن والخمسون من باباوات الكرازة المرقسية . وكان هذا األب بارا ، طاهر 

برمهات  4الرحمة ، ملما بما فى كتب البيعة واستيعاب معانيها . . ولما أختير للبطريركية فى 
( رعى رعيته بخوف اهلل وحسن التدبير ، وكان يوزع ما  910فبراير سنة  18ش )  101سنة 

ن لما رأى يفضل عنه على المساكين وعلى تشييد الكنائس ، إال أن الشيطان لم يدعه بال حز
سيرته هذه . فحدث أنه لما رسم مطرانا ألثيوبيا من الرهبان اسمه بطرس أوفده إلى هناك ، 

فقابله ملكها بفرح عظيم . وبعد زمن مرض الملك ، وشعر بدنو أجله ، فأستحضر ولديه ، ودعا 
ترى أنه  المطران إليه ، ورفع التاج عن رأسه وسلمه لمطران قائال "أنا ذاهب الى المسيح والذي

يصلح من ولدى للملك بعدى فتوجه " ولما توفى الملك رأى المطران والوزراء أن االبن األصغر 
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أصلح للملك ، فألبسوه التاج . وحدث بعد قليل أن وصل إلى أثيوبيا راهب من دير األنبا 
أنطونيوس اسمه بقطر ومعه رفيق له اسمه مينا ، وطلبا من المطران ماال فلم يعطهما ، 

غواهما الشيطان ليبرا مكيدة ضده . فلبس أحدهما زى األساقفة ولبس اآلخر زى تلميذاًله ، فأ
وزورا كتابا من األب البطريرك إلى رجال الدولة يقول فيه " بلغنا أنه قد حضر عندكم إنسان ضال 

اسمه بطرس ، وادعى أننا أوفدناه مطرانا عليكم وهو في ذلك كاذب . والذي يحمل إليكم هذا 
لكتاب هو المطران الشرعي مينا . وقد بلغنا أن بطرس المذكور قد توج ابن الملك الصغير دون ا

الكبير ، مخالفا في ذلك الشرائع الدينية والمدنية ، فيجب حال وصوله أن تنفوا كال من المطران 
االبن والملك ، وأن تعتبروا األب مينا حامل رسائلنا هذه مطرانا شرعيا . وتسمحوا له أن يتوج 

األكبر ملكا" . وقدم الراهبان الكتاب البن الملك األكبر فلما قرأه جمع ، الوزراء وأكابر المملكة 
وتاله عليهم . فأمروا بنفي المطران بطرس ، وأجلسوا مينا مكانه و بقطر وكيال له ونزعوا تاج 

ذلك مدة حتى وقع  الملك من االبن الصغير وتوجوا أخاه الكبير بدال منه ، غير انه لم تمض على
نفور بين المطران الزائف ووكيله الذي انتهز فرصة غياب مطرانه ، وطرد الخدم ، ونهب كل ما 
وجده ، وعاد إلى مصر وأسلم . ولما وصلت هذه األخبار آلي البابا قزما حزن حزنا عظيما ، 

وطلب المطران بطرس وأرسل كتابا إلى أثيوبيا بحرم مينا الكاذب . فغضب الملك على مينا وقتله ، 
من منفاه فوجده قد تنيح ، ولم يقبل األب البطريرك أن يرسم لهم مطرانا عوضه ، وهكذا فعل 

البطاركة األربعة الذين تولوا الكرسى بعده . وكانت أيام هذا األب كلها سالما وهدوءا ، لوال هذا 
. صالته تكون معنا  الحادث . وقد قضى على الكرسى المرقسى اثنتي عشرة سنة وتنيح بسالم

 آمين
 نياحة األنبا حديد القس

وفى مثل هذا اليوم تنيح األب الطوباوي المحب لإلله أنبا حديد القس ، وكان تقيا فاضال ، فمنحه 
اهلل موهبة عمل اآليات والعجائب ، وأعطاه روح النبوة ومعرفة السرائر ، حتى أنه كان يكشف ما 

ين عليه . وقيل انه أقام ميتا بصالته . وبعد أن بلغ من فى القلوب ، ويشفى أمراض المتردد
 العمر مئة سنة تنيح بشيخوخة صالحة صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما آمين .

 . إستشهاد القديس برفوريوس
فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس برفوريوس وكان من كبار أغنياء بانياس ، وأكثرهم صدقة 

وافتقاد المحبوسين في سبيل ديونهم وايفاء ما عليهم . ولما جاء زمان  وعطفا على الفقراء ،
االضطهاد ، ونودى في كل مكان بالسجود لَلصنام ، وسمع هذا القديس بمرور األمير ، وقف 
على باب بيته ، وصاح في وجهه قائال " أنا نصراني " وبعد محأوالت فاشلة من األمير القناعه 

أمره بقطع رأسه . فنال إكليل الحياة ، وأخذ أهل بلده جسده وكفنوه بالعدول عن إيمانه أصدر 
 بأكفان غالية صالته تكون معنا . آمين .
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 إستشهاد القديس برفوريوس أسقف غزة .
م تنيح األب القديس برفوريوس أسقف غزة ولد  410ش  201فى مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

لونيكي من أبوين مسيحيين غنيين بالفضيلة م . في مدينة تسا 050ش  19هذا القديس سنة 
والمال . فربياه على التعاليم المسيحية وعلماه العلوم العالمية . ولما بلغ الخامسة والعشرين من 

عمره اتخذ السيرة الرهبانية في برية األسقيط حيث أمضي خمس سنوات في عيشة النسك 
يها حتى نحل جسمه وأشرف على الموت والصالة والتأمل ثم أنطلق إلى مغارة منفردة وتنسك ف

فمضى إلى أورشليم حيث تم شفاؤه بقوة السيد المسيح ولما عرف عنه من فضل وتقوي رسموه 
كاهنا ثم رسمه القديس يوحنا رئيس أساقفة أورشليم أسقفا على غزة وكان أكثر أهلها من 

ينزل المطر فحدث جوع شديد  الوثنيين فثاروا عليه وأرادوا قتله فتواري عنهم وفي تلك األيام لم
في بالد فلسطين فقام الوثنيون بتقديم الذبائح لآللهة لكي ينزل المطر . فلم ينزل فلجأوا للقديس 

برفوريوس الذي بصلواته أنزل اهلل المطر فآمن كثيرون من الوثنيين واعتمدوا باسم الثالوث 
ة اإلمبراطورة أفد وكيا زوجة القدوس . بني هذا القديس كنيسة كبيرة في مدينة غزة بمساعد

اإلمبراطور أركاديوس كما رعى كنيسة الرب بحكمة وتقوي ودراية وكان يعتني باألرامل والمساكين 
ويشجع الشباب على حياة الطهارة والتقوى والبتولية ولما أكمل جهاده الصالح تنيح بسالم بعد أن 

 تكن معنا آمين .قضى على الكرسي مدة أربع وعشرين سنة ، بركة صلواته فل
 21ظهور بتولية البابا ديمتريوس األسكندرى ال  برمهات21

فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار ظهور بتوليه القديس العظيم األنبا ديمتريوس بابا الكرازة 
المرقسية الثاني عشر . وذلك أن القديس يوليانوس البابا إلحادي عشر ليلة نياحة ظهر له مالك 

ال له : " أنت ماض الى السيد المسيح فالذي يدخل إليك غدا ومعه عنقود عنب ، هو الرب وق
الذي يصلح أن يكون بطريركا بعدك ! . فلما كان الغد دخل هذا القديس ومعه عنقود عنب 

فأمسكه األب يوليانوس وقال للشعب : " هذا بطريرككم بعدى " . ثم عرفهم بما قاله له المالك . 
م ( وكان متزوجا ولم يكن رسم  288مارس سنة  4برمهات )  9ه بطريركا فى فأمسكوه وأقامو 

على كرسى اإلسكندرية بطريرك متزوج قبل هذا األب . فدخل الشيطان فى قلب عامة الناس 
وجعلتهم يتحدثون بأمره ويذمونه هو ومن قدمه . فظهر له مالك الرب وأعلمه بذلك ! . وأمره أن 

هار آمرة مع امرأته أمام الشعب فامتنع أوال . فقال له المالك : )" يجب ينزع الشك من القلوب بإظ
أن ال تخلص نفسك فقط وتدع غيرك يهلك بسببك . وألنك راع فاجتهد فى خالص شعبك أيضا 

.فلما كان الغد قام بخدمة القداس ، ثم أمر الشعب بعدم االنصراف بعد نهاية الخدمة ، واستحضر 
ه من بيت النساء . وكان الشعب يتعجب من ذلك ، وهم ال يدرون ماذا نارا موقدة ، وطلب زوجت

يقصد بذلك . وصلى ووقف على ا لنار بقدميه وهي متقدة ، ثم أخذ منها كمية ووضعها فى ازاره 
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، ثم وضع كمية أخرى فى ازار زوجته ، ولبث وقتا طويال وهو يصلى ، ولم يحترق شئ من 
ن السبب الذي دفعه لهذا العمل ، فأعلمهم بخبره مع امرأته ، االزارين . فتعجب الشعب وسألوه ع

وقال ان أبويهما زواجهما بغير أرادتهما وان لهما ثمان وأربعين سنة منذ زواجهما وهما يعيشان 
عيشة أخ وأخت ، يظللهما مالك الرب بجناحيه ، وان أحدا لم يعرف ذلك قبل اآلن ، الى أن أمره 

 مالك الرب بإظهار ذلك . 
فتعجب الشعب مما رأوا وسمعوا وسبحوا اهلل تعالى طالبين من القديس أن يتجاوز عما فرط منهم 

ويغفر لهم . فقبل عذرهم وغفر لهم ، وباركهم ، ثم صرفهم الى بيوتهم ممجدين األب واالبن 
 والروح القدس ، مذيعين ما رأوه من عجائب هذا القديس . صالته تكون معنا آمين .

 يس مالخى بأرض فلسطينإستشهاد القد
فى مثل هذا اليوم أستشهد القديس البار مالخى المستشهد بأرض فلسطين . صالته تكون معنا . 

 آمين .
 إستشهاد القديس جالذينوس فى دمشق

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار إستشهاد القديس جالذينوس فى أوائل حكم اإلمبراطور 
القديس من مدينة مارمين بالقرب من دمشق ، وعلى بعد ميل منها قسطنظين الكبير . وكان هذا 

. وكان يمثل مع جموع من الناس قد كرسوا أنفسهم لعبادة األوثان وهم من سكان مدينة 
هليوبوليس فى لبنان فعندما اجتمعوا ذات يوم فى المسرح وجمعوا فيه الممثلين قام األخيرون 

ابتدأوا يتكلمون بتهكم عن الذين يذهبون الى بسكب ماء بارد فى حوض نحاسي كبير ، و 
معمودية المسيحيين المقدسة ، ثم غطسوا أحد هؤالء الممثلين فى الماء فعمدوه . ثم أخرجوه 
وألبسوه ثوبا أبيض على سبيل التمثيل . ولكن هذا الممثل بعدما أخرج من الماء ، امتنع عن 

يحيا على اسم السيد المسيح . وأضاف الى االستمرار فى التمثيل ، وأعلن أنه يفضل الموت مس
ذلك قائال : " عندما كنتم تهزأون أثناء تجديد ماء المعمودية المقدسة شاهدت معجزة عجيبة " . 
وعند ذلك ابتعدت قليال عن هذه المياه . فاستاء الحاضرون منه ، واستشاطوا غضبا ، ألنهم 

فاضت روحه ، ونال إكليل الشهادة الدائم ، كانوا وثنيين . وقبضوا على هذا القديس ورجموه ، ف
ودخل فى عداد الشهداء القديسين . ثم حضر أهله وكثيرون من المسيحيين ، وأخذوا جسده ، 

 ودفنوه فى المدينة ، وبنوا كنيسة عليه . نفعنا اهلل ببركاته . ولربنا .المجد دائًما . آمين
 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل

مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى  فى
 جنس البشر . شفاعته تكون معنا . آمين .

 41نياحة البابا ميخائيل "خائيل" ال برمهات21
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ميالدية ( تنيح األب القديس  111مارس سنة  2 1ش )  480في مثل هذا اليوم من سنة 
لسادس واألربعون من باباوات الكرازة المرقسية . هذا األب كان راهبا بدير القديس األنبا خائيل ا

مقاريوس وكان عالما زاهدا . فلما تنيح سلفه البابا ثاؤذوروس الخامس واألربعون اجتمع أساقفة 
الوجه البحري وكهنة اإلسكندرية فى كنيسة األنبا شنودة بمصر . وحصل خالف بينهم على من 

خيرا استدعوا األنبا موسى أسقف أوسيم واألنبا بطرس أسفف مريوط . ولما حضرا وجد يصلح ، وأ
األنبا موسى تعنتا من كهنة اإلسكندرية فزجرهم على ذلك وصرف الجمع هذه الليلة حتى تهدأ 
الخواطر . ولما اجتمعوا فى الغد ذكر لهم اسم القس خائيل الراهب بدير القديس مقاريوس . 

ختياره باإلجماع . وحصلوا على كتاب من والى مصر الى شيوخ برية شيهيت ) فارتاحوا الى إ
وادي النطرون ( ولما وصلوا الى الجيزة وجدوا القس خائيل قادما مع بعض الشيوخ لتأدية مهمة 

 410توت سنة 2 1معينة فامسكوه وقيدوه وساروا به الى اإلسكندرية وهناك رسموه بطريركا فى 
م ( . وحدث أن امتنع المطر عن اإلسكندرية مدة سنتين ، ففي  140 سبتمبر سنة 2 4ش ) 

هذا اليوم هطلت أمطار غزيرة مدة ثالثة أيام . فاستبشر األسكندريون بذلك خيرا . وفى عهد 
خالفة مروان آخر خلفاء الدولة األموية ووالية حفص بن الوليد ، جرت على المؤمنين فى أيام 

جر من البالد المصرية عدد كبير من المؤمنين كما بلغ عدد الذين هذا األب شدائد عنيفة ، وها
أنكروا المسيح أربعة وعشرين ألفا . وكان البطريرك بسبب ذلك فى حزن شيد جدا الى . أن أهلك 
اهلل من كان سبب ذلك . وقد تحمل هذا األب البطريرك مصائب شديدة من عبد الملك بن مروان 

بس والتكبيل بالحديد ، وغير ذلك من ضروب التعذيب األليمة . ثم الوالي الجديد ، كالضرب والح
أطلق فمضى الى الصعيد وعاد بما جمعه الى الوالي فأخذه منه ثم ألقاه فى السجن . فلما علم 

بذلك كرياكوس ملك النوبة استشاط غضبا ، وجهز نحو مئة ألف جندي وسار الى القطر المصري 
فه من المسلمين ، حتى بلغ مصر ، فعسكر حول الفسطاط واجتاز الصعيد قاتال كل من صاد

مهددا المدينة بالدمار . فلما نظر عبد الملك الوالي جيوشه منتشرة كالجراد ، جزع وأطلق سبيل 
البطريرك بإكرام ، والتجأ إليه أن يتوسط فى أمر الصلح بينه وبين ملك النوبة . فلبى دعواه وخرج 

وطلب منه أن يقبل الصلح من عبد الملك فقبل وانصرف الى  بلفيف من االكليروس الى الملك
حيث أتى فأعز عبد الملك جانب المسيحيين ورفع عنهم األثقال . وزاد فى اعتبارهم عندما صلى 
األب البطريرك من أجل ابنة له كان يعتريها روح نجس ، وبصالته خرج منها الروح النجس . 

يرك الملكيين عن االتحاد . فكتب إليه األب خائيل وحدثت مناقشات بين هذا األب وقزما بطر 
رسالة وقع عليها مع أساقفته قائال : " ال يجب أن يقال ان فى المسيح طبيعتين مفترقتين بعد 
االتحاد وال اثنين وال شخصين " . واقتنع قزما بذلك ورضى أن يصير أسقفا على مصر تحت 

ه انتقل الى الرب الذي أحبه بعد أن قضى على رياسة األب خائيل ، الذي لما أكمل سعيه وجهاد
 الكرسى المرقسى ثالثا وعشرين سنة ونصف . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين .
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 ظهور العذراء مريم بكنيسة الشهيدة دميانة بشبرا .
م تجلت القديسة الطاهرة  2981مارس  15للشهداء  2101في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

القاهرة وذلك في السنة الخامسة  -يم فوق كنيسة القديسة دميانة بأرض بابادبلو بحي شبرا مر 
عشر من حبريه قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك المائة والسابع عشر وقد تميزت ظهورات 
العذراء وأنها كانت آلالف الناس وعلي قباب الكنيسة . كما تميز هذا الظهور بمعجزات أجرتها 

ديسة العذراء لكثيرين بال تفريق وقد استمر الظهور شهورا طويلة . وما حدث في كنيسة الق
القديسة دميانة ببابادبلو بشبرا القاهرة كان في تدرج ملموس ظهور في هيئة نور عجيب ال يعرف 

مصدره ثم بدأ النور يتشكل فبدأ الناس يشعرون بمعجزات تحدث فتأكد اإليمان في القلوب . 
ا الظهور بعض الظواهر الروحية كظهور الحمام في المساء ورائحة البخور والنور وصاحب هذ

الساطع المبهر الذي انبعث في أماكن مختلفة بالكنيسة . وتحدثت عن هذا الظهور وسائل 
األعالم المختلفة أجنبية وعربية وقد أكد هذا الظهور تقرير أصدرته اللجنة المجمعية المكلفة من 

تقصي الحقائق . شفاعة العذراء القديسة مريم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا قداسة البابا ب
 آمين .

 51نياحة البابا خائيل األسكندرى ال برمهات10
م ( تنيح األب القديس األنبا خائيل  901مارس  21ش )  110في مثل هذا اليوم من سنة 

ت الكرازة المرقسية . رس ش ) 591برمودة سنة  00م بطريركا فى السادس والخمسون من باياوا 
م ( . وكان ذا خصال حميده غير أن أحزانا شديدة حلت به : منها أن البابا  880أبريل سنة  15

 قسما كان قد بنى كنيسة على اسم الشهيد أبطلماوس ببلدة دنوشر ألسقف سخا . . 
المجاورين لتكريس هذه  وحدث أن أهالي دنوشر أرادوا أن يدعوا األب البطريرك وبعض االساقفه

الكنيسة . فلم يطب لديه هذا اآلمر . ولما عملوا على غير رغبته ، وجاء األب البطريرك ومعه 
األساقفة ، لم يقبل هذا األسقف البقاء ، فخرج من الكنيسة مدعيا أنه ذهب ليهتم بأمر طعامهم . 

الشكر ورفع القربان بعد  فلما طال غيابه كثيرا وحان وقت القداس صلى األب البطريرك صالة
إلحاح من األساقفة وبما له من حقوق الرئاسة . وعلم األسقف بذلك فدفعه شره وحبه لمجد 

العالم الى الغضب بدعوى أن البطريرك تعدى القوانين ورفع قربانا في أبرشية بدون إذن صاحبها 
ى المذبح المقدس . وعاد إلى الكنيسة مسرعا إذ دخله الشيطان ودفعه الى الشر وتعدى عل
 الطاهر . أما البابا البطريرك فأكمل صالة القداس بكل هدوء وكمال . 

وفى )اليوم التالي عقد البطريرك مجمعا من األساقفة الذين معه والكهنة والعلماء وحرم ذلك 
األسقف وأقام غيره . فازداد غضبا وأضمر سوءا إذ حل الشيطان فى قلبه فقام ومضى الى والى 

مد إبن طولون وقال له : " ان البطريرك كثير الثروة ، واسع الغنى ، وكان هذا الوالي مصر اح
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آخذا في االستعداد للذهاب الى الحرب ومحتاجا إلى النفقات فأستدعي األب البطريرك وطلب منه 
أموال الكنائس وأوانيها . فأبي أن يعطيها له فطرحه فى السجن مع شماس اسمه ابن المنذر مدة 

كاملة ، كان خاللها ال يقتات بغير الخبز والبقول المسلوقة والملح . فاتفق يوحنا وموسى سنة 
من كتاب الوالي مع كاتبى وزيره يوحنا ومقار ابنه على إنقاذ األب البطريرك واستغاثوا بالوزير 

ألف دينار البن طولون . فكتب  10فلبي دعوتهم ، وشفع لدى الوالي على شرط دفع مبلغ 
رك تعهدا على نفسه بدفع المبلغ على قسطين : األول بعد شهر ، والثاني بعد أربعة أشهر البطري

وبهذا أمكنه الخروج من السجن . فلما جاء ميعاد القسط األول دفع أولئك الكتاب ألفى دينار ، 
وتبرع الوزير بألف . . ودفع هذا األب سبعة آالف جمعها من األساقفة والمؤمنين . وأراد أن 

بر العشرة اآلالف األخرى قيمة القسط الباقي . فقصد بلدة بلبيس وبينما هو يفكر فى األمر إذ يتد
براهب رث اللباس مر بتالميذه وقاك لهم : " امضوا وقولوا لمعلمكم ان الرب سيمزق عنه صك 

لم الغرامة بعد أربعين يوًما " . فلما علم األب بذلك طلب الراهب فلم يجده . وقد تم ذلك ، إذ 
م . . فرأى هذا  815تمض تلك المدة حتى توفى ابن طولون ، وتولى مكانه ابنه خمارويه سنة

أن يخلى طرف البطريرك . فاستدعاه وطيب خاطره ثم مزق الصك أما الرجل الشرير الذي سبب 
هذه المتاعب لقداسة البابا فقد نزل به غضب اهلل فى الحياة . والممات ، ليكون عبرة لمن يعتبر 

وقد قضى هذا األب على الكرسي المرقسى سبعا وعشرين سنة وشهرا واحدا وتسعة أيام ثم  .
 تنيح بسالم . صالته تكون معنا . آمين

 تذكار إقامة لعازر من الموت
 في مثل هذا اليوم أقام الرب لعازر الصديق من بين األموات وآمن به كثيرون لعظم هذه اآلية .

إنجيل القديس يوحنا قصة إقامة السيد المسيح للعازر من يروي اإلصحاح الحادي عشر من 
األموات ، الذي كان من بيت عنيا وشقيق مرثا و مريم ، وكانوا جميًعا أصدقاء للسيد المسيح 

 الذي كان يحبهم .
ال يروي لنا الكتاب المقدس شيء عن حياة لعازر بعد ذلك ، ولكن بعض الروايات الغير مَؤكَّدة 

رس الرسول إلى سوريا ، إال أن تقليد الكنيسة الشرقية يروي عنه أن يهود يافا تقول أنه تبع بط
Jaffa  وضعوه هو وشقيقتيه وآخرين في سفينة بها تسرب ماء قاصدين إغراقهم ، ولكن بقوة

إلهية رست السفينة بسالم في جزيرة قبرص ، حيث أقيم لعازر أسقًفا على كتيون )الرناكا( 
Kition (Larnacaوه ، ) م بنى 890ناك تنّيح بسالم بعد نحو ثالثين عاًما . وفي عام

في القسطنطينية كنيسة ودير على اسمه ، ونقل جزًءمن  Leo VIاإلمبراطور الون السادس 
 رفاته إليها من قبرص . 

هناك أِدّلة وفيرة على أن ذكرى القديس لعازر كانت ُتكرَّم في األيام األولى في أورشليم ، ثم بعد 
التي ذهبت لزيارة األراضي  Etheriaي الكنيسة كلها . فتروي السيدة إثيريا )إيجيريا( ذلك ف
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حيث أقيم لعازر من بين  - Lazariumم عن موكب احتفالي في اللعازرية 090المقدسة سنة 
وذلك في يوم السبت السابق ألحد السعف ، وقد تأثرت إثيريا بسبب الجمع الغفير  -األموات 

 Dominica deقة كلها . وفي ميالن بإيطاليا كان أحد البصخة يسمى الذي مَل المنط
Lazaro  وفي أفريقيا كما نتعلم من القديس أغسطينوس كان إنجيل إقامة لعازر من الموت ،

 ُيقرأ في عشية ليلة أحد السعف .
نين ، أي حالًيا تقيم أغلب الكنائس األرثوذكسية تذكارًا إلقامته في يوم السبت السابق ألحد الشعا

 حوالي أسبوع قبل عيد الفصح المسيحي . ولربنا المجد دائًما . آمين .
 59نياحة البابا مقاريوس ال  برمهات14

م ( تنيح األب القديس األنبا  2951مايو سنة  1 0ش )  118فئي مثل هذا اليوم من سنة 
لدة شبرا وزهد العالم منذ مقاريوس التاسع والخمسون من باباوات الكرازة المرقسية . وقد ولد فى ب

صغره واشتاق الى السيرة الرهبانية . فقصد جبل شيهيت بدير القديس مقاريوس ، وسار فى سيرة 
صالحة أهلته النتخابه بطريركا خلفا للبابا قزما . فاعتلى الكرسي المرقسى فى أول برمودة سنة 

 م . 901مارس سنة  11ش الموافق  148
ية قاصدا زيارة األديرة ببرية شيهيت كعادة أسالفه ، أن مر على وحدث لما خرج من اإلسكندر 

بلدته الفتقاد والدته . وكانت امرأة بارة صالحة . فلما سمعت بقدومه لم تخرج إليه . ولما دخل 
البيت وجدها جالسة تغزل فلم تلتفت إليه ، وال سلمت عليه . فظن أنها لم تعرفه . فقال لها : ) 

ابنك مقاريوس الذي رقى درجة سامية ، ونال سلطة رفيعة ، وأصبح سيدا المة  أال تعلمين أنى أنا
كبيرة ؟ ( فأجابته وهى دامعة العين : " أنى ال أجهلك وأعرف ما صرت إليه ، ولكنى كنت أفضل 
يا أبني أن يؤتى بك الى محموال على نعش ، خير من أن أسمع عنك أو أراك بطريركا . أال تعلم 

طالبا بنفسك وحدها . أما أالن فقد صرت مطالبا بأنفس رعيتك . فاذكر انك أنك قبال كنت م
 أمسيت فى خطر ، وهيهات أن تنجو منه " . . قالت له هذا وأخذت تشتغل كما كانت . 

أما األب البطريرك فخرج من عندها حزينا ، وباشر شئون وظيفته ، منبها الشعب بالوعظ 
ل الكنائس ، وال وضع يده .على أحد إال بتزكية . وكان واإلرشاد ، ولم يتعرض لشيء من أموا

مداوما على توصية األساقفة والكهنة برعاية الشعب وحراسته بالوعظ والتعليم ، وأقام على 
الكرسي الرسولى تسع عشرة سنة واحد عشر شهرا وثالثة وعشرين يوًما فى هدوء وطمأنينة . ثم 

 المجد دائًما آمين .تنيح بسالم . صالته تكون معنا ، ولربنا 
 تجلى العذراء بالزيتون

للشهداء الموافق الثالثاء الثاني من شهر أبريل سنة  2184في مساء مثل هذا اليوم من سنة 
لميالد المسيح ، فى عهد البابا كيرلس السادس المائة والسادس عشر من باباوات  2918
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تتجلى فى مناظر روحانية نورانية فى  اإلسكندرية ، بدأت سيدتنا كلنا وفخر جنسنا مريم العذراء
 وعلى قباب الكنيسة المدشنة باسمها الطاهر فى حدائق الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة 
وقد توالى هذا التجلي فى ليال متعاقبة بصورة لم يعرف لها نظير فى الشرق أو في الغرب ، 

ام عشرات األلوف من ويطول هذا التجلي فى بعض الليالي الى بضع ساعات دون توقف أم
البشر من جميع األجناس واألديان ، والكل يراها بعيونهم ، ويشيرون إليها ويستشفعون بها فى 
ترتيل وابتهال ودموع وتهليل وصالة وهى تنظر الى الجماهير نظرة حانية ، ترفع أحيانا كلتا يديها 

مؤسسة النقل العام بشارع  لتباركهم من جميع االتجاهات . وأول من الحظ هذا التجلي هم عمال
طومان باى الذي تطل عليه الكنيسة وكان الوقت مساء ، فرأى الخفير عبد العزيز على ، المكلف 
بحراسة الجراج ليال ، جسما نورانيا متألقا فوق القبة فأخذ يصيح بصوت عال " نور فوق القبة " 

را وهاجا فوق القبة الكبرى ونادى على عمال الجراج فأقبلوا جميعا وشهدوا أنهم أبصروا نو 
للكنيسة واحدقوا النظر فرأوا فتاة متشحة بثياب بيضاء جاثية فوق القبة وبجوار الصليب الذي 
يعلوها . ولما كان جدار القبة مستديرا وشديد االنحدار فقد تسمرت أقدامهم وهم يرقبون مصير 

وق القبة فارتفعت صيحاتهم إليها الفتاة . مضت لحظات شاهدوا بعدها الفتاة .الجاثية وقد وقفت ف
مخافة أن تسقط ، وظنها بعضهم يائسة تعتزم االنتحار فصرخوا لنجدتها وأبلغ بعضهم شرطة 
النجدة ، فجاء رجالها على عجل وتجمع المارة من الرجال والنساء ، وأخذ منظر الفتاة يزداد 

من النور األبيض وضوحا ويشتد ضياء . وظهرت الصورة واضحة لفتاة جميلة فى غاللة 
السماوي تتشح برداء أبيض وتمسك فى يدها بعض من أغصان شجر الزيتون ، وفجأة طار 

سرب الحمام األبيض الناصع البياض فوق رأسها وحينئذ أدركوا أن هذا المنظر روحاني سماوي . 
ضوحا ، ولكي يقطعوا الشك باليقين سلطوا أضواء كاشفة على الصورة النورانية فازدادت تألقا وو 

ثم عمدوا الى تحطيم المصابيح الكهربائية القائمة بالشارع والقريبة من الكنيسة فلم تختف 
الصورة النورانية فأطفأوا المنطقة كلها فبدت الفتاة فى ضيائها السماوي وثوبها النوراني أكثر 
يطة وضوحا ، وأخذت تتحرك فى دأخل دائرة من النور يشع من جسمها الى جميع الجهات المح

بها .ء عندئذ أيقن الجميع بأن الفتاة التى أمامهم هى دون شك مريم العذراء ، فعال التصفيق 
والصياح والتهليل حتى شق عنان السماء هى العذراء . . هى أم النور . . . " ثم انطلقت الجموع 

الطاهرة  تنشد وترتل وتصلى طوال الليل حتى صباح اليوم التالي . . ومنذ هذه الليلة والعذراء
تتجلى فى مناظر روحانية مختلفة أمام األلوف وعشرات األلوف من الناس مصريين و أجانب ، 
مسيحيين وغير مسيحيين ، رجاال وسيدات وأطفاال ، ويسبق ظهورها ويصحبه تحركات ألجسام 
روحانية تشق سماء الكنيسة وبصورة مثيرة جميلة ترفع اإلنسان الطبيعي فوق مستوى المادة 

 لق به عاليا فى جو من الصفاء الروحي وتح
ومن أهم المناظر التى تجلت فيها أم النور أمام جميع الناس . منظرها بين القبة القبلية الغربية 
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للكنيسة والقبة الوسطى ، وهى تبدو فى جسم نوراني كامل فى الحجم الطبيعي لفتاة شابة وأحيانا 
كأنها شقت السماء ونزلت منها ، وقدماها فى أكبر من الحجم الطبيعي ، رأسها فى السماء و 

الفضاء واقفة على أصابعها ، تحيط رأسها المقدس وجسمها المضيء طرحة فضية بهية ، 
وأحيانا زرقاء سماوية داكنة ، والجسم كله نور من نور يبدو فى الغالب فوسفوريا يميل الى 

نيا أبيض ناصعا ، والرأس من تحت الزرقة الفاتحة ، وأحيانا يبدو الرداء من تحت الطرحة نورا
الطرحة منحنية الى أسفل فى صورة العذراء الحزينة ونظراتها نحو الصليب الذي يعلو القبة 

الكبرى فى منتصف سطح الكنيسة ، والمنظر يثبت على هذا الوضع حينا ويتحرك حينا فى هدوء 
ا مع أنه من المسلح وهو وبطء ، وينحنى أمام الصليب حينا آخر والصليب نفسه يضئ ويشع نور 

جسم معتم . ويشع من جسم العذراء نور ينتشر فى تدرج يضئ سماء الكنيسة فى محيط يشغل 
معظم مساحة السطح . وقد ترفع العذراء يديها ثم تخفضهما وقد تعقدهما على صدرها كمن 

انا يظهر من يصلى ، وهى ملفوفة فى طرحتها البيضاء فى نظرات الهدوء والسكينة والوقار . وأحي
خلفها مالك فارع الطول فاردا جناحيه وقد يطول المنظر الى بضع ساعات . ومن أهم المناظر 

أيضا منظر أم النور فى وقفة ملكة عظيمة فى صورة روحانية جميلة تفيض جالال وبهاء وكرامة 
أسفل  ، فى نور أبهى لمعانا من إي نور طبيعي ، تحيط بوجهها هالة بلون أصفر فاتح . وأما

العنق وأعلى الصدر فبلون داكن نوعا ما ، وعلى رأسها تاج ملكي كأنه من الماس مرصع ويلمع 
. وأحيانا يبدو فوق التاج صليب صغير مضيء ، وقوامها المشرق يرتفع فى السماء فوق شجرة 
بالجهة القبلية من الكنيسة وفى موقفها السابق تبدو حاملة المسيح له المجد فى صورة طفل 

لى يدها اليسرى . وعلى رأسه تاج . وتارة تظهر ويداها تضمان أطراف ثوبها ، وتارة أجرئ ترفع ع
كلتا يديها وكأنها تبارك العالم وهى تتجه الى اليمين والى األمام والى اليسار فى حركة وقورة 
كأنها متزنة يجللها سمو روحاني ال يعبر عنه وال ينطق به ، ورداؤها األبيض يهفهف من ذيله و 

تظهر ذاتها لجميع الناس فى جميع االتجاهات مشفقة على الذين لم يستطيعوا لكثرة الزحام أن 
يصلوا الى زاوية الرؤيا المواجهة لمدخل الكنيسة فى الحارة الضيقة المسماة حارة خليل و وفى هذا 

ية وجسم فارع المنظر تبدو العذراء الطاهرة فى الحجم الطبيعي لعذراء شابة فى قامة صحية مثال
رقيق تكسوه غاللة من نسيج نوراني حتى القدمين ويزداد المنظر روعة عند انحناءة الرأس 

 المقدس فى شبه إيماءة حانية . 
ولعل أكثر المناظر ظهورا تجليها عديدا من المرات فى شكل فتاة ترتدى طرحة بيضاء تطل من 

تومىء برأسها الملكي أو ترفع كلتا يديها  طاقة فى القبة الشرقية البحرية بين طاقات هذه القبة
وكأنها تحيى أو تبارك . وتارة تبدو حاملة المسيح له المجد فى صورة طفل على يدها اليسرى 

وأحيانا تبدو وفى إحدى يديها غصن زيتون والمالحظ أنه قبل أن تتجلى العذراء فى إحدى طاقات 
لقة تماما من أسفل سقف الكنيسة بحيث هذه القبة وهى عادة مظلمة حالكة الظالم ألنها مغ
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التصل إليها أنوار الكنيسة من الداخل عندما تكون مضاءة يظهر أوال فى القبة نور خافت ال 
يلبث أن يكبر شيئا فشيئا حتى يصير فى حجم كروى تقريبا ولونه أبيض مائل الى الزرقة كلون 

د قليل يتحرك هذا النور فى اتجاه قبة السماء الزرقاء عندما تكون الشمس مشرقة ساطعة . وبع
طاقة القبة من الخارج . وفى أثناء تحركه البطيء يتشكل رويدا رويدا بشكل العذراء مريم فى 
منظر نصفى من الرأس حتى منتصف الجسم ، والرأس تحيط به الطرحة التى تبدو بلون أزرق 

لعذراء ويطل من طاقة القبة سماوي متدلية على كتفها ويبرز هذا الجسم النوراني متمثلة فيه ا
ويخرج بعض الشيء وخارج القبة الى فضاء الكنيسة ، وأحيانا يقف على سطح القبة المنحدر . 

وقد يبقى هذا المنظر دقائق وقد يبقى من ربع الى نصف ساعة . وفى أحيان أخرى يتكون 
يبهت شكله ويعود الى المنظر ويبرز خارج القبة نحو دقيقتين ، ثم يتحرك الى دأخل القبة وحينئذ 

شكله الكروي ثم ينطفئ أو يختفي بضع دقائق ثم يبدأ أن يظهر من جديد فى شكل ضوء خافت 
ثم يكبر حتى يصير فى حجم كروى ، ثم يتحرك تجاه طاقة القبة وفى حركته يتشكل بشكل العذراء 

يلة عيد دخول مريم وهى تطل على الجماهير . وهكذا عديدا من المرات كما حدث هذا مثال فى ل
( فقد توالى تجلى العذراء  2918، ، بشنس الموافق أول يونية  14العائلة المقدسة الى مصر ) 

فى القبة البحرية الشرقية مرات ال يحصيها العد من الساعة العاشرة مساء حتى بزوغ نور 
المنظر  الصباح ، وهو أكثر المناظر التى تتكرر مرات ومرات فى ليال عدة ال حصر لها ، وهو

المتواتر الظهور الذي تمتع به أكبر عدد من الناس . ومن بين المناظر الرائعة جدا هذا المنظر 
 الذي تبدو فيه العذراء جسما بلوريا مضيئا ناصعا جدا وهى واقفة وقفة ملكية فى قامة 

مثال منتصبة ممشوقة تمَل إحدى طاقات القبة البحرية الغربية فى حجم صغير متناسق وكأنها .ت
من النور الوضاء المشع األبيض الناصع البياض يمتد كامال من الرأس الى القدمين فى كل طاقة 
القبة بشكل يريح القلب والنفس ويشيع األمن والسكينة فى كل اإلنسان حتى ينسى وجوده أمامه 

 من فرط ما يتواله من انبهار وانجذاب . 
انية مضيئة تشبه الحمام ، وهى عادة أكبر منه هذا ويصاحب تجليات أم النور ظهور كائنات روح

حجما وتظهر نحو منتصف ، الليل أو بعده نحو الثانية أو الثالثة صباحا والمعروف أن طائر 
الحمام العادي ال يطير ليال . ثم أن هذه الكائنات بيضاء المعة مشعة بصورة ال يوجد لها نظير 

ظالم الحالك متوهجة منيرة من كل جانب من فى عالم الطيور ، خاصة وأنها تظهر فى وسط ال
فوق ومن أسفل ثم أنها تتحرك أو تطير فاردة جناحيها من غير رفرفة فى الغالب ، أنها تنساب 
بسرعة كبيرة وكأنها سهم يشق سماء الكنيسة وتظهر فجأة من حيث ال يعرف اإلنسان من أين 

ختفاء وتكون السماء صحوا ، جاءت وتختفي أيضا فجأة وهى فى مدى الرؤية . ويحدث األ
وأحيانا ترى وكأنها خارجة من القبة الكبرى وتتجه نحو القبة البحرية الشرقية تختفي لتعود بعد 

ثوان فى االتجاه المضاد تماما . على أن هذه الكائنات الروحانية بشكل الحمام تظهر فى 
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حمامات فى شكل  0وتارة  تشكيالت وأعداد مختلفة فتارة تظهر حمامة واحدة وتارة حمامتان ،
مثلث متساوي األضالع منتظم المسافات وتحتفظ بهذا الشكل فى كل فترة الطيران . وتارة يظهر 

سرب من سبع حمامات أو عشر حمامات أو اثنتي عشر حمامة وقد تتخذ شكل صليب فى 
لتجليات  طيرانها وأحيانا فى تشكيل من صفين متوازيين . ومن بين الظواهر الروحية المصاحبة

العذراء أم النور ظهور نجوم فى غير الحجم الطبيعي تهبط من فوق فى سرعة خاطفة من القبة 
الوسطى أو على سطح ومضيئة وبراقة . وفى بعض األحيان يظهر النجم فى حجم كرة منيرة 
تهبط من فوق الى أسفل وقد يتخذ النجم شكل مصباح مضىء فى حجم متوسط ومن بين 

رة نور برتقالي اللون يغمر القبة البحرية الشرقية للكنيسة من فوقها ومن جميع الظواهر المتكر 
االتجاهات ، وبعد دقائق من ظهوره يتحرك فى اتجاه القبة الكبرى ويغمرها من فوق ومن جميع 
االتجاهات وفى أحيان كثيرة ينبعث من دأخل القبة البحرية الشرقية خصوصا نور ساطع أبيض 

رقة بحيث يبدو بلون قبة السماء عندما تكون الشمس ساطعة يظهر فى مشرب بشيء من الز 
وسط القبة وأحيانا يتحرك من أسفل الى أعلى فيبدو كما لو كان معلقا فى الجزء األعلى من القبة 
، وفى أحيان أخرى يظهر فى وسط القبة فى شكل كروى أو بيضاوي ثم يتحرك ببطء شديد الى 

لقبة المطلة على الخارج قبيل أن يتشكل فى صورة نصفية للسيدة خارج إحدى طاقات أو منافذ ا
 العذراء تطل من طاقة القبة . 

ومن بين الظواهر أيضا نور كبير يظهر على القبة القبلية الغربية أو القبة البحرية الشرقية أو  -
ال . القبة الوسطى فى هيئة صليب يتساوى األضالع فى منظر يبلغ حد اإلبداع والروعة والجم

وفى بعض الليالي يغمر القبة الوسطى كمية من بخور أبيض ينتشر فوق سطح الكنيسة كلها 
مترا ، علما بأن القبة الوسطى وان كانت  40أو  00ويصعد الى فوق نحو السماء الى مسافة 

مفتوحة من دأخل الكنيسة لكنها ليست مفتوحة من خارج بحيث ولو صعد بخور من دأخل 
ينفذ الى خارج القبة . ثم أن كمية البخور التى تنتشر فوق القبة وسطح الكنيسة  الكنيسة فانه ال

كمية ضخمة ال يكفى لتصعيدها ألف ألف مبخرة . ولوال أن هذا البخور عطري ، الرائحة وأبيض 
 اللون وناصع البياض لكان يظن أنه ناجم من حريق كبير . 

ب الكنيسة مباشرة تارة بحجم كبير وغالبا ما وهناك أيضا السحاب النوراني الذي يظهر فوق قبا
يسبق تجليات العذراء إذ ال يلبث السحاب قليال حتى يتشكل رويدا رويدا فى منظر العذراء أم النور 

. وأحيانا ينبلج منظر العذراء من بين السحاب كما ينبلج نور لمبات النيون الكهربائية فجأة . 
فوق القباب فجأة بحيث تكون السماء صحوا ومن دون أن وأحيانا يتحرك وفى كل األحوال يتحرك 

 يجئ من مصدر معروف . 
تلك بعض المناظر التى تجلت بها السيدة العذراء على وفى قباب الكنيسة المدشنة باسمها فى 
ضاحية الزيتون ، والظواهر الروحانية المصاحبة لتلك التجليات . وكلها بشير ونذير بأحداث 
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ستقبل القريب والبعيد ولعلها نفحة روحانية من السماء تشير الى رعاية اهلل جليلة خطيرة فى الم
لكنيستنا وشعبنا وبالدنا ، وعنايته بنا مما نعتز به ونفخر متهللين ، وبانسحاق وندامة على 
:  12خطايانا نتوب الى اهلل راجعين تائبين . ولعلنا بهذه " العالمات العظيمة من السماء " ) لوقا 

كون قد دخلنا مرحلة هامة من مراحل األيام األخيرة وربما كانت بداية النهاية . فلتدر كنا ( ن 22
مراحم اهلل . وليحفظ الرب شعبه وكنيسته ، وليحطم قوة المعاندين لنا بشفاعة ذات الشفاعات 
المجد معدن الطهر والجود والبركات سيدنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مريم ، وإللهنا 

 دائًما أبديا آمين .
 تذكار نياحة ميخا النبي

 في هذا اليوم تذكار نياحة ميخا النبي . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 25نياحة البابا مكسيموس األسكندرى  برموده24

الخامس  م تنيح األب القديس األنبا مكسيموس 181أبريل سنة  9في مثل هذا اليوم الموافق 
عشر من باباوات الكرازة المرقسية . ولد هذا األب بمدينة اإلسكندرية من أبوين مسيحيين فعلماه 
وهذباه وقد تفقه في اللغة اليونانية ثم درس العلوم الدينية وكان رجال يخاف اهلل فرسمه البابا 

سيوس الرابع عشر ياروكالس الثالث عشر شماسا على كنيسة اإلسكندرية ، ثم رسمه البابا ديوني
قسا ونظرا لتقدمه في الفضيلة والعلم أختاره اآلباء األساقفة لكرسي البطريركية بعد نياحة البابا 

م ( ، وبعد رسامته بزمن قليل  114نوفمبر سنة  9هاتور )  21ديونيسيوس وتولى الكرسي في 
ين له فقرأها وردت رسالة من مجمع أنطاكية تتضمن أسباب حرم بولس السميساطي والمشايع

على كهنة اإلسكندرية ثم حرر منشورا وأرسله مع رسالة المجمع إلى سائر بالد مصر وأثيوبيا 
والنوبة يتضمن تحذرهم من بدعة بولس السميساطي وقد زالت بدعة هذا المبتدع بموته )كما جاء 

سمه " في مخطوط بشبين الكوم( في أيام هذا القديس ظهر إنسان من الشرق " بالد الفرس أ
ماني " قال هذا عن نفسه أنه الباراقليط روح القدس وجاء إلى أرض الشام وجادله أسقفها 

القديس ارشالوس وأظهر ضالله فترك الشام ورجع إلى بالد الفرس : فأخذه بهرام الملك وشقه 
نصفين أما األب مكسيموس فقد ظل مجاهدا وحارسا لرعيته ومثبتا لها بالعظات واإلنذارات مدة 

 بع عشرة سنة وخمسة أيام وتنيح بسالم صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين .س
 نياحة األنبا أهرون السرياني

م تنيح القديس أهرون السروجي السرياني 089للشهداء  205في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
يين . فربياه تربية . ولد هذا القديس في سروج من بالد ما بين النهرين من أبوين مسيحيين تق

مسيحية وعلماه اآلداب اإلنجيلية فأحب منذ صغره حياة الصالة والعبادة . ولما اصبح شابا خرج 
مع الرعاة ليرعى غنم أبيه وهناك ابصر ديرا به رهبان كاملون في الفضيلة والعبادة فذهب اليه 
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أن يقبله ففرح به وقبله ورأى الرهبان وسمع صلواتهم فأعجب بهذه الحياة وطلب من رئيس الدير 
وتنبأ له انه سيكون بركة لكثيرين . مكث في الدير عدة سنوات في الجهاد والعبادة ثم خرج 
وسكن في مغارة بالجبل القريب من الدير ثالث سنوات . بعدها رحل إلى جبل االرومن وتتلمذ 

لمقدسة ثم رجع إلى لمتوحد يدعى غريغوريوس . ذهب بعد ذلك إلى أورشليم وتبارك من األماكن ا
جبل األرمن مرة أخرى وبنى ديرا وألتف حوله كثيرون تتلمذوا على يديه وقد أعطاه اهلل مواهب 
كثيرة ، ولما شاه وقربت نياحته جمع تالميذه وباركهم وأوصاهم وصايا رهبانية هامة لحياتهم ثم 

 ن .تنيح بسالم .بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمي
 29نياحة البابا ألكسندروس األسكندرى ال برموده11

م ( تنيح األب القديس البابا  018أبريل سنة  21ش )  44في مثل هذا اليوم من سنة 
ألكسندروس التاسع عشر من باباوات الكرازة المرقسية وقد ولد هذا البابا بمدينة اإلسكندرية من 

سمه البابا مكسيموس أغنسطسا ، والبابا ثاؤنا أبوين مسيحيين . ونشا في خدمة الكنيسة فر 
شماسا ، والبابا بطرس قسا . وكان بكرا طاهرا ولما دنا وقت إستشهاد البابا بطرس دخل إليه 

ألكسندروس في السجن هو واألب أرشالؤس الذي صار بطريركا بعده وسأاله أن يحل أريوس من 
ح قد ظهر له في رؤيا وأمره بذلك وأعلمه الحرم فأعاد حرمه أمامهما وعرفهما أن السيد المسي

بجلوس األب أرشالؤس بطريركا بعده وبعد األب أرشالؤس يجلس البابا ألكسندروس وأوصي بهذا 
 كهنة اإلسكندرية وأمرهم بعدم قبول أريوس وأال يكون له معهم شركة . 

يح ولما ولما جلس البابا أرشالؤس على الكرسي وقبل أريوس لم يمكث سوي ستة أشهر وتن
جلس البابا ألكسندروس تقدم إليه أعيان الشعب وسألوه أن يقبل أريوس فأبي وزاده حرما وقال 
لهم أن البابا بطرس أمره هو والبابا أرشالؤس بذلك ولما خالف البابا أرشالؤس هذا اآلمر نزعه 

 اهلل سريعا من كرسي الرئاسة . 
سطنطين الكبير وتظلم إليه من هذا البابا فأمر وبعد هذا نفي أريوس من البالد فذهب إلى الملك ق

بإجتماع مجمع الثالثمائة وثمانية عشر في نيقية فاجتمع تحت رئاسة البابا ألكسندروس الذي 
جادله وأفحمه ثم حرمه هو ومن يقول بقوله ونطق باألمانة مع بقية اآلباء ووضع القوانين 

ين إلى يومنا هذا . وبعد أن رتب صوم األربعين والشرائع واألحكام التي ال تزال بين أيدي المؤمن
وعيد الفصح عاد إلى كرسيه غالبا . وكانت مدة جلوسه على كرسي الكرازة المرقسية خمس 
 عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوًما . صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 49نياحة البابا مرقس الثانى ال
م ( تنيح األب المغبوط مرقس  829أبريل سنة  21ش ) 505من سنة في مثل هذا اليوم 

التاسع واألربعين من باباوات الكرازة المرقسية . هذا البابا كان من أهل اإلسكندرية ، بكرا طاهرا 
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عالما فاضال . وقد رسمه البابا يوحنا شماسا فقسا فكان كل من يسمعه يطرب بصوته وبحسن 
يه البابا البطريرك تدبير البطريركية ولم يكن يعمل شيئا إال بعد أخذ نغماته في الصالة وسلم إل

رأيه ، وعندما البسه االسكيم المقدس في الهيكل . صاح أحد الشيوخ قائال : هذا الشماس الذي 
اسمه مرقس سيستحق أن يجلس على كرسي أبيه مرقس لما تنيح البابا يوحنا أجمع األساقفة 

 1إلى البرية ولكنهم لحقوا به وأحضروه ورسموه بطريركا في يوم  على إختياره بطريركا فهرب
م ( فأهتم بشؤون الكنائس وعمر ما خرب منها ورد 199يناير  11ش )  525أمشير سنة 

أرباب البدع إلى الرأى القويم وأبرأ مرضى كثيرين وأخرج من بعضهم الشياطين وقال لبعضهم أن 
نأول من األسرار المقدسة بجهل ، فاحفظوا نفوسكم منذ ما أصابكم حدث نتيجة تجاسركم على الت

اآلن من الكالم الرديء الذي يخرج من أفواهكم . وفي أيامه استولي العرب على جزائر الروم 
وسبوا كثيرين من نسائهم وأوالدهم وآتو بهم إلى اإلسكندرية وشرعوا في بيعهم فجمع من 

طالق حريتهم المؤمنين ماال عالوة على ما كان عنده من أمو  ال األديرة ودفع في سبيل إنقاذهم وا 
ومبلغ ثالثة آالف دينار وكتب لهم أوراق عتقهم وزود من رجع إلى بالده بالمال الالزم له وزوج 

من بقي منهم وصار يعتني بهم وأهتم هذا األب بكنيسة المخلص التي باإلسكندرية وجددها 
 فأحرقها بعض األشرار فعاد وجددها ثانية . 

لما أراد الرب نياحته مرض قليال فقام بخدمة القداس وتنأول األسرار اإللهية ثم ودع األساقفة و 
الذين كانوا عنده وتنيح بسالم بعد أن أقام على الكرسي عشرين سنة وشهرين واحد وعشرين 

 يوًما صالته تكون معنا . آمين
 19نياحة البابا يوحنا األول ال بشنس4

م ( تنيح البابا القديس يوحنا  505أبريل سنة  19ش )  112نة في مثل هذا اليوم من س
التاسع والعشرون من باباوات الكرازة المرقسية . وقد ولد هذا األب بمدينة اإلسكندرية من أبوين 
مسيحيين ومال منذ حداثته إلى حياة الرهبنة فترهب ببرية القديس مقاريوس وأختير للبطريركية 

س فتمنع ولكن األساقفة والكهنة واألراخنةنه أخذوه قهرا ورسموه في أول بعد سلفه البابا أثناسيو 
م ( فلما جلس على الكرسي اهتم اهتماما زائدا  491سبتمبر سنة  19ش )  120بابه سنة 

 بالتعليم والوعظ وتثبيت المؤمنين على اإليمان المستقيم وهو أول بطريرك أخذ من الرهبان . 
وقتئذ الملك زينون البار . ولهذا اشتد ساعد البابا البطريرك في  وكان يملك على القسطنطينية

نشر اإليمان المستقيم في أنحاء البالد المصرية ، وقد أمر هذا الملك البار بإرسال طلبات برية 
شيهيت من القمح والزيت والخمر والمال لتجديد مباني قالليهم وترميمها وكانت أيام هذا البابا 

 لما أكمل سعيه الصالح مرض قليال .أيام هدوء وسالم و 
 11نياحة البابا يوأنس الخامس البطريرك ال
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م ( تنيح البابا يوأنس الخامس  2211أبريل سنة  19ش )  881في مثل هذا اليوم من سنة 
 810نسي سنة 1( وهو يوحنا الراهب من دير أبي يحنس . تولى الكرسي في يوم 11البطريرك )

( وكان قديسا صالحا عفيفا . وفي أيامه لما تولى الوزارة  م 2241أغسطس سنة  15ش ) 
العادل بن السالر في خالفة األمام الظهر أمر الصاري مصر والقاهرة بشد الزنانير وخلع الطيالس 

 ولم يدم ذلك طويال ألن اهلل انتقم منه سريعا إذ قام عليه والي مصر وقتله وأخذ منه الوزارة . 
الن وهدمت كنيسة مار جرجس بالمطرية بعد تجديدها على أنقاض استولي اإلفرنج على عسق

القديمة بجانب بئر البلسم وقام نصر بن عباس وقتل الخليفة الظاهر ونصب مكانه الفايز وقتل 
ابن عباس واستولي مكانه طالئع بن رزيك ونعت نفسه بالملك الصالح وكان مبغضا للنصارى 

أيامه غالء في األسعار ووباء في األبقار ومات األمام  وأمر أن يكون لعمائمهم ذوايب وحصل في
الفايز وقام بعده األمام العاضد وفي أيامه مات الوزير طالئع واستولي مكانه ولده . ثم قام على 
األخير شاور والي الصعيد واستولي على الوزارة وقتل سلفه . وتحرك ضرغام على شاور وخلعه 

ام وعاد منها صحبة أسد الدين شيركوه وقتل ضرغام . ولما وحل مكانه أما شاور فهرب إلى الش
حاصر شيركوه شاور في القاهرة واستولي عليها امتدت اليها أيدي النهب . فنهب رجاله األهالي 

وصاروا يمسكون النصارى أهل البالد واألرمن اإلفرنج ويقتلون منهم ويبيعون منهم بالثمن 
ستشهد على أيديهم الراهب ب بشنس سنة  14شنونه الذي من دير أبي مقار في البخس . وا 

م ( وأحرقوا جسده المتناعه عن تغيير دينه وحفظت عظامه في كنيسة أبي  2214ش )  880
سرجه . وهدموا كنيسة الحمرا ) مار مينا ( بحارة الروم البرانية وكنيسة الزهري وعدة كنائس في 

انيها على يد األرخن أبي الفخر صليب بن أطراف مصر بعد نهب ما فيها ثم أذن اهلل بتجديد مب
 ميخائيل الذي كان صاحب ديوان الملك الصالح الوزير . 

وفي أيام هذا البطريرك آمن بالسيد المسيح شاب إسرائيلي يسمي أبو الفخر بن أزهر وتعلم 
القبطية قراءة وكتابة وسمي جرجس . وقد قبض على البطريرك في أيام العادل بن السالر وألقي 

في السجن ألنه امتنع عن رسامة مطران للحبشة بدل مطرانها الشيخ الكبير المعروف بأنبا 
ميخائيل االطفيحي وهو على قيد الحياة وقد كان مرسوما من يد البابا مقاره وأفرج عنه بعد 

أسبوعين من اعتقاله لوفاة العادل . وفي أيام هذا البطريرك أضيف إلى االعتراف لفظة " المحيي 
عد " هذا هو الجسد " فصار يقال " هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه االبن الوحيد . . الخ " " ب

وجرت بسببها مجادالت ومناقشات كثيرة وتنيح البطريرك في أيام شاور بعد أن تولى على الكرسي 
 مدة ثمان عشرة سنة وثمانية أشهر وأربعة أيام . 

 مينصالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما آ
 05نياحة البابا داميانوس ال  بؤونه28



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم التاسع والعشرون من شهر هاتور(

 

 
369 

م تنيح البابا القديس داميانوس  105يونيو سنة  21ش  012في مثل هذا اليوم من سنة 
البطريرك الخامس والثالثين من باباوات الكرازة المرقسية وقد كان منذ حداثته في برية شيهيت 

س يوحنا القصير ثم ذهب إلى دير فلبث عابدا مجاهدا ست عشرة سنة ورسم شماسا بدير القدي
 اآلباء غربي مدينة اإلسكندرية وهناك زاد في نسكه . 

ولما جلس البابا بطرس الرابع والثالثين على كرسي الكرازة المرقسية استحضره وجعله كاتما لسره 
فسار سيرة حسنة حتى أحبه الجميع ولذا فانه لما تنيح البابا بطرس اتفق رأى األساقفة على 

م ( 519يونيو سنة  11ش )  185أبيب سنة  1مته بطريركا فأعتلي كرسي البطريركية في رسا
 واحسن الرعاية وكتب رسائل وميامر كثيرة . 

وكان ببرية االسقيط بعض اتباع مليتيوس االسيوطي الذين كانوا يشربون الخمر عدة مرات أثناء 
ن ان السيد المسيح نأول تالميذه الليل إذا عزموا في صباحه على التقرب من األسرار زاعمي

كآسين األول لم يقل عنها هذا دمي وفي الثانية قال هذا دمي . فبين لهم القديس داميانوس 
غلطهم وكشف له خطاهم وأبان أن الكأس األولي كانت كأس الفصح اليهودي وقد أبطلها بالكأس 

من أن يتقدم إلى السر المقدس الثانية وان القوانين الكنسية تمنع من يذوق شيئا قبل التنأول 
 فرجع البعض وأما الذين لم يرجعوا عن سوء رأيهم فقد طردهم من البرية . 

ولما تنيح البابا ثاؤفانيوس بطريرك أنطاكية رسموا خلفا له يدعي بطرس وكان غليظ القلب مظلما 
دعي القول بان اهلل في أفكاره فكتب رسالة إلى البابا داميانوس يقول له فيها : انه ال ضرورة تست

هو ثالثة أقانيم . فلما وقف عليها البابا داميانوس اتقد غيرة وكتب له رسالة بين فيها أن اهلل 
وان كان بال شك واحدا في جوهره وذاته أال أنه واحد موصوف بثالثة أقانيم طبيعة واحدة ، الهوت 

ستشهد على ذلك بأقوال كثيرين من اآلباء القديسين ول كن بطرس هذا لم يرد أن يهتدي واحد ، وا 
إلى الحق وأصر على عناده فأمر البابا داميانوس بعدم ذكره في القداس مدة عشرين سنة حتى 

 مات هذا المجدف . 
وقضي البابا داميانوس خمسا وثالثين سنة واحد عشر شهرا وستة عشر يوًما يعلم ويعظ رعيته 

 وتنيح في شيخوخة صالحة .
 ربنا المجد دائًما . آمينصالته تكون معنا ، ول

 إفتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير األنبا رويس
 2918من يونيو عام  15للشهداء األطهار الموافق الثالثاء  2184في مثل هذا اليوم من عام 

وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو المائة والسادس عشر في سلسلة باباوات 
رقسي السكندري احتفلت الكنيسة المقدسة بافتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة القائمة الكرسي الم

 بدير األنبا رويس الذي كان يعرف أيضا بدير الخندق . 
وقد أقيم لهذه المناسبة ولمناسبة عودة رفات القديس مرقس الرسول من روما بعد أن ظل في 
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نذ القرن التاسع للميالد احتفال ديني كبير رأسه البابا مدينة البندقية بإيطاليا أحد عشر قرنا أي م
كيرلس السادس وشهده الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر العربية واإلمبراطور 

هيالسالسي األول إمبراطور أثيوبيا وعدد كبير من رؤساء األديان ومندوبي الكنائس في كل العالم 
يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان كان من بينهم البطريرك مار أغناطيوس 

 األرثوذكس . 
وقد ألقيت كلمات هامة وبلغات مختلفة لهذه المناسبة من البابا كيرلس السادس ومن بطريرك 
السريان األرثوذكس ومن الكاردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وبطريرك جاثليق 

مجلس الكنائس العالمي وبطريرك موسكو وكل روسيا وقد عبر الكل عن أثيوبيا والسكرتير العام ل
كبار   فرحتهم بهذا اليوم السعيد وحيوا كنيسة اإلسكندرية ذات التاريخ المجيد تحية تقدير وا 

مبراطور أثيوبيا إلى مدخل الكاتدرائية  وفي نهاية الكلمات انتقل البابا ومعه رئيس الجمهورية وا 
 تار عن اللوحة التذكارية التي أقيمت تخليدا لهذا اليوم التاريخي . الجديدة وأزاحوا الس

وقد شهد الحفل الصحفيون ومندوبو وكاالت األنباء العالمية واإلذاعة والتليفزيون فضال عن ستة 
 آالف بين مصريين وأجانب . 

 بركة مار مرقس تشمل الجميع . آمين
 

إلى دهر الداهرين، وكرسيه مثول الشومس قودامى، ونسوله  وأجعل ذريته إل -:(12،28: 88)مز مزمور العشية
 إلإلى دهر الدهر يدوم، وكرسيه مثل أيام السماء. هلليلويا 

إعد ا عدا إءدت  ق  قاننيءدم اليدوا ق ليد  وعدبا   نادا نسلدب قاذاذدا ذسد   = وأجعل ذريته إلى دهور الوداهرين
ي  وة قا ب جااءم عل" ن ء  قاذس ي نيم الاك قاذاذا ذس   ناا ي  = كرسيه مثل الشمس قداميلاتا قا ابقء  

 اا يجل  عليه أذبًق 
 

  -(:11-28:9إنجيل العشية )لو
 و فيما هو يصلي على انفراد كان التالميذ معه فسالهم قائال من تقول الجموع اني انا. -28 "
 م.فاجابوا و قالوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ان نبيا من القدماء قا -29 
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال مسيح اهلل. -10 
 فانتهرهم و اوصى ان ال يقولوا ذلك الحد. -12 
قائال انه ينبغي ان ابن االنسان يتالم كثيرا و يرفض من الشيوخ و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و  -11 

 في اليوم الثالث يقوم.
 راد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه كل يوم و يتبعني.و قال للجميع ان ا -10 
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها. -14 
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 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و اهلك نفسه او خسرها. -15 
سان متى جاء بمجده و مجد االب و المالئكة الن من استحى بي و بكالمي فبهذا يستحي ابن االن -11 

 القديسين.
 "حقا اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ملكوت اهلل  -11 

 دد ة ألدد   ن ددا فدد  إنجيددل قارددبق  يءددأل قاءدديب ت  يددله إل ددا يرددول قانددا  إندد  أندداإل فدداا ب  اددتا ذددأا ينددوا النددا  
 ق قني اا ءيءتوجب أا يتأاا ت  يله و عاته، ذل  و ندءه ءيصلب  وات  يله قني اا قاصحيح  و ل

ا أ قب .. إبن البشر ينبغوي أن يتوألم. .ويقتول.. وفوي اليووم الثالوث يقووم أحود أن يتبعنوي فلينكور نفسوه ويحمول وق 
متوى جواء إبون اإلنسوان بمجوده ومجود أبيوه موع وانا  ناك  جب ا ا يح دل قاصدليب . صليبه كل يوم ويتبعني.

 .ئكته القديسينمال 
فيرفعوه فى كنيسة شعبه، وليباركوه فى مجلس الشيوخ، جعول أبووة مثول  " -(:02،10: 201مزمور باكر )مز

 "الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. هلليلويا  
 دددؤالء قآلذدداء قاربيءددوا ذدددبفاعاا عددا قني ددداا نددانوق ي فاددوا قا ءددديح فدد  ننيءدددته = فليرفعوووه فوووي كنيسووة شوووعبه

نداا  دو قا قعد  أبووة مثول الخوراف وندانوق يذدا نوا قاد ب فد   جلءداا  نده جادل = ه في مجلس الشيوخوليباركو 
إنجيل ذدان  تحدبث عدا تدتديح عيند  أع د"،  يبصر المستقيمون ويفرحونقاصااح و اذه ناال قف   و ي عا ا 

 وقا ان" أا  ا إندتحت عيناه  و قا ءتريا وع ف قا ب وذ ناته فيد ح ذاا ب 
ضًا فاا ب ي فع  ا  دأا  عاتده ويندوا  داذاا نداال قف اادا  وقا ءدتري وا يد وا ع دل قاد ب  دع  عداتاا وانا أي

 فيد حوا ذأنه عا ي يناا ي بب ا 
  -(:19-11:8إنجيل باكر )مر

 و جاء الى بيت صيدا فقدموا اليه اعمى و طلبوا اليه ان يلمسه. -11 "
و تفل في عينيه و وضع يديه عليه و ساله هل ابصر فاخذ بيد االعمى و اخرجه الى خارج القرية  -10 

 شيئا.
 فتطلع و قال ابصر الناس كاشجار يمشون. -14 
 ثم وضع يديه ايضا على عينيه و جعله يتطلع فعاد صحيحا و ابصر كل انسان جليا. -15 
 فارسله الى بيته قائال ال تدخل القرية و ال تقل الحد في القرية. -11 
و تالميذه الى قرى قيصرية فيلبس و في الطريق سال تالميذه قائال لهم من يقول ثم خرج يسوع  -11 

 الناس اني انا.
 فاجابوا يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون واحد من االنبياء. -18 
 "فقال لهم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال له انت المسيح   -19 

وقا ان" أا  ا يدتح وأنتم من تقولون أني أنا   أع " ويأت  ذاب لاك ءؤقل قا ب  نا ن   قاءيب قا ب يدتح عين
 قهلل عينيه يب ك أا قا ءيح  و إذا قهلل قاح  ن ا أب ك ذس   لاك 
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  -(:24:5-24:4البولس )عب

 (21-24:4)عب
 فاذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن اهلل فلنتمسك باالقرار. -24 " 
 الن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بال خطية. -25 
 "فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة و نجد نعمة عونا في حينه.  -21 

 (24-2:5)عب
عن  الن كل رئيس كهنة ماخوذ من الناس يقام الجل الناس في ما هلل لكي يقدم قرابين و ذبائح -2 " 

 الخطايا.
 قادرا ان يترفق بالجهال و الضالين اذ هو ايضا محاط بالضعف. -1 
 و لهذا الضعف يلتزم انه كما يقدم عن الخطايا الجل الشعب هكذا ايضا الجل نفسه. -0 
 و ال ياخذ احد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من اهلل كما هرون ايضا. -4 
 ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له انت ابني انا اليوم ولدتك.كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه  -5 
 كما يقول ايضا في موضع اخر انت كاهن الى االبد على رتبة ملكي صادق. -1 
الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد و دموع طلبات و تضرعات للقادر ان يخلصه من الموت و  -1 

 سمع له من اجل تقواه.
 م الطاعة مما تالم به.مع كونه ابنا تعل -8 
 و اذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خالص ابدي. -9 
 مدعوا من اهلل رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. -20 
 الذي من جهته الكالم كثير عندنا و عسر التفسير لننطق به اذ قد صرتم متباطئي المسامع. -22 
طول الزمان تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي اركان بداءة النكم اذ كان ينبغي ان تكونوا معلمين لسبب  -21 

 اقوال اهلل و صرتم محتاجين الى اللبن ال الى طعام قوي.
 الن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كالم البر النه طفل. -20 
يووز بووين و امووا الطعووام القوووي فللبووالغين الووذين بسووبب التموورن قوود صووارت لهووم الحووواس مدربووة علووى التمي -24 

 "الخير و الشر 
 .طقس ملكي صادقعل" قهلل  و قالي يلتا   عاته قاليا = ال يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه

 
 -(:9-2: 2بط2الكاثوليكون )

بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنتس و غالطية و كبدوكية و اسيا و بيثينية  -2 " 
 المختارين.
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ب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة و بمقتضى علم اهلل اال -1 
 السالم.

مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح  -0 
 من االموات.

 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -4 
 انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير. -5 
 الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -1 
لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و  -1 

 استعالن يسوع المسيح. المجد عند
ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  -8 

 مجيد.
 "نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس   -9 

ع وانددا  دد والخووالص المسووتعد أن يعلوون فووي الزمووان األخيووريحددبينا عددا قآلالا قاتدد  يجددب أا تحت لاددا قاننيءددم 
 و له قآلالا يء ح ذاا قهلل التنريم . تبتهجون اآلن يسيراً قنذتااج 

 
 -(:14-2:21اإلبركسيس )أع

 و في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة. -2 "  
 فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف. -1 
 ايام الفطير. و اذ راى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا و كانت -0 
و لما امسكه وضعه في السجن مسلما اياه الى اربعة ارابع من العسكر ليحرسوه ناويا ان يقدمه بعد  -4 

 الفصح الى الشعب.
 فكان بطرس محروسا في السجن و اما الكنيسة فكانت تصير منها صالة بلجاجة الى اهلل من اجله. -5 
طرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين و و لما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه كان ب -1 

 كان قدام الباب حراس يحرسون السجن.
و اذا مالك الرب اقبل و نور اضاء في البيت فضرب جنب بطرس و ايقظه قائال قم عاجال فسقطت  -1 

 السلسلتان من يديه.
 رداءك و اتبعني. و قال له المالك تمنطق و البس نعليك ففعل هكذا فقال له البس -8 
 فخرج يتبعه و كان ال يعلم ان الذي جرى بواسطة المالك هو حقيقي بل يظن انه ينظر رؤيا. -9 
فجازا المحرس االول و الثاني و اتيا الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة فانفتح لهما من ذاته  -20 

 فخرجا و تقدما زقاقا واحدا و للوقت فارقه المالك.
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ل بطرس و هو قد رجع الى نفسه االن علمت يقينا ان الرب ارسل مالكه و انقذني من يد هيرودس فقا -22 
 و من كل انتظار شعب اليهود.

 ثم جاء و هو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس حيث كان كثيرون مجتمعين و هم يصلون. -21 
 لتسمع. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودا -20 
فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل ركضت الى داخل و اخبرت ان بطرس واقف قدام  -24 

 الباب.
 فقالوا لها انت تهذين و اما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو فقالوا انه مالكه. -25 
 و اما بطرس فلبث يقرع فلما فتحوا و راوه اندهشوا. -21 
يسكتوا و حدثهم كيف اخرجه الرب من السجن و قال اخبروا يعقوب و االخوة بهذا فاشار اليهم بيده ل -21 

 ثم خرج و ذهب الى موضع اخر.
 فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس. -28 
ن اليهودية و اما هيرودس فلما طلبه و لم يجده فحص الحراس و امر ان ينقادوا الى القتل ثم نزل م -29 

 الى قيصرية و اقام هناك.
و كان هيرودس ساخطا على الصوريين و الصيداويين فحضروا اليه بنفس واحدة و استعطفوا  -10 

 بالستس الناظر على مضجع الملك ثم صاروا يلتمسون المصالحة الن كورتهم تقتات من كورة الملك.
 على كرسي الملك و جعل يخاطبهم.ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية و جلس  -12 
 فصرخ الشعب هذا صوت اله ال صوت انسان. -11 
 ففي الحال ضربه مالك الرب النه لم يعط المجد هلل فصار ياكله الدود و مات. -10 
 "و اما كلمة اهلل فكانت تنمو و تزيد  -14 

م  وادن حظ أا قاد ب تد ك  يدد وب  ذسد   قاتل يدل تدأاا و ندلق ذسدد   لداتا قا دابقء ون   دا  دات وقاننيءددم ذا يد
يرتل ياروب وادا ي ءدل اده   ندًا ينردله فادو  دب أتدا ع لده  أ دا ذسد   قادلي ادا يدتا عل ده فلردب أ ءدل قهلل اده   ندًا 

(11:19ينرددددددله حتدددددد" يددددددتا ع لدددددده  فايدددددد وب  اددددددا ينددددددا ادددددده ءددددددلساا أا اددددددا ينددددددا  ددددددب أعسدددددد"  ددددددا فددددددوق )يددددددو
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          اليوم الثاني والعشرون من شهر كيهك
 تذكار المالك غبريال

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 س:وووووووووووووووووووووبولال

 (1،1: 00مز)
 (18-14:21)مت
 (8: 91مز)

 (10-20:28)مت
 (28-5:1)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-0:2بط2)
 (00-12:20)أع
 (2: 201مز)

 (08-11:2)لو

 
 

  -:(08-11:2لو) إنجيل القداس
 رائيل المالك من اهلل الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة.و في الشهر السادس ارسل جب -11 "
 الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف و اسم العذراء مريم. -11 
 فدخل اليها المالك و قال سالم لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء. -18 
 ن تكون هذه التحية.فلما راته اضطربت من كالمه و فكرت ما عسى ا -19 
 فقال لها المالك ال تخافي يا مريم النك قد وجدت نعمة عند اهلل. -00 
 و ها انت ستحبلين و تلدين ابنا و تسمينه يسوع. -02 
 هذا يكون عظيما و ابن العلي يدعى و يعطيه الرب االله كرسي داود ابيه. -01 
 كه نهاية.و يملك على بيت يعقوب الى االبد و ال يكون لمل -00 
 فقالت مريم للمالك كيف يكون هذا و انا لست اعرف رجال. -04 
فاجاب المالك و قال لها الروح القدس يحل عليك و قوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك  -05 

 يدعى ابن اهلل.
دس لتلك و هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها و هذا هو الشهر السا -01 

 المدعوة عاقرا.
 النه ليس شيء غير ممكن لدى اهلل. -01 
 "  فقالت مريم هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها المالك -08 

 فصل ذ ا ة قا  ك جذ قئيل الال قء 
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أعترف لك يارب من كول قلبوي، ألنوك اسوتمعت كول كلموات فموي، أموام " -:(2: 201مز) مزمور إنجيل القداس
 "  المالئكة أرتل لك، وأسجد قدام هيكلك المقدس. هلليلويا

ارددب صدد نا  دد ناء قا  ئنددم فدد  = أعتوورف لووك يووا رب .. أسووجد قوودام هيكلووك المقوودس.. أمووام المالئكووة أرتوول لووك
 قاتءذيح  فااتءذيح  و ع ل قا  ئنم 

 
 كيهك 11  -السنكسار:

 تذكار المالك الجليل غبريال المبشر" 
المبشور ، وتكوريس كنيسوته فوي مدينوة قيسوارية وظهوور العجائوب يدال ار رئيس المالئكة غبرفي هذا اليوم تذك

بها . هوذا الموالك هوو الوذي أرسول إلوى العوذراء بالبشوارة الكريموة ، ولموا آتوي إليهوا قوال لهوا "السوالم لوك أيتهوا 
لهوذه البشوري مون فورح  الممتلئة نعمة الرب معك" وهوو الوذي بشور زكريوا بووالدة يوحنوا المعمودان . فبمقودار موا

وسرور كذلك يجب علينا إن نجتمع فوي عيوده بنيوة صوالحة ، متوسولين إليوه إن يشوفع فينوا أموام اهلل ليحفظنوا 
 " من فخأخ الشيطان . وينعم علينا بالخالص من خطايانا ، شفاعة هذا المالك الجليل تكون معنا . آمين

 
 إستشهاد القديس باخوم وضالوشام أخته" 

م ( إستشهد القديس باخوم وأخته ضالوشام وقود والودا  004للشهداء )  10ا اليوم أيضا من سنة في مثل هذ
من أبوين مسيحيين فقيرين يعمالن في فالحة األرض بقرية سفالق بحري أخميم وفي الثواني عشور مون عمور 

يودعي سومعان فوي باخوم تنيح والده وكانت والدته حبلي في الشهر السابع بأخته وعمل باخوم عند رجل غني 
بستانه ببلدة سفالق . وعند وصول أريوانوس والوي أنصونا إلوى أخمويم ليضوطهد المسويحيين أرسول جنووده إلوى 
قرية شنشيف لكي يأتوا بالمسيحيين وفي الطريق عنود سوفالق وجودوا القوديس بواخوم فامسوكه الجنوود وسوألوه 

فاغتواظ القائود وأمور الجنود أن يربطووا فوي  عن أسمه فقال " أنا مسيحي واعترف بالسيد المسيح إلهوا ومخلصوا
عنقه حجرا كبيرا . أما هو فطلب المعونة من اهلل وقام والحجر معلق عل عنقه فتعجبوا . ثم اقتادوه إلى الوالي 
بعد أن ربطوه من رجليه في عجلة ورأسه للخلف وهم يضربونه بقسوة وكانت تتبعه أموه وأختوه . ولموا وصولوا 

أن يثنيه عن أيمانه . ولما فشل أمر أن يضربوه بسياط من جلد البقر إلوى أن سوقط علوى به إلى الوالي حأول 
األرض مثل الميت . بعدها وقف ورشم ذاته بعالمة الصليب وسبح اهلل الذي جعله أهال أن يتألم ألجل اسمه . 

يمانهوا ومحبتهوا فتقدمت أخته ضالوشام وكانت تبلغ من العمر ثماني سنوات حتى أن الوالي اندهش مون قووة إ
للسوويد المسوويح . فضووربوها كثيوورا حتووى وقعووت علووى وجههووا وكووان أخوهووا بوواخوم يصوولي ألجلهووا فووأمر الوووالي أن 
يضعوا جمر نار على صدرها وجنبيها وضعوا سالسل حديد في عنقها ووضوعوها فوي خلقوين يغلوي فنوزل موالك 

يديه ورجليه وعذبوه بكل أنواع العذاب ، فوآمن نوراني وفتح الخلقين وأخرجها سالمة . أما باخوم فقلعوا أظافر 
كثيوورون موون الحاضوورين بسووبب احتمالهمووا . أخيوورا أموور الوووالي بقطووع رأسوويهما فنوواال إكليوول الشووهادة فووأتى أهوول 
سفالق وأخذوا الجسدين وكفنوهما ودفنوهما بإكرام جزيل وبنيت علوى اسوميهما كنيسوة بقريوة الصووامعة شورق 
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ال شوورق أخموويم أمووا جسووديهما فيوجوودان بجوووار خالهمووا األنبووا بسووادة األسووقف علووى بعوود عشوور كيلووومترات شووم
 " كيلو مترا جنوب أخميم ، بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين 15الشهيد بديره على بعد 

 01نياحة البابا أنسطاسيوس ال "
وات م تنيح األب القديس أنسطاسيوس السادس والثالثون من بابا 122في مثل هذا اليوم من سنة 

اإلسكندرية . كان هذا األب من أكابر اإلسكندرية ، وكان في أول أمره رئيسا على الديوان ، ثم صار فيما بعد 
قسا على كنيسة الثغر األسكندري ، وبعد قليل أختبر للبطريركية ، فاهتم بالكنائس اهتماما زائدا ، ورسم 

تعاد من الملكيين ما كانوا قد اغتصبوه ، ألنه أساقفة وكهنة على الجهات الخالية ، وشيد عدة كنائس ، واس
كان محبوبا منهم لعلمه وفضله وتقواه ، وارجع كثيرين منهم إلى اإليمان األرثوذكسي ، ولما مات ملك 
القسطنطينية ، وشي بعض األشرار إلى خليفته إن البطريرك لما رسم حرم الملك وأمانته ، فغضب الملك 

ن يسلم إلى أولوجيوس بطريرك الروم كنيسة قزمان و دميان وأوقافها ، فحزن وأرسل إلى والي اإلسكندرية إ
األب من ذلك كثيرا ، غير إن الرب عزاه من ناحية أخرى ، وذلك إن بطرس المخالف بطريرك أنطاكية كان قد 
مات ، وأقيم عوضا عنه راهب قديس عالم يسمي أثناسيوس قويم المعتقد ، الذي بمجرد أن صار بطريركا 
عمل على تجديد االتحاد بين كنيستي اإلسكندرية وأنطاكية ، فكتب رسالة باإليمان المستقيم ، وأرسلها إلى 

االب أنسطاسيوس ففرح بها جدا وجمع بعضا من األساقفة والكهنة وقراها عليهم ، ثم رد على األب 
كندرية ومعه األساقفة أثناسيوس بأنه يتمني من صميم قلبه إن يراه ، فحضر األب أثناسيوس إلى اإلس

والكهنة ، فلما علم بقدومه األب أنسطاسيوس ، وكان باألسقيط حضر إلى اإلسكندرية وذهب إلى البحر مع 
األساقفة والكهنة واستقبله بالتحية واإلكرام ، ثم عقدوا مجمعا بأحد األديرة التي على ساحل البحر استمر شهرا 

لبطريرك األنطاكي إلى كرسيه بسالم ، وكان األب أنسطاسيوس وهم يتباحثون في أصول الدين ، ثم عاد ا
مداوما على تعليم رعيته بنفسه وبكتبه ، وكان من كثرة علمه وفصاحته يكتب كل سنة كتابا ، وقد ظل على 

الكرسي البطريركي اثنتي عشرة سنة وستة اشهر وعشرة أيام ، كتب أثناءها اثني عشر كتابا رتبها على 
وهكذا إلى إن كتب الكتاب  Bوفي الثانية بحرف  Aقبطية أي انه ابتداء في أول سنة بحرف حروف الهجاء ال

 ، ثم تنيح بسالم .  Lالثاني عشر ورسمه بحرف 
 " صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

ذ ددا ة قااددل قء وذ ددا ة وتند ي  ننيءددته فدد   بينددم  يءددا يم وظاددو  قااجائدب ذاددا   ددو  دد ك  بوولايرغتووذكار المووالك 
 زن يا 

 .المالك غبريالبرمهات في تذكار 00وتقرأ هذه القراءات أيضًا يوم 
 السنكسار اليوم

 تذكار القديس يعقوب المقطع برمهات00
 تذكار نقل أعضاء القديس يعقوب الشهير بالمقطع
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ن الووثنيين كوانوا يعتبر القديس يعقوب المقطع من أشهر الشهداء الفارسيين . ْدعي بوالمقطع ، أل 
يبترون أعضاء جسمه عضًوا عضًوا ، أما هو فلم تحرموه تقطيوع أعضوائه عون حيواة التسوبيح اهلل 

 والشكر الدائم . آالمه الجسمية لم تنزع عنه فرح قلبه الداخلي .
 نشأته

كان والده من العظماء ، وكان محًبا للسيد المسيح ، يسلك بال لوم ، وقد بنوى كنيسوة علوى نفقتوه 
لخاصووة ، واشووتهر بمحبتووه للفقووراء واألراموول واأليتووام . تمتووع يعقوووب بالحيوواة المقدسووة منووذ نعومووة ا

 أظفاره ، نال قسًطا وافرًا من التعليم وتزوج امرأة تقية مؤمنة .
 مشير للملك سكراد

كووان القووديس يعقوووب المقطووع موون جنووود سووكراد بوون صووافور ملووك الفوورس . ولشووجاعته واسووتقامته 
مى الوودرجات فووي بووالط الملووك ، وكووان لووه عنوود الملووك حظوووة ودالووة حتووى أنووه كووان ارتقووى إلووى أسوو

 يستشيره في كثير من األمور .
كان الملك يعبد الشمس ، ولم يكن يمنع العبادة المسيحية ، لكن حدث أن أسقًفا قوام بحورق معبود 

يعقوووب الشوومس ، فثووار الملووك وصووار يضووطهد المسوويحيين بكوول قسوووٍة . اسووتطاع الملووك أن يغوووي 
لينكر اإليمان . وكان له خادم يدعى فاكيوس وكان مؤمًنا تقًيا ، صار فيموا بعود أسوقًفا وسوجل لنوا 

 حياة هذا الشهيد .
 رسالة من والدته وأخته

أبلغ فاكيوس خبر ارتداده لوالدته وزوجته ، فبكتاه بمرارة . انطلقتا إلى الكنيسة التي بناها والده ، 
ته . اهتدى تفكيرهما بإرشاد الروح القدس إلي بعث رسوالة إلوى يعقووب ووقفتا للصالة من أجل توب

 المرتد ، جاء فيها:
 "علمنا أنك حي ففرحنا جًدا .

ثووم فوجئنووا بارتوودادك عوون السوويد المسوويح بإرادتووك ، فحّزنووا عليووك كثيوورًا أكثوور موون حزننووا لووو كنووت قوود 
 انتقلت إلى السماء بإيمانك . . .
كليلك؟ هل في لحظة من الزمان تفقد   جهادك وا 

 لماذا لم ترجع إلى نفسك؟
 هل فكّرت في الدينونة الرهيبة؟

 أما تخاف اهلل وترتعد من قوة اهلل العظيمة التي سوف تأتي عليك؟ 
لقد كان في إمكانك أن تجلس حول السيد المسيح في العرش ، لكنك سووف تكوون علوى اليسوار ، 

 دك . . . مرفوًضا من اهلل ومالئكته وقديسيه بسبب ارتدا
 لماذا تركت عنك اإليمان بالسيد المسيح واتبعت العناصر المخلوقة كالنار والشمس؟ 

 فإن لبثت على ما أنت عليه تبرأنا منك وحسبناك كغريٍب عنا" . 



 ام )  اليوم الثاني والعشرون من شهر كيهك(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األي

 

 
379 

إذ قرأ الرسالة انفتح قلبه والتهبت مشاعره بقوة عظيمة ، فصار يبكي بمرارة ، وسقط علوى األرض 
هووذا قوود تغربووت عوون أهلووي وجنسووي ، فكيووف يكووون أمووري مووع سوويدي  ، وقووال: "إذا كنووت بعملووي

 ومخلصي يسوع المسيح؟" ثم ترك خدمة الملك وانقطع لقراءة الكتب المقدسة والعبادة .
 رؤيا سماوية

إذ قودم توبوة انطلووق إلوى األب األسوقف وتحوودث معوه بصوراحٍة كاملووة ، ثوم ذهوب إلووى والدتوه وأختووه 
ك الوورب فووي رؤيووا ، وقووال لووه: "قووم اآلن يووا يعقوووب بقوووة الووروح يطمئنهمووا . بعوود ذلووك ظهوور لووه مووال 

القدس ، وخذ بركة الكتاب المقدس حتى تتعلم كيف تسلك كموا يحوق إلنجيول المسويح . أنظور إلوى 
 الحياة الدائمة ، أورشليم السماوية" .

بركوة انتبه يعقوب من نومه فجثا وصلى إلى اهلل بدموٍع وانسوحاق قلوٍب ، وطلوب منوه نعموة وقووة و 
 واالستحقاق لحمل اسمه القدوس .

 آالمه من أجل اإليمان
ذ تأكوود موون تحولووه عوون عبووادة األوثووان ورجوعووه إلووى اإليمووان  إذ سوومع الملووك أمووره اسووتدعاه ، وا 
المسيحي حاول أن يستمليه بكول طريقوة فلوم يفلوح . قودم لوه الملوك عوروٍض مغريوة كصوديٍق لوه ، 

ة ، أما صداقة المصلوب فباقيوة إلوى األبود . مهموا تعطينوي أجابه: "ثق أيها الملك أن صداقتك زائل
 من كرامات ومجد وأكاليل فهي باطلة . . ." 

ذا لم ينثِن عون رأيوه ُتقطوع أعضواؤه بالسوكاكين . فقطعووا أصوابع  عندئذ أمر بضربه ضرًبا موجًعا وا 
ائاًل: "اقبول يديه ورجليه وفخذيه وساعديه ، وكان كلموا قطعووا عضوًوا مون أعضوائه يرتول ويسوبح قو

مني يا رب تقليم أطراف الشجرة قرباًنا ذكًيا مقبواًلأمامك ، وساعدني على كمال سعيي" . ولوم يبوَق 
من جسمه إال رأسه وصودره ووسوطه . ولموا علوم بودنو سواعته األخيورة سوأل الورب مون أجول العوالم 

"لويس لوي رجوالن  والشعب لكي يرحمهم ويتحنن عليهم معتوذرًا عون عودم وقوفوه أموام عّزتوه بقولوه:
لكي أقف أمامك وال يدان أبسطهما قدامك ، وهوذا أعضائي مطروحة حولي ، فاقبل نفسي إليك يا 

 رب" .
 ْحرم من قدميه لكن نفسه كانت تسير بخطوات سريعة نحو الفردوس . 

 وُبترت يداه لكن أعماقه كانت تتسلم غنى نعمة اهلل الفائقة . 
 ان بهًيا للغاية في عيني اهلل وأعين السمائيين .وُشّوه جسمه في هذا العالم ، فك

أخذ الملك منه موقًفا مضاًدا ، فظهور لوه ملوك الملووك ، السويد المسويح ، وعوزاه وقوواه ، فابتهجوت 
 نفسه .

 م .410هاتور سنة  11أسرع أحد الجند وقطع رأسه فنال إكليل الشهادة ، وكان ذلك في 
 دفنه

حيووث موضووع استشووهاده وتقوودم معهمووا بعووض المووؤمنين .  إذ سوومعت والدتووه وأختووه أسوورعتا إلووى
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امتزجت دمووع الفورح بإكليلوه موع دمووع الحوزن ، وكوان الكول يقَّبلونوه ، ثوم كفنووه فوي أكفوان فواخرة 
 وسكبوا أطياًبا فاخرة ودفنوه بإكراٍم عظيٍم .

 كنيسة القديس يعقوب المقطع
وأنوريوس . ولما علم ملوك الفورس بوذلك ُبنيت له كنيسة ودير في زمن الملكين البارين أركاديوس 

وبظهور اآليات والعجائب من جسد هذا القديس وغيره من الشهداء الكرام أمر بحرق سائر أجساد 
الشهداء في كل أنحاء مملكته ، فوأتى بعوض الموؤمنين وأخوذوا جسود القوديس يعقووب وتوجهووا بوه 

. بقووى هنوواك حتووى زمووان ملووك إلووى أورشووليم ، ووضووعوه عنوود القووديس بطوورس الرهوواوي أسووقف غووزة 
مرقيان الملوك الوذي اضوطهد األرثوذكسويين فوي كول مكوان ، فأخوذ القوديس بطورس األسوقف الجسود 
 وحضر به إلى الديار المصرية ، وذهب به إلى البهنسا ، وأقام هناك في دير به رهبان قديسون . 

المقدس أن ظهر لهم وحدث فيما هم يسبحون وقت الساعة السادسة في المكان الذي فيه الجسد 
القديس يعقوب مع جماعة من شهداء الفرس ، واشتركوا معهم في التراتيل وباركوهم وغابوا عنهم 
بعود أن قووال لهووم القووديس يعقووب إن جسوودي يكووون ههنووا كمووا أمور الوورب . ولمووا أراد األنبووا بطوورس 

أيووديهم إلووى  األسووقف العووودة إلووى بووالده حموول الجسوود معووه ولمووا وصوول إلووى البحوور ُخِطووف موون بووين
 المكان الذي كان به .

تحتفل الكنيسة بتذكار نقل أعضائه في الثالثين مون شوهر برمهوات ، وتوذكار تكوريس كنيسوته فوي 
 السابع عشر من كيهك ، وبعيد استشهاده في السابع والعشرين من شهر هاتور .
الته تكون كما تجد ترجمة حياته وشهادته تحت اليوم السابع والعشرين من شهر هاتور . ص

 معنا ولربنا المجد دائًما . آمين .
 تذكار المالك غبلاير

في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس المالئكة جبرائيل المبشر الذي لعظم منزلته لد ى اهلل 
استحق أن يحمل البشارة بابنه الوحيد إلى القديسة مريم البتول . وهو الذي سبق فأنبا دانيال 

شعب اإلسرائيلي من السبي وعن مجيء السيد المسيح له المجد لخالص العالم النبي عن عودة ال
 وعن إبطال الذبائح آمين

 نياحة شمشون أحد قضاة بنى إسرائيل
في هذا اليوم تذكار شمشون أحد قضاة بني اسرائيل وكان اسم والد هذا البار منوح من سوبط دان 

ه وأمرهووا أن تتجنووب النجاسووات موون األطعمووة وكانووت أمووه عوواقرا فأتاهووا مووالك الوورب وبشوورها بموويالد
وشرب المسكرات ما دامت حاملة به . وأن ال تحلق شعر رأسوه ألنوه يكوون نوذيرا هلل . وعلوي يديوه 
يتم خالص بنوي اسورائيل مون أهول فلسوطين فلموا أخبورت بعلهوا بموا كوان سوأل اهلل أن يريوه الموالك 

قلتوه لوه " . فحبلوت وولودت هوذا الصوديق فظهر له وقوال " أوص امرأتوك أن تحوافظ علوى تنفيوذ موا 
وباركه الرب وحل فيه روح اهلل فوثب تارة على أسد وشقه وتارة قتل من أهل فلسطين ثالثين رجال 
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وأحرق زرعهم فقاموا على بني يهوذا ليحاربوا ويعطووهم شمشوون فأعلموه بنوو يهووذا بواألمر فقوال 
ي " ولموا حلفووا لوه سولم ذاتوه فوأوثقوه بسلسولتين لهم " احلفوا أنتم أنكم ال تسلموني لهم وال تقتلوون

وسوولموه ألهوول فلسووطين فوثبوووا عليووه ليقتلوووه . فحوول عليووه روح القوووة موون عنوود الوورب القوووي وقطووع 
السلسلتين كخيط الكتان المحترق ثم وجد فك حمار فأخوذه وحوارب بوه فقتول ألفوا مون راكبوي الخيول 

تجنن عليه وينبوع لوه عوين مواء عوذب فشورب ولما عطش وأشرف على الموت سأل اهلل تعالي أن ي
وتقوي ولما راقبوه وهو دأخل غزة ليمسكوه قام في الليول وفوك بواب غوزة وحملوه علوى كتفيوه وسوار 

 حتى راس الجبل 
وبعد ذلك أرسلوا إلى زوجته ووعدوها بعطايا جزيلة لتستعلم منه عن سر قوته ولما أعلمها أن 

لمت أعداءه فكمنوا له ولما نام دخلوا عليه وحلقوا رأسه قوته في شعره ألنه نذير هلل قامت وأع
فضعفت قوته فقيدوه ومضوا به إلى بالدهم وأهانوه وقلعوا عينيه وبعد هذا نبت شعره ثانية وعادت 
إليه قوته فدخل إلى هيكل الوثن في يوم عيد الصنم وكان مجتمعا فيه جميع أهل غزة فوقف في 

وأخر بيساره ثم جمع يديه وقال " على وعلي أعدائي " فسقط وسط الهيكل وأحاط عمودا بيمينه 
العمودان وسقط الهيكل بسقوطهما فمات كل من كان فيه وكان عدد الذين ماتوا في هذا الوقت 

أكثر من الذين قتلهم طول عمره ثم مات هو أيضا في جملتهم وكانت مدة حكمه في بني اسرائيل 
 د دائًما آمينعشرين سنة ثم تنيح بسالم ولربنا المج

 
ُيعسووكر مووالك الوورب حووول كوول خائفيووه وينجوويهم، ذوقوووا وانظووروا مووا أطيووب  إل -:(1،1: 00مووز) مزمووور العشووية

 إل الرب، طوبى لإلنسان المتكل عليه. هلليلويا
 نا ن   ح قءم قا  ئنم ا اب قهلل، فاا أ وقح لاب م   ءلم اللب م = يعسكر مالك الرب حول خائفيه وينجيهم

 (14:1اتيبيا أا ي يوق قال ص )عب جل قا
قا د نا يدبعونا انتدلوق حد وة قهلل و حذتده و عايتده وأنده أ د ننا  دع قاءد ائييا فد  = ذوقوا وانظروا ما أطيوب الورب

 تءاذيحاا وأف قحاا ذل أا ياءن وق حوانا اننجو  ا  ؤق  قت قاابو قا  ي  
 

  -:(18-14:21مت) إنجيل العشية
 تالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.حينئذ قال يسوع ل -14 "
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها. -15 
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -11 
 تي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.فان ابن االنسان سوف يا -11 
 "  الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته -18 

 إبن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله.
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اسجدوا هلل يا جميع مالئكته، سمعت صهيون ففرحت، وتهللوت بنوات اليهوديوة،  " -:(8: 91مز) مزمور باكر

 "  من أجل أحكامك يارب. هلليلويا
وفدد   ز ددو  قاردبق  إلإءددجب  دبقا  ينلددك قا رددب إل  اردب صدد نا  د ناء قا  ئنددم فدد  إسوجدوا لووه يووا جميووع مالئكتووه 

يدا  دا صدااحت = من أجل أحكامك يا رب سمعت صهيون ففرحت.قاءجوب وقاتءذيح هلل، و لق  ا صا  يد حنا  
 ق  ضييا  ع قاء ائييا وجالت قنينيا وقحبًق 

 
 -:(10-20:28مت) إنجيل باكر

انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ان مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرون  -20 " 
 وجه ابي الذي في السماوات.

 يخلص ما قد هلك. الن ابن االنسان قد جاء لكي -22 
ماذا تظنون ان كان النسان مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبال و  -21 

 يذهب يطلب الضال.
 و ان اتفق ان يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل. -20 
 السماوات ان يهلك احد هؤالء الصغار.هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في  -24 
 و ان اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك. -25 
 و ان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة. -21 
 الكنيسة فليكن عندك كالوثني و العشار. و ان لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ان لم يسمع من -21 
الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض يكون مربوطا في السماء و كل ما تحلونه على االرض  -28 

 يكون محلوال في السماء.
و اقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي  -29 

 ماوات.الذي في الس
 "  النه حيثما اجتمع اثنان او ثالثة باسمي فهناك اكون في وسطهم -10 

ذند  قا داوا فااصغا  ااا   ئنم تحدظاا، و ؤالء = هنا نرى مالئكة الصغار في السموات ينظرون وجه اآلب
د هوووؤالء ال يهلوووك أحوووقا  ئندددم ايءدددوق ضددداافًا، ذدددل  دددو ينظددد وا وجددده قآلب  ونددد   أا   ددديئم قآلب قاءددد اوي أا 

 .الصغار
 

  -:(28-5:1عب) البولس
 فانه لمالئكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. -5 "
 لكن شهد واحد في موضع قائال ما هو االنسان حتى تذكره او ابن االنسان حتى تفتقده. -1 
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 وضعته قليال عن المالئكة بمجد و كرامة كللته و اقمته على اعمال يديك. -1 
كل شيء تحت قدميه النه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على اننا االن لسنا  اخضعت -8 

 نرى الكل بعد مخضعا له.
و لكن الذي وضع قليال عن المالئكة يسوع نراه مكلال بالمجد و الكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق  -9 

 بنعمة اهلل الموت الجل كل واحد.
من اجله الكل و به الكل و هو ات بابناء كثيرين الى المجد ان يكمل رئيس  النه الق بذاك الذي -20 

 خالصهم باالالم.
 الن المقدس و المقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب ال يستحي ان يدعوهم اخوة. -22 
 قائال اخبر باسمك اخوتي و في وسط الكنيسة اسبحك. -21 
 ها انا و االوالد الذين اعطانيهم اهلل.و ايضا انا اكون متوكال عليه و ايضا  -20 
فاذ قد تشارك االوالد في اللحم و الدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له  -24 

 سلطان الموت اي ابليس.
 و يعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. -25 
 ئكة بل يمسك نسل ابراهيم.النه حقا ليس يمسك المال  -21 
من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما و رئيس كهنة امينا في ما هلل حتى  -21 

 يكفر خطايا الشعب.
 "  النه في ما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين -28 

اا وسذياتدده  قننءدداا قاددلي أحذدده وجدداء ندد   قا ءدديح قاددلي تجءددب وانندده اددا يألددل سذياددم قا  ئنددم ذددل  ددنل قننءدد
 أنقصته قلوياًل عون المالئكوةوف  تجءدبه . حقًا ليس ُيمِسك المالئكة بل ُيمسك نسل إبراهيمايدبيه وي وت عنه  

ذدل ندل قالليردم لاضدام . نراه مكلاًل بالمجد والكرامة. ولمالئكة لم يخضع العالم العتيودوانا ناا  لق و تيًا  ننا 
 قانل م قناا  الااراا يءوا 

 
 -:(21-0: 2بط2) الكاثوليكون

مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع  -0 " 
 المسيح من االموات.

 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -4 
 بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير.انتم الذين بقوة اهلل محروسون  -5 
 الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -1 
لكي تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و  -1 

 المجد عند استعالن يسوع المسيح.
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لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  ذلك و ان -8 
 مجيد.

 نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -20 
لمسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح ا -22 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
الووذين اعلوون لهووم انهووم لوويس النفسووهم بوول لنووا كووانوا يخوودمون بهووذه االمووور التووي اخبوورتم بهووا انووتم االن  -21 

 "  بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها
وأعسد" قا ءديح . ميراث ال يبلى وال يتدنس وال يضومحل محفوظوًا لنوا فوي السومواتءب قا ءيح ناا اينوا انا تج

 .بأمور تشتهي المالئكة أن تطلع عليهااننيءته لبقا يلذ ونا 
 

 -:(00-12:20أع) اإلبركسيس
ذي تطلبونه ما هو فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلوا اليه من قبل كرنيليوس و قال ها انا ال -12  " 

 السبب الذي حضرتم الجله.
فقالوا ان كرنيليوس قائد مئة رجال بارا و خائف اهلل و مشهودا له من كل امة اليهود اوحي اليه بمالك  -11 

 مقدس ان يستدعيك الى بيته و يسمع منك كالما.
 الذين من يافا رافقوه.فدعاهم الى داخل و اضافهم ثم في الغد خرج بطرس معهم و اناس من االخوة  -10 
 و في الغد دخلوا قيصرية و اما كرنيليوس فكان ينتظرهم و قد دعا انسباءه و اصدقاءه االقربين. -14 
 و لما دخل بطرس استقبله كرنيليوس و سجد واقعا على قدميه. -15 
 فاقامه بطرس قائال قم انا ايضا انسان. -11 
 مجتمعين. ثم دخل و هو يتكلم معه و وجد كثيرين -11 
فقال لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه و اما انا  -18 

 فقد اراني اهلل ان ال اقول عن انسان ما انه دنس او نجس.
 فلذلك جئت من دون مناقضة اذ استدعيتموني فاستخبركم الي سبب استدعيتموني. -19 
اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما و في الساعة التاسعة كنت اصلي في  فقال كرنيليوس منذ -00 

 بيتي و اذا رجل قد وقف امامي بلباس المع.
 و قال يا كرنيليوس سمعت صالتك و ذكرت صدقاتك امام اهلل. -02 
فهو فارسل الى يافا و استدعي سمعان الملقب بطرس انه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر  -01 

 متى جاء يكلمك.
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فارسلت اليك حاال و انت فعلت حسنا اذ جئت و االن نحن جميعا حاضرون اموام اهلل لنسومع جميوع موا  -00 
 " امرك به اهلل

ندددددد    نددددددا  صددددددم إ ءددددددال  دددددد ك ان نيليددددددو   فاا  ئنددددددم أ وقح   ءددددددلم اللب ددددددم الاتيددددددبيا أا ي يددددددوق قالدددددد ص 
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           اليوم الثامن والعشرون من شهر كيهك

 برمون الميالد المقدس

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 قراءات برمون عيد الميالد المجيد

 (24-2:4يو2(    الكاثوليكون: )0،10، 1:  49مز مزمور عشية: )
 (15-20:20(          اإلبركسيس: )أع21-2:2إنجيل عشية: )مت

 (0:  209مز (        مزمور إنجيل القداس: )1،  2:  15مز مزمور باكر: )
 (10-2:1(           إنجيل القداس: )لو15-28:2إنجيل باكر: )مت

 (28:4-25:0البولس: )غل
 

  -:(10 - 2 : 1)لو  إنجيل القداس
 و في تلك االيام صدر امر من اوغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة. -2 "
 و هذا االكتتاب االول جرى اذ كان كيرينيوس والي سورية. -1 
 فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته. -0 
لتي تدعى بيت لحم فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود ا -4 

 لكونه من بيت داود و عشيرته.
 ليكتتب مع مريم امراته المخطوبة و هي حبلى. -5 
 و بينما هما هناك تمت ايامها لتلد. -1 
 فولدت ابنها البكر و قمطته و اضجعته في المذود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. -1 
 ات الليل على رعيتهم.و كان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراس -8 
 و اذا مالك الرب وقف بهم و مجد الرب اضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. -9 
 فقال لهم المالك ال تخافوا فها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. -20 
 انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. -22 
 مقمطا مضجعا في مذود.و هذه لكم العالمة تجدون طفال  -21 
 و ظهر بغتة مع المالك جمهور من الجند السماوي مسبحين اهلل و قائلين. -20 
 المجد هلل في االعالي و على االرض السالم و بالناس المسرة. -24 
و لما مضت عنهم المالئكة الى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب االن الى بيت لحم و  -25 

 االمر الواقع الذي اعلمنا به الرب. ننظر هذا
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 فجاءوا مسرعين و وجدوا مريم و يوسف و الطفل مضجعا في المذود. -21 
 فلما راوه اخبروا بالكالم الذي قيل لهم عن هذا الصبي. -21 
 و كل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. -28 
 ة به في قلبها.و اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكالم متفكر  -29 
 "  ثم رجع الرعاة و هم يمجدون اهلل و يسبحونه على كل ما سمعوه و راوه كما قيل لهم -10 

 :  صم قا ي ب وذ ا ة قا  ئنم وتءذحم قا  ئنم إنجيل القداس
 

معك الرئاسة فوى يووم قوتوك، فوى بهواء القديسوين، مون الوبطن قبول  " -:(0:  209)مز  مزمور إنجيل القداس
 "  الصبح، ولدتك. هلليلوياكوكب 

: ن ا يحبث يوا قاج ام قااظي م وت تل قاننيءم  ز و  إلذيك أي ونو إل أ  ع  ك يا قهلل ال ءيح مزمور اإلنجيل
ف" قاءاعم قايانيم ع  ة ءاعم قابفا اترول اه، واو أنك يا  ب  ذلت قا وت وقابفا إال أننا نا ف  ا أنت، فأنت 

ا   نلق  نا، فنحا نء ع ف" قننجيل أا قا ءيح  ُوِاَب ف"  زوب  وتأت" قاننيءم قهلل قاجاا  عل" قاا هلل قااظي
إل ات اب ااظ ته ذين ا  و ف" حاام إتضاا  وت اب معك الرئاسة فى يوم قوتك فى بهاء القديسينات تل اه إل
 إل من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك زايته إل

 ف حق  ب ك فااننيءم ت يب أا ترول، واو أنك  تضع انننا نا  
 

 كيهك 18   -السنكسار:
 برمون عيد الميالد المجيد" 

برامون عيد الميالد المجيد ) العادة أن يكون البرامون يوًما واحدا ولكن إذا وقع العيد يوم االثنين فيكون 
ذا وقع العيد يوم األحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت( -البرامون أيام الجمعة والسبت واألحد    وا 

رتبت الكنيسة المقدسة أن يكون برامون عيد الميالد المجيد وكلمة برامون يونانية األصل معناها االستعداد 
للعيد وتعني هنا االستعداد الستقبال ميالد الرب بصوم انقطاعي فوق العادة نسأل مخلصنا أن يطهرنا من 

ئقا له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس خطايانا ويجعلنا أهال الستقبال ميالده العجيب استقباال روحيا ال 
 آمين 

 .  + استعداد للعيد والصيام للمساء وبدون سمك 
 + إذا جاء برمون الميالد أكثر من يوم تقرأ فصوله وتكرر يوميا حتى في اآلحاد .  
 " بان .+ ليلة العيد : ال تقال مزامير باكر وال نصف الليل وال الساعات ويقدم الحمل بلحن ال للقر  
 امرأة من مدينة أنصنا 14رجل ، و 250إستشهاد  "

في مثل هذا اليوم إستشهد مائة وخمسون رجال وأربع وعشرون امرأة ، كانوا من أهل أنصنا يعبدون األصنام 
. واتفق حضورهم إلى دار الوالية ، فشاهدوا الجند يعذبون القديس بولس السرياني . الن الوالي كان قد أمر 
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ذ وضعوا المسامير في عينيه حتى عمي  بان تحمي مسامير في النار وتوضع في عيني هذا القديس . وا 
بصره . ثم القوه في السجن ، وفي صباح الغد لما أحضروه كان هؤالء الرجال والنسوة حاضرين . فرأوا عينيه 

له وحده خالق الطبيعة سالمتين كما كانت أوال . فتعجبوا قائلين " ال يقدر على صنع مثل هذه اآلية إال اإل 
ومبدعها من العدم " ، ثم صاحوا بفم واحد قائلين " نحن مؤمنين باله القديس بولس " ، وتقدموا ساجدين 

أمام قدمي القديس طالبين إن يصلي من أجلهم . فأقامهم ودعا لهم بالخير . وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي ، 
ونالوا إكليل الشهادة . شفاعتهم تكون معنا ولربنا المجد دائًما واعترفوا بالسيد المسيح ، فأمر بقطع رؤوسهم 

 "  أبدًيا آمين .
 

مون صوهيون حسون بهواء جمالوه، اهلل يوأتي جهوارًا، وهنواك الطريوق  إل -:(0،10، 1:  49)مز  مزمور العشية
 إل  حيث ُأريه، خالص اهلل. هلليلويا

 ا ذن" قاذ   واب ف" صايوا إلقهلل يأت" جاا ًقإل إل ا صايوا حءا ذااء ج ااهإل ق ذ ا ج ااًل  مزمور عشية:
 أ  يتجءب ون قه  إلحيث أ يه ل ص قهللإل  و أت" ايللصنا  

 
  -:(21 - 2:  2)مت  إنجيل العشية

 كتاب ميالد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. -2  "
 ابراهيم ولد اسحق و اسحق ولد يعقوب و يعقوب ولد يهوذا و اخوته. -1 
 وذا ولد فارص و زارح من ثامار و فارص ولد حصرون و حصرون ولد ارام.و يه -0 
 و ارام ولد عميناداب و عميناداب ولد نحشون و نحشون ولد سلمون. -4 
 و سلمون ولد بوعز من راحاب و بوعز ولد عوبيد من راعوث و عوبيد ولد يسى. -5 
 ي الوريا.و يسى ولد داود الملك و داود الملك ولد سليمان من الت -1 
 و سليمان ولد رحبعام و رحبعام ولد ابيا و ابيا ولد اسا. -1 
 و اسا ولد يهوشافاط و يهوشافاط ولد يورام و يورام ولد عزيا. -8 
 و عزيا ولد يوثام و يوثام ولد احاز و احاز ولد حزقيا. -9 
 و حزقيا ولد منسى و منسى ولد امون و امون ولد يوشيا. -20 
 لد يكنيا و اخوته عند سبي بابل.و يوشيا و  -22 
 و بعد سبي بابل يكنيا ولد شالتيئيل و شالتيئيل ولد زربابل. -21 
 و زربابل ولد ابيهود و ابيهود ولد الياقيم و الياقيم ولد عازور. -20 
 و عازور ولد صادوق و صادوق ولد اخيم و اخيم ولد اليود. -24 
 متان و متان ولد يعقوب. و اليود ولد اليعازر و اليعازر ولد -25 
 و يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. -21 
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فجميع االجيال من ابراهيم الى داود اربعة عشور جويال و مون داود الوى سوبي بابول اربعوة عشور جويال و  -21 
 "  من سبي بابل الى المسيح اربعة عشر جيال

قا ءيح إذا بقوب إذا  إل فاا ءيح واب ايصي   لنًا فاو إذا بقوب  ف"  لق : إلنتاب  ي ب يءوا إنجيل عشية
 قننجيل ن    نءب قا ءيح ذااجءب 

 
اهلل ظواهر فوى اليهوديوة، وعظويم هوو اسومه فوى إسورائيل، صوار موضوعه  " -:(1،  2:  15)موز  مزمور بواكر

 " بسالم، ومسكنه فى صهيون. هلليلويا
وبيمإل  لق حيا تجءب وتأن   إلعظيا  و إء ه ف" إء قئيلإل قا ءيح  اظا ف" : إلقهلل ظا   ف" قايامزمور باكر

( وق  ا ة اتجءبه ين ل قا ز و  إلصا   وضاه ف" ءاايا و ءننه ف" 16:6قاننيءم قات" تء " إء قئيل قهلل )غل
 صايواإل 

 
 -:(15 - 28:  2)مت  إنجيل باكر

امه مخطوبة ليوسف قبل ان يجتمعا وجدت حبلى  اما والدة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم -28 " 
 من الروح القدس.

 فيوسف رجلها اذ كان بارا و لم يشا ان يشهرها اراد تخليتها سرا. -29 
و لكن فيما هو متفكر في هذه االمور اذا مالك الرب قد ظهر له في حلم قائال يا يوسف ابن داود ال  -10 

 به فيها هو من الروح القدس. تخف ان تاخذ مريم امراتك الن الذي حبل
 فستلد ابنا و تدعو اسمه يسوع النه يخلص شعبه من خطاياهم. -12 
 و هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. -11 
 هوذا العذراء تحبل و تلد ابنا و يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره اهلل معنا. -10 
 عل كما امره مالك الرب و اخذ امراته.فلما استيقظ يوسف من النوم ف -14 
 "  و لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر و دعا اسمه يسوع -15 

وف"  لق قننجيل ن   نيف ت ت والبة قا ءيح ق زا" إل  يا أ ه ُوجبت حذل"  ا قا وح قارب  ن ا  إنجيل باكر:
 قاربيءم   يا نرول ف" قاربق  أا قا ءيح تجءب وتأن   ا قا وح قارب  و ا قاال قء 

 
 -:(28:  4 - 25:  0)غل  البولس
 (19 - 25:  0)غل 

 ايها االخوة بحسب االنسان اقول ليس احد يبطل عهدا قد تمكن و لو من انسان او يزيد عليه. -25" 
و اما المواعيد فقيلت في ابراهيم و في نسله ال يقول و في االنسال كانه عن كثيرين بل كانه عن  -21 

 نسلك الذي هو المسيح.واحد و في 
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و انما اقول هذا ان الناموس الذي صار بعد اربع مئة و ثالثين سنة ال ينسخ عهدا قد سبق فتمكن  -21 
 من اهلل نحو المسيح حتى يبطل الموعد.

 النه ان كانت الوراثة من الناموس فلم تكن ايضا من موعد و لكن اهلل وهبها البراهيم بموعد. -28 
اموس قد زيد بسبب التعديات الى ان ياتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بمالئكة في يد فلماذا الن -29 

 وسيط.
 و اما الوسيط فال يكون لواحد و لكن اهلل واحد. -10 
فهل الناموس ضد مواعيد اهلل حاشا النه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر  -12 

 بالناموس.
 ى الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون.لكن الكتاب اغلق عل -11 
 و لكن قبلما جاء االيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا الى االيمان العتيد ان يعلن. -10 
 اذا قد كان الناموس مؤدبنا الى المسيح لكي نتبرر بااليمان. -14 
 عد تحت مؤدب.و لكن بعدما جاء االيمان لسنا ب -15 
 النكم جميعا ابناء اهلل بااليمان بالمسيح يسوع. -11 
 الن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. -11 
 ليس يهودي و ال يوناني ليس عبد و ال حر ليس ذكر و انثى النكم جميعا واحد في المسيح يسوع. -18 
 "  الموعد ورثة. فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم و حسب -19 

 (28 - 2:  4)غل 
 و انما اقول ما دام الوارث قاصرا ال يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع. -2 " 
 بل هو تحت اوصياء و وكالء الى الوقت المؤجل من ابيه. -1 
 هكذا نحن ايضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركان العالم. -0 
 لزمان ارسل اهلل ابنه مولودا من امراة مولودا تحت الناموس.و لكن لما جاء ملء ا -4 
 ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. -5 
 ثم بما انكم ابناء ارسل اهلل روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا االب. -1 
 اذا لست بعد عبدا بل ابنا و ان كنت ابنا فوارث هلل بالمسيح. -1 
  تعرفون اهلل استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة الهة.لكن حينئذ اذ كنتم ال -8 
و اما االن اذ عرفتم اهلل بل بالحري عرفتم من اهلل فكيف ترجعون ايضا الى االركان الضعيفة الفقيرة التي  -9 

 تريدون ان تستعبدوا لها من جديد.
 اتحفظون اياما و شهورا و اوقاتا و سنين. -20 
 تعبت فيكم عبثا.اخاف عليكم ان اكون قد  -22 
 اتضرع اليكم ايها االخوة كونوا كما انا الني انا ايضا كما انتم لم تظلموني شيئا. -21 
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 و لكنكم تعلمون اني بضعف الجسد بشرتكم في االول. -20 
 و تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها و ال كرهتموها بل كمالك من اهلل قبلتموني كالمسيح يسوع. -24 
 كان اذا تطويبكم الني اشهد لكم انه لو امكن لقلعتم عيونكم و اعطيتموني. فماذا -25 
 افقد صرت اذا عدوا لكم الني اصدق لكم. -21 
 يغارون لكم ليس حسنا بل يريدون ان يصدوكم لكي تغاروا لهم. -21 
 " حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين و ليس حين حضوري عندكم فقط -28 

 :البولس
 وقعيب فريلت ف" إذ ق يا وف" نءله ال يرول وف" أنءااه  وف" نءلك قال   و قا ءيحإل  فاا ءيح إذا أ ا قا -1 

 وعب واي  ذااسذيام   و نإءحق إذا ذحءب  وعب واي  نإء اعيل إذا ذحءب قاسذيام  و لق  ا َوَعَب 
 ب تحررت قهلل ذه آبا وحوقء، أا  ا نءلا ا  ا ءيللص قااااا، يا تاببت قا وقعيب و ا  "  

إلوا ا جاء  لء قاز اا ق ءل قهلل إذنهإل فاهلل وعب نيي ًق ذالق قنذا وانا  ناك  يااب  حبب  ا  ذل قهلل، و ا  ب -2
 أت" 

 
 -:(24 - 2:  4يو 2) الكاثوليكون

ايها االحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا االرواح هل هي من اهلل الن انبياء كذبة كثيرين قد خرجوا  -2" 
 ى العالم.ال
 بهذا تعرفون روح اهلل كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من اهلل. -1 
و كل روح ال يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من اهلل و هذا هو روح ضد المسيح  -0 

 الذي سمعتم انه ياتي و االن هو في العالم.
 و قد غلبتموهم الن الذي فيكم اعظم من الذي في العالم.انتم من اهلل ايها االوالد  -4 
 هم من العالم من اجل ذلك يتكلمون من العالم و العالم يسمع لهم. -5 
نحن من اهلل فمن يعرف اهلل يسمع لنا و من ليس من اهلل ال يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق و روح  -1 

 الضالل.
 المحبة هي من اهلل و كل من يحب فقد ولد من اهلل و يعرف اهلل. ايها االحباء لنحب بعضنا بعضا الن -1 
 و من ال يحب لم يعرف اهلل الن اهلل محبة. -8 
 بهذا اظهرت محبة اهلل فينا ان اهلل قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به. -9 
 ابنه كفارة لخطايانا.في هذه هي المحبة ليس اننا نحن احببنا اهلل بل انه هو احبنا و ارسل  -20 
 ايها االحباء ان كان اهلل قد احبنا هكذا ينبغي لنا ايضا ان يحب بعضنا بعضا. -22 
 اهلل لم ينظره احد قط ان احب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا. -21 
 بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا انه قد اعطانا من روحه. -20 
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 "  د نظرنا و نشهد ان االب قد ارسل االبن مخلصا للعالمو نحن ق -24 
: يرول يوحنا أا قاحق  و أا يءوا قا ءيح  ب جاء ف" قاجءب، يا يضيف أ ا أنتا فأذناء  ا قهلل  الكاثوليكون

 فتجءبه أعسانا قاذنوة ث وذه صا ت انا حياة ذاادبقء  
 

  -:(15 - 20:  20)أع  اإلبركسيس
وس بولس و من معه و اتوا الى برجة بمفيلية و اما يوحنا ففارقهم و رجع الى ثم اقلع من باف -20 "

 اورشليم.
 و اما هم فجازوا من برجة و اتوا الى انطاكية بيسيدية و دخلوا المجمع يوم السبت و جلسوا. -24 
ان كانت عندكم و بعد قراءة الناموس و االنبياء ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين ايها الرجال االخوة  -25 

 كلمة وعظ للشعب فقولوا.
 فقام بولس و اشار بيده و قال ايها الرجال االسرائيليون و الذين يتقون اهلل اسمعوا. -21 
اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا و رفع الشعب في الغربة في ارض مصر و بذراع مرتفعة اخرجهم  -21 

 منها.
 ئدهم في البرية.و نحو مدة اربعين سنة احتمل عوا -28 
 ثم اهلك سبع امم في ارض كنعان و قسم لهم ارضهم بالقرعة. -29 
 و بعد ذلك في نحو اربع مئة و خمسين سنة اعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي. -10 
 و من ثم طلبوا ملكا فاعطاهم اهلل شاول بن قيس رجال من سبط بنيامين اربعين سنة. -12 
د ملكا الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود بن يسى رجال حسب قلبي الذي ثم عزله و اقام لهم داو  -11 

 سيصنع كل مشيئتي.
 من نسل هذا حسب الوعد اقام اهلل السرائيل مخلصا يسوع. -10 
 اذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. -14 
ن اني انا لست انا اياه لكن هووذا يواتي بعودي الوذي و لما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنو -15 

 "  لست مستحقا ان احل حذاء قدميه
: ندد    صددم إنرددال قهلل ا دداذه  ددا أ ض  صدد  )أ ض قااذوبيددم(   ددزًق ال ءدديح قاددل  للددص  دداذه  ددا اإلبركسوويس

ا  و قا ءيح فيرول قااذوبيم ذتجءبه، الاك ين ل ذوا  إلأ اا قهلل  للصًا نء قئيل يءواإل يا ين ل ذوا  اي  ح  
أا يوحندددددددددددددددددددا قا ا دددددددددددددددددددبقا  دددددددددددددددددددال عنددددددددددددددددددده إلاءدددددددددددددددددددت  ءدددددددددددددددددددتحرًا أا أحدددددددددددددددددددل ءددددددددددددددددددديو  حدددددددددددددددددددلقء  ب يدددددددددددددددددددهإل 
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          اليوم التاسع والعشرون من شهر كيهك

 عيد ميالد مخلصنا

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 قراءات عيد الميالد المجيد

 -تشمل قراءات عيد الميالد ثالثة أيام:
 يان" يوا عيب قا ي ب -3عيب قا ي ب             -2ذ  وا عيب قا ي ب         -1

 قا ي ب و ناا قا ي ب، و  وز قا ي ب و " تتحبث عا قا ي ب،  ا  و قا ءيح ونيف ُوِاَب وأحبقث يوا 
)إءحق نإذا  وعب واي  ذحءب قاسذيام ث  وء"  للص  اذه  ا  ص  أ ض قااذوبيم،  الق أللناه  ا 
تجءبه، قانذوقت قات"  يلت عنه، أا قا ءيح أعظا  ا قا  ئنم وأنه ُوِاَب الدبقء أ  الصليب  ألي ًق  أنه  و 

 ق زا" إذا قهلل ذااسذيام 
 ا قاننيءم أ قبت أا ت  ح نل  لق اا تنتد" ذيوا وقحب، ذل ع ضت  له ق فنا  عل" ي ث أياا و 
 

 قراءات عيد الميالد المجيد
 (21-21:2بط1(               الكاثوليكون: )8:  12مز مزمور عشية: )
 (01-11:20(             اإلبركسيس: )أع08-10:0إنجيل عشية: )لو
 (1،5: 1مز(               مزمور إنجيل القداس: )25:  12مز مزمور باكر: )
 (21-2:1(               إنجيل القداس: )مت21-24:2إنجيل باكر: )يو
 (4:1-2:2البولس: )عب

 
 -(:21-2:1متإنجيل القداس )

و لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى  -2 " 
 ورشليم.ا
 قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا راينا نجمه في المشرق و اتينا لنسجد له. -1 
 فلما سمع هيرودس الملك اضطرب و جميع اورشليم معه. -0 
 فجمع كل رؤساء الكهنة و كتبة الشعب و سالهم اين يولد المسيح. -4 
 النبي.فقالوا له في بيت لحم اليهودية النه هكذا مكتوب ب -5 
و انت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا الن منك يخرج مدبر يرعى شعبي  -1 

 اسرائيل.



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم التاسع والعشرون من شهر كيهك(

 

 
394 

 حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا و تحقق منهم زمان النجم الذي ظهر. -1 
لكي ثم ارسلهم الى بيت لحم و قال اذهبوا و افحصوا بالتدقيق عن الصبي و متى وجدتموه فاخبروني  -8 

 اتي انا ايضا و اسجد له.
فلما سمعوا من الملك ذهبوا و اذا النجم الذي راوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء و وقف فوق حيث  -9 

 كان الصبي.
 فلما راوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. -20 
قدموا له هدايا و اتوا الى البيت و راوا الصبي مع مريم امه فخروا و سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم و  -22 

 ذهبا و لبانا و مرا.
 "  ثم اذ اوحي اليهم في حلم ان ال يرجعوا الى هيرودس انصرفوا في طريق اخرى الى كورتهم -21 

: نء ع عا  صم قا جو  و ا  ا ق  ا، فاا ءيح أت" ايجال قنينيا وقحبًق  ون حظ ف" إنجيل القداس
ااصم أا يجب يءوا ءيجبه  فاا جو  قاوينيوا نانوق ي يبوا أا قننجيل نرسم  ا م جبًق   أا  ا ي يب ذنيم ل

يجبوه فوجبوه، ذين ا  ي وب  و ؤءاء قانانم وقانتذم حافظو قانا و  وقالذ قء ف" قانذوقت اا يجبوه واا يا فوه، 
 فاا ال ي يبونه ذل ي يبوا  جب أندءاا 

 
وأنووا اليوووم ولوودتك، سوولني فأعطيووك األمووم الوورب قووال لووي أنووت أبنووى،   " -(:1،5: 1مزمووور إنجيوول القووداس )مووز

 " ميراثك، وسلطانك إلى أقطار األرض. هلليلويا
: إلقا ب  ال ا" أنت إذن"إل  لق عا والبة قا ءيح ق زايم إلأنا قايوا وابتكإل صا   واوبًق ذااجءب مزمور اإلنجيل

و له قانذوة تحررت ف" إي اا   ا إ  أة ف"  لء قاز اا انصي  نلنا أذناء هلل  إلقءأان" فأعسيك ق  ا  ي قيكإل
 قا جو   

 
 كيهك 19   -السنكسار:

 عيد الميالد المجيد "
للعالم بحساب كنيستنا المجيدة ، نعيد بميالد ربنا يسوع المسيح المتأنس  5502في مثل هذا اليوم من سنة 

در اوغسطس قيصر بالجسد من العذراء البتول القديسة مريم ، وذلك إن اإلرادة اإللهية سبق فرسمت إن يص
أمره بان تكتتب كل المسكونة ، ولهذا السبب قام يوسف من الناصرة ومعه العذراء إلى بيت لحم ليكتتبا هناك 

ألنه من سبط يهوذا ومن بيت داود ، وبيت لحم هي قرية داود ، وحدث انهما لما وصال إلى هناك تمت 
لم يجدا موضعا ينزالن به ، وكان في تلك الكورة أيامها فولدت ابنها البكر ، ولفته ووضعته في مذود حيث 

رعاة متبدين يحرسون حراسة الليل على رعيتهم ، فظهر لهم مالك الرب واشرق عليهم نور من السماء ، 
وقال لهم المالك " ال تخافوا فها انا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ، انه ولد لكم اليوم في مدينة 

لرب ، وهذه لكم العالمة تجدون طفال مقمطا مضجعا في مذود ، وظهر بغتة مع داود مخلص هو المسيح ا
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المالك جمهور من الجند السماوي يسبحون اهلل قائلين "المجد هلل في األعالي وعلي األرض السالم وفي 
 الناس المسرة" . 

لحم لننظر الكالم  و لما مضت عنهم المالئكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض " لنذهب اآلن إلى بيت
الذي أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين ، ووجدوا الطفل و مريم و يوسف و سالومي ، وكان المكان مضيئا 

بالنور ، فعلموا إن الكالم الذي بشروا به هو حق ، ثم سجدوا للطفل وعادوا وهم يسبحون اهلل ويمجدونه على 
معوا ، ففي هذا اليوم كملت نبوات األنبياء عن مولد الرب كل ما سمعوه ورأوه ، وكانوا يبشرون بما عاينوا وس

من بتول عذراء ، فقد قال إشعياء النبي " ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل " ويقول حزقيال 
عن هذا السر العجيب " فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا ال يفتح وال يدخل منه إنسان الن الرب اله 

ذا مع سحب  إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا " ، وعن هذا المولود قال دانيال النبي " كنت أرى في رؤي الليل وا 
السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم األيام فقربوه قدامه ، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل 

ه ما ال ينقرض " ، وقال إرميا النبي " ها الشعوب واألمم واأللسنة ، سلطانه سلطان ابدي ما لم يزول وملكوت
أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدال في األرض ، في أيامه 

 يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا ، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا" . 
الذي كان ابن اهلل مضجعا فيه بالجسد وقت والدته  فيجب علينا اآلن إن نتوجه بعقولنا نحو مذود بيت لحم ،

، متأملين بصمت وهدوء الئقين في سر تجسد اإلله ووالدته في مذود ألجل خالصنا ، عالمين انه بهذا يعلمنا 
ن نعيش بالفضيلة  احتقار العالم وكل أباطيله ، ويحثنا على اإلتضاع ومحبة القريب والسعي في خيره ، وا 

المسيحية ، غير جاهلين مقدار الكرامة العظيمة التي صارت لنا بواسطة سر التجسد اإللهي والتقوى واآلداب 
، وألننا قد حفظنا الصوم الذي انقضي ، وقد اقبل علينا هذا العيد المجيد ، فلنقابله بكل ما هو حسن طاهر ، 

يجاد الصلح والسالم ب ن نمد أيدينا لمواساة الضعفاء وسد حاجة المساكين ، وا  ين إخواننا اقتداء بسيدنا وا 
الذي بتجسده صنع سالما أبدًيا ، ضارعين إليه تعالي إن يتراءف علينا ويغفر لنا خطايانا ويبارك إجتماعاتنا 

ويحفظ لنا حياة السيد االب المعظم األنبا . . . بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ويديم رياسته 
ن يعيد علينا أمثال هذا اليوم المبارك ونحن سنوات كثيرة ممتعا بسالمة الكني سة ونمو شعبه في الفضيلة ، وا 

في ملء نعمة الفادي الرب يسوع الذي تجسد لخالصنا ، له المجد والكرامة إلى ابد اآلبدين ودهر الدهور 
 آمين . 

ليل حتى ال قداس أعياد الميالد والغطاس والقيامة يجب أن ينتهي بعد الساعة الثانية عشر مساء ولو بق
 " يكون التنأول مرتين في يوم واحد .

 ديسمبر؟ 15يناير أم  1عيد الميالد المجيد " 
تعتمد الكنيسة القبطية في حساب أعيادها على التقويم القبطي الموروث من أجدادنا الفراعنة ومعمول به منذ 

أخوذ عن التقويم القبطي ، بينما دخول المسيحية مصر ، أما الكنائس الشرقية فتعمل بالتقويم اليولياني الم
 الكنائس الغربية تعمل وفق التقويم الغريغوري الذي هو التقويم اليولياني المعدل . 
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 التقويم القبطي : 
ق م . وقد  4142التقويم القبطي هو التقويم الفرعوني أقدم تقويم في األرض ، إذ يرجع على األقل إلى عام 

" وأسماه  Seiriosنجم الشعري اليمانية المسمى باليونانية سيريون "  أتخذ المصري القديم أساس تقويمه
 5. 8بالمصرية "سيدت" ، وهو ألمع نجم في السماء ينتمى كوكبه إلى مجموعة الدب األكبر ويبعد حوالي 

سنة ضوئية عن األرض وشروقه االحتراقي على األفق الشرقي قبل شروق الشمس وهو يوم وصول فيضان 
يوم وربع اليوم ، وقسموها إلى  015لعاصمة "منف" ، فحسبوا الفترة بين ظهوره مرتين فوجدوها النيل إلى ا

 ثالثة فصول كبيرة وهي: 
 فصل الفيضان " آخت "  - 2
 فصل البذور " برت  -1 
 فصل الحصاد " شمو "  -0 

مسة أيام وربع يوم يوًما ، ثم أضافوا المدة الباقية وهي خ 00شهرًا؛ كل شهر  21ثم قسموا السنة إلى 
وجعلوها شهرا وأسموه الشهر الصغير أو النسي على أن يكون عدد أيامه خمسة أيام كل ثالث سنوات 

جمالي عدد أيامها  يومًا، وفي السنة الرابعة يكون عدد أيامه ستة أيام  015وسميت سنوات بسيطة وا 
جمالي عدد أيامها  يومًا.  011وسميت بالسنة الكبيسة وا 

سيم دقيق جدا بالنسبة للسنة الزراعية ، ولهذا السبب أتخذه المصريين للعمل به ولم يتخذوا الشمس وهذا التق
أساسا لتقويمهم ، مع أنهم عرفوها منذ القدم وقدسوها ليس فقط ، بل وعبدوها أيضاً"اإلله رع" الذي أدخلوا 

و ورعمسيس " إبن رع " . كذلك أسمه حتى في تركيب بعض أسماء ملوكهم مثل خفرع و ومنقرع و ومن كاو رع 
في أسماء مدنهم وقراهم مثل القاهرة " كاهي رع " أي أرض رع و المطرية أو البطرية أي بيت رع و ومدينة 

 ( . 1؛ 0:  00، عد  11:  21، خر  22:  41تك  22:  2رعمسيس في أرض جاسان )خر 
 التقويم اليولياني 

وظلت هكذا إلى عهد  015لى اثنى عشر شهرا وعدد أيامها كانت السنة الرومانية سنة شمسية ومقسمة إ
ق م أصدر  45األمبراطور يوليوس قيصر الذي الحظ أختالف هذا التقويم عن التقويم المصري ، ففي عام 

مارس ) أزار ( أول  15بأن يجعل يوم  Sosigencأمره لعالم فلكي من اإلسكندرية يسمي سوسيجينس 
ساعات "ربع اليوم"  1يومًاو 015ة الرومانية كالسنة المصرية تمامًاوعدد أمامها االعتدال الربيعي فجعل السن

 ، معتمدا في حسابه على دورة األرض حول الشمس . 
يومًافي السنوات الكبيسة  00يومًا، وفبراير  02شهرا فقط ، بأن جعل يناير  21وجعل السنة تتكون من 

يومًا،  00يومًا، ويونيو  02يومًا، مايو  00ًا، وأبريل يوم 02يومًافي السنوات البسيطة ، ومارس  19و
يومًا، وديسمبر  00يومًا، ونوفمبر  02يومًا، وأكتوبر  00يومًا، وسبتمبر  00يومًا، وأغسطس  00ويوليو 

يومًا. لما تولى أغسطس قيصر أستبدل أسم الشهر الثامن الذي يلي يوليو باسم أغسطس تخليدا لذكراه  02
يومًافي السنوات الكبيسة .  19يومًافي السنوات البسيطة ، و 18يومًا، جاعال فبراير  02هوجعل عدد أيام
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وظل استعمال هذا التقويم ساريا في الشرق والغرب حتى قام البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا روما سنة 
نقص عن التقويم الذي الحظ وجود خطأ في األعياد الثابتة بسبب أن التقويم اليولياني الشمسي ب 2581

فعمل على  21أيام حتى أوأخر الفرن  20ثانية وأصبح هذا القرق  24دقيقة ،  22القبطي الشعري 
تصحيحه ، وهو ما عرف فيما بعد بالتعدبل الغريغوري أوالتقويم الغريغوري الذي عمل بمقتضاه الغرب إلى 

 يومنا هذا . 
 التقويم الغريغوري 

عشر بابا روما أختالف موعد األعياد الثابتة ناتج من استخدام التقويم  الحظ البابا غريغوريوس الثالث
م ، بما قدر بعشرة أيام ، ألن  015اليولياني عما كان في أيام مجمع نيقية الذي أساسه التقويم القبطي سنة 

أصبح  م 015برمهات في أيام مجمع نيقية سنة  15مارس )أزار( الموافق  12االعتدال الربيعي بعد أن كان 
م . فلجأ لعلماء الالهوت ليعرف السبب فأقروا ليس لديهم 2815مارس )أزار( في سنة  22يقع في يوم 

 Liliusسبب الهوتي أو كنسي ألن األمر يرجع إلى الفلك ، فرجع لعلماء الفلك والسيما الفلكيان ليليوس 
تها حول الشمس دورة واحدة فعللوابأن السبب مرجعه إلى أن األرض تستغرق في دورا Calviusوكلفيوس 
 015ثانية ، بينما كان يحسب في التقويم اليولياني  41دقيقة ،  48ساعات ،  5يومًا،  015ما يساوي 

ثانية ، ويتجمع هذا الفرق مكونًايومًاواحدًاكل  24دقيقة ،  22ساعات ، فقط أي بفرق يساوي  1يومًا، 
 م إلى عشرة أيام .  2815م إلى سنة  015ة سنة . وهذه األيام تجمعت منذ مجمع نيقية سن 218

ولما استقر البابا غريغوريوس على عالج هذا الخطأ ، فقرر علماء الفلك أجراء هذا التعديل : بأن نام الناس 
أكتوبر لتالفي العشرة أيام التي تجمعت من أيام  25أكتوبر استيقظوا صباح اليوم التالي على أنه  5ليلة 

ام نحن عند ضبط الساعة الصيفية بإرجاع الساعة إلى الخلف ونعود ننام لنرد الساعة مجمع نيقية . كما نن
 0مرة أخرى عند بدء التوقيت الشتوي . كما وضعت قاعدة لضمان عدم زيادة هذه األيام في المستقبل بحذف 

 سنة كبيسة حسب التقويم اليولياني الذي 200سنة تحتوي على  400سنة ألن كل  400أيام من كل 
 يحسب السنة الرابعة كبيسة بال قيد أو شرط . 

أما التقويم الغريغوري فقرر عدم احتساب سنة القرن " التي تحتوي على الصفرين من اليمين في األحاد 
"أربعمائة" بدون باقي ، وعلي ذلك  400والعشرات " أنها كبيسة ما لم تقبل هذه السنة القرنية القسمة على 

،  2100كبيسة في كال من التقويم اليولياني والغريغوري ، أما السنوات  1000،  2100تكون سنة 
 ، فتكون كبيسة في التقويم اليولياني وتكون بسيطة في التقويم الغريغوري .  2900،  2800

سنة . كل وهذا  400معنى ذلك أن يكون هناك فرق بين التقويم اليولياني والتقويم الغريغوري ثالثة أيام كل 
 وع االعتدال الربيعي وكذلك األعياد الثابتة إلى ما كان عليه أيام مجمع نيقية . لضمان رج

يناير حسب تقويمهم  1ديسمبر . وأما عند الشرق  15هذا هو السبب الذي جعل عيد الميالد عند الغرب 
ق في يوًما وسوف يزداد هذا الفر 20اليولياني . وجدير بالذكر ان هذا الفرق قد أصبح إلى يومنا هذا 

 المستقبل فماذا يفعل الغرب ؟!؟!؟! 
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كيهك كل ثالث سنوات وذلك في السنوات البسيطة أي التي  19أما نحن األقباط فنعيد بالتقويم القبطي ليلة 
بدون باقي فنعيد ليلة  4.ثم في السنة الرابعة التي تقبل القسمة على  0ويكون الباقي  4تقبل القسمة على 

 19مل الفعلية بالسيد المسيح ثابتة وهي تسعة أشهر كاملة من عيد البشارة كيهك لتكون فترة الح 18
يوًما" حسب تقويمنا القبطي ويوافق هذا التاريخ ما يوافق من  115برمهات حتى موعد عيد الميالد وهي "

سنة مما يجعله يرحل اليوم  218هذين التقويمين ألن من شأن هذا األختالف أن يحدث يوًما كامال كل 
 مقابل له في التقويم الغربي يوم واحد كامال . ال

 19هي عشية العيد ويقرأ في القداس مساًءقراءات  18يناير" تكون ليلة 1كيهك" 18فإذا جاء عيد الميالد 
كيهك ، حتى  19يناير" هو العيد ويقام فية القداس صباجا ويقرأ فيه أيضا قراءات  8" 19كيهك ويكون يوم 

 كيهك .  18يناير تقرأ فصول  1كيهك " 11البرامون لو كان يوم أحد ، وفي
كيهك وال تقرأ فصول األحد الخامس ألنها تتكرر وال تناسب  00كيهك يوم أحد تقرأ فصول  00إذا جاء يوم 

 ثاني أيام العيد . 
 عيد الميالد المجيد مناسباته : 

على أربعة ويكون هناك باقي ويكون عيد الميالد المجيد .وذلك في السنوات البسيطة التي تقبل القسمة  19
أيام . أما في السنوات الكبيسة والتي تقبل القسمة على أربعة بدون باقي . فيكون  5عدد أيام شهر النسي 

أيام . وذلك حتى تظل مدة الحمل بالسيد المسيح ثابتة  1كيهك ، ألن شهر النسي يكون  18عيد الميالد يوم 
برمهات وعيد الميالد ، وهذا  19مل الطبيعية وهى الفترة بين عيد البشارة يوًما ( وهى فترة الح 115وهى ) 

 " يتكرر كل أربعة سنوات قبطية وال دخل لنا بالتقويم الميالدي اليولياني أو الغريغوري .
 تاريخ ميالد السيد المسيح  "

التي كانت تسيطر على  + تم تحديد حوادث ميالد السيد المسيح وحياته ، تبعا لتاريخ الدولة الرومانية ،
 األمة اليهودية في ذلك الوقت . ومنها حدد المسيحيين تاريخهم ، ابتداء بمولد السيد المسيح . 

 + كان التقويم الروماني يقوم على أساس تأسيس مدينة روما .  
 + أعلن المسيحيون األوائل هذا التقويم الخاص بهم بعد انتهاء االضطهاد الروماني .  
اية القرن السادس نادى الراهب الروماني " ديونيسيوس اكسسجونوس أو ديونيسيوس اكسسيفوس + في بد 

السكيثي " بوجوب ان يكون بداية التقويم الرماني على أساس ميالد السيد المسيح وليس على تأسيس مدينة 
 روما كما كان متبعا . 

 م في استخدام التقويم الميالدي . 501 + نجحت دعوة الراهب ديونيسيوس وبدأ العالم المسيحي منذ عام 
 + تاريخ ديونيسيوس  
 م .  2لتأسيس مدينة روما ، وأعتبرها سنة  510+ وضع تاريخ ميالد السيد المسيح أنه كان سنة  



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم التاسع والعشرون من شهر كيهك(

 

 
399 

+ أكتشف الباحثون أن تقويم ديونيسيوس به خطأ حوالي أربعة سنوات الحقة ، أي أن تاريخ ميالد السيد  
ذا التاريخ بأربعة سنوات ، ولكن ألنه جرى به العمل مدة طويلة وكون ارتبطت به البالد ، المسيح يكون قبل ه

 وأن تغيير هذا التاريخ قد يسبب ارتباكا أو بلبلة ، فأكتفوا بتصحيحه دينيًا، وظل ساريا إلى اليوم . 
 الحقائق التي أستند عليها الباحثون في تصحيح تقويم ديونيسيوس : 

ق م ، وكون أن  4رومانية التي تقابل  150اليهودي يوسيفوس موت هيرودس بسنة حدد المؤرخ  - 2
 رومانية .  150أو أوائل سنة  149يسوع ولد في أيام هيرودس فيكون ولد أوأخر سنة 

حسب بشارة القديس لوقا أن السيد المسيح بدأ خدمته الجهارية في السنة الخامسة عشر من حكم  1
رومانية ، وحيث كان عمر يسوع ثالثون سنه وقتئذ  115الدولة الرومانية سنة  طيباريوس قيصر الذي حكم
 ق م .  4رومانية أي  150. فيكون ميالد يسوع سنة 

قرر بعض المؤرخين القدامى مثل سافيروس سالبيشيوس ، ونيكونورس كاليستوس ، أن ميالد السيد  0
 191صر " بأثنين وأربعين سنة الذي كان سنة المسيح كان قبل مقتل اإلمبراطور الروماني " يوليوس قي

 " ق م .وفقا لما وضعه ديونيسيوس . 4رومانية ، أي  150رومانية فيكون ميالد يسوع سنة 
 تذكار شهداء أخميم"  

بعد أن صدرت مراسيم اضطهاد دقلديانوس ، قام إريانوس والي أنصنا بجولة في الصعيد األعلى ليشرف 
ضطهاد المسيحيين ، وفي جولته االنتقامية وصل إلى أخميم وتصادف وصوله في بنفسه على تنفيذ أوامر ا

عيد الميالد ، وكان الشعب مجتمًعا في الكنيسة ومعهم األنبا أباديون أسقف أنصنا الذي صحبه معه إريانوس 
 ، وكان األسقف يعظهم ويشجعهم بكلمات النعمة ألن أسقفهم أوضاكيوس كان قد تنيح قبل ذلك بقليل .

ما علم إريانوس أن المسيحيين مجتمعين في الكنيسة ولم يهبُّوا الستقباله ثار وغضب ، وقام ومعه عدد كبير 
من الجند وظّلوا يقتلون المسيحيين داخل الكنيسة حتى جرى الدم من الكنيسة إلى أزقة المدينة . وما أن 

رعوا بالحضور إلى أخميم معلنين إيمانهم سمع الناس في القرى والبلدان المجاورة بخبر هذه المذبحة حتى سا
، وازدحموا حول إريانوس . وكان اآلباء واألمهات يتسابقون فرحين قائلين: "نحن ماضون إلى ملكوت 

السماوات" ، وكانوا يقدمون أوالدهم للسيف ويشجعونهم بقولهم: "ال تخافوا فما هي إال برهة وتمضون إلى 
 العريس السماوي" . 

ك المذبحة ثالثة أيام متوالية ، هذا وقد بلغ عدد الذين استشهدوا في أخميم ثمانية آالف وقد استمرت تل
ومائة وأربعين شهيًدا ، وُدِفنت أجسادهم في دير الشهداء بأخميم . وتحتفل الكنيسة بتذكار استشهادهم أيام 

 كيهك واألول من طوبة . 00و  19
 . 290االستشهاد في المسيحية ، صفحة 

 " ارد رياض ، دير الشهداء بأخميم . ومعه صلواتهم تكون معنا آمينفائق إدو 
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ملوك طرسوس والجزائر، يقدمون له هدايا، ملوك العرب وسوبا، يقربوون لوه  " -(:8:  12مزمور العشية )مز 
 " العطايا. هلليلويا
 : إل لوك ت ءو    يرب وا اه  بقياإل إ ا ة ازيا ة قا جو  مزمور عشية

 
 -(:08-10:0لوإنجيل العشية )

 و لما ابتدا يسوع كان له نحو ثالثين سنة و هو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. -10 " 
 بن متثات بن الوي بن ملكي بن ينا بن يوسف. -14 
 بن متاثيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلي بن نجاي. -15 
 بن ماث بن متاثيا بن شمعي بن يوسف بن يهوذا. -11 
 ن ريسا بن زربابل بن شالتيئيل بن نيري.بن يوحنا ب -11 
 بن ملكي بن ادي بن قصم بن المودام بن عير. -18 
 بن يوسي بن اليعازر بن يوريم بن متثات بن الوي. -19 
 بن شمعون بن يهوذا بن يوسف بن يونان بن الياقيم. -00 
 بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود. -02 
 بن بوعز بن سلمون بن نحشون. بن يسى بن عوبيد -01 
 بن عميناداب بن ارام بن حصرون بن فارص بن يهوذا. -00 
 بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم بن تارح بن ناحور. -04 
 بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح. -05 
 بن قينان بن ارفكشاد بن سام بن نوح بن المك. -01 
 بن مهللئيل بن قينان. بن متوشالح بن اخنوخ بن يارد -01 
 " بن انوش بن شيت بن ادم ابن اهلل -08 

: نءب قا ءيح ذااجءب، وقال  ينتا" ذأنه إذا قهلل  فإذا قهلل صا  إذنًا آلبا انصي  نحا أذناء آبا إنجيل عشية
 أوالبًق هلل 

، ويباركونوه يعيش وُيعطى له، من ذهب أرابيوا، ويصولون مون أجلوه كول حوين " -:(25:  12مز )مزمور باكر 
 " فى كل يوم. هلليلويا

 : إليايهلل وياسيه  ا ل ب  ذاإل إ ا ة اابقيا قا جو  مزمور باكر
 

 -(:21-24:2يوإنجيل باكر )
 و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا. -24 " 
 عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كان قبلي.يوحنا شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت  -25 
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 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة. -21 
 " الن الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا -21 

ب، وانا  و : إلقانل م صا  جءبًق وحل ذيننا )تان" ألل جءبًق ذيننا( و أينا  جبه فاو حرًا واب ف"  زو إنجيل باكر
 اه نل قا جب 

  -(:4:1-2:2عبالبولس )
 (24-2:2عب)
 اهلل بعدما كلم االباء باالنبياء قديما بانواع و طرق كثيرة. -2 "
 كلمنا في هذه االيام االخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين. -1 
االشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا  الذي و هو بهاء مجده و رسم جوهره و حامل كل -0 

 لخطايانا جلس في يمين العظمة في االعالي.
 صائرا اعظم من المالئكة بمقدار ما ورث اسما افضل منهم. -4 
 النه لمن من المالئكة قال قط انت ابني انا اليوم ولدتك و ايضا انا اكون له ابا و هو يكون لي ابنا. -5 
 دخل البكر الى العالم يقول و لتسجد له كل مالئكة اهلل.و ايضا متى ا -1 
 و عن المالئكة يقول الصانع مالئكته رياحا و خدامه لهيب نار. -1 
 و اما عن االبن كرسيك يا اهلل الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. -8 
 اكثر من شركائك.احببت البر و ابغضت االثم من اجل ذلك مسحك اهلل الهك بزيت االبتهاج  -9 
 و انت يا رب في البدء اسست االرض و السماوات هي عمل يديك. -20 
 هي تبيد و لكن انت تبقى و كلها كثوب تبلى. -22 
 و كرداء تطويها فتتغير و لكن انت انت و سنوك لن تفنى. -21 
 ثم لمن من المالئكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. -20 
 " اليس جميعهم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة الجل العتيدين ان يرثوا الخالص. -24 
 (4-2:1عب)
 لذلك يجب ان نتنبه اكثر الى ما سمعنا لئال نفوته. -2  "
 النه ان كانت الكلمة التي تكلم بها مالئكة قد صارت ثابتة و كل تعد و معصية نال مجازاة عادلة. -1 
 لنا خالصا هذا مقداره قد ابتدا الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا.فكيف ننجو نحن ان اهم -0 
 " شاهدا اهلل معهم بايات و عجائب و قوات متنوعة و مواهب الروح القدس حسب ارادته -4 

 قهلل نل نا ف" إذنه ث جاله وق يًا انل  "ء ) حت" ن ث نحا قا جب(  -1: البولس
 قا  ئنم ن   إ تياز قنذا عا -2     
 تحلي  ا ا يا ل  لق قال ص قال  أت" ذه قا ءيح -3     
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 -(:21-21: 2بط1الكاثوليكون )
 لذلك ال اهمل ان اذكركم دائما بهذه االمور و ان كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -21 " 
 و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة. -20 
 ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا.عالما  -24 
 فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه االمور. -25 
 الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته. -21 
اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيوب النه اخذ من اهلل االب كرامة و مجدا  -21 

 "  الذي انا سررت به
: إءتن ااًل النرسم قاياايم قا  ا  ااا ف" قاذوا  نجب  نا قاربي  ذس   يرول إلال أ ل أا ألن نا ف" الكاثوليكون

ذاب أا يتجءب ويتوقضع ذالق نل حيا ذاله ق  و إل إ ا ة السو ة إ  ال وصايا قا ءيح قال  تجءب  جلنا، فال 
 قا نل نا ل ل صنا  يا ن   أيضًا  نا قا جب وقان ق م قات" ال ءيح قا تجءب  

  -(:01-11:20أعاإلبركسيس )
 ايها الرجال االخوة بني جنس ابراهيم و الذين بينكم يتقون اهلل اليكم ارسلت كلمة هذا الخالص. -11 "
هم لم يعرفوا هذا و اقوال االنبياء التي تقرا كل سبت تمموها اذ الن الساكنين في اورشليم و رؤساء -11 

 حكموا عليه.
 و مع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيالطس ان يقتل. -18 
 و لما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة و وضعوه في قبر. -19 
 و لكن اهلل اقامه من االموات. -00 
 رة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم الذين هم شهوده عند الشعب.و ظهر اياما كثي -02 
 "  و نحن نبشركم بالموعد الذي صار البائنا -01 

 -: يتنلا عا  وت قا ءيح  صلوذًا وبفنه ف"  ذ   انا  ا ع  م  لق ذااتجءب:اإلبركسيس
 ف" قا لوب ن   ظل قاصليب -2   و واب االق  -1

  -:ظل قاصليب ف" قا لوب
 قا    بيم قا جو  إ ا ة  الا قا ءيح  -1
  و واب وءس حيوقنات تلذح  -2
  و   فوض ال  ناا اه   أت" إا" لاصته ولاصته اا ترذله  -3 
 أت" اه  عاة  تذبيا  ا  عاة غنا و و ح ل قهلل  -4 

 نانوق ي عوا قال قف قا ابة التربيا الاينل -:رعاة متبدين
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                   كيهكاليوم الثالثون من شهر 

 ثاني أيام عيد الميالد المجيد

 نياحة أبو يحنس قمص شيهات

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 انى يوم الميالد المجيدقراءات ث

 
 القراءات:

 
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (2:  12مز )
 (10-25:21)مت
 (28،9: 12مز)

 (41-42:11)مت
 (2:5-29:4)غل

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (4:5-25:4يو2)
 (40-01:20)أع
 (21،21: 12مز)

 (20-2:2)يو

 
 -(:20-2:2يوإنجيل القداس )

 في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند اهلل و كان الكلمة اهلل. -2  " 
 هذا كان في البدء عند اهلل. -1 
 كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان. -0 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 ظلمة و الظلمة لم تدركه.و النور يضيء في ال -5 
 كان انسان مرسل من اهلل اسمه يوحنا. -1 
 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. -1 
 لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
 كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم. -9 
 ه العالم.كان في العالم و كون العالم به و لم يعرف -20 
 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله. -22 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد اهلل اي المؤمنون باسمه. -21 
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 "الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من اهلل -20 
  ق زا" قال  تجءب ايجالنا أوالبًق هللإل : ن   فيه أزايم قاءيب قا ءيح إل و نل م قهللإنجيل القداس
  و قا واوب  ا قهلل اينوا نو ًق  إنجيل قاربق :

 
فليكن اسمه مباركاًإلى األبد، وقبل الشمس يدوم اسمه، وتتبارك  " -(:21،21: 12مزمور إنجيل القداس )مز

 " به جميع قبائل األرض، وكل األمم تمجده. هلليلويا
ه ج يع  ذائل ق  ضإل فديه ص نا أذناء هلل إلفلينا إء ه  ذا نًا إا" ق ذبإل  ا أجل : إلتتذا ك ذمزمور القداس

 تجءبه قال  ذه ص نا أذناء هلل 
 

 كيهك 00   -السنكسار:
 نياحة القديس يوأنس قمص شيهيت "

فووي مثوول هووذا اليوووم تنوويح القووديس األنبووا يوووأنس قمووص شوويهيت ، الووذي لمووا رسووم قمصووا علووى ديوور القووديس 
واستضاءت البرية به وصار أبوا لكثيور مون القديسوين ، مونهم األنبوا جاورجوة واألنبوا أبورآم الكووكبين مقاريوس 

العظيمووين ، واألنبووا مينووا أسووقف مدينووة تمووي ، واألنبووا زخاريوواس ، وكثيوورون غيوورهم . الووذين صوواروا سووببا فووي 
لخواطئ مون غيوره ، ومورات خالص نفوس كثيرة ، ولكثرة ورعه وعظم تقواه ، كان عندما ينوأول الشوعب يعورف ا

كثيرة كان يعاين السيد المسيح والمالئكة تحيط به على المذبح ، ونظر مرة أحد القسوس و وكان سيئ السمعة 
و أتيا إلى الكنيسة ، واألرواح الشريرة محيطة به ، فلما وصل هذا القس إلى بواب الكنيسوة ، خورج موالك الورب 

األرواح النجسوة ، فودخل القوس ولوبس الحلوة الكهنوتيوة ، وخودم  من الهيكل وبيده سيف من نوار ، وطورد عنوه
ونوواول الشووعب األسوورار المقدسووة ، ولمووا انتهووي وخلووع ثيوواب الخدمووة ، وخوورج موون الكنيسووة ، عووادت إليووه تلووك 
األرواح كاألول ، هذا ما قاله القديس األنبا يوأنس لَلخوة الرهبان ليعرفهم انه ال فرق في الخدمة بين الكواهن 

طئ وغير الخاطئ ألنه ألجل أمانة الشعب يتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه األقدسين ، وقوال الخا
لهووم مووثال علووى ذلووك بقولووه " انووه كمووا إن صووورة الملووك تنطبووع علووى الخوواتم المصوونوع موون الحديوود أو الووذهب ، 

لذي يجازي كل واحد حسوب عملوه والخاتم واحد ال يتغير ، كذلك الكهنوت واحد مع الخاطئ والبار ، والرب هو ا
، وقد قاسي هذا القديس شدائد كثيرة ، وسباه البربر إلى بالدهم ، وقضى هناك عدة سنوات لقوي فيهوا الهووان 
، وقد التقي هناك بالقديس صموئيل رئيس دير القلمون ، وبنعمة اهلل عاد إلى ديره ، ولما علم فوي رؤيوا بيووم 

فظ وصايا الرب ، والسير في طريوق اآلبواء القديسوين ، ليشواركوهم النصويب انتقاله ، جمع األخوة وأوصاهم بح
الصالح والميراث في ملكوت السموات ، وبعد قليل مرض ، فابصر كان جماعة من القديسين قود حضوروا ألخوذ 
روحه ، ثم اسلم الروح بيد الرب ، فحملوه األخووة إلوى الكنيسوة ، ولشودة محبوتهم لوه واعتقوادهم فوي قداسوته ، 
احتفظوا بقطع مون كفنوه ، وكانوت واسوطة شوفاء أموراض كثيورة وعواش هوذا االب تسوعين سونة ، صوالته تكوون 

 " معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
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نياحم قاربي  أذو يحن  )ق نذا يؤقن (   ص  يايت ) ءا   صًا عل" بيد  قاردبي   ردا يو (   دا نيد ة و عده 
اسئ  ددا غيدد ه  وندداا  دد قت نييدد ة ياددايا قاءدديب قا ءدديح وقا  ئنددم تحدديس ذدده ندداا عنددب ا يندداول قا دداب يادد ف قالدد

عل" قا لذح  وأ قب قا ب  ؤيا عا  ءي  لاسئ تحيس ذه قا ياسيا وانا تدأت  قا  ئندم وتسد ب قا دياسيا حين دا 
 دد ح يددبلل الب ددم ق ءدد ق  قا ربءددم  وذاددب للددع ييدداب قالب ددم ول وجدده  ددا قاننيءددم تحدديس ذدده قا ددياسيا يانيددم  ف

اتلوة أنه ال ف ق ف  قالب م ذيا قانا ا قالاسئ وغي  قالاسئ  و اءد   دلق قاردبي   دبقئب نييد ة وءدذاه قاذ ذد  
ءنوقت و ناك تراذل  ع قاربي  ص وئيل  ئي  بي  قارل وا  وعنب ا بنت ءداعم نياحتده أذصد  ندأا ج اعدم  دا 

   قض قاربيءيا  ب حض وق  لل  وحه  ونانت  سع ندنه وقءسم  داء اب
 

 راجع تفسير القراءات في قطمارس األحد
 تحت عنوان ثاني أيام عيد الميالد المجيد

 (16:3تد 1إل )عظويم هوو سور التقووي اهلل ظهور فوي الجسود للص   قءقت  لق قايوا ي نا تلليصاا فد  قآليدم إل
 ن   فيه صو ة ا ا فاله قا ءيح ذتجءبه  قمص شيهيت يؤانسوق نذا 

 
اللهووم إعووِط حكمووك للملووك، وعوودلك البوون الملووك، لوويحكم لشووعبك بالعوودل،   " -(:2:  12مزمووور العشووية )مووز 

 "  ولفقرائك بالحكم. هلليلويا
: إ ا ة  ا قا ءيح  و إذا بقوب قا لك، فذااتاا"  و قا لك نء ع ف" قا ز و  إلقالاا أعس حن ك مزمور عشية

 ال لك   ايحنا ا اذك ذااابلإل 
 

 -(:10-25:21متإنجيل العشية )
 فعلم يسوع و انصرف من هناك و تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. -25 " 
 و اوصاهم ان ال يظهروه. -21 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل. -21 
 هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر االمم بالحق. -28 
 د في الشوارع صوته.ال يخاصم و ال يصيح و ال يسمع اح -29 
 قصبة مرضوضة ال يقصف و فتيلة مدخنة ال يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة. -10 
 و على اسمه يكون رجاء االمم. -12 
 حينئذ احضر اليه مجنون اعمى و اخرس فشفاه حتى ان االعمى االخرس تكلم و ابصر. -11 
 "  فبهت كل الجموع و قالوا العل هذا هو ابن داود -10 

 "تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعاً".: ن   فيه قا ءيح قال  أت" اي د" إنجيل عشية
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"أضع روحى  وق  ا  ا قا داء قاجءب ، قا داء قانا ل اسذياتنا قات" فءبت ذاالسيم الاك نء ع ف" قننجيل
 "إبن داود".ونء ع أنه عليه فيخبر األمم بالحق" 

 ي أت" ا داء قاذ  يم ن   فيه قا ءيح قالإلًق  إنجيل قاا يم:
 

ويسجد له جميع ملوك األرض، وكل األمم تتعبود لوه، وتمتلوئ األرض كلهوا،  " -:(28،9: 12مز)مزمور باكر 
 "  من مجده. هلليلويا

 إل األمم تتعبد له ويسجد له جميع ملوك األرض. وكل: قا ءيح  و قا ب وقانل لاضع اُه إلمزمور باكر
 

 -(:41-42:11متإنجيل باكر )
 و فيما كان الفريسيون مجتمعين سالهم يسوع. -42 " 
 قائال ماذا تظنون في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود. -41 
 قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال. -40 
 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. -44 
 ه.فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابن -45 
 "  فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة و من ذلك اليوم لم يجسر احد ان يساله بتة -41 

: قا ءيح  و قا ب،  و إذا قهلل قال  أت" ايلضع أعبقئه وأعبقء ننيءته أ  قا ياسيا وقا وت تحت إنجيل باكر
  جليه 

 
 -(:2:5-29:4غلالبولس )

 (02-29:4غل)
 ضا الى ان يتصور المسيح فيكم.يا اوالدي الذين اتمخض بكم اي -29 " 
 و لكني كنت اريد ان اكون حاضرا عندكم االن و اغير صوتي الني متحير فيكم. -10 
 قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس الستم تسمعون الناموس. -12 
 فانه مكتوب انه كان البراهيم ابنان واحد من الجارية و االخر من الحرة. -11 
 لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد و اما الذي من الحرة فبالموعد. -10 
 و كل ذلك رمز الن هاتين هما العهدان احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. -14 
 الن هاجر جبل سيناء في العربية و لكنه يقابل اورشليم الحاضرة فانها مستعبدة مع بنيها. -15 
 ورشليم العليا التي هي امنا جميعا فهي حرة.و اما ا -11 
النه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد اهتفي و اصرخي ايتها التي لم تتمخض فان اوالد  -11 

 الموحشة اكثر من التي لها زوج.
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 و اما نحن ايها االخوة فنظير اسحق اوالد الموعد. -18 
 سد يضطهد الذي حسب الروح هكذا االن ايضا.و لكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الج -19 
 لكن ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية و ابنها النه ال يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. -00 
 "  اذا ايها االخوة لسنا اوالد جارية بل اوالد الحرة. -02 
 (2:5غل)
 "ضا بنير عبوديةفاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها و ال ترتبكوا اي -2"

أن يتصور المسيح  "يا أوالدى الذين أتمخض بكم إلى: قا ءيح  اذانا وتجءب ان ذاه ويتصو  فينا البولس
 وذه ص نا أوالب  وعب نظي  إءحق  "إثبتوا إذًا فى الحرية التى قد حررنا بها المسيح"وياسينا قاح يم  فيكم"

 
 -(: 4:5-25:4يو2الكاثوليكون )

 (12-25:4يو2)
 من اعترف ان يسوع هو ابن اهلل فاهلل يثبت فيه و هو في اهلل. -25 " 
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا اهلل محبة و من يثبت في المحبة يثبت في اهلل و اهلل  -21 

 فيه.
 حن ايضا.بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم هكذا ن -21 
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج الن الخوف له عذاب و اما من خاف  -28 

 فلم يتكمل في المحبة.
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال. -29 
ان قال احد اني احب اهلل و ابغض اخاه فهو كاذب الن من ال يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان  -10 

 الذي لم يبصره.يحب اهلل 
 "  و لنا هذه الوصية منه ان من يحب اهلل يحب اخاه ايضا. -12 
 (4-2:5يو2)
 كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من اهلل و كل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا. -2 إل
 بهذا نعرف اننا نحب اوالد اهلل اذا احببنا اهلل و حفظنا وصاياه. -1 
 محبة اهلل ان نحفظ وصاياه و وصاياه ليست ثقيلة. فان هذه هي -0 
 إل الن كل من ولد من اهلل يغلب العالم و هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا -4 

 ننوا عل" صو ة قا ءيح  إا يذتنا ف  قا ءيح ولاك ذأا نيذت ف  قا حذم  قانايواينوا:
فيدده ذددلن    ددبي  صددا  تسذيرددًا اذ نددات  ددلق قاتجءددب  قاددلي قايددوا  ددو يددان  أيدداا عيددب قا ددي ب قا جيددب وانددا نحتدددل 

ءددي  قاذ دد   بيءدديا، قاددلي جاددل  ددا  دد يا قا جبايددم قاتدد  ندداا ذاددا ءددذام  ددياسيا،  بيءددم ذددل نددا زة ذااريا ددم   
 وا ا؟ اتين" ع   
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 : إءتن ااًل الذوا  ن   ف" قانايواينوا  الق حصلنا عليه  ا قاتجءب: الكاثوليكون
 نغلب قااااا  -3نواب  ا قهلل      -2" قهلل وقهلل ييذت فينا     أننا نيذت ف -1
 

  -(:40-01:20أعاإلبركسيس )
 الن داود بعدما خدم جيله بمشورة اهلل رقد و انضم الى ابائه و راى فسادا. -01 " 
 و اما الذي اقامه اهلل فلم ير فسادا. -01 
 هذا ينادى لكم بغفران الخطايا.فليكن معلوما عندكم ايها الرجال االخوة انه ب -08 
 بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ان تتبرروا منه بناموس موسى. -09 
 فانظروا لئال ياتي عليكم ما قيل في االنبياء. -40 
انظروا ايها المتهاونون و تعجبوا و اهلكوا النني عمال اعمل في ايامكم عمال ال تصدقون ان اخبركم  -42 

 .احد به
 و بعدما خرج اليهود من المجمع جعل االمم يطلبون اليهما ان يكلماهم بهذا الكالم في السبت القادم. -41 
و لمووا انفضووت الجماعووة تبووع كثيوورون موون اليهووود و الوودخالء المتعبوودين بووولس و برنابووا اللووذين كانووا  -40 

 " يكلمانهم و يقنعانهم ان يثبتوا في نعمة اهلل
الذوا  وقانايواينوا ن    نا أا قا ءيح جاء اغد قا لسايانا وتذ ي  نل  ا يؤ ا ذه،  : إءتن االً اإلبركسيس

  ا قانا و  عجز عا لاك 
 
 

(  فاا ب 16:3ت"1نجبه ف"  له ق يم إلعظيا  و ء  قاترو  قهلل ظا  ف" قاجءبإل ) ملخص قراءات هذا اليوم
ة هلل، ونغلب قااااا ويذ  نا ونصي  عل" صو ته وذالق ألل اه جءبًق اياسينا حياته في د" سذياتنا ويايبنا الذنو 

نحيا ف" ترو   ء  ترو  قننءاا قا ءيح" اي  أنه يندل قاوصايا ذروته ذل ذحياة قا ءيح قال  يحيا فيه 
( فيح  ه  ا عذوبيم قااااا و له  " قاغلذم 21:2)غل
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                               اليوم األول من شهر طوبه
 قديس إسطفانوس رئيس الشمامسةشهادة ال

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشية:
 إنجيل العشية:
 مزمور باكر:

 اكر:إنجيل ب
 البولس:

 

 (20-20: 5مز)
 (00-14:20)مت
 (29،28: 00مز)

 (11-10:21)يو
 (21:21-21:22كو1)

 الكاثوليكون:    
 اإلبركسيس:
نجيل  داس:قال مزمورا 

 إنجيل القداس:
 

 (20:1-15:2بط2)
 (1:1-2:1)أع
 (5،0: 10مز)

 (10-2:20)لو

 
  -:(10-2:20لو) إنجيل القداس

ن اخرين ايضا و ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة و موضع و بعد ذلك عين الرب سبعي -2  "
 حيث كان هو مزمعا ان ياتي.

 فقال لهم ان الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. -1 
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمالن بين ذئاب. -0 
 ا و ال احذية و ال تسلموا على احد في الطريق.ال تحملوا كيسا و ال مزود -4 
 و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت. -5 
 فان كان هناك ابن السالم يحل سالمكم عليه و اال فيرجع اليكم. -1 
و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم الن الفاعل مستحق اجرته ال تنتقلوا من بيت الى  -1 

 .بيت
 و اية مدينة دخلتموها و قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. -8 
 و اشفوا المرضى الذين فيها و قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت اهلل. -9 
 و اية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها و قولوا. -20 
 ذا انه قد اقترب منكم ملكوت اهلل.حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم و لكن اعلموا ه -22 
 و اقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة. -21 
ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة فيكما  -20 

 لتابتا قديما جالستين في المسوح و الرماد.
 ور و صيدا يكون لهما في الدين حالة اكثر احتماال مما لكما.و لكن ص -24 
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 و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية. -25 
 الذي يسمع منكم يسمع مني و الذي يرذلكم يرذلني و الذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. -21 
 لنا باسمك. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع -21 
 فقال لهم رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. -28 
 ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات و العقارب و كل قوة العدو و ال يضركم شيء. -29 
 " و لكن ال تفرحوا بهذا ان االرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات -10 

 إنجيل قاربق :
ا إ ءدداايم قاءددذايا  ءددواًل، فنددل قآلذدداء قاددليا نحتدددل ذاددا قايددوا  ددا إّ ددا   ا ءددم  ددا قا  ا ءددم قاءددذع أو  ددا عدد

 قاءذايا  ءواًل  وقهلل أ ءل قانل اين زوق ويؤءءوق قاننيءم 
 وقهلل يؤء   لق قا لنوت ذوقءسم  ؤالء قا ءل وقا  ا ءم  و لق قا لندوت= قولوا لهم قد إقترب منكم ملكوت اهلل

ي لددك فيدده قا ءدديح علدد"  لددوب قا ددؤ نيا فدد  فدد ح سددا بًق قا لددك قارددبيا قاددلي إءددتاذب قانددا  سددويً  أي إذلددي ، ذددل 
سوتكون لصوور وصويدا راحوة فوي الدينونوة أكثور مموا وقضاًا إذلي  تحت أ بقا قا ؤ نيا  ويدا ويدل  دا ال يرذدل  

 .أواًل السالم لهذا البيت قولواو ؤالء قا ءل ااا ءلساا أا ياسوق قاء ا   لرافضي اإليمان
 

أدركته ببركات صالحك، ووضوعت علوى رأسوه إكلوياًلمن حجور كوريم،  " -:(5،0: 10مز) مزمور إنجيل القداس
 " مجده عظيم بخالصك، مجدًاوبهاًءعظيمًاجعلت عليه. هلليلويا

و  ن د ك و أي نداا وجده إءدسدان= أدركته ببركات صالحك.. مجدًا وبهاًء عظيمًا جعلوت عليوه  ز و  قاربق :
قهلل أعسد" إءدسدانو   جدبًق إل  دبه حن دم وصدنع = وضعت على رأسه إكلياًل من حجر كوريمقاء وقت  دتوحم  

قهلل ي جدب  ءدله وياسدياا  ااذدم وءدس قاندا   إلأندا = مجوده عظويم بخالصوكعجائدب وآيدات عظي دم فد  قا داب  
 ( 31:2صا1أن ا قاليا ين  ونن  وقاليا يحتر ونن  يصغ واإل )

 
 طوبة 2  -السنكسار:

 إستشهاد القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة"  
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء . هذا الذي شهد عنه لوقا فوي 
سفر أعمال الرسل بقوله " وأما استفانوس فإذ كان مملوءا إيمانا وقوة كوان يصونع عجائوب وآيوات عظيموة فوي 

فحسده اليهود وأختطفوه وأتوا به إلى مجمعهم " وأقاموا شهودا كذبة يقولون بان هوذا الرجوال ال يفتور  الشعب "
عوون أن يووتكلم كالمووا تجووديفا ضوود الموضووع المقوودس والنوواموس . ألننووا سوومعناه يقووول إن يسوووع الناصووري هووذا 

لجالسين في المجمع ورأوا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى . فشخص إليه جميع ا
وجهه كأنه وجه مالك فقال رئيس الكهنة أترى هذه األمور هكذا هوي " فأجوابهم بكوالم مقنوع وسورد لهوم القوول 
من إبراهيم إلى موسى . وخروج إبراهيم من حاران وميالد ختان إسحق و يعقوب وبنيه وبيعهم ليوسف وكيوف 
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لهيكوول . ثووم خووتم كالمووه بقولووه : يووا قسوواة الرقوواب وغيوور ظهوور ألخوتووه واسووتدعاهم وسوواق القووول حتووى بنوواء ا
المختووزنين بووالقلوب األذان انووتم دائًمووا تقوواومون الووروح القوودس . كمووا كووان آبوواؤكم كووذلك انووتم . أي األنبيوواء لووم 
يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبوا بمجيء البار الوذي انوتم أالن صورتم مسولميه وقاتليوه ممتلوئ مون 

لقدس فرأى مجد اهلل ويسوع قائما عون يموين اهلل . فقوال هوا أنوا انظور السوموات مفتوحوة وابون اإلنسوان الروح ا
قائمووا عوون يمووين اهلل . فصوواحوا بصوووت عظوويم وسوودوا آذانهووم عليووه بوونفس واحوودة . وأخرجوووه خووارج المدينووة 

عظيم يا رب ال تقم ورجموه وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي ثم حثي على ركبتيه وصرخ بصوت 
ذ قال هذا رقد" وحمل جسده بعض المؤمنين وأقاموا عليه مناحوة عظيموة ثوم دفنووه . صوالته تكوون  لهم هذه وا 

 " معنا آمين .
 إستشهاد القديس الونديانوس "

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الونديانوس وهذا كان في بالد سوريا في أيوام مكسويميانوس الملوك الكوافر 
لما سمع بالقديس وتعبده أرسل فاستحضره ووعده بان يبذل له كثيرا من األمووال إذا تورك عبوادة المسويح  الذي

وعبد األوثان فهزا القديس بكالمه واحتقر عطاياه مستهينا بعذابه وتهديداته . فاستشاط الملك غضوبا وأمور أن 
رح فيوه وقود نفوذ أمور الملوك وكوان يعلق في الهنبازين ويعصر ثم يضرب بالودبابيس ويغلوي زيوت وشوحم ثوم يطو

القديس في هذا كله صابرا والسيد المسويح يقويوه ثوم يقيموه سوالما . ولموا ضوجر الملوك مون عذابوه أمور بقطوع 
رأسوه فنووال إكليول الشووهادة وظهوورت مون جسووده آيوات وعجائووب كثيوورة حتوى شوواع ذكوره فووي كوول سووريا وبنوووا لووه 

 "  د دائًما أبديا آمين .كنائس وأديرة . صالته تكون معنا ولربنا المج
 إستشهاد القديسين ديسقورس وأخيه سكالبيون بأخميم" 

م إستشهد القديسان ديوسقورس وأخيه سكالبيوس  004للشهداء سنة  10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
ولديه هذان القديسان ابني أرخن محب هلل من مدينة أخميم يدعي أمونيوس . وكان غنيا جدا وقد اهتم بتربية 

. ولما بلغا سن الشباب مضيا إلى جب أخميم وتتلمذا على يدي عابد قديس القس مويسيس كوان يقويم بجووار 
عين ماء . وبعد قليل إذ شعر القديس بقرب نياحته استدعاهما وأوصاهما بالثبات علوى اإليموان وحفوظ وصوايا 

بعووده فووي جهوواد روحووي ونسووك وصووالة  الوورب . ثووم باركهمووا وفاضووت روحووه الطوواهرة فكفنوواه بووإكرام جزيوول صوواروا
ومقاومة لحروب الشوياطين ونوزل القديسوان يوًموا إلوى مدينوة أخمويم ليبتاعوا موا يحتاجوان اليوه فامسوكهما أهول 
المدينة ومضووا بهموا إلوى األسوقف فرسوم ديوسوقورس قسوا وسوكالبيوس شماسوا ولموا عوادا إلوى الجبول اجتموع 

ما . كموا أقاموا كنيسوة صوغيرة بالجبول تحولوت إلوى مركوز روحوي حولهما كثير من األخووة متتلموذين علوى أيوديه
خووراج الشووياطين ، وبعوود نياحووة األنبووا أوضوواكيوس بشووهر واحوود حضوور  ووهبهمووا اهلل موهبووة شووفاء األمووراض وا 
أريووانوس والووي أنصوونا وعوورض علووى المسوويحيين عبووادة األوثووان فظهوور رئوويس المالئكووة ميخائيوول للقديسووين 

هما للنوزول مون الجبول ليشوهدا للسويد المسويح فوي أخمويم وينواال إكليول الشوهادة ديوسقورس وسكالبيوس ودعا
ففرحا بهذه الدعوة وأقاما رئيسوا لَلخووة يودعي بطورس عوضوا عنهموا وبعود نزولهموا ظوال يشوجعان المسويحيين 

يور على تحمل اآلالم فسمع الوالي خبرهما واستدعاهما وأمر بسجنهما وفي الصباح عرض عليهما الوالي التبخ
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لَلوثان فأجاباه قائلين " نحن ال نضحي لآللهة وال ننسي الذين قدموا أرواحهم للسويد المسويح ، فقود كنوا نراهوا 
صوواعدة أمامنووا إلووى السووماء ونحوون علووى اسووتعداد أن نموووت مووثلهم ومهمووا أردت أن تفعوول فاصوونع بنووا لنلحووق 

رسووهما أربعووون جنووديا علووى رأسووهم بأخوتنووا " فغضووب الوووالي وأموور بتعووذيبهما ثووم وضووعهما فووي حووبس وكووان يح
أكوديوووس و فليمووون . وفووي منتصووف الليوول ظهوور مووالك الوورب للقووديس ديوسووقورس وقووال لووه " قووم صوول فووان 
أكوديوس و فليمون وجنودهما سوف يسبقونكما ويصيرون تقدمه هلل في هذه المدينة " فظون القوديس أن أحود 

اآلن ؟ فأجابووه المووالك " قووم وصوول ألن الوورب يحوول  األخوووة هووو الووذي يكلمووه فقووال د " كيووف أقوودر علووى القيووام
المقيدين " وللوقت انحلت القيود التي كان مقيدا بهوا وكوذا قيوود جميوع المعتورفين . فقواموا جميعوا وسوبحوا اهلل 
وكان نور سماوي يضيء على اكوديوس و فليمون فلما شواهد الجنوود هوذا كلوه ذهبووا إلوى أريوانوس واعترفووا 

ر بقطوووع رؤوسوووهم جميعوووا وبعووود ذلوووك أمووور الووووالي بقطوووع رأسوووي القديسوووين ديوسوووقورس بالسووويد المسووويح فوووأم
وسكالبيوس فناال إكليل الشوهادة . ويوجود ديور باسومهما فوي جبول أخمويم ويشوتهر باسوم ديور الشوهداء . بركوة 

 " صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 شهادة القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة.

 
 تقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:و 

 سنة من نياحته أيام قسطنطين الملك. 000نقل جسد القديس إسطفانوس بعد  توت25
 شهادة القديس قدراتس أحد السبعين رسواًل.  توت14
 دة القديس تيمون أحد السبعة الشمامسة. شها بابه11
 نياحة القديس بروخوروس أحد السبعين رسواًل.  طوبه10
 نياحة القديس ارسطوبولوس الرسول أحد السبعين رسواًل.  برمهات29
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 نياحة القديس أرسطوس الرسول أحد السبعين.  برموده19
 نياحة القديس ياسون أحد السبعين رسواًل.  بشنس0
 عين. نياحة القديس أندرونيكوس أحد السب بشنس11
 نياحة القديس كربوس أحد السبعين رسواًل. بؤونه2
 شهادة القديس يهوذا أحد السبعين رسواًل.  بؤونه15
 شهادة القديس أولمباس الرسول أحد السبعين رسواًل.  أبيب1
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 كسارالسن اليوم
 نقل جسد القديس إسطفانوس توت25

نعيد في هذا اليوم بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء . وكانت قد 
مضت على نياحته سنوات كثيرة تزيد على الثالثمائة سنة ، وقد ملك اإلمبراطور قسطنطين 

يعة المدفون بها الجسد وذاعت العبادة الحسنة ، وذلك ان إنسانا اسمه لوكيمانوس . بالض
المكرم ، وتسمى كفر غماليال قرب أورشليم ، قد ظهر له المجاهد الشهيد استفانوس عدة مرات 

وأعلمه بمكانه ، وعرفه باسمه ، فذهب إلى أسقف أورشليم وأعلمه بما رأى في نومه . فقام 
زلة عظيمة ، وظهر األسقف وأخذ معه أسقفين وأهل البيعة ، وأتى إلى المكان وحفروه فحدثت زل

تابوت الجسد المقدس ، وفاحت منه روائح طيب فأخرة ، وسمعت أصوات المالئكة يسبحون 
قائلين "المجد هلل في األعالي وعلى األرض السالم وفى الناس المسرة" . وتكررت هذه التسبحة 

 فسجد رؤساء الكهنة أمام التابوت ، ثم حملوه بالترتيل والشموع . 
ه صهيون . وبعد ذلك بنى له رجل اسمه األسكندروس من أهل القسطنطينية إلى أن دخلوا ب

كنيسة في أورشليم ، وظل الجسد المقدس فيها . وبعد ذلك بخمس سنوات تنيح األسكندروس ، 
فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس . وبعد ذلك بثمان سنوات اتفق المرأة األسكندروس أن 

أن تأخذ جسد زوجها معها . فأتت إلى المكان وأخذت التابوت  تذهب إلى القسطنطينية ، فأرادت
الذي فيه جسد القديس ظنا منها أنه التابوت الذي فيه جسد زوجها ، وحملته إلى عسقالن ، 
ومن ثم ركبت مركبا إلى القسطنطينية . ولما توسطوا البحر سمعت من دأخل التابوت تسبيحا 

لتابوت فعرفت أن الذي فيه هو جسد القديس وترتيال كثيرا ، فتعجبت وقامت وفحصت ا
استفانوس ، وليس جسد زوجها وذلك بتدبير اهلل فلم تعد ولكنها شكرت اهلل واستمرت في سيرها 
إلى أن وصلت القسطنطينية ، ومن ثم ذهبت إلى الملك وأعلمته بالخبر . فخرج ومعه البطريرك 

لى أعناقهم إلى قصر المملكة . وأظهر اهلل والكهنة وشعب المدينة إلى المركب وحملوا التابوت ع
في المركب وفى الطريق آيات كثيرة . منها أنهم حملوه على هودج محمول على بغلين ، فلما 
وصلوا إلى الموضع المسمى قسطنطينيوس وقف البغالن ولما ضربوهما لم ينتقال ، وسمعوا 

سمع ، وعلموا أن الذي صوت أحدهما يقول : يجب أن يوضع القديس هنا ، فتعجب كل من 
أنطق حمارة بلعام هو الذي أنطق هذا الحيوان الحامل لجسد القديس ، وأمر الملك أن تبنى له 
بيعة في ذلك المكان . ووضعوا فيها الجوهرة النقية التي لجسد القديس استفانوس الرسول أول 

 الشهداء ، صلواته تكون معنا أمين .
 إستشهاد القديس لونديانوس

إستشهاد القديس لونديانوس . فيه أيضا إستشهد القديس لونديانوس وكان من بالد تذكار 
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سوريا في أيام اإلمبراطور مكسيميانوس . فلما سمع بالقديس استحضره ووعده بعطايا جزيلة 
إذا ترك عبادة المسيح وعبد األوثان فرفض القديس ذلك فغضب اإلمبراطور وأمر أن يعلق في 

الدبابيس ويطرح في زيت مغلي وكان القديس يحتمل كل هذه العذابات الهنبازين ثم يضرب ب
بصبر وشكر والسيد المسيح يقويه ويشفيه ولما ضجر الملك من تعذيبه أمر بقطع رأسه فنال 
إكليل الشهادة وأظهر اهلل من جسده آيات وعجائب كثيرة وبنوا على اسمه أديرة وكنائس كثيرة 

 لتكن معنا . أمينفي بالد سوريا . بركة صلواته ف
 إستشهاد القديس قدراطس أحد السبعين رسوالً  توت14

في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس قدراطس أحد السبعين رسواًلالذين انتخبهم الرب وقد ولد 
بمدينة أثينا . وكان من أغنيائها وأكابر علمائها . وأمن بالسيد المسيح وسار في خدمته ، ولما 

م العنصرة بشر باإلنجيل المحيى وذهب إلى بالد كثيرة ، ودخل مدينة نال نعمة المعزي يو 
مغنيسية وبشر فيها ، فأمن أهلها فعمدهم وعلمهم الوصايا المسيحية ، ثم عاد إلى أثينا وعلم 
فيها أيضا فرجموه وعذبوه بأنواع كثيرة وأخيرا طرحوه في النار فنال إكليل الشهادة . صالته 

 مجد دائًما أبديا . آمين .تكون معنا ، ولربنا ال
 نياحة القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس

 092للشهداء سنة  201تذكار نياحة القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس . وفيه أيضا من سنة 
م تنيح القديس غريغوريوس النزينزي الناطق باإللهيات وهو ابن غريغوريوس أسقف نزينز . 

انزو من أعمال نزينز ولما بلغ سن الشباب أرسله م في بلدة إري 018ولد هذا القديس سنة 
والده إلى مدارس قيصرية الكبادوك ثم إلى اإلسكندرية ثم إلى أثينا فتعلم المنطق والشعر 

والفصاحة والفلسفة والعلوم الالهوتية وقد أمضي في ذلك اثنتي عشرة سنة صاحب خاللها 
 ريس . القديس باسيليوس الكبير واتفق كالهما على حياة التك

رجع غريغوريوس إلى وطنه وظل يساعد أباه في أعمال الرعاية النه كان قد بلغ سن الشيخوخة 
م . ولما ارتقي القديس باسيليوس إلى رئاسة الكهنوت في قيصرية  012فرسمه أبوه قسا سنة

م لكن لم يدخل االيبارشية  011الكبادوك رسم صديقه غريغوريوس أسقفا على سازيما سنة 
كانت موضع نزاع بين القديس باسيليوس واألسقف أنتيموس ومنعه جنود اإلمبراطور ألنها 

 فالنس األريوسي من دخولها . 
م مضى إلى دير 014عاد إلى نزينز ليساعد أباه في أعمال األسقفية وبعد نياحة والده سنة 

حت إلحاح م ت019منفردا به للعبادة والتأمل مدة خمس سنوات ثم ذهب إلى القسطنطينية سنة 
شعبها األرثوذكسي الذي أتعبه االريوسيون بتعاليمهم الفاسدة . وهناك رد كثيرين من 

االريوسيين إلى اإليمان المستقيم وكانت النية تتجه إلى تثبيته بطريركا على القسطنطينية لكن 
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م بحث المجتمعون هذا األمر فأعترض الوفد 082لما اجتمع المجمع المسكوني الثاني عام 
مصري على هذا بسبب أنه سبقت رسامته على ايبارشية أخري . فترك القسطنطينية بعد أن ال

ودع األساقفة والشعب بخطاب مؤثر للغاية وذهب إلى نزينز ليقاوم بدعة أبوليناريوس . وبعدها 
انفرد في أريانز مع بعض النساك حيث ألف رسائل عديدة ضد االريوسية وغيرها من الهرطقات 

 د في الرب ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .. أخيرا رق
 نياحة القديس غريغوريوس الراهب

في مثل هذا اليوم تنيح القديس غريغوريوس الراهب ، كان ابنا ألبوين مسيحيين بارين كثيرى 
الثروة من إحدى بالد الوجه القبلي . وقد اهتما بتعليم ولدهما غريغوريوس علوم الكالم ومهنة 

اه في علوم البيعة . وأخيرا قدماه لَلب األنبا إسحق أسقف بلدهما فقدمه لخدمة الطب . ثم فقه
الكنيسة ولما أرادا تزويجه أبى ، وبعد ذلك رقاه األسقف شماسا قارئا فداوم على الصلوات ، 

وكان مياال منذ حداثته إلى الوحدة . ولذلك كان يكثر من زيارة األنبا باخوميوس . ثم أخذ من 
 كثيرا ، وقدمه للقديس باخوميوس ، راجيا منه بتوسالت أن ينفقه على عمارة األديرة والديه ماال

. فقبل منه القديس صدقته وصرفها في كل عمارة أديرة الشركة المقدسة . وبعد حين قصد 
القديس باخوميوس ، وترهب عنده ، وجاهد في ممارسة جميع أنواع الفضيلة ، حتى كان من 

لشهوانيون العفة . ومكث هكذا ثالث عشرة سنة . ولما جاء القديس شكله ومنظره يتعلم ا
مقاريوس لزيارة القديس باخوميوس . طلبه من القديس باخوميوس أن يأذن له بالمضي مع 

القديس مقاريوس ، فمكث عنده سنتين ، ثم طلب منه أن ينفرد ، فأذن له بذلك فاقتطع لنفسه 
سنوات . وكان يأتي في أثنائها إلى القديس مقاريوس مغارة صغيرة في الجبل ، مكث بها سبع 

مرتين في السنة ، في عيدي الميالد والقيامة ليسترشد فيما يعينه على جهاده الروحي ، ولما 
أمضى في الجهاد اثنتين وعشرين سنة ، وأراد الرب نياحته ، فأرسل إليه مالك يعرفه أنه بعد 

البرية وودعهم وسألهم أن يذكروه في صلواتهم . وبعد  ثالثة أيام ينتقل من العالم ، فدعا شيوخ
 الثالثة األيام تنيح بسالم ، صلواته تكون معنا وتحفظنا من الشر . آمين

 إستشهاد القديس تيمون الرسول أحد السبعين وأحد الشمامسة السبعة بابه11
لذين انتخبهم في مثل هذا اليوم إستشهد القديس تيمون الرسول ، وهو أحد السبعين رسواًلا

الرب وميزهم . كان لهذا القديس من المواهب القدرة على شفاء المرضى إخراج الشياطين . قد 
الزم الرب حتى صعوده إلى السماء ، بعدها ثابر على خدمة التالميذ ، إلى إن حلت عليهم 

لخدمة جميعا نعمة الروح القدس . انتخبه التالميذ من بين السبعة الشمامسة الذين أقاموهم 
الموائد ، قد شهد عنهم الكتاب "انهم كانوا ممتلئين نعمة حكمة" . بعد إن أقام في خدمة 

الشمامسة مدة وضعوا عليه اليد أسقفا على مدينة بسري الغربية من أعمال البلقاء ، فبشر 
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، فيها بالمسيح ، وعمد كثيرين من اليونانيين اليهود . فقبض عليه الوالي عذبه بعذابات كثيرة 
 أخيرا احرقه بالنار ، فنال إكليل الشهادة . صالته تكون معنا آمين .

 تذكار السبع شهداء بجبل أنطونيوس
في مثل هذا اليوم تذكار السبعة الشهداء الذين إستشهدوا على يد البربر بجبل القديس العظيم 

 األنبا أنطونيوس اب الرهبان . بالصحراء الشرقية . 
 و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .صالة الجميع تكون معنا 

 نياحة القديس بروخورس أحد السبعين رسوالً  طوبه10
في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسواًل، الذين دعاهم السيد وأرسلهم 
خراج الشياطين . ولما كان مع التالميذ في العلية  ليكرزوا باسمه ، وأعطاهم موهبة الشفاء وا 

الخمسين امتَل من نعمة الروح القدس المعزي . ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة يوم 
الذين شهدوا عنهم ، انهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة . ثم صحب الرسول يوحنا 

الثاؤلوغوس ، وطاف معه مدنا كثيرة ، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفا على نيقوميدية من 
فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى اإليمان وعمدهم وعلمهم بالد بيثينيا . 

حفظ الوصايا . وبعد ان بني لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسا ، ذهب إلى البالد 
المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها ، كما علم وعمد كثيرين من اليهود . وقد احتمل 

بالمسيح . ولما اكمل سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال  ضيقات كثيرة بسبب التبشير
 النعيم األبدي . صالته تكون معنا آمين .

 تكريس كنيسة القديس أباكلوج القس
في هذا اليوم أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم أباكلوج القس التي بنيت على اسمه في 

نبا كيرلس لتكريسها . وأثناء صلوات بلدته ألفنت . ولما تم بناء البيعة حضر األسقف األ 
التكريس كشف الرب لشماس صغير منظر القديس أباكلوج يدخل البيعة بمجد عظيم وبصحبته 
شخص آخر نوراني وجلسا على كرسيين في وسط البيعة . فأخبر الشماس األب الكاهن ،أخبر 

ما الشخصان الكاهن األب األسقف األنبا كيرلس فطلب األسقف من اهلل أن يعرف من ه
النورانيان فظهر له أحدهما وقال له أنا هو وأخيوس األسقف الشهيد الذي كنت على الكرسي 

قبلك جئت مع أباكلوج ألحضر تكريس كنيسته . فسجد له األنبا كيرلس ثم أختفي عنه ولما أتم 
ين األنبا كيرلس تكريس الكنيسة أقام القداس وناول الشعب وانصرف الجميع بفرح عظيم ممجد

 اهلل ، بركة صلوات القديس أباكلوج فلتكن معنا آمين .
 إستشهاد القديس بهنا

 في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس بهنا . صالتهما تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين 
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 تذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا الكوخي صاحب اإلنجيل الذهب
قديس يوحنا الكوخي صاحب اإلنجيل المذهب بمدينة رومية في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة ال

 ونقل أعضائه المقدسة إليها من القسطنطينية .
 رهبنته

ُولد هذا القديس بمدينة رومية من أب غني يسمى أطرافيوس . ولما كان يوحنا يتلقى العلم 
 ففرح به كثيرًا . طلب من أبيه أن ُيَجِلد له اإلنجيل الذي يقرأ فيه بالذهب ، فعمل له ما أراد 

واتفق أن أحد الرهبان قد نزل عندهم عند ذهابه إلى بيت المقدس فطلب منه يوحنا أن يأخذه 
معه ، فأعلمه أنه ذاهب إلى القدس وليس إلى الدير ، ثم عرفه أنه صغير السن وال يتحمل 

ة إلى دير عيشة الرهبان التقشفية ، غير أن يوحنا كان صادًقا في عزمه فسافر وحده في سفين
ذلك الراهب . ولما رآه الرئيس لم يرد أن يقبله لصغر سنه وافهمه أن عيشة الرهبان شاقة على 

 من هو مثله . 
ولما ألح يوحنا عليه ورأى فيه الرئيس ثبات العزم وقوة اليقين حلق له شعر رأسه والبسه ثوب 

ان األب الرئيس ينصحه الرهبنة المقدس ، فأجهد يوحنا نفسه بنسكيات وتقشفات زائدة ، وك
قائاًل: "ترفق بنفسك وِسر مثل سائر االخوة" فكان يقول له: "إن قوة اهلل وصالتك عني تعيناني" 

 عودته إلى بيت أبيه
بعد سبع سنوات رأى في رؤيا من يقول له: "قم اذهب إلى والديك لتأخذ بركتهما قبل انتقالك من 

ٍل متوالية ، فأعلم الرئيس بها ، فعرف إنها من اهلل هذا العالم" ، وتكررت هذه الرؤيا ثالث ليا
 وأشار عليه بالذهاب . 

فلما خرج من الدير وجد رجاًلمسكيًنا عليه ثياب رثة فأخذها منه وأعطاه ثيابه . ولما وصل 
منزل والديه قضى ثالث سنوات قريًبا من باب البيت يقيم في كوٍخ من القش وكان يقتات 

د أبيه التي يرميها الخدم ، وكانت أمه إذا عبرت به تشمئز من رائحته ، أثناءها من فضالت موائ
 ومن منظر ثيابه الرّثة .

 استدعاء والدته
ولما دنت نياحته أعلمه الرب إنه بعد ثالثة أيام سينتقل من هذا العالم ، فاستدعى والدته ولم 

عليه من الثياب ، ثم أعطاها  ُيعرفها بنفسه ، واستحلفها أن تدفنه في الكوخ التي يقيم فيها بما
 اإلنجيل الذهبي قائاًل: "كلما قرأِت فيه تذكرينني" . 

فلما حضر والده إلى المنزل أرته اإلنجيل فعرف أنه إنجيل ولده يوحنا فأسرع إليه االثنان 
وتقّصيا منه عن اإلنجيل وعن ولدهما ، فطلب منهما أن يتعهدا بأن ال يدفناه إال بثيابه التي 

، ثم عرفهما بأنه ولدهما . عند ذلك بكيا بكاًءعظيًما . وسمع بذلك أكابر رومية فاجتمعوا عليه 
ليروا هذا الراهب البار . وبعد الثالثة األيام تنّيح ، فكفنته أمه بالثياب التي أعدتها ليوم زواجه 
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نزع عن  قبل ذهابه إلى الدير فمرضت لوقتها ، فتذكر زوجها التعهد الذي أعطياه ، وفى الحال
 ابنه هذه الثياب وألبسه ثيابه القديمة ، ودفنه في الكوخ التي كان بها .

قد حصلت من جسده أشفية وعجائب كثيرة ثم بنوا له كنيسة على اسمه ووضعوا جسده بها . 
 ونحتفل بتذكار تكريس هذه الكنيسة ونقل جسده إليها في اليوم العشرين من شهر طوبة .

ت اليوم السادس عشر من شهر أبيب . صالته تكون معنا ولربنا المجد كما تجد خبر نياحتة تح
 دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة أرسطوبولس أحد السبعين رسوالً  برمهات29
في مثل هذا اليوم تنيح القديس أرسطوبولس أحد السبعين رسواًلالذين انتخبهم الرب وأرسلهم 

ب الروح المعزى ، وصحبهم وخدمهم ونادى معهم للكرازة قبل آالمه . وقد نال مع التالميذ مواه
بالبشارة المحيية ، ورد كثيرين الى طريق الخالص . فآمنوا بالسيد المسيح . فعمدهم وعلمهم 

الوصايا اإللهية . وأقامه التالميذ أسقفا على ابريطانياس فمضى إليها ، وبشر أهلها ، ووعظهم 
انات شديدة من اليهود واليونانيين ، وطردوه وعمدهم ، وصنع آيات كثيرة . وقد لحقت به إه

مرارا عديدة ورجموه بالحجارة . ولما أكمل سعيه تنيح بسالم . وقد ذكره بولس الرسول فى 
 ( . صالته تكون معنا آمين . 2: .  21رسالته الى رومية ، ) ص 

 إستشهاد القديسين ألكسندروس وأغابيوس ومن معهما
م إستشهد القديسون ألكسندروس و روميلوس  005ش  12ة في مثل هذا اليوم أيضا من سن

و بليسوس و مليس المصريون ، و أغابيوس من غزة وتيموثاوس من النبطس وديوناسيوس 
من طرابلس . ارتبط هؤالء السبعة القديسون بالمحبة المسيحية ومضوا إلى والي قيصرية 

ناعهم بترك إيمانهم ولما لم يفلح أمر فلسطين واعترفوا أمامه بالسيد المسيح فالطفهم محأوال إق
بتعذيبهم بعذابات شديدة فنالوا إكليل الشهادة ، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما 

 أبديا آمين .
 تكريس كنيسة القديس أغابوس الرسول برموده25

ما أصاب في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس أغابوس أحد السبعين رسواًلالذي تنبأ ب
 القديس بولس الرسول 

 ( صالته تكون معنا . آمين22 - 20:  12)أعمال 
 تذكار تكريس أول هيكل للقديس نيقوالوس

في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس أول هيكل بناه النصارى اليعاقبة )ربما يقصد 
قف ميرا أحد آباء السريان الموجودين بمصر المقيمون بأرض مصر( ، للقديس نيقوالوس أس

مجمع نيقية الثالثمائة وثمانية عشر . وكان بناؤه بالكنيسة التي على اسم القديس األنبا شنودة 
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 شرقي البحر . صالته تكون معنا . آمين
 نياحة أرسطوس الرسول برموده19

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أرسطوس الرسول كان هذا القديس من السبعين رسواًلوقبل 
الروح المعزي مع الرسل في عليه صهيون . وتكلم معهم باللغات وخدم وكرز وتألم معهم  نعمة

مرارا كثيرة ثم وضعوا عليه اليد ورسموه أسقفا على أورشليم . وقد علم فيها وفي غيرها وأجرى 
اهلل على يديه آيات كثيرة منها تحويل المياه المالحة إلى عذبه وجاهد مع بولس الرسول في 

العديدة حيث كان خادما له وهو الذي ورد ذكره في اإلصحاح التاسع عشر من سفر  رحالته
 أعمال الرسل . وبعد أن بلغ سن الشيخوخة تنيح بسالم . صالته تكون معنا . آمين

 نياحة القديس أكاكيوس أسقف أورشليم
زمانا  في مثل هذا اليوم تنيح القديس أكاكيوس أسقف أورشليم وكان قد نشأ بارا ، واضطهد

طويال وأجرى اهلل على يديه آيات وعجائب ثم تنيح بسالم ، صالته معنا ، ولربنا المجد دائًما . 
 آمين

 نياحة ياسون أحد السبعين رسوالً  بشنس0
في مثل هذا اليوم تنيح القديس ياسون أحد السبعين رسواًلالذين انتخبهم الرب ، وقد كرز مع 

ات وعجائب ثم تذرع بالنعمة والقوة يوم حلول الروح المعزي التالميذ قبل آالم المخلص وصنع آي
، وقد ولد بطرسوس وهو أول من آمن بها ، وقد صحب بولس في التبشير وجال معه بالدا 
كثيرة ، وقبض عليه مع بولس وسيال في تسالونيكي )ثم أطلقوهما بكفالة( . فرعى كنيسة 

اس فآمن كثيرون على يده وعمدهم وبني المسيح أحسن رعاية ثم كرز أيضا في مدينة كوركير 
لهم كنيسة على اسم القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة فلما علم بذلك والي المدينة قبض 
عليه ووضعه في السجن فوجد فيه سبعة لصوص فعلمهم اإليمان وعمدهم واعترفوا جهارا أمام 

 ونالوا إكليل الشهادة .  الوالي بالسيد المسيح فوضعهم في قدر مملوء زفتا وكبريتا فتنيحوا
بعد ذلك أخرج الوالي الرسول من السجن وعذبه عذابا كثيرا فلم ينله ضرر وكانت ابنة الملك 
تشاهد ذلك من شباكها فآمنت بالسيد المسيح ثم خلعت عنها حليها وزينتها ووزعتها على 

لسجن ثم أمر المساكين واعترفت أنها مسيحية مؤمنة باله ياسون فغضب أبوها وطرحها في ا
برميها بالسهام فأسلمت روحها الطاهرة بيد المسيح الذي أحبته ، وكان الملك قد أرسل ياسون 
الرسول إلى أن تولى آخر فاستحضره ومن معه من المسيحيين وعذبهم كثيرا ولما رأى الوالي أن 

لقوة على أجسادهم لم تتأثر من التعذيب آمن هو وكل مدينته بالسيد المسيح الذي له وحده ا
حفظ أصفيائه ، فعمدهم القديس وعلمهم وصايا اإلنجيل وبني لهم الكنائس ، وقد أجرى اهلل 

 على يديه آيات كثيرة وتنيح في شيخوخة حسنة صالته تكون معنا آمين .
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 إستشهاد القديس أوتيموس القس من فوه
ستقامته وتقواه في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أوتيموس القس . وقد ولد بفوه ونظرا ال

رسموه قسا على بلده فكان يعلم ويثبت المؤمنين ثم انتقل بعد ذلك إلى جهة جبل أنصنا ولما 
أثار الملك دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين ووصل خبر هذا القديس إلى أريانوس والي 

كان يقويه ، أنصنا استحضره وعرض عليه عبادة األوثان فلم يذعن ألمره فعذبه كثيرا ولكن الرب 
ولما تعب الوالي من تعذيبه أمر بحرقه فحرقوه ونال إكليل الشهادة . وكان هناك قس يخاف اهلل 

فأخذ الجسد وكفنه ووضعه في مكان حتى انقضاء زمن االضطهاد حيث بنوا له كنيسة وقد 
ه تكون أظهر اهلل فيها آيات كثيرة وقيل ان جسده باق إلى اآلن بكلبشا ) بمركز السنطة ( صالت

 معنا . آمين
 نياحة أندرونكوس أحد السبعين بشنس11

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أندرونكوس . هذا القديس انتخبه الرب من جملة السبعين 
تلميذا ، الذين أرسلهم أمام وجهه يكرزون بملكوت اهلل . وقد حلت عليه نعمة الروح المعزي في 

ره بولس الرسول بقوله : " سلموا على أندرونكوس ويونياس العلية . فبشر مع التالميذ . وقد ذك
 نسيبي المأسورين معي ، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي " 

 ( 1:  21)رو 
وقد بشر في مدن كثيرة صحبة يونياس فأرجعا كثيرين إلى األيمان وأجريا اآليات وشفيا المرضى 

ائس ولما أكمال سعيهما وشاء الرب أن ينقلهما من هذا العالم وحوال هياكل األصنام إلى كن
مرض الرسول أندرونكوس قليال ، وتنيح بسالم في مثل هذا اليوم . ولما كفنه يونياس ودفنه 

 في مغارة صلى إلى الرب فتنيح هو أيضا في اليوم الثاني . 
 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 سيدة 18ًيا ، صب 241إستشهاد 
م ( إستشهد مائة واثنان وأربعون صبيا  004ش ) 10في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

وثماني عشر سيدة من أمهاتهم . وذلك أنه بعد إستشهاد الستة جنود المرافقين للشهيد 
إقالديوس األمير أمر الوالي بسجن إقالديوس و أبامون وسرنا فكانوا في السجن يسبحون اهلل 

ذا كان بالقرب من مكان تعذيب القديس أبامون كتاب بنغما ت روحية مع جميع المسجونين وا 
وكان المعلم رجال مسيحيا فشجع الفتيان أن يذهبوا إلى مكان التعذيب ويعترفوا باسم المسيح 
أمام الوالي وبالفعل إذ رآهم الوالي دهش وسألهم : أين إباؤكم ؟ أجابوا أبونا في المساء وأمنا 

نيسة شاهد إقالديوس هذا المنظر ففرح وصار يشجع الصبية . أما معلمهم فكان يرتل هي الك
المزمور سبحوا اهلل يا جميع قديسيه والصبية يجاوبونه بنغم روحي جميل . أثار هذا المشهد 
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الجموع وانطلق الكل يعلن في المدينة ما حدث فجاءت ثمان وعشرون سيدة من أمهات الصبية 
هن ماذا أصابكم ؟ أتريدون أن تمضوا إلى السيد المسيح وتتركونا وحدنا في وصرن يقلن ألوالد

 هذا العالم ؟ أغتاظ الوالي لما سمع وما رأى وألقي بالجميع في أتون النار ونالوا إكليل الشهادة 
 بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين

 إستشهاد القديس أبي فام الجندي بؤونه2
ذكار القديس العظيم أبي فام الجندي . ولد هذا القديس ببلدة في هذا اليوم تعيد الكنيسة بت

أوسيم ) الجيزة ( من أب يدعي أنسطاسيوس وكان ذا مركز رفيع وكانت أمه قديسة تدعي 
سوسنة ، فرق أمواله على أعمال البر وتقدم لإلستشهاد في عهد دقلديانوس أمام أرمانيوس 

إريانوس والي أنصنا ) ملوي ( وقد غالي في تعذيبه والي اإلسكندرية فعذبه كثيرا ثم أرسله إلى 
ولكن مالك الرب كان يظهر له ويقويه وكان القديس أبو فام يشخص نحو السماء وأخيرا قطعوا 
رأسه ثم أخذ المؤمنون جسده ودفنوه بإكرام في تل من الرمال غرب طما ) سوهاج ( وقد أكمل 

ى سنوات حكم دقلديانوس في القرن الرابع جهاده في السابع والعشرين من شهر طوبة في إحد
 وقد بنيت على اسمه كنيسة بطما وأخري بأوسيم صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما آمين

 إستشهاد القديس قزمان الطحاوي ورفقته
 مثل هذا اليوم إستشهد القديس قزمان الطحاوي ورفقته صالتهم تكون معنا . آمين

 س الشاميتكريس كنيسة القديس الونديو 
في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس الونديوس الشامي وذلك أنه لما إستشهد هذا 

القديس بمدينة طرابلس في الثاني والعشرين من أبيب أنفقت امرأة مسيحية زوجة أحد كبار 
القواد أمواال كثيرة وأخذت جسده المقدس وكفنته في ثياب غالية ووضعته في تابوت دأخل بيتها 

نعت له صورة وعلقت أمامها قنديال وحدث أن دقلديانوس غضب على زوجها القائد ووضعه وص
في سجن أنطاكية فحزنت وصلت إلى اهلل متوسلة بقديسه الونديوس أن يخلص زوجها من 

السجن فقبل اهلل صالتها حيث ظهر القديس الونديوس لهذا القائد وهو في السجن وقال له : " 
نك غدا ستخلص وتأكل مع الملك وأيقظه من نومه فأرتعب فزعا فقال له ال تحزن وال تكتئب فأ

القديس : " أيها الملك أنني جئت إليك لتأمر بإطالق سراح القائد وتدعه يذهب إلى بيته لئال 
تهلك " فأجابه وهو يرتعد " كل ما تأمرني به يا سيدي أفعله " وفي الغد أستحضر الملك القائد 

خاطره وتنأول معه الطعام على مائدته وأعلمه بأمر الفارس الذي  من السجن وأكرمه وطيب
ظهر له ثم صرفه إلى بلده ولما وصل طرابلس موطنه وقص الخبر على زوجته وأهله قالت له 
زوجته " ان الذي تم لك من الخير إنما هو ببركة القديس الونديوس ثم كشفت له عن الجسد 

هو الذي ظهر له في السجن وبعد هالك دقلديانوس بنوا فتبارك منه . ولما رأى وجهه عرف أنه 
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كنيسة على اسمه ونقلوا جسده إليها باحتفال عظيم وكرست في هذا اليوم صالته تكون معنا 
 .آمين

 نياحة القديس كاربوس أحد السبعين رسوالً 
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس كاربوس أحد السبعين الذين انتخبهم السيد المسيح 

لتبشير والكرازة فخدم في بالد اليهودية وبعد أن حضر القديس بولس الرسول مجمع أورشليم ل
م فأختار القديس كاربوس ليمضي معه ولما أسس  52بدأ رحلته التبشيرية الثانية في سنة 

القديس بولس الكنيسة في ترواس . رسم هذا القديس أسقفا عليها وفي طريق عودة القديس 
م مر على ترواس ليفتقد الكنيسة هناك وليطمئن على  58م في ربيع سنة بولس إلى أورشلي

القديس كاربوس ، وقبل أسر القديس بولس األخير في روما عرج على ترواس حيث أودع قسما 
من أمتعته عند القديس كاربوس . وفي ذلك الوقت قبض على القديس بولس حتى أنه لم 

من روما في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس  يتمكن من أخذ متاعه ولذلك كتب فيما بعد
يقول له الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متي جئت والكتب أيضا وال سيما 
الرقوق ، ولما أكمل القديس كاربوس عمله التبشيري وخدم بأمانة ورعى رعية المسيح أحسن 

 .رعاية تنيح بسالم . بركة صلواته فلتكن معنا آمين 
 إستشهاد القديس يهوذا أحد السبعين رسوالً  بؤونه15

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يهوذا ) قيل أن يهوذا هو الملقب لباوس أوتداوس وهو 
شقيق يعقوب ويوسي وسمعان أبناء مريم زوجة كلوبا " حلفي " خالة السيد المسيح ( . وهو 

باسمه في العهد الجديد المملوءة من كل حكمة  أحد السبعين تلميذا ، و كاتب الرسالة المعروفة
ونعمة . بشر في بالد العرب واستقر في بالد العجم حيث بشر في مدن كثيرة وفي الجزائر وبني 
فيها كنيسة ومضى إلى الرها وشفي أبجر ملكها من مرضه ثم عمده وكان معه سمعان القانوي 

ار السحرة فلم يأتوه بنتيجة . فقاال له ، عزم القائد برداين أن يقوم بحرب ضد الهند واستش
الرسواًلن " سيأتيك رسول من الهند لعقد صلح " وبالفعل تم هذا فأطلق للرسولين حرية التبشير 
. ثم دخال مدينة أرارط وبشرا فيها وعمدا كثيرين من أهلها فقبض عليهما واليها وعذبهما بكل 

وناال إكليل الشهادة صالتهما تكون معنا .  نوع ثم رموهما بالسهام فأسلما روحهما الطاهرة ،
 آمين

 04نياحة القديس البابا بطرس الرابع البطريرك 
م ( تنيح القديس المجاهد البابا بطرس  519يونية  29ش )  185في مثل هذا اليوم من سنة 

دسيوس البطريرك الرابع والثالثين من باباوات الكرازة المرقسية . وذلك لما تنيح سلفه البابا ثاؤ 
في المنفي بأمر وسباسيانوس الملك ألنه لم يوافقه على قرارات مجمع خلقدونية تقدم أعيان 
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مدينة اإلسكندرية إلى واليها في ذلك الوقت وكان رجال صالحا مستقيم الرأى وأظهروا له ألمهم 
ين من خلو الكرسي البطريركي فأشار عليهم أن يذهبوا إلى دير الزجاج . كما لو كانوا ذاهب

للصالة . ثم يرسموا هناك البطريرك الذي يرغبونه . ففرحوا بذلك وأخذ األساقفة هذا األب بطرس 
م ( وكان  511يوليه سنة  15ش )  180إلى هناك ورسموه بطريركا ، في أول مسرى سنة 

األنبا ساويرس األنطاكي قد تنيح . فلما بلغ أهالي أنطاكية أن المصريين قد رسموا لهم بطريركا 
رسموا لهم هم أيضا بطريركا يسمي ثاؤفانيوس وتراسل هو والبابا بطرس برسائل اإليمان 

األرثوذكسي . وكان كل منهما يذكر أخاه في صالة القداس . إال أن كال منها لم يجرؤ على 
الذهاب إلى مقر كرسيه فكان البابا بطرس يقيم في دير أبيفانية قبلي دير الزجاج . كما كان 

يقيم في دير أفتونيوس بظاهر أنطاكية . وكان يومئذ بظاهر اإلسكندرية ستمائة دير ثاؤفانيوس 
واثنتان وثالثون قرية جميع سكانها أرثوذكسيين وكانت مدينة اإلسكندرية ومدن مصر والصعيد 

ورهبان األديرة بجبل شيهيت وأثيوبيا والنوبة تحت رئاسة البابا بطرس . ولم يكن يفتر عن 
إلى المؤمنين ليثبتهم على اإليمان المستقيم وكان يطوف أديرة اإلسكندرية وقراها  إرسال الرسائل

يعلمهم ويعظهم ويثبتهم وكان قد أختر رجال قديسا عالما يسمي داميانوس وجعله كاتبا له وأوكل 
إليه االهتمام بالكنائس وهو الذي صار بطريركا بعده أما البابا بطرس فقد استمر في االهتمام 

ه وتثبيتهم على اإليمان األرثوذكسي حتى تنيح بسالم . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد برعيت
 دائًما . آمين

 إستشهاد القديس أولمباس أحد السبعين رسوالً  أبيب1
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أولمباس الملقب بولس أحد السبعين رسواًلهذا الرسول هو 

سائل بطرس الرسول إلى األمم .ودخل معه رومية وكرز بها الذي خدم التالميذ وحمل بعض ر 
وعلم ورد كثيرين . ولما إستشهد القديس بطرس كان هذا الرسول هو الذي أنزله عن الصليب 
وكفنه ونقله إلى بيت أحد المؤمنين فسعى به بعضهم لدي نيرون الملك الظالم أنه من تالميذ 

بالسيد المسيح أنه اإلله الحق فعذبه نيرون بطرس فاستحضره وسأله عن ذلك فاعترف وأقر 
عذابا أليما . ثم سأله " أية ميتة تريد أن تموت بها " فأجابه القديس قائال : " أريد أن أموت 

من أجل المسيح وكفي . و فأمر الملك بضربه وصلبه منكسا مثل معلمه . ففعلوا به كذلك ونال 
 إكليل الشهادة . 

