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 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
 

ة بعيـدين   حتتفل كنيستنا القبطيـة األرثوذكـسي     
لألربعني شهيداً بسبسطية ومها األول عيد استشهادهم       

 والثاين عيـد    اليوم الثالث عشر من شهر برمهات     يف  
اخلامس عشر مـن    اليوم  تكريس أول كنيسة هلم يف      

  .شهر أمشري
ولقد وضح سنكسار الكنيسة حتت اليوم الثالـث        
عشر من شهر برمهات أن امللك قسطنطني الكبري كان         

 سـنة  ( نيوس قيصر من قبله على الشرق       يليك  ىلقد و
، ولكنه ملا استقر مبقر الوالية، أشهر العـداء     ) م   ٣١٣

ضد امللك قسطنطني الكبري ووجه كـل اهتمامـه إىل    
 ٣٦سنة  ( اضطهاد املسيحيني، ويف مثل هذا اليوم من        

استشهد القديـسون   )  ميالدية   ٣٢٠للشهداء املوافق   
، وكانوا  اببالد سوري األبرار األربعون قديساً بسبسطية     

الـوثين  " ليسياس  "  حتت قيادة    قواداً يف فرق رومانية   



 }٨{

وامتنعوا عن االشتراك يف تقـدمي الـذبائح لألوثـان          
فاستدعاهم الوايل، فاعترفوا أمامه بالسيد املسيح وأمر       

 إىل أن نالوا إكليل     – كما توضح سريم     –بتعذيبهم  
  .الشهادة يف ذلك اليوم

 اليوم اخلامس عـشر مـن       ويذكر السنكسار حتت  
 بتذكار  الكنيسةوفيه أيضاً تعيد    " شهر أمشري املبارك    

تكريس بيعة األربعني شهيداً الـذين استـشهدوا يف         
وهي أول كنيـسة    . قيصرسبسطية على يد ليكينيوس     

بنيت على امسهم وا أجسادهم بسبسطية، وقد قـام         
بتكريسها القديس باسيليوس الكبري وهو الذي كتـب   

هم وثبت هلم عيداً عظيماً يف مثل هذا اليوم بركة          تارخي
   "..صلوام فلتكن معنا ولربنا اد الدائم أبدياً آمني

   
  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 

 }٩{

  
  
  
  
  

 



 }١٠{

 
رجل وثين  ) ١(كان يف ذلك الزمان مبدينة سبسطية       

الوس وكان والياً على املدينة وكان جباراً       وقيامسه اغر 
عاتياً وان هذا اخلبيث كان يأخذ كل من يؤمن بالسيد          
املسيح أو يذكر أنه نصراين فيعذبه عذاباً شديداً علـى       
قدر ما يستطيع من العـذاب إىل أن يطيعـه ويـذبح     

وكان هذا الوايل خبيثـاً مـسرعاً يف خدمـة          . لآلهلة
 الشدة  مبنتهى" ليكينيوس  " ك  الشيطان ينفذ أوامر املل   

  .والقسوة
 

وكان من بني فرسان امللـك نـصارى، كـانوا          
وكـان يف   . يأخذوم وجيربوم على الذبح للشياطني    

ذلك الزمان أربعون قديساً مـن كـورة كبادوكيـة          
مؤمنني بالسيد املسيح له اد، مقربني له، ملتـصقني         

                                                

 .سبسطية إحدى مدن سوريا )1(

 }١١{

وقـد كـانوا فرسـاناً      . ومعترفني بامسه القدوس  به،  
تقدم . مقاتلني، شجعاناً، أبطاالً، أقوياء جمربني بالقتال     

أروين شجاعتكم وغلبتكم   : " إليهم احلاكم وقال هلم     
اليت أظهرمتوها يف القتال ها هنا وأطيعوين بأمجعكم وال         
تغضبوا امللك وال ختالفوا ناموس مذهبه واذحبوا آلهلته        

فلما مسعوا منه هذا "  أهينكم وأرسلكم للعذاب    قبل أن 
إن كنا شجعاناً يف القتال وغلبنـا       : "  له   االكالم قالو 

فكم وكم نقاتـل    . كما تقول وحنن مع ملك أرضي     
ونغلب وحنن مع ملك امللوك اإلله العظيم ربنا يـسوع    
املسيح، الذي به نستطيع أن نغلـب حيلـك وكـل           

سيد املسيح ربنا وإهلنا    نعم حقاً أن قوتنا بال    . مؤامراتك
الذي آمنا به وتوكلنا عليه وكل من اتكـل عليـه ال            

  ".خييب وال ينغلب وال خيزى أبداً 
  فلما مسع هذا الثعلب املكار ذلك الكالم قال هلـم         

اختاروا لكم طريقاً واحداً من اثنني إما أن تطيعوين         " 



 }١٢{

وتذحبوا لآلهلة، فأرفع من مرتلتكم لدينا ونزيـد مـن          
رفكم لدى مجيع الناس، وإمـا أسـلمكم        قدركم وش 

اختاروا ألنفسكم ما هو جليل لكـم ومـا         . للهالك
  ".تعلموا أن لكم فيه اخلري 

فأجابه القديسون املباركون وقالوا له بصوت واحد       
اعلم أيها احلاكم أن لنا مدبراً عظيمـاً هـو          : " عال  

يسوع املسيح إهلنا، هو يدبرنا ويهتم بنا ويهب لنا كل          
  ".الصالح وكل ما هو نافع لنا اخلري و

 
أمر احلاكم أن يذهبوا م إىل الـسجن ليعطـيهم          

وعندما دخلوا إىل الـسجن،     . فرصة ليذحبوا لألوثان  
  :أحنوا ركبهم وسجدوا هللا قـائلني بـصوت عـال          

 يارب جننا من مجيع الفخاخ املعـدة لنـا ولريجـع          " 
بامسك القدوس  باخلزي مجيع أعدائك الذين ال يؤمنون       

وملا حل املـساء    ". وليسقط أمامك كل فاعلي اإلمث      

 }١٣{

الساكن يف عون العلى،    : " أخذوا يسبحون اهللا قائلني     
يستريح يف ظل إله السماء، يقول للرب أنت ناصري          
وملجأي، إهلي فأتكل عليه، ألنه ينجيك مـن فـخ          

   ).٩١مز ... " ( الصياد 
 
 

وما زالوا يسبحون اهللا باملزامري والتـسابيح حـىت         
انتصف الليل وظهر هلم ربنا يسوع املسيح لـه اـد           

ما أحلى وما أحسن حمبتكم وموافقتكم      : " وقال هلم   
بعضكم لبعض، والذي يصرب منكم فهو ينال احليـاة         

فال ختافوا وال جتزعوا من ابن الشيطان ها أنا         األبدية،  
  ".معكم كل األيام وإىل انقضاء الدهر 

وملا رأوا الرب فرحوا فرحاً عظيماً جداً وتـشجعوا     
  .وتعزوا مث أمضوا ليلتهم يف التسابيح والصلوات