 صالته تكون معنا . آمين
 تشهاد القديسة ثاؤدوسية ومن معهاإس

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة تاؤدوسية والدة القديس أبروكوبيوس واثنان معها من 
األمراء واثنتا عشرة امرأة . وذلك أن تاؤدوسية هذه لما سمعت أن ابنها قد صار مسيحيا وأن 
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دت أنهم قد استحضروه من الملك عاقبه كثيرا حتى اشرف على الموت ذهبت إليه لتراه . فوج
السجن وأنه قد شفي من جميع جراحاته فتعجبت ومن معها . وصاحوا جميعا قائلين : " نحن 

 مؤمنون باله أبروكوبيوس " فأمر الملك بقطع رؤوسهم جميعا . ونالوا كليل الشهادة . 
 صالتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين .

 
لووى األبوود يسوورون، ألنووك أنووت باركووت  إل -:(20-20: 5مووز) مزمووور العشووية وليفوورح جميووع المتكلووين عليووك، وا 

 إل الصديق يارب، مثل سالح المسرة كللتنا. هلليلويا
لوى األبود يسورونف دا ة  دا  ؤوءدنا ال تالدك ذدبوا إلا  نده  = ليفرح جميع المتكلين عليوك  ز و  قاا ديم: = وا 

قهلل ذدا ك فد  ج يدع  ءدله وأعسدا ا  دوة ونا دم وأيدب ا = صديقألنك أنت باركت الفأف قحنا    ف  قاء اء أذبيم  
 دله  يدل إل حذدم " كأنوه بتورٍس تحيطوه بالرضواف  نءدلم ذيد وت إل= مثل سالح المسرة كللتناذاآليات وقا اجزقت  
 (  قات   الح ايم وقهلل يحيسنا اي  فرس الح ايم ذل يحيسنا ذأف قحه و ضاءه علينا 14:5نو2قا ءيح تحص ناإل )

 
 -:(00-14:20مت) يل العشيةإنج
 ليس التلميذ افضل من المعلم و ال العبد افضل من سيده. -14  " 
يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه و العبد كسيده ان كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحري اهل  -15 

 بيته.
 فال تخافوهم الن ليس مكتوم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف. -11 
 اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور و الذي تسمعونه في االذن نادوا به على السطوح. الذي -11 
و ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد و لكن النفس ال يقدرون ان يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي  -18 

 يقدر ان يهلك النفس و الجسد كليهما في جهنم.
 منهما ال يسقط على االرض بدون ابيكم. اليس عصفوران يباعان بفلس و واحد -19 
 و اما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. -00 
 فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -02 
 فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. -01 
 " ابي الذي في السماواتو لكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام  -00 

ولكن ال تخافوا من الوذين ن ا صلذوق قا ءيح  ج وق إءسدانو   = ليس التلميذ أفضل من معلمه إنجيل قاا يم:
ال  ئ يتا ءو  ذإلا  ا . فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاةفأعبقئنا ال ءلساا ااا علينا  يقتلون الجسد

 (11:19 فاو ضاذس قانل )يوقهلل
كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع  " -:(29،28: 00مز)مزمور باكر 

 " عظامهم، وواحدة منها ال تنكسر. هلليلويا
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 و صليب يرع عل" قانل، عل" قا ءيح أواًل يا علد" ننيءدته  فج يدع = كثيرة هي أحزان الصديقين  ز و  ذان :
= ولكون مون جميعهوا ينجويهم الورب( 12:3تد 2ءديح يءدوا يضدسابوا )قاليا ي يبوا أا ياي دوق ذدااترو  فد  قا 

يحفوظ الورب نيي ًق  ا حاول قاوالة أا يؤلوق قاربيءيا وناا قا ب ينجياا وانا ذاب أا يناوق ع لاا يءد ح ذ دوتاا  
ءددنم يظادد  قارددبي  إءددسدانو  ا ددلص اي  ددبه عددا  ندداا عظا دده وتذندد  علياددا  311ذاددب = جميووع عظووامهم

 ننيءم 
 

 -:(11-10:21يو) باكر إنجيل
 و كان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. -10 "  
 فتقدم هؤالء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل و سالوه قائلين يا سيد نريد ان نرى يسوع. -12 
 فاتى فيلبس و قال الندراوس ثم قال اندراوس و فيلبس ليسوع. -11 
 ما قائال قد اتت الساعة ليتمجد ابن االنسان.و اما يسوع فاجابه -10 
الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في االرض و تمت فهي تبقى وحدها و لكن ان ماتت  -14 

 تاتي بثمر كثير.
 من يحب نفسه يهلكها و من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية. -15 
و حيووث اكووون انووا هنوواك ايضووا يكووون خووادمي و ان كووان احوود يخوودمني ان كووان احوود يخوودمني فليتبعنووي  -11 

 " يكرمه االب
عا قا ءيح حذم قاحنسم قالي  ات وبفا اتل ج قاننيءم الحياة ويذبأ  لنوت قهلل  ون ا فال قا ءيح  إنجيل ذان :

 .حياة أبدية يحفظها إلى)ي وت أ اا قالسيم وقا اوقت(  ومن يبغض نفسه في هذا العالمالذب أا يدال لبق ه 
 

 -:(21:21-21:22كو1) البولس
 (00-21:22كو1)
 اقول ايضا ال يظن احد اني غبي و اال فاقبلوني و لو كغبي الفتخر انا ايضا قليال. -21 "  
 الذي اتكلم به لست اتكلم به بحسب الرب بل كانه في غباوة في جسارة االفتخار هذه. -21 
 د افتخر انا ايضا.بما ان كثيرين يفتخرون حسب الجس -28 
 فانكم بسرور تحتملون االغبياء اذ انتم عقالء. -29 
النكم تحتملون ان كان احد يستعبدكم ان كان احد ياكلكم ان كان احد ياخذكم ان كان احد يرتفع ان  -10 

 كان احد يضربكم على وجوهكم.
حد اقول في غباوة انا ايضا على سبيل الهوان اقول كيف اننا كنا ضعفاء و لكن الذي يجترئ فيه ا -12 

 اجترئ فيه.
 اهم عبرانيون فانا ايضا اهم اسرائليون فانا ايضا اهم نسل ابراهيم فانا ايضا. -11 
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اهم خدام المسيح اقول كمختل العقل فانا افضل في االتعاب اكثر في الضربات اوفر في السجون اكثر  -10 
 في الميتات مرارا كثيرة.

 ات قبلت اربعين جلدة اال واحدة.من اليهود خمس مر  -14 
 ثالث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت ثالث مرات انكسرت بي السفينة ليال و نهارا قضيت في العمق. -15 
باسفار مرارا كثيرة باخطار سيول باخطار لصوص باخطار من جنسي باخطار من االمم باخطار في  -11 

 طار من اخوة كذبة.المدينة باخطار في البرية باخطار في البحر باخ
 في تعب و كد في اسهار مرارا كثيرة في جوع و عطش في اصوام مرارا كثيرة في برد و عري. -11 
 عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم االهتمام بجميع الكنائس. -18 
 من يضعف و انا ال اضعف من يعثر و انا ال التهب. -19 
 مور ضعفي.ان كان يجب االفتخار فسافتخر با -00 
 اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك الى االبد يعلم اني لست اكذب. -02 
 في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد ان يمسكني. -01 
 " فتدليت من طاقة في زنبيل من السور و نجوت من يديه. -00 
 (21-2:21كو1)
 اني اتي الى مناظر الرب و اعالناته.انه ال يوافقني ان افتخر ف -2  "
اعرف انسانا في المسيح قبل اربع عشرة سنة افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم اهلل  -1 

 يعلم اختطف هذا الى السماء الثالثة.
 و اعرف هذا االنسان افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم اهلل يعلم. -0 
 سمع كلمات ال ينطق بها و ال يسوغ النسان ان يتكلم بها.انه اختطف الى الفردوس و  -4 
 من جهة هذا افتخر و لكن من جهة نفسي ال افتخر اال بضعفاتي. -5 
فاني ان اردت ان افتخر ال اكون غبيا الني اقول الحق و لكني اتحاشى لئال يظن احد من جهتي فوق  -1 

 ما يراني او يسمع مني.
 نات اعطيت شوكة في الجسد مالك الشيطان ليلطمني لئال ارتفع.و لئال ارتفع بفرط االعال  -1 
 من جهة هذا تضرعت الى الرب ثالث مرات ان يفارقني. -8 
فقال لي تكفيك نعمتي الن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل  -9 

 علي قوة المسيح.
ت و االضطهادات و الضيقات الجل المسيح الني حينما انا لذلك اسر بالضعفات و الشتائم و الضرورا -20 

 ضعيف فحينئذ انا قوي.
قد صرت غبيا و انا افتخر انتم الزمتموني النه كان ينبغي ان امدح منكم اذ لم انقص شيئا عن فائقي  -22 

 الرسل و ان كنت لست شيئا.
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 " اتان عالمات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بايات و عجائب و قو  -21 
 ددو ءدد ب  ددا ذددوا  قا ءددول عددا قآلالا قاتدد  ال ا ددا فدد  لب تدده وأيضددًا عددا قاتازيددات قاءدد اويم وقارددانوا  قاذددوا :

 .قوي ألن قوتي في الضعف تكمل.. ألني إذا ضعفت فحينئذ أناقالي وضاه 
  -:(20:1-15:2بط2) الكاثوليكون

 (15:2بط2)
 " لكلمة التي بشرتم بها.و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي ا -15" 
 (20-2:1بط2)
 فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و الحسد و كل مذمة. -2 " 
 و كاطفال مولودين االن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. -1 
 ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح. -0 
 تار من اهلل كريم.الذي اذ تاتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مخ -4 
كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهلل  -5 

 بيسوع المسيح.
لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما و الذي يؤمن به لن  -1 

 يخزى.
امة و اما للذين ال يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس فلكم انتم الذين تؤمنون الكر  -1 

 الزاوية.
 و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة االمر الذي جعلوا له. -8 
و اما انتم فجنس مختار و كهنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من  -9 

 ى نوره العجيب.الظلمة ال
 "الذين قبال لم تكونوا شعبا و اما االن فانتم شعب اهلل الذين كنتم غير مرحومين و اما االن فمرحومون -20 

فإلق نانوق  ب = حجرًا حيًا مرذواًل من الناس ولكن مختار من اهلل وكريم ال قا ءول عا قا ءيح  نا  قانايواينوا:
= لكووي تخبووروا بفضووائل ذاك الووذي دعوواكما و اددت آالا علدد" أوالب قهلل  صددلذوق  ددلق قاحجدد  قا لتددا  فدد  ناجددب إ

 إءسدانو  وقا ءل ن زوق ذإءا قا ءيح وانا ق  و   و إحت ال ق اا  جل قا ءيح  ناا  لق أ و  ن قزة 
  -:(1:1-2:1أع) اإلبركسيس

 (25-2:1أع)
على العبرانيين ان اراملهم كن يغفل عنهن و في تلك االيام اذ تكاثر التالميذ حدث تذمر من اليونانيين  -2  "

 في الخدمة اليومية.
 فدعا االثنا عشر جمهور التالميذ و قالوا ال يرضي ان نترك نحن كلمة اهلل و نخدم موائد. -1 
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فانتخبوا ايها االخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم و مملوين من الروح القدس و حكمة فنقيمهم على  -0 
 هذه الحاجة.

 اما نحن فنواظب على الصالة و خدمة الكلمة. و -4 
فحسن هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجال مملوا من االيمان و الروح القدس و  -5 

 فيلبس و بروخورس و نيكانور و تيمون و برميناس و نيقوالوس دخيال انطاكيا.
 ادي.الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا و وضعوا عليهم االي -1 
و كانت كلمة اهلل تنمو و عدد التالميذ يتكاثر جدا في اورشليم و جمهور كثير من الكهنة يطيعون  -1 

 االيمان.
 و اما استفانوس فاذ كان مملوا ايمانا و قوة كان يصنع عجائب و ايات عظيمة في الشعب. -8 
ين و االسكندريين و من الذين من فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين و القيرواني -9 

 كيليكية و اسيا يحاورون استفانوس.
 و لم يقدروا ان يقاوموا الحكمة و الروح الذي كان يتكلم به. -20 
 حينئذ دسوا لرجال يقولون اننا سمعناه يتكلم بكالم تجديف على موسى و على اهلل. -22 
 ه و اتوا به الى المجمع.و هيجوا الشعب و الشيوخ و الكتبة فقاموا و خطفو  -21 
و اقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل ال يفتر عن ان يتكلم كالما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس  -20 

 و الناموس.
الننا سمعناه يقول ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع و يغير العوائد التي سلمنا اياها  -24 

 موسى.
 " ن في المجمع و راوا وجهه كانه وجه مالك.فشخص اليه جميع الجالسي -25 
 (1-2:1أع)
 فقال رئيس الكهنة اترى هذه االمور هكذا هي. -2 " 
فقال ايها الرجال االخوة و االباء اسمعوا ظهر اله المجد البينوا ابوراهيم و هوو فوي موا بوين النهورين قبلموا  -1 

 " سكن في حاران
 لووءًا نعموة وقووة ويصونع عجائوب عظيموة وقووات فوي الشوعبوكوان ممإلتيا  إءدسدانو  ن د ا   قنذ نءي :

.رأوا وجهوووووووووووووووووووووووووووووه كأنوووووووووووووووووووووووووووووه وجوووووووووووووووووووووووووووووه موووووووووووووووووووووووووووووالكوالحدددددددددددددددددددددددددددددظ عندددددددددددددددددددددددددددددب  حان تددددددددددددددددددددددددددددده ..
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                       اليوم الثالث من شهر طوبه

 شهادة األطفال الصغار المئة واألربعة
 بأمر هيرودس الملك واألربعين ألفاً  

           2للجدولرجوع 
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشية:
 إنجيل العشية:
 مزمور باكر:
 إنجيل باكر:
 البولس:

 (21: 220مز)
 (1-2:28)مت
 (209،200، 11: 228مز)

 (10-20:28)مت
 (4:24-22:20كو2)

 الكاثوليكون: 
 اإلبركسيس:

 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيل القداس:

 

 (20:1-15:2بط2)
 (00-11:9)أع
 (2: 221مز)

 (10-20:1)مت

 
 

 -:(10-20:1مت) إنجيل القداس
و بعدما انصرفوا اذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال قم و خذ الصبي و امه و اهرب الى  -20  " 

 ن هناك حتى اقول لك الن هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه.مصر و ك
 فقام و اخذ الصبي و امه ليال و انصرف الى مصر. -24 
 و كان هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. -25 
تل جميع الصبيان الذين في حينئذ لما راى هيرودس ان المجوس سخروا به غضب جدا فارسل و ق -21 

 بيت لحم و في كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس.
 حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل. -21 
صوت سمع في الرامة نوح و بكاء و عويل كثير راحيل تبكي على اوالدها و ال تريد ان تتعزى النهم  -28 

 ليسوا بموجودين.
 فلما مات هيرودس اذا مالك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر. -29 
قائال قم و خذ الصبي و امه و اذهب الى ارض اسرائيل النه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس  -10 

 الصبي.
 فقام و اخذ الصبي و امه و جاء الى ارض اسرائيل. -12 
ة عوضا عن هيرودس ابيه خاف ان يذهب الى و لكن لما سمع ان ارخيالوس يملك على اليهودي -11 

 هناك و اذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل.
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 " و اتى و سكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل باالنبياء انه سيدعى ناصريا -10 
  صم إءت ااب ق سدال ذيب  ي وب   إنجيل قاربق :

 
لويكن اسوم  -1هللويا سبحوا يا عبيد الورب سوبحوا اسوم الورب.  -2 "  -:(2: 221مز) مزمور إنجيل القداس

 " الرب مباركا من االن و الى االبد
  ا  تلو ا انناا ل ذوق الء اء يءذحوا = سبحوا أيها الفتيان الرب  ز و  قاربق :

 
 طوبة 0   -السنكسار:

 إستشهاد أطفال بيت لحم" 
سيح ، قتل أطفال بيت لحم الشهداء وذلك ان هيرودس الملك في مثل هذا اليوم من السنة الثانية لميالد الم

لما استدعي المجوس سرا وتحقق منهم زمان ظهور النجم أرسلهم إلى بيت لحم ليفتشوا بالتدقيق عن الصبي 
وطلب منهم قائال إذا وجدتموه فعودوا وأخبروني لكي آتي انا ايضا واسجد له . فذهبوا ووجدوا الصبي مع أمه 

ذ كانوا متأهبين للرجوع إلى هيرودس أمرهم مالك الرب فخروا وسجد وا ثم قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا وا 
 في حلم بان يعودوا إلى كورتهم في طريق أخر . 

و بعد ما انصرفوا إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر . وكن 
س مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه . فقام وأخذ الصبي وأمه ليال وانصرف إلى هناك حتى أقول لك . الن هيرود

 مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني . 
حينئذ لما رأى هيرودس ان المجوس قد سخروا به غضب جدا فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم 

مها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس وقد أراد هيرودس بذلك ان وفي كل تخو 
يقتل الطفل يسوع في جملتهم . وقيل ان هيرودس احتال لتحقيق غايته األثيمة بان أرسل إلى تلك البالد قائال 

. فجمعوا مئة لهم بحسب أمر قيصر يجب إحصاء كل أطفال بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دون 
وأربعة وأربعين آلف من األطفال على أيدي أمهاتهم وقد ظن ان يسوع معهم وحينئذ أرسل الملك قائدا ومعه 
آلف من الجنود فذبحوا هؤالء األطفال على أحد الجبال في يوم واحد : وبهذا تم قول النبي إرميا : " صوت 

ى أوالدها وال تريد ان تتعزى ألنهم ليسوا بموجودين سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير . راحيل تبكي عل
 "وذلك الن بيت لحم منسوبة لراحيل وقد قتلوا بجوار مدفنها الواقع قرب بيت لحم . 

و قد قال القديس يوحنا اإلنجيلي : انه رأى نفوس هؤالء األطفال وهم يصرخون قائلين حتوى متوي أيهوا السويد 
نا من الساكنين على األرض . فأعطوا كل واحدا ثيابا بيضا وقيل لهم ان القدوس والحق ال تقضي وتنتقم لدمائ

يسووتريحوا زمانووا يسوويرا ايضووا حتووى يكموول العبيوود رفقوواؤهم وأخوووتهم ايضووا العتيوودون ان يقتلوووا مووثلهم " وقووال ان 
هوؤالء األبكوار التسبحة التي يسبح بها األربعة الحيوانات والشيوخ ال يعرفها إال المئوة واألربعوة واألربعوون آلفوا 
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الذين لم يتنجسوا من النساء ألنهم أطهار وهوم موع الورب كول حوين يمسوح كول دمعوة مون عيوونهم فطووبي لهوم 
 " وطربي للبطون التي حملتهم . شفاعتهم تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 ق  جل قا ءيح (  ا تا بوق ذ ا وبيم قابا فلرب  اتو 18-16:2) ت شهادة األطفال بيد هيرودس
 

الرب ذكرنا وباركنا، بارك بيت إسرائيل بارك بيت هارون، بارك بيوت الوذين  " -:(21: 220مز) مزمور العشية
 "  يخافون الرب، الصغار مع الكبار. هلليلويا

. بوارك . دا  تلدو ا اندا قهلل ذدا ناا فد  قاءد اء، فادا  داتوق  جدل قا ءديح  = الورب ذكرنوا وباركنوا  ز دو  قاا ديم:
 قا ب يحب أا يذا ك  اذه لصوصًا قاصغا  قاذءساء = الصغار مع الكبار

 
 -:(1-2:28مت) إنجيل العشية

 في تلك الساعة تقدم التالميذ الى يسوع قائلين فمن هو اعظم في ملكوت السماوات. -2  " 
 فدعا يسوع اليه ولدا و اقامه في وسطهم. -1 
 تصيروا مثل االوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات.و قال الحق اقول لكم ان لم ترجعوا و  -0 
 فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو االعظم في ملكوت السماوات. -4 
 و من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. -5 
و من اعثر احد هؤالء الصغار المؤمنين بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى و يغرق في لجة  -1 

 البحر.
 " ويل للعالم من العثرات فال بد ان تاتي العثرات و لكن ويل لذلك االنسان الذي به تاتي العثرة -1 

إن لوم ترجعووا وتصويروا مثول األوالد فلون عا قاذءاسم قات  ف  ق سدال ووجوب أا نحيدا  ديلاا   إنجيل قاا يم:
 .تدخلوا ملكوت السموات

 
أقوالووك ينيوور لووي، وُيفّهووم األطفووال الصووغار، شوواٌب أنووا إعووالن  " -:(209،200، 11: 228مووز) مزمووور بوواكر

 " مرذول، وحقوقك لم أنَس. هلليلويا
نيف ناوب وننوا نا سدال قاصغا  فد  نالدك  قاس يدق  دو فد  أ دوقل قهلل = إعالن أقوالك ينير لي  ز و  ذان :

فا دددًا ا دددا يادددوب اذددد قءة  قهلل ياسددد = ويفهوووم األطفوووال الصوووغار، نصدددب اا ونحدظادددا وننددددل ا فتنيددد  اندددا قاس يدددق  
= حقوقوك لوم أنوس ندا ند   تدلال  دا إندتحدت عينداه فدأب ك لسيتده وعدبا إءدتحرا ه  = شاٌب أنا مرذولق سدال  

  لق  و س يق قنءت  ق  ف  حياة قاذءاسم أا نحدظ ونندل وصايا قهلل وحرو ه 
 -:(10-20:28مت) إنجيل باكر

ر الني اقول لكم ان مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرون انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغا -20  " 
 وجه ابي الذي في السماوات.
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 الن ابن االنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. -22 
ماذا تظنون ان كان النسان مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبال و  -21 

 يذهب يطلب الضال.
 يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل. و ان اتفق ان -20 
 هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤالء الصغار. -24 
 و ان اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك. -25 
 ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة.و ان لم يسمع فخذ معك  -21 
 و ان لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني و العشار. -21 
الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض يكون مربوطا في السماء و كل ما تحلونه على االرض  -28 

 سماء.يكون محلوال في ال
و اقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي  -29 

 الذي في السماوات.
 " النه حيثما اجتمع اثنان او ثالثة باسمي فهناك اكون في وسطهم -10 

سدال  و دؤالء ق سددال يردول عدناا فااياوب وقايونانييا نانوق يحتر وا ق = ال تحتقروا هؤالء الصغار إنجيل ذان :
فووي السووموات كوول حووين ينظوورون وجووه أبووي الووذي فووي )قاددليا فدد  يحددافظوا علددياا(  مالئكووتهمقاءدديب قا ءدديح أا 

فإلق ناا قهلل يلصص ااا   ئنم  لق  ردبق  ا ايحدافظوق علدياا فندا يجدب أاّل نحترد  ا  وقهلل يلصدص . السموات
 .أحد هؤالء الصغارال يريد أن يهلك ااا قا  ئنم  نه 

 
 -:(4:24-22:20كو2) البولس

 (20-22:20كو2)
لما كنت طفال كطفل كنت اتكلم و كطفل كنت افطن و كطفل كنت افتكر و لكن لما صرت رجال  -22  " 

 ابطلت ما للطفل.
فاننا ننظر االن في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه االن اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف  -21 

 كما عرفت.
 "اما االن فيثبت االيمان و الرجاء و المحبة هذه الثالثة و لكن اعظمهن المحبة. -20 
 (4-2:24كو2)
 اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ان تتنباوا. -2 " 
 رار.الن من يتكلم بلسان ال يكلم الناس بل اهلل الن ليس احد يسمع و لكنه بالروح يتكلم باس -1 
 و اما من يتنبا فيكلم الناس ببنيان و وعظ و تسلية. -0 
 " من يتكلم بلسان يبني نفسه و اما من يتنبا فيبني الكنيسة -4 
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قا اند" أا قهلل ي يدبنا = لما كنت طفل كطفل كنت أتكلم وكطفل.. ولكن لما صرت رجاًل أبطلت ما للطفل قاذدوا :
 ك أ جاب قاء اء، نت ك قاسدوايم قا وحيم، وال نذحث عا ذ نات  ابيدم أا ننضأ  وحيًا، ننوا  جااًل  وحييا انب

وعا قاحد ل وقاحد قا، ذدل نسلدب أا ند   قاءد ويات  وءدن ق ا ن دا فد   د آة فد  اغدز  اندا قاد وح قاردب   داب  أا 
( 13:16ندو1(  إلًق قا سلدوب قانضدأ قا وحد  وقا جوادم قا وحيدم إلنوندوق  جدااًلإل )12-9:2ندو1ي ينا  ا ند ح ذده )

 ( 21:14نو1انا نذر" عل" ذءاسم ق سدال  ا ناحيم قا   )
 

 -:(20:1-15:2بط2) الكاثوليكون
 (15:2بط2)
 " و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها. -15"  
 (20-2:1بط2)
 فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و الحسد و كل مذمة. -2  "
 ودين االن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به.و كاطفال مول -1 
 ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح. -0 
 الذي اذ تاتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من اهلل كريم. -4 
اهلل كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند  -5 

 بيسوع المسيح.
لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما و الذي يؤمن به لن  -1 

 يخزى.
فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامة و اما للذين ال يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس  -1 

 الزاوية.
 ثرون غير طائعين للكلمة االمر الذي جعلوا له.و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يع -8 
و اما انتم فجنس مختار و كهنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من  -9 

 الظلمة الى نوره العجيب.
 وموونالذين قبال لم تكونوا شعبا و اما االن فانتم شعب اهلل الذين كنتم غير مرحومين و اموا االن فمرح -20 
" 

إطرحوووا عوونكم إذًا كوول شوور وكوول غووش.. مثوول أطفووال مولووودين اآلن نيددف ناددوب اننددوا نا سدددال؟  قانددايواينوا:
 أي وقظذوق عل" قاتاليا = إشتهوا اللبن العقلي العديم الغش

 
  -:(00-11:9أع) اإلبركسيس

 ذا هو المسيح.و اما شاول فكان يزداد قوة و يحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان ه -11  "
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 و لما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه. -10 
 فعلم شاول بمكيدتهم و كانوا يراقبون االبواب ايضا نهارا و ليال ليقتلوه. -14 
 فاخذه التالميذ ليال و انزلوه من السور مدلين اياه في سل. -15 
كان الجميع يخافونه غير مصدقين انه و لما جاء شاول الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتالميذ و  -11 

 تلميذ.
فاخذه برنابا و احضره الى الرسل و حدثهم كيف ابصر الرب في الطريق و انه كلمه و كيف جاهر في  -11 

 دمشق باسم يسوع.
 فكان معهم يدخل و يخرج في اورشليم و يجاهر باسم الرب يسوع. -18 
 ان يقتلوه.و كان يخاطب و يباحث اليونانيين فحاولوا  -19 
 " فلما علم االخوة احدروه الى قيصرية و ارسلوه الى طرسوس -00 

 نددا ندد    جددل  دد ي  يتحددول ارددبي  )سدددل فدد  قا دد (  ددو  دداول قاس ءوءدد   ارددب حواتدده نا ددم قهلل  قنذ نءددي :
نجيلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   .وكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزداد قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةاندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ز عظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديا وق 
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                    اليوم الرابع من شهر طوبه
 وحنا إبن زبدي اإلنجيلينياحة القديس ي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 ر:إنجيوووووول بوووووواك

 س:وووووووووووووووووالبول

 (4،2: 28مز)
 (21-1:25)يو
 (4،2: 44مز)

 (21-2:2)يو
 (28-4:20)رو

 الكووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسوووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القوداس:
 إنجيوووووووووووول القووووووووووووداس:

 

 (1:1-2:2يو2)
 (21-2:0)أع
 (21،25: 208مز)

 (15-25:12)يو

 
 

 -(:15-25:12يوإنجيل القداس )
لسمعان بطرس يا سمعان بن يونا اتحبني اكثر من هؤالء قال نعم يا رب  فبعدما تغدوا قال يسوع -25  " 

 انت تعلم اني احبك قال له ارع خرافي.
 قال له ايضا ثانية يا سمعان بن يونا اتحبني قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارع غنمي. -21 
قال له ثالثة اتحبني فقال له يا رب انت  قال له ثالثة يا سمعان بن يونا اتحبني فحزن بطرس النه -21 

 تعلم كل شيء انت تعرف اني احبك قال له يسوع ارع غنمي.
الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك و تمشي حيث تشاء و لكن متى شخت  -28 

 فانك تمد يديك و اخر يمنطقك و يحملك حيث ال تشاء.
 ة كان مزمعا ان يمجد اهلل بها و لما قال هذا قال له اتبعني.قال هذا مشيرا الى اية ميت -29 
فالتفت بطرس و نظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه و هو ايضا الذي اتكا على صدره وقت  -10 

 العشاء و قال يا سيد من هو الذي يسلمك.
 فلما راى بطرس هذا قال ليسوع يا رب و هذا ما له. -12 
 كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك اتبعني انت. قال له يسوع ان -11 
فذاع هذا القول بين االخوة ان ذلك التلميذ ال يموت و لكن لم يقل له يسوع انه ال يموت بل ان كنت  -10 

 اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك.
 هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا و كتب هذا و نعلم ان شهادته حق. -14 
ء اخوور كثيوورة صوونعها يسوووع ان كتبووت واحوودة واحوودة فلسووت اظوون ان العووالم نفسووه يسووع الكتووب و اشوويا -15 

 " المكتوبة امين
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فصل  لق قننجيل يظا  عظ م  حذم يوحنا الءيب قا ءيح ذاانءذم اذس    وقاءديب قا ءديح يءدأل  إنجيل قاربق :
ك وآخور يمنطقوك ويحملوك حيوث إذا شخت فإنك تبسط يوديذس   ي ث   قت أتحذن  يا يرول اه أنه ءيصدلب  

أ دا . إتبعنوي أنوتأي أا ع  م قا حذم أا ترذل قاصدليب قادلي ألتدا ه ادك  وادلاك يردول قاءديب اذسد   = ال تشاء
فادو يتذاده حتد" إادد" = ونظور التلميوذ الووذي كوان يسووع يحبوه يتبعووهيوحندا قادلي ي تلدئ  حذدم الد ب فيرددول عنده  

جاندب قاصدليب  ع  دم ألد   ال حذدم أا ال نردا ا حااندا  دع قاغيد  وا دا قاصليب  وناا  و قاتل يل قاوحيب فادً  ذ
ف دا ييدق فد   مواذا لوكأي نيدف ي دوت؟ فنداا  ب قاءديب عليده   وهذا موا لوهفال ذس   وءأل قاءيب عا يوحنا  

 حذددم قا ءدديح اددا يرددا ا  ددع قآللدد يا  ندده ييددق أا قادد ب ياسيدده أحءددا  ددئ يناءددذه اندد  يصددل الءدد اء  ع  ددم 
يحب قا ءيح ي ع" غن ه أي يلبا  اذه  انا  ناك  ا اي  فرس يرذدل قاصدليب قادلي يءد ح ذده قهلل  أل   ف ا

 ذل يضع عل" ندءه صليذًا إلتيا يًا  يل يوحنا صاحب قننجيل قال ب حذًا ف  قا ءيح 
 

وأنووووا لقوووود أكوووورم علووووى جوووودًا، أصووووفياؤك يووووا اهلل، واعتووووزت  " -(:21،25: 208مزمووووور إنجيوووول القووووداس )مووووز
 " ئاستهم، أحصيهم فيكثرون أكثر من الرمل. هلليلوياجدًار 

  ددلق  ددا ي ددا  ذدده نددل  ددا يحددب قا ءدديح أا قهلل ندداا ن ي ددًا جددبًق  اددُه؟= أنووا لقوود أكوورم علووىَّ جووداً   ز ددو  قارددبق :
عتووزت رئاسووتهم جووداً  (31:2صدا1قهلل يند ا أصدددياؤه إلأنددا أند ا قاددليا ين  ددونن إل )= أصووفياؤك يووا اهلل قا ءدديح = وا 

حنددا و ددا  يلدده ن ق ددم ونا ددم فدد   ئاءددته  ويددؤ ا علدد" يددبياا قانييدد يا، يحذددوناا ويحذددوق قا ءدديح قاددلي ياسدد  يو 
 حينا ين  اا قا ءيح تنوا ي  ة ع لاا أني   ا قا  ل = أحصيهم فيكثرون أكثر من الرمل يذ  وا ذه 

 
 طوبة 4   -السنكسار:

 ميالدية 200نياحة القديس يوحنا اإلنجيلى سنة   "
م تنيح القديس يوحنا البتول اإلنجيلي الرسول وهو ابن زبدي ويقول ذهبي  200ذا اليوم من سنة في مثل ه

الفم انه تتلمذ أوال ليوحنا المعمدان وهو أخو القديس يعقوب الكبير الذي قتله هيرودس بالسيف وقد دعاه 
وهو التلميذ الذي كان المخلص مع أخيه )بوانرجس ( أي ابني الرعد ، لشدة غيرتهما وعظيم إيمانهما . 

يسوع يحبه . وقد خرجت قرعة هذا الرسول ان يمضي إلى بالد أسيا . والن سكان تلك الجهة كانوا غالظ 
الرقاب فقد صلى إلى السيد المسيح ان يشمله بعنايته ، وخرج قاصدا أفسس مستصحبا معه تلميذه 

ت وتعلق كل واحد من الركاب بأحد بروخورس واتخذ لسفره سفينة وحدث في الطريق ان السفينة انكسر 
ألواحها وقذفت األمواج بروخورس إلى إحدى الجزر . أما القديس يوحنا فلبث في البحر عدة أيام تتقاذفه 

األمواج حتى طرحته بعناية الرب وتدبيره إلى الجزيرة التي بها تلميذه . فلما التقيا شكرا اهلل كثيرا على عنايته 
ديس يوحنا إلى مدينة أفسس ونادي فيها بكلمة الخالص . فلم يتقبل أهلها بهما . ومن هناك مضى الق

بشارته في أول األمر إلى ان حدث ذات يوم ان سقط ابن وحيد المه في مستوقد حمام كانت تديره فأسرعوا 
رة ثم إلخراجه ولكنه كان قد مات . فعال العويل من والدته وعندئذ تقدم الرسول من الصبي وصلى إلى اهلل بحرا



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع من شهر طوبة(

 

 
437 

رشمه بعالمة الصليب ونفخ في وجهه فعادت إليه الحياة في الحال . فابتهجت أمه وقبلت قدمي الرسول 
ودموع الفرح تفيض من عينيها . ومنذ تلك اللحظة أخذ أهل المدينة يتقاطرون إليه ليسمعوا تعليمه . وآمن 

ا الفتك به مرارا كثيرة ولم يتمكنوا الن الرب منهم عدد كبير فعمدهم . وأثار هذا األمر حقد كهنة األوثان فحأولو 
حافظ ألصفيائه وأخيرا بعد جهاد شديد ومشقة عظيمة ردهم إلى معرفة اهلل ورسم لهم أساقفة وكهنة ، ومن 

هناك ذهب إلى نواحي آسيا ورد كثيرين من أهلها إلى اإليمان . وعاش هذا القديس تسعين سنة وكانوا يأتون 
ت المؤمنين ولكبر سنه كان يقتصر في تعليمه على قول ) يا أوالدي احبوا بعضكم به محموال إلى مجتمعا

بعضا ( وقد كتب اإلنجيل الموسوم باسمه وسفر الرؤيا التي رآها في جزيرة بطمس المملوءة باألسرار اإللهية 
ي اتكأ على وكتب الثالث رسائل الموسومة باسمه ايضا . وهو الذي كان مع السيد المسيح عند التجلي والذ

صدر الرب وقت العشاء وقال له من الذي يسلمك . . وهو الذي كان واقفا عند الصليب مع العذراء مريم وقد 
قال لها السيد المسيح وهو على الصليب : هو ذا ابنك وقال ليوحنا : هو ذا أمك . وهو الذي قال عنه بطرس 

 ى أجئ ماذا لك . يارب وهذا ما له فقال له يسوع ان كنت أشاء انه يبقي حت
و لما شعر بقرب انتقاله من هذا العالم دعا إليه الشعب وناولوه مون جسود الورب ودموه األقدسوين ، ثوم وعظهوم 
وأوصاهم ان يثبتوا على اإليمان ثم خورج قلويال مون مدينوة أفسوس وأمور تلميوذه وآخورين معوه فحفوروا لوه حفورة 

ودوا إلوى المدينوة ويثبتووا األخووة غلوي اإليموان بالسويد هناك . فنزل ورفع يديه وصلى ثم ودعهم وأمورهم ان يعو
المسيح قائال لهم : إنني برئ اآلن مون دمكوم ، ألنوي لوم اتورك وصوية مون وصوايا الورب إال وقود أعلموتكم بهوا . 
واآلن اعلموا أنكم ال ترون وجهي بعد . وان اهلل سويجازي كول واحود حسوب أعمالوه . ولموا قوال هوذا قبلووا يديوه 

تركوه ومضووا . فلموا علوم الشوعب بوذلك خرجووا جمويعهم إلوى حيوث القوديس فوجودوه قود تنويح فبكووه ورجليه ثم 
بحوزن عميووق وكووانوا يتحودثون بعجائبووه ووداعتووه وانوه وان لووم يكوون قود مووات بالسوويف كبقيوة الرسوول إال انووه قوود 

 " د دائًما أبدًيا آمين .تساوي معهم في األمجاد السماوية لبتوليته وقداسته . صالته تكون معنا ، ولربنا المج
ننءد ت قاءددينم ذده  نياحم قاربي  يوحنا إذا زذبي حذيدب قاد ب أحدب قنيند  ع د   ل دب ايند ز فد  آءديا )ت نيدا( وق 
و اه تل يله ذ ولو و   و لفت ق  وقج ذ ولو و  إا" إحب  قاجز   وتالق يوحنا ذأحب أاوقح قاءدينم وذاب أيداا 

لددو و  ول ذددا  فءدد  و فضدوق ن قزتدده إادد" أا أ دداا صددذيًا  ددا قا ددوت ندداا  ددب وصدل اددند  قاجزيدد ة وتراذددل  ددع ذ و 
 ءرس ف   ءتو ب ح اا فآ ا نيي وا وع ب ا  و اج ه قاوينيوا ذ بة اننه ألي ًق ع ب قانيي يا 
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 نياحة القديس يوحنا صاحب اإلنجيل الذهب.  أبيب21
 

 السنكسار اليوم
 يةإستشهاد القديس إغناطيوس الثيئوفوروس بطريرك أنطاك كيهك14

م إستشهد القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية ويقول التقليد  201في مثل هذا اليوم من سنة 
الكنسي أنه هو الطفل الذي حمله السيد المسيح في حضنه وأجلسه أمام الرسل وقال " الحق 
أقول لكم أن لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت اهلل .فمن وضع نفسه مثل هذا 

فهو األعظم في ملكوت السموات . " لما كبر صار تلميذا للقديس يوحنا اإلنجيلي حينما  الوالد
كان يبشر في آسيا الصغرى وطاف معه بالدا كثيرة أقامه اآلباء الرسل أسقفا على أنطاكية وقد 
كان شخصية بارزة ورجال رسوليا صاحب نفوذ عظيم ومعتبرا في كل الكنيسة بعد الرسل . خدم 

ي أنطاكية خدمة طويلة مثمرة ورد كثيرين إلى معرفة اهلل وعمدهم وأنارهم بالعلوم القديس ف
الكنسية كما كتب سبع رسائل ذات معان عميقة إلى أهل أفسس ، مغنيسيا ، ترالبان ، رومية ، 
فيالدلفيا ، أزمير ، بوليكربوس . لما جاء اإلمبراطور تراجان إلى أنطاكية وكانت قد بلغته شهرة 

وس وغيرته على بث الروح المسيحي في الشعب سأله " أأنت من يسمونه ثيؤفورس ) إغناطي
يعني حامل اإلله أو المتوشح باإلله ( الذي يعصي أوامري وال يعترف بآلهتي ؟ " فأجابه القديس 
بكل شجاعة وسكينة " نعم أنا هو حامل يسوع المسيح ألنه هو اإلله الحقيقي وما آلهتكم سوي 

جامدة ال فائدة منها" فدعاه الملك أن يقدم ذبيحة لآللهة فقال القديس " أنا كاهن تماثيل صماء 
يسوع المسيح وله أقدم الذبيحة كل يوم واشتهي أن اقدم له حياتي ذبيحة " . عندئذ أصدر 

الملك حكمه عليه أن يقاد إلى روما وبأن يطرح هناك للوحوش أمام الشعب الروماني في حفالت 
ذلك الشعب برؤية عظيم من عظماء المسيحية تمزقه أنياب الوحوش الضاربة .  األعياد ليتسلى

فشكر القديس اهلل على نعمة اإلستشهاد وودعه الجميع بالدموع . أركبوه سفينة سارت بهم إلى 
أزمير حيث أسرع أسقفها صديقه القديس بوليكربوس يعانقه بالدموع كما أسرعت كنائس آسيا 

وداعه فتعزي بهم . وعند مغادرته أزمير زودهم برسائله الرعوية التي بأساقفتها وشعبها إلى 
سبقت اإلشارة إليها يشكرهم على اهتمامهم به ويطلب إليهم االبتعاد عن التعاليم المخالفة من 

ناحية واالتفاق فيما بينهم وطاعة المتقدمين في الكنيسة من ناحية أخري . كما حثهم فيها على 
اإليمان وهي تفيض بالمحبة للسيد المسيح وبالتواضع العميق والعطف الصبر والثبات على 

األبوي . ومن أزمير أيضا كتب رسالته الشهيرة إلى أهل روما فيها يرجوهم أن ال يردوا الوحوش 
عنه بصلواتهم بل يقول لهم " البد لي أن اطحن بأنياب الوحوش ألصبح خبزا جيدا على مائدة 

ى روما أخذوه إلى الملعب حيث كانت الجماهير عندئذ جثا على المسيح " ، ولما وصلوا إل
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األرض وقدم ذاته ذبيحة هلل وصلى من أجل الكنيسة . فهجمت عليه الوحوش ومزقته وافترسته 
وهو يدعو باسم يسوع المسيح وهكذا نال إكليل الشهادة . فجمع شماساه فليمون وأغاثون 

في قبر فاض بالنعم والعجائب ، بركة صلواته فلتكن عظامه وأتيا بها إلى أنطاكية حيث دفناها 
 معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 ميالد القديس تكالهيمانوت الحبشي

 في هذا اليوم تذكار ميالد القديس العظيم 
 تكالهيمانوت الحبشي . 

ثيوبية للقديس تكالهيمانوت مكانة خاصة لدى الكنيسة األثيوبية بكونه من أعمدة الرهبنة األ 
 وسبب خالص لكثيرين .

تزوج والده الكاهن ساجازآب أو سكارات )تعني عطية اآلب( بفتاة تدعى سارة جميلة جًدا وغنية 
، وقد عاشا في حياة تقوية ، وكان محبين للفقراء والمساكين . إذ لم يهبهما اهلل طفاًلطلبت 
، الزوجة من رجلها أن يقوما بتوزيع كل ممتلكاتهما على الفقراء وعتق جميع العبيد والجواري 
ذ طلب أاّل تتسرع أصرت على موقفها ، ففرح بمشورتها ، وتمم شهوة قلبها . حزن العبيد  وا 

والجواري إذ كانوا يشعرون أنهم أهل البيت وطلب بعضهم أن يبقوا معهما في البيت فقبال ذلك 
 ليعيش الكل كإخوة .

ه ليمارسوا إذ صار متالومي ملك الداموت يضطهد المسيحيين بعث بعسكره في كل موقع حول
ذ وجد  أعمال العنف ، فبلغ أحد الجند إلى بيت الكاهن وأراد قتله بالرمح لكن الكاهن هرب ، وا 

بحيرٍة غاص فيها . ووقف الجندي على الشاطئ ينتظر خروجه ليرميه بالرمح . إذ تأخر الكاهن 
قد أحاط به جًدا تيقن الجندي أنه قد غرق . لكن الكاهن إذ غاص وجد رئيس المالئكة ميخائيل 

وظلله ليصير كمن تحت خيمة حتى خرج ليجد زوجته قد ُسبيت والكنيسة قد ُخربت ، فصار 
 يبكي بمرارة .

رأى العسكر الزوجة سارة فُبهروا بجمالها واقتادوها إلى الملك كهدية . أخبروه بأمرها فطلب 
ها ، أما هي حفظها في أحد البيوت وتقديم ثياب فاخرة وذهب وفضة وآللئ ثمينة تتزين ب

فصامت عن الطعام الفاخر ، وكانت دموعها ال تجف . وفي المساء إذ نام الجميع خلعت الثياب 
الثمينة ، وارتدت ثيابها البسيطة ، وصارت تصلي هلل ، وتطلب خالصها من هذا الشر ، وكانت 

عطايا كثيرة تطلب شفاعة رئيس المالئكة ميخائيل الذي كانت ُتعيِّد له كل شهر وُتقدم في عيده 
للفقراء . وبالفعل أرسل اهلل لها رئيس المالئكة يطمئنها ويعزيها ، بل ويعدها بطفٍل مبارٍك يكون 

 بركة لكثيرين .
في الصباح ارتدت الثياب الملوكية ، ومضى بها الجند إلى الملك الذي فرح بها جًدا ، فقدم 

مملكة ليقيم احتفااًلرسمًيا بزواجه هدايا جزيلة للجند ، وطلب أن يمضوا بها إلى حيث كرسي ال
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ذ كانت هي واقفة  بها في هيكل الوثن . وبالفعل جاء الملك إلى الهيكل وسجد أمام األوثان ، وا 
تنتظر عمل اهلل معها ، حدثت بروق ورعود وزالزل ، ونزل رئيس المالئكة ميخائيل ليحملها إلى 

 الكنيسة التي كانت ُتصلي فيها مع زوجها الكاهن .
تقت برجلها فظنها إحدى بنات الملوك ، إذ كانت تغطي وجهها ، لكنها أعلنت عن شخصها ال

وحدثته عن عمل اهلل معها ، فشكرا اهلل ومجداه على عمله معهما . وفي المساء رأت سارة 
)كانت تدعى أيًضا مختارة اهلل( كأن عموًدا منيرًا في وسط بيتها رأسه في السماء ، يحتضن فيه 

يرة ومتنوعة ، وتتطلع إليه شعوب كثيرة وملوك في دهشة ، بينما رأى الكاهن كأن طيورًا كث
شمًسا منيرة تحت سريره وحولها نجوم كثيرة تضيء على المسكونة . في تلك الليلة حملت سارة 

 كيهك . 14بالطفل المبارك ، الذي ولد في 
 طفولته

ذكر منها أنه إذ كان والداه قد باعا كل جاء في سيرته الكثير من أعمال اهلل معه منذ طفولته ، ن
ما حملته مختارة اهلل )سارة( من ثياب فاخرة وذهب وفضة وآللئ جاءت بها من عند الملك ، 

وقاما بتوزيعه على الفقراء ، جاء عيد رئيس المالئكة ميخائيل وكانت البالد تعاني من مجاعة 
ذ رأى الطفل الرضيع شديدة . فكانت مختارة اهلل تبكي مشتاقة أن ُتقدم شيئً  ا للمساكين . وا 

دموعها أشار بيده نحو حفنة دقيق ، ووضع يده عليها فصار الدقيق يفيض بكثرة . أسرعت 
األم وقدمت كل ما لديها في مطبخها ليضع الرضيع يده عليه فصار لديها فيض من البركات 

 قدمته للمساكين .
صهيون" . وقد تربَّى على حياة التقوى  ُعمِّد هذا الطفل وُدعي اسمه فيشهاسيون أي "فرح
 والعبادة بروح نسكية مع اتضاع وحب للجميع .

 سيامته
إذ بلغ الخامسة عشرة من عمره سامه األنبا كيرلس مطران الحبشة شماًسا ، وكان ذلك في 
عهد األنبا بنيامين . استقبله المطران بحفاوة وقبَّله معلًنا عنه أنه محبوب من اهلل وأن مالك 

 الرب يرافقه ممسًكا في يده سيًفا من النار .
جاه رفض ُمعلًنا عن رغبته في  عاش في حياة الطهارة والعفة ، وعندما حاول والداه أن يزوِّ

 الحياة البتولية ، ولما ألزماه عاش مع زوجته كأٍخ مع أخته حتى رقدت في الرب .
مسرى وبعد أربعة أيام  11الدته في سامه األنبا كيرلس كاهًنا يساعده في الخدمة ، ثم تنيحت و 

 مسرى من نفس العام . 11تنيح والده في 
ذ خرج يوًما ليصطاد وحوًشا ظهر له  عاش هذا الشاب الكاهن في بيت والديه سبع سنوات ، وا 
رئيس المالئكة ميخائيل ، وقال له إن هذا العمل ال يليق بالكهنة إنما يلزم أن يكرس كل حياته 

كتاب والتعليم ، وأن اهلل قد وهبه عطية شفاء المرضى وصنع المعجزات ، وأن للصالة ودراسة ال
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نما تكالهيمانوت . قيل إنه رأى أيًضا السيد  اسمه ال ُيدع بعد فيشهاسيون )فرح صهيون( وا 
 المسيح الذي وضع يده عليه وباركه بعد أن دعاه للعمل الكرازي ووعده أن يكون معه ويسنده .

انوت بتوزيع كل أموال والديه على الفقراء وودَّع أهل مدينته ، وانطلق يكرز قام القديس تكالهيم
 ويبشر .

 خدمته الكرازية والرهبانية
ذهب إلى مدينة كاتانا حيث كان أهلها يعبدون األوثان واألشجار والشمس ، وهناك ثار الشعب 

، أما هو فوقف من عليه وسمعوا صوت الشيطان من الشجرة معبودتهم يطالبهم بإقصائه بعيًدا 
ل وجهه نحو الشرق وبسط يديه وصلى ، سائاًلالرب أن يبيد هذه الشجرة ، فإذا بها  بعيد وحوَّ
 ُتقتلع من جذورها وتتحرك نحو القديس ، كما اعترف الشيطان عالنية عن تضليله للناس .

 هر .صنع اهلل على يديه عجائب كثيرة فأمن كثيرون ونالوا سّر المعمودية في مياه الن
حزن أمير المنطقة على ما جرى ألن الشجرة كانت مصدر إيراد ضخم له ، خاصة وأنه جاء 

ذ كان األمير مريًضا  ليجد القديس قد أمر بتقطيع الشجرة الستخدام خشبها في بناء كنيسة . وا 
 شفاه القديس باسم الثالوث القدوس ، فآمن هو وزوجته أكروسينا وأوالده الثالثة الذين اعتمدوا

 وصارت أسماؤهم صموئيل وبنيامين وعطية الصليب ، كما اعتمد معهم كثيرون .
التحمت حياته النسكية بعمله الكرازي ، فكان ناسًكا حقيقًيا يقضي أغلب فترة الصوم األربعيني 

 في البراري في تقشف شديد ليعود يلتقي بإخوته وأوالده بحب شديد ، يهتم بهم ويرعاهم .
ًدا ، لكنه كوصية الرب له كان يضطر إلى التنقل من بلد إلى بلد بأثيوبيا تعلَّق به الشعب ج

يكرز باإلنجيل ويقاوم عبادة األوثان وأعمال السحر فتعرض لمتاعب كثيرة ومقاومة ، لكن الرب 
 كان ينجح طريقه ، واهًبا إيَّاه صنع العجائب واألشفية .

، فقد مارس الحياة الديرية في أمجرا بروح  بجانب عمله الكرازي عاش أيًضا أًبا لرهبان كثيرين
العبادة والسهر مع خدمة اآلخرين واالهتمام بالفقراء ، حتى حسبه الرهبان مالًكا ال إنسان . 

 وكان اهلل يصنع على يديه عجائب ، فتحول الدير إلى مركز للكرازة .
ذ جا ء القديس تكالهيمانوت قيل إن ابن أخت رئيس الدير كان قًسا ومات فصار الكل يبكونه ، وا 

إلى حيث يوجد الجثمان صلى إلى اهلل فأقامه الرب من الموت ، وعندئٍذ جاء القس يبكي بدموع 
وهو يسجد عند قدمْي القديس طالًبا المغفرة ، معترًفا أنه كان يحسده على ما وهبه اهلل من 

كان القس يشكر القديس عطايا ظاًنا أنه سيحتل مركز خاله ويصير رئيًسا للدير بعد نياحته . و 
 ويمدحه من أجل قداسة حياته ومحبته حتى لحاسديه .

شعر القديس أن المجد الزمني سيالحقه بعد إقامته هذا القس ، لذا كان يصرخ إلى اهلل كي 
يخلصه من هذا الموضع ، وبالفعل أرشده رئيس المالئكة ميخائيل أن يذهب إلى دير القديس 

مور )يسوع غالب( . بالفعل ترك منطقة أمجرا حتى بلغ النهر إسطفانوس تحت رئاسة إيسوس 
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 فأمسك به المالك ليسير معه فوق المياه ويبلغ به إلى الدير .
كرَّس وقته للصلوات والمطانيات بصبٍر عجيب فأهَّله الرب لرؤية أورشليم السماوية وكراسي 

باسمه ، قائاًلله إنه سُيحسب مع المجد المعدَّة للمؤمنين المجاهدين . وهناك سمع صوتًا يناديه 
األربعة وعشرين قسيًسا وُأعطي له مجمرة ذهبية ليبخر بها معهم ، وكان يشترك معهم في 

 التسبيح .
انتقل من هذا الدير إلى دير القديس إدجاوي القائم على جبل دامود حيث كان القديس يوحنا 

ذ ودَّعه  عاًما 21رئيًسا للدير الذي البسه اإلسكيم ، وبقي هناك  يمارس الحياة النسكية ، وا 
رئيس الدير واإلخوة ربطوه في حبل لينزلوه من الدير )على القمة( إلى سفح الجبل . فجأة انقطع 
الحبل وظن الكل أنه يسقط ميتًا ، لكنهم نظروا أجنحة عجيبة برزت من جسده ، ليطير وينزل 

 أجنحة . سالًما ، لهذا كثيرُا ما ُيصور القديس كالشاروب بستة
 صار القديس يتنقل بين األديرة ، وكانت قوة اهلل تالزمه وتعمل به وفيه .

قيل أيًضا انه ذهب إلى مدينة القدس ، وانه التقى بالبابا اإلسكندري خائيل هناك . تبارك بالقبر 
المقدس والمواضع المباركة ثم ذهب إلى برية اإلسقيط بمصر حيث ظهر له مالك الرب وأمره 

 ة إلى أثيوبيا .بالعود
عاش هناك ُيتلمذ الكثيرين للحياة الرهبانية حتى إذ أكمل جهاده ظهر له السيد المسيح وأعلمه 

 14بقرب انتقاله ، وبالفعل أصيب بمرض الطاعون ورقد في الرب .وتذكار نياحته في يوم 
 مسرى .

 صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين
 وغونيوس بطريرك أنطاكيةإستشهاد القديس فيل

في مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلوغونيوس بطريرك أنطاكية ، وكان هذا القديس متزوجا ، وقد 
رزق ابنة ، ثم توفيت زوجته فترهب ، ولتزايد فضله ووفرة علمه ونسكه وورعه أختير لرتبة 

، وحرسها من الذئاب البطريركية على مدينة أنطاكية ، فرعى رعية السيد المسيح احسن رعاية 
األريوسية ومن شيعة مقدونيوس وسبيليوس ، وعاش في البطريركية عيشة الزهد والنسك ، ولم 
يقتن فيها درهما وال دينارا وال ثوبا زائدا ، واكمل سعيه وتنيح بسالم ، قد مدحه القديس يوحنا 

 ذهبي الفم ، صالته تكون معنا آمين .
 ربوس أسقف سميرنا وتلميذ يوحنا البشيرإستشهاد القديس بوليكا أمشير19

م إستشهد القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا الشهيرة بازمير  211في مثل هذا اليوم من سنة 
. بدا حياته في أوأخر الجيل األول المسيحي وتتلمذ للقديس يوحنا اإلنجيلي . وهو الذي يعنيه 

ه األول واألخر . . . انا اعرف أعمالك الرب بقوله " اكتب إلى مالك كنيسة سميرنا . هذا يقول
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وضيقتك وفقرك مع انك غني ، وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان 
. ال تخف البتة ممن أنت عتيد إن تتألم به . هوذا إبليس مزمع إن يلقي بعضا منكم في السجن 

الموت فسأعطيك إكليل الحياة " . وقد لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام . كن أمينا إلى 
م إلقناع انيكسيتوس أسقف رومية بشان عيد الفصح ثم  251سافر القديس إلى رومية سنة 

عاد وباشر أعماله الرعوية وأقام على كرسي الرعاية زمانا كبيرا حتى شأخ . ووضع مقاالت 
وعن العذراء القديسة مريم  كثيرة وميامر عديدة عن الميالد المقدس والموت والجحيم والعذاب ،

 وعن تدبيرات المخلص وغير ذلك وجذب إلى الرب نفوسا كثيرة بتعاليمه المحيية . 
و لما أثار مرقس اوريليوس االضطهاد على المسيحيين ضيقوا الخناق على القديس قائلين 
ولم  احلف فنطلق سراحك . اشتم المسيح . فأجاب بوليكاربوس قائال ستة وثمانين سنة خدمته
يفعل لي ضررا فكيف أجدف على ملكي الذي خلصني ؟ ثم قال له الوالي إن كنت تستخف 

بالوحوش فسأجعل النيران تلتهمك ، إال إذا تبت . فقال القديس بوليكاربوس انك تهددني بالنار 
التي تشتعل ساعة وبعد قليل تنطفئ ألنك ال تعرف نار الدينونة العتيدة والقصاص األبدي 

لَلشرار ولكن لماذا تتباطأ افعل ما بدا لك . وبعد اضطهادات مريرة وتهديدات عديدة المحفوظ 
أراد هذا القديس إن يسفك دمه على اسم المسيح فأوصي شعبه وعلمهم إن يثبتوا في اإليمان 
وعرفهم انهم سوف ال يرون وجهه بعد ذلك اليوم . فبكوا وتعلقوا به محأولين منعه ولكنهم لم 

ذلك . أما هو فذهب واعترف بالرب يسوع وبعد عذابات كثيرة نالها أمر الوالي بقطع يتمكنوا من 
رأسه فنال إكليل الحياة . وأخذ بعض المؤمنين جسده وكفنوه بإكرام . صالته تكون معنا ولربنا 

 المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد أنتيباس تلميذ يوحنا الرسول أسقف مدينة برغامس برموده21

مثل هذا اليوم إستشهد القديس أنتيباس أسقف برغامس كان تلميذا للقديس يوحنا اإلنجيلي في 
( وحدث أنه لما شرع دوميتيانوس في اضطهاد القوم وقتلهم بلغة أن النصارى يقولون "  1)رؤ 

ان ملكهم هو المسيح )ورد في مخطوط بشبين الكوم " انه أرسل إلى أورشليم واستدعى أوالد 
يوسف وأتى بهم مقيدين إلى روما وسألهم عن ملك المسيح فأجابوه أن ملكه سماوي يهوذا بن 

وأن المسيح في السماء وهو عتيد يأتي في آخر الدهر ليدين األحياء واألموات ويجازي كل واحد 
 كأعماله "( فخاف لما سمع هذا القول وترك اضطهادهم وأمر بإكرامهم . 

لمسيحيين وقتل منهم كثيرين وكان من جملتهم هذا القديس ثم تولى بعده واليا أخرًافاضطهد ا
وقد عاقبه عقابا شديدا فازداد إال ثباتا في اإليمان ، ولما أودعه السجن أرسل له القديس يوحنا 
اإلنجيلي رسالة مملوءة تعزية دعاه فيها الكاهن اآلمين والراعي الصالح وأخيرا وضعه الملك في 

نيران تحته حتى أسلم روحه الطاهرة بيد الرب وأخذ المؤمنون ثور مصنوع من نحاس وأوقد ال
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 جسده ووضعوه بكرامة في الكنيسة صالته تكون معنا . آمين
 تذكار إصعاد أخنوخ البار حًيا إلى السماء

في مثل هذا اليوم أيضا تحتفل الكنيسة بتذكار إصعاد أخنوخ البار إلى السماء وهو أخنوخ بن 
ذا الرسول أخنوخ السابع من آدم وهو أبو متوشالح الذي عمر على أكثر يارد ويدعوه معملنا يهو 

سنة ويشهد الكتاب المقدس عن أخنوخ البار أنه سار مع  919من أي إنسان آخر إذ عاش 
اهلل أي أرضي اهلل بسيرته الحسنة وعاش في طاعته في وسط جيل استشري فيه الفساد 

( ومعني أخذه  14: 5لم يوجد ألن اهلل أخذه ) تكوتفاقمت فيه الرذيلة وسار أخنوخ مع اهلل و 
أي اصعده إلى السماء حيا بجسده ولم يذق الموت تماما كما حدث بعد ذلك مع إيليا النبي ) 

( فيقتلهما ويذوقان  1: 22( وسيظل هذان القديسان إلى أن يأتيا ويحاربا الوحش ) رؤ 1مل1
اده حيا إلى السماء . بركة صلواته سنة قبل إصع 015الموت كباقي الناس . عاش أخنوخ 

 فلتكن معنا أمين ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 بشارة القديس يوحنا اإلنجيلى وتكريس كنيسة على اسمه بمدينة األسكندرية بشنس21

في هذا اليوم نعيد بتذكار القديس يوحنا اإلنجيلي وبشارته في آسيا الصغرى ومدينة أفسس وما 
لدان ، وتكريس كنيسة على اسمه بمدينة اإلسكندرية . فقد قاسى من األهوال وما حولها من الب

لحقه من القوم األشرار عابدي األوثان إلى أن أعادهم إلى معرفة اهلل وأنقذهم من طغيان 
الشيطان بتعاليمه واآليات التي أجرها اهلل على يديه ثم كتب إنجيله فنطق بأزلية االبن وتجسده 

روح إلى السماء ورأى الطغمات السمائية ومراتبهم وسمع تسبيحهم وكتب بذلك . ثم صعد بال
 سفر الرؤيا 

وكان ذلك أيام اإلمبراطور دومتيانس عند ما نفاه بعد أن وضعه في مرجل زيت يغلي ولم يؤثر 
 عليه وهناك في المنفي في جزيرة بطمس كتب هذا السفر . 

ى أفسس والحظ وجود مبتدعين من النيقوالويين م رجع يوحنا إل 91وبعد قتل دومتيانس سنة 
يعلمون أن المسيح مولود والدة طبيعية من يوسف و مريم فكتب إنجيل يوحنا ردا على 

افتراءاتهم ، وكان شغوفا بهداية الخطاة فقد هدي شابا وسلمه لَلسقف وقال له " احتفظ بهذه 
ت الرديئة أخالقه وصار رئيسا الوديعة عندك " ولكن الشاب أساء التصرف وأفسدت المعاشرا

للصوص ، ولما رجع سأل األسقف عن الوديعة فأظهر األسقف أسفه للحالة التي صار فيها . 
فجهز القديس حصانا وأخذ دليال وسافر إلى مكانه ولما بلغه قبض عليه اللصوص وساقوه إلى 

ا ابني ارحم نفسك فال زعيمهم ولما دقق النظر في الرسول اعتراه الخجل وفر هاربا فقال له " ي
يزال باب الرجاء مفتوحا لخالصك وأنا كفيلك عند الرب يسوع " فهطلت الدموع من عينيه ورجع 

 تائبا وقدمه للتنأول من األسرار المقدسة لتقويه . 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع من شهر طوبة(

 

 
445 

طوبة وقد رتب هذا العيد تذكار لبشارته وألنه في مثل هذا اليوم  4وأما سيرته فواردة في يوم 
 اسمه بمدينة اإلسكندرية صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمينكرست كنيسة على 

 نياحة القديس يوحنا صاحب اإلنجيل الذهبى أبيب21
في مثل هذا اليوم تنيح القديس يوحنا صاحب اإلنجيل الذهب . ولد هذا القديس بمدينة رومية 

يتلقى العلم في المكتب من أب غني يسمى اطروفيوس )أو اطرافيموس ( . ولما كان يوحنا 
طلب من أبيه أن يجلد له اإلنجيل الذي كان يقرأ فيه بالذهب فعمل له ما أراد ففرح به كثيرا 

واتفق أن أحد الرهبان نزل عندهم عند ذهابه إلى بيت المقدس فطلب منه يوحنا أن يأخذه معه 
سن ، وال يحتمل عيشة . فأعلمه أنه ذاهب إلى القدس وليس إلى الدير . ثم عرفه أنه صغير ال

التقشف التي يمارسها الرهبان ، غير أن يوحنا كان صادقا في عزمه فسافر وحده في سفينة 
إلى دير ذلك الراهب ولما رآه الرئيس لم يرد أن يقبله لصغر سنه ، وأفهمه أن العيشة الرهبانية 

اليقين حلق له شعر شاقة على مثله ولما ألح عليه يوحنا ورأى فيه الرئيس ثبات العزم وقوة 
رأسه وألبسه ثوب الرهبنة المقدس فأجهد يوحنا نفسه بعبادات زائدة وكان األب الرئيس ينصحه 
قائال : " ترفق بنفسك وسر مثل سائر األخوة " فكان يقول له " ان قوة اهلل وصالتك عني تعينني 

أخذ بركتهما قبل " وبعد سبع سنوات رأى في رؤيا من يقول له : " قم أذهب إلى والديك لت
انتقالك من هذا العالم " وتكررت هذه الرؤيا ثالث ليال متوالية فأعلم الرئيس بها ، فعرفه أن هذا 
من اهلل وأشار عليه بالذهاب فلما خرج من الدير وجد رجال مسكينا عليه ثياب رثة ، فأخذها منه 

باب البيت يقيم في عشة وأعطاه ثيابه . ولما وصل منزل والديه قضى ثالث سنوات قريبا من 
من القش وكان يقتات أثناءها من فضالت موائد أبيه التي يرميها الخدم ، وكانت أمه إذا عبرت 
به تشمئز نفسها من رائحته ومن منظر ثيابه الرثة . . ولما دنت نياحته أعلمه الرب أنه بعد 

واستحلفها أن تدفنه في  ثالثة أيام سينتقل من هذا العالم فاستدعي والدته ولم يعرفها بنفسه
العشة التي يقيم فيها بما عليه من الثياب ثم أعطاها اإلنجيل الذهب قائال : كلما قرأت فيه 
تذكرينني فلما حضر والده إلى المنزل أرته اإلنجيل فعرف أنه إنجيل ولده يوحنا فأسرع إليه 

ال يدفناه إال في ثيابه التي االثنان وسأاله عن اإلنجيل وعن ولدهما فطلب منهما أن يتعهدا بأن 
عليه . ثم عرفهما بأنه ولدهما . ثم خرجت روحه إلى خالقه ، فبكيا بكاء عظيما وسمع بذلك 

أكابر رومية ، فكفنته أمه بالثياب التي أعدتها ليوم زواجه قبل ذهابه إلى الدير فمرضت لوقتها 
الثياب وألبسه ثيابه القديمة فتذكر زوجها التعهد الذي قطعاه وفي الحال نزع عن ابنه هذه 

ودفنه في العشة التي كان بها وحصلت من جسده عجائب كثيرة ثم بنوا له كنيسة على اسمه 
 ووضعوا جسده بها . 

 صالته تكون معنا . آمين
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 إحضار جسد الشهيد العظيم جاؤرجيوس
قديمة في مثل هذا اليوم كان وصول أعضاء الشهيد العظيم جاؤرجيوس إلى كنيسته بمصر ال

وذلك أن راهبا اسمه القمص مرقس كان رئيسا على دير القلمون ، وكان يتردد على البالد 
الفتقاد المسيحيين كل سنة فاتفق له أن بات ليلة حسب عادته عند رجل عربي ، فرأى القديس 
جاؤرجيوس في رؤيا يقول له : " خذ جسدي من المرأة التي تأتيك به غدا وضعه في كنيستي 

 صر القديمة " التي بم
ولما كان الغد أتته امرأة وأعلمته أن لديها صندوقا كان أحضره ولدها قبل موته من كنيسة 
القديس جاؤرجيوس بفلسطين فتحققت رؤياه ومضى معها وشاهد الصندوق . ثم ذهب إلى 

ض الشعب البابا البطريرك األنبا غبلاير الثامن الثمانين وأخبره بأمره فقام لوقته ومعه الكهنة وبع
إلى حيث الصندوق وبعد أن تباركوا من األعضاء المقدسة وأعطوا المرأة بعض المال حملوا 

 الصندوق باحتفال عظيم وأتوا به إلى كنيسة القديس بمصر القديمة وظهرت منه آيات كثيرة . 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 تكريس بيعة الشهيد فيلوثيؤس
 اليوم تذكار تكريس بيعة الشهيد فيلوثيؤس . ولربنا المجد دائًما . آمينفي مثل هذا 

 
السوموات توذيع مجود اهلل، الَفلوك يخبور بعمول يديوه، فوى كول األرض خرجوت  " -(:4،2: 28مزمور العشية )موز

لى أقطار المسكونة بلغت تعاليمهم. هلليلويا  " أقوالهم، وا 
بقوب  أ  أا قاء وقت وقانجوا تن ف = ي كل األرض خرجت أقوالهمالسموات تذيع مجد اهلل.. ف  ز و  قاا يم:

ع ل قهلل وعظ ته و ب ته و حذته  وذوا  فاا  ا  لق قا ز و  أنه يتحبث عدا  ءدل قا ءديح قادليا ن ددوق الادااا 
 ) قجع قاذوا (. إلى أقطار المسكونة بلغت تعاليمهمعا عظ م  حذم قا ءيح، ون  وق  لق ف  نل قااااا  

 
  -(:21-1:25يول العشية )إنجي
 ان ثبتم في و ثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. -1  "
 بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي. -8 
 كما احبني االب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي. -9 
 ابي و اثبت في محبته. ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا -20 
 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم و يكمل فرحكم. -22 
 هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. -21 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه الجل احبائه. -20 
 انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به. -24 
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ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء الني اعلمتكم بكل ما  ال اعود اسميكم عبيدا الن العبد -25 
 سمعته من ابي.

ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم و اقمتكم لتذهبوا و تاتوا بثمر و يدوم ثمركم لكي يعطيكم االب كول  -21 
 " ما طلبتم باسمي
 دله  تدردم  دع  ز دو  قاردبق   واندا = ذيبهوذا يتمجود أبوي أن توأتوا بثمور كثيور فتكونوون تالميو :إنجيل قاا ديم

 دو إنجيدل يدتنلا عدا حدب قا ءديح اندا ووجدوب  حذتندا اده و حذتندا ذاضدنا . إن ثبتم فّي وثبوت كالموي فويكمنيف 
 اذاض  وقا حذم نانت ء م يوحنا قاحذيب 

مون  فاض قلبوي كلموة صوالحة، أقوول أنوا أعموالي أنوا للملوك، انسوكبت النعموة " -:(4،2: 44مز)مزمور باكر 
 " شفتيك، لذلك باركك اهلل إلى الدهر. هلليلويا

ذبقيم إنجيل يوحنا ذبقيم ياجز عناا قاذ د ، فادو يحدبينا عدا سذيادم قهلل = فاض قلبي كلمة صالحة  ز و  ذان :
  ونداا قا ز دو  أا قآلب يلدب قنذدا قانل دم وأا أع دال في البدء كان الكلمةوأزايم قا ءيح، وأنه لااق نل  ئ   

فأع دال قا ءديح  د  للردم قاندل   أقول أنا أعمالي أنا للملك   تنويا نل  ئ وللره نل  ئ ا جب قهلل   قنذا
قا ءدديح قانل ددم للددق قانددا  = إنسووكبت النعمووة موون شووفيتك  ددو نل ددم قهلل قا لددك وأع اادده ا جددب قهلل = وأنووا للملووك

ل ئده القتده  واندا  فاده قهلل ذادب  وأفاض علياا  ا نا تده، نا دم فدوق نا دم )إنجيدل ذدان (  و دلق نداا ذتجءدبه وق 
 نا نحا أ اا قا ءيح لااق قالليردم  (  الاك ذا نك قهلل إا" قاب   11-6:2لاك وأعساه إء ًا فوق نل إءا )ف 

 ق وا" وقا ءيح ذدبقئه لااق قالليرم قاجبيبة 
 -(:21-2:2يوإنجيل باكر )

 ن الكلمة اهلل.في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند اهلل و كا -2  " 
 هذا كان في البدء عند اهلل. -1 
 كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان. -0 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه. -5 
 كان انسان مرسل من اهلل اسمه يوحنا. -1 
 ي يؤمن الكل بواسطته.هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لك -1 
 لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
 كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم. -9 
 كان في العالم و كون العالم به و لم يعرفه العالم. -20 
 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله. -22 
 اوالد اهلل اي المؤمنون باسمه. و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا -21 
 الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من اهلل. -20 
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 و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا. -24 
 تي بعدي صار قدامي النه كان قبلي.يوحنا شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ان الذي يا -25 
 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة. -21 
 " الن الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا -21 

قاظل دم قاتد  فد  قاادااا ادا تدب ك قاندو  قادلي ي داب اده يوحندا أي قا ءديح ندو  قاادااا ولدااق قااداا يا  إنجيل ذان :
 .نعمة فوق نعمةذل أت  قا ءيح اي ب قا ؤ نيا . كل شئ به كانء وق  ض  قاء ا

 
 -(:28-4:20روالبولس )

 الن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. -4  " 
 الن موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها. -5 
 ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح.و اما البر الذي بااليمان فيقول هكذا  -1 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات. -1 
 لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيمان التي نكرز بها. -8 
 موات خلصت.النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ان اهلل اقامه من اال -9 
 الن القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص. -20 
 الن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى. -22 
 النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. -21 
 الن كل من يدعو باسم الرب يخلص. -20 
 ؤمنوا به و كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعون بال كارز.فكيف يدعون بمن لم ي -24 
 و كيف يكرزون ان لم يرسلوا كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات. -25 
 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل الن اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. -21 
 الخبر بكلمة اهلل.اذا االيمان بالخبر و  -21 
 " لكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المسكونة اقوالهم -28 

وع دل قا ءدل أا  أي كلمة اإليمان التوي ننوادي بهواض و ة قني اا انحصل عل"  له قالليرم قاجبيبة   قاذوا :
يا نء ع تدءي  ذوا  ا ز و  قاا يم  زون إن لم ُيرسلواكيف يسمعون بال كارز وكيف يكر قهلل أ ءلاا اين زوق  

 وأنه عل" ن قزة قا ءل الاااا أج ع و ناا يوحنا  ساًا 
 

 -(:1:1-2:2يو2الكاثوليكون )
 (20-2:2يو2)
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الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة  -2  " 
 الحياة.

 الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا.فان  -1 
الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع  -0 

 ابنه يسوع المسيح.
 و نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كامال. -4 
 هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ان اهلل نور و ليس فيه ظلمة البتة.و هذا  -5 
 ان قلنا ان لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق. -1 
و لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه  -1 

 يطهرنا من كل خطية.
 لنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا.ان ق -8 
 ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم. -9 
 " ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا. -20 
 (1-2:2يو2)
 حد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار.يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا ا -2  "
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. -1 
 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. -0 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه. -4 
 قد تكملت محبة اهلل بهذا نعرف اننا فيه.و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا  -5 
 " من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا -1 

  ا  ءاام يوحنا قننجيل  صاحب  لق قايوا وفياا ند  ذبقيم إنجيله  قانايواينوا:
الحيواة أظهورت.. ونشووهد  فوإنقانل دم صدا  جءددبًق و أينداه ..= الوذي كوان مون البودء.. الووذي سومعناه الوذي رأينواه

فاا ءديح أتد   ندد   ادان  قننجيدل )إنجيدل ذدان (= اهلل نور وليس فيه ظلموة البتوة  لق ع ل قا ءل = وُنِعلمكم
  له    ذ ا ة قا ءل ون قزتاا و ناا يوحنا . وشفيع عند اآلب وكفارة لخطايانااينوا انا نو ًق وحياة 

 
 -(:21-2:0أعاإلبركسيس )

 س و يوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة.و صعد بطر  -2  " 
و كان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل  -1 

 ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل.
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال لياخذ صدقة. -0 
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 بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا. فتفرس فيه -4 
 فالحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -1 

 امش.
 و امسكه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه. -1 
 و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح اهلل. فوثب و وقف و صار يمشي -8 
 و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح اهلل. -9 
و عرفوه انه هو الذي كان يجلس الجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما  -20 

 حدث له.
وحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق و بينما كان الرجل االعرج الذي شفي متمسكا ببطرس و ي -22 

 الذي يقال له رواق سليمان و هم مندهشون.
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و لماذا  -21 

 تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.
وب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه ان اله ابراهيم و اسحق و يعق -20 

 بيالطس و هو حاكم باطالقه.
 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. -24 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن شهود لذلك. -25 
اسوومه هووذا الووذي تنظرونووه و تعرفونووه و االيمووان الووذي بواسووطته اعطوواه هووذه و بااليمووان باسوومه شوودد  -21 

 " الصحة امام جميعكم
 نددا ندد   ذسدد   ويوحنددا ي دددوا ق عدد ج  ددا ذسددا أ دده  فدداان قزة وقني دداا ذاا ءدديح ياسددوا قا ددداء  قنذ نءددي :

اتنءدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانيم قا الذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
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                 اليوم السادس من شهر طوبه
 س وصعود إيليا النبي حياً عيد الختان المقد

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 :إنجيوووووول بوووووواكر
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (4،0: 225مز)
 (10-25:1)لو
 (20،21: 15مز)

 (51-40:1)لو
 (21-2:0)في

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (12-21:2بط1)
 (12-20:25)أع
 (28،21: 49مز)

 (09-12:1)لو

 
 -(:09-12:1لوإنجيل القداس )

 سمي يسوع كما تسمى من المالك قبل ان حبل به في البطن. و لما تمت ثمانية ايام ليختنوا الصبي -12 " 
 و لما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. -11 
 كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. -10 
 فرخي حمام. و لكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام او -14 
و كان رجل في اورشليم اسمه سمعان و هذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل و الروح القدس  -15 

 كان عليه.
 و كان قد اوحي اليه بالروح القدس انه ال يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. -11 
 نعا له حسب عادة الناموس.فاتى بالروح الى الهيكل و عندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليص -11 
 اخذه على ذراعيه و بارك اهلل و قال. -18 
 االن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسالم. -19 
 الن عيني قد ابصرتا خالصك. -00 
 الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب. -02 
 نور اعالن لالمم و مجدا لشعبك اسرائيل. -01 
 يل فيه.و كان يوسف و امه يتعجبان مما ق -00 
و باركهما سمعان و قال لمريم امه ها ان هذا قد وضع لسقوط و قيام كثيرين في اسرائيل و لعالمة  -04 

 تقاوم.
 و انت ايضا يجوز في نفسك سيف لتعلن افكار من قلوب كثيرة. -05 
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ع و كانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط اشير و هي متقدمة في ايام كثيرة قد عاشت مع زوج سب -01 
 سنين بعد بكوريتها.

 و هي ارملة نحو اربع و ثمانين سنة ال تفارق الهيكل عابدة باصوام و طلبات ليال و نهارا. -01 
 فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب و تكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم. -08 
 "  مدينتهم الناصرةو لما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى  -09 

(  4:4،5ف  إنجيل قاربق  نء ع عا  صم لتاا قاسدل يءوا  فيءوا أت" تحت قانا و   واوبًق  ا ق د أة )غدل
وأت" تحت قانا و  أي لاضاًا النا و   فاا ءيح وحبه  و قالي ت ا نل  ا ي يدبه قاندا و  وذادلق صدا   دؤ ً  

  ون قه  نا  لتز دًا ذندل ذندوب قاندا و ، فادو و دو غيد  قا حتداج أا يدتبي قاذ   فاو وحبه قانا ل قالي ذ  لسيم
 اللتاا يل ب ايلتتا  

 
اذبحوا هلل ذبيحوة التسوبيح، أوِف العلوّى نوذورك، ذبيحوة التسوبيح  " -(:28،21: 49مزمور إنجيل القداس )مز

 " تمجدني، وهناك الطريق حيث أريك خالص اهلل. هلليلويا
  ز و  قاربق :
قااددل قء  ددب ت ذحءددب قانددا و  زوج ي دداا أو ف لدد  ح دداا  وانددا ندداا لاددك ذحءددب = حووة التسووبيحإذبحوووا هلل ذبي

  يام قاااب قاربيا قات  تسااب ذاالذائح قاب ويم  أ ا   يام قاااب قاجبيب فنجب أا بقوب عذ  عناا ذداا حيا  ال 
اّل فننت أ ب اا ذ ح  م  ال ت ض" لذائح قهلل     وح  ننء ةإل أا قهلل ال يء  ذاا ح  ات إل نك ال تء  ذلذيحم، وق 

( وقاددلي يدد ح  لددب قهلل ذددا ني   دو  وح قاتءددذيح  فاارلدب قا ننءدد  فدد  صدغ  نددد  ال يددد ح قهلل  16:51،17) دز
إل( فلنردبا ذده فد  ندل 15:13وانا قالي يدد ح قهلل حريردم قارلدب قا ننءد  وقا توقضدع  دع  دداه تءدذحه و قجدع )عدب

 ا   داه  ات فم ذإء هإل حيا هلل لذيحم قاتءذيح، أي ي 
 دد ة ألدد   فدداهلل قاالدد  ال يددد ح ذددأا نرددبا ادده  ابيددات ننددلو ، ذددل  ددو ي يددب قارلددب إليددا إذندد  = أوف للعلووي نووذورك

ذبيحة التسوبيح تمجودني وهنواك الطريوق حيوث أريوك خوالص إعسن"  لذكإل وأي  لب يسلذه قهلل؟ قارلب قا ءدذح  
( فيددددتح قاددد وح قاردددب  عينيددده ويددد   أ جددداب قاءددد اء 18:5،19أفقارلدددب قا ءدددذح ي تلدددئ  دددا قاددد وح قاردددب  )= اهلل
(  وقآليددم فياددا إ ددا ة اسيدددم ارددول ءدد ااا فدد  إنجيددل قارددبق  إل ا عيندد   ددب أذصدد تا ل صددكإل  12-9:2نددو1)

قاايوا قا دتوحم ت   قا ءيح وتد ح ذه وتحذه وتب ك ع لده قال صد  وق  جداب قا ادبة فتءدذح  ع و دًا  دا يجذد  
( ونل ددا ي تلددئ تندددتح قااينيدديا فيددد ح 18:5،19ءددذيح ذااتغصددب يذددبأ فدد  قن ددت ء  ددا قادد وح )أفندءدده علدد" قات

 ذاا ءيح ويءذح في تلئ فيءذح و لق ذبوا ناايم 
 طوبة 1  -السنكسار:

 عيد الختان المجيد"  
ريعة الختان في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار ختان السيد المسيح له المجد ، وذلك ان اهلل كان قد رسم ش

عالمة يتميز بها شعبه عن الشعوب األخرى وهي ان يختتن كل ذكر من نسل إبراهيم في ثامن يوم من ميالده 
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، وقد وضع الرب كل نفس ال تحفظ هذا العهد تحت القصاص ومن ثم إذ كان سيدنا مولودا من نسل إبراهيم 
يكمل الناموس وليعتقنا من ثقل هذه الوصية بالجسد فقد أراد هو أيضا ان يختتن في ثامن يوم من ميالده ل

كما يقول لسان العطر بولس الرسول " ان يسوع المسيح قد صار خادم الختان من اجل صدق اهلل حتى يثبت 
مواعيد اآلباء " ثم أعطانا عالمة العهد الجديد بالمعمودية كما قال الرسول " وبه ايضا ختنتم ختانا غير 

البشرية بختان المسيح مدفونين معه بالمعمودية التي فيها أقمتم ايضا معه مصنوع بيد بخلع جسم خطايا 
ذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم  بإيمان عمل اهلل الذي أقامه من األموات . وا 

داسة ألنه " بجميع خطاياكم . لهذا يريد منا ان نحفظ الختان الروحي أي ختان القلب لنحيا له في الرب والق
 ان كان أحد ال يولد من الماء والروح ال يقدر ان يدخل ملكوت اهلل . ولربنا المجد إلى األبد آمين . 

 "  مالحظة طقسية : عيد الختان عيد سيدى صغير ، وطقسه فرابحي وتقرأ فصوله حتى إذا جاء يوم أحد .
 تذكار صعود إيليا النبي الى السماء حًيا" 

كان انتقال النبي إيليا التشبي إلى السماء حيا . وكان هذا النبي في أيام آخاب الملك . وقد  في مثل هذا اليوم
غمر قلبه الحزن إذ رأى آخاب الملوك قود تحوول مون عبوادة الوه إسورائيل إلوى عبوادة األوثوان وانقواد إلوى إيزابيول 

ذلك وقوف أماموه يوًموا وقوال لوه الملكة التي ساعدت كهنة بعل زبوب ، فأنتشرت عبادة األوثوان فوي أياموه ، ولو
"حي هو الرب اله إسرائيل الذي وقفت أمامه انه ال يكون طل وال مطر في هوذه السونوات إال عنود قوولي " وفوي 
الحال جفت األنهار ويبس العشب وصار القحط والغالء في األرض كلها ولكون اهلل لوم يتخول عون عبوده الغيوور 

ت الغربوان توأتى إليوه بخبوز ولحوم صوباحا ومسواء . وأمور اهلل فجوف فأمره الرب ان يمضي إلى نهر كريوث وكانو
ماء النهر ولكنه لم يترك إيليا ايضا . إذ أمره ان يذهب إلى صرفة صيدا وهنواك وجود امورأة أرملوة تجموع حطبوا 
فطلب منها خبزا ليأكل فقالت له " حي هو الرب إلهك انه ليست عنودي كعكوة ولكون مولء كوف مون الودقيق فوي 

وقليل من الزيت في الكوز وهاأنذا أقش عودين ألتى واعمله لي والبني لنأكله ثم نموت . فقال لها إيليا الكوار 
ال تخافي ادخلي واعملي كقولك ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أوال . . . ثم اعملي لك والبنك أخيرا . ألنه 

ال يونقص إلوى اليووم الوذي يعطوي الورب مطورا  هكذا قال الرب اله إسرائيل ان كووار الودقيق ال يفورغ وكووز الزيوت
علووى وجووه األرض . فووذهبت وفعلووت حسووب قووول إيليووا وأكلووت هووي وهووو وبيتهووا أيامووا . وأقووام عنوود األرملووة إلووى 
انقضاء زمن الغالء . وكوان لهوا ولود قود مورض واشوتد مرضوه جودا حتوى لوم تبوق فيوه نسومة ورأى النبوي حوزن 

ة التي كان مقيما بها وصلى ألجله وتمدد عليوه ثوالث مورات فسومع الورب المرأة فأخذه منها وصعد به إلى العلي
لصوت إيليا ورجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش فأخذ الولد وأعطاه المه حيا . ولما علموت إيزابول ان إيليوا قود 
ذبح كهنة البعل هددته بالقتل . فلما رأى ذلك منها صوغرت نفسوه وذهوب إلوى جبول حوريوب حيوث أختبوأ فكلموه 

لرب ما لك ههنا فقال يا رب قتلووا أنبيواءك وهودموا موذبحك وبقيوت انوا وحودي وهوم يطلبوون نفسوي فقوال لوه ال ا
تخف فإني قد أبقيت لي سبعة آالف ركبة لم تجث للبعل . ولما مات آخاب وملك أخزيا وعمل الشر في عينوي 

مون هوذا المورض . فوالتقي إيليوا  الرب سقط من الكوة ومرض فأرسل رسال إلى اله عقرون ليسألوه ان كان يبورا
النبي بالرسل وقال لهم قولوا للملك هكذا قال الرب " أليس ألنه ال يوجود فوي إسورائيل الوه توذهبون لتسوألوا بعول 
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زبوب اله عقرون . لذلك فأن السرير الذي صعدت عليه ال تنزل عنه بل موتا تموت " . فلموا قوالوا للملوك هوذا 
إليه رئيس خمسين وكان النبي جالسا على رأس الجبل فقال له القائد يا رجل اهلل عرف انه إيليا النبي ، أرسل 

انزل إلى الملك فأجاب إيليا : ان كنت انا رجل اهلل فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين معك . 
ل كموا قوال األول فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له ثم أرسل الملك رئيس خمسوين أخور وقوا

ونزلت نار وأكلته هو والخمسين الذين له أما الثالث فقد جاء وجثا على ركبتيه أمام إيليا وتضرع إليه وقال لوه 
بإتضاع ، فنزل معه بأمر الوحي وذهب إلى الملك وبكته على فعله ومات الملك على سريره . وبعد ذلك مضى 

لمواء بردائوه فوانفلق إلوى نصوفين فعبورا كالهموا فوي اليوابس . إلى نهر األردن ومعه أليشع تلميذه حيث ضورب ا
وفيما هما يتكلمان إذا مركبة مون نوار وخيول مون نوار ففصولت بينهموا فصوعد إيليوا فوي العاصوفة إلوى السوماء . 

 " صالته تكون معنا آمين .
 82نياحة البابا مركيانوس ال" 

ركيانوس البطريرك الثوامن مون بطاركوة الكرسوي م تنيح األب القديس م 251في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
المر قسي . ولد هذا القديس باإلسكندرية وتعلم بهوا ولكثورة علموه جعلووه موديرا لمدرسوة اإلسوكندرية الالهوتيوة 
وقوود اشووتهر بالفضوويلة . فلمووا خووال الكرسووي الموور قسووي بناحيووة األنبووا اومووانوس انتخبوووه بطريوورك فحقووق آمووال 

الشعب وحثهم على المثابرة وبعد أن أقام علوى الكرسوي عشور سونوات وشوهرين تنويح  نأخبيه حيث اهتم بتعليم
 " بسالم ، بركة صلواته فتكن معنا آمين .

 0نياحة البابا مرقس الثالث ال" 
 . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبودًيا آموين . 0في مثل هذا اليوم تذكار نياحة البابا مرقس الثالث ال

" 
 11البابا غبلاير الثالث ال نياحة" 

 . 11في مثل هذا اليوم تذكار نياحة البابا غبلاير الثالث ال
في القرن الثالث عشر انقسم األراخنة واألساقفة على اختيار مرشح للبطريركية بعد نياحة أنبا أثناسيوس 

الفريق اآلخر رغم قبولهم مبدأ الثالث ، ورغم االحتكام إلى القرعة الهيكلية التي أفرزت غبلاير ، إال أن أتباع 
القرعة الهيكلية تشايعوا متشددين لمرشحهم يوأنس )يوحنا( الملقب "السكري" . وألن أنصار يوأنس كانوا أقوى 
نفوًذا فقد رسموا مرشحهم بطريرًكا باسمه وأعطوه لقب "السابع" ، واستمر البابا يوحنا يحكم الكنيسة نحو ست 

ها منافسة ومعاكسة وخصام وفي خاللها تقّوى حزب غبلاير واتفق األساقفة سنوات وتسعة شهور ، كانت كل
 على عزل البطريرك يوحنا وسجنوه بأحد األديرة ووّلوا غبلاير بطريرًكا مكانه باسم غبلاير الثالث .

أنس ولم تستمر حبرية أنبا غبلاير سوى سنتين كرَّس الميرون المقدس في دير أنبا مقار ، وانتقل قبل أنبا يو 
 فضمته الكنيسة ضمن باباواتها برقم السابع والسبعين وُدِفن في مصر القديمة كالعادة .
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واتحدت كلمة الجميع على إعادة البابا يوأنس إلى منصب البطريركية فأخرجوه من معتقله ، وأرجعوه إلى مقره 
ي الدير شاغاًلنفسه بالصوم والصالة فقوبل فيه بإكرام زائد . وكان أنبا يوأنس أثناء حبرية أنبا غبلاير الثالث ف

 وترجمة الكتب .
لم يقم بطريرًكا على كرسي اإلسكندرية في وقت واحد بطريركان إال هذه المرة ، بينما جلوس علوى كرسوي روموا 

موورة ، وثالثووة أسوواقفة سووت موورات ، وأربعووة أسوواقفة أربووع موورات )توواريخ االنشووقاق  18أسووقفان فووي وقووٍت واحووٍد 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين  األسرار في تاريخ البطاركة األحبار كشف ( .405:0-401

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 السنكسار اليوم
 دخول السيد المسيح الى الهيكل سن أربعين يوًما أمشير 8

د أربعووين يوًمووا موون موويالده فووي هووذا اليوووم نعيوود بتووذكار دخووول السوويد المسوويح إلووى الهيكوول . بعوو
المجيد ، حيث قدموه يوسوف الصوديق والعوذراء والدتوه ، لويكمال موا فرضوته الشوريعة الموسووية 
علووى شووعب إسوورائيل . ويقووول لوقووا البشووير انووه عنوودما قدمووه أبووواه ليصوونعا لووه حسووب عووادة 

سويد حسوب  الناموس ، أخذه سمعان الشيخ على ذراعيه وبارك اهلل قائال " اآلن تطلق عبدك يا
 قولك بسالم " . 

أموا سوومعان هووذا فهووو أحوود السووبعين شوويخا الوذين ترجموووا التوووراة موون العبرانيووة إلووى اليونانيووة . 
قبل الميالد . أرسل بتودبير مون  119وذلك انه لما ملك بطليموس الملقب بالغالب حوالي سنة 

، وأمرهم إن يترجموا لوه اهلل إلى أورشليم ، واستحضر سبعين رجال من أحبار اليهود وعلمائهم 
التوراة من العبرانية إلى اليونانية ثم عزل كل اثنين منهم في مكان خواص لكوي ال يتفقووا علوى 
ترجمة واحدة ، وليضمن نسخة صحيحة بعد مقارنة هذه الترجمات . وكان سمعان الشويخ مون 

ل وتلود ابنوا " بينهم وحودث انوه لموا وصول إلوى ترجموة قوول إشوعياء النبوي " هوو ذا العوذراء تحبو
خشي إن يكتب " عذراء تحبل " فيهزا به الملك فأراد إن يكتب كلمة " فتاة " عوض كلمة عذراء 
ولما تألم في دأخله لهذه الترجموة غيور الصوحيحة ، أعلون لوه اهلل فوي رؤيوا انوه ال يوري المووت 

الثمائة سونة قبل إن يري مسيح الرب المولود من العذراء . وقد تم ذلك وعاش هذا البار نحو ث
حيث ولود السود المسويح . وكوان بصوره قود كوف فلموا حمول الصوبي علوى ذراعيوه ابصور واعلموه 
الروح القدس إن هذا هو الذي كنت تنتظره " فبارك اهلل وقوال اآلن تطلوق عبودك يوا سويد حسوب 
قولك بسالم . الن عيني قد أبصرتا خالصوك . الوذي أعددتوه قودام وجوه جميوع الشوعوب . نوور 

َلمم ومجدا لشوعبك إسورائيل " . بركوة صوالة هوذا البوار تكوون معنوا ولربنوا المجود دائًموا إعالن ل
 أبديا آمين . 
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 ملحوظة على طقس اليوم : 
 + إذا وقع العيد في صوم نينوي أو في الصوم الكبير أو يوم أحد تقرأ فصول العيد .  

 مرات في الهيكل  0يزف + تعمل الدورة بعد إنجيل القداس ويلف اإلنجيل بستر حرير ابيض و 
 نياحة القديس سمعان الشيخ

في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس سمعان الشيخ وهو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا 
التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية في اإلسكندرية بأمر الملك المصري بطليموس 

ا العذراء تحبل وتلد أبنا وتدعو أسمه فالدلفوس . ولما وصل إلى قول إشعياء النبي هوذ
عمانوئيل . خشي أن يكتب العذراء تحبل فيهزأ به الملك ويتهمه بالجهل . فأراد أن يكتب كلمة 
فتاة . ودخله الشك قائال في نفسه انه ألمر ممتنع أن تلد عذراء . فالقي اهلل عليه سباتا فنام 

ت حتى تري عمانوئيل مولودا من عذراء . ، ورأى في الرؤيا من يقول له أنك لن تعاين المو 
وتم ذلك فعاش سمعان ثالثمائة سنة حتى ولد السيد المسيح من العذراء مريم بغير زرع بشر 

بل بالروح القدس وكان بصر سمعان قد كف . فلما أتى بالروح إلى الهيكل وحمل بالطفل 
ت تنتظره فبارك اهلل وقال اإللهي على ذراعيه أبصر واعلمه الروح القدس أن هذا هو الذي كن

اآلن تطلق عبدك يا سيد بسالم حسب قولك ألن عيني قد أبصرتا خالصك الذي أعددته قدام 
جميع الشعوب ثم بارك يوسف و مريم وتنبأ لهما عن مستقبل الطفل وعن اآلالم التي 
جد دائًما ستقاسيها العذراء وفي نفس اليوم تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا الم

 أبديا آمين .
 

 عيد الختان المقدس.
قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح، أوفى للرب نذوري فى ديار بيوت  " -(:4،0: 225مزمور العشية )مز

 " الرب، قدام كل شعبه، فى وسط أورشليم. هلليلويا
  ز و  قاا يم:

تد  ذادا ترسدع  ذاسدات قالسيدم و  دز اللتداا قالتداا   دز ال ا وبيدم قا= قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسوبيح
( و ددا يتحدد    ددا لسايدداه يندددك اءددانه ويءددذح قهلل، 13:8( فذدداا وح ن يددت أع ددال قاجءددب إل) و29:2قا وحدد  ) و

ف ا  و  ءتاذب ال يءتسيع قاتءذيح إلعل" أناا  ذاذل    ناك ءأانا قاليا ءذونا ند ا ت ني دم   نيدف ند نا ت ني دم 
(  و واه  سات  يوبي إ ا ة اتنجيل قادلي يتحدبث عدا قا دي ب، فااتجءدب 4-1:137 زقا ب ف  أ ض  غ يذمإل )

ناا ذبقيم  صم قادبقء قادلي ذده  سادت  يوبندا  وقاتءدذيح  ندا إ دا ة اتءدذيح قا عداة إل  أوق قاسددل يءدوا، ف دا يد   
 لندا ِإ دا ة الرلدب قاندلو  ن دا = أفي للرب نذوري في ديوار الورب قودام كول شوعبه فوي وسوط أورشوليميءوا يءذح  

قاددلي يءددذح قهلل  وأو  ددليا  دد  قاننيءددم  ونددل  ددا عدد ف قا ءدديح يادد ف أندده ال  اندد"  ا يوجددب لددا ج قاننيءددم، 
 فااننيءم    جءب قا ءيح 
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 -(:10-25:1لوإنجيل العشية )

لحم و لما مضت عنهم المالئكة الى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب االن الى بيت  -25  " 
 و ننظر هذا االمر الواقع الذي اعلمنا به الرب.

 فجاءوا مسرعين و وجدوا مريم و يوسف و الطفل مضجعا في المذود. -21 
 فلما راوه اخبروا بالكالم الذي قيل لهم عن هذا الصبي. -21 
 و كل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. -28 
 ا الكالم متفكرة به في قلبها.و اما مريم فكانت تحفظ جميع هذ -29 
 " ثم رجع الرعاة و هم يمجدون اهلل و يسبحونه على كل ما سمعوه و راوه كما قيل لهم -10 

 وف  إنجيل قاا يم نء ع عا  صم قا ي ب 
 

أدخل إلى بيتك بالمحرقات، وأوفيك النوذور التوي نطقوت بهوا شوفتاي، أقورب " -:(20،21: 15مز)مزمور باكر 
 "  مًابغير عظم، مع بخور وكباش. هلليلويالك محرقات شح
  ز و  ذان :

إ ا ة الاابة قاءنويم ايوءف و  يا أا يل ذا إا" أو  ليا ايرب وق قالذائح ف  عيب قادصدح = أدخل بيتك بالمحرقات
 د ة ألد   فداهلل ال يءد  ذاا ح  دات ذدل = ويوفوا النذور. أقرب لك محرقات شحم بغير عظوم. موع بخوور وكبواش

قادلي يدد ح ذداهلل فيءدذحه و دلق عذد  عنده  و دع قانذد  إلإ ذدل حءدنًا فنردبا عجدول  ددا ناإل و دله ت ج دت فد   ذاارلب
(  وعجول قا دداه قا رصدوب ذادا 15:13( ن ا أ تذءاا ذوا  قا ءول )عب2:14قاءذاينيم إلي    داه  ات فمإل ) و

،  دله أفضدل  دا عجدول قا ح  دات  أا قهلل ال يء  ذاجول نلذائح ذل  داه  ات فم  ءذحم أب نت ع لده فءدذحته
  له    قا ح  ات ذغي  عظا، ذل    بء م جبًق ن حا 

 
 -(:51-40:1لوإنجيل باكر )

 و كان الصبي ينمو و يتقوى بالروح ممتلئا حكمة و كانت نعمة اهلل عليه. -40 " 
 و كان ابواه يذهبان كل سنة الى اورشليم في عيد الفصح. -42 
 تا عشرة سنة صعدوا الى اورشليم كعادة العيد.و لما كانت له اثن -41 
 و بعدما اكملوا االيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في اورشليم و يوسف و امه لم يعلما. -40 
 و اذ ظناه بين الرفقة ذهبا مسيرة يوم و كانا يطلبانه بين االقرباء و المعارف. -44 
 و لما لم يجداه رجعا الى اورشليم يطلبانه. -45 
 و بعد ثالثة ايام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم و يسالهم. -41 
 و كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه و اجوبته. -41 
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 فلما ابصراه اندهشا و قالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا هكذا هوذا ابوك و انا كنا نطلبك معذبين. -48 
 ني الم تعلما انه ينبغي ان اكون فيما البي.فقال لهما لماذا كنتما تطلبان -49 
 فلم يفهما الكالم الذي قاله لهما. -50 
 ثم نزل معهما و جاء الى الناصرة و كان خاضعا لهما و كانت امه تحفظ جميع هذه االمور في قلبها. -52 
 "  و اما يسوع فكان يتقدم في الحكمة و القامة و النعمة عند اهلل و الناس -51 

ألووم ويرددول الاددل قء وايوءدف إل نعمووة اهلل عليووهوأا  ينمووو ويتقوووى بووالروحجيددل ذددان  نجدب أا قاصددذ  يءددوا وفد  إن
 .تعلما أنه ينبغي لي أن أكون فيما ألبي

نءد ع فيادا عدا  صدم قنذدا قادلي اده ندل قا جدب و دب أسداا وألدل  )قاردبق  وقاا ديم وذدان ( -: واألناجيل الثالثة 
قاصدليب وأسداا ونددل ندل وصديم فد  قاندا و  فصدا  قننءداا قانا دل قادلي  صو ة عذب وأساا حت" قا وت  دوت

 ( وذلاك ننال قاتذن  5:4+ غل 8-6:2يءتسيع أا يدتبي قالساة غي  قانا ليا )ف 
 

  -(:21-2:0فيالبولس )
 اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب كتابة هذه االمور اليكم ليست علي ثقيلة و اما لكم فهي مؤمنة. -2 "
 انظروا الكالب انظروا فعلة الشر انظروا القطع. -1 
 الننا نحن الختان الذين نعبد اهلل بالروح و نفتخر في المسيح يسوع و ال نتكل على الجسد. -0 
 مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فانا باالولى. -4 
من جنس اسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من من جهة الختان مختون في اليوم الثامن  -5 

 جهة الناموس فريسي.
 من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بال لوم. -1 
 لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة. -1 
ح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسي -8 

 االشياء و انا احسبها نفاية لكي اربح المسيح.
 و اوجد فيه و ليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح البر الذي من اهلل بااليمان. -9 
 العرفه و قوة قيامته و شركة االمه متشبها بموته. -20 
 لعلي ابلغ الى قيامة االموات. -22 
 "  ليس اني قد نلت او صرت كامال و لكني اسعى لعلي ادرك الذي الجله ادركني ايضا المسيح يسوع -21 

 قاذوا :
و دلق عدا " ألننا نحن الختان نحن الذين نعبد روح اهلل ونفتخر في المسويح يسووع"ف  إ ا ة اللتاا يرول ذدوا  

ادليا أ دا  اادا عدا ندءده  ذدل أا ياد ف قا ءديح فردال قا ؤ نيا ذاا ءيح قا لتونيا ذاا وح  ذاا را نم  دع قايادوب ق
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ويالق عل" لاك ذأا قاياوب يدتل وا ذ دنل قاجءدب قا لتدوا  واننده  .فمختون في اليوم الثامنإل ا جام قالتاا 
 .والبر الذي من اهلل باإليمانأب ك أا نل  ئ  و ندايم ذاب أا ع ف قا ءيح وصا  يدتل  ذل ص قا ءيح 

 -(:12-21:2بط1الكاثوليكون )
 لذلك ال اهمل ان اذكركم دائما بهذه االمور و ان كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -21 " 
 و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة. -20 
 عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. -24 
 خروجي تتذكرون كل حين بهذه االمور. فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد -25 
 الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته. -21 
النه اخذ من اهلل االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب  -21 

 الذي انا سررت به.
 حن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس.و ن -28 
و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع  -29 

 مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم.
 ست من تفسير خاص.عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب لي -10 
 "  النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس اهلل القديسون مسوقين من الروح القدس -12 

 قانايواينوا:
 نددا ندد   عظ ددم قاااددب قاجبيددب ذاانءددذم الااددب قارددبيا قاددلي سلددب قالتدداا قاجءددبي نا  ددم ذنددوة هلل  ويءدد " قاااددب 

وة ربنا يسوع المسيح وظهوره وأنه أخذ كرامة ومجدًا من اآلب. وكنا عرفناكم بقويردول . الحق الحاضرقاجبيب  
فدإلق سلذندا  دننا أا تتو ددوق = التنبؤ عنه بواسوطة األنبيواء)عا حابيم قاتجل (  وأا نل  لق تا  معاينين عظمته

ا ددا عددا قالتدداا قاجءددبي وقانددا و  قاسرءدد  فددبا قانددا و  قاسرءدد  ندداا   ددزًق ال جددب قاحاضدد   وقا  ددز يذسددل سا
 قا   وز إايه  ب حض  

 
 -(:12-20:25أعاإلبركسيس )

 و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني. -20  " 
 سمعان قد اخبر كيف افتقد اهلل اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه. -24 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب. -25 
 ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.سارجع بعد هذا و  -21 
لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا  -21 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله. -28 
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 االمم.لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى اهلل من  -29 
 بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم. -10 
 " الن موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت -12 

 قنذ نءي :
وقازند" وقا لندوق  ص قحم قن تناا عا قانا و  قاسرء   نتديا أا ي تندع عدا لذدائح ق صدناايسلب قا ءل  نا 

وقاددبا قا ائددت فرددس  إلًق  صددم قالتدداا ذااجءددب  ددب إنتاددت  أ ددا قا ءدديح فلرددب إاتددزا ذاددا ايددت ا قانددا و  وينددوا قا جددل 
قانا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل قاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلي يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبي قاذ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
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               اليوم العاشر من شهر طوبه
 برمون الغطاس المقدس

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 قراءات برمون عيد الغطاس المجيد
 (29-21:2بط1(                   الكاثوليكون: )1،2: 42مزمزمور عشية: )

 (04-15:21إلبركسيس: )أع(              ا11-21:4إنجيل عشية: )مت 
 (4،0: 44مز(               مزمور إنجيل القداس: )8،1: 42مزمزمور باكر: )
 (28-2:0(                 إنجيل القداس: )لو19-11:0إنجيل باكر: )يو

 (21-2:2كو2البولس: )
 

 -(:28-2:0لوإنجيل القداس )
اذ كان بيالطس البنطي واليا على اليهودية  و في السنة الخامسة عشر من سلطنة طيباريوس قيصر -2 " 

و هيرودس رئيس ربع على الجليل و فيلبس اخوه رئيس ربع على ايطورية و كورة تراخونيتس و ليسانيوس 
 رئيس ربع على االبلية.

 في ايام رئيس الكهنة حنان و قيافا كانت كلمة اهلل على يوحنا بن زكريا في البرية. -1 
 كورة المحيطة باالردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا.فجاء الى جميع ال -0 
كما هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا  -4 

 سبله مستقيمة.
 كل واد يمتلئ و كل جبل و اكمة ينخفض و تصير المعوجات مستقيمة و الشعاب طرقا سهلة. -5 
 ر كل بشر خالص اهلل.و يبص -1 
 و كان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا اوالد االفاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب االتي. -1 
فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة و ال تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم ابا الني اقول لكم ان اهلل قادر ان  -8 

 براهيم.يقيم من هذه الحجارة اوالدا ال
 و االن قد وضعت الفاس على اصل الشجر فكل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى في النار. -9 
 و ساله الجموع قائلين فماذا نفعل. -20 
 فاجاب و قال لهم من له ثوبان فليعط من ليس له و من له طعام فليفعل هكذا. -22 
 لم ماذا نفعل.و جاء عشارون ايضا ليعتمدوا فقالوا له يا مع -21 
 فقال لهم ال تستوفوا اكثر مما فرض لكم. -20 
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و ساله جنديون ايضا قائلين و ماذا نفعل نحن فقال لهم ال تظلموا احدا و ال تشوا باحد و اكتفوا  -24 
 بعالئفكم.

 و اذ كان الشعب ينتظر و الجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح. -25 
يع قائال انا اعمدكم بماء و لكن ياتي من هو اقوى مني الذي لست اهال ان احل اجاب يوحنا الجم -21 

 سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس و نار.
 الذي رفشه في يده و سينقي بيدره و يجمع القمح الى مخزنه و اما التبن فيحرقه بنار ال تطفا. -21 
 " و باشياء اخر كثيرة كان يعظ الشعب و يبشرهم -28 
وأنه جاء اياب قاس يق ال ءيح، وبعوة   "صوت صارخ": ن    نا  ا وبيم يوحنا و ا  و يوحنا نجيل القداسإ

جالوق س  ه  ءتري مإل )ذااتوذم( يا ن ا يوحنا عا قا ءيح  يوحنا التوذم إلفاو صوت صا خ أعبوق س يق قا ب وق 
 وعظ م  ا وبيم قا ءيح ذاانءذم ايوحنا 

 
بهٌى فى حسنه، أفضل من بنى البشر، إنسكبت النعموة مون شوفتيك  " -:(4،0: 44مزمور إنجيل القداس )مز

 " لذلك باركك اهلل إلى الدهر. هلليلويا
جمااًل من بنى البشر.  "أنت أبرع:  و تءذحم ال ءيح قال  أ ا  يوحنا ااظ ته ذاانءذم اه  و مزمور اإلنجيل

 إنسكبت النعمة من شفتيك".
 

 طوبة 20  -السنكسار:
 مون عيد الغطاس المجيدبرا"  

في مثل هذا اليوم تقلدت جميع الكنائس المسحية ، عن اآلباء القديسين معلمي الكنيسة ، ان تصوم إلى 
الغروب وان ال تأكل إال ما جرت العادة ان يؤكل في األربعين المقدسة . وذلك الن الرسل القديسين رسموا ان 

ا اتفق فيهما عيد الميالد أو الغطاس سائر األطعمة المحلل أكلها يأكل المؤمنون في يومي األربعاء والجمعة إذ
في أيام الخمسين ، ألنهما عيدان للرب . فلئال يظن بنا إننا نهمون منهمكون في لذات العالم الزائلة ، رسم 

د . لنا ان نتقدم هذين اليومين بالصوم في يومين عوضا عنهما لتكمل لنا الغايتان ، غاية الصوم وغاية العي
والعادة الجارية في كنيستنا القبطية ، انه متي اتفق يوم البرمون في يوم السبت أو يوم األحد . فانهم 

يصومون يوم الجمعة الذي قبله ، ثم يصلون على الماء قبل نصف الليل . يغطسون ، ويباركون من شاء . 
الماء . ولكي يقدسوا ويخرجوا باكرا والسبب في إتمام ذلك قبل نصف الليل ، هو خوفا من ان يفطر األطفال ب

 كما رسم لهم . 
نسأل السيد المسيح ان يطهرنا من نجاستنا ويغفر لنا زالتنا . ويجعلنا آهال إلظهار مجد الهوته في قلوبنا 
لى دهر  وأعمالنا ، كما أظهره على نهر األردن . له المجد مع أبيه الصالح وروح قدسه . اآلن وكل أوان وا 

 " ين .الداهرين آم



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم العاشر من شهر طوبة(

 

 
463 

 نياحة القديس يسطس تلميذ أنبا صموئيل المعترف" 
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس يسطس تلميذ القديس األنبا صموئيل المعترف . ولد في أنطاكية وكانت 
له أخت عذراء اسمها مدرونة . ولما بلغ يسطس العشرين من عمره اشتاق إلى حياة الرهبنة واطلع أخته 

على الذهاب معه وحلقت شعر رأسها وتزيت بزي الرجال . ثم خرجا معا من قصرهما وسارا  على عزمه فأصرت
على إقدامهما مدة يومين حتى تعبا . فوجدهما شيخ راعي على هذا االعياء فاقتادهما إلى كوخه ليستريحا . 

. ففتشوهما ثم إرسال معهما صبيا أرشدهما إلى شاطئ البحر وهناك وجدا سفينتين بهما بعض القراصنة 
ليأخذوا ما معهما ولما لم يجدوا شيئا أخذت كل سفينة واحدا منهما وهكذا افترقا عن بعضهما . وعندما وصلوا 
بالشاب يسطس إلى الشواطئ المصرية باعوه كعبد ألرخن من أكابر مريوط أسمه أرشليدس فمكث يسطس في 

. آال أنه في أحد األيام حقد عليه زمالؤه  بيته يخدم بأمانة مدة خمس سنوات ونال نعمة في أعين الجميع
العبيد وضربوه ضربا مبرحا حتى ظل سبعة أيام طريحا ال يستطيع الحركة . ولما تماثل للشفاء قام وهرب من 
منزل سيده منفردا في كوخ خارج مدينة مريوط . وبتدبير إلهي مرض االرخن أرشليدس فذهب إلى برية 

ب صلواتهم لشفائه . وهناك التقي باألنبا صموئيل فصلى له وأمره أن يرجع شيهيت ليتبارك من الرهبان ويطل
إلى بلده وأثناء عودته سيقابل رجال معه جرة ماء يشرب منها فيشفي من مرضه وفعال ركب االرخن دابته 
 ليعود إلى بيته وبالقرب من المدينة رأى رجال حامال جرة ماء فشرب منها وشفي ولم يتعرف على ذلك الرجل
حامل الجرة حيث كان هو عبده يسطس ، ثم ذهب يسطس إلى طبيب يدعي قلته وسكن عنده خمس سنوات 
مرضت في أثنائها زوجة األرخن أرشليدس فأرسل الستدعاء الطبيب قلته . فظهر مالك الرب للطبيب وأخبره 

ديس يسطس على بأن شفاءها سيتم على يد خادمه يسطس فأخذه معه رغما عنه إلى البيت وهناك صلى الق
ماء وشربته فشفيت في الحال وتعجب الجميع شاكرين اهلل فرحين مبتهجين بهذه اآلية ومكث القديس يسطس 
في بيت أرشليدس نحو ستة أشهر وتبارك منه الجميع . ثم انطلق القديس يسطس إلى برية شيهيت وتتلمذ 

والصلوات عدة سنوات وبعد ذلك انفرد  على يدي القديس األنبا صموئيل المعترف عاكفا على النسك والصوم
متوحدا في مغارة حتى هجم البربر على الدير وأخذوه معهم وباعوه بالبهنسا فأقام فيها صابرا محتمال التجارب 
في صمت وشكر هلل . وظهر مالك الرب للقديس األنبا صموئيل وأعلمه بمكان تلميذه يسطس ففرح وذهب 

لى ديره وبعد قليل أكمل القديس يسطس جهاده الصالح وتنيح بسالم ، بركة اليه وشجعه وعزاه وقواه ثم عاد إ
 " صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 ألنك اعتمدت وخلصتنا" 
 " طوبة . 21الى  20ألنك اعتمدت وخلصتنا تقال من 

 
هلل فوإني أعتورف لوه، خوالص عطشت نفسي، إلى اهلل الحوي، تووكلي علوى ا " -(:1،2: 42مزمور العشية )مز

 " وجهي هو بإلهي. هلليلويا
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ت  يل يوحنا )أنب قو  وذس   وياروب ويوحنا( حيا إءت اوق  "عطشت نفسي إلى اهلل الحى": مزمور عشية
ايوحنا و ب وق توذم حريريم ع فوق قا ءيح وق  تا وق اه، وحين ا بعا ا قا ءيح إلاو ت ت نا قاءدينم و ذانا ا ونل 

هإل وا الق؟  ا ندوءاا إ تا ت اه إل فتحت قاتوذم عيوناا فا فوق  ا  و قا ءيح ذل ع فوق أنه  "ء وتذاا
 قا للص قاحرير" إلل ص وجا"  و إاا"إل وأ   ؤ ا تائب يا ف أا ال ل ص اه ءو  ذاهلل 

 
 -(:11-21:4مت إنجيل العشية )

 و لما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل. -21 " 
 ترك الناصرة و اتى فسكن في كفرناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون و نفتاليم.و  -20 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل. -24 
 ارض زبولون و ارض نفتاليم طريق البحر عبر االردن جليل االمم. -25 
 اشرق عليهم نور. الشعب الجالس في ظلمة ابصر نورا عظيما و الجالسون في كورة الموت و ظالله -21 
 من ذلك الزمان ابتدا يسوع يكرز و يقول توبوا النه قد اقترب ملكوت السماوات. -21 
و اذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعان الذي يقال له بطرس و اندراوس اخاه  -28 

 يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا صيادين.
 كما صيادي الناس.فقال لهما هلم ورائي فاجعل -29 
 فللوقت تركا الشباك و تبعاه. -10 
ثم اجتاز من هناك فراى اخوين اخرين يعقوب بن زبدي و يوحنا اخاه في السفينة مع زبدي ابيهما  -12 

 يصلحان شباكهما فدعاهما.
 " فللوقت تركا السفينة و اباهما و تبعاه -11 

ا" يوحنا لب ته وُأْءِلَا ونجب ت  يل يوحنا تحواوق وصا وق : نجب فيه أا قا ءيح ذبأ لب ته حيا أنإنجيل عشية
ت  يلًق الءيب قا ءيح )ذس   وأنب قو  ألاه وياروب إذا زذب  ويوحنا ألاه(  ونء ع أا قا ءيح  و قانو  

 قااظيا قاحرير" ذحءب نذوة إ اياء 
 

الة، إللووه حيوواتي. العمووق نووادى العمووق، بصوووت ميازيبووك، موون عنوودي صوو"  -:(8،1: 42مووز)مزمووور بوواكر 
 "هلليلويا

 : إلغ ٌ  يناب  غ  ًق إل ف ا وبيم يوحنا نانت إعبقبًق ا ا وبيم قا ءيح أ  نأناا تناب  علياا مزمور باكر
 

 -(:19-11:0يوإنجيل باكر )
 و بعد هذا جاء يسوع و تالميذه الى ارض اليهودية و مكث معهم هناك و كان يعمد. -11 " 
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مد في عين نون بقرب ساليم النه كان هناك مياه كثيرة و كانوا ياتون و و كان يوحنا ايضا يع -10 
 يعتمدون.

 النه لم يكن يوحنا قد القي بعد في السجن. -14 
 و حدثت مباحثة من تالميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير. -15 
انت قد شهدت له هو  فجاءوا الى يوحنا و قالوا له يا معلم هوذا الذي كان معك في عبر االردن الذي -11 

 يعمد و الجميع ياتون اليه.
 اجاب يوحنا و قال ال يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. -11 
 انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه. -18 
فيفورح فرحوا مون اجول صووت من له العروس فهو العريس و اما صديق العريس الوذي يقوف و يسومعه  -19 

 " العريس اذا فرحي هذا قد كمل
  ا وبيم قا ءيح  -2 ا وبيم يوحنا       -1: نء ع  نا عا  ا وبيتيا: إنجيل باكر

ون   أا يوحنا يد ح إل ذبأ قانا  يل ذوا ال ءيح ايات بوا  نه ذباًل  ا أا يأتوق إايه  و، ذل أا  ا حبث ناا 
أتا ع له   االق ان" ياب قاس يق ال ءيح، وذالق، أ  ذل اب قانا  ال ءيح ينوا  بفيه ن ال ف حه، فاو  ب للق 

"ألنه كان هناك مياه ون   ف" قننجيل  اابة يوحنا ال ءيح  ون   أا قا ا وبيم نانت ذااتغسي  إل  يرول 
 كثيرة".

 
 -(:21-2:2كو2البولس )

 تانيس االخ.بولس المدعو رسوال ليسوع المسيح بمشيئة اهلل و سوس -2 " 
الى كنيسة اهلل التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين  -1 

 يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم و لنا.
 نعمة لكم و سالم من اهلل ابينا و الرب يسوع المسيح. -0 
 طاة لكم في يسوع المسيح.اشكر الهي في كل حين من جهتكم على نعمة اهلل المع -4 
 انكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة و كل علم. -5 
 كما ثبتت فيكم شهادة المسيح. -1 
 حتى انكم لستم ناقصين في موهبة ما و انتم متوقعون استعالن ربنا يسوع المسيح. -1 
 الذي سيثبتكم ايضا الى النهاية بال لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. -8 
 امين هو اهلل الذي به دعيتم الى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. -9 
و لكنني اطلب اليكم ايها االخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تقولوا جميعكم قوال واحدا و ال يكون بينكم  -20 

 انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد و راي واحد.
 بينكم خصومات. الني اخبرت عنكم يا اخوتي من اهل خلوي ان -22 
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 فانا اعني هذا ان كل واحد منكم يقول انا لبولس و انا البلوس و انا لصفا و انا للمسيح. -21 
 هل انقسم المسيح العل بولس صلب الجلكم ام باسم بولس اعتمدتم. -20 
 اشكر اهلل اني لم اعمد احدا منكم اال كريسبس و غايس. -24 
 مي.حتى ال يقول احد اني عمدت باس -25 
 و عمدت ايضا بيت استفانوس عدا ذلك لست اعلم هل عمدت احدا اخر. -21 
 "  الن المسيح لم يرسلني العمد بل البشر ال بحكمة كالم لئال يتعطل صليب المسيح -21 

:  و بعوة ذوا    ل نونيو  أا ينونوق ذ  إن را ات وال تحزذات ال اذوا  وال  ذلو ، فلي   و البولس
  وقا ان" أناا ع بوق ذإءا قايااوث واي  ذإءا ذوا   وساا ا صا وق أوالبًق هلل فاا إلوة فيجب قال  ع ب ا

 علياا أا ال ياي وق ف"  را ات 
 

  -(:29-21:2بط1الكاثوليكون )
 لذلك ال اهمل ان اذكركم دائما بهذه االمور و ان كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -21 "
 قا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة.و لكني احسبه ح -20 
 عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. -24 
 فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه االمور. -25 
 معاينين عظمته.الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كنا  -21 
النه اخذ من اهلل االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب  -21 

 الذي انا سررت به.
 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس. -28 
ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلون حسنا  -29 

 " مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم
: يتحبث فيه ذس   ع ا حبث ف" قاتجل"، وأناا ء اوق صوت قآلب إل لق  و إذن" قاحذيب قال  ذه الكاثوليكون

 ف  ا ير أ  ءااته  عا  ا  و قا ءيح ء  تإل و لق قارول اآلب  يل أيضًا يوا قاغسا  وذس   يرول  لق اُياَ 
ويرول أيضًا أا ق نذياء  ابوق اه، ذل أا نو ًق ءيظا  ف"  لب نل وقحب  ناا ي اب ال ءيح، و لق  و ع ل 
قا وح قارب  قال  حل عل" قاننيءم يوا حل عل" جءب قا ءيح، فاا وح يلذ نا ع ا  و قا ءيح  إليألل   ا ا" 

   ق نو ه ف"  لوذنا ( وذالق ي14:16ويلذ ناإل )يو
 

 -(:04-15:21أعاإلبركسيس )
 و نحو نصف الليل كان بولس و سيال يصليان و يسبحان اهلل و المسجونون يسمعونهما. -15 " 
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فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال االبواب كلها و انفكت قيود  -11 
 الجميع.

سجن و راى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه و كان مزمعا ان يقتل نفسه ظانا و لما استيقظ حافظ ال -11 
 ان المسجونين قد هربوا.

 فنادى بولس بصوت عظيم قائال ال تفعل بنفسك شيئا رديا الن جميعنا ههنا. -18 
 فطلب ضوءا و اندفع الى داخل و خر لبولس و سيال و هو مرتعد. -19 
 ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص. ثم اخرجهما و قال يا سيدي -00 
 فقاال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت و اهل بيتك. -02 
 و كلماه و جميع من في بيته بكلمة الرب. -01 
فاخذهما في تلك الساعة من الليل و غسلهما من الجراحات و اعتمد في الحال هو و الذين له  -00 

 اجمعون.
 " لهما مائدة و تهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن باهللو لما اصعدهما الى بيته قدم  -04 

: نددددددد    ندددددددا ق  يدددددددم قا ا وبيدددددددم؟ إل إعت دددددددب حدددددددافظ قاءدددددددجا  دددددددو وج يدددددددع ذيتددددددده ذادددددددب أا آ ندددددددوقاإلبركسووووووويس
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            اليوم الحادي عشر من شهر طوبه
 عيد الغطاس المقدس

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 قراءات عيد الغطاس
 

 مقدمة عن عيد الغطاس
يء " عيب قاغسا  أو عيب قاظاو  قناا"، فديه ظا  قايااوث قاربو ، صوت قآلب  ا قاء اء وقنذا ف" 

رب  عل"  نل ح ا م يحل عل" قا ءيح  و ناك ءؤقل   ا الق ظا  قايااوث يوا ع اب قا ءيح قا اء، وقا وح قا
 ذاالقت؟

 ال قهلل انللق قننءاا عل" صو تنا ن ذانا، إلًق قاللق  و ع ل قايااوث إل يرول نللق   صو تنا   ن ذانا   
 ( 11:37حياة االق قا للوق )حز أ  ذصيغم قاج ع  فاآلب ي يب وقنذا يللق، فذه ناا نل  "ء وقا وح ياس"

وقايوا نحتدل ذتأءي  ء  قا ا وبيم قال  ذه نللق لليرم جبيبة ذاب أا فءبت لليرتنا ق وا" ذاالسيم  ون ا 
نانت قالليرم ق وا"  " ع ل قايااوث قاربو   نلق قالليرم قايانيم  " ع ل قايااوث قاربو ، الاك ظا  

(  وقنذا يغس  ف" قا اء إع نًا عا 4:2ت"1آلب ي يب أا قاج يع يللصوا)قايااوث قاربو  يوا قا ا وبيم  فا
  ذول قا وت، و لق  و قادبقء قا ز ع أا يرب ه عل" قاصليب 

(  3:65يا يل ج  ا قا اء إع نًا عا أنه اا يظل  يتًا ف" قارذ ، ذل ءيروا ويري نا  اه،  تحبيا ذه  ) و
قا ءيح  و ننيءته، وقا وح قارب  ءيروا ذاب لاك  ع نل  ا ب  وقا وح قارب  يحل عل" جءب قا ءيح وجءب

ذبو ه ف" ء  قا ا وبيم، ويجال نل  ا ب ف" نزواه قا اء ي وت  ع قا ءيح، وف" ل وجه  ا قا اء يروا  ع 
(  و له قالليرم يد ح ذاا قآلب  17:5نو2قا ءيح  ا  وت قالسيم نروا  ع قا ءيح ياذتيا فيه نلليرم جبيبة )

قآلب  له ظا ت ف"  واه إل لق  و إذن" قاحذيب قال  ذه ء  تإل  ال  لق يوا قاغسا  واا ين ل إلاه  وف حم
إء اوقإل ن ا  ال يوا قاتجل" فاايوا  و ف حم قآلب ذ جوا إذنه قاضال )أ  قاننيءم( إا" أحضانه  حرًا  و ف ح 

ذ جوعنا الاك  ال قا ءيح ينذغ" انا ذساعم قا ءيح قال  أساا حت" قا وت  وت قاصليب، اننه ف ح قايوا أيضًا 
أا نن ل نل ذ   و لق يان" أا آبا يوا ُلِلَق ناا  ناك  يئًا ينرصه   و ا  و؟ او ألسأ أبا ي وت وينتا" 
ذانندصال عا قهلل، ف    نم النو   ع قاظل م  انا قايوا  ءا قاءيب قا ءيح س يرم غد قا قالسيم وتذ ي  آبا 

 وذالق ف ح قآلب، فلرب أصذح س يق تذ ي  قننءاا نا ً   اياوب ابحضاا قناايم،
 -و ا  نا نداا  ءاام يوحنا قا ا بقا ق ءاءيم:

  " بعوة قا اب قاياوب  التوذم، و ا يتوب ويتنر" ءيا ف قا ءيح حيا يظا    -1
 ايا ب قا ءيح فيتأء  ء  قا ا وبيم وين ل نل ذ   -3

 ه إلًق قا ا وبيم  "  وت  ع قا ءيح و يا م  ا
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 و ا  ات  اه تغد  ج يع لساياه قاءاذرم   - وت  ع قا ءيح: -2
 يا م  اه: نروا  تحبيا ذه، و لق ياسينا أا نحيا ذحياته  و لق  ا  ااه ذوا  قا ءول إلا" قاحياة  "  -4

 ( 21:2(  إلقا ءيح يحيا ف"إل )غل21:1قا ءيحإل )ف"
 و ا قا ءيح يحيا فينا، ن ل نل ذ  

جءب قا ءيح، ايحل عل" قاننيءم ذاب لاك قذتبقًء  ا يوا قال ءيا  و أيضًا وقا وح قارب  قالي حل عل" 
ين ل  انا نل ذ  الاك  ال قا ءيح ذصيغم قاج ع إلنن ل نل ذ إل  فاا وح يذنت عل" لسيم وعل" ذ    
 قاخ  اييذتنا ف  قا ءيح، و و ذبأ  لق قاا ل  انا ذاا ا وبيم، يا ين ل ذتجبيب سذياتنا ل ل  حلم غ ذتنا

 انظل ياذتيا ف  قا ءيح 
 

 -وقراءات عيد الغطاس هى كاألتى:
  -برمون عيد الغطاس المجيد:  -1

وفيه ت نز قاننيءم عل"  ا وبيم يوحنا ونيف أناا نانت اتعبقب ا ا وبيم قا ءيح  ون   ف" قار قءقت 
ناا فرس ُيِاب  عظا قا ءيح ذاانءذم ايوحنا وعظا  ا وبيم قا ءيح ذاانءذم ا ا وبيم يوحنا  وأا يوحنا

قاس يق ال ءيح  وأا قا ءيح ذبأ لب ته ذاب أا أنا" يوحنا ع له وأا  ا وبيم قا ءيح ذبأت ذاب أا 
إنتا" بو   ا وبيم يوحنا )قات" نانت ع  م توذم فرس( ونيف  أا ت  يل يوحنا صا وق ت  يلًق 

 ال ءيح 
 -عيد الغطاس المجيد:  -3

 ا" وع ل قايااوث قاربو  وفيه ت نز قاننيءم عل" قاظاو  قنا 
 وفيه ت نز قاننيءم عل" قا ا وبيم  -ثانى يوم عيد الغطاس المجيد:  -2

 -:وملحوظة
  قا ا وبيم وقاظاو  قناا" فرب حبيا  اًا  -1سذاًا قا وضوعاا  تبقل ا 

 
  قراءات عيد الغطاس المجيد

  (10-5:5يو2(     الكاثوليكون: )20،1: 42مزمزمور عشية: )
  (1:29-14:28اإلبركسيس: )أع (       21-2:0ية: )متإنجيل عش

  (18،11: 221مز(          مزمور إنجيل القداس: )4،0: 18مزمزمور باكر: )
  (04-28:2إنجيل القداس: )يو (           22-2:2إنجيل باكر: )مر

  (1:0-22:1البولس: )تى
 -(:04-28:2يوإنجيل القداس )

 بن الوحيد الذي هو في حضن االب هو خبر.اهلل لم يره احد قط اال -28 " 
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 و هذه هي شهادة يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنة و الويين ليسالوه من انت. -29 
 فاعترف و لم ينكر و اقر اني لست انا المسيح. -10 
 فسالوه اذا ماذا ايليا انت فقال لست انا النبي انت فاجاب ال. -12 
 لنعطي جوابا للذين ارسلونا ماذا تقول عن نفسك.فقالوا له من انت  -11 
 قال انا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي. -10 
 و كان المرسلون من الفريسيين. -14 
 فسالوه و قالوا له فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح و ال ايليا و ال النبي. -15 
 عمد بماء و لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه.اجابهم يوحنا قائال انا ا -11 
 هو الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائه. -11 
 هذا كان في بيت عبرة في عبر االردن حيث كان يوحنا يعمد. -18 
 لعالم.و في الغد نظر يوحنا يسوع مقبال اليه فقال هوذا حمل اهلل الذي يرفع خطية ا -19 
 هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي النه كان قبلي. -00 
 و انا لم اكن اعرفه لكن ليظهر السرائيل لذلك جئت اعمد بالماء. -02 
 و شهد يوحنا قائال اني قد رايت الروح نازال مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. -01 
العمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازال و مستقرا عليه و انا لم اكن اعرفه لكن الذي ارسلني  -00 

 فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس.
 "  و انا قد رايت و شهدت ان هذا هو ابن اهلل -04 

  : ن   فيه:إنجيل القداس
  قا وح قارب  نازاًل  ا قاء اء  ءتر ًق عل" قا ءيح  -1
  اابة يوحنا قا ا بقا عا قا ءيح أنه: -2

أزايم قا ءيح   أنه أت" ذاب قا ءيح إال  -ح ل قهلل قال  ي فع لسيم قااااا       ج -ذا قهلل       بإ -أ
 يوحنا قا ا بقا أعظا  وقايب قانءاء اي   ءتحرًا أا يحل ءيو  حلقئه  -أنه ناا  ذله  ب

 
لورب، أنوت هووو مبووارك اآلتوي باسوم الورب، باركنواكم موون بيوت ا " -(:18،11: 221مزموور إنجيول القوداس )موز

 " إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك. هلليلويا
 اآلتى بإسم الرب" "مبارك:  بًق عل"  ا ع فناه  ا قننجيل نءذح  ع قا  نا ف"  لق قا ز و  مزمور اإلنجيل

 ن ا  فاه وعظ ه يوحنا قا ا بقا  فأرفعك". "أنت هو إلهى فأشكرك إلهى أنتو نه أت" اين ل نل ذ  نءذحه 
 
 

 طوبة 22  -سار:السنك
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 عيد الظهور اإللهى ) الغطاس المجيد ("  
م ، اعتمد سيدنا والهنا وربنا يسوع المسيح من يد القديس يوحنا الصابغ . و  02في مثل هذا اليوم من سنة 

يدعي هذا اليوم باليونانية " عيد الثاؤفانيا " اي الظهور اإللهي . الن فيه ظهر الثالوث االقدس هكذا : االب 
نادي من السماء : هذا هو ابني الحبيب . واالبن قائم على االردن . و الروح القدس شبه حمامة نازال عليه ي

، كما شهد بذلك يوحنا المعمدان . ان السيد المسيح لما اعتمد صعد للوقت من الماء و اذا السموات قد 
قائال : " هذا هو ابني الحبيب الذي  انفتحت فراي روح اهلل نازال مثل حمامة واتيا عليه و صوت من السموات

به سررت و هذا اليوم الذي قال عنه يوحنا البشير و " و في الغد نظر يوحنا المعمدان يسوع مقبال اليه فقال 
هو ذا حمل اهلل الذي يرفغ خطية العالم . هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي . . . لذلك 

 جئت اعمد بالماء " 
هذا اليوم ظهر مجد السيد المسيح ، وانه ابن اهلل ، و حمل اهلل الذي يحمل خطية العالم ، لذلك ففي مثل 

صار هذا العيد عظيما عند جميع المؤمنين ، فيتطهرون فيه بالماء مثاال لمعمودية السيد له المجد ، و 
 " دهر الداهرين آمين . ينالون بذلك مغفرة خطاياهم . اللهنا المجد و الكرامة و السجود من االن و إلى

 اللقان "
 " يصلى قبل رفع بخور باكر وبمالبس الخدمة .

 14نياحة البابا يوأنس السادس ال "
م ( تنيح البابا يوأنس السادس البطريرك الرابع  2121)  901في مثل هذا اليوم اليوم أيضا من سنة 

يعمل بالتجارة وكان شماسا تقيا متبتال وعالما والسبعون من بطاركة الكرازة المرقسية . كان اسمه أبو المجد و 
في علوم الكنيسة . ذا وجه بشوش وحديث عذب ولما خال الكرسي البطريركي بنياحة البابا مرقس الثالث . 
أتفق رأى الجميع على إختيار هذا الشماس لرتبة البطريركية فلما جلس على الكرسي المر قسي أهتم برعيته 

صديقا للسلطان صالح الدين األيوبي وعالج كل المشاكل بالحكمة والعالقات الطيبة في مصر والحبشة . وكان 
مع الجميع . وفي أيامه بطل إرسال األساقفة إلى الخمس مدن الغربية . ولما أكمل سعيه بسالم انتقل إلى 

 "عاما ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 11الفردوس بعد ان جلس على الكرسي المر قسي حوالي 
 81نياحة البابا بنيامين الثانى ال " 

م تنيح األب القديس األنبا بنيامين الثاني البطريرك  2009ش  2055في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
الثاني والثمانون من بطاركة الكرازة المرقسية كان من أهالي الدمقراط التابعة ألر منت بمحافظة قنا وصار 

تنبأ له القديس برسوم العريان أنه سيصير بطريركا فلما خلت السدة المرقسية راهبا بجبل طره باسم بنيامين و 
بنياحة البابا يوأنس التاسع أجتمع اآلباء األساقفة والكهنة واألراخنةنة ووقع إختيارهم على الراهب بنيامين 

ر األنبا بيشوي م باسم البابا بنيامين الثاني فأهتم بتعمير الكنائس واألديرة وخاصة دي 2011فرسموه سنة 
م واشترك معه  000الذي أهتم به عمرانيا ورهبانيا كما أقام بعمل الميرون في دير القديس مكاريوس سنة 

عشرون أسقفا وحدث في عهده اضطهاد لَلقباط على يد والي مصر شرف الدين بن تاج وتدخل ملك الحبشة 
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وبعد جهاد طويل في خدمة الكنيسة نحو اثنتي  للصلح وهدأ الموقف ،وأعاد األقباط بناء الكنائس التي تهدمت
 عشرة سنة تنيح بسالم ودفن في دير شهران ) هو دير األنبا برسوم العريان بمعصرة حلوان بمحافظة 

 " القاهرة ( بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 أوشية الثمار" 

 " يونيه 28تقال أوشية الثمار في القداس الى 
 

لوذلك أذكورك يوارب، فوى أرض األردن، تووكلي علوى اهلل فوإني أعتورف لوه،  " -(:20،1: 42مزمور العشية )مز
 " خالص وجهي هو إلهي. هلليلويا

 "أذكرك يا رب فى أرض األردن".: مزمور عشية
"فإنى ألن  ع لك و ا وبيتك قات" نانت قاس يق اتجبيب للرت" وسذيات" وذاا ُفِتح ا" س يق قال ص  .1

 أعترف له. خالص وجهى هو إلهى".
 ألن  بعوة يوحنا التوذم، وأ با توذم فتندتح عينا  وأع فك  .3
 

 -(:21-2:0متإنجيل العشية )
 و في تلك االيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية. -2 "  
 قائال توبوا النه قد اقترب ملكوت السماوات. -1 
ياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله فان هذا هو الذي قيل عنه باشع -0 

 مستقيمة.
 و يوحنا هذا كان لباسه من وبر االبل و على حقويه منطقة من جلد و كان طعامه جرادا و عسال بريا. -4 
 حينئذ خرج اليه اورشليم و كل اليهودية و جميع الكورة المحيطة باالردن. -5 
 ه في االردن معترفين بخطاياهم.و اعتمدوا من -1 
فلما راى كثيرين من الفريسيين و الصدوقيين ياتون الى معموديته قال لهم يا اوالد االفاعي من اراكم ان  -1 

 تهربوا من الغضب االتي.
 فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. -8 
اهلل قادر ان يقيم من هذه الحجارة  و ال تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا الني اقول لكم ان -9 

 اوالدا البراهيم.
 و االن قد وضعت الفاس على اصل الشجر فكل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى في النار. -20 
انا اعمدكم بماء للتوبة و لكن الذي ياتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهال ان احمل حذاءه هو  -22 

 ار.سيعمدكم بالروح القدس و ن
 " الذي رفشه في يده و سينقي بيدره و يجمع قمحه الى المخزن و اما التبن فيحرقه بنار ال تطفا -21 
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 إنجيل عشية:
 بعوة يوحنا التوذم و ا يتوب ءيا ف قا ءييح حيا يظا  الب ته  -1

 ( ذاانءذم ا ا وبيم يوحنا )قات" ذاا اء( التى بالروح القدس ونارعظا  ا وبيم قا ءيح ) -3
 

صووت الورب علوى الميواه إلوه المجود أرعود، الورب علوى الميواه الكثيورة، صووت  " -:(4،0: 18موز)بواكر مزمور 
 " الرب بقوة، صوت الرب بجالل عظيم. هلليلويا

 إ ا ة اصوت قآلب ذين ا قنذا ف" قا ياه  "صوت الرب على المياه": مزمور باكر
 (29 ،28:12ناا قهلل إلًق تنلا يظنوا أنه  عب )يو "إله المجد أرعد"

 إ ا ة  ا قا ا وبيم ذااتغسي  "الرب على المياه الكثيرة" 
 فا ل تجبيب للرم قننءاا  و ع ل جذا  "صوت الرب بقوة"

 
  -(:22-2:2مرإنجيل باكر )

 بدء انجيل يسوع المسيح ابن اهلل. -2 "
 امك.كما هو مكتوب في االنبياء ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قد -1 
 صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. -0 
 كان يوحنا يعمد في البرية و يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. -4 
و خرج اليه جميع كورة اليهودية و اهل اورشليم و اعتمدوا جميعهم منه في نهر االردن معترفين  -5 

 بخطاياهم.
 بر االبل و منطقة من جلد على حقويه و ياكل جرادا و عسال بريا.و كان يوحنا يلبس و  -1 
 و كان يكرز قائال ياتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهال ان انحني و احل سيور حذائه. -1 
 انا عمدتكم بالماء و اما هو فسيعمدكم بالروح القدس. -8 
 يوحنا في االردن. و في تلك االيام جاء يسوع من ناصرة الجليل و اعتمد من -9 
 و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه. -20 
 "  و كان صوت من السماوات انت ابني الحبيب الذي به سررت -22 

التوذم  ن    نا ظاو  قايااوث قاربو ، ف" ناايم قننجيل، انا ف" ذبقيم قننجيل ن   بعوة يوحنا  إنجيل باكر:
 قاربو  ندتح عيناه ويا ف قايااوث وقا رصوب أا نل  ا يربا توذم ت

 -(:1:0-22:1تىلبولس )ا
 (25-22:1تى)
 النه قد ظهرت نعمة اهلل المخلصة لجميع الناس. -22  " 
 معلمة ايانا ان ننكر الفجور و الشهوات العالمية و نعيش بالتعقل و البر و التقوى في العالم الحاضر. -21 
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 منتظرين الرجاء المبارك و ظهور مجد اهلل العظيم و مخلصنا يسوع المسيح. -20 
 الذي بذل نفسه الجلنا لكي يفدينا من كل اثم و يطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنة. -24 
 "تكلم بهذه و عظ و وبخ بكل سلطان ال يستهن بك احد. -25 
 (1-2:0تى)
 ات و السالطين و يطيعوا و يكونوا مستعدين لكل عمل صالح.ذكرهم ان يخضعوا للرياس -2 " 
 و ال يطعنوا في احد و يكونوا غير مخاصمين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس. -1 
الننا كنا نحن ايضا قبال اغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات و لذات مختلفة عائشين في  -0 

 ضنا بعضا.الخبث و الحسد ممقوتين مبغضين بع
 و لكن حين ظهر لطف مخلصنا اهلل و احسانه. -4 
 ال باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني و تجديد الروح القدس. -5 
 الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. -1 
 " حتى اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة االبدية -1 

 ن   ع ل قايااوث قاربو    البولس والكاثوليكون واإلبركسيسوف" 
 ن   ع ل قآلب: البولسف" 

  نه ظا ت نا م قهلل قا للصم اج يع قانا    -1
 

 ا ا ظا  اسف  للصنا قهلل و حذته الذ     ذ ح ته للصنا  قهلل ي يب أا قاج يع يللصوا -2
 ونروا  اه ذاا ا وبيم(  ون   ع ل قنذا   غءل قا ي ب قايان" )فنحا ن وت  

ون   ع ل قا وح قارب    وتجبيب قا وح قارب  قال  أفاضه علينا ذغن" ذيءوا قا ءيح  للصنا ان" نتذ   
 ذنا م لقك  

 
  -(:10-5:5يو2الكاثوليكون )

 من هو الذي يغلب العالم اال الذي يؤمن ان يسوع هو ابن اهلل. -5  "
المسيح ال بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد الن  هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع -1 

 الروح هو الحق.
 فان الذين يشهدون في السماء هم ثالثة االب و الكلمة و الروح القدس و هؤالء الثالثة هم واحد. -1 
 و الذين يشهدون في االرض هم ثالثة الروح و الماء و الدم و الثالثة هم في الواحد. -8 
 ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة اهلل اعظم الن هذه هي شهادة اهلل التي قد شهد بها عن ابنه. -9 
من يؤمن بابن اهلل فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق اهلل فقد جعله كاذبا النه لم يؤمن بالشهادة  -20 

 التي قد شهد بها اهلل عن ابنه.
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 ياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه.و هذه هي الشهادة ان اهلل اعطانا ح -22 
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن اهلل فليست له الحياة. -21 
كتبت هذا اليكم انتم المؤمنين باسم ابن اهلل لكي تعلموا ان لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن  -20 

 اهلل.
 ا حسب مشيئته يسمع لنا.و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ان طلبنا شيئ -24 
 و ان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه. -25 
ان راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد  -21 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ان يطلب.
 خطية ليست للموت.كل اثم هو خطية و توجد  -21 
 نعلم ان كل من ولد من اهلل ال يخطئ بل المولود من اهلل يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه. -28 
 نعلم اننا نحن من اهلل و العالم كله قد وضع في الشرير. -29 
و نعلم ان ابن اهلل قد جاء و اعطانا بصيرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسوع المسويح هوذا  -10 

 " هو االله الحق و الحياة االبدية
 ن   ع ل قايااوث قاربو    البولس والكاثوليكون واإلبركسيسوف" 
: ن   ع ل قنذا وقا وح قارب     لق  و قال  جاء ذ اء وبا و وح يءوا قا ءيح ال ذاا اء فرس لكاثوليكونف" ق

 ذل ذاا اء وقابا وقا وح ي اب  
 ف" قاء اء  ا ي يم قآلب وقانل م وقا وح قارب  ون   قايااوث   فإا قاليا ي ابوا 

 -(:1:29-14:28أعاإلبركسيس )
 (18-14:28أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب. -14  " 
ارفا كان هذا خبيرا في طريق الرب و كان و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب ع -15 

 معمودية يوحنا فقط.
و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريسكال اخذاه اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  -11 

 تدقيق.
و اذ كان يريد ان يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ان يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا  -11 

 وا.بالنعمة الذين كانوا قد امن
 " النه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح. -18 
 (1-2:29أع)
فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ  -2  "

 وجد تالميذ.
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 انه يوجد الروح القدس.قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا  -1 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -0 
 فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع. -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 " ليهم فطفقوا يتكلمون بلغات و يتنباونو لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس ع -1 

 ن   ع ل قايااوث قاربو    البولس والكاثوليكون واإلبركسيسوف" 
 : ن   ع ل قا وح قارب  قال  ياس"  وق ب )قاءنم وتنذؤ( اإلبركسيسف" 

و له قا وق ب  " اذنياا قاننيءم 
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              اليوم الثاني عشر من شهر طوبه

 المقدس ثاني يوم عيد الغطاس

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 راجع التفسير في كتاب قطمارس اآلحاد

 
 قراءات ثانى يوم عيد الغطاس المجيد

 (11-25:0بط2(            الكاثوليكون: )1،2: 42مزشية: )مزمور ع
 (09-11:8(            اإلبركسيس: )أع11 ،12:0إنجيل عشية: )لو
 (1،2: 200مز(            مزمور إنجيل القداس: )5،22: 00مزمزمور باكر: )

 (52-05:2إنجيل القداس: )يو (           21-20:0إنجيل باكر: )مت
 (24-2:2البولس: )أف

 
 

 -(:52-05:2يوإنجيل القداس )
 و في الغد ايضا كان يوحنا واقفا هو و اثنان من تالميذه. -05 " 
 فنظر الى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل اهلل. -01 
 فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. -01 
 يا معلم اين تمكث. فالتفت يسوع و نظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان فقاال ربي الذي تفسيره -08 
فقال لهما تعاليا و انظرا فاتيا و نظرا اين كان يمكث و مكثا عنده ذلك اليوم و كان نحو الساعة  -09 

 العاشرة.
 كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من االثنين اللذين سمعا يوحنا و تبعاه. -40 
 فسيره المسيح.هذا وجد اوال اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي ت -42 
 فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع و قال انت سمعان بن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. -41 
 في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. -40 
 و كان فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بطرس. -44 
ل له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس و االنبياء يسوع ابن يوسف فيلبس وجد نثنائيل و قا -45 

 الذي من الناصرة.
 فقال له نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح قال له فيلبس تعال و انظر. -41 
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 و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال غش فيه. -41 
 من اين تعرفني اجاب يسوع و قال له قبل ان دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك.قال له نثنائيل  -48 
 اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن اهلل انت ملك اسرائيل. -49 
 اجاب يسوع و قال له هل امنت الني قلت لك اني رايتك تحت التينة سوف ترى اعظم من هذا. -50 
كم من االن ترون السماء مفتوحة و مالئكة اهلل يصعدون و ينزلوون علوى و قال له الحق الحق اقول ل -52 

 " ابن االنسان
 اابة عجيذم  ا يوحنا ال ءيح يحول ذاا ت  يله ال ءيح  يوحنا ناا  اه  "هو ذا حمل اهلل": إنجيل القداس

ذا قهلل   وذه حبث قاايا قا دتوحم و أ  ع ل قا ءيح قادبقئ"   اابة نينائيل ن   فياا  لص قا ءيح وأنه إ
 ترون السماء مفتوحة ومالئكة اهلل يصعدون وينزلون على إبن البشر". "من اآلنقاصلح ذيا قاء اء وق  ض 

 
باركي يانفسي الورب، أيهوا الورب اإللوه قود عظموت جودًا، االعتوراف  " -(:1،2: 200مزمور إنجيل القداس )مز

 " ليلوياوعظم الجالل تسربلت، اشتملت بالنور مثل الثوب. هل
 :  نا تءذحم ا لص قا ءيح إذا قهلل  لك إء قئيل )نل ات نينائيل(  مزمور اإلنجيل

 
 طوبة 21   -السنكسار:

 إستشهاد القديس تادرس المشرقى "
م تعيد الكنيسة بتذكار إستشهاد القديس الشجاع القديس ثاؤدورس  001في مثل هذا اليوم من سنة 

م . ولما بلغ دور الشباب ، انتظم في الجندية ، وارتقي إلى رتبة  115ة المشرقي . وقد ولد بمدينة صور سن
قائد . وكان أبوه صداريخوس وزيرا في عهد نوماريوس ، وأمه أخت واسيليدس الوزير . فلما مات الملك 
نورماريوس في حرب الفرس ، وكان ولده يسطس في الجيش المحارب جهة الغرب . فقد ظل الوزيران 

م وأثار  000سيليدس يدبران شئون المملكة ، إلى ان ملك دقلديانوس الوثني سنة صداريخوس ووا
االضطهاد على المسيحيين . أما القديس ثاؤدورس فكان في هذه األثناء متوليا قيادة الجيش المحارب ضد 

عظيم  الفرس . وقد رأى في رؤيا الليل كان سلما من األرض إلى السماء ، وفوق السلم جلس الرب على منبر
وحوله ربوات من المالئكة يسبحون . ورأى تحت السلم تنينا عظيما هو الشيطان . وقال الرب للقديس 
ثاؤذورس سيسفك دمك على اسمي ، فقال له وصديقي الونديوس ؟ فقال له الرب ليس هو فقط . بل 

إلى الدين  وبانيقاروس الفارسي ايضا ، وعندما عقدت هدنة بين جيش الروم وجيش الفرس ، وأرشده
المسيحي فآمن بالمسيح . ثم رأى دقلديانوس ان يستقدم األمير ثاؤذورس فحضر بجيشه ومعه الونديوس 

ذا علم ثاؤذورس ان الملك سيدعوه إلى عبادة األوثان قال لجنوده من أراد منكم الجهاد على  وبانيقارروس ، وا 
لهك هو إلهنا . ولما وصل  اسم السيد المسيح فليقم معي . فصاحوا جميعا بصوت واحد نحن نموت معك ، وا 

المدينة ترك جنوده خارجا ، ودخل على الملك الذي احسن استقباله . وسأله عن الحرب بشجاعة اإليمان انا 
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ال اعرف لي إلها اسجد له سوي سيدي يسوع المسيح . فأمر دقلديانوس الجنود ان يسمروه على شجرة وان 
ن يقويه ويعزيه . وأخيرا اسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي احبه ، ونال يشددوا في عذابه ، ولكن الرب كا

إكليل المجد األبدي في ملكوت السموات ، ثم أرسل الملك كهنة أبوللون إلى جنود القديس يدعونهم إلى عبادة 
. فلما بلغ األوثان . فصرخوا جميعا قائلين ليس لنا ملك إال سيدنا يسوع المسيح ، ملك الملوك ورب األرباب 

مسامع دقلديانوس أرسل فقطع رؤوسهم جميعا ، ونالوا األكاليل النورانية والسعادة الدائمة . صلواتهم تكون 
 " معنا آمين

 إستشهاد القديس أنا طوليوسإل 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أناطوليوس . ولد في بالد الفرس ، ولما نشا التحق بالجندية بمملكة 

قي إلى ان صار قائدا في الجيش ، وظل كذلك خمس عشرة سنة إلى ان كانت أيام دقلديانوس ، الروم ، وارت
فاحب ان يختار المملكة السمائية ، مفضال إياها على مجد هذا العالم الزائل . فأتى وخلع ثياب الجندية أمام 

ذ علم انه م ن الفرس الطفه وسلمه إلى الملك واعترف باإليمان بالسيد المسيح . فدهش الملك من جرأته . وا 
رومانوس لعله يثنيه عن عزمه . قد عجز رومانوس عن ذلك فأعاده إلى الملك ، فعذبه بأنواع العذاب ، تارة 
بالعصر ، وتارة بالضرب والطرح للوحوش ، وتارة بقطع لسانه . وكان السيد المسيح يرسل له مالكه يعزيه 

ذ ضاق الملك بتعذيبه أمر بقطع رأسه . فنال إكليل في جميع شدائده . ومكث تحت العذاب مدة طوي لة . وا 
 الشهادة في الملكوت األبدي صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 مالحظة 
 إللعل القديس أناطوليوس هو القديس بانيكاروس الفارسي الذي تحتفل الكنيسة بعيده في الخامس من طوبة .

 ميخائيل تذكار المالك الجليلإل 
فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر . 

 إل شفاعته تكون معنا . آمين .
 

كما يشتاق اإليول إلوى ينوابيع الميواه، كوذلك تاقوت نفسوي، أن توأتى إليوك يوا  " -(:1،2: 42مزمور العشية )مز
 " أرض األردن. هلليلويا اهلل، لذلك أذكرك يارب فى

 و إ تياق قاند  قات" ع فت  ي م قا ا وبيم، و لق  ا ن قه "كما يشتاق األيل إلى جداول المياه"  مزمور عشية:
 ف" قنذ نءي  

 
 -(:11 ،12:0لوإنجيل العشية )

 و لما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا و اذ كان يصلي انفتحت السماء. -12 " 
ليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة و كان صوت من السماء قائال انت ابنوي الحبيوب و نزل ع -11 

 " بك سررت
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 : ع اب قاءيب قا ءيح وقاظاو  قناا" إنجيل عشية
 

سمعونى، ألعلمكوم مخافوة الورب، تقودموا إليوه واسوتنيروا،  " -:(5،22: 00مز)مزمور باكر  هلم أيها األبناء وا 
 " لوياووجوهكم ال تخزى. هللي

سمعونى ألعلمكم مخافة الرب": مزمور باكر  " بعوة التوذم  ذل قا ا وبيم قات" أء ا ا  نا  "هلم أيها األبناء وا 
ستنيروا".قنءتنا ة   "تقدموا إليه وا 

 
  -(:21-20:0متإنجيل باكر )

 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى يوحنا ليعتمد منه. -20 "
 عه قائال انا محتاج ان اعتمد منك و انت تاتي الي.و لكن يوحنا من -24 
 فاجاب يسوع و قال له اسمح االن النه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له. -25 
فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء و اذا السماوات قد انفتحت له فراى روح اهلل نازال مثل حمامة  -21 

 و اتيا عليه.
 " لسماوات قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررتو صوت من ا -21 

 : ع اب قاءيب قا ءيح وقاظاو  قناا" إنجيل باكر
 -(:24-2:2أفالبولس )

بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة اهلل الى القديسين الذين في افسس و المؤمنين في المسيح  -2 " 
 يسوع.

 مسيح.نعمة لكم و سالم من اهلل ابينا و الرب يسوع ال -1 
 مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. -0 
 كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين و بال لوم قدامه في المحبة. -4 
 اذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. -5 
 نعم بها علينا في المحبوب.لمدح مجد نعمته التي ا -1 
 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. -1 
 التي اجزلها لنا بكل حكمة و فطنة. -8 
 اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. -9 
 اك.لتدبير ملء االزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات و ما على االرض في ذ -20 
 الذي فيه ايضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب راي مشيئته. -22 
 لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. -21 
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الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خالصكم الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد  -20 
 القدوس.

 " ذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجدهال -24 
 -:: ن    نا  الق  ب أعب ال ؤ ا قا ا بالبولس
السماويات فى وباركنا اهلل بكل بركة روحية فى  نعمة وسالم من اهلل اآلب والرب يسوع المسيح -1

 المسيح الذى إختارنا فيه قبل إنشاء العالم.
 اا نصي  أذناء ذانتحاب ذاا ءيح قنذا  سذاًا ذاا ا وبيم قات" ذعيننا للتبنى" إل -3
نلنا قال ص ذب ه، وفيه أيضًا أللنا نصيذًا  ولت نا ذ وح قا وعب قاربو  قال   و ع ذوا  ي قينا  -2

 ال ص قا رتن" )أ  حصوانا عل" قاجءب قا  جب( 
 

  -(:11-25:0بط2الكاثوليكون )
اوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمج -25 "

 بوداعة و خوف.
و لكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون في ما يفترون  -21 

 عليكم كفاعلي شر.
 الن تالمكم ان شاءت مشيئة اهلل و انتم صانعون خيرا افضل منه و انتم صانعون شرا. -21 
ح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى اهلل مماتا في فان المسي -28 

 الجسد و لكن محيى في الروح.
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -29 
يلون اذ عصت قديما حين كانت اناة اهلل تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قل -10 

 اي ثماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن االن اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن اهلل  -12 

 بقيامة يسوع المسيح.
 " الذي هو في يمين اهلل اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و قوات مخضعة له -11 

أند  وذاا ا وبيم نللص فا" ايءت نزقام  8  فذاادلك للص للمعموديةفلك نوح كمثال : ن   فياا الكاثوليكون
 وءخ قاجءب ذل ءؤقل ض ي  صااح  

 
  -(:09-11:8أعاإلبركسيس )

ثم ان مالك الرب كلم فيلبس قائال قم و اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من اورشليم الى  -11 "
 غزة التي هي برية.
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حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها فهذا كان قد  فقام و ذهب و اذا رجل -11 
 جاء الى اورشليم ليسجد.

 و كان راجعا و جالسا على مركبته و هو يقرا النبي اشعياء. -18 
 فقال الروح لفيلبس تقدم و رافق هذه المركبة. -19 
 تفهم ما انت تقرا. فبادر اليه فيلبس و سمعه يقرا النبي اشعياء فقال العلك -00 
 فقال كيف يمكنني ان لم يرشدني احد و طلب الى فيلبس ان يصعد و يجلس معه. -02 
و اما فصل الكتاب الذي كان يقراه فكان هذا مثل شاة سيق الى الذبح و مثل خروف صامت امام الذي  -01 

 يجزه هكذا لم يفتح فاه.
 ن حياته تنتزع من االرض.في تواضعه انتزع قضاؤه و جيله من يخبر به ال  -00 
 فاجاب الخصي فيلبس و قال اطلب اليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه ام عن واحد اخر. -04 
 ففتح فيلبس فاه و ابتدا من هذا الكتاب فبشره بيسوع. -05 
 و فيما هما سائران في الطريق اقبال على ماء فقال الخصي هوذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد. -01 
 فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فاجاب و قال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن اهلل. -01 
 فامر ان تقف المركبة فنزال كالهما الى الماء فيلبس و الخصي فعمده. -08 
 " و لما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي ايضا و ذهب في طريقه فرحا -09 

حيا فاا  ا  " قا ا وبيم ووجب  اء  ال اديلذ  إل دولق  داء  دالق ي ناند" أا  فالخصى الحبشى :إلبركسيسف" ق
أعت دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب 
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 اليوم الثالث عشر من شهر طوبه
                   تذكار عيد عرس قانا الجليل

 وشهادة القديسة دميانه 

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (9،8: 4مز)
 (21-2:29)مت
 (10،25: 200مز)

 (54-40:4)يو
 (21-0:1)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 يس:اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووو

 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (15-10:1يو2)
 (20-0:8)أع
 (20،9: 11مز)

 (22-2:1)يو

 
  -(:22-2:1يوإنجيل القداس )

 و في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل و كانت ام يسوع هناك. -2 "
 و دعي ايضا يسوع و تالميذه الى العرس. -1 
 ع له ليس لهم خمر.و لما فرغت الخمر قالت ام يسو  -0 
 قال لها يسوع ما لي و لك يا امراة لم تات ساعتي بعد. -4 
 قالت امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. -5 
 و كانت ستة اجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين او ثالثة. -1 
 قال لهم يسوع امالوا االجران ماء فمالوها الى فوق. -1 
 ثم قال لهم استقوا االن و قدموا الى رئيس المتكا فقدموا. -8 
فلما ذاق رئيس المتكا الماء المتحول خمرا و لم يكن يعلم من اين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا  -9 

 الماء علموا دعا رئيس المتكا العريس.
فحينئذ الدون اما انت فقد ابقيت الخمر  و قال له كل انسان انما يضع الخمر الجيدة اوال و متى سكروا -20 

 الجيدة الى االن.
 "  هذه بداية االيات فعلها يسوع في قانا الجليل و اظهر مجده فامن به تالميذه -22 

 ن حظ فيه إنجيل قاربق :
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 ا يتساد  ي دبه ( إموَلوا األجورانق ج قا التساي  وقال   إ ا ة الد ح و ا يءا" ذردب  جادبه )و دلق  اند"   1
 ا ءيح ف حًا ق
 ق ف قح قاحريريم يحض  ا قا ءيح و بيءيه وايءت أف قح قال عم وقا  ص   2
  داعم قاال قء وقضحم فاو إءتجاب ااا  ع أا ءاعته اا تأت ذاب   3
    وصيم قاال قء انا حت" قآلا  "مهما قال لكم فإفعلوه"وصيم قاال قء   4
 

نع العجائب، أظهورت فوى الشوعوب قوتوك، خلصوت أنت هو اهلل صا " -(:20،9: 11مزمور إنجيل القداس )مز
 " بذراعك شعبك، أبصرتك المياه يا اهلل ففزعت. هلليلويا

قا ءيح  و قهلل قالي صنع أعجوذدم تحويدل قا داء إاد" ل د   فردب ة = أنت هو اهلل صانع العجائب  ز و  قاربق :
   قا ءيح  له     ب ة إاايم فا   اجزة للق فاناص  قا اء غي  عناص  قال 

إ دا ة اتحويدل حياتندا قانئيذدم إاد" حيداة فد ح و  دز = خلصوت بوذراعك شوعبكايؤ ندوق  = أظهرت في الشعوب قوتك
  لق تحويل قا اء إا" ل   
قاذح  ق ح   إن ق و نلق ق  با  وانا  له  نا إ ا ة  ا سذيادم قا داء تغيد ت = أبصرتك المياه يا اهلل ففزعت

 قالاارم  إا" ل   أ اا  وة قا ءيح قناايم
 

 طوبة 20  -السنكسار:
 عيد عرس قانا الجليل"  
 (  عيد سيدى صغير) 

في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار األعجوبوة التوي صونعها السويد المسويح فوي قانوا الجليول . وهوي األعجوبوة 
س وكوذلك بعوض األولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد . وكان قد دعي والقديسة مريم العذراء إلى العر 

تالميذه . ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر . قال لها يسوع ما لي ولك يا امورأة . لوم توأت 
ساعتي بعد ، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه . وكانت ستة أجران موضوعة هناك . قوال لهوم يسووع 

هم استقوا اآلن وقدموا إلى رئيس المتكأ ، فقدموا الخمور الوذي أملوا األجران ماء . فملئوها إلى فوق . ثم قال ل
تحول بأمره اإللهي فصار خمرا جيدا ، كما شهد رئيس المتكأ إذ قال للعريس : " كول إنسوان إنموا يضوع الخمور 
ا الجيدة أوال ومتي سكروا فحينئذ الدون . أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى اآلن . هوذه بدايوة اآليوات فعلهو
 يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فأمن به تالميذه " له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس إلى األبد آمين 

 إستشهاد القديسة دميانة" 
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة دميانة . وكانت هذه العذراء العفيفة المجاهدة ابنة مرقس والوي البورلس 

كانت وحيدة ألبويهوا . ولموا كوان عمرهوا سونة واحودة أخوذها أبوهوا إلوى الكنيسوة والزعفران ووادي السيسبان . و 
التي بدير الميمة وقدم النذور والشموع والقرابين ليبارك اهلل فيهوا ويحفظهوا لوه . ولموا بلغوت مون العمور خموس 
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ذ رأت  ان والودها عشرة سنة أراد ان يزوجها فرفضت وأعلمته أنها قد نوذرت نفسوها عروسوا للسويد المسويح . وا 
قد سر بذلك طلبت منه ايضا ان يبني لها مسكنا منفردا تتعبد في هي وصاحباتها . فأجاب سؤالها . وبنى لها 
المسكن الذي أرادته ، فسكنت فيه مع أربعين عذراء ، كن يقضين اغلب أوقاتهن فوي مطالعوة الكتواب المقودس 

ضوور موورقس والوود القديسووة دميانووة وأمووره ان يسووجد والعبووادة الحووارة . وبعوود زموون أرسوول دقلووديانوس الملووك ، واح
لَلوثان . فامتنع أوال غير انه بعد ان الطفه الملك ، انصاع ألمره وسوجد لَلوثوان . وتورك خوالق األكووان ولموا 
عاد مرقس إلى مقر واليتوه ، وعلموت القديسوة بموا عملوه والودها ، أسورعت إليوه ودخلوت بودون سوالم أو تحيوة 

ذي سمعته عنك ؟ كنت أود ان يأتيني خبور موتوك ، مون ان اسومع عنوك انوك تركوت عنوك وقالت له : ما هذا ال
اإلله الذي جبلك من العدم إلى الوجود ، وسجدت لمصنوعات األيدي . اعلوم انوك ان لوم ترجوع عموا أنوت عليوه 

ن كالم ابنته اآلن ، ولم تترك عبادة األحجار ، فلست بوالدي وال انا ابنتك ، ثم تركته وخرجت . فتأثر مرقس م
وبكى بكاء مرا ، وأسرع إلى دقلديانوس واعترف بالسيد المسيح . ولما عجز الملك عن إقناعه بالوعد والوعيود 
ذ علم دقلديانوس ان الذي حول مرقس عن عبادة األوثان هي دميانة ابنته ، أرسل إليها  أمر فقطعوا رأسه . وا 

قطع رأسها . فذهب إليها األمير ومعه مئوة جنودي وآالت العوذاب أميرا ، وأمره ان يالطفها أوال ، وان لم تطعه ي
. ولما وصل إلى قصرها دخل إليها وقال لها : انا رسول من قبل دقلوديانوس الملوك ، جئوت أدعووك بنواء علوى 
أمره ان تسجدي أللهته ، لينعم لك بما تريدين . فصاحت به القديسة دميانوة قائلوة : شوجب اهلل الرسوول ومون 

أما تستحون ان تسموا األحجار األخشاب آلهة ، وهي ال يسكنها إال شياطين . لويس الوه فوي السوماء  أرسله ،
وعلى األرض إال اله واحد . االب واالبن والروح القدس ، الخالق األزلي األبدي مالئ كل مكان ، عوالم األسورار 

فوإني عبودة سويدي ومخلصوي يسووع  قبل كونها ، وهو الذي يطرحكم في الجحويم حيوث العوذاب الودائم ، أموا انوا
المسيح وأبيه الصالح والروح القدس الثالوث األقدس ، به اعترف ، وعليه أتوكل ، وباسمه أموت ، وبوه أحيوا 
إلى األبد . فغضب األمير وأمر ان توضع بين هنبازين ويتولى أربعة جنود عصرها فجرى دمهوا علوى األرض . 

ولمووا أودعوهووا السووجن ظهوور لهووا مووالك الوورب ومووس جسوودها بأجنحتووه وكانووت العووذارى واقفووات يبكووين عليهووا . 
النورانية ، فشفيت من جميع جراحاتها . وقد تفنن األمير في تعذيب القديسة ديانة ، تارة بتمزيق لحمها وتوارة 
بوضعها في شحم وزيت مغلي ، وفي كل ذلك كان الرب يقيمها سوالمة . ولموا رأى األميور ان جميوع محأوالتوه 

لت أمام ثبات هذه العذراء الطاهرة ، أمر بقطع رأسها هي وجميع من معها من العذارى العفيفات . فونلن قد فش
 " جميعهن إكليل الشهادة . صالتهن تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس ثاؤفيلس الراهب" 
البون الوحيود لملوك إحودى جزائور روميوة ، فربواه في مثل هذا اليوم تنيح القديس ثاؤفيلس الراهب ، الوذي كوان ا

احسون تربيوة ، وهذبوه بوواآلداب المسويحية . ولموا بلوغ موون العمور اثنتوي عشورة سوونة ، قورأ رسوائل لسوان العطوور 
بولس ، فوجد في الرسالة إلى العبرانيين فوله : " أنت يا رب في البودء أسسوت األرض ، والسوموات هوي عمول 

بقى وكلها كثوب تبلي . وكرداء تطويها فتتغير . ولكن أنت أنت وسونوك لون تفنوى يديك . هي تبيد ولكن أنت ت
" وقرأ في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس : " حسن للرجول ان ال يموس امورأة . ولكون لسوبب الزنوا لويكن لكول 
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انا ايضا عندي وحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها . . . ألني أريد ان يكون جميع الناس كما انا . . . وأظن 
روح اهلل " وقرا ايضا في اإلنجيل المقدس قوول سويدنا : " ان أردت ان تكوون كوامال فاذهوب وبوع أمالكوك وأعوط 
الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني " فترك بيت أبيه وكل ما له ، وخرج متنكرا ، وصار يتنقل مون 

ضى إلى دير الزجاج . فلما رآه القوديس بقطور رئويس الودير دير إلى دير ، إلى ان وصل اإلسكندرية ، ومنها م
، علم من النعمة التي فيه انه من أوالد الملوك ، فتلقاه ببشاشة وباركه ، ثم استفسور عون أموره فاعلموه بوه . 
فتعجب االب ومجد اهلل وقبله في الودير . ولموا رأى نجاحوه فوي الفضويلة ونشواطه ، البسوه اإلسوكيم المقودس . 

سنوات ، آتى جند من قبل أبيه وآخذوه رغما عن رئيس الدير . فلما وصل إلوى أبيوه لوم يعرفوه الن  وبعد عشر
النسك كان قد غير شكله ، فعرفه القديس بنفسه ففورح كثيورا بلقائوه . وشورع القوديس فوي وعوظ أبيوه مبينوا لوه 

نوزع التواج عون رأسوه تاركوا حالة الموت والحيواة وهوول الدينونوة وغيور ذلوك حتوى اثور كالموه فوي قلوب والوده . ف
الملك ألخيه . وذهب هو وامرأته والقديس ثواؤفيلس ابنهموا إلوى ديور الزجواج حيوث ترهبوا وأقوام موع ولوده . أموا 
والدته فقد ترهبت بدير الراهبوات . وعواش الجميوع بالنسوك والعبوادة ة عمول الفضوائل حتوى أخور أيوامهم . ولموا 

 " التهم تكون معنا آمين .اكملوا جهادهم الصالح تنيحوا بسالم . ص
 تذكار عيد عرس قانا الجليل.

 
قوود كثووروا موون ثموورة الحنطووة، وخموورهم وزيووتهم، ألنووك أنووت وحوودك يووارب،  " -(:9،8: 4مزمووور العشووية )مووز 

 " أسكنتني على الرجاء. هلليلويا
ا يظنددوا أا و دددت قاننيءددم أ دداا  اجددزة تحويددل قا دداء إادد" ل دد   تأ لددم فدد   و ددف قاذ دد  قاددلي  ز ددو  قاا دديم:

فااادااا ي دا  أا أ انده يندوا = قد كثروا مون ثمورة الحنطوة وخمورهم وزيوتهمإس ئناناا ينوا ف  وف ة قا ابيات  
فدد  زيددابة قا ابيددات  أ ددا أوالب قهلل فيدد وا أا قهلل  دداب  أا ياددوااا حتدد" اددو اددا توجددب  ابيددات فاددو حددول قا دداء إادد" 

 .ألنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاءل    
 

  -(:21-2:29متإنجيل العشية )
 و لما اكمل يسوع هذا الكالم انتقل من الجليل و جاء الى تخوم اليهودية من عبر االردن. -2  "
 و تبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. -1 
 و جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب. -0 
 ما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى.فاجاب و قال لهم ا -4 
 و قال من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و يكون االثنان جسدا واحدا. -5 
 اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه اهلل ال يفرقه انسان. -1 
 .قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طالق فتطلق -1 
 قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم يكن هكذا. -8 
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 و اقول لكم ان من طلق امراته اال بسبب الزنى و تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني. -9 
 .قال له تالميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المراة فال يوافق ان يتزوج -20 
 فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكالم بل الذين اعطي لهم. -22 
النه يوجد خصويان ولودوا هكوذا مون بطوون امهواتهم و يوجود خصويان خصواهم النواس و يوجود خصويان  -21 

 " خصوا انفسهم الجل ملكوت السماوات من استطاع ان يقبل فليقبل
نه قا ءيح  و لق قننجيل يتنلا عدا قادزوقج وأا  ذداس قازيجدم نحا أ اا ع    انا قاجليل قالي ذا   إنجيل قاا يم:

 ال يندصا 
 

الخموور يفوورح قلووب اإلنسووان، ويووبهج وجهووه بالزيووت، كمثوول مووا عظمووت  " -:(10،25: 200مووز)مزمووور بوواكر 
 " أعمالك يارب، كل شيء بحكمة صنعت. هلليلويا

ويبووتهج وجهووه   لددوب عذيددبه ف حددًا   ددلق  ددو  ددبف قا ءدديح أا ي ددب= الخموور يفوورح قلووب اإلنسووان  ز ددو  ذددان :
واندا  صدب  قادد ح ادي  قال د  قا ابيدم ذدل قاد وح قاردب  )قازيدت   دز الد وح( ن دا  دال ذدوا  قا ءددول ال  بالزيوت

 اجزقتك وذاالقت  دله قا اجدزة  = كمثل ما عظمت أعمالك يا رب(  18:5تءن وق ذاال   ذل إ تلئوق ذاا وح )أف
ا وف حنددا قهلل يدددبذ ه ذحن ددم  فحن دددم قااددااا  ددد  ق فدد قح قا ابيدددم ونيددد ة تددبذي  ل صدددن= كوول شوووئ بحكموووة صووونعت

قا ابيات، أ ا قهلل فله أءاايب أل  ، فاهلل يا ف أا قاد ح قاحريرد   دو فد  نرداوة قارلدب، و دله  دب تءدتبع" ذادض 
 قاتجا ب وقاضيرات وانا قانتيجم ف ح  ؤنب 

 
  -(:54-40:4يوإنجيل باكر )

 رج من هناك و مضى الى الجليل.و بعد اليومين خ -40  "
 الن يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامة في وطنه. -44 
فلما جاء الى الجليل قبله الجليليون اذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في اورشليم في العيد النهم هم  -45 

 ايضا جاءوا الى العيد.
 كان خادم للملك ابنه مريض في كفرناحوم.فجاء يسوع ايضا الى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا و  -41 
هذا اذ سمع ان يسوع قد جاء من اليهودية الى الجليل انطلق اليه و ساله ان ينزل و يشفي ابنه النه  -41 

 كان مشرفا على الموت.
 فقال له يسوع ال تؤمنون ان لم تروا ايات و عجائب. -48 
 ابني.قال له خادم الملك يا سيد انزل قبل ان يموت  -49 
 قال له يسوع اذهب ابنك حي فامن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع و ذهب. -50 
 و فيما هو نازل استقبله عبيده و اخبروه قائلين ان ابنك حي. -52 
 فاستخبرهم عن الساعة التي فيها اخذ يتعافى فقالوا له امس في الساعة السابعة تركته الحمى. -51 
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 تلك الساعة التي قال له فيها يسوع ان ابنك حي فامن هو و بيته كله.ففهم االب انه في  -50 
 " هذه ايضا اية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية الى الجليل -54 

وناا  لق  ال تؤمنون إن لم تعاينوا آيات وعجائبعذب قا لك يءأل قا ب  داًء نذنه وقاءيب يرول اه  إنجيل ذان :
ء ال    ذا  ة وقا ان" أا قهلل  اب  أا يصنع قا اجزقت وانا  دبفاا أا نا فده وندؤ ا ذده ذاب  اجزة تحويل قا ا

 حت" او اا ينا  ناك  اجزقت 
 

  -(:21-0:1روالبولس )
 ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. -0  "
د االب هكذا نسلك نحن ايضا في فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من االموات بمج -4 

 جدة الحياة.
 النه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته. -5 
 عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي ال نعود نستعبد ايضا للخطية. -1 
 الن الذي مات قد تبرا من الخطية. -1 
 المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه.فان كنا قد متنا مع  -8 
 عالمين ان المسيح بعدما اقيم من االموات ال يموت ايضا ال يسود عليه الموت بعد. -9 
 الن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة و الحياة التي يحياها فيحياها هلل. -20 
 ياء هلل بالمسيح يسوع ربنا.كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية و لكن اح -22 
 اذا ال تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتها. -21 
و ال تقدموا اعضاءكم االت اثم للخطية بل قدموا ذواتكم هلل كاحياء من االموات و اعضاءكم االت بر  -20 

 هلل.
 .فان الخطية لن تسودكم النكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة -24 
 فماذا اذا انخطئ الننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة حاشا. -25 
الستم تعلمون ان الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة انتم عبيد للذي تطيعونه اما للخطية للموت او  -21 

 " للطاعة للبر
جبيددبة  نددلق ياسدد  فن ددا أعسدد" قا ءدديح قا دداء سذياددم . نسوولك فووي جوودة الحيوواةصددا  انددا حيدداة جبيددبة   قاذددوا :

ال يملووك الخطيووة فووي جسووده قا ءدديح قا ددؤ ا قا ا ددب حيدداة جبيددبة  انددا علدد" قا ددؤ ا أا يحدداول ذنددل جاددبه أا 
 ) ب ق ج قا  اء وقا اء  اء تساي ( حينئل ينوا اه ف ح قاسذيام قاجبيبة = المائت

 -(:15-10:1يو2الكاثوليكون )
 لمون كل شيء.و اما انتم فلكم مسحة من القدوس و تع -10 "  
 لم اكتب اليكم النكم لستم تعلمون الحق بل النكم تعلمونه و ان كل كذب ليس من الحق. -12 
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 من هو الكذاب اال الذي ينكر ان يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن. -11 
 ضا.كل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب اي -10 
اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا فيكم ان ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا تثبتون  -14 

 في االبن و في االب.
 "  و هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة االبدية -15 

ندداا انددا يذددات فدد   (  وانددا  ددلق اددو22:5وقادد وح  ددا ي ددا ه قاددد ح )غددل= لكووم مسووحة موون القوودوس :قانددايواينوا
وقانتيجدم   دلق  دو . أما أنوتم أيضوًا فموا سومعتموه مون البودء فليثبوت فويكمقا ءيح، ف    نم النو   ع قاظل دم  
 قاوعب قالي وعبنا ذه قاحياة ق ذبيم 

 -(:20-0:8أعاإلبركسيس )
لمهم الى و اما شاول فكان يسطو على الكنيسة و هو يدخل البيوت و يجر رجاال و نساء و يس -0  " 

 السجن.
 فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. -4 
 فانحدر فيلبس الى مدينة من السامرة و كان يكرز لهم بالمسيح. -5 
 و كان الجموع يصغون بنفس واحدة الى ما يقوله فيلبس عند استماعهم و نظرهم االيات التي صنعها. -1 
خرج صارخة بصوت عظيم و كثيرون من المفلوجين و الن كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت ت -1 

 العرج شفوا.
 فكان فرح عظيم في تلك المدينة. -8 
و كان قبال في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه شيء  -9 

 عظيم.
 ظيمة.و كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة اهلل الع -20 
 و كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال بسحره. -22 
و لكن لما صدقوا فيلبس و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت اهلل و باسم يسوع المسيح اعتمدوا  -21 

 رجاال و نساء.
 و سوويمون ايضووا نفسووه اموون و لمووا اعتموود كووان يووالزم فيلووبس و اذ راى ايووات و قوووات عظيمووة تجوورى -20 

 " اندهش
 نا ن    اجزقت  داء وآيات و وقت عظي م، فاا اجزقت  ازقات  وجدوبة فد  قاننيءدم، و د  تجدلب  قنذ نءي :

فكووان نييدد يا  وقهلل ال  ددانع عنددبه  ددا ع ددل قا اجددزقت إا نانددت ءتتءددذب فدد  لدد ص أحددب  وانددا الحددظ قآليددم  
 ددددددددددددددددددلق  ددددددددددددددددددو  ددددددددددددددددددبف قهلل أا أوالبه يد حددددددددددددددددددوا= فوووووووووووووووووورح عظوووووووووووووووووويم فووووووووووووووووووي تلووووووووووووووووووك المدينووووووووووووووووووة
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         ليوم الثاني والعشرون من شهر طوبها
 نياحة القديس أنبا أنطونيوس

 أبو الرهبان وكوكب البرية 

           2رجوع للجدول
 كسارجدول السن     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،2 :01+21: 02مز)
 (10-24:15)مت
 (21،2: 01مز)

 (29-22:29)لو
 (9:4-10:0)في

 الكوووووووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمووور إنجيوول القووداس:
 إنجيووووووووووووول القوووووووووووووداس:

 

 (10-9:5)يع
 (11-29:22)أع
 (4: 11+28:00 مز)

 (44-01:21)لو 

 
  -(:44-01:21إنجيل القداس )لو

 ال تخف ايها القطيع الصغير الن اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. -01 "
بيعوا ما لكم و اعطوا صدقة اعملوا لكم اكياسا ال تفنى و كنزا ال ينفد في السماوات حيث ال يقرب  -00 

 سارق و ال يبلي سوس.
 ون قلبكم ايضا.النه حيث يكون كنزكم هناك يك -04 
 لتكن احقاؤكم ممنطقة و سرجكم موقدة. -05 
 و انتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء و قرع يفتحون له للوقت. -01 
طوبى الولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق و يتكئهم و  -01 

 يتقدم و يخدمهم.
 و ان اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزيع الثالث و وجدهم هكذا فطوبى الولئك العبيد. -08 
 و انما اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي ساعة ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب. -09 
 فكونوا انتم اذا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي ابن االنسان. -40 
 ه بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا.فقال ل -42 
 فقال الرب فمن هو الوكيل االمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها. -41 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -40 
 " بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -44 
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 دلق قا لندوت  دو قادبقفع = ال تخف أيهوا القطيوع الصوغير ألن أبواكم قود ُسورَّ أن يعطويكم الملكووت ق :إنجيل قارب
عطوووا صوودقةااددؤالء قاربيءدديا أا يات فددوق ذاا ءدديح ويءت ددابوق ويت  ذددوق ويز ددبوق   و ددلق  ددا فالدده = بيعوووا مووا لكووم وا 

 .لتكن أحقاءكم ممنطقةءتابيا نل حيا  ونانوق  . كنزًا ال يفنى في السمواتأنسونيو  وغي ه فا لوق  ندءاا 
 

كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب، " -(:4: 11+28:00 مزمزمور إنجيل القداس )
 "  والصديقون يفرحون ويتهللون أمام اهلل، ويتنعمون بالسرور. هلليلويا

ياسيا وصددلت اضدد ب قارددبي  ز ددبث جددواث إءت دداابث حدد وب  دد= كثيوورة هووي أحووزان الصووديقين  ز ددو  قارددبق :
 أنسونيو  ذوقءسم وحوهلل وظاو  ا ف  صو ة نءاء   قاخ  

 قا ب نجا  بيءيا ونص  ا عل"  له قاح وب = ومن جميعها ينجيهم الرب
 تازيات قهلل وأف قحه تدوق ق حزقا وقآلالا قاجءبيم = والصديقون يفرحون

 
 طوبة 11  -السنكسار:

 ونيوس أب جميع الرهباننياحة القديس العظيم أنبا أنط"  
م تنيح القديس العظيم كوكب البرية ، وأب جميع الرهبان ، األنبا أنطونيوس  055في مثل هذا اليوم من سنة 
في بلد قمن العروس ، من والدين غنيين محبين للكنائس والفقراء ، فربياه في  152. وقد ولد هذا البار سنة 

، مات أبواه فكان عليه ان يعتني بأختوه . وحودث انوه دخول الكنيسوة مخافة اهلل . ولما بلغ عمره عشرين سنة 
ذات يوم فسمع قول السيد المسيح " ان أردت ان تكون كامال فاذهب وبع أمالكك وأعط للفقراء فيكون لك كنز 
فوي السوماء وتعوال اتبعنوي " . فعواد إلووى بيتوه مصومما علوى تنفيوذ هوذا القووول واعتبوره موجهوا إليوه ، فأخوذ فووي 

يع أمواله على الفقراء والمساكين ، وسلم أخته للعذارى ، ولم يكن نظام الرهبنة قد ظهر بعد ، بول كوان كول توز 
من أراد الوحدة ، يتخذ له مكانا خارج المدينة . وهكوذا فعول القوديس العظويم أنطونيووس . حيوث اعتوزل للنسوك 

ء ، وكوان يتغلوب علوى هوذا كلوه بقووة السويد والعبادة وكان الشيطان يحاربه هناك بالملل والكسل وخياالت النسا
المسيح ، وبعد هذا مضى إلى أحد القبور وأقام فيه واغلق بابه عليه . وكوان بعوض أصودقائه يوأتون إليوه بموا 
يقتات به . فلما رأى الشيطان نسكه وعبادته الحارة ، حسده وهجم عليه وضربه ضربا موجعا ة تركه طريحا . 

ذ وجد نفسه تماثل إلى الشفاء فلما آتي أصدقاؤه يفتقدون ه ، وجدوه على هذا الحال ، فحملوه إلى الكنيسة ، وا 
قليال عاد إلى مكانه األول . فعاود الشيطان محاربته بأشكال متنوعة في صورة وحوش وذئاب واسود وثعوابين 

كوان لكوم علوى  وعقارب ، وكوان يصوور لوه ان كوال منهوا يهوم ليمزقوه . أموا القوديس فكوان يهوزا بهوم قوائال : لوو
سلطان لكان واحد منكم يكفي لمحاربتي . وعند ذلك كانوا يتوارون من أمامه كالدخان ، إذ أعطاه الورب الغلبوة 
على الشيطان . وكوان يتورنم بهوذا المزموور : " يقووم اهلل . يتبودد أعوداؤه ويهورب مبغضووه مون أموام وجهوه " . 

ة . ولوم يسوومح ألحود بالودخول ، بوول كوان يقوف خارجووا وكوان يعود لنفسووه مون الخبوز مووا يكفيوه سوتة اشووهر كاملو
ويستمع لنصائحه . وقد استمر القديس على هذا الحال عشرين سنة وهو يتعبد بنسك عظيم . ثم مضى بأمر 
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الرب إلى الفيوم وثبت األخوة الذين كانوا هناك ثم عاد إلى ديره . وفي زمن اإلستشهاد تاق ان يصير شهيدا ، 
اإلسكندرية ، وكان يفتقد المسجونين على اسم المسيح ويعزيهم . فلما رأى منه الحواكم  فترك ديره ومضى إلى

المجاهرة بالسيد المسيح وعدم المباالة ، أمر ان ال يظهور بالمدينوة مطلقوا . ولكون القوديس لوم يعبوا بالتهديود ، 
عوة الكثيورين فقود تركوه وكان يوجهه ويحاجوه ، لعلوه يسووقه للعوذاب واإلستشوهاد ، ولكون الن الورب حفظوه لمنف

الحاكم وشانه .و بتدبير من اهلل رجع القديس إلى ديوره وكثور الوذين يتورددون عليوه ويسومعون تعاليموه . ورأى 
ان ذلك يشغله عن العبادة ، فأخذ يتوغل في الصحراء الشرقية ، ومضى مع قوم أعراب إلى دأخل البريوة علوى 

لنخيول فأختوار ذلوك الموضوع وأقوام فيوه ، وكوان العورب يوأتون مسيرة ثالثة أيام ، حيث وجد عين مواء وبعوض ا
إليه بالخبز . وكان بالبرية وحوش كثيرة طردها الرب من هناك مون اجلوه . وفوي بعوض األيوام كوان يوذهب إلوى 
الدير الخوارجي ، ويفتقود األخووة الوذين هنواك ثوم يعوود إلوى الودير الوداخلي . وبلوغ صويته إلوى الملوك قسوطنطين 

، فكتوب إليووه يمتدحوه ، ويطلوب منوه ان يصوولي عنوه . ففورح األخووة بكتوواب الملوك . أموا هوو فلووم  المحوب لإللوه
يحفوول بووه وقووال لهووم : هوووذا كتووب اهلل ملووك الملوووك ورب األربوواب توصووينا كوول يوووم ونحوون ال نلتفووت إليهووا ، بوول 

كتب له خطابا باركه نعرض عنها ، وبإلحاح األخوة عليه قائلين ان الملك قسطنطين محب للكنيسة ، قبل ان ي
فيه ، طالبا سوالم المملكوة والكنيسوة . واعتوراه الملول ذات يووم فسومع صووتا يقوول لوه : أخورج خارجوا وانظور . 
فخرج ورأى مالكا متوشحا بزنار صليب مثال اإلسكيم المقدس ، وعلي رأسه قلنسوة ، وهو جالس يضوفر ، ثوم 

ول له : يا أنطونيوس افعل هكذا وأنت تستريح . فاتخذ يقوم ليصلي ، ثم يجلس ليضفر ايضا . وأتاه صوت يق
لنفسووه هووذا الووزي موون ذلووك الوقووت وصووار يعموول الضووفيرة ولووم يعوود الملوول . وتنبووأ عوون االضووطهاد الووذي يسووحل 
بالكنيسة وتسولط الهراطقوة عليهوا ، ثوم أعادتهوا إلوى حالتهوا األولوى ، وعلوي انقضواء الزموان ولموا زاره القوديس 

الرهبنوة وأنبواه بموا يسوكون منوه . ولموا دنوت أيوام وفواة القوديس األنبوا بووال أول السوواح ، مقاريوس البسه زي 
مضى إليه القديس أنطونيوس ، واهتم به وكفنه بحلة أهداها إليه القديس أثناسيوس الرسولي البابا العشرون 

ا عكوازه لمقواريوس ، . ولما شعر القوديس أنطونيووس بقورب نياحتوه ، أمور أوالده ان يخفووا جسوده ، وان يعطوو 
والفوروة ألثناسوويوس ، والملوطوة الجلوود لسوورابيون تلميوذه . ثووم رقود ممووددا علووى األرض واسولم الووروح ، فتلقتهووا 
صفوف المالئكة والقديسين . وحملتها إلى موضع النياح الدائم . وقد عاش هذا القديس مائة وخمس سونوات 

 " معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .، مجاهدا في سبيل القداسة والطهر . صالته تكون 
  ءدد ع فدد  قاننيءددم  ددول قادد ب إلإا أ بت أا تنددوا نددا ً  فإل ددب وذددع نياحووة القووديس العظوويم أنبووا أنطونيوووس

عس قادر قء فينوا اك نندز فد  قاءد اء وتادال إتذاند إل فءدلا ألتده الادلق   وفد ق أ وقاده  وادا يندا نظداا  أ  نك وق 
ندداا  ددا ي يددب قاوحددبة يتلددل ادده  نانددًا لددا ج قا بينددم فداددل لاددك  وحا ذدده قا دديساا ذليدداالت  قا  ذنددم  ددب إذتددبأ، انددا

قانءدداء وقا لددل، يددا أ دداا فدد  أحددب قارذددو  وحءددبه قا دديساا فضدد ذه ضدد ذًا  وجاددًا، وفدد  صددو ة وحددوهلل فندداا يءددل  
وفد  أيداا قنءت دااب ل دب  ناا  ائً  إلاو انا ءلساا اناا وقحب  ننا يندد  ا حدا ذت إل فندانوق يتدوق وا ناادبلاا  

ايءت اب وانا قهلل حدظه ا ندام قانييد يا  يدا توغدل فد  قاصدح قء قا د  يم  نتدب اده قن ذ قسدو   ءدسنسيا نتاذدًا 
ف ح ذه قنلوة، أ ا  و فلا ياتا و ال عنبنا نتاب  ا  لك قا لوك ونحدا ال نلتددت إايده )يرصدب قننجيدل(  وعل ده 
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نذأ ع ا ءيحل ذااننيءدم ذإضدساابقت و  سردات  و دو أادذ  أذدو  ردا  زي   ك ضد  قالوص واذ  قنءنيا وت
 ءنوقت 115قا  ذنم، و و قالي ندا ق نذا ذوال أول قاءوقح ذحلم أ بق ا اه قاذاذا أيناءيو   عاهلل 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 إيالريون الراهب المتوحد نياحة األب البار القديس بابه14
 نياحة القديس بيمن المعترف الشهيد بغير سفك دم. كيهك9
 نياحة األب الراهب زوسيما القس. برموده9

 نياحة القديس أرسانيوس معلم أوالد الملوك. بشنس20
 نياحة األنبا إسحق قسيس القاللي.  بشنس29
 نياحة القديس يعقوب المشرقي المعترف بؤونه5

 نياحة القديس العظيم األنبا التصون. بؤونه21
 يس أبانوب المعترف. نياحة القد بؤونه10
 

 السنكسار اليوم
 للشهداء 288نياحة أنبا إيالريون الكبير الراهب سنة  بابه14

ميالدية تنيح االب البار المجاهد القديس إيالريون الراهب  411في مثل هذا اليوم من سنة 
ما بلغ فيها المتوحد . كان من أهل غزة . ابنا ألبوين وثنيين وقد أدباه بالعلوم اليونانية ، ول

وفاق أقرانه اشتاق إلى إتقانها ، ولم يكن هناك من يوصله إلى غايته . فقصد مدينة 
اإلسكندرية ودخل مدرستها ، فحصل منها على علوم كثيرة ، وحركته الغيرة اإللهية إن يدرس 
علوم المسيحية ايضا ، فطلبها وقراها . وكان االب ألكسندروس يشرح له ما عسر عليه فهمه 

فلم يلبث إن آمن بالسيد المسيح له المجد فعمده االب البطريرك ونال النعمة اإللهية ، وأقام ، 
عنده زمانا قليال ، ثم قصد القديس العظيم أنطونيوس ، فلما رآه دهش من عظيم هيبته ، 

وحسن طلعته المشرقة بنعمة الروح القدس . فتخشع قلبه ومال إلى التمسك بسيرة الرهبانية 
ثياب العالمية وارتدى ثوب الرهبنة وابتدأ يزأول أعمالها بحرارة زائدة ، مقتديا في ذلك فخلع ال

بالقديس أنطونيوس معلمه ، وبعد زمن يسير بلغه خبر موت والديه فعاد إلى بلده وأخذ ما 
تركاه ووزعه على الفقراء والمحتاجين . ثم دخل أحد أديرة الشام ، وهناك سلك في كل باب 

سلكا عظيما . وكان يصوم االسبوع كامال ، ويتغذى بالبقول والحشائش . فاستنار من النسك م
عقله وأعطاه الرب نعمة النبوة وعمل اآليات . وبعد مدة من الزمان ترهب القديس ابيفانيوس 
في هذا الدير ، فسلمه رئيسه للقديس إيالريون . فأدبه بآداب الرهبنة وعلمه علوم الكنيسة ، 
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سيصير أسقفا على قبرص . وبلغ هذا االب من العمر ثمانين سنة منها عشر  وتنبأ عنه انه
سنوات في منزل والده . وسبع سنوات في مدينة اإلسكندرية . وثالث وستون سنة في العبادة 

. ثم تنيح بشيخوخة صالحة مرضية هلل ، وقد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم في بعض 
 بعض نسكياته . صالته تكون معنا آمين . مقاالته وذكره القديس باسيليوس في

 إستشهاد القديس بولس و لونجينوس ودينا
في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديسين بولس و لونجينوس الشهيدين والقديسة دينه 

 الشهيدة . شفاعتهم تكون معنا . 
 ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس بيمن المعترف كيهك9
هذا اليوم تنيح القديس بيمين الشهيد بغير سفك دم ، وقد كان من منية بني خصيب  في مثل

من أعمال األشمونين ، وكان وكيال ألشغال رجل أرخن جليل المقدار ، ولطهارته وتقواه احبه 
الجميع ، كما كان لزوجة ذلك األرخن ثقة عظيمة به ، والحتقاره أباطيل العالم ، ترك عمله 

تلك المدينة حيث ترهب فيه ، فلما علم األرخن توجه إليه هو وزوجته وسأاله وقصد ديرا في 
ذ لم يوافقهما عادا حزينين ، أما القديس فقد استمر  العودة إلى الخدمة آسفين على فراقه ، وا 
في عبادته ونسكه ، ولم يقنع بذلك بل رغب إن يصير شهيدا بسفك دمه على اسم المسيح له 

صنا ووجد كثيرين من المسيحيين يعذبون على اسم المسيح ، فتقدم المجد ، فمضى إلى أن
هو ايضا واعترف ، فعذبوه عذابا شديدا بالضرب والحريق وتقطيع األعضاء والعصر 

بالهنبازين ، وفي ذلك كله كان السيد المسيح يقويه ويقيمه سالما ، وفيما هو على هذا الحال 
ن الملك البار ، وأمر باإلفراج عن كل الذين في انقضي زمان عبادة األوثان ، وملك قسطنطي

السجون بسبب اإليمان ، فظهر السيد المسيح لهذا القديس وأمره إن يخبر جميع القديسين 
المسجونين بأنه تبارك اسمه قد حسبهم مع جملة الشهداء ودعاهم بالمعترفين ، وأرسل الملك 

هم القديس أبانوب المعترف ، أما قسطنطين يستحضر اثنين وسبعين منهم فمضوا إليه وبين
القديس بيمين فسكن في دير خارج األشمونين ، وكان الرب قد انعم عليه بموهبة الشفاء ، 
وشاع ذكره في جميع تلك النواحي ، وحدث إن مرضت ملكة رومية بمرض عضال استعصي 

نصنا وصحبها عالجه ، وزارت أديرة وكنائس كثيرة ولم تحصل على الشفاء ، وأخيرا آتت إلى أ
الوالي ورجاله إلى حيث القديس ، ولما اعلموه بحضورها لم يبادر إلى لقائها بل قال " ماذا لي 
انا مع ملوك األرض " ، ولما ألح األخوة عليه خرج إليها ، فلما رأته خرت عند قدميه ، فصلى 

عظيمة فلم القديس على زيت ودهنت به فبرئت في الحال ، وقدمت له أمواال كثيرة وهدايا 
يقبلها ، ما عدا آنية برسم الهيكل ، وهي صينية وكاس وصليب من ذهب ، ثم عادت إلى 
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مدينتها ممجدة اهلل ، وكان هناك أسقف قديس يعيد هو وجماعة من المؤمنين لبعض 
الشهداء في أحد األديرة ، فعلم بان األريوسيين قد اتخذوا لهم أسماء شهداء بغير وجود ، 

قفا غير شرعي ، وأضلوا بذلك كثيرين من الشعب ، فتوجه األسقف إلى القديس وعينوا لهم أس
بيمين واعلمه بذلك ، فأخذ معه جماعة من الرهبان وذهبوا إلى حيث هؤالء المخالفين 

وجادلوهم وبينوا ضاللتهم فتشتتوا وبدد الرب شملهم ، ورجع القديس بيمين إلى ديره وتقدم 
ة وأوصاهم ، وأعلمهم انه قد حان الوقت ليمضي إلى الرب ، في األيام ومرض ، فجمع األخو 

فحزنوا جدا على فراقه ، ثم اسلم الروح فكفنه األخوة ، وصلوا عليه ، وقد حدثت من جسده 
 آيات شفاء عديدة . 

 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 خمسين األسكندرىظهور آية على يد البابا سانوتيوس الخامس وال برموده9

في مثل هذا اليوم ظهرت آية عظيمة على يد أبينا القديس البابا سانوتيوس الخامس 
ش إلى  515طوبة سنة  20والخمسين من باباوات اإلسكندرية ، الذي تولى الكرسي من 

( . وهي أن هذا البابا كان قد صعد إلى برية شيهيت 880ش )سنة  591برمودة سنة  14
المقدسة مع اآلباء الرهبان . وفي أسبوع الشعانين أقبل كثيرون من العربان  ليصوم األربعين

على البرية لنهب األديرة وأقاموا هناك على الصخرة الكائنة شرقي الكنيسة وسيوفهم مجردة 
استعدادا للقتل والسلب . فاجتمع األساقفة والرهبان وقرروا مبارحة البرية قبل عيد القيامة 

اآلمر إلى البابا سانوتيوس ، فقال لهم : أما أنا فإني ال أفارق البرية إلى أن المجيد ، ورفعوا 
أكمل الفصح وفي يوم الخميس الكبير عظم اآلمر وزاد القلق فأخذ هذا البابا عكازه الذي عليه 
عالمة الصليب ، وأراد الخروج لمقابلة العربان وهو يقول " األفضل لي أن أموت مع شعب اهلل 

ن الخروج ولكنه عزاهم وقواهم ثم خرج إلى العربان وبيده ذلك العكاز . فعندما رأوه " فمنعوه م
رجعوا إلى الوراء وفروا هاربين كأن جندا كثيرين قد صدوهم عن ذلك المكان ولم يعودوا إليه 
من ذلك اليوم بقصد سيئ ، صالته هذا األب تكون معنا آمين )ذكر تاريخه تحت اليوم الرابع 

 ن شهر برمودة ( .والعشرين م
 نياحة القس زوسيما الراهب

في مثل هذا اليوم من منتصف الجيل الخامس للميالد تنيح األب العابد والراهب المجاهد القس 
زوسيما . ولد هذا القديس في أواسط الجيل الرابع للميالد من أبوين مسيحيين قديسين من 

هب شيخ قديس . فرباه تربية أهل فلسطين . وفي السنة الخامسة من عمره سلماه لرا
مسيحية وعلمه العلوم الدينية وبعد قليل رسموه شماسا . وصار راهبا تقيا فنما في الفضيلة 

 نموا زائدا . 
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وكان مالزما للتسبيح والقراءة نهارا وليال ، وفي وقت العمل أيضا ولما أكمل خمسا وثالثين 
اده وبعد أن قضى كذلك ثالث عشرة سنة في الدير رسموه قسا فتزايد في نسكه وزهده وجه

سنة زرع العدو في فكره أنه قد أصبح يفوق كل أهل زمانه في التقوى والفضيلة ولكن الرب 
شاء أن يرده عن هذا الظن فأرسل إليه مالكا أمره باالنتقال إلى الدير القريب من األردن فقام 

ين له عندئذ أنه كان بعيدا ومضى إليه فوجد فيه شيوخا قديسين أكمل منه في سيرتهم . فتب
عما ظنه في نفسه فأقام عندهم . وكان من عادة هؤالء الشيوخ أنهم في أيام الصوم الكبير 

بعدما يصومون األسبوع األول منه ، يتقربون من األسرار المقدسة ثم يخرجون من الدير وهم 
يروت( وعند يتلون المزمور السادس والعشرين )المزمور السابع والعشرون حسب طبعة ب

نهايته يصلون وبعد أن يبارك عليهم الرئيس يودعون بعضهم بعضا ويتفرقون في براري 
األردن يجاهد كل منهم على حده فصار القديس زوسيما يخرج معهم كل عام ويجول في 

البرية سائال اهلل أن يريه من هو أكمل منه فوجد في بعض جوالته القديسة مريم القبطية . 
عن سيرتها وسبب تجولها . وطلبت منه التقرب من األسرار اإللهية فأتاها بها  واستعلم منها

في العام المقبل وقربها ثم أفتقدها في العام التالي ، فوجدها قد تنيحت فواراها التراب وقص 
سيرتها على رهبان الدير وبعد أن عاش تسعا وتسعين سنة تنيح بسالم . صالته تكون معنا 

 . آمين
 احة األنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوكني بشنس20

م تنيح األب العابد الحكيم المجاهد القديس أرسانيوس .  445في مثل هذا اليوم من سنة 
وقد ولد هذا القديس بمدينة رومية من والدين مسيحيين غنيين جدا فعلماه علوم الكنيسة 

لفضيلة المسيحية درجة كاملة ورسماه شماسا وقد نال من الثقافة اليونانية قسطا وافرا ومن ا
حتى أن الملك ثاؤدسيوس الكبير لما طلب رجال حكيما صالحا ليعلم ولديه أنوريوس 

وأركاديوس ، لم يجد أفضل منه فاستحضره إلى قصره وعهد إليه تعليم ولديه . فأدبهما 
ن ضربهما وعلمهما بما يتفق مع غزارة علمه . وقد حدث أن ألجأه االجتهاد في التعليم ، إلى أ
مرة ضربا موجعا . فلما مات والدهما وملك أنوريوس على رومية وأركاديوس على 

القسطنطينية تذكر القديس أنه كان قد ضربهما مرة وأن أنوريوس ينوي له شرا . وبينما هو 
يفكر في هذا اآلمر أتاه صوت من قبل الرب قائال : يا أرساني أخرج من العالم وأنت تخلص . 

هذا الصوت غير زيه وأتي إلى مدينة اإلسكندرية ثم ذهب إلى برية القديس  وحالما سمع
مقاريوس وهناك أجهد نفسه بالصوم الكثير والسهر الطويل وحدث أن كان يعرض أفكاره في 
بدء رهبنته على راهب بسيط فتعجب منه الرهبان وقالوا له : " أمثل أرسانيوس الذي أحرز 

إلى إرشاد هذا الراهب البسيط " ؟ فأجابهم : ) ألفا ( ) فيتا ( علوم اليونان والرومان يحتاج 
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 القبطية التي يتقنها هذا الراهب لم يتقنها أرسانيوس بعد وكان يعني الفضيلة . 
جاءه رسول من روما يحمل وصية أحد أقربائه المتوفين يهبه فيها كل ما تركه فسأل الرسول 

سنة " فأجابه : ،أنا مت منذ إحدى عشرة سنة . " متي مات هذا الرجل ؟" فقال له : " منذ 
 والميت عن العالم ال يرث ميتا " . 

زارته مرة إحدى شريفات روما عندما بلغها خبر تقواه وبعد أن جلست معه مدة طلبت منه أن 
يذكرها في صالته فأجابها " أرجو اهلل أن يمحو ذكراك من عقلي " فرجعت متأثرة وشكت للبابا 

ا الكالم ، فأفهمها البابا ثاؤفيلس قصده وهو : خوفه من أن ذكراها قد محتجة على هذ
 يستخدمها الشيطان وسيلة لمحاربته . 

ولما بدأ أرسانيوس الرهبنة كان ينتقي لنفسه الفول األبيض أثناء تنأول الطعام ولما الحظ 
نفسك عن  الرئيس ذلك ضرب بلطف الراهب المجاور ألرسانيوس وقال له : " ال يصح أن تميز

 أخوتك وتنتقي الفول األبيض " فقال أرسانيوس : " هذا القلم على خدك يا أرسانيوس " 
وأتقن فضيلة الصمت ولما سئل عن سبب ذلك قال : " كثيرا ما ندمت على ما تكلمت ولكني 

 لم أندم على السكوت قط " . 
عنه وقد وضع وكان متضعا جدا ويعيش من عمل يديه في ضفر الخوص متصدقا بما يفضل 

 تعاليم نافعة وكان إذا دخل الكنيسة يتواري وراء عمود حتى ال يراه أحد . 
 وكان منظره حسنا بشوش الوجه طويل القامة إال أن كثرة السنين أحنت ظهره . 

وقد زار أورشليم وهو في سن السبعين وتبارك من األماكن المقدسة ورجع إلى االسقيط وبلغ 
سنة منها في روما أربعون سنة وفي برية القديس مقاريوس من العمر خمسا وتسعين 

أربعون سنة وعشر سنوات في جبل طره قريبا من مصر وثالث سنوات في أديرة اإلسكندرية ثم 
 عاد إلى جبل طره وأقام فيه سنتين . 

وكان قد أوصي تالميذه أن يلقوا جسده على أحد الجبال لكي تقتات به الوحوش والطيور 
استحوذ عليه عند مفارقة نفسه من جسده فقال له تالميذه " هل مثل أرسانيوس ولكن خوفا 

يرهب الموت ؟ " فأجابهم قائال " منذ دخلت في سلك الرهبنة وأنا أتصور هذه الساعة " وسكن 
جأشه وهدأت أنفاسه واشتمل محياه بالسالم ولسان حاله يقول " إذا سرت في وادي ظل 

 م .  445معي " وتنيح بسالم عام  الموت ال أخاف شرا ألنك أنت
ولما علم بنياحته الملك ثاؤدسيوس الصغير ابن أركاديوس أحضر جسده إلى القسطنطينية . 
 ثم أمر أن يبني في المكان الذي تنيح فيه دير كبير وهو المعروف في التاريخ بدير القصير . 

شيوخ قائال : كان أحد الشيوخ ومن حكم القديس قوله لتالميذه أنه رأى رؤيا نسبها إلى أحد ال
جالسا في قاليته فسمع صوتا يقول " أخرج خارجا فأريك أعمال الناس " ، فلما خرج رأى رجال 

أسود يقطع حمال من الحطب ولما بدأ يرفعه لم يستطع وبدل من أن ينقص منه زاد عليه 
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رجال آخر أمام وحأول حمله فلم يستطع أيضا واستمر على هذه الصورة ثم مشي قليال فأراه 
بئر يأخذ الماء منها ويصبه في قدر مثقوب فال يمتلئ القدر . . ثم أراه رجلين راكبين على 
فرسين ومعهما عامود يحمله كل منهما من أحد طرفيه ولما أتيا إلى الباب أبت الكبرياء 

 عليهما أن يتأخر أحدهما ليدخال العمود طوليا ولذلك بقيا خارجا . 
رسانيوس يفسر هذه الرؤيا فيقول : ان حامل الحطب هو إنسان كثير الخطايا ثم أخذ القديس أ

وبدال من أن يتوب يزيد خطاياه ثقال على ثقل ، وناقل الماء هو من يعطي عطايا لكنها من 
ظلم الناس فيضيع أجره ، وحامال العامود هم حاملو نير ربنا يسوع المسيح بال تواضع فيقفون 

 خارج الملكوت . 
 صالة هذا القديس تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمينبركة 

 إستشهاد القديس أبا بيجول الجندي
 في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس أبا بيجول الجندي .

ال نعرف شيًئا عن طفولته سوى أنه ُولد في تال التابعة لطلخا بالمنيا في صعيد مصر . نشأ 
ذ دخل الجندية بين والدين تقيين هما بامون و مرثا ،  وكان منذ صغره محًبا لحياة العفة ، وا 

كان ينفق كل مرتبه على الفقراء والمحتاجين ، وقد تدرب على حياة السهر والتسبيح . وكان 
يقضي أغلب أسبوعه صائًما بال طعام أو شراب عدا السبت واألحد . كان مهتًما بخدمة 

 له ويتحدث معه كصديٍق مع رفيقه .المرضي المسجونين ، وقيل أن مالك الرب كان يظهر 
 في برية تال

إذ كفر دقلديانوس ، ترك بيجول الجندية وانطلق إلى البرية التي في غرب تال يقضي حياته 
في العبادة ، ويذهب كل سبت إلى الكنيسة القريبة ليسهر متعبًدا ثم يتمتع باألسرار اإللهية . 

ه ظهر له الشيطان في شكٍل آدمي ينصحه أن في هذه الفترة تعرض لتجارٍب كثيرة ، منها إن
يرجع إلى بلده ويعود إلى الجيش للعمل ويتزوج . وبقدر ما تعرض للحروب والمقاومة كانت 
نعمة اهلل تسنده ، إذ ظهر له مالك الرب وشجعه وأنبأه أنه سيكون شهيًدا ، بل وظهر له 

 إكليل االستشهاد .السيد المسيح نفسه ليسنده ويباركه ويسأله أن ينطلق لينال 
 في اإلسكندرية

انطلق إلى اإلسكندرية فوجد الوالي يحاكم المسيحيين . اقتحم المكان وأعلن مسيحيته . 
لقائه في السجن  ، فظهر له رئيس المالئكة ميخائيل وعزاه . تعرض لضربات قاسية وا 

ره من هذا في السجن صلى من أجل إنساٍن أسره روح شرير ، وباسم ربنا يسوع المسيح حر 
القيد ، فشاع خبره في كل اإلسكندرية . سمع بذلك أحد أكابر اإلسكندرية فجاءه في السجن 
يطلب أن يحرر ابنه من روح شرير ، فطمأنه ، وأخبره أنه سيكون عنده بالليل . وبالفعل إذ 
حّل المساء صلى القديس من أجل هذا االبن فجاءه رئيس جند الرب ميخائيل وحّل قيوده 
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ح أمامه أبواب السجن وذهب معه إلى بيت الرجل حيث صلى هناك وباسم ربنا يسوع وفت
 المسيح أخرج الروح الشرير ، ثم أعاده رئيس المالئكة إلى السجن ثانية .

أحضره قلقيانوس )كلكيانوس( أمامه ، وأمر بعصره ، حتى ظهرت عظامه ، لكنه إذ صرخ 
ي فألقاه على سريٍر محمي بالنار ، فصارت النار أرسل ربنا يسوع مالكه وشفاه . اغتاظ الوال

 كالندى .
جاء القس بيجول من الصعيد وشاهد بيجول الجندي وسط العذابات ، فصرخ: "الويل لك يا 

 قلقيانوس ، حتى متى تعذب عبيد الرب؟"
جاء كتاب من الملك فيه صار قلقيانوس والًيا على والية البهنساوية ، وتعين أرمانيوس والًيا 

 لى اإلسكندرية ، وكان األخير عنيًفا أيًضا في تعذيب المسيحيين .ع
إذ ُأرسل القديسان بيجول القس وبيجول الجندي إلى السجن التقيا في الطريق برجٍل أعمى ، 
صليا عليه فُشفي وانفتحت عيناه ، فرافقهما حتى دخال السجن ، األمر الذي عزى المسيحيين 

 ذلك من فعل السحر .المسجونين ، أما الوالي فحسب 
أمر الوالي بتعذيب بيجول الجندي بضربه على رأسه بالقضبان حتى سال الدم من أنفه وفمه 

جلدة ، جلدتين على فترات ليطيل مدة آالمه . أما القس بيجول فتألم كثيرًا  100، وبجلده 
نهما حتى بكى كثيرون بسببه . ُأعيد القديسان إلى السجن فُدهش المسجونون إذ ظنوا ا

 استشهدا .
 شهادة القديس بيجول القس

أمشير احتمل القديس عذابات كثيرة أمام أرمانيوس ، وأخيرًا ُقطعت عنقه ، وهو  25في 
يصرخ بفرح قائاًل: "اآلن قد كمل فرحي ، وتممت كهنوتي في أيامك ، فإن لي اليوم أربعين 

 . سنة أخدم الرب من أجل هذه الساعة" ، ثم فتح فاه وبارك الرب
 نفي بيجول الجندي إلى أنصنا

بعد استشهاد القس بيجول ألقى أرمانيوس بيجول الجندي في قدٍر نحاسي وأوقد تحته ، فكان 
ذ خلصه مالك الرب أرسله أرمانيوس  القديس يصلي طالًبا المعونة ويرشم ذاته بالصليب ، وا 

عى أخته ثاودورا إلى أريانا والي أنصنا بصعيد مصر . رست السفينة عند بلده ، فاستد
وأوصاها بالصالة وعمل الرحمة مع المساكين واأليتام ثم ودعها . وفي أنصنا رفعه أريانا على 

هنبازين ، فأضاء وجهه وامتَل جسده قوة ، كما أمر بقلع أظافره وضربه بالمرازب الحديد ، 
لقّي القديس وكان الرب يقويه ، وأمر بعصره ، ثم رفعه على ساري منكس الرأس ، وجلده . أُ 

في السجن ، وفي اليوم التالي أُلقّي في أتون نار وكان رئيس المالئكة ميخائيل يخلصه 
ذ رأى "قلته" أحد الجنود الحاضرين ذلك آمن  وينطلق به إلى حيث كان أريانا جالًسا ، وا 

 من شهر برمهات . 11واستشهد في 
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 إرساله إلى دقلديانوس
ذ قام الملك بتعذيبه وقتل أرسله أريانا إلى دقلديانوس في إن طاكية وكتب له قضيته بالكامل . وا 

الخادم الصغير الذي كان يرافقه ، ُيدعى سرجيوس ، أرسله إلى السجن ، وهناك زاره القديس 
بقطر بن رومانيوس الوزير . وقد وهبه اهلل عمل عجائب في السجن فاغتاظ الملك ، وأمر 

عليه ليموت ، وفي الصباح إذ فك الجنود األختام بإلقائه في جٍب مظلٍم ووضع حجٍر ثقيٍل 
وجدوا القديس باسًطا يديه علي شكل صليب يصلي ، فأحضروه إلى الملك وُقطعت رقبته لينال 

من شهر بشنس . بركة صالة هذا القديس تكون معنا ولربنا المجد  20إكليل االستشهاد في 
 دائًما . آمين

 ىنياحة األنبا إسحق قس القالل بشنس29
في هذا اليوم تذكار األب القديس المجاهد األنبا إسحق قسيس القاللي . ولد هذا األب في 

قرية مصرية من أبوين فقيرين لكنه كان غنيا بأعماله الصالحة . إذا أنه انتهز فرصة وجود 
الشيوخ في الريف لبيع عمل أيديهم وتبعهم إلى البرية حيث دخل تحت نير الطاعة . ولما 

تناهي في النسك والعبادة حتى أنه لم يقتن ثوبين في وقت واحد . فسألوه مرة "  صار راهبا
 لماذا ال تقتني ثوبين ؟ " فقال : ألني لما كنت في العالم قبل الرهبنة لم أقتن ثوبين معا " . 
وكان يبكي كثيرا في صالته ويخلط خبزه بالرماد ثم يأكله ومرض مرة مرضا شديدا فصنع 

ما فلم يتنأول منه شيئا فوصف له األخ فائدة الطعام وألح عليه لكي يتنأول بعض األخوة طعا
منه فأصر على عدم تنأول شيء منه وقال له : " صدقني يا أخي أنني أشتهي أن أبقي عليال 

مدة ثالثين سنة " ولما كبر وذاعت فضائله أجمع اآلباء على رسامته قسا فهرب منهم 
يفتشون عليه أتفق مرورهم بذلك الحقل فجلسوا ليستريحوا  وأختفي في حقل مزروع وبينما هم

قليال . فدخلت دابة كانت معهم إلى الحقل ووقفت حيث كان هذا األب . ولما دخلوا وراءها 
ألخذها وجدوه وأرادوا قيده لئال يهرب منهم . فقال لهم : " أني ال أهرب اآلن ألني علمت أن 

فرسموه قسا . فزاد في الطاعة للشيوخ ، وفي تعليم هذا األمر هو من اهلل " . ومضى معهم 
المبتدئين الفضيلة . ولما دنا وقت وفاته سألوه : " ماذا يعملون بعده " ؟ فقال لهم : " مثلما 
كنتم ترونني أصنع ، اصنعوا ان كنتم تريدون الثبات في البرية " ثم تنيح بسالم . صالته 

 تكون معنا . آمين
 إيسيذورس األنطاكيتذكار إستشهاد القديس 

في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس إيسيذورس ومن أمره أنه ولد في أنطاكية من أب 
اسمه بندالؤن كان من أكابر مملكة دقلديانوس وأمه اسمها صوفية وكانت له أخت اسمها 
وابنه أوفيمية فعلماهما وأدباهما باآلداب المسيحية فلما كفر دقلديانوس ترك القديس بندالؤن 
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إيسيذورس كل مالهما وخرجا خفية إلى أحد الجبال وسكنا عند رجل قديس يسمي األنبا 
صموئيل وعلم بأمرهما الملك فاستحضرهما والطف بندالؤن ووعده ثم توعده فلم يلتفت إلى 
شيء من أقواله فأمر أخيرا بقطع رأسه . وأما القديس إيسيذورس فعذبوه بأنواع كثيرة وكان 

اثنتي عشرة سنة . وكانت أمه وأخته يصبرانه ويثبتانه على االحتمال . فأمر عمره وقتئذ 
 الملك بقطع رؤوسهم جميعا وهكذا نالوا إكليل الحياة . 

وقد أجرى اهلل على يدي هذا القديس آيات عديدة فآمن كثيرون بواسطته ونالوا إكليل الشهادة 
 . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديس يعقوب المشرقى المعترف ونهبؤ 5
في مثل هذا اليوم تنيح القديس يعقوب المشرقي المعترف . كان يتعبد في أحد ديارات 

المشرق وقد عاصر قسطينوس بن قسطنطين الكبير ويوليانس المعاند ويوبيانوس المؤمن 
غالق الذي لما قتل تملك أخوه فالنز وكان أريوسي المذهب فأذن لالريوسيي ن بفتح كنائسهم وا 

كنائس األرثوذكسيين فتحرك هذا القديس بالنعمة اإللهية وأتي إلى القسطنطينية فالتقي بالملك 
وهو خارج للحرب فوقف أمامه وقال له أنا أسألك أن تفتح كنائس المؤمنين للصالة عنك 

أعدائك فغضب  لينصرك اهلل على أعدائك وان لم تفعل ذلك فان اهلل سيتخلى عنك فتهزم أمام
الملك من ذلك وأمر بضربه وحبسه . فقال له القديس اعلم أنك ستهزم أمام أعدائك وتموت 
حرقا . فازداد الملك غضبا وأمر باعتقاله إلى أن يعود من الحرب فقال له القديس ان عدت 
سالما فال يكون الرب قد تكلم على فمي وسار الملك لمحاربة أعدائه ولما التقي الجيشان 

تخلي الرب عنه فانهزم أمام أعدائه وتتبعوه إلى أن دخل إحدى القرى فأشعلوا النيران حولها 
فهرب أهلها وبقي هو وبعض خاصته فأحرقوهم وعاد من بقي حيا من جنده إلى مدينة 

القسطنطينية وأخبروا المؤمنين بما حدث .وبذلك تمت نبوة القديس فاجتمع المؤمنون وأخرجوه 
م جزيل وتحقق األريوسيون بأن روح اهلل كانت عليه كما صدقوا صحة إيمانه من السجن بإكرا

فرجعوا عن ضاللهم معترفين بمساواة ابن اهلل مع أبيه في الجوهر وقضى هذا القديس بقية 
 أيامه مجاهدا ناسكا حتى تنيح بسالم . 

 صالته تكون معنا . آمين
 إستشهاد القديسين األنبا بشاي واألنبا بطرس

م ( إستشهد القديسان بشاي وبطرس  004للشهداء )  10ل هذا اليوم أيضا من سنة في مث
. ولد القديس بشاي ببلدة فاو من أبوين مسيحيين هما ثيؤبسطس وخاريس ابنة الكاهن 
يوحنا الذي تنبأ البنته خاريس بنسل مبارك . وكذا ألختها مريم . وهما بشاي و بطرس 

سيح وقد أكمل هذه النبوة مالك الرب الذي ظهر لوالد ويسفكا دمهما على اسم السيد الم
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القديس بشاي في رؤيا وأعلمه بذلك . تحققت النبوة والرؤيا وولد بشاي في فاو . و بطرس 
في بوها وقد توفيت والدته مريم بعد والدته فربته خاريس والدة بشاي مع ابنها . ولما بلغا 

فدربهما على قراءة الكتاب المقدس والصالة السابعة تعلما على يدي معلم فاضل من أخميم 
بالكنيسة وحفظ المزامير فرسمهما األنبا ميساس في درجة الشماسية فكانا يداومان على حياة 

النسك والعبادة فصار موضع حديث المدينة . ولما وصال إلى سن الشباب سمع بهما 
سة مقدسة تحدث فيها أريانوس والي أنصنا فاستدعاهما وسجنهما . فتحول السجن إلى كني

معجزات شفاء . فسمع بهذا أريانوس فآمر بتعذيبهما بالهنبازين فكان مالك الرب جبرائيل 
يشجعهما ويشفيهما . وبعد خمسة أشهر في السجن جاء أريانوس إلى فاو وأرسل إليهما 
فاعترفا امامه بالسيد المسيح فأمر بقطع رأس بطرس وتعليقه على خشبه في موضع عال 

له طيور السماء وبعد ذلك أنزله بعض المؤمنين ودفنوه . أما القديس بشاي فبقي في لتأك
السجن حتى استدعاه أريانوس وأمر بربطه بالقيود ثم أرسله إلى اإلسكندرية . فعذبه الوالي 

هناك ثم أودعه السجن حتى جاء اإلمبراطور مكسيميانوس فعرف قصته وأخذ بشاي ومن معه 
ع رأسه فيها ونقل بعض المسيحيين جسده إلى اإلسكندرية ثم إلى بلده إلى أنطاكية حيث قط

بوها ، وفي أيام اإلمبراطور البار قسطنطين بني أهل بوها كنيسة ثم وضعوا فيها الجسدين 
 وتوجد حاليا كنيسة باسمهما بمدينة صدفا ، صالتهما تكون معنا . آمين

 نياحة القديس التصون البهنساوى بؤونه21
هذا اليوم تنيح القديس العظيم األنبا التصون من أهل البهنسا وذات يوم دخل في مثل 

الكنيسة فسمع قول السيد المسيح في اإلنجيل المقدس " من أراد أن يخلص نفسه يهلكها 
ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها . ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه . 

 ( . 15و  14:  9اء عن نفسه )لو أو ماذا يعطي اإلنسان فد
فلما سمع ذلك التهب قلبه فترك العالم ومضى إلى جبل شيهيت وأجهد نفسه بصلوات متواترة 
وأصوام كثيرة وظهر له مالك الرب وأمره أن يمضي إلى القديس إيسيذورس ليلبسه اإلسكيم 

فرد في البرية وهناك المقدس فذهب اليه وبعد أربعين يوًما ألبسه إياه فزاد في نسكه ثم ان
حضر إليه القديس بالمون وذلك أن الشيطان كان قد ظهر للقديس بالمون في شكل امرأة 
وأخذ يغريه على الزواج منها ذاكرا بعض رجال العهد القديم الذين كانوا متزوجين ومع ذلك 
الرب  كانوا أبرارا ولكن القديس عرف أنه الشيطان فرسم على نفسه عالمة الصليب وصلى إلى
فتحول الشيطان إلى دخان وغاب عنه ، فذهب القديس بالمون إلى القديس التصون 

يسترشده في المحاربات الشيطانية فأرشده إلى كيفية التغلب عليها ورجع األب بالمون إلى 
 مكانه أما القديس التصون فقد ازداد في نسكله وتقشفه حتى تنيح بسالم . 
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 د دائًما . آمينصالته تكون معنا ، ولربنا المج
 عودة رفات القديس مارمرقس
من شهر يونيو  14للشهداء األطهار الموافق االثنين  2184في مثل هذا اليوم من سنة 

لميالد المسيح وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو البابا  2918سنة 
ى القاهرة رفات القديس المائة والسادس عشر في سلسلة باباوات الكرسي األسكندري عاد إل

العظيم ناظر اإلله اإلنجيلي مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك األول من 
بطاركة اإلسكندرية . وكان البابا كيرلس السادس قد انتدب وفدا رسميا للسفر إلى روما لتسلم 

رة من المطارنة رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس . وتألف الوفد من عش
 واألساقفة بينهم ثالثة من المطارنة األثيوبيين ومن ثالثة من كبار أراخنةنة القبط . 

أما المطارنة واألساقفة فهم حسب أقدمية الرسامة : األنبا مرقس مطران كرسي أبو تيج 
با وطهطا وطما وتوابعها ، ورئيس الوفد األنبا ميخائيل مطران كرسي أسيوط وتوابعها ، األن
أنطونيوس مطران كرسي سوهاج والمنشاة وتوابعهما واألنبا بطرس مطران كرسي أخميم 

وساقلته وتوابعهما ، واألنبا يوأنس مطران تيجراي وتوابعها بأثيوبيا ، واألنبا لوكاس مطران 
كرسي اروسي وتوابعها بأثيوبيا ، واألنبا بطرس مطران كرسي جوندار وتوابعها بأثيوبيا ، 

وماديوس أسقف كرسي الجيزة وتوابعها ، واألنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات واألنبا د
 الالهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي واألنبا بولس أسقف حلوان وتوابعها 

الموافق  2184بؤونه سنة  20وطار الوفد البابوي األسكندري إلى روما في يوم الخميس 
قبطيا من المرافقين كان  90طائرة خاصة أقلتهم ومعهم نحو  م في2918من يونيو سنة  00

من بؤونة  25من بينهم سبعة من الكهنة وفي الساعة الثانية عشر من يوم السبت الموافق 
من يونيو ذهب الوفد البابوي السكندري ومعه أعضاء البعثة البابوية الرومانية  11الموافق 

الفاتيكان وقابلوا البابا بولس السادس وتسلموا  في موكب رسمي إلى القصر البابوي بمدينة
منه الرفات المقدس في حفل رسمي كان يجلله الوقار الديني ويتسم بالخشوع والتقوى ولقد 
كانت لحظة تسلم الرفات المقدس بعد أحد عشر قرنا كان فيها جسد مار مرقس محفوظا في 

 ما هي سعيدة .  مدينة البندقية ) فينيسيا ( بإيطاليا لحظة رهيبة بقدر
يونيو أقام الوفد البابوي السكندري قداسا  10بؤونة الموافق  21وفي اليوم التالي وهو األحد 

حبريا احتفاليا بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بروما خدم فيه جميع المطارنة واألساقفة 
ع المرافقين من العشرة والكهنة المرافقون وقد حضر أعضاء البعثة البابوية الرومانية وجمي

القبط وعدد كبير من األقباط المقيمون بروما ومن األجانب ومندوبي الصحف ووكاالت األنباء 
وكان قداسا رائعا رفع بروحانية عميقة . وبعد قراءة اإلنجيل حمل المطارنة واألساقفة صندوق 

أمام الرفات مرات أنحاء الكنيسة ثم بخر المطارنة واألساقفة  0الرفات المقدس وطافوا به 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني والعشرون من شهر طوبة(

 

 
514 

 بحسب ترتيب أقدمية الرسامة وكان الكهنة والشمامسة يرتلون األلحان المناسبة . 
وعاد الوفد البابوي السكندري ومعه أعضاء البعثة البابوية الرومانية يحملون الرفات المقدس 
في يوم االثنين في موكب رسمي تتقدمه الدراجات البخارية إلى المطار . ومن هناك استقلوا 
طائرة خاصة قامت خصيصا من القاهرة ووصلت إليها في العاشرة والنصف من مساء اليوم 
نفسه . وكان البابا كيرلس في انتظار وصول الرفات وكان يصحبه مار أغناطيوس يعقوب 

الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان األرثوذكس وعدد كبير من المطارنة واألساقفة 
ورؤساء الطوائف واألديان مصريين وأجانب وألوف من أفراد الشعب األقباط واألجانب 

مسيحيين ومسلمين يرتلون وينشدون أحلي األناشيد الدينية وكان المطار كله يدوي بالترانيم 
وعند مارست الطائرة صعد البابا إلى سلم الطائرة وتسلم من يد رئيس الوفد الصندوق الثمين 

ل وفي هذه اللحظة رأى الكثيرون وخاصة المطلون من الذي يحمل رفات مار مرقس الرسو
شرفات المطار ثالث حمامات بيضاء ناصعة البياض حلقت فوق الطائرة ولما كان الحمام ال 
يطير في هذا الوقت من الليل فلم يكن هذا أذن بحمام عادي ولعله أرواح القديسين ترحب 

 برفات القديس العظيم مار مرقس 
حمل صندوق الرفات على كتفه بين ترتيل الشمامسة ويتبعه موكب ضخم ونزل البابا كيرلس ي

من كتل بشرية تعد باأللوف يرنمون مع الشمامسة فرحين متهللين حتى أن رئيس البعثة 
البابوية الرومانية ذهل من تلك المظاهرة الدينية الكبيرة وأعرب عن تأثره البالغ بتدين األقباط 

كبارهم للقد يس مرقس وقال أن ما رآه فاق كل تقديره فما كان يتوقع بتاتا أن وعظيم إجاللهم وا 
يكون استقبال رفات مار مرقس بهذه الحماسة الروحية البالغة خاصة وان الجماهير ظلت 

عة الحادية عشرة منتظره بالمطار منذ الخامسة مساء حيث كان مقررا وصول الطائرة إلى السا
 مساء أو يزيد . 

ته ومعه صندوق الرفات إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى القديمة باألزبكية وعاد البابا في سيار 
ووضع الصندوق على المذبح الكبير المدشن باسم مار مرقس وظل الصندوق هناك إلى اليوم 

يونيو في نحو السادسة  11بؤونة الموافق  29الثالث لوصوله . وفي صباح يوم األربعاء 
ات وأتي به في سيارته الخاصة إلى دير األنبا رويس الذي صباحا حمل البابا صندوق الرف

كان يعرف بدير الخندق والمقامة على أرضه الكاتدرائية المرقسية الجديدة التي افتتحها البابا 
كيرلس بحضور الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر العربية واإلمبراطور 

بؤونة  28لسابق مباشرة وأعني به الثالثاء هيالسالسي األول إمبراطور أثيوبيا في اليوم ا
يونيو وقد وضع البابا رفات مار مرقس على مائدة في منتصف شرقية هيكل  25الموافق 

الكاتدرائية الجديدة . وظل كذلك طوال مدة القداس الحبري الحافل الذي رأسه البابا كيرلس 
يرك أنطاكية وسائر المشرق السادس واشترك معه البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطر 
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للسريان األرثوذكس وعدد من مطارنة السريان والهنود واألرمن األرثوذكس وحضر القداس 
اإللهي جاللة هيالسالسي األول إمبراطور أثيوبيا وعدد كبير من رؤساء األديان ومندوبي 

آالف نسمة . الكنائس والطوائف من مختلف بالد العالم وعدد من أفراد الشعب يزيد على ستة 
وبعد القداس نزل البابا في موكب رسمي يحمل صندوق الرفات إلى المزار الجميل المعد له 
تحت الهيكل الكبير ووضع الصندوق في جسم المذبح الرخامي القائم في وسط المزار وغطي 
بغطاء رخامي ومن فوقه مائدة المذبح وأنشدت فرق مختلفة ألحانا مناسبة تحية لمار مرقس 

ع لغات مختلفة أي بالقبطية واألثيوبية ، والسريانية ، واألرمنية واليونانية والالتينية بسب
والعربية وكان يوًما سعيدا من أسعد األيام التي شهدتها مصر وكنيسة اإلسكندرية والكرازة 

 المرقسية . 
 بركة مار مرقس الرسول تشمل الجميع ، آمين

 نياحة القديس أبانوب المعترف بؤونه10
في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الطاهر أبانوب "أبو الذهب" المعترف "أبو الذهب" كان 
هذا القديس راهبا فاضال بأحد أديرة الصعيد في زمان دقلديانوس الذي عذب الشهداء كثيرا 
وسفك دماءهم حتى أنه سفك دماء ثمانين شهيدا في يوم واحد ، وحدث في أحد األيام أن 

سم القديس أبانوب فاستحضره أريانا والي أنصنا وعرض عليه السجود لَلوثان ذكر أحدهم ا
فأجابه القديس قائال : " كيف اترك سيدي يسوع المسيح وأعبد األوثان المصنوعة من الحجارة 

" فعذبه كثيرا ثم نفاه إلى الخمس مدن الغربية فأقام هناك محبوسا سبع سنوات حتى أهلك 
حضارهم الرب دقلديانوس وملك قس طنطين البار وأصدر أمره بإطالق جميع من في السجون وا 

اليه ليتبارك منهم ، ال سيما الفضالء منهم وهم زخاريس اإلهناسي ومكسيميانوس الفيومي 
وأغابي الذي من دهني و أبانوب الذي من باالؤس فانطلق رسول الملك يخرج القديسين من 

اهلل وكان القديس أبانوب قد عاد من الخمس  السجون فكانوا يخرجون وهم يرتلون ويسبحون
مدن وأقام بجبل بشال )ورد في مخطوط بشبين الكوم " سبال "( بجوار بلده والتقي به رسول 

الملك فأخذه معه في مركب إلى أنصنا فالتقوا بالمسيحيين وباألساقفة ورسموا القديس أبانوب 
قديسين فمن كان طاهرا فليتقدم " أنه قسا وحدث بينما كان يقدس وعند قوله : " هذا قدس ال

رأى السيد المسيح له المجد يتجلي في الهيكل بمجده األسنى وهو يغفر خطايا الشعب التائب 
وسافر الرسول إلى الملك ومعه القديسون وكان عددهم اثنين وسبعين ، ركب كل اثنين منهم 

للقائهم سبعمائة عذراء وهن  عربة ولما مروا على إحدى البالد وكان بها أديرة للعذارى خرج
ينشدون ويرتلن أمامهم حتى غابوا عن األعين ولما وصلوا ودخلوا عند الملك طلب إليهم أن 
يغيروا ثيابهم بأخرى جديدة فلم يقبلوا فتبارك منهم وقبل جراحاتهم وأكرمهم وقدم لهم ماال 
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ك وعادوا إلى بالدهم فرفضوا وأخذوا ما تحتاجه الكنائس من ستور وأواني ، ثم ودعهم المل
وعاد القديس أبانوب إلى ديره ولما أكمل سعيه تنيح بسالم . صالته تكون معنا ولربنا المجد 

 دائًما . آمين
 

افرحوووا أيهووا الصووديقون بووالرب وتهللوووا، للمسووتقيمين ينبغووي  " -(:1،2 :01+21: 02مزمووور العشووية )مووز
 " أوان مستقيم. هلليلوياالتسبيح، من أجل هذا نبتهل إليك، كل األبرار فى 

حديا يدأت  قاد ب الحءداب ءديبللاا إاد" ق فد قح ق ذبيدم  ذدل  دا = إفرحوا أيهوا الصوديقون بوالرب  ز و  قاا يم:
 عل" ق  ض يتلو وا ع ذوا  له ق ف قح 

علددد" قا ءدددتري يا أا يءدددذحوق قهلل و دددلق  دددو س يدددق قن دددت ء  دددا قاددد وح قاردددب  = للمسوووتقيمين ينبغوووي التسوووبيح
 ( وذااتاا  س يق قاد ح 18:5،19)أف
 

 -(:10-24:15متإنجيل العشية )
 و كانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله. -24  " 
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت. -25 
 اخر.فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات  -21 
 و هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين. -21 
 و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده. -28 
 و بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم. -29 
هوذا فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني  -10 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها.
فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح  -12 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما. -11 
ها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثيور ادخول الوى فورح قال له سيده نعما اي -10 

 " سيدك
عددا قاوزنددات  فدداهلل أعسدد" انددل وقحددب  رددبق   ددا قاوزنددات  وقهلل ءيحاءددب ذحءددب قاوزنددات قاتدد   إنجيددل قاا دديم:

 "ى فرح سيدككنت أمينًا.. أدخل إل "أعسيت اه و ؤالء قاربيءوا نانوق أ ناء عل" وزناتاا فء اوق 
 

ابتهجوا أيها الصوديقون بوالرب، للمسوتقيمين ينبغوي التسوبيح، طووبى لَلموة  " -:(21،2: 01مز)مزمور باكر 
 " التي الرب إلهها، والشعب الذي اختاره ميراثاًله. هلليلويا
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وحدبه  فداا ب= طوبى لَلمة التي الورب إلههوا حيا يأت  ايحاءب = إبتهجوا أيها الصديقون بالرب  ز و  ذان :
 ق ذبيم  يءتسيع أا ياس  قاد ح وقا نافأة ف 

 
 -(:29-22:29لوإنجيل باكر )

و اذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثال النه كان قريبا من اورشليم و كانوا يظنون ان ملكوت اهلل  -22 " 
 عتيد ان يظهر في الحال.

 كا و يرجع.فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة لياخذ لنفسه مل -21 
 فدعا عشرة عبيد له و اعطاهم عشرة امناء و قال لهم تاجروا حتى اتي. -20 
 و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ان هذا يملك علينا. -24 
بما تاجر كل  و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف -25 

 واحد.
 فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة امناء. -21 
 فقال له نعما ايها العبد الصالح النك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. -21 
 ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خمسة امناء. -28 
 "  فقال لهذا ايضا و كن انت على خمس مدن -29 
  يل ق  ناء و و ند  فن ة إنجيل قاا يم  نجيل ذان :إ
 

 -(:9:4-10:0فيالبولس )
 (12-10:0في)
 فان سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. -10 " 
الذي سويغير شوكل جسود تواضوعنا ليكوون علوى صوورة جسود مجوده بحسوب عمول اسوتطاعته ان يخضوع  -12 

 "  ه كل شيء.لنفس
 (9-2:4في)
 اذا يا اخوتي االحباء و المشتاق اليهم يا سروري و اكليلي اثبتوا هكذا في الرب ايها االحباء. -2  "
 اطلب الى افودية و اطلب الى سنتيخي ان تفتكرا فكرا واحدا في الرب. -1 
االنجيل مع اكليمندس  نعم اسالك انت ايضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في -0 

 ايضا و باقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياة.
 افرحوا في الرب كل حين و اقول ايضا افرحوا. -4 
 ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب. -5 
 ال تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى اهلل. -1 
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 سالم اهلل الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم و افكاركم في المسيح يسوع. و -1 
اخيرا ايها االخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل  -8 

 ما صيته حسن ان كانت فضيلة و ان كان مدح ففي هذه افتكروا.
 " ايتموه في فهذا افعلوا و اله السالم يكون معكمو ما تعلمتموه و تسلمتموه و سمعتموه و ر  -9 

سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون  ا قالي يبفع قاربيءيا ات ك قااااا وقاءلوك ف  ز ب؟ إي اناا ذدأا قهلل  قاذوا :
كول موا الاك يءال علياا أا تنوا ءي تاا ) وقسنتاا( ف  قاء وقت، أي يءلنوق ف  . مشاركًا لصورة جسد مجده

ن دا يحدق أا يءدلنوق ن دوقسنيا ءد اوييا  و دع ز دب ا  دلق فادا = موا هوو جليول. كول موا هوو عوادل هو حق. كل
 .إفرحوا في الرب كل حين وأقول أيضًا إفرحوايد حوا، فاله إ قبة قهلل  

 
 -(:10-9:5يعالكاثوليكون )

 ال يئن بعضكم على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب. -9  " 
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باسم الرب. -20 
 ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب الن الرب كثير الرحمة و رؤوف. -22 
لتكن نعمكم نعم  و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء و ال باالرض و ال بقسم اخر بل -21 

 و الكم ال لئال تقعوا تحت دينونة.
 اعلى احد بينكم مشقات فليصل امسرور احد فليرتل. -20 
 امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه و يدهنوه بزيت باسم الرب. -24 
 و صالة االيمان تشفي المريض و الرب يقيمه و ان كان قد فعل خطية تغفر له. -25 
اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت و صلوا بعضكم الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في  -21 

 فعلها.
كان ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ان ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة  -21 

 اشهر.
 ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرها. -28 
 ايها االخوة ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد. -29 
 " فليعلم ان من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايا -10 

و دل يصدذ  أحدب . بصوبر أيووبوياسد   يدااًل ها نحن نغوبط الوذين صوبروا يتنلا عا قاصذ  ويرول  قانايواينوا:
 ن ا يصذ  قانءاك قاحريريوا 
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  -(:11-29:22أعاإلبركسيس )
اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقية و قبرس و  -29  "

 انطاكية و هم ال يكلمون احدا بالكلمة اال اليهود فقط.
طبون و لكن كان منهم قوم و هم رجال قبرسيون و قيروانيون الذين لما دخلوا انطاكية كانوا يخا -10 

 اليونانيين مبشرين بالرب يسوع.
 و كانت يد الرب معهم فامن عدد كثير و رجعوا الى الرب. -12 
 فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكية. -11 
 القلب. الذي لما اتى و راى نعمة اهلل فرح و وعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم -10 
 النه كان رجال صالحا و ممتلئا من الروح القدس و االيمان فانضم الى الرب جمع غفير. -14 
 ثم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول و لما وجده جاء به الى انطاكية. -15 
ية فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة و علما جمعا غفيرا و دعي التالميذ مسيحيين في انطاك -11 

 " اوال
قاضديق  دو ءد م  دلق قاادااا، فلدي  غ يذدًا أا يلتدا  قا  ذداا س يدق = أما الذين تشتتوا مون الضويق قنذ نءدي :

ويدد    ددلق غيدد  قا ددؤ نيا وي ددا وا ذيددب . كانووت يوود الوورب معهوومقاضدديق  وانددا  ددع قاددليا ياددانوا  ددا قاضدديق   
ون حددظ أا . فووآمن جمووٌع كثيوور ورجعوووا إلووى الووربقادد ب، وذددااد ح وقاتازيددات قاتدد  ياي دداا قا ددؤ نيا ، وقانتيجددم  

ذءددددددددذب قاضدددددددديق ت ددددددددتت قا ؤ نددددددددوا فندددددددداا فدددددددد   ددددددددلق ندددددددد قزة، وقاندددددددد قزة نانددددددددت ءددددددددذذًا فدددددددد  إنت ددددددددا  قني دددددددداا 
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           اليوم السادس والعشرون من شهر طوبه

 شهادة التسعة واألربعين شيخاً 
 شهداء برية شيهات 

           2جوع للجدولر 
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشية:
 

 إنجيل العشية:
 مزمور باكر:

 إنجيوووووول بوووووواكر:
 

 21،1: 02مز)
 (2: 01مز +

 (41-04:20)مت
 (21،2: 01مز)

 (10-21:1)لو

 :سبو لووووووووووووووووووووووووووووووووال 
 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون:
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (24-0:21)عب
 (29-21:4بط2)

 (20-0:8)أع
 (29،28: 00مز)

 (21:5-10:4)مت
 

 
  -(:21:5-10:4متإنجيل القداس )

 (15-10:4مت)
هم و يكرز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض و كل و كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامع -10  "

 ضعف في الشعب.
فذاع خبره في جميع سورية فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض و اوجاع مختلفة و  -14 

 المجانين و المصروعين و المفلوجين فشفاهم.
 " من عبر االردن. فتبعته جموع كثيرة من الجليل و العشر المدن و اورشليم و اليهودية و -15 
 (21-2:5مت)
 و لما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تالميذه. -2  "
 ففتح فاه و علمهم قائال. -1 
 طوبى للمساكين بالروح الن لهم ملكوت السماوات. -0 
 طوبى للحزانى النهم يتعزون. -4 
 طوبى للودعاء النهم يرثون االرض. -5 
 العطاش الى البر النهم يشبعون.طوبى للجياع و  -1 
 طوبى للرحماء النهم يرحمون. -1 
 طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينون اهلل. -8 
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 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء اهلل يدعون. -9 
 طوبى للمطرودين من اجل البر الن لهم ملكوت السماوات. -20 
 كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين.طوبى لكم اذا عيروكم و طردوكم و قالوا عليكم  -22 
 افرحوا و تهللوا الن اجركم عظيم في السماوات فانهم هكذا طردوا االنبياء الذين قبلكم. -21 
انتم ملح االرض و لكن ان فسد الملح فبماذا يملح ال يصلح بعد لشيء اال الن يطرح خارجا و يداس  -20 

 من الناس.
 ى مدينة موضوعة على جبل.انتم نور العالم ال يمكن ان تخف -24 
 و ال يوقدون سراجا و يضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. -25 
 " فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة و يمجدوا اباكم الذي في السماوات -21 

إفرحوووا وتهللوووا ألن أجووركم عظوويم فووي قننجيددل  نددا  ددؤالء قاتءددام وق  ذادديا  ددايبًق ءدد اوق  ددول  إنجيددل قارددبق :
فاو عااا ضيق وأحزقا حت" ق نذياء، ذدل حتد" ال ءديح  اندا  دؤالء = السموات ألنهم هكذا طردوا األنبياء قبلكم

 .بأعمالهم الحسنة مجدوا اآلب الذي في السمواتقاربيءيا 
ن، ومون جميعهوا ينجويهم الورب، يحفوظ كثيورة هوي أحوزان الصوديقي" -(:29،28: 00مزمور إنجيل القداس )مز

 "  الرب جميع عظامهم، وواحدة منها ال تنكسر. هلليلويا
نيدف و دا  دب = ومن جميعهوا ينجويهم الورب له    سذيام قااااا  = كثيرة هي أحزان الصديقين  ز و  قاربق :

 داااا علد" ق  ض قاتد  (  نادا أنادوق أع11:19إءت ابوق؟ ساا ا  ا  دب إءت دابوق نداا  دلق ذءد اح  دا قهلل )يدو
و ازقاددت عظددا اا  حدوظددم وتءددذب ذ نددم النددا   = يحفووظ الوورب جميووع عظووامهم(  11:2للرددوق  ددا أجلاددا )أف
نا  ا   ة علذوق  ابقء ونء و ا وانا قا ب  ددا ا ونداا  دلق ءدذذًا ني داا قانييد يا  = وواحدة منها ال تنكسر

 وق ال قحم وا ا أت وق أع اااا ء ح قهلل الوالة ذرتلاا ايل ذ
 

 طوبة 11  -السنكسار:
 شهيًدا شيوخ شيهات 49إستشهاد "  

في مثل هذا اليوم كان إستشهاد التسعة واألربعين قسيسا شيوخ شيهيت ومرتينوس رسول الملك وابنه . وذلك 
ان الملك ثاؤدسيوس الصغير ابن الملك أركاديوس لم يرزق ولدا . فأرسل إلوى شويوخ شويهيت يطلوب إلويهم ان 

ألوا اهلل لكي يعطيه ابنا . فكتب إليه القديس إيسيذورس كتابوا يعرفوه فيوه ان اهلل لوم يورد ان يكوون لوه نسول يس
يشترك مع أرباب البدع بعوده . فلموا قورا الملوك كتواب الشويخ شوكر اهلل ، لكون أشوار عليوه قووم ان يتوزوج امورأة 

ني ال افعل شيئا غير موا أمور بوه شويوخ بريوة أخرى ليرزق منها نسال يرث الملك من بعده . فأجابهم قائال : إن
شويهيت . ثووم أوفوود رسووواًلمن قبلووه اسوومه مرتينوووس ليستشويرهم فووي ذلووك . وكووان لمرتينوووس ولوود اسوومه ذيوووس 
أتصحبه معه للزيارة والتبرك من الشيوخ . فلما وصال وقرا الشيوخ كتاب الملك ، وكان القوديس إيسويذورس قود 

ه إلى حيث يوجد جسده ونادوا قائلين يا أبانوا قود وصول كتواب مون الملوك فبمواذا تنيح ، أخذوا الرسول وذهبوا ب
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نجاوبووه . فأجووابهم صوووت موون الجسوود الطوواهر قووائال : مووا قلتووه قووبال أقولووه اآلن ، وهووو ان الوورب ال يرزقووه ولوودا 
رسووول يشووترك مووع أربوواب البوودع حتووى ولووو تووزوج عشوور نسوواء ، فكتووب الشوويوخ كتابووا بووذلك للملووك . ولمووا أراد ال

العودة ، غار البربر على الدير ، فوقف شيخ عظيم يقال له األنبا يوأنس ونادي األخوة قائال هوو ذا البربور قود 
اقبلوووا لقتلنووا ، فموون أراد اإلستشووهاد فليقووف ، وموون خوواف فليلتجووئ إلووى القصوور ، فالتجووأ الووبعض إلووى القصوور ، 

وكوان مرتينووس وانبوه منزويوان فوي مكوان ، وتطلوع وبقي مع الشيخ ثمانية وأربعون ، فذبحهم البربر جميعا ، 
االبن إلى فوق فرأى المالئكة يضعون األكاليل على رؤوس الشيوخ الذين قتلوا ، فقال ألبيه : ها أنا أرى قوما 
روحانيين يضعون األكاليل على رؤوس الشيوخ فأنوا مواض ألخوذ لوي إكلويال موثلهم ، فأجابوه أبووه : وأنوا أيضوا 

ي . فعاد االثنان وظهرا للبربر فقتلوهما وناال إكليل الشهادة . وبعد ذهاب البربر نوزل الرهبوان اذهب معك يا إبن
من القصر وأخذوا األجساد ووضوعوها فوي مغوارة وصواروا يرتلوون ويسوبحون أمامهوا كول ليلوة . وجواء قووم مون 

لشيوخ إلى مكانوه ، وكوذلك أتوى البتانون وأخذوا جسد األنبا يوأنس ، وذهبوا به إلى بلدهم . وبعد زمان أعاده ا
قوم من الفيوم وسرقوا جسد ذيوس ابن مرتينووس ، وعنودما وصولوا بوه إلوى بحيورة الفيووم ، أعواده موالك الورب 
إلى حيث جسد أبيه . وقود أراد اآلبواء عودة مورات نقول جسود الصوبي مون جووار أبيوه فلوم يمكونهم . وكوانوا لكموا 

باء في رؤيا الليل من يقول سبحان اهلل . نحن لم نفتورق فوي الجسود نقلوه يعود إلى مكانه . وقد سمع أحد اآل
وال عند المسيح ايضوا ، فلمواذا تفرقوون بوين أجسوادنا ؟ . ولموا ازداد االضوطهاد وتوالوت الغوارات والتخريوب فوي 
البريووة ، نقوول اآلبووواء األجسوواد إلووى مغوووارة بنوهووا لهووم بجووووار كنيسووة القووديس مقووواريوس . وفووي زمووان األنبوووا 

ؤدسيوس البابا الثالث والثالثين بنوا لهم كنيسة . ولما أتى األنبا بنيامين البابا الثامن والثالثوون إلوى البريوة ثا
، رتب لهم عيدا في الخامس من أمشير وهو يوم نقل أجسادهم إلى هذا الكنيسة . وموع مورور الوزمن تهودمت 

الجووهري فبنوي لهوم كنيسوة حووالي أوأخور القورن  كنيستهم فنقلوهم إلى إحدى القاللي حتى زمان المعلم إبراهيم
الثامن عشر للميالد ونقلوا األجساد إليها . وال زالت موجوودة إلوى اليووم بودير القوديس مقواريوس . أموا القاليوة 

 ". التي كانوا بها فمعروفة إلى اليوم بقالية "أهميه ابسيت" ) أي التسعة واألربعين ( صالتهم تكون معنا آمين
 
 د القديس بجوشإستشها" 

في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديس بجوش كان رجال غنيا محبا للفقراء والمساكين ولما أثوار دقلوديانوس 
االضوطهاد علووى المسويحيين ظهوور رئوويس المالئكوة ميخائيوول ودعوواه أن يشوهد للسوويد المسوويح أموام الوووالي فقووام 

إيمانه جهرا . الطفوه الووالي كثيورا لعلوه يرجوع فتمسوك  بتوزيع كل ممتلكاته على الفقراء وذهب إلى الوالي يعلن
بإيمانووه فألقوواه فووي السووجن ولمووا سوومعت والدتووه جوواءت تعاتبووه كيووف يتركهووا دون أن يشووركها معووه فووي إكليوول 
الشووهادة وبقيووت معووه طوووال الليوول يصوولبان معووا لكووي يهبهووا اهلل إكليوول الشووهادة وفووي الصووباح اسووتدعي الوووالي 

تسووير معووه وتعلوون إيمانهووا فووأمر الوووالي بقطووع رأسووها . أمووا القووديس فعذبووه الوووالي  القووديس بجوووش فكانووت أمووه
بعذابات كثيرة وأخيرا أمر بقطع رأسه فنوال إكليول الشوهادة وقود توم ذلوك بقريوة طموا التابعوة لقواو .بركوة صولواته 

 " فلتكن معنا آمين .
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 نياحة القديسة أنسطاسيا" 
يا . وهذه كانوت مون اعورق العوائالت بمدينوة القسوطنطينية . وألنهوا في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة أنسطاس

كانت جميلة وذات أخالق حميودة ، فقود طلبهوا الملوك يوسوتينيانوس ليتزوجهوا . فأبوت ومضوت فأعلموت زوجوة 
الملك بذلك . فأرسلتها إلى اإلسكندرية على سفينة خاصة ، وهناك بنت لها ديرا خارج المدينة سمي باسمها . 

لم الملك بأمرها أرسل فوي طلبهوا . فهربوت إلوى بريوة شويهيت متشوبهة بأحود األموراء . واجتمعوت باألنبوا ولما ع
دانيال قمص البرية وأطلعته على أمرها . فأتى بها إلى مغارة ، وأمر أحد الشيوخ ان يمال لها جرة ماء مرة كول 

سنة دون ان يعلم أحد انهوا امورأة .  18أسبوع ، ويتركها عند باب المغارة وينصرف . فأقامت على هذا الحال 
وكانت تكتب أفكارها على شقفة من الخزف وتضعها على باب المغارة ، فيأخذها الشيخ الوذي كوان يحضور لهوا 
الماء دون ان يعرف ما هو مكتوب فيها ويعطيها للقديس دانيال . وفي بعض األيوام أتوى بالشوقفة إلوى الشويخ 

بنا نواري جسد القديس الذي في المغارة التراب . فلما دخلوا إليها وتبواركوا مون فلما قراها بكى وقال لتلميذه قم 
بعضهم . قالت لَلنبا دانيال من اجل اهلل ال تكفني إال بالوذي علوى ثوم صولت وودعوتهم وتنيحوت بسوالم . فبكيوا 

دفناهوا وعوادا إلوى  عليها واهتما بدفنها . فلما تقدم التلميذ ليكفنها عرف انهوا امورأة فتعجوب وسوكت . وبعود ان
مكانهما خر التلميذ أمام القديس دانيال قائال . من اجل اهلل يا أبي عرفني الخبر ألني رأيت انها امرأة . فعرفه 
الشيخ قصتها وأنها من بنات أمراء القسطنطينية ، وكيف انها سلمت نفسها للمسيح ، تاركوة مجود هوذا العوالم 

 " مجد دائًما أبدًيا آمين .الفاني . صالتها تكون معنا ولربنا ال
 

 شهادة التسعة واألربعين شيخا شهداء برية شيهات
ذندده اءددؤقل قا  ذدداا عددا أ دد   ددا  و ددال أحددب ق ذدداء  غددا  قاذ ذدد  علدد" قاددبي ، وندداا فدد  قاددبي   ءددول  ددا قا لددك وق 

 ءول قا لك   ئنم   ق ذًا لذحاا قاذ ذ  ج ياًا  و أ  إذا48ال  ذاا  ا أ قب أا يءت اب فليذر"، فذر"  ع قا يخ 
يضاوا ق ناايل عل"  ؤو  قا يوخ  فل ب قنذا وق ب وقءت دابوق  اادا  وادا يدت نا أحدب  دا نردل جءدب قاوادب 

 ذايبًق عا أذيه 
  مسرى وهو يوم نياحة القديس يوحنا الجندي5وتقرأ هذه القراءات أيضًا يوم 

نو  نضددسااب قا ءدديحييا ندداا يتظددا   ذ وقفرددم و ددو ندداا  ددا جنددوب قا لددك يوايددانو  قاندداف   وا ددا أ ءددله يوايددا
قاجنوب عل" إضدسااب ا واندا نداا فد  قاحريردم يدبقفع عدناا ويادا لاا ذااحءدن" ويرضد  حاجداتاا  ونداا  وقظذدًا 

 عل" قاصوا وقاص ة وقاصب ات وعاهلل ذا ًق وأظا  قهلل  ا  ذ ه عجائب 
 

 السنكسار اليوم
ابد يوحنا الجندي . وقد ولد من أبوين مسيحيين تقيين في مثل هذا اليوم تنيح القديس الع مسرى5

ولما نشأ انتظم في سلك جنود الملك يوليانوس الكافر ، وحدث أن أرسله يوليانوس مع 
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بعض الجنود الضطهاد المسيحيين فكان يتظاهر بموافقة الجنود على اضطهادهم ولكنه كان 
هم وكان أيضا مداوما على الصوم في الحقيقة يدافع عنهم ويعاملهم بالحسنى ويقضي حاجات

 والصالة والصدقات وعاش عيشة األبرار حتى تنيح بسالم وأظهر اهلل من قبره عجائب كثيرة . 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
افرحووا أيهوا الصوديقون بوالرب وتهللووا، للمسوتقيمين ينبغوي  " -(:2: 01موز+ 21،1: 02مزمور العشية )موز

 " سبيح، من أجل هذا نبتهل إليك، كل األبرار فى أوان مستقيم. هلليلوياالت
وندداا ااددا فدد ح فدد  ق  ض اربقءددتاا، وندداا  ددلق قاددد ح ع ذددوا = إفرحوووا أيهووا الصووديقون بووالرب  ز ددو  قاا دديم:

  ددا إنت ددف عظددا  حذددم قهلل يءددذحه، و ددا يءددذح ي تلددئ ذدداا وح= للمسووتقيمين ينبغووي التسووبيحأفدد قحاا ق ذبيددم  
 ( و ا ي تلئ ذاا وح يد ح 18:5،19)أف

قانددل يذتاددل ويصددل  ويدد نا ايحصددل علدد"  ددلق قا جددب = موون أجوول ذلووك تبتهوول إليووك كوول األبوورار فووي أواٍن مسووتقيم
)فدد  نءددلم ذيدد وت( إلفدد  و ددت يجددبك فيددهإل فدداا ز و  = فووي أواٍن مسووتقيمقاءدد اوي وعلدد"  ددلق قاددد ح  نددا و ندداك  

ا وقا قا ءتريا قالي يرذل قهلل فيه تءاذيحنا  و و ت ننوا تائذيا فيه، ف   ذول أصً  يتنلا عا قاتوذم وقاغد قا  ف
  ءتريا  اصلوقت قالاسئ قا نح ف ذل قاصلوقت ترذل   ا يحيا ف  إءترا م و له    قات ج م  نا  أوقا  

 
 -(:41-04:20متإنجيل العشية )

 قي سالما بل سيفا.ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت الل -04  " 
 فاني جئت الفرق االنسان ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ضد حماتها. -05 
 و اعداء االنسان اهل بيته. -01 
 من احب ابا او اما اكثر مني فال يستحقني و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يستحقني. -01 
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني. -08 
 من وجد حياته يضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها. -09 
 من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي ارسلني. -40 
 من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ و من يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. -42 
 " لكم انه ال يضيع اجره و من سقى احد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول -41 

ضسااب  =ال تظنوا إني جئت أللقي سالمًا على األرض إنجيل قاا يم: ضب قا ؤ نيا  انا  بل سيفاً ذل ضيق وق 
(  و ددا أحددب حيدداة جءددبه وأنندد  27:14ياسدد  فدد  بقلددل  لددوب قا ددؤ نيا ءدد  ًا اددي  ن ددا ياسدد  قاادداااإل )يددو

و دؤالء قا دابقء أحذدوق . أو أموًا أكثور منوي فوال يسوتحقني مون أحوب أبواً قا ءيح أ اا قنضدسااب فادو ال يءدتحره  
 قا ءيح أني   ا حياتاا فإءتحروق قا جب 
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ابتهجوا أيها الصوديقون بوالرب، للمسوتقيمين ينبغوي التسوبيح، طووبى لَلموة  " -:(21،2: 01مز)مزمور باكر 
 " التي الرب إلهها، والشعب الذي اختاره ميراثاًله. هلليلويا

= طوبى لَلمة التي الورب هوو إلههواند   دا وا  ز و  قاا يم  = إبتهجوا أيها الصديقون بالرب  ز و  ذان :
 فاهلل  و قالي ياس  قاغد قا وقاد ح وقاذ نات 

 
 -(:10-21:1لوإنجيل باكر )

و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع  -21 "  
 شليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.اليهودية و اور 

 و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون. -28 
 و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع. -29 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل. -10 
 طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم ايها الباكون االن النكم ستضحكون. -12 
 طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن االنسان. -11 
 " يفعلون باالنبياءافرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء الن اباءهم هكذا كانوا  -10 

طوبواكم إذا أبغضوكم النواس.. إفرحووا وتهللووا فوي ذلوك اليووم فوإن هوا ن   جزقء قا للدص ابذد ق    إنجيل ذان :
  لق  و قا جب قالي ينتظ   ا إحت ل قاءيف تا نًا ء ا قااااا = هوذا أجركم عظيم في السماء

 
 -(:24-0:21عبالبولس )

 الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا و تخوروا في نفوسكم. فتفكروا في الذي احتمل من -0 "  
 لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. -4 
 و قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تخر اذا وبخك. -5 
 الن الذي يحبه الرب يؤدبه و يجلد كل ابن يقبله. -1 
 تحتملون التاديب يعاملكم اهلل كالبنين فاي ابن ال يؤدبه ابوه.ان كنتم  -1 
 و لكن ان كنتم بال تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول ال بنون. -8 
 ثم قد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين و كنا نهابهم افال نخضع باالولى جدا البي االرواح فنحيا. -9 
 لة حسب استحسانهم و اما هذا فالجل المنفعة لكي نشترك في قداسته.الن اولئك ادبونا اياما قلي -20 
و لكن كل تاديب في الحاضر ال يرى انه للفرح بل للحزن و اما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر  -22 

 للسالم.
 لذلك قوموا االيادي المسترخية و الركب المخلعة. -21 
 كي ال يعتسف االعرج بل بالحري يشفى.و اصنعوا الرجلكم مسالك مستقيمة ل -20 
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 " اتبعوا السالم مع الجميع و القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب -24 
 نا ن   ق اا يءد ح ذده قاد ب التأبيدب ويجدب أا نرذلده  حردًا ال يوجدب عصد  إءت دااب قآلا، واندا توجدب  قاذوا :

 اا التأبيب  فاالي يحذه قا ب يؤبذه ذاض قآلالا فال ال نحت لاا حت" او ع فنا أا قهلل يء ح ذ
 

  -(:29-21:4بط2الكاثوليكون )
 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصابكم امر غريب. -21  "
 بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين. -20 
يرتم باسم المسيح فطوبى لكم الن روح المجد و اهلل يحل عليكم اما من جهتهم فيجدف عليه و ان ع -24 

 اما من جهتكم فيمجد.
 فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره. -25 
 و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد اهلل من هذا القبيل. -21 
 داء القضاء من بيت اهلل فان كان اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعون انجيل اهلل.النه الوقت البت -21 
 و ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهران. -28 
 " فاذا الذين يتالمون بحسب مشيئة اهلل فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير -29 

إذًا ال تسووتغربوا موون البلوووى المحرقووة التووي تحوودث بيوونكم. بوول كمووا إشووتركتم فووي ق  قااددااا نلدده ضددي قانددايواينوا:
 .أوجاع المسيح إفرحوا لكي تفرحوا بإبتهاج في إستعالن مجده

 
 -(:20-0:8أعاإلبركسيس )

و اما شاول فكان يسطو على الكنيسة و هو يدخل البيوت و يجر رجاال و نساء و يسلمهم الى  -0  " 
 السجن.

 ذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة.فال -4 
 فانحدر فيلبس الى مدينة من السامرة و كان يكرز لهم بالمسيح. -5 
 و كان الجموع يصغون بنفس واحدة الى ما يقوله فيلبس عند استماعهم و نظرهم االيات التي صنعها. -1 
ثيرون من المفلوجين و الن كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم و ك -1 

 العرج شفوا.
 فكان فرح عظيم في تلك المدينة. -8 
و كان قبال في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه شيء  -9 

 عظيم.
 و كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة اهلل العظيمة. -20 
 ونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال بسحره.و كانوا يتبع -22 
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و لكن لما صدقوا فيلبس و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت اهلل و باسم يسوع المسيح اعتمدوا  -21 
 رجاال و نساء.

و سوويمون ايضووا نفسووه اموون و لمووا اعتموود كووان يووالزم فيلووبس و اذ راى ايووات و قوووات عظيمووة تجوورى  -20 
 " اندهش

قهلل حدددول .. شووواول يضوووطهد الكنيسوووة.. والوووذين تشوووتتوا كوووانوا يجولوووون مبشووورين بكلموووة اهلل نووورى قنذ نءدددي :
فكوووان فووورٌح عظووويم فوووي تلوووك قنضددسااب ذ ندددم النددد قزة  اندددا  ندداك عجائدددب يا لادددا قهلل ذوقءدددسم قانددا زيا فنءددد ع 

و دددددددددددددددله  ددددددددددددددد  قانصددددددددددددددد ة فددددددددددددددد  قا ءددددددددددددددديحيم  فووووووووووووووورح وسوووووووووووووووط اآلالمإلًق ءددددددددددددددد م قاننيءدددددددددددددددم . المدينوووووووووووووووة
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            من شهر طوبهاليوم الثالثون 

  شهادة العذارى هلبيسا وبستة
 وأغابي وصوفيا أمهم

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 العشووية: مزمووور
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (15،14: 11مز)
 (20-1:11)مت
 (0،1: 8مز)

 (14-25:4)يو
 (12-8:5)أف

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (24-5:0بط2)
 (24-5:12)أع
 (21: 44مز)

 (20-2:15)مت

 
 -(:20-2:15متإنجيل القداس )

 حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى اخذن مصابيحهن و خرجن للقاء العريس. -2 " 
 و كان خمس منهن حكيمات و خمس جاهالت. -1 
 اما الجاهالت فاخذن مصابيحهن و لم ياخذن معهن زيتا. -0 
 و اما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. -4 
 نمن. و فيما ابطا العريس نعسن جميعهن و -5 
 ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فاخرجن للقائه. -1 
 فقامت جميع اولئك العذارى و اصلحن مصابيحهن. -1 
 فقالت الجاهالت للحكيمات اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. -8 
 كن.فاجابت الحكيمات قائالت لعله ال يكفي لنا و لكن بل اذهبن الى الباعة و ابتعن ل -9 
 و فيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس و المستعدات دخلن معه الى العرس و اغلق الباب. -20 
 اخيرا جاءت بقية العذارى ايضا قائالت يا سيد يا سيد افتح لنا. -22 
 فاجاب و قال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن. -21 
 " ياتي فيها ابن االنسان فاسهروا اذا النكم ال تعرفون اليوم و ال الساعة التي  -20 
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عا  يل قاءيب قا ءيح عا قاالق   قاحني دات وقاادلق   قاجدا  ت  وقاادل قء ايءدت فردس  د   دا  إنجيل قاربق :
اددا تتددزوج ذددل نددل نددد  أحذددت قا ءدديح ونانددت أ ينددم ادده  فااربيءددم ذائيءددم صدداحذم ذيددت قاددبعا ة صددا ت ذتوذتاددا 

 زقن  إا" ذتول عل قء  الاك  ال ق ذاء إا قاتوذم تحول قا
وقاننيءدم  ندا نلادا   يلدم ذا د  عدلق  ، اندا  نداك قاحني دات و نداك قاجدا  ت  وقاننيءدم ترد أ  دلق قادصدل فندل 

  ا نحتدل ذاا قايوا  ا  ايبقت و ق ذات و بيءات  نلاا نا علق   حني ات 
 

بائها إليه يقدمن، يبلغن يدخلن إلى الملك عذارى فى إثرها، جميع أقر  " -(:21: 44مزمور إنجيل القداس )مز
 "بفرٍح وابتهاج، يدخلن إلى هيكل الملك. هلليلويا 

قا لك  و قا ءيح  ونل ند  عل قويم أحذت قا ءديح ت دتاق = ُيدِخلن إلى الملك عذارى في إثرها : ز و  قاربق 
لق   قالددوقت  أا تدأت  ذنددو  عل قويدم ألدد   ال ءديح  ولادك ذندد قزتاا أو ذءدي تاا قااسد ة  و أيندا فدد   صدص قااد

ي اناا   نحتدل ذاا قايوا ندو  نيي ة آ نت حيا  أوق يذاتاا وق 
إل  أي أ  ذائاددا  حذتاددا فدد  قا ءدديح أحذددوق قا ءدديح   ددله  يددل  ددول ذنددات أو  ددليا = جميووع أقربائهووا إليووه ُيقوودَّْمنَ 

 ( 9:5اا و  قان يب إل  أوق  حذتاا اه إل ا حذيذك  ا حذيب أيتاا قاج يلم ذيا قانءاء  إل )نهلل
 

 طوبة 00  -السنكسار:
 إستشهاد العذارى بيستيس وهلبيس وأغابي وامهن صوفية"  

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسات العذاري المطوبات بيستس و هلبيس و أغابى و امهن صوفية . التي 
س اي كانت من عائلة شريفة بأنطاكية . و لما رزقت بهؤالء الثالث بنات دعتهن بهذه االسماء : بيست

االيمان ، و هلبيس اي الرجاء ، و أغابى اي المحبة . و لما كبرن قليال مضت بهن إلى رومية لتعلمهن 
العبادة و خوف اهلل .فبلغ امرهن إلى الملك ادريانوس المخالف فامر باحضارهن اليه . فشرعت امهن تعظهن 

ن ان تخور عزيمتكن و ييغرنكن مجد و تصبرهن لكي يثبتن على االيمان بالسيد المسيح و تقول لهن : اياك
هذا العالم الزائل ، فيفوتكن المجد الدائم . اصبرن حتى تصرن مع عريسكن المسيح ، و تدخلن معه النعيم . 
و كان عمر الكبري اثنتي عشرة سنة ، و الثانية أحدي عشرة سنة ، و الصغري تسعة سنوات . و لما وصلن 

االوثان و هو يزوجها ألحد عظماء المملكة و ينعم عليها بانعامات إلى الملك طلب إلى الكبري ان تسجد 
جزيلة فلم تمتثل المره . فامر بضربها بالمطارق و ان تقطع ثدياها و توقد نار تحت اناء به ماء يغلي و 

توضع فيه ، و كان الرب معها ينقذها و يمنحها القوة و السالم ، فدهش الحاضرون و مجدوا اهلل ، ثم امر 
ع راسها . و بعد ذلك قدموا له الثانية فامر بضربها كثيرا و وضعها ايضا في االناء ثم أخرجوها و قطعوا بقط

راسها . اما الصغري فقد خشيت امها ان تجزع من العذاب ، فكانت تقويها و تصبرها . فلما امر الملك بان 
فامر الملك ان تطرح في النار فصلت تعصر بالهنبازين ، استغاثت بالسيد المسيح ، فارسل مالكه و كسره . 

و رسمت وجهها بعالمة الصليب و القت بنفسها فيها . فابصر الحاضرون ثالثة رجال بثياب بيض محيطين 
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بها ، و االتون كالندي البارد . فتعجبوا و امن كثيرون بالسيد المسيح فامر بقطع رؤوسهم . ثم امر الملك 
ة في النار ، و كان الرب يقويها فلم تشعر بالم . و أخيرا امر الملك ان توضع في جنبي الفتاة سفافيد محما

بقطع راسها . ففعلوا كذلك فحملت امهن اجسادهن إلى خارج المدينة ، و جلست تبكي عليهن ، وتسالهن ان 
يطلبن من السيد المسيح ان يأخذ نفسها هي ايضا . فقبل الرب سؤلها و صعدت روحها إلى خالقها . فاتي 

المؤمنين و أخذوا االجساد و كفنوها و دفنوها باكرام جزيل . اما الملك ادريانوس فقد اصابه الرب بعض 
بمرض الجدري في عينيه فاعماهما ، و تدود جسمه و مات ميتة شنيعة ، و انتقم الرب منه الجل العذاري 

 القديسات . 
 " صلواتهن تكون معنا . و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 41ياحة البابا مينا األول الن" 
  41في هذا اليوم تذكار نياحة البابا مينا األول ال

من رهبان دير األنبا مقار ببرية شيهيت ، جلس على كرسي اإلسكندرية خلًفا للبابا ميخائيل األول ، وكان 
نبا مينا األول انتخابه بإجماع آراء اإلكليروس والشعب . وعند الرسامة رغب في أن يحتفظ باسمه فأصبح األ 

ش( . ولما تسلم مقاليد الرئاسة الروحية العليا أخذ يعلم الشعب ويوضح له معنى اإليمان 414م )115سنة 
األرثوذكسي ، كما أخذ يبني الكنائس المتهدمة . وكان يعمل بفرح روحي انعكس على وجهه فكان الشعب 

األول أن ينجز هذه األعمال البناءة في سرعة يتعجب من النعمة البادية عليه ، وقد استطاع األنبا مينا 
 وهدوء ألن التفاهم ساد العالقات بين األقباط ووالي البالد إذ ذاك .

 راهب يطلب إقامته بطريرًكا
لكن عدو الخير لم يدع األنبا مينا يستمتع بجهوده الروحية طوياًل، فجاءت التجربة هذه المرة من الداخل من 

تودد إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ثم طلب منه العمل على إقامته  أحد الرهبان اسمه بطرس ،
بطريرًكا على كرسي اإلسكندرية ، فكتب الخليفة إلى أبي العون والي مصر ليحقق رغبة الراهب . كان أبي 

م عاد واعتقل العون يحترم البابا مينا إال أنه اضطر لتنفيذ أوامر الخليفة فاعتقل البابا في دار الوالية ، ث
األساقفة لرفضهم تنفيذ طلب ذاك الراهب . واشتغل األنبا مينا وأساقفته بطالء المراكب سنة كاملة دون أن 
يبدو منهم أي ألم أو ضجر ، وأخيرًا إذ ازداد بطرس في تشامخه مع الوالي نفسه أمر بحبسه ، ثم أذن 

 رمين .لساعته لَلنبا مينا وأساقفته بأن يعودوا إلى كراسيهم مك
قضى األنبا مينا سنواته األخيرة في افتقاد شعبه واستنهاضه للجهاد وفي تجديد الكنائس ، خاصة أن الوالي 
صالح بن علي نهج منهج أبي العون في إنصافه للمسيحيين وفي حسن معاملته للشعب المصري عامة . ثم 

 وعشرة أشهر . انتقل البابا إلى كنيسة األبكار وكانت أيام باباويته ثماني سنين
 " . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس إبراهيم المتوحد" 
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في مثل هذا اليوم أيضا تنيج القديس إبراهيم المتوحد . ولد بمدينة الرها من بالد ما بين النهرين في بداية 
ياة التقوى محبا للعبادة وأشتاق إلى حياة القرن الرابع الميالدي من أبوين مسيحيين تقيين فشب على ح

الرهبنة وطلب كثيرا إلى اهلل أن يدبر أمر خالصه فسكن في مغارة في الجبل القريب من مدينته وظل أهله 
يبحثون عنه فوجدوه في المغارة فأرادوا أن يأخذه معهم فرفض وطلب منه أن ال يزوروه مرة أخرى . بعد مدة 

قة صغيرة يتنأول منها طعامه وظل في هذه الوحدة نحو خمسين عاما فكان مثاال أغلق مغارته وترك فيها طا
 للمتوحدين بسيطا للغاية في معيشته . 

كان بالقرب منه قرية مملوءة بالوثنيين األشرار ولم يستطع أحود مون المسويحيين أن يودخل إليهوا ليبشور أهلهوا 
ة مون القوديس إبوراهيم المتوحود أن يوذهب إلوى بالسيد المسيح فطلوب القوديس يعقووب السوروجي أسوقف المنطقو

القرية ويبشر أهلها بالسيد المسيح فشعر بدافع قوي لهذه الخدمة . فخرج من مغارته ودخل إليها وبدأ ينوادي 
بالسيد المسيح فأضطهده الوثنيون وضوربوه بقسواوة وطوردوه خوارج القريوة . ظول خوارج القريوة يصولي إلوى اهلل 

تجاب اهلل صوالته وحورك قلووبهم فوذهبوا اليوه فووعظهم بكوالم الحيواة األبديوة واإليموان لكي يفتقدهم برحمته فاسو
بالرب يسوع المسيح فتأثر بعضهم وطلبوا منه الصفح عما أساءوا اليه وظلوا يسمعون منوه كوالم الحيواة حتوى 

عوددا كثيورا وظول آمنوا باسم المسيح وطلبوا العماد . فأرسل إلى األسقف برغبوة أهول القريوة فوأتى وعمود مونهم 
القديس إبراهيم يعلمهم ويثبتهم في اإليمان مدة من الزمن وأخيورا عواد إلوى مغارتوه ليسوتأنف حيواة الوحودة مورة 
أخوري . كوان ألخيوه ابنوة اسوومها موريم موات أبواهوا وتركاهوا وحيوودة اسوتطاع الشويطان أن يسوقطها فوي الخطيووة 

كنت فوي مغوارة مجواورة لمغارتوه وسوارت سويرة رهبانيوة فاستطاع بمعونوة الورب أن يعيودها إلوى حيواة التوبوة وسو
 عاما . بركة صلواته  85حسنة . ولما أكمل القديس إبراهيم سعيه الصالح رقد في الرب بالغا من العمر 

 " فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 

)محبووة( وعمرهووا  وأغووابيسوونة 22سوونة وهلبيسووا )رجوواء( وعمرهووا 21شووهادة العووذارى بسووتة )إيمووان( وعمرهووا 
و دؤالء ءد ع عدناا قا لدك أب يدانو  فذدبأ يادلذاا وأ ادا ت دجااا ونداا قاد ب  سنوات. وصوفيا )حكمة( أمهم.9

ينرل ا وي نحاا قاردوة وقاءد ا، وذءدذب  دلق آ دا نييد وا فرسدع قا لدك  ؤوءداا يدا  سدع  ؤو  قاذندات  وح لدت 
ءددتجاب ااددا قادد ب وضدد ب قادد ب أ اددا أجءدداب ا وجلءددت تذندد  وسلذددت أا يألددل قاءدديب قا  ءدديح ندءدداا  ااددا وق 

 قا لك ذ  ض قاجب ي ف  عينيه وبوب جء ه و ات  يتم  نيام 
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 نياحة القديسة تاؤبستي.  توت10
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 نياحة القديسة ثاؤذورا التي رهبنها البابا أثناسيوس الرسولي.  برموده22
 شهادة القديسة سارة وولديها  برموده15
 شهادة القديسة أفرونية الناسكة.  أبيب2
 شهادة القديسة أوفيمية.  أبيب21
 نياحة القديسة مريم المجدلية.  أبيب18
 نياحة القديسة بائيسة.  مسرى1
 شهادة القديسة يوليطة. مسرى1
 تذكار نياحة القديسة مريم المعروفة بإسم مارينا الناسكة.  مسرى25
 نياحة القديسة إيريني.  مسرى12

 
 

 السنكسار  ليوما
 إستشهاد القديسة صوفيا توت5

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة صوفيا . هذه كانت تتردد على الكنيسة مع جارات لها 
مسيحيات . فآمنت بالسيد المسيح وأرادت أن تصير مسيحية فقصدت أسقف منف . فعمدها 

إلى اقلوديوس الوالي أنها تعمدت باسم اآلب واالبن والروح القدس . والزمت الكنيسة فوشى بها 
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، فأستحضرها وأستخبرها عن ذلك ، فأقرت ولم تنكر . فعذبها بعذابات كثيرة ، منها أنه ضربها 
بأعصاب البقر ، ثم كوى مفاصلها . ومع ذلك كانت تصيح أنا مسيحية ، فأمر بقطع لسانها ، 

د كثيرة . فلم تمل إلى كالمها . وأعادها إلى السجن . وأرسل لها زوجته تالطفها وتعدها بمواعي
فأمر بقطع رأسها . فصليت عند ذلك صالة طويلة . وسألت اهلل أن يسامح الملك وجنده بسببها 
. ثم أحنت عنقها للسياف فقطع رأسها ، وأخذت امرأة مسيحية جسدها الطاهر بعد أن قدمت 

انت تظهر منه آيات كثيرة . للجند أمواال كثيرة ولفته بلفائف ثمينة ، ووضعته في منزلها ، وك
وكانوا يوم عيدها ينظرون نورا عظيما يشع من جسدها الطاهر . وتخرج منه روائح طيبة . 

ولما ملك قسطنطين البار وسمع بخبرها أرسل فنقل الجسد المقدس إلى مدينة القسطنطينية بعد 
ولربنا المجد دائًما أن بنى له كنيسة عظيمة ووضعوه فيها . . صالتها وبركاتها تكون معنا ، 

 أبديا . آمين .
 تذكار إستشهاد القديس ماماس أو ماما

كان والدا القديس وهما ثيؤدوتس وروفينا حواّرين فوي الوروح ، موواظبين علوي العبوادة ، يفتقودان 
العائالت ويثبتانها في اإليمان ، ويخدمان الفقراء والمحتواجين فأحبهموا الشوعب جوًدا . لكون عودو 

لووي بعووض النوواس أن يشوووا بهمووا لوودي الحوواكم الكسووندروس . اسووتدعاهما وأمرهمووا الخيوور أوعووز إ
ذ الحظ إصرارهما علي اإليمان أرسلهما  ذ رفضا جلدهما وألقاهما في السجن . وا  بعبادة األوثان وا 
إلووي فوسووتوس حوواكم قيصوورية ، وكانووا قوود تعبووا جووًدا موون طووول السووفر علووي األقوودام بغيوور طعووام . 

 ل أما هما فلم يباليا بالتهديد .هددهما فوستوس بالقت
سقط ثيؤدوتس ميتًا بسبب التعب الشديد ، ثم ولدت روفينا طفال ذكورًا وماتوت فوي الحوال قبول أن 

 تدعوه باسم معين . هكذا ُولد الطفل في السجن ولم ينظراه والداه .
 دعوته ماما أو ماماس

عيت أن تذهب إلي السجن وتسأل رأت سيدة مؤمنة تقية تدعي أميا رؤيا أثناء صالتها ، حيث دُ 
عن طفٍل حديث الوالدة يتيم الوالودين . ذهبوت إلوى السوجن ودبور لهوا الورب أن تسوتلم الطفول وأن 

 تأخذ الجثمانين حيث دفنتهما في بستان كانت تملكه ، وكانت تفوح منهما روائح عطرية .
دي والدتووه التووي تبنتووه اهتمووت أميووا بالطفوول وحسووبته وديعووة السووماء لهووا . كبوور الطفوول وكووان ينووا

 "ماما" )باليونانية ماماس( ، ولفرحها الشديد به كانت تناديه "ماما" .
تمتع بكلمة اإلنجيل وتعلم الصالة وكان يفرح بسير القديسين الشهداء ، خاصة سيرتي والديه . 

 وفي الخامسة من عمره التحق بمدرسة الكنيسة حيث تعلم الكثير عن الكتاب المقدس .
الثانية عشر من عمره ماتت مربيته أميوا ، فقودم كول موا ورثوه عنهوا للكنيسوة التوي قاموت  إذ بلغ

 بتوزيعه علي الفقراء . 
 كان يشهد للسيد المسيح بين الوثنيين فاجتذب كثير من الشبان لإليمان .
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 استدعاؤه
م يووذكر القديسووان باسوويليوس وغريغوريوووس النزينووزي عوون القووديس ماموواس أنووه كووان راعًيووا للغوون

بقيصرية كبادوكيا ، اهتم برعاية بعض األغنام حيث كان يشرب من لبنهوا ويصونع جبًنوا . وكوان 
منذ حداثته يسعى إلى ملكوت اهلل من كول قلبوه ، فكورس نفسوه للخدموة . اجتموع حولوه كثيورون 
فكان يشهد للسيد المسيح ويكرز ببشوارة الخوالص ، كموا كوان يهوتم بإطعوامهم جسودًيا . وبسوبب 

 م .115تحمل تعذيًبا وحشًيا بكل فرٍح إلى أن نال إكليل الشهادة حوالي سنة إيمانه 
عون  Aurelianبحسب التقليد الشرقي استشهد القديس مامواس فوي زمون اإلمبراطوور أوريليوان 

طريق الرجم بينما كان ما يزال حدثًا . ولكن التقليد الغربي يوذكر عنوه أنوه تعورض لتعوذيب طويول 
 إلى أن صار شيًخا .جًدا منذ كان حدثًا 

وشي به أهل الشوبان الوذين قبلووا اإليموان لودي الحواكم الجديود ديمقريطووس ، فاسوتدعاه وحواول 
 إغراءه فلم يفلح .

بعث به إلى اإلمبراطور الذي استخف به كصبي صغير . أمر اإلمبراطوور بضوربه بالعصوي حتوى 
اشوتهي أن ُيقودم محرقوة للورب . لوم تهرأ جسده وأودع في السجن أوقدوا نوارًا إلرهابوه ، أموا هوو ف

 ُيلق في النار إذ لم يصدر اإلمبراطور أمرًا بذلك .
أموور الملووك بربطووه بالسالسوول وطرحووه فووي البحوور ، لكوون عنايووة اهلل أنقذتووه إذ قذفتووه األمووواج إلووي 

 الشاطئ ، وانطلق ماماس إلي التالل المجاورة وسكن بين الوحوش كصديٍق لها .
 اتهامه بالسحر

دو الخير فأثار البعض ضوده ، إذ وشووا ضوده لودي حواكم المنطقوة وادعووا أنوه سواحر . حسده ع
أرسوول إليووه جماعووة موون الجنوود للقووبض عليووه ، فاسووتقبلهم بكوول محبووة وبشاشووة ، واسووتأذنوه أن 
يووذهب معهووم إلووي الحوواكم . شووهد الجنوود بأنووه لوويس سوواحرًا وال باإلنسووان الشوورير . اغتوواظ الحوواكم 

 ور الذي أمر بتعليقه وتمشيط جسمه وتقطيع لحمه ثم إلقائه في السجن .فأرسله إلى اإلمبراط
ضوومد الوورب جراحاتووه ، فجوواء إليووه المسووجونون وكووانوا يئنووون موون شوودة الجوووع ، فصوولي ألجلهووم 

 وأرسل اهلل لهم من يقدم لهم طعاًما ، ثم انفتحت أبواب السجن وخرج المسجونون .
ذ سقطت أمطار غزيرة انطفأت النيران . أمر اإلمبراطور أمر اإلمبراطور بإلقائه في أتون نار ،  وا 

عاًمووا . ُدفوون فووي مدينووة قيصووارية الكبووادوك  25بقطووع رأسووه فسوولم الووروح ، وكووان عمووره حوووالي 
 بآسيا الصغرى .
عنه أنه خرج ليعيش في القرية مع الحيوانوات ، وكوان يتغوذى علوى  Orpheusروى أورفيوس 

الُمَعووذِّبين الحيوانووات المفترسووة عاملتووه الوحوووش كووراٍع وسووط  اللووبن والعسوول . ولمووا أطلووق عليووه
حمالنه ، فكانت تسوتلقي عنود قدميوه فوي خضووٍع وسوعادٍة . ثوم أطلقووا عليوه أسوًدا ضوخًما فكوان 
يلعوق قودمّي الشوهيد ، وحووين ذهوب الجنوود الُمَعووذِّبين لرؤيتوه أمسوكهم األسوود وألقواهم عنود قوودمّي 
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 توت . 4طية في الشهيد . تعيد له الكنيسة القب
هووذا الشووهيد هووو راعووي هووذه المدينووة )قيصووارية الكبووادوك( اآلن بوجووود أعضووائه المكرمووة فيهووا . 
وكما كان راعًيا لَلغنام عديمة النطق في حياته الزمنية ، اآلن يرعى نفوس سكان هذه المنطقة 

 بشفاعته والبركات التي يحصلون عليها بصلواته .
 وسالقديس غريغوريوس الثيئولوغ

Butler, August 17 . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
 إستشهاد القديسة مطرونة توت20

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة مطرونة وكانت خادمة المرأة يهودية ، وكانت مسيحية 
لك كانت تهينها عن أبائها ، وكانت سيدتها تغريها باعتناق الديانة اليهودية ، فلم تقبل ولذ

وتثقل عليها الخدمة . وفى بعض األيام أوصلت سيدتها إلى مجمع اليهود ثم عادت فدخلت 
بيعة المسيحيين . ولما سألتها سيدتها إلى أين ذهبت ولماذا لم تدخلي مجمعنا ، أجابتها 

نما المكان الذي يجب  القديسة "إن المجمع الذي لكم ، قد ابتعد اهلل عنه ، فكيف أدخله ، وا 
الدخول إليه هو البيعة التي اشتراها السيد المسيح بدمه" . فغضبت سيدتها لذلك ، وضربتها 

ضربا شديدا ، ثم حبستها في موضع مظلم ، مكثت فيه أربعة أيام بال أكل وال شرب ، ثم 
أخرجتها وضربتها ضربا موجعا ، وأعادتها إلى الحبس فتنيحت فيه ، فأخذتها سيدتها بعد 

ى أعلى مسكنها وألقتها إلى أسفل ، ليقال أنها سقطت عفوا ، ألنها خافت أن تطالبها موتها إل
الحكومة بدمها ، فداهمها السخط اإللهي فزلت قدمها وسقطت إلى أسفل وماتت وذهبت إلى 

 الجحيم أما القديسة فقد انتقلت إلى النعيم الدائم . شفاعتها تكون معنا آمين .
 صري وزمالئهإستشهاد القديس يوأنس الم

تذكار إستشهاد القديس يوأنس المصري وزمالئه . وذلك في عهد اإلمبراطور مكسيميانوس دازا 
م كان هذا القديس يحب الرب من كل قلبه ويحفظ  020إلى سنة  005الذي حكم ما بين سنة 

األسفار اإللهية حتى انطبعت في أعماقه وقد تقابل معه يوسابيوس القيصري أبو التاريخ 
كنسي فدهش من معرفته الواسعة للكتاب المقدس وقد أعترف هذا القديس مع زمالئه بالسيد ال

المسيح أمام الوالي . فأمر بإرسالهم ليعملوا في أشغال شاقة تحت لهيب الشمس المحرقة . أما 
يؤانس فأمر الوالي بقلع عينيه وحرق إحدى ساقيه بالحديد المحمي . وأخيرا أمر بقطع 

 ا أكاليل الشهادة . بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .رؤوسهم فنالو 
 تذكار إستشهاد القديسة باسين وأوالدها الثالثة

 تذكار القديسة باسين وأوالدها الثالثة . صلواتهم تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 يوستذكار ميالد القديسة مريم العذراء والدة اإلله ، حسب دالل دير القديس مكار 
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تذكار ميالد القديسة مريم العذراء والدة اإلله ، حسب دالل دير القديس مكاريوس ، وبعض من 
 أهل الصعيد ، ويقرأون فيه فصول أول بشيس ، وهو اليوم الذي نعيد فيه بميالدها .

 نياحة القديسة ثاؤبستى توت10
يسة قد تزوجت ورزقت في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة المطوبة ثاؤبستى . كانت هذه القد

ولدا واحدا . ومات بعلها وهى في ريعان الصبا : فأخذت على نفسها أن تترهبن . فابتدأت 
بممارسة السيرة الروحانية . وواظبت على الصوم والصلوات المتواترة وكثرة المطانيات ليال 

ى هي زاوية ونهارا . ثم مضت إلى األب القديس األنبا مقاريوس أسقف نقيوس . )نقيوس ايشات
رزين بالمنوفية ( . وسجدت له ، وتباركت منه ثم سألته أن يصلى عليها ويلبسها ثوب الرهبنة 
. فأشار عليها األب األسقف آن تجرب نفسها سنة واحدة . ووعدها أنه بعدها يلبسها الثوب 
الرهباني . فمضت إلى منزلها وحبست نفسها في بيت صغير وسدت بابه وجعلت به طاقة 

رة . وكان ولدها البالغ من العمر اثنتي عشر سنة يهتم بمطالب الحياة لها . واندفعت في صغي
عبادات شاقة بزهد وتقشف . وانقضت السنة . وقد نسى األب األسقف ما كان قد وعد به هذه 
القديسة من أنه سيلبسها ثوب الرهبنة ، فرآها في النوم بهيئة مضيئة وقالت له يا أبى : كيف 

إلى اآلن وأنا سوف أتنيح في هذه الليلة . ورأى األب األسقف كأنه قام من نومه ، نسيتني 
وصلى عليها صالة الرهبنة وألبسها ثوبها . ولما لم يجد قلنسوة خلع قلنسوته من فوق رأسه ، 
ووضعها عليها . ثم وشحها باإلسكيم المقدس . وأمر تلميذه أن يأتيه بقلنسوة أخرى فلبسها . 

صليب من الفضة فنأولته له قائلة . أقبل يا أبي من تلميذتك هذا الصليب . وقيل  وكان بيدها
أنه لما صحا من نومه وجد الصليب بيده وتأمله فإذا هو جميل !لصنع . فتعجب ومجد اهلل ، 
وفى الصباح المبكر مضى هو وتلميذه إلى بيت تلك المرأة المباركة . فتلقاهما ابنها وهو يبكى 

. ولما سأله عن السبب ، أجابه : ان والدتي استدعتني في منتصف هذه الليلة ، بدموع غزيرة 
وودعتني وقالت لي : يا أبني مهما أشار عليك األسقف ، افعله وال تخرج عنه . وسأتنيح في 

هذه الليلة و أمضى إلى السيد المسيح . ثم صلت على وأوصتني قائلة "احفظ جميع ما 
أبينا األسقف" . وها أنا بين يديك . فأتى األب األسقف إلى حيث  أوصيتك به وال تخرج عن رأى

القديسة وقرع الباب فلم تجبه ، فقال حقا لقد تنيحت هذه المباركة وأمر تلميذه بفتح الباب . 
ولما دخل األسقف وجد القديسة قد أسلمت الروح ، وهى متشحة باإلسكيم الذي وشحها به في 

كان يلبسها . فاغرورقت عيناه بالدموع ، وسبح ومجد اهلل الذي الرؤيا وأيضا القلنسوة التي 
يصنع مرضاة قديسيه . وكفنها األب األسقف كعادة الرهبان . واستدعى الكهنة فحملوها إلى 
البيعة المقدسة . وصلوا عليها بإكرام عظيم . وكان في المدينة رجل وثني مقعد ، معذب من 

الكهنة طلب من أهله أن يحملوه ويمضوا به إلى حيث جسد األرواح الخبيثة ، فلما سمع ترتيل 
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القديسة . فلما أتوا به إلى البيعة اقترب من الجسد المقدس بإيمان فشفى لوقته ، وخرج منه 
الشيطان . وكان يصلى معافى . فأمن لوقته بالسيد المسيح هو وجميع أهله . فعمدهم األب 

إلى البيعة ويلمس الجسد المقدس فيبرأ في  األسقف . وكان كل من به مرض أو عاهة يأتي
الحال . ولما سمع الوالي بهذه العجائب أمن بالسيد المسيح هو وأكثر من في المدينة ثم أتى 

إلى البيعة وحمل الجسد ودفنه بإكرام عظيم . والمجد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح وألبيه 
 الصالح والروح القدس إلى األبد أمين .

 18أثناسيوس الثاني  نياحة البابا
م تنيح األب البار القديس أثناسيوس الثاني وهو الثامن 521في مثل هذا اليوم من سنة 

والعشرون من بطاركة الكرازة المرقسية . وقد كان هذا األب وكيال على كنائس اإلسكندرية ، 
ة على رسامته فلما تنيح االب القديس األنبا بطرس ، اتفق رأى جماعة من األساقفة واألراخنةن

بطريركا ، وذلك لما عرف عنه من االستقامة في دينه وعلمه . وكان رجال صالحا مملوءا من 
اإليمان والروح القدس . فلما صار بطريركا رعى شعبه أحسن رعاية . وحرسهم من الذئاب 

 الخاطفة بمواعظه وصلواته . وأقام على الكرسي البطريركي ثالث سنوات وتسعة أشهر ثم تنيح
 بسالم ، صلواته تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديسة ميالتيني العذراء

 تذكار شهادة القديسة مالتينى العذراء صالتها تكون معنا أمين .
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( توت19

 بالطقس الفرايحي . تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به
موون برمهووات تووذكار  19فووإذا وقووع التاسووع والعشوورون موون الشووهر القبطووي يوووم أحوود تقوورأ فصووول 

 البشارة .
أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعان خارج فترة البشارة والحمل اإللهى 

 جسد .الى الميالد ، كما أنهما يرمزان للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن الت
 إستشهاد القديسة أربسيما العذراء ومن معها

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسات العذارى أربسيما وغاثا وأخواتهما اللواتي كن معهما ، 
أيام الملك دقلديانوس وذلك أنه هذا الطاغية أراد أن يتزوج من أجمل صبية فأرسل المصورين 

جمل فتاة يقع نظرهم عليها ثم يوصفونها له وصفا إلى جميع األصقاع ، وأمرهم أن يصوروا له أ
دقيقا ، فلما وصلوا إلى نواحي رومية ، دخلوا ديرا للعذارى ، فوجدوا هذه القديسة أربسيما ، ولم 
يكن من يماثلها في الجمال فأخذوا صورتها وأرسلوها إلى الملك ففرح بها ، وأرسل يدعو الملوك 

ما علمت أربسيما وبقية العذارى بذلك بكين وخرجن من والرؤساء إلى االحتفال بالعرس ، فل
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الدير وهن يتوسلن إلى السيد المسيح أن يعينهن ويحفظ بتوليتهن ، ثم هجرن الدير وأتين إلى 
بالد أرمينية في والية تريداته وأقمن دأخل معصرة في أحد البساتين الخربة وكن يحصلن على 

نع الزجاج وتبيعه ويقتتن بثمنه . ولما طلب قوتهن بمشقة عظمية بواسطة واحدة منهن تص
دقلديانوس أربسيما لم يجدها ، وسمع أنها في بالد أرمينية . فأرسل إلى تريداته الوالي يعرفه 
بقصتها لكي يحتفظ بها ، فلما عرف العذارى ذلك تركن مأواهن وأختفين في المدينة . فدل 

ذ لم ترد أختطفوها وآتوا بها إليه . فلها رأى بعضهم عليهن . فأمر تريداته بإحضار أربسيما . وا  
جمالها أراد أن يأخذها لنفسه فلم تمكنه من ذلك ، فاحضر لها أمها لعلها تطيب قلبها ، ولكنها 
كانت تعزيها وتصبرها وتعضدها وتوصيها أال تترك عريسها الحقيقي الرب يسوع المسيح ، وأن 

أمر بكسر إسنانها ، أما القديسة أربسيما فقد  ال تدنس توليتها ، فلما علم بما فعلته أمها
أعطاها الرب قوة فتغلبت على الوالي بان دفعته بقوة فسقط على ظهره ، وخرجت وتركته ملقى 
على األرض مع أنه كان مشهورا في الحرب بالبطولة والشجاعة . فاعتراه الخزي إذ غلب من 

وقطعوا لسانها ، وأخرجوا عينيها ، صبية عذراء وأمر بقطع رأسها فأتى الجند .وأوقفوها 
وقطعوها أربا فلما استفاق الوالي ندم على قتل القديسة . وأمر بقتل بقية العذارى ، ففعل الجند 
كطلبه وسلخوا جلودهن ، ثم قطعوهن أربا ، وطرحوهن ، وكانت واحدة منهن مريضة راقدة في 

أيضا ونلن جميعهن إكليل الشهادة  كوخ ، فصاحت في الجند أن يلحقوها بأخوتهن فقطعوا رأسها
. وقتلوا أيضا من أتى في صحبتهن من رومية ، وبعد نياحتهن جن الوالي واحتار فيه األطباء 
حتى أتاه القديس غريغوريوس أسقف أرمينية وصلى عليه فبرئ من دائه وأمن بالسيد المسيح 

كون معنا ، ولربنا . وأخذ أجساد القديسات الطاهرات ووضعها في مكان مقدس . صالتهن ت
 المجد دائًما أبديا آمين .
 إستشهاد القديسة فبرونيا

كانووت هووذه العووذراء موون مدينووة كركوووز بمركووز قوووص محافظووة قنووا ، والتحقووت كممرضووة بالكتيبووة 
 الطيبية في إرساليتها إلى أوروبا ، كما أنها كانت قريبة للقديس فيكتور أحد أفراد هذه الكتيبة .

 Agaunumاد الكتيبوة بوأمر اإلمبراطوور مكسويميانوس أتوت فيرينوا إلوى أجووَنم بعد استشهاد أفر 
للتبووارك مووون أجسوواد الشوووهداء وتبحووث عووون رفووات القوووديس فيكتووور . اسوووتقرت فووي سوووولوثورن 

Solothurn  في سويسرا حالًيا ، وسكنت في كهف يقال أنوه موازال موجوود حتوى اآلن . وكانوت
ة لتقوودم أعمووال الرحمووة والمحبووة للفالحووين والفقووراء ، تخوورج موون هووذا الكهووف إلووى القوورى المحيطوو

وكانت تهتم اهتماًما خاًصا بتعليمهم أصول النظافة الشخصية . ويقوال أنهوا قضوت بقيوة حياتهوا 
، وكان لقداستها أبعد األثور فوي النفووس فلموا تنيحوت  Zurzachفي مغارة ُبِنيت لها في ُزرزاخ 

ها ، حيث ُرِسم على قبرها صورة لها وهي تحمول مشوًطا بسالم بنى أهالي ُزرزاخ كنيسة فوق قبر 
 وابريق ماء للداللة على عملها . 
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وقد تهّدمت الكنيسة مع البلدة كلها حين اجتاحتها القبائل الجرمانيوة ، وفوي القورن التاسوع ُشويد 
 دير للبنديكتين مكانها .

 سويسرا . ما تزال القديسة فيرينا تنال كل االحترام والتقدير في جميع أنحاء
Butler, September 1 . 

.صلواتها تكون معنا ولربنا المجد دائًما  240قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب األول صفحة 
 إبديا آمين

 م150إستشهاد القديسة أنسطاسيا من أهل رومية سنة  بابه2
، ابنوة في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة أنسطاسيا . وكانت هذه المجاهدة مون أهول روميوة 

ألبوين مسيحيين ، قد ربياها أحسن تربيوة وأدباهوا بواآلداب المسويحية . فلموا شوبت وأراد والوداها 
تزويجها لم توافق ألنها زهدت أباطيول العوالم وشوهواته وأختوارت السويرة الروحانيوة واشوتاقت إلوى 

بوالزي  األمجاد السماوية من صغرها . فودخلت بعوض أديورة العوذارى التوى فوي روميوة . وتوشوحت
الرهباني . وأضنت جسدها بالنسك والتقشف . وكانت ال تتنأول طعاما إال مرة كول يوومين . وفوى 
األربعين المقدسة لم تكن تفطر إال يومي السبت واألحد بعد صالة الساعة السادسة من النهار ، 

 وكان غذاؤها كل أيام رهبنتها الخبز الجاف والملح . 
القريبة من الدير الوذي تقويم فيوه هوذه القديسوة كانوت تحتفول بأحود واتفق أن بعض أديرة العذارى 

األعيوواد . فأخووذتها الرئيسووة مووع بعووض العووذارى ومضووين لالشووتراك فووي ذلووك العيوود . وبينمووا كوون 
ذاهبات ، أبصرت هذه القديسة جند داكيوس الملك الكافر يعذبون بعوض المسويحيين ويسوحبوهم 

لهية وصاحت بهم قائلة: يا قساة القلوب: أهكذا تفعلون على األرض . فألتهب قلبها بالمحبة اإل 
بمن خلقهوم اهلل علوى صوورته ومثالوه وبوذل نفسوه عونهم: فقوبض عليهوا أحود الجنود وقودمها إلوى 
األميوور . فسووألها قووائال: أحقووا أنووت مسوويحية تعبوودين المصوولوب؟ فووأقرت بووذلك ولووم تنكوور . فعووذبها 

فلوم تضورها . ولموا لوم تنوثن عون إيمانهوا بسوبب هوذه  عذابا شديدا ثم صلبها وأوقد تحتها النيوران
اآلالم أموور بووأن تقطووع رأسووها . فصوولت صووالة طويلووة . ثووم أحنووت رأسووها فضوورب السووياف عنقهووا 

 ونالت إكليل الشهادة . 
 شفاعتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا ، آمين .

 نياحة الصديقة حنة أم صموئيل النبي بابه1
يوم تنيحت الصديقة النبيه حنة أم صموئيل النبي هذه البارة كانت من سبط آلوى في مثل هذا ال

، وتزوج بها القانه بن يروحام وكانت له زوجة أخرى اسمها فننة . ولم يكن لحنة ولد ، ألنها 
كانت عاقرا . وكانت فننة تعيرها في كل وقت بعدم النسل ، فبكت حنة ولم تأكل . فعزاها القانه 

ال: "لماذا تبكين ، ولماذا ال تأكلين ولماذا يكتئب قلبك . أما أنا خير لك من عشرة رجلها قائ
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( فلم تقبل منه عزاء وصعدت إلى بيت الرب . وكان ذلك في أيام عالي 8 2صم : 2بنين" )
الكاهن . فصلت وبكت أمام الرب ونذرت نذرا وقالت "إن رزقت ولدا جعلته نذرا للرب كل أيام 

عالي يبصرها وهى ساكتة . ألنها كانت تصلى بقلبها . فظنها سكري . فأنكر حياته" ، وكان 
عليها ذلك وانتهرها . فأعلمته أنها لم تشرب خمرا وال مسكرا بل هي حزينة القلب . فقال لها . 

له إسرائيل يعطيك سؤلك) ( فأمنت بقوله وانصرفت إلى منزلها ثم 21 2صم :  2اذهبي بسالم وا 
دعت اسمه صموئيل الذي تفسيره "سؤال" . ألنها قالت "إني من الرب حملت وولدت ابنا و 

سألت" . ولما فطمته أصعدته إلى بيت الرب كما نذرت ، وقدمته إلى عالي الكاهن وأعلمته 
قائلة "أنا المرأة التي وقفت لديك تصلى إلى الرب ألجل هذا الصبي صليت وقد استجاب الرب 

مته للرب ليكون خادما له في بيته جميع أيام حياته" . ثم طلبتي وأعطاني سؤل قلبي . وقد قد
سبحت اهلل التسبحة المنسوبة إليها . وعاشت بعد ذلك مرضية هلل وتنيحت بسالم . صالتها 

 تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .
 إستشهاد العذارى الخمسين وأمهن صوفيا هاتور20

يسات الطاهرات ، والعذارى الراهبات الخمسون وأمهن صوفية في مثل هذا اليوم إستشهدت القد
، هؤالء القديسات كن من بالد مختلفة ، وقد جمعتهن المحبة اإللهية والسيرة النسكية ، فاقمن 
بدير للعذارى بالرها ، وكانت القديسة صوفية رئيسة هذا الدير مملوءة من كل حكمة ونعمة ، 

الئكة اهلل على األرض ، مداومات على األصوام والصلوات فربتهن تربية روحانية حتى صرن كم
والقراءة في الكتب اإللهية وأخبار الرهبان ، وكان منهن من أقامت في الدير سبعين سنة ، 

ومنهن من هي في ريعان الشباب ، ولكن ثابتة اإليمان ، قوية اليقين ، ولما سمع يوليانوس 
ى محاربته ، عبا جيشه وسار إليه ، وكانت مدينة الملك العاصي إن سابور ملك الفرس عزم عل

ذ عبر على دير هؤالء العذارى أمر الجند بقتل من فيه ونهبه ، فنفذ الجند  الرها في طريقه ، وا 
األمر ، وقطعوا الراهبات بالسيف أربا أربا ، ونهبوا كل ما وجدوه ، وقد انتقم اهلل من هذا الملك 

فارس ) قيل انه الشهيد مرقوريوس فخر صريعا عن  الشرير بطعنه سهم في الحرب من يد
م ، أما العذارى فقد نلن إكليل الشهادة ، صالتهم تكون معنا  010ظهر جواده ومات سنة 

 آمين ،
 إجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير

ابا في مثل هذا اليوم اجتمع مجمع مقدس برومية في أيام فكتور بابا رومية وديمتريوس ب
اإلسكندرية . وسبب انعقاد هذا المجمع إن المسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس ثم 

يصومون ابتداء من اليوم الذي يليه . ويفطرون في اليوم الثاني والعشرين من شهر أمشير . 
وبعد أيام يصومون أسبوع اآلالم ثم يعيدون عيد القيامة المجيد . ولما قدم القديس ديمتريوس 
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كا على كرسي اإلسكندرية ، أنار اهلل عقله بالنعمة اإللهية ، فقرا كتب الكنيسة وشرح بطرير 
أكثرها . ووضع قواعد حساب األصوام واألعياد المتنقلة التي نحتفل بها إلى وقتنا الحاضر . 
وأرسل نسخا منها إلى األب فكتور بطريرك رومية واألب مكسيموس بطريرك أنطاكية واألب 

أورشليم . ولما وصلت هذه الرسالة إلى األب فكتور قراها فاستحسنها كثيرا  أغابيوس أسقف
وجمع أربعة عشر عالما من أساقفة كرسيه وجماعة من علماء القسوس ، فحصوها فاقروها 
ونشروها في جميع بالدهم . وبذلك ترتب الصوم المقدس والفصح المجيد كما هو اآلن في 

 لهنا المجد دائًما أبدًيا آمين .كنيستنا القبطية األرثوذكسية . إل 
 إستشهاد القديسة أنسطاسيا كيهك11

م إستشهدت القديسة أنسطاسيا ، وقد ولدت هذه المجاهدة  004في مثل هذا اليوم من سنة 
م من أب وثني واسمه بريتاسطانوس وأم مسيحية اسمها فالفيا ،  115بمدينة رومية سنة 

والدها ، ثم ربتها تربية حسنة ، وكانت تغذيها كل يوم وهذه كانت قد عمدت ابنتها خفية عن 
بالتعاليم المسيحية ، حتى ثبتت فيها ثباتا يعسر معه انتزاعها منها ، ولما بلغت سن الزواج 

زوجها والدها رغم أرادتها من شاب وثني مثله ، فكانت تصلي إلى السيد المسيح بحرارة وتضرع 
د عن اإليمان ، وكانت عند خروجه من البيت إلى عمله ، إن يفرق بينها وبين هذا الشاب البعي

تخرج هي ايضا فتزور المحبوسين في سبيل اإليمان وتخدمهم وتعزيهم ، وتقدم لهم ما 
يحتاجون إليه ، ولما عرف زوجها ذلك حبسها في المنزل وجعل عليها حراسا ، فكانت تداوم 

ينقذها من يده ، فاستجاب اهلل طلبتها وقبل على الطلب إلى اهلل والتضرع بالبكاء واالنسحاق إن 
تضرعها وعجل بموته ، وللحال أسرعت في توزيع مالها على المساكين والمحبوسين من 

المعترفين والمجاهدين ألجل اإليمان ، ولما وصل خبرها إلى فلورس الحاكم استحضرها واستفسر 
ووعدها بعطايا جزيلة ، محأوال إن منها عن دينها ، فأقرت انها مسيحية ، فتحدث معها كثيرا ، 

ذ لم تذعن له عاقبها بعقوبات كثيرة ، ولما حار في آمرها أمر بإغراقها في  تعدل عن رأيها ، وا 
البحر ، ولكهنا صعدت منه سالمة بعناية الرب ، ولما علم األمير بذلك أمر بان توثق بين أربعة 

نارا ، ففعلوا بها كما أمر حتى أسلمت أوتاد وتضرب ضربا مؤلما ، ثم تطرح في حفرة مملوءة 
 روحها الطاهرة ، ونالت إكليل الشهادة ، صالتها تكون معنا آمين .

 تكريس كنيسة الشهيدين أنبا بيشاي وأنبا بطرس
في مثل هذا اليوم أيضا تكريس كنيسة الشهيدين أنبا بشاي وأنبا بطرس " وفيه أيضا تعيد 

ن أنبا بشاي وصديقه أنبا بطرس اللذين إستشهدا في الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيدي
اليوم الخامس من شهر بؤ ونه . وذلك أنه بعد انقضاء زمان االضطهاد وتملك اإلمبراطور البار 

قسطنطين بين المؤمنون كنيسة بمدينة بوها مسقط راس القديس أنبا بشاي في مكان منزله 
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ذا اليوم وتوجد حاليا لهما كنيسة أثرية في وزينوها بكل حسن وبهاء . وتم تكريسها في مثل ه
مدينة صدفا التابعة اليبارشية أبو تيج ويوجد جسداهما فيها . كما توجد لهما كنيسة أخرى في 

 مدينة الزقازيق . بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 تكريس كنيسة القديسة يوليانة الشهيدة

 ذكار القديسة يوليانة الشهيدة .في مثل هذا اليوم ت
امرأة كانت حاضرة وقت تعذيب الووالي مركيوانوس للقديسوة بربوارة فوي عهود الملوك مكسويميانوس 
في القرن الثالث الميالدي . تأثرت يوليانا جًدا وآمنت بالمسيحية حين رأت السيد المسويح يعوزي 

 بربارة ويقويها .
قطوع رأسوها فوي الثوامن مون كيهوك . وقود ُبنيوت كنيسوة لما علم الوالي مركيوانوس بإيمانهوا أمور ب

 فوق موضع جسدها ، ُكرست في السادس والعشرين من شهر كيهك . وأما سيرتهما فهي:
امرأة كانت حاضرة وقت تعذيب الووالي مركيوانوس للقديسوة بربوارة فوي عهود الملوك مكسويميانوس 

لمسيحية حين رأت السيد المسويح يعوزي في القرن الثالث الميالدي . تأثرت يوليانا جًدا وآمنت با
 بربارة ويقويها .

لما علم الوالي مركيانوس بإيمانها أمر بقطع رأسها في الثامن من كيهك . وقد ُبنيت كنيسة 
فوق موضع جسدها ، ُكرست في السادس والعشرين من شهر كيهك . صالتهما تكون معنا 

 ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 القديسة مريم الحبيسة الناسكة نياحة طوبه14

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة مريم الحبيسة الناسكة . وقد كان والدها من أشراف مدينة 
اإلسكندرية . وطلبها كثيرون من أبناء عظماء المدينة للزواج فلم تقبل ، ولما توفي والدها 

يسير منه ، ثم دخلت أحد  وزعت كل ما تركاه لها على الفقراء والمساكين . واحتفظت بجزء
أديرة العذارى التي بظاهر اإلسكندرية ولبست ثوب الرهبنة ، وأجهدت نفسها بعبادات كثيرة مدة 
خمس عشرة سنة ، ثم لبست اإلسكيم المقدس ، واتخذت لها ثوبا من الشعر . ثم استأذنت 

يها طاقة صغيرة رئيسة الدير ، وحبست نفسها في قاليتها ، وأغلقت بابها عليها ، وفتحت ف
تتنأول منها حاجتها . وقد قضت في هذه القالية اثنتين وعشرين سنة ، كانت تصوم خاللها 
يومين يومين ، وفي أيام األربعين المقدسة كانت تصوم وتفطر كل ثالثة أيام على قليل من 
 البقول المبللة . وفي اليوم الحادي عشر من شهر طوبة ، طلبت قليال من الماء المقدس

وغسلت يديها ووجهها ، ثم تنأولت من األسرار اإللهية وشربت من الماء المقدس . ومرضت 
فلزمت فراشها إلى الحادي والعشرين من شهر طوبة . حيث تنأولت األسرار اإللهية ايضا 

واستدعت األم الرئيسة وبقية األخوات ، وودعتهن على ان يفتقدنها بعد ثالثة أيام . فلما كان 
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ابع والعشرون من شهر طوبة ، افتقدنها فوجدنها قد تنيحت بسالم . فحملنها إلى اليوم الر 
 الكنيسة وبعد الصالة عليها وضعنها مع أجساد العذارى القديسات . صالتها تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس بسادة القس
، ابنة أحد في مثل هذا اليوم إستشهد القديس بسادي ، وكان أبوه من القدس وأمه من اهريت 

كهنة األوثان . وقد آمنت بالسيد المسيح ، ولما طلب ابن كاهن وثني إن يتزوج بها . هربت 
إلى القيس ، وهناك تزوجت بمزارع ، ورزقهما اهلل بسادي هذا ، فربياه في خوف اهلل وحفظ 

لبر الوصايا . ولما بلغ عمره عشرين سنة توفي والده وترك أمواال كثيرة ، فازداد في عمل ا
والصدقة ، إلى ان صدر أمر دقلديانوس بعبادة األوثان . فانزوي هذا القديس في بيته مالزما 

العبادة . فناداه صوت من العالء قائال : لماذا هذا التواني ؟ فقام مسرعا وتقدم إلى الوالي 
واعترف قائال : انا نصراني ، فأمر بتعذيبه بضرب السياط ، وضرب رأسه بالدبابيس وخلع 

أظافره وغمس أصابعه في الخل والجير . وقضى عدة أيام يتحمل العذابات بصبر ، وكان السيد 
المسيح يشفيه من جراحاته ، وقد صنع عدة معجزات . ولما ضجر منه الوالي أرسله إلى الفيوم 
مكبال ، وهناك أقام طفال من الموت ، كان قد سقط عليه جدار كبير أثناء وقوفه بجوار حائط . 

ع به أسقف المدينة فاستحضره ورسمه قسا . وعاد فظهر أمام والي الفيوم فعذبه كثيرا ، وسم
ثم أرسله إلى اإلسكندرية . وهناك إستشهد ونال إكليل الشهادة . فأخذ جسده القديس يوليوس 
االقفهصي . وكانت أمه حاضرة هناك فسلمه إليها ، وعادت به إلى بلدها اهريت ، وتلقاه أهلها 

ودفنوه بكرامة وبنوا له كنيسة ، واظهر الرب من جسده عجائب كثيرة . صالته تكون  بالفرح
 معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديسة أكسانى الرومية طوبه19
في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة أكسانى ، التي كانت من بنات أشراف رومية وأغنيائها 

قد نشأت من صغرها على مداومة الصوم والصالة وزيارة المسجونين وكانت وحيدة لوالديها ، و 
والتصدق على المحتاجين . وكانت تزور أديرة العذارى برومية للنسك والعبادة ، وكانت توزع ما 

تحضره معها على الفقراء والمساكين ، وتكتفي بطعام الراهبات ، وكانت تالزم قراءة أخبار 
هلل ان يجعل لها نصيبا معهم . وحدث ان أحد وزراء رومية خطبها القديسين وتكثر الطلبة إلى ا

البنه . فاهتم والدها باألمر كثيرا واحضر لها احسن الثياب وأغلي األواني . ولما حان وقت 
زفافها قالت المها إنني بعد ان يتم زواجي ال يليق بي ان اذهب لزيارة صديقاتي الراهبات ، 

ذ آذنت لها أسرعت فأخذت بعض حليها فاسمحي لي بان اذهب إليهن اآل ن ألودعهن . وا 
واثنتين من جواريها وقصدت شاطئ البحر ، وهناك وجدت سفينة متجهة إلى جزيرة قبرص 
فاستقلتها . وعند وصولها ذهبت إلى القديس ابيفانيوس وأعلمته بأمرها ، فأشار عليها بان 
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لتقت باألنبا ثاؤفيلس بابا اإلسكندرية تذهب إلى مدينة اإلسكندرية ، فسافرت إلى هناك حيث ا
الثالث والعشرين ، وأطلعته على رغبتها في الترهب فوافقها على ذلك وقص شعرها والبسها 
لباس الرهبنة . ثم باعت كل ما كان لها من الحلي والثياب وبنت بثمنه كنيسة على اسم 

الراهبات ، أسكنهن معها القديس استفانوس رئيس الشمامسة . وأقامت مع جماعة من العذارى 
األنبا ثاؤفيلس البطريرك . وقد آخذت في ممارسة النسك والجهاد فكانت تعيش على الخبز 

وقليل من البقول المبللة ولم تذق طعاما مطهيا ، كما كانت تنام على األرض . وقد استمرت في 
لى مقدار ما جهادها هذا مدة تزيد عن العشرين سنة . ولما تنيحت اظهر اهلل آية تدل ع

حصلت عليه من النعم السمائية ، وذلك انه ظهر في السماء في نحو نصف النهار صليب من 
نور تغلب ضوءه على ضياء الشمس ، وحوله دائرة من النجوم مضيئة كإكليل ، ولم يزل ظاهرا 

إلى ان تم وضع جسدها مع أجساد الراهبات القديسات ثم غاب . فعلم الناس ان ظهور هذا 
يب كان إلظهار فضلها . وبعد ذلك قصت الجاريتان على االب البطريرك أمر سيدتهما ، الصل

وكيف عاهدتهما على إخفاء أمرها ، وان يدعونها أختهن . فتعجب االب البطريرك من ذلك 
 ومجد اهلل وكتب سيرتها . صالتها تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 اهدنياحة القديس سرياكوس المج
في هذا اليوم تذكار نياحة القديس سرياكوس المجاهد . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما 

 أبدًيا آمين .
 نياحة القديس أنبا مينا الناسك

( م . إستشهد القديس فيلياس أسقف تمي  020ش ) 11في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
لدقهلية ( . ولد هذا القديس من أسرة عريقة األمديد ) حاليا قرية بمركز السنبالوين محافظة ا

في تمي األمديد . وتعلم الفلسفة والعلوم واآلداب ونبغ فيها فعينه اإلمبراطور واليا على منطقته 
. ونظرا لحياة التقوى والقداسة التي كان يعيشها ترك أعمال الوالية ورسم أسقفا على نفس 

فتقاده وقيادته في طريق القداسة والثبات على االيبارشية . فاهتم بالوعظ وتعليم الشعب وا
اإليمان في فترة االضطهاد . مضى القديس إلى اإلسكندرية لينال بركة البابا القديس بطرس 
خاتم الشهداء فرأى هناك عذابات شهداء اإلسكندرية وكان يشددهم ويشجعهم فقبض عليه 

رشيته يدعوهم أن يثبتوا على الوالي وأودعه في السجن فأرسل رسالة رعوية إلى شعب ايبا
اإليمان ويحتملوا اآلالم من أجل اسم المسيح ومن أجل أن ينالوا الحياة األبدية السعيدة . اقتيد 
إلى ساحة اإلستشهاد وهناك مد ذراعيه على شكل صليب وصلى بصوت عال ثم ضرب الجند 

 ا المجد دائًما أبديا آمين .عنقه بحد السيف ونال إكليل الشهادة .بركة صلواته فلتكن معنا ولربن
 نياحة القديسة سارة الراهبة برمهات25
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في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة المجاهدة سارة الراهبة هذه الناسكة كانت من أهالي الصعيد " 
، وكان أبواها مسيحيين غنيين . ولم يكن لهما ولد سواها . فربياها تربية مسيحية ، وعلماها 

. وكانت مداومة على قراءة الكتب الدينية وخصوصا أخبار اآلباء الرهبان . القراءة والكتابة 
فتأثرت بسيرتهم الصالحة واشتاقت إلى الحياة النسكية . فقصدت أحد األديرة التي بالصعيد 
حيث مكثت فيه سنوات كثيرة تخدم العذارى . ثم لبست زي الرهبنة ، ولبثت تجاهد شيطان 

كل الشيطان منها ، وضجر من ثباتها وطهارتها . فقصد الشهوة ثالث عشرة سنة حتى 
إسقاطها في رذيلة الكبرياء فظهر لها وهى قائمة تصلى على سطح قاليتها وقال لها : " بشراك 

فقد غلبت الشيطان " . فأجابته : " أنني امرأة ضعيفة ال أستطيع أن أغلبك إال بقوة السيد 
يسة أقوال كثيرة نافعة كانت تقولها للعذارى . منها المسيح " فتوارى من أمامها . ولهذه القد

قولها : " أنني ال أضع رجلي على درجة السلم إال وأتصور أنني أموت قبل أن أرفعها . حتى ال 
يغرينى العدو باألمل في طول الحياة ، ومنها قولها : " جيد لإلنسان أن يفعل الرحمة ، ولو 

ء اهلل " . ولها أقوال أخرى كثيرة مدونه في كتب سير آلرضاء الناس . فسيأتي وقت تكون إلرضا
شيوخ الرهبان . وأقامت هذه القديسة على حافة النهر مدة ستين سنة تجاهد جهادا عظيما لم 
يبصرها أحد خاللها حتى انتقلت إلى النعيم الدائم بالغة من العمر ثمانين عاما . صالتها تكون 

 معنا . آمين
 إلهناسىإستشهاد القديس إيلياس ا

فى مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديس العظيم إيلياس اإلهناسي نشأ هذا القديس في قرية 
قرب إهناس وكان يعمل فالحا في بساتين األمير كلكيانوس والي إهناسيا الوثني وكان شابا تقيا 

اليه محبا هلل وله خال يدعي أنبا يعقوب متوحد بالصحراء القريبة من إهناسيا . فكان يذهب 
إيلياس كثيرا يتعلم منه العبادة والنسك وكان خاله يوصيه أن يحفظ نفسه بالطهارة قائال أن 

الطهارة تجعلنا نتشبه بالمالئكة الروحانيين فنما في الفضيلة وسكنت فيه مخافة اهلل وكان أمينا 
أسرته في كل ما لسيده في حقله وبيته كيوسف الصديق في بيت فوطيفار . فأحبه األمير وكل 

وكان يأتي بالفواكه إلى دار األمير فتعلقت به ابنه األمير فصارت تالحقه تريد أن تسقطه معها 
في الخطية أما هو فعندما شعر بذلك كان يلقي بالفاكهة دأخل الباب ويهرب كمن يبتعد من 
ا النار وكان يذهب ويشتكي لخاله يعقوب فكان يحذره بشدة من االستماع أو النظر إليها ولم

ظلت الفتاة تطارده بشدة ولبساطته مضى وخصي نفسه لينزع عنها كل أمل ومرض بسبب هذا 
العمل مرضا شديدا ولما علمت الفتاة بذلك اغتاظت جدا وشكته ألبيها قائلة أنه مسيحي ويريد 
االعتداء عليها فغضب األمير واستحضر إيلياس وصار يوبخه ولكنه اثبت براءته . فطلب منه 

يذبح لَلوثان فيعفو عنه فرفض بشدة فصار األمير يعذبه بعذابات شديدة والرب  األمير أن
يخلصه منه . وأخيرا أمر بقطع رأسه ففرح إيلياس وقال هذه هي الساعة التي كنت اطلبها . 
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وطلب من الجنود أن يمهلوه حتى يصلي وبينما هو يصلي ظهر له مالك الرب قائال الرب قد 
االقفهصي بالقرب منك يكتب سيرتك وهو سيكفن جسدك ويوصله إلى  قبل طلبتك وهوذا يوليوس

خالك فيحفظه إلى اليوم الذي يريد الرب ظهوره فيه وسيظهر الرب من جسدك آيات وعجائب 
كثيرة بعد ذلك مد عنقه للجنود فقطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة وتمت أقوال المالك وبنيت له 

وظلت هذه الكنيسة قائمة إلى أوائل القرن الثالث عشر كنيسة في إهناسيا ووضع جسده فيها 
 ثم اندثرت . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 نياحة القديسة أفروسيني
 في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة أفروسيني ، 
س حيوواة العشووق اإللهووي فووي أبوودع اتسووم القوورن الرابووع بهجوورة القلوووب المؤمنووة إلووى البووراري لتمووار 

صوره ، حيث يرفض المؤمنون ال حياة الترف فحسب بل وكل موا يمكون أن يشوغلهم عون التأمول 
ذ انطلوووق اآلالف يمارسوووون هوووذه الحيووواة نجحوووت بعوووض الفتيوووات المشوووتاقات للحيووواة  اإللهوووي . وا 

شوون الحيوواة النسووكية الجووادة أن يختفووين فووي زي رجووال ويفقوودن بالنسووك نعووومتهن وأنوووثتهن ليع
القاسية بقلب ملتهوب حًبوا وعاطفوة مقدسوة منطلقوة فوي السوماويات . مون بوين هوؤالء القديسوات 

، التووي  Euphrosyneمارينووا ، وايالريووة ، واثناسوويا وأبوليفووارس الووخ . . . وأيضووا أفروسووينى 
 يلقبها اليونان: "أمنا" .

التجأ إليه أبوها بفنوتيووس أحود  جاءت أفروسينى ثمرة صلوات أحد األباء الرهبان القديسين ، إذ
أثرياء اإلسكندرية يطلب منه الصالة ليهبوه اهلل ثمورة مباركوة ، وقود اسوتجاب الورب لوه ، فودعاها 

 والدها "أفروسينى" أي "بهجة" ، إذ جاءت بعد شوق طويل لسنوات .
جوًدا فوي نشأت هذه الفتاة الجميلة بين والدين تقيوين وغنيوين فوي نهايوة القورن الرابوع ، سوخيين 

 العطاء ، فالتقطت منهما محبة اهلل الفائقة حتى اشتهت تكريس حياتها للعبادة .
إذ بلغت أفروسيني الثامنة عشرة من عمرها ، أراد والداها أن يزوجها لشاب تقي وغنوي ، وعبثًوا 

 تضرعت إليه ليتركها وشأنها ، وراح يعد لها العرس .
 ا في كل مدينة وقرية فلم يجدها .فجأة اختفت الفتاة ، فصار األب يبحث عنه

انطلقت الفتاة إلى أحد األديرة بعد أن اختفوت فوي زي الرجوال ، والتقوت بوالرئيس الوذي رفوض فوي 
البداية قبولها لما رأى عليها من عالمات النعومة والغنى مع الجمال ، لكن تحوت إصورارها قبلهوا 

 ياة الرهبانية .تحت التجربة ، حاسًبا إياها شاًبا مدلاًللن يحتمل الح
 طارت الفتاة من الفرح وأخذت تسلك بحياة نسكية جادة مع عبادة تقوية وسلوك أدهش الجميع 
بعد فترة زار والدها الدير ، فعرفته أفروسينى ولكنها كتمت مشاعرها ، وكانت تلتقوي بوه وترشوده 

دير بسوببها وهوو ال في احتمال اآلالم بفرح . فوجد فيهوا تعزيتوه ، لوذا صوار يكثور التوردد علوى الو
 يعلم أنها ابنته .
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ذ مرضووت وأدركووت أن يوووم رحيلهووا حووان  عاشووت أفروسووينى ثموواني عشوورة سوونة كراهووب ناسووك ، وا 
كشفت أمرها لوالدها الذي انطرح على عنقهوا وصوار يقبلهوا ، فعزتوه وشوجعته وأنعشوت إيمانوه ، 

 ثم رقدت بين يديه .
 تطوبها كنيسة الروم بهذا النشيد العذب:

صبوِت إلى نيل الحياة العلوية أهملت النعيم األدنى بنشاط ونظمِت ذاتوك فوي سولك الرجوال ،  "لما
 يا دائمة الذكر ، فإنك قد ازدريت خطيبك الزمني من أجل المسيح ختنك" .

نعود إلى والدها الذي تأثر بابنته جًدا ، واشتاق أن يلحقها في الحياة المقدسة فوي الورب مرتفًعوا 
وس على جبوال الفضويلة . . . إذ بواع كول موا يملكوه ووزعوه علوى الفقوراء والتحوق بروح اهلل القد

 بالدير ليقضي عشر سنوات في قالية إبنته يجاهد بفرح في حياة نسكية جادة .
Butler's Lives of Saints . Jan . 1 

د .صلواتها تكون معنا ، ولربنا المج 15األرشمندريت ميشيل عساف: كتاب السنكسار ، أيلول 
 دائًما . آمين .

 نياحة القديسة براكسيا العذراء برمهات11
فووى مثوول هووذا اليوووم تنيحووت القديسووة الطوباويووة براكسووية العووذراء وهووذه كانووت ابنووة لوالوودين موون 
عظماء مدينة رومية ومن عائلة الملك أنوريوس . وعند نياحة والودها أوصوى الملوك بهوا واتفوق 

رة األمووالك والبسوواتين التووى تركهووا لهووا زوجهووا فأحضوورت أن أتووت والوودتها الووى مصوور لتحصوويل أجوو
ابنتهووا معهووا وكووان عمرهووا وقتئووذ تسووع سوونوات ونزلتووا بأحوود أديوورة العووذارى . وكانووت راهبووات ذلووك 
الديرعلى غاية النسك والتقشف فال يأكلن المأكوالت الدسمة وال زيتا وال فاكهة ، وال يذقن خمرا ، 

ة الوودير واستأنسووت بالخادمووة التووى فيووه . فقالووت لهووا ويوونمن علووى األرض فأحبووت هووذه الصووبي
الخادمة : " عاهدينى أنك ال تتركين هوذا الودير " فعاهودتها علوى ذلوك ولموا أنهوت والودتها عملهوا 
الذي كانت قد أتت ال جله امتنعت ابنتها عن العودة معهوا قائلوة " أنوى قود نوذرت نفسوي للمسويح 

ى الحقيقوي هوو السويد المسويح ، . فلموا عرفوت والودتها وال حاجة بي الى هذا العالم ، الن عريس
ذلك منها وزعت كل مالها على المساكين وأقامت معها في الدير عدة سنوات ثم تنيحت بسالم . 
وسمع أنوريوس هذا الخبر فأرسل يطلبها . فأجابته قائلة بأنها نوذرت نفسوها للسويد المسويح وال 

هوا علوى صوغر سونها وتركهوا أموا هوي فسوارت سويرة تقدر أن تخلف نذرها فتعجب الملوك مون تقوا
فاضوولة وتعبوودت تعبوودا زائوودا فكانووت تصوووم يووومين يووومين ثووم ثالثووة فأربعووة فأسووبوعا وفووي صوووم 
األربعين لم تكن تأكل شيئا مطبوخا . فحسدها الشيطان وضربها فوي رجلهوا ضوربة آلمتهوا زمانوا 

ليهوا بموهبوة شوفاء المرضوى . وكانوت طويال إلى أن تحنن الرب عليها وشفاها وقد أنعوم الورب ع
 محبوبة من األخوات واآلم الرئيسة لطاعتها العظيمة لهن . 
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وفى إحدى الليالي رأت الرئيسة أكاليل معدة . فسألت لمن هذه ؟ فقيول لهوا : " البنتوك بركسوية " 
بهوا  وهى ستجيء الينا بعد قليل " وقصت األم الرؤيا على األخوات وأوصتهن أال يعلمن براكسوية

. ولمووا حانوووت أيامهوووا لتتووورك هووذا العوووالم اعترتهوووا حموووى بسوويطة فووواجتمع عنووودها األم واألخووووات 
 والخادمة وطلبن منها أن تذكرهن أمام العرش اإللهي ثم تنيحت بسالم . 

ثم تنيحت بعدها الخادمة صديقتها وبعدها بقليل مرضت األم فجمعت األخوات وقالت لهن " 
الني ذاهبة إلى الرب " وفي صباح اليوم التالي افتقدنها فوجدن  تدبرن في من تقمنها عليكن

 أنها قد تنيحت . صالة الجميع تكون معنا . آمين . .
 204نياحة البابا بطرس السادس ال

فوي سونة  204فى مثل هوذا اليووم تعيود الكنيسوة توذكار نياحوة البابوا بطورس السوادس البطريورك 
هذا األب الطوباوى والمالك الروحانى ابنوا ألبووين م ( وكان  2111أبريل سنة  1ش )  2441

مسوويحيين طوواهرين موون المدينووة المحبووة هلل أسوويوط فربيوواه أحسوون تربيووة وثقفوواه بووالعلوم واآلداب 
الكنسووية حتووى بوورع فيهووا. وكووان اسوومه مرجووان ولكنووه اشووتهر باسووم بطوورس االسوويوطى فيمووا بعوود 

زهود العوالم وكول موا فيوه واشوتاق إلوى سويرة  وكانت نعمة اهلل حالة عليه من صغره فلما بلغ أشده
الرهبنووة. فمضووى إلووى ديوور القووديس العظوويم أنطونيوووس بالعربووة فمكووث فيووه وترهووب ولووبس الووزي 
الرهبواني وأجهوود نفسووه فووي العبووادة ولمووا نجوح فووي الفضوويلة والحيوواة النسووكية والطهووارة والتواضووع 

إلى مصر ورسم قسوا علوى ديور القوديس  أختاره اآلباء الرهبان قسا. فأخذوه رغم إرادته وقاموا به
 العظيم أنبا بوال أول السواح، هو وكهنة آخرون من يد البابا يؤانس الطوخي 

( في بيعة السيدة العذراء بحارة الروم فزاد في الفضيلة وشاع ذكره بين الناس  200البطريرك ) 
يوام لبثووا يبحثوون عمون ولما تنيح البابا يؤانس المذكور وخال الكرسى بعده مدة شوهرين وسوتة أ

يصلح لهذه الرتبة الجليلة فأختاروا بعض الكهنة والرهبان وكتبوا أسماءهم في وريقات وضوعوها 
على المذبح وأقاموا القداس. وفوي ثالوث يووم وقعوت القرعوة علوى هوذا األب بعود الطلبوة والتضورع 

اهلل . ورسم بطريركا علوى إلى اهلل أن يقيم لهم المختار من عنده . فتحققوا بذلك أنه مختار من 
م (  2128أغسوطس سونة  12ش )  2404مسورى سونة  21الكرسى المرقسى في يوم األحود 

فووي بيعووة الشووهيد مرقوريوووس أبووى سوويفين بمصوور القديمووة وكووان فوورح عظوويم بإقامتووه . وحضوور 
 رسامته الشعب المسيحي وبعض من اإلفرنج والروم واألرمن وطائفة من العسكر . 

ى إلوى بوالد الوجوه البحوري وافتقود الكنوائس ووصول اإلسوكندرية لزيوارة بيعوة موار ثم بعد ذلك مضو
ش واهووتم هنوواك بإصووالحات معماريووة دأخوول  2408برمووودة سوونة  22موورقس اإلنجيلووى لهووا فووي 

الكنيسووة وقبوول الوورأس المقدسووة الطوواهرة . ولمووا أراد الرجوووع علووم أن جماعووة باإلسووكندرية تكلموووا 
ا في الدير من ذلك الوقت . ثم قدم قنديال من الفضة هدية وأسورجه على الرأس المقدسة فأخفاه

على قبر البشير . كما أحاطه بحجاب له طاقات تطل على الداخل ومضى آلي الووجهين البحوري 
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والقبلي وفرح به أهل كوره مصر وفى أيام هذا البابا حضور جماعوة مون الكهنوة والشمامسوة مون 
خرة مع مرسوم من الملك يطلب مطرانا فتشاور في األمور موع قبل سلطان أثيوبيا ومعهم هدايا فا

المعلم لطف اهلل أبو يوسف كبير األراخنة في القواهرة وبواقي أراخنةنوة الشوعب علوى أبينوا المكورم 
خرستوذلو أسقف القدس الشريف فامسكوه ورسموه مطرانا النوه كوان خبيورا كوامال ومعلموا عالموا 

ين . ودعوى خرسوتوذلو الثالوث وتوولى هوذه االبرشوية مون وحبرا فاضال فمضوا به فورحين مسورور 
م ورسم األنبا أثناسيوس أسوقفا علوى أورشوليم وقود شويدت فوي مودة  2141م إلى  2110سنة 

رئاسة هذا البابا كنائس كثيرة وكرست بيده المباركة ومن بينها كنيسوة ديور العدويوة علوى البحور 
بوديك أبويض وكنيسوة الموالك ميخائيول القبلوي جهة المعادى التى جوددها المعلوم مرقوورة الشوهير 

بجهة بابلون وكنيسة مارمينا العجايبى بفم الخليج بمصر عمرهما الثرى الشهير واالرخن الكبيور 
المعلم لطف اهلل يوسف من جيبه الخاص. وبسبب هذا التجديود غرموه الووزير أربعوين كيسوا مون 

أثناء نظارته على ديور القوديس أنطونيووس المال دفعها له من ماله كما قام هذا المحسن الكريم 
ببناء كنيسة آبائنا الرسل وكرسها مع كنيسة أنبا مرقس بالدير المذكور ألنوه كوان مملووءا غيورة 
واهتمامووا بشووئون أمتوووه وكنيسووته القبطيووة وقوووام أيضووا بتحموول مصووواريف حفلووة إقامووة تنصووويب 

ء واطمئنان وكان يعمل على تنفيذ البطريرك على نفقته الخاصة وانقضت أياما هذا البابا في هدو 
القوووانين الكنسووية فأبطوول الطووالق آلي سووبب ومضووى لهووذا الغوورض إلووى الوووالى ابوون ايووواز وباحووث 
علمواء اإلسوالم فكتبووا لوه فتواوى وفرمانوا مون الووزير بوأن عودم الطوالق ال يسورى إال علوى الوودين 

هنوة أن ال يعقودوا زواجوا إال المسيحي دون غيره وانه ليس ألحد أن يعارضه في أحكامه فأمر الك
على يده في قاليته بعدما اعترضه رجل ابن قسيس كان طلق امرأتوه وتوزوج غيرهوا بودون علموه 
فووأمر بإحضوواره فيفصوول بينهمووا فووأبى ولووم يحضوور فحرمووه هووو وزوجتووه وأبيووه القمووص فمووات هووذا 

لحول مون البابوا الرجل بعد أن تهرأ فموه وذاب لسوانه وسوقطت إسونانه . أموا أبواه فاسوتغفر وأخوذ ا
 ومات. 

 11رعى هذا البابا رعية المسيح رعاية صالحة . ولموا أكمول سوعيه مورض قلويال وتنويح فوى يووم 
ش فووي الصوووم الكبيوور ووضووع جسووده فووي مقبوورة اآلبوواء البطاركووة ببيعووة  2441برمهووات سوونة 

و أشوهر  1سونوات و 1الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بمصر القديمة . وأقام على الكرسى مدة 
يوًما . وكان عمره ستة وأربعين سونة تقريبوا وعاصور السولطان احمود الثالوث العثمواني وخوال  22

 الكرسى بعده تسعة أشهر واحد عشر يوًما . 
وفي سنة نياحة هذا البابا وقع وباء الطاعون فى البالد مع قحط شديد وتنيح قسوس كثيرون 

سوان واضطر الناس إلى ترك الزرع حتى وأساقفة ووقع الموت على الناس من اإلسكندرية إلى أ
صاروا يدفنون في الحصر من قلة األكفان . وفي تلك السنة تلفت زراعة القمح في وادي النيل 
ولم يسد حاجة البالد ووقع القحط والغالء ، لطف اهلل بعباده ونفعنا ببركات وصلوات المثلث 
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 دائًما . آمينالرحمة البابا البطريرك بطرس االسيوطى . ولربنا المجد 
 ظهور الرب لتوما برموده1

في هذا اليوم تذكار ظهور الرب يسوع له المجد لتوما الرسول ، في اليوم الثامن من القيامة 
المجيدة وذلك كما يقول الكتاب " وبعد ثمانية أيام كان تالميذه أيضا دأخال و توما معهم . فجاء 

سالم لكم . ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا  يسوع واألبواب مغلقة ، ووقف في الوسط وقال :
وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي وال تكن غير مؤمن بل مؤمنا . أجاب توما وقال له : 

:  10ربي والهي . قال له يسوع ألنك رأيتني يا توما آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا " )يو 
رب كادت تحترق يده من نار الالهوت ( فالقديس توما عندما وضع يده في جنب ال 19 - 11

 . وعندما اعترف بألوهيته برئت من ألم االحتراق . صالة هذا الرسول تكون معنا . آمين
 نياحة مريم المصرية السائحة
م ( تنيحوت القديسوة السوائحة موريم القبطيوة . وقود 412ش ) 201في مثل هذا اليوم من سونة 

م ( مون أبووين مسويحيين . ولموا بلغوت اثنتوي 045ش ) 12ولدت بمدينة اإلسكندرية نحو سنة 
عشوورة سوونة خوودعها عوودو البشوور . فجعلهووا لووه فخووا وشووركا فاصووطاد بهووا نفوسووا كثيوورة ال تحصووي 
ومكثت على هذه الحال اآلثمة سبعة عشر عاما حتى أدركتها محبة اهلل فورأت قوموا ذاهبوين إلوى 

ذ لم يكن معها أجرة سفرها ،  أسلمت ذاتها ألصحاب السفينة حتى بيت المقدس فسافرت معهم وا 
وصلت إلى بيت المقدس وهناك أيضا كانت تأتي هذا اآلثوم ولموا أرادت الودخول مون بواب كنيسوة 
القيامووة شووعرت بقوووة خفيووة جووذبها موون الخلووف . وكانووت كلمووا أرادت الوودخول تشووعر بموون يمنعهووا 

ب وبكوت مستشوفعة وللحال تحققوت أن ذلوك لسوبب نجاسوتها . فرفعوت عينيهوا وهوي منكسورة القلو
بالسوويدة العووذراء وسووألتها بوودموع حووارة أن تتشووفع فيهووا لوودي ابنهووا الحبيووب ثووم تشووجعت وأرادت 
الدخول مع الداخلين فلوم تجود ممانعوة فودخلت موع السواجدين وصولت إلوى اهلل طالبوة أن يرشودها 

 إلى ما يرضيه . 
أن ترشودها إلوى حيوث خوالص  ثم وقفت أمام أيقونة العذراء البتوول الزكيوة وتوسولت إليهوا بحورارة

نفسووها . فأتاهووا صوووت موون ناحيووة األيقونووة يقووول : إذا عبوورت األردن تجوودين راحووة وطمأنينووة " 
فنهضت مسرعة وخرجت من ساحة القيامة . وفي الطريق قابلها إنسان . وأعطاها ثالثوة دراهوم 

ية ومكثت بها سوبعا من الفضة ابتاعت بها ثالثة أرغفة من الخبز ثم عبرت نهر األردن إلى البر 
وأربعين سنة منهوا سوبع عشورة سونة وهوي تقاتول العودو ضود اآلثوم الوذي تابوت عنوه حتوى تغلبوت 
بنعمة اهلل وكانت تقتوات طوول هوذه المودة بالحشوائش وفوي السونة الخامسوة واألربعوين لسوياحتها 
خوورج القووديس زوسوويما القووس إلووى البريووة حسووب عووادة الرهبووان هنوواك فووي موودة صوووم األربعووين 
المقدسة لَلختالء والتنسك . وبينما هو يسير في البيداء رأى هذه القديسة عن بعد فظنها خياال 
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وصلى إلى اهلل أن يكشف له أمر هذا الخيال . فألهمه أنه إنسان . فأراد اللحاق به فكوان يهورب 
أن  أمامه ولما رأت أنه لم يكف عن تعقبها نادتوه مون وراء أكموة قائلوة : يوا زوسويما . ان شوئت

تخاطبني فارم شيئا أستتر به ألني عارية . فتعجب إذ دعته باسمه . ورمي لها موا اسوتترت بوه 
فجاءت إليه وبعد السالم والمطانيات سوألته أن يصولي عليهوا ألنوه كوان كاهنوا واستوضوحها عون 
سيرتها . فقصت عليه جميع ما جرى لها من أول عمرها إلى ذلوك الوقوت . ثوم التمسوت منوه أن 

 معه في العام القادم القربان المقدس لينأولها منه . يحضر 
وفي العام التالي حضر إليها وناولها من السرائر اإللهية ثم قدم لها ما معه من التمر والعدس 
فتنأولت بعض حبات من العدس المبلول ، وسألته أن يعود في العام المقبل وحضر إليها في 

قفا بجوارها . وعند رأسها مكتوب : " ادفن مريم الميعاد فوجدها قد تنيحت ورأى أسدا وا
المسكينة في التراب الذي منه أخذت " فتعجب من الكتابة ومن األسد . وفيما هو مفكر كيف 
يحفر األرض لمواراتها تقدم األسد وحفر األرض بمخالبه فصلى األب عليها ودفنها . ثم عاد 

دوا ثباتا في المراحم اإللهية وتقدما في السيرة إلى ديره وأخبر الرهبان بسيرة هذه القديسة فازدا
 الروحية وكانت سنو حياتها ستا وسبعين سنة . صالتها تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

يرينى وصوفيا برموده8  إستشهاد أغابى وا 
يريني وصوفية . وهؤالء كن من أهل  في مثل هذا اليوم إستشهدت العذارى القديسات أغابى وا 

ونيقية ، وكن عابدات للمسيح عن آبائهن ثم أخترن عيشة البتولية واتفقن على السلوك تسال
في الفضيلة وكن مداومات على االصوام المتواصلة والصلوات الكثيرة مترددات على أديرة 

العذارى متنسكات مع الراهبات . فلما تملك مكسيميانوس الكافر )نحو أوأخر القرن الثالث ( 
صنام وسفك دماء كثيرين من المسيحيين خافت القديسات وهربن إلى الجبل وأثار عبادة األ

وأختبأن في مغارة مداومات على نسكهن وعبادتهن وكانت هناك امرأة عجوز مسيحية تفتقدهن 
بكل ما يحتجنه كل أسبوع وتبيع ما يعملنه بأيديهن وتتصدق عنهن بما يفضل . وحدث أن رأى 

لعجوز إلى الجبل . فتبعها عن بعد إلى أن عرف المغارة التي أحد األشرار كثرة خروج هذه ا
تدخل إليها فأختبأ حتى ال تراه عند عودتها ، وكان يظن أنها تخبئ أشياء ثمينة فلما خرجت 

من المغارة وابتعدت عنها دخل إليها فوجد الجواهر النفيسة عرائس المسيح وهن قائمات يصلين 
تسالونيقية . فسألهن عن أيمانهن فأقررن أنهن فربطهن وجذبهن وأحضرهن إلى والي 

مسيحيات عابدات للمصلوب فحنق الوالي عليهن وعذبهن كثيرا ثم طرحهن في النار فأسلمن 
 أرواحهن ونلن إكليل الشهادة . صالتهن تكون معنا . آمين

 شهيد على يد ملك الفرس 250إستشهاد 
ن من المؤمنين قتلوا في ساعة واحدة بيد في مثل هذا اليوم تذكار حادثة إستشهاد مائة وخمسي
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ملك الفرس وذلك أن هذا الملك كان قد أغار على بالد المسيحيين المتأخمة لحدود بالده وسبي 
منهم كثيرين . ولما لم يطيعوه ليعبدوا الشمس والكواكب أمر بقطع رؤوسهم . فنالوا أكاليل 

 . آمينالشهادة . صالتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما 
 نياحة القديسة ثيؤدورة برموده22

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة الطاهرة األم ثيؤدورة . هذه القديسة كانت ابنة وحيدة لوالدين 
من أغنياء اإلسكندرية المسيحيين . فأحبا أن يزوجاها فأحضرا لها الكثير من الحلي والمالبس 

كانت تميل بقلبها إلى عبادة اهلل والجهاد من أجل الغالية . فلم تقبل هذه القديسة ذلك ألنها 
اسمه . وباعت كل ما أحضره لها والداها وفرقت منه على المساكين ثم بنت كنيسة خارج 

اإلسكندرية من الجهة الغربية وبعد ذلك قصدت األب القديس أثناسيوس الرسولي )في القرن 
فتنسكت نسكا زائدا وجاهدت جهادا الرابع المسيحي( فقص شعرها ورهبنها خارج اإلسكندرية 

روحيا حتى استحقت أن تنظر اإلعالنات اإللهية وان تميز المالئكة من الشياطين وتعرف 
األفكار وكان البابا أثناسيوس يفتقدها كثيرا بتعاليمه حتى أنه لما نفي كان يكاتبها من منفاه 

ة بطاركة وهم ألكسندروس بالعظات المفيدة فثبتت في جهادها إلى آخر أيامها وعاصرت خمس
وأثناسيوس و بطرس وتيموثاؤس وثاؤفيلس . وقد وضعت أقواال كثيرة نافعة بعضها بالنعمة 

التي كانت فيها والبعض األخر مما تعلمته من أولئك اآلباء ، وسئلت مرة " إذا تحدث إنسان مع 
فأجابت قائلة : "ما آخر حديثا رديئا هل يقول له : اسكت أو ينتهره أو يميل عنه بسمعه ؟ " 

أنك إذا وضعت أمامك أطعمة كثيرة جيدة وردية ال يمكنك أن تقول لواضعها ارفع هذا أو ذاك 
ألنه مضر بي . بل تتركها وتأكل ما يطيب لنفسك . هكذا ال يجب أن يقال شيء لمن يحادث 

: بماذا  غيره بحديث رديء بل يكفي اإلنسان أن ال يدع سمعه يتلذذ بما سمع" . وسئلت أيضا
يغلب اإلنسان عدوه الشيطان ؟ فقالت " بالصوم والصالة واألتضاع" ولما أكملت جهادها تنيحت 

 بسالم ، بالغة من العمر مائة سنة . صالتها تكون معنا . آمين
 تذكار أنبا يوحنا أسقف غزة

ائًما . في هذا اليوم تذكار نياحة أنبا يوحنا أسقف غزة شفاعته تكون معنا ، ولربنا المجد د
 آمين

 إستشهاد القديسة سارة وولديها برموده15
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسوة سوارة وولوداها وهوذه كانوت مون أهول أنطاكيوة زوجوة لرجول 
اسمه سقراطس أحد قواد دقلديانوس . وكان هذا القائد قد ترك دينه المسيحي تملقا للملك وكوان 

وفووا موون الملووك . ورزقهووا اهلل ولوودين فلووم تسووتطع أن يتظوواهر أمووام زوجتووه بأنووه إنمووا فعوول هووذا خ
تعمدهما بأنطاكية خوفا مون الملوك ومون زوجهوا . فأخوذتهما وسوافرت إلوى اإلسوكندرية لتعمودهما 
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هناك . فأراد اهلل أن يظهر عظم أمانتها منفعة لَلجيال المقبلة فأهاج رياحا شوديدة كوادت تغورق 
يوور عموواد . فصوولت صووالة طويلووة ثووم شوورطت ثووديها المركووب . فخافووت الموورأة أن يموووت ولووداها بغ

اليمين وأخذت من الدم وصلبت على جبيني ولديها وقلبهما ثم غطستهما في البحور ثوالث مورات 
 باسم اآلب واالبن والروح القدس 

وبعوود ذلووك سووكتت الريوواح وهوودأ البحوور وسووارت المركووب ولوودي وصووولها إلووى اإلسووكندرية دخلووت 
ا بطوورس خوواتم الشووهداء ليعموودهما مووع أطفووال المدينووة . فلمووا أخووذ الكنيسووة وقوودمت ولووديها للبابوو

الولدين ليعمدهما جمد ماء المعمودية كالحجر . فتعجب البابا مون ذلوك فأخوذ الولودين مورة ثانيوة 
فتجمد الماء ثانية . وهكذا إلى ثوالث مورات فاسوتغرب البابوا واسوتخبر مون والودتهما عون اآلمور . 

 ر وما عملته لولديها فمجد اهلل قائال : " حقا أنها معمودية واحدة " فعرفته بما جرى لها في البح
ولمووا عووادت الموورأة إلووى أنطاكيووة أنكوور عليهووا زوجهووا مووا فعلتووه وأخبوور الملووك بووذلك فاستحضوورها 
ووبخها قوائال : " لمواذا ذهبوت إلوى اإلسوكندرية لتزنوي موع النصوارى ؟ " فأجابتوه القديسوة : " أن 

يعبدون األصنام ومهما أردت بعد هذا فافعلوه وسووف ال تسومع منوي كلموة النصارى ال يزنون وال 
أخرى " فقال لها : " عرفيني ماذا عملت باإلسكندرية " فلوم تجبوه . فوأمر بشود يوديها إلوى خلفهوا 
ووضووع ولووديها علووى بطنهووا ثووم حرقهووا بالنووار فحولووت وجههووا إلووى الشوورق وصوولت . ثووم أسوولمت 

 وا جميعا إكليل الشهادة . روحها الطاهرة مع ولديها . ونال
 صالتهم تكون معنا . آمين

 تذكار القديس ببنوده المتوحد
فووي هووذا اليوووم نحتفوول بتووذكار القووديس ببنوووده المتوحوود والقووديس ثوواؤذورس العابوود ومائووة شووهيد 

 إستشهدوا جميعا ببالد العجم . 
 صلواتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 يسة أفرونية الناسكةإستشهاد القد أبيب2
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة الناسكة العذراء أفرونية . هذه القديسة كانت لها خالة 

تسمى أوريانة رئيسة على دير كان موجودا بين النهرين فيه خمسون عذراء فربتها بخوف اهلل 
الحسن بالنسك  وعلمتها قراءة الكتب اإللهية . فنذرت نفسها للسيد المسيح وجاهدت الجهاد

ستشهد  والصوم يومين يومين والصالة بغير انقطاع ولما أصدر دقلديانوس أمره بعبادة األوثان وا 
كثيرون من المسيحيين على يديه سمعت العذارى بذلك فخفن وخرجن من الدير وأختبأن . ولم 

لك إلى الدير يبق فيه إال القديسة أفرونية وأخت أخرى والرئيسة . ولما كان الغد أتى رسل الم
وقبضوا على الرئيسة وأهانوها . فقالت لهم أفرونية "خذوني أنا واتركوا هذه العجوز" . فأخذوها 

هي أيضا مقيدة بالحبال إلى الوالي وكان عمرها في ذاك الوقت عشرين سنة وكانت جميلة 
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فلم تقبل  المنظر وكانت اآلم تتبعها فعرض عليها الوالي عبادة األوثان ووعدها بوعود كثيرة
فأمر بضربها بالعصي ثم أمر بتمزيق ثوبها . فصرخت فيه األم قائلة : " يشقك الرب أيها 

الوحش المفترس ألنك تقصد التشهير بهذه الصبية اليتيمة " فاغتاظ وأمر أن تعصر القديسة 
أفرونية بالمعصرة ويمشط جسدها بأمشاط من حديد إلى أن تهرأ لحمها فكانت تصلي إلى الرب 

البة منه المعونة ثم قطع لسانها وقلع إسنانها وكان الرب يقويها ويصبرها . ،أخيرا أمر ط
بذبحها فنالت إكليل الشهادة فأخذ أحد األتقياء جسدها ولفه بلفائف غالية ووضعه في صندوق 

 مذهب صالتها تكون معنا . آمين
 نياحة القديس بيوخا و بناين الكاهنين

ديسان المجاهدان بيوخا و بناين وكانا كاهنين على كنيسة تونة التي في مثل هذا اليوم تنيح الق
من أعمال تندا وكان أبوهما ناظرا علوى تلوك الكنيسوة وحودث أنوه بينموا كوان القوس بنواين يقودس 
على المذبح ، أن جاءه من يدعوه ليرى أباه الذي يحتضر في تلك اللحظة . فأجابوه قوائال : " ال 

ال اقودر أن أنووزع عنووي لبواس ا لتقووديس قبوول االنتهواء وأن كووان الوورب يشواء سأبصووره قبوول وفاتووه وا 
فلتكن إرادة اهلل " وهكذا طلبه أبوه ثالث مرات وهو يجيب بهذا . ولما أكمل القداس وجود أن أبواه 
قد تنيح وكانت أواني الكنيسة موضوعة في مكان ال يعرفه إال هو فمضى القس بناين إلوى بريوة 

انيال قمص البرية وهذا أرشده باإللهام اإللهي إلى مكان األواني فعاد شيهيت واجتمع بالقديس د
 وأخرجها . وسار هذان القديسان سيرة فاضلة كاملة حتى تنيحا بسالم . 

 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 تكريس كنيسة الشهيد مار مينا بجبل أبنوب
شوهيد موار مينوا الكائنوة بوديره ، والتوي دشونها البابوا في هذا اليووم نعيود بتوذكار تدشوين كنيسوة ال

أثناسوويوس الرسووولي . وال يووزال يحتفوول ديوور مارمينووا المعلووق بجبوول أبنوووب سوونويا يهووذة المناسووبة 
 ويستمر إلى صوم العذراء . 

 صلوات القديس مار مينا تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديسة أوفيمية أبيب21

ثوول هووذا اليوووم إستشووهدت القديسووة أوفيميووة . وذلووك أنووه لمووا عبوور بريسووقوس أحوود نووواب فووي م
دقلديانوس ببعض القديسين وكانوا مربوطين بسالسل فوي رقوابهم كوالكالب ورأتهوم هوذه القديسوة 
التهبت جوارحهوا بوالغيرة وتوأثر قلبهوا فبكوت ثوم لعنوت الملوك وأوثانوه ووبخوت الووالي قائلوة : " يوا 

موا تشووفق علوى هووؤالء القووم القديسووين : أو ال تخشوى أن يهلكووك ألههوم " فغضووب قاسوي القلووب أ
الوالي وأبلغ أمرهوا إلوى دقلوديانوس ، فاستحضورها وسوألها عون معتقودها فأعترفوت أنهوا مسويحية 

 فعذبها بالضرب والحرق حتى أسلمت روحها الطاهرة بيد الرب . 
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 صالتها تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 هاد القديستين تكال و مرثا من إسناإستش

م ( إستشوهدت القديسوتان تكوال و مرثوا  000للشوهداء )  29في مثل هذا اليوم أيضا مون سونة 
موون إسوونا . وذلووك أنووه لمووا ذهووب أريووانوس والووي أنصوونا إلووى مدينووة أر منووت هرعووت إلووى امرأتووان 

إلوى مون حولوه مون أهول أر اسمهما تكوال و مرثوا واعترفتوا أماموه بالسويد المسويح فالتفوت الووالي 
منت وقال لهم : كيف تقولون أنه لويس فوي مودينتكم مسويحي واحود ؟ فوأخبروا الووالي أن هواتين 

 المرأتين من إسنا وليس من أر منت فأمر بقطع رأسيهما بحد السيف ونالتا إكليل الشهادة 
 بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين

 القديسة مريم المجدليةنياحة  أبيب18
في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة مريم المجدلية ، وهي التي تبعت السيد المسويح فوأخرج منهوا 
سبعة شياطين ، فخدمته وقت آالمه وصلبه وموته ودفنه وهي التي بكرت مع مريم األخرى إلوى 

ك ال تخافوا فوآني أعلوم القبر ورأت الحجر مدحرجا والمالك جالسا عليه ولما خافتا قال لهما المال 
( . وهي التي ظهور  1 - 2:  18أنكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا ألنه قام " )مت 

لها المخلص وقال لها : " اذهبي وأعلمي أخوتي وقوولي لهوم إنوي أصوعد إلوى أبوي وأبويكم والهوي 
الميووذ ونالووت ألهكووم " . فأتووت وبشوورت التالميووذ بالقيامووة وبعوود صووعود الوورب بقيووت فووي خدمووة الت

مواهووب الووروح المعووزي . فتمووت بووذلك نبوووة يوئيوول النبووي القائلووة : " ويكووون بعوود ذلووك أنووي أسووكب 
:  1روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبنواتكم ويحلوم شويوخكم أحالموا ويورى شوبابكم رؤى " )يوؤ 

ا الرسول ( . هذه القديسة بشرت مع التالميذ وردت نساء كثيرات إلى اإليمان بالمسيح وأقامه18
هانوات كثيورة  شماسة لتعليم النساء وللمساعدة عند تعميودهن . وقود نالهوا مون اليهوود تعييورات وا 

 وتنيحت بسالم وهي قائمة بخدمة التالميذ . 
 صالتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة القديسة بائيسة مسرى1
منوف من أبوين غنيين تقيين ولما تووفي  في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بائيسة . ولدت في

والداها جعلت منزلها مأوى للغرباء والمساكين وصارت تقبل كل من يقصدها وتقضوي لوه حاجتوه 
حتووى نفووذ مالهووا فوواجتمع بهووا قوووم أرد يوواء السوويرة وحولوووا فكرهووا إلووى الخطيووة فجعلووت بيتهووا دارا 

يما واستدعوا القديس يوحنا القصير للدعارة فاتصل خبرها بشيوخ شيهيت فحزنوا عليها حزنا عظ
وكلفوه بالذهاب إليها ليصنع معهوا رحموة عووض موا صونعته مون الخيور معهوم ومسواعدتها علوى 
خالص نفسها فأطاعهم القديس وسألهم أن يساعدوه بصلواتهم . ولموا أتوى إلوى حيوث تقويم قوال 

ل وهو يرتل قوائال : إذا للخادمة : " أعلمي سيدتك بوجودي " فلما أعلمتها تزينت واستدعته فدخ
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( ولما جلس نظر إليها وقال  4:  10سرت في وادي الموت ال أخاف شرا ألنك أنت معي " )مز 
: " لماذا استهنت بالسيد المسويح وأتيوت هوذا األمور الورديء ؟ " فارتعودت وذاب قلبهوا مون توأثير 

فأجابهوا بقولوه :" ألنوي  كالم القديس الذي أحنى رأسه وبدأ يبكي فسألته : " موا الوذي يبكيوك ؟ "
أعوواين الشووياطين تلعووب علووى وجهووك "فلهووذا أنووا أبكووي عليووك " فقالووت لووه " " وهوول لووي توبووة ؟ " 
فأجابها بقوله " نعم ولكن ليس في هذا المكان " فقالت لوه : " خوذني إلوى حيوث تشواء " فأخوذها 

نوامي هنوا ، أموا هوو  إلى أحد أديرة الراهبات القريبة من جبل شيهيت ولما أمسى الوقت قوال لهوا
فقد نام بعيدا عنها ولما وقف يصولي صوالة نصوف الليول رأى عموودا مون نوور نوازال مون السوماء 
متصال باألرض ومالئكة اهلل حاملين روح بائيسة ولما اقترب منها وجدها قد ماتت فسجد وصلى 

قوود قبلووت فووي  بحوورارة ودموووع طالبووا إلووى اهلل أن يعرفووه أمرهووا فجوواءه صوووت قووائال : " ان توبتهووا
اللحظة التي تابت فيها " وبعودها واراهوا التوراب عواد إلوى الشويوخ وأعلمهوم بموا جورى فمجودوا اهلل 

 الذي يقبل التائبين ويغفر لهم خطاياهم . 
 صالة هذه القديسة تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديسة يوليطة مسرى1
سة يوليطة . ولودت بقيصورية القبوادوق مون أبووين مسويحيين في مثل هذا اليوم إستشهدت القدي

غنيين فورثوت عنهموا أموواال جزيلوة فاغتصوبها منهوا أحود الظوالمين بواسوطة شوهود زور أقوامهم 
ضدها بالرشوة ولموا علوم أنهوا تريود إقاموة الحجوة عليوه لتظهور اغتصوابه وكذبوه وشوى بهوا عنود 

األشياء الحاضرة ليست شيئا لتعرضها للضياع  والي القبادوق أنها مسيحية فقالت في نفسها أن
أما األمور المقبلة فان أنا اقتنيتها فلن ينزعها أحد مني ولما حضرت أمام الووالي اعترفوت باسوم 
المسيح فطرحها في النار فأسلمت روحها الطاهرة بيد الرب ونالت عوض أمالكها الفانية الحيواة 

 ر كثيرا . األبدية وقد مدحها القديس باسيليوس الكبي
 صالتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة القديسة مارينا الناسكة مسرى25
في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة مارينا الراهبة . وهى كانت ابنة رجول مسويحي 

لموا أراد أن غني جدا وكانت تسمى مريم فتيتمت من أمها وهي صغيرة جدا فرباها أبوها وأدبها و 
يزوجها ويمضي هو إلى أحد األديرة قالت لوه " لمواذا يوا والودي تخلوص نفسوك وتهلوك نفسوي ؟ " 
فأجابها ماذا أصنع بك وأنوت امورأة ؟ " فقالوت لوه انوزع عنوي زي النسواء ، وألبسوني زي الرجوال " 

وية في ونهضت في الحال وحلقت شعرها وخلعت مالبسها ولبست زي الرجال . فلما رآها أبوها ق
عزمها مصممة على رغبتها وزع كل ماله على الفقراء بعد أن ابقي له منه شيئا يسيرا وأسوماها 

 مارينا بدال من مريم . 
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ثم قصد أحد األديرة وسكن في قالية هو وأبنته وقضيا عشور سونوات وهموا يجاهودان فوي العبوادة 
مها وزادت فوي نسوكها ولوم وبعدها تنيح الشيخ وبقيت القديسة وحدها فضواعفت صولواتها وأصووا

يعلووم أحوود أنهووا اموورأة بوول كووانوا يظنووون أن رقووة صوووتها إنمووا هووو موون شوودة نسووكها وسووهرها فووي 
صلواتها واتفق أن رئويس الودير أرسولها موع ثالثوة مون الرهبوان لقضواء مصوالح الودير فنزلووا فوي 

صواحب الفنوودق فنودق للمبيوت وكوان أحود جنوود الملوك نوازال فيووه تلوك الليلوة فأبصور الجنودي ابنوة 
فاعتدى على عفافها ولقنها بأن تقول ألبيها " ان األب مارينا الراهب الشاب هو الذي فعول ذلوك 
" فلمووا حملووت وعوورف أبوهووا ذلووك سووألها فقالووت " أن األب مارينووا هووو الووذي فعوول بووي هووذا الفعوول " 

رئيس طيوب فغضب أبوها لذلك وأتوى إلوى الودير وبودأ يسوب الرهبوان ويلعونهم . ولموا اجتموع بوه الو
خاطره وصرفه ثم استدعى هذه القديسة ووبخها كثيرا فبكت عندما وقفت علوى الخبور ، وقالوت " 
أني شاب وقد أخطأت فاغفر لي يوا أبوي " فحنوق عليهوا الورئيس وطردهوا مون الودير فبقيوت علوى 

 الباب مدة طويلة . 
هوا فأخذتوه وصوارت ولما ولدت أبنوه صواحب الفنودق ولودا حملوه أبوهوا إلوى القديسوة وطرحوه أمام

تنتقل به بين الرعاة وتسقيه لبنا . ثم زادت في صومها وصالتها مودة ثوالث سونوات وهوي خوارج 
الدير إلى أن تحنن عليها الرهبان وسألوا رئيسهم أن يأذن بودخولها فقبول سوؤالهم وأدخلهوا الودير 

هوي ونظافوة بعد أن وضع علوى القديسوة قووانين ثقيلوة جودا . فصوارت تعمول أعمواال شواقة مون ط
 وسقي الماء خارجا عن الفروض الرهبانية والقوانين التي وضعت عليها . 

ولما كبر الصبي ترهب وبعد أن أكملت القديسة مارينا أربعين سنة مرضت ثالثة أيام ثوم تنيحوت 
فأمر الرئيس بنزع مالبسها وألباسوها غيرهوا وحملهوا إلوى موضوع الصوالة . وعنودما نزعووا ثيابهوا 

أة فصوواحوا جميعوا قووائلين " يووارب ارحوم " وأعلموووا الوورئيس فوأتى وتعجووب وبكووى نادمووا وجودوها اموور 
على ما فعل ثم استدعى صاحب الفندق وعرفه بأن الراهب مارينا هو امرأة فذهب إلى حيث هوي 
وبكى كثيرا وبعد الصالة على جثتها تقدموا ليتباركوا منها وكان بينهم راهوب بعوين واحودة فوضوع 

بصور للوقوت . ولموا دفنوت أمور اهلل شويطانا فعوذب ابنوة صواحب الفنودق والجنودي وجهه عليهوا فأ
 صاحبها وأتى بهما إلى حيث قبرها وأقر االثنان بذنبهما أمام الجميع . 

 وقد أظهر اهلل من جسدها عجائب كثيرة صالتها تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 نياحة القديسة إيرينى مسرى12

يوم تنيحت القديسة إيريني ) أي السالمة ( كانت ابنة ملك وثني يدعى ليكينيوس في مثل هذا ال
. وكانت فريدة في جمالها الطبيعي ، ولمحبة والدها لها بنى لها قصرا حصينا وجعل معها ثالث 
عشرة جارية لخدمتها ، والسهر على حراستها حفظا لها مما يفسد بهواء شورف عائلتهوا ، وكوان 

سنوات وقد ترك لها بعض التماثيل لتسجد لها وتعبدها وعين لها شيخا معلموا عمرها وقتئذ ست 
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حكيموووا لتعليمهوووا . وحووودث أن رأت القديسوووة فوووي رؤيوووا حماموووة وفوووي فمهوووا ورقوووة زيتوووون نزلوووت 
ووضعتها على المائدة أمامها ثوم هوبط نسور ومعوه إكليول وضوعه علوى المائودة فجزعوت مون هوذه 

ن مسوويحيا و دون أن يعوورف والوودها ذلووك و فأجابهووا : ان الرؤيووا وقصووتها علووى المعلووم الووذي كووا
الحمامة هي تعليم الناموس وورقة الزيتون هي المعمودية والنسر هو الغلبوة واإلكليول هوو مجود 
القديسووين والغووراب هووو الملووك والثعبووان هووو االضووطهاد وخووتم قولووه بأنووه ال بوود لهووا أن تجاهوود فووي 

 سبيل اإليمان بالسيد المسيح 
ا ذات يووم وعوورض عليهوا الووزواج موون أحود أوالد األمووراء فطلبوت منووه مهلوة ثالثووة أيووام زارهوا أبوهوو

لتفكوور فووي األموور . ولمووا تركهووا أبوهووا دخلووت إلووى التماثيوول وطلبووت منهووا أن ترشوودها إلووى مووا فيووه 
خيرها فلم تجبها فرفعت عينيها إلى السماء وقالت : يا اله المسيحيين أهدني إلى ما يرضيك " . 

موالك الورب وقوال لهوا : سويأتيك غودا أحود تالميوذ بوولس الرسوول ويعلموك موا يلوزم ثوم فظهر لهوا 
يعموودك " وفووي الغوود أتاهووا القووديس تيموثوواوس الرسووول وعلمهووا أسوورار الديانووة وعموودها ولمووا علووم 
ذ تحقووق منهووا اعترافهووا بالسوويد المسوويح أموور بربطهووا فووي ذنووب حصووان  أبوهووا بووذلك استحضوورها وا 

أن اهلل حفظها فلم ينلها آذى . بل أن الحصوان نفسوه عواد وقوبض بفموه جموح ثم أطلقه . غير 
على ذراع والودها وطرحوه علوى األرض فسوقط ميتوا . وبصوالة ابنتوه القديسوة قوام حيوا وآمون هوو 
وامرأته وثالثة آالف نفس ونوالوا سور العمواد المقودس وقود شورف اهلل هوذه القديسوة بصونع آيوات 

 بسببها كثيرون ولما أكملت جهادها تنيحت بسالم . كثيرة أمام والة وملوك حتى آمن 
 صالتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء

فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله 
 نونة شفاعتها تكون معنا . آمين .الكلمة أم الرحمة ، الح

 
ُيبادر الرؤساء إلوى كول المورتلين، فوى وسوط صوبايا ضوارباٍت بالودفوف،  " -(:15،14: 11مزمور العشية )مز

 " فى الكنائس باركوا اهلل، والرب من ينابيع إسرائيل. هلليلويا
تن   نيي ًق( نجب قاوالة قاليا ندانوق   نا ف   صم قاالق   )و لق= تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين  ز و  قاا يم:

يالذوا قا ابقء إل ي و ا ف حيا   تليا، يأتوا  ؤ نيا ذاا ءيح   ا أتوق ايالذوق قا ابقء، ونييد وا  دناا تحوادوق 
إا"  ؤ نيا ذل إءت ابوق  والحدظ أا  دؤالء قا دابقء ادا ينوندوق فد  حاادم لدوف أو  عدب أو حدزا أو صدغ  ندد  

فوي وسوط الصوبايا و ا  لذيءا وألوقتاا نانوق صدذايا صدغي قت نءد ع . مرتلينل" عناا ذل  اع يا أا قهلل  ب تل
 فاا ي تلا ف حات ذاهلل =ضاربات بالدفوف

إءدد قئيل  دد  قاننيءددم ويندداذيع = والوورب موون ينووابيع إسوورائيلقاددلي ياسدد   ددلق قاددد ح  = فووي الكنووائس بوواركوا اهلل
 د ح إء قئيل إ ا ة ال وح قارب  قالي ياس   لق قا
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  -(:20-1:11متإنجيل العشية )

 و فيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان االبرص. -1  "
 تقدمت اليه امراة معها قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على راسه و هو متكئ. -1 
 فلما راى تالميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا االتالف. -8 
 يب بكثير و يعطى للفقراء.النه كان يمكن ان يباع هذا الط -9 
 فعلم يسوع و قال لهم لماذا تزعجون المراة فانها قد عملت بي عمال حسنا. -20 
 الن الفقراء معكم في كل حين و اما انا فلست معكم في كل حين. -22 
 فانها اذ سكبت هذا الطيب على جسدي انما فعلت ذلك الجل تكفيني. -21 
 "بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها الحق اقول لكم حيثما يكرز  -20 

 نا ن    حذدم  د يا ءدانذم قاسيدب علد" قا ءديح  ف دا أحدب قا ءديح يءدنب أغلد"  دا عندبه حتد"  إنجيل قاا يم:
(   دله ع  دم قادند  قاال قويدم 6:4تد 2حياته، ن ا يرول ذدوا  إلقآلا أءدنب ءدنيذًا وو دت إنح اد   دب حضد إل )

 ( 39-35:8تحب قا ءيح حت" قا وت ) و أناا
 

مون أفوواه األطفوال والرضوعان، هيوأت سوبحًا، ألنوي أرى السوموات أعموال يوديك، "  -:(0،1: 8موز)مزمور باكر 
 " القمر والنجوم أنت أسستها. هلليلويا 

وانا ذصو ة ءنم( 12-9 ب نداا ق سدال عا علق   قايوا فءناا يت قوح ذيا )= من أفواه األطفال  ز و  ذان :
 ددله = ألنووي أرى السووموات أعمووال يووديك عا ددم فددااند  قاتائذددم قاال قويددم  دد  نددد  عددابت وصددا ت نا سدددال 

 قاندو  صا  ااا قاايا قا دتوحم قات  تب ك أع ال قهلل وتءذحه عل" عظ ته 
 

  -(:14-25:4يوإنجيل باكر )
 ال اتي الى هنا الستقي. قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و -25  "
 قال لها يسوع اذهبي و ادعي زوجك و تعالي الى ههنا. -21 
 اجابت المراة و قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج. -21 
 النه كان لك خمسة ازواج و الذي لك االن ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق. -28 
 ي.قالت له المراة يا سيد ارى انك نب -29 
 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. -10 
 قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدون لالب. -12 
 من اليهود.انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم الن الخالص هو  -11 
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و لكن تاتي ساعة و هي االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح و الحق الن االب  -10 
 طالب مثل هؤالء الساجدين له.

 " اهلل روح و الذين يسجدون له فبالروح و الحق ينبغي ان يسجدوا -14 
ي ياسيده )قاد وح قاردب (  صدب  ندل فد ح عا اراء قا ب  ع قاءا  يم  ويحبياا عا قا اء قاحد  قادل إنجيل ذان :

حتد" ن تلدئ فندد ح   بوالروح والحوقأي نردبا قااذدابة  بوالروح والحوقحرير ، وانا ينذغ  ن ا  دال قاد ب أا نءدجب 
 وتصذح قاند  عل قويم 

 
  -(:12-8:5أفالبولس )

 النكم كنتم قبال ظلمة و اما االن فنور في الرب اسلكوا كاوالد نور. -8  "
 الروح هو في كل صالح و بر و حق. الن ثمر -9 
 مختبرين ما هو مرضي عند الرب. -20 
 و ال تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. -22 
 الن االمور الحادثة منهم سرا ذكرها ايضا قبيح. -21 
 و لكن الكل اذا توبخ يظهر بالنور الن كل ما اظهر فهو نور. -20 
 استيقظ ايها النائم و قم من االموات فيضيء لك المسيح.لذلك يقول  -24 
 فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء. -25 
 مفتدين الوقت الن االيام شريرة. -21 
 من اجل ذلك ال تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. -21 
 الروح.و ال تسكروا بالخمر الذي فيه الخالعة بل امتلئوا ب -28 
 مكلمين بعضكم بعضا بمزامير و تسابيح و اغاني روحية مترنمين و مرتلين في قلوبكم للرب. -29 
 شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح هلل و االب. -10 
 "خاضعين بعضكم لبعض في خوف اهلل  -12 

ا إذًا كأوالد النور.. ال تشوتركوا فوي أعموال سيرو نيف نتحول اند  عل قويم نندو  قاالق   قاحني ات؟  قاذوا :
ال تسوكروا )توذدم  دا  دوت قالسيدم( = الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها.. قم أيها النائم من بين األمووات

 .بالخمر.. إمتلئوا بالروح مكلمين أنفسكم بعضكم بعضًا بمزامير وتسابيح وتراتيل.. شاكرين خاضعين
 

 -(:24-5:0بط2الكاثوليكون )
 فانه هكذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكالت على اهلل يزين انفسهن خاضعات لرجالهن. -5 " 
كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية اياه سيدها التي صرتن اوالدها صانعات خيرا و غير خائفات خوفا  -1 

 البتة.
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ء النسائي كاالضعف معطين اياهن كرامة كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع االنا -1 
 كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة لكي ال تعاق صلواتكم.

 و النهاية كونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء. -8 
غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي  -9 
 ثوا بركة.تر 
 الن من اراد ان يحب الحياة و يرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر و شفتيه ان تتكلما بالمكر. -20 
 ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره. -22 
 الن عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. -21 
 ؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير.فمن ي -20 
 " و لكن و ان تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا  -24 

النسواء القديسوات المتووكالت علوى اهلل يوزين أنفسوهم خاضوعات  ا قاند ا عدا قاادلق   نءد ع أا  قانايواينوا:
جميعوًا بورأٍي واحود.. مشوتركين فوي ادضدائل أ ا ده   ونندوا وع ي  ندوءنا  دو قا ءديح فلندزيا أندءدنا ذا لرجالهن

 وذالق ننوا علق   حني ات .. اآلالم.. محبين اإلخوة رحومين
 
 

 -(:24-5:12أعاإلبركسيس )
و لكن لما استكملنا االيام خرجنا ذاهبين و هم جميعا يشيعوننا مع النساء و االوالد الى خارج المدينة  -5  " 

 ى الشاطئ و صلينا.فجثونا على ركبنا عل
 و لما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة و اما هم فرجعوا الى خاصتهم. -1 
و لما اكملنا السفر في البحر من صور اقبلنا الى بتولمايس فسلمنا على االخوة و مكثنا عندهم يوما  -1 

 واحدا.
يت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس و جئنا الى قيصرية فدخلنا ب -8 

 السبعة و اقمنا عنده.
 و كان لهذا اربع بنات عذارى كن يتنبان. -9 
 و بينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس. -20 
الذي فجاء الينا و اخذ منطقة بولس و ربط يدي نفسه و رجليه و قال هذا يقوله الروح القدس الرجل  -22 

 له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم و يسلمونه الى ايدي االمم.
 فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن و الذين من المكان ان ال يصعد الى اورشليم. -21 
فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون و تكسرون قلبي الني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا  -20 

 جل اسم الرب يسوع.في اورشليم ال
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 "و لما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب  -24 
أي قانتيجم  ض ونم فلنجا دب و دا = أربع بنات عذارى كن يتنبأنتسذيق ع ل ،  نا ن   فيلذ  اه  قنذ نءي :

قا ؤنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب ءددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددننوا عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلق   حني ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 
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                 اليوم الثاني من شهر أمشير
 السواح نياحة األنبا بوال أول

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،21 :02مز)
 (00-14:11)لو
 (21،2: 01مز)

 (10-24:15)مت
 (14-1:20)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (24-2:25بط2)
 (12-21:25)أع
 (1،2: 202مز)

 (42-00:9)مر

 
 -(:42-00:9مرإنجيل القداس )

 نتم تتكالمون فيما بينكم في الطريق.و جاء الى كفرناحوم و اذ كان في البيت سالهم بماذا ك -00  " 
 فسكتوا النهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو اعظم. -04 
 فجلس و نادى االثني عشر و قال لهم اذا اراد احد ان يكون اوال فيكون اخر الكل و خادما للكل. -05 
 فاخذ ولدا و اقامه في وسطهم ثم احتضنه و قال لهم. -01 
 واحدا من اوالد مثل هذا باسمي يقبلني و من قبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني.من قبل  -01 
فاجابه يوحنا قائال يا معلم راينا واحدا يخرج شياطين باسمك و هو ليس يتبعنا فمنعناه النه ليس  -08 

 يتبعنا.
 ل علي شرا.فقال يسوع ال تمنعوه النه ليس احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريعا ان يقو -09 
 الن من ليس علينا فهو معنا. -40 
 " الن من سقاكم كاس ماء باسمي النكم للمسيح فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره -42 

من أراد أن يكون وناا ب   قا للص اه . من هو األعظم و عا حوق  قات  يل في ا ذيناا عا  إنجيل قاربق :
ارب ظا ذس   ألو ق نذا ذوال أنه ءيصي  عظي ًا إلق إزبقبت أ وقاه ونجب . أواًل فيكون آخر الكل وخادمًا للجميع

ق نذا ذوال حيا ت ك نل  ئ صا  عظي ًا وأواًل عنب قهلل وذءذذه ينزل قا س  ويديض نا  قانيل، ذدل إلصدا  قاادااا 
 ندلق فادل ال يءتحق وسأة  ب هإل اردب صدا   دا وضدع ندءده أليد ًق  دو ق عظدا  وقاءدائح يضدع ندءده آلد  قاندل و 

قارددبي  يوحنددا قارصددي  واننظدد   ددالق ندداا  أ  قاءدد اء فيدده  فاازق ددب قاحريردد   ددو  ددا إنت ددف تدا ددم قااددااا ول ددب 
وال ايتراذل ف  للدوة  دع قاحذيدب يءدوا، و دا عد ف قاحذيدب يءدوا حردًا يصدي  ق عظدا فد  قاءد اء وعلد" ق  ض 

  يتًا ف  قاء اء  ذل إا يوب ق نذا ذوال قاليد  أ اا  يضيع أجره
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كهنتووك يلبسووون العودل، وأبوورارك يبتهجووون موون أجوول داود عبوودك،  " -(:1،2: 202مزموور إنجيوول القووداس )مووز
 " أذكر يارب داود وكل دعته، كما أقسم الرب ونذر إلله يعقوب. هلليلويا

  دزه  ؤالء قآلذاء عا وق ف  ف ح  ا أجل ع دل قا ءديح )= أبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك  ز و  قاربق :
 بقوب  نا(

 دؤالء قآلذداء ندانوق وبعداء جدبًق علد"  يدال وبقعدم قا ءديح  و قجدع إلتذدا قت ق نذدا = أذكر يوا رب داود وكول دعتوه
 ذ وق  ع قاربي  يوحنا قارصي  

  ؤالء قاربيءوا نل وق ندوءاا ناه ياروب وت نوق قااااا = ونذر إلله يعقوب
و ددله  دد  ق بق  فااددلي أ ءددا  ددو  ددا نددل  ندءدده  ف للووربكيووف حلووجدداءت فدد  سذاددم ذيدد وت = كمووا أقسووم الوورب

ويصي  قا ان" أا  ؤالء ق ذ ق  صد  وق ذ دبة أا يندل وق . كما أقسم للربواي  قا ب ندءه  وتصي  قااذا ة ذب م 
 أندءاا ال ب و قجع  صم قاربي  يوحنا نا ا 

 
 أمشير 1   -السنكسار:

 نياحة القديس أنبا بوال أول السواح" 
م تنيح القديس العظيم األنبا بوال أول السواح . كان هذا القديس من  042ذا اليوم من سنة في مثل ه

اإلسكندرية ، وكان له أخ يسمي بطرس ، وبعد وفاة والدهما ، شرعا في قسمة الميراث بينهما ، فلما أخذ 
اث أبى ؟ فأجابه أخوه الجزء األكبر تألم بولس من تصرف أخيه وقال له : لماذا لم تعطني حصتي من مير 

ذ لم يتفقا ، مضيا للحاكم ليفصل بينهما . وفيما هما  ألنك صبي وأخشي إن تبدده ، أما انا فسأحفظه لك . وا 
ذاهبين ، وجدا جنازة سائرة في الطريق ، فسال بولس أحد المشيعين عن المتوفى ، فقيل له إنه من عظماء 

ه الكثير ، وها هم يمضون به إلى القبر بثوبه فقط . فتنهد هذه المدينة وأغنيائها ، وهوذا قد ترك غناه ومال
القديس وقال في نفسه : ما لي إذن وأموال هذا العالم الفاني الذي سأتركه وأنا عريان . ثم التفت إلى أخيه 

وقال له : ارجع بنا يا أخي ، فلست مطالبا إياك بشيء مما لي . وفيما هما عائدين انفصل عنه بولس وسار 
يقه حتى وصل إلى خارج المدينة . فوجد قبرا أقام به ثالثة أيام يصلي إلى السيد المسيح إن يرشده في طر 

ذ لم يقف له على اثر حزن حزنا عظيما وتأسف على ما  إلى ما يرضيه . أما أخوه فانه بحث عنه كثيرا ، وا 
 فرط منه . 

ن وسووار معووه إلووى إن آتووى إلووى البريووة أمووا القووديس بووولس فقوود أرسوول إليووه الوورب مالكووا أخرجووه موون ذلووك المكووا
الشرقية الداخلية ، وهناك أقام سبعين سنة لم يعاين أثناءهوا أحودا . وكوان يلوبس ثوبوا مون ليوف ، وكوان الورب 
يرسل إليه غرابا بنصف خبزة في كل يوم . ولما أراد الرب إظهار قداسته وبره ، أرسول مالكوه إلوى األب العظويم 

نه أول من سكن البرية ، وقال له : يوجد في البرية الداخليوة إنسوان ال يسوتحق أنطونيوس ، الذي كان يظن ا
العالم وطأة قدميوه ، وبصوالته ينوزل الورب المطور والنودي علوى األرض ، ويوأتي بالنيول فوي حينوه . فلموا سومع 

ولس فودخل أنطونيوس هذا قام لوقته وسار في البرية الداخلية مسافة يوم . فارشده الرب إلى مغارة القوديس بو
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إليه وسجد كل منهما لآلخر وجلسا يتحدثان بعظائم األمور . ولما صار المساء أتى الغوراب ومعوه خبوزة كاملوة 
. فقال القديس بولس للقديس أنطونيوس : اآلن قد علمت انك من عبيد اهلل . إن لي اليوم سبعين سنة والرب 

طعاموك ، واالن أسورع واحضور لوي الحلوة التوي  يرسل لي نصف خبوزة كول يووم ، أموا اليووم فقود أرسول الورب لوك
أعطاهووا قسووطنطين الملووك ألثناسوويوس البطريوورك . فمضووى إلووى البابووا أثناسوويوس أخووذها منووه وعوواد بهووا إليووه . 
وفيما هو في الطريق رأى نفس القديس األنبا بوال والمالئكة صاعدين بها . ولموا وصول إلوى المغوارة وجوده قود 

ه بالحلة وأخذ الثوب الليف . ولما أراد مواراة جسده الطاهر تحير كيف يحفر القبور ، تنيح ، فقبله باكيا ثم كفن
ذا بأسدين يدخالن عليوه وصوارا يطأطوأن بوجهيهموا علوى جسود القوديس ، ويشويران برأسويهما كمون يسوتأذناه  وا 

بمخالبهموا .  فيما يعمالن . فعلم انهما مرسالن من قبل الرب ، فحدد لهما مقدار طول الجسد وعرضوه فحفوراه
وحينئذ واري القديس أنطونيوس الجسد المقدس وعاد إلى األب البطريرك واعلمه بذلك ، فأرسول رجواال ليحملووا 
الجسد إليوه . فقضووا أياموا كثيورة يبحثوون فوي الجبول فلوم يعرفووا لوه مكانوا ، حتوى ظهور القوديس للبطريورك فوي 

الرجوال ، فأرسول واستحضورهم . أموا الثووب الليوف فكوان الرؤيا واعلمه إن الرب لم يشأ إظهار جسده فال تتعوب 
يلبسه األب البطريرك ثالث مرات في السنة أثناء التقديس . وفي أحد األيام أراد إن يعرف الناس مقدار قداسة 
صوواحبه فوضووعه علووى ميووت فقووام لوقتووه . وشوواعت هووذه األعجوبووة فووي كوول ارض مصوور واإلسووكندرية . صووالته 

 " تكون معنا آمين .
 نياحة القديس لونجينوس رئيس دير الزجاج" 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس الطاهر األنبا لونجينوس رئيس دير الزجاج . وكان من أهل قيليقية . ترهب 
في أحد األديرة التي كان قد ترهب فيها والده لوقيانوس بعد وفاة زوجته . وحصل بعد نياحة رئيس هذا الدير ، 

ة القديس لوقيانوس رئيسا عليهم فلم يقبل ، ألنه كان يبغض مجد العالم وأخذ ابنه إن أراد الرهبان إقام
لونجينوس وآتى به إلى الشام وأقاما هناك في كنيسة . وقد اظهر اهلل فضائلهما بأجراء عدة آيات على 

ير أيديهما ، وخوفا من مجد العالم ، استأذن لونجينوس أباه في الذهاب إلى مصر . ولما وصل قصد د
الزجاج غرب اإلسكندرية ، فقبله الرهبان بفرح ، إلى إن تنيح رئيس الدير . ونظرا لما رأوه في القديس 

لونجينوس من الفضائل والسلوك الحسن فقد أقاموه رئيسا خلفه ، وبعد قليل أتى إليه أبوه لوقيانوس . وكانا 
ما آيات كثيرة . ثم تنيح األب لوقيانوس يصنعان قلوع المراكب ويقتاتان من عملهما واجري اهلل على أيديه

 بسالم ولحقه ابنه بعد ذلك . 
 " بركة صاله هذين القديسين تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

ناا اه أخ إء ه ذس   ظلا ذوال ف   ي قث أذيه  وف  أيناء ل اذه الدوقا  ايحتن دا  نياحة األنبا بوال أول السواح.
فءأل ا ا؟ فرااوق  حب عظ اء  له قا بينم  فردال اندءده  داا  إلا وأ دوقل  دلق قاادااا قاددان  قادلي اه  ا ب جنازة 

ءأت نه وأنا ع ياا  يا إاتدت  ليه و ال اه: إ جع يا أل  فلءت  سااذًا إياك ذ ئ   ا ا   يا ل ج  ا قا بينم 
الذ يددم قا دد  يم قابقلليددم  و ندداك ندداا  أيدداا أا ي  ددبه قادد ب أيددا يددل ب( أا يددل ب3وأ  ددبه  دد ك )إل ألددل يصددل  

ءدنم  وا دا أ قب قهلل أا يظاد   بقءدته أ ءدل اده ق نذدا أنسونيدو   ونداا 71ُي ءل اه غ قب ذنصف لذزة يوا ا دبة 
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ق نذا أنسونيو  يظا أنه أول  ا ءنا قاذ يم و ال اه قا  ك عا ق نذا ذوال إليوجب فد  قاذ يدم قابقلليدم إنءداا ال 
سأة  ب ه، وذص ته ينزل قا ب قا س  وقانب  عل" ق  ض، ويدأت  ذاانيدل فد  حيندهإل  وا دا جلد  يءتحق قااااا و 

 ع ق نذا أنسونيو  أت" قاغ قب ذلذزة نا لم  فرال ق نذا ذوال قآلا عل ت أنك  ا عذيب قهلل، أء ا وأحض  قاحلدم 
ندد  ق نذددا ذدوال وقا  ئنددم صدداعبيا  قاتد  أعسا ددا  ءدسنسيا قا لددك الذاذدا أيناءدديو   وفي دا  ددو عائدب ذااحلددم  أ 

ذاا  وا ا وصل إا" قا غا ة وجبه  ب تنيح فندنه ذااحلم وألل قايوب قاليف  وحد  اه أءبقا ايبفا جءب ق نذا ذدوال 
واا ياي وق عل" قا ناا يانيم وظا  قاربي  الذس ي ك وأعل ه أا قاد ب ال ي يدب أا يظاد  جءدبه  ونداا قاذس يد ك 

 د قت فد  قاءدنم أينداء قاتردبي   وفد  أحدب ق يداا أ قب أا ياد ف قاندا   ردبق   بقءدم صداحذه  3يلذ  يوب قاليدف 
 فوضاه عل"  يت فراا او ته 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 نياحة القديس العظيم األنبا يؤنس القصير.  بابه10
 نياحة القديس متى المسكين.  يهكك1
 نياحة القديس يوحنا كاما.  كيهك15
 نياحة األنبا شنوده رئيس المتوحدين.  أبيب1
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس يوحنا القصير الشهير بابي يحنس بابه10

قديس الضياء العظيم اإليغومانس األنبا يوأنس القصير ، كان من أهل في مثل هذا اليوم تنيح ال
بتسا بصعيد مصر . وكان وأخ له من أبوين صالحين خائفين من اهلل ، غنيين في اإليمان 

واألعمال الصالحة . ولما بلغ يوأنس الثامنة من عمره تحول قلبه عن أباطيل العالم وشهواته 
ته نعمة اهلل أن يمضى إلى برية شيهيت ، وهناك اهتدى إلى وأمجاده واشتاق للرهبنة ، فحرك

شيخ قديس مجرب ، يقال له أنبا بمويه من البهنسا وسأله أن يسمح له باإلقامة عنده فقال له 
الشيخ مختبرا "يا إبنى ، إنك ال تقدر على اإلقامة معنا ألن هذه برية متعبة ، والساكنون فيها 

ن الصوم الكثير والصالة والنوم على األرض والتقشف ، فارجع يقتاتون من عمل أيديهم فضال ع
إلى العالم وعش في التقوى" ، فقال له األنبا يوأنس "ال تردني يا أبى من أجل اهلل ألني أتيت 

ألكون تحت طاعتك وفى صالتك ، فإذا قبلتني فإني أؤمن أن الرب يطيب قلبك على" . ولما كان 
مل بعجلة ، فقد سأل السيد المسيح أن يكشف له أمر هذا الشاب من عادة األب بمويه أنه ال يع

، فظهر له مالك الرب قائال: اقبله فإنه سيكون إناء مختارا ، فأدخله األب بمويه وقص شعر 
رأسه ، وأخذ ثياب الرهبنة ولبث يصلى عليها ثالثة أيام وثالث ليالي ، وعندما ألبسه إياها رأى 
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القديس يوأنس بنسك عظيم وأعمال فاضلة ، وفى أحد األيام أراد مالكا يصلب عليها ، وابتدأ 
األب بمويه أن يمتحنه فطرده من عنده قائال: ال أقدر أن أسكن معك ، فأقام سبعة أيام خارج باب 
القالية ، وفى كل يوم كان يخرج األب بمويه ويقرعه بجريدة نخل ، فيسجد له قائال "أخطأت" ، 

شيخ قاصدا الكنيسة ، فرأى سبعة مالئكة معهم سبعة أكاليل يضعونها وفى اليوم السابع خرج ال
على رأس يوأنس ، ومن ذلك اليوم صار عنده مكرما مبجال . وحدث يوًما أن األنبا بمويه وجد 
عودا يلبسا فأعطاه ألنبا يوأنس وقال له: خذ هذا العود واغرسه واسقه ، فأطاعه وصار يسقيه 

بعد عن سكنهما مقدار إثنى عشر ميال ، وبعد ثالث سنوات نما العود كل يوم مرتين وكان الماء ي
وصار شجرة مثمرة ، فأخذ الشيخ من الثمرة وطاف بها على الشيوخ قائال "خذوا وكلوا من ثمرة 

الطاعة" ، وال تزال هذه الشجرة باقية في المكان الذي فيه ديره ، ومرض األب بمويه اثنتي عشرة 
س يخدمه طول هذه المدة ، ولم يسمع من معلمه في أثنائها قط أنه قصر سنة ، وكان األب يوأن

في خدمته ، ألن القديس بمويه كان شيخا ذا أختبار ، وقد جرب كثيرا وأضناه المرض حتى صار 
كالعود اليابس ليكون قربانا مختارا ، وعند نياحته جمع الشيوخ وأمسك بيد األنبا يوأنس وسلمه 

هذا ألنه مالك وليس إنسان" ، وأوصاه أن يقيم في المكان الذي غرس فيه لهم قائال "احتفظوا ب
 الشجرة ، وبعد هذا أتى أخوه الكبير وترهب عنده وصار هو أيضا راهبا فاضال . 

ولما صيروا األنبا يوأنس قمصا على كنيسته ، حدث أنه لما وضع األب البطريرك ثاؤفيلس يده 
معه الحاضرون قائال "مستحق ، مستحق" ، وقد امتاز على رأسه ، أن أتى صوت من السماء س

هذا القديس بأنه كان وقت خدمة األسرار يعرف من يستحق القربان ومن ال يستحقه من 
المتقدمين للتنأول ، وكان األب البطريرك األنبا ثاؤفيلس قد بنى كنيسة للثالثة فتية باإلسكندرية 

ر القديس يوأنس وكلفه السفر إلى بابل ، ورغب إحضار أجسادهم ووضعها فيها ، فاستحض
حضار األجساد المقدسة ، وبعد إحجام كثير قبل القيام بهذه المهمة الشاقة ، وخرج  الكلدانيين وا 
من عند البطريرك فحملته سحابة إلى بابل فدخل المدينة وشاهد آثارها وأنهارها وقصورها ووجد 

، خرج صوت من األجساد المقدسة يقول له: أجساد القديسين ، ولما شرع في نقلها من مكانها 
إن هذه إرادة اهلل ، أنهم ال يفارقون هذا المكان إلى يوم القيامة ، ولكن ألجل محبة البطريرك 
ثاؤفيلس وتعبك أيضا ، عليك أن تعرف البطريرك أن يجمع الشعب في الكنيسة ويأمر بتعمير 

مة تعرفونها في ذلك الحين ، فانصرف عائدا القناديل وال يوقدها ، ونحن سنظهر في الكنيسة بعال
إلى اإلسكندرية ، وعرف البطريرك بما قاله القديسون ، وقد حدث عندما كان البطريرك والشعب 

 بالكنيسة أن القناديل أنارت فجأة فأعطوا المجد هلل . 
عليه ، وبعد وفى أحد األيام دخل أحد الرهبان قالية األنبا يوأنس ، فوجده راقدا ومالئكة يروحون 

ذلك أغار البربر على البرية فتركها ، وعندما سئل في ذلك أجاب بأنه لم يتركها خوفا من الموت 
ولكن لئال يقتله بربري فيذهب إلى الجحيم بسببه ، وأنه ال يريد أن يكون في راحة ، وغيره في 
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م قصد جبل األنبا عذاب بسببه ، ألنه وان كان مقومه في العبادة إال أنه أخوه في الصورة ، ث
أنطونيوس عند القلزم وسكن بجوار قرية هناك ، فرزقه اهلل رجال مؤمنا كان يخدمه ، ولما أراد 
نهاء غربته في هذا العالم ، أرسل إليه قديسيه أبو مقار وأنطونيوس ليعزياه  الرب نياحته وا 

قرية وكان ذلك ليلة ويعرفاه بانتقاله ، فمرض مرضا بسيطا وأرسل الخادم ليأتي له بشيء من ال
األحد ، فحضرت المالئكة وجماعة القديسين وتسلموا نفسه الطاهرة وصعدوا بها إلى السماء ، 

وعندما عاد الخادم رأى نفس القديس وجماعة القديسين يحيطون بها ، والمالئكة يرتلون أمامها 
الرائع فأتاه مالك وفى مقدمة الكل واحد منظره مثل الشمس يرتل ، ودهش الخادم لهذا المنظر 

وعرفه عن اسم كل واحد من القديسين بقوله له هذا أنبا باخوم ، وهذا أبو مقار ، إلى آخره فقال 
له الخادم: " ومن هذا المتقدم المنير كالشمس؟" فأجابه "هذا أنطونيوس أبو جميع الرهبان" ، 

نه أسلم روحه في حال ولما وصل الخادم إلى المغارة وجد جسد القديس ساجدا إلى األرض ، أل 
سجوده ، فبكى بكاء عظيما ، وأسرع إلى أهل القرية وأعلمهم بما حدث ، فحضروا وحملوا جسده 
المقدس بكرامة عظيمة ، وفى دخوله المدينة أجرى اهلل من جسده عجائب كثيرة . صالته تكون 

 معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .
 لفأخوري بإسنا "متي المسكين"نياحة القديس متاؤس ا كيهك1

في مثل هذا اليوم تنيح القديس متي المسكين " متاؤس الفأخوري "، كان هذا االب رئيس دير 
خراج الشياطين ،  جبل أسوان ، وكان ذا فضائل عظيمة ، وقد منحه اهلل نعمة شفاء المرضى وا 

علم بالروح حالها ، وأمرها فمنها انهم قدموا إليه امرأة بها مرض خفي حار في عالجه األطباء ف
إن تقر بخطتها أمام الحاضرين ، فاعترفت انها تزوجت بأخوين فاعتراها هذا الداء ، فصلى 

القديس من اجلها فبرئت في الحال ، وقد بلغ من فضائل هذا االب إن الوحوش كانت تأنس إليه 
 ، وتتنأول طعامها من يده ، ولما اكمل سعيه تنيح بسالم . 

 ن معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .صالته تكو
 إستشهاد القديس بانينا و باناوا

في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديسان بانينا وباناوا في عهد اإلمبراطور دقلديانوس . ولد 
القديسان وتربيا بإحدى القرى القريبة من ملوي واتفقا معا على في األصوام والصلوات والقراءات 

بوغا عظيما في العلم . ولما رأى اهلل جهادهما ونقاوة قلبيهما أرشدهما إلى شيخ ناسك وأظهرا ن
قديس بمنطقة الفيوم فتتلمذا على يديه لمدة ثالث سنوات . ثم اتجها جنوبا إلى جبل إبصاي 

التابع ألخميم حيث كان يقطن فيه عدد كبير من النساك القديسين . بني النساك كنيسة وأرادوا 
فنزل القديس بانينا يبحث عن األسقف القديس بسادة فلما وجده دعاه فجاء معه إلى  تدشينها

الجبل وكرس الكنيسة كما قام برسامة بانينا قسا وباناوا شماسا . أقام الوثنيون في جبل أدريبه 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني من شهر أمشير(

 

 
559 

القريب من سوهاج صنما ضخما وكانوا يقدمون له الضحايا البشرية فحزن القديسان على ذلك 
اهلل لينهي عبادة األوثان من العالم فأثار الشيطان الشعب الوثني عليهما لقتلهما لكن وصليا إلى 

اهلل حفظهما . ولما جاء الملك مكسيميانوس إلى مصر ليشرف بنفسه على اضطهاد المسيحيين 
ذهب اليه كهنة األصنام وشكوا له هذين القديسين فطلب أن يقبض عليهما وفي نفس الوقت 

لقديسين بانينا وباناوا يخبرهما بأن الملك يطلبهما وأن األكاليل السماوية قد ظهر مالك الرب ل
أعدت لهما . فانطلقا إلى الملك وشهدا أمامه بإيمانهم فأمر بقطع رأسيهما وناال إكليل الشهادة ، 

 بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين
 تذكار تكريس كنيسة القديس أبسخيرون القليني

 كار تكريس كنيسة القديس أبسخيرون "األب القوي" القليني . في مثل هذا اليوم تذ
 نشأته

كلمة "أباسخيرون" أو "أبسخيرون" مشتقة من كلمتين: "أباّ" معناها "أب" ، و "سخيرون" 
 "أسشيروس" أو "إسكاروس" ، معناها "القوي" .

سعة ومكانة بين ُولد بقلين من محافظة كفر الشيخ ، وكان جندًيا شجاًعا محبوًبا ، له شهرة وا
 رفقائه ورؤسائه ، من جنود الفرقة التي كانت بأتريب )بنها( .

 موقفه من منشور دقلديانوس
ذ أُعلن المنشور بين  إذ أصدر دقلديانوس منشورًا بالذبح لَلوثان في كل إنحاء اإلمبراطورية ، وا 

ما هو فألقى بمنطقة الجند رفض أبسخيرون التعبد لَلوثان ، فقام الوالي ولطمه وصار يوبخه ، أ
 الجندية أمامه ، للحال أمر الوالي بسجنه .