 }١٤{

 
أشرق نور الصباح ووجوهم مشرقة بنـور إهلهـم         

 بإحضارا وملا صار النهار أمر احلاكم       يسوع املسيح ربن  
 وأوقفهم  الشهداء القديسني، فأحضروهم من السجن    

: قدامه، فلما امتثلوا بني يديه بدأ يكلمهم ويقول هلم          
اعلموا أن ما أقوله لكم يف هذه الساعة لست جمامالً          " 

لكم فيه، ولكن ما أقوله فهو حق، ليس للملك فرسان          
ال يوجـد مقاتـل     أشجع منكم وال أقوى مـنكم، و      

يشبهكم وال أمجل من وجوهكم وأى من منـاظركم   
وال أكثر حياء يف عيون الناس مثلكم، وإياكم تزدرون         

وهذا أيضاً بني   . ذلك وحتولونه إىل بغض   حببنا وحبكم   
إن شئتم أن حتبوا أنفـسكم وإن شـئتم أن          فأيديكم  
" كرييون " وكان من بينهم الشجاع ااهد   . تبغضوها

يثبتهم، وملا مسع هذا الكالم مـن احلـاكم         يدبرهم و 

 }١٥{

اعلم أيها الشقي أن ليس عندك شفقة       : " أجابه قائالً   
  ".أو لطف وحنن ال نترك إهلنا الشفوق واملتحنن علينا 

امسعوا مين القول الـذي     : " فأجام احلاكم قائالً    
شئتم أحببـتم أنفـسكم وإن شـئتم         إن   مأقوله لك 

ى كلوديوس الـذي     أحدهم يدع  فأجابه" أبغضتموها  
" دومنـوس   " يقوم خبدمتهم مع الفارس ااهد معهم       

إنه حبق يقني إن شئنا أحببنا أنفسنا وإن شـئنا          " قائالً  
فبحق إننا حنب املسيح ربنا وإهلنا ونـبغض        . أبغضناها

أعمال أبيك الشيطان وإنكم بـين الظلمـة تـدعون          
  ".ومرتلتكم اهلالك 

يـزأر علـيهم    فلما مسع احلاكم هذا الكالم بـدأ        
الزائر وأمر أن يوثقوا باحلبال ويذهبوا م إىل        كاألسد  

اعلم أيها  : " قائالً  " كرييون  " السجن، فأجابه حينئذ    
اخلبيث إنه ليس لك سلطان علينا لكي تعذبنا ولكـن          
خلالقنا الذي له السلطان علينا وهو يسمح مبـا أنـت      



 }١٦{

 اغتاظ احلاكم جـداً وأمـر أن    ". تفعله ألجل إكليلنا    
على السجن يف احلال ألنه كان ينتظر قدوم        يسحبوهم  
  .الدوقس

 
" كرييـون  " ملا دخلوا السجن بدأ الشجاع ااهد   

أيها اإلخوة، إنكم تعلمون جيداً حمبتنا      : " يعظهم قائالً   
بعضنا حنو بعض وحنن يف الفروسية ويف خدمة امللـك          

مع معاً  أن ال نفترق بل جنت    األرضي، فيجب علينا اآلن     
وليكن رأينا واحداً ورغبتنا واحدة وهدفنا واحداً وهو        
طاعة وصية ربنا يسوع املسيح، وكما عشنا يف طـول   
زمان خدمتنا بنفس واحدة موافقني بعضنا بعض خبلق        
طيب وحسن فكم باألوىل نكون بنفس واحدة وقلب        
واحد وفكر واحد يف إمياننا بربنا يسوع املـسيح ويف          

ومتسكنا به، إن كنا نطيع ملكاً أرضـياً        ثباتنا يف حمبته    
فكيف ال نطيع امللك العظيم الذي ملكه ال يزول وال          

 }١٧{

يتغري، إن كنا نضحي بأنفسنا من أجل مملكة أرضـية،     
فكيف ال نضحي بأنفسنا من أجل اململكة الـسمائية         
النورانية، ونطلب من اهللا أن يهب لنا املعونة والقـوة          

 إهلنا احلي ربنـا     مسرةوالنصر يف هذه التجربة لنفعل      
  ".يسوع املسيح 

 
بعد مرور ستة أيام عليهم يف احلبس وصل الدوقس         

ويف اليوم الثامن تقـدم إليـه       " قيسارية  " من مدينة   
وأعلمه بأمر اجلنود األربعني    " اغريقوالوس  " احلاكم  

 من السجن، وفيمـا هـم       بإحضارهمفأمر الدوقس   
يقـوي قلـوم    " كرييون  "  الطريق بدأ    منطلقني يف 

أيها اإلخوة ال ختافوا من الـذين       : " ويشجعهم قائالً   
يقتلون اجلسد، ال ختافوا من عذاب هؤالء الذين ليس         
هلم معرفة اهللا وليس هلم بقاء على األرض وال نصيب          

ألـستم  . يف السماء بل هم إىل اهلالك الدائم ذاهـبني        



 }١٨{

 نطلب العون واملـساعدة     تعلمون حينما كنا يف القتال    
والنصرة من اهللا وكان إهلنا يعيننا ويقوينا وكنا نغلـب          

اذكروا يـا إخـويت     . أعداءنا بقوته اليت كانت تقوينا    
حينما كنا يف وسط احلرب واـزم اجلميـع وبقينـا       

 ورعب شديد ويف بكاء شديد      األربعني وحدنا يف فزع   
 الغلبـة   وحينما طلبنا من املسيح إهلنا أجابنا ووهب لنا       

والنصر وهزمنا أعداءنا وهربوا من أمامنا ومل يـصاب         
مقاتلنـا  : وإمنا املقاتلة معنا اليوم، ثالثة هـم    . أحد منا 

. األول الشيطان، والثاين الدوقس، والثالث هو احلاكم      
فاألول ال نراه والباقني كلهم يف هواه، ألنه هو أبوهم          

لـب  فهل هذا الواحد يغ   . وهو العدو الذي خيزيه اهللا    
حاشا يا إخوة فإن السيد     . أربعني جندياً للسيد املسيح   

املسيح لن يتخلى عنا وأنا أطلـب إلـيكم أن تثقـوا          
وتتشجعوا ودائماً نطلب ربنا يسوع املـسيح معطـي       

 .احلياة والغلبة وامللكوت للمؤمنني الثابتني يف وصـاياه       
وال جيعل عذام لنا جيعلنا نضعف أو نكسر وصية من          

 }١٩{

تتذكروا حينما كنا نبتدئ يف القتال كنـا        أال  . وصاياه
اللهم بامسك خلصنا وبقوتك    : " نرتل باملزامري قائلني    

الرب ناصري،  " ، وأيضاً    )٥٤مز  ... " ( احكم لنا   
فال أخاف من ربوات اجلموع احمليطني يب، القـائمني         