ذ لم يستجب  كان للقديس أبسخيرون أخان جاءا إليه يبكيان ويستعطفانه ليبخر لَلوثان ، وا 
لدموعهما صار يتبرأن منه ، أما هو فكان يحدثهما عن اإليمان بالسيد المسيح . . . . ثم صار 

 عه .يصلي فظهر له مالك يسنده ويشج
ذ وجده ثابتًا  قدم في صباح اليوم التالي للمحاكمة ، وصار الوالي تارة يهدده وأخرى يالطف ، وا 
على إيمانه قرر ترحيله إلى أريانا والي أنصنا )قرية الشيخ عبادة تجاه ملوي شرق النيل( . قيد 

يد المسيح أبسخيرون ورحل مع أربعة من الجنود على مركب متجًها نحو الصعيد . فظهر له الس
ذ توسل إليه الجنود سمح لهم أن يقيدوه حتى ال يتعرضوا للموت   وهو في السفينة وحّل قيوده ، وا 

 في أسيوط
لم يجدوا الوالي في أنصنا إذ عرفوا أنه قد ذهب إلى أسيوط ، فانطلقوا إليه وهناك تعرف 

سنا كانوا قد ُحملوا إلى أري انا ليعذبهم ، فتعزى أبسخيرون على جماعة المؤمنين من أسوان وا 
 الكل مًعا .

أخرج القديس روًحا شريرًا كان يعذب مشير الوالي مكسيماس )غالًبا والي أسيوط الذي كان برفقة 
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أريانا والي أنصنا( ، فاغتاظ الوالي وأمر بربط القديس في خيل والطواف به في شوارع المدينة ، 
 ع ألوامر الملوك ويقدم البخور لآللهة" .ويصيح البعض أمامه ، قائلين: "هذا جزاء من ال يخض

ُقّدم لعذابات كثيرة وكان الرب يسنده ويقويه . اتهمه أريانوس بالسحر ، فاستدعى ساحرًا يدعى 
الكسندروس قدم له كأًسا به سم ، رشم عليه القديس عالمة الصليب فلم يصبه أذى ، فآمن 

 الساحر بالسيد المسيح وقطع أريانا رأسه .
بؤونه مع خمسة من الجنود هم ألفيوس  1نا في تعذيبه للقديس وأخيرًا قطع رأسه في تشدد أريا

 وأرمانيوس وأركياس و بطرس وقيرايون .
 كنيسة القديس أبسخيرون بالبيهو

هي كنيسة القديس أبسخيرون التي كانت بقلين )بمحافظة كفر الشيخ( ، نقلها القديس إلى 
  زالت قائمة إلى اليوم .البيهو بمحافظة المنيا بالصعيد ، وال

قيل أن أهل قلين اعتادوا أن يعينوا ليلة محددة إلقامة عدًدا من الزيجات مًعا ، ربما بسبب 
صعوبة المواصالت في ذلك الوقت ، ولتوافقها بوقت جمع المحاصيل . وفي أحد هذه االحتفاالت 

ثار المضطهدين عليهم ، إذ كان حوالي مائة شخص مجتمعين في الكنيسة ، كان عدو الخير قد أ
وكان المؤمنون في هذه المدينة يتشفعون دائما بالقديس أبسخيرون الذي من بلدتهم . وفي 

أثناء الليل قبل أن ينفذ المضطهدون ما في نيتهم نقلت الكنيسة بمن هم فيها إلى البيهو بصعيد 
 دهم .مصر . وفي الصباح خرج الناس من الكنيسة ليجدوا أنفسهم في بلد غير بل

ذ ركبوا سفينة وصلوا إلى  ظهر لهم القديس دون أن يعرفوه ، وسار معهم حتى شاطئ النيل ، وا 
قلين في يوم واحد عوض ثالثة أيام ، فتعجب صاحب السفينة وآمن بالمسيحية ، وفي قلين لم 

لمجد يجدوا الكنيسة ، ال يزال مكانها بركة ماء تسمى بحيرة القليني .صالته تكون معنا ولربنا ا
 دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس يوحنا أسقف أرمنت
في مثل هذا اليوم تنيح القديس يوحنا أسقف مدينة أرمنت ولد هذا القديس من أبوين وثنين كان 
والده يعمل نجارا . خرج أخوه الكبير بسنتاؤس ومضى إلى قصر الطود ومكث هناك يقرأ ويبحث 

ة . ثم رجع وعلم أخاه يوحنا مبادئ اإليمان المستقيم ثم حتى تأكد من صحة الديانة المسيحي
صعدا إلى جبل قريب من بلدتهما وعاشا في نسك وعبادة حارة حتى ذاع فضل قداستهما وعلمهما 

. فجاء إليهما بعض أراخنةنة مدينة أرمنت وأخذوا يوحنا رغما عنه وذهبوا به إلى اإلسكندرية 
ولما رجع إلى مدينته عمد كثيرين من الوثنين وبني كنائس حيث كرسه البابا أسقفا على أرمنت . 

كثيرة وكان يفصل كلمة الحق باستقامة وشجاعة دون محاباة . وقد قاسي متاعب كثيرة من 
الوالة الوثنيين . وكان صابرا محتمال حتى صار الناس يهابونه ويهابون رجال الكهنوت بسببه 

مل سعيه الحسن تنيح بسالم ، بركة صالته فلتكن معنا وقد رعى شعبه بالبر واالستقامة . ولما أك



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني من شهر أمشير(

 

 
561 

 ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس أنبا يحنس كاما القس كيهك15

في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم يوحنا كاما ، وكان من أهل شبرامنتو من أعمال صا ، 
ابن سواه ، فزوجاه بغير أرادته ، ولما دخل وكان أبواه مسيحيين خائفين من اهلل ، ولم يكن لهما 

إلى خدره وقف وصلى كثيرا ، ثم تقدم إلى الصبية وقال لها " يا أختي أنت تعرفين إن العالم يزول 
وكل شهواته فهل لك إن توافقيني على حفظ جسدينا طاهرين ؟ ؤ" فأجابته قائلة : يا أخي حي 

ي الرب سؤل قلبي " ، فاتفقا إن يلبثا محتفظين هو الرب ، إن هذه هي رغبتي ، واآلن قد أعطان
ببتوليتهما ، وكانا إذا رقدا ينزل مالك ويظلل عليهما بجناحيه . ولكثرة فضائلهما انبت الرب كرمة 
لم يزرعها أحد ، قامت وظللت جدارهما عالمة على طهريهما وقداستهما ، ألن هذا يفوق الطبيعة 

ما وال تثور فيما الطبيعة إلى الشهوة ، ومن هو الذي البشرية ، إن ينام شابان بجانب بعضه
يدنو من النار وال يحترق ، لوال إن العناية اإللهية كانت تحفظهما ، ولما رأى أبوهما انهما أقاما 
زمنا طويال ولم يرزقا نسال ، ظنا إن ذلك يرجع إلى صغر سنهما ، وذات يوم قال يوحنا لزوجته " 

إلى البرية للترهب وال أستطيع ذلك إال برضاك " ، فأجابته إلى ما أراد يا أختي انا اشتهي الذهاب 
بعد إن ادخلها أحد أديرة العذارى ، وهناك صارت أما فاضلة وصنعت عجائب كثيرة أهلتها الن 

 تكون رئيسة على الدير . 
يت ، أما القديس يوحنا فانه لما خرج من بلده ، ظهر له مالك الرب وأرشده إلى طريق برية شيه

فذهب إليها وترهب هناك في قالية االب درودي بدير القديس مقاريوس ، وأقام عند هذا الشيخ 
يتعلم منه الفضيلة إلى إن تنيح ، فأمره المالك إن يمضي غرب دير القديس أبو يحنس القصير 

 بقليل ، ويبني له مسكنا هناك ، فمضى وفعل كما أمره المالك ، فاجتمع حوله ثالثمائة أخ ،
وبنوا لهم كنيسة ومنزال ذا حديقة ، وعلمهم الصلوات وترتيل اإلبصلمودية ، وفي إحدى الليالي 
ظهر له القديس أثناسيوس الرسولي وهم يرتلون تسبحة الثالثة فتية ، وعرفه بأسرار كثيرة ، 
وفي مرة أخرى ظهرت له السيدة العذراء وقالت له " إن هذا هو مسكني إلى األبد ، وساكون 

هم كما كنت معك ، ويدعي اسمي على هذا الدير " ، ألن الكنيسة كانت على اسمها ، ورغب مع
رهبان بعض األديرة في الصعيد إن يكونوا تحت إرشاد القديس يوحنا كاما فأرسلوا إليه طالبين 

حضوره ، فدعا أخا يسمي شنودة وكلفه رعاية األخوة حتى يعود ، ولما عاد وجده قد رعاهم على 
األكمل ، ولما اكمل سعيه المبارك تنيح بسالم . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا  الوجه
 آمين .

 نياحة القديسين أنبا بسنتاؤوس وأنبا بيشاي بجبل الطود أرمنت شرق ) بدير القديسين (
) بدير  في هذا اليوم تذكار نياحة القديسين أنبا بسنتاؤوس وأنبا بيشاي بجبل الطود أرمنت شرق
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القديسين ( )قرية على الضفة الشرقية للنيل تابعة لمركز أرمنت بمحافظة أرمنت ( وكان ناسكا 
متعبدا منذ صغره ويقرأ كثيرا في نبوة إرميا النبي حتى كان يبصره عيانا ولم يعط جسده راحة لكثرة 

ده في الكنيسة السهر والصلوات والمطانيات . ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ووضعوا جس
وبها بئر ماء وكان الرب يعمل آيات وأشفيه كثيرة لكل من استعمل هذا الماء وما يزال ديره كائنا 
بناحية الطود شرق أر منت ويسمي دير القديسين وبه أيضا جسد القديس األنبا بسنتاؤس ، 

 بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 قديس شنودة رئيس المتوحديننياحة ال أبيب1

في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الناسك األنبا شنودة رئيس المتوحدين . وقد ولد هذا 
 القديس ببلدة شندويل من أعمال أخميم . وكان أبوه مزارعا يملك أغناما كثيرة . 
ويظل هو صائما ولما نشأ شنودة سلمه أبوه رعاية الغنم . فكان يرعاها ويعطي غذاءه للرعاة ، 

طول يومه وأخذه أبوه ومضى به إلى خاله األنبا بجال ليباركه ، فوضع األنبا بجال يد الصبي 
على رأسه وقال : " بارك على أنت ألنك ستصير أبا لجماعة كثيرة " وتركه أبوه عنده ومضي . 

ن ذلك وفي ذات يوم سمع صوت من السماء قائال : " قد صار شنودة رئيسا للمتوحدين " وم
الحين صار يجهد نفسه بالنسك الزائد والعبادة الكثيرة ولما تنيح األنبا بجال حل شنودة محله 

فاتبع نظام الشركة الرهبانية الذي وضعه القديس باخوميوس وأضاف عليه تعهدا يوقعه الراهب 
 قبل دخوله الدير 

تى اآلن غرب سوهاج يضم راهب وال يزال هذا الدير قائما ح 2800وبلغ عدد الرهبان في أيامه 
 كنيسة ويعرف بدير األنبا بيشوي . 

راهب وما زال حتى اآلن يضم كنيسة ويعرف  1100وبنى األنبا شنودة ديرا آخر بلغ عدد رهبانه 
بدير األنبا شنودة وحدث أن قائدا في الجيش استأذنه ليعطيه منطقته ليلبسها أثناء الحرب لكي 

 فعال على أعدائه . ينصره اهلل فأعطاها له وانتصر 
وصار األنبا شنودة ضياء لكل المسكونة بعظاته ومقاالته والقوانين التي وضعها لمنفعة الرهبان 
والرؤساء والعلمانيين رجاال ونساء وقد حضر مجمع المائتين بأفسس مع األب القديس البابا 

أن يسندوه حتى  كيرلس الرابع والعشرين وبكت نسطور المجدف وعند نياحته طلب من تالميذه
يسجد لخالقه . فسجد ثم أوصاهم أن يترسموا خطاه وقال لهم : " أستودعكم اهلل " و تنيح بسالم 

 . صالته تكون معنا . آمين
 صالة أنبا شنودة رئيس المتوحدين  *
المجد لآلب واإلبن والروح القدس اإلله الواحد . الثالوث في الوحدانية ، ووحدانية في   +

يها الرب اإلله الساكن في السموات ، لتدركني رحمتك وتسترني ، ألنني ألقيت كل أ… الثالوث 
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 اهتمامي عليك ، أيها المسيح إبن اهلل ، فال تتركني .
أيها اإلله محب البشر حّصن نفسي بنعمتك . أيها المسيح المخلص إلهنا ال يوجد لنا  + 

  نستطيع أن نفعل شيئًا.سواك . وال يوجد إله غيرك عادل ومخلص ، وبدونك يارب ال
أللهم إغفر لي أنا الخاطئ ، فإنني ال أستطيع أن أرفع عيني إليك ، ألنني أخزى من أجل  + 

 كثرة أثامي وخطاياي .
أللهم أتضرع اليك وأسألك من أجل نفسي وجسدي البائسين . يارب أستر فضيحة عريى  + 

 بين يديك . أمام منبرك المرهوب ، وطهرني كي ال يوجد دنس في نفسي
أللهم إرحمني يا من له سلطان الرحمة . يارب ال تفحص وتبحث عن خطاياي ، بل  + 

إمحها كلها ، والتطرحني عن يسارك ألني عصيتك . التخف وجهك عني عند وقوفي أمامك . 
 والترفضني بما أنك دعوتني ، ألنني عاجز جدًابسبب خطاياي الكثيرة وضعف بشريتي . 

لى صوتي . ولتدخل صالتي أمامك . وليدخل إليك صراخي لتستقيم صالتي أللهم أنصت إ + 
بتهاالتي ألنك يارب تعرف ما  يارب أمامك . كرائحة بخور طيبة بين يديك إقبل مني صالتي وا 

 نحتاج إليه قبل أن نطلبه .
أللهم إجعلني مستحقاًأن أباركك كل األوقات إلى النفس األخير . وأن تسبحك نفسي  + 

 كل أيام حياتي .وروحي 
أللهم أعطني أن أصنع إرادتك ومشيئتك ، ولترشدني نعمتك وعمل رحمتك فى . ألنه ماذا  + 

 أقول عند مثولي بين يديك وبما أتذكى حين تحاكمني .
سمك القدوس علَى أيها الرب الساكن في السموات أهلني لكي يجد  +  أللهم ضع سالمك وا 

 اًللك . فترتاح نفسي وتبتهل روحي بك .روحك القدوس مسكنًافى . وأصير هيك
أللهم إنزع مني القلب الحجري ، وأنعم علّى بقلب منسحق أتضرع به أمامك . أعطني  + 

 يارب سبياًلأن أصنع مشيئتك . التنزع يا إلهي عني نعمتك . بل طهر قلبي وجميع حواسي .
تراءف علّى والتبعد ثبت ياربي كلماتك في قلبي ونفسي . ودبر سيرتي كما يرضيك . و  + 

 عني رحتمك . أجعلني ياسيدي مستحقاًلقولك الذي وعدت به محبيك . 
أللهم إنزع مني القلب الحجري ، وأنعم علّى بقلب منسحق أتضرع به أمامك . أعطني  + 

 يارب سبياًلأن أصنع مشيئتك . التنزع يا إلهي عني نعمتك . بل طهر قلبي وجميع حواسي .
تك في قلبي ونفسي . ودبر سيرتي كما يرضيك . وتراءف علّى والتبعد ثبت ياربي كلما + 

 عني رحتمك . أجعلني ياسيدي مستحقاًلقولك الذي وعدت به محبيك . 
أللهم هب لنا أن نتطهر ونغتسل من األوزار كلية ، طالما أن اليوم يوم مقبول . والوقت  + 

التي تطهرهم من كل النجاسات والعادات  وقت خالص . ياربي ثبت الذين يحبونك بيمينك القوية ،
 الشيطانية .
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أللهم نجني من أهوال لجة الشيطان والتسلمني بيد العدو . نجني يارب من فخاخه  + 
الشريرة . يا إلهي أفتح قلبي وقلب كل نفس بشرية ترجوك ، لكي تغرف ضالل ذلك الروح النجس 

 يسقطنا معه . الشيطان الذي سقط من السماء مثل البرق ، ويريد أن
أللهم أعطنا نعمة معرفة حيله الماكرة لكي ندوسه بأقدامنا ، وندوس كل قواته الشريرة .  + 

 ألنك يا إلهنا صّيرته ضعيفًاعلى الصليب . أعطيتنا السلطان أن نهزمه بإشارة صليبك المحي .
م دينونتك أللهم إذا ملت للشر . فال تدعني أسير حسب شهواتي . وال تترك تبكيتي ليو  + 

العظيم . إضبط يا إلهي أهواء الخطية التي فّي بخوفك أيقظني ياربي من سنة الغفلة التي تنتج 
يارب إحفظني من الضاللة والزلق بشفتي . وأجعل مالكك … من نبع الخطية الرديئ الطعم 

 الطاهر طاردًاعني كل تجديفات الخطية . 
، تفضل بعظيم رحمتك وتحننك إرحمني  أللهم إذ تفوهت باعترافى أمامك وبين يديك + 

ستجب لي ، وطهرني من جميع خطاياي ونجاسات قلب . ونجني من غضبك ورجزك . وال  وا 
تقض على كإستحقاق خطاياى . ألن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والسلطان والكرامه 

لى دهر الدهور أمين .  والخالص األن وكل أوان وا 
 أسقف أنطاكيةإستشهاد القديس إغناطيوس 

وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس أغناطيوس )ذكرت سيرته في اليوم الرابع والعشرين من 
م . هذا الذي انتخبوه أسقفا على أنطاكية بعد القديس  201شهر كيهك ( في رومية سنة 

م وذلك في عهد الملك تراجان الذي لما علم بأن هذا القديس قد  19بطرس الرسول في سنة 
ب بتعاليمه كثيرين إلى اإليمان بالسيد المسيح استحضره وسأله : " هل أنت أغناطيوس اجتذ

الثيئوفورس ؟ " فأجابه معناه : " حامل اهلل " فقال له : " أتظن أننا ال نحمل آلهتنا لتنصرنا في 
سماء الحروب ؟ " فأجابه " كيف تكون التماثيل آلهة ؟ اعلم أنه ال اله إال اهلل وحده الذي خلق ال

واألرض وابنه يسوع المسيح الذي تجسد ليخلص البشر فلو كنت تؤمن به لكنت في هذا الملك 
 سعيدا " . 

فحأول اإلمبراطور إغراءه لترك المسيحية فرفض فاستشاط غضبا وأمر أن يقيد بالسالسل ويؤخذ 
اله إكليل إلى روما ليلقى للوحوش فبادر أغناطيوس بتقبيل السالسل التي ستكون وسيلة إلى نو 

 الشهادة وقد سعى المؤمنون أن يخلصوه بدفع أموال للجند فرفض ألنه كان متعطشا لإلستشهاد 
وذهب في طريقه إلى أزمير وكتب منها رسالة للمسيحيين بروما من فقراتها " أخشى أن تكون 

ن أذبح محبتكم ضررا فإذا أردتم أن تمنعوا الموت عني فال يعسر عليكم ذلك . ولكن ائذنوا لي أ
حيث أعد المذبح . . أنني حنطة ينبغي أن أطحن ألكون خبزا يقدم ليسوع المسيح ، فحيثما ال 

 تعود تشاهدني أعين البشر ، أشاهد أنا ربنا يسوع المسيح " . 
ولما وصل إلى روما طرحوه للوحوش فهجم أسد وأمسكه من عنقه فأسلم القديس الروح بيد الرب 
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كانه فحمل بعض المؤمنين جسده بإكرام عظيم إلى مكان أعدوه له في ثم تركه األسد وعاد إلى م
 أنطاكية ، صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
افرحوووا أيهووا الصووديقون بووالرب وابتهجوووا، وافتخووروا يووا جميووع مسووتقيمي " -(:1،21: 02مزمووور العشووية )مووز

 "ان مستقيم. هلليلوياالقلوب، من أجل هذا يبتهل إليك، كل األبرار فى أو 
ذدااجلو  علدد"  ائدبة قاد ب فد  قا لنددوت  وقاد ب ياسد  ع ذددوا = إفرحوووا أيهوا الصوديقون بووالرب  ز دو  قاا ديم:

من أجل هذا تبتهل إليوك  ذالق قا جب قا اب انا = وأفتخروا يا جميع مستقيمي القلوبق ف قح  نا عل" ق  ض  
 سوذه 26 يم يوا  قجع  ز و  قاا= كل األبرار في أوان مستقيم

 
  -(:00-14:11لوإنجيل العشية )

 و كانت بينهم ايضا مشاجرة من منهم يظن انه يكون اكبر. -14 " 
 فقال لهم ملوك االمم يسودونهم و المتسلطون عليهم يدعون محسنين. -15 
 و اما انتم فليس هكذا بل الكبير فيكم ليكن كاالصغر و المتقدم كالخادم. -11 
 هو اكبر الذي يتكئ ام الذي يخدم اليس الذي يتكئ و لكني انا بينكم كالذي يخدم.الن من  -11 
 انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي. -18 
 و انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا. -19 
 " لتاكلوا و تشربوا على مائدتي في ملكوتي و تجلسوا على كراسي تدينون اسباط اسرائيل االثني عشر -00 

 ند  قاحوق  ذيا قات  يل عا  ا  و ق عظا ) قجع إنجيل قاربق ( قاا يم: إنجيل
 دا يدؤ ا أنده ءديأنل علد"  ائدبة قهلل ادا يادتا ذ وقئدب قاادااا ذدل = لتأكلوا وتشربوا معي على مائدتي فوي ملكووتي

 ءيحيا زق بًق و لق  ا ع له  ؤالء قآلذاء 
 

قون بوالرب، للمسوتقيمين ينبغوي التسوبيح، طووبى لَلموة ابتهجوا أيها الصودي " -:(21،2: 01مز)مزمور باكر 
 " التي الرب إلهها، والشعب الذي اختاره ميراثاًله. هلليلويا

فداا ب وحدبه = طوبى لَلمة التي الورب إلههوا حيا يأت  ايحاءب = إبتهجوا أيها الصديقون بالرب  ز و  ذان :
 يءتسيع أا ياس  قاد ح وقا نافأة ف  ق ذبيم 

 
 -(:10-24:15متر )إنجيل باك

 و كانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله. -24  " 
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت. -25 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر. -21 
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 ضا وزنتين اخريين.و هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح اي -21 
 و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده. -28 
 و بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم. -29 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا  -10 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها.
ل له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح فقا -12 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما. -11 
ليل فاقيمك على الكثيور ادخول الوى فورح قال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في الق -10 

 " سيدك
عددا  يدددل قاوزنددات وقانصددديب وقاوعددب اب نددداء  و ندددا اددا ين دددل قا يددل ذنصددديب صدداحب قاوزندددم غيددد   إنجيددل ذدددان :

 ق  يا، فلي   لق  و  وضوعنا ذل  وضوعنا عا ق  ناء أ يال ق نذا ذوال 
 

 -(:14-1:20عبالبولس )
 وكم بكلمة اهلل انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم.اذكروا مرشديكم الذين كلم -1  " 
 يسوع المسيح هو هو امسا و اليوم و الى االبد. -8 
ال تساقوا بتعاليم متنوعة و غريبة النه حسن ان يثبت القلب بالنعمة ال باطعمة لم ينتفع بها الذين  -9 

 تعاطوها.
 ياكلوا منه. لنا مذبح ال سلطان للذين يخدمون المسكن ان -20 
فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج  -22 

 المحلة.
 لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب. -21 
 فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره. -20 
 ا نطلب العتيدة.الن ليس لنا هنا مدينة باقية لكنن -24 
 فلنقدم به في كل حين هلل ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه. -25 
 و لكن ال تنسوا فعل الخير و التوزيع النه بذبائح مثل هذه يسر اهلل. -21 
اطيعوا مرشديكم و اخضعوا النهم يسهرون الجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك  -21 

 ين الن هذا غير نافع لكم.بفرح ال ان
 صلوا الجلنا الننا نثق ان لنا ضميرا صالحا راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. -28 
 و لكن اطلب اكثر ان تفعلوا هذا لكي ارد اليكم باكثر سرعة. -29 
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 و اله السالم الذي اقام من االموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد االبدي. -10 
يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عامال فيكم ما يرضي امامه بيسوع المسيح الذي له ل -12 

 المجد الى ابد االبدين امين.
 و اطلب اليكم ايها االخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ الني بكلمات قليلة كتبت اليكم. -11 
 سريعا. اعلموا انه قد اطلق االخ تيموثاوس الذي معه سوف اراكم ان اتى -10 
 " سلموا على جميع مرشديكم و جميع القديسين يسلم عليكم الذين من ايطاليا -14 

 فلتنا حياة وءي ة  ؤالء قاربيءيا  بوة انا = الذين تنظرون إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم قاذوا :
اربيءيا ت نوق ق سا م وز دبوق  ؤالء ق= حسن أن تثبتوا قلوبكم بالنعمة ال بأطعمة لم ينتفع بها الذين يتعاطونها

 فياا انا إ تبوق نا م و   قات  يذتتاا 
  ا ت نوق قابنيا ول ذوق الذ يم = فلنخرج إليه خارج المعسكر.. ألن ليس لنا هنا مدينة باقية

  لق ناا ع لاا = فلنرفع به في كل حين ذبائح التسبيح هلل
 صب ات وت  ذوق  ا ذاعوق أ وقااا وأعسو ا = ال تنسوا فعل اإلحسان

 -(:24-2:25بط2الكاثوليكون )
اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ان  -2 " 

 يعلن.
 ارعوا رعية اهلل التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط. -1 
 نصبة بل صائرين امثلة للرعية.و ال كمن يسود على اال  -0 
 و متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي ال يبلى. -4 
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضع الن اهلل  -5 

 يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة.
  القوية لكي يرفعكم في حينه.فتواضعوا تحت يد اهلل -1 
 ملقين كل همكم عليه النه هو يعتني بكم. -1 
 اصحوا و اسهروا الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم. -9 
انا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم و يثبتكم و اله كل نعمة الذي دع -20 

 و يقويكم و يمكنكم.
 له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. -22 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا و شاهدا ان هذه هي نعمة اهلل  -21 

 ن.الحقيقية التي فيها تقومو
 تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم و مرقس ابني. -20 
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 "  سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين -24 
  لق قاوعب ذاا جب جال قاربيءيا ياتذ وا نل  ئ ف  قااااا ندايم = شريك المجد العتيد أن ُيعلن قانايواينوا:
 ناا ق نذا ذوال يلذ  يوذًا  ا ايف = تواضعمتسربلين بال
 قهلل ناا ي ءل لذز  ع غ قب ابنذا ذوال = اهلل يعتني بكم

  لق نصيب  ؤالء قازق بيا = بعد ما تألمتم هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم
 

 -(:12-21:25أعاإلبركسيس )
ا صنع اهلل من االيات و فسكت الجمهور كله و كانوا يسمعون برنابا و بولس يحدثان بجميع م -21 " 

 العجائب في االمم بواسطتهم.
 و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني. -20 
 سمعان قد اخبر كيف افتقد اهلل اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه. -24 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب. -25 
 ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية. سارجع بعد هذا و ابني -21 
لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا  -21 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله. -28 
 م.لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى اهلل من االم -29 
 بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم. -10 
 "  الن موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت -12 

  فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برناباس وبولس يحدثان بجميع ما صنع اهلل من اآليات.. قنذ نءي :
 إءا ذوال  و ندءه ذوا  = األنبا بوال  1
ن ا ءنت قانا  ايء اوق ذ ناذا وذوا  في جبوق قهلل  نلق  ازقل قااااا يء ع  صم ق نذا ذوال )ذوا ( و ا   2

ع له قهلل  اه وي جب قهلل 
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           اليوم الثالث عشر من شهر برمهات
 شهادة األربعين شهيد بمدينة بوبستة

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (29،28: 00مز)
 (18-14:21)مت
 (40،09: 01مز)

 (20-9:20)مر
 (28-2:20كو1)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (22-2:4بط2)
 (21:20-15:21)أع
 (21-22: 91مز)

 (21:21-50:22)لو

 
  -(:21:21-50:22لوإنجيل القداس )

 (54-50:22لو)
 جدا و يصادرونه على امور كثيرة. و فيما هو يكلمهم بهذا ابتدا الكتبة و الفريسيون يحنقون -50  "
 " و هم يراقبونه طالبين ان يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه -54 
 (21-2:21لو)
و في اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا ابتدا يقول لتالميذه اوال تحرزوا  -2 "

 النفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
 يس مكتوم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف.فل -1 
لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور و ما كلمتم به االذن في المخادع ينادى به على  -0 

 السطوح.
 و لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر. -4 
فوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا بل اريكم ممن تخافون خا -5 

 خافوا.
 اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و واحد منها ليس منسيا امام اهلل. -1 
 بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاة فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -1 
 س يعترف به ابن االنسان قدام مالئكة اهلل.و اقول لكم كل من اعترف بي قدام النا -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة اهلل. -9 
 و كل من قال كلمة على ابن االنسان يغفر له و اما من جدف على الروح القدس فال يغفر له. -20 
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 ون او بما تقولون.و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و السالطين فال تهتموا كيف او بما تحتج -22 
 " الن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه. -21 

 إنجيل قاربق :
فاا يساا ضب قا ءيح ونل  ا يؤ ا ذاا ءديح  واندا قاد ب يس دئا أوالبه = الفريسيون يمكرون ليصطادوا الرب

. حتوى شوعور رؤوسوكم محصواة .. ال تخافوا من الذين يقتلوون الجسود.. أنوتم أفضول مون عصوافير كثيورة. ائً  
متى قدموكم إلى المجامع.. ال تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بموا تقولوون ألن الوروح القودس يعلمكوم فوي تلوك 

 .الساعة ما يجب أن تقولوه
 

 -21القلوب. نوور قود زرع للصوديق و فورح للمسوتقيمي  -22 "  -(:21-22: 91مزمور إنجيل القداس )مز
 " ن بالرب و احمدوا ذكر قدسهافرحوا ايها الصديقو

  ز و  قاربق :
نو  قني ااث نو  قاد ح قالي ياسيه قا بث ذل أا قاربيءم يوايانم  أت قاءيب قا ءيح يادزي = نورأشرق للقديسين

 قاربيءم ذ ذا ةث نو  قا  ئنم قات  تظا  اتروي قا ابقء، نزول قا  ئنم عل"  ؤو  قا ابقء ق  ذايا 
 قهلل ال يت ك  ابقؤه وحب ا، ذل ي ب ا ف حًا وعزقًء  =لبهمفرح للمستقيمين بق
 إعت فوق هلل ذنل أع ال  حذته = إعترفوا لذكر قدسه

 
 برمهات 20  -السنكسار:

 إستشهاد األربعين شهيًدا بسبسطية"  
فى مثل هذا اليوم إستشهد القديسون األربعون شهيدا بمدينة سبسطية . وذلك أن الملك قسطنطين الكبير 

كان قد ولى ليكيوس صديقه من قبله على الشرق وأوصاه بالمسيحيين خيرا ولكنه لما وصل الى مقر الوالية 
أمر مرؤوسيه بعبادة األصنام فامتنعوا وشتموا آلهته . وفى إحدى الليالي اتفق بعض الجنود وأوالدهم من 

ن ظهر لهم مالك الرب وشجعهم وثبت مدينة سبسطية على أن يتقدموا إليه معترفين بإيمانهم وبينما هم نائمو
الملك فلم يخافوا . وأمر -الوالي واعترفوا بالسيد المسيح فهددهم -قلوبهم . وفى الصباح وقفوا أمام حاجب 

أن يرجموا بالحجارة ، فكانت الحجارة ترتد على مرسليها . وكان بجوارهم بركة ماء متجمدة . فأمر أن يطرحوا 
 م من شدة البرد . فيه فطرحوهم فتقطعت أعضاؤه

وكان بجوار البركة حمام وخارت قوى أحدهم فصعد الى هذا الحمام وأذابت حرارته الجليد الذي كان عليه 
 فانخلت أعصابه ومات بسرعة . وهكذا حرم من طغمة الشهداء. 

ء أمووا البوواقون فووان أحوود الحووراس رأى مالئكووة نزلووت موون السووماء وبيوودهم أكاليوول وضووعوها علووى رؤوس الشووهدا
التسعة والثالثين . وبقى إكليل بيد المالك . فأسرع الحارس ونزل الى البركة وهو يصيح : " أنا مسيحي . أنوا 
مسويحي " . فأخووذ اإلكليوول الوذي كووان معلقووا بيوود الموالك ، وانضووم الووى صووفوف الشوهداء . وكووان بووين الشووهداء 
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ذ مكثووا فوى  البركوة زمانوا ولوم يموتووا ، أراد الملوك أن بعض صغار السن ، وكانت أمهاتهم تقويهم وتثبتهم . وا 
يكسر سيقانهم ، فأخذ الرب نفوسهم وأراحهم . فأمر أن يوضعوا على عجلة ويطرحوا فى البحر بعد أن يحرقووا 
. وكان بينهم صبى صغير لم يمت ، فتركوه فحملته أمه وطرحته على العجلة مع رفقائه فأنزلوه ثانيا النه حي 

عنقها . فوضعته معهم . وخرجوا بهم الى خارج المدينة ورموهم فى النار فلوم تمسوهم فأخذته أمه ومات على 
بأذى . ثم رموهم فى البحر . وفى اليوم الثالث ظهر القديسون ألسقف سبسطية فى رؤيا وقالوا له : هلم الوى 

. وشاع ذكرهم  النهر وخذ أجسادنا . فقام وأخذ الكهنة ووجد األجساد فحملها باحترام ووضعها فى محل خاص
 "فى كل األقطار . صلواتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
 24نياحة البابا ديونيسيوس األسكندرى ال" 

ميالدية ( تنيح األب العظيم األنبا ديونيسيوس الرابع عشر من  114مارس سنة  8فى مثل هذا اليوم . ) 
بوين على مذهب الصابئة ) عابدي الكواكب ( وقد اهتم والده باباوات الكرازة المرقسية . وهذا كان ابنا أل

 بتعليمه كل علوم الصابئة . 
وحدث ذات يوم أن مرت به عجوز مسيحية وبيدها بضع أوراق من رسائل بولس الرسول وعرضت عليه 

فأجابته : " نعم شراءها . فلما تنأولها واطلع عليها وجد بها شيئا غريبا وعلما عجيبا . فسألها " أتبيعينها " ؟ 
بقيراط ذهب فأعطاها ثالثة قراريط ، وطلب منها أن تبحث عن بقية هذه األوراق وهو على استعداد أن 

ذ وجد الكتاب ناقصا طلب منها بقيته . فقالت له  يضاعف لها الثمن . فذهبت وعادت ببضع أوراق أخرى . وا 
ذا أردت الح صول على الكتاب كامال فاذهب الى الكنيسة : " لقد وجدت هذه األوراق ضمن كتب آبائي . وا 

وهناك تحصل عليه " . فذهب وطلب من أحد الكهنة أن يطلعه على ما يسمي رسائل بولس فأعطاها له فقرأها 
ووعاها . ثم قصد القديس ديمتريوس البابا الثاني عشر . فأخذ البابا يعلمه ويرشده الى حقائق اإليمان 

 ا في علوم الكنيسة ، حتى أن األنبا ديمتريوس عينه معلما للشعب المسيحي ثم عمده . فتقدم كثير 
ولما تنيح األنبا ديمتريوس ورسم األب ياروكالس بطريركا جعله نائبا فى الحكم بين المؤمنين . وفوض إليه 
 أمر إدارة البطريركية . ولما تنيح القديس ياروكالس اتفق رأى كل الشعب على تقدمته بطريركا فى أول طوبة

م ( ، فى زمن الملك فيلبس المحب للنصارى ، فرعى رعيته أحسن رعاية . غير  1 41ديسمبر سنة  18) 
أنه تحمل شدائد كثيرة . وذلك أن داكيوس تغلب على فيلبس وقتله ولما جلس على أريكة الملك أثار 

فملك بعده غالوس ، االضطهاد على المسيحيين ، وقتل كثيرين من البطاركة واالساقفا والمؤمنين . ومات 
 فهدأ االضطهاد فى مدة ملكه . ولما مات هذا وملك مكانه فاليريانوس أثار من جديد االضطهاد 

على المسيحيين بشدة وقبض على األب ديونيسيوس وعرض عليه السجود لَلصنام فامتنع قائال " نحن نسجد 
كثيرا وقتل أمامه جماعة ، فلم يردعه شئ  هلل اآلب وابنه يسوع المسيح والروح القدس اآللة الواحد " فهدده

من ذلك . فنفاه ثم استعاده من النفى وقال له : بلغنا أنك تنفرد وتقدس فأجابه : " نحن ال نترك صالتنا ليال 
وال نهارا " . ثم التفت الى الشعب الذي كان حوله وقال لهم : إ امضوا وصلوا . وأنا وان كنت غائبا عنكم 
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معكم بالروح " . فاغتاظ الملك من ذلك وأعاده الى منفاه . ولما تغلب عليه سابور ملك بالجسد فآني حاضر 
الفرس واعتقله ، تسلم الملك ابنه غاليانوس وكان صالحا حليما فأطلق المعتقلين من المؤمنين وأعاد منهم 

 من كان منفيا . وكتب للبطريرك واألساقفة كتاب أمان أن يفتحوا كنائسهم . 
يام هذا األب قووم فوى بوالد العورب يقولوون : ان الونفس تمووت موع الجسود ، ثوم تقووم معوه فوى يووم وظهر فى أ

القيامة ، . . فجمع عليهم مجمعوا وحورمهم . وظهور آخورون علوى بدعوة أوريجوانوس وسوابليوس ، ولموا كفور 
ه لشيخوخته ، بولس السميساطى باالبن ، واجتمع عليه مجمع بأنطاكية ، لم يستطع هذا القديس الحضور إلي

فاكتفى برسالة كلها حكموة ، بوين فيهوا فسواد رأى هوذا المبتودع ، وأظهور صوحة المعتقود القوويم . وأكمول سوعيه 
 21م ( ، بعود أن أقوام علوى الكرسوي الرسوولى  114موارس سونة  8الصالح ، وتنيح بشيخوخة صالحة فى ) 

 "سنة وشهرين وعشرة أيام . صالته تكون معنا . آمين .
 لقديسين األنبا مقاريوس الكبير واألنبا مقاريوس األسكندري من منفاهماعودة ا "

فى مثل هذا اليوم تذكار عودة القديسين العظيمين األنبا مقاريوس الكبير واألنبا مقاريوس األسكندري من 
 منفاهما فى جزيرة بأعلى الصعيد . وكان قد نفاهما إليها الملك والس االريوسى . " 

لجزيرة يعبدون األوثان . وبناء على أمر فالنز نال القديسان من أهل تلك الجهة عذابات أليمة وكان أهل تلك ا
مدة ثالث سنوات . وحدث ذات يوم أن دخل شويطان فوى ابنوة كواهن الووثن بتلوك الجزيورة وأتعبهوا جودا . فتقودم 

يد المسوويح . فعلمهووم القووديس مقوواريوس الكبيوور وصوولى عليهووا فشووفاها الوورب فووأمن الكوواهن وأهوول الجزيوورة بالسوو
طوبوة وحولووا البربوة التوى فوى الجزيورة إلوى  22القديسان حقوائق الودين المسويحى وعموداهم فوى ليلوة الغطواس 

كنيسة . وقدس فيها القديسوان ونواوالهم مون األسورار اإللهيوة . وبوإعالن مون السويد المسويح رسوما لهوم كهنوة 
فظهر لهما مالك الرب وسار معهما يرشدهما ، فوصال الى وشمامسة . وعندما أرادا العودة لم يعرفا الطريق ، 

اإلسوكندرية ، ومنهوا إلوى جبول شويهيت . فتلقاهموا رهبوان البريوة ، وكوان عوددهم فوى ذاك الوقوت خمسوين ألوف 
راهب ، منهم األنبا يؤانس القصير واألنبا بيشوى ، وفرح الرهبان بلقاء أبيهم . صلوات هؤالء القديسان تكوون 

 " معنا . آمين
  شهادة األربعين شهيد بمدينة سبسطية

وذين ا  دا ندائ وا ظاد   ذاا ءيح  لك وين  ذ بينم ءذءسيم  إتدق ذاض جنوبه وأوالب ا أا يترب وق إايه  ات فيا
ااا   ك قا ب و جااا  وف  قاصذاح أ   قا لك ذد ج اا ذااحجدا ة فناندت قاحجدا ة ت تدب علد"   ءدلياا  فدأارو ا 

، فلددا ت  ددو  أحددب ا ولدد ج إادد" ح دداا بقفددئ ف ددات فددو ًق ولءدد  إنليلدده  و أي أحددب قاحدد ق  فدد  ذ نددم  دداء  تج ددبة
إنليدل وضداو ا علد"  ؤو  قا دابقء قاتءدام وقاي يديا وذرد" إنليدل ذيدب  د ك 39  ئنم نزات  ا قاء اء و ااا 

نضدا اصددوف قا دابقء  ونداا ذيدناا ذادض  فنزل قاحا   إا" قاذ نم صائحًا أنا  ءيح  فألل قننليل ق  ذايا وق 
ل  نيدوق فد  قاذ ندم ز اندًا وادا ي وتدوق أ قبوق نءد  ءديراناا فدأ قحاا  صغا  قاءا، ونانت أ ااتاا تروياا وتيذدتاا  وق 
قادد ب وألددل ندوءدداا فددأ   قا لددك أا يح لددوق علدد" عجلددم ويس حددوق فدد  قاذحدد  ذاددب أا يح  ددوق ، وندداا ذيددناا صددذ  

م  ع  فرائه فأنزاوه يانيدم  نده حد  فأللتده أ ده و دات علد" عنرادا صغي  اا ي ت فت نوه فوضاته أ ه عل" قااجل



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث عشر من شهر برمهات(

 

 
573 

فوضاته عل" قااجلم  اادا  و  دو ا فد  قاندا  فلدا تدؤل ا، ف  دو ا فد  قاذحد   وفد  قايدوا قاياادث ظاد  قاربيءدوا 
  ءرف ءذءسيم ف   ؤيا و ااوق اه  لا إا" قانا  ولل أجءابنا 

 
 لية:وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التا

 شهادة القديس واخس رفيق القديس سرجيوس.  بابه4
 شهادة القديس سرجيوس رفيق واخس.  بابه20
 تكريس كنيسة القديسين سرجيوس وواخس.  هاتور29
 دة القديسين إيسي وتكال أخته والقديستين بربارة ويوليانة.شها كيهك8

: لماذا أشفق على نفس من األلم ظانًا أنني برئ، والعذراء ما ذنبها واليصوابات موا ذنبهوا، ملحوظة
بل وما ذنب المسويح. هوو صوليب واقوع علوى المسويح ومون يحبوون المسويح ولكون بعود 

 ذلك مجد.
 نياحة القديس سوسنيوس الخصى أحد رجال قصر الملك تاؤدوسيوس الكبير.  يبأب12
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس واخس رفيق القديس سرجيوس بابه4

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس واخس رفيق القديس سرجيوس . وذلك أنه لما قبض الملك 
شديدا . بعد أن جردهما من رتب الجندية ،  مكسيميانوس على هذين القديسين ، وعذبهما عذابا

أرسلهما إلى أنطيوخس ملك سوريا الذي سجن القديس سرجيوس . أما القديس واخس فأمر 
بذبحه ، وأن يثقل بالحجارة ويرمى في نهر الفرات . وحرس الرب الجسد ، فقذفته المياه إلى 

فظهر لهما مالك الرب ، الشاطئ على مقربة من قديسين ناسكين وحيدين ، وهما أخوان . 
وأمرهما أن يذهبا ويحمال جسد القديس . فلما أتيا إلى حيث الجسد وجدا عقابا وأسدا يحرسانه ، 
وقد مضى على حراستهما يوم وليلة ، ولم يمساه بأذى مع أنهما من الوحوش أكلة اللحوم وقد 

يمة ، وهما يرتالن إلى أن أمرا من العناية العلوية بحراسته . وأخذ القديسان الجسد بكرامة عظ
 وصال إلى مغارتهما ودفناه هناك . 

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .
 إستشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس بابه20

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سرجيوس رفيق القديس واخس . كان من كبار الجنود 
يانوس ومن أصحاب الحظوة لديه . وألن هذا الملك كان وثنيا ، المتقدمين في بالط الملك مكسيم

وهذان القديسان من أهل اإليمان . فقد أرسلهما إلى أنطيوخس ملك سوريا لتعذيبهما . حتى إذا 
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ذ لم ينثن عن  لم يرجعا عن إيمانهما يقتلهما . فعذب أنطيوخس القديس واخس عذابا شديدا . وا 
طرحوه في نهر الفرات فقذفته المياه إلى الشاطئ . وأرسل اهلل مسيحيته أمر بذبحه ، فذبحوه و 

 بابه(  4عقابا لحراسته الجسد الطاهر حتى أوحى إلى قديسين ، فأخذاه باحترام ودفناه)راجع 
وبقى سرجيوس حزينا عليه ، فرأى في نومه أخاه واخس في هودج جميل ونوره ساطع فتعزت 

يسمر في رجليه ، ويرسل إلى الرصافة )كانت في الجانب  نفسه كثيرا . وبعد هذا أمر الحاكم أن
الشرقي من بغداد ، وقد زالت في العصر العباسي( مربوطا في أذناب الخيل . وكان دمه يقطر 
على األرض . وصادفوا في طريقهم صبية عذراء ، فاستقوا منها ماء . ولما رأت الحالة التي 

ه وجمال منظره . فقال لها القديس "ألحقي بي إلى عليها هذا القديس حزنت عليه ، ورثت لشباب
الرصافة لتأخذي جسدي" ، فتبعته . وألن حاكم تلك الناحية كان صديق القديس سرجيوس إذ 
ذ لم  بوساطته وجد في هذا المركز . فقد حأول إقناعه بالعدول عن رأيه حفاظا على حياته . وا 

وأخذت الدم الذي خرج من عنقه المقدس يقبل منه أي نصح أمر بقطع رأسه فتقدمت العذراء 
وجعلته في جزة من الصوف .أما جسده المقدس فقد حفظ إلى انقضاء زمان االضطهاد حيث بنوا 
له كنيسة بالرصافة ، تولى تكريسها خمسة عشر أسقفا . ووضعوا الجسد المقدس في تابوت من 

 د شفاء للمرضى . الرخام وشهد من قصدوه للتبرك أن دهنا طيبا ينبع من هذا الجس
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .

 تذكار كنيسة القديس سرجيوس و واخس بالرصافة هاتور29
في مثل هذا اليوم كرست كنيسة القديسين سرجيوس و واخس بمدينة الرصافة . وذلك انه لما 

ن جسده وكفنوه وأخفوه عندهم ، إستشهد القديس سرجيوس بهذه المدينة ، أخذ قوم من المؤمني
وكانوا يوقدون أمامه القناديل والشموع حتى انقضي زمن االضطهاد ، فأظهروه ، وبنيت باسمه 
كنيسة . وقد حضر تكريسها خمسة عشر أسقفا وجمع كثير من الشعب ، ثم احضروا جسد 

 نا آمين .القديس إليها ، فسال منه دهن شفي الذين تنأولوه بإيمان . شفاعته تكون مع
 إستشهاد القديس أبيبوس

م إستشهد القديس أبيبوس 021للشهداء سنة  01تذكار إستشهاد القديس أبيبوس . من سنة 
في أيام الملك ليكينيوس قيصر . وذلك أنه لما سمع الملك بالقديس أبيبوس أصدر أمره بالقبض 

ط على خشبة ويمزق جسده عليه ولكنه قدم نفسه اليه وعندما رأى تمسكه باإليمان أمر أن يرب
بأمشاط من حديد ففعل الجنود ذلك . أخيرا أمر أن يحرق خارج المدينة وربطوه على خشبة 
عالية وأوقدوا تحته النار فاحترق جسده ونال إكليل الشهادة . بركة صالته فلتكن معنا ولربنا 

 المجد دائًما أبديا آمين .
 إستشهاد القديس إيسى و تكال أخته كيهك8
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مثل هذا اليوم إستشهد القديس إيسي و تكال أخته . وكانا من أبوصير غرب األشمونين .  في
وكان القديس إيسي غنيا جدا . وكان يتصدق على المساكين بثمن ما يجزه من غنمه . ولما علم 
إن صديقه بولس مريض بمدينة اإلسكندرية ، حيث كان يتردد عليها للتجارة ، مضى إليه ليعوله 

ى إليه وجده قد عوفي من مرضه ، فاتفقا معا على إن يقوما بافتقاد القديسين المسجونين ولما أت
بسبب االضطهاد . وقد تنبأ عنهما بعض القديسين بأنهما سيناالن إكليل الشهادة . وقد حدث 
ذلك أثناء مجيء القديس بقطر بن رومانوس إلى اإلسكندرية . فلما علما بحسن سيرته وزهده 

ا إن يكونا مثله ، فتقديم إيسي إلى الوالي واعترف بالسيد المسيح ، فأمر بتعذيبه بأشد للعالم أحب
ن يطرح على  أنواع العذابات وكان يعري ويوثق ويعصر ، ثم تصوب مشاعل نار إلى جنبيه ، وا 
األرض ويضرب بالسياط وتقطع أعضاؤه . وكان صابرا على هذا جميعه وكان مالك الرب يقويه 

ته . وكان بولس صديقه يبكي من اجله هو وغلمانه ، وظهر مالك الرب ألخته تكال ويشفي جراحا
وأمرها إن تمضي إلى أخيها ، فذهبت إلى البحر واستقلت إحدى السفن ، فظهرت لها فيها العذراء 
والدة اإلله و أليصابات نسيبتها وجعلتا تعزيانها في أخيها ، وكانت أليصابات تقول لها "إن لي 

ذوا رأسه ظلما" . وقالت لها السيدة البتول "إن لي ولدا صلبوه حسدا" . وكانت تكال ال ولدا أخ
تعرف من هما . ولما التقت بأخيها اتفق االثنان وتقدما إلى الوالي معترفين بالسيد المسيح ، 
فعذبهما اشد عذاب بالهنبازين وبحرق النار وبالتسمير وسلخ جلد الرأس ، وكان الرب يقويهما 

برهما . ثم أسلمهما إلى ولده والي ناحية الخصوص ، ليذهب بهما إلى الصعيد . فلما سارت ويص
بهم السفينة قليال سكنت الريح فوقفت عن المسير . فأمر إن تؤخذ رأسا إيسي و تكال أخته ، 

ويطرحا في الشوك والحلفاء ، فكان كذلك وناال إكليل الشهادة . وأوحي الرب إلى قس يسمي آري 
نوف فأخذ جسديهما . أما بولس صديق إيسي وابالنيوس بن تكال أخته فقد إستشهدا بعد بشطا

 ذلك . شفاعتهم تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديسة بربارة ويوليانة

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديستان بربارة ويوليانة ، كانت بربارة إبنة رجل عظيم من إحدى 
مكسيميانوس الملك أي في أوائل الجيل الثالث المسيحي ،  بالد المشرق يسمي ديسقورس أيام

ولشدة محبته لها بني لها برجا لتقيم فيه فرفعت القديسة بصرها إلى السماء من أعلي البرج ، 
وتأملت بهاء السماء وما بها من شمس وقمر وكواكب ، واستنتجت انه البد لها من صانع قادر 

صانعها ، وأتفق وجود العالمة أوريجانوس في تلك الجهة حكيم ، ولن يكون إال اهلل تعالي هو 
فعلم بخبر القديسة ، وآتي إليها وعلمها مبادئ الدين المسيحي ، وكان في الحمام طاقتان فأمرت 
بفتح طاقة ثالثة ، ووضع صليب على حوض الماء فلما دخل أبوها ورأى التغيير الذي حدث ، 

يا والدي انه بالثالوث األقدس يتم كل شئ ، فهنا ثالث سألها عن السبب ، فقالت له "أما تعلم 
طاقات على اسم الثالوث األقدس ، وهذه العالمة هي مثال لصليب السيد المسيح الذي كان به 
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ن تعبد اإلله  خالص العالم ، فأسألك يا والدي العزيز إن ترجع عن الضاللة التي أنت فيها ، وا 
لكالم غضب جدا وجرد سيفه عليها ، فهربت من أمامه الذي خلقك" ، فعندما سمع أبوها هذا ا

فركض وراءها ، وكانت أمامها صخرة انشقت شطرين ، فاجتازتها وعادت الصخرة إلى حالتها 
األولى ، ودار أبوها حول الصخرة فوجدها مختبئة في مغارة ، فوثب عليها كالذئب وأخذها إلى 

رى بالوعد ثم بالوعيد ، ولكنه لم يستطع إن يسلبها الوالي مركيانوس الذي الطفها تارة بالكالم وأخ
حبها للسيد المسيح ، عند ذلك أمر بتعذيبها بأنواع العذاب ، وكانت هناك صبية يقال لها يوليانة 
، شاهدت القديسة بربارة وهي في العذاب ، فكانت تبكي ألجلها ، وقد رأت السيد المسيح يعزي 

بصيرتها وأمنت بالسيد المسيح ، فقطعوا رأسها وراس  القديسة بربارة ويقويها ، فاستنارت
القديسة بربارة ، ونالتا إكليل الشهادة ، وقد هلك والدها بعد ذلك بقليل ، وكذلك هلك الوالي الذي 
تولى تعذيبها ، أما حوض الماء الذي عليه الصليب المقدس ، فقد صار لمائه قوة الشفاء لكل 

ين القديستين في كنيسة خارج مدينة غالطية ، وبعد سنوات من يغتسل منه ، وجعلوا جسدي هات
نقلوا جسد القديسة بربارة إلى مصر في الكنيسة التي سميت باسمها إلى اليوم ، شفاعتها تكون 

 معنا آمين .
 نياحة القديس أنبا صموئيل المعترف

وبا من كرسي في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا صموئيل رئيس دير القلمون . ولد في دكل
ميصيل ، من أبوين قديسين ولم يكن لهما ولد سواه ، وكان أبوه ارسالؤس قسا فابصر في رؤيا 
الليل شخصا مضيئا يقول له " البد لولدك هذا إن يؤتمن على جماعة كثيرة ويكون مختارا للرب 

ه دائًما طول أيام حياته" ، وكان صموئيل طاهرا منذ صغره مثل صموئيل النبي ، وكانت تساور 
فكرة الرهبنة ، وفي بعض األيام وجد وسيلة للذهاب إلى برية شيهيت ولم يكن يعرف الطريق ، 

فظهر له مالك الرب في شبه راهب ورافقه كأنه يقصد الدير مثله إلى إن وصال إلى جبل شيهيت 
الث ، وهناك سلمه لرجل قديس يسمي أنبا اغاثو فقبله عنده كما أرشده المالك ، حيث أقام ث

سنوات طائعا في كل ما يأمره به ، وبعد ذلك تنيح الشيخ القديس اغاثو وتفرغ القديس صموئيل 
للصلوات واألصوام الكثيرة ، حتى انه كان يصوم أسبوعا أسبوعا ، فقدموه قسا على كنيسة 
القديس مقاريوس ، وحدث إن أتى إلى البرية رسول يحمل طومس الوون ، فلما قراه على 

ر األنبا صموئيل غيرة الرب ، ووثب وسط الجماعة وامسك المكتوب ومزقه قائال " الشيوخ غا
محروم هذا الطومس وكل من يعتقد به ، وملعون كل من يغير األمانة المستقيمة التي ألبائنا 

القديسين " ، فلما رأى الرسول ذلك اغتاظ وأمر بغضب إن يضرب بالدبابيس ثم يعلق من ذراعه 
دى اللطمات عينه فقلعتها ، ثم طرد من الدير ، فظهر له مالك الرب وأمره إن ويلطم فصادفت إح

يمضي ويسكن في القلمون ، فمضى إلى هناك وبني ديرا أقام فيه مدة يعلم الملتفين حوله 
ويثبتهم على األمانة المستقيمة ، واتصل خبره بالمقوقس حاكم مصر فأتى إليه وطلب منه إن 
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ذ لم يذعن لرأيه ضربه وطرده من الدير ، فمضى وسكن في إحدى يعترف بمجمع خلقيدونية  ، وا 
الكنائس ، وبعد حين عاد إلى الدير ، واتفق مجيء البربر إلى هناك ، فأخذوه معهم في رجوعهم 
إلى بالدهم ، فصلى إلى السيد المسيح إن ينقذه منهم ، فكان كلما اركبوه جمال ال يستطيع القيام 

ثم عاد هو إلى ديره ، وأتي البربر إلى هناك مرة ثانية وأخذوه معهم إلى به ، فتركوه ومضوا ، 
بالدهم وكانوا قد سبوا قبل ذلك األنبا يوأنس قمص شيهيت ، فاجتمع االثنان في السبي وكانا 

يتعزيان معا ، وحأول آسره إن يغويه لعبادة الشمس ، ولما لم يستطع إلى ذلك سبيال ، ربط رجله 
جواريه ، وكلفهما رعاية اإلبل قصدا منه إن يقع معها في الخطية ، وعندئذ  مع رجل جارية من

يتسلط عليه فيذعن لقوله ، كما أشار عليه إبليس ، وفي هذا جميعه كان القديس يزداد شجاعة 
وقوة قلب ، ولم يزل على هذا الحال حتى مرض ابن سيده مرض الموت ، فصلى عليه فشفاه ، 

د ، وكان يأتي إليه كل من به مرض ، فيصلي عليه ويدهنه بزيت فيبرا ، فشاع خبره في تلك البال
فاحبه سيده كثيرا واعتذر إليه واستغفره ، وعرض عليه إن يطلب ما يريد ، فطلب إن يأمر بعودته 
إلى ديره ، فأعاده ، ولدي وصوله اجتمع حوله كثيرون من أوالده الذين كانوا قد كثروا جدا حتى 

وظهرت له السيدة العذراء وقالت له إن هذا الموضع هو مسكني إلى األبد ، ولم بلغوا األلوف ، 
يعد البربر يغيرون على هذا الدير ، وقد وضع هذا االب مواعظ كثيرة ومقاالت شتي وتنبأ عن 
دخول اإلسالم مصر ، ولما قربت أيام نياحته جمع أوالده وأوصاهم إن يثبتوا في مخافة اهلل 

يجاهدوا في سبيل اإليمان المستقيم إلى النفس األخير ، وتنيح بسالم ، صالته والعمل بوصاياه و 
 صالته تكون معنا آمين .

 نياحة أبونا يسطس األنطوني
 في مثل هذا اليوم تنيح القديس أبونا يسطس األنطوني .

 رهبنته
مل م بقرية زرابي بجوار دير المحرق بمحافظة أسيوط وتسمى باسم نجيب . ع2920ُولد سنة 

 ترزًيا مع والده وتعلم اللغة القبطية وأجادها ، ثم ُرِسم شماًسا . 
اشتاق إلى حياة الرهبنة فذهب إلى دير األنبا بوال بالصحراء الشرقية وقضى فيه نحو عامين 

 م .2942تحت االختبار ثم انتقل إلى دير األنبا أنطونيوس وسيم راهًبا في نوفمبر سنة 
 كمن ينتظر مجيء سيده

هاده الروحي كان نادرًا ما تغفل عيناه إذ يبقى الليل ساهرًا يتجول داخل الدير كأنه ينتظر في ج
ذا أراد أن يستريح كان يجلس تحت شجرة ، وفي مراحل جهاده األولى كان ينام  مجيء سيده ، وا 

 على جزع شجرة ملقى على األرض لكيال ينعم بنوم وليظل طول الليل مصلًيا .
 حٍد يسأله: "الساعة كام" ، كمن ينتظر ساعة رحيله .كان كلما التقى بأ

 جهاده 
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في بدء حياته الرهبانية عندما كانت تحاربه األفكار الشريرة كان يظل ساهرًا مصلًيا الصالة 
 الربانية مرات عديدة بصوٍت عاٍل وال يكف عن ذلك حتى تهرب األفكار .

ب ، وكان مالزًما للكتاب المقدس حتى أما عن الكتاب المقدس فكان يحفظ المزامير عن ظهر قل
 حفظ رسائل بولس الرسول عن ظهر قلٍب ، وكان يحب قراءة اإلنجيل بالقبطية .

في مأكله كان يكتفي بالقليل ويقدم غذاءه للعمال أو القطط ، وأكلته المفضلة هي الخبز 
 المتساقط من المائدة فيباهلل بالماء ويأكله . 

فظ معه بأي نقود وكانت قاليته تنطق بمدى تجرد الرجل وزهده ، فهي عاش فقيرًا متجرًدا ال يحت
مبنية من الطين وسقفها من الجريد ويمكن ، ألي إنسان أن يطرقها ألنها بال نوافذ أو أبواب ، 
وال تجد فيها مرتبة أو وسادة بل حصيرة قديمة ودلو للماء ، وكل شيء موضوع على األرض 

وليس في القالية شيء هام سوى اإلبصلموديتين: السنوية  حتى تظن أنك في مكان مهجور ،
 والكيهكية . 

وبالرغم من نسكه الشديد إال أنه كان يتمتع بصحة جيدة ، فعاش يخدم نفسه ويجلب الماء من 
 العين كما كان يجلبه لبعض الرهبان .

حة يكون أول كان حبه للكنيسة قوًيا ، ففي الليل يركع مصلًيا أمامها وعندما يدق جرس التسب
الداخلين ، ووقفته أثناء الصالة مثل وقفة جندي في حضرة الملك ، ال يتحرك وال يتلفت ، بل كان 

دائم التطلع إلى أيقونة السيد المسيح الموضوعة على حجاب الهيكل . وفي وقت التناول كان 
 ينبه المتناولين بقوله: "المناولة نور ونار" . 

بأمور قبل حدوثها ويرد على استفسارات قبل أن يسأله أحد ، ومع  منحه اهلل شفافية فكان يعلم
 هذا فكان شديد التواضع قليل الكالم فكان صمته أبلغ عظة . 

حاربته الشياطين حرًبا قاسية ولما لم يمكنهم قهره أخذوا يضربونه ويلقونه أرًضا ويجرونه ، 
ى من يقوده ، وبقي على هذا ولشدة غيظهم وضعوا رماًلفي عينيه أصاب بصره حتى احتاج إل

 الحال خمسة عشر يوًما بعدها أعاد اهلل له نور عينيه .
 نياحته 

لما أكمل جهاده مرض بضع ساعات قبل نياحته ، وُوِجد نائًما على األرض كأفقر الناس . حملوه 
ش الموافق 2190كيهك  8إلى حجرة من حجرات الدير حيث أسلم الروح ، وكانت نياحته في 

م . وقد رأى أحد الرهبان نورًا ينبعث من المكان الذي ُدفن فيه ، كما أن 2911مبر ديس 21
الجنود الذين كانوا يعسكرون في منطقة قريبة من الدير شاهدوا نورًا ينبعث من الدير عدة لياِل 

 متوالية حتى ظنوا أن هناك احتفااًلغير عادي .
 صالته تكون معنا آمين .
 20لنياحة البابا ياروكالس ا
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م تنيح االب القديس ياروكالس بابا اإلسكندرية الثالث عشر ،  140في مثل هذا اليوم من سنة 
وقد ولد من والدين وثنيين إال انهما أمنا وتعمدا بعد والدته ، وكانا قد ادباه بالحكمة اليونانية ثم 

وس بابا بالحكمة المسيحية ، ودرس األناجيل األربعة والرسائل ، فرسمه القديس ديمتري
اإلسكندرية الثاني عشر شماسا ثم قسا على كنيسة اإلسكندرية فنجح في الخدمة ، وكان أمينا 

في كل ما أؤتمن عليه ، ولما تنيح االب ديمتريوس انتخب القديس ياروكالس لرتبة البطريركية ، 
فرعى رعية المسيح احسن رعاية ، ورد كثيرين من الصابئة وعمدهم وقد كرس جهوده على 

رشاد المخالفين ، كما سلم للقديس ديونوسيوس النظر في األحكام وتدبير أمور  التعليم والوعظ وا 
 المؤمنين . وأقام على الكرسي ثالث عشر سنة ، وتنيح بسالم ، صالته تكون معنا آمين .

 نياحة سوسنيوس الخصي أبيب12
لك تاؤدوسيوس الكبير . وفي مثل هذا اليوم تنيح القديس سوسنيوس الخصي أحد رجال قصر الم

وكان كثير الرحمة مملوءا نعمة وحكمة . ولما اجتمع المجمع المسكوني الثالث بأفسس لمحاكمة 
نسطور . كان هذا القديس في خدمة القديس كيرلس الكبير وباقي أعضاء المجمع القديسين من 

اهلل فنهض من  قبل الملك ثاؤدوسيوس . واتفق أنه مرض ، فصلى القديس كيرلس من أجله إلى
مرضه معافى وفرق كل ماله على الفقراء والمساكين ثم تنيح بعد ذلك بسالم . فصلى عليه 

 القديس كيرلس ورتب تذكار له يعمل في مثل هذا اليوم من كل سنة . 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء
ذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله فى مثل ه

 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا . آمين .
 

قريب هو الرب من المنكسري القلوب و يخلص المنسحقي  -28  " -(:29،28: 00مزمور العشية )مز
 " و من جميعها ينجيه الرب. كثيرة هي باليا الصديق -29 الروح.

  
  -(:18-14:21متإنجيل العشية )

 حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني. -14  "
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها. -15 
 الم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه.النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح الع -11 
 فان ابن االنسان سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. -11 
 " الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته -18 

 إنجيل قاا يم:
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من يريد أن يتبعني فلينكور نفسوه ويحمول صوليبه ويتبعنوي.. مون يهلوك نفسوه مون ءا انا س يق قا جدب: قا ب ي  
حينئووذ )قا ددابقء أ لنددوق أندءدداا وانددناا تنللددوق(  إلًق س يددق قادد ب: آالا  ددع تازيددات و ندداك  جددب   أجلووى يجوودها

 .ُيجازي كل واحد حسب أعماله
 

 الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق.اما خالص  -09  " -:(40،09: 01مز)مزمور باكر 
 " و يعينهم الرب و ينجيهم ينقذهم من االشرار و يخلصهم النهم احتموا به -40

  ز و  ذان :
إلق أ قب قادد ب ينرددل صددبيريه، فاددلق حددبث  ددع ذ ذددا ة و ددق قادد ب ااددا قاصددل ة = خووالص الصووديقين موون قبوول الوورب

اءجا، انا ياروب ناا  ب أناد" ع لده فءد ح اءديف  يد وب  أا يناد  اينرل ا، وأ ءل   ك اذس   أنرله ف  ق
 (12حياته )أا

نا  ا  ايب نانوق يالذونه وناا قهلل ي ديه ويري ه نأا اا ينا = وهو ناصرهم.. يعينهم .. وينجيهم.. ويخلصهم
  ئ 

  -(:20-9:20مرإنجيل باكر )
جلدون في مجامع و توقفون امام والة و ملوك فانظروا الى نفوسكم النهم سيسلمونكم الى مجالس و ت -9  "

 من اجلي شهادة لهم.
 و ينبغي ان يكرز اوال باالنجيل في جميع االمم. -20 
فمتى ساقوكم ليسلموكم فال تعتنوا من قبل بما تتكلمون و ال تهتموا بل مهما اعطيتم في تلك الساعة  -22 

 دس.فبذلك تكلموا الن لستم انتم المتكلمين بل الروح الق
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم. -21 
 " و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. -20 

الوذي واندا  سيسولمونكم إلوى مجوالس وسيضوربونكم فوي المحافول..قاءيب قا ب يلذ نا ذ ا ءيحبث  إنجيل ذان :
 .يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص

 
 -(:28-2:20كو1البولس )

ثم اطلب اليكم بوداعة المسيح و حلمه انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم و اما في الغيبة  -2 "  
 فمتجاسر عليكم.

وننا كاننا و لكن اطلب ان ال اتجاسر و انا حاضر بالثقة التي بها ارى اني ساجترئ على قوم يحسب -1 
 نسلك حسب الجسد.

 الننا و ان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. -0 
 اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باهلل على هدم حصون. -4 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث عشر من شهر برمهات(

 

 
581 

 هادمين ظنونا و كل علو يرتفع ضد معرفة اهلل و مستاسرين كل فكر الى طاعة المسيح. -5 
 عصيان متى كملت طاعتكم.و مستعدين الن ننتقم على كل  -1 
اتنظرون الى ما هو حسب الحضرة ان وثق احد بنفسه انه للمسيح فليحسب هذا ايضا من نفسه انه  -1 

 كما هو للمسيح كذلك نحن ايضا للمسيح.
 فاني و ان افتخرت شيئا اكثر بسلطاننا الذي اعطانا اياه الرب لبنيانكم ال لهدمكم ال اخجل. -8 
 اخيفكم بالرسائل. لئال اظهر كاني -9 
 النه يقول الرسائل ثقيلة و قوية و اما حضور الجسد فضعيف و الكالم حقير. -20 
مثل هذا فليحسب هذا اننا كما نحن في الكالم بالرسائل و نحن غائبون هكذا نكون ايضا بالفعل و  -22 

 نحن حاضرون.
نفسهم و ال ان نقابل انفسنا بهم بل هم اذ الننا ال نجترئ ان نعد انفسنا بين قوم من الذين يمدحون ا -21 

 يقيسون انفسهم على انفسهم و يقابلون انفسهم بانفسهم ال يفهمون.
و لكن نحن ال نفتخر الى ما ال يقاس بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا اهلل قياسا للبلوغ اليكم  -20 

 ايضا.
 د وصلنا اليكم ايضا في انجيل المسيح.الننا ال نمدد انفسنا كاننا لسنا نبلغ اليكم اذ ق -24 
غير مفتخرين الى ما ال يقاس في اتعاب اخرين بل راجين اذا نما ايمانكم ان نتعظم بينكم حسب  -25 

 قانوننا بزيادة.
 لنبشر الى ما وراءكم ال لنفتخر باالمور المعدة في قانون غيرنا. -21 
 و اما من افتخر فليفتخر بالرب. -21 
 " س من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الربالنه لي -28 

 قاذوا :
فددنحا ال نحددا ب ذءدديوف وب وا، انددا قهلل  ددو قاددلي يحددا ب ونحددا نصدد ت = أسوولحة محاربتنووا ليسووت جسوودية

 (  فاهلل  ق قاصل ة اذ ذا ة 14:14)ل 
فأوالب قهلل ايءدوق إلًق  ناك  وة ا ا يءي   ع قا ءيح، = مستعدين ألن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم

 ضاداء ذل  وتاا  ا  وة قا ءيح 
 

  -(:22-2:4بط2الكاثوليكون )
فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من تالم في الجسد كف عن  -2  "

 الخطية.
 لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة اهلل. -1 
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ن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادمان ال  -0 
 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.

 االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 لذي هو على استعداد ان يدين االحياء و االموات.الذين سوف يعطون حسابا ل -5 
 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب اهلل بالروح. -1 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات. -1
 حبة تستر كثرة من الخطايا.و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن الم -8 
 كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة. -9 
 ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة اهلل المتنوعة. -20 
ل ان كان يتكلم احد فكاقوال اهلل و ان كان يخدم احد فكانه من قوة يمنحها اهلل لكي يتمجد اهلل في ك -22 

 " شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين.
 قانايواينوا:

عليندا أا ال = فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا تسلحوا أنتم بهذا المثال فإن مون توألم بالجسود ُكوفَّ عون الخطيوة
ا، يلادب ذده قا ديساا  ن فض ق اا اننوا عل"  يال قا ءيح  فإا  ا ي فض ق اا وقاصليب  دو لاضدع ال ديسا
( وادن حظ أا 23:16ن ا حاول ذس   أا يين  قا ءيح عا س يق قاصليب فرال اه إلإذاب عن  يا  يسااإل ) ت

قا دديساا  ددو  صددب  نددل أاددا يرددع علينددا، يددا ينددلب ويا دد  فدد  ألقننددا أا قهلل  اءدد  و ددو يضددع علينددا آالا ونحددا 
. من تألم بالجسد ُكوفَّ عون الخطيوةأاا ينوا  لق اتنريتنا   أذ ياء  انا إلق ء ح قهلل ال يساا أا يضع علينا أي

و ا يضع فد  ندءده أنده لداسئ يءدتحق أي أادا، و دا يدادا أا ق ادا ادو حدبث ءدينوا ذءد اح  دا قهلل و بفده أا 
ننف عا قالسيم، اا يءتسيع قا يساا أا يا ل  اه  ئ، فإلق إ تن" أا قهلل  اء  ءأ ول ذل أنا أءتحق، وأا 

لي ، وذااتاا  ادا يحدبث تصدابا  دع قهلل  يدا يسلدب قا ءدول  دا قاج يدع أا ينددوق عدا أا ياي دوق فد   ا يحبث ال
قا دداوقت وقانجاءددات   وأا يءددلك قاج يددع ذ حذددم وايلددبا قاج يددع ذاضدداا قاددذاض  وقاءددذب أا  ددا يءددلك  نددلق 

ءلك ف  نجاءم اا يءدتسيع يءال عليه أا يظل  ات فًا ذاا ءيح ويرذل قنءت ااب  أّ ا  ا يءلك ذابا  حذم أو ي
 أا يرذل قنءت ااب إلق جاء عص  قءت ااب 

 
  -(:21:20-15:21أعاإلبركسيس )

 (15:21أع)
 " و رجع برنابا و شاول من اورشليم بعدما كمال الخدمة و اخذا معهما يوحنا الملقب مرقس -15 " 
 (21-2:20أع)
ن برنابا و سمعان الذي يدعى نيجر و لوكيوس و كان في انطاكية في الكنيسة هناك انبياء و معلمو -2  "

 القيرواني و مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع و شاول.
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و بينما هم يخدمون الرب و يصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا و شاول للعمل الذي دعوتهما  -1 
 اليه.

 ا.فصاموا حينئذ و صلوا و وضعوا عليهما االيادي ثم اطلقوهم -0 
 فهذان اذ ارسال من الروح القدس انحدرا الى سلوكية و من هناك سافرا في البحر الى قبرس. -4
 و لما صارا في سالميس ناديا بكلمة اهلل في مجامع اليهود و كان معهما يوحنا خادما. -5 
 و لما اجتازا الجزيرة الى بافوس وجدا رجال ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع. -1 
 كان مع الوالي سرجيوس بولس و هو رجل فهيم فهذا دعا برنابا و شاول و التمس ان يسمع كلمة اهلل. -1 
 فقاومهما عليم الساحر الن هكذا يترجم اسمه طالبا ان يفسد الوالي عن االيمان. -8 
 و اما شاول الذي هو بولس ايضا فامتال من الروح القدس و شخص اليه. -9 
ممتلئ كل غش و كل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر اال تزال تفسد سبل اهلل و قال ايها ال -20 

 المستقيمة.
فاالن هوذا يد الرب عليك فتكون اعمى ال تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط عليه ضباب و  -22 

 ظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده.
 " ليم الرب.فالوالي حينئذ لما راى ما جرى امن مندهشا من تع -21 

 قنذ نءي :
ن    نا ننيءم يروب ا قا وح قارب ، فا  ننيءم أذوقب قاجحيا اا ترو  علياا، فاا وح قاردب  ءدانا فيادا  ونجدب 

حت" =  أعمى إلى حين نا صو ة ابءلحم قا وحيم قات  نحا ب ذاا  فذوا  حنا عل" عليا قاءاح  ذأا يصي  
أ اا وقاب ذ ذا ة حت" يداا ويؤ ا(  فاهلل ياس  حت" اادؤالء ق  د ق  ياسيه ف صم ايؤ ا )ن ا  ق قا ب قاصل ة 

ف صددم  ذ ددا يتوذددوق  وأعسدد"  ؤيددم الجنددبي قاددلي آ ددا ونددزل فدد  ذحيدد ة ءيذاءددسيم  فدداهلل ي يددب لدد ص نددل إنءدداا  
و ددا ا ذدديا ءددلساا ذددوا  وقاضدداف قاظددا  ي قاددلي ال ددابقء، فددنداا أا  ددلق اددي  ضددادًا حريرددم  فاا ءدديح علدد" 

ب ادددددددددددددددددددا يندددددددددددددددددددا ضدددددددددددددددددددايدًا ذدددددددددددددددددددل ذردددددددددددددددددددوة جذدددددددددددددددددددا ة  دددددددددددددددددددزا إذلدددددددددددددددددددي  وقالسيدددددددددددددددددددم وقا دددددددددددددددددددوت قاصدددددددددددددددددددلي
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          ن من شهر برمهاتواليوم التاسع والعشر 
 عيد البشارة بالخالص المجيد وقيامة مخلصنا

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 عيد البشارة بالخالص المجيد وقيامة مخلصنا
 القرأت:

 (1:1-2:2يو2(              الكاثوليكون: )1،5: 240مزمزمور عشية: )
 (04-10:1(                اإلبركسيس: )أع50-01:1إنجيل عشية: )لو
 (20: 44مز(                مزمور إنجيل القداس: )1،5: 12مزمزمور باكر: )
 (08-11:2(               إنجيل القداس: )لو18-10:22إنجيل باكر: )لو

 (02-2:0والبولس: )ر 
 

 -السنكسار:
 عيد البشارة المجيد"  

 "ال يحتفل به من ختام الصوم إلي شم النسيم+ "
في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار بشارة أمنا والدة اإلله العذراء القديسة مريم وذلك أنه لما جاء الوقت 

يل إلى القديسة مريم البتول التي المعين منذ األزل من اهلل لخالص البشر . أرسل اهلل رئيس المالئكة جبرائ
من سبط يهوذا ومن قبيلة داود الملك ليبشرها بالحبل اإللهي والميالد المجيد . كما شهد بذلك الكتاب المقدس 

بقوله : في الشهر السادس أرسل جبرائيل المالك من اهلل إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء 
يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها المالك وقال : سالم لك آيتها مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه 

الممتلئة نعمة . الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كالمه وفكرت ما عسي أن تكون 
هذه التحية فقال لها المالك " ال تخافي يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل وها أنت ستحلبين وتلدين أبنا 
وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعي ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه ويملك على بيت 

يعقوب إلى األبد و ال يكون لملكه نهاية' " فقالت مريم للمالك " كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجال ؟ " 
أيضا القدوس المولود منك يدعي" فأجاب المالك وقال لها " الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك 

ابن اهلل" ثم قدم لها دليال على صدق بشارته قائال : " هوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلي بابن في 
شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا ، ألنه ليس شيء غير ممكن لدي اهلل " فقالت مريم 

( وعند قبولها هذه  08 - 11:  2فمضى من عندها المالك )لو  " هودا أنا أمة الرب . ليكن لي كقولك "
البشارة اإللهية نزل االبن الوحيد قوة اهلل الكلمة أحد الثالثة األقانيم األزلية وحل في أحشائها حلوال ال يدرك 

 البشر كيفيته واتحد للوقت بإنسانية كاملة اتحادا كامال لم يكن بعده افتراق . 
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بكر األعياد . ألن فيه كانت البشري بخالص العالم وفي مثله تم الخالص بالقيامة المجيدة فهذا اليوم آذن هو 
 آلدم وبنيه من أيدي الشيطان نسأل إلهنا وفادينا أن يتفضل فيغفر لنا آثامنا ويتجاوز عن خطايانا . أمين "

 تذكار قيامة مخلصنا الصالح من األموات" 
كمال الخالص بالقيامة المجيدة ألن ربنا له المجد لما أكمل تدبيره على في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار 

األرض ، و فى مدة ثالث وثالثين سنة وتألم بإرادته في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر قام من بين 
بشر  األموات في مثل هذا اليوم الذي فيه بشر أهل العالم بتجسد المسيح الذي كانوا ينتظرونه واليوم الذي

فيه األحياء واألموات ووثقوا بالخالص كان في يوم الجمعة إلى أن تحقق ذلك في يوم األحد لَلحياء وتيقنوا 
من قيامتهم بقيامة جسد المسيح الذي هو رأسهم كما يقول الرسول أن المسيح هو الذي أقام المضجعين 

 المجد الدائم إلى األبد . آمين . "نسأله كعظم رأفته وسعة رحمته أن يتفضل علينا بمغفرة خطايانا له 
 قاذ ا ة  " ذ ج"ء قا ءيح ايللصنا  ا قا وت وقا يساا وقالسيم 

 
يوودك موون  يووا رب طووأطئ السووموات وانووزل . إلمووس الجبووال فتوودخن . أرسوول -(:1،5: 240مزمووور العشووية )مووز

  العالء . أنقذنى ونجنى . هلليلويا .
 

 -(:50-01:1لوإنجيل العشية )
 له واحد من الفريسيين ان ياكل معه فدخل بيت الفريسي و اتكا.و سا -01 " 
 و اذا امراة في المدينة كانت خاطئة اذ علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب. -01 
و وقفت عند قدميه من ورائه باكية و ابتدات تبل قدميه بالدموع و كانت تمسحهما بشعر راسها و  -08 

 هما بالطيب.تقبل قدميه و تدهن
فلما راى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه االمراة التي  -09 

 تلمسه و ما هي انها خاطئة.
 فاجاب يسوع و قال له يا سمعان عندي شيء اقوله لك فقال قل يا معلم. -40 
 ى االخر خمسون.كان لمداين مديونان على الواحد خمس مئة دينار و عل -42 
 و اذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا فقل ايهما يكون اكثر حبا له. -41 
 فاجاب سمعان و قال اظن الذي سامحه باالكثر فقال له بالصواب حكمت. -40 
ثم التفت الى المراة و قال لسمعان اتنظر هذه المراة اني دخلت بيتك و ماء الجل رجلي لم تعط و اما  -44 
 ي فقد غسلت رجلي بالدموع و مسحتهما بشعر راسها.ه
 قبلة لم تقبلني و اما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. -45 
 بزيت لم تدهن راسي و اما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. -41 
 من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة النها احبت كثيرا و الذي يغفر له قليل يحب قليال. -41 
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 ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. -48 
 فابتدا المتكئون معه يقولون في انفسهم من هذا الذي يغفر خطايا ايضا. -49 
 " فقال للمراة ايمانك قد خلصك اذهبي بسالم  -50 
 

ينوزل مثول المطور علوى الجوزة، ومثول قطورات تقطور علوى األرض، يشورق فوى  " -:(1،5: 12موز)مزمور باكر 
 "كثرة السالمة. هلليلويا أيامه العدل، و 

 
 -(:18-10:22لوإنجيل باكر )

 و لكن ان كنت باصبع اهلل اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت اهلل. -10 " 
 حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان. -12 
 يه و يوزع غنائمه.و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عل -11 
 من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق. -10 
متى خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول  -14 

 ارجع الى بيتي الذي خرجت منه.
 فياتي و يجده مكنوسا مزينا. -15 
اشر منه فتدخل و تسكن هناك فتصير اواخر ذلك االنسان اشر من ثم يذهب و ياخذ سبعة ارواح اخر  -11 

 اوائله.
و فيما هو يتكلم بهذا رفعت امراة صوتها من الجمع و قالت له طوبى للبطن الذي حملك و الثديين  -11 

 اللذين رضعتهما.
 "اما هو فقال بل طوبى للذين يسمعون كالم اهلل و يحفظونه  -18 
 

 -(:02-2:0روالبولس )
 اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان. -2  " 
 كثير على كل وجه اما اوال فالنهم استؤمنوا على اقوال اهلل. -1 
 فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء افلعل عدم امانتهم يبطل امانة اهلل. -0 
 مك و تغلب متى حوكمت.حاشا بل ليكن اهلل صادقا و كل انسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كال -4 
 و لكن ان كان اثمنا يبين بر اهلل فماذا نقول العل اهلل الذي يجلب الغضب ظالم اتكلم بحسب االنسان. -5 
 حاشا فكيف يدين اهلل العالم اذ ذاك. -1 
 فانه ان كان صدق اهلل قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ. -1 
 و كما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيات لكي تاتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة.اما كما يفترى علينا  -8 
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 فماذا اذا انحن افضل كال البتة الننا قد شكونا ان اليهود و اليونانيين اجمعين تحت الخطية. -9 
 كما هو مكتوب انه ليس بار و ال واحد. -20 
 ليس من يفهم ليس من يطلب اهلل. -22 
 زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس و ال واحد.الجميع  -21 
 حنجرتهم قبر مفتوح بالسنتهم قد مكروا سم االصالل تحت شفاههم. -20 
 و فمهم مملوء لعنة و مرارة. -24 
 ارجلهم سريعة الى سفك الدم. -25 
 في طرقهم اغتصاب و سحق. -21 
 و طريق السالم لم يعرفوه. -21 
 دام عيونهم.ليس خوف اهلل ق -28 
و نحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم و يصير كل  -29 

 العالم تحت قصاص من اهلل.
 النه باعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر امامه الن بالناموس معرفة الخطية. -10 
 دا له من الناموس و االنبياء.و اما االن فقد ظهر بر اهلل بدون الناموس مشهو  -12 
 بر اهلل بااليمان بيسوع المسيح الى كل و على كل الذين يؤمنون النه ال فرق. -11 
 اذ الجميع اخطاوا و اعوزهم مجد اهلل. -10 
 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. -14 
 ل الصفح عن الخطايا السالفة بامهال اهلل.الذي قدمه اهلل كفارة بااليمان بدمه الظهار بره من اج -15 
 الظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا و يبرر من هو من االيمان بيسوع. -11 
 فاين االفتخار قد انتفى باي ناموس ابناموس االعمال كال بل بناموس االيمان. -11 
 اذا نحسب ان االنسان يتبرر بااليمان بدون اعمال الناموس. -18 
 ام اهلل لليهود فقط اليس لالمم ايضا بلى لالمم ايضا. -19 
 الن اهلل واحد هو الذي سيبرر الختان بااليمان و الغرلة بااليمان. -00 
 "افنبطل الناموس بااليمان حاشا بل نثبت الناموس  -02 
 

  -(:1:1-2:2يو2الكاثوليكون )
 (20-2:2يو2)
ناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي راي -2 "

 الحياة.
 فان الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا. -1 
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الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع  -0 
 ه يسوع المسيح.ابن
 و نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كامال. -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ان اهلل نور و ليس فيه ظلمة البتة. -5 
 ان قلنا ان لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق. -1 
شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه  و لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا -1 

 يطهرنا من كل خطية.
 ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -8 
 ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم. -9 
 " ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا.  -20 
 (1-2:1يو2)
 يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار. -2 " 
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. -1 
 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. -0 
 ظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.من قال قد عرفته و هو ال يحف -4 
 و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة اهلل بهذا نعرف اننا فيه. -5 
 "من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا  -1 
 

 -(:04-10:1أعاإلبركسيس )
 د اخوته بني اسرائيل.و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ان يفتق -10  " 
 و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنه و انصف المغلوب اذ قتل المصري. -14 
 فظن ان اخوته يفهمون ان اهلل على يده يعطيهم نجاة و اما هم فلم يفهموا. -15 
ذا و في اليوم الثاني ظهر لهم و هم يتخاصمون فساقهم الى السالمة قائال ايها الرجال انتم اخوة لما -11 

 تظلمون بعضكم بعضا.
 فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائال من اقامك رئيسا و قاضيا علينا. -11 
 اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري. -18 
 فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. -19 
 ل سيناء في لهيب نار عليقة.و لما كملت اربعون سنة ظهر له مالك الرب في برية جب -00 
 فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب. -02 
 انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ان يتطلع. -01 
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 ارض مقدسة.فقال له الرب اخلع نعل رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه  -00 
اني لقد رايوت مشوقة شوعبي الوذين فوي مصور و سومعت انيونهم و نزلوت النقوذهم فهلوم االن ارسولك الوى  -04 

 "مصر 
 

نسوى شوعبك وكول بيوت أبيوك  إسمعى يا إبنتى وأنظرى -(:20: 44مزمور إنجيل القداس )مز وأميلوى أذنوك . وا 
 "هلليلويا  .فإن الملك قد إشتهى حسنك . ألنه هو ربك .

 
  -(:08-11:2لويل القداس )إنج
 و في الشهر السادس ارسل جبرائيل المالك من اهلل الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. -11 " 
 الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف و اسم العذراء مريم. -11 
 في النساء.فدخل اليها المالك و قال سالم لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت  -18 
 فلما راته اضطربت من كالمه و فكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. -19 
 فقال لها المالك ال تخافي يا مريم النك قد وجدت نعمة عند اهلل. -00 
 و ها انت ستحبلين و تلدين ابنا و تسمينه يسوع. -02 
 د ابيه.هذا يكون عظيما و ابن العلي يدعى و يعطيه الرب االله كرسي داو  -01 
 و يملك على بيت يعقوب الى االبد و ال يكون لملكه نهاية. -00 
 فقالت مريم للمالك كيف يكون هذا و انا لست اعرف رجال. -04 
فاجاب المالك و قال لها الروح القدس يحل عليك و قوة العلي تظللك فلذلك ايضا القدوس المولود منك  -05 

 يدعى ابن اهلل.
نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها و هذا هو الشهر السادس لتلك  و هوذا اليصابات -01 

 المدعوة عاقرا.
 النه ليس شيء غير ممكن لدى اهلل. -01 
 "فقالت مريم هوذا انا امة الرب ليكن لي كقولك فمضى من عندها المالك  -08 
 

 سيم قاذ ا ة  " ذ ج"ء قا ءيح ايللصنا  ا قا وت وقا يساا وقال
إل  "  اوة نل إنءاا  ا  ذل قا ءيح اينزل قا ءيح ويتجءب   يا رب طأطىء السموات وأنزل : إلمزمور عشية

 و "  اوة نل  نا ايسأس"ء قا ءيح قاء وقت أ  يجالنا نحيا قاء اويات ونحا عل" ق  ض
 to bow downسأسأ      
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 فاا ءيح ف" ء ائه، اننه جالنا نحيا قاء اويات
 
 
 
 
 

 ( 21:3ونحا عل" ق  ض   ا ءي تنا  " ف" قاء وقت )ف"
إيمانك  قد  :  له  " قاذ ا ة، ل ص قالساة، فلرب ء ات قا  أة قالاسئم  ول قاءيب قا ءيح إلإنجيل عشية

حت" نء ع  له قاوعوب  و قاس يق  إل  وانا ان حظ أا س يق قن ت قب ال ءيح خلصك.. مغفورة لك خطاياك
 قال  إتذاته قا  أة أ  قننءحاق وقاب وا وقاتوذم 

: نء ع فيه عا قا وح قارب  )إصذع قهلل( قال  يل ج قا ياسيا ويايب ت نيل سذياتنا إعت ابًق عل" إنجيل باكر
وب قا يساا    ة أل   ع ل فبقء قا ءيح )ل قا قهلل( قال  غلب قا يساا وأللنا  نه وح  نا  انا حت" ال يا

و اه ءذام  ياسيا أل  أ    نه، علينا أا ننوا   تلئيا ذاا وح، وقا  لوء ذاا وح ال يرال عنه أا ذيته ينوا 
 فا غًا  ننوءًا  زينًا 

 :  ا عل ك يا إنءاا ف" أنك غي    تل"ء ذاا وح ذاا غا  ا أا قهلل أفاض ذه عل" قاننيءم مزمور باكر
إل وانا الحظ أا قاجزة  " ال وف  لذوح  فاا وح يديض عل" مثل المطر( فروة الخروف) ينزل على الجزة إل

 ( 24:5+ غل 1:12 ا  با جءبه لذيحم حيم، صلب قاجءب  ع ق  وقء وقا اوقت ) و
 إل أجءابنا  ألولة  ا ق  ض و  ذام  نا ذا  ض ينزل علياا قا س  فتي    ومثل قطرات تقطر على األرض إل

 يه  الق ننا  ذل قا ءيح وذاا ءيح تذ  نا : ن   فالبولس
: ارب صا  قا ءيح   ئيًا و ء وعًا و ل وءًا اي  ذااحوق  قاجءبيم وانا ذاا وح قارب ، وب ه الكاثوليكون

 يسا نا  ا نل لسيم  وجاابنا أا ال نلس"ء 
 ءيح قال  أت" :  وء" قا  فوض  ا  اذه   ز ال ءيح وقهلل ي ءل  وء" ايللص قا اب   زًق الاإلبركسيس
 ايللصنا 

إل  " قاال قء قاسا  ة قات" إ تا" قهلل حءناا فتجءب  ا ذسناا  الملك قد إشتهى حسنك : إلمزمور اإلنجيل
 ايللص قااااا 
إل فا" إ تبت نا م  ناا إءتحرت  سالم لِك أيتها المملؤة نعمة الحظ ذ ا ة قا  ك الال قء إل إنجيل القداس:

 ندءاا سا  ة،  " إءتحرت أا يحل قا ءيح فياا لاك اجااب ا ف" أا تحدظ 
و نددلق نددل  ددا يجا ددب ءددي تل"ء نا ددم تغيدد  سذياتدده ويحددل قا ءدديح ذاني دداا فدد"  لذدده، وذااتدداا" تنددوا انددا حياتدده، 
وتنوا اندا سذيادم جبيدبة  و دله  د" ذ دا ة قالد ص وءدؤقل  د يا قاادل قء   نيدف   ادي  عدا  دك  ذدل  د" غيد  

 ذل و ذت ندءاا هلل فنيف تحذل وتلب تزوجم وال ت يب قازوقج 

 السماء

 األرض
 طأطىءالسموات
 أى أحناها ألسفل
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         ن من شهر برمودهواليوم الثالث والعشر 
 شهادة القديس جرجس الروماني

           2رجوع للجدول
 ارجدول السنكس     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (29،21: 00مز)
 (11-21:20)مت
 (29،28: 00مز)

 (2:9-04:8)مر
 (09-18:8)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (22-2:4بط2)
 (04-21:21)أع
 (21،22: 91مز)

 (29-21:12)لو

 
 -(:29-21:12لوإنجيل القداس )

و قبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم و يطردونكم و يسلمونكم الى مجامع و سجون و تساقون امام  -21  " 
 ملوك و والة الجل اسمي.

 فيؤول ذلك لكم شهادة. -20 
 فضعوا في قلوبكم ان ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا. -24 
 ة ال يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها.الني انا اعطيكم فما و حكم -25 
 و سوف تسلمون من الوالدين و االخوة و االقرباء و االصدقاء و يقتلون منكم. -21 
 و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. -21 
 و لكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك. -28 
 " بصبركم اقتنوا انفسكم. -29 

 إنجيل قاربق :

يهم علووويكم.. يطوووردونكم.. لكووون أعطووويكم فموووًا وحكموووة ال يقووودر جميوووع معانوووديكم أن يقاوموهوووا أو يلقوووون أيووود
 فااءيب  ب ءذق وألذ نا ذنل  ئ . يناقضوها.. بصبركم تقتنون أنفسكم

 
 -21 نور قد زرع للصديق و فرح للمستقيمي القلب. -22 " -(:21،22: 91مزمور إنجيل القداس )مز
 "  رب و احمدوا ذكر قدسهافرحوا ايها الصديقون بال

  ز و  قاربق :



 والعشرون من شهر برمودة( الثثالقطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم ال

 

 
592 

 ذ  اات 13 قجع  ز و  قاربق  = نور أشرق للصديقين
 

 برمودة 10  -السنكسار:
 إستشهاد مار جرجس الرومانى"  

م إستشهد القديس العظيم في الشهداء مار جاؤرجيوس . وقد ولد  001في مثل هذا اليوم من سنة 
أم تدعي ثاؤبستا . ولما صار ابن عشرين سنة مات والده . فذهب بالقبادوقية من أب أسمه أنسطاسيوس و 

إلى دقلديانوس ليتقلد وظيفة والده فوجد أن الملك قد كفر وأمر بعبادة األصنام فحزن وفرق كل ماله وأعطاه 
للمساكين وصرف غلمانه وتقدم إلى الملك معترفا بالسيد المسيح له المجد وكان ذلك بعد أن رأى منشورات 

براطور فصرخ في وسطهم قائال " إلى متي تصبون غضبكم على المسيحيين األبرار وتكرهون الذين عرفوا اإلم
اإليمان الحقيقي على أن يتبعوا الديانة التي أنتم في شك منه ألنه غير حقيقية ؟ فأما أن تؤمنوا بهذه الديانة 

فأشار الملك إلى مفنانيوس ، أحد وزرائه الحقيقية أو على األقل ال تقلقوا بحماقة أولئك المتمسكين بها . 
لتهدئته فقال له : " من علمك هذه الجرأة " فأجابه : " هو الحق " ثم بدأ يشرحه له ، فتدخل الملك وأخذ يذكره 
بالرتب التي أنعم بها عليه ويعده بالمزيد منها إذا جحد مسيحه فرفض بآباء هذه العروض الزائلة ولم يلتفت 

 ا وكان الرب يقويه ويشفي جميع جراحاته . إليها فعذبه كثير 
ولما حار الملك في تعذيبه أستحضر ساحرا أسمه أثناسيوس وهذا أحضر كأسا مَلنا وتال عليه من أقواله 
السحرية ، وقدمه للقديس فشربه بعد أن رسم عليه عالمة الصليب ، فلم ينله آذى ، مما جعل أن الساحر 

إكليل الشهادة فاغتاظ الملك وأمر بعصر جاؤرجيوس حتى يسلم الروح  نفسه يؤمن بالسيد المسيح ، ونال
فطرحوه خارج المدينة ولكن السيد المسيح أقامه حيا وعاد هذا الشهيد إلى المدينة فرآه الجميع وآمن بسببه 
  في تلك اللحظة ثالثة آالف وسبعمائة نفس . فأمر دقلديانوس بقطع رؤوسهم جميعا فنالوا إكليل الشهادة .
وكان بحضرة دقلديانوس بعض من الملوك فقالوا للقديس " نريد أن تجعل هذه الكراسي تورق وتثمر " . 
فصلى القديس إلى السيد المسيح فاستجاب طلبه . وأخذه مرة إلى مقبرة وطلبوا إليه أن يقيم من بها من 

ا فرقدوا . وقدمت له امرأة فقيرة الموتى ، فصلى إلى السيد المسيح فأقامهم الرب وبعد أن تحدثوا إليهم عادو 
ابنها وكان أعمي وأصم وأخرس فصلى إلى السيد المسيح ورشم الطفل بعالمة الصليب فشفي من جميع 
أمراضه . وكان دقلديانوس مستمرا في تعذيبه فلما تعب من ذلك ومل صار يالطفه ، ويعده أن يزوجه من 

أنه قبل ذلك ففرح وأدخله إلى قصره وبينما كان يصلي  أبنته إذا بخر لآللهة فخادعه ، جاؤرجيوس وأوهمه
سمعته الملكة وهو يقرأ المزامير فطلبت إليه أن يشرح ما كان يقوله . فبدأ يفسر لها كل األمور من أول خلقة 

 العالم إلى تجسد السيد المسيح فدخل كالمه في قلبها وآمنت بالمسيح له المجد . 
المدينوة بإجتمواع النواس ليوروا جواؤرجيوس يبخور آللهوة الملوك ، فلموا اجتموع  وكان الملك قد أمر أن ينادوا في

جمع كبير عند األصنام وقف جاؤرجيوس وصرخ في األصنام باسم الرب يسوع مخلص العالم . ففتحت األرض 
 فاها وابتلعت جميع األصنام فخزي الملك ومن معه ودخل حزينا إلى قصره فقالوت لوه الملكوة : ألوم أقول لوك " ال
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تعاند الجليليين الن إلههم قوي ؟ " فعلم أن جاؤرجيوس قد أمالها هي األخرى إلى أيمانه ودفعه الغويظ إلوى أن 
أمر بتمشيط جسمها وقطع رأسها فنالت إكليول الشوهادة . وأخيورا رأى دقلوديانوس أن يضوع حودا لتلوك الفضوائح 

وأخوذ أحود المسويحيين جسوده ولفوه فوي  التي تلحقه فقورر قطوع رأس القوديس جواؤرجيوس فنوال إكليول الشوهادة
أكفان فأخرة ومضى بوه إلوى بلوده وبنووا علوى اسومه كنيسوة عظيموة شوفاعته تكوون معنوا ولربنوا المجود دائًموا . 

 " آمين
ءدنم  ل دب ايترلدب وظيددم وقادبه حديا  دات وقادبه 21فد  ءدا  عيد إسشتهاد أمير الشوهداء موارجرجس الرومواني.

ااده وترددبا  ات فدًا ذااءديب قا ءدديح و دزق  ن دو قت قا لددك  وذادب  حداوالت نغ قئدده فوجدب ب لدبيانو   دب نددد  فدوزا  
ذاا تب فذبأ قا لك يالذه وقا ب ي ديه، وجاء ذءاح  ايءريه ء ًا ف ءا عليه قا دايب ع  دم قاصدليب فلدا ينلده أل  

ءت اب، فاص وه حت" أءلا قا وح و  وه لا ج قا بينم فأ ا ه قهلل  حيًا وعاب ال بينم فدآ ا فآ ا قاءاح  ذاا ءيح وق 
ءت دابوق ج ياددًا وصددنع  اجدزقت  ددداء نييدد ة و اجدزقت عجيذددم ذددل ذ د  قا لنددم فآ نددت 3711ذءدذب لاددك  نددد  وق 

ذاا ءيح  ولبا قا لك وأو  ه أنه ءيذل  ابصناا فج ع أ ل قا بينم فص خ قا ايب فدتحت ق  ض فا ا وأذتلات 
اده قا لندم أادا أ دل ادك ال تااندب قاجليليديا  ا إااادا  دو  فاد ف ق صناا فبلل قا لك ف  لدزي إاد"  صد ه فراادت 

 أناا صا ت  ءيحيم فالذاا و سع  أءاا، وألي ًق  ساوق  أءه  
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 شهادة القديس جاؤرجيوس اإلسكندري.  هاتور1
 شهادة القديس إسحق الدفراوي.  بشنس1
 شهادة القديس يحنس السنهوتي.  بشنس8
 شهادة القديس أبسخيرون الجندي.  بؤونه1
 م 959شهادة القديس جرجس المعروف بالمزاحم سنة  بؤونه29
 شهادة القديس أبامون.  أبيب11
 شهادة ثالثين ألف مسيحي باإلسكندرية.  مسرى10
 شهادة بنيامين وأخته القديسة أودكسية.  مسرى11
 
 

 السنكسار اليوم
 مار جرجس باللد تذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم هاتور1

في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس الجليل والشهيد العظيم جاؤرجيوس الكبير بمدينة 
اللد . وما اجري اهلل فيها من العجائب الباهرة واآليات الشائعة في البر والبحر . حتى إن الملك 
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لهدمها . فتقدم هذا دقلديانوس لما سمع بصيتها أرسل اوهيوس رئيس جنده ومعه بعض الجند 
بكبرياء إلى حيث أيقونة القديس جاؤرجيوس ، وبدا يستهزئ بالنصارى وبالقديس . وكان بيده 

قضيب ، ضرب به القنديل الذي أمام صورة القديس فكسره ، فسقطت منه شظية على رأسه فغشيته 
موا إن هذا رعدة وخوف وسقط طريحا على األرض . فحمله الجند ومضوا به إلى بالدهم وقد عل

نتيجة سخريته بهذا الشهيد العظيم . ومات اوهيوس في الطريق ذليال فطرحوه في البحر . ولما 
علم الملك دقلديانوس بذلك غضب ، وعزم إن يمضي هو إلى هذه الكنيسة ويهدمها . ولكن الرب 

مملكة وانتزعها لم يمهله حتى يتمم ما كان قد عقد العزم عليه . فضربه بالعمي . وأثار عليه أهل ال
منه . وأقام بعده قسطنطين الملك البار . فاغلق البرابي ، وفتح أبواب الكنائس وابتهجت المسكونة 
والكنائس ، وخاصة كنيسة الشهيد العظيم كوكب الصبح القديس جاؤرجيوس . شفاعته تكون معنا 

 آمين
 تذكار القديس جاؤرجيوس األسكندرى
جاؤرجيوس األسكندري . كان أبوه تاجرا باإلسكندرية ولم يكن  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس

له ولد . واتفق له السفر إلى اللد وحضر عيد تكريس كنيسة الشهيد جاؤرجيوس . فصلى إلى اهلل 
متشفعا بقديسه العظيم إن يرزقه ولدا . فقبل الرب دعاه ورزقه طفال اسماه جاؤرجيوس . وكانت 

سكندرية . وتوفي أبواه وكان له من العمر خمسا وعشرين سنة . أمه آختا الرمانيوس والي اإل
وكان صالحا رحوما بالمساكين ، محبا للكنيسة فمكث عند خاله ، وكانت له ابنة وحيدة ، خرجت 
ذات يوم ومعها بعض صاحباتها للنزهة ، فشاهدت ديرا خارج المدينة ، وسمعت رهبانه يرتلون 

لت ابن عمتها جاؤرجيوس عما سمعته ، فأجابها بان هؤالء تراتيل حسنة فتأثرت مما سمعت وسا
رهبان قد انقطعوا عن العالم للعبادة ، وهداها إلى اإليمان بالسيد المسيح ، وعرفها نصيب الخطاة 

من العذاب ، ونصيب األبرار من النياح . فلما عادت إلى أبيها عرفته انه مؤمنة بالمسيح ، 
وعدها ، فلم تذعن لكالمه فأمر بقطع رأسها ونالت إكليل الشهادة فالطفها وخادعها ، ووعدها ثم ت

. وبعد ذلك عرف الوالي إن جاؤرجيوس هو الذي أطغاها ، فقبض عليه وعذبه عذابا شديدا . ثم 
أرسله إلى أنصنا . فعذبوه هناك ايضا . وأخيرا قطعوا رأسه المقدس ونال إكليل الشهادة . وكان 

فأخذ جسده المقدس ومضى به إلى منف من أعمال الجيزة . ولما هناك شماس يسمي صموئيل . 
علمت امرأة خاله أرمانيوس ، أرسلت فأخذت الجسد ووضعته مع جسد ابنتها الشهيدة باإلسكندرية 

 . شفاعتهما تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديس األنبا نهروه

فيوم ، وكان يخاف اهلل كثيرا . في مثل هذا اليوم إستشهد القديس نهروه . وهذا كان من بالد ال
ولما سمع بأخبار الشهداء ذهب إلى اإلسكندرية ليموت على اسم السيد المسيح . فقيل له في رؤيا 

" البد لك إن تمضي إلى أنطاكية" ، وفيما هو يفكر كيف يذهب إلى هناك ، انتظر سفينة ذاهبة 
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حته من اإلسكندرية إلى أنطاكية . ليركبها ، فأرسل له الرب مالكه ميخائيل ، فحمله على أجن
وأوقفه أمام دقلديانوس الملك واعترف بالسيد المسيح . فسأله عن اسمه وبلده . ولما عرف آمره 
عجب من حضوره بهذه الحالة ، وعرض عليه جوائز كثيرة ليرجع عن إيمانه فأبى ، ثم هدده فلم 

إطالق األسد عليه ، وتارة بحرق النار ، يخش ، فأمر الملك بتعذيبه بأنواع كثيرة . فعذبوه تارة ب
وتارة بالعصر ، وتارة بطرحه في إناء وتوقد النيران تحته . وأخيرا قطعوا رأسه المقدس بحد السيف 
ستشهدوا بأرض مصر . واتفق  ونال إكليل الشهادة . وصار بديال عن الشهداء الذين من أنطاكية وا 

شهاده فأخذ جسده وأرسله مع غآلمين له إلى حضور القديس يوليوس اإلقفهصي هناك وقت إست
 بلده بكرامة عظيمة . شفاعته تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديس أكبسيما و أبتوالديوس و يوسف

للشهداء سنة  91تذكار إستشهاد القديس أكبسيما و أبتوالديوس و يوسف . وفيه أيضا من سنة 
رض القديس اكبسيما أسقف مدينة أونيتي م إستشهد القديسون اكيسيما وايتاال و يوسف تع011

ببالد فارس ومعه يوسف والشماس ايتاال لالضطهاد الذي أثاره سابور ملك الفرس فقبضوا عليهم 
وأتوا بهم إلى مدينة أربيال والتقوا بالحاكم الذي حأول إقناعهم لترك اإليمان وهددهم بالموت أن لم 

م ووضعهم في السجن حتى نالوا أكاليل الشهادة يسجدوا للشمس فلما رفضوا عذبهم ومزق أجساده
 ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .

 نياحة القديس األنبا مينا أسقف تيمى األمديد
في مثل هذا اليوم تنيح القديس مينا أسقف مدينة تمي األمديد بمركز السنبالوين وكان هذا االب 

رسان أعمال الرهبنة بالصوم والصالة والنسك من أهل سمنود . وكان وحيدا ألبوين يخافان اهلل ويما
حتى شاع صيتهما في البالد . وزوجا ولدهما بغير إرادته فأطاع ، ولكنه اتفق مع زوجته على إن 
يحتفظا بتوليتهما ، ولبثا هكذا يؤديان عبادات كثيرة كما يؤديها الرهبان ، حيث كانا يلبسان مسوحا 

الة وتالوة كالم اهلل . واشتاق هذا القديس إلى الترهب من شعر ، ويقضيان اغلب ليلهما في الص
ذ وافقته على ذلك قصد  ففاتح زوجته قائال "ال يليق إن نمارس أعمال الرهبان ونحن في العالم" ، وا 
دير األنبا أنطونيوس لبعده عن والديه اللذين كانا يجدان في البحث عنه ، فلم يعرفا له مكان ، 

يل الذي صار فيما بعد البطريرك السادس واألربعين على مدينة ومن هناك ذهب مع أنبا خائ
اإلسكندرية ، إلى دير القديس مقاريوس وترهبا هناك . وكان ذلك في زمان الكوكبين المضيئين 
أبرآم وجاورجه . فتتلمذ لهما االب مينا وتضلع بعلومهما واقتدي بعبادتهما . وازداد في العمل 

اآلباء في عبادته . وحسده الشيطان على فرط جهاده ، فضربه في  المالئكي حتى فاق كثيرين من
رجليه ضربة أقعدته مطروحا على األرض شهرين . وبعد ذلك شفاه السيد المسيح وتغلب على 

الشيطان بقوة اهلل . ثم دعي إلى رتبة األسقفية ، فحضر إليه رسل من قبل البطريرك . ولما عرف 
اقه البرية . فأقنعه اآلباء إن هذا األمر من اهلل . فأطاع الغرض حزن وبكي ، وتأسف على فر 
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ومضى مع الرسل فرسمه البطريرك أسقفا على تمي . وأعطاه الرب نعمة شفاء المرضى وموهبة 
معرفة الغيب ، حتى انه كان يعرف ما في ضمير اإلنسان . وكان أساقفة البالد القريبة يأتون إليه 

ر تتقاطر إليه من كل مكان لسماع تعاليمه ، وصار أبا ألربعة من ويستشيرونه ، كما كانت الجماهي
بطاركة اإلسكندرية ، ووضع يده عليهم عند رسامتهم . وهم األنبا ألكسندروس الثاني ، واألنبا 

قسما ، واألنبا ثاؤذورس واألنبا خائيل األول . ولما أراد السيد المسيح نقله من هذا العالم الفاني 
ن يحفظوا الوصايا أعلمه بذلك . فد عا شعب كرسيه وأوصاهم إن يثبتوا في األمانة المستقيمة ، وا 

اإللهية . ثم أسلمهم لراعيهم الحقيقي الرب يسوع المسيح ، وانصرف من هذه الدنيا الفانية إلى 
المسيح الذي احبه ، فناح عليه جميع الشعب ، وحزنوا جدا لفقد راعيهم ومدبر نفوسهم وأبوهم بعد 

 ثم شيعوه كما يليق ودفنوه في مكان كان قد عينه لهم من قبل . صالته تكون معنا آمين . اهلل .
 إستشهاد القديس إسحق الدفراوى بشنس1

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس إسحق الدفراوي وقد ولد ببلودة دفوره التابعوة لمركوز طنطوا . ولموا 
ينة طوه " بمركز ببا " لينال إكليل الشهادة شب ظهر له مالك الرب في رؤيا وأمره أن يمضي إلى مد

فقام لساعته ليودع والديه فبكيا ومنعاه من ذلك حتى ظهر لوه الموالك ثانيوة وأخرجوه مون البلود فلموا 
أتى إلى مدينة طوه صرخ أمام الوالي قائال : أنا مؤمن بالسويد المسويح " فوضوعه تحوت حراسوة أحود 

كان جالسا على  -ر مع الجندي أن سأله رجل أعمي جنوده حتى يعود من نقيوس . وحدث وهو ما
الطريق أن يهبه النظر فقال له " ال تقل هبني ولكن ليكن لك كأيمانك " ثم صلى إلى السويد المسويح 
من أجله فأبصر الرجل لوقته فلما رأى الجندي آمن وعند عودة الوالي اعترف أمامه بالسيد المسيح 

 ة . فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهاد
أموا الووالي فقود حنوق علوى القووديس إسوحق وعذبوه عوذابا أليموا ثووم أرسوله إلوى البهنسوا ليعوذب هنوواك 
وحدث أنه لموا كوان فوي السوفينة طلوب أن يشورب فأعطواه أحود النوتيوة قلويال مون المواء وكوان الرجول 

 بعين واحدة فسكب القديس عليه جزءا منه فأبصر في الحال بعينه األخرى . 
يس إلى البهنسا عذبه الوالي كثيرا وكان الرب يصبره ويشفيه . وأخيرا أمر الوالي ولما وصل القد

بقطع رأسه فنال إكليل الحياة وجاء بعض المؤمنين فحملوا جسده وأتوا به إلى بلده دفره ودفنوه بها 
 ثم بنوا كنيسة باسمه شفاعته تكون معنا . آمين

 نياحة القديس مقاريوس األسكندرى
م تنويح األب الطوبواوي القوديس مقواريوس األسوكندري وهوذا األب  095يوم مون سونة في مثل هذا ال

كان معاصرا للقديس مقاريوس الكبيور أب الرهبوان ولوذا أطلوق عليوه اسوم مكواريوس الصوغير وترهوب 
في أحود األديورة القريبوة مون اإلسوكندرية ونظورا لتزايوده فوي النسوك صوار أبوا ومرشودا لجميوع القاللوي 

إلسكندرية ولذا دعي آب جميع القاللي . وقد قام بعبادات كثيرة وتحلي بفضائل عظيمة القريبة من ا
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وباشر نسكا زائدا ، ومن ذلك أنه لبث مرة خمسة أيام وعقله في السماء وشغل نفسوه بعود أن وقوف 
على حصيرته بالقديسين السابقين البطاركة واألنبياء وطغمات المالئكة والسيد المسيح والرسل ولما 

ملت ليلتان صارت الشياطين تخدش رجليه ثم تعمل كالثعابين تلتف حولهما . كما أظهروا نوارا فوي ك
بصوبره تالشوت النوار والخيواالت . وفوي اليووم الخوامس لوم  -القالية وظنوا أنه يحترق ، وأخر اآلمر 

النسوك يستطع أن يضبط الفكر في اهتمامات العالم وكان ذلك لكوي ال يوتعظم ثوم قوال أنوي بقيوت فوي 
 خمسين سنة ولم تكن مثل هذه الخمسة األيام . 

ميالدية فوي صوحراء وادي النطورون وهوي  005قام بإدارة مدارس طالبي العماد ثم اعتكف في سنة 
التي كان يطلق عليها وقتئذ اسم القاللي . ذات مرة سار في البرية عدة أيام في طريق غير ممهدة 

ص لتهديوه فوي العوودة ولموا أراد الرجووع وجود الشويطان قود ، وكان يغرس في الطريق قطعا مون البوو 
قلعها كلها ليضله ، فلما عطش أرسل اهلل له بقرة وحشية فشرب من لبنها حتى ارتووي إلوى أن عواد 
إلووى قاليتووه ، وأتتووه موورة ضووبعه وبوودأت تجوور ثوبووه فتبعهووا إلووى مغارتهووا فأخرجووت لووه أوالدهووا الثالثووة 

ة الحيووان وصولى ووضوع يوده عليهوا فعوادت صوحيحة وغابوت فوجدها ذوات عاهات فتعجب من فطنو
الضبعه وعادت وفي فمها فروة قدمتها له وظل يفترشها حتى وفاته ، وقد أتعبته أفكار الكبرياء مرة 
فدعوه إلى رومية ليشفي المرضى هناك بدل أن يقاسي تعوب السوفر إليوه فوأخرج رجليوه مون القاليوة 

ان كنت تستطيعين " ولما أتعبته أفكاره حمل على كتفه مقطفا مون ونام ثم قال ألفكاره : اذهبي أنت 
 الرمل وسار به إلى البرية إلى أن تعب جسده وتركه فكر الكبرياء واستراح . 

ومضى مرة إلى دير القديس باخوميوس في زي علماني وأقام هناك مدة األربعين المقدسة لم ينظوره 
كول هوذه المودة يضوفر الخووص وهوو واقوف فقوال األخووة أحد في أثنائها آكوال أو جالسوا بول كوان فوي 

للقديس باخوميوس أخرج عنا هذا الرجل ألنه ليس لوه جسود فقوال لهوم توأنوا قلويال حتوى يكشوف لنوا 
اهلل أمره فلما سأل الرب عنه عرفوه أنوه مقواريوس األسوكندري ففرحووا بوه فرحوا عظيموا وتبواركوا منوه 

 ديره . ولما رأى أن فضيلته قد اشتهرت عاد إلى 
وحوودث أنووه لمووا امتنووع نووزول المطوور باإلسووكندرية اسووتدعاه البابووا البطريوورك فحووين وصوووله هطلووت 

 األمطار ولم تزل تهطل حتى طلبوا منه إيقافها فصلى إلى الرب فامتنعت . 
وقد نفاه الملك فالنز األريوسي إلى إحدى الجزر مع القديس مقاريوس الكبير فقاما بهداية أهلها 

ان المسيحي وعادا إلى مقريهما وكان يعتبر أن الفضيلة التي تعرف وتذاع عديمة الجدوى إلى اإليم
ذا سمع عن إنسان أنه يمارس فضيلة لم يمارسها هو ال يهدأ باله حتى يتقنها أكثر منه وقد  وا 
أكمل حياته في سيرة روحية حتى وصل إلى شيخوخة صالحة وتنيح بسالم صالته تكون معنا . 

 آمين
 نياحة أنبا يحنس السنهوتي بشنس8
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يحنس السنهوتي وقد ولد هذا القديس بسنهوت من أب اسمه 
مقاره وأم اسمها حنة وحدث وهو يرعى غنم أبيه أن ظهر له مالك الرب وأراه إكليال من نور وقال 

وجاهد على اسم السيد المسيح  له لماذا أنت جالس هنا والجهاد قائم قم امض إلى أتريب ) بنها (
ثم أعطاه السالم ومضى عنه ، فودع والديه ومضى إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح 
فسلمه الوالي إلى أحد الجنود ليالطفه عساه يذعن إلى قوله ولما تسلمه الجندي أجرى القديس 

يل الشهادة على يد الوالي . أمامه جملة آيات جعلت الجندي يؤمن أيضا بالسيد المسيح وينال إكل
فغضب الوالي وعذب القديس بكل أنواع العذاب ولكن الرب كان يقويه ويصبره ثم أرسله إلى أنصنا 
فعذب هناك أيضا وفي اآلخر قطع رأسه بالسيف فأخذ يوليوس األقفهصي جسده وكفنه وأرسله إلى 

ة وجسده اآلن في شبرا الخيمة بلده سنهوت فتلقاه أهلها بالتسبيح والترتيل ووضعوه في الكنيس
 .صالته تكون معنا آمين .

 نياحة األنبا دانيال قمص شيهيت
في مثل هذا اليووم تنويح األب القوديس األنبوا دانيوال قموص شويهيت ولقود كوان أبوا طواهرا كوامال ولموا 
شاع صيته أتت إليه القديسوة أنسطاسويا فوي زي رجول وترهبوت ومكثوت فوي مغوارة بقربوه مودة ثمواني 

 رين سنة ولم يعلم بأمرها أحد . وعش
أبصر مرة أنسانا اسمه أوالجي كان يقطع حجوارة كول يووم بقيوراط ذهوب فيقتوات منوه باليسوير ويطعوم 
الفقووراء بالبوواقي ولووم يكوون يوودخر شوويئا فلمووا أبصوور القووديس ذلووك أستحسوون سوويرته وطلووب موون اهلل أن 

إذ وجود أوالجوي كنوزا أثنواء عملوه فوي يعطيه ماال ليوزداد فوي عمول الخيور والرحموة وقود سومع لوه اهلل 
األحجار وأخذه ومضى إلى القسطنطينية . وسعى بمالوه حتوى صوار وزيورا وتورك عمول الخيور . فلموا 
سمع بخبره القديس دانيال قصد القسطنطينية وعرف سيرته وما صار إليه من ترك عمل الخير . ثم 

لب القوديس دانيوال وطالبوه بوونفس رأى كوأن السويد المسويح جوالس يحكوم بوين النوواس وكأنوه أمور بصو
أوالجي . ولما استيقظ من نوموه عواد إلوى ديوره وسوأل اهلل عون أوالجوي أن يعيوده إلوى موا كوان عليوه 
فظهر لوه موالك الورب ونهواه عون أن يعوارض حكوم اهلل فوي خلقوه وبعود هوذا موات ملوك القسوطنطينية 

إلوى بلوده يقطوع الحجوارة كموا كوان وملك غيره فطرد أوالجي وأخذ منه ماله فهرب لينجو بنفسه وعاد 
 أوال فاجتمع به األنبا دانيال وقص عليه ما حل به بسببه . 

وقد حلت بهذا القديس متاعب شديدة في سبيل اإليمان وأظهر اهلل على يديه آيات كثيرة وعرف 
ون زمان انتقاله من هذا العالم فجمع الرهبان وأوصاهم وثبتهم وعزاهم ثم تنيح بسالم . صالته تك

 معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديس أبسخيرون الجندى القلينى بؤونه1

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الجليل أبسخيرون "األب القوي" الجندي الوذي مون قلوين . وكوان 
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 مون جنود أريانووا والوي أنصوونا . ولموا صوودرت أوامور دقلووديانوس بعبوادة األوثووان بورز هووذا القوديس فووي
وسط الجمع الحاضر مبينا ضالل الملك العنا أوثانوه فقبضووا عليوه وأودعووه السوجن الوذي كوان فوي 
قصوور الوووالي بأسوويوط فوواتفق معووه خمسووة موون الجنووود ) ألفيوووس وأرمووانيوس وأركيوواس و بطوورس 
وقيرايون ( على أن يسوفكوا دمهوم علوى اسوم المسويح فلموا مثلووا أموام الووالي أمور بتقطيوع منواطقهم 

هم وصووولب بعضوووهم وقطوووع رؤوس اآلخووورين ، وأموووا القوووديس أبسوووخيرون فقووود عذبوووه الووووالي وتعوووذيب
بمختلف العذابات ولكن الرب كان يقويه ويصوبره ويشوفيه مون جراحاتوه ، و استحضور سواحرا يسومي 
اسكندر ، ليقدم للقديس شيئا من السم القاتل ، قوائال يوا رئويس الشوياطين اظهور فوي هوذا المسويحي 

لقديس السم ورسم عليه عالمة الصليب وشربه فلم ينله أي آذى ، فتعجب السواحر قوتك ، فتنأول ا
وآموون بإلووه القووديس أبسووخيرون فقطووع الوووالي رأس السوواحر ونووال إكليوول الشووهادة . أمووا القووديس فقوود 

 ازداد الوالي غضبا عليه وبعد أن عذبه كثيرا أمر بقطع رأسه أيضا فنال إكليل الشهادة 
 لربنا المجد دائًما . آمينصالته تكون معنا ، و 

 نياحة القديس مويسيس بجبل أخميم
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس مويسيس بجبل أخميم .كان عابدا يقيم بجوار عين ماء بجبل 
أخيم وقد التف حوله كثيرون صار هو أبا ومرشدا لهم ومن جملة تالميذه القديسين ديوسقورس 

م ، وبعد  004طوبة سنة  2دوا في مذبحة أخميم الشهيرة يوم وأخيه سكالبيوس . اللذين إستشه
جهاد طويل شعر القديس مويسيس بقرب نياحته فاستدعي أوالده وباركهم وأوصاهم بالثبات على 
اإليمان وحفظ وصايا الرب ثم فاضت روحه الطاهرة فكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل ، بركة صلواته 

 ديا آمين .فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أب
 تكريس كنيسة األنبا متاؤس الفأخوري بجبل إسنا

في مثل هذا اليوم أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم األنبا متاؤس الفأخوري بجبل إسنا . 
وذلك أنه اعترى زوجة ملك النوبة شيطان رديء ولما سمع ملك النوبة بمعجزات القديس أرسل اليه 

لما دخل المكان الذي كانت موجودة فيه زوجة الملك صرخ بعض حاشيته اصطحبوه إلى هناك ف
الشيطان وشفيت المرأة وأرجعوه إلى ديره مكرما وأرسل الملك أمواال كثيرة بين بها القديس حصن 
الدير وكنيسة جميلة كرست في مثل هذا اليوم . بركة صلوات القديس متاؤس فلتكن معنا ولربنا 

 المجد دائًما أبديا آمين .
 إستشهاد القديس جرجس المزاحم نهبؤو 29

م ( إستشهد القديس جورجس الجديود  959يونيو سنة  20ش )  115في مثل هذا اليوم من سنة 
المعروف بالمزاحم كان أبوه مسلما بودويا متزوجوا مون امورأة مسويحية مون أهول دميورة القبليوة ورزق 

د موع والدتوه علوى الكنيسوة منوذ منها بثالثوة بنوين أحودهم هوذا القوديس فسوموه " موزاحم " وكوان يتورد
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حداثته فرأى أوالد المسيحيين يلبسون مالبس بيضاء في أيام تناولهم األسورار المقدسوة فاشوتاق أن 
تلبسه أمه مثلهم وتسمح له أن يأكل مموا يأكلونوه فوي الهيكول فعرفتوه أن هوذا ال يكوون إال إذا تعمود 

ب فصارت في فمه كالعسل فقال في نفسه " وأعطته لقمة بركة من القربان الذي يوزعونه على الشع
إذا كان طعم القربان الذي لم يقدس بالصالة حلوا بهذا المقدار فكيف يكون طعم القربوان المقودس ؟ 

 " وأخذ شوقه يزداد إلى اإليمان بالمسيح منذ ذلك الحين . 
يعتمد أوال . ولما كبر تزوج امرأة مسيحية وأعلمها أنه يريد أن يصير مسيحيا فأشارت عليه أن 

فمضى إلى برما ولما اشتهر أمره أتى إلى دمياط واعتمد وتسمي باسم جرجس وعرفه المسلمون 
فقبضوا عليه وعذبوه فتخلص منهم وذهب إلى صفط أبي تراب حيث أقام بها ثالث سنوات . ولما 

م عرف أمره ذهب إلى قطور ولبث بها يخدم كنيسة القديس مار جرجس ثم عاد إلى دميرة يخد
كنيسة القديس مار جرجس فسمع به المسلمون فأسلموه للوالي فأودعه السجن فاجتمع المسلمون 
وكسروا باب السجن وضربوه فشجوا رأسه وتركوه بين الحياة والموت ولما أتى بعض المؤمنين في 
الغد ليدفنوه ظنا منهم أنه مات وجدوه حيا . وعقد المسلمون مجلسا وهددوه فلم يرجع عن رأيه 
فعلقوه على صاري مركب ولكن القاضي أنزله وأودعه السجن وكانت زوجة هذا القديس تصبره 

وتعزيه وتعلمه بأن الذي حل به من العذاب إنما هو من أجل خطاياه لئال يغريه الشيطان فيفتخر 
م أنه صار مثل الشهداء وظهر له مالك الرب وعزاه وقواه وأنبأه بأنه سينال إكليل الشهادة في اليو 
التالي . وفي الصباح اجتمع المسلمون عند الوالي وطلبوا منه قطع رأسه فسلمه لهم فأخذوه 
وقطعوا رأسه عند كنيسة المالك ميخائيل بدميرة وطرحوه في نار متقدة مدة يوم وليلة . وأذ لم 
 يحترق جسده وضعوه في برميل وطرحوه في البحر وبتدبير اهلل رسا إلى جزيرة بها امرأة مؤمنة

 فأخذته وكفنته وخبأته في منزلها إلى أن بنوا له كنيسة ووضعوه فيها شفاعته تكون معنا . آمين
 إستشهاد القديس بشاي إّنوب الدمياطى في أنصنا

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس بشاي إّنوب الذي تفسيره " ذهب الطوالء " كوان مون بلودة تسومي 
يوووانوس والوووي أتريوووب ولموووا ثوووار االضوووطهاد علوووى بانوووايوس مووون كرسوووي دميووواط وكوووان مووون جنووود قبر 

المسيحيين تقدم إلى الوالي وأعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه ثوم أرسوله إلوى أنصونا فجواهر أموام 
واليها أريانا بالمسيح فعذبوه كثيورا وأخيورا أمور بقطوع رأسوه خوارج المدينوة فخورج خلفوه جمهوور كثيور 

ومعووه أسوودان مقيوودان بالسالسوول فقطووع أسوود منهمووا وكووان موون جملووتهم مووروض سووباع أريانووا الوووالي 
السلسلة ووثب على القديس ليفترسه ففي الحال ظهر مالك الرب وأخذ القديس وأتي به إلوى مدينوة 

 عين شمس وهناك كملت شهادته . 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 ألنبا رويسإقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير ا
 2918مون يونيوو سونة  11للشهداء األطهار الموافق األربعواء  2184في مثل هذا اليوم من عام 
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احتفلت الكنيسة بيوم افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة المقامة بدير األنبا رويس المعروف قديما 
 ية وروما بدير الخندق والتي وضع فيها رفات القديس مار مرقس بعد عودته من البندق

ولهوذه المناسووبة أقويم فووي ذلوك اليوووم قوداس حبووري حافول رأسووه البابوا كيوورلس السوادس واشووترك معووه 
البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان األرثووذكس وعودد 

إمبراطووور موون مطارنووة السووريان والهنوود واألرموون األرثوووذكس وحضووره اإلمبراطووور هيالسالسووي األول 
أثيوبيا والكردينوال دوفوال رئويس البعثوة الباباويوة الرومانيوة وكثيورون مون رؤسواء األديوان والمطارنوة 
واألساقفة ورجال الدين مصريين و أجانب من مختلف بالد العالم وعدد غفير من الشعب نحوو سوتة 

 آالف نسمة . 
موضوووعا علووى مائوودة فووي وأثنوواء القووداس كووان الصووندوق الووذي يحوووى رفووات مووار موورقس الرسووول 

منتصف شرقية هيكل الكاتدرائيوة وظول هنواك طووال القوداس وموا أن انتهوي القوداس حتوى نوزل البابوا 
كيرلس يحمل صندوق الرفات ومعه اإلمبراطور وبطريرك السريان األرثوذكس ورؤسواء الكنوائس فوي 

ودع الصوندوق فوي موكب كبيور اتجوه إلوى موزار القوديس مورقس المعود لوه تحوت الموذبح الورئيس ، وأ
المزار في دأخل المذبح الرخامي وغطي بلوحة رخامية كبيرة وعليها مائدة المذبح وهنا أنشدت فورق 
التراتيل بالتتابع ألحانا مناسبة بلغات مختلفة تحية لمار مورقس الرسوول باللغوات القبطيوة واألثيوبيوة 

 وًما بهيجا من أسعد أيام كنيسة اإلسكندرية والسريانية واألرمنية واليونانية والالتينية والعربية فكان ي
 بركة مار مرقس الرسول تشمل الجميع . آمين
 نياحة البابا أرشيالؤس البطريرك الثامن عشر

م تنيح البابا أرشيالوس البطريرك الثامن  021يونيو سنة  10ش  18في مثل هذا اليوم من سنة 
بابا بطرس األول خاتم الشهداء إكليل الشهادة عشر وقد كان قسا في كنيسة اإلسكندرية ولما نال ال

اتفق المؤمنون باإلسكندرية وجمعوا األساقفة ورسموا أرشيالوس القس بطريركا عوضا عنه كما 
كيهك سنة  29كان قد أوصي قبل انتقاله من هذا العالم فلما جلس على الكرسي البطريركي في 

ن الشعب وطلبوا منه قبول أريوس فقبل م ( تقدم إليه جماعة م 022ديسمبر سنة  14ش )  18
سؤالهم ورسمه شماسا . ولما قبله وخالف وصية أبيه بطرس لم يقم على الكرسي سوي ستة 

 شهور وتنيح صالته تكون معنا . آمين
 إستشهاد القديس أبامون أبيب11

ى موا في مثل هذا اليوم إستشهد القوديس أبوامون مون أهول ترنووط واتفوق أنوه ذهوب إلوى الصوعيد ورأ
يعملووه األشوورار بالقديسووين فتقوودم إلووى أريووانوس والووي أنصوونا واعتوورف أمامووه بالسوويد المسوويح فعذبووه 
بالضوورب وتمشوويط لحمووه وتسوومير جسووده بمسووامير طويلووة وكووان السوويد المسوويح يقويووه ويشووفيه ثووم 
ستشوهد كثيوورون  أرسوله إلووى اإلسوكندرية فظهوور لوه مووالك الورب وشووجعه وقوواه وهنوواك عوذبوه كثيوورا وا 
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ببه منهم عوذراء اسومها ثواؤفيال أتوت إلوى الووالي واعترفوت بالسويد المسويح ووبختوه علوى عبادتوه بس
األصنام فطرحها فوي النوار ولكون الورب أنقوذها منهوا . وأخيورا قطعووا رأسوها كموا قطعووا رأس القوديس 

 أبامون . 
 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 الجندي األوسيميتكريس كنيسة القديس أبي فام 
 في مثل هذا اليوم تم تكريس كنيسة أبي فام .

ُولوود هووذا القووديس بأوسوويم موون أب يوودعى أنستاسوويوس وأم تقيووة تُوودعى سوسوونة ، ربيوواه علووى روح 
ذ بلووغ التاسووعة موون عمووره أرسووله والووده إلووى قووٍس فاضوول يوودعى  التقوووى والعبووادة ومحبووة الفقووراء . وا 

 ة وتعاليم الكنيسة .أوسانيوس لكي يعلمه الكتب المقدس
ذ  في إحدى المرات إذ كان ماضًيا إلى المكتب وبصحبته أحد الغلمان ، رآه مجذوم فسأله صودقة ، وا 
مّد يده ليهبه صدقة ُشفي المريض في الحال . اندهش الكل وشوعروا أنوه سويكون لهوذا الفتوى شوأن 

ة ظهور موالك للكواهن يخبوره عظيم ، وقد طلب الكاهن نفسه من الغالم أن يباركوه . وفوي نفوس الليلو
بما سيكون أمر هذا الفتى . أما بيفام فازداد انسحاًقا أمام اهلل ، وصار يصوم كل يوم حتوى المسواء 

 ، محوِّاًلمخدعه إلى قالية للعبادة .
 ظهور السيد المسيح له

يس إذ صووار يعبوود اهلل بتقوووى وأمانووة ظهوور لووه السوويد المسوويح ومعووه القديسووة مووريم والوودة اإللووه ورئوو
المالئكة غبلاير ، وقد أنبوأه السويد المسويح انوه سوينال إكليول الشوهادة . وفوي الصوباح شواهده أوالده 

 بوجه مضيء وقد فاحت من حجرته رائحة بخور طيبة . 
أخبر القديس بيفام صوديقه تاوضوروس الوذي صوار فيموا بعود أسوقًفا علوى أوسويم ، وهوو الوذي كتوب 

 سيرة القديس في ميمر ، بما رآه .
 به للبتوليةح

فوي عيود السوويدة العوذراء أقوام والووداه وليموة محبوة للفقووراء كعادتهموا ، وبعود الوليمووة فاتحواه فوي أموور 
زواجه ، فأجابهما: "إني أحرص أن أكون بتواًلإلى أن أقف أمام منبر السيد المسيح إلهي" ، فصمت 

 لتي ورثها عن والده .الوالدان . بعد أيام تنيح والده ، فصار االبن يمارس أعمال الرحمة ا
 رؤيا األنبا سرابيون

روى ناسك قديس ُيدعى سرابيون للقديس تاوضروس أنه أبصر رؤيا مون جهوة القوديس بيفوام ، أن 
مالًكا حمله إلى أوسيم وأراه في غربهوا سوطانائيل )الشويطان( وجنووده فوي منواظر مخيفوة ومرعبوة ، 

من هذا الفتى بيفام بن أنسطاسيوس ألنه تركنوي  وكان سطانائيل يقول: "الويل لي ، الويل لي اليوم
واتبع وصايا اهلل ، وال أقدر أن أغلبه وال أن أضوعفه سوريًعا . . ." ثوم انطلوق بوه إلوى شورق المدينوة 
ليريه سبعة كراسي مملوءة مجًدا ، ولما سأل المالك عنها ، أجابه: "هذه سبع فضائل اقتناها الفتى 
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وكمالهووا بالفعوول وهووي: "التواضووع ، الطهووارة ، البتوليووة ، الصووالة ، الحكوويم بيفووام بحفووظ وصووايا اهلل 
الصووبر ، المحبووة" . الحووظ أن كرسووي المحبووة يضووئ أكثوور موون بقيووة الكراسووي ، كمووا رأى األشووخاص 
الروحانيين راكبين خياًلوبأيديهم سيوف ذي حودين تحووط بهوم جوقوة مون المالئكوة ، وقود سوار الكول 

 م حتى هرب وصار كالدخان ، ثم عادوا ليدخلوا بيت القديس بيفام .نحو الشيطان ، الذي ما أن رآه
 دعوته لالستشهاد

ظهر له رئيس المالئكة ميخائيل في مخدعه وطلب منه أن يتقدم ومعه الغالم ديوجانس ليستشهد . 
 وقد أخبر صديقه تاوضروس بما رآه .

بس أفخر الثياب ، ومنطق نفسه دخل أريانا والي أنصنا مدينة أوسيم ، فقام أبيفام وصلى ، وقد ل
بمنطقة من ذهب وركب حصاًنا ، وكان يقول: "هذا هو يوم عرسي الحقيقي ، هذا هو يوم فرحي 

 وسروري بلقاء ملكي والهي سيدي يسوع المسيح" .
 ألف باألسكندرية 00إستشهاد  مسرى10

ك أنه بعد أن نفى الملك في مثل هذا اليوم تذكار شهادة ثالثين ألف مسيحي بمدينة اإلسكندرية وذل
مرقيانوس البابا ديسقورس إلى جزيرة غاغرا وعين بروتواريوس بطريركوا عوضوا عنوه رفوض أسواقفة 
مصر االشوتراك معوه وعقودوا مجمعوا ضوده وضود مجموع خلقيدونيوة ورسوالة الون هوذه الرسوالة التوي 

مسويح االثنوان اإللوه أرسلها أسقف روما "الون" إلى مجمع خلقيدونية ومن مضومونها " حقوا يوأتي ال
واإلنسوان . األول يبهور بوالمعجزات والثوواني ملقوى لإلهانوات " ولهوذا حرمهووا األرثووذكس علوى مجمووع 
خلقيدونيووة كمووا حوورم البابووا ديسووقورس أيضووا بدعووة أوطوواخي التووي تقووول بووامتزاج طبيعووة المسوويح 

بوواء باتحوواد الالهوووت الناسوووتية فووي طبيعتووه الالهوتيووة ، ووقوووع األلووم علووى جوووهر الالهوووت وقووال اآل
بالناسوت كاتحاد الحديد فبالطرق عليه يكون األثر علوى الحديود ولكون النوار ال تتوأثر موع مشواركتها 
للحديد في االتحاديوة كموا أن اتحواد الالهووت بالناسووت عنود اآلالم أعطوى قيموة كبورى للمتوألم ألجول 

 خالص جنس البشرية جميعا . 
وموة علوى األديورة والكنوائس ونهبهوا ثوم اسوتولى علوى أوقافهوا فاغتاظ بروتاريوس وهجوم بقووات الحك

فأصبح ذا ثروة كبيرة ومال وافر فانقض عليه اللصووص لويال وقتلووه وسولبوا موا وجودوه معوه فأرسول 
أصحابه إلى الملك قائلين : " أن أصحاب ديسوقورس هوم الوذين قتلووا البطريورك الوذي عينوة الملوك " 

 ود فقتلوا نحو ثالثين ألف مسيحي . فغضب وأرسل عددا كبيرا من الجن
وعلى أثر ذلك مات مرقيانوس وجلس الون الكبير فانتهز أساقفة مصور هوذه الفرصوة ورسوموا األب 
تيموثوواوس بطريركووا علووى اإلسووكندرية وفووي الحووال جمووع مجمعووا وحوورم المجمووع الخلقوودوني فووأعلم 

هم بطريركا بدون أمور الملوك " فغضوب الهراطقة الملك قائلين : " أن الذين قتلوا بروتاريوس رسموا ل
ونفاه هو وأخاه أناطوليوس إلى جزيرة غاغرا . فلبوث هنواك سوبع سونوات إلوى أن أعواده الملوك الون 
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الصووغير فاتحوود مووع األب بطوورس األنطوواكي وعقوود مجمعووا فووي العاصوومة مؤلفووا موون خمسوومائة أسووقف 
لمسوويح الطبيعيووة . ورفووع تقريوورا وحكووم بوورفض أعمووال مجمووع خلقيدونيووة وأقوور التعلوويم بوحوودة السوويد ا

بوووذلك إلوووى الملوووك فقبلوووه وأصووودر منشوووورا بوجووووب التمسوووك بوووه دون غيوووره وبوووذلك اتحووودت كراسوووي 
 اإلسكندرية والقسطنطينية وأنطاكية وأورشليم معا زمانا طويال . 

 صلوات هؤالء اآلباء تكون معنا . آمين
 إستشهاد القديس دميان بأنطاكية

بمدينووة أنطاكيووة القووديس دميووان وقوود احتموول عقوبووات وعووذابات شووديدة  فووي مثوول هووذا اليوووم إستشووهد
 فأسلم نفسه بيد الرب . 

 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديسين بنيامين وأودكسية أخته مسرى11

 فووي مثوول هووذا اليوووم إستشووهد القووديس بنيووامين وأختووه القديسووة أودكسووية . كووان والووداهما مسوويحيين
تقيوين محبووين للغربواء فربياهمووا تربيووة مسويحية . ولمووا كبور بنيووامين اشووتاق أن يستشوهد علووى اسووم 
المسيح فذهب إلى شطانوف وأعتورف أموام الووالي بالسويد المسويح فعذبوه كثيورا ثوم أودعوه السوجن . 

ي التوي ال فلما علم والداه وأخته أتوا إليه بواكين فعوزاهم وعورفهم بوزوال هوذا العوالم وحيواة الودهر اآلتو
نهاية لها فلما سمعت منوه أختوه ذلوك قالوت لوه : " حوي هوو الورب أنوي ال أفارقوك حتوى نمووت معوا " 
فوضعهما الوالي في مكان مظلم مدة عشرين يوًما . ثم أخرجهما وعلق في عنقيهما حجوارة ثقيلوة ، 

أن وصال إلى وطرحهما في البحر فنزل مالك الرب وحل الحجارة وظال سابحين على وجه الماء إلى 
بلدة بطره فوجدتهما فتاة عذراء وأنقوذتهما فرجعوا إلوى الووالي واعترفوا بالمسويح فوأمر بقطوع رأسويهما 

 فناال إكليل الشهادة . وبنى المؤمنون لهما كنيسة في بلدهما شنشور . 
 صلواتهم تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديسة مريم األرمنية
ليووم إستشوهدت القديسوة موريم األرمنيوة . كانوت أسويرة فطلوب منهوا أن تجحود إيمانهوا في مثل هذا ا

بالسيد المسيح فلم تقبل وعذت عذابا شديدا ولكنها ظلت ثابتة على إيمانها ولما هددت بحرقهوا فوي 
حفرة مشتعلة عند باب زويلة بالقاهرة ، اجتمع هناك جموع كثيرة وظلوا يصعبون عليها األمر فقالت 

حسنا أن القي روحي بين يودي سويدي والهوي ومخلصوي يسووع المسويح " وبسورعة ألقوت نفسوها  : "
 في الحفرة فنالت إكليل الشهادة . 

 صالتها معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 

  اولئك صرخوا و الرب سمع و من كل شدائدهم انقذهم. -21 " -(:29،21: 00مزمور العشية )مز
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 " لصديق و من جميعها ينجيه الرب.كثيرة هي باليا ا -29
  ز و  قاا يم و ز و  ذان :

 نا   ة أنرل قا ب قا ابقء ذاب أا ج حو ا و ساو ا = الصديقون صرخوا والرب إستجاب لهم
قاءدديب قادد ب ءددذق وألذ نددا ذدداآلالا قاتدد  ءددترع علدد" = كثيوورة هووي أحووزان الصووديقين وموون جميعهووا ينجوويهم الوورب

[ قا ب يا دل  اجدزقت وي دد  قا دايب  دا ج قحاتده 2[ ذأا يصل قا ايب الد بو  ]1]قاننيءم  وانا قا ب ينج  
 وينوا  لق ن قزة  

 
 -(:11-21:20متإنجيل العشية )

 ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات و بسطاء كالحمام. -21 " 
 معهم يجلدونكم.و لكن احذروا من الناس النهم سيسلمونكم الى مجالس و في مجا -21 
 و تساقون امام والة و ملوك من اجلي شهادة لهم و لالمم. -28 
 فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمون النكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. -29 
 الن لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. -10 
 االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم.و سيسلم االخ اخاه الى الموت و  -12 
 " و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. -11 

 قاءيب قا ب يلذ نا ذ ا ءوف ينوا  ا ضيرات ترع عل" قاننيءم  إنجيل قاا يم:
 نكسري القلوب و يخلوص المنسوحقي الوروح.قريب هو الرب من الم -28 " -:(29،28: 00مز)مزمور باكر 

 "  كثيرة هي باليا الصديق و من جميعها ينجيه الرب. -29
  ز و  قاا يم و ز و  ذان :

 نا   ة أنرل قا ب قا ابقء ذاب أا ج حو ا و ساو ا = الصديقون صرخوا والرب إستجاب لهم
ذق وألذ نددا ذدداآلالا قاتدد  ءددترع علدد" قاءدديب قادد ب ءدد= كثيوورة هووي أحووزان الصووديقين وموون جميعهووا ينجوويهم الوورب

[ قا ب يا دل  اجدزقت وي دد  قا دايب  دا ج قحاتده 2[ ذأا يصل قا ايب الد بو  ]1قاننيءم  وانا قا ب ينج  ]
 وينوا  لق ن قزة  

 
 -(:2:9-04:8مرإنجيل باكر )

 (08-04:8مر)
 نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ان ياتي ورائي فلينكر  -04  " 
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها. -05 
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه. -01 
 او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -01 
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يل الفاسق الخواطئ فوان ابون االنسوان يسوتحي بوه متوى جواء الن من استحى بي و بكالمي في هذا الج -08 
 " بمجد ابيه مع المالئكة القديسين

 (2:9مر)
و قوال لهووم الحووق اقووول لكووم ان موون القيووام ههنووا قوموا ال يووذوقون الموووت حتووى يووروا ملكوووت اهلل قوود اتووى  -2" 

 "بقوة.
 
 

 إنجيل ذان :
موول صووليبه ويتبعنووي وذلووك حتووى ال يسووتحي بنووا إبوون موون أراد أن يووأتي ورائووي فلينكوور نفسووه ويحس يددق قاءدد اء 

 .اإلنسان متى جاء في مجد أبيه مع مالئكته القديسين
 

 -(:09-18:8روالبولس )
 و نحن نعلم ان كل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبون اهلل الذين هم مدعوون حسب قصده. -18  " 
 ن صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين.الن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهي -19 
و الذين سبق فعينهم فهؤالء دعاهم ايضا و الذين دعاهم فهؤالء بررهم ايضا و الذين بررهم فهؤالء  -00 

 مجدهم ايضا.
 فماذا نقول لهذا ان كان اهلل معنا فمن علينا. -02
 بنا ايضا معه كل شيء.الذي لم يشفق على ابنه بل بذله الجلنا اجمعين كيف ال يه -01 
 من سيشتكي على مختاري اهلل اهلل هو الذي يبرر. -00 
من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين اهلل الذي  -04 

 ايضا يشفع فينا.
 ف.من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سي -05 
 كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح. -01 
 و لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. -01 
فاني متيقن انه ال موت و ال حياة و ال مالئكة و ال رؤساء و ال قوات و ال امور حاضرة و ال  -08 

 مستقبلة.
 " ليقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة اهلل التي في المسيح يسوع ربناو ال علو و ال عمق و ال خ -09 

 قاذوا :
فاله قآلالا قات  يوقجااا قا ابقء تا ل اللي   فنيي وا يؤ ندوا = كل األشياء تعمل للخير مع الذين يحبون اهلل

  وقا دابقء أندءداا حيا ي وق  حذم قا دابقء فد  قا ءديح ويد وق ءد  اا وفد حاا ويد وق  اجدزقت قا دداء تحدبث اادا
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فآال اا صا ت ءذذًا ا جب عظيا ااا  ون   . الذين بررهم فهؤالء مجدهم أيضاً يل ذوق الد بو  ف   جب عظيا  
من هو الذي يقدر أن يفصلنا عن محبوة المسويح. أشودة قابقفع االق قنءت ااب أال و و  حذم قا ابقء ال ءيح  

 .لنهار قد حسبنا مثل غنم للذبحأم .. كما هو مكتوب أننا من أجلك نقتل كل ا
 

 -(:22-2:4بط2الكاثوليكون )
فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فان من تالم في الجسد كف عن  -2  " 

 الخطية.
 لكي ال يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة اهلل. -1 
ي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادمان الن زمان الحياة الذ -0 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة.
 االمر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 ان يدين االحياء و االموات. الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد -5 
 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب اهلل بالروح. -1 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات. -1
 لخطايا.و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة الن المحبة تستر كثرة من ا -8 
 كونوا مضيفين بعضكم بعضا بال دمدمة. -9 
 ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكالء صالحين على نعمة اهلل المتنوعة. -20 
ان كان يتكلم احد فكاقوال اهلل و ان كان يخدم احود فكانوه مون قووة يمنحهوا اهلل لكوي يتمجود اهلل فوي كول  -22 

 " الذي له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. شيء بيسوع المسيح
 قانايواينوا:

 ذ  اات 13 قجع نايواينوا 
 

  -(:04-21:21أعاإلبركسيس )
و حدث بينما كنا ذاهبين الى الصالة ان جارية بها روح عرافة استقبلتنا و كانت تكسب مواليها  -21  "

 مكسبا كثيرا بعرافتها.
ا و صرخت قائلة هؤالء الناس هم عبيد اهلل العلي الذين ينادون لكم بطريق هذه اتبعت بولس و ايان -21 

 الخالص.
و كانت تفعل هذا اياما كثيرة فضجر بولس و التفت الى الروح و قال انا امرك باسم يسوع المسيح ان  -28 

 تخرج منها فخرج في تلك الساعة.
 لس و سيال و جروهما الى السوق الى الحكام.فلما راى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبهم امسكوا بو  -29
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 و اذ اتوا بهما الى الوالة قالوا هذان الرجالن يبلبالن مدينتنا و هما يهوديان. -10 
 و يناديان بعوائد ال يجوز لنا ان نقبلها و ال نعمل بها اذ نحن رومانيون. -12 
 يضربا بالعصي.فقام الجمع معا عليهما و مزق الوالة ثيابهما و امروا ان  -11 
 فوضعوا عليهما ضربات كثيرة و القوهما في السجن و اوصوا حافظ السجن ان يحرسهما بضبط. -10 
 و هو اذ اخذ وصية مثل هذه القاهما في السجن الداخلي و ضبط ارجلهما في المقطرة. -14 

 هما.و نحو نصف الليل كان بولس و سيال يصليان و يسبحان اهلل و المسجونون يسمعون -15
فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال االبواب كلها و انفكت قيود  -11 

 الجميع.
و لما استيقظ حافظ السجن و راى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه و كان مزمعا ان يقتل نفسه ظانا  -11 

 ان المسجونين قد هربوا.
 ال تفعل بنفسك شيئا رديا الن جميعنا ههنا.فنادى بولس بصوت عظيم قائال  -18 
 فطلب ضوءا و اندفع الى داخل و خر لبولس و سيال و هو مرتعد. -19 
 ثم اخرجهما و قال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص. -00 
 فقاال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت و اهل بيتك. -02 
 رب.و كلماه و جميع من في بيته بكلمة ال -01 
فاخذهما في تلك الساعة من الليل و غسلهما من الجراحات و اعتمد في الحال هو و الذين له  -00 

 اجمعون.
 " و لما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائدة و تهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن باهلل. -04 

 قنذ نءي :
ب ييي  ا قا يساا وانا ذس يرم  لتلدم  فنجب  أينا قا يساا ييي  ح ب إءت ااب ضب قاننيءم وانننا  نا ن   ح  

هؤالء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخالص هم عبيد اهلل جا يم ذاا  وح ع قفم تتذع ذوا  قا ءول صائحم 
قاظا   يذبو أنه ال   انل ف  ن  اا فل الق تضج  ذوا   ناا؟    ذ اابتاا اذوا  وهلل تءت يل = العلي

وق ذاا ن ا بة هلل وذاب لاك حيا تنتءب يرم قانا  تذاب ا عا قا ءيح، فاالي يتنلا قانا  أا يصب و ا وياجذ
عل" اءاناا  و قا يساا و و  لابا يجلب قانا  ايضللاا ذاب لاك ون   ذاب لاك آالا ذوا  قا ءول  وانا 

ن   تءذيحه ويذاته وأنه اا يا ب ناا ءذذًا ف  إي اا قاءجاا وعائلته 
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            ن من شهر برمودهور اليوم السابع والعش

 شهادة القديس بقطر إبن رومانوس

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 جيووول العشوووية:إن

 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (9-1: 4مز)
 (18-14:21)مت
 (20،21: 5مز)

 (41-04:20)مت
 (00-28:8)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (25-8:0بط2)
 (42-10:29)أع
 (05،04: 11مز)

 (21-4:21)لو

 
 -(:21-4:21لوإنجيل القداس )

 لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلون اكثر.و  -4  " 
بل اريكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا  -5 

 خافوا.
 اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و واحد منها ليس منسيا امام اهلل. -1 
 بل شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاة فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -1 
 و اقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن االنسان قدام مالئكة اهلل. -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة اهلل. -9 

 من جدف على الروح القدس فال يغفر له. و كل من قال كلمة على ابن االنسان يغفر له و اما -20
 و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و السالطين فال تهتموا كيف او بما تحتجون او بما تقولون. -22
 "الن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه.  -21 

 إنجيل قاربق :
ال تخووافوا مووون الوووذين يقتلوووون سدد  إذدددا  و ددانو  نءددد ع  ذ ناءددذم إحتدددال قاننيءدددم ذاا ددابقء وأواادددا قا ددايب ذر 

لق ننددا = أقووول لكووم يووا أصوودقائيوالحددظ  ددول قاءدديب  ذددل  ددلق = جسوودكم  ددا أج ددل أا نصددي  أصددب اء الدد ب  وق 
ال ذدل نحدا أصدب اء  ال تخافوا أنتم أفضول مون عصوافير كثيورة..أصب اءه فال يروبنا صبيرنا اآلالا بون ا بقا    

 .فمن يعترف بي قدام الناس يعترف به أيضًا إبن اإلنسانل هلل  والذب أا نحت 
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اعطوا عزا هلل على اسرائيل جالله و قوته في الغمام.  -04 " -(:05،04: 11مزمور إنجيل القداس )مز
 "  مخوف انت يا اهلل من مقادسك اله اسرائيل هو المعطي قوة و شدة للشعب مبارك اهلل -05

  ز و  قاربق :
[ 3[ يصددناوا عجائددب  ]2[ ياسددياا  ددوة ي ددابوا ذاددا أ دداا قاددوالة ذدد  لددوف ]1]= فووي قديسوويهعجيووب هووو اهلل 

[ قهلل يري اا أصحاء ذاب أا يرساوناا إ ذًا إ ذًا  وقهلل ال يت ك  دابقؤه 4أجءاب ا ذاب إءت ااب ا تصنع عجائب ]
فد  قاءد اء = ن ويتهللوونإله إسرائيل هوو يعطوي قووة وعوزاًء لشوعبه والصوديقون يفرحوووحب ا ف  آال اا ذدل  

ذدد ح أذدبي و نددا يألدلوا ع ذددوا  دلق قاددد ح  فندا  دا  ددايب أ قه قهلل  ندازل قاربيءدديا فد  قاءدد اء  ذدل أا يءت دداب 
 ايازيه ويرويه 

 
 برمودة 11   -السنكسار:

 إستشهاد بقطر بن رومانوس" 
يانوس . وقد ربته أمه مرتا في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الجليل بقطر بن رومانوس وزير الملك دقلد

على المبادئ المسيحية وارتقي في رتب المملكة حتى أصبح الثالث في مرتبتها . وكان له وقتئذ عشرون سنة 
عانة الضعفاء والمساكين . ولما قطعوا رأس القديسة ثيؤدورة  وكان كثير الصوم والصالة وافتقاد المحبوسين وا 

أحد أن يدفنها خوفا من الملك . فتقدم هذا القديس وأخذ الجسد وكفنه أم القديسين قزمان و دميان لم يجسر 
 ثم دفنها غير مبال بأمر الملك . 

وكثيرا ما كان يبكت والده على عبادته األوثان . فوشي به عند الملك فاستحضره وطلب منه أن يعبد األوثان 
 : " خذ عطيتك التي أعطيتنيها " طاعة لآلمر الملكي فحل القديس منطقة الجندية ورماها في وجهه قائال

وألقاها بين يديه ، فأشار أبوه على الملك أن يرسله إلى اإلسكندرية ليعذب فيها وفيما هم سائرون به ودعته 
أمه باكية فأوصاها على المساكين واألرامل والمنقطعين . ولما وصل اإلسكندرية عذبه الوالي أرمانيوس عذابا 

أنصنا فعذبه هذا أيضا ثم قطع لسانه وقلع عينيه . وكان الرب يقويه ويصبره كل مرة كثيرا ثم أرسله إلى والي 
وكانت صبية عمرها خمس عشرة سنة تنظره من شباك منزلها أثناء العذاب فرأت إكليال نازال على رأسه 

كليل الحياة فاعترفت بذلك أمام الوالي والجمع الحاضر فأمر الوالي بقطع رأسها ورأس القديس بقطر ، فناال إ
 في ملكوت السموات . 

ويوجد حي في اإلسكندرية لم يزل لالن يعرف باسم البقطرية نسبة لهذا القديس حيث يظهر أنه كانت هناك 
 كنيسة باسمه في هذا الحي .

 " صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
فتردداب    وندداا نييدد شووهادة القووديس بقطوور إبوون رومووانوس وزيوور دقلووديانوس قاصددوا وقاصدد ة و اونددم قاضدداداء وق 

قا حذوءيا  ونداا يذندت وقادبه علد" عذابتده ابويداا فو د" ذده ال لدك فادلذوه وأ ءدلوه اتءدننب يم يدا ادوقا  أنصدنا 
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نليً  نازاًل عل"  أءه و دا يادلذوه فإعت فدت ذدلاك فرسادوق 15و ساوق اءانه و لاوق عينيه   أته صذيم ع   ا  ءنم وق 
  أءيا ا  

 
 تقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:و 

 إستشهاد القديس واسيليدس الذي كان وزيرًا ومدبرًا لمملكة الروم.  توت22
شووهادة القديسووين كوووبتالس وأكسوووا أختووه وطوواطس صووديقه ويوليوووس األقفهصووي كاتووب سووير  توت11

 الشهداء. 
 شهادة القديسين سمعان المنوفي وأبا هور وأبامينا الشيخ. كيهك24

 وشهادة القديسين بهنام وسارة أخته وهما أوالد سنحاريب ملك الفرس. 
 شهادة القديس الجليل فيلوثاؤس  طوبه21
 وأيضًا ذكرى استشهاد القديس سرابيون إستشهاد القديس أبي فام الجندي طوبه11
 شهادة القديسين سرجيوس األتربي وأبيه وأمه وأخته ومعهم كثيرين.  أمشير20
 شهادة القديس مينا الراهب أمشير21
 توت من قراءات هذا اليوم(. 22شهادة القديس أوساويوس إبن القديس واسيليدس. راجع ) أمشير10
 شهدة القديس أرسانيوس مملوك القديس سوسنيوس.  برموده28
 شهادة القديس إقلوديوس.  بؤونه22
 شهادة القديسين يوحنا وسمعان إبن عمه.  أبيب22
 تذكار شهادة القديس مقاريوس بن واسيلديس الوزير.  أبيب11

 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس واسيليدس الوزير في عهد الملك نوماريوس قيصر توت22

دس ، هذا كان وزيرا ومدبرا لمملكة الروم ، التي كان في مثل هذا اليوم أستشهد القديس واسيلي
يقودها برأيه ، وكان له من الممالك والغلمان عدد كثير . ويومئذ كان الملك نورماريوس الذي 
تزوج أخت واسيليدس "البطريقة" )لقب مدني أحدثه قسطنطين( أم ثاؤدورس المشرقي . فرزقت 

ومقاريوس . ولما ثار الفرس على الروم  منه يسطس . ورزق واسيليدس ولدين أوساويوس
أرسل إليهم نوماريوس الملك ابنه يسطس مع أوسابيوس بن واسيليدس . ثم خرج هو لمحاربة 
قوم آخرين ، فقتل في الحرب . وبقيت المملكة خالية ممن يسوسها . وكانوا قد اختاروا من بين 
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ى إسطبل الخيل الذي للملكة . وكان الجنود للحرب رجال يقال له اغريبيطا راعى غنم وجعلوه عل
ذا بطش متسرعا في أموره . فتطلعت إليه واحدة من بنات الملك واتخذته لها زوجا . وجعلته 

ملكا وأسمته دقلديانوس . وبعد قليل ترك إله السماء وعبد األوثان . فلما سمع واسيليدس اغتم 
ماريوس ، وأوساويوس بن جدا ، ولم يعد إلى خدمة الملك . أما يسطس ابن الملك نور 

واسيليدس ، فأنهما عادا من الحرب ظافرين منتصرين ، فلما رأيا أن الملك قد ابتعد عن اإليمان 
صعب عليهما األمر وجردا السيف وأرادا قتل الملك الخائن ، و إعادة المملكة إلى صاحبها 

. وعرفهم أنه يسطس بن نورماريوس ، فمنعهم واسيليدس من ذلك ، ثم جمع جيشه وعبيده 
يريد أن يبذل نفسه من أجل اسم المسيح فأجابوه بأجمعهم قائلين نموت معك . فاتفقوا وتقدموا 
إلى الملك فخاف منهم خوفا عظيما ألنهم أصحاب المملكة . فأشار عليه رومانوس والد بقطر 

برائي أن ينفيهم إلى ديار مصر ليعذبوا هناك . فأرسل كل واحد منهم إلى إقليم ، مع أبا دير وا 
 أخته وأوساويوس ومقاريوس وأقلوديوس و بقطر . وسمر ثاؤدورس المشرقي على شجرة . 

أما واسيليدس فقد أرسله إلى ماسورس والى الخمس المدن الغربية . فلما رآه تعجب من تركه 
ل مملكته ومجده . وأرسل السيد المسيح مالكه وأصعده بالروح القدس إلى السماء ، وأراه المناز
الروحانية ، فتعزت نفسه . أما عبيده فقد أعتق البعض منهم ، وأستشهد معه البعض . وقد 

احتمل القديس واسيليدس العذاب الشديد تارة بالهنبازين وتارة بتمشيط الجسم بأمشاط من حديد 
. ثم رفعه على لولب به منشار ، ودفعه على سرير حديد ولم يترك الوالي ماسورس شيئا من 

إال وعذبه به . ولما ، لم يتزحزح عن إيمانه ، أمر بقطع رأسه المقدس ، ونال إكليل  العذاب
الشهادة في ملكوت السماوات ، عوض المملكة األرضة التي تركها . شفاعته تكون معنا . 

 آمين
 إستشهاد الثالثة فالحين بإسنا )سورس ، أنطوكيون ، مشهوري(

بإسنا )سورس ، أنطوكيون ، مشهوري( . في مثل تذكار إستشهاد إستشهاد الثالثة فالحين 
هذا اليوم أيضا إستشهد القديسون الثالثة فالحين بإسنا وهم سورس . وانطوكيون ومشهوري 
وذلك أنه بعد إستشهاد شعب إسنا أخذ الوالي أريانوس األنبا أمونيوس أسقف إسنا أسيرا معه 

أحدا وسار إلى بحري المدينة فقابله إلى أسوان وعند رجوعه دخل مدينة إسنا فلم يجد فيها 
هؤالء الفالحون الثالثة . فصرخوا بصوت واحد نحن مسيحيون . أجاب الوالي لقد أرجعنا 

سيوفنا إلى أغمادها .فقالوا معنا فؤوسنا . اقتلنا بها فأمر الوالي الجند بقتلهم وكان هناك حجر 
لوا أكاليل الشهادة . وما زالت كبير مدوا عليه أعناقهم فقطع الجند رؤوسهم بفؤوسهم ونا

أجسادهم مدفونة وسط مدينة إسنا في مقبرة كبيرة خاصة بهم تقام بها الصلوات في أعيادهم . 
 بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .
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 إستشهاد القديس كوبتالس وأكسو أخته وتاتاس صديقه توت11
ن كوبتالس وأكسوا أخته نجال سافور ملك الفرس ، في مثل هذا اليوم أستشهد القديسو

وطاطس صديقه . وذلك آن سافور كان يعبد النار والشمس . وكان يعذب المؤمنين كثيرا . 
ولهذا لم يجسر أحد أن يذكر اسم المسيح في عهده . . وكان البنه كوبتالس صديق اسمه 

، فأرسل إليه الوالي طومأخر طاطس رئيسا على كورة الميدسيين فوشى به بعضهم أنه مسيحي 
، ليعرف صحة هذا القول حتى إذا كان صحيحا عذبه . ولما سمع ، بذلك كوبتالس ابن الملك 
انطلق هو أيضا إلى تلك الكورة إلى صديقه طاطس . فلما حضر الوالي ووجده مسيحيا ، أمر 

نار فانطفأت . أن يعد له أتون نار ويطرح فيه . فرشم القديس طاطس عالمة الصليب على ال
فتعجب كوبتالس وقال له "كيف تعلمت هذا السحر يا أخي" ؟ فأجابه "ليس هذا من السحر بل 
ذا كنت أنا مسيحيا أفعل هكذا ؟" أجابه "باإليمان تفعل  إنه من اإليمان بالمسيح" . فقال له "وا 

ليها ، فانطفأت أكثر من هذا" . فأمن كوبتالس ابن الملك بالمسيح . ثم تقدم إلى النار ورشم ع
راجعة خمس عشرة ذراعا ، فأرسل الوالي إلى الملك يبلغه بهذا األمر . فاستدعاهما الملك . 

وأمر بقطع رأس طاطس ونال إكليل الشهادة . وأما كوبتالس ولده فعذبه بأنواع العذاب . وسلمه 
وترده إلى عقيدة لمقدم يعذبه . فطرحه في السجن ثم أرسل إليه أخته أكسوا لعلها تستميل قلبه 

أبيه . فوعظها وأمال قلبها إلى اإليمان بالمسيح . ثم أرسلها إلى قس . ليعمدها وعادت إلى 
أبيها قائلة ة ليتك كنت حاصل على ما حصلت عليه أنا وآخي . فانه ليس اله إال يسوع 
س المسيح . فغضب الملك وأمر بتعذيبهما حتى أسلمت الروح في يد المسيح . ؟ أما كوبتال

فربطوه في أذيال الخيل وانطلقوا به فوق الجبال حتى أسلم الروح . ثم قطعوا جسده ، وألقوه 
هناك لتأكله طيور السماء . ولما انصرف الجنود أوحى الرب يسوع إلى قسوس قديسين 

وشماس فمضوا خفية في الليل ، وأخذوا الجسد المقدس وهو يضئ كالثلج وأخفوه في مكان إلى 
 االضطهاد . شفاعة الجميع تكون معنا ، أمينانقضاء زمن 

 إستشهاد القديس يوليوس األقفهصي كاتب سير الشهداء ومن معه
فى هذا اليوم إستشهد القديس يوليوس اإلقفهصي )اقفوص بمركز الفشن بمحافظة بني سويف( 

 كاتب سير الشهداء . هذا الذي أقامه السيد المسيح لالهتمام بأجساد الشهداء القديسين
رسالهم إلى بالدهم . وقد أنزل الرب على قلوب الوالة سهوا فلم يتعرض له أحد ،  وتكفينهم وا 
ولم يرغموه على عبادة األوثان . وحفظه اهلل عناية بالشهداء واستخدم ثالثمائة غالم لهذه 

 الغاية . فكانوا يكتبون سير الشهداء القديسين ، ويمضون بها إلى بالدهم . أما هو فكان يخدم
الشهداء بنفسه ويداوى جراحهم ، وكانوا يدعون له ويقولون "ال بد من سفك دمك على اسم 
المسيح لتحسب في عداد الشهداء" . فلما زال ملك الملك دقلديانوس وملك قسطنطين البار . 
أراد السيد المسيح أن يتم له ما قد تنبأ به القديسون ليحسب في عداد الشهداء . فأمره الرب 
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إلى أرقانيوس والى سمنود ويعترف بالسيد المسيح فانطلق إلى هناك فعذبه الوالي  أن يمضى
عذابات كثيرة وكان الرب يقويه . وصلى فإنشقت األرض وابتلعت األصنام سبعين وثنا ومائة 

وأربعين كاهنا كانوا يخدمونها ، لما قدموها له ليسجد لها كأمر الوالي )ال تزال آثارها بجوار بنها 
إكتشفتها بعثة أثرية مع بقايا كنيسة أتريب العظيمة( فلما رأى الوالي هالك ألهته آمن  ؛ وقد

بالسيد المسيح . ثم مضى صحبة القديس إلى والى أتريب الذي عذب القديس يوليوس بعذابات 
شديدة ، وكان السيد المسيح يقويه . وكان في بعض األيام عيد لَلصنام فزينوا البرابي ) فيافى 

ان أو هياكل األوثان ( بالقناديل والتماثيل وسعف النخل ، وأغلقوا األبواب ليبدءوا باالحتفال األوث
غدا ، وطلب القديس من الرب فأرسل مالكه وقطع رؤوس األصنام وغبر وجوهها بالرماد 
وأحرق السعف وجميع آلهة البربا . ولما أتوا صباح اليوم التالي وهم متسربلون باللباس 

العيد ورأوا ما ألم بآلهتهم ، عرفوا ضعفها ، فأمن والى أتريب وعدد كبير من الشعب لالحتفال ب
بالسيد المسيح ، ثم مضى القديس من هناك إلى طوه )طوه ، بقاياها بقرب طنطا( ومعه والى 
سمنود ووالى أتريب ، واجتمع باألسكندروس واليها . فامتنع أوال عن تعذيبهم ، ولكنه رجع 

رب أعناقهم . وهم يوليوس وولداه تادرس ويونياس وعبيده ، وواليا سمنود أخيرا فأمر بض
وأتريب ، وجماعة عظيمة يبلغ عددهم ألف وخمسمائة نفس إستشهدوا معه ، وحملوا جسده 
وولديه إلى اإلسكندرية ، ألنه كان من أهلها . شفاعته تكون مع جميعنا ، ولربنا المجد دائًما 

 أبديا .
 القديس بهنام و سارة أختهإستشهاد  كيهك24

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان بهنام و سارة أخته من أوالد سنحاريب ملك الفرس . وذلك 
انه ذات يوم خرج بهنام مع أربعين رجل من غلمانه للصيد في الجبل ، فرأى وحشا كبيرا فطارده 

ر إن يقضي ليلته في مسافة طويلة ، حتى افترق عن غلمانه وقد أمسى عليه الليل ، فاضط
مكانه ، فنام ورأى في نومه من يقول له " اذهب إلى القديس متي المسكين في هذا الجبل وهو 
يصلي على أختك ) وكانت مصابة بمرض عضال ( فيشفيها الرب " . فلما استيقظ من نومه 

ه واعلمه اجتمع بغلمانه ، وبحثوا عن القديس متي حتى وجدوه في مغارة ، فسجد بهنام بين يدي
بالرؤيا وطلب منه الذهاب معه إلى المدينة فقام معه . وقد سبقه بهنام ومضى فاعلم والدته 
الرؤيا وبوجود القديس متي خارج المدينة ، ونظرا لمحبتها له سمحت بذهاب أخته معه سرا . 
 ولما وصال إلى حيث القديس متي صلى عليها فشفاها الرب ، ثم وعظها وعلمها طريق الحياة
، وصلى ايضا فانبع الرب عين ماء ، فعمدها باسم االب واالبن والروح القدس اإلله الواحد ، 
وعاد إلى مكانه . ولما علم الملك سنحاريب بشفاء ابنته ، استدعاها إليه وسألها عن كيفية 
شفائها فقالت له " إن الرب يسوع المسيح هو الذي وهبها الشفاء على يد القديس متي ، 
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لكواكب التي يعبدها هو " ، فغضب الملك على ولديه وهددهما بالعقاب فلم يرجعا عن وليست ا
رأيهما الصالح . ولما كان الليل تشاور القديس بهنام وأخته لكي يذهبا معا إلى القديس متي 

ذ علم الملك بذلك أرسل  ليودعاه قبل موتهما ، فسارا إليه خفية مع بعض أصدقائهما ، وا 
ما في الطريق وقتلهما ، فناال إكليل الحياة في ملكوت السموات . ولما عاد وراءهما من لحقه

قاتلو بهنام وأخته ، وجدوا إن الملك قد أصابه روح نجس ، وصار يعذبه عذابا أليما ، فأرسلت 
الملكة إلى القديس متي متوسلة إن يحضر ، ولما جاء صلى عليه فشفاه الرب في الحال . 

ما فآمنا هما وكل من في المدينة ، ثم بني الملك للقديس متي ديرا وأخذ القديس في تعليمه
عظيما ووضع فيه جسدي ابنيه بهنام وأخته ، وسكن فيه القديس متي زمنا طويال ، واظهر 

 الرب من جسديهما آيات كثيرة للشفاء . صالتهما تكون معنا آمين .
 إستشهاد القديس أمونيوس أسقف إسنا

هد االب العظيم األنبا أمونيوس أسقف مدينة إسنا . وكان منذ حداثته في مثل هذا اليوم إستش
حسن السيرة وذاعت فضائله . فرسمه األنبا بطرس بابا اإلسكندرية أسقفا على مدينة إسنا ، 
ولرغبته الشديدة في الوحدة بني ديرا على حافة الجبل بجوار عين ماء ، واعد مغارة كان يقيم 

زل يوم السبت إلى الكنيسة ، ويقوم بخدمة القداس يوم األحد ، حيث فيها طوال االسبوع . وين
يجتمع به شعبه ، فيعظهم ويفصل في قضاياهم ، ويمضي معهم يوم االثنين ايضا ثم يعود إلى 
مغارته مداوما على النسك والعبادة . وقد إستشهد في أيامه عدد كبير من شعبه . وذلك انه لما 

صعيد ، كان في طريقه يضطهد النصارى ، ويكلفهم بالسجود ذهب إريانوس الوثني إلى ال
لَلوثان ، ومن خالف عذبه ثم قتله . واستمر كذلك حتى وصل إلى مدينة إسنا ، وعند دخوله 

وجد أربعة من الصبية يسوقون دوابا تحمل بطيخا . فسألهم أحد جند الوالي عن معتقدهم 
علمت أمهم أسرعت إليهم وكانت تشجعهم  فأجابوه " نحن نصارى " ، فقبضوا عليهم . ولما

وتقول للجند " نحن نحب يسوع المسيح وال نعبد أصنامكم المرذولة " ، فأمر الوالي باعتقالهم 
في السجن ، وفي نصف الليل ظهرت السيدة العذراء لهذه األم وقالت لها " اعلمي إن ابني 

وبانوف وبسطاي إلى الملكوت المخلص والرب قد دعاك أنت وأوالدك السعداء سروس وهرمان 
السمائية . وأعطتها السالم ثم صعدت إلى السماء .و لما كان الصباح ، استحضرهم األمير ، 

وعرض عليهم عبادة األصنام فرفضوا بآباء وشجاعة ، فقطع رؤوسهم ، وكان ذلك في السادس 
ادهم جملة من شهر بشنس ، وأخذ المؤمنون أجسادهم ودفنوها في بيتهم . وظهرت من أجس

ذ كانوا يقدمون  عجائب وآيات . وكان بالمدينة أربعة أراخنةنة يقومون بجباية الضرائب . وا 
ألريانوس حساب عملهم ، حدث إن ذكر أحدهم اسم المسيح ، فغضب إريانوس عند ذلك وأمر 
ذ رأى قوة صبرهم أمر بقطع رؤوسهم فكملوا شهادتهم في اليوم السادس من شهر  بتعذيبهم . وا 

ستشهد معهم عدد وفير من النساء والرجال والرهبان . ولما ذهب إريانوس إلى ب ؤونة ، وا 
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أرمنت هرعت إلى هناك امرأتان اسمهما تكلة ومرتا من أهل إسنا ، واعترفتا أمامه بالمسيح ، 
فالتفت إلى من حوله من أهل أرمنت قال لهم " كيف تقولون إذن انه ليس في مدينتكم نصراني 

أما هم فقد بحثوا حتى علموا إن المرأتين من إسنا ، فقالوا له " انهما غريبتان عن واحد " ، 
مدينتنا المحبة للملوك واآللهة " . فأمر بأخذ رأسيهما في اليوم السابع عشر من شهر أبيب . 
أما القديس أمونيوس فقد ظهر له مالك الرب وهو في البرية وقال له " السالم لك يا أمونيوس 

قبل صلواتك عن شعبك ، وهيأ لكم األكاليل ، فقم وانزل وعظهم إن يثبتوا على االعتراف . الرب 
بالسيد المسيح " ، وأعطاه السالم وانصرف عنه . فنهض القديس وأسرع بالنزول إلى المدينة ، 
وجمع الشعب ووعظهم وأخبرهم بما قاله له المالك . فصاح الجميع " نحن يا أبانا على استعداد 

حمل على اسم المسيح كل عذاب حتى الموت " . واتفق عيد القديس إسحق في ذلك اليوم إن نت
، فصعد بشعبه كله إلى جبل كاتون ، الذي تأويله جبل الخيرات ، واحتفلوا هناك بالعيد . أما 
إريانوس فقد رحل من أرمنت إلى قرية تسمي حلوان غرب إسنا ، فخرج أهلها إليه واعترفوا 

فأمر بقطع رؤسهم ، ونالوا إكليل الشهادة . ودخل إريانوس المدينة وسار في  باسم المسيح ،
شوارعها فلم يجد بها شخصا واحدا ، حتى وصل إلى الباب القبلي المسمى "باب الشكر" ، الن 
األسقف كان قد صلى هناك مع شعبه صالة الشكر . فوجد امرأة عجوز لم تستطع الصعود 

والي عن أهل المدينة فقالت له " لقد سمعوا إن الوالي الكافر قادم معهم إلى الجبل . فسألها ال
إلى المدينة ليقتل النصارى ، فصعدوا إلى الجبل لالحتفال بالعيد " . فقال لها من هو معبودك 
من اآللهة ؟ فأجابته : " انا مسيحية " . فأمر بقطع رأسها ، وخرج من المدينة يقصد الجبل ، 

قال له "المبقلة" فقتلهم ، ثم جماعة في قرية تسمي "جرماجهت" فقتلهم فوجد جماعة في مكان ي
ايضا . وغيرهم في مكان يقال له "سرايا" فقتلهم كذلك . وكان يقتل في طريقه كل مسيحي 

يصادفه حتى وصل إلى الجبل ، وهناك قابله الشعب بصوت واحد قائلين " نحن مسيحيون . 
ذ لم يصغوا لتهديده ، أمر جنده إن يستلوا سيوفهم وال يبقوا على أحد منهم . فكان  فهددهم وا 

الواحد منهم يقدم ابنته إلى السياف ويقول لها تقدمي إلى العريس الحقيقي الذي ال يموت . 
وكان الجميع يتقدمون إلى السياف قائلين " نحن ماضون إلى الفرح الدائم في ملكوت السموات 

شهر أبيب . أما األسقف فانهم قبضوا عليه  " ، وكملوا شهادتهم في التاسع عشر من
وأحضروه أمام إريانوس فأمر بغضب إن يربط خلف الخيل ثم أخذه معه إلى أسوان . وفي 

عودته إلى إسنا قابله ثالثة رجال ، وكانوا يصيحون " نحن نصارى " . فقال الجند لقد حلفنا إال 
ا . فأخذوا منهم الفؤوس ووضعوا نجرد سيوفنا هنا . فقال لهم الرجال : هذه فؤوسنا معن

رؤوسهم على حجر بجوار باب المدينة البحري وقطعوها بالفؤوس ونالوا إكليل الشهادة . أما 
االب األسقف أمونيوس فقد وضعوه في مؤخرة المركب وكان إريانوس يخرجه من حين ألخر 

دة في اليوم الرابع ويطلب منه التبخير لآللهة فيرفض . وأخيرا أمر بحرقه فنال إكليل الشها
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عشر من شهر كيهك ، وأخذ جسده بعض المؤمنين وكان سالما لم تصبه النار بأذى ، وكفنوه 
وأخفوه حتى انقضي زمن االضطهاد ، حيث أتى أهل كرسيه يريدون نقله إلى مدينتهم ، فسمعوا 

يسين تكون صوتا من الجسد يقول " هذا هو المكان الذي أختاره لي الرب" . صلوات هؤالء القد
 معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد القديس سمعان و أباهور و أبا مينا
في مثل هذا اليوم أيضا تعيد الكنيسة بتذكار إستشهاد القديس سمعان المنوفي و أباهور و أبا 

ون نؤمن مينا الشيخ . في أيام العرب وذلك أنهم اعترفوا جهارا بإيمانهم قائلين " نحن مسيحي
بالسيد المسيح ابن اهلل الحي ونسجد له ونمجده مع أبيه الصالح والروح القدس " فعذبوهم أياما 

كثيرة بكل أنواع العذاب ثم قطعوا رؤوسهم بحد السيف فنالوا أكاليل الشهادة . بركة صلواتهم 
 فلتكن معنا آمين .

 11نياحة البابا خرستوذولس ال
م تنيح البابا خرستوذلوس البطريرك  2011للشهداء سنة  194في مثل هذا اليوم أيضا من 

السادس والستون من بطاركة الكرازة المرقسية ولد هذا القديس وتربي في بلدة تسمي بورا ثم 
مضى وترهب بدير البراموس حيث قضى بضع سنوات نال خاللها رتبة الكهنوت بعدها ترك 

وسمي بالحبيس . أختاروه للبطريركية  الدير وانفرد في صومعة على شاطئ البحر في سنجار
صالح ما تخرب منها وبرسامة عدد من  فأهتم ببناء عدد من الكنائس الجديدة باإلسكندرية وا 
الكهنة والشمامسة الالزمين لها . كما كتب الرسائل الباباوية يحث فيها الشعب على التمسك 

تم بوضع بعض القوانين الالزمة بالصوم والصالة والمواظبة على القداسات والتنأول . كما أه
لمقابلة الظروف الجديدة التي تواجهها الكنيسة وكان عدد القوانين التي وضعها هي واحد 
وعشرون قانونا . وفي أول زيارة له للقاهرة رأى ضرورة نقل المقر البابوي لها بدال من 

صر القديمة مقره اإلسكندرية ليكون على اتصال بالحكام فاتخذ كنيسة العذراء المعلقة بم
المختار وجدد كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين . جال البابا خرستوذولوس في جميع 

أنحاء البالد المصرية متفقدا أحوال الكنائس كما رسم أسقفا للنوبة وقد نالته تجارب كثيرة من 
ه الحكام بسبب تمسكه باإليمان ونشاطه الرعوي فاحتملها بصبر وشكر . ولما أكمل سعي

الصالح تنيح بسالم بعد أن قضى على الكرسي واحدا وثالثين سنة ودفنوه بكنيسة المعلقة 
بإكرام جزيل ثم نقل جسده فيما بعد إلى دير القديس مكاريوس ببرية شيهيت ، بركة صلواته 

 فلتكن معنا آمين .
 نياحة القديس خرستوذولس السائح

ئح ، وكان من مدينة عين شمس ، وفي في مثل هذا اليوم تنيح القديس خرستوذولوس السا
أحد األيام أتت إليه إمرأة حسنة الصورة جميلة الطلعة ، وقدمت له آنية من ذهب مهشمة ، 
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وبدأت تخادعه ، فكشفت عن يديها وقالت له " يا معلم اعمل لهذه األصابع خواتم ، ولهاتين 
، فقال لها انا اليوم مريض ، اليدين سوارين ، ولهذا الصدر صليبا ، ولهاتين األذنين قرطين 

وفي الغد لتكن إرادة اهلل ، ثم قام لساعته وجمع كل أدواته ومضى إلى بيته ، وبدا يعاتب نفسه 
قائال " يا نفسي لست اقوي من القديسين أمثال مقاريوس وأنطونيوس وباخوميوس وغيرهم 

أردت الخالص ، ثم قص ما  الذين هربوا من العالم وسكنوا البراري ، فاهربي من هذا العالم إن
جرى له على والدته وسألها بدموع غزيرة إن تسمح له إن يمضي إلى البرية ، فقالت له " إن 
كان األمر كما ذكرت فأرشدني أوال إلى دير أترهب انا فيه ، وأنت فليكن الرب معك " ، فأخذها 

ال ، ثم وزع ما تبقي على إلى أحد أديرة الراهبات وسلمها لرئيسته ، وقدم لها حاجتها من الم
المساكين ومضى نحو الجبل ، و بعد مسيرة ثالثة أيام ابصر ثالثة رجال وبيد كل منهم صليب 
، يشع منه نور أبهى من نور الشمس ، فقصدهم وتبارك منهم وسألهم إن يرشدوه إلى ما فيه 

ة سنوات ، خالص نفسه ، فأرشدوه إلى واد به أشجار مثمرة وعين ماء عذب ، فلبث به عد
 مداوما على تالوة المزامير والصوم الكثير ، وكان يقتات من ثمر أشجار هذا الوادي . 

و لما عجز الشيطان عن التغلب عليه ظهر لقوم أشرار في زي بربري وقال لهم " إن هناك كنزا 
عوه عظيما في الوادي ، وقد عثر عليه شخص وهو مقيم بجواره ، هلموا معي ألريكم إياه " ، فتب
إلى الجبل ، ولكنهم لم يستطيعوا إن ينزلوا إلى الوادي ، فذهب الشيطان في زي راهب إلى 

القديس خرستوذولوس وقال له " في اعلي الجبل رهبان ضلوا الطريق وقد أعياهم التعب وكاد 
يقتلهم العطش ، فهلم إليهم ننزلهم ليأكلوا ويشربوا ويحيوا ، فرسم القديس عالمة الصليب على 

جهه كعادة الرهبان ، وللحال تحول الشيطان إلى دخان وغاب ، وهكذا كان دائًما يتغلب على و 
الشيطان بعالمة الصليب ، وكان يتزايد في عبادته حتى بلغ سن الشيخوخة ، ولما دنا يوم 

انتقاله اقبل إليه الثالثة السواح الذين أرشدوه إلى الوادي فصلى الجميع معا ، وبعد إن تباركوا 
ن بعضهم البعض قالوا له " الرب أرسلنا إليك لتخبرنا بسيرتك لنسطرها فائدة لَلخوة ، فأخبرهم م

بكل ما حدث له ، وبعد إن مرض قليال تنيح بسالم فصلوا عليه وواروا جسده التراب ، صالته 
 تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس فيلوثاؤس من أنطاكية طوبه21
لقديس الجليل فيلوثاؤس الذي تفسير اسمه " محب اإلله " . وقد في مثل هذا اليوم إستشهد ا

ولد بمدينة أنطاكية من أبوين وثنيين يتعبدان لعجل اسمه زبرجد ، وكانا يطعمانه سميدا معجونا 
بزيت السيرج وعسل النحل ، ويدهنانه بدهن وطيب ثالث مرات في اليوم ، ويسقيانه نبيذا وزيتا 

ا للشتاء واألخر للصيف ، ووضعوا في عنقه طوقا من ذهب . ، وخصصوا له مكانين أحدهم
وخَلخل ذهب في رجليه . ولما بلغ فيلوثاؤس عشر سنوات دعاه أبوه ان يسجد للعجل فلم يقبل 
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، فتركه ولم يرد ان يكدر خاطره لمحبته له وألنه وحيده . أما فيلوثاؤس فانه لصغر سنه ، 
ي اإلله فوقف أمامها مرة قائال : أسألك أيتها الشمس ولعدم إدراكه معرفة اهلل ظن ان الشمس ه

ان كنت أنت هو اإلله فعرفيني . فأجاب صوت من العالء قائال : لست انا آلها . بل انا عبد 
وخادم لإلله ، الذي سوف تعرفه ، وتسفك دمك ألجل اسمه . ولما رأى الرب استقامة الصبي ، 

لعالم وتجسد السيد المسيح لخالص البشر . فسر أرسل إليه مالكا فاعلمه بكل شئ عن خلقة ا
فيلوثاؤس وابتهج قلبه ، وشرع من ذلك الوقت يصوم ويصلي ويتصدق على المساكين 

والبائسين . وبعد سنة من ذلك التاريخ ، أقام أبواه وليمة لبعض األصدقاء ، وطلبا ولدهما 
له : أأنت اإلله الذي يعبد ؟  ليسجد للعجل قبل األكل والشرب . فوقف الصبي أمام العجل وقال

نما الشيطان قد دخل في وصرت أضل الناس . ثم  فخرج منه صوت قائال إنني لست اإلله ، وا 
وثب على أبوي الصبي ونطحهما فماتا في الحال . أما القديس فأمر عبيده بقتل العجل وحرقه 

بعد ذلك تعمد هو وأبواه وتذريته . وصلى إلى اهلل من اجل والديه فأقامهما الرب من الموت . و 
باسم االب واالبن والروح القدس . وأعطها الرب موهبة شفاء المرضي . فذاع صيته وبلغ 
مسامع دقلديانوس فاستحضره وأمره ان يقدم البخور لَلوثان فلم يفعل ، فعذبه بكل أنواع 

جود ألبوللون العذاب . ولما لم ينثن عن عزمه عاد الملك فالطفه وخادعه . فوعده القديس بالس
كطلبه . ففرح الملك وأرسل فاحضر أبوللون وسبعين وثنا مع سبعن كاهن ونادي المنادون في 
المدينة بذلك . فحضرت الجماهير الكثيرة لمشاهدة سجود القديس فيلوثاؤس ألبوللون . وفيما 

. هم في الطريق صلى القديس إلى السيد المسيح ففتحت األرض وابتلعت الكهنة واألوثان 
وحدث اضطراب وهرج كثير وأمن جمهور كبير واعترفوا بالسيد المسيح . فغضب الملك وأمر 
بقطع رؤوسهم ، فنالوا إكليل الشهادة . ثم أمر بقطع راس القديس فيلوثاؤس . فنال إكليل 

 الحياة . صالته تكون معنا آمين
 48نياحة البابا يوأنس الرابع ال
يح القديس األنبا يوحنا الرابع بابا اإلسكندرية الثامن م تن 191في مثل هذا اليوم من سنة 

واألربعون . وقد ترهب في دير القديس مقاريوس ، وكان يداوم على العبادة الحارة واشتهر 
بالنسك . فأختاره األنبا ميخائيل البابا السادس واألربعون ورسمه قسا على كنيسة آبي مينا 

ذورها فقام بذلك خير قيام . ولما تنيح األنبا مينا البابا وسلم له تدبير شئون شعبها وأمالكها ون
السابع واألربعون ، اجتمع األساقفة والكهنة والعلماء بمدينة اإلسكندرية ، ووقع إختيارهم على 
بعض الرهبان ، فكتبوا اسم كل منهم في ورقة وكان هذا االب بينهم ، ومكث األساقفة ثالثة 

وبعد ذلك احضروا طفال ، أخذ إحدى األوراق ، فوجدها باس أيام يقيمون القداس ويصلون . 
هذا القديس . ثم أعادوها بين األوراق األخرى ، واحضروا طفال أخر فخرجت بيده نفس الورقة . 

م فاحسن  118وتكرر ذلك مرة ثالثة . فأيقنوا ان اهلل قد أختاره ، فآخذوه ورسموه بطريركا سنة 
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الشعب ، لتثبيته على اإليمان األرثوذكسي ، كما كان كثير  الرعاية ، وكان مداوما على وعظ
الرحمة على الفقراء والمحتاجين . وحدث في أيامه غالء فاحش ، حتى بلغ ثمن إردب القمح 

دينارين . فكان يجتمع عند بابه كل يوم فقراء كثيرون على أختالف عقائدهم ، فعهد إلى تلميذه 
د أعواز ذوي الحاجة فكان يقدم للجميع بسخاء إلى ان مرقس ان يستخدم أموال الكنائس في س

أزال اهلل الغالء . واهتم هذا االب ببناء كنائس كثيرة ، ولما دنا وقت نياحته دعا كهنته وقال لهم 
طوبة ، وفيه رسمت بطريركا ، وفيه سأنتقل من هذا العالم . فلما سمع  21إني ولدت في 

من هو الذي يسكون أبا لنا بعدك ؟ فقال لهم ان السيد األساقفة والكهنة بكوا وقالوا : بري 
المسيح قد أختار تلميذي القس مرقس لهذه الرتبة . واكمل في الرئاسة ثالث وعشرين سنة 

 وبضعة شهور وتنيح بسالم . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس أبي فام الجندى األوسيمي طوبه11

ثل هذا اليوم إستشهد القديس أبى فام الجندي . وقد ولد بأوسيم من أب غني اسمه في م
أنسطاسيوس وأم تقية اسمها سوسنة . فربياه تربية مسيحية ، فشب على خوف اهلل والرحمة 
بالمساكين والمداومة على الصالة والصوم . وعرض عليه أبواه الزواج فلم يقبل . ولما ملك 

هذا القديس ال يبخر لإللهة ، أرسل إلى الوالي أريانوس لتعذيبه ان لم  دقلديانوس ، وعلم ان
يبخر لإللهة ، فجاء أريانوس إلى أوسيم ولما رأى القديس قال له : السالم لك : فأجابه 

القديس قائال : لماذا تتكلم بكلمة السالم ؟ أال تعلم ان السالم هو لَلبرار ، وال سالم قال الرب 
لوالي جدا ثم أخذه إلى قاو ، حيث عذبه عذابا شديدا ، وقطع رأسه فنال لَلشرار . فغضب ا

إكليل الشهادة . وقد شرف اهلل هذا القديس بإظهار آيات كثيرة من جسده . صالته تكون معنا 
 ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين
 إستشهاد القديس سرابيون

بينوسة من أعمال مصر السفلي ،  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سرابيون . كان من أهل
ذا أموال ومقتنيات ، كما كان محبا للصدقة جدا . ولما جاءت أيام االضطهاد ، وسمع ان 
أرمانيوس والي اإلسكندرية قد وصل إلى الوجه البحري يعذب المسيحيين ، خرج إليه هو 

بالمسيح  وصديق له اسمه ثاؤدورس وأخر من رعاة الدواب اسمه توما ، واعترفوا أمامه
طالق القديس ،  فطرحهم في السجن وسمع بذلك أهل بلده فأتوا حاملين السالح لقتل الوالي وا 
ولكن القديس منعهم وعرفهم بأنه هو الذي يريد اإلستشهاد على اسم المسيح فانصرفوا . أما 

ه في الوالي فقد أخذ القديس معه في سفينة إلى اإلسكندرية ، وهناك عذبه بالهنبازين ، وألقا
حفرة مليئة بالنار ، ثم وضعه في أناء به زفت وقطران وأوقدوا تحته النيران . وفي هذا جميعه 
كان الرب يشفيه ويقيمه سالما . وأخيرا صلبوه وأخذوا يضربونه بالنشاب ، فجاء مالك الرب ، 
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وانزل القديس وصلب الوالي مكانه . فكانوا يضربونه كأنه القديس وهو يصرخ قائال انا 
أرمانيوس . فقال له القديس حي هو الرب انك ال تنزل من على الخشية حتى تخرج الذين في 

الحبس وتنشر خبرهم . ففعل الوالي كقول القديس وكان عدد الشهداء الذين أخذت رؤوسهم في 
ذلك اليوم خمسمائة وأربعين نفسا . وبعد ذلك اسند الوالي أمر تعذيب القديس إلى أحد األمراء 

قال له اوريون . فسافر به بحرا إلى بلده . وعند المساء رست السفينة على إحدى القرى الذي ي
وناموا . وفي الصباح وجد ان المكان الذي رست أمامه هو بلد القديس الذي تعجب من ذلك . 

فأتاه صوت قائال هذه بلدك فأخرجوه ، وبعد عذاب كثير قطعوا رأسه المقدس ونال إكليل 
 اوريون قميصه ولف به جسد القديس وسلمه ألهله . صالته تكون معنا آمين الشهادة ، وخلع 

 نقل جسد القديس تيموثاؤس تلميذ معلمنا القديس بولس الرسول
في هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء القديس تيموثاؤس الرسول من مدينة أفسس إلى مدينة 

قسطنطينية . ونقل إليها كثيرا من القسطنطينية . وذلك انه لما بني الملك قسطنطين مدينة 
أجساد القديسين ، وسمع بوجود هذا القديس ، أرسل بعضا من الكهنة ، فحملوه إلى 

 القسطنطينية ، ووضعوه في هيكل الرسل والقديسين . صالته تكون معنا آمين .
 تذكار رئيس المالئكة سولاير

ان مع عزرا النبي الصديق ، وعرفه في هذا اليوم تذكار المالك الجليل سوريئيل . هذا الذي ك
 األسرار الخفية . وهو ايضا الشفيع في الخطاة . شفاعته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس سرجيوس األتربى وأبية وأمه وكثيرين معه . أمشير20
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سرجيوس وأبوه وأمه وأخته وكثيرون معهم ولد القديس 

ينة أتريب من أبوين تقيين فربياه على اآلداب المسيحية ولما بلغ عمره سرجيوس في مد
عشرين سنة فكر في زوال العالم والسعادة األبدية فقام ومضى إلى الوالي كيريانوس وأعترف 
أمامه بالسيد المسيح فأمر بتعذيبه وسجنه وفي الليل أبصر في رؤيا مساكن األبرار فتعزت 

 .  نفسه وشفاه الرب من أوجاعه
توهم أوهيوس االسفهسالر تعذيب القديس فأمر بسلخ جلده وتدليكه بخل وملح ثم عصره 

بالهنبازين وقلع أظافره ووضعه على سرير حديد تحته نار موقدة وكان الرب يقويه ويشفيه ولما 
ضجر أوهيوس االسفهسالر أمر بقطع رأسه وأثناء ذلك حضر أباه وأمه وأخته وكثيرون معهم 

مشدودا بلجام كالخيل إلى موضع اإلستشهاد احتجوا على الجند لقساوتهم فأمر القائد فلما رأوه 
 بقطع رؤوسهم جميعا ونالوا إكليل الشهادة ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .

 01نياحة البابا تيموثاوس الثالث بابا األسكندرية ال
وثاوس الثالث بابا اإلسكندرية م تنيح االب القديس األنبا تيم 518في مثل هذا اليوم من سنة 
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م و قد نالت هذا االب  522الثاني و الثالثون و كان جلوسه على الكرسي الرسولي سنة 
شدائد كثيرة بسبب المحافظة على االيمان المستقيم . و حضر في أيامه القديس ساويرس 

البالد و االديرة بطريرك أنطاكية إلى الديار المصرية هربا من االضطهاد . و تجول االثنان في 
يثبتان الشعب على المعتقد االرثوذكسي و النه لم يوافق الملك مرقيان على قوانين المجمع 
الخليقدوني فقد نفاه عن كرسيه و في يوم نفيه عارض المؤمنين في تنفيذ األمر فقتل منهم 

يرس بامر الملك نحو مئتي الف نفس . و قد تنيح هذا االب في المنفي هو و القديس ساو 
سنة صالته تكون معنا . و لربنا المجد دائًما  21االنطاكي بعد إن اقام على الكرسي المرقسي 

 أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس أنبا مينا الراهب أمشير21

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مينا الراهب . ولد هذا القديس بإحدى بالد أخميم من أبوين 
ة . ومنذ حداثته مال قلبه إلى ذهد العالم ، فترهب بأحد أديرة مسيحيين يعيشان على الفالح

أخميم وأقام مدة يصوم يومين يومين ناسكا في طعامه وشرابه ثم انتقل إلى بالد األشمونين 
وأقام في دير هناك ست عشرة سنة لم يغادر خاللها الدير . فلما ملك العرب البالد وسمع بأنهم 

بيعته وجوهره مساو له في األزلية ، عز عليه هذا القول ينكرون إن يكون هلل ابن من ط
واستأذن رئيس الدير وذهب إلى األشمونين وتقدم إلى قائد العسكر وقال له أحقا تقولون إن 
ليس هلل ابن من طبيعته وجوهره ؟ فقال له : نعم نحن ننفي عن اهلل هذا القول ونتبرأ منه . 

إذا كان ذلك عن طريق التناسل األبوي ولكن اعتقادنا  فقال له القديس إنما يجب إن نتبرأ منه
إن الرب يسوع اله من اله ، نور من نور . فقال له هذا في شريعتنا كفر . فقال له القديس 

اعلم إن اإلنجيل يقول الذي يؤمن باالبن له حيوة أبدية والذي ال يؤمن باالبن لن يري حيوة بل 
هذا القول وأمر جنوده فقطعوا القديس بالسيوف أربا  يمكث عليه غضب اهلل . فغضب القائد من

وطرحوه في البحر . فجمع المؤمنون أجزاء جسده وكفنوه ودفنوه ورتبوا له تذكار في مثل هذا 
 اليوم . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 تكريس كنيسة القديس قسطور البردنوهي
كنيسة الشهيد قسطور البردنوهي الذي إستشهد باإلسكندرية في مثل هذا اليوم أيضا تم تكريس 

وعند وصول جسده إلى بلده بردنوها ) قرية بمركز مطاي محافظة المنيا ( خرج الشعب كله 
الستقباله فحملوا جسده بإكرام عظيم إلى بيته وبعد انتهاء االضطهاد حولوا بيته إلى كنيسة 

الت حتى اآلن توجد في بردنوها كنيسة باسمه ، على اسمه وكرسوها في مثل هذا اليوم وماز 
 بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين

 إستشهاد القديس أوساوبيوس ابن واسيليدس الوزير أمشير10



 والعشرون من شهر برمودة( ابعسالقطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم ال

 

 
623 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس اوساوبيوس ابن القديس واسيليدس الوزير وكان هذا 
د الفرس ولما ارتد دقلديانوس أخبره أبوه واسيليدس بما كان القديس أحد الجنود في الحرب ض

قالديوس وثاؤودورس  من أمر دقلديانوس فاعلم اوساويوس أقاربه القديسين أبادير ويسكس وا 
بهذا فتحالفوا جميعا على إن يسفكوا دماءهم على اسم السيد المسيح . ولما انتهي القتال 

والظفر ، خرج الملك للقائهم . وبعد ذلك عرض عليهم وعادوا إلى أنطاكية حاملين علم الغلبة 
عبادة األوثان مثله فرفضوا جميعا ثم تقدم اوساويوس وجرد سيفه وهم بقتل دقلديانوس ومن 
معه فهرب من أمامه وأختفي ولوال وجود وزيره واسيليدس لكان القديسون اهلكوا كل كبار 

نفي القديس اوساويوس إلى ارض مصر الدولة ، فأشار رومانوس أحد الوزراء على الملك ب
ليقتل هناك فتم ذلك وأرسلوه إلى موريانوس والي فقط الذي عذبه كثيرا بالهنبازين وتقطيع 
األعضاء والضرب الشديد . وكان الرب يرسل إليه مالكه فيقويه في جميع شدائده ويعزيه 

ع التي أعدت له وألبيه ويشفي جراحاته . ثم أراه في رؤيا الفردوس مساكن القديسين والمواض
وألخيه ففرحت نفسه جدا . وبعد ذلك أمر الوالي بحرقه في أتون خارج مدينة إهناس فنزل 

مالك الرب وأطفأ اللهيب وأخرج القديس سالما وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه حيث ونال إكليل 
 الشهادة . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد أرسانيوس مملوك سوسنيوس برموده28
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أرسانيوس مملوك القديس سوسنيوس وقد شكا والد هذا 

القديس إلى دقلديانوس الغالم أرسانيوس وقال انه يعبد المسيح وينكر عبادة األصنام فأحضره 
أيضا على تركه عبادة الملك وسأله عن معتقده فأعترف بألوهية السيد المسيح ووبخ الملك 

اإلله الحقيقي وتمسكه بعبادة األوثان . فاستشاط الملك غضبا وأمر بضرب عنقه أمام سيده 
 ونال إكليل الشهادة . صالته تكون معنا لربنا المجد دائًما ، آمين

 إستشهاد أوسابيوس و أبامون الشماس
 ا تكون معنا آمين .في مثل هذا اليوم إستشهاد أوسابيوس و أبامون الشماس . صالتهم

 إستشهاد القديس إقالديوس بؤونه22
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الجليل إقالديوس بن أبطلماوس أخي الملك نوماريوس )ابن 

 ذوماريوس هو الشهيد يسطس ، وقد وردت سيرته تحت اليوم العاشر من شهر أمشير ( . 
اعته ولمحبتهم له عملوا له صورة كان محبوبا من جميع أهل أنطاكية لحسن صورته وشج

وعلقوها على باب مدينة أنطاكية ولما كفر دقلديانوس وأثار االضطهاد على المسيحيين اتفق 
هذا القديس مع القديس بقطر بن رومانوس على اإلستشهاد من أجل اسم المسيح فظهر لهما 

ومن أوالده األكابر  الشيطان في شبه شيخ وقال لهما : يا ولدي أنتما في سن الشباب بعد ،



 والعشرون من شهر برمودة( ابعسالقطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم ال

 

 
624 

وأخاف عليكما من هذا الملك الكافر . فان قال لكما اسجدا لَلوثان فوافقاه . وفي منزلكما 
يمكنكما أن تعبدا المسيح خفية . ففطن االثنان إلى أنه شيطان في زي شيخ وقاال له يا ممتلئا 

وذا أنا أسبقكما من كل شر اذهب عنا . وللوقت تبدل شخصه وصار كعبد أسود وقال لهما : ه
 إلى الملك وأحرضه على سفك دمكما . 

واستحضر الملك القديس أقلوديوس وعرض عليه عبادة األوثان ووعده أن يجعله مكان أبيه . 
فلم يلتفت إلى وعوده وخاطبه بكل جرأة موبخا إياه على عبادته األوثان فلم يجسر الملك على 

ليه رومانس الوزير والد القديس بقطر بإرساله أن يمسه بأذى لمحبة االنطاكيين له فأشار ع
إلى مصر ليقتل هناك فأرسله مصحوبا بكتاب إلى والي أنصنا يقول له فيه ان أقلوديوس لم 
 يخضع آلمرنا وال أذعن لقولنا فالطفه بكل جهدك أوال فان لم يرجع عن رأيه فاقطع رأسه . 

ه على ماله ثم ودعه ومضى مع فلما علم القديس بذلك استدعي صدريخس زوج أخته وأوصا
الجند إلى مصر . ولما وصل إلى أريانا والي أنصنا استقبله واقفا وقبل يديه قائال : يا سيدي 

أقلوديوس ال تخالف أمر الملك فأجابه القديس لم أرسل إليك لتطغيني بكالمك ، بل لتتم ما أمرك 
من أجوبة القديس وطعنه بحربه  به الملك . وظل االثنان بين أخذ ورد إلى أن اغتاظ أريانا

فاسلم الروح ونال إكليل الشهادة . وأتي قوم من المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه ووضعوه مع 
جسد القديس بقطر الذي كان قد إستشهد قبل ذلك بقليل حتى انقضي االضطهاد فأتت أم بقطر 

 وأخذتهما إلى أنطاكية . 
 صالتهما تكون معنا . آمين

 كل األربعين شهيًدا بكنيسة المخلصتذكار تشييد هي
في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس هيكل األربعين شهيدا بكنيسة المخلص بثغر 

 اإلسكندرية شفاعتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديس يوحنا وسمعان ابن عمه أبيب22

ان ابن عمه اللذين من شبراملس )مركز زفتي في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان يوحنا وسمع
غربية ( . وقد كانت والدة يوحنا عاقرا فداوم والده على الصالة إلى الرب أن يعطيه ولدا يقدمه 
نذرا له فرأى في رؤيا كأن القديس يوحنا المعمدان يعلمه أن الرب سيعطيه ولدا . فلما رزق 

لقديس يوحنا المعمدان فلما نشأ الصبي بهذا القديس سماه يوحنا وبني كنيسة على اسم ا
وصار عمره إحدى عشر سنة كلفه والده رعاية غنمه فكان يوزع غذاءه على الرعاة ويبقي هو 

صائما طول يومه . ولما علم والده ذهب اليه ليتحقق هذا األمر فلما رآه الصبي خاف أن 
انه في العشة فلما دخل والده يضربه وهم بالهروب . فطمأنه والده ثم سأله عن غذائه فأجابه : 

وجد المقطف مآلنا خبزا فعاد وأعلم والدته بذلك وفرح الوالدان بالنعمة التي شملت ولدهما 
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ومنعاه من رعاية الغنم وسلماه لمن علمه كتب الكنيسة . ولما بلغ من العمر ثماني عشرة سنة 
ذلك وتتلمذ لهذا القديس رسموه قسا . أما سمعان ابن عمه فكان أيضا يرعي غنم أبيه فترك 

وقد أجرى اهلل على يدي القديس يوحنا آيات كثيرة . ولما أثار دقلديانوس عبادة األوثان ذهب 
القديسان يوحنا وسمعان إلى اإلسكندرية واعترفا أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبهما كثيرا 

 وأخيرا قطع رأسيهما وناال إكليل الشهادة 
 ينصالتهما تكون معنا . آم

 نياحة القديس إشعياء المتوحد
م ( تنيح القديس العظيم األنبا إشعياء  441للشهداء )  210في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

م أحب النسك والعبادة منذ  001االسقيطي المتوحد بجبل شيهيت . ولد هذا القديس سنة 
ى يد القديس أخيلس صغره ولما بلغ سن الثامنة عشر من عمره ترهب ببرية شيهيت وتتلمذ عل

الذي دربه على النسك الشديد . عاصر القديس مكاريوس الكبير ورافقه كثيرا وتعلم نه . وكان 
ضمن مشاهير النساك في برية شيهيت الذين شغف بهم البابا اثناسوس الرسولي وكان يسأل 

د الملوك . عنهم في رسائله . كان القديس األنبا إشعياءء معلما للقديس أرسانيوس معلم أوال
وفي إحدى المرات كان أرسانيوس يأكل صنفين من الطعام بقال وخال . وقد خجل األنبا إشعياءء 
أن يحدثه في هذا األمر إذ يعلم حياته األولي فدخل قالية األب زينون ووجده يبل الخبز الجاف 

رسانيوس في ماء به ملح بسبب الحر الشديد فوجدها فرصة ال للتشهير بالراهب بل لتعليم أ
فأخذ األنبا إشعياءء الوعاء الذي به الماء ووضعه أمام قالية أرسانيوس وأمر فدقوا الجرس 

وأجتمع األخوة . عندئذ قال يا أخي لقد تركت تنعمك وكل مالك وجئت إلى االسقيط حبا في الرب 
أمض إن كنت تريد أن تأكل مرقا … وفي خالص نفسك فكيف تريد اآلن أن تلذذ ذاتك باألطعمة 

ذ سمع أرسانيوس قال لنفسه هذا كالم موجه إليك يا  إلى مصر ألنه ال يوجد في االسقيط تنعم وا 
أرساني . وقد اشتهر القديس األنبا إشعياءء بحكمته العالية في توجيه وار شاد الرهبان وخاصة 

الجيد المبتدئين منهم . فقد جلس القديس أرسانيوس يأكل فوال مسلوقا مع الرهبان فكان يأكل 
ويترك الرديء فخشي األنبا إشعياءء أن يفسد أرسانيوس نظام الدير فأختار أحد الرهبان وقال 

له : احتمل ما أفعله بك من أجل الرب فأجابه األخ أمرك يا أبي . قال له اجلس بجانب 
ال أرسانيوس وتنأول الفول األبيض وكله ففعل األخ كما أمره . وفاجأه األنبا إشعياءء بضربة قائ

كيف تنقي الفول األبيض لنفسك وتترك األسود ألخوتك . وصنع أرسانيوس مطانية لَلنبا 
إشعياءء واألخوة وقال لذلك األخ أن هذه اللطمة ليست لك ولكنها موجهه لخد أرسانيوس ، 

م ترك القديس األنبا إشعياءء برية شيهيت هو وتالميذه بسبب غارة البربر  401وفي عام 
وب مدينة نصيبين مدة أربعين سنة . كتب فيها كتابات كثيرة عن النسكيات األولى وعاش جن

سميت نسكيات إشعياءء وكتب أيضا عن مخافة اهلل ومحاسبة النفس واألتضاع وطرح النفس 
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أمام اهلل واللطف مع األخوة واألبدية ونصائح للمبتدئين . وامتازت جميع كتاباته باالستناد إلى 
نجيلية وهي منتشرة بين الرهبان في الشرق المسيحي كله وبكافة اللغات المبادئ والمفاهيم اإل 

القبطية والسريانية والحبشية واليونانية والالتينية كما ترجمت إلى اللغة الفرنسية . وقد اهتم به 
السريان جدا ورفعوه إلى مستوى عال من التكريم مع أنه قبطي صميم ولما بلغ القديس من 

 وات تنيح بسالم ، صالته تكون معنا . آمينالعمر مائة وعشر سن
 إستشهاد مقاريوس ابن واسيليدس الوزير أبيب11

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم مقاريوس بن واسيليدس الوزير . وذلك أنه لما 
عرضوا عليه أوامر الملك دقلديانوس القاضية بعبادة األوثان لم يكترث بها . ولما علم الملك 

رسله إلى والي اإلسكندرية ، فودع والدته وأوصاها بالمساكين والضعفاء ومضى مع بذلك أ
الرسل فظهر له السيد المسيح في رؤيا وشجعه وأعلمه بما سيناله فلما وصل مدينة اإلسكندرية 

ذ لم  ووقف أمام أرمانيوس الوالي الطفه وخادعه كثيرا لعلمه أنه ابن الوزير واسيليدس ، وا 
عذبه بكل نوع وبينما هو يعذب خطفت نفسه وشاهدت منازل القديسين . وبعد يرجع عن عزمه 

ذلك أرسله الوالي إلى نقيوس وهناك عذبوه وقطعوا لسانه وذراعيه وجعلوا مسامير سأخنة في 
جنبيه . وقد اجري اهلل على يديه آيات كثيرة ، من ذلك أن قوما اجتازوا به حاملين ميتا ، فطلب 

لمسيح أن يظهر مجده فقام الميت لوقته وأعلم الحاضرين أنه رأى الجحيم ، القديس من السيد ا
وأن المسيح هو رب الكل . فآمن كثيرون وقطعت رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة . وقد اتفق 
حضور أريانا والي أنصنا . فأخذ القديس معه عند عودته ، ولما وصلوا إلى شطانوف توقفت 

عوا تحريكها من مكانها فأمر الوالي الجند فأصعدوا القديس إلى السفينة عن السير ولم يستطي
البر حيث قطعوا رأسه وهكذا أكمل جهاده ونال إكليل الشهادة ولما تولى الملك قسطنطين البار ، 

أرسل من قبله القائد أولوجيوس )ورد اسمه في مخطوط " أوخيدس "( وأمره بفتح الكنائس 
األوثان فظهر له القديس في رؤيا وأعلمه بمكان جسده فذهب  وترميم المتهدم منها وهدم هياكل

إلى حيث أرشده وأخرج الجسد وبني على اسمه كنيسة ووضع فيها الجسد وقد اجري اهلل منه 
 آيات كثيرة . 

 صالته تكون معنا . آمين
 تذكار إستشهاد القديس الونديوس

س من والدين مسيحيين وكان في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الونديوس . ولد في طرابل
حسن الصورة كامال في سيرته لطيفا في معاشرته ، مداوما على قراءة الكتب اإللهية وباألكثر 

سفر المزامير حتى حفظه . ولما انتظم في سلك الجندية كان يعظ رفاقه الجنود ويبين لهم فساد 
البعض اآلخر أغراهم عبادة األوثان وينصحهم أن يقلعوا عن عبادتها . فمنهم من أطاع و 
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الشيطان فمضوا إلى القائد ، وعرفوه أن الونديوس يحتقر األصنام ويعلم أن المسيح هو هو 
اإلله الحقيقي . فاستحضره القائد وسأله عن ذلك فأجابه بقول القديس بولس : " من سيفصلنا 

 عن محبة المسيح أشده أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف " 
 ( 05:  8 )رو

فغضب القائد وطرحه في السجن وفي اليوم التالي استحضره وقال له : " بأية قوة تجرؤ على 
مخالفة الملك ، وترد الناس عن عبادة اآللهة ؟ فأجابه القديس : حقا أنني أود أن يقبل الناس 

مر جميعهم إلى طاعة المسيح وآنت إذا تركت ضاللك وعبدت المسيح ترث الملكوت األبدي فأ
بضربه حتى جرى دمه على األرض وهو يسبح اهلل ويقدسه فرثي له أحد الجنود وتقدم منه وقال 

له : أنني أشفق عليك كثيرا ولذلك أريدك أن تذبح لآللهة فيعفي عنك . فصرخ فيه القديس 
قائال : اذهب عني يا شيطان ، فزاد القائد في تعذيبه حتى أسلم روحه الطاهرة وهو في السجن 

تت امرأة مؤمنة غنية وبذلت أمواال كثيرة للجنود وللسجان حتى أخذت الجسد وكفنته في . وأ
ثوب مذهب ووضعته في تابوت دأخل بيتها حتى انقضى زمن االضطهاد )تكريس كنيسته تحت 

 اليوم األول من شهر بؤونه( 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 
يا  -8اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك اسجد في هيكل قدسك بخوفك.  -1 " -(:9-1: 4مزمور العشية )مز

النه ليس في افوواههم صودق جووفهم هووة حلقهوم  -9رب اهدني الى برك بسبب اعدائي سهل قدامي طريقك. 
 " قبر مفتوح السنتهم صقلوها.

  ز و  قاا يم: 
تءدا علد" وجدوه قا دابقء  و دلق فد  حدب لقتده  دلق عدا قاادزقء وقادد ح قادلي ي  = قد إرتسم علينا نوور وجهوك يوا رب

[ قا ءدديح ي ءددا نددو ه علدد" 2[ قا ددابقء يذياددوا حيدداتاا  جددل قا ءدديح ]1ندد قزة، فندداا ءددذذًا فدد  إي دداا قانييدد يا ]
 وجو اا 

 
  -(:18-14:21متإنجيل العشية )

 و يتبعني.حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه  -14 "
 فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها. -15 
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -11 
 فان ابن االنسان سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. -11 
 "  الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت حتى يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته -18 

 إنجيل قاا يم:
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    ا ي يب أا يتذان  فلينن  ندءه ويح ل صليذه ويتذان  الرب يخبرنا بطريق المجد
 

يهتفوون و تظللهوم و يبوتهج و يفرح جميع المتكلين عليك الى االبود  -22  " -:(20،21: 5مز)مزمور باكر 
 " النك انت تبارك الصديق يا رب كانه بترس تحيطه بالرضا -21بك محبو اسمك. 

  ز و  ذان :
ذءددذب قا جددب قاددلي أعددبه ااددا وقاددد ح قاددلي ياسيدده ااددا وقارددوة قاتدد  = ويفتخوورون بووك كوول الووذين يحبووون إسوومك

ق ف قح قات  أحستنا ذاا    نء ح = كللتنامثل سالح المسرة = ألنك أنت يا رب باركت الصديقي ا وا ذاا  
يح ينا  ا ح وب إذلي   فإذلي  ء حه  حذم قااااا واندا قا ءديح ياسد  أتذاعده ءد  ًا وف حدًا وعدزقًء يحترد وا 

 ذاا آالا قااااا وأ جاب قااااا 
 

  -(:41-04:20متإنجيل باكر )
 ي سالما بل سيفا.ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت اللق -04 "
 فاني جئت الفرق االنسان ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ضد حماتها. -05 
 و اعداء االنسان اهل بيته. -01 

 من احب ابا او اما اكثر مني فال يستحقني و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يستحقني. -01
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني. -08 
 من وجد حياته يضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها. -09 
 من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي ارسلني. -40 
 من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ و من يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ. -42 
 " كم انه ال يضيع اجره و من سقى احد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول ل -41 

 إنجيل ذان :
قا ءدديح اددا يددأت اياسدد  أتذاعدده ءدد  ًا عاا يددًا ذددل ءددييو  قااددااا ضددب ا فدد  = مووا جئووت أللقووي سووالمًا بوول سوويفاً 

 سوذه(26( )و قجع إنجيل ع يم 27:14إضسااب عنيف  اننه ياس  ء  ًا بقلليًا )يو
 

 -(:00-28:8روالبولس )
 ان الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا.فاني احسب ان االم الزم -28 " 
 الن انتظار الخليقة يتوقع استعالن ابناء اهلل. -29 
 اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء. -10 
 الن الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد اهلل. -12 
 نعلم ان كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى االن.فاننا  -11 
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و ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني  -10 
 فداء اجسادنا.

 الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء الن ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا. -14 
 كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.و لكن ان  -15 
و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح نفسه  -11 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة اهلل يشفع في القديسين. -11 
 و نحن نعلم ان كل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبون اهلل الذين هم مدعوون حسب قصده. -18 
 الن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. -19 
و الوذين بوررهم فهوؤالء  و الذين سبق فعينهم فهؤالء دعاهم ايضا و الوذين دعواهم فهوؤالء بوررهم ايضوا -00 

 "  مجدهم ايضا.
 قاذوا :

و نندا  ألنوي أظون أن آالم الزموان الحاضور ال تقواس بالمجود العتيود أن يسوتعلن فينواا الق يحت دل قا دابقء ق ادا؟ 
الروح يعضد ضعفنا وكل األشياء تعمل للخير وانا نحا ضااف فنيف نحت ل  . متوقعين التبني فداء أجسادنا

[    2[ تؤ لاا ا جب أعظا         ]1حت"  له قآلالا قات  ياان   ناا قا ابقء     اللي  ] للذين يحبون اهلل
 ن قزة: فنا  ا أاوف آ نوق حين ا  أوق قا ابقء ف  ف ح يحت لوا  له قآلالا  جل قا ءيح 

 
 -(:25-8:0بط2الكاثوليكون )

 اخوية مشفقين لطفاء.و النهاية كونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة  -8 " 
غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي  -9 

 ترثوا بركة.
 الن من اراد ان يحب الحياة و يرى اياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر و شفتيه ان تتكلما بالمكر. -20 
 لسالم و يجد في اثره.ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب ا -22 
 الن عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. -21 
 فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير. -20 
 و لكن و ان تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا. -24 
مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بل قدسوا الرب االله في قلوبكم  -25 

 "  بوداعة و خوف.
 قانايواينوا:
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قنءت ااب جااب وانا ال يءتسيع إنءاا أا يترذل قآلالا إاّل او تسا   لذده، ادلاك ياسيندا قا ءدول ذسد   قاس يدق 
و لق  دو قاجاداب قاءدال ف دا  ..كونوا محبين اإلخوة رحومين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة

 ينجح فيه يءتسيع أا يجا ب قاجااب ق صاب أي آالا قنءت ااب 
 

 -(:42-10:29أعاإلبركسيس )
 و حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. -10 " 
الن انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة الرطاميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس  -14 
 ليل.بق
فجمعهم و الفعلة في مثل ذلك العمل و قال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا انما هي من هذه  -15 

 الصناعة.
و انتم تنظرون و تسمعون انه ليس من افسس فقط بل من جميع اسيا تقريبا استمال و ازاغ بولس  -11 

 هذا جمعا كثيرا قائال ان التي تصنع بااليادي ليست الهة.
ليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل في اهانة بل ايضا هيكل ارطاميس االلهة العظيمة ان ف -11 

 يحسب ال شيء و ان سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسيا و المسكونة.
 فلما سمعوا امتالوا غضبا و طفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي ارطاميس االفسسيين. -18 
كلها اضطرابا و اندفعوا بنفس واحدة الى المشهد خاطفين معهم غايوس و ارسترخس فامتالت المدينة  -19 

 المكدونيين رفيقي بولس في السفر.
 و لما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التالميذ. -00 
 و اناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون اليه ان ال يسلم نفسه الى المشهد. -02 
و كان البعض يصرخون بشيء و البعض بشيء اخر الن المحفل كان مضطربا و اكثرهم ال يدرون  -01 

 الي شيء كانوا قد اجتمعوا.
 فاجتذبوا اسكندر من الجمع و كان اليهود يدفعونه فاشار اسكندر بيده يريد ان يحتج للشعب. -00 
مدة ساعتين عظيمة هي ارطاميس  فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو -04 

 االفسسيين.
ثم سكن الكاتب الجمع و قال ايها الرجال االفسسيون من هو االنسان الذي ال يعلم ان مدينة  -05 

 االفسسيين متعبدة الرطاميس االلهة العظيمة و التمثال الذي هبط من زفس.
 ال تفعلوا شيئا اقتحاما. فاذ كانت هذه االشياء ال تقاوم ينبغي ان تكونوا هادئين و -01 
 النكم اتيتم بهذين الرجلين و هما ليسا سارقي هياكل و ال مجدفين على الهتكم. -01 
فان كان ديمتريوس و الصناع الذين معه لهم دعوى على احد فانه تقام ايام للقضاء و يوجد والة  -08 

 فليرافعوا بعضهم بعضا.
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 اخر فانه يقضى في محفل شرعي.و ان كنتم تطلبون شيئا من جهة امور  -09 
الننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم و ليس علة يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا  -40 

 التجمع.
 " و لما قال هذا صرف المحفل  -42 

 قنذ نءي :
تاذاياا ء  ًا؟  نا نجب يو ة أ ل أفء  بفاعًا عا أ سا ي  إااتاا  وانا  ل إءتساعت أ سا ي  أا تاس  

أذبًق  ذل نجب ا ف  يو ة و يجاا ذ   ذ    ذل  ا يبقفاوا عا إااتاا وال تبقفع    عناا  يا نجب قا غب  ب 
إنتا" إع نًا أا نل إضسااب ضب قاننيءم ءيتو ف يو ًا  ا
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             اليوم الثالثون من شهر برموده

 شهادة القديس مرقس اإلنجيلي 
 ندريةأول باباوات اإلسك

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 ر:إنجيوووووول بوووووواك

 البولس:

 (1،9: 09مز)
 (20-1:1)مر
 (2: 204مز)

 (00-21:20)مر
 (28:4-20:0تي1)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (24-2:5بط2)
 (5:21-01:25)أع
 (1،2: 95مز)

 (22-2:2)مر

 
 

 -(:22-2:2مرإنجيل القداس )
 بدء انجيل يسوع المسيح ابن اهلل. -2 " 
 اء ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك.كما هو مكتوب في االنبي -1 
 صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. -0 
 كان يوحنا يعمد في البرية و يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. -4
االردن معترفين  و خرج اليه جميع كورة اليهودية و اهل اورشليم و اعتمدوا جميعهم منه في نهر -5 

 بخطاياهم.
 و كان يوحنا يلبس وبر االبل و منطقة من جلد على حقويه و ياكل جرادا و عسال بريا. -1 
 و كان يكرز قائال ياتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهال ان انحني و احل سيور حذائه. -1 
 انا عمدتكم بالماء و اما هو فسيعمدكم بالروح القدس. -8 
 تلك االيام جاء يسوع من ناصرة الجليل و اعتمد من يوحنا في االردن. و في -9
 و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه. -20 
 " و كان صوت من السماوات انت ابني الحبيب الذي به سررت. -22 

 إنجيل قاربق :
بدء إنجيول يسووع المسويح إبون فاننجيل  و قآليات ق وا"  ا إنجيله:   بي   لق قايوا ق ءاء   و  ا     ،

فااذ دددا ة قا د حدددم  ددد  حصدددوانا علددد" حيددداة جبيدددبة . إنجيووولف دددا       دددو قاوحيدددب قادددلي ذدددبأ ذادددله قانل دددم . اهلل
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عت ددب للددصإل  ذاا ا وبيددم وقني دداا ذددأا يءددوا قا ءدديح  ددو إذددا قهلل وذاددلق لددتا قارددبي   دد    إنجيلدده إل ددا آ ددا وق 
(  الاك ذبأ      إنجيله ذ ا وبيم يوحنا يا  ا وبيم قا ءيح  ونانت ذبقيم  ويم فاو حبب  دا أول آيدم 16:16)

أا يءوا قا ءيح  و إذا قهلل، وقهلل ي داب اده فد  قا ا وبيدم قنده إذنده  فإنجيدل  د    يدتللص فد  أا إذدا قهلل أتد" 
قا ص يم فإننا نر أ  له قآليدات قاتد  ت دي  اس يدق و ا يؤ ا ذه ويات ب يللص  و ا  ا       و نا وز بيا نا 

 قال ص قالي ذ  نا ذه  ا      
 

رنموا  -1االرض. رنموا للرب ترنيمة جديدة رنمي للرب يا كل  -2  " -(:1،2: 95مزمور إنجيل القداس )مز
 " للرب باركوا اسمه بشروا من يوم الى يوم بخالصه.

  ز و  قاربق :
تءددذيح علدد" قالدد ص قادلي ذ دد  ذدده  دد    = دًا.. بشووروا موون يوووم إلووى يوووم بخالصووهسووبحوا الوورب تسووبيحًا جديوو

ف يريا، وذبأ ذه إنجيله    ص  وق 
 

 برمودة 00   -السنكسار:
 إستشهاد مارمرقس الرسول أول باباوات األسكندرية" 

يار م إستشهد الرسول العظيم القديس مرقس كاروز الد 18أبريل سنة  11في مثل هذا اليوم الموافق 
المصرية وأول باباوات اإلسكندرية واحد السبعين رسواًلكان اسمه أوال يوحنا كما يقول الكتاب : أن الرسل 

( وهو الذي أشار إليه السيد المسيح له 21:  21كانوا يصلون في بيت مريم أم يوحنا المدعو مرقس )أع 
ه . المعلم يقول وقتي قريب وعندك أصنع المجد بقوله لتالميذه : " إذهبوا إلى المدينة إلى فالن وقولوا ل

( " ولقد كان بيته أول كنيسة مسيحية حيث فيه أكلوا الفصح وفيه 28:  11الفصح مع تالميذي )مت 
 أختبأوا بعد موت السيد المسيح وفي عليته حل عليهم الروح القدس 

ب اسمه أرسطو بولس وأم ولد هذا القديس في ترنا بوليس )من الخمس مدن الغربية بشمال أفريقيا( من أ
أسمها مريم . إسرائيلي المذهب وذي يسار وجاه عريض ، فعلماه وهذباه باآلداب اليونانية والعبرانية ولقب 
بمرقس بعد نزوح والديه إلى أورشليم حيث كان بطرس قد تلمذ للسيد المسيح . وألن بطرس كان متزوجا 

 كثيرا ومنه درس التعاليم المسيحية . بابنة عم أرسطو بولس فكان مرقس يتردد على بيته 
وحدث أن أرسطو بولس وولده مرقس كانا يسيران بالقرب من األردن وخرج عليهما أسد ولبؤة وهما يزمجران 
فخاف أبوه وأيقن بالهالك ودفعته الشفقة على ولده أن يأمره بالهروب للنجاة بنفسه ولكن مرقس طمأنه قائال 

أنا مؤمن به ينجينا منهما . ولما اقتربا منهما صاح بهما القديس قائال " السيد ال تخف يا أبي فالمسيح الذي 
المسيح ابن اهلل الحي يأمركما أن تنشقا وينقطع جنسكما من هذا الجبل " فانشقا ووقعا على األرض مائتين 

لمسيح له فتعجب والده وطلب من ابنه أن يعرفه عن المسيح فأرشده إلى ذلك وآمن والده وعمده بالسيد ا
 المجد . 
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وبعد صعود السيد المسيح استصحبه بولس وبرنابا للبشارة باإلنجيل في أنطاكية وسلوكية وقبرص وسالميس 
وبرجة بمفيلية حيث تركهما وعاد إلى أورشليم وبعد انتهاء المجمع الرسولي بأورشليم استصحبه برنابا معه 

 إلى قبرص . 
يد المسيح إلى أفريقية وبرقة والخمس المدن الغربية . ونادي في تلك وبعد نياحة برنابا ذهب مرقس بأمر الس

م  12الجهات باإلنجيل فآمن على يده أكثر أهلها . ومن هناك ذهب إلى اإلسكندرية في أول بشنس سنة 
وعندما دخل المدينة انقطع حذاؤه وكان عند الباب إسكافي أسمه إنيانوس ، فقدم له الحذاء وفيما هو قائم 

يحه جرح المخراز إصبعه فصاح من األلم وقال باليونانية " اس ثيؤس " ) يا اهلل الواحد ( فقال له بتصل
نما ندعو باسمه وال نعرفه " . فتفل على التراب ووضع  القديس مرقس : " هل تعرفون اهلل ؟ " فقال " ال وا 

رض فمخالفة آدم ومجيء على الجرح فشفي للحال ، ثم أخذ يشرح له من بدء ما خلق اهلل السماء واأل 
عطائهم الشريعة وسبي بابل ثم سرد له نبوات  خراج بني إسرائيل من مصر وا  الطوفان إلى إرسال موسى وا 

األنبياء الشاهدة بمجيء المسيح فدعاه إلى بيته وأحضر له أوالده فوعظهم جميعا وعمدهم باسم األب واالبن 
 والروح القدس . 

وسمع أهل المدينة بهذا اآلمر جدوا في طلبه لقتله . فرسم إنيانوس أسقفا  ولما كثر المؤمنون باسم المسيح
وثالثة قسوس وسبعة شمامسة ثم سافر إلى الخمس المدن الغربية وأقام هناك سنتين يبشر ويرسم أساقفة 

 وقسوسا وشمامسة . 
ف ببوكوليا ) دار البقر ( وعاد إلى اإلسكندرية فوجد المؤمنين قد ازدادوا وبنوا لهم كنيسة في الموضع المعرو 

م  18شرقي اإلسكندرية على شاطئ البحر وحدث وهو يحتفل بعيد الفصح يوم تسعة وعشرين برمودة سنة 
وكان الوثنيون في اليوم نفسه يعيدون أللههم سرابيس ، أنهم خرجوا من معبدهم إلى حيث القديس قبضوا 

جروا الثور في دار البقر " فتناثر لحمه وتلطخت  عليه وطوقوا عنقه بحبل وكانوا يسحبونه وهم يصيحون "
أرض المدينة من دمه المقدس وفي المساء أودعوه السجن فظهر له مالك الرب وقال له " افرح يا مرقس 

عبد اإلله ، هودا اسمك قد كتب في سفر الحياة وقد حسبت ضمن جماعة القديسين " وتواري عنه المالك ثم 
 ه السالم فابتهجت نفسه وتهللت " . ظهر له السيد المسيح وأعطا

برمودة ( أخرجوه من السجن وأعادوا سحبه في المدينة حتى أسلم روحه الطاهرة ولما  00وفي اليوم التالي ) 
أضرموا نارا عظيمة لحرقه حدثت زالزل ورعود وبروق وهطلت أمطار غزيرة فارتاع الوثنيون وولوا مذعورين . 

لى الكنيسة التي شيدوها وكفنوه وصلوا عليه وجعلوه في تابوت ووضعوه في وأخذ المؤمنون جسده المقدس إ
 مكان خفي من هذه الكنيسة . 

 " صالة هذا القديس العظيم والكاروز الكريم تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 شهادة القديس مرقس اإلنجيلي أول باباوات اإلسكندرية وأحد السبعين رسواًل.

حندددا وذيتددده نددداا  نددداا فصدددح ل دددي  قااادددب فنددداا أول ننيءدددم  ءددديحيم وفيددده إلتذدددأوق ذادددب صدددلب ونددداا إءددد ه يو  
قا ءيح  وفيه حل قا وح قارب  علياا  واب ف  قال    با قاغ ذيم وناا وقابه غنيًا واردب ذ د    ذادب أا نزحدوق 
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وقابه ول ج عليا ا أءدب إا" أو  ليا  وذس   ناا  تزوجًا  ا إذنم عا وقاب       ناا يءي  ذجانب ق  با  ع 
واذؤة فرال ذإءا قا ءيح تن درا ف اتدا، فدآ ا وقادبه ذاا ءديح  قصدسحذه ذدوا  فد  قا حلدم ق واد" وت نا دا  يدا ألدله 
ذ ناذا إا"  ذ ص  وذاب نياحم ذ ناذا ل ب إا" أف يريا ذأ   قا ءديح يدا إاد"  صد   وفد  قنءدننب يم حدبيت  صدم 

قز ج ح إصذع إنيانو  فص خ إلإ  ييئو إل أي يا قهلل قاوقحب فرال اه     : قاحلقء قا رسوا  ع إنيانو   فاا ل  
 ددل تا فددوا قهلل قاوقحددب فرددال ال إن ددا نددبعوه ذإءدد ه وال نا فدده  فتدددل علدد" قاتدد قب وألددل  ندده ووضددع علدد" إصددذع 

عت ددب  ددو وذيتدده  وحدداول أ ددل قا بينددم  تلدده ا ددا نيدد  عددبب قا ؤ ندد وا ف ءددا قنءددناف  إنيددانو  فذدد أ او تدده فددآ ا وق 
 إنيانو  أءردًا و اه ي يم  ءو  وءذام   ا ءم وءاف  الل    با قاغ ذيم 

ءت اب  وارب  وعاب اتءننب يم فوجب قا ؤ نوا  ب إزبقبوق وذنوق ااا ننيءم ف  قا وضع قا ا وف ذذوناايا وعلذوه وق 
اد  اده قاءديب قا ءديح  وأ قبوق ظا  اه   ك قا ب  ائً  إلإف ح يا       ولق إء ك  ب نتب ف  ءد  قاحياةإل يدا ظ

ح ق جءبه فحبيت زالزل و عدوب وذد وق وأ سدا  غزيد ة فإ تداا قاوينيدوا  فجداء قا ؤ ندوا وألدلوق جءدبه ووضداوه 
 ف  قاننيءم 

    
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 في اإلسكندرية. تكريس كنيسة مارمرقس وظهور رأسه المقدس بابه00
 نياحة القديس إنيانوس ثاني باباوات اإلسكندرية.  هاتور10
( موع أنودرنيكوس 1:21نياحة القوديس يونيواس أحود السوبعين رسوواًل. ذكوره بوولس الرسوول )رو بشنس10

 )أحد السبعين(. 
 شهادة القديس حنانيا الرسول الذي أقامه الرسل أسقفًا على دمشق.  بؤونه11
 نياحة القديس تداؤس الرسول وقيل أنه سمعان القانوي ولباوس أيضًا.  أبيب1
 يق يوسف النجار. شهادة القديس سمعان كلوبا الرسول وهو إبن كلوبا شق أبيب9

 
 

 السنكسار اليوم
 ش010ظهور راس مارمرقس اإلنجيلي الرسولي وتكريس كنيسته سنة  بابه00

في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس البتول مار مرقس اإلنجيلي كاروز الديار 
رأس  المصرية ، وظهور رأسه المقدس بمدينة اإلسكندرية . وفيه أيضا تعيد الكنيسة بظهور

القديس مار مرقس اإلنجيلي وتكريس الكنيسة التي بنيت عليها . ظل جسد القديس مار 
م وكان هذا التابوت محفوظا في كنيسة 144مرقس ورأسه معا في تابوت واحد حتى سنة 

م دخل أحد البحارة العرب إلى الكنيسة 144بوكاليا أو دار البقر . وفي أحد األيام من سنة 
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هم أن فيه ذهبا ووضع يده في التابوت . فوقعت يده على الرأس فأخذها في فوجد التابوت وتو 
الليل وأخفاها في أسفل المركب . ولما عزم القائد عمرو بن العاصي على المسير . أبحرت كل 
السفن وخرجت من ميناء اإلسكندرية ما عدا تلك السفينة التي بها الرأس فلم تتحرك إطالقا 

بذل جهودهم إلخراجها . عند ذلك علموا أن في األمر سرا . فأمر  رغم محأوالت البحارة في
عمرو بن العاص بتفتيش السفينة فوجدوا الرأس مخبأة فيها فأخرجوها من السفينة واحتفظ 
بها عمرو وبعدها تحركت السفينة حاال ففهم عمرو بن العاص ومن معه أن تأخر السفينة 

ضر البحار الذي خبأها فأعترف بجريمته فعاقبه . كان بسبب وجود الرأس المقدسة فيها . فأح
ثم سأل عمرو بن العاص عن بابا األقباط وكان هو األنبا بنيامين البطريرك الثامن والثالثون 
وكان هاربا ومختبئا بأديرة الصعيد فكتب له عمرو بن العاص خطابا بخط يده يطمئنه ويعطيه 

مين وأستلم منه الرأس المقدسة . بعد ما قص األمان ويطلب منه الحضور . فحضر البابا بنيا
عليه عمرو بن العاص المعجزة العظيمة التي حدثت منه . ثم أعطاه عشرة آالف دينار ليبني 
بها كنيسة عظيمة على أسم صاحب هذه الرأس . فشكره البابا وأحتفظ بالرأس في قاليته بدير 

يسة التي عرفت باسم المعلقة باإلسكندرية مطرا إلى أن يتم بناء الكنيسة . ثم بدأ في بناء الكن
الكائنة في شارع المسلة بالثغر ولكنه لم يستطع إكمالها فأتمها خليفته البابا أغاثون وكرسها 
في مثل هذا اليوم . ووضع فيها الرأس المقدسة وكان من طقس رسامة البطاركة أن يتوجه 

لرسول وبصحبته األساقفة والكهنة البابا ثاني يوم رسامته إلى رأس مار مرقس اإلنجيلي ا
والشعب . فيضرب المطانية أمام الرأس المقدس ثم يرفع البخور أمام الرأس ويقرأ مقدمة 
إنجيل مرقس . ويختم الصالة بالتحليل والبركة ثم يدخل إلى حجرة وحده . ويأخذ الرأس 

دة من الحرير المقدسة ويضعها في حجرة ويعريها من الكسوة القديمة ويكسوها بكسوة جدي
ويخيط عليها وبعد ذلك يظهر للناس وهي في حجرة ليقبلوها واحدا واحدا حسب رتبهم . 

ويتبارك هو من مؤسس الكرازة المرقسية وأذ يدعي البابا األسكندري خليفة مار مرقس بركة 
 صلوات القديس مار مرقس اإلنجيلي الرسول فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 احة القديس إبراهيم المتوحدني
في مثل هذا اليوم تنيح االب العظيم في القديسين العابد المجاهد إبراهيم المتوحد . كان هذا 
االب من مدينة منوف ابنا ألبوين مسيحيين من ذوي الثراء . فلما كبر اشتاق إلى الرهبنة ، 

اب الرهبنة ، فاضني فقصد أخميم ، ومن هناك وصل إلى القديس باخوميوس حيث البسه ثي
جسده بالنسك والعبادة ، وأقام عنده ثالثة وعشرين سنة ثم رغب الوحدة في بعض المغارات 
فسمح له القديس باخوميوس بذلك ، وكان يصنع شباكا لصيد السمك . وكان أحد العلمانيين 

على هذا يأتي إليه ويأخذ عمل يديه ويبيعه ويشتري له فوال ، ويتصدق عنه بالباقي . وأقام 
الحال ست عشرة سنة ، كانت مئونته في كل يوم منها عند المساء ربع قدح فول مبلول 
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مملح . والن اللباس الذي كان قد خرج به من الدير قد تهرأ ، فانه ستر جسده بقطعة من 
الخيش . وكان يقصد الدير في كل سنتين أو ثالث لتنأول األسرار المقدسة . وقد حورب كثيرا 

طين في أول سكنه هذا المغارة ، حيث كانوا يزعجونه بأصوات غريبة ، ويفزعونه من الشيا
بخياالت مخيفة . فكان يقوي عليهم ويطردهم . ولما دنت وفاته أرسل األخ العلماني الذي كان 
يخدمه إلى الدير يستدعي االب تادرس تلميذ القديس باخوميوس . فلما حضر إليه ضرب له 

ه في صالته . ثم قام وصلى هو والقديس تادرس . ثم رقد متجها إلى مطانية وسأله إن يذكر 
الشرق واسلم روحه الطاهرة . ولما أرسل القديس تادرس الخبر إلى الدير حضر الرهبان 

وحملوه إلى هناك ثم صلوا جميعهم عليه وتباركوا منه ووضعوه مع أجساد القديسين . صالته 
 ا آمين .تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديً 

 1نياحة البابا إنيانوس  هاتور10
ميالدية تنيح االب القديس األنبا إنيانوس ثاني باباوات  81في مثل هذا اليوم من سنة 

اإلسكندرية . وكان هذا القديس من أهالي مدينة اإلسكندرية ، ابنا لوالدين وثنيين ، وكان 
اإلسكندرية ، اتفق بالتدبير  إسكافيا . وحدث انه لما دخل القديس مرقس الرسول مدينة

اإللهي انه عثر فانقطع حذاؤه فدفعه إلنيانوس ليصلحه . وقد حدث وهو يغرز فيه المخراز إن 
نفذ إلى الجهة األخرى وجرح إصبعه . فصرخ من األلم وقال باليونانية " ايس ثيئوس " أي يا 

ذكر اسم اهلل . ثم أخذ اهلل الواحد ، فلما سمع القديس مرقس ذلك مجد المسيح حيث سمعه ي
ترابا من األرض وتفل عليه ووضعه على إصبع إنيانوس فبرئ في الحال ، وتعجب إنيانوس 
من ذلك كثيرا ، وأخذ القديس مرقس إلى منزله ، وسأله عن اسمه ومعتقده ، ومن أين أتي ، 

ه فقص عليه الرسول من كتب األنبياء عن ألوهية السيد المسيح ، وعن سر تجسده وموت
وقيامته وعمل اآليات باسمه . فاستضاء عقل إنيانوس وآمن هو وأهل بيته ، وتعمدوا باسم 
االب واالبن والروح القدس ، فحلت عليهم النعمة اإللهية ، والزموا سماع تعليم الرسول ، 

فعلمهم علوم الكنيسة وفرائضها وسننها . ولما عزم القديس مرقس على الذهاب إلى الخمس 
 14بية ، وضع يده على إنيانوس وكرسه بطريركا على مدينة اإلسكندرية سنة المدن الغر 

ميالدية . فظل يبشر أهلها ويعمدهم سرا . ويعضدهم ويثبتهم على اإليمان بالمسيح ، ثم جعل 
داره كنيسة ، ويقال انها هي المعروفة بكنيسة القديس مار مرقس الشهيد . والتي تقوم في 

مرقسية باإلسكندرية . وأقام هذا القديس على الكرسي اثنتين وعشرون مكانها اآلن الكنيسة ال
 سنة . ثم تنيح بسالم . صالته تكون معنا آمين .

 تذكار بيعتى األمير تادرس الشاطبى وتادرس المشرقي
في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيستي القديسين األمير ثاؤدورس بن يوحنا الشطبي . وفيه 
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ستي األمير تادرس الشطبي واألمير تادرس المشرقي وبعد أن تم نقل جسد أيضا تم تكريس كني
القديس األمير تادرس الشطبي إلى بلدة شطب ، بدأوا في بناء كنيسة له وبينما يحفر العمال 

ذا بفارس  االساسات وجد أحدهم كنزا فيه ذهب فأخفاه في مالبسه وأراد الفرار إلى منزله وا 
جدا وقال للفارس . خذ نصفه واتركني فقال له الفارس اذهب  يعترض طريقه . فخاف الرجل

إلى المسئول عن بناء الكنيسة وسلم له الذهب ثم ظهر للمسئول نفس الفارس وابلغه 
بحضور الرجل اليه ليسلمه الذهب فلما تقابل االثنان ذهبا إلى األب الكاهن فأخذ منهم الذهب 

إليها جسد الشهيد تادرس الشطبي بفرح  وبنيت الكنيسة ودشنها أسقف مدينة شطب ونقل
وتهليل وعملوا عيدا عظيما . وفي نفس اليوم تم تكريس كنيسة األمير تادرس المشرقي . 

 بركة صالتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين
 نياحة القديس يونياس الرسول بشنس10

سواًل. ولد هذا الرسول فوي بيوت جبريول في مثل هذا اليوم تنيح القديس يونياس أحد السبعين ر 
من سبط يهوذا . فانتخبه الرب من ضمن السبعين رسواًل. وقبول الوروح المعوزي . ثوم بشور موع 
التالميذ وتحمل شدائد كثيرة ورافق الرسول أندرونكوس في الكورازة ببشوارة الملكووت ، كموا ذكور 

ندرونكوس وكفنه هوذا القوديس في الثاني والعشرين من شهر بشنس . وبعد أن تنيح الرسول أ
ودفنوه . صوولى إلوى الوورب أن ال يفارقوه فتنوويح فوي اليوووم التوالي . وقوود ذكوره بووولس الرسوول فووي 

 اإلصحاح السادس عشر من رسالته إلى رومية . 
 صالته تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديس يوليانوس وأمه باألسكندرية
 مه بمدينة اإلسكندرية . في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يوليانوس وأ
 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديس توماس الشندالتى بؤونه11
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس توماس الذي من شندالت )مركز السنطة غربية( هذا 

نائما في القديس ظهر له ميخائيل مالك الرب وهو في سن الحادية والعشرين بينما كان 
الحقل يرعى الخنازير وأمره أن ينهض ويعترف بالسيد المسيح فذهب إلى اإلسكندرية واعترف 
أمام الوالي فعذبه بكل أنواع العذاب وكان معه في العذاب القديس ببنوده الذي من البندرة ، 
وأنبا شنوسي )وردت " موسى " في مخطوط بشبين الكوم( الذي من بلكيم . فكانوا يصبرون 
بعضهم بعضا . وبعد عذابات كثيرة أرسله الوالي إلى أريانا والي أنصنا وهناك قطع رأسه فنال 
إكليل الشهادة وكان عدد الذين إستشهدوا في أيامه سبعمائة رجل وتسع نساء .صالتهم تكون 

 معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
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 إستشهاد القديس يوحنا بن األبح
م ( تنيح القديس يوحنا االبح كان  2045للشهداء )  112سنة  في مثل هذا اليوم أيضا من

وزيرا للمستنصر باهلل الفاطمي . وكان عزيزا ومكرما عنده جدا نظرا ألمانته وعلمه وجعله على 
جميع كوره مصر . وكان هذا الوزير متواضعا رحوما على كل الناس وحدث أن وقع في ضيقة 

راد الخليفة أن يقطع رأسه وكان يتشفع هو وزوجته عظيمة بسبب مكيدة أحد األشرار حتى أ
الفاضلة بالقديسة بر بارة فأظهر اهلل الحقيقة للخليفة فعاقب صاحب المكيدة أشر عقاب وأفرج 

عن وزيره األمين وزادت محبته له . ثم قال له اطلب مني أي طلب فأقضيه لك فقال هل 
ا وعائلتي وجيراني فصرح له ببناء شهوتي أن أبني كنيسة بالقرب من بيتي اصلي فيها أن

كنيسة فأحضر كل ما يلزم للبناء وبكميات كبيرة بدال من أن يبني كنيسة واحدة بني كنيستين 
كانتا مهدومتين وهما كنيسة القديس أبى سرجه وكنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وهما 

ان فرح عظيم بين األقباط ، متجاورتان فأكمل البناء بهدوء وجاء األب البطريرك فكرسهما وك
سمع الخليفة أن الوزير يوحنا بن االبح بني كنيستين وليس واحدة كما صرح له فأستحضره 
وأمره أن يهدم واحدة منهما وأرسل معه الجنود والعمال بالمعأول لهدم إحدى الكنيستين فخرج 

في حيرة شديدة من الوزير حزينا مغموما جدا وظل يتنقل بين الكنيستين يصلي في قلبه وهو 
هذا األمر وكلما يذهب إلى واحدة يجدها أجمل من األخرى فال يهون عليه هدمها . وظل 

الوزير القديس يتنقل بين الكنيستين وخلفه الجنود والعمال بمعأولهم ومن كثرة التعب والضيق 
ن الجوع والعطش بسبب الصوم خارت قواه وأستند على حائط بين الكنيستين وأشار إلى م

حوله أن يسقيه قليال من الماء ولما أحضروا له الماء وجدوه قد تنيح ، فلما سمع الخليفة عز 
عليه هذا المر وحزن وبكى عليه كثيرا قائال كان نعم الوزير ونعم المشير وأمر بترك 

الكنيستين دون هدم األولي من أجل التصريح والثانية من أجل موته . وبعد أن كفنوه وصلوا 
ا يليق دفنوه في كنيسة القديسة برباره وبعد الدفن نزل من السماء نور ساطع ظل عليه كم

على قبره مدة حتى ظنه الناظرون أنه صار نار بسبب كثرة توهجه وال يزال قبره موجودا حتى 
اليوم ويلقب يوحنا بن األبح بلقب شهيد الكنيستين ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد 

 مين .دائًما أبديا آ
 إستشهاد القديس حنانيا الرسول أحد السبعين

في مثل هذا اليوم تنيح القديس حنانيا الرسول هذا القديس أقامه الرسل أسقفا على دمشق 
فبشر فيها ببشارة الحياة . كما بشر في بيت جبريل أيضا ورد كثيرين من أهلها إلى اإليمان 

ل عندما أرسله الرب إليه ولما عمده وعمدهم هم وأبناءهم . وهو الذي عمد بولس الرسو
وقعت من عينيه قشور ثم أبصر . وقد أجرى اهلل على يدي هذا القديس آيات كثيرة فأمن 

ببشارته كثيرون من اليهود واألمم . وبعد ذلك قبض عليه لوكيانوس األمير وعذبه بعذابات 
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برجمه حتى اسلم  شديدة منها حرق جنبيه بمشاعل نار وأخيرا أخرجه خارج المدينة وأمر
 روحه الطاهرة بيد الرب صالته تكون معنا . آمين

 نياحة القديس تداؤس الرسول )لباوس الملقب تداوس( أبيب1
في مثل هذا اليووم تنويح القوديس توداؤس )دعواه لوقوا باسوم يهووذا أخوي الورب ، وقود ذكور متوى 

 "  4:  20لباوس الملقب تداوس " مت 
ثني عشر رسواًل. ولموا نوال نعموة المعوزي موع التالميوذ جوال فوي وكان قد انتخبه الرب ضمن اإل 

العالم وبشور باإلنجيول ورد كثيورين مون اليهوود واألموم إلوى معرفوة اهلل وعمودهم . ثوم ذهوب إلوى 
بالد سوريا وبشر أهلها فأمن كثيرون على يديه وقد نالته من اليهوود واألموم إهانوات وعوذابات 

 كثيرة . ثم تنيح بسالم . 
 تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمينصالته 

 إستشهاد القديس سمعان كلوبا أحد السبعين رسوالً  أبيب9
 في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سمعان الرسول وهو: 

 + القديس سمعان " حلفى" كلوبا أحد السبعين رسوالً 
يوس القيصوري + ابن كلوبا شقيق يوسف البار خطيوب موريم العوذراء كموا يوذكر كول مون يوسواب

(. وابيفووانيوس 4:  11، الجووزء الرابووع )فصوول 22فصوول  0فووي كتوواب توواريخ الكنيسووة الجووزء 
 .Hegesippusوهيجيسيبوس 

 (.15:  29+ ابن حلفى هو كلوبا زوج مريم الشقيقة الصغري للقديسة مريم العذراء) يو 
 

 + نال نعمة المعزي في علية صهيون.
قووديس يعقوووب الرسووول فجووذب كثيوورين موون اليهووود إلووى + رسووم أسووقفا علووى أورشووليم . بعوود ال

اإليموان بالسويد المسويح وصونع اهلل علوى يديوه آيووات كثيورة وكوان يحوض علوى العفوة والطهووارة، 
 وسمع به ترايان فاستحضره وعذبه كثيرا ثم قطع رأسه وكان له من العمر مائة وعشرون سنة 

 صالته تكون معنا . آمين
 نوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسيةنياحة القديس البابا كالديا
م تنيح البابا كالديانوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسية  211في مثل هذا اليوم من سنة 

 طوبة  8. كان رجال عالما فاضال ممدوح السيرة فانتخب بطريركا في 
يعظ ويهذب شعبه م ( بعد نياحة سلفه البابا مركيانوس ، فاستمر يعلم و  251يناير سنة  4) 

 إلى أن تنيح بسالم بعد أن أقام على الكرسي مدة أربع عشرة سنة وستة أشهر . 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
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بشرت ببور فوي جماعوة عظيموة هووذا شوفتاي لوم امنعهموا انوت يوا رب  -9 " -(:1،9: 09مزمور العشية )مز
 " ين الحماة و اقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي.و اصعدني من جب الهالك من ط -1علمت. 

  ز و  قاا يم 
     ن ز  ع ذوا  يا  ع ذ ناذا يا أت" اوحبه إا"  ص  وقال    با  و نلق = بشرت بعدلك جماعة عظيمة

 نل  ا نحتدل ذاا قايوا  ا ت  يل قا ب 
فدد  يءددتسيع قا ءددول إاّل أا ي دداب قادد وح قارددب  يضددع قاندد ا وي ددب قاددند  غيدد ة  لتاذددم = هوووذا ال أمنووع شووفتي

 ال ءيح 
قاننيءدم تؤءد  علد" قا ءديح قاصدل ة  وقا ءدول إي انده ادي  ذ ءديح ضدايف ذدل ذإاده = أقام على الصخرة رجلويّ 

و له    أول آيم ف  إنجيل      )إنجيل قاربق (  ن ا  ال قاد ب اذسد   إلعلد"  دله قاصدل ة أذند" ننيءدت   إل 
 يح  و إذا قهلل قاح   ( حيا  ال أا قا ء18-16:16) ت

 قا وح قارب  يروب قا ءل ويءال ااا قاس يق ايت  وق ع لاا = سهل خطواتي
 

 -(:20-1:1مرإنجيل العشية )
 و تعجب من عدم ايمانهم و صار يطوف القرى المحيطة يعلم. -1 " 
 .و دعا االثني عشر و ابتدا يرسلهم اثنين اثنين و اعطاهم سلطانا على االرواح النجسة -1
 و اوصاهم ان ال يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط ال مزودا و ال خبزا و ال نحاسا في المنطقة. -8 
 بل يكونوا مشدودين بنعال و ال يلبسوا ثوبين. -9 
 و قال لهم حيثما دخلتم بيتا فاقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك. -20 
ك و انفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة و كل من ال يقبلكم و ال يسمع لكم فاخرجوا من هنا -22 

 عليهم الحق اقول لكم ستكون الرض سدوم و عمورة يوم الدين حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة.
 فخرجوا و صاروا يكرزون ان يتوبوا. -21
 " و اخرجوا شياطين كثيرة و دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. -20 

 إنجيل قاا يم:
يم قات  يل قنين" ع    ولادك ايؤءءدوق  لندوت قهلل  وأعسدا ا ءدلسانًا علد" ق  وقح قانجءدم  و دو  نا ن   إ ءاا

و دا ا  دع  دول قاد ب فد  إنجيدل ذدان  إليدا ذندّ   دا أعءد  . أوصواهم أن ال يحملووا شويئاً ياوااا فنء ع  دول قاءديب 
وبوا وأخرجوا شياطين كثيرة. ودهنوا فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتبلول قا تنليا عل" أ وقااا إا"  لنوت قهللإل 

[  ددداء  ددا قاسذياددم 3[ تحدد    ددا قا ددياسيا ]2[ توذددم ]1 ددلق  ددو  لنددوت قهلل ] بزيووت مرضووى كثيوورين فشووفوهم
 قاربي م  و لق  ا ناا يذ   ذه نل  ا أ ءله قاءيب قا ءيح و ناا      

 
 " االمم باعماله. احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين -2 "  -:(2: 204مز)مزمور باكر 
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دعوا بإسمه  ز و  ذان :  له نانت ن قزة  دا       و دله بعدوة اندل  دؤ ا عد ف أا قا ءديح = إعترفوا للرب وا 
 أت" اه ذااحياة ق ذبيم وأنه ياواه ف  بقع  الرلق 

ا نداا اا ذين دوان قجع  اجزة إذ قء إصذع إنيدانو ، ونيدف إنت د ت قا ءديحيم فد  ندل قاادا= حدثوا بجميع عجائبه
 نل قااااا يراو اا 

 
 -(:00-21:20مرإنجيل باكر )

و فيما هو خارج الى الطريق ركض واحد و جثا له و ساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل الرث  -21 " 
 الحياة االبدية.

 فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو اهلل. -28 
 تزن ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تسلب اكرم اباك و امك.انت تعرف الوصايا ال  -29 
 فاجاب و قال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. -10 
فنظر اليه يسوع و احبه و قال له يعوزك شيء واحد اذهب بع كل ما لك و اعط الفقراء فيكون لك كنز  -12 

 في السماء و تعال اتبعني حامال الصليب.
 غتم على القول و مضى حزينا النه كان ذا اموال كثيرة.فا -11 
 فنظر يسوع حوله و قال لتالميذه ما اعسر دخول ذوي االموال الى ملكوت اهلل. -10 
فتحير التالميذ من كالمه فاجاب يسوع ايضا و قال لهم يا بني ما اعسر دخول المتكلين على االموال  -14 

 الى ملكوت اهلل.
 ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت اهلل.مرور جمل من  -15 
 فبهتوا الى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع ان يخلص. -11 
فنظر اليهم يسوع و قال عند الناس غير مستطاع و لكن ليس عند اهلل الن كل شيء مستطاع عند  -11 

 اهلل.
 اك.و ابتدا بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء و تبعن -18 
فاجاب يسوع و قال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او  -19 

 اوالدا او حقوال الجلي و الجل االنجيل.
اال و ياخووذ مئووة ضووعف االن فووي هووذا الزمووان بيوتووا و اخوووة و اخوووات و امهووات و اوالدا و حقوووال مووع  -00 

 "  الحياة االبدية.اضطهادات و في الدهر االتي 
ءدؤقل قا داب قاغند  الءديب = وقال يا بنيًّ موا أعسور دخوول المتكلوين علوى األمووال إلوى ملكووت اهلل إنجيل ذدان :

و ب ذا ناجيدل قاي يدم  تد" و د    واو دا  واندا  دله قااذدا ة عدا وجدوب  ماذا أعمل ألرث الحياة األبديوةقا ءديح 
نجيدل ذدان  ي د ح قنتنال عل" قهلل وحبه اا ت ب ءو  ف  إ نجيل        وضوعنا  و قال ص وقاحياة ق ذبيدم وق 

اّل 3[ حدددظ قاوصددايا ]2[ ذانتنددال علدد" قهلل وحددبه ]1نيددف؟ ] [ نذيددع نددل  ددئ وقا رصددوب أال نذيددع فاددً  نددل  ددئ وق 
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اوانا  نيف نحيا وانا قا رصوب أا ال نيق ف  أا قا ال ض انًا احياتنا وأا نرصه يءذب عبا إس ئناا فاهلل  و ي
سويأخذ مئوة ضوعف موع واندا الحدظ أنده . يأخوذ مئوة ضوعف ويأخوذ الحيواة األبديوةو ا يت ك  ئ  جل قا ءيح 

 و لق  ا حبث ا      إضطهادات
 

 -(:28:4-20:0تي1البولس )
 (21-20:0تي1)
 و اما انت فقد تبعت تعليمي و سيرتي و قصدي و ايماني و اناتي و محبتي و صبري. -20 " 
داتي و االمي مثل ما اصابني في انطاكية و ايقونية و لسترة اية اضطهادات احتملت و من و اضطها -22 

 الجميع انقذني الرب.
 و جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. -21 
 و لكن الناس االشرار المزورين سيتقدمون الى اردا مضلين و مضلين. -20 
 على ما تعلمت و ايقنت عارفا ممن تعلمت.و اما انت فاثبت  -24 
و انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخالص بااليمان الذي في المسيح  -25 

 يسوع.
 كل الكتاب هو موحى به من اهلل و نافع للتعليم و التوبيخ للتقويم و التاديب الذي في البر. -21 
 "  متاهبا لكل عمل صالح لكي يكون انسان اهلل كامال -21 
 (28-2:4تي1)
انا اناشدك اذا امام اهلل و الرب يسوع المسيح العتيد ان يدين االحياء و االموات عند ظهوره و  -2 إل 

 ملكوته.
 اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب و غير مناسب وبخ انتهر عظ بكل اناة و تعليم. -1 
يه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين النه سيكون وقت ال يحتملون ف -0 

 مستحكة مسامعهم.
 فيصرفون مسامعهم عن الحق و ينحرفون الى الخرافات. -4 
 و اما انت فاصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك. -5 
 فاني انا االن اسكب سكيبا و وقت انحاللي قد حضر. -1 
 هدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت االيمان.قد جا -1 
و اخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل و ليس لي فقط بل  -8 

 لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا.
 بادر ان تجيء الي سريعا. -9
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كي و كريسكيس الى غالطية و الن ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر و ذهب الى تسالوني -20 
 تيطس الى دلماطية.

 لوقا وحده معي خذ مرقس و احضره معك النه نافع لي للخدمة. -22 
 اما تيخيكس فقد ارسلته الى افسس. -21 
 الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت و الكتب ايضا و ال سيما الرقوق. -20 
 رورا كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله.اسكندر النحاس اظهر لي ش -24 
 فاحتفظ منه انت ايضا النه قاوم اقوالنا جدا. -25 
 في احتجاجي االول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني ال يحسب عليهم. -21 
 و لكن الرب وقف معي و قواني لكي تتم بي الكرازة و يسمع جميع االمم فانقذت من فم االسد. -21 
الرب من كل عمل رديء و يخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى دهر الدهور  و سينقذني -28 

 إل امين.
نجيل      = جميع الكتب الموحى بها من اهلل    ءاام ذوا  قا ءول اتل يله تي وياو  نء ع فياا  قاذوا : وق 

. أخيورًا وُضوع لوي إكليول جاهدت الجهاد الحسون.وناا  لق ع ل  دا       = إكرز بالكلمة وح" ذه  ا قهلل    
فادو قادلي ن د   قا ءديحيم فد   مورقس أنوه نوافع للخدموة لق يرال أيضًا عدا  د     يدا نءد ع عذدا ة عدا = البر

  لق ع له قهلل  ع نل  ءله = وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازةإف يريا وءاعب ذوا  نيي ًق   
 

 -(:24-2:5بط2الكاثوليكون )
لذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ان اطلب الى الشيوخ ا -2 " 

 يعلن.
 ارعوا رعية اهلل التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط. -1 
 و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة للرعية. -0 
 ليل المجد الذي ال يبلى.و متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اك -4 
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضع الن اهلل  -5 

 يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة.
 فتواضعوا تحت يد اهلل القوية لكي يرفعكم في حينه. -1 
 بكم. ملقين كل همكم عليه النه هو يعتني -1 
 اصحوا و اسهروا الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم. -9 
يثبتكم  و اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم و -20 

 و يقويكم و يمكنكم.
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 له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. -22 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا و شاهدا ان هذه هي نعمة اهلل  -21

 الحقيقية التي فيها تقومون.
 تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم و مرقس ابني. -20 
 "  موا بعضكم على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امينسل -24 

 قانايواينوا:
ننال الاك يرذل أي أاا و نلق نل  ءول ذل نل  نا  حتد" = شريك المجد العتيدذس   يرول أنه قا يخ )قانا ا( 

 .إرعوا رعية اهللووصيم ذس   ال عاة  . إكليل المجد الذي ال يضمحل
 -(:5:21-01:25أعكسيس )اإلبر 
 (42-01:25أع)
 ثم بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع و نفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. -01 " 
 فاشار برنابا ان ياخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس. -01 
 ذهب معهما للعمل ال ياخذانه معهما.و اما بولس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بمفيلية و لم ي -08 
 فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما االخر و برنابا اخذ مرقس و سافر في البحر الى قبرس. -09 
 و اما بولس فاختار سيال و خرج مستودعا من االخوة الى نعمة اهلل. -40 
 "  فاجتاز في سورية و كيليكية يشدد الكنائس -42 
 (5-2:21أع)
م وصل الى دربة و لسترة و اذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امراة يهودية مؤمنة و لكن اباه ث -2  "

 يوناني.
 و كان مشهودا له من االخوة الذين في لسترة و ايقونية. -1 
فاراد بولس ان يخرج هذا معه فاخذه و ختنه من اجل اليهود الذين في تلك االماكن الن الجميع كانوا  -0 

 ون اباه انه يوناني.يعرف
و اذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل و المشايخ الذين في  -4 

 اورشليم ليحفظوها.
 " فكانت الكنائس تتشدد في االيمان و تزداد في العدد كل يوم. -5 

 قنذ نءي :
"  ذ ص  إلًق ال ناتا او  أينا ل فات ذيا  عاة عا ف قق      وذوا  يا ل اب       ع ذ ناذا ول اذاا إا

قاننيءم، فالق وق ب فنحا ذ  ، وانا قهلل قالي يروب قاننيءم يحول نل  له قال فات ا جب إء ه  فل ف      
ي اا ا ص  أيضا  نف يريا ذل  ع ذوا  ناا ءذب لي  وق 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم األول من شهر بشنس(

 

 
646 

                       اليوم األول من شهر بشنس

 العذراء مريمميالد القديسة 

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،5،0: 81مز)
 (41-08:20)لو
 (2،8: 41مز)

 (50-05:21)مت
 (21-2:9)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (20-2:2يو1)
 (24-2:2)أع
 (25،24: 44مز)

 (51-09:2)لو

 
 -(:51-09:2لوإنجيل القداس )

 الى مدينة يهوذا.فقامت مريم في تلك االيام و ذهبت بسرعة الى الجبال  -09 " 
 و دخلت بيت زكريا و سلمت على اليصابات. -40 
 فلما سمعت اليصابات سالم مريم ارتكض الجنين في بطنها و امتالت اليصابات من الروح القدس. -42 
 و صرخت بصوت عظيم و قالت مباركة انت في النساء و مباركة هي ثمرة بطنك. -41 
 ي الي.فمن اين لي هذا ان تاتي ام رب -40 
 فهوذا حين صار صوت سالمك في اذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. -44 
 فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. -45 

 فقالت مريم تعظم نفسي الرب. -41
 و تبتهج روحي باهلل مخلصي. -41 
 النه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ االن جميع االجيال تطوبني. -48 
 الن القدير صنع بي عظائم و اسمه قدوس. -49 
 و رحمته الى جيل االجيال للذين يتقونه. -50 
 صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. -52 
 انزل االعزاء عن الكراسي و رفع المتضعين. -51 
 اشبع الجياع خيرات و صرف االغنياء فارغين. -50 
 عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة. -54 
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 كما كلم اباءنا البراهيم و نسله الى االبد. -55 
 " فمكثت مريم عندها نحو ثالثة اشهر ثم رجعت الى بيتها. -51 

 إنجيل قاربق :
 عا زيا ة قاال قء   يا  ايصاذات

حدديا صدا  قا ءديح فدد  ذسنادا ل ذددت اتلدبا )فاا ءديح أتدد" ايلدبا( وندل  ددا صدا  قا ءدديح = وذهبوت إلووى الجبول
دم قالب م  ول ذت الجذال وقاجذال ت ي  الءد اويات، و ندلق ندل  دا يحيدا قا ءديح بقللده تجدبه يحيا فيه يتءا ذص

يحيا ف  قاء اويات  ونجب ا تءذح و دله ءد م   يدزة ا دا يحيدا قا ءديح فدياا  ذدل حين دا زق ت قايصداذات إ دتبت 
ويدديض علد" قآللد يا قايصاذات  ا قا وح قارب   و نلق نل  ا آ ا ذاا ءيح تج    دا ذسنده أنادا   داء حد  

فداا وح قاردب  يدبعونا  ا = مباركة أنِت في النساء(  و الق  اات قايصاذات قات  إ تبت ذداا وح 39-37:7)يو
من أين لوي هوذا أن توأتي إلوىَّ نذا ك قاال قء أا قهلل ون جب ا، و نلق أء تاا قايصاذات قا  لوءة  ا قا وح قارب  

 .أم ربي
 

 -20و بنت صور اغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية.  -21 " -(:25،24 :44مزمور إنجيل القداس )مز
بمالبس مطرزة تحضر الى الملك في اثرها  -24كلها مجد ابنة الملك في خدرها منسوجة بذهب مالبسها. 

 "  عذارى صاحباتها مقدمات اليك.
  ز و  قاربق : 

ا )صدو    دز اب دا(، وقاابيدم قاتد  تدد ح قا ءديح ياذدبه أي يءدجب اده ندل ق  د= وله تسجد بنوات صوور بالهودايا
= ويتلقون وجَهُه أغنيواء شوعب األرض لب قا ءيح    قني اا ذه وتءذيحه و لق  ا ع لته قايصاذات يا  د يا  

فدد  ت ج ددم ذيدد وت إلذنددت صددو  أغندد" قا دداوب تت ضدد" وجاددِك ذابيددمإل صددو  نددانوق أغندد" أغنيدداء ق  ض، نجددب ا 
وقا رصدددوب قاننيءدددم  وجهوووكِ اواوا إ ضددداؤه ذادددبقيا ا، وفددد  ذيددد وت يردددول قاننيءدددم يت ضدددوا وجددده قا ءددديح أي يحددد

وقا ان"  تنا ل، ف ا ي ضد" قاننيءدم ذابيدم  دو ي ضد" قا ءديح ع يءداا  وت دي  الادل قء قاتد   دا ين  ادا يند ا 
 دلق يدلن نا ذلي دم قنجت داا قاتد  ناندت  دا بقلدل  غسداة ذاادل ب و دا = كل مجود إبنوة الملوك مون داخولإذنادا  
ضدسااب  انددا  دا قاددبقلل قالدا  ج جلدوب نذدداهلل  ح د ة إ ددا ة ادبا قا ءدديح  و ندلق قاننيءدم فادد   دا قالددا ج آالا وق 

 ءيحاا ف  قابقلل،  ءيحاا فياا، و لق  و  جب ا  وت ي  الال قء قات   جب ا ف  إذناا قالي ف  ذسناا  إلأنوا 
 (5:2 جبًق ف  وءسااإل )زك

 ائل قات  نانت تتحل" ذاا قاال قء   يا إ ا ة الدض= مشتملة متزينة بأشكال كثيرة
 

 بشنس 2  -السنكسار:
 ميالد القديسة العذراء والدة اإلله" 
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في مثل هذا اليووم نعيود بمويالد البتوول الطواهرة مرتموريم والودة اإللوه التوي منهوا كوان الخوالص لجونس البشور . 
ليهمووا متوجووع القلووب ألنووه لووم يكوون ولوودت هووذه العووذراء بمدينووة الناصوورية حيووث كووان والووداها يقيمووان ، وكووان ك

يستطيع أن يقدم قربانا هلل ألنه لم ينجب أوالدا فلما جاء ملء الزمان المعين حسب التدبير اإللهي أرسل مالك 
الرب وبشر الشيخ يواقيم والدها حينما كان قائما في الجبل يصلي بقوله : " ان الورب يعطيوك نسوال يكوون منوه 

ل لوقتوه موقنوا ومصودقا بموا قالوه لوه الموالك وأعلوم زوجتوه حنوة بموا رأى وسومع خالص العالم " فنزل من الجب
ففرحت وشكرت اهلل ونذرت نذرا أن الذي تلده يكون خادما هلل في بيته كل أيوام حياتوه وبعود ذلوك حبلوت وولودت 

نوا ولربنوا هذه القديسة وأسمتها مريم التي أصبحت ملكة نساء العالمين . وبها نلنوا النعموة شوفاعتها تكوون مع
 " المجد دائًما . آمين

 ميالد القديسة العذراء مريم.
وابت ف   بينم قاناص ة حيث ناا يريا وقابق ا  وناا وقابق ا ال ينجذاا  وأ ءل قا ب   نه ايذ   قا يخ يوق يا  

جذددل وقاددب ا حين ددا ندداا  ائ ددًا فدد  قاجذددل يصددل : إا قادد ب ياسيددك نءددً  ينددوا  ندده لدد ص قااددااا  فنددزل  ددا قا
  صب ًا وألذ  زوجته فنل ت نل ًق أا قالي تلبه ينوا لاب ًا هلل ف  ذيته نل أياا حياته 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 دخول السيدة العذراء إلى الهيكل بأورشليم وهي إبنة ثالث سنين ألنها كانت نذرًا هلل.  كيهك0
 نياحة سيدتنا العذراء والدة اإلله.  طوبه12
 تذكار بناء أول كنيسة للعذراء مريم بمدينة فيلبي.  بؤونه12
 صعود جسد البتول الطاهرة العذراء مريم.  مسرى21
 
 

 السنكسار اليوم
 سنوات0قديم القديسة العذراء مريم الى الهيكل بأورشليم سن تذكار ت كيهك0

في مثل هذا اليوم تذكار دخول السيدة البتوول والودة اإللوه القديسوة موريم إلوى الهيكول ، وهوي ابنوة 
ثالث سنوات ، ألنها كانت نذرا هلل ، وذلك انه لما كانت أمها حنة بغير نسل ، وكانت لذلك مبعودة 

فكانوت حزينوة جودا هوي والشويخ الكوريم يوواقيم زوجهوا ، فنوذرت هلل نوذرا ،  من النساء في الهيكل ،
وصلت إليه بحورارة وانسوحاق قلوب قائلوة "إذا أعطيتنوي ثمورة فوإني أقودمها نوذرا لهيكلوك المقودس" ، 
فاسووتجاب الوورب لهووا ورزقهووا هووذا القديسووة الطوواهرة فأسوومتها مووريم ، ولمووا رزقووت بهووا ربتهووا ثووالث 

ى الهيكوول مووع العووذارى ، حيووث أقامووت اثنتووي عشوورة سوونة ، كانووت تقتووات سوونوات ثووم مضووت بهووا إلوو
خاللها من يد المالئكوة إلوى إن جواء الوقوت الوذي يوأتي فيوه الورب إلوى العوالم ، ويتجسود مون هوذه 
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التووي اصووطفاها ، حينئووذ تشوواور الكهنووة إن يودعوهووا عنوود موون يحفظهووا ، ألنهووا نووذر للوورب ، إذ ال 
ل بعد هذه السن فقرروا إن تخطب رسميا لواحد يحول لوه إن يرعاهوا يجوز لهم إن يبقوها في الهيك

ويهتم بشئونها ، فجمعوا من سبط يهوذا اثني عشور رجوال أتقيواء ليودعوهوا عنود أحودهم ، وأخوذوا 
عصيهم وادخلوها إلى الهيكل ، فاتوت حماموة ووقفوت علوى عصوا يوسوف النجوار ، فعلمووا إن هوذا 

يقا بووارا ، فتسوولما وظلووت عنووده إلووى إن آتووى إليهووا المووالك األموور موون الوورب ، الن يوسووف كووان صوود
 جبرائيل وبشرها بتجسد االبن منها لخالص آدم وذريته . 
 شفاعتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد القديس صليب الجديد
د ولد م إستشهد القديس صليب الجدي 2521للشهداء سنة  119في مثل هذا اليوم من سنة 

هذا القديس ببلدة ابشادات القريبة من هور بمركز ملوي وتسمي باسم صليب وتعلم علوم البيعة 
. ولما أصبح شابا أراد أن يحيا حياة البتولية لكن والديه زوجاه بغير إرادته من إحدى قريباته 

وجية في فوجد عند زوجته نفس الميل لحياة البتولية فاتفقا على ذلك وعاشا تحت سقف بيت الز 
بتولية كاملة . وكان القديس صليب يقضي اكثر أوقاته مع اآلباء الرهبان باألديرة يستمع إلى 
نصائحهم مداوما الصالة متشفعا بالعذراء ان تعينه في جهاده . وذات يوم قبض عليه جماعة 

السجن من األشرار وأقاموا عليه دعاوى كثيرة كاذبة فاعترف جهارا بالسيد المسيح فأودعوه في 
وكانت زوجة السجان تراه من طاقة السجن مصليا طوال الليل وامرأة مضيئة تقول له " اصبر 
فستنال إكليل الشهادة وسيعينك رئيس المالئكة ميخائيل ، وبعد ذلك أرسله الوالي إلى القاهرة 

تظهر له  مقيدا بالسالسل فأقام في السفينة عدة أيام بدون طعام مداوما الصالة والقديسة العذراء
وتقويه ولما وصل إلى القاهرة أوقفوه أمام الملك األشراف قانصوة الغوري فأعترف أمامه بالسيد 
المسيح فغضب الملك وأرسله إلى القاضي ليحكم عليه . ولما رأى القاضي إصراره على االعتراف 

لوا صليبا من بالسيد المسيح بكل شجاعة حكم بإعدامه وأوكل ذلك إلى أحد أمراء المماليك ، فعم
خشب وسمروا عليه القديس ثم رفعوه مصلوبا على ظهر جمل وطافوا به شوارع القاهرة فكان 

فرحا انه حسب أهال أن يهان من أجل اسم المسيح بعد ذلك أنزلوه من على الجمل وأخذوا يعدونه 
اسم ربنا  باإلفراج عنه أن رجع عن رأيه لكن القديس صرخ قائال " أنا ال أموت إال مسيحيا على

لهنا مخلصنا يسوع " فأمر األمير بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة . وصار جسده الطاهر  وا 
مطروحا في وسط نار أشعلوها ثالثة أيام ولم يحترق إلى أن أتى بعض المؤمنين وأخذوا الجسد 

شر بكرامة الطاهر وأتوا به إلى القالية البطريركية بحارة زويلة فاستقبله البابا يؤانس الثالث ع
عظيمة بكنيسة العذراء األثرية بحارة زويلة بالقاهرة وحفظه فيها . وفي حبرية قداسة البابا 

سمح ألسقف ملوي نيافة األنبا ديمتريوس بنقل جزء من رفات  221شنودة الثالث البطريرك 
م ، بركة 2981ش  2100من بؤونة  25القديس إلى كنيسة العذراء مريم بابشادات وذلك في 
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 لواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .ص
 نياحة والدة اإلله القديسة مريم العذراء طوبه12

م تنيحت القديسة الطاهرة مريم العذراء والدة اإلله حيث عاشت  48في مثل هذا اليوم من سنة 
نة . بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء في بيت القديس يوحنا الحبيب خمس عشرة س

كانت تتردد على القبر المقدس كثيرا وتصلي هناك فأعلمها الروح القدس بموعد انتقالها ففرحت . 
فأجتمع اآلباء الرسل فباركتهم العذراء ثم جاء السيد المسيح بنفسه مع مالئكته القديسين واستلم 

لوه إلى روحها الطاهرة وصعد بها إلى السماء أما جسدها الطاهر فكفنه اآلباء الرسل وحم
الجثمانية ليدفنوه في جبل يهوشافاط وفي الطريق حأول أحد اليهود منعهم من ذلك وأمسك 

بالتابوت . فانفصلت يداه عن جسده وفيتا معلقتين فندم وبكى على سوء فعله وبتوسالت اآلباء 
الرسل القديسين عادت يداه كما كانت فآمن لوقته بالرب يسوع . ثم أكمل الرسل سيرهم حتى 

صلوا الجثمانية ودفنوها هناك بإكرام جزيل وكانت سنو حياتها على األرض نحو ستين عاما ، و 
 شفاعتها المقدسة فلتكن معنا آمين .

 نياحة القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس الكبير
م تنيح القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس الكبير .  091في مثل هذا اليوم من سنة 

ب العظيم مع أخوته من ذوي الفضيلة ، كما كان بليغا في علم المنطق واللغة كان هذا اال
اليونانية ، وكان شديد الغيرة على األمانة المستقيمة . ولما عرفت عنه هذه الصفات الصالحة 

والخالل الحسنة أختير وغما عنه لرتبة األسقفية . فرسم على مدينة نيسس ، فرعى رعية 
يها احسن رعاية ، حيث أضاء النفوس بمواعظه ومصنفاته ، وشرح اكثر المسيح التي أؤتمن عل

 018األسفار المقدسة . وقد نفي ، ولكنه عاد بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير إلى نيسس سنة 
بسبب هرطقة مقدونيوس  082مز ولما اجتمع اآلباء المئة والخمسون بمدينة القسطنطينية سنة 

س ، كان هذا االب أحد الحاضرين . وقد أفحم هذا االب سبليوس بطريركها ، بامر الملك ثاؤدسيو 
ومقدونيوس وأبوليناروس مفندا أراءهم الكفرية كما فل بسيف خطبه حجج الملحدين . وقد قيل 

عنه انه عندما كان يصلي القداس اإللهي كان يري الشاروبيم على المذبح . ولما كملت له ثالث 
إليه أخوه القديس باسيليوس ليفتقده . ألنه كان قد مرض من وثالثون سنة في األسقفية ، آتي 

كثرة النسك ، فتلقاه بفرح . ولما عزم القديس غريغوريوس ان يقيم القداس ، أخذته غفوة ، 
وظهرت له السيدة العذراء وقالت له اليوم ستأتي إلينا . وقد تنيح في نفس اليوم ، فصلى عليه 

 رام جزيل . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .أخوه القديس باسيليوس ودفنوه بإك
 نياحة القديسة إيالرية إبنة الملك زينون

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة البارة إيالرية ابنة الملك زينون الذي كان أرثوذكسيا محبا 
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ما وعلمهما أصول للكنيسة . ولم يرزق سوي إيالرية وأختا لها اسمها ثاؤبستا ، فهذبهما أبوه
الدين القويم . ونشأت إيالرية على حب الوحدة وخطر على بالها فكر الرهبنة ولباس اإلسكيم . 
فخرجت من بالط أبيها وتزينت بزي الرجال وأتت إلى ديار مصر حيث كان عمرها وقتئذ ثماني 

نبا بمويه عشرة سنة . ومن هناك قصدت برية القديس مقاريوس ، وقابلت رجال قديسا اسمه األ 
وعرضت عليه رغبتها في الرهبنة ، وترهبت باسم الراهب إيالري . وبعد ثالث سنوات عرف 

القديس األنبا بمويه أنها إيالرية ابنة الملك زينون ، فكتم أمرها وجعلها في مغارة وكان يفتقدها 
ذ لم تظهر لها لحية ، ظن الشيوخ ان ها من حين ألخر ، حيث أقامت خمس عشرة سنة . وا 

خصي فكانوا يدعونها " إيالري الخصي " . أما أختها ثاؤبستا فقد اعتراها شيطان رديء ، وانفق 
عليها والدها ماال كثيرا دون جدوي . وأخيرا أيشار عليه رجال بالطه ان يرسلها إلى شيوخ 

كة شيهيت ، الن صيت قداساهم كان قد بلغ كل البالد الرومانية . فأرسلها مع أحد عظماء الممل
ترافقه حاشية من الجند والخدم ، وسلمه كتابا إلى شيوخ البرية يبثهم آلمه ، ويذكر لها ان اهلل 
تعالي قد رزقه ابنتين ، واحدة خرجت ولم تعد وال يعلم مكانها وال أخبارها ، واألخرى قد اعتراها 

لهم الصالة شيطان رديء يعذبها دواما . وكان يتمني ان يكون له بها عزاء عن أختها ، ويسأ
عليها ليشفيها الرب مما قد ألم بها . فلما وصلت األميرة بحاشيتها برية شيهيت وقرا الشيوخ 

كتاب الملك ، وصلوا عليها أياما كثيرة فلم تبرا . وأخيرا قرر رأى اآلباء ان يأخذها القديس إيالري 
أخذها ، وقد عرفت الخصي " إيالرية أختها " ويصلي عليها فامتنع . ولكن الشيوخ ألزموه ف

القديسة انها أختها وأما هي فلم تعرفها . فكانت إيالرية تعانق أختها وتقبلها وتخرج فتبكي كثيرا 
. وبعد أيام قليلة برئت أختها من مرضها فأخذها القديس إلى الشيوخ وقال لهم : بصلواتكم أيها 

لما وصلت إليه فرح مع كل أهل اآلباء قد وهبها اهلل الشفاء . فأعادوها إلى والدها بسالم . ف
القصر لعودتها اليهم سالمة ، وشكروا السيد المسيح كثيرا وبعد ذلك سألها : كيف كان حالها في 
برية شيهيت ؟ فقالت : ان القديس إيالري الذي شفاها ، ثم حكت له القصة كاملة ، فساورته 

إيالري الذي أبرا ابنته لينال  الشكوك في ذلك الراهب ، وأرسل إلى الشيوخ يطلب إرسال القديس
بركته . ولما أمره الشيوخ بالذهاب إليه بكى بكاء حارا أمام الشيوخ متوسال إليهم ان يعفوه من 

الذهاب . فقالوا له هذا ملك بار محب للكنيسة المقدسة ، والواجب يحتم عدم مخالفته كما 
معه . ثم أختلي الملك والملكة به أوصتنا الكتب . وبعد جهد ذهب إلى الملك فسلم عليه هو ومن 

وقاال : كيف كنت أيها القديس تعانق األميرة ؟ فقال لهما الراهب احضروا لي اإلنجيل وتعهدا لي 
أنكما ال تحوال دون عودتي إلى البرية إذا أجبتكما إلى طلبكما . فاحضرا له اإلنجيل وتعهدا له كما 

قائال : انا " ابنتكما أيالرية " ، ثم روت لهما حالها  أراد ، فأجابهما إلى طلبهما ، وعرفهما بنفسه
من يوم خروجها إلى تلك اللحظة ، فعال صوت والديها بالبكاء ، وحدث هرج كثير في القصر ، 
ومكثت ثالثة اشهر ، ثم أرادت العودة إلى حيث كانت ، فلم يطلقاها إال بعد ان ذكرتهما بالعهد 
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والي مصر يأمر ان يرسل إلى البرية كل عام مائة إردب قمح الذي قطعاه لها . وكتب الملك إلى 
وستمائة قسط زيت وكل ما يحتاج إليه رهبان الدير . وقد اهتم الملك ببناء القاللي كما بني قصرا 
بديعا بدير القديس مقاريوس . ومنذ ذلك الحين ازداد عدد الرهبان في تلك البرية . أما القديسة 

ودتها من عند أبيها إلى البرية خمس سنوات ، ثم تنيحت بسالم ، ولم إيالرية فقد أقامت بعد ع
 يعلم أحد انها كانت فتاة إال بعد نياحتها . صالتها تكون معنا آمين .

 تكريس أول كنيسة لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء بفيلبى )حالة الحديد( بؤونه12
على اسم البتول كلية الطهر السيدة مريم  في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار بناء أول كنيسة

والدة اإلله التي كان بواسطتها خالص آدم ونسله وذلك أنه لما بشر الرسواًلن بولس وبرنابا بين 
األمم آمن كثيرون منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها كنيسة على اسم البتول والدة اإلله . وصار 

نعيد لها عيدا روحيا ألنها ولدت مخلص  تكريسها في مثل هذا اليوم ولذا يجب علينا أن
 المسكونة .شفاعتها تكون معنا . آمين
 إستشهاد القديس تيموثاؤس المصري

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس تيموثاؤس الذي من مصر القديمة كان من أجناد أريانا والي 
جمع وأخذ األمر أنصنا ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة األوثان وثب هذا الجندي في وسط ال

ومزقه قائال " ليس اله إال يسوع المسيح ابن اهلل الحي " فغضب الوالي وأمسكه من شعره وطرحه 
إلى األرض وأمر بضربه حتى تهرأ لحمه وكان يصرخ قائال : " يا سيدي يسوع المسيح أعني . 

وهو يصيح : " فليس اله أال أنت " فنظر الرب إلى صبره وأرسل مالكه فشفاه فعاد إلى الوالي 
ليس اله إال يسوع المسيح ابن اهلل الحي " فشدد عليه العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل 

 الشهادة . صالته تكون معنا . آمين
 نياحة البابا القديس كردونوس الرابع من باباوات الكرازة المرقسية

نوس الرابع من باباوات م ( تنيح البابا القديس كردو  201يونية سنة  25في مثل هذا اليوم ) 
الكرازة المرقسية وقد تعمد هذا األب من يد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية . وتعلم 

سبتمبر سنة  5توت )  1علوم الكنيسة وبعد نياحة البابا ميليوس رسم بابا للكرسي المرقسي في 
دى عشرة سنة وشهرا واثني م ( فرعى شعبه أحسن رعاية بالوعظ والتعليم واإلرشاد مدة إح 95

 عشر يوًما وتنيح بسالم صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 صعود جسد القديسة مريم العذراء مسرى21

في مثل هذا اليوم كان صعود جسد سيدتنا الطاهرة مريم والدة اإلله فأنها بينما كانت مالزمة 
السعيد الذي فيه تنطلق من رباطات الجسد أعلمها الصالة في القبر المقدس ومنتظرة ذلك الوقت 

الروح القدس بانتقالها سريعا من هذا العالم الزائل ولما دنا الوقت حضر التالميذ وعذارى جبل 
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ذا بالسيد المسيح قد حضر إليها وحوله ألوف  الزيتون وكانت السيدة مضطجعة علي سريرها . وا 
تها الدائمة المعدة لها فسرت بذلك ومدت يدها وباركت ألوف من المالئكة . فعزاها وأعلمها بسعاد

التالميذ والعذارى ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد ابنها وألهها يسوع المسيح فأصعدها إلى المساكن 
العلوية آما الجسد الطاهر فكفنوه وحملوه إلى الجسمانية وفيما هم ذاهبون به خرج بعض اليهود 

سك أحدهم بالتابوت فانفصلت يداه من جسمه وبقيتا معلقتين في وجه التالميذ لمنع دفنه وأم
حتى آمن وندم علي سوء فعله وبصلوات التالميذ القديسين عادت يداه إلى جسمه كما كانتا . 
ولم يكن توما الرسول حاضرا وقت نياحتها ، واتفق حضوره عند دفنها فرأي جسدها الطاهر مع 

أسرع وقبل جسد الطاهرة القديسة مريم " فأسرع وقبله .  المالئكة صاعدين به فقال له أحدهم : "
وعند حضوره إلى التالميذ أعلموه بنياحتها فقال : " أنا ال أصدق حتى أعاين جسدها فأنتم 

تعرفون كيف أني شككت في قيامة السيد المسيح " . فمضوا معه إلى القبر وكشفوا عن الجسد 
الرسول كيف أنه شاهد الجسد الطاهر مع المالئكة  فلم يجدوه فدهش الكل وتعجبوا فعرفهم توما

صاعدين به . وقال لهم الروح القدس : " أن الرب لم يشأ أن يبقي جسدها في األرض " وكان 
الرب قد وعد رسله األطهار أن يريها لهم في الجسد مرة أخري فكانوا منتظرين إتمام ذلك الوعد 

يث تم الوعد لهم برؤيتها وهي جالسة عن الصادق حتى اليوم السادس عشر من شهر مسرى ح
لهها وحولها طغمات المالئكة وتمت بذلك نبوة داود القائلة : " قامت الملكة عن  يمين ابنها وا 
يمين الملك " وكانت سنو حياتها علي األرض ستين سنة . جازت منها اثنتي عشرة سنة في 

شرة سنة عند القديس يوحنا الهيكل وثالثين سنة في بيت القديس يوسف البار . وأربع ع
اإلنجيلي ، كوصية الرب القائل له : " هذا ابنك " وليوحنا : " هذه أمك " شفاعتها تكون معنا . 

 آمين
 201نياحة البابا القديس متاؤس الرابع البطريرك ال 

م ( تنوويح البابووا متوواؤس  2115أغسووطس سوونة  25ش )  2092فووي مثوول هووذا اليوووم موون سوونة 
. وهووو يعوورف باسووم متووى الميوورى . ولوود هووذا األب موون أبوووين مسوويحيين  201أل  الرابووع البطريوورك

تقيين كانا من األبرار الصالحين يعمالن الصدقات والحسنات وهما من أغنياء أهول ميور مون إقلويم 
األشمونين بكرسي قسوقام المعوروف بوالمحرق وكانوت لهموا أراض زراعيوة متسوعة ومواشوي . وقود 

أحوودهم هووذا األب الفاضوول وكووان أحووب أخوتووه عنوود والديووه وكووان اسوومه أوال رزقووا ثالثووة أوالد ذكووور 
جوورجس . وقوود اعتنيووا بتربيتووه وهووذباه بكوول أدب ووقووار ، ولووم يكلفوواه كأخويووه بالعموول فووي الحقوول 
والزراعووة وال برعووي المواشووي بوول جعوواله ينصوورف إلووى القووراءة والتعلوويم حتووى صووار عالمووا بالكتووب 

صوبح قوادرا علوى تفسوير معانيهوا لمون أشوكل عليوه أمرهوا ولموا كبور المقدسة أكثر من أهل جيله وأ
زهد هذا العالم الزائل ومضى إلى دير السيدة العذراء المعوروف بوالبراموس فوي بريوة شويهيت وأقوام 
به ست سنوات فتراءى له في حلم أن أبويه حزينان عليه وعرفوا عنوه أنوه موات ألنهموا لوم يهتوديا 
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لووم أخوتووه فووي الوودير فأشوواروا عليووه بالتوجووه إلووى بلووده لرؤيووة والديووه إلووى مكانووه . فقووام لوقتووه وأع
فمضووى إلووى ميوور وسوولم عليهمووا . فلمووا وقووع نظرهمووا عليووه فرحووا فرحووا عظيمووا وبعوود ذلووك أرادا أن 
يزوجواه فلمووا علووم القوديس موون أخ صووديق لوه بمووا اعتزمووا عليوه هوورب وعوواد إلوى ديووره ثانيووا فتلقوواه 

ر وسووكن مووع هووؤالء القديسووين ، وسوولك معهووم سووبيل المحبووة أخوتووه الرهبووان بالترحوواب والسوورو 
واإلخالص وخدمهم الخدمات الصادقة فزكوه للرهبنة وبعد ذلك رسم قسا على الودير وبعود أيوام مون 
ذلووك لووبس اإلسووكيم المقوودس . وصووار يجهوود نفسووه بالسووهر والصووالة والعبووادة والسووجود أكثوور ممووا 

يل إلى الليل وفي زمن الشوتاء كوان يصووم يوومين فرض على غيره من الرهبان فكان يصوم من الل
يومين واستمر على هذا المنوال مدة حياتوه حتوى اكتسوب رضواء الورب بأعمالوه الصوالحة وعبادتوه 

 المرضية وتقشفه التقوي . 
وطلوووب اآلبووواء والكهنوووة  202ولموووا أنتقووول إلوووى رحموووة اهلل البابوووا مووورقس السوووادس البطريووورك أل 

راعيا صالحا عوضا عنه سألوا رهبان البراري واألديرة عمون يصولح لهوذا  واألراخنةنه أن يقيموا لهم
المركووز السووامي فأرشوودهم إلووى هووذا األب فطلبوووا إليووه الحضووور إلووى مصوور فوورفض إجابووة الطلووب 

 فاضطروا أن يرسلوا جنديا من قبل الدولة فقبض عليه وأتى به مقيدا . 
يسومى يوحنوا وأرادوا أن يرسوموه بطريركوا  وأما أهل مصر فأمسكوا قسا آخر مون الرجوال القديسوين

فوقع خالف بسبب ذلك فقبض الووالي علوى المرشوحين االثنوين وحبسوهما عنوده مودة أربعوين يوًموا 
ولموا طوال اآلموور اجتموع األسوواقفة وأشواروا بعموول قرعوة هيكليوة فعملووت القرعوة أمووام الجمهوور كمووا 

مورة كوان يسوحب اسوم جورجس فوي القرعوة عمل الجند أيضا قرعة فيما بينهم بدار الوالية وفي كول 
وفووي بعووض الليووالي كووان يشوواهد جنوود الوووالي شووبه قنووديل مضوويء فوووق رأس األب جوورجس أثنوواء 
وجووده فووي السووجن فوقووع عليووه اإلختيووار بعوود األخووتالف الكبيوور ورضووي بووه الشووعب فرسووم فووي يوووم 

د الرابوع م ( في عهود السولطان محمو 2110ديسمبر سنة  1ش )  2011هاتور سنة  00األحد 
 العثماني 

وكان االحتفال برسامته فخما عظيما حضره كثيرون من طوائف المسيحيين على أختالف مذاهبهم 
ولمووا اعتلووى الكرسووي البطريركووي فووي القاليووة البطريركيووة بحووارة زويلووة نظوور فووي األحكووام الشوورعية 

والعظمووة فمووا كووان  واألمووور الكنسووية بووال هوووادة وال محابوواة وكووان متواضووعا وديعووا ال يحووب الظهووور
يجلس على كرسي في الكنيسة بل كان يقف بجانبه إلوى انتهواء الصوالة . ومون فضوائله أنوه كوان 
يفتقد األرامل واأليتام وكان يزور المحبوسين في السجون وينظور إلوى الرهبوان المنقطعوين بواألديرة 

ت معيشووته بسوويطة ويعتنووي بووأمرهم ويقضووي مووا يحتوواجون إليووه وكووان محبووا لَلديوورة والكنووائس وكانوو
كعيشة الرهبان في البرية . وساد في أيامه الهدوء والطمأنينة وقد اسوتنارت الكنيسوة بغبطتوه مودة 

 م ( حصل وباء عظيم في مصر أفنى الكثير .  2112ش )  2081رئاسته ، وفي سنة 
، األول وقام برسامة مطرانين على التعاقب لمملكة أثيوبيا بعد وفاة مطرانهوا يوؤانس الثالوث عشور 
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م  2111م إلى سونة  2115األنبا خرستوذللو الثاني ، وأقام هذا المطران على الكرسي من سنة 
في مدة الملك واسيليدس ، والثاني األنبا شنودة األول . وأقام علوى الكرسوي البطريركوي مون سونة 

 م في أيام يوحنا األول .  2194إلى سنة  2111
ن القالية البطريركية فوي حوارة زويلوة ألنوه نقول كرسويه إلوى والبابا متاؤس الرابع كان آخر من سك

 م أول أيام رسامته .  2110حارة الروم في سنة 
وقد قاسى بعض الشدائد إذ دخل الشويطان فوي قلوب رجول مسويحي فصوار يمضوي إلوى بيوت جوامع 
لووم الضوورائب ويغوورم المسوويحيين فاشووتد بهووم الحووال فشووكوه إلووى البابووا فأرسوول إليووه وأحضووره ونهوواه ف

يرتدع عن غيه فحرمه ومات شر ميتة ، ومورة أخورى أتوت إليوه امورأة تشوكو لوه بعلهوا بأنوه طلقهوا 
وتزوج بأخرى فأرسل وأحضره ومعوه امرأتوه الثانيوة وأمور بالتفرقوة بينهموا فامتنعوت المورأة وقالوت : 

فصول بوين كيف يكون هذا وأنا قد حملت منه ؟ " فقال لها البابا البطريورك : " ان السويد المسويح ي
الشرعين " ) بينك وبينها ( ولم تكد المرأة تخرج من القاليوة حتوى نوزل الجنوين مون بطنهوا فحصول 
خووف عظويم بسوبب هووذا الحوادث وانفصول الرجول عنهووا وعواد إلوى امرأتوه األولووى وصوار هوذا البابووا 

 محترما مكرما مهابا من شعبه . 
شووهيد مرقوريوووس أبووي سوويفين بمصوور وفووي موورة أخوورى أراد بعووض المخووالفين أن يهوودموا كنيسووة ال

القديمة ودخلوا الديوان وعينوا رئيسا لهذا اآلمر فبلغ الخبر مسامع البابا فواغتم كثيورا وقضوى تلوك 
الليلة ساهرا متضرعا إلى اهلل تعالى متشفعا بالشهيد مرقوريوس كي يحبط مؤامرة األشورار وينجوي 

حوائط فمواتوا جميعوا وشواع هوذا الخبور فوي الكنيسة من الهدم فحودث والجنود نيوام أن سوقط علويهم 
 المدينة كلها وبطلت تلك المؤامرة الرديئة فمجدوا اهلل تعالي . 

وفي أيامه كان عدو الخيور يهويج غيور الموؤمنين علوى المسويحيين وكوان المسويح عوز شوأنه يبودد 
 مشورتهم ويهلكهم ببركة صلواته ألنه كان يرعى رعية المسيح الرعاية الصالحة . 

دنا وقت نياحته مضى إلى المقبرة التي تحوي أجسواد البطاركوة بمصور وقوال لهوا : " انفتحوي  ولما
واقبليني ألسكن بين أخوتي األبرار " ولما عاد إلى مكانه مرض مرض الموت فأرسل إلى األساقفة 
والكهنووة واحضوورهم وأوصوواهم علووى رعيووة المسوويح كمووا احضوور الرئيسووة موون الوودير وأعطاهووا كوول مووا 

وصاها أن تسلمه لمن يأتي بعده ألنه وقف القيامة " ثم تنيح بسالم في شيخوخة صالحة عنده وأ
بعد أن أقام على الكرسي المرقسي مدة أربع عشرة سنة وثمانية شهور وتسعة أيام . وكانت مودة 
حياته خمسة وسبعين سنة ودفن في مقبرة البطاركة بكنيسوة القوديس مرقوريووس بمصور القديموة 

 بعده سبع أشهر . وخال الكرسي 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
 قد قيل بك امجاد يا مدينة اهلل ساله.  -0 " -(:1،5،0: 81مزمزمور العشية )
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 و لصهيون يقال هذا االنسان و هذا االنسان ولد فيها و هي العلي يثبتها. -2
 "  و مغنون كعازفين كل السكان فيك -1 

  ز و  قاا يم:
فدد  سذادم ذيدد وت إل دب  يددل ذدِك أ جدداٌب يدا  بينددم قهللإل فانداك أ جدداب = موال مجيوودة قوود قيلووت ألجلوك يووا مدينووة اهللأع

ونذددوقت  جيددبة عددا أو  ددليا  ا قهلل ءددانا فياددا  ون ددا ءددنا قهلل فدد  أو  ددليا ءددنا فدد  ذسددا قااددل قء  دد يا  أ ددا 
   يلدت  د  عدا تجءدب قا ءديح  دا ذسدا قاادل قء قات ج م قاءذاينيم ترول أع ال وقا اان   تنا لدم، فا ع دال قاتد

وهو العلى الذي أسسها إل ا قاال قء تحذل وتلب إذنًاإل  و ع أا قا ءيح تجءب  ا ذسا قاال قء إاّل أنه  و لاارادا  
 .إلى األبد

وف  سذام ذي وت يرول إل غندوا نادازفيا = ألن سكنى الفرحين جميعهم فيكيا يتءع قا ان" إا" قاننيءم نلاا  
قاءناا فيكإل فنل قا وجوبيا ف  ننيءم قا ءيح يءذحوا ف حيا  جل  له ق ع ال و له ق  جداب قاتد   يلدت نل 

 عا قاننيءم وعا قاال قء أ نا 
 

  -(:41-08:20لوإنجيل العشية )
 و فيما هم سائرون دخل قرية فقبلته امراة اسمها مرثا في بيتها. -08 "
 جلست عند قدمي يسوع و كانت تسمع كالمه.و كانت لهذه اخت تدعى مريم التي  -09 
و اما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت و قالت يا رب اما تبالي بان اختي قد تركتني اخدم  -40 

 وحدي فقل لها ان تعينني.
 فاجاب يسوع و قال لها مرثا مرثا انت تهتمين و تضطربين الجل امور كثيرة. -42 
 "  حد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منهاو لكن الحاجة الى وا -41 

 إنجيل قاا يم:
 عا   يا و  يا  وقاننيءم إلتا ت فصً  عا  ا ااا ند  قنءا 

 قا ءيح ف  ذيت   يا ألت اااز  إ ا ة ال ءيح ف  ذسا قاال قء   يا   1
 الي ناا ف  ذسا   يا وقااااا فاً   و ف  حاجم االق قاوقحب ق الحاجة إلى واحدقا ب يرول ا  يا   2
   يا إلتا ت قانصيب قاصااح    يا قاال قء ذساا تاا إءتحرت أا ينوا ااا  لق قانصيب قاصااح   3
 

كما سمعنا هكوذا راينوا فوي مدينوة رب الجنوود فوي مدينوة الهنوا اهلل يثبتهوا  -8 " -:(2،8: 41مز)مزمور باكر 
 " ة الهنا جبل قدسه.عظيم هو الرب و حميد جدا في مدين -2 الى االبد ساله.
  ز و  ذان :

ن ا ء انا عا أع ال قهلل قااجيذم  ع  اذه ف  ل وجه  ا  صد  وبلواده نناداا،  =كمثل ما سمعنا كذلك رأينا
 ددلق ندداا إ ددا ة ا ددا  أيندداه فدد   صددم قاتجءددب وقادددبقء  ون ددا أ ءددل قهلل  وءدد" ادديللص  دداذه  ددا ف عددوا، أ ءددل 
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ا" ق ذدب )عدبقا ءيح ايللص  اذه  ا إذلي ، فيءوا  (  نحدا نحتددل قايدوا 8:13قا ءيح  و  و أ   وقايوا وق 
فووي مدينووة رب القوووات فووي مدينووة ذاااددل قء قاتدد  ندداا  ناددا ذبقيددم  صددم قادددبقء، فاا ءدديح تجءددب  ناددا اددلاك ين ددل 

نداا ينردل  ن ا  أينا ف   ز و  قاا يم ف بينم  ب قاروقت    قاال قء  د يا قاتد  ءدنا قهلل فيادا، فداهلل بقئ داً = إلهنا
 دداذه  ددا أعبقئدده و ددلق  ددا ءدد اناه فدد  قانتدداب قا رددب ، و ددله قا دد ة ندداا ينرددل  دداذه ذددأا يتجءددب وندداا  ددلق  ددا 

 قاال قء   يا 
 دد  = كووذلك رأينووا فووي مدينووة إلهنوواعلدد" قالدد ص وقادددبقء قاددلي أت دده و أيندداه  = عظوويم هووو الوورب ومسووبح جووداً 

لوة ال ءيح، ص نا جء  .جبله المقدسبه ص نا قاننيءم قات  صا ت أ ًا وق 
 

  -(:50-05:21متإنجيل باكر )
االنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات و االنسان الشرير من الكنز الشرير  -05 "

 يخرج الشرور.
 و لكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين. -01 
 تتبرر و بكالمك تدان.النك بكالمك  -01 

 حينئذ اجاب قوم من الكتبة و الفريسيين قائلين يا معلم نريد ان نرى منك اية. -08
 فاجاب و قال لهم جيل شرير و فاسق يطلب اية و ال تعطى له اية اال اية يونان النبي. -09 
االنسان في قلب االرض النه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة ايام و ثالث ليال هكذا يكون ابن  -40 

 ثالثة ايام و ثالث ليال.
رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل و يدينونه النهم تابوا بمناداة يونان و هوذا اعظم من  -42 

 يونان ههنا.
ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل و تدينه النها اتت من اقاصي االرض لتسمع حكمة  -41 

 اعظم من سليمان ههنا. سليمان و هوذا
 اذا خرج الروح النجس من االنسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و ال يجد. -40
 ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه فياتي و يجده فارغا مكنوسا مزينا. -44 
ذلك االنسان ثم يذهب و ياخذ معه سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل و تسكن هناك فتصير اواخر  -45 

 اشر من اوائله هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير.
 و فيما هو يكلم الجموع اذا امه و اخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه. -41
 فقال له واحد هوذا امك و اخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك. -41 
 فاجاب و قال للقائل له من هي امي و من هم اخوتي. -48 
 ثم مد يده نحو تالميذه و قال ها امي و اخوتي. -49 
 " الن من يصنع مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي و اختي و امي -50 
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 إنجيل ذان :
ونيدف نتحدول ا جدل صدااح فنلد ج قاصد ح؟  دلق ال يدتا ءدو  = الرجل الصالح من كنزه الصوالح يخورج الصوالح
  نا  يونان يا ته و  ز ا  صم ذاالليرم قاجبيبة، و له نانت ذ وت قا ءيح و 

 ددله  دد  ق ع ددال قا جيددبة قاتدد  صددنااا قادد ب انددا انلدد ج قاصدد ح  وانددا = إذا خوورج الووروح الوونجس موون إنسووان
ونيف يتا  لق؟ . الشيطان ومعه سبعة أرواح أخر أشر منهحت" ال ياوب  مكنوسًا مزيناً علينا أا ال نذر" بقللنا 
لوت      .دة أبيكل من يصنع إرا ا    أ   وق 

إلًق  ددا يصددنع إ قبة قهلل اددا يذردد" بقللدده  ننوءددًا  زينددًا   ا  ددا يصددنع إ قبة قهلل يءددنا قهلل فيدده فدد  تءددتسيع  (1
 قا ياسيا أا ترت ب  نه  و ا  لق قاننز قاصااح يل ج قاص ح  ذالق نءتديب  ا فبقء قا ءيح 

خوووتي ددا يءددنا قهلل بقللدده يصددي    يذددًا ال ءدديح ذااجءددب  (2 نحا نصددي  جءددب قا ءدديح  ددا اح دده فدد= هووا أمووي وا 
 (31:5و ا عظا ه )أف

لوته ال يان  أا قا ءيح ال ين  اا، ذدل قا اند" ال تن  و دا فردس  نادا أ د ، ذدل  نادا  (3 ن ا قاءيب عا أ ه وق 
  بيءم تصنع إ قبة قآلب 

  لق قادصل  ا قننجيل ن   فيه ذ نات قاتجءب قالي ناا  ا قاال قء   يا  (4
 

 -(:21-2:9عبالبولس )
 ثم العهد االول كان له فرائض خدمة و القدس العالمي. -2 " 
 النه نصب المسكن االول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة و المائدة و خبز التقدمة. -1 
 و وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس االقداس. -0 
بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن و  فيه مبخرة من ذهب و تابوت العهد مغشى من كل جهة -4 

 عصا هرون التي افرخت و لوحا العهد.
 و فوقه كروبا المجد مظللين الغطاء اشياء ليس لنا االن ان نتكلم عنها بالتفصيل. -5 
 ثم اذ صارت هذه مهياة هكذا يدخل الكهنة الى المسكن االول كل حين صانعين الخدمة. -1 
 رئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بال دم يقدمه عن نفسه و عن جهاالت الشعب.و اما الى الثاني ف -1 
 معلنا الروح القدس بهذا ان طريق االقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن االول له اقامة. -8 
الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين و ذبائح ال يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي  -9 

 يخدم.
 و هي قائمة باطعمة و اشربة و غسالت مختلفة و فرائض جسدية فقط موضوعة الى وقت االصالح. -20 

و اما المسيح و هو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن االعظم و االكمل غير المصنوع بيد  -22
 اي الذي ليس من هذه الخليقة.

 " مرة واحدة الى االقداس فوجد فداء ابديا.و ليس بدم تيوس و عجول بل بدم نفسه دخل  -21 
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 قاذوا :
    قارب  قالي ناا فيه قا ائبة ولذز قاترب م، وناا  لق   زًق ال ءيح = القبة األولى
يوودخلها رئوويس  دد  قااددل قء قاتدد  ءددنا فدد  ذسناددا يءددوا قا   ددوز إايدده  يددا فدد  إ ددا ة ااددلق يرددول  = القبووة الثانيووة
 رئيس كهنة للخيرات العتيدة..نا ف  ذسا قاال قء، و و  ئي  نانتنا  ب جاء فاا ءيح وحبه ء= األحبار وحده

 
 -(:20-2:2يو1الكاثوليكون )

الشيخ الى كيرية المختارة و الى اوالدها الذين انا احبهم بالحق و لست انا فقط بل ايضا جميع الذين  -2 " 
 قد عرفوا الحق.

 الى االبد.من اجل الحق الذي يثبت فينا و سيكون معنا  -1 
 تكون معكم نعمة و رحمة و سالم من اهلل االب و من الرب يسوع المسيح ابن االب بالحق و المحبة. -0 
 فرحت جدا الني وجدت من اوالدك بعضا سالكين في الحق كما اخذنا وصية من االب. -4
من البدء ان يحب  و االن اطلب منك يا كيرية ال كاني اكتب اليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا -5 

 بعضنا بعضا.
 و هذه هي المحبة ان نسلك بحسب وصاياه هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء ان تسلكوا فيها. -1 
النه قد دخل الى العالم مضلون كثيرون ال يعترفون بيسوع المسيح اتيا في الجسد هذا هو المضل و  -1

 الضد للمسيح.
 ا عملناه بل ننال اجرا تاما.انظروا الى انفسكم لئال نضيع م -8 
كل من تعدى و لم يثبت في تعليم المسيح فليس له اهلل و من يثبت في تعليم المسيح فهذا له االب و  -9 

 االبن جميعا.
 ان كان احد ياتيكم و ال يجيء بهذا التعليم فال تقبلوه في البيت و ال تقولوا له سالم. -20 
 ماله الشريرة.الن من يسلم عليه يشترك في اع -22 

اذ كان لي كثير الكتب اليكم لم ارد ان يكون بورق و حبر الني ارجو ان اتي اليكم و اتكلم فما لفم  -21
 لكي يكون فرحنا كامال.

 "  يسلم عليك اوالد اختك المختارة امين -20 
 قانايواينوا:

لوى أوالدهوا ل قء فاد  قاءديبة قا لتدا ة وأوالب دا نحدا قاءديبة قا لتدا ة إ دا ة الاد= من الشيخ إلى السيدة المختارة وا 
ونيدف يذددت فيندا قاحدق؟ ذااتجءدب ذدبأت  صددم . مون أجول الحووق الثابوت فينواا دالق؟  الوذين أنوا أحووبهمأي قاننيءدم  

 ءنن" قا ءيح فينا وقا ءيح  و قاحق 
 

 -(:24-2:2أعاإلبركسيس )
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 ه و يعلم به.الكالم االول انشاته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعل -2 " 
 الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. -1 
الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تالم و هو يظهر لهم اربعين يوما و يتكلم عن االمور  -0 

 المختصة بملكوت اهلل.
 ورشليم بل ينتظروا موعد االب الذي سمعتموه مني.و فيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان ال يبرحوا من ا -4 
 الن يوحنا عمد بالماء و اما انتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه االيام بكثير. -5 
 اما هم المجتمعون فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل. -1
 ات التي جعلها االب في سلطانه.فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا االزمنة و االوق -1 
لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم و تكونون لي شهودا في اورشليم و في كل اليهودية و  -8 

 السامرة و الى اقصى االرض.
 و لما قال هذا ارتفع و هم ينظرون و اخذته سحابة عن اعينهم. -9 
 لق اذا رجالن قد وقفا بهم بلباس ابيض.و فيما كانوا يشخصون الى السماء و هو منط -20 
و قاال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى  -22 

 السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء.
قرب من اورشليم على سفر حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بال -21

 سبت.
و لما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس و يعقوب و يوحنا و اندراوس و فيلبس  -20 

 و توما و برثولماوس و متى و يعقوب بن حلفى و سمعان الغيور و يهوذا اخو يعقوب.
لبووة مووع النسوواء و مووريم ام يسوووع و مووع هووؤالء كلهووم كووانوا يواظبووون بوونفس واحوودة علووى الصووالة و الط -24 

 " اخوته.
 نا ن   قات  يل و ااا قاال قء   يا وقانل يوقظذوا عل" قاص ة ذدند  وقحدبة ذادب صداوب قا ءديح   قنذ نءي :

 ددددددددلق  دددددددددا يجدددددددددب أا تردددددددددوا ذددددددددده قاننيءدددددددددم قآلا واناايدددددددددم قاز ددددددددداا ذادددددددددب أا أتدددددددددا قا ءددددددددديح ع دددددددددل ندددددددددل  دددددددددئ 
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                اليوم العاشر من شهر بشنس

 نياحة الثالثة فتية القديسين
 حنانيا وعزاريا وميصائيل 

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 جيووول العشوووية:إن

 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،0: 4مز)
 (00-15:22)مت
 (2: 221مز)

 (21-20:20)مر
 (1:21-01:22)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (29-21:4بط2)
 (42-10:29)أع
 (20،21: 15مز)

 (10-20:28)مت

 
 -(:10-20:28متإنجيل القداس )

انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ان مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرون  -20 " 
 وجه ابي الذي في السماوات.

 الن ابن االنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. -22 
ماذا تظنون ان كان النسان مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبال و  -21

 يذهب يطلب الضال.
 و ان اتفق ان يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل. -20 
 هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤالء الصغار. -24 

 اخاك. و ان اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت -25
 و ان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة. -21 
 و ان لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني و العشار. -21 
حلونه على االرض الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض يكون مربوطا في السماء و كل ما ت -28 

 يكون محلوال في السماء.
و اقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي  -29 

 الذي في السماوات.
 "  النه حيثما اجتمع اثنان او ثالثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. -10 
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 إنجيل قاربق :

فاا صغا  وانا ااا   ئنم تح ءاا و دله  وا إذًا ال تحتقروا أحد هؤالء الصغار ألن..أنظر  ناا فتيم نء ع  نا 
الاك اا يالك قاي يم = أن يهلك أحد هؤالء الصغاروقهلل ال ي اء . ينظرون وجه أبي الذي في السمواتقا  ئنم 

ثوة بإسومى فهنواك أكوون ألنوه حيثموا إجتموع إثنوان أو ثال فتيم  و ا قا ءيح ناا ف  وءساا ف  ق توا نء ع  
 .في وسطهم

 
ركبووت اناسووا علووى رؤوسوونا دخلنووا فووي النووار و الموواء ثووم  -21 " -(:20،21: 15مزمووور إنجيوول القووداس )مووز

 "  ادخل الى بيتك بمحرقات اوفيك نذوري. -20اخرجتنا الى الخصب. 
  ز و  قاربق :

 يم و لق  ا حبث الدتيم قاي = جزنا في النار.. وأخرجتنا إلى الراحة
 (2:14وقا ح  ات قات  تد ح  لب قهلل    تءذحته وءس قاضيرات ) و= أدخل إلى بيتك بالمحرقات

 
 بشنس 20  -السنكسار:

 نياحة الثالثة فتية القديسين حنانيا و عزريا و ميصائيل"  
يسون هم أوالد في مثل هذا اليوم تذكار نياحة الثالثة فتية القديسين : حنانيا وعزاريا و ميصائيل وهؤالء القد

يهوياقيم ملك يهوذا وكان قد سباهم نبوخذنصر إلى بابل ولما أختار هذا الملك بعض الفتيان المسبيين 
لخدمته كان هؤالء ودانيال ابن أختهم من ضمن الذين أختارهم . فسماهم اشفنز رئيس الخصيان أسماءا 

، وعزاريا عبدناغو . أما هؤالء فقرروا أخري . فسمي دانيال بلطشاصر ، و حنانيا شدرخ و ميصائيل ميشخ 
فيما بينهم أن ال يأكلوا من غير ذبائح بني اسرائيل وطلبوا من رئيس الخصيان أن يعفيهم من طعام اللحوم 
ذا لم تنصلح  ويعطيهم بقوال . فقال لهم أخشى أن يتغير منظر وجوهكم فيهلكني الملك فأجابوه " جربنا . وا 

صاروا يأكلون البقول فكانت وجوههم تتَلأل حسنا وجماال بنعمة اهلل . ووجدوا نعمة  وجوهنا فافعل ما تريد " ثم
في عيني الملك فجعلهم حكاما على كل أعمال بابل ولما أقام الصورة الذهب ولم يسجدوا لها سعى بهم الذين 

ي األتون فأرسل كانوا يحسدونهم فاستحضرهم نبوخذنصر وسألهم عن ذلك فاعترفوا باإلله الحقيقي فألقاهم ف
الرب مالكه وحول اللهيب إلى ندي بارد مع أنه أحرق الذين رموهم في األتون ولما رأى الملك ذلك آمن 
بإلههم وزادهم رفعة . وأعلي منزلتهم ولما كان اليوم العاشر من بشنس وكانوا قائمين يصلون في منزلهم 

عظيمة في المدينة فارتعب الملك وتقصى من وعند سجودهم أسلموا نفوسهم بيد الرب فحدثت للوقت زلزلة 
دانيال عن السبب فأعلمه أن الثالثة فتية قد تنيحوا فأتى إلى المكان وحزن عليهم وأمر أن تعمل لهم ثالثة 
أسرة من عاج ،ان يكفنوا بحلل من حرير ويضعوهم عليها ثم أمر أن يعمل له سرير من ذهب حتى إذا مات 

 كذا كان . يوضع عليه بين أجسادهم . وه



 األيام )  اليوم العاشر من شهر بشنس( القطمارس السنوى الدوار لقراءات

 

 
663 

ولما جلس البابا ثاؤفيلس البطريرك الثالث والعشرون على الكرسي المرقسي بنى لهم كنيسوة وأراد نقول أجسواد 
القديسين إليها . وأوفد لذلك القديس يوحنا القصير فذهب إلى بابل ولما وصل إلى حيوث األجسواد سومع صووتا 

الموضووع . وحتووى ال يضوويع تعبووك فعنوود رجوعووك قوول موونهم يقووول : " ان الوورب قوود رسووم أال تفووارق أجسووادنا هووذا 
للبطريرك أن يعمر القناديل ليلة التكريس بالزيت وستظهر قوة اهلل فيها . ولما عاد أعلوم البابوا البطريورك بوذلك 
فعمل كما أمروه فاشوتعلت القناديول فمجودوا اهلل وأتمووا تكوريس الكنيسوة التوي لهوؤالء القديسوين صوالتهم تكوون 

 " المجد دائًما . آمين معنا ، ولربنا
 نياحة الثالثة فتية القديسين حنانيا وعزاريا وميصائيل.

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس اليعازر وزوجته سالومى وأوالدهما مسرى 8

لومى وأوالدهما أبيم في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون التسعة : أليعازر الشيخ وزوجته سا
وأنطونيوس وعوزيا وأليعازر وأنيانا وسامونا ومركلوس . كان أليعازر أحد معلمي الشريعة 
اليهودية وكان أبوه أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوارة بأمر بطليموس ملك مصر وقد 

 أدب أليعازر أوالده بعلوم الشريعة الموسوية . 
بالد الشام وحاصر أورشليم استعمل القسوة مع اآلمة اليهودية ولما ملك أنطيوخس ملك الروم 

بمخالفة شريعة آبائهم بأن يأكلوا ما كان محرما عليهم مثل لحم الخنزير وغير ذلك فخاف 
كثيرون من سطوته وأطاعوه . أما هؤالء األبرار فقد ظلوا محافظين على الشريعة المعطاة لهم 

صلب والحرق وتمشيط الجسم بأمشاط حديدية وكانت البارة من اهلل ، فعذبهم كثيرا بالضرب وال
سالومى تشجعهم إلى أن تنيحوا ثم ألقت هي أيضا نفسها في النار غير منتظره من يلقيها 

 فيها وهكذا نال الجميع إكليل الشهادة . 
 صالتهم المقدسة تكون معنا . آمين

 اعتراف الرسول بطرس بأن المسيح هو ابن اهلل الحي
اليوم تحتفل الكنيسة باعتراف بطرس الرسول بأن المسيح هو ابن اهلل الحي فانه لما في هذا 

جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تالميذه قائال : من يقول الناس أني أنا ابن 
اإلنسان " فقالوا : قوم يوحنا المعمدان ، وآخرون إيليا وآخرون إرميا أو واحد من األنبياء ، 

من تقولون أني أنا ، فأجاب سمعان بطرس وقال : أنت هو المسيح ابن اهلل  قال لهم وأنتم
الحي فأجاب يسوع وقال له : طوبى لك يا سمعان بن يونا أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي 

الذي في السموات أنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب 
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مفاتيح ملكوت السموات وكل ما تحله على األرض يكون الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك 
 محلوال في السموات حينئذ أوصى تالميذه أن ال يقولوا ألحد أنه يسوع المسيح " 

 ( 10 - 20:  21)مت 
 لربنا المجد دائًما . آمين

 
كثيورون  -1  فاعلموا ان الرب قد ميز تقيه الرب يسمع عندما ادعووه. -0  " -(:1،0: 4مزمور العشية )مز

 " يقولون من يرينا خيرا ارفع علينا نور وجهك يا رب.
  ز و  قاا يم:

 [ أنرل ا  ا قانا  2[  ب ا حن م وج ال ]1]= إعلموا أن الرب قد جعل باره عجباً 
 قا ب إءتجاب ااا، ذل أت" ااا وءس قانا  = الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه

 الا ظا  قا ءيح وءساا وناا ء  ء ا وف ح ااا وءس قآل= قد إرتسم علينا نور وجهك يا رب
 

 -(:00-15:22متإنجيل العشية )
في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه عن  -15 " 

 الحكماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال.
 نعم ايها االب الن هكذا صارت المسرة امامك. -11 
ء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف االبن اال االب و ال احد يعرف االب اال االبن و من كل شي -11 

 اراد االبن ان يعلن له.
 تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال و انا اريحكم. -18
 احملوا نيري عليكم و تعلموا مني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. -19 
 "  الن نيري هين و حملي خفيف -00 

 إنجيل قاا يم:
. وأعلنتهوا لَلطفوال)حن داء ذاذدل(  أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء ناا فتيم و ا قهلل أعسا ا حن م نء ع  

 و و أ قح قادتيم  تعالوا إلّي يا جميع المتعبين..ونء ع عا  ءيحنا   يح قاتااذ"  
 

 " ويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب.هلل -2 "  -:(2: 221مز)مزمور باكر 
  ز و  ذان :

  ناك تءذحم قاي يم فتيم ف  ق ءدا  قارانونيم قايانيم = سبحوا الرب أيها الفتيان
 

  -(:21-20:20مرإنجيل باكر )
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 و قدموا اليه اوالدا لكي يلمسهم و اما التالميذ فانتهروا الذين قدموهم. -20 "
ك اغتاظ و قال لهم دعوا االوالد ياتون الي و ال تمنعوهم الن لمثل هؤالء ملكوت فلما راى يسوع ذل -24 

 اهلل.
 الحق اقول لكم من ال يقبل ملكوت اهلل مثل ولد فلن يدخله. -25 
 " فاحتضنهم و وضع يديه عليهم و باركهم. -21 

 إنجيل ذان :
حتضونهمادا  ا  ناا فتيدم فااحدبيث  ندا عدا ق والب  فيءدوا  ندع قات  يدل  دا إنت لمثول هوؤالء ملكووت و دال إا  وا 

 .اهلل
 

 -(:1:21-01:22عبالبولس )
 (40-01:22عب)
و ماذا اقول ايضا النه يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون و باراق و شمشون و يفتاح و داود  -01  " 

 و صموئيل و االنبياء.
 افواه اسود. الذين بااليمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا -00 
 اطفاوا قوة النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء. -04 
 اخذت نساء امواتهن بقيامة و اخرون عذبوا و لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. -05 
 و اخرون تجربوا في هزء و جلد ثم في قيود ايضا و حبس. -01 
 نشروا جربوا ماتوا قتال بالسيف طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازين مكروبين مذلين.رجموا  -01 
 و هم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري و جبال و مغاير و شقوق االرض. -08 
 فهؤالء كلهم مشهودا لهم بااليمان لم ينالوا الموعد. -09 
 " ي ال يكملوا بدوننااذ سبق اهلل فنظر لنا شيئا افضل لك -40 
 (1-2:21عب)
لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل و الخطية المحيطة بنا  -2 "

 بسهولة و لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا.
الصووليب  نوواظرين الووى رئوويس االيمووان و مكملووه يسوووع الووذي موون اجوول السوورور الموضوووع امامووه احتموول -1 

 "  مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش اهلل.
 قاذوا :

 .الذين أخمدوا قوة النارعا أذسال قني اا  ولن  ذوا  قا ءول  ناا قاي يم فتيم 
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  -(:29-21:4بط2الكاثوليكون )
 ر غريب.ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصابكم ام -21 " 
 بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ايضا مبتهجين. -20 
ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم الن روح المجد و اهلل يحل عليكم اما من جهتهم فيجدف عليه و  -24 

 اما من جهتكم فيمجد.
 اخل في امور غيره.فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متد -25 
 و لكن ان كان كمسيحي فال يخجل بل يمجد اهلل من هذا القبيل. -21 
 النه الوقت البتداء القضاء من بيت اهلل فان كان اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعون انجيل اهلل. -21 
 و ان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهران. -28 
 " ن يتالمون بحسب مشيئة اهلل فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخيرفاذا الذي -29 

 قانايواينوا:
ال  تسووتغربوا موون البلوووى المحرقووة التووي تحوودث  ددؤالء قادتيددم نددانوق صددغا  و بيءدديا انددناا تددأا وق، اددلاك نءدد ع: إل

قا ءديح )قاي يدم فتيدم ظاد  قا ءديح إلًق قآلالا     د نم  دع . بينكم.. بل كما إشتركتم في أوجاع المسيح إفرحوا
  ااا( و ناا   نم يحبث ف ح ال تأاا إل ينت ف وجوب قا ءيح  اه 

 
 -(:42-10:29أعاإلبركسيس )

 و حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. -10 " 
ليس  الن انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة الرطاميس كان يكسب الصناع مكسبا -14 

 بقليل.
فجمعهم و الفعلة في مثل ذلك العمل و قال ايها الرجال انتم تعلمون ان سعتنا انما هي من هذه  -15 

 الصناعة.
و انتم تنظرون و تسمعون انه ليس من افسس فقط بل من جميع اسيا تقريبا استمال و ازاغ بولس  -11 

 هذا جمعا كثيرا قائال ان التي تصنع بااليادي ليست الهة.
فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل في اهانة بل ايضا هيكل ارطاميس االلهة العظيمة ان  -11 

 يحسب ال شيء و ان سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسيا و المسكونة.
 فلما سمعوا امتالوا غضبا و طفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي ارطاميس االفسسيين. -18 
لمدينة كلها اضطرابا و اندفعوا بنفس واحدة الى المشهد خاطفين معهم غايوس و ارسترخس فامتالت ا -19 

 المكدونيين رفيقي بولس في السفر.
 و لما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التالميذ. -00 
 د.و اناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون اليه ان ال يسلم نفسه الى المشه -02 
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و كان البعض يصرخون بشيء و البعض بشيء اخر الن المحفل كان مضطربا و اكثرهم ال يدرون  -01 
 الي شيء كانوا قد اجتمعوا.

 فاجتذبوا اسكندر من الجمع و كان اليهود يدفعونه فاشار اسكندر بيده يريد ان يحتج للشعب. -00 
خين نحو مدة ساعتين عظيمة هي ارطاميس فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صار  -04 

 االفسسيين.
ثم سكن الكاتب الجمع و قال ايها الرجال االفسسيون من هو االنسان الذي ال يعلم ان مدينة  -05 

 االفسسيين متعبدة الرطاميس االلهة العظيمة و التمثال الذي هبط من زفس.
 ادئين و ال تفعلوا شيئا اقتحاما.فاذ كانت هذه االشياء ال تقاوم ينبغي ان تكونوا ه -01 
 النكم اتيتم بهذين الرجلين و هما ليسا سارقي هياكل و ال مجدفين على الهتكم. -01 
فان كان ديمتريوس و الصناع الذين معه لهم دعوى على احد فانه تقام ايام للقضاء و يوجد والة  -08 

 فليرافعوا بعضهم بعضا.
 ة امور اخر فانه يقضى في محفل شرعي.و ان كنتم تطلبون شيئا من جه -09 
الننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم و ليس علة يمكننا من اجلها ان نقدم حسابا عن هذا  -40 

 التجمع.
 "  و لما قال هذا صرف المحفل -42 

 قنذ نءي :
ئأ ضدب قهلل وضدب أوالبه  ون دا  صم  ياج قالفءءييا عل" ذوا  و فا ه ذءذب أ سا ي  إااتاا  فاااااا بقئ ًا  ا

أل ددددب يددددو ة ق فءءددددييا يل ددددب يددددو ة قااددددااا ضددددب قاننيءددددم، ونددددلاك أل ددددب يددددو ة نيدددد قا ق تددددوا فلددددا ت دددد  قادتيددددم 
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                اليوم العشرون من شهر بشنس

 نياحة القديس أمونيوس اإلنطاكي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،5: 14مز)
 (41-41:14)مت
 (11،21،25: 01مز)

 (01-00:20)مر
 (10-4:0كو2)

 ون:الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليك 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (24-5:5بط2)
 (1:29-14:28)أع
 (18: 01مز)

 (21-2:21)لو

 
  -(:21-2:21لوإنجيل القداس )

 و قال ايضا لتالميذه كان انسان غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله. -2 "
 وكالتك النك ال تقدر ان تكون وكيال بعد. فدعاه و قال له ما هذا الذي اسمع عنك اعط حساب -1 
فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل الن سيدي ياخذ مني الوكالة لست استطيع ان انقب و استحي ان  -0 

 استعطي.
 قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. -4 
 سيدي.فدعا كل واحد من مديوني سيده و قال لالول كم عليك ل -5 
 فقال مئة بث زيت فقال خذ صكك و اجلس عاجال و اكتب خمسين. -1 
 ثم قال الخر و انت كم عليك فقال مئة كر قمح فقال له خذ صكك و اكتب ثمانين. -1 
 فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل الن ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. -8 
 لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال االبدية.و انا اقول لكم اصنعوا  -9 
 االمين في القليل امين ايضا في الكثير و الظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. -20 
 فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق. -22 
 "  م ما هو لكمو ان لم تكونوا امناء في ما هو للغير فمن يعطيك -21 

 ددو  يددل ونيددل قاظلددا  و ددلق قننجيددل ُيردد أ ا ددا ادده نظدد ة  ءددترذليم فياددا حن ددم  فاددؤالء نلاددا   ذدداا  إنجيددل قارددبق :
ت نددوق قااددااا وت نددوق قاسادداا وقا دد قب وقاددزوقج اي ددت وق نصدديذًا أعظددا فدد  ق ذبيددم  ونيددل قاظلددا وقا  ذدداا ااددا حن ددم 
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ا نظد  ذادب زوقل قاوناادم عنده  وقا ق دب نظد  اناايدم قاحيداة حت دًا وناايدم ندل قانظ ة قا ءترذليم اب و   ونيل قاظلد
  ئ فذاا نل  ئ ول ب الذ يم واا يدن  ف  قا تام قاو تيم قازقئلم 

 
فووم الصووديق يتلوو الحكمووة، ولسووانه ينطوق بووالحكم، نوواموس اهلل فووى  " -(:18: 01مزموور إنجيوول القووداس )موز

 " اقلبه، وال تتعرقل خطواته. هلليلوي
  ز و  قاربق :

[ ذاضداا حدو ب ذنءداء زقنيدات 2[ تد ناا الادااا نداا فيده حن دم قانظد ة قا ءدترذليم ]1]= فم الصديق يتلو الحكمة
ولسوانه ينطوق أ با أا يءرسوق قاربي ، وذحن م أ وقااا تاذت قانءاء و ناا  دا تحدواا اربيءدات وذدند  قا اند" 

قا حذم قانذي ة قات  هلل ف   لوب  دؤالء قا  ذداا، ف دا يحذند  يحددظ   لق يبل عل"= بالِحَكم. ناموس اهلل في قلبه
(  و دلق ع دل قاد وح قاردب  فد  قااادب قاجبيدب، ينتدب قاندا و  علد" قارلدب وق ل داا ذدأا ي دب 23:14وصايا )يدو

قاددددد وح قاردددددب   دددددو  وح قانصدددددح = وال تتعرقووووول خطواتوووووه(  13-11:8(+ عدددددب34-31:31قارلدددددب  حذدددددم )إ 
   لوء  ا قا وح   لوء  حذم وقا وح ي  به ( و ا  و 7:1ت 2)
 

 بشنس 10   -السنكسار:
 نياحة األنبا أمونيوس المتوحد األنطاكى" 

م تنيح القديس أنبا أمونيوس . ولد هذا  051للشهداء الموافقة لسنة  10في مثل هذا اليوم من سنة 
مسيحية تقية غنية وفقد أبويه م بجوار مريوط وهو كزميله أنطونيوس كان من أسرة  194القديس في سنة 

وهو في سن الحداثة فبات تحت وصاية عمه وكانت كل آماله متجهة إلى عيشة البتولية والقداسة غير أن 
عمه خطب له فتاة غنية على غير أرادته ولما لم يكن في قدرته مخالفة أمر عمه ، أخذ في مخاطبة خطيبته 

ة أن يؤثر عليها تأثيرا حسنا فحبب إليها عيشة الطهارة وغرس باألقوال الروحية وقد استطاع بسيرته المقدس
في قلبها الميل إلى تكريس النفس لتكون عروسا للعريس الحقيقي يسوع المسيح ومن ثم اتفق االثنان على 

 أن يقبال عقد زواجهما وهما مصممان على أن يعيشا معا كأخ وأخت . 
ان على شروط العفة واألمانة حتى مرت سبع عشرة سنة على وقد لبثا على هذه الحال مدة طويلة وهما يحافظ

زواجهما وبعدها انتقلت الزوجة إلى الدار األبدية فرأى هذا القديس في حلم أن القديس أنطونيوس يدعوه إلى 
لبس أسكيم الرهبنة ولما استيقظ من النوم نهض وذهب إلى حيث يقيم القديس إيسيذورس الذي ألبسه 

 قام عنده مدة من الزمن ثم قصد بعد ذلك جبل تونه حيث يقيم القديس أنطونيوس . االسكيم المقدس وأ
وقد أقام القديس أمونيوس عند القديس أنطونيوس مدة وتتلمذ له ودرس على يديه قوانين الرهبنة المقدسة ثم 

ل راهبة وقرع بني له مغارة في تونه الجبل . وهناك أجهد نفسه بعبادات كثيرة فحسده الشيطان وأتاه في شك
بابه . فلما فتح له وطلب منه أن يصليا معا تحول الشيطان إلى لهيب نار . ثم مضى وسكن في امرأة 

وأغراها على ايقاع القديس في الخطية . فلبست أفخر ثيابها وأتت إليه نحو الغروب وبدأت تقرع باب مغارته 
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ت فال تدعني خارجا لئال يأكلني وحش وتكون قائلة : أنني امرأة غريبة وقد ضللت الطريق وأمسي على الوق
أنت المطالب بدمي . فلما فتح لها وعرف مكيدة الشيطان الذي أرسلها ، أخذ يعظها ويخيفها من عذاب 

الجحيم المعد للخطاة ويذكر لها الغبطة المعدة للصديقين . ففتح الرب قلبها وفهمت قوله وخرت عند قدميه 
دها على خالص نفسها ثم نزعت عنها ثيابها فألبسها ثوبا من شعر وقص باكية وسألته أن يقبلها ويساع

شعرها وسماها الساذج ثم علمها طريق الفضيلة فسارت فيه سيرا حميدا حتى فاقت القديسين ، بصومها 
 الكثير وصالتها المتوالية . 

يقول للرهبان وهو باك : ثم عاد الشيطان فدبر حيلة أخرى وذلك أنه لبس زي راهب وصار يتردد على األديرة و 
أن األنبا أمونيوس الناسك قد تزوج بامرأة ويحتفظ بها في المغارة فجلب بعمله هذا الفضيحة لكم واإلهانة 

لالسكيم المقدس فلما سمع بذلك األنبا أبوللو المتشبه بالمالئكة أخذ معه األنبا يوساب واألنبا نوهي وأتوا إلى 
مونيوس . فلما قرعوا باب المغارة وفتحت لهم تحققوا األمر . فلما دخلوا صلوا جبل تونة وقصدوا مغارة األنبا أ

كالعادة ثم جلسوا يتحدثون في عظائم اهلل إلى آخر النهار فقال لهم األنبا أمونيوس : هلموا لنري الساذج 
د التوهج ويداها ألنها تخبز لنا قليال من الخبز . فلما خرجوا إليها وجدوها واقفة تصلي وسط اللهيب وهو شدي

مبسوطتان فتعجبوا من ذلك ومجدوا اهلل . وبعد أن أكلوا من الخبز وشربوا انفرد كل واحد لينام . فعرف مالك 
 الرب األنبا أبوللو بقضية الساذج مع األنبا أمونيوس وأن الرب أرسلهم إلى هنا لكي يحضروا نياحها . 

ليال اعترتها حمي شوديدة فسوجدت للورب وأسولمت روحهوا بيوده وقد تم قول المالك إذ أنها نحو الساعة الثالثة 
سونة لووم ترفووع  28فكفنوهوا وبعوود الصوالة دفنوهووا . ثوم عوورفهم األنبوا أمونيوووس بفضوائلها . وأنهووا أقاموت عنووده 

وجههووا إلووى فوووق لتووري وجهووه وكووان طعامهووا خبووزا وملحووا . وبعوود ذلووك أوفووده القووديس أنطونيوووس إلووى وادي 
هنوواك فتبعووه جمهووور موون المووؤمنين فوونظم لهووم أحوووال معيشووتهم واسووتمر يسوسووهم  النطوورون ليؤسووس أديوورة

 " بالفضيلة وبعد قليل تنيح هذا األب القديس صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 . إستشهاد الجنود الستة الذين رافقوا األمير إقالديوس الشهيد" 

 " ين رافقوا األمير إقالديوس الشهيد . ولربنا المجد دائًما . آمينفي مثل هذا اليوم إستشهاد الجنود الستة الذ
 نياحة القديس أمونيوس اإلنطاكي.

ءنم يا ت  دب 18و لق قاربي  إلتا  أا يايهلل حياة قاذتوايم  وزوجه ع ه ذااروة فأ نع زوجته أا ياي وق ذتواييا  
 وحا ذه قا يساا نيي ًق:

 ل قا يساا إا" اايب نا  أتاه ف   نل  ق ذم وا ا صل"  ااا تحو   1
بلددل فدد  ق ددد أة ل ذددت تءددتنجب ذددده حتدد" يدددبللاا  غا تدده لوفددًا  دددا قاوحددوهلل فادد ف  نيدددبتاا ووعظاددا فذندددت   2

وحوااا اربيءم عا ت  اه ءنيا فأ اا عنه قا يساا أنه يؤو  ق  أة، وا ا ل ذوق إايه  أوق قا  أة تصل" وءس 
 ياا عا نءناا قا بيب قالايب و و  بيب قاتو أ و اتت ف  ند  قايوا، وحب
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 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 نياحة القديس األنبا بوال الطموهي.  بابة1
 نياحة القديس زكريا الراهب.  بابه20
 بيب: ويقال أبللو المتشبه بالمالئكة واألنبا أبيب العابد المجاهد. نياحة القديسين أبللو وأ بابه15
 نياحة القديس هدرا األسواني )أسقف مدينة أسوان(  كيهك21

 نياحة القديس مكسيموس شقيق دوماديوس والقديس أرشليدس. طوبه24
 بؤونه(21طوبه( مع قراءات )21وس تجدها في )سيرة مكسيموس ودومادي

 نياحة القديس بطرس العابد.  طوبه15
 نياحة القديس يعقوب الراهب أمشير0
 نياحة القديس جالسيوس.  أمشير21
 نقل أعضاء القديس مرتينيانوس الراهب من أثينا إلى إنطاكية  أمشير29
 نياحة القديس كونن وكان وثنياً  برمهات9
 نياحة القديس سلوانس الراهب.  برموده2
 ساك تلميذ األنبا أبلوسنياحة األنبا إي برموده20
 شهادة القديسين السبعة النساك بجبل تونة.  بؤونه19

 
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس األنبا بوال الطموهي بابة1

في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا بوال الذي من طموه . وألنه كان يميل منذ حداثته إلى 
نفراد فقد قصد جبل أنصنا وسكن به وأقام معه هناك تلميذه حزقيال ، هذا الذي شهد العزلة واال 

بفضائله . ومن ذلك أنه من فرط محبته للسيد المسيح له المجد ، أضنى جسده بالزهد 
والتقشف واألصوام والصلوات الكثيرة التي تفوق طاقة البشر حتى استحق أن يظهر له المسيح 

هذه الحياة الدنيا مسلك الكاملين الذين جاهدوا ضد الجسد والعالم ويطوبة على سلوكه في 
والشيطان حتى تغلبوا عليهم . فقال له األنبا بوال "كل هذا بعنايتك يا خالق البشر وفاديه ، 

 بموتك عنا نحن الخطاة غير المستحقين" . فعزاه الرب يسوع وقواه . 
اجتمع به القديس األنبا بوال . وقال السيد ولما مضى أبونا القديس بيشوي إلى جبل أنصنا ، 

المسيح ألنبا بوال "إن جسدك سيكون مع جسد صفيي بيشوي . وقد تم له ذلك إذ أنه لما تنيح 
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األنبا بوال وضع جسده مع جسد األنبا بيشوي ولما أرادوا نقل جسد القديس األنبا بيشوي إلى 
وتركوا جسد األنبا بوال ، فلم تبرح برية القديس مقاريوس بشيهيت حملوا جسده إلى مركب 

المركب مكانها حتى أحضروا جسد األنبا بوال ووضعوه بجواره . وأتوا بهما إلى جبل شيهيت 
.ولما وصلوا إلى دير القديس األنبا بيشوي ببرية شيهيت ، وضعوهما في صندوق واحد مع 

ورة جميلة تظهر منها بعضهما دأخل كنيسة األنبا بيشوي ، وما زاال يرقدان معا دأخل مقص
 بعض المعجزات واألشفية . بركة صلواتهما وشفاعاتهما تكون معنا أمين .

 نياحة القديس زكريا الراهب بن قاريوس بابه20
 تذكار نياحة القديس زكريا الراهب بن قاريوس . 

كان أبوه يدعى قاريوس وكان متزوًجا ، غير أنه اشتاق إلى الرهبنة وكاشف زوجته بما في 
فكره فوافقته على ذلك . وكان له ابن وبنت فتركهما عند أمهما وقصد برية شيهيت وترهب عند 

 شيخ قديس هناك . 
ثم بعد قليل حدث غالء شديد في البالد ، فأخذت المرأة ولديها وذهبت إلى البرية حيث كان 

 أبوهما قاريوس ، وشكت له ما تقاسيه من الغالء وسلمته ولديه .
ها: "إن اهلل قد قسم بيننا فخذي أنت البنت واتركي لي الولد" . فأخذت البنت أما هو فقال ل

وانصرفت وأخذ هو الصبي وأتى به إلى الشيوخ ، فصلوا عليه وتنبأوا عنه أنه سيكون راهًبا 
 كاماًل.

تربى زكريا في البرية تربية صالحة ، وتقدم في كل فضيلة . ولحسن طلعته وجمال صورته 
سقيط بسببه ، إذ قالوا: "كيف يكون صبي مثل هذا في البرية بين الرهبان؟" صار تذمر في اإل

فلما سمع القديس زكريا بهذا ذهب إلى بحيرة النطرون ومن غير أن ُيعلم أحًدا ، وخلع ثيابه 
ونزل في البركة وانغمس فيها عدة ساعات فتحول لون جسمه إلى السواد وصار كالمجذوم ، ثم 

يابه وأتى إلى أبيه ، فلم يعرفه إال بعد أن تفرس فيه جيًدا ، ولما سأله صعد من الماء ولبس ث
 عن الذي غير منظره أعلمه بما عمل .

لما كان يوم األحد مضى مع أبيه إلى الكنيسة ليتناول األسرار المقدسة ، فكشف اهلل للقديس 
كريا تقدم في إيسيذورس قس اإلسقيط ما صنعه القديس زكريا ، فتعجب وقال للرهبان: "إن ز 

 األحد الماضي كإنساٍن ، أما اآلن فقد صار مالًكا" . 
حاز هذا القديس جميع الفضائل وخصوًصا التواضع ، فكان فيه كاماًلحتى أن أباه قال عنه: 

 "إنني تحملت تعًبا كثيرًا في الجهاد ولكنني لم أصل إلى رتبة ابني زكريا" .
وأربعين سنة ، ودخل إلى البرية وهو ابن سبع سنين ، أقام هذا القديس مجاهًدا وناسًكا خمًسا 

فكانت أيام حياته اثنتين وخمسين سنة ، ثم تنيح بسالم . صلواته تكون معنا ولربنا المجد 
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 دائًما إبديا آمين .
 نياحة القديس أبيب صديق القديس أبوللو بابه15

ه بالمالئكة ، واألنبا أبيب العابد في مثل هذا اليوم تنيح القديسان الباران األنبا أبوللو المتشب
المجاهد . وقد ولد األنبا أبوللو في مدينة أخميم واسم أبيه أماني وأمه إيسي . وكانا كالهما 
بارين أمام اهلل ، سائرين في طرقه ، محبين للغرباء والقديسين ، ولم يكن لهما ولد . وفي 

معه شجرة قد غرسها في منزلها ، فكبرت إحدى الليالي رأت أمه في حلم كأن إنسانا نورانيا ، و 
وأثمرت . فقال لها "من يأكل من هذه الثمرة يحيا إلى األبد . فأكلت منها فوجدتها حلوة المذاق" 
. فقالت ترى أيكون لي ثمرة ؟ ولما استيقظت من النوم أعلمت زوجها بما رأت . فعرفها انه هو 

يرا ، وزادا في برهما ونسكهما ، وكان طعامهما ايضا قد رأى هذا الرؤيا عينها . فمجدا اهلل كث
خبزا وملحا ، وكانا يصومان يومين يومين ، وبعد أيام حبلت فكانت تصلي كثيرا إلى إن ولدت 
طفال ، فأسمياه أبوللو وزادا في برهما اكثر . ولما نشا الصبي وتعلم العلوم الالهوتية اشتاق 

وق حتى اجتمع بصديق له يدعى أبيب . فذهبا معا إلى الرهبنة . ولم يزل يزداد عنده هذا الش
إلى بعض األديرة وترهبا هناك . وكانا يمارسان نسكيات كثيرة ، وسارا سيرة حسنة مرضية هلل . 
وقد تنيح القديس أنبا أبيب في الخامس والعشرون من بابه . أما القديس أبوللو فقد مضى إلى 

كان يعلمهم خوف اهلل والعبادة الحسنة . وفي جبل ابلوج ، واجتمعت حوله جماعة كثيرة ، و 
بعض األيام كانوا يحتفلون بتذكار القديس أنبا أبيب ، ليتم قول الكتاب المقدس "الصديق يكون 
لذكر ابدي ، وذكر الصديق للبركة" . وعاش أنبا أبوللو بعد ذلك سنوات كثيرة وصار له عدة 

ريوس الكبير الذي لما سمع به فرح ، وكتب له أديرة وأخوة كثيرين . وكان في زمان القديس مقا
رسالة يعزيه هو واألخوة ، ويثبتهم على العمل بطاعة اهلل وفيما هو يكتب الرسالة عرف أنبا 

أبوللو بالروح ، وكان حوله جماعة كثيرة يتحدثون بكالم اهلل . فقال لهم "اصمتوا يا أخوة . هوذا 
ة عزاء وتعليما روحانيا" . ولما وصل األخ ومعه العظيم أبو مقار قد كتب لنا رسالة مملوء

الرسالة ، تلقوه فرحين ثم قراؤها فتعزت قلوبهم . وهذا القديس أبوللو هو الذي مضى إلى 
القديس آموني وشاهد القديسة التي وقفت وسط اللهيب ولم تحترق . ولما أراد السيد المسيح 

 ه تكون معنا آمين .إن يريحه من أتعاب هذا العالم تنيح بسالم . صالت
 تكريس كنيسة الشهيد يوليوس االقفهصي كاتب سير الشهداء

في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس يوليوس اإلقفهصي ، وقد إستشهد هذا القديس 
بطوة وذلك بعد هالك دقلديانوس وتملك قسطنطين قبل إن يعتمد بمدة يسيرة ، فلما اعتمد 

ة ، وبنيت الكنائس على أسماء الشهداء الذين قتلهم الملوك وانتشرت المملكة المسيحي
الوثنيون ، سمع الملك قسطنطين بخبر القديس يوليوس ، وكيف أقامه اهلل هو وغلمانه 
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لالهتمام بأجساد الشهداء ، حيث كان يحمل أجسادهم ويكفنهم ويكتب سيرهم ، وكيف إستشهد 
ب فعله وأرسل أمواال إلى ديار مصر ، وأمر إن أخيرا . وقد امتدح الملك سيرة هذا القديس وطو 

تبني له كنيسة باإلسكندرية ، فبنيت ونقل جسده إليها وكرسها االب البطريرك ألسكندروس 
وبعض األساقفة ، ورتب لها عيدا في هذا اليوم . شفاعته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا 

 آمين .
 ة الجليل ميخائيلالتذكار الشهري لرئيس المالئك كيهك21

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى 
 جنس البشر . شفاعته تكون معنا . آمين .

 نياحة القديس هدرا األسواني
في مثل هذا اليوم تنيح األب العظيم األنبا هدرا أسقف مدينة أسوان ، وقد ولد من أبوين 

ن ، فربياه وعلماه مخافة الرب منذ صغره ، ولما بلغ ثماني عشرة سنة أحب والداه إن مسيحيي
يزوجاه من إحدى قريباته ، ولكنه امتنع بحجة المرض ، حتى إذا كان صباح ذلك اليوم ، ذهب 
إلى الكنيسة مبكرا ، وصلى مع الجماعة وطلب من السيد المسيح إن يسمعه من أقوال الكتب 

ق وما في قلبه ، فسمع ما استراح إليه ، ولما خرج من الكنسية رأى ميتا المقدسة ما يتف
محموال ذاهبين به إلى المقبرة ، فسار مع المشيعين وكان يحدث نفسه قائال " اسمع يا هدرا ، 
ليس هذا الذي قد مات ، ولكنك أنت الذي قد مت عن هذا العالم الزائل " ، ولما وصلوا ودفنوا 

ى بيته بل التحق بالدير وأقام مع الرهبان ، ولما سمع أقاربه وأصدقاؤه أتوا الميت ، لم يعد إل
إليه وقالوا له " انك بعملك هذا تجلب علينا الحزن ، كما تؤلم قلب خطيبتك ، وأنت تستطيع إن 

ذ لم يفلحوا في إرجاعه عن رأيه عادوا والحزن يمال قلوبهم  تعبد اهلل في أي مكان شئت " وا 
ما هو فقد اندفع في عبادة حارة ، ونسك عظيم وصوم دائم ، وصلوات متواترة ، على فراقه ، أ

ومطانيات عديدة . وكان في أيام القديس بيمين ، فتتلمذ له ، وكان يسترشد بتعاليمه وقدرته 
ذ سمحوا له ، انطلق حتى  الصالحة ، وبعد ذلك بثماني سنوات طلب إن ينفرد في البرية ، وا 

فيها ، وطلب من القديس بيمين إن يطلع على سيرة القديس العظيم أنبا  عثر على مغارة فسكن
أنطونيوس أب الرهبان ليتعلم منها قتال العدو الشرير ، ومكث هناك أياما كثيرة يجاهد ضد 

إبليس وجنوده ، وكان الشيطان يجربه كثيرا ، فمن ذلك انه ظهر له وبيده سيف مسلول يريد 
الرب ، فغاب عنه الشيطان في الحال ، وفي أحد األيام خرج  قطع يديه ، فصرخ القديس إلى

من مغارته ، ولما عاد وجد تنينا عظيما دأخلها ، فصلى إلى الرب قائال " يا ربي وسيدي إن 
كانت هذه إرادتك إن اسكن مع هذا الوحش فلتكن ، ثم تطلع إلى التنين فوجده مقطعا إلى ثالثة 

شياطين ، ال ينام الليل وال يستقر بالنهار ، وكان الرب أجزاء . وكان في حرب دائمة مع ال
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يخلصه منها ، وأخيرا حبس نفسه في قاليته ، وكانوا يأتون إليه بالمرضى والمصابين باألرواح 
النجسة ، فيصلي على زيت ويدهنهم به فيبرأون في الحال ، وكانت األرواح النجسة تصرخ 

واتك وطردتنا من البراري" ، ومرة أتى إليه رهبان من قائلة " وياله منك يا هدرا ، أحرقتنا صل
الشام وسألوه عن مسائل غامضة في الكتب المقدسة ، ففسر لهم معانيها ، فاعجبوا بعلمه 
قائلين " لقد طفنا جباال وأديرة كثيرة ، وزرنا معلمين وفالسفة ، فمل نجد من يفسر لنا هذه 

ما تنيح أسقف مدينة أسوان ذهب بعض من شعبها المسائل كما يفسرها لنا هذا القديس " ، ول
إلى الدير ، وهناك اجتمعوا بالرهبان الذين حضروا من الشام ، وهؤالء قد اثنوا لهم على القديس 
هدرا ، فذهبوا إليه وأخذوه رغما عنه وسافروا إلى اإلسكندرية ورسمه لهم األنبا ثاؤفيلس بابا 

لى كرسيه حتى عكف على وعظ شعبه وتعليمه اإلسكندرية أسقفا عليهم ، وما إن جلس ع
طرق الحياة ، وقد صنع آيات كثيرة ، وكمل حياته بسيرة حسنة ، ثم تنيح بسالم . صالته 

 تكون معنا ، آمين .
 نياحة القديس يوحنا المعترف

 في مثل هذا اليوم . تذكار نياحة القديس يوحنا المعترف . صالته تكون معنا آمين .
 مية على نوباطس القسإنعقاد مجمع برو 

م . اجتمع برومية مجمع مقدس . وذلك في أول سنة من  149في مثل هذا اليوم من سنة 
ملك داكيوس الوثني ، وفي بطريركية قرنيليوس بابا رومية ، وديونوسيوس بابا اإلسكندرية ، 
لقس وفالبيانوس بطريرك أنطاكية ، وجرمانوس أسقف بيت المقدس ، وذلك لمحاكمة نوباطس ا

ن الذي يقع في الزنا ال  الذي قال " إن الذي أنكر اإليمان وقت االضطهاد ، ال يقبل إذا تاب . وا 
تقبل له توبة ايضا " . فنهاه االب قرنيليوس عن ذلك ، فلم ينته . فجمع مجمعا من ستين 
أسقفا وثمانية عشر قسا وشماسا من علماء رومية ، وناظروه في هذا القول . فاحتج بقول 

ولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين " الن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية ب
وصاروا شركاء الروح القدس . وذاقوا كلمة اهلل الصالحة وقوات الدهر األتي وسقطوا ال يمكن 

تجديدهم ايضا للتوبة إذ هم يصلبون ألنفسهم ابن اهلل ثانية ويشهرونه " فرد عليه اآلباء 
حين له إن الرسول لم يقل هذا عمن يتوب . بل عمن يقصد إن يعتمد كلما أخطاء . الن موض

المعمودية إنما تكون دفعة واحدة . ولهذا اتبع الرسول القول بقوله " إذ هم يصلبون ألنفسهم 
ابن اهلل مرة ثانية ويشهرونه " . فاضح بهذا انه لما كان الصلب قد حدث مرة واحدة ، هكذا 

ال فيكون كل من سقط في تكون المع مودية مرة واحدة . أما التوبة فبابها مفتوح لكل تائب ، وا 
الكفر أو الخطية غير مقبول ولو تاب . فداود النبي إذن لم تقبل توبته ، و بطرس لما جحد لم 
تقبل ايضا توبته ، وعلي ذلك يكون باطال حلول الروح المعزي عليه ، وباطال ايضا تقليده رعاية 

، وتكون معمودية كل من اعتمد من يده باطلة ، وباإلجمال يكون الكل على حسب رأيك  خرافه
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قد هلكوا ، وفي هذا منتهى الجهل . هذا والسيد المسيح لم يأت إلى العالم إال ليخلص الخطاة 
ويقتادهم إلى التوبة ، بدليل قوله "إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون " فأرجع عن هذا الرأى 

ذ لم يرجع نوباطس عن رأيه نفاه  النجس وتب عنه ، و ال تكن عدوا هلل ولنفسك ولإلنسانية ، وا 
المجمع وحرمه هو وكل من يقول بقوله . صالة هؤالء القديسين تكون معنا ، ولربنا المجد 

 دائًما أبدًيا آمين .
 نياحة القديس أرشليدس الراهب المجاهد طوبه24

أرشليدس . وقد ولد هذا المجاهد بمدينة رومية ، واسم والده في مثل هذا اليوم تنيح القديس 
يوحنا وأمه سنكالتيكي ، وكانا بارين أمام اهلل ، سالكين بحسب وصاياه . مات والده وهو ابن 
اثنتي عشرة سنة ، ولما أرادت أمه ان تزوجه لم يقبل فأشارت عليه ان يمضي إلى الملك ليأخذ 

ن بهدية عظيمة ليقدمها إلى الملك . فلما سافروا هاج البحر وظيفة أبيه ، وأرسلت معه غآلمي
عليهم برياح شديدة فانكسرت السفينة ، فتعلق القديس بقطعة من خشب السفينة ونجا من 
الغرق بعناية اهلل . ولما صعد إلى البر وجد جثة إنسان قد قذفها الموج ، فتذكر مآل الناس 

ي وهذا العالم الزائل . وماذا اربح عندما أموت وأصير وزوال العالم ، وحدث نفسه قائال : ما ل
ترابا . ثم نهض وصلى إلى السيد المسيح ان يهديه إلى الطريق القويم ، ثم جد في السير إلى 
ان وصل دير القديس رومانوس ، فقدم للرئيس ما بقي لديه من المال . وأقام هناك سالكا حياة 

تى بلغ درجة الكمال ، ومنحه الرب نعمة شفاء المرضي التقشف والزهد في المأكل والملبس ، ح
. ثم قطع عهدا على نفسه ان ال يري وجه امرأة مطلقا . ولما طال غيابه عن والدته ، ولم تعلم 
من أمره شيئا ، ظنت انه مات ، فحزنت عليه كثيرا ، ثم بنت فندقا للفقراء والغرباء ، وأقامت 

من التجار يتحدثان بخبر ابنها أرشليدس وقداسته  في حجرة منه . وسمعت ذات يوم اثنين
ونسكه ونعمة اهلل التي عليه ، ولما تقصت منهما الخبر تأكدت انه ولدها ، فنهضت مسرعة 
إلى ذلك الدير . ولما وصلت أرسلت إلى القديس تخبره بوصولها ، فأجابها قائال : انه قطع 

طلب وهددته بأنه إذا لم يسمح لها برؤيته ، عهدا مع اهلل ان ال يبصر امرأة مطلقا . فكررت ال
مضت إلى البرية لتأكلها الوحوش . ولما عرف أنها ال تتركه ، كما انه ال يقدر ان ينكث عهده 

، صلى طالبا من السيد المسيح ان يأخذ نفسه . ثم قال للبواب دعها تدخل ، وكان اهلل قد 
روح ، فصرخت باكية وطلبت إلى اهلل ان أجاب طلبه ، إذ ان أمه لما دخلت وجدته قد اسلم ال

يأخذ نفسها ايضا ، فاستجاب اهلل طلبتها . ولما قصدوا ان يفرقوا بين جسديهما سمعوا صوتا 
من جسده يقول : اتركوا جسدي مع جسد والدتي ، ألنني لم أطيب قلبها بان تراني . فوضعوا 

ت كثيرة . صالته تكون معنا ولربنا االثنين في قبر واحد . وقد شرف اهلل هذا القديس بعمل آيا
 المجد دائًما أبدًيا آمين .
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 إستشهاد القديسة مهراتي
في مثل هذا اليوم أيضا إستشهدت القديسة مهراتي ولدت هذه القديسة في طموه من أبوين 
مسيحيين تقيين . كان والدها كاهنا وقد اعطاه اهلل هذه األبنة أسماها مهراتي فرباها على 

سيحية ولما كفر دقلديانوس باإليمان مضت هذه القديسة لتعلن إيمانها المسيحي ولم اآلداب الم
تعلم أباها أو أمها .ولما وصلت إلى أنصنا وقفت أمام الوالي كلكيانوس فنظرها صغيرة السن 

فأهملها فرفعت صوتها وأعلنت أنها تؤمن بالسيد المسيح فتعجب الوالي وحأول أن يثنيها عن 
تمسكت بأيمانها فأمر بتعذيبها بالهنبازين ثم وضعوها على كرسي من الحدي عزمها ولكنها 

وتحته نار وبمعونة اهلل صبرت على العذاب بالرغم من صغر سنها وجسمها النحيل . وبعد أن 
فشل الوالي في تعذيبها أمر بحبسها في مغارة مملوءة بالحيات والعقارب ففاضت روحها ونالت 

عليها ذلك المكان ولما سمع أبواها حضرا مع جمع كثير من أهل المدينة إكليل الشهادة وأغلقوا 
 وكفنوها ونقلوها إلى طموه حيث بنيت كنيسة فوقها ، بركة صلواتها فلتكن معنا آمين .

 نياحة القديس مكسيموس أخي دوماديوس
في مثل هذا اليوم تنيح القديس مكسيموس أخي القديس دوماديوس ولدي والندنيانوس ملك 

 الروم .
شابان صغيرا السن أدركا غنى الملكوت وعشقا شخص السيد المسيح ، فتركا عظمة الُملك 

 والجاه ووفرة الغنى والكرامة وعمدا إلى سكنى البراري والقفار . 
ل القفر إلى فردوس ، وسلكا بسيرة مالئكية أدهشت القديس  انفتاح قلبيهما على السماء حوَّ

عض زائريه إلى مغارتهما ، ويقول لهم: "هلموا نعاين مكان مقاريوس الذي كان يستصحب ب
 شهادة الغرباء الصغار" . كان يحسبهما شهيدين بدون سفك دم .

 نشأتهما
( 015-014كان هذان القديسان أخوين ، وكان أبوهما فالنتيانوس القيصر الروماني )

 في مخافة الرب . رجاًلخائف الرب وناصرًا للمسيحية ، ربَّى ولديه وأختهما الصغيرة 
لما كبر مكسيموس و دوماديوس اشتاقا إلى حياة الرهبنة . فطلبا من أبيهما أن يسمح لهما 

بالذهاب إلى مدينة نيقية لُيصليا في مكان اجتماع المجمع المقدس المسكوني األول الذي انعقد 
ملوك . ولما م . فرح أبوهما وأرسل معهما حاشية من الجند والخدم كعادة أوالد ال015سنة 

وصال أمرا الجند أن يرجعوا إلى أبيهما ويقولوا له أنهما يريدان أن يمكثا هناك أياًما . ثم كشفا 
أفكارهما ألحد الرهبان القديسين ُيدعى حنا فشجعهما ، ولما طلبا أن يبقيا معه اعتذر خوًفا من 

حد األنبا أغابيوس وهو أبيهما وأوصاهما بالسفر إلى سوريا ليتتلمذا على يدّي القديس المتو 
 طرسوسي من كيليكية ، وكان ذا شهرة كبيرة .

 رهبنتهما
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توجها إلى األنبا أغابيوس فقبلهما وألبسهما إسكيم الرهبنة . ولما قرب زمان نياحته سأاله ماذا 
يفعالن بعده . أما هو فقال لهما: "رأيت نفسي في هذه الليلة واقًفا علي صخرة جنوب مسكننا ، 

اهًبا واقًفا أمامي وعلي رأسه غطاء عليه صلبان . وكان في يده عصا من جريد وصليب ورأيت ر 
. لما رأيته خفت ، ولكنه اقترب مني وسّلم علّي ، وقال لي: "هل تعرفني؟" قفلت له: "ال يا أبي 
القديس" . قال لي: "أنا مقاريوس المصري أتيت ألدعو أوالدك آلخذهم إلى مصر" . فقلت له: 

خذني معهم أيًضا يا أبي؟" فقال لي: "ال ، ولكني أعلمك أنك بعد ثالثة أيام ستتنيح "أال تأ
وتذهب إلى السيد . وسيرسل الملك ُرسال وراء ولديه ليأخذهما إلى القسطنطينية ، فاحذر ذلك 
وًمرهما أن ينزال إلى مصر ليسكنا بالقرب مني . ألن السيد قد عينهما لي أوالًدا ، وها أنا قلت 

. ولما قال ذلك اختفي عنِي" . ثم قال لهما: "إنني كنت اشتهي أن أنظر هذا القديس  لك"
 بالجسد ولكنني قد رأيته بالروح ، فبعد نياحتي امضيا إليه بسالم" .

أنعم اهلل عليهما بنعمة شفاء المرضى ، وشاع ذكرهما في تلك البالد خصوًصا بين التجار  
المراكب فكانا يقتاتان بثمن ما يبيعانه ويتصدقان على الفقراء والمسافرين ، وتعّلما صناعة قلوع 

 والمساكين بما يفضل عنهما .
 لقاء والدتهما واألميرة أختهما بالقديسين

في إحدى المرات كان نائب الملك في الميناء مع الجند يفتش السفن الداخلة ، فالحظ اسمّي 
ب عن سبب ذلك . فقال له: "هذان القّديسين على إحدى السفن . استفسر من صاحب المرك

اسمان ألخوين راهبين كتبُتهما على قلع مركبي تَبرُّكا لكي ُينّجي اهلل تجارتي" . ثم بّين له 
أوصافهما بقوله أن أحدهما قد تكاملت لحيته واآلخر لم يلتِحِِ بعد ، فعرفهما ، وأخذ الرجل 

لك فالنتينوس ، وتعين ملًكا بعد وأحضره أمام الملك ثيؤدوسيوس الذي كان رئيسا لجنود الم
 وفاته . 

قدم الملك ثالث قطع ذهبية لكل بحار . وصرفهم بسالم . ثم أرسل مندوًبا من قبله اسمه 
ماركيلوس إلى سوريا ليتأكد من الخبر قبل إذاعته في القصر . وبعد بضعة أيام عاد المندوب 

والدتهما واألميرة أختهما ، فلما مؤكًدا الخبر ، وكان فرح عظيم في القصر . ذهبت إليهما 
تقابلتا بالقديسين وتعرفت عليهما بكتا كثيرًا جًدا ، ورغبت أمهما أن يعودا معها فلم يقبال ، 

 وطّيبا قلب والدتهما وأختهما .
 ترشيح القديس مكسيموس بطريرًكا للقسطنطينية

س مكسيموس ليخلفه بعد ذلك بقليل تنّيح بطريرك القسطنطينية فاتجهت األنظار إلى القدي
ورّحب الملك ثيؤدوسيوس بذلك ، وأرسل نائبه ومعه بعض الجنود الستدعائه ، كما كتب إلى 

 والي سوريا بذلك .
تسّرب الخبر إلى األخوين عن طريق زوجة الوالي التي كانت تحبهما كقديسين . ولما علما 
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هما ولبسا ثياًبا مدنية وتنّكرا حتى ال بذلك هربا واختفيا عند راعي غنم أياًما كثيرة ، ثم غّيرا ثياب
 ينكشف أمرهما وصّليا طالبين مشورة اهلل للوصول لَلنبا مقاريوس .

 لقاؤهما مع أنبا مقاريوس
سارا نحو تسعة أيام حتى أعياهما التعب وهما يسيران على شاطئ البحر . افتقدهما الرب 

رَّفاه أنهما يريدان الُسكنى عنده برحمته ووجدا نفسيهما في شيهيت حيث القديس مقاريوس وعَ 
. ولما رآهما من أبناء النعمة ظن أنهما ال يستطيعان اإلقامة في البرية لشظف العيشة فيها . 
فأجاباه قائلين: "إن كّنا ال نقدر يا أبانا فإننا نمضي إلى موضع آخر" . عاونهما في بناء مغارة 

 ع لهما عمل أيديهما ويأتيهما بالخبز .لهما ثم علَّمهما ضفر الخوص ، وعّرفهما بمن يبي
أقاما على هذه الحال ثالث سنوات لم يجتمعا بأحد سوى أنهما كانا يدخالن الكنيسة لتناول 
األسرار اإللهية وهما صامتين . فتعجب القديس مقاريوس النقطاعهما عنه كل هذه المدة 

حيث بات تلك الليلة . فلما  وصلى طالًبا من اهلل أن يكشف له أمرهما ، وجاء إلى مغارتهما
استيقظ في نصف الليل كعادته للصالة رأى القديسين قائمين ُيصليان ، وُشعاع من النور 
صاعًدا من فم القديس مكسيموس إلى السماء ، والشياطين حول القديس دوماديوس مثل 

م المقدس الذباب ، ومالك الرب يطردهم عنه بسيٍف من نار . فلما كان الغد ألبسهما اإلسكي
 وانصرف قائاًل: "صّليا عني" ، فضربا له مطانية وهما صامتين .

 نصائحهما
روي كاتب السيرة ، الراهب بيشوي شماس الكنيسة التي بناها القديس مقاريوس الكبير نفسه ، 

 وهي أول كنيسة في االسقيط:
فبالتأكد كنا  ]حدث مرة حينما كنت معهما أن قلت لهما: لو كنتما في القسطنطينية يا أبوي

نجدكما قد توليتما الملك" . فأدارا وجهيهما وقاال بوداعة: "أين إذن روحك أيها األخ حتى بدرت 
منك هذه الكلمة؟ إنها بال شك في المكان الذي ذكرته . لقد قلنا لك عدة مرات أيها األخ بيشوي 

ص الذي لسيدنا يسوع أنك سواء كنت جالًسا معنا أو في مسكنك يجب أن تذكر دائًما اسم الخال
المسيح بال انقطاع ، ألنه بالحقيقة لو كان هذا االسم القدوس في قلبك لما قلت هذه الكلمة 

 التي تكلمت بها اآلن .
من اآلن فصاعًدا انتبه بالتأكيد إلى نفسك ، وال تهمل االسم القدوس ، اسم سيدنا يسوع 

م ، ألننا لو أهملناه نموت حتما في المسيح ، بل تمسك به بكل قلبك باستمرار حتى في اآلال
 خطايانا" .

 ومن أقوالهما:
"فلنفرغ من الدالة والمزاح والكلمات الباطلة التي تجعل الراهب يخسر كل الثمار حسب الطريقة 

التي تعلمناها ، إذ كنا ال نزال بعد في سوريا حينما كان الناس يحاولون إسعادنا دون أن 
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لكن الغربة والسكوت بفهم واحتمال الشدائد هذه هي خصائص  يتركوننا نفكر في خطايانا .
 الراهب .

فالشدة تولد الصالة في طهارة ، والصالة تولد مخافة الرب والمحبة ، وهذا ما ينمي اإلنسان ، 
 ألنه ال جاه وال غنى وال قوة يتقبلها اهلل ما لم يكن المسيح يسكن فينا" .

 نياحتهما
مى عنيفة ، فلما طال عليه المرض طلب إلى أخيه األصغر بدأ القديس مكسيموس يمرض بح

 أن يذهب إلى القديس مقاريوس يرجوه الحضور . فلما أتى إليه وجده محموًما فعزاه وطّيب قلبه 
يقول كاتب السيرة: ]اجتمعنا حول القديس مكسيموس لننظره فسمعناه يقول وقد ُخطف عقله: 

الطريق التي ال أعرفها . يا إلهي وخالقي خلصني  "يا رب أرسل لي نورك ليضئ قدامي في هذا
من قوات الظلمة المجتمعين في الهواء ، وأصلح خطواتي في هذا الطريق ألبلغ إليك باستقامة 
. وكن لي نعمة وقوة يا إلهي وسيدي ، ألنك أنت رب النور ومخلص العالم" . ثم صمت قلياًل، 

ذا جماعة من األنبيا ء والرسل والقديسين و يوحنا المعمدان وتطلع القديس مقاريوس وا 
وقسطنطين الملك جميعهم كانوا قائمين حول القديس إلى أن سّلم روحه الطاهرة بمجٍد وكرامٍة . 

 فبكى القديس مقاريوس وقال: "طوباك يا مكسيموس" .
أما القديس دوماديوس فكان يبكي بكاء مرًا ، وسأل القديس مقاريوس أن يطلب عنه إلى السيد 

مسيح لكي ُيلحقه بأخيه . وبعد ثالثة أيام مرض بحمى شديدة هو اآلخر وقيل للقديس ال
مقاريوس عن ذلك فذهب إليه لزيارته . وفيما هو في الطريق وقف فترة طويلة ينظر نحو 
المغارة ثم التفت ناحية المشرق ، فظن من معه أنه كان يصلي ولكنه كان يتأمل خورس 

مون روح القديس دوماديوس . نظر األب مقاريوس نحو السماء وهو القديسين الذين كانوا يتقد
يبكي ويقرع صدره قائاًل: "الويل لي ألني لم أعد راهًبا بالكلية" . ثم قال لهم: "لقد تنيح القديس 

 دوماديوس" . 
 طوبة .  21طوبة ولحقه أخوه القديس دوماديوس في  24كانت نياحة القديس مكسيموس يوم 

يوس أن الطغمات الذين جاءوا ليأخذوا نفس دوماديوس هم الذين جاءوا ألخذ قال األب مقار 
روح أخيه . وبنى القديس مقاريوس كنيسة في موضع ُسكناهما وهي أول كنيسة بنيت في 

البرية . كما كان القديسان مكسيموس و دوماديوس أول من تنيح من الرهبان في اإلسقيط ، 
 م .080وكانت نياحتهما بعد سنة 

 التهم تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .ص
 نياحة القديس بطرس العابد طوبه15

في مثل هذا اليوم تنيح القديس بطرس العابد . وكان في أول أمره عشارا ، وكان قاسيا جدا ، 
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ال يعرف الرحمة ، حتى انه لكثرة بخله وشحه لقبوه بعديم الرحمة . فتحنن عليه الرب يسوع ، 
حب ان يرده عن أفعاله الذميمة . فأرسل إليه يوًما فقيرا يطلب منه شيئا يسيرا . واتفق وا

وصول خادمه وهو يحمل الخبز إليه ، في الوقت الذي كان فيه الفقير أمامه ، فتنأول العشار 
خبزة من على راس الغالم ، وضرب بها الفقير على رأسه ، ال على سبيل الرحمة ، بل على 

، حتى ال يعود إليه مرة ثانية . ولما اقبل المساء رأى في نومه رؤيا ، كأنه في  سبيل الطرد
اليوم األخير ، وقد نصب الميزان ، ورأى جماعة تجلبوا بالسواد ، وفي ابشع الصور تقدموا 
ووضعوا خطاياه وظلمه في كفة الميزان اليسرى . ثم أتت جماعة من مالئكة النور حسني 

 بيضاء ، ووقفوا بجوار كفة الميزان اليمني . وبدت عليهم الحيرة ألنهم المنظر ، البسين حلال
لم يجدوا ما يضعونه فيها . فتقدم أحدهم ووضع الخبزة التي كان قد ضرب به راس الفقير ، 
وقال ليس لهذا الرجل سوي هذه الخبزة ، عندما استيقظ بطرس من النوم فزعا مرعوبا ، وأخذ 

سه على ما فرط منه . وبدا ان يكون رحوما متعطفا ، وتناهي في يندب سوء حظه ، ويلوم نف
ذ لم يبق له شئ ترك بلده ومضى فباع  أعمال الرحمة ، حتى كان يجود بالثوب الذي له ، وا 
نفسه عبدا ودفع الثمن للمساكين . ولما اشتهر أمره هرب من هناك وأتى إلى البرية القديس 

حسنة مرضية ، أهلته الن يعرف يوم انتقاله .  مقاريوس ، حتى ترهب وتنسك وسار سيرة
 فاستدعي شيوخ الرهبان وودعهم وتنيح بسالم . صالته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس أسكالس المجاهد
في مثل هذا اليوم أيضا أستشهد القديس أسكالس . نشأ هذا القديس في منطقة أنصنا وفي 

ستدعاه وأمره أن يبخر لَلوثان فتمسك بإيمانه إحدى زيارات أريانوس والي أنصنا لبلدته ا
بشجاعة وثبات . أمر الوالي بربطه في حصان يجري به في الشوارع حتى تهرأ جسده وتناثر 
لحمه ثم أمر الوالي أن توضع مشاعل نار في جنبيه وبطنه وكان الرب يشفيه ويعزيه ركب 

صلى أسكالس إلى اهلل أن يعمل أريانوس سفينة ليعبر النيل وأخذ اسكالس معه وفي السفينة 
عمال يتمجد به اسم اهلل أمام أريانوس وللوقت توقفت السفينة في وسط النيل وكأنها استقرت 
على شاطئ رملي . حأول الجنود أن يحركوها فلم يستطيعوا فطلب إلى اسكالس ان يصلي إلى 

قسي قلبه فربط في إلهه لتتحرك السفينة فلما صلى تحركت السفينة في الحال لكن الوالي ت
عنقه حجرا كبيرا وألقاه في النيل فأستودع روحه الطاهرة في يدي الرب ونال إكليل الشهادة ، 

 بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس يعقوب الراهب أمشير0

زاهدا في العالم منذ  في مثل هذا اليوم تنيح الراهب الناسك القديس يعقوب . هذا األب كان
حداثته . فسكن إحدى المغائر وأقام بها خمس عشرة سنة . وقد اجهد نفسه في أثنائها 
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باألصوام الطويلة والصلوات المتواترة . ولم يخرج من مغارته طول هذه المدة . فتأمر عليه قوم 
وتقدمت منه أخذت من اتباع إبليس ، أوعزوا إلى زانية فتزينت وذهبت إليه ، ودخلت المغارة ، 

تداعبه حتى تستدرجه إلى الخطية ، ولكنه وعظها ، وذكرها بنار جهنم ، وبالعقوبات الدهرية ، 
فتابت على يديه . وعادت إلى المدينة تردد الشكر هلل ، الذي احسن إليها بالرجوع عن طريق 

 الحسن تنيح بسالم  الموت إلى الحياة ، وقد اجري اهلل على يديه آيات كثيرة . ولما اكمل جهاده
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 نياحة القديس هدرا بحاجر بنهدب
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس هدرا وهو أول من ترهب بحاجر بنهدب ) في جبل 
ا األساس القريب من مدينة نقادة محافظة قنا ( لكثرة محبته للوحدة وليطرح عنه أمواج هذ

العالم الزائل . وكان في زمانه زجل ناسك مشهور باألعمال والفضائل الروحانية اسمه يهوذا 
ولعدم سذاجته لم يكن يؤمن بقيامة األجساد . وأن اهلل محب البشر لم يشأ هالك هذا الناسك 

فأرشده أن يمضي إلى القديس هدرا . وأعلم القديس هدرا بأمره . فوعظه وشرح له هذه القيامة 
أن الرب يسوع المسيح هو باكورة الراقدين . فآمن القديس يهوذا وشكره ألنه أنار بصيرته و 

.اشتهر القديس هدرا بالفضيلة والتقوى وقد أجرى الرب على يديه معجزات كثيرة وكان الكثيرون 
يأتون اليه لينالوا بركته وصلواته . وقد صبر هذا األب على حياة البرية والتقشف فمرض قليال 

 م تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .ث
 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل أمشير21

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى 
 جنس البشر . شفاعته تكون معنا . آمين .

 لقديس جالسيوس الناسكنياحة ا
في مثل هذا اليوم تنيح األب الناسك المجاهد القديس جالسيوس ، وقد ولد من أبوين مسيحيين 

، فربياه تربية مسيحية ، وعلماه علوم الكنيسة ، ثم قدماه شماسا . فاجهد نفسه في طاعة 
مالك الرب  المسيح وحمل نيره ، وذهب فترهب في برية شيهيت . وبعد زمن رسم قسا فأرشده

إلى مكان بعيد وهناك جمع حوله جماعة من الرهبان ، فكان لهم خير مثال ، وكان يعد نفسه 
كواحد منهم . وقد تناهي في الصبر وطول االناة ، حتى أمكنه نسخ الكتاب المقدس ، ووضعه 

اب في الكنيسة ليقرا فيه من يشاء من الرهبان . وحدث إن زاره مرة رجل غريب وسرق هذا الكت
وعرضه للبيع فاشتراه أحد األشخاص ، وأراد إن يعرف قيمته فذهب به إلى القديس جالسيوس 
وأراه إياه فعرف انه كتابه . فقال له بكم باعك صاحبه ؟ فقال بستة عشرة دينارا . فقال له انه 
رخيص فاشتراه وعاد به إلى منزله . ولما جاء البائع ألخذ ثمنه قال له : أنني عرضته على 
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األب جالسيوس فقال إن الثمن كثير . فقال له : أما قال لك شيئا أخر . فقال ال فقال : إنني ال 
أريد بيعه . ثم أخذ الكتاب وتوجه به إلى األب جالسيوس وقدمه له باكيا نادما على فعله فلم 

يقبله منه ، وبعد إلحاح شديد ودموع كثيرة ، قبل إن يسترده . وقد منحه اهلل نعمة عمل 
المعجزات ، منها انه اهدي إلى الدير في أحد األيام مقدارا من السمك . وبعد طهيه وضعه 

الطبأخ في المطبخ ووكل بحراسته أحد الغلمان وهذا أكل منه جزءا كبيرا . فلما عرف الطبأخ 
ذلك غضب على غالمه آلته أكل منه قبل وقت األكل وقبل إن يباركه الشيوخ ، وضربه ضربة 

مقتال ، فذعر الطبأخ وذهب إلى القديس جالسيوس وأخبره بما جرى منه ، فقال له أصابت منه 
خذه وضعه بالكنيسة أمام الهيكل واتركه . ثم جاء الشيخ والرهبان إلى الكنيسة وصلوا صالة 

الغروب ، وبعد ذلك خرج الشيخ من الكنيسة فقام الغالم وتبعه ، ولم يعلم أحد من الرهبان بهذا 
حته . ولما اكمل هذا األب حياته بشيخوخة صالحة أراد الرب إن يريحه من أتعاب إال بعد نيا

 هذا العالم فتنيح تاركا هذا التذكار الحسن . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نقل أعضاء القديس مرتيانوس الراهب أمشير29

نوس الراهب المجاهد من اثنيا إلى في هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء القديس مرتينيا
أنطاكية . و ذلك انه بعد إن اجتذب امرأة زانية إلى التوبة فالرهبانية تركها في أحد األديرة و 

مضى إلى الجزيرة و طاف بالدا كثيرة . و أخيرا جاء إلى مدينة أثينا فأقام بها أياما قالئل إلى 
ه القديس ديمتريوس بطريرك أنطاكية في إن اعتل جسده و تنيح بسالم و قد اهتم ينقل جسد

عهد الملك فاليريانوس الوثني ، إذ أرسل كهنة إلى مدينة أثينا فحملوا جسد القديس 
مرتينيانوس إلى أنطاكية بإكرام و تبجيل عظيمين ثم وضعه في صندوق و رسم إن يعيد له كل 

 بديا آمينسنة في مثل هذا اليوم . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما أ
 نياحة القديس كوش المجاهد العظيم )كونن( برمهات9

في مثل هذا اليوم تنيح القديس المجاهد كونن . كان هذا القديس من ضيعة أنيطانيوس من 
بالد سوريا من أب اسمه نسطر وأم اسمها ثيؤدورة ، كانا يعبدان الكواكب . وكان ذلك وقت 

المجد . ولما كبر كونن ظهرت منه فضائل كثيرة كالعفة تبشير التالميذ باسم السيد المسيح له 
والطهارة والورع والرحمة . . وأراد والداه أن يزوجاه فأبي . ولكنهما أرغماه على ذلك وزوجاه . 
فلم يكن يهوى أن يعرف امرأته . فمكث االثنان على ذلك الحال أبكارا . وكان كثيرا ما يقول في 

ى معرفتك الحقيقية . فظهر له مالك الرب ميخائيل ، وأمره أن صالته : أيها اإلله أرشدني إل
يذهب إلى أحد الرسل . فمضى إليه وتعلم منه فرائض الدين المسيحى وتعمد وتنأول السرائر 
اإللهية . ثم داوم على سماع تعاليم الرسل . فازداد طهارة وعفة ونسكا وورعا وصالة فمنحه 

على الشياطين . فاجتذب أبويه وزوجته أيضا ووالديها إلى اهلل موهبة عمل المعجزات والسلطان 
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اإليمان بالسيد المسيح . ولما دخل أحد الكفار مرة إلى إحدى المغارات ليذبح للشيطان ، وعلم 
به هذا القديس صرخ فى الشيطان وانتهره أن يقر أمام الناس من هو ؟ فاعترف أنه شيطان 

واحد هو اله القديس كونن " . ثم آمنوا واعتمدوا .  وليس إلها . فصرخ الحاضرون قائلين : "
فسمع بخبره نائب الوالى كلوديوس قيصر ، فاستحضره فأقر أمامه بالمسيح ، فربطه وضربه 
ضربا شديدا . وسمع بذلك أهل بلده ولمحبتهم له هرعوا إليه يريدون قتل الوالى فهرب منهم 

ه . وحملوه الى بلدهم . فعاش عدة سنوات .أما هم فحلوا القديس بن رباطه وغسلوه من دمائ
وانتقل الى الرب . فجعل المؤمنون داره كنيسة ووضعوا جسده فيها . وظهرت منه آيات 

 وعجائب كثيرة . صالته تكون .معنا . آمين
 إستشهاد القديسين أندريانوس ومرتا زوجته وأوسابيوس واألربعين شهيًدا

ريانوس ومرتا زوجته وأوسابيوس وأرمانيوس وأربعون فى مثل هذا اليوم إستشهد القديسون أند
شهيدا ، بعد عذابات شديدة على اسم ربنا يسوع المسيح . صالتهم تكون معنا ولربنا المجد 

 دائًما . آمين .
 عشية عيد ظهور الصليب

غدا نعيد بتذكار ظهور الصليب المجيد الذي لمخلصنا يسوع المسيح، ولما كان هذا اليوم يقع 
في الصوم الكبير ، فيراعي أن تكون المزاميرفي القداس بالكنيسة إلي الساعة التاسعة دائما 

 فقط ، ألنه سيقام عشية للعيد وتصلى باقي السواعي.
 نياحة القديس سلوانس الراهب برموده2

في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس سلوانس الراهب وقد ترهب هذا الطوباوي بدير القديس 
ر في الفضيلة وأجهد نفسه بالصوم الطويل والسهر الكثير واألتضاع والمحبة مقاريوس وسا

حتى سار أبا عظيما وقد أهله اهلل لرؤية المناظر اإللهية وكان يوصي تالميذه دائًما بأن ال 
يهملوا شغل اليد وان يتصدقوا بما يفضل عنهم وفي أحد األيام رآه راهب كسالن منهمكا مع 

هم فقال لهم ال تعملوا للطعام الفاني . فانه مكتوب : ان مريم أختارت تالميذه في عمل أيدي
لنفسها نصيبا صالحا ال ينزع منها " فلما سمعه الشيخ قال لتلميذه " أعط األب كتابا وأدخله 
الكنيسة وأغلق عليه ليقرأ وال تدع عنده شيئا يؤكل " ففعل التلميذ ذلك . ولما أتت الساعة 

تالميذه ولم يدعوا الراهب وفي أثناء ذلك كان الراهب شأخصا بعينيه نحو التاسعة أكل الشيخ و 
ذ اشتد الجوع خرج من الكنيسة وقال للشيخ " أما أكل األخوة اليوم ؟  الباب منتظرا من يدعوه وا 

" فأجابه " نعم " فلماذا لم تدعني لآلكل معهم ؟ فأجابه " أنت رجل ال حاجة بك إلى طعام 
الصالح . ولهذا نعمل بأيدينا " فعلم األخ أنه قد أخطأ فضرب مطانية  جسدي ويكفيك النصيب

مستغفرا فأجابه الشيخ قائال " يا ابني ال بد لمريم من أن تحتاج إلى مرثا الن بمرثا مدحت مريم 
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 " فأنتفع األخ من هذا التعليم وصار مداوما على العمل بيديه متصدقا بما يفضل عنه . 
ال نافعة في الجهاد الروحي ولما أكمل جهاده بشيخوخة صالحة أعلمه وقد وضع هذا األب أقوا

اهلل تعالي بوقت نياحته فاستدعي الرهبان القريبين منه وتبارك منهم وسألهم أن يذكروه في 
 صالتهم ثم تنيح بسالم . صالته تكون معنا .

 نياحة هارون الكاهن
أول أنبياء الشريعة وكان من سبط في مثل هذا اليوم تنيح الصديق البار هارون أخو موسى 

آلوى ، وقد اجري اهلل على يديه آيات كثيرة بأرض مصر . وانتخبه هو وبنيه كهنة له وفرض 
لهم عشور بني إسرائيل مع القرابين ولما قام عليه بنو قورح أبادهم اهلل بأن أمر األرض 

بسالم . صالته تكون معنا فابتلعتهم أحياء . وقد أرضي اهلل بحسن سيرته وحفظ شريعته وتنيح 
 ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 غارة عربان الصعيد على برية شيهيت
في مثل هذا اليوم أغار عربان الصعيد على برية القديس مقاريوس الكبير ونهبوا كل ما كان 
في الكنائس واألديرة فاجتمع اآلباء الرهبان وصلوا وتشفعوا باآلباء القديسين فطردهم السيد 

 لمسيح ونجي الرهبان من أيديهم .ا
 نياحة األنبا إيساك تلميذ أبوللو برموده20

في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس المجاهد األنبا ايساك تلميذ األب الكبير األنبا أبلوس . 
زهد هذا القديس العالم منذ صغره . وترهب في برية شيهيت ، وتتلمذ لَلنبا أبلوس مدة خمس 

أجهد نفسه فيها جهادا أذاب جسمه بقتل األهواء النفسية ، حتى ملك استقامة  وعشرين سنة ،
العزم ، وأتقن فضيلة الصمت والهدوء أثناء الصلوات والقداسات . وكان من عادته في وقت 
القداس أنه يظل واقفا مكتوف اليدين حاني الرأس حتى نهاية الصالة ، ثم يعود إلى قاليته 

يقابل أحدا في ذلك اليوم . ولما سألوه : " لم ال تكلم من يريد كالمك وقت ويغلق بابها عليه وال 
الصالة أو القداس ؟ " أجابهم قائال : " للكالم وقت ، وللصالة وقت " ولما دنا وقت وفاته اجتمع 
عنده اآلباء الرهبان لينالوا بركته وسألوه : " لماذا كنت تهرب من الناس " ؟ فأجابهم " ما كنت 

ن الناس بل من الشيطان . ألن اإلنسان إذا مسك مصباحا متقدا في الهواء ينطفئ . أهرب م
وهكذا نحن إذا ضاء عقلنا من الصالة والقداس ثم تشاغلنا باألحاديث فان عقلنا يظلم " . ولما 

 أكمل هذا األب جهاده الصالح تنيح بسالم . صالته تكون معنا . آمين .
 لثانىنياحة البابا غبلاير بن تريك ا
م ( تنيح األب القديس العظيم  2245أبريل سنة  5ش )  812في مثل هذا اليوم من سنة 

البابا غبلاير الثاني البطريرك السبعون من باباوات الكرازة المرقسية الشهير بابن تريك . هذا 
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ة . البابا كان من كبار مدينة مصر وأراخنةنتها ، وكان كاتبا ناسخا عالما فاضال ذا سيرة حميد
وقد نسخ بيده كتبا كثيرة قبطية وعربية فوعي محتوياتها وفهم معانيها فأختاره مقدمو الشعب 

فبراير سنة  0ش )  841أمشير سنة  9ورؤساؤهم لكرسي البطريركية ، وتمت رسامته يوم 
 م (  2202

وحدث أنه عندما صلى أول قداس في دير القديس مقاريوس كعادة البطاركة قديما أن أضاف 
لى االعتراف الذي يتلى في آخر القداس بعد قوله " أؤمن وأعترف إلى النفس األخير أن هذا ع

لهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أخذه من سيدتنا كلنا والدة  جسد ابنك الوحيد الجنس ربنا وا 
اإلله القديسة مريم " هذه العبارة " وصيره واحدا مع الهوته " فأنكرها عليه الرهبان خشية أن 
يفهم من ذلك أنه حصل امتزاج . وطلبوا منه تركها فامتنع قائال : " أنها أضيفت بقرار من 

مجمع االساقفه " وبعد مباحثات طويلة تقرر إضافة هذه الجملة " بدون امتزاج وال أختالط وال 
 تغيير وذلك خوفا من الوقع في هرطقة أوطيخي فوافقهم على ذلك . 

ة كثيرين ووضع قوانين وأحكاما في المواريث وغيرها وتفاسير أسقفا وكهن 50ورسم في أيامه 
كثيرة ولم يعرف عنه أنه أخذ درهما واحدا من أحد . وال وضع يده على شيء من أموال 

الكنائس وال أوقاف الفقراء . ولما طالبه حاكم ذاك الوقت بمال جمع له األراخنةنة ألف مثقال 
مرقسى أربعة عشر عاما وشهرين ويومين ثم تنيح ذهب ودفعوها عنه . وقضى على الكرسي ال

 بسالم صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( بؤونه19

 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .
من برمهات تذكار  19تاسع والعشرون من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول فإذا وقع ال
 البشارة .

أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعان خارج فترة البشارة والحمل اإللهى 
 الى الميالد ، كما أنهما يرمزان للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .

 أبا بيشاي وثيؤدورة أمهما .إستشهاد القديس أباهور ، 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون أباهور "أبو الكنوز" وأنبا بيشاي و ثيؤدورة أمهما وذلك 
أن أباهور كان من جند أنطاكية فأتى إلى اإلسكندرية واعترف أمام واليها بالسيد المسيح فأمر 

ه في حفرة مملوءة باألفاعي فلم بقطع يديه وان يربط في مؤخرة ثور ويجره في المدينة ثم ألقا
تؤذه ، وكان في كل ذلك يستغيث بالسيد المسيح الذي كان يشفيه ويقويه وفيما هو على هذه 
الحال أتت أمه ورأته ففرحت بجهاده وأعلموا الوالي بها فاستحضرها وهددها فلم تخف . فأمر 

لك ترتل للرب وتقدسه ألنها أن يضعوا أعوادا سأخنة من الحديد في جنبيها ، وكانت في أثناء ذ
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استحقت أن تتألم من أجل اسمه . إلى أن أسلمت روحها ونالت إكليل الشهادة ثم وضعوا 
القديس في إناء مملوء زيت وقطران يغلي فكان يسبح اهلل حتى أسلم الروح ونال إكليل الشهادة 

ولربنا المجد دائًما . ، أما أخوه فقد إستشهد في اليوم األول من النسيء صالتهم تكون معنا ، 
 أمين

 إستشهاد السبعة نساك بجبل تونة
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون السبعة النساك الذين من جبل تونة وهم : باسيدي و 

كوتولس و أرداما و موسى و ايسي و باركاالس وراهب أخر اسمه كوتولس . وذلك أن مالك 
أن يعترفا باسم السيد المسيح فنهضا مسرعين الرب ظهر للقديسين باسيدي وكوتولس وأمرهما 

نحو الوالي فالتقيا بالخمسة القديسين آتين على سفينة قاصدين الوالي ليعترفوا هم أيضا بالسيد 
المسيح فاتفقوا معا على نيل إكليل الشهادة ومضوا إلى الوالي واعترفوا بالسيد المسيح ، 

م السجن ، فظهر لهم السيد وعزاهم وقواهم فعذبهم كثيرا ثم علق حجارة في أعناقهم وأودعه
ووعدهم بالملكوت ثم أرسلهم الوالي إلى اإلسكندرية فعذبهم هناك عذابا قاسيا إذ وضعهم في 
قدر مملوء كبريتا وزفتا ، وأوقد تحتهم النار ثم أخرجهم وطرحهم فأرسل الرب مالكه وشفاهم 

ثين شخصا فاعترفوا بالسيد المسيح ونالوا وأتوا إلى الوالي واعترفوا أمامه ورأى ذلك مائة وثال 
إكليل الشهادة أما القديسون فقد شدد عليهم الوالي العذاب وأخيرا قطع رؤوسهم بالسيف ونالوا 

 إكليل الشهادة شفاعتهم تكون معنا . آمين
 

يوا اهلل  طوبى لمن اخترته وقبلته، ليسكن فى ديارك إلوى األبود، اسوتجب لنوا " -(:1،5: 14مزمور العشية )مز
 " مخلصنا، يا رجاء جميع أقطار األرض. هلليلويا

  زق ي  قاا يم وذان :
 سوذ" ا ا يأت  ءيبه ويجبه أ ينًا ءا  ًق  = طوبى لمن إخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد

ب يعضود والور ينوا اه نصيب أذبي  وان حظ قا اونم قناايم ا ا ي يب أا يءا   = ليسكن في ديارك إلى األبد
 فإذلي  ال يت ناا انا قا ب يءنب ا وال يت ناا = الصديقين

ويكووون قادد ب يادد ف س يددق  ددؤالء ق ذدد ق  ويءددنناا فدد  بيددا ه ابذددب  = يعوورف الوورب طريووق الووذين ال عيووب فوويهم
 .إستجب لنا يا اهلل مخلصنايا ص لم يجب أا نصل  ذاا نل و ت  . ميراثهم إلى األبد

 
  -(:41-41:14متإنجيل العشية )

 اسهروا اذا النكم ال تعلمون في اية ساعة ياتي ربكم. -41 "
 و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب. -40 
 لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي ابن االنسان. -44 
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 لذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه.فمن هو العبد االمين الحكيم ا -45 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -41 
 " الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -41 

نجيل ذان :  إنجيل قاا يم وق 
ألنكوم ال تعلموون فوي أيوة  إسوهروا إذاً ء انا أا قا  ذاا قاربيءيا  ؤالء نانوق ون ء أ ناء ااا حن م ف دالق عندا: 

سوهروا وصولوا ألنكوم ال تعرفوون متوى يكوون الوقوت.. طووبى لوذلك العبود الوذي إذا جواء سويده  ساعة.. أنظروا وا 
 .كل مجاهدو لق  جاء = يجده يفعل هكذا
والرب يعضد الصديقين يعرف الرب طريق الذين ال عيب فيهم، ويكون  " -:(11،21،25: 01مز)مزمور باكر 

 " لى األبد، والصديقون يرثون األرض، ويسكنون فيها إلى دهر الدهور. هلليلوياميراثهم إ
  زق ي  قاا يم وذان :

 سوذ" ا ا يأت  ءيبه ويجبه أ ينًا ءا  ًق  = طوبى لمن إخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األبد
والورب يعضود ي يب أا يءا    ينوا اه نصيب أذبي  وان حظ قا اونم قناايم ا ا= ليسكن في ديارك إلى األبد

 فإذلي  ال يت ناا انا قا ب يءنب ا وال يت ناا = الصديقين
ويكووون قادد ب يادد ف س يددق  ددؤالء ق ذدد ق  ويءددنناا فدد  بيددا ه ابذددب  = يعوورف الوورب طريووق الووذين ال عيووب فوويهم

 .إستجب لنا يا اهلل مخلصنايا ص لم يجب أا نصل  ذاا نل و ت  . ميراثهم إلى األبد
 

  -(:01-00:20مرل باكر )إنجي
 انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمون متى يكون الوقت. -00 "
 كانما انسان مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطان و لكل واحد عمله و اوصى البواب ان يسهر. -04 
 ام صباحا. اسهروا اذا النكم ال تعلمون متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك -05 
 لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما. -01 
 "  و ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا -01 

نجيل ذان :  إنجيل قاا يم وق 
إسوهروا إذًا ألنكوم ال تعلموون فوي أيوة ء انا أا قا  ذاا قاربيءيا  ؤالء نانوق ون ء أ ناء ااا حن م ف دالق عندا: 

سوهروا وصولوا ألنكوم ال  تعرفوون متوى يكوون الوقوت.. طووبى لوذلك العبود الوذي إذا جواء سويده ساعة.. أنظروا وا 
 .كل مجاهدو لق  جاء = يجده يفعل هكذا

  -(:10-4:0كو2البولس )
 فاننا نحن عامالن مع اهلل و انتم فالحة اهلل بناء اهلل. -9  "
نظر كل واحد حسب نعمة اهلل المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت اساسا و اخر يبني عليه و لكن فلي -20 

 كيف يبني عليه.
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 فانه ال يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. -22 
 و لكن ان كان احد يبني على هذا االساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا. -21 
ار عمل كل واحد ما فعمل كل واحد سيصير ظاهرا الن اليوم سيبينه النه بنار يستعلن و ستمتحن الن -20 

 هو.
 ان بقي عمل احد قد بناه عليه فسياخذ اجرة. -24 
 ان احترق عمل احد فسيخسر و اما هو فسيخلص و لكن كما بنار. -25 
 اما تعلمون انكم هيكل اهلل و روح اهلل يسكن فيكم. -21 
 و.ان كان احد يفسد هيكل اهلل فسيفسده اهلل الن هيكل اهلل مقدس الذي انتم ه -21 
 ال يخدعن احد نفسه ان كان احد يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهال لكي يصير حكيما. -28 
 الن حكمة هذا العالم هي جهالة عند اهلل النه مكتوب االخذ الحكماء بمكرهم. -29 
 و ايضا الرب يعلم افكار الحكماء انها باطلة. -10 
 ل شيء لكم.اذا ال يفتخرن احد بالناس فان ك -12 
 ابولس ام ابلوس ام صفا ام العالم ام الحياة ام الموت ام االشياء الحاضرة ام المستقبلة كل شيء لكم. -11 
 " و اما انتم فللمسيح و المسيح هلل -10 

 قاذوا :
. نموياهلل الوذي يقهلل ي ءل لبق ًا ا اذه وانا  و ين   نل م قالبقا ف   لوب  اذه اتي د  توذدم وحيداة أذبيدم    

و ناك  ا ال تي   فيه وال يءدا  علد" لد ص ندءده فيندوا  ذهبًا أو فضةو ناك  ا تي   فيه نل م قهلل ويصي  
أ دددا قاا ددب وقاردددهلل فادددا . هياكووول هلل وروح اهلل سووواكن فوويهمو دددؤالء قاربيءدديا ندددانوق ل ذددًا  وندددانوق . عشووبًا وقشووواً 

 .ينجسون هيكل اهلل فسيفسدهم اهلل
  -(:24-5:5بط2الكاثوليكون )

كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضع الن  -5  "
 اهلل يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة.

 فتواضعوا تحت يد اهلل القوية لكي يرفعكم في حينه. -1 
 ملقين كل همكم عليه النه هو يعتني بكم. -1 
 اسهروا الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. اصحوا و -8 
 فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم. -9 
و اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم و يثبتكم  -20 

 و يمكنكم.و يقويكم 
 له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. -22 
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بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا و شاهدا ان هذه هي نعمة اهلل  -21 
 الحقيقية التي فيها تقومون.

 تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم و مرقس ابني. -20 
 " ض بقبلة المحبة سالم لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امينسلموا بعضكم على بع -24 

 قانايواينوا:
سهروا ألن إبلويس عودوكم يجوول كأسود زائوربعوة أل   ان  نءدا    فقواوموه راسوخين فوي  ..كونوا متيقظين وا 

  اإليمان
 -(:1:29-14:28أعاإلبركسيس )

 (18-14:28أع)
 اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب.ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس  -14  " 
كان هذا خبيرا في طريق الرب و كان و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا  -15 

 معمودية يوحنا فقط.
و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريسكال اخذاه اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  -11 

 تدقيق.
و اذ كان يريد ان يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ان يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا  -11 

 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.
 " النه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح. -18 
 (1-2:29أع)
ولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان ب -2 "

 وجد تالميذ.
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -1 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -0 
 ن يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع.فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ا -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 " و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات و يتنباون -1 

 قنذ نءي :
ً  أ ينًا( ي ءل اه قهلل  ا  نا ن   أني  وذ يءن  ي  بقا أذواو  الس يق قاصحيح  فإلق ناا قننءاا أ ينًا )وني

ي  به الس يق قاصحيح حت" او ناا ف  س يق لسأ  وقهلل ناا يبعو  ؤالء قاربيءيا وُي ءل ااا  ا ي  ب ا، 
و ا ي  بوا آل يا 
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                   اليوم الرابع والعشرون من شهر بشنس

 دخول ربنا يسوع المسيح إلى أرض مصر

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 س:ووووووووووووووووووووالبول

 (21،22: 204مز)
 (21-21:4)مت
 (24،0: 205مز)

 (10-25:21)مت
 (11-2:1)أف

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (29-1:4يو2)
 (04-10:1)أع
 (12،29: 204مز)

 (10-20:1)مت

 
 

  -(:10-20:1متإنجيل القداس )
لصبي و امه و اهرب الى و بعدما انصرفوا اذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال قم و خذ ا -20  "

 مصر و كن هناك حتى اقول لك الن هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه.
 فقام و اخذ الصبي و امه ليال و انصرف الى مصر. -24 
 و كان هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. -25 
وس سخروا به غضب جدا فارسل و قتل جميع الصبيان الذين في حينئذ لما راى هيرودس ان المج -21 

 بيت لحم و في كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس.
 حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل. -21 
تتعزى النهم صوت سمع في الرامة نوح و بكاء و عويل كثير راحيل تبكي على اوالدها و ال تريد ان  -28 

 ليسوا بموجودين.
 فلما مات هيرودس اذا مالك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر. -29 
قائال قم و خذ الصبي و امه و اذهب الى ارض اسرائيل النه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس  -10 

 الصبي.
 فقام و اخذ الصبي و امه و جاء الى ارض اسرائيل. -12 
ان ارخيالوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه خاف ان يذهب الى  و لكن لما سمع -11 

 هناك و اذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل.
 " و اتى و سكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل باالنبياء انه سيدعى ناصريا -10 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع والعشرون من شهر بشنس(

 

 
692 

 إنجيل قاربق :
 ض  ص  يا  تل أسدال ذيت احا يا  وت  ي وب  وعوبة قااائلم عا ظاو  قا  ك ايوءف و واه اه إل ذوق  

 قا ربءم   ض فلءسيا 
 

وضرب كل بكر فى أرضهم، وأوائل كل أتعوابهم، وفرحوت مصور  " -(:12،29: 204مزمور إنجيل القداس )مز
 " بخروجهم، ألن خوفهم أتى عليهم. هلليلويا

  ز و  قاربق :
وضرب كل بكر في أرضهم.. وفرحت مصر بخروجهم ألن خوفهم   و عا ل وج ذن" إء قئيل  ا أ ض  ص  

 ا نيد ة قاضد ذات فد ح قا صد يوا ذلد وج ذند  إءد قئيل  دا  صد  ايءدت يحوق  دا قاضد ذات  واندا = أتى عليهم
فرحوت  عدا إنندداء ق ويداا أ داا قاد ب = ضرب كل بكر فوي أرضوهم  له قآليات ف  قا ز و  ااا  ان" آل   نا 

 دله ق ويداا ذ دياسيناا = ألن خووفهم أتوى علويهم  ص  ذل وج ق ويداا وقاوينيدم  نادا  ف حت= مصر بخروجهم
  صب  لوف، أ ا قا ب فاو  لك قاء ا 

 
 بشنس 14   -السنكسار:

 مجىء العائلة المقدسة الى مصر "
نجيل في مثل هذا اليوم المبارك أتى سيدنا يسوع المسيح إلى أرض مصر وهو طفل ابن سنتين ، كما يذكر اإل 

المقدس أن مالك الرب ظهر ليوسف في حلم قائال : " قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى 
 ( 20:  1أقول لك ، الن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه )مت 

وكان ذلك لسببين أحدهما لئال إذا وقع في يد هيرودس ولم يقدر على قتله فيظن أن جسده خيال والسبب 
( وتتم أيضا 2: 22ليبارك أهل مصر بوجوده بينهم فتتم النبوة القائلة " من مصر دعوت ابني " )هو الثاني 

النبوة القائلة " هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب 
ة اهلل المتجسد كما ( . ويقال أن أوثان مصر انكفأت عندما حل بها كلم2:  29قلب مصر دأخلها " )اش 

 ( 0:  5صم  2انكفأ داجون أمام تابوت العهد )
فأتي السيد المسيح له المجد مع يوسف ووالدته العذراء و سالومي وكان مرورهم أوال بضيعة تسمي بسطة 

وهناك شربوا من عين ماء فصار ماؤها شافيا لكل مرض ومن هناك ذهبوا إلى منية سمنود وعبروا النهر إلى 
الغربية . وقد حدث في تلك الجهة أن وضع السيد المسيح قدمه على حجر فظهر فيه أثر قدمه فسمي الجهة 

المكان الذي فيه الحجر بالقبطي " بيخا ايسوس " أي ) كعب يسوع ( ومن هناك اجتازوا غربا مقابل وادي 
لى األشمونين وأقاموا هناك النطرون فباركته السيدة لعلمها بما سيقام فيه من األديرة المسيحية ثم انتهوا إ

أياما قليلة . ثم قصدوا جبل قسقام . وفي المكان الذي حلوا فيه من هذا الجبل شيد دير السيدة العذراء وهو 
 المعروف بدير المحرق 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع والعشرون من شهر بشنس(

 

 
693 

ولما مات هيرودس ظهر مالك الرب ليوسف في الحلم أيضا قائال " قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض 
 ( 12و  10:  1ات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي " )مت إسرائيل . ألنه قد م

فعادوا إلى مصر ونزلوا في المغارة التي هي اليوم بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة ثم اجتازوا المطرية 
واغتسلوا هناك من عين ماء فصارت مباركة ومقدسة من تلك الساعة . ونمت بقربها شجرة بلسم وهي التي 

يرون المقدس لتكريس الكنائس وأوانيها . ومن هناك سارت العائلة المقدسة إلى المحمة من دهنها يصنع الم
) مسطرد ( ثم إلى أرض إسرائيل فيجب علينا أن نعيد في هذا اليوم عيدا روحيا فرحين مسرورين . ألن 

 مخلصنا قد شرف أرضنا في مثل هذا اليوم المبارك فالمجد السمه القدوس إلى األبد . آمين 
ذا وقوع فوي أيوام الخماسوين يفضول قوراءة فصووله حتوى وه و عيد سيدى صغير ، ويصلى بالطقس الفرايحي ، وا 

 " نشعر بروحانية العيد .
 
 نياحة حبقوق النبي" 

في مثل هذا اليوم تنيح حبقوق النبي أحد اإلثنى عشر نبيا الصغار . وكان من سبط آلوى من المغنين على 
ه : " الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كاأليائل ويمشيني على مرتفعاتي لرئيس األوتار كما يدل على ذلك قول

 ( 29:  0المغنين على آالت ذوات األوتار " )حب 
وقد تنبأ في زمان الملك يهوياقيم وطالت حياته جودا إلوى بعود رجووع الشوعب اإلسورائيلي مون سوبي بابول وصولى 

ي وسط السنين أحيوه . فوي وسوط السونين عورف . فوي قائال : " يارب قد سمعت خبرك فجزعت . يارب عملك ف
( وتنبووأ عوون تجسوود السوويد المسوويح ووالدتووه بقولووه " اهلل جوواء موون تيمووان  1:  0الغضووب أذكوور الرحمووة " )حووب 

( وبعوود أن أكموول جهوواده الحسوون تنوويح بسووالم وبنيووت لووه كنيسووة فووي  0:  0والقوودوس موون جبوول فوواران " )حووب 
أنسطاسيوس الملك المسيحي وكرست في اليوم الرابع والعشرين مون شوهر قرطسا من أعمال البحيرة في زمان 

 " بشنس صالة هذا النبي تكون معنا . آمين .
 
 إستشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري )شنوفا( . " 

م( إستشهد القديس بشنونه وكان راهبا بدير أبو  2214مايو  29ش )  880في مثل هذا اليوم من سنة 
ولما كانت الثورة قائمة في البالد بين رجال األمير ضرغام ورجال الوزير شاور في خالفة العاضد مقار بالبرية 

الفاطمي )أوأخر القرن الثاني عشر( قبض على هذا الراهب وعرض عليه ترك دينه فرفض بكل إباء وثبات 
حملوها إلى كنيسة أبي فأحرقوا جسده ونال إكليل الشهادة على أيديهم فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه و 

 سرجه بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها . 
 " صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما ، آمين

بلول قا ءيح   ض  ص  ناا ع ذونًا ابلواه إايادا ذادب لادك عدا س يدق قني داا ذده ايللصداا  دا أويانادا، ذدل 
(  و ددبوا قادد ب إادد" أ ض 25-23:19ق  ض )إهلل تنددوا  نددا ة اتي دداا  وءددينوا إي اناددا ذاددب لاددك ذ نددم انددل
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(  و يل أا قاءيب قا ءيح فد   صد  ناندت ق ويداا تننددئ علد" وجاادا أ ا ده  1:19 ص  ناا تنديلًق النذوة )إهلل
 ووصلت قااائلم قا ربءم حت" أءيوس فذا ك قا ب  ص  نلاا  و لق قايوا عيب انا إل   ف قا ءيح أ ضنا 

 بؤونه8يوم وتقرأ هذه القراءات أيضًا  
تذكار تكريس كنيسة السيدة العذراء المعروفة بالمحمة )مسوطرد( حيوث ينبووع المواء الفوائض مون العوين التوي  

 استنبعتها والدة اإلله عند عودتها من أسيوط ومرورها في عودتها بالمحمة.
  