قم يارب خلصين يا إهلي، لذلك ضربت كل من         . على
ندما نقول ونرتل هـذه     وع ). ٣مز  .... " ( يعاديين  

  .املزامري كان اهللا إهلنا املتحنن يسمع لنا ويعيننا
 

فلما وقف الشهداء أمام الدوقس والوايل انـدهش        
مثل هـؤالء  : " وقال للوايل   من اء منظرهم     الدوقس

البد أن يؤمنوا بآهلتنا، أليس يعلمون أم إذا تقـدموا          
هلة نستجيب لطلبام وتم بأمورهم ونزيد      وذحبوا لآل 

مث حـول   ". شرفاً على شرفهم ونضاعف مكافـأم       
اختاروا لكم واحـداً   : " نظره إىل القديسني وقال هلم      

وذحبتم لآلهلة، حينئذ ترتفـع     وين  تممن اثنني، إن أطع   



 }٢٠{

وأي  مرتلتكم عندي، وإن رفضتم أنا أقطع مناطقكم      
".  العذاب املر املريـر   حياتكم من الدنيا وتسلمون إىل    

  فلما مسع الشهداء ذلك الكـالم أجـاب أكـربهم         
يا ابن الشيطان وابـن اهلـالك       : " قائالً  " كرييون  " 

أيضاً، من اآلن ال تقطع مناطقنا فقط بل اقطع أعناقنا          
أيضاً، فإنه ليس عندنا شيء أعظم واعز من ربنا يسوع       

  .املسيح ابن اهللا احلي
 

استشاط غـضباً   " كرييون  " ملا مسع الدوقس كالم     
مث أمر جنوده أن يضربوهم باحلجارة على وجـوههم،     

هل تظـن أن    : " قائالً  " كلوديوس  " فوقف ااهد   
بضرب احلجارة على وجوهنا تستطيع أن تنقلنا مـن         
النور احلقيقي إىل الظلمة واهلالك، يـا معلـم الـشر           

 وجهلك واعلـم     سوف ترى بعينيك ضعفك    والباطل
فلما مسع الـدوقس ذلـك      ". إنك إىل اهلالك ذاهب     

 }٢١{

أيها الكساىل  : " الكالم ازداد غضباً على جنوده قائالً       
 واصنعوه عـاجالً اضـربوهم      أسرعواإذا أمرت أمراً    

  ".باحلجارة على وجوههم 
ايـة  نأخذ جنود األعداء احلجارة وبسماح من الع      

ربون بعضهم بعضاً وجيرحون بعضهم     اإلهلية بدأوا يض  
بعضاً وأصبحوا متعذبني، أما جنود املسيح القديـسني        

ملا رأى الدوقس . رأوا ذلك ووقفوا أمام املشهد متعزين    
فأخذ حجراً وضرب به وجه     ذلك اغتاظ غيظاً شديداً     

أحد القديسني، ويف احلال رجع احلجـر إىل وجهـه          
  .وجرحه

 
هـذا هـو سـحر      : " امتأل الدوقس غيظاً وقال     

الـذين  : " صوته وقال   " كرييون  " فرفع  " املسيحيني  
أرادوا بنا السوء سقطوا أما حنن فقمنـا وانتـصرنا،          
حفروا حفرة سقطوا فيها، حرام دخلـت قلـوم         



 }٢٢{

  فقـال " وقسيهم انكسرت وأتراسهم أُحرقت بالنار      
بد أن أثنـيكم    إنكم حقاً سحرة وال   " : " اغريقوال  " 

فصرخوا مجيعهم كفرد واحـد     ". عن اإلميان باملسيح    
 حنن جنود   ،حنن مسيحيون " ينتمون ألب واحد قائلني     

مث بدأ جنود األعـداء يـشتمون       " املسيح إهلنا احلي    
يا خمـالفي   : " ويهينون األربعني قديساً ويقولون هلم      

هلم وتسترحيوا من هـذا  اآلهلة وأعدائهم ملاذا ال تذحبوا      
هذه هـى   : " صوته قائالً   " كرييون  " رفع  ." العذاب

آهلتكم اليت ال تسمع وال تنظر وال تشعر، أما حنن إهلنا           
ربنا يسوع املسيح الذي نتوسل إليه ونطلب منـه أن          

 ويثبتنا يف حمبة امسه القدوس ولنكمـل        ينعم لنا برمحته  
شهادتنا له ونغلب حيلكم اخلبيثة ونقبل األكاليل مـن        

سوع املسيح ابن اهللا احلي اليت ال تبلى وال         يدي ربنا ي  
  ".تتغري وال تزول له اد الدائم إىل أبد اآلباد آمني 

 }٢٣{

 أن  فلما رأى الدوقس عزميتهم وصالبة رأيهم أمـر       
يردوهم مرة أخرى إىل السجن حىت يفكر كيف خيترع   

  .هلم عذاباً قاسياً شديداً مؤملاً يعذم به
 

" كرييـون   " دخل األربعون قديساً السجن وابتدأ      
يشجعهم ويقويهم، وبدأوا مجيعهم يسبحون ويرتلون      

  وكانوا يـرددون مزمـور    املزامري حىت منتصف الليل     
إليك رفعت عيين يا ساكن السماء، فها مهـا مثـل         " 

عيون العبيد إىل أيدي مواليهم ومثل عيىن األمـة إىل          
ذلك أعيننا حتو الرب إهلنا حىت يتراءف       يدي سيدا، ك  

   ).١٢٣مز .. " ( علينا، ارمحنا يارب ارمحنا 
ويف وسط التسابيح ظهر هلم السيد املسيح ومسعـوا     

من آمن يب ولو مـات      : " صوت املخلص يقول هلم     
فسيحيا، ثقوا وال ختافوا من عذاب فإنه جيوز كأنه مل          

 لتتمـوا   يكن ألنه عذاب مؤقت تصربوا عليه وحتتملوه      



 }٢٤{

شهادتكم فأكللكم باألكاليل النورانية وتعيدوا معي يف       
  . ".ملكويت

تعزوا جداً عندما مسعوا صوت املخلـص وجـازوا    
ليلتهم بكل فرح وسرور عندما رأوا الـرب يـسوع          

  .املسيح
 

يف صباح تلك الليلة أمر الـدوقس أن خيرجـوهم          
انظـروا مـاذا    : " يقفوا أمامه، وملا رآهم قال هلـم        ل

!! " الذبح لألوثان أم العـذاب الـشديد ؟       ! تريدون؟
خري لنا ان منوت من أجل اسـم        : " فقالوا بفم واحد    

ورأوا الشيطان جالساً عن   ". املسيح وال نذبح لألصنام     
أيهـا  : " حربة وهو يقول لـه      ميني الدوقس ويف يده     
عندئذ أمر جنوده بـأن     ". ؤالء  امللك أسرع يف قتل ه    