 السنكسار اليوم
 تذكار كنيسة السيدة العذراء بالمحمية بؤونه8

ش تذكار تكريس كنيسة السيدة العذراء والدة اإلله في  902سنة  في مثل هذا اليوم من
البلدة المعروفة بالمحمية ) مسطرد ( حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي استخدمتها 
والدة اإلله عند عودتها من أرض مصر ، وذلك أنه لما ذهب يوسف إلى مصر كقول المالك 

ى المطرية ومنها إلى المحمة وقد بنيت في هذا وصل إلى أوائل الصعيد وفي عودته وصل إل
 المكان كنيسة على اسم السيدة العذراء شفاعتها تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديس جرجس الجديد
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس جرجس الجديد الذي كان إسماعيليا تابعا ألبيه ، لكنه 

كوه وعاقبوه عقابًاشديدا وأوقفوه أمام الملك آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة فامس
الظاهر فأعترف بالسيد المسيح فأراد أن يثنيه عن أيمانه بعطايا جزيلة ولكنه رفض فأمر 

م . شفاعته تكون معنا ، ولربنا  2081ش  2200بقطع عنقه ونال إكليل الشهادة سنة 
 المجد دائًما . آمين

 وأمه تذكار القديسة تمادا وأوالدها وأرمانوس
 في مثل هذا اليوم تذكار القديسة تمادا وأوالدها وارمانوس وأمه شفاعتهم تكون معنا . آمين

 
فدخل إسرائيل إلى مصر، ويعقوب سكن أرض حوام، جعول فيهوا أقووال  " -(:21،22: 204مزمور العشية )مز

 " آبائه، وعجائبه فى مصر. هلليلويا
  ز و  قاا يم:

إ ددا ة اددبلول قااائلددم قا ربءددم إادد" أ ض  صدد   = (مصوور)ب سووكن أرض حووام فوودخل إسوورائيل إلووى مصوور ويعقووو 
 ءروس أوياا  ص  = جعل فيها أقوال أياته وعجائبه في مصر

  -(:21-21:4متإنجيل العشية )
 و لما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل. -21 "
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 تخوم زبولون و نفتاليم.و ترك الناصرة و اتى فسكن في كفرناحوم التي عند البحر في  -20 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل. -24 
 ارض زبولون و ارض نفتاليم طريق البحر عبر االردن جليل االمم. -25 
 الشعب الجالس في ظلمة ابصر نورا عظيما و الجالسون في كورة الموت و ظالله اشرق عليهم نور. -21 
 "يقول توبوا النه قد اقترب ملكوت السماوات من ذلك الزمان ابتدا يسوع يكرز و -21 

 إنجيل قاا يم:
 له  يلت أءاءًا عا قاجليل  انناا تنسذق عل" نل  نداا بللده = الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورًا عظيماً 

 قا ب  وذااتاا  فحيا بلول قا ب أ ض  ص ، فلرب بلل  ص  نو ًق عظي ًا 
 

نع العجائووب فووى مصوور، والعجائووب فووى أرض حووام، أذكرنووا يووارب الووذي صوو " -:(24،0: 205مووز)مزمووور بوواكر 
 " بمسرة شعبك، وتعاهدنا بخالصك. هلليلويا

  ز و  ذان :
 إعسنا ف حًا ذك = أذكرنا يا رب بمسرة شعبكحوااا ال ءيحيم   يا ص ة = صنع العظائم في مصرالذي 

 
  -(:10-25:21متإنجيل باكر )

 و تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا.فعلم يسوع و انصرف من هناك  -25  "
 و اوصاهم ان ال يظهروه. -21 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل. -21 
 هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر االمم بالحق. -28 
 ال يخاصم و ال يصيح و ال يسمع احد في الشوارع صوته. -29 
 ة ال يقصف و فتيلة مدخنة ال يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة.قصبة مرضوض -10 
 و على اسمه يكون رجاء االمم. -12 
 حينئذ احضر اليه مجنون اعمى و اخرس فشفاه حتى ان االعمى االخرس تكلم و ابصر. -11 
 " فبهت كل الجموع و قالوا العل هذا هو ابن داود -10 

 إنجيل ذان :
 صد   د   األموم بوالحق.. قصوبة مرضوضوة ال يقصوف وفتيلوة مدخنوة ال يطفوئ فيخبور لق عا إي داا  صد   

قارصذم قا  ضوضم قات  بلل إاياا قني اا وألذ ت ذااحق  وقا ان" أا بلول قا ءيح   ض  ص   ع قااائلدم 
 قا ربءم ناا  رب م ابلول إي اا  و    ض  ص  فل ج  ناا أيناءيو  وقضع  انوا قني اا 

  -(:11-2:1أفالبولس )
 و انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب و الخطايا. -2 "
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التي سلكتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل االن في ابناء  -1 
 المعصية.

الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبال بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد و االفكار و كنا  -0 
 يعة ابناء الغضب كالباقين ايضا.بالطب

 اهلل الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها. -4 
 و نحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصون. -5 
 و اقامنا معه و اجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. -1 
 ه الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.ليظهر في الدهور االتية غنى نعمت -1 
 النكم بالنعمة مخلصون بااليمان و ذلك ليس منكم هو عطية اهلل. -8 
 ليس من اعمال كي ال يفتخر احد. -9 
 الننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع العمال صالحة قد سبق اهلل فاعدها لكي نسلك فيها. -20 
م قبال في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في لذلك اذكروا انكم انتم االم -22 

 الجسد.
انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل و غرباء عن عهود الموعد ال رجاء  -21 

 لكم و بال اله في العالم.
 ين بدم المسيح.و لكن االن في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبال بعيدين صرتم قريب -20 
 النه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحدا و نقض حائط السياج المتوسط. -24 
اي العداوة مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا  -25 

 صانعا سالما.
 به.و يصالح االثنين في جسد واحد مع اهلل بالصليب قاتال العداوة  -21 
 فجاء و بشركم بسالم انتم البعيدين و القريبين. -21 
 الن به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى االب. -28 
 فلستم اذا بعد غرباء و نزال بل رعية مع القديسين و اهل بيت اهلل. -29 
 مبنيين على اساس الرسل و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. -10 
 كل البناء مركبا معا ينمو هيكال مقدسا في الرب.الذي فيه  -12 
 "  الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا هلل في الروح -11 

 قاذوا :
أمواتًا بزالتكم وخطاياكم.. بالطبيعة أبناء الغضب.. كنتم في ذلك الزمان أجنبيين.. غرباء  الق ننا  ذل قا ءيح؟ 

 .عن عهود الموعد ال رجاء لكم
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يظهور فوي الودهور وقا ءدترذل  صرتم قربيين بدم المسيح.. أقامنا معه وأجلسنا معه فوي السوماويات الق ص نا؟ 
 .اآلتية غنى نعمته الفائق

 
 -(:29-1:4يو2الكاثوليكون )

بهذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم هكذا نحن  -21  " 
 ايضا.

محبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج الن الخوف له عذاب و اما من خاف ال خوف في ال -28 
 فلم يتكمل في المحبة.

 " نحن نحبه النه هو احبنا اوال -29 
 قانايواينوا:

 وجاء إا"  ص  ان  يحي  قا ص ييا = اهلل أرسل إبنه الوحيد إلى العالم لكي يحيي به
 

 -(:04-10:1أعاإلبركسيس )
 ي ذلك الوقت ولد موسى و كان جميال جدا فربي هذا ثالثة اشهر في بيت ابيه.و ف -10 " 
 و لما نبذ اتخذته ابنة فرعون و ربته لنفسها ابنا. -12 
 فتهذب موسى بكل حكمة المصريين و كان مقتدرا في االقوال و االعمال. -11 
 ي اسرائيل.و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بن -10 
 و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنه و انصف المغلوب اذ قتل المصري. -14 
 فظن ان اخوته يفهمون ان اهلل على يده يعطيهم نجاة و اما هم فلم يفهموا. -15 
و في اليوم الثاني ظهر لهم و هم يتخاصمون فساقهم الى السالمة قائال ايها الرجال انتم اخوة لماذا  -11 

 بعضكم بعضا.تظلمون 
 فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائال من اقامك رئيسا و قاضيا علينا. -11 
 اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري. -18 
 فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. -19 
 لهيب نار عليقة. و لما كملت اربعون سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في -00 
 فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب. -02 
 انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ان يتطلع. -01 
 فقال له الرب اخلع نعل رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. -00 
اني لقد رايوت مشوقة شوعبي الوذين فوي مصور و سومعت انيونهم و نزلوت النقوذهم فهلوم االن ارسولك الوى  -04 

 "  مصر
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 قنذ نءي :
قد رأيت و وء"   ز ال ءيح، وبعوته ايل ب إا"  ص  اينرل  اب قهلل  ا عذوبيتاا  ،  و عا والبة  وء"

ونأا  له = فهلّم اآلن ألرسلك إلى مصر، همعيانًا مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت ألخلص
قانل ات  وجام ال ءيح 
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         اليوم السادس والعشرون من شهر بشنس
 شهادة القديس توما الرسول

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 س:وووووووووووووووووووالبول

 (00،20: 11مز)
 (12-1:0)مر
 (9،8: 244مز)

 (10-21:1)لو
 (28-4:20)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (12-21:2بط1)
 (21-2:0)أع
 (4،2: 28مز)

 (02-14:10)يو

 
 

  -(:02-14:10يوإنجيل القداس )
 اما توما احد االثني عشر الذي يقال له التوام فلم يكن معهم حين جاء يسوع. -14 "
فقال له التالميذ االخرون قد راينا الرب فقال لهم ان لم ابصر في يديه اثر المسامير و اضع اصبعي  -15 

 اثر المسامير و اضع يدي في جنبه ال اؤمن. في
و بعد ثمانية ايام كان تالميذه ايضا داخال و توما معهم فجاء يسوع و االبواب مغلقة و وقف في  -11 

 الوسط و قال سالم لكم.
ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا و ابصر يدي و هات يدك و ضعها في جنبي و ال تكن غير مؤمن  -11 

 بل مؤمنا.
 اجاب توما و قال له ربي و الهي. -18 
 قال له يسوع النك رايتني يا توما امنت طوبى للذين امنوا و لم يروا. -19 
 و ايات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تالميذه لم تكتب في هذا الكتاب. -00 
 " حياة باسمه و اما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن اهلل و لكي تكون لكم اذا امنتم -02 

 إنجيل قاربق :
 "هات إصبعك إلى هنا وأنظر يديّ "عا  صم  ك تو ا ف  قاريا م، وظاو  قا ب اه والت  يل 

 
السوموات توذيع مجود اهلل، الَفلوك يخبور بعمول يديوه، فوى كول األرض  " -(:4،2: 28مزمور إنجيول القوداس )موز

لى أقطار المسكونة بلغت تعاليمهم. هلل  " يلوياخرجت أقوالهم، وا 
  ز و  قاربق :
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( وفا اددا 3-1:19 اااددا بقوب عددا قانجدوا وقانوقنددب ونيددف ت دداب ااظ ددم قالددااق ) ددز.. السووموات تووذيع مجوود اهلل
( و ا تو ددا أحددب 18:11ذددوا  قا ءددول علدد" أناددا إ ددا ة ونذددوة عددا ع ددل قات  يددل فدد  ن دد  قاندد قزة فدد  قااددااا ) و

 قات  يل ن تل  لق قا ز و  
 

 بشنس 11  -السنكسار:
 إستشهاد توما الرسول" 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس توما الرسول الذي يقال له التوأم . ولد هذا القديس في إقليم الجليل 
 ( . 0:  20وأختاره مخلصنا من جملة اإلثنى عشر رسواًل)مت 

 لكي نموت معه  وهو الذي قال للتالميذ عندما أراد المخلص أن يمضي ليقيم لعازر " لنذهب نحن أيضا
 ( وهو الذي سأل ربنا وقت العشاء قائال " يا سيد لسنا نعلم أين الطريق والحق والحياة " 21:  22)يو 
( ولما ظهر السيد المسيح للرسل القديسين بعد القيامة وقال لهم اقبلوا الروح القدس كان 1و  5:  24)يو 

الرب . فقال لهم ان لم أبصر في يديه أثر المسامير  هذا الرسول غائبا فعند حضوره قالوا له : " قد رأينا
وأضع إصبعي في أثارها كما أضع يدي في جنبه ال أومن " . فظهر لهم يسوع بعد ثمانية أيام و توما معهم 
وقال له : " يا توما هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي وال تكن غير مؤمن بل 

ل له ، " ربي والهي " . قال له يسوع : " ألنك رأيتني يا توما آمنت . طوبى للذين مؤمنا " أجاب توما وقا
 ( 19 - 29:  10آمنوا ولم يروا " )يو 

وبعد حلول الروح القدس على التالميذ في علية صهيون وتفرقهم في جهات المسكونة ليكرزوا ببشارة اإلنجيل 
بد عند أحد أصدقاء الملك ويدعي لوقيوس الذي أخذه إلى انطلق هذا الرسول إلى بالد الهند وهناك اشتغل كع

الملك فاستعلم منه عن صناعته فقال : أنا بناء ونجار وطبيب وبعد أيام وهو في القصر صار يبشر من فيه 
 حتى آمنت امرأة لوقيوس وجماعة من أهل بيته . 

نيتها هي النفوس التي صارت محال ثم سأله الملك عن الصناعات التي قام بها فأجابه : " ان القصور التي ب
لملك المجد ، والنجارة التي قمت بها هي األناجيل التي تقطع أشواك الخطية ، والطب واألدوية هي أسرار اهلل 
المقدسة تشفي من سموم عدو الخير . فغضب الملك من ذلك وعذبه كثيرا وربطه بين أربعة أوتاد وسلخ جلده 

ورأت ذلك امرأة لوقيوس ، فسقطت من كوي بيتها وأسلمت روحها وأما  ودلكها بملح وجير والرسول صابر
توما فقد شفاه الرب من جراحاته فأتاه لوقيوس وهو حزين على زوجته وقال له : " ان أقمت زوجتي آمنت 
بإلهك " فدخل إليها توما الرسول وقال : " يا أرسابونا قومي باسم السيد المسيح " فنهضت لوقتها وسجدت 

س . فلما رأى زوجها ذلك آمن ومعه كثيرون من أهل المدينة بالسيد المسيح فعمدهم الرسول . وجرف للقدي
أيضا البحر شجرة كبيرة لم يستطع أحد رفعها فاستأذن القديس توما الملك في رفعها . والسماح له ببناء 

الكنيسة رسم لها أسقفا  كنيسة من خشبها فسمح له فرسم عليها الرسول عالمة الصليب ورفعها وبعد أن بني
وكهنة وثبتهم ثم تركهم ومضى إلى مدينة تسمي قنطورة فوجد بها شيخا يبكي بحرارة الن الملك قتل أوالده 
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الستة . فصلى عليهم القديس فأقامهم الرب بصالته فصعب هذا على كهنة األصنام وأرادوا رجمه فرفع عالمة 
وع ثم مضى إلى مدينة بركيناس وغيرها . ونادي فيها باسم الصليب فعادت صحيحة فآمنوا جميعهم بالرب يس

السيد المسيح فسمع به الملك فأودعه السجن ولما وجده يعلم المحبوسين طريق اهلل أخرجه وعذبه بمختلف 
 أنواع العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة ودفن في مليبار ثم نقل جسده إلى الرها . 

 " بنا المجد دائًما . آمينصالته تكون معنا ، ولر 
 ذ دا يرددال عددا تو دا أا إي اندده أ ددل  ددا ذدا   قات  يددل  وانددا  حذتده ال ءدديح  ويددم، فاددو قادلي  ددال إلنددل ب ان ددوت 

(  و لصيم تو ا فياا وضدوح فادو إا ادا يندا  تأندبًق يءدأل ذين دا قاذدا يا يل دوا قاءدؤقل إلاءدنا 16:11 اهإل )يو
( ل دددب ايذ ددد  فددد  ذددد ب قااندددب وآ ندددت زوجدددم قا لدددك 5:14اس يدددقإل )يدددونالدددا أيدددا تدددل ب فنيدددف نردددب  أا ناددد ف ق

ل  أت قا لدك يالذده ءدرست  دا  د فم عاايدم و اتدت فأ ا ادا تو دا فدآ ا قا لدك ذاا ءديح  دو  ذاا ءيح عل" يبيه  وق 
 و اذه 

 
الرب يعطى كلمة للمبشرين بقوة عظيمة، عجيب هوو اهلل فوى قديسويه،  " -(:00،20: 11مزمور العشية )مز

 " ه إسرائيل هو يعطى، قوة وعزاء لشعبه. هلليلوياإل
  ز و  قاا يم:

 فغي وق وجه قااااا  ا قاوينيم ال ءيحيم = الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة
 فتو ا أ اا زوجم قا لك ذاب أا  اتت = عجيب هو اهلل في قديسيه

 ا فوق قا ءيح وناا لاك ذن قزة قا ءل ف= إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاًء لشعبه
 

  -(:12-1:0مرإنجيل العشية )
 فانصرف يسوع مع تالميذه الى البحر و تبعه جمع كثير من الجليل و من اليهودية. -1  "
و من اورشليم و من ادومية و من عبر االردن و الذين حول صور و صيدا جمع كثير اذ سمعوا كم  -8 

 صنع اتوا اليه.
 ينة صغيرة لسبب الجمع كي ال يزحموه.فقال لتالميذه ان تالزمه سف -9 
 النه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. -20 
 و االرواح النجسة حينما نظرته خرت له و صرخت قائلة انك انت ابن اهلل. -22 
 و اوصاهم كثيرا ان ال يظهروه. -21 
 .ثم صعد الى الجبل و دعا الذين ارادهم فذهبوا اليه -20 
 و اقام اثني عشر ليكونوا معه و ليرسلهم ليكرزوا. -24 
 و يكون لهم سلطان على شفاء االمراض و اخراج الشياطين. -25 
 و جعل لسمعان اسم بطرس. -21 
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 و يعقوب بن زبدي و يوحنا اخا يعقوب و جعل لهما اسم بوانرجس اي ابني الرعد. -21 
 و توما و يعقوب بن حلفى و تداوس و سمعان القانوي. و اندراوس و فيلبس و برثولماوس و متى -28 
 و يهوذا االسخريوطي الذي اسلمه ثم اتوا الى بيت. -29 
 فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا و ال على اكل خبز. -10 
 " و لما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه النهم قالوا انه مختل -12 

 إنجيل قاا يم:
  أرسولهم وسوماهم رسوالً [ 2] إنتخوبهم[ قاد ب 1ا وقاءلساا قالي أعسداه اادا قاد ب ]عا إلتيا  قات  يل و ناا تو 

خراج الشياطين[ 5] يرسلهم ليكرزوا[ 4)ايتتل لوق( ] ليمكثوا معه[ 3]  .لهم سلطان على شفاء األمراض وا 
 

بنوى وقديسوك يباركونك، ومجد ملكك يصوفون، وبقوتوك ينطقوون، ليظهوروا ل " -:(9،8: 244مز)مزمور باكر 
 " البشر قدرتك. هلليلويا

  ز و  ذان :
 دا ند زوق وعل دوق ذدأا  دا  =مجود ُمِلكوك يصوفون دلق نداا ع دل قا ءدل أنادا  جدبوق قاد ب  = قديسوك يباركونوك

اّل  ا نانوق غي وق وجه ق  ض = وبقوتك ينطقونيؤ ا ينوا ف   جب    أنت يا  ب أعسيتاا قاروة اينسروق وق 
 

  -(:10-21:1لوإنجيل باكر )
 و في تلك االيام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل كله في الصالة هلل. -21  "
 و لما كان النهار دعا تالميذه و اختار منهم اثني عشر الذين سماهم ايضا رسال. -20 
 سمعان الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس. -24 
 ن حلفى و سمعان الذي يدعى الغيور.متى و توما يعقوب ب -25 
 يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلما ايضا. -21 
و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع  -21 

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون. -28 
 و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع. -29 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل. -10 
 النكم ستضحكون. طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم ايها الباكون االن -12 
 طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن االنسان. -11 
 " افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء الن اباءهم هكذا كانوا يفعلون باالنبياء -10 

 إنجيل ذان :
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 اتسوذيات و ناا نداا أناا ءيتأا وا وانا أج  ا عظيا ف  قاء اء عا إلتيا  قات  يل و ناا تو ا  وق
 

 -(:28-4:20روالبولس )
 الن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. -4  " 
 الن موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها. -5 
 في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح.و اما البر الذي بااليمان فيقول هكذا ال تقل  -1 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات. -1 
 لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيمان التي نكرز بها. -8 
 لصت.النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ان اهلل اقامه من االموات خ -9 
 الن القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص. -20 
 الن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى. -22 
 النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. -21 
 الن كل من يدعو باسم الرب يخلص. -20 
 ه و كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعون بال كارز.فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا ب -24 
 و كيف يكرزون ان لم يرسلوا كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات. -25 
 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل الن اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. -21 
 كلمة اهلل.اذا االيمان بالخبر و الخبر ب -21 
 " لكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المسكونة اقوالهم -28 

وأا قا ءددل ندد زوق . خوورج صوووتهم إلووى األرض كلهووانءدد ع فيدده تدءددي  ذددوا  قا ءددول ا ز ددو  قننجيددل  قاذددوا :
ألن اندا ، ونداا  دلق ذاني داا ذاا ءديح  وقاادبف أا يتذد   ق. بوال كوارز)قاادااا( وكيف يسومعون ايء ع قااااا  

 غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن به.
 

 -(:12-21:2بط1الكاثوليكون )
 لذلك ال اهمل ان اذكركم دائما بهذه االمور و ان كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -21  " 
 تذكرة.و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بال -20 
 عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. -24 
 فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه االمور. -25 
 الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته. -21 
االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب النه اخذ من اهلل  -21 

 الذي انا سررت به.
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 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس. -28 
موضع  و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في -29 

 مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم.
 عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -10 
 " النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس اهلل القديسون مسوقين من الروح القدس -12 

 قانايواينوا:
بل قد كنا و و  نا يصف  جدبه  . أنهضكم بالتذكرةع له قان قزة      لق  و= أذكركم في كل حين بهذه األمور

ذسدد    نددا يددتنلا عددا قاتجلدد ، انددا قات  يددل نلاددا  أوق قا ءدديح وتتل ددلوق عليدده وءدد اوه و قحددوق = معوواينين عظمتووه
 .تكلم أناٌس بإرادة اهلل بالروح القدسين زوا ذ ا ء اوه و أوه فيه  وناا ن  اا ذاا وح قارب   

 
  -(:21-2:0أعبركسيس )اإل
 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة. -2  "
و كان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل  -1 

 ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل.
 الهيكل سال لياخذ صدقة.فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال  -0 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا. -4 
 فالحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -1 

 امش.
 ه و كعباه.و امسكه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجال -1 
 فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح اهلل. -8 
 و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح اهلل. -9 
و عرفوه انه هو الذي كان يجلس الجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما  -20 

 حدث له.
رجل االعرج الذي شفي متمسكا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق و بينما كان ال -22 

 الذي يقال له رواق سليمان و هم مندهشون.
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و لماذا  -21 

 شي.تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يم
ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -20 

 بيالطس و هو حاكم باطالقه.



 بشنس( القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السادس والعشرون من شهر

 

 
715 

 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. -24 
 هود لذلك.و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن ش -25 
و بااليمووان باسوومه شوودد اسوومه هووذا الووذي تنظرونووه و تعرفونووه و االيمووان الووذي بواسووطته اعطوواه هووذه  -21 

 " الصحة امام جميعكم
 قنذ نءي :

 نا ن   ذس   ويوحنا يري اا أع ج  ا ذسا أ ه، فاات  يل صناوق عجائب  يا ن   ذس   ي اب عا قا ءيح 
أ اا قا اب 
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               ر بؤونهاليوم الثاني من شه

 وجود عظام يوحنا المعمدان

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 س:ووووووووووووووووووالبول
 

 (19،22: 04مز)
 (18-28:1)لو
 (10،8: 50مز)

 (01-15:0)يو
 (20-2:22)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (20:1-15:2بط2)
 (00-15:20)أع
 (24،29: 00مز)

 (20-1:22)مت

 
 -(:20-1:22متإنجيل القداس )

 اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تالميذه. -1  " 
 و قال له انت هو االتي ام ننتظر اخر. -0 
 فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما تسمعان و تنظران. -4 
و المساكين العمي يبصرون و العرج يمشون و البرص يطهرون و الصم يسمعون و الموتى يقومون  -5 

 يبشرون.
 و طوبى لمن ال يعثر في. -1 
و بينما ذهب هذان ابتدا يسوع يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصبة تحركها  -1 

 الريح.
لكن ماذا خرجتم لتنظروا اانسانا البسا ثيابا ناعمة هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت  -8 

 الملوك.
 لكن ماذا خرجتم لتنظروا انبيا نعم اقول لكم و افضل من نبي. -9 
 " فان هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك -20 

 إنجيل قاربق :
وندداا  ددلق ايحددول ت  يددله الءدديب  هووو اآلتووييوحنددا قا ا ددبقا ي ءددل إيندديا  ددا ت  يددله الءدديب قا ءدديح يءددأالنه  ددل 

(  ونداا  دلق  نده أب ك و دو فد  قاءدجا أنده ءديرتل  38-36:1ءيح ن ا ءذق وفال  دع يوحندا وأندب قو  )يدوقا 
 يا نء ع  اابة قا ب يءوا عا عظ م يوحنا 
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الورب يحفوظ جميوع عظوام الصوديقين، وواحودة منهوا ال تنكسور،  " -(:24،29: 00مزمور إنجيل القداس )موز 
 " صغيتان إلى طلبهم. هلليلويافإن عيني الرب على الصديقين، وأذنيه م

  ز و  قاربق :
فوإن عينوي الورب  فاا ا دبقا ظاد  فد  حلدا  د تيا اي  دب عدا  نداا  أءده = الرب يحفظ جميع عظوام الصوديقين

 ا أن  وق قا ب فاا ب أيضًا ءين  اا، وين ا أجءداب ا قاتد  ذادا = على الصديقين. وأذنيه مصغيتان إلى طلبهم
 أن  وه 

 
 بؤونة 1   -السنكسار:

 ظهور جسد يوحنا المعمدان و أليشع النبي" 
في هذا اليوم نعيد بتذكار ظهور جسدي القديسين يوحنا المعمدان و أليشع النبي تلميذ إيليا النبي بمدينة 
اإلسكندرية . وذلك أنه لما قصد يوليانوس الكافر أن يبني هيكل أورشليم بعدما هدمه وسباسيانوس وابنه 

رأيه أن يبطل قول الرب في اإلنجيل : " أنه ال يترك ههنا حجر على حجر ال ينقض " تيطس قاصدا بسوء 
( لذلك أمد اليهود بالمال لكي يعيدوا بناءه وأوكل ذلك إلى اليبيوس الذي دعا اليهود سرا إلى 0:  04)مت 

نقلون األتربة معاونته فاجتمع كثير من الرجال والنساء والشيوخ والشبان وبدأوا يحفرون األساس بهمة وي
واألحجار بعضهم بالمقاطف والبعض األخر بأطراف أرديتهم وكان القديس كيرلس أسقف أورشليم يهزأ بعملهم 

 هذا . 
ولما انتهوا من رفع حجارة األساس القديم وهموا بوضع األساس الجديد حدثت زلزلة عظيمة مَلت الحفر ترابا 

تدع اليهود بهذا وعادوا إلى العمل مرة ثانية . حينئذ خرجت من وبددت أدوات البناء وقتلت بعض الفعلة فلم ير 
جوف األرض كرات نارية ورشقت الفعلة بالحجارة التي عزموا على وضعها في األساس فكفوا عن البناء فآمن 
كثيرون بسبب ذلك خصوصا وقد تمت نبوة السيد المسيح بأيديهم عن نقض بناء الهيكل من أساسه وقد أورد 

غريغوريوس الثيؤلوغوس و يوحنا ذهبي الفم . كما ذكرها عرضا المؤرخ اليهودي اميان في  هذه القصة
 القرن الخامس . 

ولكن اليهود قالوا للملك : " ان السبب في ذلك هو وجود أجساد أئمة النصارى في هذا المكان . ويجب رفعها 
ال فلن يبني الهيكل " فأمر يوليانوس بإخراج أجساد القدي حراقها . ولما أخرجوا منه . وا  سين من المكان وا 

جسدي القديسين يوحنا المعمدان و أليشع النبي لحرقهما تقدم بعض المؤمنين من الجند وأعطوهم مبلغا من 
الفضة وأخذوا الجسدين وأتوا بهما إلى القديس أثناسيوس بابا اإلسكندرية فسر بذلك ووضعهما في مكان 

 خاص إلى أن يبني لهما كنيسة . 
في أحد األيام كان جالسا في البستان ومعه كاتبه البابا ثاؤفيلس الذي خلفه على الكرسي فقال له " ان أطال و 

الرب أجلي بنيت في هذا الموضع كنيسة على اسم هذين القديسين يوحنا المعمدان و أليشع النبي وأضع 
ة تذكر الكالم الذي قاله البابا جسديهما فيها " . ولما جلس البابا ثاؤفيلس على كرسي الكرازة المرقسي
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أثناسيوس ونقل إليها الجسدين الطاهرين وقد حدث وهم سائرون بالجسدين أن عبروا أمام بيت امرأة وثنية 
لها أربعة أيام متعسرة في الوالدة فسمعت ضجة االحتفال ولما علمت السبب نذرت قائلة : يا قديس اهلل يوحنا 

نية ولم تتم كلمتها حتى وضعت ولدا فأسمته يوحنا ثم تعمدت هي وأهل إذا نجوت من هذه الشدة صرت نصرا
بيتها أما الجسدان فقد وضعوهما في الكنيسة وقد ظهرت منهما عجائب كثيرة ، أما يوليانوس الكافر فكانت 

 نهايته كما يأتي : 
اس ، وبعووض عووزم علووى القيووام بحوورب ضوود سووابور ملووك الفوورس فقابلووه القووديس باسوويليوس الكبيوور واضووع القوود

األسواقفة فقوال لهووم لمواذا حضورتم ؟ أجابووه باسويليوس " أتينووا نطلوب راعيوا " فقووال لوه بوتهكم " وأيوون تركوت ابوون 
النجار " فأجابه بشهامة وكبرياء " تركناه يصنع لك تابوتا ألنك فقدت كل علم ومعرفة " قال له يوليانوس " قود 

تفهمهوا " فاغتواظ يوليوانوس وأمور بوالقبض علويهم ليقودمهم قرأتها وحفظتها " فرد عليه باسيليوس " ولكنوك لوم 
ال فلم ين . وبعود أن ذهوب للحورب طق اهلل على فمي " ثم أمر بسجنهمللموت بعد رجوعه فقال له " لن تعود ، وا 

صوولى القووديس أمووام أيقونووة الشووهيد مرقوريوووس أبووو سوويفين طالبووا تأديبووه علووى أهانتووه لسوويده يسوووع فغوواب 
. وفووي الحوورب أصوواب يوليووانوس سووهم فووي كبووده وقووال ثووم رجووع وسوويفه يقطوور دمووا عوون الصووورةمرقوريوووس 

ثلودوريتس في تاريخه الكنسي لما طعن ذلك الملك الكافر تلقوي فوي كفيوه الودم المتودفق مون جنبوه ونثوره نحوو 
لموا السماء قائال : " لقد قهرتني يا ابن مريم " فتمت فيه نبوة القديس باسيليوس ، ونجت الكنيسوة مون شوره و 

إستشهد القديس مقاريوس أسقف أدكو وضعوا جسده موع جسودي يوحنوا المعمودان و أليشوع النبوي . صوالتهم 
 " تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 (201نياحة البابا يوأنس الثامن عشر البطريرك ) " 
وكان من أهالي الفيوم ( .  201في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار البابا يوأنس الثامن عشر البطريرك ) 

وكان يدعي أوال باسم يوسف وترهبن بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس بجبل العربة فلما تنيح البابا 
مرقس السابع سلفه أجمع رأى األساقفة والكهنة وأراخنةنة الشعب على إختياره بطريركا فأحضروه ورسموه 

 2481بابه سنة  25صر القديمة في يوم األحد المبارك بطريركا في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بم
( . وفي أيامه سعى بابا 201م ( ودعي باسم يوأنس الثامن عشر البطريرك ) 2119أكتوبر سنة  10ش ) 

رومية الجتذاب الكنائس الشرقية وخاصة كنيسة مصر األرثوذكسية إلى المذهب الكاثوليكي وقام بنشر كتاب 
وزعوه على جميع البالد الشرقية فكان ذلك سببا في انشقاق الكنيسة ورفض أعمال مجمع خلقيدونية و 

( . ثم أرسل بابا رومية مندوبا من قبله للبابا يوأنس 15االعتراف بأمانته البابا القديس ديسقورس البطريرك )
قف جرجا وكلفه يحمل رسالة يدعوه فيها إلى االتحاد معه فسلم البابا هذه الرسالة إلى األنبا يوساب األبح أس

بدراستها والرد عليها فقام هذا العالمة الكبير والالهوتي العظيم بالرد عليها وتفنيد دعوى روما فدافع عن 
كنيسته وأمانتها ومعتقداتها دفاعا مجيدا خلد به ذكراه أما كتاب أعمال مجمع خلقيدونية فقد أتى على عكس 

ة معتقدات الكنيسة القبطية األرثوذكسية فندم أسقف روما ما كانت تنتظره روما من نشره إذ جاء مثبتا لصح
على نشره في الشرق وقام بجمع نسخه وأحرقها . وقد نالت البابا يوأنس في مدة رئاسته شدائد وضيقات 
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كثيرة من حكام البالد والوالة العثمانيين وقام القائد التركي بمصادرة الخزينة البطريركية وأخذ أموالها األمر 
ضطر البابا إلى أن يختفي من ظلم هؤالء الحاكمين الذين أرهقوا المسيحيين بأحكامهم الجائرة وبزيادة الذي ا

الضرائب المقررة عليهم واشترك البابا يوأنس مع المعلم إبراهيم الجوهري رئيس كتاب مصر في ذلك العهد في 
م الثاني من شهر بؤونه المبارك سنة تعمير األديرة والكنائس كما قام بعمل الميرون المقدس وتنيح في اليو 

سنة و  11م ( بعد أن قام على الكرسي البطريركي  2191يونيو سنة  1للشهداء األبرار ) الموافق  2521
يوًما ودفن بمقبرة البطاركة األبرار في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين وظل الكرسي  21أشهر و  1

 ن يوم .بعده خاليا مدة ثالثة أشهر وستة وعشري
 " صالة هذا القديس تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

وجبت  له قااظاا حيا حاول يوايانو  قاجاحب إعابة ذناء  ينل أو  ليا ايذسل  دول قاد ب إلال يتد ك  اندا حجد  
عل" حج  ال ينرضإل فل جت نا  أصاذت  ا حاول قاذناء، و تلت قاذاض وناا قاردبي  نيد ا  أءدرف أو  دليا 

اددزأ ذاددا  فحددبيت زازاددم  ب ددت  ددا حددد وه  فرددال ادده قاياددوب أا  ددلق ذءددذب عظدداا قا ءدديحييا، فددأ   ذح  اددا  وعنددب ي
اي ع أعس" أحب قا ؤ نيا  ااًل الجنب وألل  ا إا" أيناءيو  ذاذا قنءننب يم وت ن" أا  إل قج جءبي قا ا بقا وق 

  وفدد   دد و  ا ذا جءدداب أ دداا  نددزل ق دد أة وينيددم تذندد" ننيءددم اا ددا وندددل  ددلق ناتذدده يدداوفيل  عنددب ا صددا  ذس ي ندداً 
نانددت  تاءدد ة فدد  قاددوالبة فنددل ت  ائلددم يددا  ددبي  قهلل يوحنددا إلق نجددوت صدد ت نصدد قنيم فواددبت اءدداعتاا فأءدد ت 
قا واوب يوحنا وتنص ت    وأ ل ذيتاا  وظا   ا ق جءاب عجائب نيي ة  وا ا إءت اب قاربي   را يو  أءرف 

 جءبيا ا إبنو وضاوق جءبه  ع 
وأ دددا ناايدددم يوايددددانو  قاجاحدددب فتنذددددأ عنادددا قارددددبي  ذاءددديليو  قانذيدددد  عندددب ا تانددددا يوايدددانو  علدددد" قاددد ب و ددددال 
اذاءيليو   ذل أا يل ب الحد ب إلأيدا ت ندت إذدا قانجدا إل فد ب عليده ت ننداه ايا دل ادك تاذوتدًا  ندك فردبت ندل علدا 

ال فلدا ينسدق قهلل علد" ونل  ا فم فءجنه و ال أنه ءيرتله عنب ا ي جع  ا قاحد ب  فردال اده ذاءديليو  ادا تادوب وق 
ف    وصل" قاربي  أ اا أيرونم قاربي     و يو  سااذًا  ا قا ب أا يؤبذه عل" إ انته الد ب فغداب    و يدو  
عا قاصو  وعاب ذءديده يرسد  ب دًا  وفد  قاحد ب أصداب ءداا يوايدانو  فألدل  دا ب ده و دال إلاردب  ا تند  يدا إذدا 

   ياإل
 أمشير00ه القراءات أيضًا يوم وتقرأ هذ

وكوان ذلوك أن هيورودس بعود أن قتول يوحنوا المعمودان أخفوى يوم توذكار وجوود رأس القوديس يوحنوا المعمودان.  
رأسه في قصره ثم نفى اإلمبراطور هيرودس. وأتى رجلين من حمص ليقضيا مدة الصووم فوي أورشوليم وأمسوى 

ظهور لهموا القوديس يوحنوا المعمودان وأعلمهموا بمكوان رأسوه عليهما الوقت بالقرب من منزل هيرودس فناما. و 
فذهبا إلى المكان وأخرجا وعاء فخاريوًا مختوموًا ولموا فتحواه إنتشورت رائحوة طيبوة ووجودا الورأس. وصوار الورأس 
ينتقل مون شوخص إلوى شوخص حتوى زموان القوديس كيورلس أسوقف أورشوليم. حيوث ظهور القوديس يوحنوا ألنبوا 

أمشير. وكان أن دفنه القديس 00نوم وأرشده إلى موضع الرأس فأخذه في يوم مرتيانوس أسقف حمص في ال
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كيرلس أسقف أورشليم حتى جاء يوليانوس الجاحد وأراد رجاله أن يحرقووا أجسواد القديسوين ليتمكنووا مون بنواء 
 الهيكل ثانية.

 
 السنكسار اليوم

 نياحة البابا األنبا كيرلس السادس أمشير00
 نياحة البابا األنبا كيرلس السادس .في هذا اليوم تذكار 

ما كتب عون هوذا البابوا القوديس بعود نياحتوه ، بلغوات متعوددة ، أكثور مموا كتوب عنوه فوي أثنواء 
حياته . فقد عرفه كثيرون خاصة في مصر والسودان وأثيوبيا ولبنان وسوريا كرجل اهلل ، رجل 

 صالة له موهبة صنع العجائب والمعجزات .
موايو  20م وظل الكرسي البابوي شاغرًا إلى 2951نوفمبر  20ب الثاني في انتقل البابا يوسا

م يووووم سووويامة هوووذا البابوووا ، وفوووي فتووورة االنتقوووال هوووذه اسوووتمرت الصووولوات والمشووواورات 2959
واألصوووام لكووي يعطووي الوورب راعًيووا صووالًحا لكنيسووته ، وأجريووت االنتخابووات وتووّم فوورز األصوووات 

إبريل  29لى األصوات ، ثم أجريت القرعة الهيكلية يوم األحد الختيار الثالثة الحائزين على أع
مووايو تمووت مراسوويم السوويامة  20م وفوواز فيهووا القمووص مينووا المتوحوود . وفووي يوووم األحوود 2959

وُدعي باسم كيرلس السادس مع أن الجميع كانوا يتوقعون تسميته مينا ، ولكون البابوا كوان قود 
 ن يحمل اسمه .رأى في حلم البابا كيرلس الخامس فطلب أ

 نشأته
م مون أسورة تقيوة مشوبعة بوروح القداسوة وكوان 2901أغسوطس سونة  1ُولد الطفول عوازر فوي 

الثواني بووين اخوتوه ، وعاشووت األسوورة معظوم حياتهووا فوي دمنهووور نووازحين مون طوووخ النصووارى ، 
وكووان بيووتهم محووط اسووتراحة الرهبووان وموونهم شوويخ اسوومه القمووص تووادرس البراموسووي الووذي قووال 

ه يوًموا: "إنوه مون نصويبنا" . وفوي اإلسوكندرية أتومَّ عوازر دراسوته الثانويوة ، وعمول فوي ألمه عن
شركة مالحة ، وفجأة قدم استقالته من العمل معلًنا رغبته في الرهبنوة ، حاولوت األسورة واألنبوا 
 يوأنس مطران البحيرة والمنوفية آنذاك تثنيته عن عزمه ، لكنه كان قد عرف الطريق إلى اهلل . 

 هبنتهر 
سوواعده األنبووا يوووأنس فووي طريووق الرهبنووة بموافقووة أخيووه ووالووده والتحووق بالكليووة اإلكليريكيووة 

م دخل دير البراموس بتوصية من المطران ، ومنذ ذلك 2911يوليو سنة  11بمهمشة ، وفي 
الحين لبس جلباًبا أسود وطاقية سوداء . وقد منحه اهلل نعمة في عينيَّ القموص عبود المسويح 

دي الذي كان ابًنا له وكوان هوو أب حنوون مودقق معوه ، وُرسوم راهًبوا فوي بدايوة الصووم المسعو 
 م وتسمى باسم الراهب مينا .2918فبراير سنة  15الكبير يوم االثنين 
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اّتصف بالتواضع الجم وخدمة الشيوخ ، باإلضافة إلى حبه للقراءة في سير اآلباء وتعواليمهم ، 
القووراءات إليووه كتابووات مووار اسووحق السوورياني ممووا جعلووه  فوواهتم بمكتبووة الوودير . وكانووت أحووب

ينسخها في خمسوة مجلودات ، ثوم أصودر مجلوة شوهرية كتوصوية أبيوه الروحوي أسوماها "مينواء 
 الخالص" كتبها بخط يده بعدد رهبان الدير .

 سيامته قًسا
فوي  م على يد أنبا ديمتريووس مطوران المنوفيوة ودرس بعودها2902يوليو  28ُرِسم قًسا األحد 

الكلية الالهوتية بحلوان موع صوديقه القموص كيورلس أنبوا بووال ، ومنوذ تلوك اللحظوة اسوتمر فوي 
 تأدية صالة عشية وباكر والقداس كل يوم .

 حياة الوحدة
بعد خمس سنوات فقط من رهبنته غادر الدير إلى مغارة للتوحد ، وكان يعاود الرجوع إلوى ديوره 

وزاره أنبا يووأنس البابوا فوي وحدتوه موع سوائح أمريكوي مساء كل سبت ويغادره مساء كل أحد . 
يرغب الكتابة عن الرهبنة ، ومعه مدير مصلحة اآلثار شخصًيا الدكتور حسن فؤاد ، وبعد مدة 
سكن في طاحونة في مصر القديمة بموافقة مدير مصلحة اآلثار ، الوذي كوان قود زاره مون قبول 

وزامله فيها ذئب كان يأتيه كل مسواء ويشورب في قاليته . ولم يكن للطاحونة باب وال سقف ، 
معه القهوة وفي الصباح يغادر الطاحونة ، ثم بمعاونة المحّبين بنى للطاحونة سقًفا ودور ثاٍن 

 ليكون هيكاًل، ودّبر له اهلل شماًسا ليصلي معه القداس كل يوم .
 رئيس دير األنبا صموئيل المعترف

ركي بعد نياحة أنبوا يووأنس البابوا المائوة والثالوث عشور ، بمشورة األنبا يوساب القائمقام البطري
أصووبح القووس مينووا المتوحوود رئيًسووا لوودير األنبووا صووموئيل القلموووني ، الووذي بوودأ بتعميووره ثانيووة 
وتعمير كنيسة العوذراء فيوه ، وكّرسوها أنبوا أثناسويوس ورقّواه قمًصوا فيهوا ، وعوادت الحيواة إلوى 

 الدير على يد ذلك الناسك البسيط . 
 بناء كنيسة مار مينا بمصر القديمة

وفي مصر القديمة ُبناء على رغبته تم شراء أرض أقام عليها كنيسة باسم موار مينوا ، بعود أن 
فشل في تعمير دير مار مينا بمريوط ، وأقام هو على سوطح الكنيسوة وأقوام فيهوا بعوض غورف 

ر مجلووة "مينوواء الخووالص" ، للخدمووة ، وتعلوويم الشووباب الِحوورف ، وُسووكًنا للغربوواء ، وعوواود إصوودا
وتخرج من المغتربين الذين سكنوا تحت رعايته الجيل األول من الرهبان الشوباب . وأعطواه اهلل 
خراج األرواح النجسة مع أنه ظل غارًقا في صمته  مواهب كثيرة منها اإلفراز وشفاء األمراض وا 

 درية .وصلواته وأصوامه ودموعه إلى أن وقع عليه االختيار لكرسي اإلسكن
في زيارتي إلى المستشفي الجامعي باإلسكندرية لزيارة أحد الخدام ، عرفني الخادم على زميلوه 
بالمستشفي قائاًل: "هذا . . . أستاذ بالجامعة وهو صديق للبابا كيرلس الراحول" . تعجبوت ألنوه 
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 صغير السن بالنسبة لعمر البابا المتنيح . فسألته عن موضوع صداقته ، أجابني:
ت أنا وأصدقائي نجتمع مًعا ونوذهب إلوى القوس مينوا الراهوب المتوحود . كّنوا نحبوه جوًدا وهوو "كن

يحبنا . أتعرف ماذا كان والدي يقووالن لوي )وهموا غيور مسويحيين(: "هوذا الرجول لويس مون هوذا 
 العالم" .

 هكذا كانت شهادة غير المسيحيين له ، أنه يحمل سمات تليق بمن هم في السماء! 
 ا اإلسكندريةسيامته باب

مووون ديوووره إلوووى مقووور البطريركيوووة ،  -حسوووب طقوووس الكنيسوووة  -اصوووطحبه اآلبووواء األسووواقفة 
 م .2959مايو  20وفعاًلقصدوا دير البراموس ومنه إلى البطريركية صباح األحد 

منذ رسامته أصبح بابه في المقر البابوي باألزبكية مفتوًحا أموام الجميوع لياًلونهوارًا متخوًذا مون 
 الميذ له ، وكانت خدمته متعددة الجوانب .الشباب ت

من الناحية الروحية كان دائم الصالة أمام المذبح بمحبة وروحانية ألهبت قلوب الشعب فجذب 
 الجميع إلى محبة اهلل والكنيسة واآلخرين .

وموون ناحيووة التعميوور عووزم علووى تعميوور ديوور قديسووه المحبوووب مووار مينووا الووذي ُخوورب فووي القوورن 
الصلوات واأللحان والحياة الرهبانية إلى تلك البقعة بمريوط ، وكذلك عمَّر أديورة العاشر وعادت 

بريووة شوويهيت وأديوورة الوجووه القبلووي ، كمووا وضووع حجوور أسوواس كاتدرائيووة جديوودة ومبنووى للكليووة 
 اإلكليريكية بمنطقة األنبا رويس باإلضافة إلى كنائس عديدة وأديرة للراهبات .

اإلضووافة إلووى تشووجيع المعاهوود الكنسووية ورسووامة أسووقفين أحوودهما أمووا موون الناحيووة الثقافيووة فب
للتعليم واآلخر للبحث العلمي ، فقد أقام مبنى خاص للمطبعة التي أهودتها إليوه كنيسوة النمسوا 

. 
ومن الجانب الوطني فقد آثر البابا أن يبدأ خدمته في مصر بما نهج عليه البابواوات علوى مور 

أكتووبر مون نفوس  21مهورية جمال عبد الناصر يووم الجمعوة العصور ، فقام بزيارة رئيس الج
 العام .

مووّرت مرحلووة كووان فيهووا جمووال عبوود الناصوور يصووّوب سووهامه ضوود األقبوواط بكوول قوتووه . وسوواءت 
العالقووات بينووه وبووين البابووا . لووم يكوون لوودي البابووا ملجووأ إال الصووراخ إلووى اهلل وطلووب شووفاعة مووار 

 مرقس كاروز الديار المصرية .
جزي فائق تحّولت العداوة إلى صداقة ، فصار البابا والورئيس صوديقين حميموين يوزور بعمل مع

أحدهما اآلخر ، وقد ساهمت الدولة فوي سوّد العجوز فوي إيورادات البطريركيوة ، واشوترك الورئيس 
 في حفل وضع حجر األساس للكنيسة المرقسية الكبرى باألنبا رويس .

 االهتمام بالعالم الخارجي
ت كنوائس لرعايوة األقبواط فوي أوربوا ورسوم مطراًنوا للكرسوي األورشوليمي للحفواظ في عصره أقيم
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 على أمالك الكنيسة القبطية هناك . 
دارًيووا ورسووم لهووا بطريرًكووا )جوواثليق( هووو األنبووا  وفووي أفريقيووا نظووم الكنيسووة فووي أثيوبيووا رعوًيووا وا 

اطوووور م وحضووورها اإلمبر 2959باسووويليوس الوووذي تموووت رسوووامته فوووي مصووور فوووي يونيوووو سووونة 
م 2910هيالسالسووي وأهوودى البابووا وشوواح سووليمان األكبوور ، كمووا زار البابووا أثيوبيووا فووي أكتوووبر 

 والقى فيها ترحيًبا فاق الوصف . 
هذا وألول مرة فوي العصور الحوديث نسومع عون المجوامع المسوكونية ، فقود تورّأس البابوا كيورلس 

م ، متفًقوا 2915ا في يناير سنة السادس مؤتمر الكنائس الالخلقيدونية المنعقد في أديس أباب
مع بطريرك إنطاكية وبطريرك األرمن وجاثليق الكنيسة السريانية بالهند على عدة قرارات تؤدي 

 إلى تعميق المفاهيم األرثوذكسية الالهوتية . 
 الكرازة

م من افتقد الكنيسة فوي دول شورق أفريقيوا ، 2910أما عن العمل الكرازي فقد أوفد البابا عام 
ور موؤتمر مجلوس كنوائس أفريقيوة وموؤتمر الشوباب األفريقوي ، وفوي نفوس الوقوت شوجع وحضو

قسووم الدراسووات األفريقيووة فووي معهوود الدراسوووات القبطيووة إلعووداد جيوول موون الخوودام الالهووووتيين 
والموودنيين للعموول فووي ربوووع أفريقيووا ، وجوواءت وفووود أفريقيووة للدراسووة فووي المعاهوود الالهوتيووة 

 القبطية بمصر .
 ولة للمهاجرين في أيام جمال عبد الناصرنظرة الد

كاد أن يغلق الرئيس عبد الناصر الباب على المصوريين مون جهوة ذهوابهم إلوى أمريكوا  
الشمالية وأسوتراليا ، وكوان الجهواز الحكوومي المصوري يتطلوع إلوى أي مهواجر و وكوان معظمهوم 

حتوى فوي زيوارتهم إلوى من المسيحيين و أنهوم خونوة . وكواد غالبيوة المهواجرين يقطعوون األمول 
 بلدهم المحبوب لديهم وهي مصر .

كان المهاجرون يخشون الذهاب إلى أية سفارة أو قنصلية مصورية أو أن يلتقووا بأحود  
المسوئولين ، ويبوذلون كوول الجهود نحوو إخفوواء عنواوينهم لووئال ُيسواء إلويهم أو إلووى أقربوائهم فووي 

 مصر . 
ى ، فهوي كنيسوة وطنيوة تخضوع بكوول كانوت الكنيسوة فوي ذلوك العصور بوين حجوري الرحو 

القلب للسولطة الزمنيوة ، وتحمول كول حوب ووالء لمصور ، وفوي نفوس الوقوت هوي األم التوي لون 
 تتجاهل أو تتخلى عن أوالدها أينما وجدوا . 

أمووا عوون موودى اهتمووام قداسووة البابووا بالمهوواجرين فقوود سووبق لووي نشوور الجووزء األول موون كتوواب 
 يئة اهلل سأقوم بنشر الجزء الثاني . "الكنيسة في أرض المهجر" ، وبمش

 تجلي العذراء مريم
موون األحووداث الهامووة فووي ِحْبريووة البابووا كيوورلس السووادس ، تجلووي السوويدة العووذراء فوووق قبوواب 
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م ، ولمدة سونتين وأربعوة شوهور 2911إبريل سنة  1كنيستها بحي الزيتون بالقاهرة منذ ليلة 
الحموام وروائوح بخوور ذكيوة ، باإلضوافة إلوى  متتالية . وصاحب التجلوي ظهوورات سومائية مثول

 معجزات شفاء كثيرة لمسيحيين ومسلمين على السواء .
 استرجاع رفات كاروز الديار المصرية القديس مار مرقس الرسول

أيًضا من األحداث الهامة في عصره استرجاع رفات كاروز الديار المصرية القديس مار مرقس 
، بعووود غيووواب حووووالي أحووود عشووور قرًنوووا ، واسوووتمرت  م2981يونيوووو سووونة  10الرسوووول يووووم 

 االحتفاالت ثالثة أيام شاركت فيها الدولة والكنائس األخرى . 
 صداقته للقديسين 

لم نسمع قط عن إنسان له صداقة مع القديسين مثل البابا كيرلس السادس الذي كثيرًا ما كان 
 يراهم ويحاورهم ، خاصة صديقه الحميم مار مينا العجايبي .

يوجوود أنوواس أحيوواء أعوورفهم شخصووًيا يتعوواملون مووع القديسووين بطريقووة ملموسووة فووي حيوواتهم ، 
 ولكننا هنا نذكر فقط المنتقلين .

 نياحته
م تحققت انطالقته نحو مشوتهى نفسوه بعود جهواد موع مورض اسوتمر 2912مارس سنة  9في 

الكرسوي  سونة وعشورة شوهور ، وظول جالًسوا علوى 22خمس سنوات ، ولم تدم باباويتوه سووى 
البابوي ثالثة أيام ألقى عليه أبناءه نظرة الوداع ثم ُصلي عليه بالكاتدرائيوة الكبورى باألزبكيوة . 
ثم بعد ذلك ُنِقل جثمانه الطاهر ليدفن تحت مذبح الكاتدرائية الضخمة التي كان قود شويدها فوي 

 دير مار مينا بمريوط وذلك تحقيًقا لوصيته .
 ما بعد نياحته

د نسمع قصًصا عجيبة على مستوى العالم بخصوص عمله في حيواة الكثيورين مع كل يوم جدي
بعد انتقاله . ال أنسى أن أحد األحباء جاء من أستراليا إلى اإلسكندرية وسألته عن المدة التي 
ذ دهشت قال: "جئت مون أسوتراليا ألزور مودفن المتنويح البابوا  يقضيها فقال أقل من أسبوع . وا 

فورًا فصالته أنقذتني!" أما عن ظهوراته لمحبيه في كول العوالم فصوارت كيرلس السادس وأعود 
 أشبه بقصص خيالية من كثرتها وفاعليتها . كثيرون تابوا ورجعوا إلى الرب خالل ظهوراته .

 صورة أم قوة!
في لقاء محبة بمنزل األخ ا .ش . بمنطقة جنوب أورانج كاونتي ،  2991في مارس  

 لتالية:روى لي رب البيت القصة ا
تحدث معي أحد العموالء وهوو أمريكوي يهوودي ، قوال أنوه كوان يعتوزم أن يبودأ مشوروًعا  

معيًنا ، وكان كلما بدأ خطوة يجد العقبات حتى فقد األمل فوي تكملوة السوير فوي هوذا الطريوق . 
ذ عرفوت موا يعواني منوه  كان من بين العاملين لديه سيدة مصرية ، رأته فوي ضويقة شوديدة ، وا 
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 : "خذ هذه الصورة وضعها في جيبك ، وأصرخ إلى اهلل ، فإنه يسندك حتًما" .قالت له
لم يكن الرجل متديًنا قط ، لكنه في وسط مرارة نفسه قبل الصورة دون أن يسوألها عون  

شخصية اإلنسان الذي له الصورة . ذهب إلوى بيتوه ، وهنواك دخول حجرتوه ، وفوي مورارة صورخ 
، فووي حووواٍر مفتوووٍح . . . الحووظ أن قوووة قوود مووَلت أعماقووه إلووى اهلل ، وكووان يتحوودث مووع اهلل 

الداخلية . بدأ خطوات المشروع فالحظ أن كل األبواب تنفتح أمامه بطريقة غير عاديوة ، وكموا 
 قال أنه يشعر بقوة فائقة تسنده أينما ذهب .

روى هذا الرجل هذه القصة لَلخ ا .ش . بروح مملوء قووة ، فسوأله األخ عون الصوورة  
 للحال أخرجها من جيبه لُيريه إّياها باعتزاز ، فإذا بها صورة البابا كيرلس السادس .، و 
سووألته وموواذا بعوود هووذه الخبوورة؟ فأجوواب إن خبرتووه هووذه حديثووه جووًدا . انسووحقت نفسووي  

 وصرت أتأمل في أعماقي:
 عاًما ، وها هو يعمل بروح الصالة بأكثر قوة في 00لقد تنيَّح أبي الحبيب منذ حوالي  

دول كثيرة! لم يكن أبي القديس ُيجيد اإلنجليزية ، لكنه يتحدث مع أمريكي يهودي بلغة الوروح 
 التي تفوق كل لغة بشرية .

 فوق علبة السجاير 
 في ِبِرْسِبْن باستراليا روى لي القمص موسى سليمان التالي: 
القصوة في هذه األيوام لقداسوة البابوا كيورلس دور عجيوب فوي حيواة المودخنين . رويوت  

 التالية ألحد األحباء ، وكان يعاني من عادة التدخين لسنوات طويلة:
ذ فشوولت كوول محاوالتووه أمسووك   كووان أحوود الموودخنين يووود أن يتحوورر موون هووذه العووادة ، وا 

بأحد كتب معجزات قداسة البابا كيرلس ووضعها على علبوة السوجاير التوي بجوواره وهوو يقوول: 
ف عن التودخين؟" مورت سواعتان ولوم يشوعر بوأي اشوتياق "أال تستطيع أن تصلي ألجلي لكي أك

للتدخين فتعجب جًدا ، وظن أنها حالة نفسوية . امسوك بعلبوة السوجاير وحواول التودخين ، فوإذا 
 به يشعر برائحة شيء يحترق )شياط( ، حتى كاد أن يتقيأ .

ذا به يشتم نفس الر   ائحة قال في نفسه: "إنها حالة نفسية" . امسك بسيجارة أخرى ، وا 
ذ جواءه ضويف وجوده  ، واضطر أن يلقي بالسويجارة دون أن يودخن . تكورر األمور عودة مورات وا 
مندهًشووا ، فسووأله عوون السووبب ، فووأخبره بمووا حوودث . طلووب منووه سوويجارة موون علبووة السووجاير . 

 فتكرر األمر معه ، ومنذ تلك اللحظة لم يعد بعد إلى التدخين . 
ل نفس األمر ، وحدث معه نفس الشيء ، كما إذ رويت هذه القصة ألحد األحباء ، فع 

 حدث مع أكثر من شخص من الشعب بصلوات البابا كيرلس!
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 وجود رأس القديس يوحنا المعمدان
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في هذا اليوم نعيد بتذكار وجود راس القديس يوحنا المعمدان . وذلك انه لما أمر هيرودس 
حضاره إليه وتقديمه إلى الفتاة هيورديا على طبق كما طلبت قيل انه بعد انتهاء بقطع  رأسه وا 

الوليمة ندم على قتله يوحنا فابقي الرأس في منزله واتفق إن اريتاس ملك العرب صهر 
هيرودس ، حنق عليه ألنه طرد ابنته وتزوج بامرأة أخيه وهو حي ، فأثار عليه حربا ليثار 

ودس وشتت شمل جنوده وخرب بالد الجليل . وقد علم طيباروس قيصر إن البنته فغلب هير 
السبب في هذه الحروب هو قتل هيرودس لنبي عظيم في شعبه وطرده ابنة اريتاس العربي 

وتزوجه من امرأة أخيه . فاستدعاه إلى رومية ومعه هيروديا . فأخفي هيرودس راس القديس 
هناك أمر طيباروس بخلعه وتجريده من جميع أمواله يوحنا في منزله وسافر . فلما وصل إلى 

ثم نفاه إلى بالد األندلس حيث مات هناك . وخرب منزله وصار عبرة لمن يعتبر واتفق بعد 
مدة من السنوات إن رجلين من المؤمنين من أهل حمص قصدا بيت المقدس ليقضيا مدة 

ودس فناما فيه ليلتهما . الصوم الكبير هناك وأمسى عليهما الوقت بالقرب من منزل هير 
فظهر القديس يوحنا ألحدهما واعلمه باسمه وعرفه بموضع رأسه وأمره إن يحمله معه إلى 

منزله . فلما استيقظ من نومه قال ذلك لرفيقه وذهبا إلى حيث المكان الذي كان راس القديس 
ئح طيبة ووجدا مدفونا فيه ، وحفرا فوجدا وعاء فخاريا مختوما ولما فتحاه انتشرت منه روا

الرأس المقدس فتباركا منه ثم أعاداه إلى الوعاء . وأخذه الرجل الذي رأى الرؤيا إلى منزله 
ووضعه في خزانته وأضاء أمامه قنديال . ولما دنت وفاته اعلم أخته بذلك فاستمرت هي ايضا 

ريوسي ، تنير القنديل . ولم يزل الرأس ينتقل من إنسان إلى إنسان حتى انتهي إلى رجل ا
فصار ينسب ما يصنعه الرأس من اآليات إلى بدعة اريوس ، فأرسل اهلل عليه من طرده من 

مكانه وبقي مكان الرأس مجهوال حتى زمان القديس كيرلس أسقف أورشليم حيث ظهر 
القديس يوحنا ألنبا مرتيانوس أسقف حمص في النوم وأرشده إلى موضع الرأس . فأخذه 

من شهر أمشير . صالة هذا القديس تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما وكان ذلك في الثالثين 
 أبدًيا آمين .

جميع عظامي تقول، يارب من مثلك، وليقل فى كل حين ليتعظم الورب،  " -(:19،22: 04مزمور العشية )مز
 " الذين يحبون خالصك. هلليلويا

  ز و  قاا يم:
 يح أعظا  ا يوحنا قا ا بقا [ أا قا ء1]=  جميع عظامي تقول يا رب من مثلك

 [ قا ءيح قا ب حافظ عل" عظاا قا ا بقا 2]     
 ت  يل قا ا بقا قاليا أتوق الءؤقل آ نوق وعظ وق قا ب = وليقل في كل حين لُيعظِّم الرب الذين يحبون خالصك

 
  -(:18-28:1لوإنجيل العشية )
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 فاخبر يوحنا تالميذه بهذا كله. -28 "
 ثنين من تالميذه و ارسل الى يسوع قائال انت هو االتي ام ننتظر اخر.فدعا يوحنا ا -29 
 فلما جاء اليه الرجالن قاال يوحنا المعمدان قد ارسلنا اليك قائال انت هو االتي ام ننتظر اخر. -10 
 و في تلك الساعة شفى كثيرين من امراض و ادواء و ارواح شريرة و وهب البصر لعميان كثيرين. -12 
اجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما رايتما و سمعتما ان العمي يبصرون و العرج يمشون ف -11 

 و البرص يطهرون و الصم يسمعون و الموتى يقومون و المساكين يبشرون.
 " و طوبى لمن ال يعثر في -10 

 إنجيل قاا يم:
 اابة قا ءيح عا يوحنا  و ند  إنجيل قاربق  عا إ ءاايم ت  يل قا ا بقا ال ءيح يا  

 
تسمعني سرورًاوفرحًا، فتبوتهج العظوام المتواضوعة، حينئوٍذ يقربوون العجوول،  " -:(10،8: 50مز)مزمور باكر 

 " على مذبحك. هلليلويا
  ز و  ذان :

 دو صدوت صدبيق قااد ي  قادلي يدد ح اده  فاا ا دبقا يدد ح ذدأا قاندا  آ ندت ذاا ءديح  = تسمعنى سرورًا وفرحواً 
 .امي المتواضعةفتبتهج عظ

 ؤالء قاليا آ نوق وأيضًا يوحنا قا ا بقا  قانل، نل  ا يد ح ذاا ءيح يربا = حينئذ يقربون العجول على مذبحك
 اه قالذائح  وقا ا بقا ذاالقت  نا ف  قننجيل  با  اابة عجيذم عا قا ءيح 

 
  -(:01-15:0يوإنجيل باكر )

 ود من جهة التطهير.و حدثت مباحثة من تالميذ يوحنا مع يه -15 "
فجاءوا الى يوحنا و قالوا له يا معلم هوذا الذي كان معك في عبر االردن الذي انت قد شهدت له هو  -11 

 يعمد و الجميع ياتون اليه.
 اجاب يوحنا و قال ال يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء. -11 
 ت انا المسيح بل اني مرسل امامه.انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لس -18 
من له العروس فهو العريس و اما صديق العريس الذي يقف و يسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت  -19 

 العريس اذا فرحي هذا قد كمل.
 ينبغي ان ذلك يزيد و اني انا انقص. -00 
يتكلم الذي ياتي من الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع و الذي من االرض هو ارضي و من االرض  -02 

 السماء هو فوق الجميع.
 و ما راه و سمعه به يشهد و شهادته ليس احد يقبلها. -01 
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 و من قبل شهادته فقد ختم ان اهلل صادق. -00 
 الن الذي ارسله اهلل يتكلم بكالم اهلل النه ليس بكيل يعطي اهلل الروح. -04 
 االب يحب االبن و قد دفع كل شيء في يده. -05 
 " الذي يؤمن باالبن له حياة ابدية و الذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب اهلل -01 

 إنجيل ذان :
ينبغووي أن ذاك  دداابة  قئاددم ال ا ددبقا عددا قا ءدديح تظادد  إ ددت ءه ذدداا وح قارددب ،  وح قانذددوة  ويظادد  إتضدداعه 

 و لق ءذب عظ م قا ا بقا  ينمو وأنا أنقص
 

  -(:20-2:22عبالبولس )
 و اما االيمان فهو الثقة بما يرجى و االيقان بامور ال ترى. -2 "
 فانه في هذا شهد للقدماء. -1 
 بااليمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمة اهلل حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. -0 
لقرابينه و به و ان مات بااليمان قدم هابيل هلل ذبيحة افضل من قايين فيه شهد له انه بار اذ شهد اهلل  -4 

 يتكلم بعد.
 بااليمان نقل اخنوخ لكي ال يرى الموت و لم يوجد الن اهلل نقله اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى اهلل. -5 
و لكن بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه النه يجب ان الذي ياتي الى اهلل يؤمن بانه موجود و انه يجازي  -1 

 الذين يطلبونه.
ان نوح لما اوحي اليه عن امور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته فبه دان العالم و صار بااليم -1 

 وارثا للبر الذي حسب االيمان.
بااليمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا فخرج و هو ال  -8 

 يعلم الى اين ياتي.
لموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع اسحق و يعقوب الوارثين معه لهذا بااليمان تغرب في ارض ا -9 

 الموعد عينه.
 " النه كان ينتظر المدينة التي لها االساسات التي صانعها و بارئها اهلل -20 

 قاذوا :
 عا أذسال قني اا وقا رصوب إ ا ة ض نيم عا إي اا قا ا بقا وت  يله ذاا ءيح 

 
 -(:20:1-15:2بط2الكاثوليكون )

 (15:2بط2)
 " .و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها -15 " 
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 (20:-2:1بط2)
 فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الرياء و الحسد و كل مذمة. -2  إل
 و كاطفال مولودين االن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به. -1 
 ن الرب صالح.ان كنتم قد ذقتم ا -0 
 الذي اذ تاتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من اهلل كريم. -4 
كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند اهلل  -5 

 بيسوع المسيح.
مختارا كريما و الذي يؤمن به لن  لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيون حجر زاوية -1 

 يخزى.
فلكم انتم الذين تؤمنون الكرامة و اما للذين ال يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس  -1 

 الزاوية.
 و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرون غير طائعين للكلمة االمر الذي جعلوا له. -8 
ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من  و اما انتم فجنس مختار و كهنوت -9 

 الظلمة الى نوره العجيب.
  الذين قبال لم تكونوا شعبا و اما االن فانتم شعب اهلل الذين كنتم غير مرحومين و اما االن فمرحومون -20 

 قانايواينوا:
إشتهوا اللبن العقلي. أنتم جنس مختوار.. إطرحوا عنكم كل شر وكل غش.. مثل أطفال نيف نت ذه ذاا ا بقا؟ 
 وقا ا بقا ناا  لتا ًق ايلذ  عا قا ءيح وفضائله = لكي تخبروا بفضائل ذاك

  -(:00-15:20أعاإلبركسيس )
و لما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون اني انا لست انا اياه لكن هوذا ياتي بعدي الذي  -15  "

 يه.لست مستحقا ان احل حذاء قدم
 ايها الرجال االخوة بني جنس ابراهيم و الذين بينكم يتقون اهلل اليكم ارسلت كلمة هذا الخالص. -11 
الن الساكنين في اورشليم و رؤساءهم لم يعرفوا هذا و اقوال االنبياء التي تقرا كل سبت تمموها اذ  -11 

 حكموا عليه.
 بيالطس ان يقتل.و مع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من  -18 
 و لما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة و وضعوه في قبر. -19 
 و لكن اهلل اقامه من االموات. -00 
 و ظهر اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. -02 
 و نحن نبشركم بالموعد الذي صار البائنا. -01 
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 قد اكمل هذا لنا نحن اوالدهم اذ اقام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزموور الثواني انوت ابنوي ان اهلل -00 
 " انا اليوم ولدتك
 قنذ نءي :

وقنده أ  قا ا دبقا   نا نجدب  داابة قا ا دبقا عدا قاد ب يءدوا= ولما أكمل يوحنا سعيه يقول من تظنون إني أنا
 اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو قا ءدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديح
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           نهاليوم السادس عشر من شهر بؤو 
 نياحة القديس أبو نوفر

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 س:وووووووووووووووالبول

 (1،1،5: 222مز)
 (41-41:14)مت
 (21،8: 92مز)

 (29-22:29)لو
 (1:21-01:22)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (10-9:5)يع
 (1:29-14:28)أع
 (22،20: 92مز)

 (44-01:21)لو

 
 

  -(:44-01:21لوإنجيل القداس )
 ال تخف ايها القطيع الصغير الن اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. -01 " 
بيعوا ما لكم و اعطوا صدقة اعملوا لكم اكياسا ال تفنى و كنزا ال ينفد في السماوات حيث ال يقرب  -00 

 سارق و ال يبلي سوس.
 النه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا. -04 
 موقدة. لتكن احقاؤكم ممنطقة و سرجكم -05 
 و انتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء و قرع يفتحون له للوقت. -01 
طوبى الولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق و يتكئهم و  -01 

 يتقدم و يخدمهم.
 الث و وجدهم هكذا فطوبى الولئك العبيد.و ان اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزيع الث -08 
 و انما اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي ساعة ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب. -09 
 فكونوا انتم اذا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي ابن االنسان. -40 
 .فقال له بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا -42 
 فقال الرب فمن هو الوكيل االمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها. -41 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -40 
 "  بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -44 

 إنجيل قاربق :
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قاءدوقح  ا يدبللوق إاد"  و لق  ا بفع  ؤالءأن يعطيكم الملكوت= ال تخف أيها القطيع الصغير ألن أباكم قد سر 
قاذ يددم قاجوقنيددم بوا سادداا أو  دد قب  فددإا ندداا قهلل  ددب ءدد  أا ياسددياا قا لنددوت أفدد  ياسددياا  ددا ي ددذااا  وفاددً  

 دا  نداا  حوَّل قهلل قا اء قا ااح إا"  اء حلو ااا وأ ءل غ قب  اه لذز ابنذا ذوال  ونداا يدنرلاا ذردوة  دا عندبه
ذدل نجدب أا  نءدي و  وبو دابيو  ذاعدا   لندم وناندا يا د ا ذأيدبيا ا = ما لكم وأعطوا صدقة . بيعواإا"  نداا

 واددننا. سوويدهم يتمنطووق ويتكووئهم ويقووف ويخوودمهموياسيددا قادردد قء  وااددؤالء يرددول قاءدديب قا ءدديح  رواددم عجيذددم  
 .مه على جميع أموالهوالمستعد يقي..  ألنه في ساعة ال تعرفونها مستعدين  يلاا

 
الصديق كالنخلوة يزهوو، وكمثول أرز لبنوان ينموو، مغروسوين فوى  " -(:22،20: 92مزمزمور إنجيل القداس )

 " بيت الرب، وفى ديار بيت إلهنا زاهرين. هلليلويا
  ز و  قاربق :

وذددد  ا و بقءدددتاا   دددؤالء ق ذددداء قاءدددوقح وقا  ذددداا قاربيءددديا  دددا ناانللدددم فددد  إءدددترا تاا= الصوووديق كالنخلوووة يزهوووو
ي ا  ا    دا إنغ ءدوق فد  قاننيءدم جءدب = مغروسين في بيت الربف  ن و ا الربقءم  = وكمثل أرز لبنان ينمووق 

 .وفي ديار بيت إلهنا زاهرينقا ءيح ذاا ا وبيم وتأصلوق ويذتوق ون وق ذربقءتاا وز ب ا وصلوقتاا ف  قاء اء 
 

 بؤونة 21  -السنكسار:
 نوفر السائحنياحة القديس أبو "  

في مثل هذا اليوم تنيح األب الفاضل صاحب الذكر الجميل والشيخوخة الصالحة القديس أبا نفر السائح ببرية 
الصعيد . وذلك قد ذكره القديس بفنوتيوس الذي حركته نعمة اهلل شوقا إلى رؤية عبيد اهلل السواح . فأبصر 

وقال أنه دخل البرية مرة ووجد عين ماء ونخلة  جماعة منهم ومن بينهم القديس أبا نفر وكتب قصصهم .
ورأى القديس مقبال إليه عريانا ومستترا بشعر رأسه ولحيته . فلما رآه األب بفنوتيوس خاف وظنه روحا 

فشجعه القديس وصلب أمامه وصلى الصالة الربانية ثم قال له : " مرحبا بك يا بفنوتيوس " فلما دعاه باسمه 
جلسا يتحدثان بعظائم اهلل . فسأله بفنوتيوس أن يعرفه عن سيرته وكيف وصل إلى هدأ روعه . ثم صليا و 

هناك . فأجابه : " أنني كنت في دير رهبان أتقياء قديسين ، فسمعتهم ينعتون سكان البرية السواح بكل 
ننا نحن األوصاف الجميلة فقلت لهم : وهل يوجد من هو أفضل منكم . فأجابوا نعم . سكان البرية السواح أل 

قريبون من العالم فإن ضاق صدرنا وجدنا من يعزينا وان مرضنا وجدنا من يفتقدنا وان تعرينا وجدنا من 
 يكسونا أما سكان البرية فليس لهم شيء من ذلك فلما سمعت منهم هذا جزع قلبي . 

ديني إلى موضع ولما كان الليل أخذت قليال من الخبز وخرجت من الدير ثم صليت إلى السيد المسيح أن يه
أقيم فيه فسهل لي الرب أن وجدت رجال قديسا فأقمت عنده حتى علمني كيف تكون السياحة وبعد ذلك أتيت 
إلى هنا فوجدت هذه النخلة وهذه العين . تطرح النخلة اثني عشر عرجونا في كل سنة فيكفيني كل عرجون 

 أر وجه إنسان سواك .  شهرا وأشرب الماء من هذه العين . لي إلى اليوم ستون سنة لم
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وبينما هما يتحدثان بهذا نزل مالك الرب وأعلم القديس أبا نفر بقرب نياحته . وفي الحال تغير لونه وصار 
شبه نار . ثم أحني ركبتيه وسجد للرب . وبعد أن ودع القديس بفنوتيوس أسلم روحه الطاهرة فكفنه القديس 

ضعه ولكن بعدما دفنه نشفت النخلة وسقطت أما عين الماء بفنوتيوس ودفنه في مغارته ورغب أن يسكن مو 
فجفت . وكان ذلك بتدبير من اهلل ليعود القديس بفنوتيوس إلى العالم ويبشرهم بذكر السواح القديسين الذين 

 رآهم . 
 " صالتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

ءنم  وناا يتغل  عل" ذلح نللم وي  ب  ا عيا 61وناا اا ي  وجه إنءاا ا بة  نياحة القديس أبو نوفر
 اء  ال يءت ه ءو   ا ه واحيته  أ ءل اه قهلل قاربي  ذدنوتيو  اينتب ءي ته فذين ا   ا يتحبياا نزل   ك  ا 
قاء اء وألذ ه ذر ب نياحته، وف  قاحال تغي  اونه وصا   ذه نا  وءجب ال ب وندنه قاربي  ذدنوتيو ، وا ا 

   أا يريا ف   لق قا ناا جدت قانللم وقاايا ايايبه قهلل ويلذ  ذاله قارصص أ قب ذدنوتيو 
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 12نياحة البابا مينا الثانى و  تكريس كنيسة القديس أبى نفر السائح هاتور21
 ة القديس أباهور الراهبنياح كيهك1
 نياحة األنبا بيجيمي.  كيهك22
 نياحة القديسين العظيمين مكسيموس ودوماديوس.  طوبه21
 نياحة القديس بفنوتيوس )ببنوده( السائح  أمشير25
 
 

 السنكسار اليوم
 بدء صوم الميالد هاتور21

هذا اليوم هو أول صوم الميالد المجيد في كنيستنا القبطية . يوافق هذا اليوم مون كول عوام بودء 
صوم الميالد المجيد في كنيستنا القبطية األرثوذكسية والذي ينتهي بعيد مويالد مخلصونا الصوالح 

دبير لفداء جنس البشر أن يعيننا ربنا يسوع المسيح . نسأل إلهنا متمم خالصنا الذي تنازل كالت
علوى العمول بموا يرضويه فوي هوذا الصووم المقودس وكول أيوام حياتنوا ويقبول أصووامنا وصولواتنا لووه 

 المجد الدائم إلى األبد آمين . 
 يوم :  40مدة الصوم 

أيام تذكار صوم نقل جبل المقطم  0يوًما مثال صوم موسى النبي الستالم لوحي الشريعة ،  40
 سمة صوم الميالد إلى نهاية الصوم .. تقال ق
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 تكريس كنيسة القديس أبى نفر السائح
في مثل هذا اليوم تم تكريس كنيسة أبي نفر السائح التي كانت بالقاهرة وقد عواش القوديس أبوو 
نفر في البراري الداخلية مدة ستين سنة لم ير فيها وجه إنسان ووصل إلى درجة السياحة وكان 

جانب نخلة وعين مواء فتطورح لوه النخلوة ملحوا يكفيوه السونة كلهوا ويشورب  يعيش في البرية إلى
من عين الماء وفي آخر حياته ذهب اليه القديس بفنوتيوس المتوحد وعرف بقصة القديس ابي 
نفر ثم كفنه ودفنه فوي مغارتوه وكتوب سويرته منفعوة لَلجيوال وبنوت علوى اسومه بوض الكنوائس ، 

 بركة صالته فلتكن معنا آمين .
 12احة البابا مينا الثانى ني

م و تنوويح األب مينووا الثوواني البطريوورك 914للشووهداء  192فووي مثوول هووذا اليوووم أيضووا موون سوونة 
الحادي والستون من بطاركة الكرسي المرقسي ولد وتربي في بلدة صندال ) إحدى قوري محافظوة 

ق موع زوجتوه أن كفر الشيخ حاليا ( من أبوين مسويحيين ولموا كبور زوجواه رغوم أرادتوه لكنوه اتفو
يعيشا معا حياة البتولية ثم أستأذنها وذهب إلى برية شيهيت وترهب فوي بريوة مكواريوس الكبيور 
حيوث سووار سوويرة صووالحة . بعود نياحووة البابووا ثاؤفووانيوس البطريورك السووتين اسووتقر رأى األسوواقفة 

م 951للشوهداء  110كيهوك 22والشعب على األب مينا ليصير بطريركا فتمت سيامته في يووم 
ولكن قاومه بعض الشعب بحجة أنه كان متزوجا ولما عرفوا أنه لم يعرف زوجته معرفوة الوزواج 
البتة عدلوا عن رأيهوم واعتبوروه مسوتحقا لرتبتوه وخضوعوا لوه . القوي هوذا القوديس متاعوب كثيورة 
احتملها بصبر وصلوات وأصوام تنيح بسالم بعد أن أقام على الكرسي حوالي ثمانية عشرة عاموا 

 بركة صالته فلتكن معنا . آمين ،
 إستشهاد القديس يسطس األسقف

فووي مثوول هووذا اليوووم تووذكار شووهادة القووديس يسووطس األسووقف علووى يوود مكسوويموس األميوور بعوود 
 امتحانه بالعذاب الشديد و أخيرا نال إكليل الشهادة .

 نياحة القديس نيلس السينائى
ولد هذا القديس نحو منتصف القرن الرابوع  في هذا اليوم تذكار نياحة القديس نيلس السينائى .

الميالدي من أسرة مسيحية غنية . رباه والداه تربيوة مسويحية حقيقيوة . فنشوأ متحليوا بالفضوائل 
الروحيووة كمووا نبووغ فووي العلوووم واآلداب . ممووا جعوول اإلمبراطووور ثيئودورسوويوس الكبيوور برفعووه إلووى 

لكنه أشتاق إلى حياة الرهبنة وزهد في أموور أعظم مراتب المملكة . ثم تزوج وأنجب ولدا وبنتا و 
هذا العالم فاتفق مع زوجته وتورك مدينوة القسوطنطينية وذهوب إلوى ديور طوور سوينا عواش هنواك 
عيشة الوحدة والتجرد هو وابنه المدعو ثاؤدورس الذي كان يشارك أباه حياة الوحدة والتجرد أما 

القوديس نويلس علوى الجهواد وقتوال الشوياطين  زوجته وابنته فعاشا في أحد أديرة الراهبات . داوم
وكان ينتصر بقوة اهلل وصارت له خبرة كبيرة في هذا المجال وكتب رسائل تعزية وتشجيع لبعض 
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الرهبان يقول فيها " يجب إال تخيفكم محاربات األرواح الشريرة وال حتى ظهورهم في شكل حيات 
هوا كثيورا وهوي كالعودم موا دموتم متوذرعين وعقارب او وحوش مفترسة فمثول هوذه األموور قود قابلنا

باألسولحة الروحيوة " . ولوه اقووال رهبانيوة أخورى كثيورة . هجوم بعوض الجنوود علوى البريوة حووالي 
م وأخذوا االبن ثاؤودورس أسيرا وباعوه كعبد في بالد فلسطين فحوزن عليوه القوديس  400سنة 

ال النسك والعبوادة إلوى أن تقودم نيلس وبحث عنه حتى وجده فرجع به إلى الدير وثابر على أعم
 في السن وتنيح بشيخوخة صالحة ، بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 نياحة القديس أباهور الراهب كيهك1
في مثل هذا اليوم تنيح القديس أباهور الراهب ، كان هذا االب من ابرهت من أعمال األشمونين 

اق كثيرين من القديسين في عبادته ، احب العزلة ، وانفرد في البرية ، ، وكان راهبا مختارا ف
فحسده الشيطان وظهر له قائال "في البرية تستطيع إن تغلبني ألنك ستكون وحيدا ، ولكن إن 
كنت شجاعا فاذهب إلى اإلسكندرية" فقام لوقته وأتى إليها وبقي زمانا يسقي الماء للمسجونين 

خيوال كانت تركض وسط المدينة ، فصدم أحدها طفال ومات لوقته ، والمنقطعين ، وحدث إن 
وكان القديس أباهور واقفا في المكان الذي مات فيه الطفل ، فدخل الشيطان في أناس كانوا 
حاضرين وجعلهم يصرخون قائلين : إن القاتل لهذا الطفل هو الشيخ الراهب ، فتجمهر عليه 

وكانوا يهزءون به ، ولكن القديس أباهور لم يضطرب ،  عدد كبير من المارة ومن سمع بالخبر
بل تقدم وأخذ الطفل واحتضنه وهو يصلي إلى السيد المسيح في قلبه ، ثم رسم عليه عالمة 
الصليب المجيد فرجعت إليه الحياة وأعطاه ألبويه ، فتعجب الحاضرون ومجدوا اهلل ، ومالت 

المجد الباطل وهرب إلى البرية ، وأقام هناك  قلوبهم وعقولهم إلى القديس أباهور ، فخاف من
في أحد األديرة أياما ، ولما دنت وقت انتقاله من هذا العالم الزائل ، رأى جماعة من القديسين 
يدعونه إليهم ، ففرح جدا وابتهجت نفسه ، وأرسل إلى أوالده وأوصاهم وأعلمهم بقرب انتقاله 

ياهم ، وعلي انهم سيصبحون بعده بتامي ، ثم مرض إلى السيد المسيح ، فحزنوا على مفارقته إ
 قليال ، واسلم نفسه بيد الرب ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس هرمينا السائح
في مثل هذا اليوم تذكار نياحة القديس هرمينا السائح . صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما 

 أبدًيا آمين .
 نياحة القديس األنبا بيجيمي السائح كيهك22

في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا بيجيمي ، كان من أهل فيشوا مون كرسوي ميصويل ، وفيموا 
هو في الثانية عشرة من عمره ، وكان يرعى غنم أبيه ، ظهر له مالك الرب في زي صبي وقوال 

، وأتيا إلى برية شويهيت إلوى موضوع بوه له " هلم بنا نمضي ونصير رهبانا " ، فوافقه على ذلك 
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ثالثة شيوخ ، وحينئذ غاب المالك عنه ، وأقام القديس عند هؤالء الشيوخ أربعة وعشورين سونة 
حتى تنيحوا ، ثم تورك المكوان وانطلوق فوي الجبول مسويرة ثالثوة أيوام ، فظهورت لوه الشوياطين فوي 

فعرف ذلك بالروح ، وصلى فتبددوا شبه وحوش وخنازير وثعابين ، أحاطوا به يريدون افتراسه ، 
، ثم أقام في واد هنواك ثوالث سونوات يصووم أسوبوعا أسوبوعا ، وفوي آخور كول أسوبوع يأكول مولء 
قبضووة يووده تموورا مووع قليوول موون الموواء ، وكانووت صووالته أبانووا الووذي فووي السووموات . . .الووخ يتلوهووا 

ا ، حتوى لصوق جلوده بعظاموه ، بالليل والنهار ، وصام مرة أربعين يوًما ، ومرة أخرى ثمانين يومً 
وعند ذلك أتى إليه مالك بخبوز ليأكول ومواء ليشورب ، فلوم يفورغ الخبوز وال المواء سونوات كثيورة ، 
وبعد ذلك حضر له مالك الرب في رؤيا الليل وأمره إن يعود إلى بلده ، فذهب إليها وبني مسوكنا 

صوالحا لكول مون يوراه ، وكوان أهول خارجا عنا قليال ، وانفرد فيه للعبوادة والنسوك وصوار أنموذجوا 
بلوودة يووأتون إليووه ويتغووذون بتعاليمووه الروحيووة ، وحملووه فووي بعووض األيووام مووالك الوورب إلووى ارض 
الفرات ) وفي نسخة أخرى الفاران ( ، الن اهلها كانوا قود حوادوا عون الطريوق المسوتقيم ، فوردهم 

ف إلى الريف ليبيعها ، فتعوب جميعا إلى اإليمان ، وعاد إلى موضعه ، وذات مرة كان يحمل القف
وجلس ليستريح ، فحملته قوة اهلل ومعه القفف إلى المكان الذي كوان يقصوده ، وفوي أحود األيوام 
رأى القديس العظيم األنبا شنودة عمودا منيرا جدا ، وسمع صوتا يقول له " هذا األنبا بجيموي ، 

الهوي ومكوث عنوده األنبوا شونودة فقصد إليه ماشيا إلى إن وصل إلى بلده فعرفا بعضهما بإرشواد 
أياما ، ثم عواد إلوى ديوره ، ولموا قربوت أيوام انتقالوه مون هوذا العوالم ، دعوا خادموه وعرفوه بوذلك ، 
وأمره إن يترك جسده في المكان الذي هو فيه ، ثم أصيب بحمي فرأى جماعة من القديسوين قود 

هوا وهوم يرتلوون ، وكانوت حيواة حضروا إليه ، واسلم روحه بيد الرب فحملتها المالئكة وصوعدوا ب
هذا القديس سبعين سنة ، أقام منهوا اثنتوي عشورة سونة فوي العوالم ، وثموان وخمسوين سونة فوي 

 العبادة ، 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين ،

 إستشهاد القديس أبطلماوس الدندراوي
أهل دندرة بغرب قنا كان وحيدا  في مثل هذا اليوم تذكار اأيضا إستشهد القديس أبطلماوس من

لوالديه ربياه تربية مسيحية وهذباه باآلداب الكنيسة . ولما أصبح شابا التقي بالقديس ببنوده 
السائح هذه المنطقة . فنصحه أن يذهب إلى أنصنا إلى عابد يدعي دوروثيئوس . وأنبأه 

لعابد نصحه أن يدخل بالتجارب التي ستصادفه وشجعه لكي يحتملها . ولما وصل إلى ذلك ا
مدينة ويعترف بالسيد المسيح . فينال إكليل الشهادة . فدخل المدينة واعترف أمام الوالي 
بالسيد المسيح فنال عذابات كثيرة وكان يحتمل صابرا أخيرا أمر الوالي بتعليقه على صارية 

مؤمنون جسده عالية ثم طعنه أحد الجنود في عنقه ففاضت روحه ونال إكليل الحياة وحمله ال
الطاهر ودفنوه بإكرام جزيل . ولما انقضي زمن االضطهاد بنو عليه كنيسة وظهرت من جسده 
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 آيات كثيرة ، بركة صالته فلتكن معنا آمين .
 تكريس بيعة الشهيد إقالديوس بن أبطلماوس بأبوتيج

بن أبطلماوس في مثل هذا اليوم وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس بيعة الشهيد إقالديوس 
أخي الملك ملك أنطاكية . وهذه الكنيسة في بلدة باقور التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط 
ومازالت هذه الكنيسة موجودة حتى اآلن . أما خبر إستشهاده فتجده تحت اليوم الحادي عشر 

 من بؤونه ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس دوماديوس أخي مكسيموس طوبه21

في هذا اليوم تذكار القديسين الجليلين مكسيموس وأخيه دوماديوس . وكان أبوهما 
"الندينيانوس" ملك الروم رجال خائف اهلل قويم المعتقد ، فرزقه هذين القديسين . وكانا منذ 

الكتب المقدسة . ولما  صغرهما مثل المالئكة قي الطهر والقداسة ، مالزمين الصالة ومطالعة
تحقق لهما زوال هذا العالم وكل مجده ، قررا تركه وعزما على العيشة الرهبانية . فطلبا من 
أبيهما ان يسمح لهما بالذهاب إلى مدينة نيقية ، ليصليا في مكان إجتماع المجمع المقدس 

ية من الجند م ، ففرح أبوهما وأرسل معهما حاش 015المسكوني األول ، الذي انعقد سنة 
والخدم كعادة أوالد الملوك . ولما وصال أمرا الجند ان يرجعوا إلى أبيهما ويقولوا له انهما يريدان 
ان يمكثا هناك أياما . ثم كشفا أفكارهما ألحد الرهبان القديسين من انهما يريدان لباس اإلسكيم 

ان يذهبا إليه وظال عنده المقدس . فلم يوافقهما على ذلك خوفا من أبيهما ، وأشار عليهما 
حتى تنيح . وكان قبل نياحته قد البسهما شكل الرهبنة ، وعرفهما بأنه رأى في رؤيا الليل 

القديس مقاريوس وهو يقول له أوص ولديك ان يأتيا إلى بعد نياحتك ويصيرا لي بنينا . ثم قال 
ته بالروح . فبعد نياحتي لهما : أنني كنت اشتهي ان انظر هذا القديس بالجسد ، ولكنني قد راي

امضيا إليه بسالم . وقد انعم اهلل عليهما بموهبة شفاء المرضي ، وشاع ذكرهما في تلك البالد 
وخصوصا بين التجار والمسافرين ، وتعلما صناعة شراع ) قلوع ( السفن . فكانا يقتاتان بثمن 

. وذات يوم رأى أحد  ما يبيعان منها ويتصدقان على الفقراء والمساكين بما يفضل عنهما
حجاب أبيهما شراع إحدى السفن مكتوبا عليه " مكسيموس و دوماديوس " ، فاستفسر من 

صاحب السفينة فقال له : هذا اسم أخوين راهبين ، كتبته على سفينتي تبركا ، لكي ينجح اهلل 
تح بعد ، تجارتي . ثم أوضح له أوصافهما بقوله ، ان أحدهما قد تكاملت لحيته واألخر لم يل

فعرفهما الحاجب وأخذ الرجل وأحضره أمام الملك . ولما تحقق منه األمر أرسل إليهما والدتهما 
واألميرة أختهما . فلما تقابلتا بالقديسين وعرفتاهما بكتا كثيرا . ورغبت أمهما ان يعودا معها فلم 

مية ، فتذكروا القديس يقبال ، وطيبا قلب والدتهما وأختهما . وبعد ذلك بقليل تنيح بطريرك رو 
مكسيموس ليقيموه بدال عنه . ففرح والده بذلك . ولما وصل هذا الخبر إلى القديس مكسيموس 
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وأخيه ، تذكرا وصية أبيهما األنبا أغابيوس ، فغير االثنان شكلهما ، وقصدا طريق البحر 
ثيرا من السير حتى األبيض . وكانا إذا عطشا يبدل اهلل لهما الماء المالح بماء عذب ، وتعبا ك

أدمت أرجلهما ، فناما على الجبل وقد أعياهما التعب ، فأرسل اهلل لهما قوة حملتهما إلى برية 
االسقيط ، حيث القديس مقاريوس ، وعرفاه انهما يريدان السكني عنده . ولما أراهما من ذوي 

فأجاباه قائلين : ان  التنعم ، ظن انهما ال يستطيعان اإلقامة في البرية لشظف العيشة فيها .
كنا ال نقدر يا أبانا فأننا نعود إلى حيث جئنا . فعلمهما ضفر الخوص ثم عاونهما في بناء 
مغارة لهما . وعرفهما بمن يبيع لهما عمل أيديهما ويأتيهما بالخبز . فأقاما على هذه الحال 

اإللهية وهما صامتين ،  ثالث سنوات ، لم يجتمعا بأحد ، وكانا يدخالن الكنيسة لتنأول األسرار
فتعجب القديس مقاريوس النقطاعهما عنه كل هذه المدة ، وصلى طالبا من اهلل ان يكشف له 
أمرهما وجاء إلى مغارتهما حيث بات تلك الليلة . فلما استيقظ في نصف الليل كعادته للصالة ، 

السماء ، والشياطين رأى القديسين قائمين يصليان ، وشعاع من النور صاعدا من أفواهها إلى 
حولهما مثل الذباب ، ومالك الرب يطردهم عنهما بسيف من نار . فلما كان الغد البسهما 
اإلسكيم المقدس وانصرف قائال : صليا عني فضربا له مطانية وهما صامتين . ولما اكمال 

فأرسل سعيهما وأراد الرب ان ينقلهما من أحزان هذا العالم الزائل . مرض القديس مكسيموس 
إلى القديس مقاريوس يرجوه الحضور . فلما أتى إليه وجده محموما فعزاه وطيب قلبه . وتطلع 

ذا جماعة من األنبياء والقديسين و يوحنا المعمدان وقسطنطين الملك  القديس مقاريوس وا 
جميعهم قائمين حول القديس إلى ان اسلم روحه الطاهرة بمجد وكرامة . فبكى القديس 

ال : طوباك يا مكسيموس . أما القديس دوماديوس فكان يبكي بكاء مرا ، وسال مقاريوس وق
القديس مقاريوس ان يطلب عنه إلى السيد المسيح لكي يلحقه بأخيه . وبعد ثالثة أيام مرض 

هو ايضا ، وعلم القديس مقاريوس فذهب إليه لزيارته . فيما هو في طرقه رأى جماعة 
ا نفس أخيه ، حاملين نفس القديس دوماديوس وصاعدين بها القديسين الذين كانوا قد حملو 

إلى السماء . فلما آتي إلى المغارة وجده قد تنيح ، فوضعه مع أخيه الذي كانت نياحته في 
الرابع عشر من هذا الشهر . وأمر ان يدعي الدير على اسمهما فدعي دير البراموس نسبة 

 ون معنا آمين .إليهما ، وهكذا يدعي إلى اليوم . صالتهما تك
 نياحة القديس األنبا يوساب األبح أسقف جرجا

م تنيح االب العالم الجليل األنبا يوساب ، أسقف جرجا  2811في مثل هذا اليوم من سنة 
وأخميم المعروف باالبح . وقد ولد ببلدة النخيلة من أبوين غنيين محبين للفقراء . ولما بلغ من 

زوجاه فلم يقبل ، ولميله إلى الحياة الرهبانية قصد عزبة دير عاما أراد والداه ان ي 15العمر 
القديس أنطونيوس ببلدة بوش . وأقام هناك مدة ظهر فيها تواضعه وتقواه ، األمر الذي جعل 
رئيس الدير يوافق على إرساله إلى الدير . ولما وصل استقبله الرهبان فرحين نظرا لما سمعوه 
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، وعن كثرة بحثه وتأمالته في األسفار المقدسة ، وبعد قليل عنه من الفضيلة التي تحلي بها 
البسوه ثياب الرهبنة . ولما وصل خبره إلى االب البطريرك األنبا يوحنا السابع بعد المائة ، 

ذ تحقق ما كان يسمعه عنه من التقوى والعلم ، دعا اآلباء األساقفة ة  استدعاه وأبقاه لديه ، وا 
قفا على كرسي جرجا . أما هو فاعتذر عن قبول هذا المنصب تشاور معهم على إقامته أس

لكثرة أعبائه ، فرسموه رغما عنه . ولما وصل إلى مقر كرسيه ، وجد شعبه وقد أختلط به 
الهراطقة ، فسعى في لم شمله ، وبني له كنيسة واجتهد في تعليمه ، ورد الضالين ، وهداية 

تجسد السيد المسيح ، وفسر كثيرا من كثيرين من الهراطقة . ووضع عده مقاالت عن 
المعضالت الدينية ، واآليات الكتابية ، وحث شعبه على أبطال العادات المستهجنة ، التي كانت 
تجري أثناء الصالة في الكنيسة وخارجها . كما افلح في إبطال المشاجرات والمخاصمات التي 

، ولم يكن يأخذ بالوجوه ، ولم  كانت تحدث من المعاندين للحق . وكان رحوما على الفقراء
يحاب في القضاء ، ولم يقبل رشوة . أما ما كان يتبقى لديه فكان يرسله إلى األخوة الرهبان 
باألديرة ، ولم يكن يملك شيئا إال ما يكسو به جسده ، وما يكفي لحاجته . ولم ينطق بغير 

اهلل انتقاله من هذا العالم  الحق ، ولم يخش باس حاكم ، ورعى شعبه احسن رعاية . ولما أراد
، مرض عدة أيام ، فضي بعضها بكرسيه والبعض األخر بقالية االب البطريرك األنبا بطرس 

التاسع بعد المائة ، ثم توجه إلى ديره بالبرية ، ففرح به الرهبان وهناك انتهت حياته المباركة ، 
إحدى وتسعين سنة . منها خمس واسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي احبه . وكانت مدة حياته 

حدى وثالثون بالدير وخمس وثالثون بكرسي األسقفية . صالته  وعشرون قبل الرهبنة ، وا 
 تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس بفنوتيوس الراهب أمشير25
أديرة الصعيد  في مثل هذا اليوم تنيح القديس بفنوتيوس الراهب . ترهب هذا القديس في أحد

وعاش حياة مقدسة حتى أنهم كانوا ينظرون اليه كمالك أكثر منه كإنسان وكان يسعد كثيرا 
بمالزمة األرواح الطوباوية كما كانت له دالة عظيمة في صلواته لدي اهلل وقد جذب الكثيرين 

واح ويتعرف إلى طريق الرهبنة والنسك . حركته نعمة اهلل للدخول إلى البرية لينظر اآلباء الس
على سيرة حياتهم فقام ومشي في البرية أياما كثيرة والقي متاعب جمة في الطريق وكان يظهر 

له مالك الرب يشدده ويقويه حتى وصل أخيرا إلى أماكن اآلباء السواح ورأى كثيرين منهم 
تهوته أشهرهم األنبا تيموثاوس السائح واألنبا نوفير الذي كفنه القديس بفنوتيوس ودفنه ، اس

حياة السياحة فأراد البقاء هناك ولكن القديس أنبا نوفير أعلمه أن ليست هذه مشيئة اهلل 
بالنسبة له ولكن عليه أن يرجع إلى بريته ويخبر األخوة بما رآه وسمعه لينتفع الرهبان وسالكو 

 طريق الفضيلة وفعال بعد نياحة أبي نوفير سقطت النخلة التي كان يقتات منها وجفت عين
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الماء وانهارت المغارة فرجع القديس بفنوتيوس حزينا ، ثابر القديس على حياة النسك والصالة 
وأخيرا ظهر له مالك الرب ودعاه لالنطالق إلى المظال األبدية فأجتمع حوله األخوة وسمعوا منه 

 أقواال نافعة ثم فاضت روحه الطاهرة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 سة األربعين شهيدا الذين إستشهدوا في سبسطيةتذكار تكريس كني

في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة األربعين شهيدا الذين إستشهدوا في سبسطية على يد 
ليكينيوس قيصر ، وهي أول كنيسة بنيت على اسمهم وكرسها القديس باسيليوس الكبير وهو 

 آمين . الذي كتب تاريخهم وثبت لهم عيدا عظيما . شفاعتهم تكون معنا
 نياحة القديس زكريا النبي ابن براشيا أحد االثنا عشر

في مثل هذا اليوم تنيح القديس زكريا النبي ابن براشيا أحد االثني عشر نبيا وهو من سبط 
الوي . ولد في ارض جلعاد وسبي إلى ارض الكلدانيين . وهناك أبتدأ نبوته في السنة الثانية 

. فتنبأ عن يهوشع بن يهو صاداق وزربابل من شالتئيل ق .م  510لملك داريوس وهي سنة 
، بأنهم يبنيان الهيكل وتنبأ ايضا عن دخول الرب أورشليم راكبا على حمار وعلي جحش ابن 
أتان . وعن الثالثين من الفضة التي أخذها يهوذا اإلسخريوطى أجرة تسليمه سيده إلى اليهود 

ه كما تنبأ بأشياء كثيرة غير هذه وهو النبي الذي ، وعلي حزن بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا ب
 قتل بين الهيكل والمذبح وقد دفن بأورشليم في مقبرة األنبياء . صالته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس أبابجول القس
م إستشهد القديس أبابجول القس . ولد  005للشهداء  12في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

ر ولتقواه وسيرته الصالحة رسموه قسا فأهتم بوعظ الشعب وتعليمه هذا القديس بصعيد مص
وتثبيته على اإليمان ولما سمع عن تعذيب المسيحيين مضى إلى اإلسكندرية وهناك التقي 

بتسميد القديس أبابجول الجندي أثناء تعذيبه فقبضوا عليه وسلموه للوالي كلوسيانوس فعذبه 
الوالية على اإلسكندرية أوقفوا القديس أمامه فأعترف وأودعه السجن ولما استلم ارمانيوس 

بالسيد المسيح وأظهر ثباتا عندئذ أمر الوالي أن يجلد ويعذب بشده فاحتمل بهدوء وسكينة وفد 
اجري اهلل على يديه بعض المعجزات فنسبها الوالي للسحر وقال له يا معلم السحرة أما تترك 

عليه لن يقدر أن يخلصك من يدي هذه المرة أجابه سحرك وتسجد لآللهة ألن الذي أنت متكل 
القديس إلى متي تهين روح اهلل كف عن هذا فأمر ارمانيوس الوالي ان يعصر بالهنبازين 
ويوضع على سرير حديد تحته نار وأخيرا أمر بقطع رأسه فقال القديس اآلن قد كمل فرحي 

الساعة فتقدم السياف وقطع رأسه  وأتممت كهنوتي فلي اليوم أربعون سنة أخدم الرب ألجل هذه
ونال إكليل الشهادة وما زالت توجد كنيسة باسمه بقرية تله غربي مدينة المنيا ، بركة صلواته 

 فلتكن معنا آمين .
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ذكر الصوديق يكوون إلوى األبود، وال يخشوى مون السوماع الخبيوث، وبوره  " -(:1،1،5: 222مزمزمور العشية )
 " رنه بالمجد. هلليلويادائم إلى أبد األبد، يرتفع ق

  ز و  قاا يم:
أ ءددل قهلل قارددبي  ذدنوتيددو  اينتددب ءددي ة قاربيءدديا قاءددوقح قاددليا اددا يدد  ا أحددب = ذكوور الصووديق يكووون إلووى األبوود

حددد وب = وال يخشوووى مووون السوووماع الخبيوووثع ددد قت قاءدددنيا  وقهلل ي يدددب ن ددد  قاءدددي ة فددد  ندددل  نددداا اح وتادددا  
 ال يل وناا فاهلل يءانب ا  قا ياسيا ونلذاا وحيلاا  ؤق  قتاا

 
  -(:41-41:14متإنجيل العشية )

 اسهروا اذا النكم ال تعلمون في اية ساعة ياتي ربكم. -41 "
 و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب. -40 
 ياتي ابن االنسان.لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنون  -44 
 فمن هو العبد االمين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه. -45 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -41 
 " الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -41 

 إنجيل قاا يم:
 .يقيمه على جميع أموالهوقاربقءم   وجزقء قاءا .. إسهروا إذًا ألنكم ال تعلمون

 
ويرتفع قرني مثل وحيد القرن، وشيخوختي فى دهن دسم، ويكونون بما هم  " -:(21،8: 92مز)مزمور باكر 

 " مستريحون يخبرون بأن الرب إلهنا مستقيم. هلليلويا
  ز و  ذان :

فدد  حدد وذاا  ددع قا ددياسيا،   ددوتاا نانددت قا ءدديح   ددو قاددلي أعسددا ا قارددوة= ويرتفووع قرنووي مثوول وحيوود القوورن
حت اااا قاجدوا وقااسدهلل   إ تدداا  دأا قاردبي  و ديلولته قاحءدنم نتيجدم إ ت ئده = وشويخوختي فوي دهون دسوموق 

ويكونووون بمووا هووم مسووتريحون ذدداا وح )فااددب ا قابءددا ي ددي  الدد وح قارددب (  وفدد  فدد حاا و قحددتاا ندد قزة النددا   
يا بقئ ًا ا جاوذم نل  ا يءأانا عا ءذب قا جاء قادلي فديناإل و له  يل إل ءتاب يخبرون بأن الرب إلهنا مستقيم

 ( 15:3ذس1)
  -(:29-22:29لوإنجيل باكر )

و اذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثال النه كان قريبا من اورشليم و كانوا يظنون ان ملكوت اهلل  -22 "
 عتيد ان يظهر في الحال.

 دة لياخذ لنفسه ملكا و يرجع.فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعي -21 
 فدعا عشرة عبيد له و اعطاهم عشرة امناء و قال لهم تاجروا حتى اتي. -20 
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 و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ان هذا يملك علينا. -24 
عطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين ا -25 

 واحد.
 فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة امناء. -21 
 فقال له نعما ايها العبد الصالح النك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر مدن. -21 
 ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خمسة امناء. -28 
 "  على خمس مدن فقال لهذا ايضا و كن انت -29 

 إنجيل ذان :
فصاحب العشر أمنواء اعطواه سولطانًا  يل ق  ناء ون    نا عبقام قهلل ف  إعساء نل وقحب نصيذه ذحءب تاذه  

وادددلاك فادددؤالء قاءدددوقح قازق دددبيا . علوووى عشووور مووودن وصووواحب الخموووس أمنووواء أخوووذ سووولطانًا علوووى خموووس مووودن
 (41:15نو1) متاز عن نجم في المجدفنجم يقا جا بيا ااا أج  أعظا  ا أي إنءاا عابي 

 
 -(:1:21-01:22عبالبولس )

 (  40-01:22عب)
و ماذا اقول ايضا النه يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون و باراق و شمشون و يفتاح و داود و  -01 "

 صموئيل و االنبياء.
 الذين بااليمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود. -00 
 اطفاوا قوة النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء. -04 
 اخذت نساء امواتهن بقيامة و اخرون عذبوا و لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. -05 
 و اخرون تجربوا في هزء و جلد ثم في قيود ايضا و حبس. -01 
 توا قتال بالسيف طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازين مكروبين مذلين.رجموا نشروا جربوا ما -01 
 و هم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري و جبال و مغاير و شقوق االرض. -08 
 فهؤالء كلهم مشهودا لهم بااليمان لم ينالوا الموعد. -09 
 " وننا.اذ سبق اهلل فنظر لنا شيئا افضل لكي ال يكملوا بد -40 
 (1-2:21عب)
لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل و الخطية المحيطة بنا  -2  "

 بسهولة و لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا.
ناظرين الى رئيس االيمان و مكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب  -1 

 " ينا بالخزي فجلس في يمين عرش اهللمسته
 قاذوا :
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وطوافوا فوي فوراء وجلوود معوزي. عا أذسال قني داا، فرسادًا  دؤالء قاربيءدوا  دا أذسدال قني داا و ندا يردال عدناا 
معوزين متضايقين متألمين. هؤالء الذين لم يكن العالم يستحقهم. تائهين في القفار والجبال والمغاير وشقوق 

أ ا  ؤالء قاءوقح فادا ندااوق قا وعدب اندناا فد  . كلهم ُشِهَد لهم من قبل اإليمان ولم ينالوا الموعداألرض. فهؤالء 
 ينل وا إنءانًا ذل قا ءيح فرس واا  قت قاءنيا  ال إي اا عجيب بللوق الذ ق ي و روق ق  ض

 
  -(:10-9:5يعالكاثوليكون )

 هوذا الديان واقف قدام الباب.ال يئن بعضكم على بعض ايها االخوة لئال تدانوا  -9  "
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باسم الرب. -20 
 ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب الن الرب كثير الرحمة و رؤوف. -22 
و ال باالرض و ال بقسم اخر بل لتكن نعمكم نعم  و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء -21 

 و الكم ال لئال تقعوا تحت دينونة.
 اعلى احد بينكم مشقات فليصل امسرور احد فليرتل. -20 
 امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه و يدهنوه بزيت باسم الرب. -24 
 كان قد فعل خطية تغفر له.و صالة االيمان تشفي المريض و الرب يقيمه و ان  -25 
اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت و صلوا بعضكم الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في  -21 

 فعلها.
كان ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ان ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة  -21 

 اشهر.
 را و اخرجت االرض ثمرها.ثم صلى ايضا فاعطت السماء مط -28 
 ايها االخوة ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد. -29 
 " فليعلم ان من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايا -10 

 قانايواينوا:
ءديا فلدينا قادبقفع أا إا اا ينا قاحب بقفع انا  يل ا  و قاحال  ع  دؤالء قاربي= هوذا الديان واقف على األبواب

لق إزبقبت قآلالا . ها نحن نغبط الذين صوبرواقابينونم  ب إ ت ذت  و ع وجوب آالا توقجه قاننيءم فلنصذ    فوال وق 
ف دع إزبيداب ق ادا ال يادوب قننءداا  حدت ً   ليده، ادلاك يسلدب قا ءدول قاصدذ   فدإا ادا  يئن بعضكم علوى بعوض

يل ذاؤالء قاجذاذ ة قاليا إحت لوق  ا إحت لوه  يا يبعونا قا ءول الص ة نصذ  عل" إلوتنا ف  قاضيرات فنيف نت 
 وقاتوذم وقنعت قف  

  -(:1:29-14:28أعاإلبركسيس )
 (18-14:28أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب. -14  "
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بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا  كان هذا خبيرا في طريق الرب و كان و هو حار -15 
 معمودية يوحنا فقط.

و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريسكال اخذاه اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  -11 
 تدقيق.

ا جاء ساعد كثيرا و اذ كان يريد ان يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ان يقبلوه فلم -11 
 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.

 " .النه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح -18 
 
 (1-2:29أع)
فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ  -2 "

 وجد تالميذ.
 الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. قال لهم هل قبلتم -1 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -0 
 فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع. -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 "  و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات و يتنباون -1 

 قنذ نءي :
قهلل ي ءددددددل أندددددددي  وذ يءددددددن   ذلدددددددو  اددددددين   ويصدددددددححا إي اندددددده، فددددددداهلل يءدددددداعب  دددددددا ابيدددددده قانيدددددددم أا ياددددددد ف 
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            اليوم الثالثون من شهر بؤونه
 ميالد القديس يوحنا المعمدان

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 س:وووووووووووووووووالبول

 (8،1: 52مز)
 (05-18:1)لو
 (21،8: 92مز)

 (29-22:22)مت
 (1:21-01:22)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-22:1بط2)
 (11-8:1)أع
 (22،20: 92مز)

 (80-51:2)لو

 
 -(:80-51:2لوإنجيل القداس )

 و اما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. -51  " 
 سمع جيرانها و اقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. و -58 
 و في اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي و سموه باسم ابيه زكريا. -59 
 فاجابت امه و قالت ال بل يسمى يوحنا. -10 
 فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا االسم. -12 
 سمى.ثم اوماوا الى ابيه ماذا يريد ان ي -11 
 فطلب لوحا و كتب قائال اسمه يوحنا فتعجب الجميع. -10 
 و في الحال انفتح فمه و لسانه و تكلم و بارك اهلل. -14 
 فوقع خوف على كل جيرانهم و تحدث بهذه االمور جميعها في كل جبال اليهودية. -15 
 و كانت يد الرب معه.فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي  -11 
 و امتال زكريا ابوه من الروح القدس و تنبا قائال. -11 
 مبارك الرب اله اسرائيل النه افتقد و صنع فداء لشعبه. -18 
 و اقام لنا قرن خالص في بيت داود فتاه. -19 
 كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. -10 
 دي جميع مبغضينا.خالص من اعدائنا و من اي -12 
 ليصنع رحمة مع ابائنا و يذكر عهده المقدس. -11 
 القسم الذي حلف البراهيم ابينا. -10 
 ان يعطينا اننا بال خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده. -14 
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 بقداسة و بر قدامه جميع ايام حياتنا. -15 
 لرب لتعد طرقه.و انت ايها الصبي نبي العلي تدعى النك تتقدم امام وجه ا -11 
 لتعطي شعبه معرفة الخالص بمغفرة خطاياهم. -11 
 باحشاء رحمة الهنا التي بها افتقدنا المشرق من العالء. -18 
 ليضيء على الجالسين في الظلمة و ظالل الموت لكي يهدي اقدامنا في طريق السالم. -19 
 " لى يوم ظهوره السرائيلاما الصبي فكان ينمو و يتقوى بالروح و كان في البراري ا -80 

 إنجيل قاربق :
أمووا الصووبي فكووان ينمووو ويتقوووى بووالروح وكووان مقوويم فووي البووراري إلووى يوووم ظهوووره  صدم  ددي ب يوحنددا قا ا ددبقا  

 .إلسرائيل
 

الصوديق كالنخلوة يزهوو، وكمثول أرز لبنوان ينموو، مغروسوين فوى " -(:22،20: 92مزمور إنجيل القوداس )موز
 "  إلهنا زاهرين. هلليلويا بيت الرب، وفى ديار بيت

  ز و  قاربق :
 ذؤونه(16 قجع  ز و   بق  )

 
 بؤونة 00   -السنكسار:

 ميالد القديس يوحنا المعمدان" 
في مثل هذا اليوم كان ميالد القديس يوحنا المعمدان . هذا الذي لم تلد النساء أعظم منه ، وهو الذي سجد 

أن يضع يده على رأس ابن اهلل وقت العماد . وجاء عنه في للمسيح وهو بعد في بطن أمه . كما استحق 
اإلنجيل المقدس : " أما أليصابات فلما تم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع جيرانها وأقرباؤها ان الرب عظم 

رحمته لها ففرحوا معها ، ولما كان اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي ودعوه باسم أبيه زكريا . فقالت أمه ال 
يسمى يوحنا . فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا االسم ، ثم أشاروا ألبيه ماذا يريد أن يسميه  بل

فطلب لوحا وكتب قائال اسمه يوحنا . فتعجب الجميع ألنه في الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك اهلل وتنبأ 
 ( . 11 - 51:  1ه ) لو عن ابنه أنه سيدعى نبيا للعلي وينطلق أمام وجه الرب ليعد طريق

ولما كان ابن سنتين واتفق مجيء المجوس وقتل هيرودس األطفال وشى بعضهم عن هذا الطفل ، فطلبه 
الجند ليقتلوه لكن زكريا حمله وأتى به إلى الهيكل وقال للجند : " من هذا المكان تسلمته " فخطفه المالك 

ا أباه زكريا . فكان هذا كمثال لما قاله الرب لليهود " يأتي وأتى به إلى بريه الزيفانا . فاغتاظ الجند وقتلو 
عليكم كل دم زكي سفك على األرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل 

 ( . أما الصبي يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح  15:  10والمذبح " )مت 
 ( . 80:  2)لو 
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يسكن البرية وعاش فيها أكثر من عشرين سنة عيشة مالئكية حتى يوم ظهوره وظل منذ أيام طفولته 
 ( . 80 - 51:  2إلسرائيل )لو 

:  4:  0وكان لباس يوحنا من وبر اإلبل وعلى حقويه منطقه من جلد وكان طعامه الجراد والعسل البري )مت 
اهلل تعالى لتتم النبوة أن يبشر الشعب  ( وقد أقام بالبرية مواظبا على الصالة والتقشف إلى أن أمره1:  2مز 

 بمجيء مخلص العالم 
( ألنه مرسل من اهلل ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته ولم يكن هو النور بل  1:  2مز  4:  0)مت 

 ( 8 - 1:  2ليشهد للنور )يو 
اليهودية وفي السنة الخامسة عشرة من ملك طيباريوس قيصر حينما كان بيالطس البنطي واليا على 

وهيرودس رئيس ربع على الجليل و فيلبس أخوه رئيس ربع على ايطورية وبالد تراكونيتس وليساتوس رئيس 
ربع على أبيلية و حنان و قيافا رئيسا للكهنة كانت كلمة اهلل إلى يوحنا بن زكريا في البرية فجاء إلى بقعة 

مكتوب في سفر إشعياء النبي " صوت صارخ في  األردن كلها يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا كما هو
البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة وكل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض والمعوج يستقيم 

 ووعر الطريق يصير سهال ويعاين كل بشر خالص اهلل "
 ( . 1 - 2:  0)لو  

ويقول " توبوا فقد اقترب ملكوت السموات " )مت  وفي تلك األيام أقبل يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية
( ، فكان يخرج اليه أهل أورشليم وكل اليهود وجميع بقعة األردن فيعتمدون منه في األردن 1و 2:  0

ذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله 1 - 5:  0معترفين بخطاياهم )مت  ( ، وا 
 : " أنا أعمدكم بماء ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهال أن أحل هو المسيح أجابهم يوحنا قائال

سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار . الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه 
ا ( ، حينئذ أتى يسوع من الجليل إلى األردن إلى يوحن21و  21:  0وأما التبن فيحرقه بنار ال تطفأ )لو 

ليتعمد منه فمنعه يوحنا قائال " أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلى " فأجابه يسوع قائال : " اسمح اآلن 
ألنه هكذا ينبغي لنا أن نتمم كل بر " حينئذ تركه . فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء فانفتحت له 

ذا ص وت من السموات قائال هذا هو ابني الحبيب السموات ورأى روح اهلل نازال مثل حمامة وحاال عليه " وا 
( . ثم جاء تالميذ يوحنا اليه وقالوا له : يا معلم 11 - 10:  0. لو  21 - 20:  0الذي به سررت )مت 

هوذا الذي معك في عبر األردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه . فأجاب يوحنا وقال ال 
لم يكن قد أعطى من السماء أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا  يقدر إنسان أن يأخذ شيئا ان

المسيح بل أني مرسل أمامه من له العروس فهو العريس ، إذا فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيد وأني 
أنا أنقص الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من األرض هو أرضي ومن األرض يتكلم الذي يأتي من 

هو فوق الجميع وما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم أن  السماء
اهلل صادق آلن الذي أرسله اهلل يتكلم بكالم اهلل ألنه ليس بكيل يعطي اهلل الروح . اآلب يحب االبن وقد دفع 
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يرى حياة بل يمكث عليه غضب  كل شيء في يده الذي يؤمن باالبن له حياة أبدية والذي ال يؤمن باالبن لن
 ( 01 - 11:  0اهلل )يو 

ولما رأى يوحنا أن كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم : " يا أوالد األفاعي من 
أراكم أن تهربوا من الغضب اآلتي . فاصنعوا أثمار تليق بالتوبة وال تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم 

ا ألني أقول لكم أن اهلل قادر أن يقيم من هذه الحجارة أوالدا إلبراهيم . واآلن قد وضعت الفأس على أصل أب
الشجرة فكل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار ولما كان هيرودس أنتيباس بن هيرودس المدعو 

ليه القديس يوحنا المعمدان موبخا إياه الكبير قد تزوج بهيروديا امرأة أخيه فيلبس ضد كل الشرائع ، فأتى إ
على هذا الذنب وعلى كل الشر الذي كان يصنعه ، فأمر بناء على تحريض هيروديا الفاجرة أن قبض على 

 يوحنا ويقيد بالسالسل ويوضع في السجن دأخل الحصن المدعو ماكرونده . 
ن يقتله وكان تالميذه يترددون بكل واستمر يوحنا في هذا السجن مدة سنة كاملة دون أن يتمكن لهيرودس أ

شجاعة على معلمهم وهو في السجن ، كما أنه لم يهمل واجباته نحوهم مبرهنا لهم أن يسوع هو المسيح 
المنتظر وحينما شاع في كل مكان خبر العجائب التي كان مخلصنا يصنعها كان يوحنا يريد أن يكون تالميذه 

 لى اإليمان به . شهود عيان لعجائب المسيح حتى يثبتوا ع
فأرسل وهو في السجن اثنين من تالميذه يقوالن ليسوع " هل أنت المسيح اآلتي أم ننتظر آخر ؟ " فأجاب 

يسوع وقال لهما " اذهبا واعلما يوحنا بما سمعتما ورأيتما . العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون 
بى لمن ال يشك في ثم قال يسوع للجموع عن يوحنا والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطو 

: " ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا ؟ أانسانا البسا ثيابا ناعمة ؟ هوذا الذين عليهم اللباس الناعم في بيوت 
الملوك . أم ماذا خرجتم لتنظروا ؟ أنبيا ؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي فان هذا هو الذي كتب عنه ها أنذا 

ي أمام وجهك الذي يهيئ طريقك أمامك . الحق أقول لكم لم يقم بين مواليد النساء أعظم من مرسل مالك
يوحنا المعمدان ولكن األصغر في ملكوت السموات أعظم منه ، ومن أيام يوحنا المعمدان إلى اآلن ملكوت 

أردتم أن تقبلوا فهذا  السموات يغصب والغاصبون يختطفونه الن جميع األنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وأن
هو إيليا المزمع أن يأتي . من له أذنان للسمع فليسمع . وبمن أشبه هذا الجيل . يشبه صبيانا جلوسا في 
السوق يصيحون بأصحابهم قائلين : زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا . جاء يوحنا ال يأكل وال 

كل ويشرب فقالوا هوذا إنسان أكول وشريب خمر محب يشرب فقالوا ان به شيطانا وجاء ابن البشر يأ
( ، كما قال السيد المسيح له المجد عن 29 - 1:  22للعشارين والخطاة والحكمة تبررت من بنيها )مت 

 يوحنا المعمدان أيضا : كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة . 
حنا المعمدان فدبرت مكيدتها في يوم االحتفال بميالد هيرودس فلما كان وكانت هيروديا تريد التخلص من يو 

مولد هيرودس رقصت ابنة هيروديا في الوسط فأعجبت هيرودس ولذلك وعدها بقسم أن يعطيها كل ما تطلبه 
. فتلقنت من أمها ثم أتت وقالت " أعطني ههنا رأس يوحنا المعمدان في طبق " فحزن الملك ولكن من أجل 

ين والمتكئين معه أمر أن تعطاه . وأرسل فقطع رأس يوحنا في السجن وأتى بالرأس في طبق ودفع به إلى اليم
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الصبية فجاءت بها إلى أمها . فجاء تالميذه وأخذوا جسده ودفنوه وأتوا وأخبروا يسوع فلما سمع مضى من 
فطار من أيديهم وهو يصرخ قائال هناك في سفينة إلى البرية وتبدل فرح الجمع بعيد هيرودس حزنا أما الرأس 

 : " ال يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك " . 
وحدث موت القديس يوحنا المعمودان فوي أوأخور السونة الحاديوة والثالثوين أو فوي بودء السونة الثانيوة والثالثوين 
ت للمسويح قوود شوابه هووذا القووديس المالئكوة بسوويرته الطوواهرة واموتَل موون الووروح القودس وهووو فووي بطون أمووه ومووا

 " توت( صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 1شهيدا للحق )تذكار إستشهاده يوم 
 
 44نياحة البابا قسما األول ، البطريرك ال" 

م ( تنيح البابا قسما األول البطريرك الرابوع واألربعوين  100للشهداء ) 441في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
ولد بنواحي المحلة الكبورى وتربوى تربيوة مسويحية حقيقيوة ولموا كبور وترهوب فوي من بطاركة الكرازة المرقسية . 

م باسووم  111بريوة القوديس مكواريوس وبعوود نياحوة البابوا ألكسووندروس الثواني أختواروه بطريركووا ورسوموه سونة 
علوى القيوام  البابا قسما األول . كان مياال لالنفوراد والعبوادة ولموا رأى أن رتبوة البطريركيوة ثقوال عظيموا ال يقودر

بأعبائها أخذ يتوسل إلى السيد المسيح أن ينقله من هوذا العوالم وبعود تموام خمسوة عشور شوهرا تنويح بسوالم ، 
 " بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 ميالد القديس يوحنا المعمدان
ال الجندب إل دا  دلق قا نداا تءدل تهإل فلسدده عنب  تل  ي وب   سدال ذيت احا ح له أذيه وأت" ذه إا" قااينل و  

قا دد ك وأتدد" ذدده إادد" قاذ يددم  فرتددل قاجنددب زن يددا قانددا ا  و ذ ددا ااددلق قاءددذب  ددال قادد ب الياددوب إليددأت  علددينا نددل با 
زن    ا با  اذيل إا" با زن يا  إل وعداهلل يوحندا فد  قاذ يدم ايدوا ظادو ه نءد قئيل، ونداا ياديهلل عي دم   ئنيدم  

ذا   ا يوحنا  ال اده ال يحدل ادك أا تألدل زوجدم أليدك، وءدجنه ا دبة ءدنم حتد"  سدع  أءده ءجنه  ي وب  أنتي
 فألل ت  يله جءبه، أ ا  أءه فسا   ائً  ال يحل اك أا تألل زوجم أليك 

 
وأنا مثل شجرة الزيتون، المثمرة فى بيت اهلل، وأتمسك باسمك فإنه صالح،  " -(:8،1: 52مزمور العشية )مز

 "  . هلليلوياقدام أبرارك
  ز و  قاا يم:

فادو  داب قاندا   المثمورة فوي بيوت اهللأي   لوء  ا قاد وح فاازيدت إ دا ة الد وح قاردب   = وأنا مثل شجرة الزيتون
  و ت ءك ذااحق حت" قا وت = وأتمسك بإسمك فإنه صالحالتوذم و اب ااا ذاا ءيح  

 اا يداا  ا ع له يوحنا ءو  ق ذ ق  = قدام أبرارك
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  -(:05-18:1لوجيل العشية )إن
الني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان و لكن االصغر في  -18 "

 ملكوت اهلل اعظم منه.
 و جميع الشعب اذ سمعوا و العشارون برروا اهلل معتمدين بمعمودية يوحنا. -19 
 مشورة اهلل من جهة انفسهم غير معتمدين منه.و اما الفريسيون و الناموسيون فرفضوا  -00 
 ثم قال الرب فبمن اشبه اناس هذا الجيل و ماذا يشبهون. -02 
يشبهون اوالدا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا و يقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم  -01 

 تبكوا.
 را فتقولون به شيطان.النه جاء يوحنا المعمدان ال ياكل خبزا و ال يشرب خم -00 
 جاء ابن االنسان ياكل و يشرب فتقولون هوذا انسان اكول و شريب خمر محب للعشارين و الخطاة. -04 
 " و الحكمة تبررت من جميع بنيها -05 

نجيل ذان :  إنجيل قاا يم وق 
ذق فد  قا جد ء ق ول وأنده ذدند   وح إيليدا فادو قاءدا أعظوم مواليود النسواءقا ب يءوا ي اب ايوحنا قا ا بقا أنه 

فرفضوووا ون دا أا إيليددا ءدينوا قاءدداذق  ذدل قا جدد ء قايدان   وأا قالسدداة أتدوق إايدده تدائذيا أ ددا قاد يءدييا قا تنذدد يا 
أذندداء قاحن ددم أي = بووأن الحكمووة تبووررت موون جميووع بنيهووايددا يلددتا قاءدديب أ وقادده . مشووورة اهلل موون جهووة أنفسووهم

 قاحن اء  ذلوق يوحنا يا  ذلوق قا ءيح 
 

ويرتفع قرني مثل وحيد القرن، وشيخوختي فى دهن دسم، ويكونون بما هم  " -:(21،8: 92مز)مزمور باكر 
 " مستريحون، يخبرون بأن الرب إلهنا مستقيم. هلليلويا

  ز و  ذان :
 إ تداا  أا قا ا بقا وءس قانا  و وته أ اا قا لك = يرتفع قرني مثل وحيد القرن
 ات  اذًا اننه   لوء حن م نحن دم قا ديوخ ولادك ن ت ئده ذداا وح  و قجدع ذريدم  و = وشيخوختي في دهٍن دسم

 ذؤونه( 16قا ز و  ف   ز و  ذان  يوا )
 

  -(:29-22:22متإنجيل باكر )
الحق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان و لكن االصغر في ملكوت  -22 "

 السماوات اعظم منه.
 و من ايام يوحنا المعمدان الى االن ملكوت السماوات يغصب و الغاصبون يختطفونه. -21 
 الن جميع االنبياء و الناموس الى يوحنا تنباوا. -20 
 و ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي. -24 
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 من له اذنان للسمع فليسمع. -25 
 ين في االسواق ينادون الى اصحابهم.و بمن اشبه هذا الجيل يشبه اوالدا جالس -21 
 و يقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا. -21 
 النه جاء يوحنا ال ياكل و ال يشرب فيقولون فيه شيطان. -28 
جاء ابن االنسان ياكل و يشرب فيقولون هوذا انسان اكول و شريب خمر محب للعشارين و الخطاة و  -29 

 " نيهاالحكمة تبررت من ب
نجيل ذان :  إنجيل قاا يم وق 

وأنده ذدند   وح إيليدا فادو قاءداذق فد  قا جد ء ق ول  أعظوم مواليود النسواءقا ب يءوا ي اب ايوحنا قا ا بقا أنه 
فرفضوووا ون دا أا إيليددا ءدينوا قاءدداذق  ذدل قا جدد ء قايدان   وأا قالسدداة أتدوق إايدده تدائذيا أ ددا قاد يءدييا قا تنذدد يا 

أذندداء قاحن ددم أي = بووأن الحكمووة تبووررت موون جميووع بنيهووايددا يلددتا قاءدديب أ وقادده . أنفسووهم مشووورة اهلل موون جهووة
 قاحن اء  ذلوق يوحنا يا  ذلوق قا ءيح 

 
 -(:1:21-01:22عبالبولس )

 (40-01:22عب)
و ماذا اقول ايضا النه يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون و باراق و شمشون و يفتاح و داود و  -01 " 

 النبياء.صموئيل و ا
 الذين بااليمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود. -00 
 اطفاوا قوة النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء. -04 
 اخذت نساء امواتهن بقيامة و اخرون عذبوا و لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. -05 
 و اخرون تجربوا في هزء و جلد ثم في قيود ايضا و حبس. -01 
 رجموا نشروا جربوا ماتوا قتال بالسيف طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازين مكروبين مذلين. -01 
 و هم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري و جبال و مغاير و شقوق االرض. -08 
 هم بااليمان لم ينالوا الموعد.فهؤالء كلهم مشهودا ل -09 
 " اذ سبق اهلل فنظر لنا شيئا افضل لكي ال يكملوا بدوننا. -40 
 (1-2:21عب)
لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل و الخطية المحيطة بنا  -2  "

 بسهولة و لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا.
ن الووى رئوويس االيمووان و مكملووه يسوووع الووذي موون اجوول السوورور الموضوووع امامووه احتموول الصووليب نوواظري -1 

 " مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش اهلل
 قاذوا :
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ونداا يوحنددا  طوافوا فووي فوراء وجلوود معوزى معووزين متضوايقينعدا أذسدال قني داا قادلي نداا ذدوا  يردول عدناا 
و دؤالء و دناا قا ا دبقا . ن في القفار والجبوال والمغواير وشوقوق األرضتائهيقا ا بقا وقحبًق  ا  ؤالء  وأيضًا 

 .لم يكن العالم يستحقهم
 دا .  وبالصبر نسعى في الجهاد الموضووع لنوا وننظور إلوى رئويس اإليموان ومكملوه يسووعوأ ا انا فيرول قا ءل 

قاصددليب ونح ددل صددليذنا فدد   قا ديددب أا ننظدد  ااددؤالء ق ذدد ق  ونرتددبي ذاددا وق  ددا أا ننظدد  ال ءدديح قاددلي إحت ددل
  ن  

 
 -(:21-22:1بط2الكاثوليكون )

 ايها االحباء اطلب اليكم كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. -22  " 
و ان تكون سيرتكم بين االمم حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون اهلل في  -21 

 من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها. يوم االفتقاد
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكل. -20 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير. -24 
 الن هكذا هي مشيئة اهلل ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس االغبياء. -25 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد اهلل. -21 
 " اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا اهلل اكرموا الملك -21 

 قانايواينوا:
ونضددع أ ا نددا قا ا ددبقا قاددلي ندداا زق ددبًق ت ا ددًا فدد  قاحيدداة،  الشووهوات الجسووديةيرددول قا ءددول انددا أا نذتاددب عددا 

وقااجيدب أا تلتدا  قاننيءدم  دله قآليدم  ندا  دع أا قا لدك  تدل يوحندا . إخضعوا للملوكء  فصا  أعظا  وقايب قانءدا
ظل ددًا، انددا علينددا أا نلضددع ال ياءددات قاتدد  وضددااا قادد ب، انددا اددي  فدد  قالسددأ فيوحنددا اددا يءددنت علدد" لسددأ 

  ي وب  
 

 -(:11-8:1أعاإلبركسيس )
وم الثامن و اسحق ولد يعقوب و يعقوب ولد و اعطاه عهد الختان و هكذا ولد اسحق و ختنه في الي -8  " 

 رؤساء االباء االثني عشر.
 و رؤساء االباء حسدوا يوسف و باعوه الى مصر و كان اهلل معه. -9 
و انقذه من جميع ضيقاته و اعطاه نعمة و حكمة امام فرعون ملك مصر فاقامه مدبرا على مصر و  -20 

 على كل بيته.
 مصر و كنعان و ضيق عظيم فكان اباؤنا ال يجدون قوتا.ثم اتى جوع على كل ارض  -22 
 و لما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباءنا اول مرة. -21 
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 و في المرة الثانية استعرف يوسف الى اخوته و استعلنت عشيرة يوسف لفرعون. -20 
 فارسل يوسف و استدعى اباه يعقوب و جميع عشيرته خمسة و سبعين نفسا. -24 
 فنزل يعقوب الى مصر و مات هو و اباؤنا. -25 
 و نقلوا الى شكيم و وضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي شكيم. -21 
 و كما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم اهلل عليه البراهيم كان ينمو الشعب و يكثر في مصر. -21 
 سف.الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يو  -28 
 فاحتال هذا على جنسنا و اساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي ال يعيشوا. -29 
 و في ذلك الوقت ولد موسى و كان جميال جدا فربي هذا ثالثة اشهر في بيت ابيه. -10 
 و لما نبذ اتخذته ابنة فرعون و ربته لنفسها ابنا. -12 
 " كان مقتدرا في االقوال و االعمالفتهذب موسى بكل حكمة المصريين و  -11 

 قنذ نءي :
و وء" ذبأ  صم ل ص قا اب ذاب . وفي ذلك الوقت ُوِلَد موسىنء ع عا عذوبيم ذن  إء قئيل ف   ص  يا 

ءنم  ووالبة يوحنا    إ ا ة 81ءنم، فن حظ أا قهلل يبذ  ل صًا ا اذه، ل صًا ءيحبث ذاب  81والبته ذد
ءحق وياروب  ا  اب قهلل قاليا ءنم33ال ص ءيحبث ذاب  ، جاء يوحنا اي اب قاس يق اه  فأوالب إذ ق يا وق 

ااا قاوعب وبللوق الاذوبيم، وقهلل يبذ  ااا ل صًا و للصًا  و  وء" ايللصاا  وقا ءيح قا للص ذبأ تبذي  
م  و ا يتوب تندتح ل ص قااااا قا ؤ ا )أوالب إذ ق يا ذاني اا( عا س يق قا ا بقا قالي يبعو قانا  التوذ

عيناه فيا ف قا ءيح 
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                 اليوم الثالث من شهر أبيب
 بابا اإلسكندرية نياحة أنبا كيرلس األول الكبير

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 س:ووووووووووووووووالبول
 

 (8،1،5: 209مز)
 (29-20:21)مت
 (12،28،21: 11مز)

 (15-21:25)يو
 (22:5-5:4كو1)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 :إنجيووووووووووول القوووووووووووداس

 

 (1:0-28:1بط2)
 (08-21:10)أع
 (02،10: 201مز)

 (21-2:20)يو

 
 -(:21-2:20يوإنجيل القداس )

الحق الحق اقول لكم ان الذي ال يدخل من الباب الى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع اخر فذاك  -2  " 
 سارق و لص.

 و اما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. -1 
 و الخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة باسماء و يخرجها. لهذا يفتح البواب -0 
 و متى اخرج خرافه الخاصة يذهب امامها و الخراف تتبعه النها تعرف صوته. -4 
 و اما الغريب فال تتبعه بل تهرب منه النها ال تعرف صوت الغرباء. -5 
 يكلمهم به. هذا المثل قاله لهم يسوع و اما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان -1 
 فقال لهم يسوع ايضا الحق الحق اقول لكم اني انا باب الخراف. -1 
 جميع الذين اتوا قبلي هم سراق و لصوص و لكن الخراف لم تسمع لهم. -8 
 انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص و يدخل و يخرج و يجد مرعى. -9 
 فقد اتيت لتكون لهم حياة و ليكون لهم افضل. السارق ال ياتي اال ليسرق و يذبح و يهلك و اما انا -20 
 انا هو الراعي الصالح و الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. -22 
و اما الذي هو اجير و ليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبال و يترك الخراف و يهرب  -21 

 فيخطف الذئب الخراف و يبددها.
 ر و ال يبالي بالخراف.و االجير يهرب النه اجي -20 
 اما انا فاني الراعي الصالح و اعرف خاصتي و خاصتي تعرفني. -24 
 كما ان االب يعرفني و انا اعرف االب و انا اضع نفسي عن الخراف. -25 
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و لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي و تكون رعيوة واحودة  -21 
 " و راع واحد

 يل قاربق :إنج
  اتو (17 قجع إنجيل قاربق  يوا )

 
فليرفعوه فى كنيسة شعبه، وليباركوه فى مجلس الشيوخ، جعل  " -(:02،10: 201مزمزمور إنجيل القداس )

 " أبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. هلليلويا
  ز و  قاربق :

قا قعدد  قاصددااح  وانددا قهلل أ دداا  عدداة صددااحيا فدد  فليءددذحوق قهلل علدد"  عايتدده فاددو = فليرفعوووه فووي كنيسووة شووعبه
= وليبواركوه فوي مجلوس الشويوخقاننيءم )أ يال  ؤالء ق ذاء قاليا نحتدل ذاا قايوا(  ووقجب عليندا أا نند  اا  

 قاحن اء ونل قا اب علياا أا ياسوق قا عاة )ذسا نم وأءا دم( قان ق م 
نحدا غدنا  عيتده )قالد قف( و دو ق ب قاحريرد  ا داذه، وي عد" قهلل  دو قا قعد  قاصدااح و = جعل أبوة مثل الخراف

  اذه عا س يق ذسا نم وأءا دم ) عاة( وينوا قا اب  عيتاا  
  ا يب ك  حذم قهلل  و قا ءتريا، و لق يد ح = ُيبصر المستقيمون ويفرحون

 
 أبيب 0   -السنكسار:

 14نياحة القديس كيرلس عمود الدين البابا ال" 
م ( تنيح األب العظيم عمود الدين ومصباح  444يونية سنة  11ش )  210وم من سنة في مثل هذا الي

 الكنيسة األرثوذكسية القديس كيرلس األول البابا األسكندري والبطريرك الرابع والعشرون . 
وتربى عند خاله في مدرسة اإلسكندرية وتثقف  10كان هذا القديس ابن أخت البابا ثاؤفيلس البطريرك ال

مها الالهوتية والفلسفية الالزمة للدفاع عن الدين المسيحي واأليمان األرثوذكسي القويم وبعد أن نال بعلو 
القسط الوافر من هذه العلوم ، أرسله خاله إلى دير القديس مقار في البرية فتتلمذ هناك على يد شيخ فاضل 

وروض عقله بممارسة أعمال التقوى اسمه صرابامون وقرأ له سائر الكتب الكنسية وأقوال اآلباء األطهار 
 والفضيلة مدة من الزمان . 

ثم بعد أن قضى في البرية خمس سنوات أرسله البابا ثاؤفيلس إلى األب سرابيون األسقف الفاضل فازداد 
حكمة وعلما وتدرب على التقوى والفضيلة . وبعد ذلك أعاده األسقف إلى اإلسكندرية ففرح به خاله كثيرا 

وعينه واعظا في الكنيسة الكاتدرائية وجعله كاتبا له فكان إذا وعظ كيرلس تملك قلوب سامعيه  ورسمه شماسا
 ببالغته وفصاحته وقوة تأثيره ومنذ ذلك الحين اشتهر بكثرة علمه وعظم تقواه وقوة تأثيره في تعليمه . 

( أجلسوا هذا آالب م  421أكتوبر سنة  25ش )  218بابه سنة  28ولما تنيح خاله البابا ثاؤفيلس في 
م ( فاستضاءت الكنيسة بعلومه ووجه عنايته  421أكتوبر سنة  21ش )  218بابه سنة  10خلفه في 
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لمناهضة العبادة الوثنية والدفاع عن الدين المسيحي وبدأ يرد على مفتريات اإلمبراطور يوليانوس الكافر في 
عم أنها هدمت أركان الدين المسيحي .فقام البابا مصنفاته العشرة التي كانت موضع فخر الشباب الوثنيين بز 

كيرلس بتفنيدها بأدلته الساطعة وبراهينه القاطعة وأقواله المقنعة وطفق يقاوم أصحاب البدع حتى تمكن من 
قفل كنائسهم و االستيالء على أوانيها ثم أمر بطرد اليهود من اإلسكندرية فقام قتال وشغب بين اليهود 

ذلك اتساع النزاع بين الوالي وهذا القديس العظيم الذي قضت عليه شدة تمسكه  والنصارى وتسبب عن
باآلداب المسيحية وتعاليمها أن يقوم بنفسه بطلب الصلح مع الوالي الذي رفض قبول الصلح ولذلك طال 

 النزاع بينهما زمانا . 
في أيام اإلمبراطور  م 418ولما ظهرت بدعة نسطور بطريرك القسطنطينية الذي تولى الكرسي في سنة 

ثيؤدوسيوس الثاني الذي أنكر أن العذراء هي والدة اإلله . . اجتمع ألجله مجمع مسكوني مكون من مائتي 
أسقف بمدينة أفسس في عهد اإلمبراطور ثيؤدوسيوس الثاني الشهير بالصغير فرأس القديس كيرلس بابا 

دده بالحرم واإلقصاء عن كرسيه أن لم يرجع عن اإلسكندرية هذا المجمع وناقش نسطور ،وأظهر له كفره وه
رأيه الفاسد وكتب حينئذ اإلثنى عشر فصال عن اإليمان المستقيم مفندا ضالل نسطور وقد خالفه في ذلك 

األنبا يوحنا بطريرك أنطاكية وبعض األساقفة الشرقيين منتصرين لنسطور ولكنهم عادوا إلى الوفاق بعد ذلك 
الكنيسة وقد وضع كثيرا من المقاالت والرسائل القيمة شارحا ومثبتا فيها " أن اهلل وانتصر كيرلس على خصوم 

الكلمة طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد متجسد " وحرم كل من يفرق المسيح أو يخرج عن هذا الرأى 
 م .  440نة م إلى البالد المصرية وأقام في أخميم حتى توفي في س 405ونفى اإلمبراطور نسطور في سنة 

ومن أعمال البابا كيرلس الخالدة شرح األسفار المقدسة ولما أكمل سعيه مرض قليال وتنيح بسالم بعد أن أقام 
 " على الكرسي األسكندري إحدى وثالثين سنة وثمانية شهور وعشرة أيام صالته تكون معنا . آمين .

 
 نياحة البابا كلستينوس بابا رومية" 

م ( وكان هذا  411يوليه سنة  11يح البابا العظيم كلستينوس أسقف مدينة رومية ) في مثل هذا اليوم تن
القديس تلميذا للقديس بونيفاسيوس أسقف رومية وعند نياحته أوصى أن يكون األب كلستينوس بعده . ثم 

ضال عالما أوصاه قائال : " تحفظ يا ولدي فالبد أن يكون في رومية ذئاب خاطفة " . وكان هذا األب راهبا فا
م  411سبتمبر سنة  20م رسموا كلستينوس مكانه في  411سبتمبر سنة  4فلما تنيح بونيفاسيوس في 

م ولما أراد أحد  410في أيام اإلمبراطور هونوريوس . وقد مات هذا اإلمبراطور في رافين بفرنسا في سنة 
القديس قام الشعب وطرد نسطور ولكن األباطرة أن يجعل نسطور بطريركا على رومية ويطرد كلستينوس البابا 

اإلمبراطور يوليانوس حقد عليه فخرج هذا القديس إلى أحد األديرة القريبة من المدن الخمس ، وأقام فيه مدة 
واجرى اهلل على يديه عجائب كثيرة ثم ظهر له المالك روفائيل في حلم قائال : " قم اذهب إلى أنطاكية إلى 

وأقم عنده ألن اإلمبراطور قرر في نفسه أن يقتلك عند عودته من الحرب " . بطريركها القديس ديمتريوس 
فلما استيقظ خرج من الدير وكان معه اثنان من األخوة وأتي إلى أنطاكية فوجد بطريركها القديس مريضا 
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وروي له ما حدث وأقام في أحد األديرة عنده ثم ظهر القديسان أغناطيوس وبونيفاسيوس ومعهما شخص 
مهيب لإلمبراطور في حلم وقالوا له : " لماذا تركت مدينة القديسين بال أسقف . هوذا الرب ينزع نفسك آخر 

منك ، وتموت بيد عدوك " فقال لهم : " ماذا أفعل " فأجابوه قائلين : " أتؤمن بابن اهلل " فقال : " نعم أؤمن " 
ا " فلما استيقظ كتب إلى بطريرك أنطاكية فقالوا له : " أرسل إلى ولدنا األسقف وأرجعه إلى كرسيه مكرم

ديمتريوس ، يسأله أن يعرف رسله بمكان كلستينوس ويعيده إلى كرسيه ، فوجده وأعادوه إلى كرسيه بكرامة 
 عظيمة وتلقاه الشعب بفرح وسرور واستقرت الكنيسة بوجوده . 

لمرضه فأرسل قسين برسالة ولما جدف نسطور واجتمع عليه المجمع لم يقدر كلستينوس أن يحضره بنفسه 
 يحرمه فيها . وكان اإلمبراطور راضيا بقول نسطور إال أنه خضع لقرار المجمع ونفى نسطور إلى مصر . 

ولما أراد الرب أن يخرج القديس كلستينوس من هذا العالم ظهر له بونيفاسيوس سلفه وأثناسيوس الرسولي 
لما استيقظ أوصى شعبه قائال : " سيدخل في هذه المدينة وقاال له " أوص شعبك الن المسيح يدعوك إليه " ف

ذئاب خاطفة " . ولما قال هذا أردف قائال : " أني أمضي ألن القديسين يطلبونني " . ولما قال هذا تنيح 
 بسالم . 

 " صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أمين
(  يرده لااه عنبه وفد  بيد  أذدو 23اذاذا ياوفيل  )   و إذا ألت ق(14نياحة البابا كيرلس األول عمود الدين )

 را   وجاله ذاب لاك وقعظًا وناا ذليغًا ولو فصاحم  وا ا جلد  علد" قان ءد   داجا قادوينييا وبقفدع عدا قادبيا 
قا ءيح   و أ   ج ع أفء  )قا ائتيا( ال ب عل" ذبعم نءسو  قالي أنن  أا قاال قء    وقابة قناه  واه نتب 

 ي ة وتداءي  ني
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
( ضود هراطقوة قوالوا أن الونفس 24اجتماع مجموع بمدينوة اإلسوكندرية أيوام البابوا ديونيسويوس ) توت0

 تموت مع الجسد. 
 جزيرة جاجرا.  ( بطل األرثوذكسية في15نياحة القديس ديسقوروس ) توت1
 مجيء القديس ساويرس بطريرك إنطاكية إلى الديار المصرية.  بابه1
 نياحة القديس يعقوب بطريرك إنطاكية.  بابه22
 اإلسكندرية  ( من باباوات02نياحة القديس ديسقوروس الثاني ) بابه21
 شهادة القديس كرياكوس أسقف أورشليم. هاتور2
 (. 14نياحة أنبا زخارياس بابا اإلسكندرية ) هاتور20
 نياحة القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية  هاتور00
 ( 11نياحة البابا إبرآم بابا اإلسكندرية ) كيهك1
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 ( 21نياحة القديس ثاؤنا بابا اإلسكندرية ) طوبه1
 (. 08نياحة القديسين بنيامين بابا اإلسكندرية ) طوبه8
 (.40حة القديس أالكسندروس الثاني بابا اإلسكندرية )نيا أمشير1
 نياحة القديس كيرلس أسقف أورشليم  برمهات11
 نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم.  برموده0
 س أسقف أورشليم. نياحة القديس الكسندرو  برموده21
 نياحة القديس أثناسيوس الرسولي.  بشنس1
 ( من باباوات الكنيسة المرقسية. 18نياحة القديس البابا ميخائيل األول البطريرك ) بشنس00
 ( من باباوات الكنيسة المرقسية. 00اؤذوسيوس البطريرك )نياحة القديس البابا ث بؤونه81
 نياحة القديس الكسندروس بطريرك القسطنطينية  مسرى28

 
 

 السنكسار اليوم
 24مجمع بشأن خلود النفس فى عهد البابا ديوناسيوس ال توت0

نة اإلسكندرية ، في السنة م اجتمع مجمع مقدس بمدي 140في مثل هذا اليوم من سنة 
الثانية من رئاسة القديس ديوناسيوس الرابع عشر من باباوات اإلسكندرية بسبب قوم ظهروا 
في البالد العربية ، كانوا يعتقدون أن النفس تموت مع الجسد وفى يوم القيامة تقوم معه ، 

با ديوناسيوس ذلك ووضعوا في ذلك مقاالت وأرسلوها إلى قوم باإلسكندرية . ولما بلغ األن
صعب عليه األمر جدا وحاول ردعهم عن هذا الرأي . فلم يرتدعوا فجمع هذا المجمع وناظرهم 
، وبين لهم ضاللتهم . ولما لم يتوبوا ويرجعوا عن رأيهم . حرمهم ووضع لهم مقاال قال فيه : 

قية بقاء أن محبة اهلل للبشر عظمية جدا . وان النفس ال تموت ، وال تضمحل . بل هي با
المالئكة والشياطين . ألنها روحانية ، ال تقبل استحالة وال فسادا . و أن النفوس بعد خروجها 

( حيث تبقى في مواضع االنتظار حسب 1:  21من الجسد ترجع إلى اهلل الذي أعطاها )جا 
 18 : 5استحقاقها ، إلى يوم القيامة عندما يبوق في البوق ، فتقوم األجساد بكلمة الرب )يو

 ( ، وتتحد كل نفس بجسدها ، وتنال معه إما النعيم أو العذاب الذي 19، 
 ( . 1:  21ال ينتهي )دا 

 نياحة القديسة ثيؤدورة التائبة
م تنيحت القديسة ثيؤدورة التائبة ،  520للشهداء سنة  111في مثل هذا اليوم من سنة 
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من أبوين شريفين باإلسكندرية  نشأت في القرن الخامس الميالدي في عهد اإلمبراطور زينون
أتسمت بالجمال البارع مع الحياة التقوية والغني . تزوجت شابا غنيا تقيا وكانت حياتهما 
مملوءة سالما وفرحا السجن . وفي وسط مظاهر الغنى تعرف عليها شاب غني أعجب 

بعد فترة يلقي بحكمتها واتزانها وكان تقيا وطاهرا فصارت بينهما دالة . ولكن عدو الخير بدأ 
فيه بزار الفكر الشرير من جهة ثيؤدورة وتزايدت الحرب حتى وجد الشاب فرصة وصارح 

ثيؤدورة بأفكاره من جهتها فصدمت إذ كانت ترى فيه النقاوة وأنتهر ته . مرت األيام وتزايدت 
األفكار حتى سقطا في الخطية لم يعرف أحد ما حدث خاصة والكل يعلم أنهما طاهران لكن 

يؤدورة لم تحتمل نفسها وفي صراعها صارحت رجلها بما حدث والدموع تنهمر من عينيها ث
ولم يعرف الزوج ماذا يعمل ألنه كان يثق في زوجته وصديقه . وتحولت حياتهما إلى دموع ال 

تنقطع وأخيرا قررت أن تترك العالم لتقضي بقية أيامها في توبة فحلقت شعر رأسها وتزيت 
لقت ليال إلى دير االناطون بالدخيلة باإلسكندرية حاليا . وهناك سألت رئيس بزي الرجال وانط

الدير أن يقبلها فأراد أن يختبرها فتركها على الباب طوال الليل وسط البرد الشديد وفي الصباح 
وجد أن عينيها قد تورمتا بسبب البكاء فسمح لها بالدخول وعرفت باسم الراهب تاؤدور أو 

قديسة في هذا الدير تمارس خدمة فالحة البساتين محتملة كل تعب بفرح تادرس . عاشت ال
وسرور وصلواتها ال تنقطع وسط أتعاب العمل . واتسمت بالطاعة والوداعة مع النسك الشديد 
. وقد وهبها اهلل عطية صنع المعجزات فذاع صيتها ووفد على الدير كثيرون يطلبون بركتها 

يعلم مكانها وكان مشتاقا أن يطمئن على خالصها فقدم بدموع  وكان زوجها يئن بال انقطاع ال
صلوات وفي غمرة حزنه ظهر له مالك يسأله أن يذهب إلى كنيسة القديس بطرس خاتم 

الشهداء ليجدها بجوار الكنيسة بمفردها . ولما أنطلق لم يجد هناك سوى راهبا يقود جماال 
غير شكلها بسبب شدة نسكها . أما هي وكان هو نفسه ثيؤدورة التي لم يعرفها زوجها لت

فعرفته وحيته فرد عليها التحية ولما رأى عدو الخير أنها أفلتت من مخالبه حرك امرأة شريرة 
توجهت إلى رئيس الدير تشكو أن هذا الراهب أفسد عفتها . وقد احتملت القديسة السخرية 

وطردت من الدير مع  بتسليم كامل دون أن تدافع عن نفسها حتى ال يعرف أحد سرها .
الرضيع لمدة سبع سنوات في البرية . فذاقت فيها كل تعب وألم خاصة من أجل الطفل البريء 
ذ أظهرت كل ثبات مع التوبة سمح  وكانت تجاهد حاسبة أن ما جرى لها من قبيل التأديب وا 

ن تبقى في لها رئيس الدير بالعودة مع الطفل بعد أن وضع عليها قانونا قاسيا . وطلب منها أ
 قاليتها مع ابنها وال تقابل أحدا خارج الكنيسة .

 زلزلة عظيمة بالقاهرة وأكثر البالد المصرية
في مثل هذا اليوم حدثت زلزلة عظيمة بمدينة القاهرة وأكثر البالد المصرية فى الساعة الثالثة 

ي على اسم من النهار وأتلفت أماكن كثيرة . وفيه هدمت كنيسة بالجزيرة التي بمصر الت
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المالك ميخائيل . وقيل أن بعض األشرار كانوا قد طلبوا من المؤمنين رشوة فلم يعطوهم شيئا 
، فلما كان مساء ذلك اليوم قاموا وهدموها . وذلك فى السنة التاسعة من بطريركية القديس 

 للشهداء األبرار ، شفاعتهم تكون معنا . .آمين . 818مقاريوس سنة 
 ش( 454 -م 212) 15با ديسقورس النياحة البا توت1

م تنيح األب المغبوط ، بطل األرثوذكسية العظيم القديس  452في مثل هذا اليوم من سنة 
ديسقورس الخامس والعشرون من باباوات اإلسكندرية . وكانت نياحته في جزيرة غاغرا بعد 

ى المجمع الخلقدوني أن جاهد الجهاد الحسن عن األمانة األرثوذكسية . وذلك أنه لما دعي إل
بأمر الملك مرقيان ، رأى جمعا كبيرا من أساقفة يبلغ عددهم ستمائة وثالثين أسقفا ، فقال ما 

هو الذي تنقصه األمانة حتى اجتمعت هذه الجماعة العظيمة ؟ فقالوا له أن هذه الجماعة 
ضره ، وأتكلم بما اجتمعت بأمر الملك ، فقال ان كان هذا المجمع بأمر السيد المسيح ، فأنا أح

يتكلم به الرب على لساني وان كان قد اجتمع بأمر الملك ، فليدبر الملك مجمعه كما يريد ، 
ذ رأى أن الون بطريرك رومية قد علم أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين من بعد االتحاد ،  وا 

كانسان انبرى لدحض هذا المعتقد الجديد فقال "إن المسيح واحد ، هو الذي دعي إلى العرس 
ستشهد بقول البابا  ، وهو الذي حول الماء خمرا كإله ، ولم يفترق في جميع أعماله" ، وا 

كيرلس "إن اتحاد كلمه اهلل بالجسد ، كاتحاد النفس بالجسد ، وكاتحاد النار بالحديد ، وان كانا 
، .  من طبيعتين مختلفتين ، فبأتحادهما صارا واحدا" . ، كذلك السيد المسيح ، مسيح واحد

ورب واحد ، طبيعة واحدة ، مشيئة واحدة . فلم يجسر أحد من المجتمعين في المجمع أن 
يقاومه وقد كان فيهم من حضر مجمع أفسس الذي اجتمع على نسطور وأعلموا الملك مرقيان 
والملكة بلخاريا ، أنه لم يخالف أمركما في األمانة إال ديسقورس بطريرك مدينة اإلسكندرية . 

اه هو والمتقدمين في المجمع من األساقفة ، واستمروا يتناقشون ويتباحثون إلى فاستحضر 
أخر النهار ، والقديس ديسقورس ال يخرج عن أمانته ، فشق ذلك على الملك والملكة ، 

فأمرت الملكة بضربه على فمه ، ونتف شعر لحيته ، ففعلوا ذلك ، فأخذ الشعر واألسنان التي 
سكندرية قائال : هذه ثمرة اإليمان ، أما بقية األساقفة فأنهم لما رأوا سقطت ، وأرسلها إلى اإل

ما جرى لديسقورس ، وافقوا الملك ، ألنهم خافوا أن يحل بهم ما حل به ، فوقعوا بأيديهم على 
وثيقة االعتقاد بان للمسيح طبيعتين مختلفتين مفترقتين ، فلما علم ديسقورس ، أرسل فطلب 

الذي كتبوه ( زاعما أنه يريد أن يوقع مثلهم ، فلما قرأه كتب في أسفله  الطومس ) أي اإلقرار
بحرمهم وحرم كل من يخرج عن األمانة المستقيمة ، فاغتاظ الملك وأمر بنفيه إلى جزيرة 

غاغرا ، ونفى معه القديس مقاريوس أسقف ادكو ، واثنان آخران)وظل المجمع بخلقيدونية( . 
إلى جزيرة غاغرا ، قابله أسقفها مظهرا االستخفاف بشأنه ولما مضوا بالقديس ديسقورس 
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واالستهانة بشخصه ، ألنه كان نسطوريا ، غير أن اهلل أجرى على يد القديس ديسقورس 
آيات وعجائب كثيرة عظيمة فأطاعوه كلهم وبجلوه ، وزادوا في إكرامه ألن اهلل يمجد مختاريه 

المنفى فقال له القديس ديسقورس أنت لك  في كل مكان . وأما القديس مقاريوس رفيقه في
إكليل في اإلسكندرية . ثم أرسله مع أحد التجار المؤمنين إلى هناك وفيها نال إكليل الشهادة 

. أما القديس ديسقورس . فقد أكمل جهاده الحسن . وانتقل من هذه الحياة الباطلة ونال 
هناك . صلواته وبركاته تكون معنا إكليل الحياة األبدية في جزيرة غاغرا . حيث وضع جسده 

 جميعا . أمين
 ش(212-م 405نياحة القديس سوريانوس أسقف جبلة )

في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الفاضل سوريانوس أسقف جبلة ببالد اليونان . وكان 
 اسم والده باألريانوس . وقد تعلم الحكمة العالمية التي لَلثينيين . ثم مضى إلى قيسارية .

وتعلم على يد من بها . ثم عاد إلى رومية وتثقف بعلوم الكنيسة . وحفظ العتيقة والحديثة في 
سنوات قليلة . وبعد هذا تنيح والداه وتركا له ماال جزيال . فأراد أن يعطيه للمسيح لكي ينال 
ء العوض عنه مائة ضعف . فبنى فندقا لضيافة الغرباء والمساكين والمنقطعين وأقام فيه وكال
لتوزيع ما يجمع على المساكين . حتى أنهم أطلقوا أسمه على تلك المواضع بعد رحيله من 

ذ كان عمه والى المدينة فقد أبلغ أمره إلى الملك أنوريوس بأنه قد بدد  العالم بزمان طويل . وا 
ماله على اسم السيد المسيح ليأخذ منه عوضه مائة ضعف كما وعد في إنجيله . فأعجب به 

 ودعاه إليه وأمر . باال يفارق القصر .  الملك
وكان يأخذه معه إلى الكنيسة وكان الجالس على كرسي رومية في ذلك الزمن هو البابا 

اينوكنديوس . فهذا أوحى إليه من قبل اهلل بان سوريانوس سيؤتمن على جماعة كثيرة فصار 
ما رأى هذا القديس إكرام يكرمه ويبجله . ويشتهى أال يفارقه وصار محبوبا من الجميع . ول

الناس له خشي أن يضيع تعبه . وعزم على الهروب من مجد العالم سرا ، فظهر له مالك 
الرب " وأمره أن يمضى إلى مدينة جبلة . وهناك يكون مدبرا لنفوس كثيرة فخرج ليال ومعه 

تلك الجهة وكان تادرس تلميذه بعد أن ألبسه اسكيم الرهبنة . وأرسل الرب إليه نورا يهديه إلى 
بها دير يرأسه رجل قديس ، فعلم برؤيا عن قدوم القديس سوريانوس فخرج واستقبله وأعلمه 

بما قد رآه . وبلغ صيته إلى تلك الجهة . فتقاطرت إليه جموع كثيرة ال تحصى . وأرسل 
 ثاؤدسيوس الملك من قبله من جدد له أحد األديرة ليقيم به كما حدد له الملك وصار معزيا

رشاد الرهبان حتى صاروا قديسين كالمالئكة .   لنفوس كثيرة ، مداوما على تعليم وا 
وأجرى الرب على يديه آيات كثيرة ، منها أن ابنة والى جبلة كان بها روح نجس وكان يقول 
ألبيها : إن أنت أخرجت سوريانوس من هذا األمر خرجت أنا من ابنتك . ولما أعلم أبوها 

ه ورقة يقول فيها : باسم يسوع المسيح تخرج منها ، فلما عاد إلى ابنته القديس بذلك كتب ل
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بالورقة صرخ الشيطان وخرج منها ، واتفق مرة أن قوم من السحرة مع بعض الجند على أن 
يقتحموا ديره ، فضربوا بالعمى . ولبثوا كذلك ثالثة أيام حتى صلى القديس عنهم فشفوا . 

دلفس قد علم برؤيا من قبل اهلل أن القديس سوريانوس وكان أسقف المدينة ويسمى فيال
سيجلس على كرسيه من بعده . فأعلم شعبه بذلك فلما رسم سوريانوس اجتهد في رعاية 
شعبه أفضل رعاية . وكان في تلك المدينة يهودي اسمه سكطار يفتخر بعلمه . . هذا جاء 

لديانة المسيحية واإليمان بالسيد إلى القديس وجادله وانتهى به الحال إلى االقتناع بصحة ا
المسيح . كما آمن غيره من السحرة . وفى أيامه زهت مصر برهبانها كما زهت القسطنطينية 

 بالقديس يوحنا ذهبي الفم . 
وكان لما أعلن الفرس الحرب على أنوريوس وأرغاديوس فأرسال إليه يطلبان منه الصالة عن 

لمسيح ، ومملكتنا من المسيح فال نحتاج إلى سالح وال المملكة . فأرسل إليهم يقول إن كنا ل
حراب وال رجال . وذكر لهما ما صنعه الرب مع من أرضاه من الملوك السالفين . ولما غضبت 
أود كسيا على ذهبي الفم وأحضرت هذا القديس ضمن من جمعتهم للمحاكمة بكتها قائال "أن 

م تسمع له ، قد كتب مقاالت كثيرة ومواعظ ذهبي الفم لم يعمل شيئا يوجب نفيه" . ولكنها ل
وميامر وهى مدونة في كتب الكنيسة إلى اآلن . وشاخ وبلغ من العمر مئة سنة وقبل خروجه 

من الجسد بعشرة أيام ، ظهر له مالك الرب وأعلمه بيوم انتقاله من هذا العالم . فأوصى 
القبر . وكانت نياحته قبل نياحة شعبه وتنيح بسالم . وكفنوا جسده الطاهر كما يليق وأودعوه 

 يوحنا ذهبي الفم بسنتين . صالته تكون معنا . أمين .
 م (2480) 90نياحة البابا يوأنس الثاني عشر ال

م ( تنيح 2480للشهداء )  2100. في سنة  90تذكار نياحة البابا يوأنس الثاني عشر 
ركة الكرازة المرقسية . ولد هذا البابا يؤانس الثاني عشر البطريرك الثالث والتسعون من بطا

األب في بلدة نقادة فربياه أبواه تربية مسيحية حقيقية . ولما كبر اشتاق إلى السيرة الرهبانية 
فذهب إلى دير العذراء المعروف بالمحرق وترهب فيه ونما في الفضيلة والزهد فرسموه قسا . 

بع وقع اختيار األساقفة والشعب على وعند خلو الكرسي البطريركي بنياحة البابا ميخائيل الرا
 ش  2291برمودة سنة  10هذا اآلب فرسموه بطريركا باسم البابا يؤانس الثاني عشر يوم 

م ( . فلما جلس على الكرسي المرقسي رعا الشعب المسيحي أحسن رعاية وأقام  2480) 
أكمل سعيه  على الكرسي ثالث سنوات وأربعة أشهر معلما ومفسرا الكتب المقدسة . ولما

الصالح تنيح بسالم ودفن بكنيسة العذراء بابلون الدرج بمصر القديمة . بركة صالته فلتكن 
 .معنا آمين 

 م005-000إستشهاد القديسة رفقة وأوالدها الخمسة )أغاثو .بطرس .يوحنا .آمون .آمونا( 
رفقة أمهم . في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون أغاثو و بطرس و يوحنا و آمون و آمونا و 
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وهؤالء من قموال من أعمال قوص . ظهر لهم السيد المسيح وعرفهم ما سيكون من أمرهم . 
أنهم سوف ينالون إكليل الشهادة بشبرا القريبة من اإلسكندرية . وتنقل أجسادهم إلى مقرها 

من أعمال البحيرة . ففرح القديسون بهذه ا الرؤيا . وقاموا باكرا ووزعوا أمولهم على 
لمساكين . وكان أغاثو أخوهم الكبير مقدم بلده محبوبا من الكل . وكانت رفقة أمهم تقويهم ا

. وتصبرهم على احتمال العذاب على اسم السيد المسيح . ثم أتوا إلى مدينة قوص ، واعترفوا 
بالمسيح على يد ديوناسيوس األسفهسالر . فعذبهم عذابا شديدا . وابتدأ بأمهم ، فعذبها وهى 

رة فرحة ، ثم أوالدها الخمسة . فلما تعب من عذابهم أشاروا عليه أن يرسلهم إلى صاب
اإلسكندرية لئال يضلوا الناس . ألنهم كانوا محبوبين عند كل أحد وقد أمن بسببهم جماعة 
كثيرة واعترفوا بالسيد المسيح . ونالوا إكليل الشهادة . ولما أتوا بالقديسين إلى أرمانيوس 

ندرية وكان ببلد يقال لها شبرا . وعرف قضيتهم ، عذبهم عذابا شديدا ، ومزق الدوق باإلسك
لحومهم وألقاهم في الخلقين وعصرهم بالهنبازين . ثم صلبهم منكسين ، وفى هذا جميعه كان 
السيد المسيح يقيمهم بال فساد حتى خزي الوالي وجماعته . وأخيرا أمر أن تقطع رؤوسهم . 

بحر ، وبعد أن قطعت رؤوسهم وضعوا أجسادهم في زورق ليلقوا وتغرق ، أجسادهم في ال
بهم في البحر ، وعندئذ أرسل اهلل مالكه لرجل أرخن من نقرها من أعمال البحيرة ، من كرسي 

ميصيل . وأرشده أن يأخذ أجساد القديسين ففرح بذلك جدا . وجاء إلى حيث األجساد . 
سة ووضعها في الكنيسة وسمع صوتا يقول "هذا وأعطى الجند فضة كثيرة وأخذ األجساد المقد

مسكن األبرار" ، ولم تزل هناك إلى أن مضى زمان االضطهاد . فأظهروها وبنوا لها كنيسة 
كبيرة . وأظهر الرب من أعضائهم آيات وعجائب ثم نقلوا أجسادهم إلى مدينة سمبوطية ، 

مسة وأمهم" ، أو "الست رفقة " وهى اآلن سنباط ، حيث توجد في الكنيسة المعروفة باسم "الخ
 ، والتي يقصدها كثيرون كل عام للزيارة ونوال البركة . شفاعتهم تكون معنا . أمين .

 تذكار مجىء البطريرك األنطاكي ساويرس الى مصر بابه1
في مثل هذا اليوم أتى القديس ساويرس بطريرك أنطاكية إلى ديار مصر في عهد يوستينس 

الملك مخالفا للمعتقد القويم ، تابعا لعقيدة مجمع خلقيدونية أما الملكة  الملك . وقد كان هذا
ثيؤدورة زوجته فقد كانت أرثوذكسية محبة للقديس ساويرس ، لما تعتقده فيه من الصفات 

المسيحية واإليمان الصحيح . ودعاه الملك يوًما إليه . فجرت بينهما مباحثات كثيرة بخصوص 
حول عن رأيه الخاطئ وأصدر أمره بقتل القديس ساويرس فأوعزت اإليمان لكن الملك لم يت

الملكة إلى القديس أن يهرب وينجو بنفسه فلم يقبل وقال "أنا مستعد أن أموت على اإليمان 
المستقيم" . وبعد إلحاح من الملكة واألخوة المحبين لإلله خرج هو وبعض األخوة وقصد ديار 

 مصر . 
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م يجده أرسل خلفه جندا ورجاال فأخفاه اهلل عنهم فلم يروه ، مع أنه أما الملك فإنه لما طلبه ول
كان بالقرب منهم . ولما أتى إلى ديار مصر ، كان يجول متنكرا من مكان إلى مكان ، ومن 
دير إلى دير ، وكان اهلل يجرى على يديه آيات كثيرة وعجائب . وذهب في بعض األيام إلى 

ل الكنيسة في زي راهب غريب فحدثت معجزة عظيمة في برية شيهيت بوادي النطرون ، ودخ
تلك اللحظة وهى أنه بعد أن وضع الكاهن القربان على المذبح ودار الكنيسة بالبخور وبعد 
قراءة الرسائل واإلنجيل ورفع اإلبروسفارين لم يجد القربان في الصينية فاضطرب وبكى . 

أجد القربان في الصينية ولست أدرى إن كان والتفت إلى المصلين قائال "أيها األخوة إنني لم 
هذا من أجل خطبتي أو خطيتكم" ، فبكى المصلون . وللوقت ظهر مالك الرب وقال له "ليس 
هذا من أجل خطيتك وال خطية المصلين ، بل ألنك رفعت القربان بحضور البطريرك" . أجاب 

ساويرس جالسا بإحدى زوايا الكاهن "وأين هو سيدي؟" ، فأشار إليه المالك ، وكان القديس 
الكنيسة . فعرفه الكاهن بالنعمة . فأتى إليه أمره أن يكمل القداس بعد أن أدخلوه الهيكل 
بكرامة عظيمة . وصعد الكاهن إلى المذبح فوجد القربان في مكانه . فباركوا الرب ومجدوا 

 اسمه القدوس . 
قام عند رجل أرخن )رئيس( محب وخرج القديس ساويرس من هناك ، وأتى إلى مدينة سخا وأ

 لإلله اسمه دورثاؤس ، وظل هناك إلى أن تنيح . 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .

 نياحة األنبا يعقوب بطريرك أنطاكية بابه22
في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس األنبا يعقوب بطريرك أنطاكية . وقد لقي شدائد كثيرة 

ي سبيل المحافظة على األمانة المستقيمة . وبعد أن ظل في النفي مدة من الزمان ، ونفى ف
اجتمع أهل المدينة واستحضروه . ثم رجع األريوسيون ونفوه ثانيًا. فمكث في المنفى سبع 

 سنين . ثم تنيح بسالم .
 شفاعته تكون معنا . آمين

 نياحة القديسة بيالجية التائبة
القديسة بيالجية . وقد ولدت هذه البارة بمدينة أنطاكية من أبوين  في مثل هذا اليوم تنيحت

وثنيين ، وكانت قد جمعت إلى فساد معتقدها ، نجاسة السيرة أيضا . فصادفها أسقف قديس 
يسمى بولس ، ووعظها كثيرا فآمنت بالسيد المسيح على يده ، واعترفت له بجميع ما صنعت 

وب بنية صادقة . ثم عمدها باسم االب واالبن والروح . فقواها وعلمها أال تيأس . وأن تت
القدس . فاستنارت بنعمة المعمودية . وتقدمت إلى التوبة بقلب ثابت ونية خالصة وأضنت 
جسمها بالعبادة الحارة . ثم تزينت بزي الرجال وذهبت إلى أورشليم . وسجدت في هياكلها . 
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ها إلى بعض األديرة التي بقرب بيت واجتمعت باألب السكندروس بطريرك أورشليم فأرسل
 المقدس فمكثت فيها أربعين سنة وتنيحت بسالم .

 صالتها تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين .
 02نياحة البابا ديوسقورس الثاني ال بابه21

ميالدية تنيح األب القديس ديسقورس الحادي والثالثون من  522في مثل هذا اليوم من سنة 
باوات اإلسكندرية . وقد قدم بطريركا بإرشاد الروح القدس بعد نياحة سلفه القديس يوحنا . با

كان هذا األب وديعا في أخالقه ، فاضال في علمه وعمله ، كامال في حياته . حتى أنه لم يكن 
من يشبهه في جيله . فقدم بطريركا بإرشاد الروح القدس ، وكانت باكورة أعماله أنه بعد 

ه الكرسي المرقسي كتب رسالة جامعة إلى األب القديس ساويرس بطريرك أنطاكية ارتقائ
ضمنها القول عن الثالوث األقدس المساوي في الجوهر واأللوهية ، ثم شرح التجسد ، وأن 

اهلل الكلمة قد اتحد بجسد بشرى كامل في كل شئ بنفس عاقلة ناطقة ، وانه صار معه 
دا ، ال يفترق إلى اثنين ، وأن الثالوث واحد قبل االتحاد وبعده ، باالتحاد ابنا واحدا ، ربا واح

 لم تدخل عليه زيادة بالتجسد . 
ولما وصلت هذه الرسالة إلى األب ساويرس ، قرأها وفرح بها وتالها على الشعب اإلنطاكي ، 
 فاستبشر بها وكتب إلى القديس ديسقورس رد الرسالة يهنئه بالرئاسة المسيحية وأن يعتمد

في جميع أقواله وأفعاله على األمانة التي وضعها الثالثمائة والثمانية عشر بنيقية ، وعلى ما 
أمروا به من القوانين والسنن ، ولما وصلت هذه الرسالة إلى األب ديسقورس قبلها بفرح وأمر 

 بتالوتها فقرأت من فوق المنبر ليسمعها كل الشعب .
 نياحة كرياكوس أسقف أورشليم هاتور2

 تذكار نياحة كرياكوس أسقف أورشليم . صلواته تكون معنا آمين
 إستشهاد القديسين مكسيموس و نوميتيوس و بقطر و فيلبس

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون المجاهدون مكسيموس و نوميتيوس و بقطر و فيلبس 
كهف بجبل في  . وكانوا في أيام دقلديانوس الملك ، الذي في عهده أختفي الفتية السبعة في

أفسس . وكان هؤالء القديسون من أفريقية ، وقد تآخوا بالحب الروحاني ، وجمعهم الشوق 
إلى المسيح عندما كان هذا الملك يعذب المسيحيين ، واتفق رأيهم إن يظهروا إيمانهم . 

فتقدموا إلى األمير واقروا انهم مسيحيون . وأنهم للمسيح يسجدون ويعبدون . فأمر بضربهم 
فضربوا مرارا بالسياط وبالعصي ، ثم احرق ظهورهم بسفافيد محماة . ثم دلكوا أجسادهم 

ذ لم ينثنوا عن رأيهم بالرغم من هذا العذاب الشديد ،  بخرق من شعر مبللة بالخل والملح . وا 
بل آمن بعض الحاضرين بالسيد المسيح عندما رأوا صبرهم وثباتهم ، فأمر الملك حينئذ 
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ن يعمل السيف في البعض اآلخر . فنالوا بذلك إكليل  بضرب رقاب بعض القديسين ، وا 
 الشهادة . صالتهم تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس كليوباس الرسول أحد تلميذى عمواس
في مثل هذا اليوم تذكار القديسين كليوباس الرسول ورفيقه ، اللذين كانا منطلقين إلى قرية 

تحاوران اقترب منهما الرب يسوع نفسه ، ولما لم يعرفاه . قال عمواس . وفيما هما يتكلمان وي
لهما "أيها الغبيان والبطيئا القلوب في اإليمان بجميع ما تكلم به األنبياء أما كان ينبغي إن 
المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده" ، ولما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما . 

أختفي عنهما . وهذان الرسواًلن من االثنين والسبعين رسواًل.  فانفتحت أتعينهما وعرفاه ثم
 آمين .صالتهما تكون معنا . 

 إستشهاد القديسة أنسطاسيا الكبيرة
م أيام اإلمبراطور  151تذكار إستشهاد القديسة أنسطاسيا الكبيرة . وفيه أيضا من سنة 
 رة والقديس كيرلس . فالريان ورئيس ديوانه بروبس إستشهدت القديسة أنستاسيا الكبي

كانت أنستاسيا رومانية من أصل شريف . عاشت في بيت للعذارى تحت قيادة األخت صوفيا 
. قبض الملك على أنستاسيا وهي في سن العشرين . وحأول أن يردها عن اإليمان بالسيد 
 المسيح فلم يستطع فسلمها إلى رئيس ديوانه بروبس ليعذبها .فكبلها بالحديد وحكم عليها

بالجلد ولما أراد نزع ثيابها لجلدها عارية انتهرت بروبس بعنف بسبب حشمتها وعفتها .اغتاظ 
بروبس من كالمها وعذبها بوحشية غير آدمية فاحتملت بصبر مظهرة شجاعة فائقة في 

 احتمال اآلالم . 
وفي أثناء تعذيبها طلبت قليال من الماء لتشرب وكان يقف رجل اسمه كيرلس أحضر لها 

س ماء فشربت فامسكه الجند وضربوا عنقه فنال إكليل الشهادة بسبب تنفيذه لوصية السيد كأ
المسيح " من سقي أحد هؤالء الصغار كأس ماء بارد فقط باسمي . الحق أقول لكم أنه ال 
يضيع أجره " . ولما رأى بروبس عجزه أمام إيمانها وثباتها أمر بقطع رأسها فنالت إكليل 

ألخت صوفيا بحمل جسدها وتكفينه ودفنه وقد نقل بعد ذلك إلى مدينة الشهادة وقامت ا
 القسطنطينية . بركة صلواتهما فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 14نياحة البابا زخارياس  هاتور20
ميالدية تنيح القديس العظيم األنبا زخارياس الرابع  2011في مثل هذا اليوم من سنة 

ن باباوات اإلسكندرية ، كان من أهل اإلسكندرية ، ورسم قسا بها ، وكان طاهر والستون م
السيرة ، وديع الخلق ، ولما تنيح القديس فيلوثاؤس البابا الثالث والستون ، اجتمع األساقفة 

ليختاروا بالهام اهلل من يصلح ، وبينما هم مجتمعون في كنيسة القديس مرقس الرسولي 
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لغهم إن أحد أعيان اإلسكندرية المدعو إبراهيم بن بشر وكان مقربا يبحثون عمن يصلح ، ب
من الخليفة ، قدم له رشوة ، وحصل منه على مرسوم بتعيينه بطريركا ، وأوفده مع بعض 

الجند إلى اإلسكندرية ، فحزنوا وطلبوا بقلب واحد من اهلل إن يمنع عن كنيسته هذا الذي يتقدم 
ن يختار لها من يصلح ، وفيما هم على هذا الحال ، لرعايتها بالرشوة ونفوذ السلط ان ، وا 

ذ  نزل االب زخارياس من سلم الكنيسة يحمل جرة ، فزلت قدمه وسقط يتدحرج إلى األرض ، وا 
ظلت الجرة بيده سالمة تعجب األساقفة والكهنة من ذلك ، وسألوا عنه أهل الثغر ، فاجمع 

ساقفة على تقدمته بطريركا ، ووصل إبراهيم بن الكل على تقواه وعلمه ، فاتفق رأيهم مع األ
بشر فوجدهم قد انتهوا من تكريس االب زخارياس بطريركا ، فلما اطلع اآلباء األساقفة على 
كتاب الملك استدعوا إبراهيم وطيبوا خاطره ورسموه قسا فقمصا ، ثم وعدوه باألسقفية عند 

شدائد كثيرة ، منها إن راهبا رفع عده  خلو إحدى اإلبراشيات ، أما االب زخارياس فقد قاسي
ميالدية فاعتقله وألقاه  989شكاوي ضده إلى الحاكم بأمر اهلل الذي تولى الخالفة سنة 

للسباع فلم تؤذه ، فلم يصدق الحاكم على متولي أمر السباع وظن انه أخذ من البطريرك 
ب البطريرك وألقاه للسباع رشوة ، فابقي السباع مدة بغير طعام ثم ذبح خروفا ولطخ بدمه ثيا

ثانية فلم تؤذه ايضا بل جعلها اهلل تستأنس به ، فتعجب الحاكم وأمر برفعه من بين السباع 
واعتقله ثالثة اشهر ، توعده فيها بالقتل والطرح في النار إن لم يترك دينه ، فلم يخف 

ة ، ولم يستجب ألمر البطريرك ، ثم وعده بان يجعله قاضي القضاة فلم تفتنه المراتب العالمي
الحاكم ، أخيرا أطلق سبيله بوساطة أحد األمراء ، فذهب إلى وادي هبب وأقام هناك تسع 
سنوات ، لحق الشعب في أثنائها أحزان كثيرة ومتاعب جمة ، كما هدمت كنائس عديدة ، 
وتحنن السيد المسيح فأزال هذه الشدة عن كنيسته وحول الحاكم عن ظلمه ، فأمر بعمارة 

ن يعاد إليها جميع ما سلب منها ، وصدر األمر بقرع الناقوس ثانيا ا لكنائس التي هدمت ، وا 
، وبعد ذلك أقام االب زخارياس اثني عشر عاما ، كان فيها مهتما ببناء الكنائس وترميم ما 
هدم منها ، وبقي في البطريركية ثمانية وعشرون عاما ، وانتقل إلى الرب بسالم ، صالته 

 ا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .تكون معن
 إستشهاد القديس تادرس فيرو

م إستشهد القديس  001ش  11تذكار إستشهاد القديس تادرس فيرو . وفيه أيضا من سنة 
تادرس تيرو وتيرو هو لقب عائلته كان جنديا في الجيش الروماني وفد رفض مشاركة زمالئه 

يس الفرقة وسأله عن سر امتناعه فأعلن أنه مسيحي في ممارسة العبادة الوثنية فاستدعاه رئ
هدده بالقتل فتمسك باألكثر قائال " يسوع المسيح هو الهي . إن كانت كلماتي تضايقك اقطع 
لساني بل ابتر كل عضو في جسدي ليت اهلل يقبله ذبيحة " استبعده رئيس الفرقة إلى حين 

راءات كثيرة فلم يتراجع عن إيمانه فتعرض لعله يرجع عن رأيه . ثم استدعاه ثانية وقدم له اغ
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لعذابات كثيرة احتملها بشكر لكونها شركة آالم مع المسيح المتألم . ولما ألقوه في السجن 
أرسل اهلل اليه مالكا يعزيه استدعوه للمرة الثالثة واحرقوه حيا فنال إكليل الشهادة وقامت 

 ا ، آمين .إحدى المؤمنات بدفن جسده ، بركة صلواته فلتكن معن
 نياحة األنبا يوساب بجبل االساس

تذكار األنبا يوساب بجبل االساس . وفيه أيضا تنيح القديس األنبا يوساب بجبل األساس 
بكرسي قفط كان هذا القديس من أهل فاو وحيدا ألبويه فربياه تربية مسيحية وكان يداوم 

مة ودخل إلى الدير وترهب وسلك التردد على دير األنبا باخوميوس أب الشركة فعملت فيه اله
بكل تقوي ونسك وقد وهبه اهلل موهبة شفاء األمراض فتوافدت عليه الجموع فخاف أن يضيع 
تعبه فصلى إلى اهلل أن يوضح له الطريق الذي يسلكه . بعد ذلك مضى إلى جبل األساس 

آيات  وسكن في مغارة ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم . وقد أظهر اهلل من جسده
 وعجائب كثيرة . بركة صلواته فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين

 نياحة األنبا تيموثاوس أسقف أنصنا
في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا تيموثاؤس أسقف أنصنا ، وقد نشا منذ حداثته بارا تقيا 

لما كان عليه من الخصال ، وترهب وهو ال يزال صغيرا ، فسلك في حياة الفضيلة ، ونظرا 
رشاد  الحميدة والفضائل والعلم أختير أسقفا على مدينة أنصنا ، فداوم على وعظ المؤمنين وا 
الناس إلى اإليمان بالمسيح ، فقبض عليه الوالي وعذبه بأنواع العذاب دأخل السجن وخارجه 

اإليمان ، ولم  مده ثالث سنوات متوالية ، وكان معه في السجن كثيرون قبض عليهم من اجل
يزل هذا العاتي يخرج منهم ويسفك دمهم بعد تعذيبهم ، إلى إن بقي في الحبس جماعة قليلة 
كان منهم هذا االب ، ولما أهلك الرب دقلديانوس ، وملك المحب للمسيح قسطنطين ، وأمر 
ذا بإطالق المحبوسين في سبيل اإليمان بالمسيح بجميع األقطار الخاضعة لسلطانه ، فخرج ه

القديس من بينهم ومضى إلى كرسيه وجمع الكهنة الذين في إبروشيته ، ورفع صالة إلى اهلل 
تعالي دامت ليلة كاملة ، وكان يطلب من اجل خالص نفس الوالي الذي عذبه قائال " الن هذا 

يا رب هو الذي سبب لي الخير العظيم باتصالي بك ، فاحسن إليه ليتصل بك" ، فتعجب 
طهارة قلب هذا االب العامل بقول سيده " احبوا أعداءكم باركوا العنيكم  المجتمعون من

احسنوا إلى مبغضيكم ، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم" ، ولما اتصل خبر ذلك 
بالوالي تعجب قائال " لقد كنت أظن انه يذمني على ما لحقه مني ، فقد أسأت إليه كثيرا ولكنه 

عاء لي ، حقا إن مذهب هؤالء القوم مذهب الهي وليس أرضي" ، ثم قابل إساءتي له بالد
أرسل فاستحضره واستعلم عن حقائق الدين المسيحي ، فعرفه االب سبب تجسد االبن ، وما 
تكلم به األنبياء عنه قبل ذلك بسنوات كثيرة ، وبعد ما بين له إتمام أقوالهم واثبت ذلك من 

ح فعمده االب األسقف وترك الوالية وترهب ، أما نصوص اإلنجيل ، آمن الوالي بالمسي
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القديس فظل مداوما على تعليم رعيته ، حارسا لها ، إلى إن تنيح بسالم ، صالته تكون معنا 
 آمين .

 تذكار رئيس المالئكة الجليل جبرائيل
 تذكار رئيس المالئكة الجليل جبرائيل . صلواته تكون معنا ولربنا المجد دائًما إبديا آمين

 نياحة القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية هاتور00
في مثل هذا اليوم تنيح القديس أكاكيوس بطريرك مدينة القسطنطينية ، وكان عالما خبيرا 
بالكتب اإللهية ، مفسرا لغوامضها ، فكرسوه قسا على كنيسة القسطنطينية ، ولما اجتمع 

طلبوه لالستنارة برأيه ، امتنع محتجا مجمع خلقيدونية ، لم يرض إن يحضر اإلجتماع ولما 
بالمرض ، وقد عز عليه ما جرى للقديس ديسقورس حتى انه أعلن ذلك ألصحابه ومن يثق 
بهم من الوزراء والحكام الذين يعرف فيهم صحة اإليمان وحسن الوفاء ، ثم كان يشكر اهلل 

لقسطنطينية ، أختير انه لم يشترك في أعمال هذا المجمع ، ولما مات أناطوليوس بطريرك ا
هذا االب من المتقدمين والوزراء المؤمنين العارفين بإيمانه الصحيح لرتبة البطريركية ، فسعى 
في إزالة ما حدث في الكنيسة من البغض والشقاق ، ولكنه لما وجد إن المرض الروحي قد 

إلى االب استحكم وعز شفاؤه ، رأى انه من الصواب إن يهتم بخالص نفسه ، فأرسل رسالة 
القديس بطرس بابا اإلسكندرية ، يعترف له فيها بصحة اإليمان الذي ورثه عن اآلباء 

القديسين كيرلس وديسقورس وقد اتبعها بعدة رسائل يطلب منه قبوله معه في الشركة ، 
فجاوبه بابا اإلسكندرية على كل واحدة منها ، ثم كتب له ايضا رسالة جامعة أرسلها مع ثالثة 

، ذهبوا متنكرين إلى إن دخلوا القسطنطينية واجتمعوا بهذا االب ، فأكرمهم إكراما أساقفة 
جزيال ، وقبل الرسالة منهم ، وقراها على خاصته من متقدمي المدينة المستقيمي اإليمان ، 
فصادقوا عليها واعترفوا معه باإليمان القويم ، وبعد ذلك كتب أمامهم رسالة ، قرر فيها قبول 

باء ديسقورس وتيموثاؤس وبطرس ، معترفا بصحة إيمانهم ، ثم صحب األساقفة تعاليم اآل
الثالثة إلى بعض األديرة ، واشترك معهم في خدمة القداس وتنأول القربان ، وأخذوا منه 

الرسالة وتبارك الفريقان من بعضهما ، ورجع األساقفة بالرسالة إلى البابا بطرس ، واعلموه 
، فقبل الرسالة وأمر بذكر أكاكيوس في القداسات والصلوات ،  بشركتهم معه في القداس

واتصل خبر ذلك بأساقفة الروم ، فنفوا القديس أكاكيوس من القسطنطينية ، فظل في المنفي 
 إلى إن تنيح بسالم وهو ثابت على اإليمان المستقيم ، صالته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس مكاريوس
 ر إستشهاد القديس مكاريوس . صالته تكون معنا آمين .في مثل هذا اليوم تذكا

 تكريس بيعة القديسين قزمان و دميان وأخوتهما وأمهم
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في مثل هذا اليوم أيضا تم تكريس كنيسة القديسين قزمان و دميان وأخوتهما انثيموس و 
ة لونديوس و ابرابيوس وأمهم ثيؤدتي ) عطية اهلل ( التي بناها الملك يوستنيان في غاي

الروعة والجمال في مدينة القسطنطينية كتقدمة شكر واعتراف بفضل هذين القديسين عليه 
ألنه قد أصابه مرض شديد أشرف به على الموت فظهر له هذان القديسان ومنحاه الشفاء 

 فبني لهما هذه الكنيسة تذكار وعرفان بجميلهم . بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .
 يوحنا القليوبىإستشهاد القديس الراهب 

م إستشهد الراهب القديس  2581للشهداء سنة  2198في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
يوحنا القليوبي كان من أهل قليوب وترهب بدير القديس األنبا بيشوي بشيهيت نزل إلى 
القاهرة فقبضوا عليه وأرادوا إرغامه على ترك دينه المسيحي فتمسك بإيمانه فحكموا عليه 

لى جمل والمرور به في شوارع القاهرة وغرسوا في يديه وأكتافه سكاكين حادة وكان بحمله ع
يتحمل كل هذه العذابات بصبر ولما رأوا ثباته في اإليمان سمروه على صليب إلى أن أسلم 

روحه في يد الرب ونال إكليل الشهادة وانزل المؤمنون جسده من على الخشبة وأحضروه إلى 
ة بمصر القديمة وكفنوه بأكفان وصلوا عليه ودفنوه في الكنيسة المذكورة كنيسة القديسة بربار 

بحضور جمهور كبير من الشعب المسيحي .بركة صلوات القديس الشهيد يوحنا القليوبي 
 فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 11نياحة البابا أبرآم ابن زرعة ال كيهك1
الدية تنيح القديس أنبا أبرآم بابا اإلسكندرية الثاني مي 910في مثل هذا اليوم من سنة 

والستون ، كان هذا االب من نصارى المشرق ، وهو ابن زرعة السرياني وكان تاجرا ثريا 
وتردد على مصر مرارا وأخيرا أقام فيها ، وكان بتحلي بفضائل كثيرة ، منها الرحمة على ذوي 

ما خال الكرسي البطريركي ، اجمع رأى األساقفة الحاجة ، وشاع ذكره بالصالح والعلم ، وعند
والشيوخ العلماء على إختياره بطريركا ، فلما جلس على كرسي الكرازة المرقسية وزع كل ماله 
على الفقراء والمساكين ، وفي أيامه عين قزمان الوزير القبطي ابن مينا واليا على فلسطين ، 

إن يعود ، وأوصاه بتوزيعها على الفقراء  فأودع عند االب البطريرك مئة آلف دينار إلى
والمساكين والكنائس واألديرة إن مات هناك ، فلما بلغ البطريرك خبر استيالء هفكتين على 

بالد الشام وفلسطين ، ظن إن قزمان قد مات ، فوزع ذلك المال حسب الوصية ، ولكن قزمان 
بوديعته فسر بذلك وفرح فرحا  كان قد نجا من الموت وعاد إلى مصر فأخبره االب بما فعله

جزيال ، ومن مآثره انه ابطل العادات الرديئة ، ومنع وحرم كل من يأخذ رشوة من أحد لينال 
درجة بالكنيسة ، كما حرم على الشعب اتخاذ السراري وشدد في ذلك كثيرا ، فلما علم بذلك 

ايضا من حرمه ، فأطلقوا الذين اتخذوا ألنفسهم سراري ، استيقظ فيهم خوف اهلل ، كما خافوا 



 األيام )  اليوم الثالث من شهر أبيب(القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
761 

سبيل سراريهم وذهبوا إليه تائبين ، ما عدا رجال من سراة الدولة ، فانه لم يخف اهلل تعالي وال 
حرم هذا االب الذي وعظه كثيرا وأطال أناته عليه ، حيث لم يرتدع ولم يخش إن يهلكه اهلل ، 

علمه وذهب إلى داره ، ومع هذا لم يتوان االب عن تعليمه إصالحه ، بل أتضع كالمسيح م
فلما سمع الرجل بقدوم االب إليه اغلق بابه دونه ، فلبث االب زهاء ساعتين أمام الباب وهو 
يقرع فلم يفتح له ، وال كلمة ، ولما تحقق إن هذا المسكين قد فصل نفسه بنفسه من رعية 

يسة حتى ال المسيح ، واصبح بجملته عضوا فاسدا ، رأى انه من الصواب قطعه من جسم الكن
يفسد بقية األعضاء ، فحرمه قائال " إن دمه على رأسه ، ثم نفض غبار نعله على عتبة بابه 
، فاظهر اهلل آيته في تلك الساعة أمام أعين الحاضرين إذ انشقت عتبة الدار ، وكانت من 
،  الصوان ، إلى نصفين ، وبعد ذلك اظهر اهلل قدرته حيث افتقر حتى لم يبق معه درهم واحد

كما طرد من خدمته مهانا ، وأصابته بعض األمراض التي آدت إلى موته اشر ميتة ، وصار 
 عبرة لغيره ، إذ اتعظ به خطاة كثيرون وخافوا مما أصابه . 

وفي زمان هذا االب كان للمعز وزيرا اسمه يعقوب بن يوسف ، كان يهوديا واسلم ، وكان له 
كثر األوقات ويتحدث معه ، فاتخذ ذلك اليهودي صديق يهودي ، كان يدخل به إلى المعز ا

دالة الوزير على المعز وسيلة ليطلب حضور االب البطريرك ليجادله ، فكان له ذلك ، وحضر 
االب أبرآم ومعه االب األنبا ساويرس ابن المقفع أسقف األشمونين ، وأمرهما المعز بالجلوس 

فأجابه األنبا ساويرس " كيف نجادل في فجلسا صامتين ، فقال لهما " لماذا ال تتجادالن ؟
مجلس أمير المؤمنين من كان الثور اعقل منه " فاستوضحه المعز عن ذلك ، فقال إن اهلل 

يقول على لسان النبي " ان الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فال يعرف ) 
الدامغة المؤيدة لصحة دين ( " ثم جادال اليهودي وأخجاله بما قدما من الحجج  1:  2اش 

النصارى ، وخرجا من عند المعز مكرمين ، فلم يحتمل اليهودي وال الوزير ذلك ، وصارا 
يتحينان الفرص لإليقاع بالنصارى ، وبعد أيام دخل الوزير على المعز وقال له إن موالنا يعلم 

حبة خردل لكنتم  إن النصارى ليسوا على شئ ، وهذا إنجيلهم يقول "لو كان لكم إيمان مثل
تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل " وال يخفي على أمير المؤمنين ما في هذه 
األقوال من االدعاء الباطل ، وللتحقق من ذلك يستدعي البطريرك لكي يقيم الدليل على صدق 

، فلنا فيه دعوى مسيحهم ، ففكر الخليفة في ذاته قائال "إذا كان قول المسيح هذا صحيحا 
فائدة عظمي ، فان جبل المقطم المكتنف القاهرة ، إذا ابتعد عنها يصير مركز المدينة اعظم 

ذا لم يكن صحيحا ، تكون لنا الحجة على النصارى ونتبرز من  مما هو عليه اآلن ، وا 
اضطهادهم ، ثم دعا المعز االب البطريرك وعرض عليه هذا القول ، فطلب منه مهلة ثالثة 

فأمهله ، ولما خرج من لدنه جمع الرهبان واألساقفة القريبين ، ومكثوا بكنيسة المعلقة أيام 
بمصر القديمة ثالثة أيام صائمين مصلين إلى اهلل ، وفي سحر الليلة الثالثة ظهرت له السيدة 
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والدة اإلله ، وأخبرته عن إنسان دباغ قديس ، سيجري اهلل على يديه هذه اآلية ، فاستحضره 
البطريرك وأخذه معه وجماعة من الكهنة والرهبان والشعب ، ومثلوا بين يدي المعز الذي االب 

خرج ورجال الدولة ووجوه المدينة إلى قرب جبل المقطم ، فوقف االب البطريرك ومن معه في 
جانب ، والمعز ومن معه في جانب أخر ، ثم صلى االب البطريرك والمؤمنون وسجدوا ثالث 

سجدة كانوا يقولون كيرياليسون يارب ارحم ، وكان عندما يرفع االب سجدات ، وفي كل 
ذا  البطريرك والشعب رؤوسهم في كل سجدة يرتفع الجبل ، وكلما سجدوا ينزل إلى األرض ، وا 
ما ساروا سار أمامهم ، فوقع الرعب في قلب الخليفة وقلوب أصحابه ، وسقط كثيرون منهم 

ر جواده نحو االب البطريرك وقال له ، أيها األمام ، لقد على األرض ، وتقدم الخليفة على ظه
علمت اآلن انك ولي ، فاطلب ما تشاء وأنا أعطى ، فلم يرض إن يطلب منه شيئا ، ولما ألح 

عليه قال له "أريد عمارة الكنائس وخاصة كنيسة الشهيد مرقوريوس ) أبو سيفين ( التي 
ائس وقدم له من بيت المال مبلغا كبيرا ، فشكره بمصر القديمة ، فكتب له منشورا بعمارة الكن

ودعا له وامتنع عن قبول المال فازداد عند المعز محبة نظرا لورعه وتقواه ، ولما شرعوا في 
بناء كنيسة الشهيد مرقوريوس ، تعرض لهم بعض األشخاص ، فذهب المعز إلى هناك ومنع 

د هذا االب كنائس كثيرة في أنحاء المعارضين ، أستمر واقفا حتى وضعوا األساس . كما جد
الكرسي المرقسي ، ولما اكمل سعيه تنيح بسالم بعد إن جلس على الكرسي ثالث سنوات 

 وستة أيام .صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس باطلس القس

 تكون معنا آمين . في مثل هذا اليوم نعيد بتذكار القديس باطلس القس الشهيد . صالته
 21نياحة البابا ثاؤناس ال طوبه1

م تتيح القديس ثاؤنا بابا اإلسكندرية السادس عشر وكان  000في مثل هذا اليوم من سنة 
هذا القديس عالما تقيا وديعا رقيقا محبا للجميع . بروح المودة واللطف تمكن من تشييد 

ة اإلله . إذ أن المؤمنين كانوا حتى زمانه كنيسة باإلسكندرية على اسم العذراء البتول والد
يصلون ويقدسون في البيوت والمغائر خوفا من غير المؤمنين الذين ظل يالطفهم لينال 

رغباته وقد رد كثيرين منهم إلى اإليمان بالسيد المسيح وعمدهم . وقد عمد في السنة األولى 
البابا السابع عشر وقد  من رياسته القديس بطرس الذي خلفه على كرسي مار مرقس وهو

قيل انه رسمه اغنسطسا وهو لم يزل بعد في الخامسة من عمره ثم رقاه شماسا في الثانية 
عشرة وقسا في السادسة عشرة . وفي زمان هذا األب ظهر باإلسكندرية رجل اسمه سبيليوس 

ن المقنع ولما كان يعلم أن األب واالبن والروح القدس إقنوم واحد . فحرمه وابطل قوله بالبرها
 اكمل سعيه تنبح بسالم بعد ان أقام على الكرسي تسع عشرة سنة . صالته تكون معنا آمين
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 إستشهاد القديس غللينيكوس أسقف أوسيم
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس غللينيكوس أسقف أوسيم . وذلك انه لما علم الملك 

بادة األوثان أرسل إليه رسال ليقبضوا دقلديانوس ان غللينيكوس يعلم الناس ان يبتعدوا عن ع
عليه ويعذبوه ، فلما سمع القديس بقدوم رسل الملك ، جمع شعب ابروشيته إلى مدينة أوسيم 
مقر كرسيه وأقام قداسا وناولهم من جسد الرب ودمه األقدسين وقال لهم أنكم ال ترون وجهي 

الجند ثم خرج واسلم نفسه إليهم بعد ، فبكى الشعب بكاء مرا ولم يقدروا ان يمنعوه من لقاء 
فأخذوه وسلموه ألريانوس والي أنصنا ، فعذبه بأنواع العذاب وكان الرب يشفيه ويقويه ، ثم 
أخذه الوالي معه إلى مدينة قاو وهناك عذبه ايضا ولما ضجر من تعذيبه أمر ان تشق يده 

دنو اجله وهو في حتى كفه ثم أخذه بعد ذلك معه في سفينة إلى طوخ ولما شعر القديس ب
السفينة أوصى نوتيا مؤمنا قائال له إذا مت فعند وصولنا البر اطرح جسدي على تل ولما تنبح 
ذا قوم مؤمنين قد أتوا باسم الرب فأخذوا جسد القديس  طرح النوتي جسد القديس كما أمره وا 

لمجد دائًما وكفنوه وأخفوه عندهم إلى ان انقضي زمن االضطهاد . صالته تكون معنا ولربنا ا
 أبدًيا آمين .

 نياحة القديس أنبا يونا
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح الناسك األنبا يونا ، عاش هذا القديس بأحد أديرة حاجر أرمنت 

وكان يجهد نفسه في أصوام ونسك وقد أعطاه رب المجد موهبة إخراج الشياطين وشفاء 
دعونه للفرح األبدي . ثم رقد في الرب المرضي . ولما قربت نياحته ظهر له بعض القديسين ي

عن عمر يناهز السبعين عاما فحزن عليه الرهبان وجاء أسقف المدينة وصلى عليه ودفنوه 
 بجوار كنيسة الدير بإكرام جزيل ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 عودة رأس القديس مار مرقس الرسول طوبه8
م( تذكار عودة رأس القديس مار مرقس الرسول 144ش ) 010وم من سنة في مثل هذا الي

إلى الديار المصرية . كانت الرأس محفوظة مع الجسد في كنيسة بوكاليا أو دار البقر ، فدخل 
أحد البحار العرب فوجد تابوتًا، توهم أن به ذهبًا، ولما وضع يده دأخل الصندوق أمسك 

في السفينة ، ولما عزم القائد عمرو بن العاص على المسير  بالرأس ، وأخذها ليال ثم أخفاها
أبحرت كل السفن ، ما عدا تلك السفينة التي بها الرأس ، فأمر القائد بتفتيش السفينة ، 

فوجدوا الرأس مخبأة فيها ، فأخرجوها من السفينة ، بعدها تحركت السفينة ، فأستدعى القائد 
سأل عمرو بن العاص عن بابا األقباط وهو البابا البحار فأعترف بجريمته فعاقبه ، ثم 

بنيامين الثامن والثالثين ، وكان مختبأ باديرة الصعيد فأرسل له خطاب أمان وطلب منه 
الحضور ، فحضر البابا وأستلم منه الرأس المقدسة .صالته تكون معنا و لربنا المجد دائًما 



 األيام )  اليوم الثالث من شهر أبيب(القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
764 

 أبدًيا آمين .
 01نياحة البابا أندرونيقوس ال

م تنيح االب القديس األنبا أندرونيقوس بابا اإلسكندرية  121ثل هذا اليوم من سنة في م
السابع والثالثون . كان هذا االب من عائلة عريقة في المجد . وكان ابن عمه رئيسا لديوان 

اإلسكندرية ، فتعلم وتهذب ودرس الكتب المقدسة وبرع في معرفة معانيها . ونظرا لعلمه 
لى الفقراء رسموه شماسا ، ثم اتفق الرأى على أختباره بطريركا . وان لم وتقواه وتصدقه ع

يسكن الديارات كما فعل السلف الصالح ، وظل في اإلسكندرية طوال أيام رئاسته ، غير مهتم 
بسطوة الملكيين . ولكن الجو لم يصفو له الن الفرس قد غزوا بالد الشرق وجازوا نهر الفرات 

أنطاكية وأورشليم وغيرها ، وقتلوا واسروا من المسيحيين عددا كبيرا . ، واستولوا على حلب و 
ثم استولوا على مصر وجاءوا إلى اإلسكندرية وكان حولها ستمائة دير عامرة بالرهبان فقتلوا 
من فيها ونهبوها وهدموها . فلما علم سكان اإلسكندرية بما فعلوا فتحوا لهم أبواب المدينة 

رؤيا الليل من يقول له قد سلمت لك هذه المدينة فال تخربها ، بل  ورأى قائد المعسكر في
اقتل أبطالها ألنهم منافقون . فقبض على الوالي وقيده . ثم أمر أكابر المدينة ان يخرجوا إليه 
رجالها من ابن ثماني عشرة سنة إلى خمسين سنة ، ليعطي كل واحد عشرين دينارا وبرتبهم 

ثمانون آلف رجل . فكتب أسماءهم ثم قتلهم جميعا بالسيف .  جنودا للمدينة . فخرج إليه
وبعد ذلك قصد بجيشه الصعيد فمر في طريقه بمدينة نقيوس وسمع ان في المغائر التي 

حولها سبعمائة راهب فأرسل من قتلهم . وظل يعمل في القتل والتخريب إلى ان انتصر عليه 
ه سار سيرة فاضلة . وبعد ما اكمل في الرئاسة هرقل وطرده من البالد . أما االب البطريرك فان

 ست سنوات تنيح بسالم . صالته تكون معنا آمين .
 08نياحة البابا بنيامين األول ال
م تنيح االب المغبوط القديس األنبا بنيامين بابا اإلسكندرية  151في مثل هذا اليوم من سنة 

ة برشوط وكان أبواه غنيين ، وقد ترهب الثامن والثالثون . وهذا االب كان من البحيرة من بلد
عند شيخ قديس يسمي ثاؤنا بدير القديس قنوبوس بجوار اإلسكندرية . وكان ينمو في 

الفضيلة وحفظ كتب الكنيسة حتى بلغ درجة الكمال المسيحي . وذات ليلة سمع في رؤيا الليل 
أباه بالرؤيا قال له ان من يقول له افرح يا بنيامين فانك سترعى قطيع المسيح . ولما أخبر 

الشيطان يريد ان يعرقلك فإياك والكبرياء ، فازداد في الفضيلة ثم أخذه معه أبوه الروحاني إلى 
البابا اندرونيكوس واعلمه بالرؤيا ، فرسمه االب البطريرك قسا وسلمه أمور الكنيسة فاحسن 

مالك الرب قد كشف له عما التدبير . ولما أختير للبطريركية حلت عليه شدائد كثيرة . وكان 
سيلحق الكنيسة من الشدائد ، وأمره بالهرب هو وأساقفته ، فأقام األنبا بنيامين قداسا ، 

وناول الشعب من األسرار اإللهية ، وأوصاهم بالثبات على عقيدة آبائهم وأعلمهم بما سيكون 
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زول هذه المحنة . أما . ثم كتب منشورا إلى سائر األساقفة ورؤساء األديرة بان يختفوا حتى ت
هو فمضى إلى برية القديس مقاريوس ثم إلى الصعيد . وحدث بعد خروج االب البطريرك من 

الكنيسة ان وصل إليها المقوقس الخلقدوني متقلدا زمام الوالية والبطريركية على الديار 
مينا المصرية من قبل هرقل الملك فوضع يده على الكنائس ، واضطهد المؤمنين وقبض على 
أخ القديس بنيامين وعذبه كثيرا واحرق جنبيه ثم أماته غرقا . وبعد قليل وصل عمرو بن 

للشهداء ذهب  010العاص إلى ارض مصر وغزا البالد وأقام بها ثالث سنوات . وفي سنة 
إلى اإلسكندرية واستولي على حصنها ، وحدث شغب واضطراب األمن ، وانتهز الفرصة كثير 

قوا الكنائس ومن بينها كنيسة القديس مرقس القائمة على شاطئ البحر من األشرار فاحر 
وكذلك الكنائس واألديرة التي حولها ونهبوا كل ما فيها . ثم دخل واحد من نوتية السفن كنيسة 

القديس مرقس وأدلى يده في تابوت التقديس ظنا منه ان به ماال . فلم يجد إال الجسد وقد 
وأخذ الرأس وخبأها في سفينته ولم يخبر أحدا بفعلته هذه . أما أخذ ما عليه من الثياب . 