يربطوهم باحلبال ويطرحوهم عراة يف حبرية مملوءة ثلجاً        
جبانب مدينة سبسطية، كما أعد محام مـاء سـاخن          

 }٢٥{

جبانب شاطئ هذه البحرية حىت مـن أراد أن ينكـر           
املسيح يدخل إىل هذا احلمام ويتخلص مـن عـذاب          

  .الثلج، مث أقام عليهم حراساً حيرسوم طوال الليل
 

طرح جنود األعداء األربعني قديساً يف حبرية الـثلج   
عراة، واشتد عليهم أمل الثلج من أول ساعة يف الليـل           
وقطع حلومهم، وكان هذا األمر صعباً على أحـدهم         

املثلج مسرعاً واستعان باحلمام    فضجر وخرج من املاء     
 استدفأ جسمه، أصابته احلـرارة واحنـل        الدافئ، فلما 

  .جسده وخرجت نفسه يف ذلك احلال
 

عندما أبصروا رفيقهم قد فارقهم رفعوا صوم بفم        
غضبك وال تؤدبنـا    يارب ال يدركنا    : " واحد قائلني   

 برجزك يف هذه البحرية ألن الذي فارقنا وخرج عنـا         
واحنل كمثل املاء وانفصلت أعضاؤه، أما حنن يـارب         



 }٢٦{

فال تتخلى عنا بل اعطنا قوة فال نتخلـى عنـك وال            
نفارقك بل ندعو بامسك الذي تسجد له كل ركبة يف          
السماء وعلى األرض، الكل خيضع لك، أين نـذهب         
من روحك ومن وجهك أين رب، أنت الذي مشيت     

 الريـاح   على البحر كمثل األرض اليابسة وانتـهرت      
وأسكت األمواج وأقمت األموات بقوتك، فثبتنا وكن       

 وأمسكت بيده حينما هـرب      معنا، كنت مع يعقوب   
من وجه أخيه عيسو، وأنت الذي حفظـت يوسـف    
ونصرته، وأنت الذي أخرجت شعبك من أرض مصر        
وجعلت هلم اليابسة يف وسط البحر ليمـشوا عليهـا          

يـدم  وأغرقت فرعون ومركباته ومسعت لتالميذك وأ     
باآليات واملعجزات، هكذا يارب امسع منا وال تـدع         
هذه الثلوج تفسد إمياننا، أنظر يارب ال تدعنا نسقط،         
فقد متسكنا جداً فارمحنا وقوينا وال لكنا فأنت هـو          
خملصنا، إننا قيام وسط هذا الثلج واصطبغت أجسامنا        
بدمائنا فخفف عنا يا ربنا وإهلنـا، وليخـز أعـداؤنا         

 }٢٧{

إىل الوراء وينهزموا أمامنا وليعلموا إننا قـد        ولريجعوا  
  ".وأعن ضعفنا آمني دعوناك فاستجبت لنا وبك نؤمن 

 
 

وكانوا يصلون ويتضرعون إىل الساعة الثالثة مـن        
الليل، حينئذ أضاء عليهم نور مشرق أعظم من ضـوء      

ـ       الشمس واحن  اس رل اجلليد ودفئت املياه وكـان احل
مستيقظاً، كان  ساهراً  مثقلني نوماً، لكن كان أحدهم      

يسمع صالة الشهداء القديسني وأبصر النور العظـيم        
تسعة وثالثني إكليالً نازلـة     الذي أضاء حوهلم ورأى     

من السماء على رؤوسهم فجعله ذلك يتأمل ويفكـر         
أربعون، فلمـاذا   اء  هؤالء الذين يف امل   " ويقول لنفسه   
فانفتحت عيناه وتأكد متاماً أن الـذي       " نقص إكليل   

ذهب إىل احلمام الساخن مل يعد مع األربعني ومل يأخذ          
  .إكليالً



 }٢٨{

 
نفسه  فعالً على خالص     اليقظأيقظ احلارس الساهر    

بقية احلراس الذين كانوا معه، وأخربهم مبا حـدث مث          
أنا مسيحي أنا مسيحي مؤمن باملـسيح       " قائالً  صرخ  

ابن اهللا احلي خالق السموات واألرض وكل ما فيهـا،       
مؤمن بإله هؤالء الشهداء الكرام وأنت يارب احسبين        
مع هؤالء الشهداء لكي أكون مثلهم وهب يل أن أتأمل          
وأتعذب بالعذاب والباليا اليت أصاباهم حـىت أكـون      

  ".مكرماً عندك مثلهم 
 جعله مضطراً أن ينفذ حكم االستـشهاد،        وذلك

فخلع مالبس الفروسية وطرحها يف وجوههم وذهب       
مسرعاً وألقى بنفسه يف الـبحرية وبقـى يف وسـط           

  .الشهداء القديسني حمسوباً يف تعدادهم
وملا رأى الشيطان أنه قد انغلب، تشبه برجـل مث          
  عقد يديه على رأسه وبدأ يصرخ ويقـول قـدامهم         

 }٢٩{

فـسأجعلهم  يل هلم قد جعلوين مضحكة      الويل مث الو  " 
حيرقون هؤالء الشهداء ويطرحوم يف النار، سأحول       

". عظم من عظـامهم     قلوم ليحرقوهم حىت ال يبقى      
ال يوجد إله أعظـم  : " قائالً " كرييون " حينئذ تكلم   

من إهلنا، أنت يا إهلنا صانع العجائب وحدك، الـذين          
نا وأخزيـت   كانوا علينا صاروا حتتنا وأكملت عـدد      

الشيطان عدونا، فالكل يقر ويعترف إنـك حفظتنـا         
  ".وحنن خمتاريك مل ينقص عددنا 

 
جاء الرؤساء لينظروا ما أمروا به، فرأوا الـسجان         
قائماً يف وسطهم فاستخربوا عن ما حدث من بقيـة          

بإخراج الشهداء مـن    احلراس، وامتألوا غيظاً مث أمروا      
 سـيقام باحلجـارة     البحرية على الشاطئ ويكسروا   

وفيما هم يكسروا سيقان الشهداء القديسني كـانوا        
مـن  جنت أنفسنا مثل العصفور     " يصيحون بفم واحد    



 }٣٠{

فخ الصيادين، الفخ انكسر وحنن جنونا، آمـني اقبـل          
مث أسـلموا   " نفوسنا إليك يا ربنا يـسوع املـسيح         

الرب يسوع املسيح مث أمر الرؤساء      أرواحهم يف يدي    
  . عجلة ليحرقوا أجسادهم يف الناربإحضار


 

محلوا أجساد القديسني الشهداء ماعدا شاب كان       
إذ كان ال يزال حياً،     " ميليتون  " أصغرهم سناً يسمى    

تركوه جنود األعداء لعله يغري رأيه، لكن أمه كانـت          
واقفة تشجعه وتوصيه أن يثبت يف حمبة اسـم الـسيد       
املسيح، فلما رأت إم قد تركوه وحده ومل حيملـوه          

رحت عنها ضعف النـساء     على العجلة مثل رفقته، ط    
وتقوت باإلميان ومحلت ابنها على عاتقها بـذراعيها        

العجلة الـيت   وجرت مسرعة لتضعه مع الشهداء على       
تشجع يا ابين وجاهد لتكمـل    : " حتملهم وهي تقول    

 }٣١{

شهادتك، فتتمتع باإلكليل الـسمائي وتفـرح مـع         
الشهداء والقديسني يف أورشليم السمائية، فهذا يـوم        

وقد وضعته مع بـاقي     " و يوم فرحك    عرسك، هذا ه  
إخوته الشهداء وكان قد أسلم نفسه بفرح وليل يف          

  .يدي ربنا يسوع املسيح
 

أمر الرؤساء بأن يوقدوا ناراً عظيمة ويطرحوا فيها        
أجساد القديسني الشهداء، حقاً إم مثـل الكـالب         

ن الشر وفعل الشر، فلم يكتـف       الشرهة ال يشبعون م   
أولئك مبا فعلوه بل أخذوا يتشاورون فيما بينهم قائلني         

 إن تركنا هذه العظام، فإن مجاعة النصارى يـأتون        " 
ويأخذون هذه العظام ويكفنوا ويكرموا وميألون ا       

 يففاحلل األمثل أن نلقى رمادهم وعظـامهم        " الدنيا  
  .كالبحر مث أمروا جنودهم ففعلوا ذل



 }٣٢{

 
أخذ اجلنود عظام الشهداء القديسني، وألقوهـا يف        
البحر قريباً منهم، فلما طرحوها واجتمعـت العظـام        

" كلها يف موضع واحد، ومل يتلف منها شيئاً وكمـا           
أخذ موسى عظام يوسف، ألنه كان قد استحلف بين         

 سـيفتقدكم فتـصعدون     إسرائيل حبلف قائالً إن اهللا    
، فبعد ثالثة    )١٩: ١٣خر   " ( عظامي من هنا معكم   

أيام أبصر األب األسقف صاحب كرسي سبسطية يف        
  :املنام، مجاعة الشهداء القديسني وهم يقولـون لـه          

فلما أصبح  " تعال إلينا يف الليل وأخرجنا من البحر        " 
األب األسقف مجع بعض القسوس وبعض الشمامسة       

 املسيحيني الصاحلني، وعندما حل املـساء       ومجاعة من 
انطلقوا إىل شاطئ البحر، فرأوا عظام الشهداء تـضئ         
يف املاء مثل الكواكب املضيئة، ومل تغـرق ومل يـضع      
منها شيئاً، ومن شدة النور يف املاء املنبعث من هـذه           

 }٣٣{

العظام أخذ املؤمنون مجيع العظام ومل يتركـوا منـها          
سقف يف توابيت بكل    عظمة واحدة وجعلها األب األ    

  .احترام وإكرام وتوقري
وهكذا متت شهادم باملسيح يسوع ربنا يف اليـوم      
التاسع من شهر آذار املوافق اليوم الثالث عـشر مـن           

  . مارس٢٢شهر برمهات املوافق حالياً 
وأضاءت سريم يف كل األرض مثل الكواكـب        

 اإللـه   املنرية بأمانتهم باآلب واالبن والروح القـدس      
  .واحدال

فلنسأل ربنا يسوع املسيح إهلنا بشفاعة القديـسة        
العذراء الطاهرة أم النور مرمترمي أن جيعل لنـا نـصيباً           
معهم يف ملكوت السموات، وأن يرحم مجيـع بـين          
املعمودية بطلبات وصلوات هؤالء الشهداء القديسني       

  ".آمني كريياليسون " األطهار، بقولنا مجيعاً 



 }٣٤{

األطهار األربعني شـهيداً    مت وكمل ميمر الشهداء     
 ميـامر   ٢٦٨بسبسطية، كما جاء يف خمطوط رقـم        

مبكتبة دير السريان العامر، بركة صلوام فلتكن معنا        
  .إىل النفس األخري آمني مث آمني

  

 }٣٥{

 
 

توجد كنيسة األربعني شهيداً بدير السريان العامر،       
 على مشال الـداخل إىل كنيـسة العـذراء          وهي تقع 

السريان وا هيكل واحد ولقـد ورد يف الـصفحة          
 ميـامر مبكتبـة ديـر       ٢١٤األخرية من خمطوط رقم     

يف سنة ألف وأربعمائة ومثانية وتسعني      " السريان بأن   
للشهداء األطهار رزقنا اهللا بركام وشفاعتهم آمـني        

األب أنبا  حضر  )  ميالدية   ١٧٨٢املوافق سنة   ( آمني  
بطرس مطران جرجا وكان قبل ذلك رئيـساً للـدير          
ودشن كنيسة السيدة العـذراء بالـسريان وكنيـسة         
األربعني شهيداً بسبسطية وهي جماورة لألوىل وذلـك        

  .بعد ترميمهما وجتديدمها
وتوجد ا مقصورة مجيلـة ـا رفـات األنبـا           
خريستوذولوس مطران احلبشة، وكان امسه القمـص       



 }٣٦{

 األنبريي وكان رئيساً لدير السريان، وقد       عبد املسيح 
سامه البابا متاؤس الرابع مطراناً علـى إثيوبيـا عـام           

م، وبعد فترة عاد إىل الـدير وعكـف علـى     ١٦٦٥
النسك والعبادة إىل أن تنيح ودفن مبقربة داخل كنيسة         
األربعني مث عملت له هذه املقصورة ونقلـت رفاتـه          

با متـاؤس أسـقف      يف عهد رئاسة األن    إليها، وذلك 
  .ورئيس الدير

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٣٧{

 
 

 واطس يقال يف اليوم الثالث عشر آدام وطرحطرح  
مــــــــن شـــــــــهر برمهـــــــــات املبـــــــــارك عيـــــــــد استـــــــــشهاد األربعـــــــــني     

  .شهيداً بسبسطية
 طقوس بكتبـة    ٤١٦وكما ورد يف خمطوط رقم      

  .دير السريان العامر
 

ااهدون األقوياء األجناد الـشجعان األربعـون       
شهيداً بسبسطية، هؤالء اتفقـوا بقلـب واحـد أال          
يتجندوا بعد للملوك املنافقني بل يكونون أجناداً للسيد        

 السماء واألرض ويقْتلونَ عنـه، وإـم        كاملسيح مل 
كفـار يف   تقدموا بقوة عظيمة ووقفوا أمام امللـوك ال       

: احملاكمة وصرخوا بأمجعهم كلهم بصوت واحد عظيم      



 }٣٨{

" إننا حنن أجناد لسيدنا يسوع املسيح امللك احلقيقي         " 
فغضب امللك جداً وطرحهم يف السجن، لكي يعذبوا،        
فأما هم فتحملوا هذا العذاب بالقوة العالية اليت ليسوع         
املسيح، فظهر هلم وسلم عليهم وعزاهم حـىت نـالوا          