عمرو بن العاص فأذ علم بأختفاء البابا بنيامين ، أرسل كتابا إلى سائر البالد المصرية يقول 
فيه . الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العهد واألمان والسالم ، فليحضر 

نائسه ، فحضر األنبا بنيامين بعد ان قضى ثالثة عشرة سنة هاربا آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وك
، وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر ان يتسلم كنائسه وأمالكها . ولما قصد جيش 
عمرو مغادرة اإلسكندرية إلى الخمس مدن ، توقفت إحدى السفن ولم تتحرك من مكانها 

على راس القديس مرقس . فدعوا االب البطريرك فاستجوبوا ربانها واجروا تفتيشها فعثروا 
فحملها وسار بها ومعه الكهنة والشعب وهم يرتلون فرحين حتى وصلوا إلى اإلسكندرية ، 
ودفع رئيس السفينة ماال كثيرا لَلب البطريرك ليبني به كنيسة على اسم القديس مرقس . 

ن . وتنيح بسالم بعد ان أقام في وكان هذا االب كثير الجهاد في رد غير المؤمنين إلى اإليما
 الرياسة سبعا وثالثين سنة . 

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 88نياحة البابا غبلاير الخامس ال

م ( تنيح البابا غبلاير الخامس البطريرك  2411ش ) 240في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
ة المرقسية . كان هذا األب من رهبان القديس العظيم األنبا الثامن والثمانين من بطاركة الكراز 

صموئيل المعترف وسار في حياة الرهبنة بسيرة فاضلة حتى لقبه أخوته الرهبان باسم غبلاير 
األمجد وفاحت سيرته العطرة لذلك تنبأ عنه سلفة البابا متاؤس األول أنه سيصير بطريركا 

ة إلختيار بابا اإلسكندرية تذكروا هذه النبوة فرسموه بعده وحينما اجتمع األساقفة واألراخن
م . اشتهر هذا البابا بالبساطة والتقشف  2409ش  2215برمودة سنة  11بطريركا في 

فكان يفتقد شعبه سيرا على األقدام وقد نالته شدائد كثيرة فبذل مجهودا كبيرا في تثبيت الشعب 
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ت . وكان هذا البابا رسول سالم بين سلطان على اإليمان وأهتم بعمارة الكنائس التي تهدم
مصر وملوك الحبشة . وأهتم بالطقوس الكنسية ووضع لها كتابا . ولما أكمل جهاده الصالح 

تنيح بسالم ودفن بإكرام في كنيسة القديسة العذراء ببابلون الدرج بمصر القديمة . بركة 
 صلواته فلتكن معنا آمين .

 ريوس الكبيرتذكار تكريس كنيسة القديس مكا
في مثل هذا اليوم كان تكريس كنيسة القديس مقاريوس بديره على يد االب الطاهر األنبا 

بنيامين بابا اإلسكندرية الثامن والثالثين . وذلك انه لما عين المقوقس حاكما وبطريركا على 
ي مصر من قبل هرقل الملك . وكان االثنان على عقيدة مجمع خلقيدونية ، شرع المقوقس ف

اضطهاد األقباط ألنهم لم ينقادوا لرأيه وطارد القديس بنيامين البطريرك الشرعي . فهرب هذا 
االب إلى الصعيد . وكان يتنقل في الكنائس واألديرة ، يثبت رعيته على اإليمان . ومكث على 
هذا الحال عشر سنوات حتى فتح المسلمون مصر ومات المقوقس . ولما عاد األنبا بنيامين 

مقر كرسيه حضر إليه شيوخ برية شيهيت المقدسة وسألوه ان يكرس لهم الكنيسة  إلى
الجديدة التي بنوها هناك على اسم القديس مقاريوس فقام معهم فرحا ولما اقترب من الدير 

استقبله الرهبان وبأيديهم سعف النخيل وأغصان الزيتون كما استقبلت أورشليم السيد المسيح 
حدث انه لما كرس الكنيسة وبدا في تكريس المذبح رأى يد السيد المسيح عند دخوله إليها . و 

تمسح المذبح معه فسقط على وجهه خائفا فأقامه أحد الشاروبيم وأزال عنه الخوف . فقال 
األنبا بنيامين : حقا ان هذا بيت الرب ، وهذا هو باب السماء . وتطلع إلى الجهة الغربية من 

هناك تلوح عليه الهيبة والوقار ، ووجهه يضئ كوجه المالك . فقال الكنيسة فرأى شيخا واقفا 
في نفسه حقا إذا خال كرسي جعلت هذا أسقفا عليه .فقال له المالك أتجعل هذا أسقفا وهو 

القديس مقاريوس أب البطاركة واألساقفة والرهبان جميعا . وقد حضر اليوم بالروح ليفرح مع 
را بالرهبان الصالحين فال ينقطع منهم مقدم وال رئيس وال تعدم أوالده حقا ليدم هذا المكان عام

مساكنه الثمرة الروحانية . فقال األنبا بنيامين : طوباه وطوبى ألوالده . فقال المالك ان حفظ 
بنوه وصاياه وتبعوا أوامره يكونون معه حيث يكون في المجد . وان خالفوا فليس لهم معه 

ال تقطع يا سيدي على أوالدي هكذا . فان العنقود إذا بقيت نصيب فقال القديس مقاريوس : 
فيه حبة واحدة ، فان بركة الرب تكون فيه . ألنه إذا بقيت فيهم المحبة فقط بعضهم لبعض ، 

فأنا أؤمن ان الرب ال يبعدهم عن ملكوته . فتعجب األنبا بنيامين من كثرة رحمة القديس 
كنيسة تذكارا دائًما . ثم سال السيد المسيح ان مقاريوس . وكتب هذا الخبر ووضعه في ال

يجعل يوم نياحته في مثل هذا اليوم . فتم له ذلك وتنيح في الثامن من طوبة ، بعد ان أقام 
في البطريركية تسعا وثالثين سنة . وقد سمي الهيكل الذي رأى فيه السيد المسيح باسمه . 

 صالته تكون معنا آمين .
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 40لكسندروس نياحة البابا أ أمشير1
م تنيح األب القديس ألكسندروس الثاني بابا اإلسكندرية  125في مثل هذا اليوم من سنة 

الثالث واألربعين . كان هذا القديس من أهل بنا . وترهب بدير الباتيرون أي دير اآلباء . وهو 
لكرسي  الذي كان معروفا بدير الزجاج الكائن غرب اإلسكندرية . ونظرا لتقواه وعلمه أختير

البطريركية . وقد نالته في مدة رئاسته شدائد كثيرة . وكان معاصرا للخليفة الوليد بن عبد 
م فأساء عبد اهلل  198الملك الذي لما تولى الخالفة عين أخاه عبد اهلل واليا على مصر سنة 

صر معاملة المسيحيين . وصادر رهبان برية شيهيت وبلغ به شره انه دخل يوًما ديرا قبلي م
حيث ابصر أيقونة العذراء مريم والدة اإلله . ولما سال عنها وقيل له إنها صورة العذراء مريم 
أم المسيح مخلص العالم . بصق على الصورة قائال: إن عشت فسأبيد النصارى ثم جدف على 
السيد المسيح أيضا . فلما صار الليل رأى في نومه ما أزعجه وادخل الرجفة إلى قلبه ، فكتب 

خبر أخاه قائال إنني تألمت البارحة إذ رأبت رجال جالسا على منبر عظيم ووجهه يشرق اكثر ي
من الشمس ، وحوله ربوات حاملين سالحا ، وكنت انا وأنت مربوطين ومطروحين خلفه فلما 
سالت من هذا ؟ قيل لي هذا يسوع المسيح ملك النصارى الذي هزات به باألمس . ثم أتاني 

السالح فطعنني بحربة في جنبي . فحزن أخوه جدا من تلك الرؤيا . أما عبد واحد من حاملي 
اهلل هذا فانه أصيب بحمي شديدة ومات في تلك الليلة . وبعد أربعين يوًما مات أخوه الوليد 

 أيضا . 
م تولى أخر مكانه وحذا حذوه فأساء إلى المسيحيين وقبض على القديس  102و في سنة 

إلى إن جمع له من المؤمنين ثالثة آالف دينار فأهلكه اهلل سريعا .  ألكسندروس وظل يعذبه
وقام بعده وال آخر اشر منه فقبض وزيره على األب البطريرك وطلب منه ثالثة آالف دينار . 
فاعتذر إليه األب قائال إن المال الذي قدمه لسلفه ، جمع بعضه من المؤمنين والبعض اآلخر 

نه هذا القول وأخيرا طلب األب منه مهلة فأمهله ، فمضى إلى استدانه فلم يقبل الوالي م
الصعيد لجمعها من صدقات المؤمنين وفي أثناء تجوله حدث إن راهبا سائحا أمر اثنين من 
تالميذه الرهبان بحفر مغارة وفيما كانا يحفران وجدا خمسة أكواب من نحاس مملوءة ذهبا . 

بعة . فأرسلها هذا إلى األب البطريرك ، أما التلميذان فاحتفظا بواحد منها واعطبا السائح األر 
فأخذا الذهب ومضيا إلى العالم وتركا الرهبنة وتزوجا واقتنيا الجواري والعبيد والمواشي . وعلم 
ن أربعة منها أخذها  بهما الوالي فاستدعاهما إليه وهددهما فأخبراه بأمر الخمسة األكواب وا 

الدار البطريركية ونهب ما وجده من أواني الكنائس ثم قبض  األب البطريرك ، فأسرع توا إلى
على األب البطريرك أهانه وأودعه السجن . وطالبه باألكواب وبالثالثة آالف دينار ولم يطلقه 

 حتى دفعها . 
و بعد ذلك بقليل مات هذا الوالي وقام بعده وال آخر اشر منه إذ انه كلف المؤمنين إن 
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عالمة الصليب المجيد . اسم الوحش الذي تنبأ عنه يوحنا يرسموا على أيديهم عوض 
الثاؤلوغوس أمر إن يكون هذا في سائر البالد . وطلب من األب البطريرك إن يرسم هو أيضا 
ذ أصر رجاه األب إن يمهله ثالثة أيام ثم مضى إلى قاليته  على يده هذه العالمة فأبى ، وا 

قع في هذه التجربة . فسمع الرب صالته وافتقده وسال الرب يسوع إن ال يتخلي عنه حتى ال ي
بمرض بسيط فذهب واستأذن الوالي في الذهاب إلى اإلسكندرية فلم يسمح له ، ظنا منه انه 

إنما يتمارض ليعفي من الوشم . وبعد ذلك ألهمه الرب انه بعد أربعة أيام يتنيح فابلغ ذلك إلى 
نه جوار أجساد اآلباء القديسين . ثم تنيح تالميذه وطلب منهم أعداد مركبة لحمل جسده ودف

 بسالم فحملوا جسده ونقلوه كما طلب . 
و في زمن هذا األب كان للملكية بمصر بطريرك يسمي أنسطاسيوس وقد أثار عليه غضب 
شعبه لمسالمته لَلرثوذكسيين ومحبته لهم ، فتركهم وجاء إلى البابا ألكسندروس واعترف 

فأكرمه البابا ألكسندروس إكراما كثيرا وأراد إن يسلم إليه شئون  أمامه باإليمان األرثوذكسي
البطريركية وينفرد هو للعبادة في أحد األديرة ، فأبى األب أنسطاسيوس وقال له لو كنت ارغب 
في البطريركية لبقيت هناك فقد كنت بطريركا ولكني أريد إن اكون لك تلميذا . وأخيرا قبل إن 

رعى الرعية التي أؤتمن عليها احسن رعاية . وقد أقام األب يتسلم إحدى األسقفيات ف
 اشهر . صالته تكون معنا آمين . 9سنة و 14ألكسندروس على الكرسي البطريركي 

 45نياحة البابا ثيؤدورس 
م تنيح األب القديس ثاؤذورس بابا اإلسكندرية الخامس  118في مثل هذا اليوم من سنة 

ا بدير عند مريوط يعرف بدير طنبورة تحت إرشاد وتدبير شيخ واألربعون وكان هذا األب راهب
فاضل قديس يدعي يوأنس . وقد أوحى إليه من الروح القدس إن تلميذه تادرس سيصير يوًما 
ما بطريركا . فأخبر من يهمهم األمر ومن يلوذون به بهذا . وكان تادرس مجاهدا في عبادته 

ة اهلل للبطريركية فرعى رعية السيد المسيح افضل كامال في إتضاعه ووداعته . فأختير بإراد
رعاية . وكان مداوما على القراءة ووعظ شعبه في اغلب األيام خصوصا أيام اآلحاد واألعياد 
. واكمل على الكرسي المرقسي اثنتي عشرة سنة وتنيح بسالم . صالته تكون معنا ، ولربنا 

 المجد دائًما أبديا آمين .
 ا كيرلس أسقف أورشليمنياحة أنب برمهات11

ميالدية تنيح األب القديس األنبا كيرلس أسقف أورشليم .  081فى مثل هذا اليوم من سنة 
م خلفا لَلنبا مكسيموس أسقف أورشليم ، نظرا لعلمه  048وكان هذا األب قد أختير فى سنة 

قيصرية وتقواه ولم يلبث على كرسيه طويال حتى حصلت منازعات بينه وبين أكاكيوس أسقف 
نحو من منهما له حق التقدم على اآلخر ، وكانت حجة كيرلس فى ذلك أنه خليفة القديس 
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يعقوب أحد االثنى عشر رسواًل. وحدث أن انتهز أكاكيوس فرصة بيع األنبا كيرلس آلواني 
الكنيسة وتوزيع ثمنها على المعوزين على أثر مجاعة شديدة فى فلسطينين، فدبر المساعي 

م استأنف  059مر بنفيه من البالد . فنفى ولم يستمع أحد لدعواه . وفى سنة ليحصل على أ
دعواه أمام مجمع سلوكية ، فدعا المجمع أكاكيوس ، ليسمع منه حجته فلم يحضر فحكم 

عليه بالعزل ، وطلب إعادة كيرلس الى كرسيه فعاد ، ولكنه لم يمكث طويال ألن أكاكيوس عاد 
ع فى القسطنطينية . وشايعه األساقفة االريوسيون فعقد هذا فأغرى الملك قسطنس بعقد مجم

م ، وأصدر أمره بعزل هذا القديس مرة ثانية ولما مات قسطنس وخلفه  010المجمع فى سنة 
يوليانوس أمر بعودة األساقفة المنفيين الى كراسيهم . فعاد هذا القديس الى كرسيه فى سنة 

، ولكنه كان يقاوم االريوسيين فسعوا الى الملك م وأخذ يرعى شعبه بأمانة واستقامة  011
فالنز االريوسى حتى أبطل أمر يوليانوس سلفه ، القاضي بعودة األساقفة المنفيين الى 
كراسيهم . وهكذا عزل هذا القديس للمرة الثالثة . فبقى منفيا الى أن مات فالنز فى سنة 

الخمسين على مكدونيوس ) وهو م ولما تملك تاؤدوسيوس الكبير وجمع مجمع المئة و  019
المجمع المسكونى الثاني( حضر فيه هذا األب ، وقاوم مكدونيوس وسابليوس ، وغيرهما من 
المبتدعين . وقد ألف القديس كتبا وعظات كثيرة مفيدة فى عقائد اإليمان والتقليدات القديمة 

 ثم تنيح بسالم . صالته تكون معنا . آمين .
 سقف نقادةنياحة القديس ميخائيل أ

فى مثل هذا اليوم تنيح األب األسقف المكرم الكامل صاحب الشيخوخة الحسنة والذكر الجميل 
 األنبا ميخائيل أسقف كرسى نقادة . رحمنا اهلل بصلواته . ولربنا المجد دائًما . آمين .

 نياحة القديس يوسف الرامي
لرامة إحدى بالد اليهودية وكان فى مثل هذا اليوم أيضا تنيح البار يوسف الرامي . كان من ا

غنيا ورجال صالحا بارا وكان عضوا في مجمع السنهدريم وفي نفس الوقت تلميذاًللرب يسوع 
المسيح ولم يحضر جلسة مجمع السنهدريم لمحاكمة الرب يسوع المسيح ألنه لم يكن موافقا 

طس البنطي أن لرأى اليهود على صلبه وبعد موت السيد المسيح على الصليب طلب من بيال
يستلم الجسد الطاهر لتكفينه ودفنه فسمح له . فأنزل الجسد من على الصليب ولفه بكتان 

نقي وأشترك معه نيقوديموس بوضع كمية كبيرة من الحنوط واالطياب على جسد المخلص ثم 
وضعه يوسف في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا على باب 

ومضي . وبعد قيامة الرب الزم الرسل وبعد حلول الروح القدس باع أمالكه ووضع القبر 
ثمنها بين يدي الرسل لتوزيعها على الفقراء ثم خرج للبشارة بالسيد المسيح . ولما أكمل 

 سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
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 12ميخائيل األسكندرى ال نياحة البابا برموده0
م ( تنيح األب القديس البابا  2241مارس  19ش )  811في مثل هذا اليوم من سنة 

ميخائيل الحادي والسبعون من بطاركة الكرازة المرقسية وقد اشتاق إلى السيرة الطاهرة فترهب 
. فلما بدير القديس مقاريوس . ولبث في البرية إلى سن الشيخوخة في سيرة صالحة مرضية 

تنيح البابا غبلاير السبعون . قضى األساقفة والكهنة واألراخنةنة ثالثة شهور في البحث عمن 
يصلح خلفا له وتقدم لترشيح نفسه راهب من دير القديس مقاريوس يدعي يوأنس بن كدران 

يعاونه في ذلك األنبا يعقوب أسقف طنطا . إال أن أساقفة الصعيد وكهنة اإلسكندرية 
ة مصر لم يقبلوا ذلك ، أخيرا اتفق الجميع على إختيار ثالثة من الرهبان وهم . وأراخنةن

يوأنس أبو الفتح . وميخائيل من دير القديس مقاريوس . وسليمان الدخياري من دير 
مسري سنة  5البرموس . وألقوا قرعة بينهم فأصابت الراهب ميخائيل فرسموه بطريركا في 

( وكان شيخا جليال محبا للفقراء والمساكين . واتخذ له م  2245يوليه سنة  19ش )  812
كاتبا يحرر له ما يرسله إلى األساقفة والكهنة من العظات والتعاليم . ولما مرض توجه إلى 
دير القديس مقاريوس وهناك تنيح بسالم بعد أن أقام على الكرسي ثمانية شهور . صالته 

 تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 احة يوحنا أسقف أورشليمني

في مثل هذا اليوم تنيح األنبا يوحنا أسقف أورشليم . وقد ولد من أبوين يهوديين حافظين 
لشريعة التوراة . فهذباه وعلماه كثيرا حتى نبغ في علم الشريعة وكان يجادل المسيحيين 

يسطس  ويناظرهم فثبت له مجيء السيد المسيح وأنه اله حقيقي . فآمن على يد القديس
أسقف أورشليم ورسم شماسا . ونظرا لكثرة علمه وفضيلته انتخبوه أسقفا على أورشليم . فلما 
ملك أريانوس أمر ببناء ما هدم من المدينة ثم بني برجا على بابه لوحا من رخام مكتوبا عليه 

اسمه . ومنع المسيحيين من الصالة في الجلجثة ومن العبور في ذلك المكان ولهذا اشتد 
اعد اليهود واألمم فضايقوا المسيحيين كثيرا فأصاب هذا األب من جزاء ذلك من الباليا س

واألحزان فطلب إلى اهلل أن يضمه إليه فقبلت طلبته وتنيح بسالم بعد أن أقام على كرسي 
 األسقفية سنتين . صالته تكون معنا . آمين

 نياحة ألكسندروس أسقف أورشليم برموده21
تنيح األب القديس ألكسندروس أسقف أورشليم . هذا القديس كان أسقفا  في مثل هذا اليوم

على القبادوقية وجاء إلى أورشليم ليتبارك من األماكن المقدسة ثم يعود وكان القديس 
نركيسوس أسقف أورشليم )في القرن الثاني المسيحي( في ذاك الحين قد كبر وشأخ حتى 

ى شعبه مرارا أن يتخلى عن األسقفية فلم يقبلوا جاوز مائة وعشر سنوات . وكان قد عرض عل
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ذلك منه فلما قضى القديس ألكسندروس واجب الزيارة وعزم على العودة إلى القبادوقية مقر 
كرسيه . سمع أهل أورشليم صوتا سماويا يقول : " أخرجوا إلى الباب الخارجي وامسكوا أول 

هذا األب فامسكوه فامتنع محتجا بأنه ال الداخلين ، وأقيموه أسقفا عليكم " فخرجوا ووجدوا 
يقدر أن يترك رعيته التي أقامه السيد المسيح لرعايتها فأعلموه بالصوت الذي سمعوه وأن هذا 
أمر اهلل . فقبل وكتب إلى أهل أبرشيته بما حصل واعتذر مصرحا لهم بإقامة أسقف عوضا 

خمس سنوات وبعد نياحة عنه . وأقام بأورشليم يساعد أسقفها األنبا نركيسوس نحو 
نركيسوس استمر يرعى شعب أورشليم أحسن رعاية إلى أن قبض عليه مكسيميانوس الكافر 
وعذبه بأنواع العذاب ثم حبسه ، ولما ملك غرديانوس أطلق سراحه ولما مات وملك فيلبس 
 أطلق بقية المعترفين ، ولكن عهد السالم لم يطل إال قليال ألن داكيوس قتل فيلبس وقبض

على زمام الملك ثم أثار االضطهاد على المسيحيين وأمسك هذا القديس مع كثيرين وعذبهم 
السيما هذا األب فقد ضربه ضربا موجعا بدبابيس حادة إلى أن كسر أضالعه . ثم أمر أن 

يجذب من رجليه ويطرح في السجن فظل به إلى أن أسلم نفسه الطاهرة بيد الرب ونال 
 ن . صالته تكون معنا . آمينالملكوت المعد للقديسي

 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل
فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى 

 جنس البشر . شفاعته تكون معنا . آمين .
 10نياحة البابا أثناسيوس الرسولي ال بشنس1

( تنيح البابا العظيم األنبا أثناسيوس الرسولي  010ش )  89ن سنة في مثل هذا اليوم م
و  195العشرين من باباوات الكرازة المرقسية وقد ولد هذا األب من أبوين وثنيين نحو سنتي 

م . وحدث وهو في المكتب أن رأى بعض أوالد المسيحيين يقومون بتمثيل الطقوس  198
لبعض شمامسة واحدهم أسقفا فطلب أن يشترك المسيحية فجعلوا البعض منهم قسوسا وا

معهم فمنعوه قائلين : أن وثني وال يجوز لك األختالط بنا فقال لهم : أنا من اآلن نصراني 
ففرحوا به وجعلوه عليهم بطريركا وأجلسوه في مكان عال وصاروا يقدمون له الخضوع واتفق 

ه الحال قال للذين معه عن عبور البابا ألكسندروس في تلك الساعة فلما رآهم على هذ
 أثناسيوس البد أن يرتقي هذا الصبي إلى درجة سامية يوًما ما . 

ولما مات والد القديس أثناسيوس أتت به أمه إلى البابا ألكسندروس فعلمهما أصول الدين 
المسيحي وعمدهما وفرقا كل مالهما على المساكين ومكثا عند البابا البطريرك فعلم أثناسيوس 

الكنيسة ورسمه شماسا وجعله سكرتيرا خاصا له فتضاعفت عليه مواهب الروح وأختير علوم 
 م بعد نياحة البابا ألكسندروس  018مايو  5ش  44بشنس سنة  8للبطريركية في 
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وكان البابا ألكسندروس قد أوصي بانتخاب أثناسيوس شماسه الذي انفرد مع القديس 
لذي ظهر نبوغه في فضح أريوس في المجمع أنطونيوس أب الرهبان وأخذ منه النسك وا

 المسكوني عندما قال أريوس عن السيد المسيح ) المشابه في الجوهر ( فقال أثناسيوس
 ) المساوي في الجوهر ( وبهذا ظهر نبوغه .  

ولكن أثناسيوس بعد وفاة البابا أختفي في الجبال العتقاده بعدم أهليته لهذا المركز الخطير 
م . وقد  011ءه إلى أن عثر عليه وأحضره إلى األساقفة فرسموه بابا سنة فسعى الشعب ورا

( قائال " ان فصاحة أثناسيوس في المجمع النيقاوي  081ف 1شهد سقراط المؤرخ ) في ك 
 جرت عليه كل الباليا التي صادفها في حياته " . 

رت األمور الدينية فيها وبعد أن صار بابا رسم ألثيوبيا أول مطران لها هو األنبا سالمة فاستق
 بعد أن تبعت الكرازة المرقسية . 

 وقد نفي البابا عن كرسيه خمس سنوات 
 األولى 

عندما حأول أريوس بعد حرمه أن يرجع ثانية إلى اإلسكندرية وقدم للملك قسطنطين خطابا 
ا قبوله مملوءا بعبارات ملتبسة تأثر بها الملك وطلب من أثناسيوس البابا أعادته فرفض الباب

لما في ذلك من مخالفة لقرار المجمع المسكوني . فقام األريوسيون بإلصاق بعض التهم 
 بالبابا منها : 

 انه يساعد البابا فيلومينس الثائر على الحكومة  - 2
 انه كسر كأس القس اسكيرا وهدم مذبحه  - 1
 أنه قتل األسقف أرسانيوس واستخدم ذراعيه في السحر  - 0
 صب أيضا راهبةأنه اغت - 4

وقد برأ البابا نفسه من التهمة األولي وانعقد مجمع في صور ضد البابا أغلبه من األريوسين 
ونظر المجمع في التهم ففي األولي حرك الرب قلب القس اسكيرا الذي اتفق معهم على شهادة 

اتهم البابا الزور وبرأ البابا . وفي التهمة الثانية حضر األسقف أرسانيوس عن اتفاقهم الذي 
زورا بقتله فحفظه البابا في غرفة مجاورة وكان األريوسين قد أحضروا ذراعي ميت . وادعوا 
أنهما ألرسانيوس ولكن أرسانيوس أظهر ذراعيه للجمع وأظهر ندامته فقال األريوسيون أن 

أثناسيوس سحار استطاع أن يوجد ذراعين وهاجوا ضده فخرج أرسانيوس من وسطهم ومضى 
 للملك 

ثم نظرت تهمة الراهبة وأتوا بفاجرة ادعت هذا االدعاء على القديس فقال القس تيموثاوس من 
حاشية البابا " كيف تتجاسرين وتقولين أني نزلت ببيتك وقهرت أرادتك ؟ " فظنت أنه 

 أثناسيوس ألنها لم تكن تعرفه وقالت : " أنت هو " فافتضح أمرها . 
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لك بسبب تدخل األريوسين الذين اتهموه لدي الملك أنه يمنع أما البابا فلم يستطع مقابلة الم
تصدير الغالل من اإلسكندرية إلى الملك فأصدر الملك أمره بنفي البابا إلى تريف في فرنسا 

م حيث قابله أسقفها بإكرام جزيل ، ولكن أريوس مات ميته شنيعة  005فبراير سنة  5في 
اهلل اريوس في مرحاض عمومي حيث اندلقت ( "إنما أمات  18ف  2كما قال سقراط ) ك 

أمعاؤه وقد اعتبر الشعب هذه الميتة انتقاما للعدل اإللهي ، فلما بلغ الملك ذلك عرف براءة 
م بإعادته وهو على فراش الموت وقسمت المملكة بعده إلى  001البابا وأوصي سنة 

يطاليا  إلى قسطاس . قسطنطين الصغير على فرنسا وصارت مصر تابعة لقسطنديوس وا 
 م فاستقبله الشعب بفرح وصار كل بيت ككنيسة .  008وبتوسط قسطنطين رجع البابا سنة 

 النفي الثاني 
األريوسين لم يسكتوا ، فعقدوا مجمعا حرموا فيه أثناسيوس وعينوا بدله غريغوريوس وبعثوا 

أحتج فيه على م مجمعا باإلسكندرية  040بالقرار إلى يوليوس أسقف روما فعقد البابا سنة 
األريوسين ثم حرر رسالة دورية لجميع الكنائس فظهرت منها براءته ، ولكن األريوسين أثروا 

على فيلوغوريوس ليساعد بطريركهم لالستيالء على كنائس اإلسكندرية وأثروا على 
اإلمبراطور قسطنديوس أيضا ، فأرتاع الشعب األسكندري وقرر المقاومة إال أن األريوسين 

على الكنائس يوم جمعة الصلب وهتكوا العذارى وذبحوا كثيرين من المصلين .  هجموا
فاستغاث البابا بكل الكنائس في العالم وترك كرسيه وسافر إلى روما وانعقد مجمع في سرديكا 
وقرروا أوال براءة البابا أثناسيوس ، وثانيا تثبيت قانون مجمع نيقية ، وثالثا حرم األساقفة 

رابعا عزل غريغوريوس . وانتدبوا أسقفين ليقابال اإلمبراطور قسطاس حاكم األريوسين ، و 
إيطاليا الذي وافق على ما قرره المجمع وهدد شقيقه بالحرب ان لم يرجع أثناسيوس وفي هذه 

م فعاد البابا إلى كرسيه مرة  049األثناء قام الشواذ من المصريين بقتل غريغوريوس سنة 
ابا كما قال غريغوريوس الثيئولوغي واضع القداس " كان ازدحامها ثانية واستقبل الشعب الب

 أشبه بالنيل عند فيضانه " وأشار إلى سعوف النخل واالبسطة وكثرة األيدي المصفقة . 
 النفي الثالث : خروج البابا للمرة الثالثة بسبب قسطنديوس 

إيطاليا وأوغروا احتمل األريوسيون على مضض رجوع أثناسيوس إلى أن مات قسطاس حاكم 
صدر قسطنديوس فحكم بمجمع أريوس بنفي البابا أثناسيوس فذهب الجند إلى كنيسة السيدة 
العذراء التي بناها البابا ثاونا . وكان البابا يصلي صالة الغروب ويقول " ألن إلى األبد رحمته 

على عيونهم  فاندفع الجند بشدة إلى دأخل الكنيسة للقبض على البابا لكن اهلل وضع غشاوة
فلم يميزوه عن الشعب وانطفأت المصابيح وخرج البابا وذهب إلى الصحراء وبقي مدة مع 
اآلباء الرهبان وعين األريوسيون جورجيوس الكبادوكي أسقفا على األرثوذكس فلم يقبلوه ، 
 فاستولي على أوقاف الكنائس ، إال أن الوثنيين الذين اضطهدهم قتلوه واحرقوا جسده . 
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 البابا بسبب يوليانس ثم تركه الكرسي للمرة الرابعة .  عودة
لم يستمر الحال هكذا فقد مات اإلمبراطور قسطنديوس وقام ابن عمه يوليانس وكان يريد أن 

م ووضع شروط  011يجذب قلوب الشعب فطلب إرجاع أثناسيوس فعقد البابا مجمعا سنة 
الوثنيين فلم يلق هذا قبوال لدي يوليانس قبول األريوسيين الراجعين كما اهتم بالتبشير وسط 

الذي كان يحب الوثنيين ، فطلب القبض على أثناسيوس فخرج البابا من اإلسكندرية وركب 
مركبا إلى الصعيد فتبعه الوالي في مركب أخرى ولما اقتربت من مركب البابا سألوا عن مركب 

س ببعيد عنكم فأسرع الوالي بمركبه البابا أثناسيوس فقالوا أنها كانت ذاهبة إلى طيبة وهو لي
في طريقه ولما وصل إلى أقرب مدينة لم يعثر على أثناسيوس ألنه كان قد أختفي في مكان 

أخر ، وقد تأثر من حوله لكثرة االضطهادات التي وقعت عليه فأظهر لهم أنه في وقت 
لعادي ، ثم زاد في االضطهاد يشعر بسالم دأخلي وبازدياد شموله بنعمة اهلل أكثر من الوقت ا

قوله " ان اضطهاد يوليانس كسحابه صيف سوف تنقشع وبينما هم في هذه األحاديث أتاهم 
الخبر أن يوليانس قد قتل في حرب الفرس وقد قتله مرقوريوس أبو سيفين وقد لفظ الدم من 

 يم " جسده وهو يقول " لقد غلبتني يا ابن مر 
 يدا عن كرسيه ، وذلك في مقبرة أبيه عودة البابا وانفراده للمرة الخامسة بع

م أصدر  011بعد أن قتل يوليانوس تولى يوبيانس ثم تولى فالنز وكان أريوسيا وفي سنة 
قرارا بنفي البابا فاضطر أن يهجر اإلسكندرية ويختفي في مقبرة والده . قتل في أثنائها الملك 

األقباط فقرر رفع االضطهاد  ثالثين أسقفا من الموالين ألثناسيوس . ومع هذا رأى صالبة
عادة أثناسيوس إلى كرسيه سنة   م  018عنهم وا 
سنة إال أنه لم يقصر في واجباته ولثبات البابا  11ومع أن أثناسيوس كان قد بلغ من العمر 

في الحق أتى المثل اإلفرنجي " أثناسيوس ضد العالم " . وللبابا أثناسيوس كتب عدة عن 
غيرها ، وقد قرظ األنبا قزمان هذه المؤلفات في قوله : من يجد األريوسيين وفي التجسد و 

شيئا منها فليكتبه حاال على قرطاس ومن لم يجد فليدونه على ثيابه ، وهذا البابا هو أول من 
لبس زي الرهبنة من يد القديس أنطونيوس وجعله زيا لكل البطاركة واألساقفة وهو الذي رسم 

نيح بسالم بعد أن قضى على الكرسي المرقسي خمسا القديس أنطونيوس قسا فقمصا وت
 وأربعين سنة . 

 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 ميالد أنبا شنودة رئيس المتوحدين

 في هذا اليوم تذكار ميالد أنبا شنودة رئيس المتوحدين 
"أرشمندريت" ُيعتبر أهم شخصية تمثل رهبنة الشركة في مصر بعد القديس باخوميوس . ُدعي 

أي رئيس المتوحدين ، ألنه كان يمارس حياة الوحدة من حين إلي آخر . لقد شجع بعض 
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رهبانه علي االنسحاب إلي البرية بعد سنوات قليلة من ممارستهم حياة الشركة ، دون قطع 
ما عالقتهم بالدير تماًما . بينما رأي القديس باخوميوس في "الشركة" ُذروة السمّو الرهباني ، أ
 القديس شنودة فيراها مرحلة انتقالية ُتعد النفوس الناضجة لحياة المتوحدين األكثر نسًكا .

عاًما )القرن  51كان رئيًسا للدير األبيض في إتريب في صحراء طيبة ، ألكثر من 
راهبة ، كما أخبرنا تلميذه وخلفه القديس  2800راهًبا و 1100الرابع/الخامس( . قاد حوالي 

 ويصا . 
 م رافق القديس األنبا شنودة القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس المسكوني 402ي سنة ف

لم يقبل في ديره أجنبًيا ليلتحق بجماعاته الرهبانية ، بل كان جميع رهبانه من األقباط 
األصليين . لهذا عزف كثير من األوربيين ذكر اسمه في الفترة الخاصة بآباء البرية ، كما لم 

 يًئا من أعماله علي مدي قرون طويلة .يترجموا ش
ته  صبوَّ

"شنودة" هو الشكل الصعيدي السم رئيس المتوحدين الذي عاش في الصعيد . لم يستعمل 
غير اللهجة الصعيدية في كتاباته وخطبه وحديثه اليومي ، أما الشكل البحيري السمه فهو 

 شنوتي ومعناها خادم اهلل أو المكّرس لّله .
أبوين مسيحيين تقيين ، رّبيا ابنهما على المبادئ المسيحية الُمثلى ، وكان  ُولد شنودة من

لوالده حقل يشتغل فيه مع فالحيه ، كذلك كان يملك قطعاًنا من الغنم ، فرأى أن يدّرب ابنه 
على العمل منذ حداثته ، فأرسل شنودة ليرعى الغنم وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره . وكان 

رعاة طيلة النهار ويعطيهم طعامه الخاص بداًلمن أن يأكله ، وعند غروب الصبي ُيالزم ال
الشمس بداًلمن أن يعود ألبويه مباشرة ، كان يقف إلى جانب بئر ويصلي حتى ساعة متأخرة 

 من الليل .
 مع خاله بيجول

إذ علم والده بمسلكه هذا استصحبه إلى خاله الراهب المعروف األنبا بيجول ، ولما وصل 
نان إلى الدير قال له والد شنودة: "بارك يا أبي هذا الصبي" ، ولكن األنبا بيجول أخذ يد االث

شنودة ووضعها على رأسه قائاًل: "أنا الذي يجب أن ينال البركة من هذا الصبي ألنه إناء 
مختار للسيد المسيح ، الذي سيخدمه بأمانة كل أيام حياته" . فلما سمع أبو شنودة هذه 

اير قلبه فرًحا واستودع الولد خاله ، فنشأ شنودة منذ صباه في دير خاله ، ومنه الكلمات تط
 اقتبس كل الفضائل المسيحية .

ظّل شنودة يجاهد في سبيل الكمال الروحي بالصوم والصالة والصبر والتواضع ، وكان نشيًطا 
ه باهتمام زائد يؤدي جميع الواجبات الرهبانية المفروضة عليه بهمة نادرة ، وكان خاله يرقب

ويفرح لنموه السريع في العلم والفضيلة . وازداد فرحه بسبب ما رآه في رؤى الليل ، فقد سمع 



 األيام )  اليوم الثالث من شهر أبيب(القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
776 

مالك الرب يقول له: "البس الراهب الشاب شنودة اإلسكيم المقدس" ، فقام في الصبح باكرًا 
 جًدا وصلى صالة اإلسكيم المقدس ومنطقه به . 

ي الدير األحمر حيث كان خاله أًبا للرهبان ، ولما رأى وخالل هذه السنوات عاش شنودة ف
شنودة أنه نال كرامة اإلسكيم ضاعف جهوده وأمعن في دراسة األسفار اإللهية ، ولم يقتصر 
على دراستها لنفسه بل أخذ ُيعّلمها للرهبان والمدنيين الذين كانوا يفدون على الدير لوفاء ما 

 وُيعّلمهم مثّبتًا إياهم على اإليمان األرثوذكسي .عليهم من نذور ، فكان يجمعهم حوله 
 األرشمندريت

في أحد األيام سمع الرهبان الشيوخ صوتًا يقول: "لقد أصبح شنودة أرشيمندريت" )أي رئيًسا 
للمتوحدين( ، وكانت غيرة شنودة المتقدة وقداسته الفائقة واالستعالنات اإللهية العديدة التي 

بًبا في اجتذاب عدد وفير من الناس إليه ، جاءوا ليعيشوا معه منحها له اآلب السماوي س
تحت رعايته وليتعلموا منه الفضائل المسيحية . فلما انتقل األنبا بيجول إلى بيعة األبكار 

 انتخبوا شنودة خلًفا له . 
 نظامه الرهباني

عليها رهبانه مع أن األنبا شنودة اتبع نظام الرهبنة السائد في مصر إال أنه وضع خطة يسير 
، بها بعض االختالفات تتعلق بنظام طالبي الرهبنة ، ونظام اإلدارة ، وقانون العبادة ، 

واالهتمام بالتعليم والعمل اليدوي ، ونظام العزلة جامًعا بذلك بين الرهبنة األنطونية والرهبنة 
 الباخومية .

مي ، فقد اتسم بحزم أشد ، يختلف نظام الشركة الذي أقامه القديس شنودة عن النظام الباخو 
 وتتلخص خطوطه الرئيسية في النقاط التالية:

. يقضي طالب الرهبنة فترة اختبار في بيوت خارج أسوار الدير وليس داخلها كما في  2
النظام الباخومي . ويكتب طالب الرهبنة تعهًدا يوقع عليه قبل رهبنته ، ويتلوه أمام االخوة 

 لتعهد في أرشيف الدير .داخل الكنيسة ، ويحفظ هذا ا
. كان كل دير يديره أب ، هذا بدوره يخضع لَلرشمندريت كأب لكل األديرة . وتقام أربعة  1

اجتماعات عامة لكل الرهبان سنوًيا ، يحضرها أيًضا المتوحدون ، وذلك لمناقشة أوضاع هذه 
 األديرة .

قبل البدء في أعمالهم .  . من جهة العبادة ، تتلو كل جماعة من الرهبان صلوات قصيرة 0
وتتكون الصلوات الخاصة من المزامير والتسابيح الكنسية ، ُتتلي في القاللي بإرشاد األب 
الروحي، أما الصلوات الجماعية فيجتمع الرهبان أربع مرات لهذا الغرض: في الصباح وعند 

ن إال في الظهر وعند الغروب وبالليل . يجتمعون وينصرفون في هدوء كامل ، ال يفكرو
 الصلوات التي يتلونها .
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بجانب هذه الصلوات تقام ليتورجيا االفخارستيا أسبوعًيا . كان ُيسمح للعائالت وكل الشعب 
المحيط باألديرة أن يزوروا األديرة في السبوت للتمتع بخدمة "العشية" وسماع العظة ، كما 

ن الرهبان يقدمون الطعام يشتركون في القداس اإللهي مع الرهبان في أيام اآلحاد . وكا
 للجماهير ، وكان القديس أنبا شنودة يعظهم بنفسه .

أنشأ مدرستين في الدير األبيض ، وشجع الرهبان علي التعلم ، إذ آمن أن التعليم هو السالح 
 الفعال ضد العادات الوثنية ، كما شعر بالمسئولية نحو تأسيس مدارس في القرى المجاورة .

في عصر يتأجج بنيران األحداث: ففيه انعقدت ثالثة مجامع هي مجمع  عاش األنبا شنودة
أفسس المسكوني الثالث ، الذي حضره مصاحًبا للبابا كيرلس عمود الدين ، ومجمع أفسس 
الثاني ومجمع خلقيدونية الذي شق الكنيسة المقدسة ، وفيه أيًضا زالت الوثنية نهائًيا ، بعد 

لجاحد عبثًا أن يعيدها إلى الوجود ، وفيه أيًضا تحققت أن حاول اإلمبراطور يوليانوس ا
القومية المصرية ، إذ وقف المصريون جميًعا كتلة واحدة ضد الملكية الدخيلة ولم يرضوا بها 

 حتى عندما اصطبغت بالصبغة الدينية . 
 قائد كنسي سياسي )ضد االستعمار البيزنطي(
لة منذ صباه إال أنه شاطر العالم حياته ، إذ كان مع أن القديس األنبا شنودة كان شغوًفا بالُعز 

يرقب األحداث والتقلبات السياسية بدقة واهتمام ، مدرًكا أن التلميذ المخلص للمسيح هو من 
يوصل رسالته إلى غيره من بني اإلنسان . وحين جال ببصره حوله رأى بني قومه يرزحون 

خاوف توحيها إليهم الوثنية ، وعبودية تحت أثقال من العبودية المرة: عبودية األوهام وم
للحكام البيزنطيين الذين كانوا يمتصون دماء الشعب الكادح ويسلبهم عرق جباههم ، صمم 
على أن يكّرس لتحريرهم . بدأ بتحريرهم من مخاوفهم بأن بّين لهم أن العناية اإللهية تقيهم 

و العريان ، ويداوي المريض ، كل أذى ، وقرن تعليمه بالعمل ، فكان ُيطعم الجائع ، ويكس
ويأوي الغريب . وفوق هذا كله فقد كان يذهب بنفسه مع المظلوم من المصريين إلى ساحة 
القضاء ليترافع عنه شخصًيا ، فإن لم يفلح في إقرار العدالة توجه بالشكوى إلى اإلمبراطور 

 رأًسا ، ولم يهدأ له بال حتى ينال المظلوم حّقه . 
ثار الجمهور بقوله: ]قلوب الحكام المملوءة شرًا وخداًعا وظلًما وطمًعا . لهم في اجتماع عام أ

هدف واحد هو جمع المال علي حساب الفقراء الذين هم الضحية . من يقدر أن يحصي 
األتعاب التي يالقيها الشعب من هؤالء الحكام؟ فإنني أعرف بعًضا لم يجدوا طعاًما ليأكلوا هم 

يريدون أن يقيموا من المصريين عبيًدا لهم ، يضعون النير علي  وحيواناتهم . أظن أنهم
 أكتافهم .

لما كان اهلل قد حباه المقدرة على الكتابة والخطابة فقد استخدم هذه الموهبة ليستثير روح 
القومية في الشعب ، فكان ال يخاطب الجماهير إال باللغة القبطية بلهجتها الصعيدية ، وبهذا 



 األيام )  اليوم الثالث من شهر أبيب(القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
778 

صميم ألهب صدورهم حماسة ، وأيقظ وعيهم القومي وجعلهم يدركون ما في اللسان المصري ال
مصريتهم من كرامة . وكانت هذه النار التي أوقدها األنبا شنودة هي القوة الدافعة ، التي 
مّكنت المصريين من أن يقفوا أمام وجه حكامهم المستعمرين ، تلك الوقفة الحاسمة في 

فضوا أن يحنوا هامتهم لإلمبراطور مركيان ، حين زعم أنه مجمع خلقيدونية المشئوم ، حيث ر 
يستطيع أن يفرض عليهم مذهبه الخلقيدوني ، الذي يخالف عقيدتهم األرثوذكسية التي 

 تعلموها من آبائهم .
 ُمصلح اجتماعي روحي

ترتبط العبادة عند القديس شنودة بالحياة االجتماعية . فالدين هو حب عملي وتقوي . لهذا لم 
عزل القديس شنودة ورهبانه اآلالف عن المجتمع المصري . نذكر علي سبيل المثال عندما ين

أغار الغزاة علي صعيد مصر وسبوا اآلالف من الشعب ، قابل الغزاة وأقنعهم أن يأخذوا الغنائم 
ويتركوا النفوس . ثم فتح ديره للمسببين البالغين آالًفا من النفوس ليستقروا هناك لمدة ثالثة 

هور . كّرس الرهبان وقتهم لخدمتهم . وقام سبعة من األطباء الرهبان بتضميد الجروح . ش
طفاًل. أكلت الجماهير  51شخًصا ُدفنوا بالدير ، بينما ُولد بالدير  94خالل هذه الفترة مات 

أردًبا من القمح مع كميات ضخمة من العدس والزيت والفول . . . بهذا يمكننا أن  8500
الضيوف الذين عاشوا في الدير هذه المدة الطويلة . وكيف آمن الرهبان بالحب نتصور عدد 

 العملي كأهم من أي قانون أو تدبير رهباني .
 اهتمامه بالراهبات

لم يكن األنبا شنودة أًبا للعديد من الرهبان فحسب ، بل كان أًبا أللف وثمانمائة راهبة أيًضا ، 
رشادهن وتثبيتهن على وقد كتب لهؤالء الراهبات رسائل عديد ة الغرض ، منها تعليمهن وا 

اإليمان القويم . ومع أنه كان أًبا لهذا العدد الوفير من الرهبان والراهبات إال أنه ظل يمارس 
حياة العزلة باستمرار ، ولذلك تأّهل ألن ينال لقب "رئيس المتوحدين" ، فكان يقضي بعًضا من 

 م يكن أحد يجرؤ على االقتراب منه أثناء هذه العزلة .الوقت في كل سنة منقطًعا بمفرده ، ول
قد عاش األنبا شنودة حتى بلغ الثامنة عشرة بعد المائة ، قضى ستة وستين عاًما منها 

رئيًسا لبضعة أديرة ، بعضها للرهبان وبعضها للراهبات ، وقد منحه اهلل مع هذا العمر الطويل 
 هوادة منذ أن تسلم قيادة الدير األحمر عن خاله الصحة والعافية ، فظل طيلة حياته يعمل بال

األنبا بيجول ، كما نجح بجهاده المتواصل وهمته في أن يثبت نظام أديرته ، وأن يسلم الشعلة 
وّهاجة إلى تلميذه ويصا ، كذلك نجح نجاًحا باهرًا في أن يوقظ في مواطنيه عاطفتهم نحو 

 بالدهم .
القبطية األرثوذكسية كنيسة نسك .صالته تكون معنا  القمص تادرس يعقوب ملطي : الكنيسة

 و لربنا المجد دائًما أبديا آمين .
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 18نياحة البابا ميخائيل األول  بشنس00
م ( تنيح األب القديس البابا  2201مايو سنة  15ش )  828في مثل هذا اليوم من سنة 

عالما فاضال تأدب بكتب ميخائيل الثامن والستون من باباوات الكرازة المرقسية وقد كان 
الكنيسة منذ صغره وحفظ أكثرها فاشتاقت نفسه الطاهرة إلى التعبد هلل فخرج إلى البرية وترهب 
بدير القديس مقاريوس وبعد عدة سنوات رسم قسا ثم خرج إلى ناحية سنجار وحبس نفسه 

وقع في مغارة هناك أكثر من عشرين سنة وهو يجاهد جهادا عظيما حتى ذاعت فضائله ف
 ش  809بابه سنة  21عليه اإلختيار للكرسي البطريركي فتواله في 

( بعد أن أقر باإليمان المستقيم وتعهد بافتقاد إكليروس اإلسكندرية  2091أكتوبر سنة  9) 
وكنائسها بنوع خاص وباجتناب السيمونية )هذه اللفظة اتخذوها من اسم سيمون الساحر 

 نه كان يريد أن يشتري مواهب الروح القدس بالفضة ( الذي قال عنه كاتب سفر األعمال أ
عادة ما كان اغتصبه البابا السابق عبد المسيح لذاته من الكنائس )كنيسة المعلقة والشهيد  وا 

مرقوريوس أبو سيفين والسيدة العذراء بحارة الروم والمالك ميخائيل بالجيزة ثم دير الشمع 
 ودير الفخار ( 

يرة الصالحة العفيفة لم يقتن درهما وال دينارا وما كان يحصل عليه وسار في البطريركية الس
من أموال األديرة المقررة له كان يقتات منه باليسير والجزء األكبر كان يصرفه في إطعام 

الفقراء والمساكين كما كان يقوم بسداد الضرائب عن العاجزين عن أدائها وقد جدد من ماله 
ان مداوما على وعظ الشعب وتعليمه ولما أكمل سعيه أسلم روحه أوان وكتبا كثيرة للكنائس وك

بيد الرب الذي أحبه وكانت جملة حياته في البطريركية تسع سنوات وسبعة أشهر وسبعة 
 عشر يوًما . صالته تكون معنا . آمين

 نياحة القديس فورس الرسول أحد السبعين
وقد خدم هذا الرسول السيد المسيح في مثل هذا اليوم تنيح الرسول فورس أحد السبعين رسوالً 

مدة ثالث سنوات وبعد صعوده خدم التالميذ األطهار وامتَل من نعمة المعزي ثم خدم بولس 
وحمل رسائله إلى بالد كثيرة وعلم الكثيرين من اليهود واألمم وعمدهم وجال في شرق البالد 

ن معنا ، ولربنا المجد دائًما . وغربها ونالته شدائد وأحزان كثيرة ثم تنيح بسالم بركاته تكو
 آمين

 " 00نياحة البابا ثاؤدوسيوس " بؤونه18
م ( تنيح القديس ثاؤدوسيوس  511يونيو سنة  11ش )  180في مثل هذا اليوم من سنة 

البطريرك الثالث والثالثين من باباوات الكرازة المرقسية . وذلك أنه بعد نياحة تيموثاوس أجتمع 
ألرثوذكسي ورسموا هذا األب بطريركا وكان عالما حافظا لكتب الكنيسة األساقفة والشعب ا
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وبعد أيام أثار عليه عدو الخير قوما أشرارا من أهل المدينة وأخذوا فاكيوس رئيس شمامسة 
كنيسة اإلسكندرية ورسموه بطريركا بمعاونة يوليانوس . الذي كان البابا تيموثاوس قد حرمه 

.ولما رسم فاكيوس نفوا البابا ثاؤدسيوس إلى جرسيمانوس وكان لموافقته لمجمع خلقيدونية 
القديس ساويرس األنطاكي يقيم في سخا من بالد مصر وكان يعزيه ويصبره ذاكرا له ماجري 
للرسل وليوحنا ذهبي الفم . وبعد ستة أشهر من نفيه ذهب إلى مليج وأقام بها سنتين وبعد 

لبوا منه أن يأمر بإعادة راعيهم الشرعي وطرد ذلك تقدم أهل اإلسكندرية إلى الوالي وط
فاكيوس الدخيل ووصل الخبر إلى الملك يوستينيانوس والملكة المحبة لإلله ثيؤدورة . فأرسلت 

تسأل عن صحة رسامة البابا ثاؤدسيوس حتى إذا كانت طبق القانون يتسلم كرسيه فعقدوا 
اؤدسيوس رسم باتفاق األساقفة مجمعا من الشعب ومائة وعشرين كاهنا وأجمعوا على أن ث

والشعب وفقا للقانون . وكان فاكيوس حاضرا في المجمع فوقف معترفا بأنه هو المعتدي 
وطلب مسامحته على أن يبقي رئيس شمامسة كما كان قبال وأرسلوا للملكة بذلك غير أنه لما 

يقول : " إذا اتفق كان الملك موافقا على معتقده غير الصحيح فكتب إلى نائبه في اإلسكندرية 
ذ  معنا البطريرك ثاؤدسيوس في اإليمان فتضاف إليه مع البطريركية الوالية على اإلسكندرية وا 
لم يوافق يخرج من المدينة " فلما سمع البطريرك هذا القول قال : " كما قال الشيطان للسيد 

ت وسجدت لي " المسيح بعد ما أراه جميع ممالك العالم ومجدها أعطيك هذه جميعها أن خرر 
( هكذا اآن ثم خرج من المدينة ومضى إلى الصعيد وأقام هناك يثبت الشعب 9 - 8:  4)مت 

، بعد ذلك استدعاه الملك إلى القسطنطينية فذهب إليها مع بعض الكهنة العلماء فتلقاه الملك 
 بإكرام عظيم وأجلسه في مكان ممتاز وأخذ يتملقه ويخاطبه بلطف لكي يوافق على معتقد

ذ لم يوافقه نفاه إلى صعيد مصر وأقام عوضا عنه شخصا يسمي بولس  مجمع خلقيدونية وا 
فلما وصل هذا إلى اإلسكندرية لم يقبله أهلها ولبث سنة لم يتقرب إليه إال نفر قليل . ولما 
وصل هذا اآلمر إلى الملك آمر بإغالق الكنائس حتى يخضعوا للبطريرك الذي عينه الملك 

كنيسة على اسم القديس مرقس خارج المدينة وأخري على اسم القديسين  فبني المؤمنون
 قزمان و دميان وكانوا يتقربون فيهما ويعمدون أوالدهم . 

ولما سمع الملك بذلك عاد فأمر بفتح الكنائس فلما سمع البابا ثاؤدسيوس بهذا اآلمر خشي 
هم على اإليمان المستقيم أن يكون الملك قد قصد بذلك أن يستميلهم فكتب لهم رسالة يثبت

ويحذرهم من خداع ذلك المخالف . وأقام في المنفي ثمان وعشرين سنة في صعيد مصر وأربع 
سنوات في مدينة اإلسكندرية وأمضي في البطريركية واحدا وثالثين سنة وأربعة أشهر وخمسة 

 نعشر يوًما وقد وضع هذا البابا ميامر وتعاليم كثيرة صالته تكون معنا . آمي
 تذكار تكريس كنيسة األنبا صرابامون أسقف نيقيوس

في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس كنيسة الشهيد األنبا صرابامون أسقف نيقيوس . صالته 
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 تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 نياحة البابا ألكسندروس بطريرك القسطنطينية مسرى28

لقديس ألكسندروس بطريرك مدينة م تنيح األب ا 400في مثل هذا اليوم من سنة 
القسطنطينية . كان قديسا فاضال ونالته شدائد كثيرة من شيعة أريوس وذلك أنه لما جدد 
القديس أثناسيوس الرسولي بابا اإلسكندرية العشرين حرم أريوس فذهب أريوس هذا إلى 

أثناسيوس .  القسطنطينية وتظلم إلى الملك قسطنديوس ابن الملك البار قسطنطين من البابا
ولما لم يقبل تظلمه لدى الملك . طلب إليه أريوس أن يوعز إلى األب ألكسندروس بقبوله في 

شركة الكنيسة . فأرسل الملك إلى هذا األب قائال : " أن أثناسيوس قد خالفنا بعدم قبوله 
رنا بحل أريوس ، وأنت تعلم أننا نحن الذين قدمناك إلى هذه الوظيفة ، فال تخالفنا وطيب خاط

أريوس " فأجابه : " ان الكنيسة ال تقبله ألنه ال يعبد الثالوث األقدس " فقال له الملك : أنه 
اعترف أمامي بالثالوث األقدس وان االبن مساو لَلب في الجوهر " . فأجابه القديس : " إذا 

ه ، كان قد اعترف هكذا فليكتب اعترافه بخطه " فاستحضر الملك أريوس وكتب إيمانه بخط
ولكن على خالف ما يبطن . واستحلفه على اإلنجيل أن هذا اعتقاده فحلف كذبا فقال الملك 
لَلب ألكسندروس " ماذا لك عليه بعد أن كتب إيمانه بخطه ثم أقسم عليه ؟ " فأجابه " أن 

البابا أثناسيوس قد جدد حرم أريوس الذي وقع عليه أبوك مع اآلباء الثالثمائة وثمانية عشر 
ه وشيعته من اإلسكندرية فأمهلني أسبوعا حتى إذا لم يطرأ على أريوس تغير يكون قسمه ونفا

صادقا وكتابته حقيقة . وبعد ذلك أنا أقبله في شركة الكنيسة " فوافقه الملك على ذلك ولما 
خرج األب البطريرك فرض على شعبه أن يصوموا معه سبعة أيام وأن يصلوا إلى اهلل حتى 

خطية أريوس . ولما أنتهى اأٍلسبوع أخذ الهراطقة أريوس ليلة األحد  يخلص كنيسته من
وطفقوا يسيرون به شوارع المدينة فرحين بأن زعيمهم سيقبل في الكنيسة ولما كان الصباح 

دخل أريوس الكنيسة . وجلس أمام الهيكل مع الكهنة ، ثم دخل األب ألكسندروس وهو حزين 
القداس شعر أريوس بمغص فخرج مسرعا إلى المرحاض ، ال يدري ماذا يعمل وعندما ابتدأ 

وهناك نزلت أمعاؤه من جوفه . ولما استبطأه أتباعه ذهبوا إليه فوجدوه قد مات فاستولى 
عليهم الخزي ومجد المؤمنون المسيح الذي ال يتخلى عن كنيسته . وتعجب الملك من ذلك 

ت قداسة األب ألكسندروس وعرف أن أريوس كان كاذبا في كتابته وفي قسمه . وتحقق
واستقامة إيمانه . واعترف جهارا أن جوهر الثالوث واحد . وأكمل هذا األب حياته في سيرة 

 فاضلة حتى وصل إلى شيخوخة صالحة وتنيح بسالم . 
 صالته تكون معنا . آمين

 إستشهاد القديس ودامون األرمنتي
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نت . كان في بيته ومعه ضيوف في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ودامون من مدينة أرم
من عابدي األوثان . فقال بعضهم لبعض : " هوذا قد سمعنا أن امرأة وصلت إلى بالد 

األشمونين ومعها طفل صغير يشبه أوالد الملوك " وقال آخرون هل هذا الطفل جاء إلى البالد 
وركب المصرية ؟ وصار كل منهم يتحدث عن الصبي . فلما انصرف الضيوف نهض ودامون 

دابته ووصل مدينة األشمونين ، ولما وصل أبصر الطفل يسوع مع مريم أمه سجد له . فلما 
رآه الطفل تبسم في وجهه وقال له : " السالم لك يا ودامون . قد تعبت وأتيت إلى هنا لتحقيق 

ما سمعت من حديث ضيوفك عني لذلك سأقيم عندك ويكون بيتك مسكنا لي إلى األبد " 
يس ودامون وقال : " يا سيدي أني اشتهي أن تأتي إلى وتسكن في بيتي وأكون فاندهش القد

لك خادما إلى األبد " فقال له الصبي : " سيكون بيتك مسكنا لي ، أنا ووالدتي إلى األبد ألنك 
إذا عدت من هنا وسمع عابدو األوثان أنك كنت عندنا يعز عليهم ذلك ويسفكون دمك في 

ك عندي في ملكوت السموات إلى األبد مكان الفرح الدائم الذي ليس بيتك فال تخف ألني أقبل
له انقضاء وأنت تكون أول شهيد في بالد الصعيد . " فقام الرجل وسجد للسيد المسيح فباركه 

 ثم انصرف راجعا إلى بيته . 
فلما عاد ودامون إلى أرمنت سمع عابدو األوثان بوصوله وشاع الخبر في المدينة أن 

ار يسوع . فجاءوا إليه مسرعين وقالوا : هل الكالم الذي يقولونه عنك صحيح ؟ ودامون ز 
فقال لهم : " نعم أنا ذهبت إلى السيد المسيح باركني وقال لي : أنا أتى وأحل في بيتك مع 

والدتي إلى األبد " فصرخوا كلهم بصوت واحد وأشهروا سيوفهم عليه . ونال إكليل الشهادة في 
  مثل هذا اليوم .

ولما أبطلت عبادة األوثان وانتشرت المسيحية في البالد قام المسيحيون وجعلوا بيته كنيسة 
على اسم السيدة العذراء مريم وابنها الذي له المجد الدائم . وهذه الكنيسة هي التي تسمى 

 الجيوشنه وتفسيرها " كنيسة الحي " بظاهر أرمنت وهي باقية إلى اآلن . 
 سيدتنا مريم العذراء والدة اإللهاهلل يرحمنا بشفاعة 

 
حلووف الوورب ولوون ينوودم، أنووك أنووت هووو الكوواهن إلووى األبوود علووى طقووس  " -(:8،1،5: 209مووزمزمووور العشووية )

 " ملشيصاداق، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا
  ز و  قاا يم:

  اتو (17 قجع  ز و  ذان  يوا )
 -(:29-20:21متإنجيل العشية )

لى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني انا ابن و لما جاء يسوع ا -20  " 
 االنسان.
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 فقالوا قوم يوحنا المعمدان و اخرون ايليا و اخرون ارميا او واحد من االنبياء. -24 
 فقال لهم و انتم من تقولون اني انا. -25 
 فاجاب سمعان بطرس و قال انت هو المسيح ابن اهلل الحي. -21 
فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحما و دما لم يعلن لك لكن ابي الذي في  -21 

 السماوات.
 و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها. -28 
طوا فوي السوماوات و كول موا و اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطوه علوى االرض يكوون مربو  -29 

 " تحله على االرض يكون محلوال في السماوات
 إنجيل قاا يم:

 ؤالء قا عاة حافظوق عل" قني اا قاصحيح ضب قاا سردات قاتد  ناندت ت د   دلص = وأنتم من تقولون إني أنا
اددا ءددلساا قاحددل قا ءدديح  وقا ءدديح ندد قه  نددا  ات ددًا ذ ددالق نددؤ ا ونيددف نددؤ ا ذدده  و ا  ددؤالء ذسا نددم وأءددا دم ا

ما تربطوه علوى األرض يكوون مربوطوًا فوي السوموات. وموا تحلوه علوى األرض يكوون محلوواًل فوي وقا ذس نءد ع  
 و ا نانوق يح  وا قاا قسرم قاليا يص وا عل"   سراتاا = السموات

 
فخير  أمسكت بيدي اليمنى، وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني، وأنا " -:(12،28،21: 11مز)مزمور باكر 

 " لي االلتصاق باهلل وأن أجعل على الرب إتكالى، ألخبر بكل تسابيحك فى أبواب ابنة صهيون. هلليلويا
  ز و  ذان :

 ضب قاا قسرمث أعسيت  وة ال عاة ف   وقجام نل  و  قا   = أمسكت بيدي اليمين
 قا وح ناا ي  ب  ؤالء قا عاة نيف ي بوا عل" قاا قسرم = بمشورتك أهديتني

 .وأنا فخيٌر لي اإللتصاق باهلل لق قا جب  اب ال عاة ق  ناء الاك  = لمجد قبلتنيوبا
 

 -(:15-21:25يوإنجيل باكر )
 بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. -21 " 
 ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. -28 
م لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته و لكن النك -29 

 لذلك يبغضكم العالم.
اذكروا الكالم الذي قلته لكم ليس عبد اعظم من سيده ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم و ان  -10 

 كانوا قد حفظوا كالمي فسيحفظون كالمكم.
 لذي ارسلني.لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي النهم ال يعرفون ا -12 
 لو لم اكن قد جئت و كلمتهم لم تكن لهم خطية و اما االن فليس لهم عذر في خطيتهم. -11 
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 الذي يبغضني يبغض ابي ايضا. -10 
لو لم اكن قد عملت بينهم اعماال لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطية و اما االن فقد راوا و  -14 

 ابغضوني انا و ابي.
 "  لكلمة المكتوبة في ناموسهم انهم ابغضوني بال سببلكن لكي تتم ا -15 

 إنجيل ذان 
لوو كنوتم مون العوالم لكوان العوالم يحوب خاصوته.  ؤالء قا عاة ن ا  أينا  اءوق نييد   دا قا دبقئب ادلاك نءد ع  ندا  

 ت  يل  له عا قات  يل انا أيضًا قا ءيح إلتا  قا عاة فاا للداء قا= ولكن .. يبغضكم العالم. أنا أخترتكم
 

 -(:22:5-5:4كو1البولس )
 (28-5:4كو1)
 فاننا لسنا نكرز بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربا و لكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع. -5 " 
الن اهلل الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا النارة معرفة مجد اهلل في وجه  -1 

 يسوع المسيح.
 الكنز في اوان خزفية ليكون فضل القوة هلل ال منا.و لكن لنا هذا  -1 
 مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين. -8 
 مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين. -9 
 حاملين في الجسد كل حين اماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا. -20 
 االحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع ايضا في جسدنا المائت.الننا نحن  -22 
 اذا الموت يعمل فينا و لكن الحياة فيكم. -21 
 فاذ لنا روح االيمان عينه حسب المكتوب امنت لذلك تكلمت نحن ايضا نؤمن و لذلك نتكلم ايضا. -20 
 نحن ايضا بيسوع و يحضرنا معكم.عالمين ان الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا  -24 
 الن جميع االشياء هي من اجلكم لكي تكون النعمة و هي قد كثرت باالكثرين تزيد الشكر لمجد اهلل. -25 
 لذلك ال نفشل بل و ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. -21 
 ابديا. الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد -21 
و نحن غير ناظرين الى االشياء التي ترى بل الى التي ال ترى الن التي ترى وقتية و اموا التوي ال تورى  -28 

 "  فابدية.
 (22-2:5كو1)
الننا نعلم انه ان نقض بيت خيمتنا االرضي فلنا في السماوات بناء من اهلل بيت غير مصنوع بيد  -2  "

 ابدي.
 مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء.فاننا في هذه ايضا نئن  -1 
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 و ان كنا البسين ال نوجد عراة. -0 
فاننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين اذ لسنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها لكي يبتلع المائت  -4 

 من الحياة.
 روح.و لكن الذي صنعنا لهذا عينه هو اهلل الذي اعطانا ايضا عربون ال -5 
 فاذا نحن واثقون كل حين و عالمون اننا و نحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب. -1 
 الننا بااليمان نسلك ال بالعيان. -1 
 فنثق و نسر باالولى ان نتغرب عن الجسد و نستوطن عند الرب. -8 
 لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده. -9 
النه ال بد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا  -20 

 كان ام شرا.
فوواذ نحوون عووالمون مخافووة الوورب نقنووع النوواس و امووا اهلل فقوود صوورنا ظوواهرين لووه و ارجووو اننووا قوود صوورنا  -22 

 " ظاهرين في ضمائركم ايضا
 قاذوا :

علدد" قاا قسرددم، اددلاك فضددل قارددوة هلل ال  نددا  و ناددا تح لددوق أال ددًا عظي ددم نءدد ع  قادد بوب = اهلل أضوواء فووي قلوبنووا
 .فالموت إذًا يعمل فينا والحياة فيكم

 
 -(:1:0-28:1بط2الكاثوليكون )

 (0-28:1بط2)
 ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. -28  " 
 فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو اهلل يحتمل احزانا متالما بالظلم. الن هذا -29 
النه اي مجد هو ان كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل ان كنتم تتالمون عاملين الخير فتصبرون  -10 

 فهذا فضل عند اهلل.
 ه.النكم لهذا دعيتم فان المسيح ايضا تالم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطوات -12 
 الذي لم يفعل خطية و ال وجد في فمه مكر. -11 
 الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا و اذ تالم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. -10 
الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته  -14 

 شفيتم.
 " .لكنكم رجعتم االن الى راعي نفوسكم و اسقفهاالنكم كنتم كخراف ضالة  -15 
 (1-2:0بط2)
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كذلكن ايتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى و ان كان البعض ال يطيعون الكلمة يربحون بسيرة  -2 إل
 النساء بدون كلمة.

 مالحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. -1 
 بالذهب و لبس الثياب.و ال تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر و التحلي  -0 
 بل انسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام اهلل كثير الثمن. -4 
 فانه هكذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكالت على اهلل يزين انفسهن خاضعات لرجالهن. -5 
دها التي صرتن اوالدها صانعات خيرا و غير خائفات خوفا كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية اياه سي -1 

 البتة.
كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع االناء النسائي كاالضعف معطين اياهن كرامة  -1 

 إل  كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة لكي ال تعاق صلواتكم
 قانايواينوا:

و نا ن   قاساعدم ال عداة . أيضًا تألم تاركًا لنا مثااًل لكي نتبع خطواته المسيح هوقا عاة يتأا وا: وقا ءيح تأاا  
 ف   يليا ساعم قااذيب  ءياب ا وساعم قازوجم ازوجاا  وقاساعم ال قع  قاصااح قالي تالي ه ينوا صااحًا 

 
 -(:08-21:10أعاإلبركسيس )

 و من ميليتس ارسل الى افسس و استدعى قسوس الكنيسة. -21 "  
 فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان. -28 
 اخدم الرب بكل تواضع و دموع كثيرة و بتجارب اصابتني بمكايد اليهود. -29 
 كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد اال و اخبرتكم و علمتكم به جهرا و في كل بيت. -10 
 ين بالتوبة الى اهلل و االيمان الذي بربنا يسوع المسيح.شاهدا لليهود و اليوناني -12 
 و االن ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح ال اعلم ماذا يصادفني هناك. -11 
 غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائال ان وثقا و شدائد تنتظرني. -10 
تمم بفرح سعيي و الخدمة التي اخذتها و لكنني لست احتسب لشيء و ال نفسي ثمينة عندي حتى ا -14 

 من الرب يسوع الشهد ببشارة نعمة اهلل.
 و االن ها انا اعلم انكم ال ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت اهلل. -15 
 لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. -11 
 .الني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة اهلل -11 
احترزوا اذا النفسكم و لجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة اهلل التي  -18 

 اقتناها بدمه.
 الني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة ال تشفق على الرعية. -19 
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 ميذ وراءهم.و منكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليجتذبوا التال -00 
 لذلك اسهروا متذكرين اني ثالث سنين ليال و نهارا لم افتر عن ان انذر بدموع كل واحد. -02 
 و االن استودعكم يا اخوتي هلل و لكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم و تعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. -01 
 فضة او ذهب او لباس احد لم اشته. -00 
 اجاتي و حاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان.انتم تعلمون ان ح -04 
في كل شيء اريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون و تعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انه  -05 

 قال مغبوط هو العطاء اكثر من االخذ.
 و لما قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم و صلى. -01 
 و وقعوا على عنق بولس يقبلونه.و كان بكاء عظيم من الجميع  -01 
 " متوجعين و ال سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينة -08 

 قنذ نءي :
قالسددددداب قادددددوبقع  قادددددلي أارددددداه ذدددددوا  قا ءدددددول ابءدددددا دم  ذدددددل أا يدددددل ب  و  دددددليا وفيددددده ب   اندددددل  قعدددددد  
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                     اليوم الخامس من شهر أبيب

 شهادة أبائنا القديسين بطرس وبولس
 عيوووود الرسوووول

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 يووول العشوووية:إنج

 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (00،20: 11مز)
 (12-1:0)مر
 (9،8: 244مز)

 (10-21:1)لو
 (28-4:20)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (12-21:2بط1)
 (21-2:0)أع
 (4،2: 8مز)

 (25-2:20)مت

 
 -(:25-2:20متإنجيل القداس )

الميذه االثني عشر و اعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها و يشفوا كل مرض و ثم دعا ت -2 " 
 كل ضعف.

و اما اسماء االثني عشر رسوال فهي هذه االول سمعان الذي يقال له بطرس و اندراوس اخوه يعقوب  -1 
 بن زبدي و يوحنا اخوه.

 لباوس الملقب تداوس.فيلبس و برثولماوس توما و متى العشار يعقوب بن حلفى و  -0 
 سمعان القانوي و يهوذا االسخريوطي الذي اسلمه. -4 
هؤالء االثنا عشر ارسلهم يسوع و اوصاهم قائال الى طريق امم ال تمضوا و الى مدينة للسامريين ال  -5 

 تدخلوا.
 بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة. -1 
 ين انه قد اقترب ملكوت السماوات.و فيما انتم ذاهبون اكرزوا قائل -1 
 اشفوا مرضى طهروا برصا اقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا. -8 
 ال تقتنوا ذهبا و ال فضة و ال نحاسا في مناطقكم. -9 
 و ال مزودا للطريق و ال ثوبين و ال احذية و ال عصا الن الفاعل مستحق طعامه. -20 
 و قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق و اقيموا هناك حتى تخرجوا.و اية مدينة ا -22 
 و حين تدخلون البيت سلموا عليه. -21 
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 فان كان البيت مستحقا فليات سالمكم عليه و لكن ان لم يكن مستحقا فليرجع سالمكم اليكم. -20 
ن تلك المدينة و انفضوا غبار و من ال يقبلكم و ال يسمع كالمكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او م -24 

 ارجلكم.
 " لتلك المدينةالحق اقول لكم ستكون الرض سدوم و عمورة يوم الدين حالة اكثر احتماال مما  -25 

 إنجيل قاربق :
اي لك  إكرزوا قائلين إنه قد إقترب ملكوت السمواتعا إ ءاايم قنين" ع   ايؤءءوق  لنوت قهلل عل" ق  ض  

وأن وأا ياسدوق قاءد ا . وعلى األرواح النجسوة سلطانًا على شفاء المرضىانا   وأعسا ا قا ءيح عل"  لوب ق
 .ال تقتنوا لكم ذهبًا وال فضة.. وال مزودًا لكم في الطريق وال ثوبينوأنه  و  تندل ذاا  . يقيموا الموتى

 
ديووه، فووى كوول األرض السووموات تووذيع مجوود اهلل، الَفلووك يخبوور بعموول ي " -(:4،2: 8مزمووور إنجيوول القووداس )مووز

لى أقطار المسكونة بلغت تعاليمهم. هلليلويا  " خرجت أقوالهم، وا 
  ز و  قاربق  وقاذوا :

 ذ ن (26 قجع  ز و  قاربق  وقاذوا  يوا )
 

 أبيب 5   -السنكسار:
 إستشهاد القديسين الرسولين بطرس و بولس وفطر صوم الرسل" 

الرسواًلن بطرس و بولس . أما بطرس فكان من بيت صيدا في مثل هذا اليوم إستشهد القديسان العظيمان 
وكان صيادا فانتخبه الرب ثاني يوم عماده بعد انتخابه ألخيه إندراوس . وكان ذا إيمان حار وغيرة قوية ولما 
سأل الرب التالميذ . ماذا يقول الناس عنه . أجابوا : " إيليا أو إرميا أو أحد األنبياء " فقال بطرس " أنت هو 

المسيح ابن اهلل " وبعد أن نال نعمة الروح المعزي جال في العالم يبشر بيسوع المصلوب ورد كثيرين إلى 
اإليمان وقد أجرى اهلل على يديه آيات كثيرة وكتب رسالتين إلى جميع المؤمنين . ولما دخل رومية وجد هناك 

نيرون الملك وأمر بصلبه . فطلب أن القديس بولس الرسول ، وبكرازتهما آمن أكثر أهل رومية فقبض عليه 
 يصلبوه منكسا وأسلم روحه بيد الرب . 

أما بولس الرسول فقد ولد بطرسوس قبل ميالد المخلص بسنتين ، وهو من جنس يهودي من سبط بنيامين ، 
 فريسي ابن فريسى وكان عالما خبيرا بشريعة التوراة شديد الغيرة عليها مضطهدا المسيحيين . 

إسطفانوس كان يحرس ثياب الراجمين . وأخذ رسائل من قيافا إلى اليهود المتوطنين في دمشق  ولما رجموا
للقبض على المسيحيين . وبينما هو في طريقه إلى دمشق أشرق عليه نور من السماء فسقط على األرض 

" . فقال  ( " فقال : " من أنت يا سيد 4:  9وسمع صوتا قائال له : " شأول شأول لماذا تضطهدني )أع 
الرب " أنا يسوع الذي أنت تضطهده . صعب عليك أن ترفس منأخس " ثم أمره أن يذهب إلى حنانيا بدمشق 
وهذا عمده وللحال فتحت عيناه وامتَل من نعمة المعزي ، وجاهر باإليمان وجال في العالم وبشر بالمصلوب 
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ال الرسل وفي رسائله ثم دخل رومية وناله كثير من الضرب " الحبس والقيود وذكر بعضها في كتاب أعم
ونادي باإليمان فأمن على يديه جمهور كثير . وكتب لهم الرسالة إلى أهل رومية وهي أولي الرسائل األربع 
عشرة التي له . وأخيرا قبض عليه نيرون وعذبه كثيرا وأمر بقطع رأسه . وبينما هو ذاهب مع السياف التقت 

كانت قد آمنت على يديه فسارت معه وهي باكية إلى حيث ينفذ الحكم .  به شابه من أقرباء نيرون الملك
 11فعزاها ثم طلب منها القناع ولف به وجهه وأمرها بالرجوع وقطع السياف رقبته وتركه وكان ذلك في سنة 
سه م فقابلت الشابة السياف أثناء عودته إلى الملك وسألته عن بولس فأجابها : " أنه ملقي حيث تركته . ورأ

ملفوف بقناعك " فقالت له : " كذبت لقد عبر هو و بطرس وعليهما ثياب ملكية وعلي رأسيهما تاجان وناولني 
 القناع . وها هو " وأرته إياه ولمن كان معه فتعجبوا من ذلك وأمنوا بالسيد المسيح . 

  وقد اجري اهلل على يدي بطرس و بولس آيات عظيمة حتى أن ظل بطرس كان يشفي المرضى
 ( ومناديل ومآزر بولس تبرْي الكثيرين فتزول عنهم األمراض وتخرج األرواح الشريرة  25:  5)أع 
 ( . صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 21:  29)أع 

+ هذا هو اليوم الذي تعيد فبه الكنيسة بفطور الرسول ويعمول اللقوان بعود رفوع بخوور بواكر فوى الخوورس الثالوث 
 " س الخدمة .وبمالب

 
 هو عيد الرسل. شهادة أبائنا القديسين بطرس وبولس،

ل ب قاربي  ذس   إا"  و يم فوجب ذوا   ناك وذن قزتا ا آ ا نيي وا   ذض عليا ا ني وا وصدلب ذسد    
 نن  قا أ ، أ ا ذوا  فأ   ذرسع  أءه وذين ا  و لق ب  ع قاءياف أاترت ذه  اذم  ا أ  ذاء ني وا ناندت  دب 

ت عل" يبيه فءا ت ذانيم و قءه وألل  ناا  ناا غسد" ذده وجاده وا دا عداب قاءدياف ءدأاته أيدا ذدوا   دال اردب آ ن
 سات   ذته فراات نلذت ارب  أيته  و وذس   ذيياب  لنيم وعل"  أءيا ا تاجاا   صااا ذااآلائ و ب أعاب اد  

 قارناا وأ ته إياه فتاجذوق وآ نوق ذاا ءيح 
 

 أيضًا في األيام التالية:وتقرأ هذه القراءات 
 شهادة القديس فيلبس الرسول أحد اإلثنى عشر.  هاتور28
 شهادة القديس أندراوس أخي بطرس.  كيهك4
 شهادة القديس برنابا أحد السبعين رسواًل.  كيهك12
 شهادة القديس يعقوب الرسول إبن حلفا.  أمشير20
 شهادة القديس أنسيمس تلميذ بولس الرسول الذي كان عبدًا لفليمون.  أمشير12
 شهادة القديس متياس الرسول.  برمهات8
 شهادة القديس يعقوب الرسول أخو يوحنا الرسول.  برموده21
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شهادة القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم، وهو إبن حلفى وأشقاؤه يوسوي وسومعان ويهووذا  أبيب28
 أبناء كلوبا. )كلوبا يوناينة وبالسريانية حلفى(. وسمى بالبار 

 نقل أعضاء القديس أندراوس الرسول من سوريا إلى القسطنطينية بأمر قسطنطين الكبير. أبيب19
 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس فيلبس الرسول هاتور28

ميالدية إستشهد القديس فيلبس الرسول أحد االثني عشر  80في مثل هذا اليوم من سنة 
رجت إلى أفريقية وأعمالها فذهب إليها وبشر فيها باسم المسيح ، تلميذا . وذلك إن قرعته قد خ

ورد أهلها إلى معرفة اهلل ، بعد إن اظهر من اآليات والعجائب الباهرة ما اذهل عقولهم . وبعد 
إن ثبتهم على اإليمان خرج إلى ايرابوليس ، ورد أهلها ايضا إلى معرفة اهلل ، إال إن غير 

تشاوروا على قتله بدعوى انه خالف أمر الملك القاضي بعدم دخول المؤمنين بتلك البالد قد 
غريب إلى مدينتهم ، فوثبوا عليه وقيدوه ، أما هو فكان يبتسم في وجوههم قائال لهم : لماذا 

تبعدون عنكم الحياة األبدية ، وال تفكرون في خالص أنفسكم . أما هم فلم يعبئوا بكالمه 
يرا ثم صلبوه منكسا . وأثناء الصلب حدثت زلزلة فارتعب الجميع وتكالبوا عليه وعذبوه عذابا كث

وفروا . فجاء بعض المؤمنين وأرادوا إنزاله من على الصليب ، فطلب إليهم إن يتركوه ليكمل 
م ودفن  80سعيه وينال إكليله . وهكذا اسلم روحه بيد المسيح ونال إكليل المجد األبدي سنة 

يحي نقل جسده إلى رومية . وكان اهلل يظهر من جسد هناك . وفي الجيل السادس المس
 القديس فيلبس اآليات والعجائب العظيمة . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد القديستين ادروسيس و يؤنا
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديستان ادروسيس و يؤنا . كانت ادروسيس ابنة ادريانوس 

وثني ، الذي لشدة محبته لها صنع لها مقصورة خاصة بها ، تحتجب فيها عن أعين الملك ال
الناس . أما هي فكانت تفكر في زوال الدنيا . وانتهاء الحياة ، وتطلب ليال ونهارا الهداية إلى 
الطريق الصحيح . فرأت في رؤيا الليل من يقول لها استحضري يوانا العذراء ابنة فيلوسوفرون 

طريق الرب . فلما استيقظت ادروسيس من نومها شعرت بابتهاج في نفسها ،  وهي تعلمك
وأرسلت إلى يوانا فأسرعت بالحضور إليها . فقابلتها األميرة وسجدت أمامها وعانقتها . وشرعت 
يوانا تقص عليها سبب تجسد ابن اهلل ، مبتدئة من خلقة آدم ، وكيفية خروجه من الفردوس ، 

د الخليقة مرة أخرى ، وسبب عبادة األصنام ، وتجلي اهلل إلبراهيم ، ونزول الطوفان وتجدي
وخروج بني إسرائيل من مصر ، وظهور األنبياء ونزول ابن اهلل وتجسده من العذراء ، وخالصة 
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العالم من يد إبليس ، وأوضحت لها ما يناله الصالحون من النعم السمائية في الملكوت األبدية 
العذراء كثيرا . وكان كالم يوانا عندها احلي من الشهد . فآمنت بالسيد  . فابتهجت نفس األميرة

المسيح ، وكانت العذراوان تعبدان ليال ونهارا بأصوام وصلوات . وفي إحدى الليالي رأتا في حلم 
السيد المسيح والسيدة العذراء والدته وقد وضع يده على رأسيهما وباركهما . وفي هذه األثناء 

لملك قد مضى إلى الحرب ، ولما عاد خطبت ابنته للزواج . وقبل إتمام المراسيم كان والدها ا
قال لها أبوها "هلمي يا ابنتي وبخري لإلله أبوللون قبل زفافك إلى عريسك" . فقالت له : كيف 
يا أبي تترك اله السماء واألرض وتعبد األوثان النجسة ، فارجع يا أبى إلى اإلله الذي خلقك ، 

حياتك وموتك في يده . فلما سمع هذا الكالم الذي لم يسبق له سماعه منها ، سال  ذلك الذي
عن الذي علمها إياه فأخبروه إن يوانا ابنة فيلوسفرون هي التي أفسدت عقلها ، فأمر بإحراق 
االثنتين . فأخرجوهما إلى خارج المدينة بالحلي والحلل ، وكان المماليك والعبيد يبكون . وكان 

دينة جميعا يأسفون على شباب هاتين القديستين ويطلبون منهما إن توافقا الملك على أهل الم
التبخير لَلوثان ، فلم ينثنيا عن رأيهما . ولما حفروا الحفرة وأوقدوا النار أمسكت الواحدة بيد 
األخرى ، وانطرحتا في النار حيث وقفتا في الوسط وأدارتا وجهيهما إلى الشرق وصليتا ، وقد 

رهما جماعة كثيرة ، وبعد إن خمدت النار تقدم بعض المؤمنين الحاضرين ألخذ الجسدين أبص
فوجدهما ملتصقين ببعضهما ، ولم يتغير لباسهما وال حليهما ، فوضعوهما في مكان آمين حتى 
 انقضي زمن االضطهاد ثم بنوا لهما كنيسة عظيمة . صالة هاتين القديستين تكون معنا آمين .

 هاد القديس أندراوس أحد االثنا عشر رسوالً إستش كيهك4
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس إندراوس الرسول أخي بطورس ، وقود أختيور علوى إن يمضوي 
لى بالد األكراد ، فودخل مدينوة اللود ، وكوان أكثرهوا قود أمون علوى يودي بطورس ،  إلى مدينة اللد وا 

، فوأمره إن يصوعد المنبور ويقورا ،  وكان معه تلميذه فليمون ، وهو شجي الصوت حسون المنطوق
فلمووا سوومع كهنووة األوثووان بمجوويء إنوودراوس الرسووول ، أخووذوا حوورابهم وأتوووا إلووى الكنيسووة ووقفوووا 
خارجا ليسمعوا ما إذا كوان يجودف علوى آلهوتهم أم ال ، فسومعوه يقورا قوول داود النبوي "أصونامهم 

وال تبصور ، لهوا أذان وال تسومع  فضة وذهب عمل أيدي الناس ، لها أفواه وال تتكلم ، لها أعوين
، لهووا منووأخر وال تشووم ، لهووا أيوود وال تلمووس ، لهووا أرجوول وال تمشووي وال تنطووق بحناجرهووا ، مثلهووا 
يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها " ، فابتهجت قلوبهم من حسون صووته ، والنوت عوواطفهم 

م أمنووا بالسويد المسويح ، ، ودخلوا الكنيسة وخروا عند قدمي إندراوس الرسول ، فعلمهم ومون ثو
فعمودهم وكول مون بقووي مون عابودي األوثوان ، ثووم خورج مون عنودهم وأتووى إلوى بوالد األكوراد وموودن 
اكسيس وارجناس واسيفوس ، وكوان قود مضوى موع برثولمواس قبول ذلوك إلوى مدينوة عوارينوس ، 

ى معرفة اهلل جمع وكان أهلها أشرارا ال يعرفون اهلل ، فلم يزاال يبشرانهم ويعلمانهم حتى اهتدي إل
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كثير منهم بسبب اآليات والعجائب التي صنعاها أمامهم ، أما الذين لم يؤمنووا فقود توآمروا عليوه 
، وأرسوولوا يسووتدعونه حتووى إذا اقبوول علوويهم يهجمووون عليووه ويقتلونووه ، فلمووا وصوول إليووه الرسوول 

عووودوا إلووى الووذين وسوومعوا تعاليمووه القيمووة ، ورأوا بهجووة وجهووه النورانيووة ، آمنوووا بالسوويد ولووم ي
 أرسلوهم . 

حينئذ عزم غير المؤمنين على الذهاب إليه وحرقه ، فلما اجتمعوا حوله لتنفيذ عزمهم ، صلى 
الرسول إلى الرب فرأوا نارا تسقط عليهم من السماء ، فخافوا وآمنوا ، وشاع ذكر الرسول في 

ثان عن طلب إندراوس ، جميع تلك البالد وأمن بالرب كثيرون ، ومع هذا لم يكف كهنة األو 
حيث ذهبوا إليه وأوثقوه وضربوه كثيرا ، وبعد إن طافوا به المدينة عريانا القوه في السجن ، 
حتى إذا كان الغد يصلبونه ، وكانت عادتهم إذا أماتوا أحدا صلبا فانهم يرجمونه ايضا فقضى 

ال له "ال تقلق وال تضجر الرسول ليله يصلي إلى اهلل ، فظهر له السيد المسيح وقواه وشدده وق
، فقد اقترب موعد انصرافك من هذا العالم ، وأعطاه السالم وغاب عنه ، فابتهجت نفسه بما 
رأي ، ولما كان الغد آخذوه وصلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة حتى تنيح ، فأتى قوم من 

يات وعجائب المؤمنين وأخذوا جسده المقدس ودفنوه بإكرام في قبر خاص ، وقد ظهر منه آ
 كثيرة ، صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 تذكار تكريس كنيسة مار يوحنا الهرقلى بأم القصور بديروط

في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة مار يوحنا الهرقلى بأم القصور بديروط . الذي أستشهد 
الشهيد أبي فام في قرية أم القصور بؤونة ومازال جسده محفوظًامع جسد خاله  4في يوم 

 مركز ديروط بمحافظة أسيوط ، صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
تووذكار نقوول جسوود القديسووين األنبووا بيشوووي واألنبووا بوووال الطموووهى الووى ديوور األنبووا بيشوووي بوووادي 

 النطرون
با بيشوي الرجل الكامل حبيب في مثل هذا اليوم تذكار نقل جسدي القديسين العظيمين األن

مخلصنا الصالح وصديق جهاده األنبا بوال الطموهي من أنصنا بشرق ملوي " دير البرشا حاليا 
 551" إلى دير األنبا بيشوي العامر بوادي النطرون ببرية شيهيت المقدسة وكان ذلك في سنة 

. الذي أراد نقل جسد  م فيعهد البابا يوساب األول البطريرك الثاني والخمسين 841ش سنة 
األنبا بيشوي إلى ديره ببرية شيهيت ليكون بين أوالده الرهبان . ولما قام المكلفون بهذه 

المهمة بوضع جسد القديس األنبا بيشوي في السفينة تعطلت عن السير وكان هناك شيخ 
يوجد عهد قديس يدعي أرميا أخبرهم بأن المركب لن تتحرك بجسد األنبا بيشوي وحده ألنه كان 

بين القديسين األنبا بيشوي واألنبا بوال الطموهي أن يظال غير مفترقين في أيام غربتهما على 
األرض وبعد نياحتهما فرجعوا وحملوا جسد األنبا بوال الطموهي ووضعوه في السفينه فتحركت 

وي وضعوا للحال وسارت في سالم فسبحوا اهلل ومجدوا قديسيه . ولما وصلوا إلى دير األنبا بيش
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الجسدين في صندوق واحد دأخل الكنيسة ومازاال يرقدان معا في مقصورة جميلة إلى يومنا هذا 
وتظهر منهما بعض اآليات والمعجزات ، بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا 

 آمين .
 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء كيهك12

يوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله فى مثل هذا ال
 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا . آمين .

 إستشهاد القديس برنابا أحد السبعين رسوالً 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس برنابا أحد السبعين رسواًلوهو من سبط الوي ، وقد نزح 
مقدمو عائلته منذ زمن بعيد من بالد اليهودية ، وأقاموا في جزيرة قبرص ، كان اسمه أوال 

يوسف فدعاه رينا له المجد عند انتخابه رسواًلباسم برنابا الذي يترجم في اإلنجيل بابن الوعظ ، 
وقد نال نعمة الروح المعزي في علية صهيون مع التالميذ ، وبشر معهم وكرز باسم المسيح ، 

( ، الذين كانوا  01 - 01:  4وكان له حقل باعه وأتى بثمنه ووضعه عند أرجل الرسل ) أع 
يجلونه لكثرة فضائله وحسن أمانته ، ولما آمن الرسول بولس بالسيد المسيح ، أحضره إلى 
الرسل في أورشليم وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق 

( وشهد له أمامهم بغيرته حتى قبلوه في شركتهم ، وبعد ثالث سنوات 11 : 9باسم يسوع )أع 
( قال 15:  22خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شأول ولما وجده جاء به إلى أنطاكية )أع 

( . وقد 1:  20الروح القدس للتالميذ "افرزوا لي برنابا وشأول للعمل الذي دعوتهما إليه" )أع 
ا معا بالدا كثيرة يكرزان بالسيد المسيح ، ولما دخال لسترة وأبرأ طاف الرسواًلن بولس وبرناب

الرسول بولس اإلنسان المقعد ، ظن أهلها انهما آلهة ة تقدموا لكي يذبحوا لهما ، فلم يقبال 
( ، و 28 8:  24مجد الناس ، بل مزقا ثيابهما معترفين بأنهما بشر تحت اآلالم مثلهم )أع 

ل بالدا كثيرة انفصل الرسواًلن عن بعضهما ، فأخذ الرسول برنابا بعد إن طاف مع بولس الرسو
معه القديس مرقس ومضيا إلى قبرص ، وبشرا فيها وردا كثيرين من أهلها إلى اإليمان بالسيد 
المسيح ، ثم عمداهم ، فحنق اليهود وحرضوا عليهما الوالي والمشايخ ، فامسكوا الرسول برنابا 

جموه بالحجارة ، وبعد ذلك احرقوا جسده بالنار ، فتم بذلك جهاده وضربوه ضربا أليما ، ثم ر 
ونال إكليل الشهادة ، وبعد انصراف القوم تقدم القديس مرقس وحمل الجسد ، ولفه بلفائف 
ووضعه في مغارة خارج قبرص ، أما مرقس الرسول فانه اتجه إلى اإلسكندرية ليكرز بها . 

 بنا المجد دائًما أبديا آمين .صالة هذين الرسولين تكون معنا ، ولر 
 نياحة القديس صاوا

 في مثل هذا اليوم تذكار نياحة القديس صاوا . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين 
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 إستشهاد القديس يعقوب الرسول أمشير20
شري في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب الرسول ابن حلفا . وذلك انه بعدما نادي بالب

في بالد كثيرة عاد إلى أورشليم ، ودخل هيكل اليهود ، وكرز باإلنجيل جهارا ، وباإليمان بالسيد 
المسيح وقيامة األموات . فأختطفه اليهود وأتوا به إلى اكلوديوس نائب ملك رومية وقالوا له إن 

فأخذ قوم هذا يبشر بملك أخر غير قيصر ، فأمر إن يرجم بالحجارة فرجموه حتى تنيح بسالم 
 من المؤمنين جسده ودفنوه بجانب الهيكل . صالته تكون معنا آمين .

 إستشهاد القديس فيلو أسقف فارس
في هذا اليوم تذكار القديس الجليل فيلو أسقف فارس ، الذي إستشهد على يد ملك الفرس ألنه 

عوا رأسه بحد لم يقبل إن يعبد النار أو يسجد للشمس . فعذبوه بكل أنواع العذاب وأخيرا قط
 السيف . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديس يسطس بن نوماريوس
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يسطس ابن الملك نورماريوس . وذلك انه لما عاد من 

لسيد الحرب ، وجد إن دقلديانوس قد تزوج أخته وصار ملكا ، وانه قد ارتد عن اإليمان با
المسيح فعز عليه ذلك كثيرا . ولما اجتمع وجوه المملكة وأكابرها لتجلسه ملكا عوض أبيه ، لم 

يقبل مفضال المملكة السمائية على األرضية . وتقدم إلى دقلديانوس واعترف أمامه باسم 
ال ، المسيح فأرسله هو أبالي ابنه وثاؤكليا زوجته إلى والي اإلسكندرية ، وأمره إن يالطفهم أو 

ن لم يذعنوا يقطعوا رؤوسهم . فلما وصلوا اإلسكندرية ومعهم بعض من غلمانهم ، قابلهم  وا 
ذ لم يستطع تحويلهم عن اإليمان بالمسيح له المجد أرسل يسطس إلى أنصنا  الوالي بلطف ، وا 
، أبالي إلى بسطة . وثاؤكليا زوجته إلى صا . وقد أخذ كل منهم غالما معه ، حتى إذا اكمل 

 اده يهتم بجسده . فعذبوهم وقطعوا رؤوسهم فنالوا إكليل الشهادة . صالتهم تكون معنا آمينجه
 إستشهاد القديس إيسيذورس الفرمي 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس الناسك العالم األنبا إيسيذورس الفرمي . كان أبواه من أغنياء 
اوي اإلسكندرية ، ولم يكن له أخوة مصر ووجوهها ، وكان قريبا للقديسين ثاؤفيلس وكيرلس باب

سواه ، فأدباه بكل أدب وعلماه كتب الكنيسة . ثم تعلم اللغة اليونانية وأتقنها وبرع فيها حتى 
فاق كثيرين . وكان مع ذلك ناسكا متواضعا . ولما علم إن أهل البالد واألساقفة عازمين عل 

بل الفرما وترهب في دير هناك ، ثم تقدمته بطريركا على الكرسي المرقسي ، هرب ليال إلى ج
انتقل منه إلى مغارة صغيرة ، أقام بها وحده عدة سنوات . وقد وضع في أثنائها عدة كتب 

أكثرها عن الملوك والرؤساء، وشرح كتبا كثيرة من العهدين القديم والجديد . وقد وجد في بعض 
قفة وغيرهم يبلغ ثماني عشرة آلف كتب السير إن عدد الرسائل التي أرسلها إلى البطاركة واألسا

رسالة . وكانت مواهب الروح القدس تتدفق عليه . ولما وصل إلى شيخوخة صالحة مرضية 
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 انتقل إلى الرب صالته تكون معنا آمين .
 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء أمشير12

البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة 
 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا . آمين .

 نياحة أنبا زخارياس أسقف سخا
في مثل هذا اليوم تنيح القديس زخارياس أسقف سخا . كان ابن كاتب اسمه يوحنا ، ترك 

دبية والدينية ولما كبر عينه وظيفته وأختير قسا ، فنشا ابنه زخارياس على تلقي العلوم األ
الوزير كاتبا بديوانه وبعد ذلك اتفق مع صديق له يسمي ابالطس وكان واليا على سخا ، إن 

يتركا عملهما ويذهبا إلى البرية ويترهبا . واتفق حضور أحد رهبان دير القديس يحنس القصير 
، وبعد أيام قليلة رأى االثنان ، فعزما إن يذهبا معه إلى ديره ، فلما علم الوالي بذلك منعهما 

رؤيا كمن يقول لهما لماذا لم تتمما النذر الذي قررتماه ، فخرجا توا خفية وسارا إلى البرية 
وهما ال يعرفان الطريق فاتفق إن قابلهما أحد الرهبان فاصطحبهما إلى دير القديس يحنس ، 

د الرب مشورتهم ، أما زخارياس فلما علم أصدقاؤهما أخذوا من الوالي كتابا ليرجعوهما ، فبد
وصديقه فقد لبسا الثوب الرهباني واجهدا نفسيهما في عبادات كثيرة . وكان ذلك في زمان 
القديسين أنبا أبرآم وأنبا جورجي اللذين كانا خير مرشد لهما . ولما تنيح أسقف سخا كتب 

حضره وسامه رغما الشعب إلى االب البطريرك يطلبون زخارياس ليكون أسقفا عليهم ، فاست
عنه . وقد حدث وقت السامة انه عندما هم االب البطريرك بوضع يده على راس زخارياس إن 
سطع نور في الكنيسة وظهر وجهه كنجم بهي . ولما حضر إلى كرسيه فرح به الشعب وخرج 
، للقائه بمنتهى اإلجالل ، فاستضاءت الكنيسة به . وكان هذا االب فصيحا ممتلئا من النعمة 
فوضع عدة مقاالت ومواعظ وميامر . وأقام على كرسيه ثالثين سنة ثم تنيح بسالم صالته 

 تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . .
 إستشهاد القديس أنسيموس تلميذ القديس بولس الرسول

في مثل هذا اليوم أستشهد القديس انسيموس تلميذ القديس بولس الرسول . كان هذا القديس 
مملوكا لرجل من رومية اسمه فليمون الذي كان قد آمن على يد القديس بولس لدي سماعه 
تبشيره في رومية . وحدث إن سافر فليمون من رومية ألعمال خاصة فاستصحب انسيموس 
ضمن غلمانه ، وهناك اغوي الشيطان انسيموس فسرق بعض مال سيده وهرب إلى رومية . 

ر انسيموس تعليم القديس بولس الرسول فحفظه في قلبه وآمن واتفق باإلرادة اإللهية إن حض
متَل قلبه بالنعمة وخوف اهلل ، فتذكر ما سرقه من سيده ومن غيره ، ولم يبق معه  على يديه وا 
منه شئ يعيده إلى أربابه . فحزن وأعلم الرسول بولس بذلك . فطمأنه وكتب رسالة إلى سيده 
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اصبح تلميذا للمسيح ، وابنا لبولس بالبشارة ، ويوصيه  فليمون ، اعلمه فيها إن انسيموس قد
إن يترفق به وال يؤأخذه بل يحسب ما خسره كأنه على الرسول . فلما أوصل انسيموس الرسالة 
إلى سيده فليمون فرح بإيمانه وتوبته وعامله كوصية الرسول . وزاد على ذلك بان قدم له ماال 

مسيح ثم ودعه وعاد إلى رومية . واستمر خادما للقديس أخرًافلم يقبل قائال انا استغنيت بال
بولس إلى حين شهادته واستحق إن يقدم كاهنا . وبعد إستشهاد القديس بولس قبض عليه 

حاكم رومية ونفاه إلى إحدى الجزائر فمكث هناك يعلم ويعمد أهل الجزيرة . ولما حضر الحاكم 
بالسيد المسيح ضربه ضربا موجعا ثم كسر  إلى تلك الجزيرة ووجده يرشد الناس إلى اإليمان
 ساقيه فتنيح بسالم . صالته تكون معنا آمين .

 51نياحة البابا غبلاير بابا األسكندرية ال
م تنويح االب العظويم القوديس غبولاير بابوا اإلسوكندرية السوابع  922في مثل هوذا اليووم مون سونة 

ات كثيرة . وكان محبا لالنفوراد والوحودة والخمسون وقد ترهب هذا القديس منذ حداثته وقام بعباد
 . وكان يكثر من البكاء في الصالة طالبا من اهلل إن ينجيه من مكائد الشيطان . 

و لما تنيح البابا ميخائيل السادس والخمسون وقع اإلختيار على هذا االب ليكون بطريركا 
منعه مهام البطريركية م رغما عنه . فأخذ يهتم بشئون الكنيسة ولم ت 900مكانه فرسم سنة 

ذا جد ما يستدعي قيامه إلى  عن عبادته ونسكه ، إذ كان يقضي اغلب األيام في البرية . وا 
مصر أو اإلسكندرية كان يذهب ثم يعود إلى الصوم والسهر والصالة والتواضع . وكان يستيقظ 

بالقاللي فيغسلها  في الليل ويأخذ مجرفة من حديد ويلبس ثوبا رثا ويمر على دورات المياه التي
وينظفها . وأقام على هذا الحال عدة سنوات حتى نظر اهلل إلى تواضعه وانسحاق قلبه فرفع 

عنه اآلالم ومنحه نعمة االنتصار على الخطية والذات . وأقام هذا االب عابدا ومجاهدا وواعظا 
 إحدى عشر سنة ثم تنيح بسالم . صالته تكون معنا آمين .

 22بابا يوليانوس األسكندرى النياحة ال برمهات8
مارس ( تنيح األب القديس يوليانوس البابا إلحادي  0م )  288فى مثل هذا اليوم من سنة 

عشر من باباوات الكرازة المرقسية . كان هذا األب طالبا بالكلية االكليريكية التى أسسها مار 
وعفافه وتقواه . فرسم  مرقس ، ورسم قسا بمدينة اإلسكندرية ، وقد فاق الكثيرين بعلمه

م ( .وبعد إختياره رأى أن الوثنيين ال يسمحون لَلساقفة  218برمهات ) سنة  9بطريركا في 
بالخروج عن مدينة اإلسكندرية . فكان هو يخرج سرا منها ليرسم كهنة في كل مكان . وقبل 

فه في كرسى انتقاله أعلنه مالك الرب أن الكرام الذي يأتيه بعنقود عنب ، هو الذي سيخل
البطريركية . وفى ذات يوم بينما كان ديمتريوس الكرام يشذب أشجاره ، عثر على عنقود عنب 
في غير أوانه ، وقدمه للبطريرك فسر من هذه الهدية ، وقص على األساقفة الرؤيا ، وأوصاهم 
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ا على بتنصيب الكرام بطريركا بعده . وقد وضع هذا األب مقاالت وميامر كثيرة ، وكان مداوم
تعليم الشعب ووعظه وافتقاده ، وأقام على الكرسى الرسولى عشر سنوات . ثم تنيح بسالم . 

 صالته تكون معنا . آمين .
 إستشهاد متياس الرسول

م . ولد في بيت لحم ، وكان  10في مثل هذا اليوم تنيح القديس متياس الرسول حوالى سنة 
هوذا االسخريوطي في إجتماع علية صهيون من المرافقين للرسل ؟ وهو الذي أختير عوض ي

عندما قال بطرس الرسول " أيها الرجال األخوة ؟ كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق 
الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليال للذين قبضوا على يسوع . إذ كان 

حقال من أجرة الظلم وأذ سقط  معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة . فان هذا اقتنى
على وجهه من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها . وصار معلوما عند جميع سكان أورشليم حتى 
دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم . ألنه مكتوب في المزامير لتصر داره خرابا وال يكن فيها 

زمان الذي فيه دخل ساكن وليأخذ وظيفته آخر . فينبغى أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل ال
إلينا الرب يسوع وخرج . منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحد منهم 
شاهدا معنا بقيامته . فأقاموا اثنين يوسف الذي يدعى بارسابا الملقب يوستس ومتياس . 

خترته ، ليأخذ وصلوا قائلين : أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين االثنين أيا أ
قرعة هذه الخدمة والرسالة التى تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه . ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة 

( وبعد ذلك امتَل 11 - 25: 2و أع  8:  11على متياس فحسب مع األحد عشر رسواًل( مت 
البشر .  متياس من الروح القدس . وذهب يكرز باإلنجيل حتى وصل إلى بالد قوم يأكلون لحوم

ومن عادتهم أنهم عندما يقع في أيديهم غريب يضعونه في السجن ، ويطعمونه من الحشائش 
مدة ثالثين يوًما ، ثم يخرجونه ويأكلون لحمه . فلما وصل اليهم القديس متياس ونادى فيهم 
سل ببشارة المحبة قبضوا عليه ، وقلعوا عينيه ، وأودعوه السجن . ولكن قبل أن تنتهى المدة أر 
إليه الرب أندراوس وتلميذه . فذهبا إلى السجن ورأيا المسجونين وما بعمل بهم . فأوعز 

الشيطان إلى أهل المدينة أن يقبضوا عليهما أيضا ويقتلوهما . ولما هموا بالقبض عليهما صلى 
القديسان إلى الرب فتفجرت عين ماء من تحت أحد أعمدة السجن . . وفاضت حتى بلغت إلى 

. فلما ضاق اآلمر بأهل المدينة ، ويئسوا من الحياة أتوا إلى الرسولين ، وبكوا  األعناق
معترفين بخطاياهم . فقال لهم الرسواًلن آمنوا بالرب يسوع المسيح وأنتم تخلصون . فأمنوا 

جميعهم وأطلقوا القديس متياس وهذا تولى مع أندراوس وتلميذه تعليمهم سر تجسد المسيح بعد 
هم تلك المياه بصالتهم وتضرعهم ثم عمدوهم باسم الثالوث المقدس . وصلوا أن انصرفت عن

إلى السيد المسيح فنزع منهم الطبع الوحشي ، ورسموا لهم أسقفا وكهنة ، وبعد أن أقاموا 
عندهم مدة تركوهم ، وكان الشعب يسألونهم سرعة العودة . أما متياس الرسول فانه ذهب إلى 
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اسم المسيح فغضب أهل المدينة عليه وأخذوه ووضعوه على سرير مدينة دمشق ونادى فيها ب
حديد وأوقدوا النار تحته فكم تؤذه ، بل كان وجهه يتَلأل بالنور كالشمس . فتعجبوا من ذلك 

عجبا عظيما وآمنوا كلهم بالرب يسوع المسيح على يدى هذا الرسول ، فعمدهم ورسم لهم كهنة 
بتهم على األيمان . وبعد ذلك تنيح بسالم في إحدى مدن . وأقام عندهم أياما كثيرة وهو يث

 اليهود التى تدعى فاالون . وفيها وضع جسده صالته تكون معنا . آمين .
 إستشهاد أريانوس والى أنصنا

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أريانوس والى أنصنا . وذلك لما أمر برمى القديس 
فقلعتها كما هو مذكور في اليوم السابع من برمهات  ابالنيوس بالسهام وقد ارتدت إلى عينه

قال له أحد المؤمنين : " لو أخذت من دمه ووضعت عينك ألبصرت " فأخذ من دمه ووضعه 
على عينه فأبصر للوقت ، وآمن بالسيد المسيح وندم كثيرا على ما فرط منه في تعذيب 

لمؤمنين . فلما اتصل خبره بالملك القديسين . ثم قام وحطم أصنامه ، ولم يعد يعذب أحدا من ا
دقلديانوس استحضره واستعلم منه عن السبب الذي رده عن عبادة آلهته . فبدأ القديس يقص 

عليه اآليات والعجائب التى أجراها اهلل على أيدي قديسيه ، وكيف أنهم في حاك عذابهم 
، وآمر أن يعذب عذابا  وتقطيع أجسامهم كانوا يعودون أصحاء . . فاغتاظ الملك من هذا القول

شديدا ، وأن يطرح في جب ويغطى عليه حتى يموت . فأرسل السيد المسيح مالكه ، وحمله 
من ذلك الجب ، وأوقفه عند مرقد الملك . ولما استيقظ الملك ورآه وعرف أنه أريانوس ، ارتعب 

. وهنا  ودهش . ولكنه عاد فآمر بوضعه في كيس شعر وطرحه في البحر . ففعلوا به كذلك
أسلم الشهيد روحه دأخل الكيس . وكان القديس عندما ودع أهله أخبرهم بأن الرب قد أعلمه 
في رؤيا الليل أنه سيهتم بجسده ، ويعيده إلى بلده ، وانهم سيجدونه في ساحل اإلسكندرية . 

وأتوا وحدث أن أمر الرب حيوانا بحريا فحمله إلى اإلسكندرية وطرحه على البر ، فأخذه غلمانه 
به إلى أنصنا ، ووضعوه مع أجساد القديسين ئ فيليمون وأبالنيوس ، وهكذا أكمل جهاده ونال 

 اإلكليل السمائى . صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين .
 إستشهاد القديس يعقوب بن زبدى الرسول برموده21

يوحنا الرسول إبنا زبدى . في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب الرسول أخي القديس 
وذلك أنه بعدما نادي في اليهودية والسامرة ، سافر إلى أسبانيا وبشر أهلها باإلنجيل فآمنوا 
بالسيد المسيح وعاد إلى أورشليم وباشر خدمته . وكان يوصي شعبه بتقديم الصدقات إلى 

نت الذي تدعو أن ال الفقراء والمساكين والضعفاء فوشوا به لدي هيرودس فاستدعاه وقال له أ
يعطوا الجزية لقيصر بل يصرفوها على الفقراء والكنائس ثم ضربه بالسيف فقطع رأسه ونال 
إكليل الشهادة وقد روى أكليمندس األسكندري من رجال الجيل الثاني قائال ان الجندي الذي 
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ح من قبض على القديس لما رأى شجاعته علم أنه ال بد من حياة أخرى أفضل . فطلب الصف
 القديس فقال له حييت يا ولدي ثم اعترف الجندي بالمسيحية فنال إكليل الشهادة 

م ويقال أن جسده نقل إلى أسبانيا حيث يعتبر يعقوب  44( مع الرسول سنة  1،  2:  21)أع 
الكبير رسولها ثم اعتقل أيضا القديس بطرس الرسول وأودعه السجن حتى ينتهي الفصح 

( . فضربه مالك الرب . وذلك أنه لبس في يوم معين الحلة الملوكية  4 و 0:  21ويقتله )أع 
وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت اله ال صوت إنسان " . ففي 

( 10- 12:  21الحال ضربه مالك الرب ألنه لم يعط المجد هلل فصار يأكله الدود ومات )أع 
مؤمنون وكفنوه ودفنوه عند الهيكل . صالته تكون معنا أما جسد القديس يعقوب فقد أخذه ال

 ولربنا المجد دائًما . آمين .
 نياحة القديس نيقوديموس

في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس نيقوديموس الذي وضع االطياب على جسد المخلص عند 
باحثه في تكفينه كان فريسيا وعضوا في مجمع السنهدريم . وقد جاء إلى السيد المسيح لكي ي

( واقتنع بكالمه . وقد دافع عن السيد المسيح أمام زمالئه أعضاء  0موضوع الميالد الثاني )يو
( . وقد تجلت محبته للسيد المسيح عند صلبه فقد اشترك مع  52: 1مجمع السنهدريم ) يو

( )  09: 29يوسف الرامي في تكفين جسده الطاهر واحضر مزيج مر وعود نحو مائة منا ) يو
ي ما يعادل قنطارا مصريا من االطياب ( مما يدل على غناه وسخائه ومحبته الفياضة للسيد أ

المسيح . وقد آمن بالسيد المسيح وسار سيرة مسيحية فاضلة ثم تنيح بسالم ، بركة صلواته 
 فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم أبيب28
 في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم وهو ابن حلفي 

 ( وقد ذكر أشقاؤه يوسي وسمعان ويهوذا أبناء ) كلوبا ( 0:  20)مت 
 ( . 2:  2يهوذا  20:  14، لو  2:  21و  40:  25، مر  51:  11)مت 

نوت أموه تودعي موريم أخوت العوذراء وهذه الكلمة يونانية يقابلها في السريانية كلمة ) حلفي ( وكا
 ( . 15:  29، يو  2:  21، مر  51:  11وزوجة كلوبا )مت 

وعندما كبر يعقوب سمي بالبار الن المطر كوان قود توأخر فوي فلسوطين فصولى هلل فأرسول المطور 
وارتوت األرض كما يشهد بذلك يوسيفوس المؤرخ اليهودي ودعي باألصغر تمييزا له عن يعقوب 

 ق يوحنا . بن زبدي شقي
( وسوومي بوورأس  1:  25كووو  2ويقووال أن الوورب أقامووه أسووقفا علووى أورشووليم عنوودما ظهوور لووه )

باعتبوووار أن أورشوووليم منهوووا خرجوووت البشوووارة لجميوووع الكنوووائس هوووي أمهوووم .  -الكنيسوووة المحلوووي 
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 كماوضع قداسا ما زال األرمن يصلون به . 
ندت رئاسته إلوى يعقووب وقورر م انعقد مجمع من الرسل والقسوس أس 50وفي عهده نحو سنة 

هذا المجمع عودم التثقيول علوى الوداخلين مون األموم إلوى المسويحية غيور األشوياء الواجبوة علويهم 
( . وكرز وعلم باسم السيد  25وهي األمتناع عما ذبح لَلوثان ومن الدم والمخنوق والزني )أع 

 كثيرة .  المسيح ورد كثيرين إلى اإليمان وعمدهم وصنع اهلل على يديه آيات
وحدث أن أتى إليه في أحد األيام قوم من اليهود وسألوه أن يعلمهم بأمر السيد المسيح وكانوا 

يظنون أنه سيقول لهم انه أخي فصعد على المنبر . وبدأ يشرح لهم عن ربوبية المسيح وأزليته 
به بمطرقة ومساواته مع اهلل األب فحنقوا عليه وأنزلوه وضربوه ضربا مبرحا وتقدم واحد وضر 

على رأسه فأسلم الروح في الحال وقيل عن هذا القديس أنه لم يكن يلبس ثوبا بل كان يأتزر 
بإزار . وكان كثير السجود أثناء العبادة حتى تورمت رجاله وجف جلدة حتى أصبحا مثل خفي 

 الجمل ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .
 لقديس ورشنوفيوسإستشهاد ا أبيب19

في مثل هذا اليوم إستشهد القوديس ورشونوفيوس . كوان عالموا تقيوا ورعوا ولموا طلبووه لَلسوقفية 
هرب إلى بلدة طحموون )ورد فوي مخطووط جلجموون وربموا قصود دلجموون( . وبوات عنود أخووين 
 مسيحيين محبين هلل فظهر له مالك الرب وأمره أن يمضي إلوى الووالي ويعتورف بالمسويح ، ولموا
استيقظ أعلم األخوين بما رأى فاتفقوا معا وأتوا إلوى الووالي واعترفووا باسوم المسويح فعوذبهم كثيورا 
ثم أخذهم معه إلى سنهور حيوث عوذبهم أيضوا ثوم أخوذهم إلوى صوا وجموع جميوع المعتورفين وقورأ 
عليهم أمر الملك بعبادة األوثان فوثب هوذا القوديس وخطوف السوجل وقطعوه فغضوب الووالي وأمور 

 ه في أتون النار . وهكذا نال إكليل الشهادة . بطرح
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة(
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .

موون برمهووات تووذكار  19موون الشووهر القبطووي يوووم أحوود تقوورأ فصووول  فووإذا وقووع التاسووع والعشوورون
 البشارة .

أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعان خارج فترة البشارة والحمل اإللهى 
 الى الميالد ، كما أنهما يرمزان للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .

 تذكار نقل أعضاء القديس أندراوس الرسول
في هذا اليوم تذكار نقل أعضاء القديس إندراوس من سوريا إلى القسطنطينية بأمر الملك البوار 

 قسطنطين الكبير الذي بنى له هيكال حسنا وكرسه في هذا اليو .
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لى بوالد األكوراد ، فودخل مدينوة  هو أخو بطرس الرسول ، وقد اختير أن يمضي إلى مدينة اللد وا 
ى يودي بطورس ، وكوان معوه تلميوذه فليموون وهوو شوجي الصووت ، اللد وكان أكثرهوا قود آمون علو

فأمره أن يصعد المنبر ويقرأ . فلما سومع كهنوة األوثوان بمجويء أنودراوس الرسوول أخوذوا حورابهم 
وأتوا إلى الكنيسة ووقفوا خراًجا ليسمعوا ما إذا كان يجدف على آلهتهم أم ال ، فسمعوه يقرأ قول 

ب عمل أيدي الناس ، لها أفواه وال تتكلم ، لها أعين وال تبصور داود النبي: "أصنامهم فضة وذه
، لها آذان وال تسمع ، لها مناخر وال تشم ، لها أيٍد وال تلمس ، لهوا أرجول وال تمشوي وال تنطوق 

( . فابتهجوت قلووبهم 8-4: 225بحناجرها . ِمثلها يكون صانعوها بل كل َمن يتكل عليهوا" )موز
ودخلوا الكنيسة وخّروا عنود قودمي أنودراوس الرسوول ، فعلمهوم  من حسن صوته والنت عواطفهم

 ومن ثمَّ آمنوا بالسيد المسيح فعمدهم وكل من بقى من عابدي األوثان .
ثم خرج من عندهم وأتى إلى بالد األكراد ومدن أكسويس وارجنواس وأسويفوس ، وكون قود  

رًا ال يعرفوون اهلل . فلوم مضى مع برثولمواوس قبول ذلوك إلوى مدينوة عوازرينوس وكوان أهلهوا أشورا
يزاال يبشرانهم ويعلمانهم حتوى اهتودى إلوى معرفوة اهلل جموع كثيور مونهم بسوبب اآليوات والعجائوب 
التي صنعاها أمامهم . أما الذين لم يؤمنوا فقد تآمروا عليه ، وأرسولوا يسوتدعونه حتوى إذا أقبول 

اليمه الحسنة ورأوا بهجة وجهوه عليهم يثبون عليه ويقتلونه ، فلما وصل إليه الرسل وسمعوا تع
النورانية آمنوا بالسيد المسيح ولم يعودوا إلى الذين أرسلوهم . وحينئذ عزم غيور الموؤمنين علوى 
الذهاب إليه وحرقه ، فلما اجتمعوا حوله لتنفيذ عزمهم صلى الرسوول إلوى الورب فورأوا نوارًا تسوقط 

 عليهم من السماء فخافوا وآمنوا .
ي جميع تلك البالد وآمن بالرب كثيرون ، وموع هوذا لوم يكوف كهنوة وشاع ذكر الرسول ف 

األوثان على طلب أندراوس حيث ذهبوا إليه وأوثقووه وضوربوه كثيورًا ، وبعود أن طوافوا بوه المدينوة 
عرياًنا ألقوه في السجن حتى إذا كان الغد يصلبونه . وكانت عوادتهم إذا أمواتوا أحوًدا صولًبا أنهوم 

ى الرسول ليله يصلي إلى اهلل ، فظهر لوه السويد المسويح وقوواه وقوال لوه: يرجمونه أيًضا ، فقض
"ال تقلق وال تضجر فقد قرب انصرافك مون هوذا العوالم" ، وأعطواه السوالم وغواب عنوه ، فابتهجوت 

 نفسه بما رأى .
ولما كان الغد أخذوه وصلبوه على خشوبة ورجمووه بالحجوارة حتوى تنويح ، فوأتى قووم مون  

 جسده المقدس ودفنوه . وقد ظهرت منه آيات وعجائب كثيرة .  المؤمنين وأخذوا
 صالته تكون معنا . آمين

 كيهك . 4أنظر السنكسار 
 

الرب يعطى كلمة للمبشرين بقوة عظيمة، عجيب هوو اهلل فوى قديسويه،  " -(:00،20: 11مزمور العشية )مز
 " إله إسرائيل هو يعطى، قوة وعزاء لشعبه. هلليلويا
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 : ز و  قاا يم
 ذ ن (26 قجع  ز و  قاا يم يوا )

 
 -(:12-1:0مرإنجيل العشية )

 فانصرف يسوع مع تالميذه الى البحر و تبعه جمع كثير من الجليل و من اليهودية. -1 " 
و من اورشليم و من ادومية و من عبر االردن و الذين حول صور و صيدا جمع كثير اذ سمعوا كم  -8 

 صنع اتوا اليه.
 ميذه ان تالزمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي ال يزحموه.فقال لتال -9 
 النه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. -20 
 و االرواح النجسة حينما نظرته خرت له و صرخت قائلة انك انت ابن اهلل. -22 
 و اوصاهم كثيرا ان ال يظهروه. -21 
 ارادهم فذهبوا اليه.ثم صعد الى الجبل و دعا الذين  -20 
 و اقام اثني عشر ليكونوا معه و ليرسلهم ليكرزوا. -24 
 و يكون لهم سلطان على شفاء االمراض و اخراج الشياطين. -25 
 و جعل لسمعان اسم بطرس. -21 
 و يعقوب بن زبدي و يوحنا اخا يعقوب و جعل لهما اسم بوانرجس اي ابني الرعد. -21 
 و برثولماوس و متى و توما و يعقوب بن حلفى و تداوس و سمعان القانوي. و اندراوس و فيلبس -28 
 و يهوذا االسخريوطي الذي اسلمه ثم اتوا الى بيت. -29 
 فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا و ال على اكل خبز. -10 
 " و لما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه النهم قالوا انه مختل -12 

 إنجيل قاا يم:
و د   سادًا ءددينم  دا ءددا قات  يدل  قوال لتالميوذه أن تالزموه سوفينة[ قات  يل يندلوا أوق د  قاد ب  1ن    نا ]

[ ذددل 3] واألرواح النجسووة حينمووا نظرتووه خوورت أمامووه[ ق  وقح قانجءددم تادد ب أ دداا  ب قا جددب  2فاددا صدديابيا ]
صوعد إلوى الجبول ودعوا [ 4  يله ]أعس"  لق قاءلساا الت  يل وأعسا ا ءلسانًا ا داء ق   قض  وقا ب إلتا  ت

= أقربوواؤه كووانوا يقولووون أنووه  مختوول[ 5قا ددبعويا  ددبعووا احيدداة ءدد اويم )جذددل( ]= الووذين أرادهووم فووذهبوا إليووه
 قفضو قا ءيح ع ياا ال يب نوا  ا  و  ف ا  ا بقلل قا لندوت يحيدوا فد  قاءد اويات )جذدل( و دا  دا لدا ج 

 قا لنوت ال يب نوا  ا  و 
وقديسوك يباركونك، ومجد ملكك يصوفون، وبقوتوك ينطقوون، ليظهوروا لبنوى  " -:(9،8: 244مز)مزمور باكر 

 "البشر قدرتك. هلليلويا 
  ز و  ذان :
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 ذ ن (26 قجع  ز و  ذان  يوا )
 

 -(:10-21:1لوإنجيل باكر )
 و في تلك االيام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل كله في الصالة هلل. -21 " 
 كان النهار دعا تالميذه و اختار منهم اثني عشر الذين سماهم ايضا رسال.و لما  -20 
 سمعان الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس. -24 
 متى و توما يعقوب بن حلفى و سمعان الذي يدعى الغيور. -25 
 ا ايضا.يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلم -21 
و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع  -21 

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 و المعذبون من ارواح نجسة و كانوا يبراون. -28 
 انت تخرج منه و تشفي الجميع.و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة ك -29 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل. -10 
 طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم ايها الباكون االن النكم ستضحكون. -12 
 ير من اجل ابن االنسان.طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشر  -11 
  افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء الن ابواءهم هكوذا كوانوا يفعلوون باالنبيواء -10 
" 

 إنجيل ذان 
قا ب يصل   ذل أا يلتا  ت  يله  ونء ع قاد ب يسدوب قا ءدانيا ذداا وح وقاجيداا و دا أذغضداا قاندا  فدأج  ا 

 لق  ا حبث الت  يل عظيا ف  قاء وقت  وناا  
 

 -(:28-4:20روالبولس )
 الن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. -4 " 
 الن موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها. -5 
 .و اما البر الذي بااليمان فيقول هكذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح -1 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات. -1 
 لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيمان التي نكرز بها. -8 
 النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ان اهلل اقامه من االموات خلصت. -9 
 ترف به للخالص.الن القلب يؤمن به للبر و الفم يع -20 
 الن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى. -22 
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 النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. -21 
 الن كل من يدعو باسم الرب يخلص. -20 
 ون بال كارز.فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به و كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به و كيف يسمع -24 
 و كيف يكرزون ان لم يرسلوا كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات. -25 
 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل الن اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. -21 
 اذا االيمان بالخبر و الخبر بكلمة اهلل. -21 
 " ا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المسكونة اقوالهملكنني اقول العلهم لم يسمعو  -28 

  ز و  قاربق  وقاذوا :
 ذ ن (26 قجع  ز و  قاربق  وقاذوا  يوا )

 
  -(:12-21:2بط1الكاثوليكون )

 لذلك ال اهمل ان اذكركم دائما بهذه االمور و ان كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -21 "
 حقا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة. و لكني احسبه -20 
 عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. -24 
 فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه االمور. -25 
 ا معاينين عظمته.الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كن -21 
النه اخذ من اهلل االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب  -21 

 الذي انا سررت به.
 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس. -28 
ا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلون حسن -29 

 مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم.
 عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -10 
 "  النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس اهلل القديسون مسوقين من الروح القدس -12 

 وا:قانايواين
 ذ ن (26 قجع قانايواينوا يوا )

 
  -(:21-2:0أعاإلبركسيس )

 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة. -2 "
و كان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل  -1 

 ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل.
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 لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال لياخذ صدقة.فهذا  -0 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا. -4 
 فالحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -1 

 امش.
 ه اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه.و امسكه بيد -1 
 فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح اهلل. -8 
 و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح اهلل. -9 
حيرة مما  و عرفوه انه هو الذي كان يجلس الجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتالوا دهشة و -20 

 حدث له.
و بينما كان الرجل االعرج الذي شفي متمسكا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق  -22 

 الذي يقال له رواق سليمان و هم مندهشون.
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و لماذا  -21 

 اننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.تشخصون الينا ك
ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -20 

 بيالطس و هو حاكم باطالقه.
 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. -24 
 وه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن شهود لذلك.و رئيس الحياة قتلتم -25 
و بااليمووان باسوومه شوودد اسوومه هووذا الووذي تنظرونووه و تعرفونووه و االيمووان الووذي بواسووطته اعطوواه هووذه  -21 

 " الصحة امام جميعكم
 قنذ نءي :

ذ ن (26 قجع قنذ نءي  يوا )
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                اليوم العشرون من شهر أبيب
 األسفهسالر )الشطبي( شهادة القديس تادرس

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:

 بوووووووووووووووووووووووولس:ال
 

 (40،04: 21مز)
 (10-21:20)مت
 (9،5: 44مز)

 (21-22:1)لو
 (25-0:1تي1)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (25-8:0بط2)
 (1:18-41:11)أع
 (20،9: 90مز)

 (14-12:20)لو

 
  -(:14-12:20لوإنجيل القداس )

قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه و في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح و  -12 " 
 عن الحكماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال نعم ايها االب الن هكذا صارت المسرة امامك.

و التفت الى تالميذه و قال كل شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف من هو االبن اال االب و  -11 
 اراد االبن ان يعلن له. ال من هو االب اال االبن و من

 و التفت الى تالميذه على انفراد و قال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه. -10 
الني اقول لكم ان انبياء كثيرين و ملوكا ارادوا ان ينظروا موا انوتم تنظورون و لوم ينظوروا و ان يسومعوا  -14 

 " ما انتم تسمعون و لم يسمعوا
 إنجيل قاربق :

[ تلتدا  قا جدب قاءدد اوي 1 نده ع ددل وأن دل ندل  دئ اننيءدته فصدا ت ناضدجم ]= تهلول يسووع فوي تلوك السواعة
غي  قا  ئ  قالي ي اب ذه ااا قا وح قارب  ضب  حاوالت إذلي  إغ قئاا ذاااااا، وتصدل قاننيءدم اتءت دااب حذدًا 

ك إذلدي  فد   حاوالتده [ قا وح قاردب  قادلي أعسداه قا ءديح اننيءدته ياسيادا حن دم فتد ب علد" ت دني2ف  قا ءيح ]
[ قا ءيح  نا فد ح  ا  دؤالء قا دابقء 3 با قاننيءم ولاك عا س يق قاا قسرم قاليا يدءبوا قني اا قاصحيح  ]

[ ال أحدب ياد ف قآلب إاّل قنذدا  إلًق  نداك أب و نداك 4إءت ابوق  ا قاحق أعلا ااا و أوق ق  جاب قا ادبة اادا  ]
ذدددا واندددا نل دددم ياددد ف ت دددي  الوحدددبة ذينا دددا ولادددك  بًق علددد"   سردددم ذدددوا  إذدددا، أي  نددداك ت دددايز ذددديا قآلب وقن

 ذاذه( قالي أنن   لق وأنن  أصً  ال وت قنذا 19قاءا وءاس  )
 :ملحوظة

 -نل م يا ف    نل م ء يم ت ي  اتتحاب و   عل" ي ث  ءتويات:
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 ع ف  اييا ق  أته فحذلت ووابت   و لق إتحاب جءبي   1
 ( إلوأوجب فيه    ع فهإل +  ا ي يب قنذا أا يالا اه ) لق قننجيل(8:3،9تا ف قا ءيح )ف   2
 ا فم قآلب ذانذا ) لق قننجيل( و له ت ي  اوحبة قا  وت  فاآلب اي  اه جءدب إلًق قاوحدبة الذدب أا تندوا   3

 ذاا  وت 
 

ين، ألنووه وعلووى األفعووى وملووك الحيووات تطووأ، وتسووحق األسوود والتنوو" -(:20،9: 90مزمووور إنجيوول القووداس )مووز
 " يوصى مالئكته من أجلك، ليحفظوك فى سائر طرقك. هلليلويا

  ز و  قاربق :
 دله أصدً  عدا  دبي   دلق قايدوا تداب   قا دسذ  قادلي  تدل ياذاندًا نداا قاندا  = وعلى األفعي وملك الحيات تطوأ

أعسا ا ءلسانًا أا ياذبونه  انا ذصو ة عا م فا فا"   ز نذلي   و ا ض ا عسايا قاءيب قا ءيح ا اذه أنه 
 يبوءوق قاحيات وقاارا ب  و حاوالت إذلي  ضب قاننيءم ن ق ا  نا:

 إيا ة إضسااب ضب  اب قهلل يصل إا" حب قنءت ااب   1
 إيا ة   سرات ضب قني اا قاصحيح   2
 لبقا قانا  اب جم أناا ياذبوا ياذانًا ضل ًا   3
 وعوب ذأ جاب ف  ق  ض ات ك قني اا   4
 يءرسا قاربيءيا ف  قازنا لبقا ذنءاء ج ي ت ا  5

  ؤالء قاربيءيا ءحروق نل  له قا حاوالت قا يسانيم = وتسحق األسد والتنين
 -و أينا قا  ئنم  نا قهلل ي ءلاا:= ألنه يوصي مالئكته من أجلك ليحفظوك

ع ا إي اناا  -1  ات جيع قاربيءيا وبفااا اتءت ااب وق 
 ا دائاا  ا ج قحاتاا  -2
 

 أبيب 10   -السنكسار:
 إستشهاد القديس ثاؤدورس الشطبى "

م إستشهد القديس ثاؤدورس الشطبي كان أبوه يسمي يوحنا من شطب  110في مثل هذا اليوم من سنة 
بصعيد مصر قد ذهب ضمن الجنود إلى أنطاكية وهناك تزوج من أبنه أحد األمراء الوثنيين ورزق منها 

نام ليتعلم هناك مانع والده في ذلك . فغضبت منه بثاؤدورس هذا ولما أرادت أن تقدم ابنها لبيوت األص
وطردته . وظل الصبي عند أمه . أما والده فكان مداوما الصالة ليهديه إلى طريق الخالص . وكبر الصبي 

وتعلم الحكمة واألدب فأضاء السيد المسيح قلبه ومضى إلى أسقف قديس وتعمد منه وسمعت بذلك أمه فشق 
س لم يأبه لها وتدرج في مراتب الجندية ، حتى صار من كبار القواد في عهد عليها كثيرا . ولكن القدي

ليكينيوس قيصر . وكان أهل أوخيطوس يعبدون ثعبانا هائال ويقدمون له ضحية بشرية كل عام . واتفق 
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 مرور ثاؤدورس في تلك الجهة فرأى أرملة تبكي بكاء مرا فسألها عن سبب بكائها فقالت له : انني أرملة وقد
أخذوا ولدي ليقدموهما ضحية للثعبان مع أنني مسيحية فقال ثاؤدورس في نفسه : أنها أرملة ومظلومة والرب 
ينتقم لها . ثم نزل عن حصانه وحول وجهه نحو الشرق وصلي ، ثم تقدم إلى الثعبان وأهل المدينة ينظرون 

 طول هذا التنين اثني عشر ذراعا .  إليه من فوق األسوار وطعنه بالرمح فقتله وخلص ولدي األرملة . وكان
وحضر ثاؤدورس بعد ذلك إلى مصر ولبث عند أبيه حتى توفي فعاد إلى أنطاكية فوجد أن الملك قد كفر وأخذ 
يضطهد المسيحيين . فتقدم إليه واعترف بالمسيح . فأمر بحرقه وطرحه في النار . وهكذا أسلم الروح ونال 

مؤمنة قيل أنها أمه بعد أن بذلت أمواال كثيرة وأخفته عندها حتى انتهي إكليل الشهادة وأخذت جسده امرأة 
 زمن االضطهاد وقد بنيت على اسمه كنائس في جهات متفرقة . 

 " صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
)قا ددسذ   ا أذددوه  ددا  ددسب فدد  صددايب  صدد (  و ددب ل ددب أذددوه ضدد ا  شووهادة القووديس تووادرس اإلسفهسووالر

جنوب إا" إنسانيم و ناك تزوج إذنم أحدب ق  د قء و زق  نادا ذتداب    وا دا أ قبت أا تردبا إذنادا اذيدوت ق صدناا قا
ايتالا  ناك  انع وقابه ف  لاك فغضدذت ق ا وسد بت زوجادا وذرد" قاصدذ  عندب أ ده  وظدل وقادبه يصدل   جلده، 

عءددن يًا نذيدد ًق  وندداا أ ددل ذلددبه ياذددبوا ياذانددًا وأضدداء قهلل  لذدده ول ددب وتا ددب وحزنددت أ دده واددا ياددتا، وصددا   ائددبًق 
ويرددب وا ادده ضددحيم ذ دد يم نددل عدداا  وأيندداء  دد و  تدداب   وجددب إ دد أة تذندد  إلق ألددلوق واددب ا ايرددب وه ضددحيم و دد  
 ءيحيم فرتل قاياذاا ذ  حه  وجاء إا"  ص  وعاهلل  ع أذيه حت" توف   فااب إا" إنسانيم ووجب قا لدك  دب ندد  

ءت اب فإعت ف أ ا ه ذاا   ءيح فأ   ذح  ه وس حه ف  قانا  وق 
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 شهادة القديس بندالئيمون الطبيب.  بابه25
 شهادة القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم أيام دقلديانوس بابه29
 شهادة القديسين أرخبس وفليمون وأبفية العذراء أمشير15
 شهادة القديس ثاؤذورس الرومي.  أمشير18
 شهادة القديس إيسيذورس رفيق سنا الجندي من جنود والي الفرما  برمهات28
 شهادة القديس خرستوفوروس.  برموده1
 شهادة القديس ببنوده وكان راهبًا متوحدًا.  برموده10
 برمهات(28شهادة القديس سنا الجندي رفيق القديس إيسيذوروس. ) برموده14
 شهادة القديس سوسنيوس  برموده11
 شهادة القديس ثاؤذورس الراهب.  بؤونه1
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 السنكسار اليوم
 م405إستشهاد القديس بندالئيمون الطبيب من نيقوميديا سنة  بابه25

ميالدية إستشهد القديس بندالئيمون ، من مدينة نيقوميدية ،  405في مثل هذا اليوم من سنة 
ن أبوه يعبد األصنام ولكن أمه كانت مسيحية ، وقد أدباه وعلماه صناعة الطب واجتمع بقس كا

اسمه أرموالس فعلمه حقائق األيمان بالمسيح وعمده . وبلغ في الفضيلة مبلغا عاليا ، وأجرى 
اهلل على يديه آيات عظيمة ، من ذلك أن إنسانّا أعمى قصده ليداويه بطبه ، فرشم على عينيه 

ة الصليب باسم اآلب واالبن والروح القدس ، فبرئت عيناه وعاد إليه بصره كامال ، ولما عالم
وصل الملك خبر شفاء هذا األعمى ، استحضره وسأله عن كيفية برء عينيه ، فأعلمه أن 

القديس بندالئيمون أبرأهما بوضع يده عليهما ، وقوله باسم اآلب واالبن والروح القدس ، ثم 
ك أنه مسيحي فضرب عنقه في الحال ، وأمر باستحضار القديس بندالئيمون أقر أمام المل

وسأله عن معتقده ، فأقر أنه مسيحي ، فالطفه بأنواع كثيرة ، ووعده بمواعيد جزيلة فلم يغير 
اعترافه ثم أغلظ له الخطاب ، وهدده بأنواع العذاب فلم يتزعزع ، فعاقبه بعقوبات شديدة في أيام 

الضرب والتعليق ، وأخرى باإللقاء في البحر والنار ، فكان السيد المسيح يظهر مختلفة ، تارة ب
له في شكل أرموالس القس ، الذي كان قد عمده وعلمه حقائق اإليمان وكان يقويه ويسير معه 
كأنه يشاطره كل عقوبة تقع عليه ، وبعد ذلك أمر الملك بضرب عنقه ، ولما تقدم إلى المكان 

ابتهل إلى السيد المسيح ، فسمع صوتا من العالء يبشره بما أعد له من المعد لذلك صلى و 
النعيم السماوي ، وقد سمع الجند أيضا هذا الصوت فآمنوا في الحال وتقدموا إلى الملك وأقروا 

 باإليمان بالسيد المسيح ، فأمر الملك بضرب أعناقهم أيضا فضربت . 
 ًما أبديا . آمين .شفاعة الجميع تكون معنا ، ولربنا المجد دائ

 إستشهاد القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم بابه29
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم فى أيام دقلديانوس الملك الشرير 

، وذلك أن بعضهم وشى بهما عند الوالي انهما مسيحيان ، فاستحضرهما الوالي وسألهما 
جد فأمر أن تحفر حفرة عميقة ويلقيان فيها . ثم يردم عليهما فاعترفا بالسيد المسيح له الم

 بالحجارة ، وهكذا نفذ األمر ، وناال إكليل الشهادة . 
 شفاعتهما تكون معنا . آمين .

 عقد مجمع بأنطاكية لمحاكمة بولس الساموساطي
م اجتمع مجمع مقدس بكنيسة أنطاكية لمحاكمة بولس 180في مثل هذا اليوم من سنة 

موساطي ، الذي كان من أهل ساموساط ، وقدم بطريركا على أنطاكية ، وقد غرس السا
الشيطان في عقله االعتقاد بأن السيد المسيح إنسان عادى بسيط ، خلقه اهلل واصطفاه 
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ليخلص به البشر ، وأن مبتدأ المسيح بكليته من مريم ، وأن الالهوت لم يتحد به ، بل صحبه 
واحد ، ولم يكن يؤمن باالبن وال بالروح القدس . فاجتمع بسببه مجمع بالمشيئة وأن اهلل إقنوم 

بمدينة أنطاكية وكان ذلك فى أيام حكم الملك أورليانوس ، وبطريركية األب ديوناسيوس الرابع 
عشر على اإلسكندرية ، وذلك قبل مجمع نيقية بخمس وأربعين سنة . ولشيخوخة األب 

ستطع الحضور معهم ، فكتب رسالة ضمنها االعتقاد بأن ديوناسيوس بطريرك اإلسكندرية لم ي
السيد المسيح كلمة اهلل وابنه ، وأنه مساو له في الجوهر وفى األلوهية واألزلية وأن الثالوث 
األقدس ثالثة أقانيم في خواصها الهوت واحد ، وأن أحد الثالوث الذي هو االبن تجسد وصار 

ستشهد على ذلك بشهادات كثيرة من الكتب العتيقة أنسانا كامال متحدا اتحادا طبيعيا ، و  ا 
والحديثة وأرسل الرسالة مع قسيسين من علماء الكنيسة . واجتمع الثالثة عشر أسقفا 

والقسيسان ، وحضر بولس المذكور ، وسألوه عن بدعته التي ينادى بها فأقر ولم ينكرها ، 
س ، وأسمعوه قول الرسول عن فدحض اآلباء مزاعمه ، وقرءوا عليه رسالة األب ديوناسيو 

( فلم يقبل قولهم ، ولم 0:  2السيد المسيح كلمة اهلل ، وأنه " بهاء مجده ورسم جوهره" )عب 
يرجع عن عقيدته الفاسدة ، فقطعوه وحرموه هو وكل من يقول بقوله ، ونفوه عن كرسيه . 

بفرائضها ، بركة ووضع اآلباء قوانين هي إلى اليوم بيد المؤمنين يتبعونها ، ويشترعون 
 صلواتهم تكون معنا . آمين .

 إستشهاد أرخبس و فليمون أخيه وأبيفية العذراء أمشير15
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسون أرخبس و فليمون و أبفية العذراء الذين أمنوا على يد 

 القديس بولس الرسول حينما كان يكرز في فريجية . واتفق إن الوثنيين كانوا يحتفلون
بارطاميس في يوم عيده فدخل القديسون إلى البربا ليشهدوا ما يقوم به القوم . فرأوهم يضحون 

للصنم ويعظمونه فاشتعل الحب اإللهي في قلوبهم وخرجوا من البربا وتوجهوا إلى الكنيسة 
معلنين مجد السيد المسيح ومعظمين اسمه القدوس . ولما سمع بأمرهم بعض الوثنيين وشوا 

الوالي ، الذي هاجم الكنيسة وقبض عليهم وعذبهم بوضع مسامير محماة في النار بهم لدي 
في جنوبهم ثم طرح القديس أرخبس في حفرة وأمر برجمه حتى اسلم الروح الطاهرة أما 

القديسان فليمون و أبفية فقد عذبوهما بأنواع كثيرة من العذابات ولم يتركوهما حتى اسلما 
 ا آمينالروح . صالتهما تكون معن

 إستشهاد الشماس قونا بمدينة رومية و إستشهاد القديس مينا بمدينة قبرص .
 في هذا اليوم تذكار شهادة الشماس قونا بمدينة رومية و شهادة القديس مينا بمدينة قبرص . 

 صالتهما تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 " بجبل دلجا .إستشهاد القديس أبيفانيوس الشهير " ابو فانا
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في مثل هذا اليوم أيضا تنيح األب القديس أبيفانيوس الشهير أبو فانا في أيام اإلمبراطور 
ثيؤدوسيوس الكبير . القديس من أبوين مسيحيين تقيين ربياه في مخافة اهلل وحفظ وصاياه 

أحد أديرة فنشأ محبا لحياة الخلوة والتأمل والرحمة بالفقراء والمساكين . ترهب في شبابه في 
األشمونين وتدرب على الحياة النسكية مع العمل اليدوي فكان يبيع عمل يديه حيث يأكل بجزء 
منه ويتصدق بالباقي للفقراء . ازداد في العبادة والنسك ومحبة األخوة ثم اشتاق أن ينفرد ليجد 

ء الغربية فرصة أكبر مع ربه ومسيحه فاستأذن رئيس الدير وانطلق وسكن في مغارة في الصحرا
غرب قرية أبو صير وقد وهبه اهلل ينبوع ماء ليشرب منه . كان القديس يصوم يوميا حتى 
المساء في الصيف وفي الشتاء كان يصوم يومين يومين مع صلوات كثيرة ومطانيات حتى 

لصق جلده بعظمه وصار كخشبة محروقة . رغم محبته للوحدة لكنه لم يغلق قلبه عن أخوته 
إلى مركز إشعاع روحي فكان الرهبان يأتون منه اإلرشاد كما وهبه اهلل أن يعمل فتحول مسكنه 

المعجزات . لما قربت ساعة نياحته أعلمه مالك الرب بأن سينتقل من هذا العالم فطلب من 
األب كاهن المنطقة أن ينأوله من األسرار المقدسة فتنأول منها واقفا على قدميه اللتين تورمتا 

ف وودع األخوة وباركهم طالبا صلواتهم عنه ثم فاضت روحه الطاهرة فكفنه من كثرة الوقو 
اآلباء ودفنوه بإكرام عظيم وقد بني دير على اسمه بجوار بني خالد ) ما زال دير أبو فانا 

موجودا في الصحراء غربي مدينة ملوي ( . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا 
 أمين .

 تشهاد القديس تادرس الرومى من أسطيرإس أمشير18
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ثاؤدورس الرومي وكان من أهل اسطير في زمان الملكين 
مكسيميانوس ودقلديانوس الذين لما بلغهما إن هذا القديس ال يعبد أوثانهما استحضراه وعرضا 

عن لقولهما فعذباه بالهنبازين عليه عبادة األوثان فلم يقبل . فواعده بجوائز كثيرة فلم يذ
وبتقطيع أعضائه وحرق جسمه بالنار وضربه بالسياط وكان صابرا على هذا جميعه حبا في 

السيد المسيح الذي كان يرسل مالئكته فيعزونه ويقوونه وأخيرا قطعت رأسه ونال إكليل الشهادة 
 . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

يرينىتذكار أباد  ير وا 
يرينى .  في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس تذكار أبادير وا 

إذ يتغنى المؤمنون بالتسبحة للرب يسألون الشهيدين أبادير وأخته إيرائي أن يطلبا من الرب 
 توت . 18من أجل غفران خطاياهم ، وتحتفل الكنيسة بعيد استشهادهما في 

 نشأتهما
األنطاكي؛ تعين أبادير إسفهالرًا "قائًدا عظيًما" في جيش هما ابنا أخت باسيليوس الوزير 
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دقلديانوس . ظهر له السيد المسيح في رؤيا بالليل ، وطلب منه أن يذهب مع أخته إيرائي إلى 
مصر ليناال إكليل االستشهاد ، وقد تمتعت أخته بذات الرؤيا ، فعرفا أنها من اهلل وانطلقا بفرح 

 ليتمتعا بما وُهب لهما .
ا يليق بنا أن نتساءل: لماذا سمح اهلل لهما بل أمرهما أن ينطلقا لالستشهاد ، مع أنه يقول: هن

( ، وقد حذرنا كثير من 10: 20"ومتى َطردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى األخرى" )مت 
القديسين مثل البابا كيرلس الكبير والبابا بطرس خاتم الشهداء والقديس باخوميوس من 

 نحو االستشهاد بأنفسنا أو إثارة الوالة الضطهادنا؟االندفاع 
( ، لكن بروح 2: 21المسيحي في غيرته المقدسة يقدم حياته كل يوم ذبيحة حب هلل )رو

اإلتضاع ال يسعى الحتمال االضطهاد بنفسه ، إنما إن جاء يقبله بفرح كما فعل البابا بطرس 
معينة للذهاب إلى االستشهاد بأنفسهم  خاتم الشهداء نفسه . وقد سمح اهلل بدعوته لجماعة

لرسالة معينة ، فإرسالية أبادير االسفهسالر وأخته إيرائي إنما بقصد إلهي ، فقد تعرض مئات 
األلوف من األقباط لالستشهاد ، بل وتقدمت مدن بأكملها كمدينتي أسنا و إخميم لالستشهاد 

حضور أمثال أبادير يعطي تشجيًعا  بفرح على يدي أريانا والي أنصنا )بجوار ملوي( . . . .
للبسطاء ، بأن األمراء يسعون لهذا الشرف ، وحضور إيرائي يعطي سنًدا للفتيات أن فتاة 
شريفة تأتي من القصر لتقبل اآلالم بفرح . . . . هكذا كان للمدعوين للذهاب لالستشهاد 

 بأنفسهم رسالة خاصة وسط الضيق الشديد! 
 استشهادهما

ا بما في قلبيهما فشقت ثيابها هي وّجواريها ، وصارت تتوسل إليهما أال يسلما أدركت والدتهم
نفسيهما لدقلديانوس لالستشهاد ، فوعدها ابنها أبادير أال يتحدثا مع دقلديانوس في ذلك ، ولم 

 تدرك إنهما قد قررا الذهاب إلى مصر لالستشهاد هناك .
السجون موصًيا حارسه أال يخبر أحًدا بذلك .  كان أبادير يستبدل ثيابه ويقوم بخدمة الذين في

. . . 
إذ توانى أبادير وأخته قلياًلتكررت الرؤيا ، فانطلقا إلى اإلسكندرية ، ومنها إلى مصر حيث 
التقيا بالقديس أباكراجون الذي عرفهما وباركهما ، ومن هناك دخال إلى الكنيسة التي في 

 -اس يدعي صموئيل رافقهما إلى أنصنا حيث التقيا طمويه ثم ذهبا إلى األشمونين ليلتقيا بشم
أبادير وأخته بأريانا والي أنصنا )بجوار ملوي بصعيد مصر( ، فعذبهما عذاًبا شديًدا للغاية ، 

 وكان السيد المسيح يسندهما .
وسط اآلالم الشديدة أخذ الرب نفسيهما إلى لحظات ليشاهدا الفردوس فيمتلئا قوة وغيرة 

 . . . .لالحتمال بفرح 
ذ استحلف الوالي أريانا أبادير أن  كتب الوالي قضيتهما وحكم عليهما بقطع رأسيهما . . . . وا 
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يخبره عن شخصه طلب منه أن يتعهد باال يتراجع عن حكمه ، ولما تعهد أخبره أنه أبادير 
فسه اإلسفهسالر ، فتأسف جدا لما حدث منه ، لكن أبادير ذّكره بتعهده ، قائال له بأنه هو ن

 سينعم أيضا بعطية إكليل االستشهاد .
إذ استشهد القديسان قام بعض المؤمنين بتكفين الجسدين ، اللذين حملهما الشماس صموئيل 

 إلى منزله حتى انقضاء عهد االضطهاد ، حيث بنيت باسمهما كنيسة عظيمة .
وط . . . . توجد اآلن في أسيوط كنيسة باسم الشهيدين ، وأخرى في دشلوط بإيبارشية أسي

 بركة صلواتهما تكون معنا آمين . صالتهما تكون معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد إيسيذورس رفيق سنا الجندى برمهات28

فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس إيسيذورس رفيق سنا الجندي . هذا كان من أهل دقناش 
ان من الجنود المرافقين لوالى الفرما وكان له )كما ورد في مخطوط بشبين الكوم دفناس( وك

صديق يدعى سنا كان يشتغل بصناعة الصوف ، وكان االثنان يتصدقان بما يكسبانه على 
الفقراء والمعوزين . وذات ليلة أبصر كل منهما فى رؤيا أن فتاة عذراء بيدها إكليل تضعه على 

خر بما رآه . ففرح االثنان بذلك العتقادهما رأسيهما . فلما استيقظا من النوم أعلم كل منهما اآل
أن الرب قد دعاهما لنوال إكليل الشهادة فأتيا الى الوالي وحل سنا منطقة الجندية وطرحها 

أمامه ، واعترف كالهما بالسيد المسيح . فأمر باعتقالهما ، فأرسل الرب مالكه وعزاهما . ثم 
سجينا وحده ، وبعد قليل أعيد سنا الى  أرسل الوالي سنا الى اإلسكندرية وبقى إيسيذورس

الفرما ففرح إيسيذورس بلقائه . وذكر كل منها لرفيقه ما جرى له ، ثم أمعن الوالي في تعذيبهما 
، وأمر بإلقاء إيسيذورس فى حفرة موقدة ، إال أن القديس استمهل الجند وصلى طالبا من 

جند فألقوه فى الحفرة ، فلم يلحق السيد المسيح أن يقبل روحه ويهتم بجسده وسلم نفسه لل
جسده أذى ، وكانت أم القديس سنا تبكى لحرمان ولدها من رفيقه ، وبعد قليل أسلم القديس 
ايسذورس روحه . وفى تلك اللحظة رأت أم القديس سنا جماعة من المالئكة تصعد بالروح . 

 شفاعته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين .
 القديس خرستوفورس إستشهاد برموده1

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس خرستوفورس . وكان من البالد التي يأكل أهلها لحوم البشر 
والذين آمنوا على يد متياس الرسول كما جاء في اليوم الثامن من شهر برمهات وكان ذا هيئة 

ي يد جند بشعة وجسم كجسم الجبابرة ولكن نفسه كانت وديعة صالحة . ولما وقع أسيرا ف
داكيوس الملك الوثني أخذ يوبخ الجند على تعذيبهم المسيحيين فضربه رئيس الجند فقال له : " 
لوال وصية المسيح التي تعلمني أال أقابل اإلساءة بمثلها لما كنت أنت وعسكرك تحسبون شيئا 

عهم أمامي " فأرسل القائد إلى داكيوس يعرفه أمره . فأوفد مائتي جندي إلحضاره فحضر م
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وهم في الطريق أن الخبز فرغ منهم إال قليل منه فصلى وبارك في هذا القليل فصار  -وحدث 
كثيرا فأكلوا متعجبين وآمنوا بالسيد المسيح اله خرستوفورس . ولما وصلوا إلى أنطاكية تعمدوا 
بيد األنبا بوال البطريرك ولما مثل خرستوفورس أمام داكيوس ارتعب من هول منظره فالطفه 

وخادعه وصرفه من أمامه . ثم أرسل إليه امرأتين جميلتين ليستمياله إلى الخطية . فوعظهما 
القديس فآمنتا على يديه بالسيد المسيح معترفين جهارا أمام الملك بأيمانهما بالسيد المسيح 
ر فأمر الملك بقطع رأسيهما وناال إكليل الشهادة . أما هذا القديس فطرحوه في قدر كبير فوق نا
متقدة فلم تمسه النار بأذى فتعجب الحاضرون وآمنوا بالسيد المسيح وتقدموا ألخراج القديس 

من القدر فأمر الملك بتقطيعهم بالسيوف . وأخيرا أمر بضرب عنقه ونال إكليل الشهادة . 
 شفاعته تكون معنا . آمين

 نياحة البابا يوأنس التاسع البطريرك الواحد والثمانين
م تنيح البابا يوأنس التاسع  2011مارس سنة  19ش  2040يوم سنة في مثل هذا ال
( وهو من ناحية نفيا منوفية ويعرف بيوأنس النقادي أحد األخوين . وفي أيامه 82البطريرك )

جرت شدائد كثيرة على النصارى فمنهم من قتل ومن حرق ومن صلب وشهروا بهم على الجمال 
ثم تحنن اهلل على الشعب برحمته . وتنيح البابا بحارة زويلة  وألبسوهم العمائم والثياب الزرقاء ،

ودفن بدير النسطور بعد أن قام على الكرسي ست سنوات وستة شهور ويوًما واحدا ألنه تولى 
 م ( 2012سبتمبر سنة  18ش )  2001الكرسي في يوم أول بابه سنة 

 إستشهاد القديس ببنودة من دندرة برموده10
إستشهد القديس ببنوده الذي من دندره هذا القديس كان راهبا متوحدا .  في مثل هذا اليوم

فظهر له مالك الرب وقال له البس ثياب الخدمة الكهنوتية ، واذهب لمقابلة أريانوس الوالي . 
الذي كان قد رسا بمركبه على دندره يجد في طلب هذا القديس . فجاء إليه وصرخ في وجهه 

صراني مؤمن بالسيد المسيح " فلما عرفه الوالي أنه ذلك المتوحد ، بأعلى صوته قائال " أنا ن
الذي يجد في طلبه عذبه عذابا كثيرا ثم كبله بالحديد وطرحه في سجن مظلم . فأشرق عليه 

نور سماوي وظهر له مالك الرب وشفاه من جراحاته وعزاه وكان في المدينة رجل اسمه كيرلس 
عظهم القديس وثبتهم فإستشهدوا جميعا بقطع رؤوسهم وزوجته وابنته واثنا عشر صبيا فو 

ونالوا إكليل الشهادة وغضب الوالي عليه فأمر بأن يعلق في رقبته حجر ويطرح في البحر فنال 
 إكليل الشهادة .صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 ستشهاد سنا الجندى رفيق إيسيذوروس برموده14
القديس سنا الجندي رفيق القديس إيسيذوروس المذكور في اليوم  في مثل هذا اليوم إستشهد

ستشهد إيسيذوروس فأبقي سنا في  الثامن عشر من برمهات وذلك أنه بعد ما عذب االثنان وا 
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السجن إلى أن عزل والي الفرما وتولى غيره بوصية بأن ال يبقي أحدا ممن يعترف باسم 
أكابر الجنود وانه كان قد عذب كثيرا ولم ينثن المسيح . ولما سمع بوجود سنا هذا وانه من 

عن رأيه أمر في الحال بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة وكانت أمه بجواره عندما إستشهد فرأت 
نفسه صاعدة كما رأت نفس إيسيذوروس وقت إستشهاده سابقا . ثم أخذوا جسده وكفنوه 

 وظهرت منهما عجائب . ووضعوه مع جسد صديقه القديس إيسيذوروس في مدينة سمنود 
 صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 55نياحة القديس البابا ) شنودة األول( سانوتيوس ال
م ( تنيح األب العظيم البابا  880أبريل سنة  29ش )  591في مثل هذا اليوم من سنة 

قديس كان قد ترهب بدير سانوتيوس الخامس والخمسون من باباوات الكرازة المرقسية . وهذا ال
ذ تزايد في الفضيلة والعبادة عين قمصا على كنيسة الدير وأختير بعد قليل  القديس مقاريوس وا 

يناير سنة  8ش )  515طوبة  20للبطريركية بتزكية الشعب واألساقفة واعتلي الكرسي في 
آيات كثيرة  م ( فحلت به شدائد كثيرة واضطهادات قاسية . وكان اهلل يجري على يديه 859

 وشفي أمراضا مستعصية . 
وحدث مرة أن امتنع المطر عن مدينة مريوط ثالث سنوات حتى جفت اآلبار وأجدبت األراضي 

فجاء هذا األب إلى كنيسة القديس أبا مينا بمريوط وقام بخدمة القداس وطلب من اهلل أن يرحم 
ثم انقطعت فدخل هذا األب إلى خليقته فلما كان غروب ذلك اليوم بدأت األمطار تنزل رذاذا 

مخدعه ووقف يصلي قائال يا ربي يسوع أرحم شعبك حتى حصلت بروق ورعود ونزل غيث 
كالسيل المنهمر حتى امتَلت البقاع والكروم واآلبار فرويت األرض وابتهج الناس ممجدين اهلل 

 صانع العجائب . 
ر عربان الصعيد على األديرة للقتل وحدث عندما كان هذا األب بالبرية لزيارة األديرة أن أغا

والنهب فخرج إليهم وبيده صليبه فحين أبصروا الصليب تقهقروا من أمامه وولوا هاربين )ذكر 
 خبر هذه األعجوبة تحت اليوم التاسع من شهر برمودة( . 

وكان بقرية تسمي بوخنسا من قري مريوط قوم يقولون ان المتألم عنا على عود الصليب هو 
ارقه الالهوت فكتب هذا البابا رسالة أيام الصوم المقدس وأمر بقراءتها في الكنائس قال إنسان ف

فيها " ان المتألم عنا هو اهلل الكلمة بجسده من غير أن يفترق عنه . ولكن األلم لم يقع على 
جوهر الالهوت . كما تضرب الحديد المشتعل نارا فال تتأثر النار ولكن األثر يأتي على الحديد 
كذلك لكي تكون آلالم الناسوت قيمة كان البد لالهوت أن يكون حاال فيه وبهذه اآلالم كفر 

 المسيح عن البشرية كلها " 
وظهر أيضا قوم آخرون قالوا أن طبيعة الناسوت ماتت وكان هؤالء من البلينا مع أساقفتهم 

لمدركة وال ملموسة وال فلما بلغ هذا األب خبرهم كتب لهم يقول " ان طبيعة اهلل الكلمة غير ا
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متألمة ، ال يمكن أن يقع األلم على جوهرها ولكن اشتراك الالهوت مع الناسوت في األلم كان 
اشتراكا أدبيا . ليعطي قيمة لهذه اآلالم فتسدد دين البشرية هلل غير المحدود وال يمكن أن يكون 

ره ولهذا يقال : قدوس اهلل يا من هذا إال إذا كان الالهوت مشتركا فيها أدبيا بدون أن يتأثر جوه
 صلبت عنا ارحمنا " 

 ولما وصلت رسالته إليهم رجعوا عن ضاللهم واعترف األساقفة بذلك أمام البابا وطلبوا المغفرة . 
وكان هذا البابا كثير االهتمام بأمور الكنائس ومواضع الغرباء وكان كل ما يفضل عنه يتصدق 

ح بسالم بعد أن أقام على الكرسي المرقسي إحدى وعشرين به . ولما أكمل سعيه الصالح تني
حدى عشر يوًما صالته تكون معنا . آمين  سنة وثالثة أشهر وا 

 إستشهاد سوسنيوس بن سوسيبطرس برموده11
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سوسنيوس . كان هذا القديس ابنا ألحد خواص الملك 

ب وقوي عزمه على نوال إكليل الشهادة . فحفظ هذا دقلديانوس . وكان قد ظهر له مالك الر 
اآلمر في قلبه وحدث أن أرسله الملك إلى مدينة نيقوميدية لتجديد عبادة األوثان فحزن هذا 

القديس جدا واستحضر قسا واستعلم منه عن كل أمور الدين حتى عرف حقائقه ولما علم أبوه 
مر بتعذيبه فعذبوه بكل نوع من العذاب المريع بحاله وشي به لدي الملك أنه ال يعبد األوثان فأ

وكان الرب يقويه ويصبره . وأخيرا قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة . وكان عدد الذين شاهدوه 
 وقت العذاب وأمنوا بسببه ونالوا إكليل الشهادة ألفا ومائة وسبعين شخصا . 

 صالتهم تكون معنا . آمين
 18إستشهاد البابا يوأنس األسكندرىال

م ( تنيح البابا يؤانس السابع  2190أبريل سنة  12ش )  2009في مثل هذا اليوم من سنة 
البطريرك الثامن والسبعون . ومن أمره أنه بعد أن رشح أراخنةنة القاهرة البابا غبلاير الثالث 
للبطريركية وأختاروه ورسموه قمصا ، اتفق بعض أراخنةنة مصر على يوأنس بن أبي سعيد 

وعملوا قرعة هيكلية فسحب اسم غبلاير فنازعه يوأنس المذكور ومن كان معه فأبطل  السكري
م ( بعد وفاة البابا )  2111ش ) أول يناير سنة  918طوبة سنة  1القرعة وقدم يوأنس في 

أثناسيوس الثالث ( سلفه وأقام بطريركا ست سنوات وتسعة شهور وتسعة عشر يوًما ثم عزل 
ش ثم  981طوبة سنة  1ش إلى  985بابه سنة  14بلاير الثالث من وتولى مكانه البابا غ

 طوبة .  1عزل غبلاير وأعيد يوأنس بأمر السلطان في 
ش أن يحفروا حفرة كبيرة ويجمعوا النصارى ويحرقوهم  980وفي أيامه أمر السلطان في سنة 

لونها وأعتقوا فيها . وطلب البطريرك وقرر عليه دفع خمسين آلف دينار وأقاموا سنتين يحص
النصارى الذين جرت عليهم شدائد كثيرة في أيامه . وقاسي األساقفة تجارب شديدة وتنيح البابا 
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غبلاير سلفه في مدة رئاسته الثانية فتقدم عليه في جدول البطاركة واستمر البابا يوأنس على 
وتنيح بسالم في الكرسي في المدة الثانية اثنين وعشرين سنة وثالثة شهور وتسعة عشر يوًما 

 ش ودفن بالبساتين بدير النسطور .  2009برمودة سنة  11
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد ثاؤذورس الراهب بؤونه1
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ثاؤذورس الراهب . وقد ولد بمدينة اإلسكندرية وترهب بأحد 

لسيرة الطاهرة والنسك الزائد ، ولما مال قسطنديوس ابن الملك األديرة القريبة منها فاشتهر با
البار قسطنطين الكبير إلى األريوسين أرسل بطريركا أريوسيا إلى اإلسكندرية يسمي جورجيوس 
مصحوبا بعدد من الجنود . فنفي القديس أثناسيوس بابا اإلسكندرية وجلس مكانه بعد ان قتل 

ديس غيرة مسيحية وأخذ يجادل األريوسين ويكشف ضاللهم . كثيرين من المؤمنين فغار هذا الق
طالقه في  فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا ثم أمر بربطه في أرجل حصان جموح وا 

الميدان فتقطعت أعضاؤه وتهشم رأسه وأسلم روحه في يدي الرب ونال إكليل الشهادة ، فجمع 
 رتبوا له عيدا في مثل هذا اليوم . المؤمنون أعضاءه المقدسة ووضعوها في تابوت و 

 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد أربعة أراخنة من إسنا

م ( إستشهد األربعة ارأخنة بإسنا ففي  000للشهداء ) 29في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
افيوس وهرواج وبأخوش عودة الوالي أريانوس إلى إسنا للمرة الثانية قابله األربعة ارأخنة اوس

وسامان وقد كانوا من رؤساء إسنا وكتابها والمشرفين على أمورها وكانوا يعطون الفقراء 
والمساكين ويعولون األرامل واأليتام فوقفوا أمام الوالي معترفين بإيمانهم بالسيد المسيح غير 

زعوا عن إيمانهم وكانوا مبالين بالتهديد والتعذيب فأمر الوالي بتعذيبهم عذابا وحشيا فلم يتزع
يرددون قول معلمنا بولس الرسول أني احسب أن اآلم هذا الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد 
العتيد أن يستعلن فينا أخيرا أمر الوالي بقطع رؤوسهم فنالوا إكليل الشهادة . بركة صلواتهم 

 فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 

الذي ُيعلم يدي القتال، وجعل ساعدي أقواسًامن نحاس، ومنطقتني قوة  " -(:40،04: 21مزمور العشية )مز
 "  فى الحرب، وجعلت كل الذين قاموا علّى تحتي. هلليلويا

  ز و  قاا يم:
[ قا ددابقء  دداتلوق إذلددي  و ز ددوق نددل  حاوالتدده  وقا ددابقء 2[ تدداب    تددل ياذانددًا ]1]= أيهووا الووذي يعلووم يووديًّ القتووال

 .ومنطقتني قوة في الحربو صب  قاروة  و قهلل  . وجعلت ساعديَّ أقواسًا من نحاسذ ة ف   تاااا  نانوق جذا
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عرلت أي وضاتاا تحت  و له تءاوي أعسيدتنا ءدلسانًا أا تبوءدوق قاحيدات = وعقلت كل الذين قاموا عليًّ تحتي
 وقاارا ب 

 
 -(:10-21:20متإنجيل العشية )

 سط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات و بسطاء كالحمام.ها انا ارسلكم كغنم في و  -21 " 
 و لكن احذروا من الناس النهم سيسلمونكم الى مجالس و في مجامعهم يجلدونكم. -21 
 و تساقون امام والة و ملوك من اجلي شهادة لهم و لالمم. -28 
 تتكلمون به. فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمون النكم تعطون في تلك الساعة ما -29 
 الن لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. -10 
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم. -12 
 و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. -11 
في هذه المدينة فاهربوا الى االخرى فاني الحق اقول لكم ال تكملون مدن اسورائيل حتوى و متى طردوكم  -10 

 "  ياتي ابن االنسان
 إنجيل قاا يم:

فكونووا حكمواء قا ابقء نانوق نغنا وءس قادوالة وقاجندوب قادليا ندانوق ندلئاب  = ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب
ألنكوم ا نرداوا  حداوالت إذلدي   و ا قاد وح ياسد  حن دم نءد ع   له قاحن م ياسياا قاد وح قاردب  ذاد= كالحيات

 .الذي يصبر إلى المنتهي فذاك يخلصونء ع . تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به
 

تقلود سويفك علوى فخوذك أيهوا القووى، بحسونك وجمالوك اسوتله وانجوح واملوك،  " -:(9،5: 44موز)مزمور بواكر 
 " االستقامة هو قضيب ملكك. هلليلويا كرسيك يا اهلل إلى دهر الدهور، وقضيب

  ز و  ذان :
قاءدديف  ددو قاصددليب قاددلي ذدده حددا ب قا ءدديح إذلددي   وقادلددل إ ددا ة اجءددب = تقلوود سوويفك علووى فخووذك أيهووا القوووي

 قا ءيح قالي  ات عل" قاصليب ايازا قا وت وياس  حياة ااؤالء قا ابقء وانا 
 ا ة  نه ذ  لسيم والاك غلب قا وت قاحءا وقاج ال ايءا جءبيًا ذل إ = بحسنك وجمالك

نجح واملك نجح ف   زي ته و زي م قا وت وق  لك عل"  لوب قاذ   = إستله وا   حا ب إذلي  وق 
 قا ءيح  و قهلل، و و قاحياة الاك ياس  حياة أذبيم ا ا ي لك علياا = كرسيك يا اهلل إلى دهر الدهور

ذااادبل فادؤالء قادلئاب قا توح دم اادا حءداب عءدي   دو يحندا = اإلستقامة هوو قضويب ملكوك( صولجان) قضيب
 أ ا قا ابقء فلاا  جب عظيا 
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 -(:21-22:1لوإنجيل باكر )
 و في اليوم التالي ذهب الى مدينة تدعى نايين و ذهب معه كثيرون من تالميذه و جمع كثير. -22 " 
لة و معها جمع كثير من فلما اقترب الى باب المدينة اذا ميت محمول ابن وحيد المه و هي ارم -21 

 المدينة.
 فلما راها الرب تحنن عليها و قال لها ال تبكي. -20 
 ثم تقدم و لمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم. -24 
 فجلس الميت و ابتدا يتكلم فدفعه الى امه. -25 
 افتقد اهلل شعبه. فاخذ الجميع خوف و مجدوا اهلل قائلين قد قام فينا نبي عظيم و -21 
 "  و خرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية و في جميع الكورة المحيطة -21 

 إنجيل ذان 
فتقوود اهلل شووعبهعددا إ ا ددم قادد ب نذددا أ  لددم ندداييا  يددا نءدد ع  وقااددبف  ددا  دد قءة  ددلق . قووام فينووا نبووٌي عظوويم وا 

 ءيح جاء اياس  حياة قننجيل   قنجاذم عل" ءؤقل  ل  تلوق قا ابقء ف اتوق؟ ال  ا قا 
 

 -(:25-0:1تي1البولس )
 فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. -0 " 
 ليس احد و هو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده. -4 
 و ايضا ان كان احد يجاهد ال يكلل ان لم يجاهد قانونيا. -5 
 اوال في االثمار. يجب ان الحراث الذي يتعب يشترك هو -1 
 افهم ما اقول فليعطك الرب فهما في كل شيء. -1 
 اذكر يسوع المسيح المقام من االموات من نسل داود بحسب انجيلي. -8 
 الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب لكن كلمة اهلل ال تقيد. -9 
ايضا على الخالص الذي في  الجل ذلك انا اصبر على كل شيء الجل المختارين لكي يحصلوا هم -20 

 المسيح يسوع مع مجد ابدي.
 صادقة هي الكلمة انه ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه. -22 
 ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه ان كنا ننكره فهو ايضا سينكرنا. -21 
 ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه. -20 
 ناشدا قدام الرب ان ال يتماحكوا بالكالم االمر غير النافع لشيء لهدم السامعين.فكر بهذه االمور م -24 
 " اجتهد ان تقيم نفسك هلل مزكى عامال ال يخزى مفصال كلمة الحق باالستقامة -25 

 قاذوا :
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= إن ُكنا متنا معه فسنحيا أيضًا معه له ال ابقء  وانا = إشترك في قبول اآلالم كجندي صالح للمسيح يسوع
. إن كنوا نصوبر فسونملك أيضوًا معوهادلاك  الذي أنوا أحتمول فيوه المشوقات حتوى القيوودونل  نا يحت ل   رات  

و ددلق  ددا يجاددل قا ءدديح  يتالددل، أندده إلتددا  قنلتيددا  قاصددحيح إل ي لددك قادد ب علدد"  لذدده  وعددا حدد وب قات ددنيك 
 .ألن الرب هو الذي يعطيك فهمًا في كل شئالا قسرم نء ع 

 
  -(:25-8:0بط2)الكاثوليكون 

 و النهاية كونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء. -8 "
غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي  -9 

 ترثوا بركة.
 ن الشر و شفتيه ان تتكلما بالمكر.الن من اراد ان يحب الحياة و يرى اياما صالحة فليكفف لسانه ع -20 
 ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره. -22 
 الن عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. -21 
 فمن يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير. -20 
 و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا.و لكن و ان تالمتم من اجل البر فطوباكم  -24 
بل قدسوا الرب االله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم  -25 

 " بوداعة و خوف
 قانايواينوا:

 جددب و ددلق  ددا يجاددل قا ءدديح يتالددل )إنجيددل ذددان ( أا نحت ددل قآلالا  جلدده إي انددًا ذاا= كونوووا مشووتركين فووي اآلالم
 نحا ال ننترا  ندءنا فا لنا  و قا حذم = عن شتيمة بشتيمة بشر أو غير مجازين عن شرقا اَّْب انا  

فمون ذا الوذي يمكنوه أن فرضديب قنءدترا م  دو  ضديب  لنده ) ز دو  ذدان (  = أما وجه الرب ضد فاعلى الشور
 (11:19فوقإل )يو  له  يل إلاا ينا اك عل َّ ءلساا قاذتم إا اا تنا  ب أعسيت  ا= يؤذيكم

 
  -(:1:18-41:11أعاإلبركسيس )

 (44-41:11أع)
 فكان راي العسكر ان يقتلوا االسرى لئال يسبح احد منهم فيهرب. -41  "
و لكن قائد المئة اذ كان يريد ان يخلص بولس منعهم من هذا الراي و امر ان القادرين على السباحة  -40 

 يرمون انفسهم اوال فيخرجون الى البر.
 " و الباقين بعضهم على الواح و بعضهم على قطع من السفينة فهكذا حدث ان الجميع نجوا الى البر. -44 
 (1-2:18أع)
 و لما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة. -2 "
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فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد النهم اوقدوا نارا و قبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا  -1 
 و من اجل البرد.

 فجمع بولس كثيرا من القضبان و وضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى و نشبت في يده. -0 
فلما راى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض ال بد ان هذا االنسان قاتل لم يدعه العدل يحيا و  -4 

 لو نجا من البحر.
 رر بشيء رديء.فنفض هو الوحش الى النار و لم يتض -5 
و اما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا فواذ انتظوروا كثيورا و راوا انوه لوم يعورض  -1 

 "  له شيء مضر تغيروا و قالوا هو اله
 قنذ نءي :

 )و ناا ذوا (   لق ع ل قاحيم ذإءت  ق  أا ترتل أوالب قهلل   فتشاور الجند كي يقتلوا األسرى
قاحيدم تلسدس الرتدل وقهلل ينرددل أوالبه وياسدياا حيداة و ندا ندد   = ائود المئووة إذ كوان يريود أن يخلووص بوولسولكون ق

 ت   و اب قهلل ااا 6ل قعًا، أي حوقا  12ذوا  اه ءلساا عل" قاحيم، و نلق تاب   قا سذ   تل ياذانًا سواه 
 ءلساا عل" إذلي  
جزيددد ة أا ذدددوا  إاددده  وقاءددديب قاددد ب  دددال إلأادددا أ دددل أنندددا آاادددمإل قهلل ي فدددع أوالبه، فظدددا أ دددل قا= قوووالوا أنوووه هوووو إلوووه
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             اليوم الثالث من شهر مسرى

 نياحة القديس سمعان العامودي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (0: 09مز)
 (15-11:1)مت
 (20،21: 88مز)

 (00-10:20)لو
 (8-2:0كو2)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (22-2:2بط1)
 (19-20:25)أع
 (1،2: 10مز)

 (05-15:24)لو

 
 -(:05-15:24لوإنجيل القداس )

 و كان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت و قال لهم. -15 " 
ان كان احد ياتي الي و ال يبغض اباه و امه و امراته و اوالده و اخوته و اخواته حتى نفسه ايضا فال  -11 

 يقدر ان يكون لي تلميذا.
 ي ورائي فال يقدر ان يكون لي تلميذا.و من ال يحمل صليبه و يات -11 
 و من منكم و هو يريد ان يبني برجا ال يجلس اوال و يحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله. -18 
 لئال يضع االساس و ال يقدر ان يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يهزاون به. -19 
 قائلين هذا االنسان ابتدا يبني و لم يقدر ان يكمل. -00 
اي ملك ان ذهب لمقاتلة ملك اخر في حرب ال يجلس اوال و يتشاور هل يستطيع ان يالقي بعشرة  و -02 

 االف الذي ياتي عليه بعشرين الفا.
 و اال فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة و يسال ما هو للصلح. -01 
 فكذلك كل واحد منكم ال يترك جميع امواله ال يقدر ان يكون لي تلميذا. -00 
 ملح جيد و لكن اذا فسد الملح فبماذا يصلح.ال -04 
 " ال يصلح الرض و ال لمزبلة فيطرحونه خارجا من له اذنان للسمع فليسمع -05 

قاربيءديا  و ؤالء= من يأتي إلّي وال يبغض أباه.. حتى نفسه أيضًا فال يقدر أن يكون لي تلميذاً  إنجيل قاربق :
قااااا وت  ذوق  وأذغضدوق أندءداا إل أجادبوق أندءداا وتر ددوق و نادوق عدا أذغضوق أذائاا وأ ااتاا أي ت نو ا وت نوق 
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أي ياي ددوق حيدداة ءدد اويم  وحددا ذاا إذلددي  = يبنوووا برجوواً أندءدداا قاسادداا وقا دداء وقا قحددم  نددل  ددلق  ناددا أ قبوق أا 
 و ز وه  الملك اآلخر

 
تي، علووى الصووخرة رفعتنووي اسووتمع يووا اهلل طلبتووي، إصووغ إلووى صووال  " -(:1،2: 10مزمووور إنجيوول القووداس )مووز

 "  وأرشدتني، صرت رجائي وبرجًاحصينًا. هلليلويا
 دا إ دتا وق الءد ائيات حذدًا فد  قا ءديح وقهلل أعسدا ا = إستمع يا اهلل طلبتوي. إصوغ إلوى صوالتي  ز و  قاربق :

علد" صدل ة  [ عدبة  بيءديا  دلق قايدوا أ دا وق1]= على الصخرة رفعتني  لق، فاا أحذوق قا ءيح أني   ا ندوءداا 
 ناا نل  جاء ا ف  قا ءيح صل تاا [ نل قاربيءيا 2فاً  )ع وب( ع  قت قاءنيا ايذنوق  ندءاا ذ جًا ]

  ا أجل  لق قا جاء أي قا ءيح قا حذوب ز بوق ف  قابنيا وتر دوق = صرت رجائي
ب قا دياسيا ضدب ا [ نداا قاد ب يءدوا  دو قاذد ج قاحصديا قادلي اجدا إايده قاربيءديا عندب حد و 1]= وبرجًا حصيناً 

[ أتااب قاربيءيا نانت قاندردم ايذندوق ذد جاا 2( ]11:18إلإءا قا ب ذ ج حصيا  ي نض إايه قاصبيق ويت نعإل )أا
 قاء اوي 

 
 مسرى 0  -السنكسار:

 نقل جسد القديس سمعان العمودي"  
نم أبيه مثابرا في مثل هذا اليوم تنيح القديس سمعان الحبيس كان من جزيرة سورية وكان وهو طفل يرعى غ

على الحضور إلى الكنيسة فحركته نعمة اهلل وأتى إلى أحد األديرة ومكث فيه يتعبد بنسك عظيم ويجهد نفسه 
بالصوم الكثير والعطش المتزايد ثم ربط على حقويه حبال إلى أن دخل في لحمه حتى صارت رائحته كريهة 

أقام فيه فتراءى لقمص الدير من يدعوه ويقول له ولما تضايق األخوة من رائحته هجر الدير وذهب إلى جب و 
" أطلب عبدي سمعان " وانبه على إخراجه من الدير فأخبر جماعة األخوة بهذه الرؤيا فقلقوا وفتشوا عليه 
حتى وجدوه في الجب بدون أكل وال شرب فاعترفوا له بخطئهم وطلبوا الصفح منه وآتو به إلى الدير ولما 

م ذلك فخرج وأتى إلى صخرة وأقام فيها ستين يوًما بغير نوم وبعد ذلك أتاه مالك عظموا قدره لم يطق منه
الرب وعزاه وعرفه أن الرب قد دعاه لخالص نفوس كثيرة ثم أقام على عمود طوله ثالثين ذراعا مدة خمس 

 عشرة سنة وكان يصنع آيات كثيرة وعجائب عظيمة وكان يعظ كل من يأتي إليه . 
م يجده وتنيح دون أن يراه أما أمه فبعد زمن طويل علمت بخبره فأتت إليه وهو على العمود وقد طلبه والده ول

وبكت كثيرا ثم نامت تحت العمود فطلب القديس من السيد المسيح ان يصنع معها رحمة فماتت وهي نائمة 
 فدفنوها تحت العمود . 

فتقرحت وأقام على قدم واحدة سنينا  وتحرك الشيطان ألعمال هذا القديس المجيدة فحسده وضربه في ساقه
إلى أن دودت وسقط الدود منها تحت العمود وجاء إليه رئيس لصوص ونام عنده فطلب إلى المسيح من أجله 

فمكث أياما قالئل ومات وقد طلب إلى السيد المسيح أن يغيثه بالماء فأنبع له عين ماء تحت العمود . ثم 
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ثالثين عاما ولم كملت له في العبادة ثمان وأربعون سنة انتقل إلى انتقل إلى عمود عال ومكث عليه مدة 
 الرب بعد أن وعظ الناس وعلمهم ورد الكثيرين إلى معرفة المسيح 

 وقد أتى إليه بطريرك أنطاكية عندما سمع خبر انتقاله من هذا العالم فحمل جسده إلى أنطاكية بمجد عظيم . 
 " صالته تكون معنا . آمين

 
 لقديس البابا أبريموس البطريرك الخامسنياحة ا" 

م تنيح البابا ابريموس البطريرك الخامس ، وقد تعمد من يد مار مرقس  201في مثل هذا اليوم من سنة 
الرسول وهو أحد الثالثة الذين رسمهم مرقس الرسول قسوسا مع األسقف إنيانوس البطريرك الثاني وكان 

م ( وكانت الكنيسة  201يونيو سنة  21بؤونه )  11الرسولي في  ناسكا عفيفا حسن األفعال تولى الكرسي
 في مدة رئاسته في سالم . 

 " صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما آمين .
 

 نياحة القديس سمعان العامودي.
 ناا  ا ءو يم  وناا و و سدل ي ع" غنا أذيه اننه  وقظذًا عل" قاننيءم  وت  ب ذز ب  بيب   ذس عل" حرويه 

حذً  إا" أا بلل ف  اح ه وصا ت  قئحته ن يام فتضايق  نه قنلوة فتد ك قادبي  ول دب إاد" جدب  فنلدا قاد ب 
قا  ذاا وعاتذاا عل"  ا فالوه فدت وق عنه فوجبوه وذبوا سااا وال  اء  فدإعت فوق اده ذلسدئاا وسلذدوق قاصددح  نده 

يو ًا ذغي  نوا فأتاه   ك قا ب وعدزقه وع فده 61ة وأتوق ذه إا" قابي   وا ا عظ وه   ب  ا قابي  وأ اا ف  صل  
ءنم  وناا يصنع آيات نيي ة 15ل قعًا ا بة 31أا قا ب  ب بعاه ال ص ندو  نيي ة  يا أ اا عل" ع وب سواه 

وياظ  ا يأت  إايه  ض ذه قا يساا حءبًق ذر وح ف   جليه فأ اا عل"  با وقحبة ءنينًا إا" أا بوبت  ب ده  و دب 
 ب أا يغييدده ذاا دداء فددأنذع ادده عدديا  دداء تحددت قاا ددوب  يددا إنترددل إادد" ع ددوب عددال و نددث عليدده  ددبة سلددب  ددا قادد

 ءنم يا تنيح  وأت" ذس ي ك إنسانيم وح ل جءبه إا" إنسانيم ذ جب عظيا 31
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 .نياحة القديس أغاثو العمودي توت24
 نياحة القديس لوقا العمودي ونقل أعضائه المقدسة.  كيهك21
 نياحة القديس برسوما أب رهبان السريان من ساموساط  أمشير9
 .نياحة أيوب البار الذي نقاه اهلل من خطاياه فصار باراً  بشنس1
 نياحة القديس باخوميوس أب الشركة الروحانية.  بشنس24
 نياحة القديس مرتينيانوس من قيصرية فلسطين  بشنس12
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 نياحة القديس سمعان العمودي.  بشنس19
 شهادة القديس العظيم األنبا موسى األسود.  بؤونه41

 نياحة القديس أفرآم السرياني.  أبيب25
 
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس أغاثون العمودي في سخا توت24

وأمه في مثل هذا اليوم تنيح القديس أغاثون العمودى . كان من مدينة تنيس . واسم أبيه مطرا 
مريم . وكانا قديسين خائفين اهلل محبين للصدقات والرحمة على المساكين . وكان فكر الرهبنة 
يراوده كل حين . ولما صار له خمس وثالثون سنة قدم قسا . فالزم البيعة المقدسة . وكان 
،  يسأل السيد المسيح في الليل والنهار أن يسهل له الخروج من هذا العالم ويمضى إلى البرية

فأجاب المسيح طلبته وخرج من المدينة وأتى إلى ترنوط )أي الطرانة وقيل مريوط ( ومن هناك 
إلى البرية ، فظهر له مالك الرب في زي راهب ، وسار معه إلى أن أوصله إلى دير القديس أبو 

ت ، مقار . فأتى إلى الشيخين القديسين أبرآم وجورجه ، وتتلمذ لهما ، وأقام عندهما ثالث سنوا
وبعدها أوقفوه أمام المذبح بحضور اإليغومانس أنبا يوأنس . ومكثوا ثالثة أيام يصلون على 

ثياب الرهبنة . ثم ألبسوه اإلسكيم . ومن تلك الساعة أجهد نفسه بعبادات كثيرة ، وأصوام دائمة 
 وصلوات متصلة ، والنوم على األرض حتى لصق جلده بعظمه . وكان مداوما على القراءة في
سيرة سمعان العمودى ، فخطر بباله فكر الوحدة . واستشار اآلباء في ذلك ، فاستصوبوا رأيه 

فصلوا من أجله وخرج حتى بلغ نواحي سخا )التي كانت تبع مديرية الغربية وحاليا تبع محافظة 
كفر الشيخ( وأقام في كنيسة صغيرة . وبنى له المؤمنون مسكنا على عمود فصعد عليه ، وقد 

في أيامه إنسان به شيطان عنيد يضل الناس كثيرا . وكان يجلس في وسط الكنيسة ظهر 
وحوله الشعب الذي يسمع منه ومعهم أغصان الشجر . فأرسل القديس واستحضره وصلى عليه 

. وأخرج منه الشيطان الذي كان يضل به الناس . وادعت امرأة أن أبا مينا يكلمها ، وكلفت 
ا على اسم أبى مينا ، ليبرأ كل من يستحم فيها من مرضه ، فلم يزل أهل بلدها أن يحفروا بئر 

القديس يصلى على المرأة إلى أن خرج منها الروح النجس . وأمر أهل البلد أن يردموا البئر . 
وظهر شخص آخر كان يأخذ المجانين ويضربهم فتسكت عنهم الشياطين وقتًايسيرا . فيظن 

حوله جماعة من المجانين . فأرسل إليه األب يدعوه إليه  الناس أنه أخرج الشياطين . فالتف
فلم يحضر ولم يرجع عن طغيانه حتى مر عليه الوالي فشتمه أولئك المجانين فأخذه الوالي 
وعذبه كثيرا حتى مات . وأجرى اهلل على يدي هذا القديس كثيرا من معجزات شفاء المرضى 
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خراج الشياطين . وظهرت له الشياطين في زي  مالئكة . يرتلون ترتيال حسنا ويعطونه الطوبى وا 
. فعرف بقوة السيد المسيح مكرهم ، وصلب عليهم فانصرفوا مهزومين . ولما أراد الرب نياحته 
من أتعاب هذا العالم ، مرض قلياًلوأسلم روحه بيد الرب . واجتمعت حوله الشعوب الذين كانوا 

عاش هذا األب مائة سنة . أقام منها في العالم ينتفعون من مواعظه وتعاليمه وبكوه كثيرا . و 
أربعون سنة ، وفى البرية عشر سنوات . وفى الوحدة خمسون سنة . صلواته تحرسنا من 

 جميع أعدائنا . أمين .
 إستشهاد القديس فيلكس وريجوال أخته

للشهداء  29تذكار إستشهاد القديس فيلكس وريجوال أخته واكسيوبرانتيوس . وذلك سنة 
م . كانوا من طيبة بالصعيد . انضم فيلكس واكسيوبرانتيبوس إلى الفرقة الطيبية التي كان 000

يرأسها القديس موريس ، أما ريجوال فقد صاحبت شقيقها فيلكس ولما تمسكت الفرقة بإيمانها 
بالسيد المسيح نصحهم القديس موريس أن يرحلوا من أجاونوم ، فمضوا إلى زيورخ ونشروا 

ن المسيحي . إال ان اإلمبراطور مكسيميانوس كان قد قتل الفرقة وأخذ يتعقب كل من فيها اإليما
له صله بها فقبض الوالي على الثالثة واعترفوا أمامه بإيمانهم المسيحي وبصلتهم بالقديس 
موريس فعذبهم عذابا شديدا حتى ينكروا اإليمان فلم يتزعزعوا بل حدثت عجائب كثيرة أثناء 

جبارها على شرب رصاص منصهر العذاب منها إق امة ريجوال حية بعد وضعها في شمع مغلي وا 
فآمن كثيرون وكانوا يسمعون صوتا من السماء يقول لهم " ال تخافوا ها أنا معكم احتملوا 

ولتتقوا قلوبكم ألن ساعة دعوتكم قد آتت واألكاليل معدة وسيكون لكم مجد عظيم وسط صفوف 
والي بقطع رؤوسهم إال أن الثالثة قاموا وحملوا رؤوسهم في أيد السمائيين " .بعد ذلك أمر ال

يهم وساروا مسافة نحو ستة وعشرين مترا ثم ركعوا ورقدوا مرة أخرى فكفنوهم ودفنوهم وبنوا 
كنيسة على اسمهم في زيورخ ال تزال باقية . كما أقيمت كنيسة على اسمهم في مكان 

ضا وكذلك أقيم دير ضخم للراهبات به كنيسة مكرسة اإلستشهاد بزيورخ ) مقاطعة بسويسرا ( أي
م إلى كنيسة  2102باسمهم واليه نقل جزء من رفاتهم . أما بقية الرفات فنقل في سنة 

الرسولين بطرس و بولس في مدينة اندرمات بسويسرا وال زال باقيا حتى اآلن . بركة صلواتهم 
 فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 نقل جسد القديس لوكاس العمودى يهكك21
في مثل هذا اليوم تذكار نياحة القديس لوقا العمودي ، ونقل أعضائه المقدسة . وقد ولد 

بإحدى بالد الفرس من أبوين مسيحيين ، ثم تجند وتدرج في مراتب الجندية حتى صار أميرا 
رهب بأحد أديرة المشرق ، على مائة جندي ، وبعد ذلك احب العزلة فترك العالم وكل مجده ، وت

ولما اشتهر فضله قدموه قسا على ذلك الدير ، ومن ذلك الحين بدا حياة التقشف ومالزمة 
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الصوم والصالة ، فكان يصوم ستة أيام متواصلة ثم يفطر في اليوم السابع بعد خدمة القداس 
الث سنوات ، على قربانه صغيرة وقليل من البقل األخضر ، ثم أقام على صخرة عالية مدة ث

فسمع يوًما صوت مالك يدعوه باسمه إن ينزل ، فنزل فأراه صليبا من نور ، وتبع الصوت 
وكان الصليب يتقدمه إلى إن أتى إلى بعض الجبال ، وهناك مكث مدة من الزمان يعلم زائريه 
طريق الخالص ، ثم أوحى إليه من اهلل إن يأتي قرب القسطنطينية ، فأتى إلى ضيعة قريبة 

نها وأقام على صخرة هناك على شكل عمود مدة خمسة وأربعين سنة ، يجاهد الجهاد الروحي م
، فأعطاه اهلل نعمة النبوة وموهبة عمل المعجزات ، فكان يشفي كل من يقصده من المرضي ، 
ولما اكمل سعيه المقدس تنيح في اليوم الخامس عشر من شهر كيهك ، فمضى تلميذه واعلم 

نياحته ، فأخذ معه الكهنة والصلبان والمجامر ، وجاء إلى حيث جسد القديس ، االب البطريرك ب
وحملوه بالصالة إلى القسطنطينية في اليوم الثالث من نياحته ، الذي هو اليوم السابع عشر 

من شهر كيهك ، ووضعوه في الهيكل ، وبعدما صلوا عليه صالة الثالث ، وتبارك المؤمنين من 
ه في تابوت رخام بجوار أجساد القديسين ، وقد ظهر اهلل من جسده آيات جسده الطاهر ، وضعو 

 كثيرة ، 
 صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس إيليا بجبل بشواو
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس إيلياس بجبل بشواو كان والده يعمل فالحا فلما كبر 

ة وداوم على النسك وقراءة األسفار المقدسة حتى حفظ الكثير منها إيلياس ترهب بجبل شام
على ظهر قلب وكان يعمل مطانيات كثيرة . وأكمل جهاده بجبل بشواو ) قريب من جبل األساس 

الذي يمتد من نقادة حتى الجبل الغربي تجاه األقصر بمحافظة قنا ( ولم أتم من العمر ستا 
 لواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .وستون عاما تنيح بسالم ، بركة ص

 نياحة القديس برسوما أب رهبان السريان أمشير9
م تنيح األب المغبوط األنبا برسوما أب رهبان السريان . وكان  458في مثل هذا اليوم من سنة 

مر صالح أبوه من ساموساط ، وتنبأ عنه رجل قديس قبل والدته قائال لوالديه سيخرج منكما ث
وينتشر ذكره في األرض . وقد تم هذا القول إذ انه عندما شب برسوما قليال ترك أبويه وقصد 

نهر الفرات حيث أقام زمانا عند رجل قديس يدعي إبراهيم . وبعد ذلك انفرد في الجبل ، فاجتمع 
يرة . حوله تالميذ كثيرون . وكان يصوم أسبوعا أسبوعا . وقد اجري اهلل على يديه أيات كث

وحدث في بعض األيام غالء في تلك البالد ، فعرفه الرب بصالته . وكان معاصرا للقديس 
سمعان العمودي ، الذي لما علم به زاره وتبارك االثنان من بعضهما . وقد اشتهر بمقاومته 
لشيعة نسطوريوس . وشهد مجمع أفسس بدعوة من الملك ثاؤدسيوس الصغير الذي أكرمه 
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ذ استدعاه ورأى صالحه ة تقشفه ،  كثيرا ، بعد إن يسعى به البعض إليه بأنه يعيش ببذخ ، وا 
وكذب المتقولين عليه ، أعاده إلى ديره باإلكرام واإلجالل . ولما جمع مرقيان الملك المجمع 
الخلقدوني ، طلب اآلباء من الملك إال يدعي برسوما إلى المجمع لعلمهم بالنعمة التي فيه . 

القول بالطبيعيتين ، قاوم القديس برسوما هذه التعاليم الباطلة فنالته شدائد  ولما قرر المجمع
كثيرة من شيعة الخلقيدونيين . وبعد ذلك لما أراد الرب إن ينقله من هذا العالم أرسل إليه مالكه 

يعرفه انه لم يبق له إال أربعة أيام ، فأوصى تالميذه إن يذهبوا إلى بعض البالد المجاورة ، 
توا أهلها على اإليمان األرثوذكسي ، ثم باركهم وتنيح بسالم . وقد ظهر وقت نياحته عمود ويثب

نور قائم على باب قاليته ، أبصره المؤمنون من بعد ، فأتوا ووجدوه قد تنيح ، فتباركوا منه 
 ودفنوه بإكرام . صالته تكون معنا آمين

 إستشهاد القديس بولس السرياني
هد القديس بولس السرياني ، الذي ولد بمدينة اإلسكندرية من أبوين في مثل هذا اليوم إستش

سرياني الجنس ، ثم شكنا في مدينة األشمونين ، واقتنيا أمواال كثيرة عن طريق التجارة ، 
وسمع القديس بولس بتعذيب الوالة للمسيحيين . فلما توفي أبواه . وزع األموال على المساكين 

ى الطريق الذي يرضيه . فأرسل له مالكه سوريئيل وقال له : قد وصلى إلى اهلل إن يهديه إل
رسم لي الرب إن اكون معك وأقويك فال تخف . فقام وأتى إلى والي أنصنا واعترف أمامه بالسيد 

المسيح ، فأمر بان يعري من ثيابه . ويضرب بالسياط ، ثم توضع مشاعل في جنبيه . فلم 
له : قد ترك لي أبواي كثيرا من الذهب والفضة فلم التفت يخف . ثم حأول إغراءه بالمال فقال 

إليها حبا في الرب يسوع المسيح ، فكيف انظر إلى مالك اآلن ؟ فغضب الوالي وعذبه بكل 
أنواع العذاب . فجاء إليه المالك سوريئيل وشفاه وعزاه وقواه . وبعد ذلك أمر الوالي إن يطلقوا 

ى الوالي إلى اإلسكندرية ، آخذه معه إلى هناك وأودعه عليه حيات سامة فلم تؤذه . ولما مض
في السجن ، حيث التقي بصديقيه القديسين األنبا إيسى وتكله أخته ، فصافحهما وابتهجت 

أرواحها . وأوحى إليه الرب انه سيستشهد في هذه المدينة . ولما عزم الوالي على العودة أمر 
فأتى قوم من المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه  فقطعوا راس القديس بولس على شاطئ البحر .

 وحفظوه عندهم . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 إستشهاد القديس سمعان

في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس سمعان . صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما أبديا 
 آمين .

 نياحة أيوب البار بشنس1
م تنيح أيوب الصديق كان بارا في جيله صديقا في عصره كما شهد عنه الكتاب في مثل هذا اليو 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث من شهر مسرى(

 

 
831 

( 8:  2أنه " ليس مثله في األرض رجل كامل ومستقيم يتقي اهلل ويحيد عن الشر " )أي 
فحسده الشيطان وطلب من اهلل أن يمكنه منه ومن كل ماله فسمح له بذلك لعلمه تعالي بصبر 

ذجا لمن يأتي بعده كما يقول الكتاب : " قد سمعتم بصبر أيوب أيوب وأنه سيكون مثاال وأنمو 
( في يوم واحد فقد أيوب بنيه وبناته ومواشيه وجميع ماله ، 22:  5ورأيتم عاقبة الرب " )يع 

وليس ذلك فقط بل ضربه أيضا العدو في جسده بالجذام من رأسه إلى قدميه وكان في ذلك 
دف على خالقه . وهذا كل ما قاله " ليته هلك اليوم الذي جميعه شاكرا اهلل ولم يتذمر قط وال ج

( وقال عن فقده أوالده : " الرب أعطي والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا 0: 0ولدت فيه " )أي 
 ( . 11و  12:  2في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب هلل جهالة " )آي 

 بركة صالته تكون معنا . آمين
 باخوميوس أب الشركة نياحة القديس تادرس تلميذ

في مثل هذا اليوم تنيح القديس تادرس تلميذ القديس باخوميوس أب الشركة الروحانية وقد 
ترهب هذا القديس منذ حداثته عند األب باخوميوس وأظهر نسكا عظيما وجهادا كامال وطاعة 

خوميوس تولى زائدة ولهذا أحبه القديس باخوميوس وأناط به وعظ األخوة ، ولما تنيح األنبا با
القديس تادرس تدبير الشركة بعده فكان المثال الصالح في الحلم والوداعة ولما أكمل سعيه 

 وتمم خدمته مضى إلى الرب الذي أحبه ، صالته تكون معنا . آمين
 نياحة أنبا باخوم أب الشركة بشنس24

وس أب الشركة م ( تنيح األب القديس األنبا باخومي048ش ) 14في مثل هذا اليوم من سنة 
الروحانية . ولد هذا األب في طيبة ) األقصر ( من والدين وثنيين أجبراه على عبادة األصنام 

فهزأ بهذه العبادة ثم ترهب عند القديس بالمون ومكث تحت طاعته عدة سنوات أتقن فيها أمور 
اجتمع عنده الرهبنة جيدا وبعد ذلك ظهر له مالك الرب وأمره أن يؤسس شركة رهبانية مقدسة ف

عدد وفير من الرهبان فشيد لهم جملة أديرة وجعلهم تحت نظام واحد في شغل اليد وأوقات 
الطعام والصلوات وكان هو أبا عليهم جميعا وجعل لكل دير رئيسا وكان يمر عليهم جميعا من 
أقصي أسوان وأدفو ودوناسة إلى آخر الصعيد من الجهة البحرية ولم يكن يسمح ألحد من 

ده أن يصير قسا حتى ال يتزاحموا على الكهنوت وتضيع الغاية المقصودة من العبادة والبعد أوال
عن العالم وكان يدعو لكل دير كاهنا علمانيا يقدس به ولما أراد البابا أثناسيوس أن يرسمه 
قسا هرب منه . فقال ألوالده : قولوا ألبيكم الذي بني بيته على الصخرة التي ال تتزعزع وهرب 

 ن المجد الباطل " طوباك وطوبي ألوالدك " . م
وقد اشتهي مرة أن يري الجحيم فرأى في رؤيا الليل منازل الخطاة ومواضع العذاب . وأقام 

رئيسا على الشركة أربعين سنة . ولما دنا وقت نياحته ثبتهم وعين لهم من يتولي تدبيرهم من 
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 بعده وتنيح بسالم 
 صالته تكون معنا . آمين

 د القديس أبيماخس الفرميإستشها
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبيمأخس . وقد ولد هذا القديس بالفرما وكان حائكا مع 
رفيقيه تادرس وكللينيكس ، فلما سمع بقدوم يوالميس والي مصر لتعذيب المسيحيين وعظ 

دميرة ، فوجد رفيقيه مبينا لهما بطالن هذا العالم ثم ودعهم وخرج إلى البكروج القريبة من 
الوالي يعذب امرأة ثم بعد أن عذبها ألقاها في أتون النار فصار لها مثل الندي البارد فأخرجها 

 وقطع رأسها . 
فلما رأى ذلك تقدم من الوالي واعترف بالسيد المسيح له المجد فعذبه كثيرا ، وكان وقتئذ عمره 

ه نقطة دم وقعت على عيني سبعا وعشرين سنة . ثم أمر بعصره بالمعصرة فخرجت من جسد
طفلة عمياء فأبصرت لوقتها فأمن أهلها بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة فغضب الوالي 
وأمر بصلبه ثم قطع رأسه فامتثل السياف لآلمر ولكن قوته خارت فلم يقدر على رفع سيفه 

قطع رأسه طوقوا  فجاء آخر فحدث له كاألول . وهكذا إلى أربعة عشر سيافا ولما لم يفلحوا في
 رقبته بحبل وسحبوه حتى أسلم روحه بيد الرب ونال إكليل الشهادة . 

وحمل أحد الجند الجسد لطرحه بعيدا وكان هذا الجندي أصما فلما لمس جسده انفتحت أذناه 
 فسمع للحال . وأتي قوم من مدينة ادكو وأخذوا الجسد وقد ظهرت منه آيات كثيرة . 