 الغري فاسدة، وذلك أم غطـسوا يف حبـرية          األكاليل
مملوءة ثلجاً، فأكل الربد والصقيع أجسادهم، وإـم        
صربوا على ذلك بالقوة اإلهلية اليت مشلتهم، أعين هؤالء         
القديسني، وكانوا يرتلون للرب بغري فتور، فجميـع        
األجناد السمائية تكرم جنديتكم يا أجناد السيد املسيح       

قديسني، ومجاعة الرسل واألنبياء معاً     األربعني شهيداً ال  
يفتخرون بآالمكم اليت قبلتموها ألجل السيد املسيح،       

 أيهـا الـشهداء     وطغمات الكنيسة ميدحون جهادكم   
ااهدون أمام التنني الغري رحوم، فغلبتموه وغلبتم أباه        
الشيطان اللعني بقوة عظيمة، ورفضتم جمـد العـامل         

اعترفتم بالسيد املسيح   الفاين، واحتملتم شدة العذاب و    
أمام مجيع الناس، فيعترف هو أيضاً بكم أمـام أبيـه           

 }٣٩{

ومالئكته القديسني يف ملكـوت الـسموات،       الصاحل  
أطلبوا من الرب عنا أيها الشهداء ااهدون األربعون        
شهيداً بسبسطية إىل الرب لكي ينعم علينـا بغفـران          

  .خطايانا آمني
 

ا السيد املسيح لألربعـني     أكاليل ال ينطق ا ألبسه    
شهيداً الذين من مدينة سبسطية وفرحوا مـع الـسيد        
املسيح يف ملكوت السموات ومواضع النياح املقدسـة      
يف أورشليم السمائية وسـبقوا فـاتكئوا يف الوليمـة          
السمائية األلف سنة اليت يصنع املسيح فيها الوليمة مع         

صنا يسوع  خمتاريه وعيدوا عيداً روحانياً مع سيدنا وخمل      
املسيح عوض األتعاب اليت نالوها على امسه القدوس،        
طوباكم باحلقيقة يا شجعان السيد املـسيح ألنكـم         
استحققتم أن تنالوا األكاليل الغري مضمحلة، اشـفعوا        
فينا أمام ربنا يسوع املسيح الذي هو عمانوئيل إهلنـا          



 }٤٠{

حمب البشر الصاحل ليصنع معنا رمحة وينجينا من شدائد     
 الشيطان اللعني الرديئة ويثبتنا كلنا على األمانة        وأهوال

املستقيمة الثالوثية إىل النفس األخري ويثبت لنا سالمته        
املقدسة ويقوي أساستها على الصخرة الغري متزعزعة       
ويسحق مجيع أعدائنا املالعني حتت أقدامنا ويصنع مع        
مجيعنا كعظيم رمحته، بطلبات آبائنا الشهداء القديسني       

دين األربعني شهيداً بسبسطية الرب ينعم علينـا        ااه
  .بغفران خطايانا آمني

 }٤١{

 
 
 

  ) طقوس مبكتبة دير السريان العامر ٤١٤من خمطوط ( 
ــا   ــالوا أيه تع
املؤمنــون، لنمجــد 
والدة اإلله، ونكـرم    
ــشهداء،  ــؤالء ال ه

ــ ــساً األربع ني قدي
  .بسبسطية

أعنا يـا سـيدنا     
املسيح، يف ضـيقاتنا    
أيها الصاحل، بطلبات   
الشجعان، األربعـني   

Amwini  throu  `w  
nipictoc  >  `nten;wou  
`n;qeotokoc  >  ouo\  
`nten;taio  `nnai=  >  pi-  
m/  eq?u?    `nte  Cepacte  . 

Bohqin  `eron  `w  
pennhb  Pxc?  >  'en  
nen\oj\ej  `w  pi-
agaqoc  >  eqbe  nitwb\  
`nnigenneoc  pi  m/  eq?u?  



 }٤٢{

  .قديساً بسبسطية
جنس املسيحيني،  
ــوم   ــدون الي يعي
بتــسابيح، يرتلــون 
ــاد  ــسي اجله لالب
ــساً  ــني قدي األربع

  .بسبسطية
يا داود تعال أيها    
املرتل، لتخربنا حسناً   
ــؤالء   ــة ه بكرام

ـ   ني الشهداء األربع
  .قديساً بسبسطية

الذين أتـوا حقـاً     
صرخوا إىل الرب، مسع    
ــطهادهم،  ــم يف اض هل
جنود املسيح األربعـني    

`nte  Cepacte  . 
Genoc  `n  nìxrhctia-

noc  >  euer]ai  `mvoou  
'en  \an\umnoc  >  
euerxoreuin  `n  niaqlo-
voroc  >  pi  m/  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Dauid  `amou  `w  
pi\umnodoc  >  `ntek-  
tamon  kalwc  >  
`m`patio  `nnai=  >  pi m/  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

~E  au`i  `qmhi  auw]  
`ebol \a P_ >  afcwtem  
`erwou 'en noudiwgmoc  
>  nimatoi  `nte  Pxc?  >   

 }٤٣{

  .قديساً بسبسطية
كثرية هي عذابام،   
ليفــضحوا املخــالفني، 
ماتوا بالسيف من أجل    
املسيح األربعني قديـساً    

  .بسبسطية
ــنعوا   ــا ص ه
عجائب، بقوة املسيح   
حمــب البــشر،  

 ،ناحلقيقيو ااهدون
األقويــاء األربعــني 

  .قديساً بسبسطية
لك القوة والكرامة،   
يا يسوع املسيح ملـك     
اد، ارمحنا من أجـل     
ــني  ــصرين األربع املنت

pi m/  eq?u?  `nte  Cepacte  . 
Zeo]  ne  noubaca-

noc  >  ]àntou]ipi  
`nnianomoc  >  aumou  'en  
`tchfi  eqbe  Pxc?  >  pi m/  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Hppe  auiri  `n\an-
`]vhri  >  'en  `tjom  `m  
Pxc>  pimairwmi  >  
niaqlhthc  `mmhi  
nijwri  >  pi m/  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Qwk  te  ;jom  nem  
pitaio  >  `w  Ihc? Pxc? 
`pouro  `nte  `pwou  >  nai  
nan  eqbe  nirefsro  >  pi- 



 }٤٤{

  .قديساً بسبسطية
يسوع املسيح يف   
وسطنا اليوم، مـع    
مالئكته مبجده، من   
أجـــل كرامـــة 
املنتصرين، األربعـني   

  .قديساً بسبسطية
الرب يسوع املسيح،   

الء الشهداء  أعطى قوة هلؤ  
يف وقت عذابام األربعني    

  .قديساً بسبسطية
وأيضاً املرضـى   
شفوهم، باسم املسيح 
ملـــك اـــد، 
واملتضايقون جنوهم،  
ــساً  ــني قدي األربع

m/  eq?u?  `nte  Cepacte  . 
Ihc?  Pxc?  'en  

tenmh;  `mvoou  >  nem  
nefaggeloc  'en  
pefwou  >  eqbe  `patio  
`nnirefsro  >  pi m/  eq?u?  
`nte  Cepacte  . 