يعزوا أهل الشهيد ولما رأوا اآليات الباهرة التي ظهرت منه ، فتعمدوا وحضر أهل الدميرتين ل
وكان عددهم ألف وسبعمائة وخمسين نفسا رجاال ونساء وصبيانا ثم حمله أهله إلى البرمون 
بكرامة عظيمة وقد كفنه والي البرمون بأكفان غالية الثمن من ماله الخاص وبنوا له كنيسة 

 على اسمه . 
 نا ، ولربنا المجد دائًما . آمينشفاعته تكون مع

 نياحة القديس مرتيانوس بشنس12
في مثل هذا اليوم تنيح القديس مرتيانوس وقد ولد هذا القديس في مدينة قيصرية فلسطين 

وترهب منذ حداثته عند شيخ قديس في الجبل القريب من بلده الذي يسمي جبل السفينة . وقد 
هناك ستا وستون سنة فذاعت فضائله وسمعت به امرأة أجهد نفسه بعبادات كثيرة . وأقام 

شريرة فقالت لبعض المتحدثين بفضائله : " إلى متي تمجدونه وهو في برية ال ينظر وجه امرأة 
 ؟ لو نظرني ألفسدت نسكه ونجست بتوليته " 

 فنهروها على قولها هذا لما يعرفونه عن هذا القديس من الطهر والقداسة ولكنها راهنتهم على
أن تمضي إليه وتوقعه في الخطية ثم قامت في الحال ووضعت حليها ومالبسها الثمينة 
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وعطورها في قطعة قماش وارتدت زيا زريا وسترت وجهها وذهبت إلى مكان قريب من موضع 
القديس وانتظرت حتى أمسى النهار . ثم تقدمت وقرعت بابه باكية متظاهرة بأنها ضلت الطريق 

حتى الصباح فتحير القديس في أمرها فأما أن يدعها خارجا فتأكلها وترغب المبيت عنده 
الوحوش أو يدخلها فتشتد عليه المحاربة بسببها وأخيرا فتح لها ومضى هو إلى مكان آخر في 

 القالية . 
أما هي فلبست ثيابها وتزينت بحليها وتطيبت وهجمت عليه تراوده عن نفسها . فعلم أنها 

ا له . فقال له : " تمهلي حتى أري الطريق . ألن بعض الناس لهم مصيدة من الشيطان نصبه
عادة أن يأتوا إلى هنا من حين ألخر " وخرج فأضرم نارا وصار يلقي بنفسه فيها مرة بعد أخرى 
مخاطبا نفسه قائال : " ان كنت ال تقدر أن تحتمل أوجاع حريق نار ضعيفة فكيف أذن يمكنك 

ا وسقط على األرض باكيا من شدة ألم النار التي أحرقت رجليه أن تحتمل نار الجحيم " قال هذ
،أصابعه . فلما أبطأ خرجت إليه فرأته على تلك الحال . فخافت واضطربت جميع حواسها ورجع 
إليها عقلها فنزعت عنها زينتها وخرت عند قدميه وسألته أن يعينها على خالص نفسها . فبدأ 

ها . ثم أخذها إلى أحد ديارات العذارى وأوصى األم بها . أما يعظها ويعرفها زوال الدنيا وشهوات
هي فقد عاشت في النسك والطهارة وأرضت الرب بقية حياتها وبلغت درجة عالية من القداسة 

 ونالت موهبة الشفاء وأبرأت مرضى كثيرين . 
سط البحر أما القديس مرتينيانوس ، فخاف أن يأتي إليه العدو بامرأة أخرى فمضى إلى جزيرة و 

وسكن هناك وأتفق مع بحار أن يبيع له شغل يديه ويحضر له ما يقتات به ، وبعد مدة حدث 
أن هاجت الرياح على إحدى السفن فاصطدمت بصخرة فانكسرت فتعلقت امرأة ممن كانوا بها 
بلوح الخشب وقذفتها األمواج إلى تلك الجزيرة . فلما رآها القديس تحير في أمرها . وأراد ترك 

الجزيرة فطلبت إليه أن يرهبنها فأجابها إلى رغبتها . ثم أعطاها ما عنده من الخبز ورسم نفسه 
بعالمة الصليب ، وطرح ذاته في البحر متعلقا بلوح الخشب الذي تعلقت هي به وأسلم نفسه في 

يد القدير فصارت تتقاذفه األمواج حتى وصل إلى البر ولم يستقر في مكان وأخذ يجول في 
اري والقفار والمدن وقد ظل على هذه الحال مدة سنتين حتى وصل إلى الكنيسة وعرفه البر 

 قضيته . وأسلم الروح بيد الرب فكفنوه ودفنوه بإكرام . 
 أما المرأة التي بقيت في الجزيرة فان البحار أخذ يتفقدها إلى أن تنيحت فحمل جسدها 

 إلى بالده . 
 المجد دائًما . آمين صالته هذا البار تكون معنا ، ولربنا

 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله 

 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا . آمين .
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 نياحة القديس سمعان العمودى بشنس19
م تنيح األب القديس سمعان وقد ولد هذا القديس بأنطاكية  412ل هذا اليوم من سنة في مث
م من أب اسمه يوحنا وأم اسمها مرتا . وقد حدثت بسببه أمور كثيرة عجيبة . منها  091سنة 

أنه قبل الحبل به جاء القديس يوحنا الصابغ إلى والدته في حلم وبشرها بمولده وأخبرها بما 
فلما بلغ من العمر ست عشرة سنة مال فكره إلى الترهب فذهب إلى الجبل الذي سيكون منه . 

بأنطاكية وحمل نير الرهبنة ودخل حياة النسك والعبادة ثم ظهر له المالك في النوم في عدة 
ليال وأرشده إلى سيرة الرهبنة التي للقديس باخوميوس . فسلك سلوكا يعلو على الطاقة 

ي مكان مرتفع من الجبل مثل العمود مدة خمس وأربعين سنة كان البشرية حتى أنه انفرد ف
يقتات أثناءها بالحشائش وقد وضع هذا األب أقواال وعظية ونسكية نافعة وشرح من الكتب 

 الكنسية فصوال كثيرة ثم تنيح بسالم . 
 صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين

 الميالد والقيامة(تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة و 
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .

من برمهات تذكار  19فإذا وقع التاسع والعشرون من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول 
 البشارة .

لبشارة والحمل اإللهى أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعان خارج فترة ا
 الى الميالد ، كما أنهما يرمزان للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .

 إستشهاد القديس أنبا موسى األسود بؤونه14
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم األنبا موسى األسود صاحب السيرة العجيبة . هذا 

يل : " ملكوت اهلل يغصب والغاصبون الذي اغتصب ملكوت السموات حقا كما قال اإلنج
( كان في حياته األولي عبدا لقوم يعبدون الشمس جبارا قويا كثير 21:  22يختطفونه " )مت 

اإلفراط في اآلكل وشرب الخمر يقتل ويسرق ويعمل الشر وال يستطيع أحد أن يقف في وجهه او 
: " أيتها الشمس أن كنت أنت  يعانده وكان في أكثر أوقاته يتطلع إلى الشمس ويخاطبها قائال

اإلله فعرفيني " ثم يقول " وأنت أيها اإلله الذي ال اعرفه عرفني ذاتك " فسمع يوًما من يقول له 
: " أن رهبان وادي النطرون يعرفون اهلل فاذهب إليهم وهم يعرفونك " فقام لوقته وتقلد سيفه 

ذي لما رآه خاف من منظره فطمأنه وأتي إلى البرية . فالتقي بالقديس إيسيذورس القس ، ال
موسى قائال أنه إنما أتى إليهم ليعرفوه اإلله فأتى به إلى القديس مقاريوس الكبير وهذا وعظه 
ولقنه األمانة وعمده وقبله راهبا وأسكنه في البرية فاندفع القديس موسى في عبادات كثيرة 

كان فيه أوال من محبة اآلكل  تفوق عبادة كثيرين من القديسين وكان الشيطان يقاتله بما



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث من شهر مسرى(

 

 
834 

والشرب وغير ذلك فيخبر القديس إيسيذورس بذلك فكان يعزيه ويعلمه كيف يعمل ليتغلب على 
حيل الشيطان ويروي عنه أنه كان إذا نام شيوخ الدير يمر بقالليهم ويأخذ جرارهم ويمَلها من 

ي الجهاد حسده الشيطان الماء الذي كان يحضره من بئر بعيدة عن الدير وبعد سنوات كثيرة ف
وضربه بقرحة في رجله أقعدته وطرحته مريضا . ولما علم أنها من حرب الشيطان ازداد في 
نسكه وعبادته حتى صار جسده كخشبه محروقة فنظر الرب إلى صبره وأبرأه من علته وزالت 

لهم عنه األوجاع وحلت عليه نعمة اهلل ثم بعد زمان اجتمع لديه خمسمائة أخ فصار أبا 
وانتخبوه ليرسموه قسا . ولما حضر أمام البطريرك لرسامته أراد أن يجربه فقال للشيوخ : " من 
ذا الذي أتى بهذا األسود إلى هنا . اطردوه " فأطاع وخرج وهو يقول لنفسه : " حسنا عملوا بك 

رت يا اسود اللون " غير أن البطريرك عاد فاستدعاه ورسمه ثم قال له : " يا موسى لقد ص
 اآلن كلك أبيض " 

واتفق أن مضى مع الشيوخ إلى القديس مقاريوس الكبير فقال القديس مقاريوس : " أني أري 
فيكم واحدا له إكليل الشهادة " فأجابه القديس موسى لعلي أنا هو ألنه مكتوب : من قتل 

لدير . فقال بالسيف فبالسيف يقتل " ولما عاد إلى ديره لم يلبث طويال حتى هجم البربر على ا
حينئذ لَلخوة الذين كانوا عنده :" من شاء منكم أن يهرب فليهرب " فقالوا له : " وأنت يا أبانا 
لماذا ال تهرب ؟" فقال : " أنا أنتظر هذا اليوم منذ عدة سنوات " ودخل البربر فقتلوه وسبعة 

بيده إكليل وهو أخوة كانوا معه غير أن أحد األخوة أختفي وراء حصير . فرأى مالك الرب و 
 واقف ينتظره فلم يلبث أن خرج مسرعا إلى البربر فقتلوه أيضا . 

فتأملوا أيها األحباء قوة التوبة وما فعلت . فقد نقلت عبدا كافرا قاتال زانيا سارقا وصيرته أبا 
ومعلما ومعزيا وكاهنا وواضع قوانين للرهبان ومذكورا على المذابح ويوجد جسد هذا القديس 

لقديسة العذراء "البرموس" اآلن حيث يحتفل به .صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . بدير ا
 آمين

 نياحة القديس إيسوذورس قس األسقيط
م ( تنيح القديس إيسوذورس قس  091للشهداء )  220في مثل هذا اليوم أيضا سنة 

في منطقة القاللي . ثم االسقيط . ترهب أوال في منطقة نتريا وصار كاهنا لخدمة المتوحدين 
جاء إلى القديس مكاريوس الكبير في األسقيط وصار من أوائل تالميذه ورافقه في تأسيس 
مجمعه الرهباني وقد عرف بقس االسقيط النه هو الذي يصلي القداسات للرهبان . اتصف 
بوا في بفضائل كثيرة أهمها الحلم واالهتمام بخالص اآلخرين وكان كل من يطرودنه بعد أن يتع

إصالحه كان يقبله ويحتضنه ويحتمله ويهتم به ويقومه بحلمه وصبره وقلبه المتسع بالحب . 
كما أنه كان رجل صالة فكان ال يكف عن الصالة أثناء عمله اليدوي وكان يقول لنجتهد في 

 الصالة فيهرب العدو ولنجتهد في التأمل في اهلل فننتصر.
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مل كثيرا حتى حينما تقدم به السن وقد أعطاه اهلل موهبة وأما عن حبه الشديد للصالة فكان يع
إخراج الشياطين بسبب حلمه الشديد وانتصاره على الغضب وقد سألوه مرة لماذا تخشاك 

الشياطين جدا أجاب ألني منذ أصبحت راهبا لم اسمح للغضب أن يجوز حلقي إلى فوق . ولما 
 كن معنا أمينأكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلت

 نياحة القديس األنبا أفرام السريانى أبيب25
م تنيح األب القديس األنبا أفرام السرياني . ولد في مدينة  019في مثل هذا اليوم من سنة 

نصيبين في أوائل الجيل الرابع من أبوين وثنيين في أيام الملك البار قسطنطين واتفق له أن 
ن الذي وعظه وعلمه حقائق اإليمان المسيحي فأمن أفرأم اجتمع بالقديس يعقوب مطران نصيبي

على يديه وتعمد منه ولبث عنده وأخذ في التعبد الزائد حتى فاق أهل زمانه وصار يجادل 
األمميين ويتغلب عليهم بالنعمة التي فيه ولما اجتمع مجمع نيقية صحب معلمه مار يعقوب إلى 

 هناك 
الصالة أن رأى عمودا من نور ممتدا من األرض إلى  وحدث في أحد األيام والقديس قائم في

السماء فلما تعجب من ذلك سمع صوتا يقول له : " هذا الذي رأيته هو القديس باسيليوس 
أسقف قيصرية " فاشتاق أن يراه وذهب إلى قيصرية ودخل الكنيسة وقف في زاوية منها فرأى 

هب ، فشك في قداسته فأراه الرب القديس باسيليوس وهو مرتد بدلته الكهنوت موشاة بالذ
حمامة بيضاء حلت على رأسه ثم ألهم اهلل القديس باسيليوس بوجود القديس أفرأم فاستدعاه 

باسمه فتعجب األنبا أفرأم كيف عرفه وسلما على بعضهما ثم رسمه القديس باسيليوس شماسا 
نساء المحتشمات فزاد في نسكه وظهرت منه فضائل عظيمة تفوق الوصف . منها أن إحدى ال

استحت أن تعترف للقديس باسيليوس مشافهة . فكتبت خطاياها منذ صباها في قرطاس 
وأعطته القديس باسيليوس فلما تنأوله وعرف ما فيه صلى من أجلها فابيض القرطاس إال من 
خطية واحدة كانت عظيمة فبكت المرأة وتضرعت إليه أن يصلي عنها ليغفر لها اهلل خطيتها 

ال لها : " اذهبي إلى البرية حيث القديس أفرأم وهو يصلي من أجلك " فذهبت اليه هذه فق
وأعلمته بذلك فقال لها :" أنا رجل غير أهل لهذه الدرجة فعودي إلى القديس باسيلوس ألنه 
رئيس كهنة وأسرعي قبل خروجه من هذا العالم " . ولما رجعت المرأة وجدته قد تنيح وهو 

 هنة فبكت وألقت القرطاس فوجدته قد صار أبيض . محمول على رؤوس الك
وقد صنع القديس أفرأم آيات كثيرة و ، في أيامه ظهر ابن ديصان وكان كافرا فجادله هذا األب 

 حتى تغلب عليه وقد وضع مقاالت وميامر كثيرة جدا ، ولما أكمل جهاده انتقل إلى الرب 
 صالته تكون معنا . آمين
 وأمه يوليطة إستشهاد القديس كرياكوس
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديس قرياقوس ويوليطة أمه . عندما كان عمر قرياقوس ثالث 
سنوات ، بارحت أمه أيقونية موطنها ومعها ولدها إلى طرسوس هربا من الوالي الذي كان 
يعذب المسيحيين ولكنها وجدته هناك فسعوا بها لديه . فاستحضرها وعرض عليها عبادة 

فقالت له : " أن قولك هذا ال يقبله طفل ابن ثالث سنوات " فقال لها : " نسأل طفلك  األوثان
هذا " فانطق اهلل الطفل وصاح قائال : " " أن معبوداتك حجارة وأخشاب صنعة األيدي وليس اله 
إال سيدي يسوع المسيح " فاندهش الحاضرون وافتضح الوالي ولذلك عذبه عذابا يفوق سنه 

ا بأنواع كثيرة وكان الرب يقيمهما سالمين وشاهد ذلك أناس كثيرون فآمنوا وعذب أمه أيض
بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة . ونالوا إكليل الشهادة . وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسيهما 

 وناال إكليل الحياة . صالته تكون معنا . آمين
 إستشهاد القديس الجليل أنبا هرسيوس بصول

 يوم إستشهد القديس الجليل أنبا هرسيوس بصول . في مثل هذا ال
 شفاعته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 
فأقووام علووى صووخرة رجلووي، وسووّهل خطووواتي، وجعوول فووى فمووي تسووبيحًاجديدًا،  " -(:0: 09مزمووور العشووية )مووز
 " وسبحًاإللهنا. هلليلويا

  ز و  قاا يم:
جعول جادابه صدا  اليدلًق = سوهل خطوواتي لق ا ا ندل وصدايا قا ءديح   ا قننجيل، = فأقام على الصخرة رجليًّ 

 ف حه يظا  ف  تءذيحه = في فمي تسبيحاً 
 

  -(:15-11:1متإنجيل العشية )
كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبانا و باسمك اخرجنا شياطين و  -11 "

 باسمك صنعنا قوات كثيرة.
 لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي االثم. فحينئذ اصرح -10 
 فكل من يسمع اقوالي هذه و يعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. -14 
فنزل المطر و جاءت االنهار و هبت الرياح و وقعت على ذلك البيت فلم يسقط النه كان مؤسسا على  -15 

 " الصخر
 إنجيل قاا يم:

نيف نضع  جاؤنا ف  قا ءيح = هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بني بيته على الصخر كل من يسمع أقوالي
المطوور واألنهووار قاصدل ة؟ ذتنديددل قاوصددايا  وذاددلق اددا ياتددز أ دداا قاتجدا ب وقات ددنيك قالددلقا ييي  ددا عددبو قاليدد     

 و ؤالء قاربيءوا ذنوق ذيوتاا عل" قاصل  فإحت لوق أال ًا نيي ة . والرياح
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حقي ورحمتي معه، وبإسمى يرتفع قرنه، حينئٍذ بالوحي تكملت مع بنيك،  " -:(20،21: 88مز)اكر مزمور ب

 " وقلت إني وضعت عونًاعلى القوى. هلليلويا
  ز و  ذان :

وبإسوومي يرتفووع  ددا ءددلنوق فدد  حردد  وااددا  ح تدد  ت دد لاا  = حقووي ورحمتووي معووهقهلل يدد   جادداب  بيءدديه ويرددول 
أي ذرب ته ي تدع  أا  لق قاربي  ويبو  قا ياسيا، ويا ل قااجائب وياظ ه قانا   قهلل يرول أنه ذإء ه = قرنه

قادد وح يرددوب قاربيءدديا اين لددوق  ددا أيضددًا ت  يددل ا وأذندداء ا قادد وحييا  وقاددوح  = حينئووذ تكملووت بووالوحي مووع بنيووك
قهلل ياس  عونًا = القوىوقلت إني وضعت عونًا على أيضًا  و ن ا قهلل ف  نتاذه قا رب  قالي ين ل أوالب قهلل  
 (19:11 والبه أا يبوءوق قاحيات وقاارا ب أي إذلي  قاروي )او

 
 -(:00-10:20لوإنجيل باكر )

 فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصون فقال لهم. -10 " 
 رون.اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا و ال يقد -14 
من بعدما يكون رب البيت قد قام و اغلق الباب و ابتداتم تقفون خارجا و تقرعون الباب قائلين يا رب  -15 

 يا رب افتح لنا يجيب و يقول لكم ال اعرفكم من اين انتم.
 حينئذ تبتدئون تقولون اكلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا. -11 
 ين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم.فيقول اقول لكم ال اعرفكم من ا -11 
هناك يكون البكاء و صرير االسنان متى رايتم ابراهيم و اسحق و يعقوب و جميع االنبياء في ملكوت  -18 

 اهلل و انتم مطروحون خارجا.
 و ياتون من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب و يتكئون في ملكوت اهلل. -19 
 " اخرون يكونون اولين و اولون يكونون اخرين و هوذا -00 

 إنجيل ذان 
ونددل  ددا بلددل  ددا قاذدداب ". إجتهوودوا أن توودخلوا موون البوواب الضوويق ددؤالء قاربيءددوا ندددلوق وصدديم قا ءدديح  نددا إل

ندل  دا بلدل  دا قاذداب قاضديق . المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب يتكئون في ملكووت اهللقاضيق  ا 
    لنوت قهلل ءينوا اه  نافأة ف

 -(:8-2:0كو2البولس )
 و انا ايها االخوة لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح. -2 " 
 سقيتكم لبنا ال طعاما النكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل االن ايضا ال تستطيعون. -1 
 ديين و تسلكون بحسب البشر.النكم بعد جسديون فانه اذ فيكم حسد و خصام و انشقاق الستم جس -0 
 النه متى قال واحد انا لبولس و اخر انا البلوس افلستم جسديين. -4 
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 فمن هو بولس و من هو ابلوس بل خادمان امنتم بواسطتهما و كما اعطى الرب لكل واحد. -5 
 انا غرست و ابلوس سقى لكن اهلل كان ينمي. -1 
 هلل الذي ينمي.اذا ليس الغارس شيئا و ال الساقي بل ا -1 
 " و الغارس و الساقي هما واحد و لكن كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه -8 

 قاذوا :
فذبقيدم قاس يدق قا وحد   دو  حذدم . ألن فويكم حسود وخصوام ا دالق؟لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسوديين 

 .ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبهقآلل يا  وينتا  قاذوا  ذرول قا ءول 
  -(:22-2:2بط1الكاثوليكون )

سمعان بطرس عبد يسوع المسيح و رسوله الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا و  -2 "
 المخلص يسوع المسيح.

 لتكثر لكم النعمة و السالم بمعرفة اهلل و يسوع ربنا. -1 
 لتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد و الفضيلة.كما ان قدرته االلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة و ا -0 
اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى و الثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة االلهية هاربين من  -4 

 الفساد الذي في العالم بالشهوة.
 و لهذا عينه و انتم باذلون كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة و في الفضيلة معرفة. -5 
 و في المعرفة تعففا و في التعفف صبرا و في الصبر تقوى. -1 
 و في التقوى مودة اخوية و في المودة االخوية محبة. -1 
 الن هذه اذا كانت فيكم و كثرت تصيركم ال متكاسلين و ال غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. -8 
 طهير خطاياه السالفة.الن الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسي ت -9 
لذلك باالكثر اجتهدوا ايها االخوة ان تجعلوا دعوتكم و اختياركم ثابتين النكم اذا فعلتم ذلك لن تزلوا  -20 

 ابدا.
 " النه هكذا يقدم لكم بسعة دخول الى ملكوت ربنا و مخلصنا يسوع المسيح االبدي -22 

 قانايواينوا:
و دالق . ألن كول شوئ قود صوار لنوا بقووة الهوتوه للحيواة والتقووىا دالق؟  ل قاءدلوك ذتردو  صداب؟ قنجاذدم ال    

األمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيروا بهوا شوركاء الطبيعوة قالي يبفع قاربيءيا انل  لق قاجااب؟ 
ختياركم ثابتين باألعمال الصالحةيا يبعونا قا ءول أا . اإللهية  .تجعلوا دعوتكم وا 

 
 -(:19-20:25عأاإلبركسيس )

 و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني. -20 " 
 سمعان قد اخبر كيف افتقد اهلل اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه. -24 
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 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب. -25 
 ردمها و اقيمها ثانية. سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا -21 
لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا  -21 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله. -28 
 لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى اهلل من االمم. -29 
 نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم. بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن -10 
 الن موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرا في المجامع كل سبت. -12 
حينئذ راى الرسل و المشايخ مع كل الكنيسة ان يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكية مع  -11 

  رجلين متقدمين في االخوة.بولس و برنابا يهوذا الملقب برسابا و سيال
و كتبوا بايديهم هكذا الرسل و المشايخ و االخوة يهدون سالما الى االخوة الذين من االمم في انطاكية  -10 

 و سورية و كيليكية.
اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلبين انفسكم و قائلين ان تختتنوا و  -14 

 ذين نحن لم نامرهم.تحفظوا الناموس ال
 راينا و قد صرنا بنفس واحدة ان نختار رجلين و نرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا و بولس. -15 
 رجلين قد بذال انفسهما الجل اسم ربنا يسوع المسيح. -11 
 فقد ارسلنا يهوذا و سيال و هما يخبرانكم بنفس االمور شفاها. -11 
 نحن ان ال نضع عليكم ثقال اكثر غير هذه االشياء الواجبة.النه قد راى الروح القدس و  -18 
ان تمتنعوووا عمووا ذبووح لالصوونام و عوون الوودم و المخنوووق و الزنووى التووي ان حفظووتم انفسووكم منهووا فنعمووا  -19 

 " تفعلون كونوا معافين
 قنذ نءي :

إفتقد اهلل أواًل األمم ق قان ا  ال قا ب ف  إنجيل ذان  أنه إلءيأتوا  ا قا  ا ق وقا غا ب  إل و نا نء ع تأنيب  ل
ونل  ا  و  سلوب  ا قاليا بعا ا  ليأخذ منهم شعبًا على إسمه.. جميع األمم الذين ُدعي إسمي عليهم

و ا  ب  أينا  بيءيا جذاذ ة أتوق  ا نل  ناا ف   يمتنعوا عن الزنا وذبائح األصنام..قا ب أا ياي وق ذااترو  
ق  ا حذًا ف  قا ءيح  
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              الثالث عشر من شهر مسرىاليوم 
 عيد التجلي المقدس لمخلصنا يسوع المسيح

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 زمووور العشووية:م

 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،5: 98مز)
 (01-18:9)لو
 (02-19: 200مز)

 (9-2:21)مت
 (10-2:2)كو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (12-21:2بط1)
 (2:8-44:1)أع
 (5،2: 81مز)

 (20-1:9)مر

 
 -(:20-1:9مرإنجيل القداس )

و بعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس و يعقوب و يوحنا و صعد بهم الى جبل عال منفردين وحدهم و  -1 " 
 تغيرت هيئته قدامهم.

 و صارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج ال يقدر قصار على االرض ان يبيض مثل ذلك. -0 
 و ظهر لهم ايليا مع موسى و كانا يتكلمان مع يسوع. -4 
يقول ليسوع يا سيدي جيد ان نكون ههنا فلنصنع ثالث مظال لك واحدة و لموسى واحدة فجعل بطرس  -5 

 و اليليا واحدة.
 النه لم يكن يعلم ما يتكلم به اذ كانوا مرتعبين. -1 
 و كانت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. -1 
 حدا غير يسوع وحده معهم.فنظروا حولهم بغتة و لم يروا ا -8 
و فيما هم نازلون من الجبل اوصاهم ان ال يحدثوا احد بما ابصروا اال متى قام ابن االنسان من  -9 

 االموات.
 فحفظوا الكلمة النفسهم يتساءلون ما هو القيام من االموات. -20 
 فسالوه قائلين لماذا يقول الكتبة ان ايليا ينبغي ان ياتي اوال. -22 
فاجاب و قال لهم ان ايليا ياتي اوال و يرد كل شيء و كيف هو مكتوب عن ابن االنسان ان يتالم كثيرا  -21 

 و يرذل.
 " لكن اقول لكم ان ايليا ايضا قد اتى و عملوا به كل ما ارادوا كما هو مكتوب عنه -20 

 أناجيل قاربق  وقاا يم وذان :
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 " و     واو ا(عا  صم قاتجل  ن ا و بت ف  قاي ث أناجيل ) ت
 

أساسواته علووى الجبوال المقدسووة، يحوب الوورب أبوواب صووهيون، األم  " -(:5،2: 81مزموور إنجيوول القوداس )مووز
نساٌن صار فيها، هو العلى الذي أسسها إلى األبد. هلليلويا  " صهيون تقول إن إنسانًاوا 

  ز و  قاربق :
عل" جذال أي ء اوي وياذدت وقا رصدوب  ندا    أءاءات قااينل، و و  ؤء  = أساساته على الجبال المقدسة

( و نادددا جذدددال 21:2قاننيءدددم قا ؤءءدددم علددد" قا ءدددل وق نذيددداء )أي تادددااي اا( وقا ءددديح ندءددده حجددد  قازقويدددم )أف
 ربءددم، فااربقءددم أعسددت  ددوة الذندداء  وقاننيءددم  ؤءءددم علدد" قا ءدديح )جذددل ذيددت قادد ب( قاياذددت فدد   أ  قاجذددال 

 ننيءم اا تءرس أذبًق )قا ءل وق نذياء(  والاك فاا
صددايوا فدد  قاااددب قارددبيا قاتدد  أحذاددا قادد ب،  ددلق ندداا  ا فياددا قااينددل وقاتءدداذيح = يحووب الوورب أبووواب صووهيون

وق ذددوقب  دد  قاتدد  يددبلل  ناددا قا ؤ نددوا الاذددابة  وذاانءددذم الااددب قاجبيددب، فاا ءدديح أحددب ننيءددته وتجءددب  جلاددا 
 قني اا وقا ا وبيم وقاتوذم  وصا ت ق ذوقب قات  يبلل  ناا قا ؤ نوا   

قا ءيح قا تجل  قايوا  و إنءاا حرًا اننده نداا  دب أللد" لقتده  دا أجدل قاننيءدم قاتد  يحذادا  = إنسان صار فيها
 .هو العلي الذي أسسها إلى األبدانا قايوا تجل" ايظا   ا  و  

 
 مسرى 20  -السنكسار:

 طقس فرايحى  - عيد التجلى المجيد"  
تعيد الكنيسة بتذكار تجلى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على طور طابور وكان معه في ذاك  في هذا اليوم

الوقت تالميذه بطرس و يعقوب و يوحنا وهم الذين عناهم بقوله : " ان من القيام ههنا قوما ال يذوقون الموت 
ه بعد ستة أيام من قوله ( وقد أكمل وعده هذا . فان 18:  21حتى يروا ابن اإلنسان أتيا في ملكوته " )مت 

هذا أخذ التالميذ الثالثة وصعد بهم على جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس 
يليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه . وقد قصد المسيح بذلك أن يعلمنا  ذ موسى وا  وصارت ثيابه بيضاء كالنور وا 

نزله من السموات . وفي قول بطرس : أن شئت نقيم هنا بأنه رب موسى ومقيمه من األموات واله إيليا وم
ونصنع ثالث مظال ضعف وأدب . أما الضعف فلتفكيره أن الرب في حاجة إلى ما يستره من الشمس . وأما 

يليا . وال تعجب من نقص علم  األدب فَلنه لم يطلب لنفسه ولمن معه من التالميذ ما طلبه للمسيح وموسى وا 
كونوا قد أكملوا بعد . ولما قال هذا أتت سحابة وظللتهم ، ليرى بطرس أنه غير محتاج إلى التالميذ فانهم لم ي

مظال مصنوعة باأليدي . وأتاهم صوت ليثبت في نفس التالميذ ألوهيته قائال : " هذا هو ابني الحبيب الذي 
 به سررت . له اسمعوا " 

ده المباركة وقال لهم : قوموا وال تخافوا . ولما سمع التالميذ ذلك سقطوا على وجوههم فلمسهم يسوع بي
 ( 8 - 2:  21فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إال يسوع وحده )مت 
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 " له المجد دائًما إلى األبد . أمين
 عيد التجلي لمخلصنا يسوع المسيح.
  برمهات(12وتقرأ هذه القراءات أيضًا في يوم )

ذيت عنيا حيث ناا اااز  قالي أ ا ده قاد ب  دا ق  دوقت أحدب  و و يوا بلول  ذنا يءوا قا ءيح  ع ت  يله إا"
قا تنئديا  اده  ونانددت   يدا ألتدده تلدبا قاحاضدد يا و د يا تددب ا  دب   قا ءدديح ذااسيدب وت ءددحا ا ذ دا   أءدداا  

 و ال إلإناا ايوا تندين   ب حدظتهإل
 

 السنكسار اليوم
 ءالتذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذرا برمهات12

فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله 
 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكون معنا . آمين .

 دخول المخلص بيت عنيا
لهنا ومخلصنا يسوع المسيح مع تالميذه الى بيت  فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار حضور ربنا وا 

يا القريبة من أورشليم ، حيث كان لعازر الذي أقامه من بين األموات أحد المتكئين معه عن
كانت مرثا أخته تخدم الجمع الحاضر ، و مريم تدهن قدمي المسيح بالطيب ، وتمسحهما 

 بشعرها ، فمدحها الرب . . وأشار عن موته بقوله 
 (1:  21يو  2) أنها ليوم تكفيني قد حفظته " )

 ماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه الربتشاور عظ
في مثل هذا اليوم تشاور عظماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه المسيح من 

بسبب عظم هذه اآلية آمنوا بربنا يسوع المسيح . الذي له المجد  -األموات ، ألن الكثيرين 
 دائًما . آمين

 وسإستشهاد القديسين ثاؤدورس وتيموثا
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسين تاؤدورس وتيموثاوس . صلواتهم تكون معنا ، ولربنا 

 المجد دائًما . آمين .
 

موسوى وهوارون بوين كهنتوه، وصوموئيل بوين الوذين يودعون باسومه، كوانوا  " -(:1،5: 98مزمور العشية )موز
 " يايدعون الرب، وهو يستجيب لهم، بعامود الغمام كان يكلمهم. هلليلو 

  ز و  قاا يم:
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 لق اتن يا  وء" قالي ظا   ع قا ب عل" جذل قاتجل   ع إيليا  وفد  قااادب قاردبيا = موسى وهرون في كهنته
( و ؤءدداء 5:33ندداا قادد وح قارددب  يحددل علدد" قا لددوك و ؤءدداء قانانددم وق نذيدداء  وقا لددوك  نددا ي دديلاا  وءدد" )تددث

الذين يدعون بإسمه كانوا يودعون الورب. بعوامود الغموام كوان  صموئيل فيقانانم ي يلاا   وا وق نذياء ي يلاا 
عددا وب قاغ دداا ندداا ع لدده  يددابة قا دداب  فندداا  ددؤالء يصددلوا وعددا وب قاغ دداا يرددوبه وانددا ذاددب بلددوااا = يكلمهووم

أ ض قا يااب  ا عداب  نداك عدا وب غ داا، نداا قاد وح قاردب  ي  دب ا و دا ي  دبوا قا داب، وندأا عدا وب قاغ داا 
 و   ز اريابة قا وح قارب   وف  قاااب قاجبيب قالي حل فيه قا ءيح وءس  اذه، وءنا قاد وح قاردب  ف  قاذ يم 

ف  نل قا ؤ نيا قا ا بيا ذوقءسم ء  قا ي وا، صا  قا وح قارب  يروب قاننيءم، حت" أسلق عل" ءدد  أع دال 
 ق ي ي  إا" عا وب قاغ اا قا ءل ءد  أع ال قا وح قارب   ون    نا ءحاذم ظللتاا ف  إنجيل قاا يم و ل

 
 -(:01-18:9لوإنجيل العشية )

 و بعد هذا الكالم بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس و يوحنا و يعقوب و صعد الى جبل ليصلي. -18 " 
 و فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا المعا. -19 
 و اذا رجالن يتكلمان معه و هما موسى و ايليا. -00 
 اللذان ظهرا بمجد و تكلما عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. -02 
 و اما بطرس و اللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا راوا مجده و الرجلين الواقفين معه. -01 
ك واحدة و و فيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ههنا فلنصنع ثالثة مظال ل -00 

 لموسى واحدة و اليليا واحدة و هو ال يعلم ما يقول.
 و فيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة. -04 
 و صار صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا. -05 
ا احودا فوي تلوك االيوام بشويء مموا و لما كوان الصووت وجود يسووع وحوده و اموا هوم فسوكتوا و لوم يخبورو  -01 

 " ابصروه
 أناجيل قاربق  وقاا يم وذان :

 عا  صم قاتجل  ن ا و بت ف  قاي ث أناجيل ) ت" و     واو ا(
 

فلوويكن مجوود الوورب إلووى األبوود، يفوورح الوورب بجميووع أعمالووه، الووذي ينظوور  " -:(02-19: 200مووز)مزمووور بوواكر 
 "  دخن. هلليلويااألرض فيجعلها ترتعد، الذي يمس الجبال فت

  ز و  ذان :
اد" . فليكن مجد الرب إلى األبدف  قاتجل  ظا   جب قا ب يءوا    ا  أينداه فد  جذدل قاتجلد  نصدل  اند قه نلندا وق 

يفرح الرب بجميوع أعمالوه الوذي ينظور ق ذب  واتلضع اه نل قا اوب ونل قانا ، وايد ح قا ب ذالق قالضوا  
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قاد ب إااندا جذدا ، لدااق قاءد اء وق  ض واننده أللد" لقتده = لجبوال فتودخنالذي يموس ا. األرض فيجعلها ترتعد
 أللًق صو ة عذب  وقايوا ن   ا حم  ا عظ ته ف  يوا قاتجل  

 
  -(:9-2:21متإنجيل باكر )

 و بعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس و يعقوب و يوحنا اخاه و صعد بهم الى جبل عال منفردين. -2 "
 م و اضاء وجهه كالشمس و صارت ثيابه بيضاء كالنور.و تغيرت هيئته قدامه -1 
 و اذا موسى و ايليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه. -0 
فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد ان نكون ههنا فان شئت نصنع هنا ثالث مظال لك واحدة و  -4 

 لموسى واحدة و اليليا واحدة.
ت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به و فيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم و صو  -5 

 سررت له اسمعوا.
 و لما سمع التالميذ سقطوا على وجوههم و خافوا جدا. -1 
 فجاء يسوع و لمسهم و قال قوموا و ال تخافوا. -1 
 فرفعوا اعينهم و لم يروا احدا اال يسوع وحده. -8 
 ال تعلمووا احودا بموا رايوتم حتوى يقووم ابون االنسوان مون و فيما هم نازلون من الجبل اوصواهم يسووع قوائال -9 

 " االموات
 أناجيل قاربق  وقاا يم وذان :

 عا  صم قاتجل  ن ا و بت ف  قاي ث أناجيل ) ت" و     واو ا(
 

 -(:10-2:2كوالبولس )
 بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة اهلل و تيموثاوس االخ. -2 " 
الخوة المؤمنين في المسيح نعمة لكم و سالم من اهلل ابينا و الرب يسوع الى القديسين في كولوسي و ا -1 

 المسيح.
 نشكر اهلل و ابا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين الجلكم. -0 
 اذ سمعنا ايمانكم بالمسيح يسوع و محبتكم لجميع القديسين. -4 
 كلمة حق االنجيل.من اجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبال في  -5 
الذي قد حضر اليكم كما في كل العالم ايضا و هو مثمر كما فيكم ايضا منذ يوم سمعتم و عرفتم نعمة  -1 

 اهلل بالحقيقة.
 كما تعلمتم ايضا من ابفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم امين للمسيح الجلكم. -1 
 الذي اخبرنا ايضا بمحبتكم في الروح. -8 
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ل ذلك نحن ايضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين و طالبين الجلكم ان تمتلئوا من معرفة مشيئته من اج -9 
 في كل حكمة و فهم روحي.

 لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضى مثمرين في كل عمل صالح و نامين في معرفة اهلل. -20 
 متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر و طول اناة بفرح. -22 
 كرين االب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور.شا -21 
 الذي انقذنا من سلطان الظلمة و نقلنا الى ملكوت ابن محبته. -20 
 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. -24 
 الذي هو صورة اهلل غير المنظور بكر كل خليقة. -25 
الرض ما يرى و ما ال يرى سواء كان عروشا ام فانه فيه خلق الكل ما في السماوات و ما على ا -21 

 سيادات ام رياسات ام سالطين الكل به و له قد خلق.
 الذي هو قبل كل شيء و فيه يقوم الكل. -21 
 و هو راس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من االموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. -28 
 النه فيه سر ان يحل كل الملء. -29 
و ان يصالح به الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على االرض ام ما في  -10 

 السماوات.
 و انتم الذين كنتم قبال اجنبيين و اعداء في الفكر في االعمال الشريرة قد صالحكم االن. -12 
 في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين و بال لوم و ال شكوى امامه. -11 
ان ثبتم على االيمان متاسسين و راسخين و غير منتقلين عن رجاء االنجيول الوذي سومعتموه المكوروز  -10 

 "  به في كل الخليقة التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له
 قاذوا :

ئكوة صورة اهلل غير المنظوور بكور كول خليقوة.. خوالق المال  نا نا ف  ا  و قا ءيح قالي يتجل" أ ا نا قايوا  
و الق ننال أ اا ع ل قا ءيح  مثمرين في كل عمل صالح..نترو  اننوا  فيه يحل كل الملء. بحسب قدرة مجده

 .في النور للدخول في نصيب ميراث القديسين شاكرين اهلل اآلب الذي جعلنا كفاةوءلوننا ف  ع ل صااح؟ 
 

  -(:12-21:2بط1الكاثوليكون )
 ما بهذه االمور و ان كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر.لذلك ال اهمل ان اذكركم دائ -21 "
 و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة. -20 
 عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. -24 
 فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه االمور. -25 
 ننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته.ال  -21 
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النه اخذ من اهلل االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب  -21 
 الذي انا سررت به.

 معه في الجبل المقدس.و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا  -28 
و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع  -29 

 مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم.
 عالمين هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -10 
 " بمشيئة انسان بل تكلم اناس اهلل القديسون مسوقين من الروح القدسالنه لم تات نبوة قط  -12 

 قانايواينوا:
 .كنا معاينين عظمته.. كنا معه على الجبل المقدسينل نا قاربي  ذس   ع ا  آه يوا قاتجل   

 
 -(:2:8-44:1أعاإلبركسيس )

 (10-44:1أع)
امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال و اما خيمة الشهادة فكانت مع ابائنا في البرية كما  -44 " 

 الذي كان قد راه.
التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك االمم الذين طردهم اهلل من وجه ابائنا الى  -45 

 ايام داود.
 الذي وجد نعمة امام اهلل و التمس ان يجد مسكنا الله يعقوب. -41 
 يتا.و لكن سليمان بنى له ب -41 
 لكن العلي ال يسكن في هياكل مصنوعات االيادي كما يقول النبي. -48 
 السماء كرسي لي و االرض موطئ لقدمي اي بيت تبنون لي يقول الرب و اي هو مكان راحتي. -49 
 اليست يدي صنعت هذه االشياء كلها. -50 
تقاومون الروح القدس كما كان اباؤكم يا قساة الرقاب و غير المختونين بالقلوب و االذان انتم دائما  -52 

 كذلك انتم.
اي االنبياء لم يضطهده اباؤكم و قد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم االن صرتم  -51 

 مسلميه و قاتليه.
 الذين اخذتم الناموس بترتيب مالئكة و لم تحفظوه. -50 
 نانهم عليه.فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم و صروا باس -54 
و اما هو فشخص الى السماء و هو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد اهلل و يسوع قائما عن يمين  -55 

 اهلل.
 فقال ها انا انظر السماوات مفتوحة و ابن االنسان قائما عن يمين اهلل. -51 
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 فصاحوا بصوت عظيم و سدوا اذانهم و هجموا عليه بنفس واحدة. -51 
 خارج المدينة و رجموه و الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول.و اخرجوه  -58 
 فكانوا يرجمون استفانوس و هو يدعو و يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. -59 
 "  ثم جثا على ركبتيه و صرخ بصوت عظيم يا رب ال تقم لهم هذه الخطية و اذ قال هذا رقد. -10 
 (2:8أع)
يا بقتله و حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي فوي اورشوليم فتشوتت و كان شاول راض -2 "

 "  الجميع في كور اليهودية و السامرة ما عدا الرسل
 قنذ نءي :

و ددله ندداا يتجلدد" فياددا  جددب قهلل فدد   ددب  ق  ددبق ، انددا ندداا  ددلق غيدد    ئدد  إاّل ادد ئي   =أمووا خيمووة الشووهادة
 ي  اجءب قا ءديح قادلي يلدد   جدب ال وتده  اندا قايدوا ظاد  جدزء  دا  دلق قا جدب  قانانم  ولي م قا اابة  له ت
مجد اهلل ويسوع قائمًا عون يموين يا ن   إءسدانو  يد ي . ولكن سليمان بنى له بيتاً وند  قا  ء  ع قااينل  

.اهلل
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            اليوم السابع عشر من شهر مسرى
 شهادة القديس يعقوب من منجوج

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (29،28: 00مز)
 (11-21:2)مر
 (40،09: 01زم)

 (11-28:4)مت
 (29-2:2)غل

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-2:2)يع
 (12-21:25)أع
 (22: 91مز)

 (45-05:20)مر

 
 -(:45-05:20مرإنجيل القداس )

 بنا.و تقدم اليه يعقوب و يوحنا ابنا زبدي قائلين يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طل -05 " 
 فقال لهما ماذا تريدان ان افعل لكما. -01 
 فقاال له اعطنا ان نجلس واحد عن يمينك و االخر عن يسارك في مجدك. -01 
فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشربا الكاس التي اشربها انا و ان تصطبغا  -08 

 بالصبغة التي اصطبغ بها انا.
يع فقال لهما يسوع اما الكاس التي اشربها انا فتشربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها فقاال له نستط -09 

 انا تصطبغان.
 و اما الجلوس عن يميني و عن يساري فليس لي ان اعطيه اال للذين اعد لهم. -40 
 و لما سمع العشرة ابتداوا يغتاظون من اجل يعقوب و يوحنا. -42 
م تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء االمم يسودونهم و ان عظماءهم فدعاهم يسوع و قال لهم انت -41 

 يتسلطون عليهم.
 فال يكون هكذا فيكم بل من اراد ان يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. -40 
 و من اراد ان يصير فيكم اوال يكون للجميع عبدا. -44 
 "فدية عن كثيرينالن ابن االنسان ايضا لم يات ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه  -45 

 إنجيل قاربق  :
يارددوب ذددا زذددبي وألدداه يوحنددا سلذددا أا يجلءددا عددا ي دديا ويءددا  يءددوا فدد   لندده و جددبه ظنددًا أندده  لددك أ ضدد   

الكوأس التوي وقاد ب  دال اا دا . نسوتطيعفرداال بوا فادا  أتستطيعان أن تشربا الكوأس التوي أشوربهافءأاا ا قا ب 
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اروب وياروب ذا زذبي ف   له قارصم ذدل قاد ب يءدوا، قاج يدع  د ذوق  دا فالق قا ايب ي= أشربها أنا فتشربانها
= فمن أراد أن يصير فيكم أواًل يكون للجميع عبداً نأ  ق اا  وقا ب علا قاج يع أا ال ناوب ننظ  ا جب أ ضد  

اذه و ددا نحددا  أينددا فدد  قاءننءددا  نيددف أا إذددا قا لددك تدد ك  لندده ايءت دداب  وتددا إلتيددا   ددلق قادصددل ذااددلقت ات دد
 ق ء اء ذيا ياروب ذا زذبي وقا ايب ياروب 

 
 "نور قد زرع للصديق و فرح للمستقيمي القلب. " -(:22: 91مزمور إنجيل القداس )مز

  ز و  قاربق :
قا ءدديح أ دد ق ذنددو ه علدد"  ددؤالء قا ددابقء، عيددوناا إندتحددت فددأب نوق نددو  قا ءدديح ونددو  = نووور أشوورق للصووديقين

    نا ناا ننو  أ  ق الربي  ياروب و ابه ال اابة  جبه فذاعوق حياتااث وقا قع
ءدد م قاربيءدديا قاددد ح  وقا اندد"  نددا أا قا ددابقء قاددليا إندتحددت عيددوناا علدد" قا ءدديح = فوورح للمسووتقيمين بقلووبهم

 نانوق يد حوا ذاا غا  ا آال اا  فللربيءيا  نا ف ح و ناك ف ح 
 

 مسرى 21  -السنكسار:
 إستشهاد القديس يعقوب الجندي " 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب الجندي . وقد ولد في منجوج من أعمال أبسو من أبوين مسيحيين 
خائفين من اهلل ورزقهما اهلل ثالث بنات قبل هذا القديس فأدخالهن دير راهبات لتعلمن ويتربين في خوف اهلل 

ودتهن لم يوافقنه وفضلن البقاء في الدير . فتعلمن وقرأن الكتاب المقدس وتعاليم الكنيسة ولما طلب أبوهن ع
وقدمن أنفسهن عرائس للمسيح فحزن الوالدان كثيرا . غير أن اهلل تعالى عزاهما بهذا القديس . ففرح به فرحا 
عظيما ولما بلغ السادسة من عمره أرسله أبوه إلى أبسو ليتعلم القراءة والكتابة . ولما تعلم عينه أبوه مشرفا 

ن عند أبيه شيخ يرعى غنمه وكان يتحلى بكثير من الفضائل فكان يعقوب يقتدي به . ولما على ماله . وكا
أثار الشيطان االضطهاد على المسيحيين سلم الراعي الغنم لوالد يعقوب ومضى ليستشهد فطلب يعقوب من 

قديس يسطس أبيه أن يودع الراعي ثم يعود فسمح له بذلك . ولما مضى معه وجد الوالي في الصعيد يعذب ال
ابن الملك نوماريوس . فقال الشيخ ليعقوب : " انظر يا ولدي هذا الذي تراه يعذب انه ابن ملك قد ترك العالم 
وكل مجده واتبع المسيح فكم باألحرى نحن المساكين . فاصبر وال تحزن على فراق والديك " ثم تقدم االثنان 

وقطع الوالي رأس الشيخ . أما القديس يعقوب فقد عذبه  أمام الوالي واعترفا بالسيد المسيح فعذبهما كثيرا
عذابا أليما بالضرب بالسياط ثم وضع على صدره قطعة حديد سأخنة فرفع القديس عينيه واستغاث بالسيد 
المسيح فأنقذه وشفاه من آالمه ثم عادوا ووضعوه في جوال وطرحوه في البحر فأصعده مالك الرب . وعاد 

ي أرسله إلى الفرما وهناك عذبه الوالي بقطع لسانه وقلع عينيه وعصره بالمعصرة ثم ووقف أمام الوالي الذ
مشط لحمه . فنزل سولاير مالك الرب وأنقذه . ولما حار الوالي في تعذيبه أمر بقطع رأسه مع شهيدين 

 آخرين يدعيان إبراهيم و يوحنا من سمنود فنالوا إكليل الشهادة . 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع عشر من شهر مسرى(

 

 
851 

 " المجد دائًما . آمين صالتهم تكون معنا ، ولربنا
 

  شهادة القديس يعقوب الجندي الذي من منجوج.
أذوقه ناندا  بيءديا أبللدا ذنداتاا بيد  ال ق ذدات ايدتال ا و فضدا  غداب ة قادبي  ذادب لادك  وعدزق ا قهلل ذادلق قاردبي  

ب ياردوب وسلدب وناا قاربي  يرتبي ذ قع  ت ك أذوه قاغنا ف   عايته وفضدل قا قعد  أا يءت داب فتد ك قاغدنا اوقاد
ياروب  ا أذيه أا يدوبا قا قعد   وا دا ل دب  اده وجدب قادوقا  يادلب إذدا قا لدك نو دا يو  فردال قا قعد  اياردوب 
عت فدا ذاني داا فادلذا ا  أنظ  إا  لق قالي يالذونه  و إذا  لك و ب ت ك نل  جب قاادااا  وتردبا قنينداا الدوقا  وق 

و  وه ف  قاذح  فأل جه   ك قا ب وعاب وو ف أ اا قاوقا  وعلذه وناا قاربي  يءتغيث ذااءيب قا ءيح في ديه، 
 ذ بة يا  سع  أءه 

 
قريب هو الرب من المنكسري القلوب و يخلص المنسحقي  -28 " -(:29،28: 00مزمور العشية )مز

 " كثيرة هي باليا الصديق و من جميعها ينجيه الرب. -29الروح. 
  ز و  قاا يم:

ق حزقا    علقذات قاوقا  الربي   وناا  د ك قاد ب = ين. ومن جميعها ينجيهم الربكثيرة هي أحزان الصديق
ي ددديه  ددا أال دده وياددوب الددوقا   دد ة ألدد   وندداا  ددلق ءددذب فدد  إي دداا نييدد يا، فإصدد ق  قا ددايب علدد" قنعتدد قف 

 ذاا ءيح  و ن قزة تجلب قآلل يا، أ اا  لق قاحب ال ءيح وقايرم ف  ق ذبيم آ ا نيي وا 
 

  -(:11-21:2مريل العشية )إنج
و فيما هو يمشي عند بحر الجليل ابصر سمعان و اندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا  -21 "

 صيادين.
 فقال لهما يسوع هلم ورائي فاجعلكما تصيران صيادي الناس. -21 
 فللوقت تركا شباكهما و تبعاه. -28 
 قوب بن زبدي و يوحنا اخاه و هما في السفينة يصلحان الشباك.ثم اجتاز من هناك قليال فراى يع -29 
 فدعاهما للوقت فتركا اباهما زبدي في السفينة مع االجرى و ذهبا وراءه. -10 
 ثم دخلوا كفرناحوم و للوقت دخل المجمع في السبت و صار يعلم. -12 
 "  فبهتوا من تعليمه النه كان يعلمهم كمن له سلطان و ليس كالكتبة -11 

 إنجيل قاا يم:
ياروب ذا زذبي )إلتيا  قادصل ات اذه ق ء اء  ع  بي  قايوا( ت نا ءددينم أذيده وأ وقاده وتذدع قا ءديح  و بيءدنا 

 قايوا ت ك غنا أذيه ول ب اتءت ااب و قء قا ءيح 
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 اموا خوالص الصوديقين فمون قبول الورب حصونهم فوي زموان الضويق. -09 " -:(40،09: 01مز)مزمور باكر 
 " و يعينهم الرب و ينجيهم ينقذهم من االشرار و يخلصهم النهم احتموا به -40

  ز و  ذان :
قهلل ندداا ياديا  ددؤالء قا دابقء وي دددياا  ددا = خوالص الصووديقين موون قبوول الوورب وهووو ناصوورهم فووي زموان الضوويق

 آال اا ويظا  ااا يازياا وياب ا ذا ذبيم 
 

 -(:11-28:4متإنجيل باكر )
يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعان الذي يقال له بطرس و اندراوس اخاه و اذ كان  -28 " 

 يلقيان شبكة في البحر فانهما كانا صيادين.
 فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس. -29 
 فللوقت تركا الشباك و تبعاه. -10 
ا اخاه في السفينة مع زبدي ابيهما ثم اجتاز من هناك فراى اخوين اخرين يعقوب بن زبدي و يوحن -12 

 يصلحان شباكهما فدعاهما.
 " فللوقت تركا السفينة و اباهما و تبعاه -11 

 إنجيل ذان :
  و ند  إنجيل قاا يم 

 -(:29-2:2غلالبولس )
 بولس رسول ال من الناس و ال بانسان بل بيسوع المسيح و اهلل االب الذي اقامه من االموات. -2 " 
 االخوة الذين معي الى كنائس غالطية.و جميع  -1 
 نعمة لكم و سالم من اهلل االب و من ربنا يسوع المسيح. -0 
 الذي بذل نفسه الجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب ارادة اهلل و ابينا. -4 
 الذي له المجد الى ابد االبدين امين. -5 
 عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر.اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا  -1 
 ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم و يريدون ان يحولوا انجيل المسيح. -1 
 و لكن ان بشرناكم نحن او مالك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما. -8 
 تم فليكن اناثيما.كما سبقنا فقلنا اقول االن ايضا ان كان احد يبشركم في غير ما قبل -9 
افاستعطف االن الناس ام اهلل ام اطلب ان ارضي الناس فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا  -20 

 للمسيح.
 و اعرفكم ايها االخوة االنجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان. -22 
 الني لم اقبله من عند انسان و ال علمته بل باعالن يسوع المسيح. -21 
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 نكم سمعتم بسيرتي قبال في الديانة اليهودية اني كنت اضطهد كنيسة اهلل بافراط و اتلفها.فا -20 
و كنت اتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من اترابي في جنسي اذ كنت اوفر غيرة في تقليدات  -24 

 ابائي.
 و لكن لما سر اهلل الذي افرزني من بطن امي و دعاني بنعمته. -25 
 علن ابنه في البشر به بين االمم للوقت لم استشر لحما و دما.ان ي -21 
 و ال صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق. -21 
 ثم بعد ثالث سنين صعدت الى اورشليم التعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما. -28 
 "  الرسل اال يعقوب اخا الربو لكنني لم ار غيره من  -29 

 قاذوا :
ولادك اتند يا إءدا ياردوب  وقاذدوا  نلده عدا  ولكنني لم أر غيره إاّل يعقوب أخا الربينتا  قاذوا  ذرول قا ءدول 

ض و ة قايذات عل" قني اا ذاننجيل، و ؤالء قا ابقء يذتوق عل" إي اناا حت" قابا  ذل أا قاذوا  ال يسلدب فردس 
 اا ذاا ءيح، ذل قايذات عل" قني اا قاصحيح بوا تح يف قايذات عل" قني 

 
 -(:21-2:2يعالكاثوليكون )

 يعقوب عبد اهلل و الرب يسوع المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات. -2 " 
 احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. -1 
 صبرا. عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ -0 
 و اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء. -4 
 و انما ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من اهلل الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير فسيعطى له. -5 
 لريح و تدفعه.و لكن ليطلب بايمان غير مرتاب البتة الن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه ا -1 
 فال يظن ذلك االنسان انه ينال شيئا من عند الرب. -1 
 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه. -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه. -9 
 و اما الغني فباتضاعه النه كزهر العشب يزول. -20 
كذا يذبل الغني ايضا في الن الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره ه -22 

 طرقه.
 " طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه -21 

 قانايواينوا:
 له قاذبقيم ذإءا ياروب    اتن يا إءا ياروب فربي  قايوا إء ه ياروب  وقا ءدول  ندا يدبعو = يعقوب عبد اهلل

طووبى للرجول ب اين دل قننءداا و دله  د  فائدبة قاتجدا ب  وينتاد  قاندايواينوا ذردول قا ءدول  الصذ  فد  قاتجدا  
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وادلاك يردول . صار مختارًا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الورب للوذين يحبونوه االذي يصبر في التجربة ألنه إذ
 [ تنااوا إنليل قاحياة 2[ ءتن لوق   ]1ا الق؟ ] كونوا في فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة؟

 
 -(:12-21:25أعاإلبركسيس )

فسكت الجمهور كله و كانوا يسمعون برنابا و بولس يحدثان بجميع ما صنع اهلل من االيات و  -21 " 
 العجائب في االمم بواسطتهم.

 و بعدما سكتا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني. -20
 اهلل اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه. سمعان قد اخبر كيف افتقد -24 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو مكتوب. -25 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية. -21 
انع هذا لكي يطلب الباقون من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الص -21 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله. -28 
 لذلك انا ارى ان ال يثقل على الراجعين الى اهلل من االمم. -29 
 بل يرسل اليهم ان يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم. -10 
 "  في المجامع كل سبتالن موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به اذ يقرا  -12 

 قنذ نءي :
 نددا أيضددًا و ب إءددا يارددوب نتندد يا اصدداحب قايددوا  يددا نءدد ع عددا ضدد و ة قاترددو  وقن تندداا عددا قازندد"   ن دد س 
الحصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد" قاحيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداة ق ذبيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
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              اليوم الخامس والعشرون من شهر مسرى
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 (29-22:29)لو
 (9:4-10:0)في

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-9:5)يع
 (1:29-14:28)أع
 (4،1،2: 200مز)

 (44-01:21)لو

 
 -(:44-01:21لوإنجيل القداس )

 ال تخف ايها القطيع الصغير الن اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. -01  " 
طوا صدقة اعملوا لكم اكياسا ال تفنى و كنزا ال ينفد في السماوات حيث ال يقرب بيعوا ما لكم و اع -00 

 سارق و ال يبلي سوس.
 النه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا. -04 
 لتكن احقاؤكم ممنطقة و سرجكم موقدة. -05 
 ون له للوقت.و انتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء و قرع يفتح -01 
طوبى الولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق و يتكئهم و  -01 

 يتقدم و يخدمهم.
 و ان اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزيع الثالث و وجدهم هكذا فطوبى الولئك العبيد. -08 
 اي ساعة ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب. و انما اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في -09 
 فكونوا انتم اذا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي ابن االنسان. -40 
 فقال له بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا. -42 
 فة في حينها.فقال الرب فمن هو الوكيل االمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلو  -41 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -40 
 " بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -44 

 إنجيل قاربق  :
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ءدتابوق . بيعووا موا لكوم وأعطووا صودقةووصديم قاءديب . أباكم ُسورَّ أن يعطويكم الملكووت ا قابقفع انل  لق قاز ب؟  وق 
 .على جميع أموالهقا ب  يقيمهو ا يدال  كن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة..لتابذبيم ف  نل احظم  

 
باركي يا نفسي الرب يا رب الهي قد عظمت جدا مجدا و  -2 " -(:4،1،2: 200مزمزمور إنجيل القداس )

الصانع مالئكته رياحا و خدامه نارا  -4الالبس النور كثوب الباسط السماوات كشقة.  -1جالال لبست. 
 " .هبةملت

  ز و  قاربق :
أيهووا الوورب لقوود قاءديب يردديا ق  دديا علد" نددل أ وقادده، و دلق قاءدديب )قا ءدديح( قاددلي ءديأت  ويجددازي  ددو عظديا جددبًق  

 عظمت جدًا. باإلعتراف وعظم الجالل به تسربلت. إشتملت بالنور مثل الثوب.
 

 مسرى 15   -السنكسار:
 نياحة القديس بيصاريون الكبير" 

وم تنيح األب العابد العظيم القديس بيصاريون . ولد بمصر من أبوين مسيحيين . ولما كبر في مثل هذا الي
اشتاق إلى السيرة الرهبانية فقصد إلى األنبا أنطونيوس ومكث تحت تدبيره زمانا . ثم جاء إلى القديس 

وكان يحمل  مقاريوس ، ولبث مدة تحت إرشاده وبعد ذلك هام في البرية ال يأوي تحت سقف متجردا خشنا
معه اإلنجيل ويطوف على قاللي الرهبان باكيا فإذا سألوه عن سبب بكائه ، يجيبهم : " لقدُ سلب مني غناي 

وهربت من الموت وسقطت من شرف الحسب إلى مذلته . " يعني بذلك عن الخسارة العظيمة التي لحقت 
ن الذي ال يفطن إلى قوله يرثي له قائال الجنس البشري بسقوط األب األول آدم في مخالفة الوصية األولى فكا

: " اهلل يرد إليك ما سلب منك " . وقد ذكر عنه اآلباء آيات كثيرة منها أنه كان سائرا مع تلميذيه يوحنا 
ودوالس على شاطئ البحر المالح ولما عطشا أخذ هذا القديس قليال من مائه وصلى عليه فصار عذبا 

جنون إلى برية اإلسقيط ليصلي عليه الشيوخ ولعلم الشيوخ بأن القديس وشربوا منه جميعا ، ومرة أتوا بم
بيصاريون ال يحب المجد من الناس لم يشاءوا أن يسألوه من أجل المجنون بل وضعوه دأخل الكنيسة في 

المكان الذي كان يقف فيه القديس عادة فلما دخل وجده نائما فأيقظه فقام معافى صحيح العقل وقد أجرى اهلل 
 ى يديه آيات كثيرة ثم تنيح بسالم . عل

 " صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 224نياحة القديس البابا مكاريوس الثالث البطريرك ال  "

م ( تنيح القديس مكاريوس الثالث  2945أغسطس سنة  02ش )  2112وفي مثل هذا اليوم من سنة 
 البطريرك الرابع عشر بعد المائة . 

من أسرة عريقة مشهورة بأسرة القسيس امتازت  2811فبراير سنة  28في مدينة المحلة الكبرى في ولد 
بالفضيلة والتدين فنشأ منذ نعومة أظفاره في وسط متدين تقي تلقى علومه االبتدائية والثانوية بالمحلة الكبرى 
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. ولما بلغ السادسة عشرة هجر وطنطا وكان منذ صباه زاهدا مولعا بالوحدة مهتما بحفظ األلحان الكنسية 
م ليحقق رغبته في العبادة والزهد وكان  2888العالم وقصد دير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون في سنة 

اسمه الراهب عبد المسيح فتفرغ للعبادة ودرس الكتاب المقدس والكتب الكنسية والطقوس القبطية وسرعان ما 
اهرة بين الرهبان وقد امتاز بنسخ الكتب وحسن الخط القبطي والعربي ظهرت فضائله وتقواه وذاعت سمعته الط

، كما أتقن فنون الزخرفة القبطية الدينية . وبعد أن سيم قسا قضى في الحياة النسكية الطاهرة نحو ست 
م حيث سامه البابا كيرلس الخامس قمصا وكاتما ألسراره ،  2895سنوات ثم توجه إلى دير البراموس سنة 

لفه بالتدريس في مدرسة الرهبان وأسند إليه تدريس اللغتين القبطية والفرنسية وكان في نيته أن يرسمه كما ك
شهرا على وصول القمص عبد المسيح إلى القاهرة انتقل إلى رحمة  15مطرانا لكرسي مصر ولكنه بعد مضى 

يارهم على هذا القمص الجليل اهلل األنبا ميخائيل أسقف أسيوط فحضر إلى القاهرة وفد من أسيوط ووقع إخت
وزكوه مطرانا ألسيوط فلم يقبل البابا في بادئ األمر طلبهم ألنه كان يحتفظ به ليقيمه مطرانا للقاهرة ومساعدا 

 . لكرازة المرقسيةلغبطته في إدارة شئون ا
يوليو  22في ولما ألح الوفد في الطلب واشتدوا في الرجاء قبل البابا إختيارهم له ورسمه مطرانا ألسيوط 

ش ( وكان وقتئذ في الرابعة والعشرين وسماه مكاريوس فذهب إلى مقر كرسيه  2120أبيب  5م )  2891
وهو شاب يافع ال سالح له إال تقواه وزهده وعلمه فشمر عن ساعد جده وماضي عزمه وحنكة الشيوخ 

ه وللكنيسة مقامها وقدسيتها وتجربتهم رغم حداثة سنه . في ضم الشتات وتركيز العقيدة فحفظ للشعب وحدت
ونجح نجاحا باهرا ولم يكتف بالبرنامج الذي وضعه لإلصالح الكنسي ، بل عقد مؤتمرا قبطيا عظيما في مدينة 

م رغم االعتراضات التي قامت في سبيله ولم يكتف بذلك بل قدم للبابا كيرلس الخامس  2920أسيوط سنة 
الحية الملية باالشتراك مع زميله األنبا ثاوفيلس أسقف م رسالة عن المطالب اإلص 2910في أول سنة 

 منفلوط وأبنوب وقتئذ مما دل على عظم كفاءته ورغبته في إعالء كلمة الحق . 
م رشحه الشعب للكرسي البطريركي لتحقيق مطالب  2918ولما تنيح البابا كيرلس الخامس في سنة 

ا تنيح البابا يؤانس التاسع عشر سمحت العناية اإلصالح ولكن حالت الظروف وقتئذ دون تحقيق ذلك ولم
 20اإللهية أن يتبوأ األنبا مكاريوس العرش المرقسي ورسم بطريركا على الكرازة المرقسية في يوم األحد 

 م .  2944فبراير سنة 
م وثيقة تاريخية غرضها األساسي إصالح  2944فبراير سنة  11وبعد أن تبوأ كرسي البطريركية أصدر في 

ديرة وترقية رهبانها علميا وروحيا وأمر بمحاسبة نظارها ورؤسائها وقد أدى هذا األمر إلى انقسام كبير بين األ
 المجمع المقدس والمجلس الملي العام . 

م قدم المجمع المقدس مذكرة إلى البابا البطريرك والي وزير العدل باالعتراض على  2944يونية سنة  1وفي 
للطوائف غير اإلسالمية ألنه يهدم قانونا من قوانين الكنيسة القبطية األرثوذكسية مشروع األحوال الشخصية 

 كما أنه يمس سرين من أسرارها المقدسة وهما سر الزواج وسر الكهنوت وهما من أركان الدين والعبادة . 
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ا إلزالة سوء وقد استمر النزاع وتعذر التوفيق بين المجمع والمجلس وفشلت المحأوالت التي قام بها الباب
التفاهم وأصر المجلس على تدخله في غير أختصاصه . بل فيما هو من صميم أختصاص المجمع المقدس . 

حتى اضطر البابا إلى هجر العاصمة مقر كرسيه واالعتكاف في حلوان ثم االلتجاء إلى األديرة الشرقية 
نبا بوال وقد كان لهذه الحوادث المؤلمة بصحبة اآلباء المطارنة وبعد ان استقر في دير أنطونيوس قصد دير أ
 ضجة كبيرة في جميع األوساط واهتز لها كل غيور على الكنيسة . 

ولما علم رئيس الوزراء بهجرة البابا إلى الدير عمل على عودته مكرما إلى كرسيه فكلل عمله بالنجاح ورفع 
شئون الكنيسة والتضافر على السير  المجلس الملي إلى البابا كتابا يلتمس فيه عودته حتى يتسنى تصريف

 في طريق اإلصالح المنشود وبعد ذلك عاد البابا من الدير فاستقبله الشعب استقباال حافال . 
 م بعض القرارات منها  2945وانعقد المجمع المقدس برئاسته وأصدر في أول يناير سنة 

نشاء معهد إكليريكي بأثيوبيا تمثيل كنيسة أثيوبيا في المجمع األسكندري تبادل البعثات بين م  -صر وأثيوبيا وا 
جعل الئحة ترشيح وانتخاب البطريرك  -وضع قانون لَلحوال الشخصية  -قصر الطالق على علة الزنا 

متفقة مع القوانين الكنسية وتقاليدها إنشاء كلية الهوتية للرهبان تشكيل لجنة دائمة لفحص الكتب الدينية 
الوقف وحسن سير العمل بالديوان البطريركي تنفيذ قانون الرهبنة الصادر في  والطقسية المحافظة على مال

بكل دقة ، واستدعاء الرهبان المقيمين خارج أديرتهم إنشاء سجل في كل كنيسة يقيد  2901يونية سنة  0
 ين . فيه أفراد كل عائلة قبطية ، وآخر يقيد فيه أسماء المعمدين والمرتقين إلى رتبة الشماسية والمنتقل

م حل في القاهرة بطريرك روسيا فأوفد البابا مكاريوس وفدا من اآلباء  2945يونية سنة  1وفي يوم 
 المطارنة الستقباله ثم تبادال الزيارات الودية . 

وبعد ذلك اشتد الخالف بين قداسة البابا والمجلس الملي العام مرة أخرى ولم يحل هذا الخالف دون تولى 
عن كيان أمته وقوانين الكنيسة خصوصا قانون األحوال الشخصية للطوائف غير اإلسالمية .  البابا أمر الدفاع

 00فرفع رؤساء الطوائف غير اإلسالمية بالقطر المصري وعلى رأسهم بطريرك األقباط األرثوذكس بتاريخ 
الطائفية لَلحوال م مذكرة إلى وزارة العدل باالعتراض على القانون الخاص بتنظيم المحاكم  2945مايو سنة 

م تحوي االعتراضات التي يجب  2945يونية سنة  15الشخصية وأخرى إلى مجلس الشيوخ والنواب في 
 االلتفات إليها حتى يصبح موافقا ألحوالهم وتقاليد عائالتهم . 

وفي  وكان البابا يشكو ضعفا شديدا ألم به في األسبوعين األخيرين من حياته اضطره ألن يالزم قصره معتكفا
( شعر بتعب شديد وأصيب بهبوط في القلب  2945أغسطس  00ش )  2112مسرى  14مساء الخميس 

 2945أغسطس سنة  02فأسرع األطباء إلسعافه حتى مطلع الفجر وفي التاسعة والربع من صباح الجمعة 
طاهرة إلى مقره سبتمبر بتشييع جثمانه ال 1م صعدت الروح الطاهرة إلى بارئها وأحتفل قبل ظهر يوم األحد 

األخير بالكنيسة بين مظاهر الحزن واألسى ووضع تابوته بجانب أجساد البطاركة السابقين بعد أن أقام على 
 الكرسي البطريركي سنة واحدة وستة أشهر وتسعة عشر يوًما أسكنه اهلل مساكن األبرار . 
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قت الدفن شعر بها الجميع فتأثرت و  45وتصادف أن حصلت زلزلة في القاهرة في الساعة الثانية والدقيقة 
 نفوس المؤمنين لمشاركة الطبيعة لهم في الحزن على انتقال هذا القديس الطاهر 

 "  صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
تتل دل علد" يدب قاردبي  أنسونيدو  فد  قا  ذندم يدا قاردبي   ردا يو   وذادب لادك  نياحة القديس بيصاريون الكبير.

قاذ يم  تج بًق  ا نل  ئ إاّل قننجيل  وناا يصنع عجائدب نتحويدل قا داء قا دااح إاد"  داء حلدو اي د ب   اا ف 
 و و ا  اه  وضاوق ف  س يره ذااننيءم ذ جنوا  ناا يا لوا أنده ال يحدب قا جدب قاذاسدل، وا دا بلدل قاننيءدم 

 وجب  لق قا لص نائ ًا وا ا أيرظه  اا  ااف  
 

كما يشتاق االيل الى جداول الميواه هكوذا تشوتاق نفسوي اليوك يوا اهلل.  -2 " -(:1-2: 42مزمور العشية )مز
 " عطشت نفسي الى اهلل الى االله الحي متى اجيء و اتراءى قدام اهلل. -1

  ز و  قاا يم:
 دله  ب علد" أبلدل إاد" فد ح ءديبك = كما يشتاق األيل إلى ينابيع المياه كذلك تاقت نفسي أن تأتي إليك يوا اهلل

 ف  قننجيل  و ا تا ت ندءه اد ح قاءيب يز ب ف   حذم قااااا 
 

  -(:10-24: 15متإنجيل العشية )
 و كانما انسان مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله. -24 "
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت. -25 
 ات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر.فمضى الذي اخذ الخمس وزن -21 
 و هكذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين. -21 
 و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده. -28 
 و بعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم. -29 
ائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر ق -10 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها.
فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح  -12 

 سيدك.
 هما.ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان اخريان ربحتهما فوق -11 
قال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثيور ادخول الوى فورح  -10 

 " سيدك
 إنجيل قاا يم:
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وادا يدلن   دئ عدا  أدخل إلى فرح سيدكعا  يل قاوزنات  ولن  صاحذ  قال   وزنات وقاوزنتيا ونصيذا ا  
قارس ا   ي يدب أا يناد  قاحدبيث ذااحدبيث عدا قادد ح قادلي يألدله صاحب قاوزنم   ا قاحبيث عا  بي  أ يا و 

 ق  ناء 
 

  نظروا اليه و استناروا و وجوههم لم تخجل. -5 " -:(1،5: 00مز)مزمور باكر 
 " مالك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم. -1

ستنيروا  ز و  ذان : ا قهلل فإءدتنا  وجاده فد   لق عا قاربي  قالي ل ب الذ يم، ل ب ذاحيدًا عد= تقدموا إليه وا 
 .ووجوهكم ال تخزيق  ض وف  قاء اء  واا يلزه قهلل ذل صا  صانع  اجزقت  

 يحيسه قا ب ذ  ئنته اتح يه = يعسكر مالك الرب حول كل خائفيه
 

  -(:29-22:29لوإنجيل باكر )
ظنون ان ملكوت اهلل و اذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثال النه كان قريبا من اورشليم و كانوا ي -22 "

 عتيد ان يظهر في الحال.
 فقال انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة لياخذ لنفسه ملكا و يرجع. -21 
 فدعا عشرة عبيد له و اعطاهم عشرة امناء و قال لهم تاجروا حتى اتي. -20 
 هذا يملك علينا. و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ان -24 
و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل  -25 

 واحد.
 فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة امناء. -21 
 دن.فقال له نعما ايها العبد الصالح النك كنت امينا في القليل فليكن لك سلطان على عشر م -21 
 ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خمسة امناء. -28 
 " فقال لهذا ايضا و كن انت على خمس مدن -29 

  يل ق  ناء و و ند  فن ة إنجيل قاا يم  وانا ف   لق قا يل نجب قاجزقء ذحءب قاجااب  إنجيل ذان :
 

 -(:9:4-10:0فيالبولس )
 (12-10:0في)
 السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. فان سيرتنا نحن هي في -10 "  
الذي سويغير شوكل جسود تواضوعنا ليكوون علوى صوورة جسود مجوده بحسوب عمول اسوتطاعته ان يخضوع  -12 

 " لنفسه كل شيء.
 (9-2:4في)
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 باء.اذا يا اخوتي االحباء و المشتاق اليهم يا سروري و اكليلي اثبتوا هكذا في الرب ايها االح -2  "
 اطلب الى افودية و اطلب الى سنتيخي ان تفتكرا فكرا واحدا في الرب. -1 
نعم اسالك انت ايضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في االنجيل مع اكليمندس  -0 

 ايضا و باقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياة.
 افرحوا.افرحوا في الرب كل حين و اقول ايضا  -4 
 ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب. -5 
 ال تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى اهلل. -1 
 و سالم اهلل الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم و افكاركم في المسيح يسوع. -1 
كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل  اخيرا ايها االخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل -8 

 ما صيته حسن ان كانت فضيلة و ان كان مدح ففي هذه افتكروا.
 " و ما تعلمتموه و تسلمتموه و سمعتموه و رايتموه في فهذا افعلوا و اله السالم يكون معكم -9 

 قاذوا :
النددا  ددوقسنيا ءدد اوييا فلنءددلك ذحءددب  ددلق، قهلل ج= فووي السووموات( فوطنيتنووا أو مواطنتنووا) وأمووا نحوون فسوويرتنا

سيغير شكل جسد تواضوعنا ليكوون مشواركًا لصوورة جسود انءلك ن ا يحق االه قا وقسنم  و ا يبفانا االق أا قهلل 
بسوالم علدياا أا يد حدوق  و دا يت تادوق  الوذين أسوماؤهم مكتوبوة فوي سوفر الحيواةونء ع عا أا قا ؤ نيا . مجده

 ما هو جليل..ونل . بكل ما هو حقو لق  ا يجال نل  نا أا يءلك  .اهلل الذي يفوق كل عقل
 

 -(:21-9:5يعالكاثوليكون )
 ال يئن بعضكم على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديان واقف قدام الباب. -9  " 
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باسم الرب. -20 
 ا نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب الن الرب كثير الرحمة و رؤوف.ه -22 
و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء و ال باالرض و ال بقسم اخر بل لتكن نعمكم نعم  -21 

 و الكم ال لئال تقعوا تحت دينونة.
 حد فليرتل.اعلى احد بينكم مشقات فليصل امسرور ا -20 
 امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه و يدهنوه بزيت باسم الرب. -24 
 و صالة االيمان تشفي المريض و الرب يقيمه و ان كان قد فعل خطية تغفر له. -25 
اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت و صلوا بعضكم الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في  -21 

 ها.فعل
كان ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ان ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة  -21 

 اشهر.
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 ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرها. -28 
 ايها االخوة ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد. -29 
 " لص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايافليعلم ان من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخ -10 

 و بي  قايوا إحت ل نيي   ا قا  رات= خذوا لكم مثااًل إلحتمال المشقات قانايواينوا:
أيوب صذ  وناا اه جدزقًء عظي دًا  و دبي   دلق قايدوا صدذ  ونداا اده جدزقًء عظي دًا = ها نحن نغبط الذين صبروا

 ف  قاء اء 
 

 -(:1:29-14:28أعاإلبركسيس )
 (18-14:28أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب. -14  " 
كان هذا خبيرا في طريق الرب و كان و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا  -15 

 معمودية يوحنا فقط.
 و بريسكال اخذاه اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال -11 

 تدقيق.
و اذ كان يريد ان يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ان يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا  -11 

 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.
  " يحالنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المس -18 
 (1-2:29أع)
فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ  -2 "

 وجد تالميذ.
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -1 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -0 
 فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع. -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 " و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات و يتنباون. -1 

 قنذ نءي :
نسونيدددو  وق نذدددا  ردددا يو  ايتل دددلق  دددبي   دددلق قايدددوا،  ندددلق نددد    ندددا أا قهلل ي ءدددل أندددي  ن دددا أ ءدددل قهلل ق نذدددا أ

وذ يءدددددن  ايتل دددددلق  دددددبي   دددددلق قايدددددوا  وقهلل ي ءدددددل اندددددل  دددددا يسلذددددده ذأ اندددددم  دددددا يردددددوبه فددددد  قاس يدددددق قاصدددددحيح 
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                    اليوم السادس والعشرون من شهر مسرى
 شهادة القديس موسى وسارة أخته

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (29،10: 00مز)
 (00-14:20)مت
 (29،28،1،5 : 244مز)

 (11-10:21)يو
 (11-24:8)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-22:1بط2)
 (10-22:29)أع
 (9،5: 249مز)

 (29-21:12)لو

 
  -(:29-21:12لوإنجيل القداس )

نكم الى مجامع و سجون و تساقون امام و قبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم و يطردونكم و يسلمو  -21  "
 ملوك و والة الجل اسمي.

 فيؤول ذلك لكم شهادة. -20 
 فضعوا في قلوبكم ان ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا. -24 
 الني انا اعطيكم فما و حكمة ال يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. -25 
 االقرباء و االصدقاء و يقتلون منكم. و سوف تسلمون من الوالدين و االخوة و -21 
 و تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. -21 
 و لكن شعرة من رؤوسكم ال تهلك. -28 
 " بصبركم اقتنوا انفسكم -29 

 إنجيل قاربق  :
بصووبركم تقتنووون انددا .. قبوول هووذا كلووه يلقووون أيووديهم علوويكم.. تكونووون مبغضووين موون الجميووع موون أجوول إسوومي

  اا وذغضم قااااا صليب يجب أا يحت له قا ؤ نوا وانا قا جب  و قاي ا ق. أنفسكم
 

ليجوروا  -9ليبوتهج االتقيواء بمجود ليرنمووا علوى مضواجعهم.  -5 " -(:9،5: 249موزمزمور إنجيل القداس )
 " بهم الحكم المكتوب كرامة هذا لجميع اتقيائه هللويا

  ز و  قاربق :
 ب  ناك وقا جب  نا أي قاصليب وق اا  ا أجل قا ءيح قا حذوب  قا جب قا ا= تفتخر األبرار بالمجد
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 قا ضاجع  نا  رصوب ذاا ضيراتاا أي صليذاا قا صلوذيا عليه = يبتهجون على مضاجعهم
قاحنا قا نتوب قالي يصنع ذاا ءديحييا  دو ق ادا قادلي ءدذق قهلل وأنذأندا ذده ن دا  دو = ليصنعوا بهم ُحكمًا مكتوباً 

 ربق  وقضح ف  إنجيل قا
 

 مسرى 11  -السنكسار:
 إستشهاد القديس مويسيس و سارة أخته"  

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مويسيس وأخته البارة سارة وقد ولدا من أبوين مسيحيين غنيين ولما 
تنيح والدهما أراد القديس مويسيس أن يزوج أخته ويسلم لها جميع مالهما ويترهب فأجابته " تزوج أنت أوال 

بعد ذلك أتزوج أنا أيضا " فقال لها: " أنا صنعت خطايا كثيرة وقصدي أمحوها بالرهبنة النه ال يمكن أن أهتم و 
بالزيجة وبخالص نفسي " فأجابته قائلة : " وكيف ترضى أن ترميني في فخأخ العالم وتسعى أنت إلى خالص 

 ه أنا أيضا . نفسك ؟ : فقال لها أن شئت يكون لك فأجابته كل ما تفعله أنت أفعل
فلما رأى قوة عزمها وزع كل مالها على الفقراء والمساكين وأدخلها ديرا للعذارى بظاهر اإلسكندرية ، ودخل 

 هو أيضا أحد أديرة الرجال وقضى االثنان عشر سنوات لم يعاين إحداهما اآلخر 
يوس البطريرك الثاني عشر ولما أثار الملك داكيوس االضطهاد على المسيحيين في عهد رئاسة البابا ديمتر 

ستشهد كثيرون أرسل هذا القديس إلى أخته يودعها ويعرفها أنه يريد اإلستشهاد على اسم المسيح  وا 
فأسرعت إلى األم الرئيسة وطلبت منها إطالق سبيلها وبعد ما تباركت من أخواتها الراهبات لحقت بأخيها وهو 

لمسيح وبعد تعذيبهما بعذابات كثيرة قطعوا رأسيهما فناال إكليل في طريقه إلى اإلسكندرية واعترفا معا بالسيد ا
 الشهادة . 

 " صالتهما تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديس أغابيوس الجندي وأخته البارة تكله" 

الكووافر  فووي مثوول هووذا اليوووم إستشووهد القووديس أغووابيوس الجنوودي وأختووه البووارة تكلووة وكانووا فووي زمووان يوليووانوس
واعترفا أمامه بالسيد المسيح فطرحهما في جب لَلسوود فنواال إكليول الشوهادة . صوالتهما تكوون معنوا ، ولربنوا 

 "المجد دائًما . آمين
نانددا أذويا ددا غنيدديا وا ددا  اتددا  أ قب  وءدد" أا يت  ددب  شووهادة القووديس مويسوويس )موسووى( وأختووه البووارة سووارة.

  ب    ق ل  ، فذاعا ندل  ااا دا وت  ذدا  وا دا جداء ز داا قنضدسااب وياس  أ وقاه  لته فأص ت عل" أا تت
عت فددت ذااءدديب قا ءدديح وذاددب أا عددلذو  ا  أ ءددل  لتدده يوبعاددا  ندده أ قب أا يءت دداب فوبعددت قا ق ذددات ول ذددت وق 

  ساوق  أءيا ا 
 

مجواز بكثورة  احبووا الورب يوا جميوع اتقيائوه الورب حوافظ االمانوة و -10 " -(:29،10: 00مزمور العشية )مز
 "  ما اعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك و فعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. -29العامل بالكبرياء. 



 ليوم السادس والعشرون من شهر مسرى(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  ا

 

 
864 

  ز و  قاا يم:
   ددا قاددلي يءددتسيع أا يحت ددل أالا قنءت ددااب وعلقذاتدده؟  ددلق  ددا أحددب قادد ب، أحبوووا الوورب يووا جميووع قديسوويه

نت ف ح وته  ف ا يا فه يحذه ويءت اب  جل  ه وق 
قا ب  و قاحق ويحب قاحق، وقااااا ذاسل و ذض قا يح  فل الق ن غب أا نايهلل فيده  = ألن الرب إبتغى الحقائق

 ددلق  ددو قاحددق اددلاك يرددول ذددوا  قا ءددول إلغيدد  = مووا أعظووم كثوورة صووالحك يووا رب الووذي أذخرتووه للووذين يحبونووك
 (18:4نو2يمإل )ناظ يا إا" ق  ياء قات  ت   ذل قات  ال ت    ا قات  ال ت      أذب

 
 -(:00-14:20متإنجيل العشية )

 ليس التلميذ افضل من المعلم و ال العبد افضل من سيده. -14 " 
يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه و العبد كسيده ان كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحري اهل  -15 

 بيته.
 ن يعرف.فال تخافوهم الن ليس مكتوم لن يستعلن و ال خفي ل -11 
 الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور و الذي تسمعونه في االذن نادوا به على السطوح. -11 
و ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد و لكن النفس ال يقدرون ان يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي  -18 

 يقدر ان يهلك النفس و الجسد كليهما في جهنم.
 باعان بفلس و واحد منهما ال يسقط على االرض بدون ابيكم.اليس عصفوران ي -19 
 و اما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. -00 
 فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -02 
 فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. -01 
 " ره انا ايضا قدام ابي الذي في السماواتو لكن من ينكرني قدام الناس انك -00 

 إنجيل قاا يم:
 ن ا ُصلب  ب قا جب وتأاا،  لق الذب أا ينوا نصيب ت  يله  = ليس التلميذ أفضل من معلمه
  لق  ا يبفانا أا نات ف ذه وال ننن ه ..= من ينكرني قدام الناس أنكره

 
بقوة مخاوفك  -1دك و امور عجائبك الهج. بجالل مجد حم -5 " -:(29،28،1،5 : 244مز)مزمور باكر 

يعمل رضى  -29الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق.  -28 ينطقون و بعظمتك احدث.
 " خائفيه و يسمع تضرعهم فيخلصهم.

  ز و  ذان :
 ذز ب ا ف  قااااا يا ذإءت ااب ا  ابوق ال ب = قديسوك يباركونك
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ه قاد ب فبقئده وتجءدبه قالدلقا أعلندا  حذتده قااجيذدم ونداا نحذدم حنسدم ت دوت أعجب  ا ع لد= وبعجائبك يحدثون
ذأناا يرذلوا قا وت وقاالقب  فااحبيث ذداادا ادي  اده  دوة  يدل أا يدذغض قننءداا ندءده = يحدثوناتاسينا حياة  

 فاً  
 أ اا قاوالة وقا لوك إعت فوق ذإء ك = وبقوتك ينطقون

 اا وقاحياة سلذًا ال جب قاء اوي و و ءياسيه ااا  ا ز بوق قااا= يصنع مشيئة خائفيه
 

  -(:11-10:21يوإنجيل باكر )
 و كان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. -10 "
 فتقدم هؤالء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل و سالوه قائلين يا سيد نريد ان نرى يسوع. -12 
 ثم قال اندراوس و فيلبس ليسوع.فاتى فيلبس و قال الندراوس  -11 
 و اما يسوع فاجابهما قائال قد اتت الساعة ليتمجد ابن االنسان. -10 
الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في االرض و تمت فهي تبقى وحدها و لكن ان ماتت  -14 

 تاتي بثمر كثير.
 ظها الى حياة ابدية.من يحب نفسه يهلكها و من يبغض نفسه في هذا العالم يحف -15 
ان كووان احوود يخوودمني فليتبعنووي و حيووث اكووون انووا هنوواك ايضووا يكووون خووادمي و ان كووان احوود يخوودمني  -11 

 "  يكرمه االب.
 إنجيل ذان :
فمن يحب فلننا  يله وال نحب أندءدنا  ليأتي بثمر كثير..و ات  حبة الحنطة التي وقعت في األرضقا ءيح  و 

و دبي  قايدوا أذغدض ندءده  د تيا وادا = ه في هذا العالم يحفظها إلى حيواة أبديوةنفسه يهلكها ومن يبغض نفس
 [ إءت اب وناا ي نا أا يايهلل أني  2[ ذاا نل  ااه وت  ب وناا ي نا أا يءت تع ذ ااه ]1يحذاا ]

 
  -(:11-24:8روالبولس )

 الن كل الذين ينقادون بروح اهلل فاولئك هم ابناء اهلل. -24 "
 ذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب.اذ لم تاخ -25 
 الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد اهلل. -21 
 فان كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة اهلل و وارثون مع المسيح ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. -21 
 ن الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا.فاني احسب ان االم الزما -28 
 الن انتظار الخليقة يتوقع استعالن ابناء اهلل. -29 
 اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء. -10 
 الن الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد اهلل. -12 
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 علم ان كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى االن.فاننا ن -11 
و ليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني  -10 

 فداء اجسادنا.
 الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء الن ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا. -14 
 نا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.و لكن ان ك -15 
و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح نفسه  -11 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 " و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة اهلل يشفع في القديسين -11 

 قاذوا :
نتددأاا حذددًا فددي ا أعسانددا قاذنددوة هلل   إن كنووا نتووألم معووه. لكووي نتمجوود أيضووًا معووه.. نددا ندد   قاددبقفع اح ددل قاصددليب 

 .الروح يعين ضعفاتنا ل قآلالا  ليدم؟ ناا   انا . أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا اآلب
 

  -(:21-22:1بط2الكاثوليكون )
 يكم كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس.ايها االحباء اطلب ال -22 "
و ان تكون سيرتكم بين االمم حسنة لكي يكونوا في ما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون اهلل في  -21 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 للملك فكمن هو فوق الكل. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ان كان -20 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير. -24 
 الن هكذا هي مشيئة اهلل ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس االغبياء. -25 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد اهلل. -21 
 "  بوا االخوة خافوا اهلل اكرموا الملكاكرموا الجميع اح -21 

 قانايواينوا:
ف ددا ال يرذددل أا يداددل، فالدد"  ددلق أا ال يلددبا ندءدده ذأندده  دداب  أا يءت دداب  = إبتعوودوا عوون الشووهوات الجسوودية

 حت" قا لوك قاليا يضسابوننا = أكرموا الملك
 

  -(:10-22:29أعاإلبركسيس )
 ير المعتادة.و كان اهلل يصنع على يدي بولس قوات غ -22 "
حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح  -21 

 الشريرة منهم.
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فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ان يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع  -20 
 قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس.

 و كان سبعة بنين لسكاوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. -24 
 فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم. -25 
فوثب عليهم االنسان الذي كان فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت  -21 

 عراة و مجرحين.
و صار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم و  -21 

 كان اسم الرب يسوع يتعظم.
 و كان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين و مخبرين بافعالهم. -28 
ع و حسبوا اثمانها و كان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب و يحرقونها امام الجمي -29 

 فوجدوها خمسين الفا من الفضة.
 " هكذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة -10 

 قنذ نءي :
وخرقًا من على جسود بوولس يضوعونها علوى المرضوى فتوزول عونهم األموراض ن   عجائب تحبث  ا قاربيءيا 

فاندددددددددددددددددددددددددددددددددداك أالا انددددددددددددددددددددددددددددددددددا يصدددددددددددددددددددددددددددددددددداحذاا  جددددددددددددددددددددددددددددددددددب = وتخوووووووووووووووووووووووووووووووووورج األرواح الشووووووووووووووووووووووووووووووووووريرة
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                        لعشرون من شهر مسرىاليوم الثامن وا
سحق ويعقوب  عيد نياحة أبائنا إبراهيم وا 

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 ءات:القرا
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (8-1: 41مز)
 (21-1:25)يو
 (1: 204مز)

 (02-29:21)لو
 (20-2:22)عب

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (10-24:1)يع
 (04-10:1)أع
 (5،4: 204مز)

 (11-28:21)مر

 
 -(:11-28:21مرإنجيل القداس )

 و جاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة و سالوه قائلين. -28 " 
يا معلم كتب لنا موسى ان مات الحد اخ و ترك امراة و لم يخلف اوالدا ان ياخذ اخوه امراته و يقيم  -29 

 نسال الخيه.
 فكان سبعة اخوة اخذ االول امراة و مات و لم يترك نسال. -10 
 فاخذها الثاني و مات و لم يترك هو ايضا نسال و هكذا الثالث. -12 
 فاخذها السبعة و لم يتركوا نسال و اخر الكل ماتت المراة ايضا. -11 
 ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة النها كانت زوجة للسبعة. -10 
 ال قوة اهلل.فاجاب يسوع و قال لهم اليس لهذا تضلون اذ ال تعرفون الكتب و  -14 
 النهم متى قاموا من االموات ال يزوجون و ال يزوجون بل يكونون كمالئكة في السماوات. -15 
و اما من جهة االموات انهم يقومون افما قراتم في كتاب موسى في امر العليقة كيف كلمه اهلل قائال  -11 

 انا اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب.
 " بل اله احياء فانتم اذا تضلون كثيرا ليس هو اله اموات -11 

 إنجيل قاربق  :
لوه يعقووب. لويس هوو إلوه أمووات اهلل  نا نء ع ف   ب قا ءيح عل" قاصدبو يا أا  له إسحق وا  هو إله إبراهيم وا 

 .بل إله أحياء
 قهلل يحب أا ينءب ندءه ااذيبه قاربيءيا قاليا أن  وه  (1
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ندا نيدف صدا وق أحيداء؟ نداا  دلق ذاا ءديح قادلي وعدب ا قهلل ذدأا  ؤالء قاربيءيا  ا أحياء وايءدوق أ دوقت  وا (2
 يأت   ا نءلاا إلف  إذ ق يا تتذا ك نل ق  اإل 

 نل  ا اه إي اا إذ ق يا  و إذا نذ ق يا فينوا اه حياة  (3
ءددحق ويارددوب  ددا قاددليا ذاددا تنددوا  دداب قهلل فدد  قاااددب قارددبيا وذاددا ذددبأت  صددم قالدد ص  ونحددا  (4 إذدد ق يا وق 

[ إءحق ي يل قا ا وبيم فاو ناا اه 2[ إذ ق يا ي يل قني اا ]1إا ننا نءي  عل" ند  لسوقتاا ] أوالبًق ااا
عت دب للدص ) د 5:6 ذه  وت قا ءيح إل عاب حيدًا ) و [ ياردوب ي يدل ح دل 3( ]16:16( ادلاك  دا آ دا وق 

 قاصليب 
 

ال، الذي عهد به إلبراهيم، الكلمة التي أوصى بها إلى آالف األجي " -(:5،4: 204مزمور إنجيل القداس )مز
 " وقسمه إلسحق أقامه ليعقوب أمرًا، وإلسرائيل عهداًإلى األبد. هلليلويا

  ز و  قاربق :
ف  سذام ذي وت إللن  إا" قاب   عادبه  ن  دًا أوصد" ذده إاد" أادف = الكلمة التي أوصى بها إلى آالف األجيال

نددا قا رصددوب ق  ددا  ددو والبة قا ءدديح  ددا نءددل إذدد ق يا، بو إل وقا ز ددو  يددتنلا عددا قاوعددب ذددأ ض ننادداا  ي قيددًا  ا
    وعب قهلل نذ ق يا أا تتذا ك فيه نل ق  ا  فالكلمة

ءددحق ويارددوب   الووذي عهوود بووه إلبووراهيم. وقسوومه إلسووحق. أقامووه والحددظ أا قا ءدديح ءدديأت   ددا نءددل إذدد ق يا وق 
 هث وق ع ينتظ ونهث  ئ ياي وا ذه و جله ف  سذام ذي وت )ف يضم( أي  يئًا  ا  ؤ نوا ذ= أمرًا ليعقوب أمراً 

 فاا ءيح  و  ديع قاننيءم و أءاا ابذب = إلسرائيل عهدًا إلى األبد
 

 مسرى 18  -السنكسار:
 تذكار اآلباء إبراهيم و إسحق ويعقوب " 

 في هذا اليوم نعيد آلبائنا القديسين إبراهيم و إسحق و يعقوب 
 + أما عن أبينا إبراهيم : 

بشر يستطيع أن يصف فضائله هذا الذي صار أبا ألمم كثيرة وآمن باهلل وأطاع وصدق مواعيده ولم فمن من ال
يشك فيها فقد ظهر له الرب في رؤيا الليل وقال له " أخرج من أرضك ومن بيت أبيك وتعال إلى األرض التي 

ووعده اهلل بوالدة إسحق بحاران " ثم ظهر له الرب في شبه ثالثة رجال فظنهم أناسا عابرين فاستضافهم ، 
وكان حينئذ ابن مائة سنة و سارة زوجته تقدمت في أيامها فآمن االثنان بقول اهلل . ولما ولد إسحق ختنه 
في اليوم الثامن لوالدته . ومع أنه كان واثقا من أن بنسله تتبارك جميع أمم األرض فقد قال له اهلل على 

حبه إسحق وقدمه لي محرقة " فلم يشك في قوله تعالى بل قدمه سبيل األمتحان : " خذ أبنك وحيدك الذي ت
للذبح واثقا أن اهلل قادر أن يقيمه ويقيم به النسل . ولما أكمل ذبحه بالنية اظهر اهلل فضله لَلجيال اآلتية 
بقوله له : " بذاتي أقسمت يقول الرب : أني من أجل أنك فعلت هذا األمر ولم تمسك أبنك وحيدك . أباركك 
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( وقد تم له ذلك ، ودعي أبا للمسيح بالجسد  28 - 2:  11باركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء )تك م
 ( وبعد أن بلغ مائة وخمسا وسبعين سنة انتقل بسالم . صالته تكون معنا . آمين  04:  0)لو 

يذبحه قربانا هلل وهو  فقد ولد بوعد الهي وكمل في البر والطاعة هلل وألبيه حتى رضي أن + أما أبونا إسحق
أبن الوعد الذي رزق به أبوه وعمره مائة سنة . ولم يكن إسحق صغيرا ألن الكتاب يقول : " أنه حمل الحطب 
مسافة بعيدة إلى أن صعد على رأس الجبل " . ويقول بعض المؤرخين أن عمره وقتئذ كان يبلغ سبعا وثالثين 

ر المالك أباه برفع يده فكما دعي أبوه ذابح ابنه بالنية هكذا سنة ، فأطاع أباه ومد عنقه للذبح إلى أن أم
دعي هو أيضا ذبيحا بالنية وقد قاسى شدائد كثيرة وأحزان وتغرب ورزقه اهلل ولدين هما يعقوب وعيسو وكان 
إسحق يحب عيسو لشجاعته ولما شأخ وضعف بصره استدعى عيسو وقال له " أنا قد شخت يا ابني ولست 

ي . أذهب تصيد لي صيدا واصنع لي طعاما آلكل حتى تباركك نفسي " . وكانت رفقة تسمع أعرف يوم وفات
هذا الكالم فاستدعت ابنها يعقوب وقالت له : " يا ابني اذبح صيدا وقدمه ألبيك ليأكل ويباركك قبل أن يموت " 

عينيه كمتهاون  فقال يعقوب ألمه : " هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا أملس ربما يجسني أبي فأكون في
)ال يمكننا  وأجلب على نفسي لعنة ال بركة " قالت له أمه : " لعنتك على يا ابني " وكان هذا منها بإيعاز الهي

( 10:  15إلهى ولكن كان اهلل قد سبق وأخبر رفقة أن كبير يستعبد لصغير)تك القول أن الخداع هو بإيعاز
كة ولكن من المؤكد أن الخداع هو حل بشرى خاطئ. وكان فكانت هذه إرادة اهلل أن يعقوب يحصل على البر 

. فصنع يعقوب ما  أالم لَلسرة كلها( اهلل قادرا أن يبارك يعقوب دون هذا الخداع . بل كانت هذه الخدعة سبب
 ( 19 - 2:  11أمرته به وأكل أبوه وباركه )تك 

 آمين ولما بلغ عمره مائة وثمانين سنة تنيح بسالم . صالته تكون معنا . 
فقد دعاه اهلل إسرائيل كان أخوه عيسو يبغضه ألنه أخذ بركه أبيه ولهذا خاف منه  + أما أب األسباط يعقوب

ومضى إلى البان خاله ورعى له غنمه سبع سنوات فزوجه ابنته ليئة ثم رعى الغنم سبع سنوات أخرى فزوجه 
: " أن أجرتك كل الغنم الرقطاء ولدت الغنم  ( وكان إذا قال له خاله00 - 25:  19ابنته الثانية راحيل )تك 

ذا قال له : " أن آجرتك كل الغنم المخططة ولدت الغنم مخططة " )تك  ( وقد أغناه 8 - 4:  02رقطاء " وا 
اهلل جدا وعاد بامرأتيه ليئة وراحيل ورزقه اهلل اثنى عشر أبنا ورأى اهلل وجها لوجه وصارعه حتى طلوع الفجر 

ل وقد قاسى أحزانا وشدائد كثيرة مثل بيع ابنه يوسف كعبد للمصريين وفقده بصره وحدوث ودعاه اهلل إسرائي
الغالء الشديد وغير ذلك كما جاء بالكتاب المقدس ثم صار أبنه يوسف وزيرا لملك مصر وسعى حتى أحضره 

يهوذا  إليه فأقام بمصر سبع عشرة سنة ولما دنت أيام وفاته استدعى بنيه األثنى عشر وباركهم وخص
بالملك وقال : أن السيد المسيح سيظهر من نسله وبعد ما بلغ عمره مائة وسبعا وأربعين سنة تنيح بسالم 

بعد أن أوصى أن يدفن في مقبرة آبائه وحمله يوسف على مركبة فرعون وأتى به إلى أرض كنعان حيث دفن 
 مع آبائه . 

 "  صلواتهم تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
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سحق ويعقوب.ع  يد نياحة أبائنا إبراهيم وا 
الوورب ملووك علووى جميووع األمووم، اهلل جلووس علووى كرسوويه المقوودس، رؤسوواء  " -(:8-1: 41مزمووور العشووية )مووز

 " الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم، ألن أعزاء اهلل قد ارتفعوا جدًا. هلليلويا
 داا، وندل  دا آ دا صدا  إذندًا نذد ق يا  حذوذدًا اردب بلدل ق  دا اتي= الرب ملك على جميع األمم  ز و  قاا يم:
)فد  سذادم ذيد وت  د فاء قا داوب وقا رصدوب  دا  جلس على كرسيه المقدس. رؤسواء الشوعوباهلل واه قاحياة  

 ا أحل"  له قاصو ة أا قهلل ف  = إجتمعوا مع إله إبراهيم. ألن أعزاء اهلل قد إرتفعوا جداً  ا عل" إي اا إذ ق يا( 
 ب إذ ق يا )نل قا ؤ نيا( حواه في فااا جبًق فاو يحذاا  حذم أب  والبه ع  ه يج ع أوال

 
  -(:21-1:25يوإنجيل العشية )

 ان ثبتم في و ثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. -1 "
 بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي. -8 
 ا في محبتي.كما احبني االب كذلك احببتكم انا اثبتو  -9 
 ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا ابي و اثبت في محبته. -20 
 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم و يكمل فرحكم. -22 
 هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. -21 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه الجل احبائه. -20 
 انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به. -24 
ال اعود اسميكم عبيدا الن العبد ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء الني اعلمتكم بكل ما  -25 

 سمعته من ابي.
ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم و اقمتكم لتذهبوا و تاتوا بثمر و يدوم ثمركم لكي يعطيكم االب كول  -21 

 " لبتم باسميما ط
 إنجيل قاا يم:

  لق  ا ءذق قهلل و ااه عا إذ ق يا يوا ءبوا = لست أدعوكم عبيدًا.. دعوتكم أصدقائي
فرال قا ب  ل ألد  عا إذ ق يا  دا = ألن العبد ال يعلم ما يصنع سيده.. ألني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي

 (19-17:18أنا فاعله   )تك
( 23:2+ يددع8:41+ إهلل 7:21قي2و نددلق ءدد " قهلل إذدد ق يا لليددل قهلل )= أنووا كمووا أحبنووي أبووي كووذلك أحببووتكم

و نلق  ا أذناء إذد ق يا ذاني داا، فن دا أحدب قهلل إذد ق يا  ندلق يحدب قهلل أذنداء إذد ق يا قادليا  دا علد"  دنل إي داا 
 إذ ق يا 
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زوا، أطلبوا وجهوه فوى كول وليفرح قلب الذين يلتمسون الرب، ابتغوا الرب واعت  " -:(1: 204مز)مزمور باكر 
 " حيٍن، واتبعوه. هلليلويا

  ز و  ذان :
ابتغوا الرب واعتزوا أطلبوا وجهه في كل إذ ق يا وأوالبه ف  ف ح ف  قاء اء  = وليفرح قلب الذين يلتمسون الرب

 أي ت ذاوق ذإذ ق يا فينوا انا نصيذه = حين وأتبعوه
 

 -(:02-29:21لوإنجيل باكر )
 غني و كان يلبس االرجوان و البز و هو يتنعم كل يوم مترفها. كان انسان -29 " 
 و كان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح. -10 
 و يشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكالب تاتي و تلحس قروحه. -12 
 م و مات الغني ايضا و دفن.فمات المسكين و حملته المالئكة الى حضن ابراهي -11 
 فرفع عينيه في الجحيم و هو في العذاب و راى ابراهيم من بعيد و لعازر في حضنه. -10 
فنادى و قال يا ابي ابراهيم ارحمني و ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء و يبرد لساني الني معذب  -14 

 في هذا اللهيب.
يت خيراتك في حياتك و كذلك لعازر الباليا و االن هو يتعزى و فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوف -15 

 انت تتعذب.
و فوق هذا كله بيننا و بينكم هوة عظيمة قد اثبتت حتى ان الذين يريدون العبور من ههنا اليكم ال  -11 

 يقدرون و ال الذين من هناك يجتازون الينا.
 فقال اسالك اذا يا ابت ان ترسله الى بيت ابي. -11 
 الن لي خمسة اخوة حتى يشهد لهم لكي ال ياتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا. -18 
 قال له ابراهيم عندهم موسى و االنبياء ليسمعوا منهم. -19 
 فقال ال يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من االموات يتوبون. -00 
 " ان قام واحد من االموات يصدقون فقال له ان كانوا ال يسمعون من موسى و االنبياء و ال -02 

 نا نجب اااز  قادري  ف  حضا إذ ق يا، أي أوالب إذ ق يا ءينونوا ف  ند   جب إذ ق يا  وقاحضا  إنجيل ذان :
 ع  م قاحب، و له ء م  ا يحيا ف  قاء اء، فد  قاء اء ال ن ق يم وال حءب وال حرب  

 -(:20-2:22عبالبولس )
 و الثقة بما يرجى و االيقان بامور ال ترى.و اما االيمان فه -2"  
 فانه في هذا شهد للقدماء. -1 
 بااليمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمة اهلل حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. -0 
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بااليمان قدم هابيل هلل ذبيحة افضل من قايين فيه شهد له انه بار اذ شهد اهلل لقرابينه و به و ان مات  -4 
 بعد. يتكلم

 بااليمان نقل اخنوخ لكي ال يرى الموت و لم يوجد الن اهلل نقله اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى اهلل. -5 
و لكن بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه النه يجب ان الذي ياتي الى اهلل يؤمن بانه موجود و انه يجازي  -1 

 الذين يطلبونه.
لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته فبه دان العالم و صار  بااليمان نوح لما اوحي اليه عن امور -1 

 وارثا للبر الذي حسب االيمان.
بااليمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا فخرج و هو ال  -8 

 يعلم الى اين ياتي.
يام مع اسحق و يعقوب الوارثين معه لهذا بااليمان تغرب في ارض الموعد كانها غريبة ساكنا في خ -9 

 الموعد عينه.
 " النه كان ينتظر المدينة التي لها االساسات التي صانعها و بارئها اهلل -20 

 قاذوا :
وذاددلق ندداا إذدد ق يا   ضدديًا أ دداا قهلل، و نددلق . بوودون إيمووان ال يمكوون إرضوواؤهعددا إذدد ق يا نذسددل اتي دداا  ونءدد ع 

 ينوا أوالب إذ ق يا 
 
 -(:10-24:1يعكاثوليكون )ال
 ما المنفعة يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا و لكن ليس له اعمال هل يقدر االيمان ان يخلصه. -24 "
 ان كان اخ و اخت عريانين و معتازين للقوت اليومي. -25 
 منفعة.فقال لهما احدكم امضيا بسالم استدفئا و اشبعا و لكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما ال -21 
 هكذا االيمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته. -21 
 لكن يقول قائل انت لك ايمان و انا لي اعمال ارني ايمانك بدون اعمالك و انا اريك باعمالي ايماني. -28 
 انت تؤمن ان اهلل واحد حسنا تفعل و الشياطين يؤمنون و يقشعرون. -29 
 ا االنسان الباطل ان االيمان بدون اعمال ميت.و لكن هل تريد ان تعلم ايه -10 
 الم يتبرر ابراهيم ابونا باالعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح. -12 
 فترى ان االيمان عمل مع اعماله و باالعمال اكمل االيمان. -11 
 "  و تم الكتاب القائل فامن ابراهيم باهلل فحسب له برا و دعي خليل اهلل -10 

 ا:قانايواينو 
 ذالق ن   أا إي اا إذ ق يا ناا إي انًا حيًا ظا  ف  أع ااه = ألم يتبرر إبراهيم أبونا باألعمال إذ َقدَّم إسحق
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 -(:04-10:1أعاإلبركسيس )
 و في ذلك الوقت ولد موسى و كان جميال جدا فربي هذا ثالثة اشهر في بيت ابيه. -10 " 
 نفسها ابنا.و لما نبذ اتخذته ابنة فرعون و ربته ل -12 
 فتهذب موسى بكل حكمة المصريين و كان مقتدرا في االقوال و االعمال. -11 
 و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل. -10 
 و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنه و انصف المغلوب اذ قتل المصري. -14 
 لى يده يعطيهم نجاة و اما هم فلم يفهموا.فظن ان اخوته يفهمون ان اهلل ع -15 
و في اليوم الثاني ظهر لهم و هم يتخاصمون فساقهم الى السالمة قائال ايها الرجال انتم اخوة لماذا  -11 

 تظلمون بعضكم بعضا.
 فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائال من اقامك رئيسا و قاضيا علينا. -11 
 س المصري.اتريد ان تقتلني كما قتلت ام -18 
 فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. -19 
 و لما كملت اربعون سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة. -00 
 فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب. -02 
 بائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ان يتطلع.انا اله ا -01 
 فقال له الرب اخلع نعل رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. -00 
اني لقد رايت مشقة شعبي الذين في مصر و سمعت انينهم و نزلت النقذهم فهلم االن ارسلك الى  -04 

 " مصر.
 قنذ نءي :

له يعقووب ع   ة أل   قا ب يرول نء له إسحق وا  رأيوت عيانوًا مشوقة يدا نءد ع . أنا هو إله إبائك. إله إبراهيم وا 
و لق ناا عا ل وج ذن" إء قئيل  ا  ص   انا  لق = شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت ألخلصهم

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزًق اندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزول قا ءددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديح علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد" ق  ض ال صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنا 
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                مسرى اليوم التاسع والعشرون من شهر
 شهادة أثناسيوس األسقف

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:

 ر بووووواكر:مزموووووو 
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (20،21،1: 202مز)
 (22-2:25)مت
 (8،1،5: 209مز)

 (10-21:25)مت
 (2:22-15:20كو2)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (12-25:4يو2)
 (41-04:5)أع
 (29: 11مز)

 (11-12:8)يو

 
 -(:11-12:8يوإنجيل القداس )

وع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتون في خطيتكم حيث امضي انا ال تقدرون انتم قال لهم يس -12 " 
 ان تاتوا.

 فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرون انتم ان تاتوا. -11 
 فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. -10 
 فقلت لكم انكم تموتون في خطاياكم النكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. -14 
 فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلمكم ايضا به. -15 
ان لي اشياء كثيرة اتكلم و احكم بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق و انا ما سمعته منه فهذا  -11 

 لعالم.اقوله ل
 "  و لم يفهموا انه كان يقول لهم عن االب -11 

 إنجيل قاربق  :
 نل قانا  ءت وت، وانا نيف ن وت؟  ل ونحا ياذتيا ف  قا ءيح، أا ونحا ءاانيا ف  لسايانا  

 [  ا  و ياذت ف  قا ءيح  و قا ؤ ا قاتائب، و لق يل ب حيث ل ب قا ءيح  يل  بيء   لق قايوا 1]
تموتوون فوي خطايواكم+ حيوث أمضوى أنوا ال تقودرون أن ايداه  قفضدًا قني داا  دال عنده قاءديب [  ا  و ف  لس2]

 .تأتوا. ألنكم لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم
إلًق قني اا ذاا ءيح فرس  و س يق قاحياة ق ذبيم ف   لنوت قاءد وقت، ادلاك  دؤالء قا دابقء ادا ي وتدوق ذدل أحيداء 

 ف  قاء اء 
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مبووارك الورب اإللوه، مبوارك الورب يومًافيومووًا، ُيسوهل لنوا سوبيلنا، إلووه  " -(:29: 11موزيول القوداس )مزموور إنج
 "  خالصنا. هلليلويا
  ز و  قاربق :

 قالي  يَّأ انا س يق قال ص وقاحياة ق ذبيم ذاا غا  ا أننا ن وت ذااجءب = مبارك الرب اإلله
 ات وانا قهلل  يأ اه ءذيل قال ص ق ءرف إءت اب و = يسهل لنا سبيلنا إله خالصنا

 
 مسرى 19  -السنكسار:

 نقل جسد األنبا يحنس القصير بشيهيت"  
للشهداء نقل جسد القديس العظيم األنبا يحنس "يوأنس" القصير من القزم  525في مثل هذا اليوم من سنة 

يهيت تمنى بعض الحاضرين نقل إلى برية شيهيت وذلك أنه لما كان البابا يوحنا الثامن واألربعون في برية ش
جسد القديس يؤانس إلى ديره فحركت نعمة اهلل البابا البطريرك فكتب رسالة على يد القمص قزمان والقمص 
بقطر من الشيوخ وأرسلهما إلى القلزم فلم يتمكنا من أخذ جسده ألنه كان في حوزة الهراطقة التابعين لمجمع 

يام تولى على القلزم أمير من أمراء العرب وكان صديقا لَلنبا ميخائيل خلقدونية فعادا من حيث أتيا . وبعد أ
رساله مع  أسقف أبالوس فعاد البطريرك وكتب رسالة أخرى إلى األسقف يعلمه برغبته في أخذ الجسد وا 
الرهبان الموفودين بالرسالة ففرح األب األسقف بذلك وعلم األمير بالخبر فقال األمير : " وكيف السبيل 

ل الرهبان إلى المكان ؟ " فأجابه كاتبه : " يلبسون ثياب العرب فوق ثيابهم ويدخلون معنا " وهكذا فعلوا لوصو
ودخل العرب مع هؤالء الرهبان حيث كان الجسد فحمله الرهبان وساروا به طول الليل حتى وصلوا إلى مريوط 

ان بالتراتيل وهم يحملون الصلبان والمبأخر ومنه إلى البرية . ولما دخلوا به دير القديس مقاريوس تلقاه الرهب
وأتوا به إلى حيث جسد القديس مقاريوس وسكبوا عليه الطيب ثم حملوه إلى ديره وهم يرتلون . فتلقاه أوالده 
بالفرح والبهجة . ولما رسم البابا مرقس البطريرك التاسع واألربعون وصعد إلى البرية ومعه أساقفة الوجه 

ذهب إلى دير هذا القديس وكشف عن أعضائه المقدسة وتبارك منها ورد عليه ثوب  البحري وبعض الكهنة
 الليف الذي كان ملفوفا به ثم كفنه بلفائف كتان وسبح الرهبان اهلل ، وأنشدوا كثيرا من المدائح لهذا القديس . 

 "  صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 
 قف وغالميهإستشهاد القديس أثناسيوس األس" 

في مثل هذا اليوم إستشوهد القديسوون أثناسويوس األسوقف وجراسويموس وثواؤتيطس غالمواه وذلوك أن بعضوهم 
سعى باألسقف لدى أريانوس الوالي أنه عمد أبنه الووزير أنطونيووس فاستحضوره وطلوب منوه السوجود لَلوثوان 

ا رأى ازديواد تمسوكه بإيمانوه أمور بضورب فلم يقبل وأعلن إيمانه بالمسيح فعذبه بمختلف العذابات المؤلموة ولمو
رقبته ورقبتى الغآلمين أيضوا وأخوذ بعوض الموؤمنين أجسوادهم وكفنووهم ووضوعوهم فوى توابوت وقود شورفهم اهلل 

 " بظهور آيات كثيرة من أجسادهم . صلواتهم تكون معنا . آمين
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 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( "
 اد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .تذكار األعي

 من برمهات تذكار البشارة . 19فإذا وقع التاسع والعشرون من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول 
الد ، أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهموا يقعوان خوارج فتورة البشوارة والحمول اإللهوى الوى الموي

 " كما أنهما يرمزان للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .
 

 شهادة القديسين أثناسيوس األسقف وغالماه.
و   ذه قاذاض أنه ع ب إذنم قاوزي  أنسونيو ، فسلب  نه قاءجوب ابويداا فد فض فالذده يدا ضد ب   ذتده  دو  

 وغ  اه  وارب   فه قهلل ذظاو  آيات نيي ة  ا أجءاب ا 
 

كهنتووك يلبسووون العوودل، وأبوورارك يبتهجووون موون أجوول داود عبوودك،  " -(:20،21،1: 202مووزور العشووية )مزموو
 " لمسيحي، وعليه يزهر قدسي. هلليلويا هيأت سراجاً 

  ز و  قاا يم:
أبوورارك يبتهجووون موون أجوول داود  ا قا ددايب ندداا أءددردًا و ددو  دداب الحددق حتدد" قا ددوت  = كهنتووك يلبسووون العوودل

 زه بقوب  و ء  ف ح ق ذ ق  حت" و ا لق ذوا اتءت ااب قا ءيح و  = عبدك
قانتدداب قا رددب   ددو نل دم قهلل قاتدد  تنيدد  قاس يددق  وحيداة قا ءدديح ندءدده قاددلي  ذددل قآلالا = هيووأت سووراجًا لمسوويحي

وعليه يظهور (  1:4ذس1 جلنا    ء قج انا، ء قج جال  لق ق ءرف يءت اب ويرذل قآلالا عل"  يال قا ءيح )
   عل" ق ءرف قاذ  قالي  ا قا ءيح ذل صنع جءبه عجائب ظا= قدسي

 
  -(:22-2:25متإنجيل العشية )

 حينئذ جاء الى يسوع كتبة و فريسيون الذين من اورشليم قائلين. -2" 
 لماذا يتعدى تالميذك تقليد الشيوخ فانهم ال يغسلون ايديهم حينما ياكلون خبزا. -1 
 لماذا تتعدون وصية اهلل بسبب تقليدكم.فاجاب و قال لهم و انتم ايضا  -0 
 فان اهلل اوصى قائال اكرم اباك و امك و من يشتم ابا او اما فليمت موتا. -4 
 و اما انتم فتقولون من قال البيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني فال يكرم اباه او امه. -5 
 فقد ابطلتم وصية اهلل بسبب تقليدكم. -1 
 سنا تنبا عنكم اشعياء قائال.يا مراؤون ح -1 
 يقترب الي هذا الشعب بفمه و يكرمني بشفتيه و اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. -8 
 و باطال يعبدونني و هم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. -9 
 ثم دعا الجمع و قال لهم اسمعوا و افهموا. -20 
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 " هذا ينجس االنسان ليس ما يدخل الفم ينجس االنسان بل ما يخرج من الفم -22 
 إنجيل قاا يم:

فدد  إنجيددل قارددبق  ءدد انا أا عددبا قني دداا  ددو س يددق قا ددوت  و نددا ندد   تسذيرددًا ااددلق، ندد   صددو ة عنءدديم ااددلق 
ق ءرف قاربي  قالي نال حياة أذبيم، ن    نا س يق قا وت   نا  ال وا ف يءيوا ونتذم غي  أ ناء تنجءوق ذ دا 

غ و دددم  قفضددديا قني ددداا ذاا ءددديح فادددؤالء إلتدددا وق س يدددق قا دددوت   ا قني ددداا لددد ج  دددا أفدددوق اا  دددا تاددداايا  
 ذاا ءيح  و وحبه قالي يسا  قابقلل وقالا ج 

 
حلووف الوورب ولوون ينوودم، أنووك أنووت هووو الكوواهن إلووى األبوود علووى طقووس  " -:(8،1،5: 209مووز)مزمووور بوواكر 

 " ملشيصاداق، الرب عن يمينك، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا
 ذان : ز و  

  اتو (17 قجع  ز و  ذان  يوا )
 

 -(:10-21:25متإنجيل باكر )
 حينئذ تقدم تالميذه و قالوا له اتعلم ان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا. -21 " 
 فاجاب و قال كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يقلع. -20 
 كالهما في حفرة. اتركوهم هم عميان قادة عميان و ان كان اعمى يقود اعمى يسقطان -24 
 فاجاب بطرس و قال له فسر لنا هذا المثل. -25 
 فقال يسوع هل انتم ايضا حتى االن غير فاهمين. -21 
 اال تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف و يندفع الى المخرج. -21 
 و اما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر و ذاك ينجس االنسان. -28 
 ن القلب تخرج افكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف.الن م -29 
 "هذه هي التي تنجس االنسان و اما االكل بايد غير مغسولة فال ينجس االنسان -10 

 إنجيل ذان :
عميووان قووادة  دد ة ألدد   ندد   صددو ة عنءدديم الرددبي  قا ددايب  صددو ة عددا قاد يءددييا قاددليا  ددال عددناا قادد ب أناددا 

يا يضع قاد ب صدو ة انجاءدم قارلدب قادلي ادا يتساد  ذاني داا  . يسقطان كالهما في حفرةء و يل  ؤال عميان..
ألن من القلب تخرج أفكار شريرة القتل الزني.. . وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج وذلك ينجس اإلنسان

قا ءديح الد يءدييا فد  و دله ال حدل اادا ءدو  قني داا ذاا ءديح  ادلاك  دال قاءديب . هذه هي التي تونجس اإلنسوان
 إنجيل قاربق  إلت وتوا ف  لساياناإل 
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  -(:2:22-15:20كو2البولس )
 (00-15:20كو2)
 كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. -15 "
 الن للرب االرض و مالها. -11 
ا يقدم لكم كلوا منه غير و ان كان احد من غير المؤمنين يدعوكم و تريدون ان تذهبوا فكل م -11 

 فاحصين من اجل الضمير.
و لكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فال تاكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم و الضمير الن للرب  -18 

 االرض و مالها.
 اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير االخر النه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر. -19 
 ناول بشكر فلماذا يفترى علي الجل ما اشكر عليه.فان كنت انا ات -00 
 فاذا كنتم تاكلون او تشربون او تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد اهلل. -02 
 كونوا بال عثرة لليهود و لليونانيين و لكنيسة اهلل. -01 
 " صوا.كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخل -00 
 (2:22كو2)
 إل  كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح -2 إل

 قاذوا :
كونوووا بووال قني دداا س يددق قالدد ص وانددا أي نددوا  ددا قني دداا؟  ساددًا قني دداا قاحدد   و ددلق يظادد  فدد  ق ع ددال؟ 

فوق  دله ذإلتصدا  يرصدب ذادا قا ءدول فد  ندل تصد ف،   تصد  = عثرة لليهوود ولليونوانيين.. كونووا متشوبهين بوي
 ن ا ننت أتص ف أ ا نا 

 
  -(:12-25:4يو2الكاثوليكون )

 من اعترف ان يسوع هو ابن اهلل فاهلل يثبت فيه و هو في اهلل. -25  "
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا اهلل محبة و من يثبت في المحبة يثبت في اهلل و اهلل  -21 

 فيه.
 كون لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم هكذا نحن ايضا.بهذا تكملت المحبة فينا ان ي -21 
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج الن الخوف له عذاب و اما من خاف  -28 

 فلم يتكمل في المحبة.
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال. -29 
كاذب الن من ال يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان  ان قال احد اني احب اهلل و ابغض اخاه فهو -10 

 يحب اهلل الذي لم يبصره.
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 " و لنا هذه الوصية منه ان من يحب اهلل يحب اخاه ايضا -12 
 قانايواينوا:

 و له بعوة قا ءول  نا  المحبةأ ا ع ل نروا ذه اينوا إي اننا حيًا  و 
 

 -(:41-04:5أعاإلبركسيس )
رجل فريسي اسمه غماالئيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب و امر ان  فقام في المجمع -04  " 

 يخرج الرسل قليال.
ثم قال لهم ايها الرجال االسرائيليون احترزوا النفسكم من جهة هؤالء الناس في ما انتم مزمعون ان  -05 

 تفعلوا.
ق به عدد من الرجال نحو النه قبل هذه االيام قام ثوداس قائال عن نفسه انه شيء الذي التص -01 

 اربعمئة الذي قتل و جميع الذين انقادوا اليه تبددوا و صاروا ال شيء.
بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام االكتتاب و ازاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك ايضا هلك و جميع الذين  -01 

 انقادوا اليه تشتتوا.
كوهم النه ان كان هذا الراي او هذا العمل من الناس و االن اقول لكم تنحوا عن هؤالء الناس و اتر  -08 

 فسوف ينتقض.
 و ان كان من اهلل فال تقدرون ان تنقضوه لئال توجدوا محاربين هلل ايضا. -09 
 فانقادوا اليه و دعوا الرسل و جلدوهم و اوصوهم ان ال يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم. -40 
 لمجمع النهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه.و اما هم فذهبوا فرحين من امام ا -42 
 " و كانوا ال يزالون كل يوم في الهيكل و في البيوت معلمين و مبشرين بيسوع المسيح -41 

 قنذ نءي :
ن كوان مون اهلل فوال يمكونكم أن  كانت وصية غماالئيل لليهود "إن كان هذا العمول مون النواس فسووف ُينوتقض وا 

فا ءدرف قاردبي  أيناءديو   دبي   دلق قايدوا إحت دل آال دًا ندآالا . يجلودون الرسولجدب قايادوب و ع  لق ن. تنقضوه
ءددديبه وندددآالا قا ءدددل  ق ءدددرف إءت ددداب وغيددد ه نييددد وا واندددا  ا قاا دددل  دددا قهلل فااننيءدددم ذا يدددم ادددآلا واآلذدددب 
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                  اليوم الثالثون من شهر مسرى
 نياحة مالخي النبي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (20-20: 5مز)
 (58-50:20)مت
 (20: 200مز)

 (5-2:24)مت
 (21-8:4)أف

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (0:1-29:2بط1)
 (01-00:1)أع
 (21،28: 49مز)

 (14-21:24)لو

 
 -(:14-21:24لوإنجيل القداس )

 فقال له انسان صنع عشاء عظيما و دعا كثيرين. -21  " 
 ليقول للمدعوين تعالوا الن كل شيء قد اعد. و ارسل عبده في ساعة العشاء -21 
فابتدا الجميع براي واحد يستعفون قال له االول اني اشتريت حقال و انا مضطر ان اخرج و انظره  -28 

 اسالك ان تعفيني.
 و قال اخر اني اشتريت خمسة ازواج بقر و انا ماض المتحنها اسالك ان تعفيني. -29 
 مراة فلذلك ال اقدر ان اجيء.و قال اخر اني تزوجت با -10 
فاتى ذلك العبد و اخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت و قال لعبده اخرج عاجال الى شوارع  -12 

 المدينة و ازقتها و ادخل الى هنا المساكين و الجدع و العرج و العمي.
 فقال العبد يا سيد قد صار كما امرت و يوجد ايضا مكان. -11 
 للعبد اخرج الى الطرق و السياجات و الزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي.فقال السيد  -10 
 " الني اقول لكم انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي -14 

 إنجيل قاربق  :
إنءاا صنع واي م عظي دم وبعدا قاندا  ف فضدوق  قهلل صدنع ل صدًا عظي دًا ذاا ءديح و فدض قايادوب قني داا ذده  

 نلق  ا = المساكين ا ف  ق ز م و وق ا قا بينم  إ ا ة اب ا قاليا بعا ا قهلل اتي اا ذاا ءيح   فأ ءل وبعا
 .جدع وعمي وعرجذبوا قهلل  



 سرى(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالثون من شهر م

 

 
882 

ف  ل  قانذ   و آل  أنذياء قاااب قاربيا  وق نذياء نانوق يبعوا قاياوب هلل  وق نذياء  ابوق ال ءيح  و ا  فضدوق 
 ءيح  الاك بعا قهلل ق  ا  ونأا   ل   نا ي يل أنذياء قااادب قاردبيا قادليا  فضداا ق نذياء وبعوقتاا و فضوق قا

 قاياوب   لق قننجيل نأنه ذبقيم الااب قاجبيب 
 

ذبيحة التسبيح تمجدني، وهناك الطريق حيث أريه، خالص اهلل،  " -(:21،28: 49مزمور إنجيل القداس )مز
 " أوف العلى نذورك. هلليلويا

 ق : ز و  قارب
( وعلد" عدبا إيددائاا ع دو  ا وعسايدا ا نااندلو  وقاذندو  8:1  ل  قانذ  وذدخ قايادوب علد" لذدائحاا قا  لوادم )

فدد  قاااددب قاجبيددب قهلل ال يسلددب لذددائح حيوقنيددم ذددل  ددن  وتءددذيح و ددله = ذبيحووة التسووبيح تمجوودني(  7:3-12)
 إل أي قالي يربا عساياه ذ وح قا ن  ياتذ  ا قالذائح قا رذوام  وف  ذي وت يرول إللقذح قاح ب ي جبن 

وفدد  سذاددم ذيدد وت إلقا رددوا س يردده أ يدده لدد ص قهللإل ف ددا يرددبا لذيحددم = اهلل وهنوواك الطريووق حيووث أريووه خووالص
)ندلو ك وع دو ك  ( وحين دا ندوف  هلل = أوِف العلوي نوذوركقاتءذيح ي يه قهلل س يق قال ص  وقا ز و  يوصد   

 حره يذا ك انا 
 

 مسرى 00   -السنكسار:
 نياحة مالخى النبي آخرأنبياء العهد القديم" 

فى مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم مالخى أحد األثنى عشر نبيا الصغار وقد تنبأ عن عودة الشعب من 
السبي إلى أورشليم وبكت بني إسرائيل على عصيانهم للرب ومخالفتهم لنواميسه ووبخهم على تقدمة الضحايا 

دخول األمم عند ما قال : " من مشارق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم بين األمم وفي المرذولة وتنبأ عن 
( . كما أظهر لهم  22:  2كل مكان يقرب السمي بخور وتقدمه طاهرة ألن اسمي عظيم بين األمم " )مَلخي 

جربوني بهذا قال عدم إيفائهم العشور والبكور بقوله " هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيتي طعام و 
رب الجنود ان كنت ال أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتى ال توسع وانتهر من أجلكم اآلكل فال 

 ( 22و  20:  0يفسد لكم ثمر األرض وال يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود )مال 
ذا أرسل مالكي فيهيئ الطريق أمامي وتنبأ عن مجيء يوحنا المعمدان أمام السيد مخلص العالم بقوله " هاأن

 0ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه ومالك العهد الذي تسرون به هوذا يأتي قال رب الجنود " )مال 
( وعن مجيء إيليا أمامه عند انقضاء العالم بقوله : " هاأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب  2: 

فيرد قلب اآلباء على األبناء وقلب األبناء على آبائهم لئال أتى واضرب األرض بلعن " اليوم العظيم والمخوف 
 ( 1و  5:  4)مال 

 ولما أرضى اهلل بسيرته الصالحة وأكمل أيامه بسالم أنتقل إلى الرب 
 "صالته تكون معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
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  نياحة مالخي النبي.
توت( و و عيب  وء" قانذ   انا قاننيءم تضع   ل  قانذ  ف  آل  يوا ف  8) أعياب ق نذياء نر أ فياا   قءقت

قا او  قانذي ة )ذإءدتيناء  دا  قانءد ء قاصدغي ( نا  دم علد" إنتاداء قااادب قايادوبي وذبقيدم قا ءديحيم  ف  لد  
يدم قاجبيدبة أي قاءدنم قانذ   و آل  أنذياء قاااب قاربيا وذابه تو دت قانذوة حت"  ج ء قا ءيح، قا   وز اده ذااذبق

 قاجبيبة 
 

لووى األبوود يسوورون، ألنووك أنووت باركووت  " -(:20-20: 5مووزمزمووور العشووية ) وليفوورح جميووع المتكلووين عليووك، وا 
 " الصديق يارب، مثل سالح المسرة كللتنا. هلليلويا

  ز و  قاا يم:
ذياء قاااب قاربيا  فاادلي آ دا  نا ن   صو ة عنءيم ا ا  أيناه ف  إنجيل قاا يم عا  فض قاياوب ال ءيح ذل و ن

 وليفرح جميع المتكلين عليك..ذاا ءيح  ال عنه قا  تل  
 

 -(:58-50:20متإنجيل العشية )
 و لما اكمل يسوع هذه االمثال انتقل من هناك. -50 " 
 و لما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا و قالوا من اين لهذا هذه الحكمة و القوات. -54 
 اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مريم و اخوته يعقوب و يوسي و سمعان و يهوذا. -55 
 اوليست اخواته جميعهن عندنا فمن اين لهذا هذه كلها. -51 
 فكانوا يعثرون به و اما يسوع فقال لهم ليس نبي بال كرامة اال في وطنه و في بيته. -51 
 " ايمانهم و لم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم -58 

 إنجيل قاا يم:
ليس نبوٌي مهواٌن فوي و ال قا ب . أليس هذا إبن النجار. فكانوا يعثرون به نا ن   صو ة ا فض قاياوب ال ءيح 

فاددا  فضددوق ق نذيدداء و ددا  ددا ي فضددوا قا ءدديح، فضدداعت  ددناا قاذ نددم أ ددا قاددليا آ نددوق = جهووة مووا إاّل فووي وطنووه
 ذاا ءيح فيتنلا عناا  ز و  قاا يم 

 
فى أوقات الغدوات، كنوت أقتول جميوع خطواة األرض، أُلبيود مون مدينوة الورب،  " -:(20: 200مز)زمور باكر م

 " جميع صانعي اإلثم. هلليلويا
  ز و  ذان :

قا ا دبقا ادا = في أوقات الغدوات. كنت أقتل جميوع خطواة األرض. ألبيود مون مدينوة الورب جميوع صوانعي اإلثوم
ل اته نانت  اتلم اج يع لساة ق  ض قاليا  فضوق قاتوذم فا   ا بة ضدب ا  ينا اه ءيف يرتل ذه أحب، انا ن

قا ا ددبقا ذ دداابته ظددل حيددًا و يدد وب   قفددض تادداايا و دداابة قا ا ددبقا ندداا فدد   عددب  ندده فنل ددات قا ا ددبقا ادده 
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  نده  نانت   عذم ف  حياته وحت" ذاب   اته  وذاب   دات  يد وب  ءدتنوا  اتلدم اده أذدبيًا إل ءدتنوا ءدذذًا فد 
 أذبيًا 

 
 -(:5-2:24متإنجيل باكر )

 في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع. -2 " 
 فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من االموات و لذلك تعمل به القوات. -1 
 ه.فان هيرودس كان قد امسك يوحنا و اوثقه و طرحه في سجن من اجل هيروديا امراة فيلبس اخي -0 
 الن يوحنا كان يقول له ال يحل ان تكون لك. -4 
 " و لما اراد ان يقتله خاف من الشعب النه كان عندهم مثل نبي -5 

 إنجيل ذان :
 ي وب   تدل يوحندا قا ا دبقا، اننندا نجدب  يد وب  فد   عدب  دا قا ا دبقا  ويدأت   دلق قننجيدل  ا   لد   دب 

  ل  آل  ق نذياء وقا ا بقا  و قاءاذق ال ءيح تنذأ عا يوحنا قا ا بقا نءاذق ال ءيح  ف 
 

 -(:21-8:4أفالبولس )
 لذلك يقول اذ صعد الى العالء سبى سبيا و اعطى الناس عطايا. -8 " 
 و اما انه صعد فما هو اال انه نزل ايضا اوال الى اقسام االرض السفلى. -9 
 ال الكل.الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يم -20 
 و هو اعطى البعض ان يكونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين. -22 
 الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. -21 
الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية االيمان و معرفة ابن اهلل الى انسان كامل الى قياس قامة ملء  -20 

 المسيح.
كي ال نكون فيما بعد اطفاال مضطربين و محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة  -24 

 الضالل.
 بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح. -25 
 الذي منه كل الجسد مركبا معا و مقترنوا بموؤازرة كول مفصول حسوب عمول علوى قيواس كول جوزء يحصول -21 

 " نمو الجسد لبنيانه في المحبة
 قاذوا :

ف  قننجيل  أينا بعوة ق  ا )إنجيل قاربق ( وصا  قانل ياوبًق وأ  ًا ننيءم وقحبة  و نا ن   وحبة  دله قاننيءدم 
أعطووى النوواس و ددله  دد   وق ددب قادد وح قاردب    أعطووى الووبعض أن يكونوووا رسوواًل والووبعض..وع دل قادد وح فياددا  

 .تهي جميعنا إلى وحدانية اإليمان ومعرفة إبن اهللننوقاابف أا  عطايا..
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 -(:0:1-29:2بط1الكاثوليكون )
 (12-29:2بط1)
و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في  -29  " 

 موضع مظلم الى ان ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوبكم.
 هذا اوال ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص.عالمين  -10 
 "النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس اهلل القديسون مسوقين من الروح القدس. -12 
 (0-2:1بط1)
و لكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هالك  -2  إل

 الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هالكا سريعا.و اذ هم ينكرون 
 و سيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. -1 
 " و هم في الطمع يتجرون بكم باقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم ال تتوانى و هالكهم ال ينعس. -0 

 قانايواينوا:
تكلموووا بووإرادة اهلل بووالروح ء قاددليا  فضدداا ق نذيدداء  ددابوق ال ءدديح  ناددا فا نذيددا= وثابووت عنوودنا كووالم األنبيوواء

 فاناك ح وب بقئ ًا ضب قاننيءم  أنبياء كذبةوانننا نء ع أا  ناك . القدس
 

  -(:01-00:1أعاإلبركسيس )
 و لما كملت اربعون سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة. -00  "
 راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب.فلما  -02 
 انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ان يتطلع. -01 
 فقال له الرب اخلع نعل رجليك الن الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. -00 
ي الذين في مصر و سمعت انينهم و نزلت النقذهم فهلم االن ارسلك الى اني لقد رايت مشقة شعب -04 

 مصر.
هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا و قاضيا هذا ارسله اهلل رئيسا و فاديا بيد المالك الذي  -05 

 ظهر له في العليقة.
 ي البرية اربعين سنة.هذا اخرجهم صانعا عجائب و ايات في ارض مصر و في البحر االحمر و ف -01 
 " هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون -01 

 قنذ نءي :
هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل أنه سيقيم لكم الرب اإلله من وسط إخوتكم نبيوًا ينتا  ذرول إءدسدانو  

ح فاا ءديح أتد"  ذا د ة ذادب   لد  إل تو ددت قانذدوة ذادب   لد   وأيضدًا  له نذوة عا قا ءي= مثلي له تسمعون
 - ناك نذوتيا ف   لق قنذ نءي  عا  ج ء قا ءيح قا للص:
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 .ظهر مالك في برية طور سينا في لهيب نار على عليقة .2
.قووووووود رأيوووووووت عيانوووووووًا مشوووووووقة شوووووووعبي الوووووووذين فوووووووي مصووووووور وسووووووومعت أنيووووووونهم ونزلوووووووت ألخلصوووووووهم .1
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                    اليوم األول من النسيء
  نياحة أبو يحنس )أفتيخوس(

 تلميذ يوحنا اإلنجيلي

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 ية:مزمووور العشوو
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،4: 14مز)
 (41-04:20)مت
 (21،21: 01مز)

 (21-2:2)يو
 (28-4:20)رو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (1:1-2:2يو2)
 (21-2:0)أع
 (02،00: 01مز)

 (15-25:12)يو

 
 -(:15-25:12يوإنجيل القداس )

فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان بن يونا اتحبني اكثر من هؤالء قال نعم يا رب  -25  " 
 انت تعلم اني احبك قال له ارع خرافي.

 قال له ايضا ثانية يا سمعان بن يونا اتحبني قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارع غنمي. -21 
يونا اتحبني فحزن بطرس النه قال له ثالثة اتحبني فقال له يا رب انت  قال له ثالثة يا سمعان بن -21 

 تعلم كل شيء انت تعرف اني احبك قال له يسوع ارع غنمي.
الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك و تمشي حيث تشاء و لكن متى شخت  -28 

 فانك تمد يديك و اخر يمنطقك و يحملك حيث ال تشاء.
 قال هذا مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يمجد اهلل بها و لما قال هذا قال له اتبعني. -29 
فالتفت بطرس و نظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه و هو ايضا الذي اتكا على صدره وقت  -10 

 العشاء و قال يا سيد من هو الذي يسلمك.
 ما له. فلما راى بطرس هذا قال ليسوع يا رب و هذا -12 
 قال له يسوع ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك اتبعني انت. -11 
فذاع هذا القول بين االخوة ان ذلك التلميذ ال يموت و لكن لم يقل له يسوع انه ال يموت بل ان كنت  -10 

 اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك.
 م ان شهادته حق.هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا و كتب هذا و نعل -14 
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و اشووياء اخوور كثيوورة صوونعها يسوووع ان كتبووت واحوودة واحوودة فلسووت اظوون ان العووالم نفسووه يسووع الكتووب  -15 
 " المكتوبة امين
 إنجيل قاربق  :

سوذه( و و عيب نياحم قاربي  يوحنا قننجيل   فألتا ت قاننيءم ند  قادصل قالي ير أ يوا 4 قجع إنجيل  بق  )
أفتيلو  تل يله واه ند   حذم يوحنا  ون دا تذدع يوحندا قا ءديح ا حذتده  ندلق تذدع أفتيلدو  عيب يوحنا قننجيل  ف

 يوحنا يا ذوا ، ذل تذع قا ءيح سوقل حياته ا حذته ف  قا ءيح 
 

 -02فم الصديق يلهج بالحكمة و لسانه ينطق بالحق.  -00 " -(:02،00: 01مزمور إنجيل القداس )مز
 " خطواته. شريعة الهه في قلبه ال تتقلقل

  ز و  قاربق :
 نه  يل فد  قاءننءدا  أنده  ب = ولسانه ينطق بالحكمإ ا ة ان قزة قاربي   ع ذوا   = فم الصديق يتلو الحكمة
 ( 23:14 لق ا حذته ال ءيح )يو= ناموس اهلل في قلبهنيي يا اتي اا ذن قزته  

 ن قزته  قهلل أنرله  ا قاني قا وق ءوب ايءت   ف = وال تتعرقل خطواته
 

 نسئ 2   -السنكسار:
 نياحة القديس أفتيخوس" 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أفتيخوس تلميذ القديس يوحنا اإلنجيلي . بعد أن مكث مع الرسول زمنا طلب 
إليه أن يذهب إلى القديس بولس الرسول فأذن له بذلك . فسار إليه وكرز معه باسم المسيح ورد كثيرين من 

ثنيين إلى الرب يسوع وعمدهم . وحول هياكل األوثان إلى كنائس وصبر على القيود والحبس زمانا اليهود والو 
طويال وطرح في النار فلم تؤذه ولَلسود فلم تضره بل استأنست إليه . وقد ذهب إلى سبسطية وبشر فيها 

 لحة . وكان مالك الرب يسوع يسير معه ويؤيده . ولما أكمل سعيه بسالم تنيح في شيخوخة صا
وقيل عن هذا القديس أنه هو ذلك الشاب الذي كان جالسا في الطاقة مثقال بنوم عميق فوي الوقوت الوذي كوان 
يلقى فيه بولس الرسول خطابه فسقط من الطابق الثالث إلى أسفل وحمل ميتا فأقامه بوولس الرسوول بصوالته 

 " ( بركته تكون معنا . آمين9:  10)أع 
 
 األنطاكيإستشهاد القديس بشاي " 

وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس بشاي شقيق القديس أباهور "أبو الكنوز" كان من مدينة أنطاكية ونظرا 
ستشهدا في اليوم التاسع والعشرين  لتقواه وعلمه رسموه قسا فلما مضى أخوه أباهور وأمه إلى اإلسكندرية وا 

جسديهما بعد أن وزع كل ماله على الفقراء  من شهر بؤونه أتى هذا القديس إلى اإلسكندرية ليتبارك من
والمساكين ولما رأى الجسدين بكى كثيرا ثم مضى إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه كثيرا حتى 
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أسلم روحه الطاهرة . وأمر الوالي بحرق جسده مع أجساد أخيه وأمه وشهداء آخرين يبلغ عددهم ثمانية 
نين وأخذوا أجساد القديسين بشاي و أباهور وأمهما والقديسة طابامون التي وثمانين . ثم أتى بعض المؤم

بيمأخوس من البرمون ورشنوفة من طليا وحملوهم إلى انساباشي فتلقاهم المؤمنون باحترام عظيم   من دنبق وا 
 " صلواتهم تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
  نجيلينياحة أبو يحنس )أفتيخوس( تلميذ يوحنا اإل 

وذاددب أا  نددث  ددع قا ءددول ز نددًا سلددب إايدده أا يددل ب إادد" قارددبي  ذددوا  قا ءددول، فندد ز  ددع ذددوا  قا ءددول و ب  
نيي يا  ا قاياوب وق  ا إا" قا ب وع ب ا، وتالب نيي ًق ف   يوب وأاروه ف  قانا  وابءوب واا تؤله وتنيح ذء ا 

 قا  فم و ات  و يل أنه قا اب قالي أ ا ه ذوا  قا ءول حيا ءرس  ا
 

طوبى للذي تختاره و تقربه ليسكن فوي ديوارك لنشوبعن مون خيور بيتوك  -4 " -(:1،4: 14مزمور العشية )مز
 " المثبت الجبال بقوته المتنطق بالقدرة. -1 قدس هيكلك.

فدداهلل إلتددا ه ا جددب أذددبي ذاددب أا أنادد" = طوووبى لموون إخترتووه وقبلتووه يسووكن فووي ديووارك إلووى األبوود  ز ددو  قاا دديم:
 جاابه 

 
  -(:41-04:20متإنجيل العشية )

 ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت اللقي سالما بل سيفا. -04 "
 فاني جئت الفرق االنسان ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ضد حماتها. -05 
 و اعداء االنسان اهل بيته. -01 

 و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يستحقني.من احب ابا او اما اكثر مني فال يستحقني  -01
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني. -08 
 من وجد حياته يضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها. -09 
 من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي ارسلني. -40 
 سم بار فاجر بار ياخذ.من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ و من يقبل بارا با -42 
 " و من سقى احد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره -41 

 إنجيل قاا يم:
قا ءيحيوا يدا  قاادااا ضدب ا فد  إضدساابقت عنيددم  و دا عدلذوق قاردبي  نييد ًق = ما جئت أللقي سالمًا بل سيفاً 

 .أو أمًا .. أكثر مني فال يستحقني من أحب أباً اننه يذت ا حذته  
الن  -21القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين.  -21 " -:(21،21: 01مز)مزمور باكر 

 " سواعد االشرار تنكسر و عاضد الصديقين الرب.
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  ز و  ذان : 
 ف  ن قزتاا ويءنب ا أيضًا ف  آال اا )قانا  وق ءوب اا تؤله( = الرب يعضد الصديقين

 
 -(:21-2:2يوإنجيل باكر )

 في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند اهلل و كان الكلمة اهلل. -2 " 
 هذا كان في البدء عند اهلل. -1 
 كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان. -0 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 ركه.و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تد -5 
 كان انسان مرسل من اهلل اسمه يوحنا. -1 
 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. -1 
 لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
 كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم. -9 
 كان في العالم و كون العالم به و لم يعرفه العالم. -20 
 خاصته جاء و خاصته لم تقبله.الى  -22 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اوالد اهلل اي المؤمنون باسمه. -21 
 الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من اهلل. -20 
 لوءا نعمة و حقا.و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مم -24 
 يوحنا شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ان الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كان قبلي. -25 
 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة. -21 
 " الن الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا -21 

 إنجيل ذان :
نا وفيه ن    ا  و قا ءيح )نل م قهلل( قالي ذ   ذه يوحنا يا أفتيلو  تل يله  فاا ءيح  دو  و ذبقيم إنجيل يوح

ايذ  وق نل قانا   وقاظل م حاوات أا تدب ك يوحندا وأفتيلدو   نعمة فوق نعمةقالااق قالي أفاض عل" ت  يله 
نت دد  إءددا قا ءدديح فدد  قااددااا نلدده  ظل ددم قااددااا اددا تددب ك قانددو   ونددل قانددا زيا اددتاسلاا وانددا قانددو  ندداا أ ددو  وق 

 )قا ءيح( قالي ي اب اه أفتيلو  فإنت   قا ؤ نوا عل" يبيه 
 

  -(:28-4:20روالبولس )
 الن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. -4 "
 الن موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان االنسان الذي يفعلها سيحيا بها. -5 
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 ان فيقول هكذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح.و اما البر الذي بااليم -1 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات. -1 
 لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيمان التي نكرز بها. -8 
  اقامه من االموات خلصت.النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ان اهلل -9 
 الن القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص. -20 
 الن الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى. -22 
 النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني الن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. -21 
 الن كل من يدعو باسم الرب يخلص. -20 
 يدعون بمن لم يؤمنوا به و كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعون بال كارز.فكيف  -24 
 و كيف يكرزون ان لم يرسلوا كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات. -25 
 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل الن اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. -21 
 يمان بالخبر و الخبر بكلمة اهلل.اذا اال -21 
 " لكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المسكونة اقوالهم -28 

 قاذوا :
. خورج صووتهم إلوى األرض كلهواوقات  نابي ذاا أفتيلو   وندل قا ءدل وقاندا زيا  كلمة اإليمان التي ننادي بها

يؤمنووون بموون لووم يسوومعوا بووه. وكيووف يسوومعون بووال كووارز وكيووف يكوورزون إن لووم فكيووف وقاننيءددم أ ءددلته ايندد ز 
 .يرسلوا

 
 -(:1:1-2:2يو2الكاثوليكون )

 (20-2:2يو2)
الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة  -2  " 

 الحياة.
 و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا.فان الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد  -1 
الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع  -0 

 ابنه يسوع المسيح.
 و نكتب اليكم هذا لكي يكون فرحكم كامال. -4 
 كم به ان اهلل نور و ليس فيه ظلمة البتة.و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبر  -5 
 ان قلنا ان لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق. -1 
و لكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه  -1 

 يطهرنا من كل خطية.
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 و ليس الحق فينا. ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا -8 
 ان اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم. -9 
 " ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا. -20 
 (1-2:1يو2)
 يح البار.يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا و ان اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المس -2  إل
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا. -1 
 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ان حفظنا وصاياه. -0 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه. -4 
 نا فيه.و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة اهلل بهذا نعرف ان -5 
 إل من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا -1 

 قانايواينوا:
ق زاد  = الوذي كوان مون البودء الوذي سومعناه و قآليات ق واد"  دا  ءداام يوحندا ق واد" ذدند   اند" قننجيدل  

ا دا يدؤ ا حيداة، فلادلق أتد"   دله  د  ند قزة قا ءدل أنده صدا = وقد رأينا ونشوهد ونعلمكوم بالحيواة األبديوةتجءدب  
ن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطاياناقا ءيح   كموا سولك وانا وقجب إنده  وا 

 .ذاك هكذا يسلك كل من يقول إني ثابت فيه
 

 -(:21-2:0أعاإلبركسيس )
 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصالة التاسعة. -2  " 
و كان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل  -1 

 ليسال صدقة من الذين يدخلون الهيكل.
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ان يدخال الهيكل سال لياخذ صدقة. -0 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا. -4 
 ان ياخذ منهما شيئا. فالحظهما منتظرا -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -1 

 امش.
 و امسكه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه. -1 
 .فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهيكل و هو يمشي و يطفر و يسبح اهلل -8 
 و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح اهلل. -9 
و عرفوه انه هو الذي كان يجلس الجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما  -20 

 حدث له.
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و بينما كان الرجل االعرج الذي شفي متمسكا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق  -22 
 رواق سليمان و هم مندهشون.الذي يقال له 

فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا و لماذا  -21 
 تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.

رتموه امام وجه ان اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انك -20 
 بيالطس و هو حاكم باطالقه.

 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. -24 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه اهلل من االموات و نحن شهود لذلك. -25 
ته اعطوواه هووذه و بااليمووان باسوومه شوودد اسوومه هووذا الووذي تنظرونووه و تعرفونووه و االيمووان الووذي بواسووط -21 

 " الصحة امام جميعكم
 قنذ نءي :

 - نا ن    اجزة  داء ق ع ج  ا ذسا أ ه عل" يب ذس   ويوحنا:
 قهلل يؤيب  ءله ذاا اجزقت اينت   قني اا   1
قاندد قزة وقني دداا ذاا ءدديح ياسددوا قا ددداء اتنءددانيم قا الذددم، فانددلق واددبنا، عدداجزيا ع يدداا  أعدد ج  ددا ذسددا  .1

أ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده 
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                 من النسيء اليوم الثاني
 نياحة تيطس الرسول

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:

 موووووور بووووواكر:مز 
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (4،0: 28مز)
 (42-08:4)لو
 (8،1،5: 209مز)

 (11-28:5)لو
 (4:4-21:0كو1)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:

 القداس:مزمور إنجيل 
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (22-2:5يو2)
 (8-2:24)أع
 (22: 11،2 :204مز)

 (10-21:1)لو

 
  -(:10-21:1لوإنجيل القداس )

 اليام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل كله في الصالة هلل.و في تلك ا -21  "
 و لما كان النهار دعا تالميذه و اختار منهم اثني عشر الذين سماهم ايضا رسال. -20 
 سمعان الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس. -24 
 ي يدعى الغيور.متى و توما يعقوب بن حلفى و سمعان الذ -25 
 يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلما ايضا. -21 
و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع  -21 

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 ارواح نجسة و كانوا يبراون.و المعذبون من  -28 
 و كل الجمع طلبوا ان يلمسوه الن قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع. -29 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين الن لكم ملكوت اهلل. -10 
 طوباكم ايها الجياع االن النكم تشبعون طوباكم ايها الباكون االن النكم ستضحكون. -12 
 طوباكم اذا ابغضكم الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن االنسان. -11 
 " افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء الن اباءهم هكذا كانوا يفعلون باالنبياء -10 

 - ز ويؤء   لنوت قهلل: نا نء ع عا إ ءاايم قات  يل فاا ب أ ءل تيس  اين إنجيل قاربق  :
 اا يلتا  قا ب ت  يله إاّل ذاب أا صل    1
 لنوت قهلل قالي يذ   ذه قات  يل  و قالليرم قاجبيبة تح  ت  ا ق  وقح قانجءم وحصلت عل" قا دداء  دا   2

 أ  قضاا قا وحيم 
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ا عظديا  ل يوجب  ءانيا ذاا وح،  ل يوجدب جيداا وذدانوا    دل يوجدب  ضدسابوا   سوذدا ا  فادؤالء أجد    3
 ف  قاء وقت   لنوت قا ءيح اي  غن  وصحم عل" ق  ض ذل أج  عظيا ف  قاء وقت 

 
اعترفوا للرب وادعوا باسمه، نادوا فى األمم بأعماله، الرب  " -(:22: 11،2 :204مزمزمور إنجيل القداس )

 " يعطى كلمة للمبشرين، بقوة عظيمة. هلليلويا
  ز و  قاربق :

 حين ا  أي تيس  أع ال قا ءيح آ ا ذه وبعا ذإء ه أي ن ز ذإء ه = سمهإعترفوا للرب وادعوا بإ
 قا ب ياس  ن  ًا ذروة = الرب يعطي كلمة للمبشرين و أء  ننيءم ن يت  = نادوا في األمم بأعماله

 
 نسئ 1  -السنكسار:

 نياحة القديس تيطس الرسول " 
ت وهو ابن أخت والي المدينة . تعلم اللغة في مثل هذا اليوم تنيح القديس تيطس الرسول . ولد في كري

اليونانية وتأدب بكل آدابها حتى نبغ فيها . وكان وديعا رحيما ولما انتشرت أخبار ربنا يسوع المسيح في أكثر 
بالد الشام . اهتم والي كريت خال هذا القديس بتلك اآليات الباهرة والتعاليم السامية وأراد أن يتحقق مما سمع 

طس ليأتيه بالخبر اليقين . فلما وصل إلى أرض اليهودية ورأى اآليات وسمع األقوال اإللهية ، فأرسل تي
وقارن بينها وبين األقوال اليونانية ، وجد الفرق واضحا فآمن بالسيد المسيح وأرسل إلى خاله يعلمه بما رأى 

عمة الروح القدس مع التالميذ وسمع ولما أختار الرب السبعين رسواًلكان هو أحدهم وبعد صعود المسيح نال ن
. وقد صحب بولس الرسول في بالد كثيرة ولما ذهب بولس إلى روما عاد هو إلى كريت وبنى فيها كنيسة 

 ورسم لها قسوسا وشمامسة ولما أكمل سيرته الرسولية تنيح بسالم . 
 "  صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
 نياحة تيطس الرسول.

ن يددت و ددو إذددا ألددت وقادد  قا بينددم  نذدده فدد  أبقب قالغددم قايونانيددم  وندداا وبياددًا  حي ددًا  ا ددا ءدد ع وقادد   واددب فدد  
ن يددت عددا قا ءدديح إلإ ددتا ذتلددك قآليددات قاذددا  ة قاتدد  يصددنااا قا ءدديح وأ ءددل تدديس  ايتحرددق  ناددا فددآ ا ذااءدديب 

لتا ه قاد ب  دا قاءدذايا  ءدواًل  واردب صدحب ذدوا  قا ءدول نييد ًق  يدا عداب إاد" ن يدت وذند" فيادا ننيءدم قا ءيح وق 
 و ءا ااا  ءوءًا و  ا ءم  

 
لوويس أقوووال وال كووالم، الووذين ال تسوومع أصووواتهم، فووى كوول األرض خوورج  " -(:4،0: 28مزمووور العشووية )مووز

لى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. هلليلويا  " منطقهم، وا 
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الوذين ال  ، فاد  ذدبوا ند ا تدليع عظ دم قالدااق  له عا قانوقنب وقانجدوا= ليس أقوال وال كالم  ز و  قاا يم:
ن ا ألقعت قانجوا عظ م قالااق ألقا قا ءل  جدب قا ءديح ذدبوا = تسمع أصواتهم في كل األرض خرج منطقهم

 ضجم وال  وة نأا أصوقتاا ال تء ع  وقهلل أيب قا ءل و ناا تيس  ذروقت عظي م ايؤ ا قانا  
 

 -(:42-08:4لوإنجيل العشية )
و لما قام من المجمع دخل بيت سمعان و كانت حماة سمعان قد اخذتها حمى شديدة فسالوه من  -08 " 

 اجلها.
 فوقف فوقها و انتهر الحمى فتركتها و في الحال قامت و صارت تخدمهم. -09 
و عند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه فوضع يديه على  -40 

 نهم و شفاهم.كل واحد م
و كانت شياطين ايضوا تخورج مون كثيورين و هوي تصورخ و تقوول انوت المسويح ابون اهلل فوانتهرهم و لوم  -42 

 "  يدعهم يتكلمون النهم عرفوه انه المسيح
 ددداء ح داة ءد ااا  فااءدديب قا ءديح جداء ايسدد ب قا دياسيا ويحد   قننءدداا وي دد  سذياتندا فنرددوا  إنجيدل قاا ديم:

 ح اة ء ااا  وأ ءل قا ب ت  يله ايذ  وق ذالق قا داء الذ  يم ونلبا ن ا ع لت 
 

حلووف الوورب ولووم ينوودم، أنووك أنووت هووو الكوواهن إلووى األبوود علووى طقووس  " -:(8،1،5: 209مووز)مزمووور بوواكر 
 " ملشيصاداق، الرب عن يمينك، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا

  ز و  ذان :
   يل وقانا زيا قا ب  و  وة قانانوت و وة قات=  الرب عن يمينك

 ندا ند   تأءدي  ءد  قاناندوت = حلف الرب ولم يندم. أنك أنوت هوو الكواهن إلوى األبود علوى طقوس ملشيصوادق
 وفيه ءلساا غد قا قالسايا قالي أعساه قاءيب قا ب ات  يله والننيءم 

 
  -(:11-28:5لوإنجيل باكر )

 يطلبون ان يدخلوا به و يضعوه امامه.و اذا برجال يحملون على فراش انسانا مفلوجا و كانوا  -28 "
و لما لم يجدوا من اين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح و دلوه مع الفراش من بين االجر  -29 

 الى الوسط قدام يسوع.
 فلما راى ايمانهم قال له ايها االنسان مغفورة لك خطاياك. -10 
ن هذا الذي يتكلم بتجاديف من يقدر ان يغفر خطايا اال فابتدا الكتبة و الفريسيون يفكرون قائلين م -12 

 اهلل وحده.
 فشعر يسوع بافكارهم و اجاب و قال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم. -11 
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 ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك ام ان يقال قم و امش. -10 
ا قال للمفلوج لك اقول قم و و لكن لكي تعلموا ان البن االنسان سلطانا على االرض ان يغفر الخطاي -14 

 احمل فراشك و اذهب الى بيتك.
 ففي الحال قام امامهم و حمل ما كان مضطجعا عليه و مضى الى بيته و هو يمجد اهلل. -15 
 " فاخذت الجميع حيرة و مجدوا اهلل و امتالوا خوفا قائلين اننا قد راينا اليوم عجائب -11 

 إنجيل ذان :
موشأيهعا  داء قا دلوج    فااءديب قا ءديح أتد" اي دد  قاذ د يم ولادك . ا اإلنسان مغفورة لك خطاياك.. ثوم قوم وا 

 ذأا يغد  قالسايا أواًل 
 

  -(:4:4-21:0كو1البولس )
 (4-21:0كو1)
 فاذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة. -21 "
 ى نهاية الزائل.و ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي ال ينظر بنو اسرائيل ال -20 
بل اغلظت اذهانهم النه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي  -24 

 يبطل في المسيح.
 لكن حتى اليوم حين يقرا موسى البرقع موضوع على قلبهم. -25 
 و لكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع. -21 
 حيث روح الرب هناك حرية.و اما الرب فهو الروح و  -21 
و نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مراة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد  -28 

 "  الى مجد كما من الرب الروح.
 (4-2:4كو1)
 من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا ال نفشل. -2  إل
ال غاشين كلمة اهلل بل باظهار الحق مادحين انفسنا  بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في مكر و -1 

 لدى ضمير كل انسان قدام اهلل.
 و لكن ان كان انجيلنا مكتوما فانما هو مكتوم في الهالكين. -0 
الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئال تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي  -4 

 إل هو صورة اهلل
فادؤالء قا ءدل جدا  وق ذاني داا وادا يل دوق قنضدسااب = ا رجواء مثول هوذا فلنسوتعمل مجواهرة كثيورةنإذ ل  :قاذوا

نتغيوور إلووى تلووك الصووورة. تلووك الهيئووة وءديوف قا لددوك  ا ااددا  جدداء فدد  قا جددب  ذددل  دلق قا جدداء يذددبأ  ددا قآلا  
 .عينها من مجد إلى مجد



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني من النسئ(

 

 
898 

 -(:22-2:5يو2الكاثوليكون )
 ان يسوع هو المسيح فقد ولد من اهلل و كل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا. كل من يؤمن -2  " 
 بهذا نعرف اننا نحب اوالد اهلل اذا احببنا اهلل و حفظنا وصاياه. -1 
 فان هذه هي محبة اهلل ان نحفظ وصاياه و وصاياه ليست ثقيلة. -0 
 التي تغلب العالم ايماننا. الن كل من ولد من اهلل يغلب العالم و هذه هي الغلبة -4 
 من هو الذي يغلب العالم اال الذي يؤمن ان يسوع هو ابن اهلل. -5 
هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح ال بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد الن  -1 

 الروح هو الحق.
 و الروح القدس و هؤالء الثالثة هم واحد.فان الذين يشهدون في السماء هم ثالثة االب و الكلمة  -1 
 و الذين يشهدون في االرض هم ثالثة الروح و الماء و الدم و الثالثة هم في الواحد. -8 
 ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة اهلل اعظم الن هذه هي شهادة اهلل التي قد شهد بها عن ابنه. -9 
ه من ال يصدق اهلل فقد جعله كاذبا النوه لوم يوؤمن بالشوهادة من يؤمن بابن اهلل فعنده الشهادة في نفس -20 

 " التي قد شهد بها اهلل عن ابنه
 قانايواينوا:

ألن كول مون ُوِلوَد  وح قاروة ت زا قا ءل وأوالب قهلل ا الق؟ نل  ا يؤ ا أا يءوا  دو قا ءديح فردب وادب  دا قهلل     
 .من اهلل يغلب العالم

 
 -(:8-2:24أعاإلبركسيس )

و حدث في ايقونية انهما دخال معا الى مجمع اليهود و تكلما حتى امن جمهور كثير من اليهود و  -2  " 
 اليونانيين.

 و لكن اليهود غير المؤمنين غروا و افسدوا نفوس االمم على االخوة. -1 
ئب على فاقاما زمانا طويال يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته و يعطي ان تجرى ايات و عجا -0 

 ايديهما.
 فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم مع اليهود و بعضهم مع الرسولين. -4 
 فلما حصل من االمم و اليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما و يرجموهما. -5 
 شعرا به فهربا الى مدينتي ليكاونية لسترة و دربة و الى الكورة المحيطة. -1 
 " و كانا هناك يبشران -1 
 ذ نءي :قن

تكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين.. لكن اليهود الذين لم يؤمنوا هيجوا وأفسدوا نفووس األموم 
 .أن تجري آيات وعجائبانا قهلل أعس"  على اإلخوة..
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 نلق ينتا   لق قادصل  ا قنذ نءي   فانلق = وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه
[ 2[ ند قزة + ]1اذ    ذل قا ءديح عداجزيا  وقا ءديح أ ءدل  ءدله اتأءدي  قا لندوت ونجدب فد   دلق قادصدل ]ناا ق

 [ عجائددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب   إي دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداا ج اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  نييدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة3 راو ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم + ]
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                     اليوم الثالث من النسيء

 عيد تذكار المالك رافائيل

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (1،1: 00مز)
 (18-14:21)مت
 (9،8: 91مز)

 (10-20:28)مت
 (28-5:1)عب

 ون:الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليك 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-0:2بط2)
 (00-12:20)أع
 (4،2: 201مز)

 (41-02:15)مت

 
 -(:41-02:15متإنجيل القداس )

و متى جاء ابن االنسان في مجده و جميع المالئكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي  -02 " 
 مجده.

 يميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء.و يجتمع امامه جميع الشعوب ف -01 
 فيقيم الخراف عن يمينه و الجداء عن اليسار. -00 
 ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم. -04 
 الني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني. -05 
 عريانا فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي. -01 
 فيجيبه االبرار حينئذ قائلين يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك او عطشانا فسقيناك. -01 
 و متى رايناك غريبا فاويناك او عريانا فكسوناك. -08 
 و متى رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك. -09 
 يقول لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤالء االصاغر فبي فعلتم. فيجيب الملك و -40 
 ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى النار االبدية المعدة البليس و مالئكته. -42 
 الني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني. -41 
 كسوني مريضا و محبوسا فلم تزوروني.كنت غريبا فلم تاووني عريانا فلم ت -40 
حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلين يا رب متى رايناك جائعا او عطشانا او غريبا او عريانا او مريضا او  -44 

 محبوسا و لم نخدمك.
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 فيجيبهم قائال الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤالء االصاغر فبي لم تفعلوا. -45 
 "  ى عذاب ابدي و االبرار الى حياة ابديةفيمضي هؤالء ال -41 

 إنجيل قاربق  :
نوار أبديوة فاا  ئنم ءينونوا ف   جب  وقاان   نداك . جميع مالئكته ج ء إذا قننءاا ف   جبه ءينوا  ع 

 .معدة إلبليس ومالئكته
 

فموي،  أعتورف لوك يوارب مون كول قلبوي، ألنوك اسوتمعت كول كلموات " -(:4،2: 201مزمور إنجيل القداس )مز
 "أمام المالئكة أرتل لك، وأسجد قدام هيكلك المقدس. هلليلويا

  ز و  قاربق :
 ارب صا  الذ   أا ي ت ك  ع قا  ئنم ف  قاتءذيح و لق   ا يد ح قا  ئنم = أمام المالئكة أرتل لك

يا يءدجبوا أ داا  جوعنا هلل وقاءجوب اه يد ح قا  ئندم وذده ن دت ك  دع قا  ئندم قادل= أسجد قدام هيكلك المقدس
 (14:5قهلل ) ؤ

 
 نسئ 0   -السنكسار:

 تذكار المالك روفائيل" 
في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار المالك الجليول روفائيول الثالوث فوي رؤسواء المالئكوة وتكوريس كنيسوته التوي 

رأة مؤمنوة مون كانت بظاهر اإلسكندرية وذلك أنه في زموان البابوا ثواؤفيلس البطريورك الثالوث والعشورين أتوت امو
رومية ومعها أوالدها وصورة المالك الجليل روفائيل . وكانت قد ورثت عن زوجهوا مواال كثيورا فوأظهرت رغبتهوا 

بابوه ( فتولوت أزالتوه وبنوت مكانوه  29للبابا في بناء عدة كنائس فأراها كوما كان تجاه البطريركيوة )أنظور يووم 
ست في مثل هذا اليووم . شوفاعة هوذا الموالك الجليول تكوون كنيسة ثم بنت كنيسة على اسم المالك روفائيل كر 

 " معنا . آمين
 إستشهاد القديس أندريانوس" 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أندريانوس أحد قواد جند الملك وكان إذا أبصر أحدا من الشوهداء يسوأله " 
موة والملوك الوذي ال يوزول " فتقودم إلوى لماذا تفعل بنفسك هذا الفعل ؟ " فيجيبه : " مون أجول رجواء الحيواة الدائ

الملك واعترف بالسيد المسيح فعذبوه كثيورا ثوم سوجنه موع شوهداء كثيورين فقصوت أناطوليوا زوجوة هوذا القوديس 
شعرها وتزينت بزي الرجال وصارت تأتي إلى السجن وتخدمهم وتقوي عوزم زوجهوا وتعزيوه وتصوبره ولموا سومع 

هوذا أموور الملوك بكسوور سوويقان الشوهداء حتووى يموتووا فتقوودمت هووذه بعوض النسوواء بموا فعلتووه تشوبهن بهووا وبعوود 
القديسة وشجعت زوجها إلى أن أسلم الروح بيد الرب وبعد ان أسلم بقية الشهداء أرواحهوم أمور الملوك بحورق 
أجسادهم فأنزل اهلل ندى على النار وأطفأها وحمل بعض المؤمنين األجساد إلى بيسويديا أموا القديسوة أناطوليوا 

 " لبها أحد األمراء ليتزوجها فلم تقبل وتنيحت بسالم صالة الجميع تكون معنا . آمينفقد ط
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 91نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك ال " 
م ( في أيام السلطان مراد الثالث العثماني تنيح  2581سبتمبر  1ش )  2001في مثل هذا اليوم من سنة 

. وهو من منفلوط ويعرف باسم يؤانس المنفلوطي ترهب بدير  91البابا يؤانس الرابع عشر البطريرك ال 
برموده سنة  11البراموس بوادي النطرون وكرس بطريركا في عهد السلطان سليم الثاني العثماني في 

م ( وفي أيامه لبس المسيحيون العمائم السوداء وقد وردت اليه رسالة  2512أبريل سنة  21ش )  2181
( ورد عليه الجواب . وقد طلب اليه السلطان سليم جمع الجزية من المسيحيين  20ر من بابا رومية ) جرجوا

فلم يتخلف أحد منهم عن الدفع ثم توجه إلى اإلسكندرية ولما عاد شعر بضعف ثم تنيح بها ودفن في بيعة 
 29أشهر و  4سنة و 25مار جرجس ببرما ونقل جسده بعد ذلك إلى دير السريان وقد مكث على الكرسي 

 يوًما . 
 " صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
 عيد تذكار المالك رافائيل وتكريس كنيسته باإلسكندرية.

أتت إ  أة  ا  و يم و ااا  ذله  ا قا ال وصو ة ال  ك  قفائيل وأ قبت ذناء ننيءم اه، وذنت ننيءم ف   ناا  
 ( 23حببه ااا قاذاذا ياؤفيل  )

 بؤونه( 20اءات أيضًا في )وتقرأ هذه القر 
جبرائيوول الووذي بشوور دانيووال برجوووع بنووي إسوورائيل وبمجوويء وميعوواد مجيئووه. وبشوور زكريووا تووذكار رئوويس المالئكووة 

 بيوحنا المعمدان وبشر العذراء بميالد مخلص العالم.
 

 السنكسار اليوم
 تذكار رئيس المالئكة الجليل جبرائيل "غبلاير" بؤونه20

ت العوادة بالوديار المصورية أن تعيود للموالك الجليول جبرائيول الوذي بشور في مثل هذا اليوم جور 
دانيووال برجوووع بنووي إسوورائيل وبمجوويء السوويد المسوويح ووقووت مجيئووه . كمووا أعلمووه بأنووه يقتوول 
وتخرب بعد ذلك مدينة أورشليم وال يأتي بعده إال المسيح الكذاب وهذا المالك هوو الوذي بشور 

هر أتى ببشارة الخالص للعالم عندما بشر العذراء قوائال " هوا زكريا بوالدة يوحنا وبعد ستة أش
أنت ستحبلين وتلدين أبنا وتسمينه يسووع هوذا يكوون عظيموا وابون العلوي يودعي ويملوك علوى 

( ولهووذا رتبووت كنيسووتنا هووذا العيوود  00 - 02:  2بيووت يعقوووب وال يكووون لملكووه نهايووة" )لووو 
 تكريما لهذا المالك الجليل . 

 عنا ، ولربنا المجد دائًما . آمينشفاعته تكون م
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ُيعسووكر مووالك الوورب حووول كوول خائفيووه وينجوويهم، ذوقوووا وانظووروا مووا أطيووب  " -(:1،1: 00مزمووور العشووية )مووز
 " الرب، طوبى لإلنسان المتكل عليه. هلليلويا

  ز و  قاا يم:
 (14:1ح قءم قا  ئنم ال ؤ نيا )عب= يعسكر مالك الرب حول كل خائفيه وينجيهم

قاددلي ينجدد  أوالبه ولائديدده + دد  بعددوة  ددا قا دد نا انتددلوق  حذددم قهلل وحدد وة = وقوووا وأنظووروا مووا أطيووب الووربذ
 ع  ته 

 
  -(:18-14:21متإنجيل العشية )

 حينئذ قال يسوع لتالميذه ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني. -14 "
 كها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها.فان من اراد ان يخلص نفسه يهل -15 
 النه ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسان فداء عن نفسه. -11 
 فان ابن االنسان سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. -11 
 "  يذوقون الموت حتى يروا ابن االنسان اتيا في ملكوته الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوما ال -18 

 إنجيل قاا يم:
أي نحت ددل  فلنهلووك أنفسوونا لنخلصووهاوأ دداا  ددلق قا جددب قا اددب . إبوون اإلنسووان يووأتي فووي مجوود أبيووه مووع مالئكتووه

 قاصليب ذ ن  ونز ب ف   له قابنيا 
 

يون ففرحوت، ألنوك أنوت هوو الورب اسجدوا له يا جميوع مالئكتوه، سومعت صوه " -:(9،8: 91مز)مزمور باكر 
 "  العلى على كل األرض، ارتفعت جدًافوق جميع اآللهة. هلليلويا

  ز و  ذان :
قاند  قاد حم ذ  ا نم قا  ئنم ااا و  ا نتاا ال  ئندم فد  قاتءدذيح  قادند  قاتد  = إسجدوا له يا جميع مالئكته

 اذابة وقاءجوب إنت دت  حذم قالااق، تبعو قا  ئنم أا ت ت ك  ااا ف  قا
قاننيءددم ءدد ات ذ ددا فالدده قهلل قاددلي ج ددع نددل  ددئ فدد  قا ءدديح،  ددا فدد  قاءدد وقت و ددا = سوومعت صووهيون ففرحووت

علد" ق  ض فد  لقك، وحدب قاءد ائييا  دع ق  ضدييا فد   د نم عذدابة وتءدذيح، فد حدت قاننيءدم وت يدب أا تدبلل 
 ف   له قا  نم 

قا ءيح  و قالااق وقاندل لاضدع اده   ئندم وذ د   = ع اآللهةألنك أنت هو الرب العلي. إرتفعت جدًا فوق جمي
 وف   حذته ج ع نل  ئ فيه 

 
  -(:10-20:28متإنجيل باكر )
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انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ان مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه  -20 "
 ابي الذي في السماوات.

 ي يخلص ما قد هلك.الن ابن االنسان قد جاء لك -22 
ماذا تظنون ان كان النسان مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبال و  -21 

 يذهب يطلب الضال.
 و ان اتفق ان يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل. -20 
 السماوات ان يهلك احد هؤالء الصغار. هكذا ليست مشيئة امام ابيكم الذي في -24 
 و ان اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك. -25 
 و ان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة. -21 
 ن الكنيسة فليكن عندك كالوثني و العشار.و ان لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ان لم يسمع م -21 
الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض يكون مربوطا في السماء و كل ما تحلونه على االرض  -28 

 يكون محلوال في السماء.
و اقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي  -29 

 سماوات.الذي في ال
 "  النه حيثما اجتمع اثنان او ثالثة باسمي فهناك اكون في وسطهم -10 

 إنجيل ذان :
  ئنم ق سدال قاصغا  ينظ وا وجه قآلب   نا ن   عظ م قا  ئنم فاا ينظ وا وجده قآلب  وند    حذدم قهلل، 

  فاؤالء قا  ئنم يحدظوا ق سدال قاصغا  قالي ال ي يب قآلب أا يالك أحب  ناا
  -(:28-5:1عبالبولس )

 فانه لمالئكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. -5 "
 لكن شهد واحد في موضع قائال ما هو االنسان حتى تذكره او ابن االنسان حتى تفتقده. -1 
 وضعته قليال عن المالئكة بمجد و كرامة كللته و اقمته على اعمال يديك. -1 
يه النه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على اننا االن لسنا اخضعت كل شيء تحت قدم -8 

 نرى الكل بعد مخضعا له.
و لكن الذي وضع قليال عن المالئكة يسوع نراه مكلال بالمجد و الكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق  -9 

 بنعمة اهلل الموت الجل كل واحد.
به الكل و هو ات بابناء كثيرين الى المجد ان يكمل رئيس  النه الق بذاك الذي من اجله الكل و -20 

 خالصهم باالالم.
 الن المقدس و المقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب ال يستحي ان يدعوهم اخوة. -22 
 قائال اخبر باسمك اخوتي و في وسط الكنيسة اسبحك. -21 
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 د الذين اعطانيهم اهلل.و ايضا انا اكون متوكال عليه و ايضا ها انا و االوال -20 
فاذ قد تشارك االوالد في اللحم و الدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له  -24 

 سلطان الموت اي ابليس.
 و يعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. -25 
 ل ابراهيم.النه حقا ليس يمسك المالئكة بل يمسك نس -21 
من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما و رئيس كهنة امينا في ما هلل حتى  -21 

 يكفر خطايا الشعب.
 " النه في ما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين -28 

 قاذوا :
ي ءدك أي = سوك نسول إبوراهيملمالئكة لم يخضع العوالم العتيود الوذي نوتكلم عنوه.. لويس يمسوك المالئكوة بول يم

أنقصووته قلووياًل عوون يألددل سذياددم  فددانذا قانل ددم ألددل سذياددم قاذ دد  واددي  سذياددم قا  ئنددم  وحين ددا أللدد" لقتدده  
 وألضع قانل اه = المالئكة

 
 -(:21-0:2بط2الكاثوليكون )

بقيامة يسوع مبارك اهلل ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي  -0 " 
 المسيح من االموات.

 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم. -4 
 انتم الذين بقوة اهلل محروسون بايمان لخالص مستعد ان يعلن في الزمان االخير. -5 
 الذي به تبتهجون مع انكم االن ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. -1 
تكون تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و لكي  -1 

 المجد عند استعالن يسوع المسيح.
ذلك و ان لم تروه تحبونه ذلك و ان كنتم ال ترونه االن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ال ينطق به و  -8 

 مجيد.
 س.نائلين غاية ايمانكم خالص النفو  -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -20 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي  -22 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
ن بهووذه االمووور التووي اخبوورتم بهووا انووتم االن الووذين اعلوون لهووم انهووم لوويس النفسووهم بوول لنووا كووانوا يخوودمو -21 

 " بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ان تطلع عليها
 قانايواينوا:
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ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع.. للميراث الذي ال يبلى .. محفوظًا لكم في السوموات األموور التوي تشوتهي 
 .ع عليهاالمالئكة أن تطل
 -(:00-12:20أعاإلبركسيس )

فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلوا اليه من قبل كرنيليوس و قال ها انا الذي تطلبونه ما هو  -12 " 
 السبب الذي حضرتم الجله.

فقالوا ان كرنيليوس قائد مئة رجال بارا و خائف اهلل و مشهودا له من كل امة اليهود اوحي اليه بمالك  -11 
 ان يستدعيك الى بيته و يسمع منك كالما. مقدس

 فدعاهم الى داخل و اضافهم ثم في الغد خرج بطرس معهم و اناس من االخوة الذين من يافا رافقوه. -10 
 و في الغد دخلوا قيصرية و اما كرنيليوس فكان ينتظرهم و قد دعا انسباءه و اصدقاءه االقربين. -14 
 نيليوس و سجد واقعا على قدميه.و لما دخل بطرس استقبله كر  -15 
 فاقامه بطرس قائال قم انا ايضا انسان. -11 
 ثم دخل و هو يتكلم معه و وجد كثيرين مجتمعين. -11 
فقال لهم انتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي ان يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه و اما انا  -18 

 ه دنس او نجس.فقد اراني اهلل ان ال اقول عن انسان ما ان
 فلذلك جئت من دون مناقضة اذ استدعيتموني فاستخبركم الي سبب استدعيتموني. -19 
فقال كرنيليوس منذ اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما و في الساعة التاسعة كنت اصلي في  -00 

 بيتي و اذا رجل قد وقف امامي بلباس المع.
 ذكرت صدقاتك امام اهلل.و قال يا كرنيليوس سمعت صالتك و  -02 
فارسل الى يافا و استدعي سمعان الملقب بطرس انه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر فهو  -01 

 متى جاء يكلمك.
فارسلت اليك حاال و انت فعلت حسنا اذ جئت و االن نحن جميعا حاضرون اموام اهلل لنسومع جميوع موا  -00 

 " امرك به اهلل
 قنذ نءي :

م أ وقح   ءلم اللب م الاتيبيا أا ي يوق قال ص  و نا ن     ئندم تدل ب ان نيليدو  اتلذد ه  دالق ينذغد  قا  ئن
أا يدادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل انددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  يللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص 
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                       اليوم الرابع من النسيء
 نياحة أنبا بيمن المصري المتوحد

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (05،04: 11مز)
 (41-41:14)مت
 (21،22: 91مز)

 (01-00:20)مر
 (10-9:0كو2)

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيووووووووووول القوووووووووووداس:

 

 (21-2:5بط2)
 (1:29-14:28)أع
 (21،25: 225مز)

 (21-2:21)لو

 
 -(:21-2:21لوإنجيل القداس )

 و قال ايضا لتالميذه كان انسان غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله. -2 " 
 وكالتك النك ال تقدر ان تكون وكيال بعد. فدعاه و قال له ما هذا الذي اسمع عنك اعط حساب -1 
فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل الن سيدي ياخذ مني الوكالة لست استطيع ان انقب و استحي ان  -0 

 استعطي.
 قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. -4 
 سيدي.فدعا كل واحد من مديوني سيده و قال لالول كم عليك ل -5 
 فقال مئة بث زيت فقال خذ صكك و اجلس عاجال و اكتب خمسين. -1 
 ثم قال الخر و انت كم عليك فقال مئة كر قمح فقال له خذ صكك و اكتب ثمانين. -1 
 فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل الن ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. -8 
 لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال االبدية.و انا اقول لكم اصنعوا  -9 
 االمين في القليل امين ايضا في الكثير و الظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير. -20 
 فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق. -22 
 "  م ما هو لكمو ان لم تكونوا امناء في ما هو للغير فمن يعطيك -21 

 إنجيل قاربق  :
 ذ ن ( 21عا  يل ونيل قاظلا  قجع إنجيل  بق  )

اه يا رب  -21عزيز في عيني الرب موت اتقيائه.  -25 " -(:21،25: 225مزمور إنجيل القداس )مز
 " الني عبدك انا عبدك ابن امتك حللت قيودي.
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  ز و  قاربق : 
 ا ب ذالق قاربي  قالي أنا" حياته ذ يلولم صااحم إ ا ة اد ح ق= كريم أمام الرب موت قديسيه
بن أمتك إعت قف نل  نا ذأننا عذيب قهلل أذناء قاننيءم  فلتنا انا يا  ب  له قاناايدم قاصدااحم = يا رب أنا عبدك وا 

 واتد ح ذنا يا  ب 
 

 نسئ 4  -السنكسار:
 نياحة أنبا بيمن المتوحد"  

م في إحدى بالد مصر  050اسك األنبا بيمين . ولد نحو سنة وفي مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الن
وكان له ستة أخوة يوحنا و يعقوب و أيوب و يوسف و سنوسيس و إبراهيم . وقد اتفق رأيهم على الترهب 
فسكنوا في أحد األماكن البعيدة وتركوا محبة العالم وحملوا نير المسيح وسلكوا في نسك زائد واشتاقت أمهم 

م ، فأنت إليهم ووقفت بعيدا وأرسلت تدعوهم فأرسلوا إليها قائلين : " انك لن تبصرينا إال في مرة أن تراه
الدهر األتي " ففهمت جوابهم وانصرفت . وكان األب بيمين مرشدا ومعزيا لشيوخ البرية وشبانها . وكان كل 

ليم كثيرة نافعة منها قوله : " من اعتراه شيطان أو حلت به تجربة يأتي اليه فيشفيه . وقد وضع هذا األب تعا
إذا رأيت أخا قد أخطأ فال تقطع رجاءه بل أنهض نفسه وعزه وخفف ثقله عنه لينهض" . وقال : " علم قلبك 
ما يقوله لسانك : . وقال له أخ : " إذا رأيت أخا سيئ السيرة فآني ال أرتاح إلى إدخاله قالبتي . أما إذا كان 

فأجابه القديس : " إذا صنعت مع حسن السيرة صالحا . فأصنع مع السيئ حسن السيرة فأني أدخله فرحا 
أضعاف ذلك ألنه مريض ويحتاج إلى الدواء " ثم قال له : كان راهب بدير تيموثاوس قد وقع في زلة وكان 
لت مداوما على البكاء والطلبة قائال : يارب أخطأت فأغفر لي فأتاه صوت : " أنني لم أتخل عنك إال ألنك تغاف
ذا شهرناها  عن أخيك في وقت محنته " وأضاف قائال : " إذ سترنا خطايا أخوتنا فأن اهلل يستر خطايانا . وا 

 فهكذا يصنع اهلل معنا " . 
 بعد ان أكمل القديس أيامه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية 

 " صالته تكون معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 
 نياحة ليباريوس أسقف روما" 

مثل هذا اليوم تنيح القديس ليباريوس أسقف روما . رسم أيام الملك قسطاس بن قسطنطين ولما نفي في 
أثناسيوس بابا اإلسكندرية و بولس بطريرك القسطنطينية حضر االثنان عنده فأخذهما إلى الملك قسطاس 

 الذي كتب ألخيه فأرجعهما . 
اع شيعة اريوس ويقبل نفي أثناسيوس فلم يوافقه وبعد أن قتل قسطاس بروما أرسل قسطديوس يطلب منه اتب

على ذلك فنفاه ثم أتى إلى روما وقتل قاتلي أخيه فقابله رؤساء األديرة والكهنة وطلبوا منه رد أبيهم ليباريوس 
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فأعاده من منفاه وكان مداوما على الوعظ مقاوما أتباع أريوس إلى أن تنيح بسالم وأقام على الكرسي ست 
 وستين سنة . 

 " صالته تكون معنا . آمين
 

 نياحة القديس أنبا بيمين المصري المتوحد.
وناا اه ءتم إلوة إتدق  أياا عل" قات  ب  و فضدوق  راذلدم أ ادا  دائليا إلإندك ال تذصد ينا إال فد  قادب   قآلتد إل   

لدد قج ق  وقح قانجءددم وندداا    ددبًق و ازيددًا ا دديوخ قاذ يددم و ددذاناا  ووضددع  وندداا أنذددا ذي دديا ادده  و ذددم قا ددداء وق 
تاداايا نييد ة  ناددا إلإل  أيدت ألددًا  دب ألسددأ فد  ترسددع  جداءه ذدل إناددض ندءده وعددزه ولددف عندده ايدناضإل و ددال إلإلق 

لق  ا نا ا، فانلق يصنع قهلل  اناإل وتنيح ذ يلولم صااحم   ءت نا لسايا إلوتنا فإا قهلل يءت  لسايانا  وق 
 

 -05زا هلل على اسرائيل جالله و قوته في الغمام. اعطوا ع -04 " -(:05،04: 11مزمور العشية )مز
 " مخوف انت يا اهلل من مقادسك اله اسرائيل هو المعطي قوة و شدة للشعب مبارك اهلل

  ز و  قاا يم: 
 قهلل أعس" الربي   وق ب  داء = عجيب هو اهلل في قديسيه

 ذاا نافأة )إنجيل قاا يم(= الصديقون يفرحون ويتهللون أمام اهلل
 
  -(:41-41:14متنجيل العشية )إ
 اسهروا اذا النكم ال تعلمون في اية ساعة ياتي ربكم. -41 " 
 و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب. -40 
 لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنون ياتي ابن االنسان. -44 
 و العبد االمين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه.فمن ه -45 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. -41 
 " الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -41 

 إنجيل قاا يم:
 ذ ن ( 21 قجع إنجيل ع يم )= إسهروا ألنكم ال تعلمون في أية ساعة

  له قا نافأة    قات  تجال قاصبيروا يد حوا ) ز و  قاا يم( = لى جميع أموالهيقيمه ع
 

افرحوا ايها  -21نور قد زرع للصديق و فرح للمستقيمي القلب.  -22 " -:(21،22: 91مز)مزمور باكر 
 " الصديقون بالرب و احمدوا ذكر قدسه
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أوه فحءدذوق ندل ق  دياء ندايدم أ داا لادك قاندو   دا ع فدوق قا ءديح وندأناا   = نور أشرق للصوديقين  ز و  ذدان : 
 قااجيب وت نوق قااااا ذ ا فيه 

  ا أب نوق قاد ح قاحرير  وأنه ف  قا ب فذاعوق نل  ا يظا قااااا أنه  د ح واه  ي م = فرح للمستقيمين بقلبهم
 

  -(:01-00:20مرإنجيل باكر )
 الوقت. انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمون متى يكون -00  "
 كانما انسان مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطان و لكل واحد عمله و اوصى البواب ان يسهر. -04 
 اسهروا اذا النكم ال تعلمون متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. -05 
 لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما. -01 
 " ميع اسهرواو ما اقوله لكم اقوله للج -01 

 إنجيل ذان :
سهروا  و لق  ا ع له قاربيءيا قا توحبيا = إنتظروا وا 

 
  -(:10-9:0كو2البولس )

 فاننا نحن عامالن مع اهلل و انتم فالحة اهلل بناء اهلل. -9  "
حسب نعمة اهلل المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت اساسا و اخر يبني عليه و لكن فلينظر كل واحد  -20 

 ني عليه.كيف يب
 فانه ال يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. -22 
 و لكن ان كان احد يبني على هذا االساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا. -21 
فعمل كل واحد سيصير ظاهرا الن اليوم سيبينه النه بنار يستعلن و ستمتحن النار عمل كل واحد ما  -20 

 هو.
 ان بقي عمل احد قد بناه عليه فسياخذ اجرة. -24 
 ان احترق عمل احد فسيخسر و اما هو فسيخلص و لكن كما بنار. -25 
 اما تعلمون انكم هيكل اهلل و روح اهلل يسكن فيكم. -21 
 ان كان احد يفسد هيكل اهلل فسيفسده اهلل الن هيكل اهلل مقدس الذي انتم هو. -21 
 حد نفسه ان كان احد يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهال لكي يصير حكيما.ال يخدعن ا -28 
 الن حكمة هذا العالم هي جهالة عند اهلل النه مكتوب االخذ الحكماء بمكرهم. -29 
 و ايضا الرب يعلم افكار الحكماء انها باطلة. -10 
 اذا ال يفتخرن احد بالناس فان كل شيء لكم. -12 
 ولس ام ابلوس ام صفا ام العالم ام الحياة ام الموت ام االشياء الحاضرة ام المستقبلة كل شيء لكم.اب -11 
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 " و اما انتم فللمسيح و المسيح هلل -10 
 قاذوا :

فسيعلن عمل كل واحد. ألن قاربي  ناا ي جع نل ند  وياسياا  جاء حت" ال يحت ق ع له أي يالك ت  يله  
 .ألن هيكل اهلل مقدس الذي أنتم هوأا  ؤالء قاربيءيا  بءوق  ينل جءب ا ون حظ . اليوم سيظهره

 
 -(:21-2:5بط2الكاثوليكون )

كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض و تسربلوا بالتواضع الن  -5  " 
 اهلل يقاوم المستكبرين و اما المتواضعون فيعطيهم نعمة.

 حت يد اهلل القوية لكي يرفعكم في حينه.فتواضعوا ت -1 
 ملقين كل همكم عليه النه هو يعتني بكم. -1 
 اصحوا و اسهروا الن ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيمان عالمين ان نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم. -9 
ة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم و يثبتكم و اله كل نعم -20 

 و يقويكم و يمكنكم.
 له المجد و السلطان الى ابد االبدين امين. -22 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا و شاهدا ان هذه هي نعمة اهلل  -21 

 يها تقومون.الحقيقية التي ف
 تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم و مرقس ابني. -20 
 " سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين -24 

 قانايواينوا:
س هوو بطور [ 1] متوى ظهور رئويس الرعواة تنوالون إكليول المجود[ 1ا الق ذداا  دؤالء قاربيءدوا قاادااا وز دبوق فيده ]

  .إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده األبدي[ 0]شريك المجد العتيد أن يعلن 
 .بعد ما تألمتم يسيراً [ 1]الشاهد آلالم المسيح [ 1انا الذب  ا ذاض قآلالا ]
سهروا ألن إبليس عدوكم..ويسلب قا ءول  ّنا أا    كونوا متيقظين وا 

 ا رعية اهلل التي بينكم..إرعو ونظ ًق  ا  لق قاربي  ناا  قا  حنيا نء ع 
 

  -(:1:29-14:28أعاإلبركسيس )
 (18-14:28أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب. -14  "
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كان هذا خبيرا في طريق الرب و كان و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا  -15 
 قط.معمودية يوحنا ف

و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريسكال اخذاه اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  -11 
 تدقيق.

و اذ كان يريد ان يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ان يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا  -11 
 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.

 " شتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح.النه كان با -18 
 (1-2:29أع)
فحدث فيما كان ابلوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ  -2 "

 وجد تالميذ.
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -1 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -0 
 فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع. -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 "  لغات و يتنباونو لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون ب -1 

 قنذ نءي :
ن ا ناا  لق قاربي   ال ًا و تل لًق انيي يا، ن   أني  وذ يءدني  يتل دلقا أذلدو   و ندلق قهلل ي ءدل ا دا يحتداج، 

  ال ًا ي  به اس يق قال ص 
قاربي   ق اءنم ق  ا    تااايا وأ وقل ياسياا قا وح قارب  ن ا أعس"  لق = فطفقوا ينطقون بألسنة ويتنبأون

فانددددداك  دددددا يحتددددداج الءددددداا ت دددددجيع و نددددداك  دددددا يحتددددداج الءددددداا تذنيدددددت، و دددددا يصدددددلح اادددددلق ال يصدددددلح ادددددلقك 
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                       اليوم السادس من النسيء
 نهاية السنة القبطية

           2رجوع للجدول
 جدول السنكسار     1رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمووور العشووية:
 إنجيووول العشوووية:
 مزموووووور بووووواكر:
 إنجيوووووول بوووووواكر:
 البوووووووووووووووووووووووولس:

 

 (11،12: 228مز)
 (21-20:20)لو
 (11: 228مز)

 (00-10:4)لو
 (21-8:0)كو

 الكوووووووووووووووووووووووووووواثوليكون: 
 اإلبركسووووووووووووووووووووووووووووويس:
 مزمور إنجيل القداس:

 القوووووووووووداس:إنجيووووووووووول 
 

 (10-21:5)يع
 (28-21:22)أع
 (14،10: 228مز)

 (22-2:1)يو

 
 -(:22-2:1يوإنجيل القداس )

 و في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل و كانت ام يسوع هناك. -2 " 
 و دعي ايضا يسوع و تالميذه الى العرس. -1 
 و لما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر. -0 
 ها يسوع ما لي و لك يا امراة لم تات ساعتي بعد.قال ل -4 
 قالت امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. -5 
 و كانت ستة اجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين او ثالثة. -1 
 قال لهم يسوع امالوا االجران ماء فمالوها الى فوق. -1 
 قدموا الى رئيس المتكا فقدموا. ثم قال لهم استقوا االن و -8 
فلما ذاق رئيس المتكا الماء المتحول خمرا و لم يكن يعلم من اين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا  -9 

 الماء علموا دعا رئيس المتكا العريس.
بقيت الخمر و قال له كل انسان انما يضع الخمر الجيدة اوال و متى سكروا فحينئذ الدون اما انت فقد ا -20 

 الجيدة الى االن.
 " هذه بداية االيات فعلها يسوع في قانا الجليل و اظهر مجده فامن به تالميذه -22 

 إنجيل قاربق  :
 قننجيل عا  اجزة تحويل قا اء إا" ل   واداا  له قا اجزة الذب  نا أا نداا قا اان  قا  زيم انل  ئ 

 (8-1:7ا ذاا اء )   و التساي ، فااياوب نانوق يتسا و = الماء
    أ ص" جاب تءتسياونه التساي  = إمَلوا األجران ماءً 
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 (4-2:1ي ي  قال   الد ح )نهلل= الخمر
(  لتصق ذاننءاا قا للوق ف  قايوا قاءاب   وقا ان" أ ص"  ا يءتسياه قننءاا ايسا  6  ا )= ستة أجران

 (4:12 جا بيا ضب قالسيمإل )عب ندءه  و لق يتدق  ع  ول قا ءول إلاا تراو وق ذاب حت" قابا
 ويصذح قا ان" أا قا سلوب أا نجا ب ذرب  إ ناننا ضب قالسيم وقا ب ي ب حياتنا ف ح 

 
محبووب هوو اسومك يوارب، فهوو طوول النهوار تالوتوي، علمنوي  " -(:14،10: 228مزمور إنجيل القداس )مز

 "  وصاياك أفضل من أعدائي، ألنها ثابتة لي إلى األبد. هلليلويا
  ز و  قاربق :

  ا يجا ب ايسا  ندءه تندتح عيناه فيا ف قا ب ويحذه = محبوب هو إسمك يا رب
  ا ي بب إءا قا ب سول قاناا ، فإءا قا ب يسا ه ويربءه = فهو طول النهار تالوتي

 قاجااب ف  تسذيق قاوصايا يسا  و ا يتسا  يد ح = علمني وصاياك
 

 نسئ 1  -السنكسار:
 بنا له المجد الدائمتمجيد وشكر لر  " 

بنوا ومخلصونا يسووع المسويح بدموه الطواهر لنمجوده علوى موا أوالنوا مون ر مون اشوتراكم  ايوتعالوا أيهوا المؤمنوون 
حسانه وما أغدق علينا من بركاته وخيراته حتى أوصلنا إلى هذا اليوم الذي هو آخر أيام السنة ن عميم جوده وا 

إيماننا مقتفين آثوار آبائنوا القديسوين ، أننوا نزيوده شوكرا ألنوه لوم القبطية ونحن أصحاء في أجسادنا ثابتين في 
يعاملنا حسب أعمالنا السيئة بل تمهل علينا وحفظنا إلى هذا اليوم بسالم منتظرا رجوعنا اليوه بالتوبوة ليمنحنوا 

علووى مووا الغفووران فلنووذرف أمامووه الوودموع بووالزفرات علووى مووا اقترفنووا موون السوويئات والووزالت ولننوودم موون كوول قلوبنووا 
ارتكبنا من خطايا وآثام ولنتعهد أمامه أن نحيا حياة نقية طاهرة نسأله تعالى أن يثبتنا علوى اإليموان المسوتقيم 
وأن يحرسنا من مكائد الشيطان األثيم ويهبنا سالمه الكامل وينيح أنفس أمواتنا بشفاعة السيدة البتول وجميع 

 "سجود اآلن وكل أوان والى دهر الدهور كلها أمين .المالئكة والقديسين ولربنا المجد واإلكرام وال
 

إيواي أنتظور الخطواة ليهلكوونني، ولشوهاداتك فهموت، لكول تموام رأيوت  " -(:11،12: 228مزمور العشوية )موز
 "  منتهى، أما وصاياك فواسعة جدًا. هلليلويا

  ز و  قاا يم:
 حداواتاا قا تند  ة أا يتصديبوق عليده لسدأ،  له عا غديظ قايادوب  دا قا ءديح، و = إياي إنتظر الخطاة ليهلكونني

 انا  ناك  ان" آل   أا إذلي  عا س يق جنوبه  ا ق   ق  يحاواوا بقئ ًا أا يو اوق ذأوالب قهلل 
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بل لكل تمام منتهي.  و قاجااب اتسذيق وصايا قهلل قات  فاا قا  تل  ي م تنديل  له قاوصايا  = لشهاداتك فهمت
نل  ئ نا ل ف  قااااا  و نا ل ن ال نءذ ، أ ا وصايا قهلل فا  نا لم ن ااًل غيد  = أما وصاياك فواسعة جداً 

  حبوب ونل يوا ننت ف ااا أذااب جبيبة  د حم  و له قآليم  نا ذ ناءذم  بوب قا ءيح قات  ألجلت قاياوب 
 

  -(:21-20:20لوإنجيل العشية )
 و كان يعلم في احد المجامع في السبت. -20 "
 امراة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة و كانت منحنية و لم تقدر ان تنتصب البتة.و اذا  -22 
 فلما راها يسوع دعاها و قال لها يا امراة انك محلولة من ضعفك. -21 
 و وضع عليها يديه ففي الحال استقامت و مجدت اهلل. -20 
ل للجمع هي ستة ايام ينبغي فيها فاجاب رئيس المجمع و هو مغتاظ الن يسوع ابرا في السبت و قا -24 

 العمل ففي هذه ائتوا و استشفوا و ليس في يوم السبت.
فاجابه الرب و قال يا مرائي اال يحل كل واحد في السبت ثوره او حماره من المذود و يمضي به و  -25 

 يسقيه.
ان تحل من هذا الرباط و هذه و هي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة اما كان ينبغي  -21 

 في يوم السبت.
 " و اذ قال هذا اخجل جميع الذين كانوا يعاندونه و فرح كل الجمع بجميع االعمال المجيدة الكائنة منه -21 

 إنجيل قاا يم:
قاد ب ي ددد  إ دد أة يددوا ءددذت وقا دداب يددد ح ذاا ءدديح )إنجيددل قارددبق (  و ئددي  قا ج ددع يغتدداظ  ع و ددًا قا اندد" أا 

 يح أت" اي د" و لق ياس  قاد ح الذءساء قاءيب قا ء
 

لوى جيول فجيول حقوك، أسسوت  " -:(11: 228مز)مزمور باكر  يارب كلمتوك دائموة فوى السوموات إلوى األبود، وا 
 "  األرض، فهي ثابتة بأمرك. هلليلويا

  ز و  ذان :
هلل ووصداياه  د   د  فادل ننت دف  وعتادا ونسياادا فندد ح، فنل دم ق= يا رب كلمتك دائمة في السموات إلى األبد

لى جيل فجيل حقكال تتغي ، قا اا أا نتغي  نحا ونسيع ن ا قا ب   نل م قهلل    حق و   ياذتم  ا جيل = وا 
 فذا وا" ن  ه  فلنسيع ونجا ب  األرض هي ثابتة بأمرهإا" جيل  فإلق نانت لليرته 

 
  -(:00-10:4لوإنجيل باكر )

هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك كم سمعنا انه جرى في  فقال لهم على كل حال تقولون لي -10 "
 كفرناحوم فافعل ذلك هنا ايضا في وطنك.
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 و قال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبوال في وطنه. -14 
و بالحق اقول لكم ان ارامل كثيرة كن في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء مدة ثالث سنين و  -15 

 ن جوع عظيم في االرض كلها.ستة اشهر لما كا
 و لم يرسل ايليا الى واحدة منها اال الى امراة ارملة الى صرفة صيدا. -11 
 و برص كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان اليشع النبي و لم يطهر واحد منهم اال نعمان السرياني. -11 
 فامتال غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا. -18 
و اخرجوه خارج المدينة و جاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى  فقاموا -19 

 يطرحوه الى اسفل.
 "  اما هو فجاز في وسطهم و مضى -00 

 إنجيل ذان :
إيليددا ُي ءددل    لددم صدد فم صدديبق واددا ينددا فدد  إءدد قئيل  ددا  ددو  ءددتحق ااددلق قا دد ف  وندداا ُذدد ص نييدد يا فدد  

ءو  نا اا قاء يان   وقاءذب أا إء قئيل  فض قهلل انا  ؤالء قاغ ذاء نانوق ي يبونه  وقا ان" إء قئيل واا ُي د" 
 أا   قءقت قايوا تبعونا اذبقيم جبيبة فال ن فض أو نرذل فينوا انا قاد ح )إنجيل قاربق (

 
  -(:21-8:0كوالبولس )

 التجديف الكالم القبيح من افواهكم.و اما االن فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب السخط الخبث  -8 "
 ال تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم االنسان العتيق مع اعماله. -9 
 و لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. -20 
 حيث ليس يوناني و يهودي ختان و غرلة بربري و سكيثي عبد حر بل المسيح الكل و في الكل. -22 
 اري اهلل القديسين المحبوبين احشاء رافات و لطفا و تواضعا و وداعة و طول اناة.فالبسوا كمخت -21 
محتملين بعضكم بعضا و مسامحين بعضكم بعضا ان كان الحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح  -20 

 هكذا انتم ايضا.
 و على جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. -24 
 كم سالم اهلل الذي اليه دعيتم في جسد واحد و كونوا شاكرين.و ليملك في قلوب -25 
لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى و انتم بكل حكمة معلمون و منذرون بعضكم بعضا بمزامير و تسابيح  -21 

 و اغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب.
 " رين اهلل و االب بهو كل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاك -21 

 قاذوا :
إطرحوا عنكم.. الغضب السخط.. ال تكذبوا .. الكالم القبيح ال يخرج من أفواهكم.. كونوا شاكرين كونوا منذرين 

 و نلق نجا ب فند ح  بعضكم بعضًا بمزامير وتسابيح.. مسبحيين..
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 -(:10-21:5يعالكاثوليكون )
بعضكم الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في  اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت و صلوا -21 " 

 فعلها.
كان ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ان ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة  -21 

 اشهر.
 ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرها. -28 
 ق فرده احد.ايها االخوة ان ضل احد بينكم عن الح -29 
 "  فليعلم ان من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايا -10 

 قانايواينوا:
إعترفوا بخطاياكم.. صلوا بعضكم على بعض .. إن من يرد الخاطئ عن طريق ضاللته فإنه يخلص نفسه مون 

 و نلق نجا ب فند ح . الموت ويستر خطايا كثيرة
 

  -(:28-21:22أع) اإلبركسيس
فقال لي الروح ان اذهب معهم غير مرتاب في شيء و ذهب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا  -21 "

 بيت الرجل.
فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعان الملقب  -20 

 بطرس.
 ل بيتك.و هو يكلمك كالما به تخلص انت و ك -24 
 فلما ابتدات اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة. -25 
 فتذكرت كالم الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء و اما انتم فستعمدون بالروح القدس. -21 
ان  فان كان اهلل قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر -21 

 امنع اهلل.
 "  فلما سمعوا ذلك سكتوا و كانوا يمجدون اهلل قائلين اذا اعطى اهلل االمم ايضا التوبة للحياة -28 

 قنذ نءي :
 نا ن    صم إ ءال   ك ان نيليو  إل  أ  أ انم  لذه  وقهلل  ءتاب أا يتجاوب  ع نل  ا يجب  لذه أ ينًا 

لق تجاوذت  اه يرت ب ويءاعبه ف  س يق قال ص  ع و ًا قاتوذ م    ع ل   ت ك ذين  وذيا قهلل  قهلل يبعو وق 
 قهلل  ن" نيي ًق ويا ل ف  بقلل  ع ل تغيي  فتذبأ قاحياة قاجبيبة 

 
 

 


	عن قصة إستشهاد يوحنا المعمدان. ونسمع أن هيرودس كان يخاف من يوحنا، وكان يحفظه بمعنى يحميه. فهو لا يستطيع أن يؤذيه ولا أحد يستطيع أن يؤذيه إن لم يسمح الله بذلك، وذلك بعد أن يتم عمله الذي خلق من أجله "لم يكن لك علىّ سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت من فوق"...
	أنا هو خبز الحياة= فالإفخارستيا هي إمتداد لذبيحة الصليب. فالمسيح بصليبه قدم نفسه خبزاً حياً ليعطينا حياة ويقيمنا في اليوم الأخير والإفخارستيا والعبادة يقدمان في كل مكان.
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