Kurioc  Ihc?  Pxc?  >  
af;jom  `nnai=  >  'en  
`vnau  `nnoubacanoc  >  pi 
m/  eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Liopon  nhet]wni  
autalswou  >  'en  
`vran  `m Pxc?  `pouro  ̀nte  
`pwou  >  nem  nhet\oj-
\ej  auna\mou  >  pi m/  

 }٤٥{

  .بسبسطية
ــارب  ــا ي أعطن
سالمك، وفرق أعداء 
الكنيسة، من أجـل    
األقويــاء األربعــني 

  .قديساً بسبسطية
ارمحنا وامسعنـا،   
ارفع غضبك عنا، يا    

لصنا مـن أجـل     خم
جهادات األربعـني   

  .قديساً بسبسطية
تباركــت أيهــا 
املسيح ربنا جننا مـن     

ومن الناس  الشياطني  
األشرار أيضاً مـن     
أجل األربعني قديساً   

eq?u?  `nte  Cepacte  . 
Moi  nan  P_  `ntek-

\irhnh  >  ouo\  jwr  
`ebol  `nnijaji  >  `nte  
;ek`klhcia eqbe  nijwri  
>  pim/ eq?u?  ̀nte Cepacte . 

Nai nan ouo\  cwtem  
`eron  >  wli  `mpekjwnt  
`ebol  \aron  >  `w  pencw?r  
eqbe  niagwn  pi m/  eq?u?  
`nte  Cepacte  . 

{marwout  `w  Pxc?  
Kurion  >  na\men  `ebol  
\a  nidemwn  >  nem  
nirwmi  et\wou  de  on  >  
eqbe  pi m/  eq?u?  `nte  



 }٤٦{

  .بسبسطية
وأعطنــا نــصيباً 
ومرياثاً مع الـشهداء    
الذين سفكوا دمهم   
حسناً األربعني قديساً   

  .بسبسطية
يا سيدنا، كهنـة    
الرب والشمامـسة   

علمانيون جنهم من   وال
يد الظامل من أجـل     

  .األبطال الشجعان
احرسنا إىل التمام   
من املكائد والشرور   
من اجـل طلبـات     
وشـهادة األربعــني  

  .قديساً بسبسطية

Cepacte  . 
Ouo\ moi nan `noume-

roc  >  nem  ou`klhroc  
nem  ni=  >  nhetauvwn  
`m  pou`cnof  kalwc  >  pi 
m/  eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Pennhb  niouhb  `nte  
P_  >  nem  nidiakwn  
nem  nilaikoc  >  na\mou  
'en `tjij ̀m piturannoc  
>eqbe ni]wij `ngenneoc . 

Rwic  `eron  ]a;cun-
telia >  `ebol  \a  nixorf  
nem  nikakia  >  eqbe  
ni;\o  nem  ;marturia  
> pim/  eq?u? `nte  Cepacte  . 

 }٤٧{

بارك مياه األار   
والزروع واألمطـار   
والثمار مـن أجـل     
ــني  ــات األربع طلب

  .قديساً بسبسطية
حنن نطلب أن تغفر    
لنا آثامنـا مـن أجـل     

الـسيدة مـرمي    سيدتنا  
ــوك إىل  ــذين أرض وال
التمام من أجل األربعني    

  .قديساً بسبسطية
وأيضاً جننا مـن    
ــدد   ــداءنا وب اع
مشورم واسحقهم  
مع فكرهم من أجل    
ــساً  ــني قدي األربع

~Cmou  `enimwou  
`nniiarwou  >  nem  nici;  
nem  nimou`n\wou  >  nem  
nikarpoc  eqbe  ni;\o  >  
pi m/  eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Ten;\o  xw  nan  
`nnen`anomia  >  eqbe  
ten_ `nnhb  Marìa  >  
nem nìetauranak  ]a-
;cuntelia  >  eqbe  pi m/  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Ude on na\men  ̀ebol  
'en  nenjaji  >  ouo\  
jwr  `ebol  `m  poucosni  >  
ouo\  'em'wmou  nem  
poumeui  >  eqbe  pi m/  eq?u?  



 }٤٨{

  .بسبسطية
أيها الـسيد اإللـه     
ــرن  ــع ق ــا ارف معينن
املسيحيني إىل النهاية من    
أجل العذراء واألربعني    

  .قديساً بسبسطية
لك أيتـها   السالم  

العذراء مـرمي احلمامـة    
احلسنة السالم لكم أيها    

ن قديساً  والشهداء األربع 
  .بسبسطية

ــس   ــل أنف ك
 نيحهم  األرثوذكسيني

  يف الفــــردوس
من أجل والدة اإلله    
و األربعني قديـساً    

`nte  Cepacte  . 
~Vnhb  V;  penbo-

hqoc    sici  `m`ptap  
`nnìxrhctianoc  >  ]a  
`t'àe  eqbe  ;pa?rq?  >  nem  
pi m/  eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Xere  ne  `w  ;  
parqenoc  >  Marìa  
;srompi  eqnecoc  >  xere  
nwten  `w  nimarturoc  >  
pi m/  eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Yuxh  niben  `norqo-
do[oc > maemton  nwou  
'en  piparadicoc  >  eqbe  
tekmau  ;qeotokoc  >  
nem  pi m/  eq?u?  `nte  

 }٤٩{

  .بسبسطية
يا خملصنا أذكـر    
يارب عبدك الرمـاد    
نيقودميوس اغفر لـه    
أيها الصاحل مع بقية    

  .املسيحيني
  ....ا رتلنا إذا م

Cepacte  . 
~W pencw?r arìvmeuì  

P_ >  pekbwk  pikermi  
Nikoudhmoc  >  xw  naf  
`ebol  `w  piagaqoc  >  nem  
`pcepi  `nnìxrictianoc  . 

~E]wp  an]aneryalin. 
  



 }٥٠{

 
 

  ) طقوس مبكتبة دير السريان العامر ٤١٤من خمطوط ( 
حقاً نؤمن بك يا    
ــسيح  ــيدنا امل  س
ارمحنا من أجل والدة    
ــسي   ــه وقدي اإلل

  .سبسطية
الكل يكرمـون   
البسي اجلهاد اجلنود   
ــسي  ــالبني قدي الغ

  .سبسطية
ــالوا ــم تع أل 
من أجل عـذابام    
ــها  ــيت قبلـ  الـ

Alhqoc  tenna\;  
`erok  >  `w pennhb  Pxc?  >  
nai nan eqbe  ;macnou;  
>  nem  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Bon  niben  cetaio  >  
`nniaqlovoroc  >  nima-
toi  nirefsro  >  ni  eq?u?  
`nte  Cepacte  . 

Ge  gar  `nqwou  
ausici > eqbe  noubaca-
noc  >  nh`etau]opou  

 }٥١{

ــس ــاء قدي ي األقوي
  .سبسطية

تعال يـا داود يف     
وسطنا اليـوم أيهـا     
املرتل من أجل كرامة    
ــسي  ــاء قدي العظم

  .سبسطية
من أجل الشهداء   
جننا أيها الصاحل مـن   
التجارب من أجـل    

  .قديسي سبسطية
كثرية هي العجائب   
اليت صنعوها باسم الرب    
الشهداء األطباء قديسي   

  .سبسطية
ــى   ــا املرض ه

nijwri  >  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Dauid  amou  
tenmh;  >  `mvoou  w  
pi\umnodoc  >  eqbe  
`ptaio   `nnini];  >  ni  eq?u?  
`nte  Cepacte  . 

Eqbe  ni=  >  na\men  
`w  piagaqoc  >  `ebol  'en  
nipiracmoc   >  eqbe  ni  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Zeo]  ne  nì]vhri  >  
nhetauiri  'en  `vran  `m 
P_  >  ni=  nichini  >  ni  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Hppe  nhet]wni  >  



 }٥٢{

شفوهم باسم الرب   
أجـل  اغفر لنا من     

ــسي  ــاء قدي األقوي
  .سبسطية

ــا  ــوا أيه اجتمع
 املـــــسيحيني
لنكرم بتسابيح أحباء   
ــسي   ــسيح قدي امل

  .سبسطية
يسوع املسيح إهلنا   
اخلالق اختار حمـيب    
اإللــه قديــسي  

  .سبسطية
حسناً أشرق اليوم   
جمد هؤالء شـهداء    
ملك اد قديـسي    

autalswou  'en  `vran  
`m  P_  >  xw  nan  `ebol  
eqbe  nijwri  >  ni  eq?u?  
`nte  Cepacte  . 

Qwou; `w nìxrictia-
noc  >  `ntentaio  'en  
\an\umnoc > `nnimen-
ra;  `nte  Pxc?  >  ni  eq?u?  
`nte  Cepacte  . 

Ihc?  Pxc?  Pennou;  >  
pidhmiourgoc  >  af-
cwtp  `n nimainou;  >  ni  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Kalwc  af]ai  `m-
voou >  `m  `pwou  `nnai=  >  
`nte  `pouro  `nte  `pwou  >  

 }٥٣{

  .سبسطية
ــشعوب   ــل ال ك
يفرحون باسم يـسوع    
املسيح يف عيد األقويـاء     

  .يسي سبسطيةقد
ال سيما غلبـوا    
املخالفني وصـنعوا   
ــسي  ــات قدي اآلي

  .سبسطية
ــع  ــا وارف ارمحن
 غـــضبك عنـــا
جننا مـن األعمـال     
الــشريرة الـــيت  

  .للشياطني
تعاليتم كثرياً أيها   
ــود  ــشجعان اجلن ال

ni  eq?u?  `nte  Cepacte  . 
Laoc  niben  eura]i  >  

'en  `vran  `n  Ihc?  Pxc?  >  
'en  `p]ai  `nnijwri  >  ni  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Malicta  ausro  >  
`nnianomoc  >  ouo\  auiri  
`n\anmhini  >  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Nai  nan  ouo\  `wli  >  
`mpekjwnt  `ebol  
\aron  >  na\men  `ebol  
\a  nì\bhou`i  >  et\wou  
`nte  nidemwn  . 

{àp]wi  `ema]w  >  
`wnigenneoc  >  nimatoi  



 }٥٤{

ــسي  ــالبون قدي الغ
  .سبسطية

عظيمة هي كرامتهم   
يف وسط السماء أكثـر     
من مجيـع القديـسني     

  .قديسي سبسطية
هو معيننـا  سيدنا  

أعطنا نـصيباً مـع     
ــسي  ــشهداء قدي ال

  .سبسطية
ــا  ــوا أيه افرح

 نصيح جهراً   املؤمنون
ــشهداء  ــسالم لل ال

  .قديسي سبسطية
بارك شعبك يـا    
يسوع املسيح مـن    

nirefsro  >  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Ouni]; pe poutaio  >  
'en  `qmh;  `nouranoc  >  
`e\ote  nheq?u?  throu  >  
ni  eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Pennhb pe  penbo-
hqoc  >  moi  nan  
`noumeroc  >  nem  ni=  >  
ni  eq?u?  `nte  Cepacte  . 

Ra]i  `w  nipictoc  >  
enw]  `ebol  rhtwc  >  
xere  ni=  >  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

~Cmou  `e  peklaoc  >  `w  
Ihc?  Pxc?  >  eqbe  

 }٥٥{

ــشجعان  ــل ال أج
  .قديسي سبسطية

ــب أن  ــن نطل حن
ــوت  ــذكرنا يف ملك ت
السموات مـن أجـل     
  .تذكار قديسي سبسطية

يا ابن اهللا اغفر لنا     
ـ   ن أجـل   وارمحنا م

طلبام عنا قديـسي    
  .سبسطية

يا اهللا احفظنا من    
الشياطني من أجـل    
ــسي   ــاد قدي جه

  .سبسطية
الـسالم لوالـدة   
اإلله أم يسوع املسيح    

nigenneoc  >  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Ten;\o aripenmeu`i >  
'en ̀tmetouro ̀nnivho`i >  
eqbe  pier̀vmeu`i  >  ni  eq?u?  
`nte  Cepacte  . 

Uioc  Qeoc  xw  nan  
`ebol  >  ouo\  nai  nan  >  
eqbe  nou;\o  `ejwn  >  ni  
eq?u?  `nte  Cepacte  . 

V;  are\  `eron  >  `ebol  
\a  nidemwn  >  eqbe  
niagwn  >  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Xere  ;qeotokoc  >  
`qmau  `n  Ihc>  Pxc?  >  
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ــشهداء  ــسالم لل ال
  .قديسي سبسطية

األنفس نيحها يف   
ملكوتك من أجـل    
ــسي  ــات قدي طلب

  .سبسطية
تأن يا حمب البشر    
  اغفـر يل خطايـاي  
ــدك  ــا عبـ   أنـ
ــر إىل  ــاد أنظ الرم

  .ضعفي
  ..إذا ما اجتمعنا

xere  ni=  >  ni  eq?u?  `nte  
Cepacte  . 

Yuxh màmton nwou 
>  'en  tekmetouro  >  
eqbe  ni;\o  >  ni  eq?u?  ̀nte  
Cepacte  . 

~Wou`n\ht pimairwmi  
>  xw  nh  `ebol  `nnanobi  >  
anok  pekbwk  pikermi  >  
jou]t `ejen 
tametjwbi  . 

Loipon  an]anqwou; ... 

  


