
 اإلثنين حتى السبتمن  قراءات األيام
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 من تصميم     A , B , Cالعالقة بين التقويم الميالدى والقبطي والجداول  

  وبوليس مصر الجديدة لي وتنفيذ القس موسى عطية كاهن بكنيسة مار جرجس ه 

 284الميالدية مخصوم منها عدد هى  السنة 
طريقة  

 الحساب 
 السنة القبطية

 
    

 
 

 
  

 
 

TABLE    A  للسنوات الكبيسة فقط  يستخدم 

 بدون باقى  4التى تقبل القسمة على رقم  مثال …2028 ,2024 ,2020 ,2016 ,2012

 
    

 
 

 
  

 
 

TABLE    B  للسنوات البسيطة فقط  يستخدم 

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

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

 
    

 
 

 
  

 
 

TABLE    C  للسنوات البسيطة فقط  يستخدم 

 3و يكون باقى القسمة   4تقبل القسمة على رقم التى  مثال …2031 ,2027 ,2023 ,2019 ,2015

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

      

 

       

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

        

 القبطى ي و التقويم الميالد العالقة بين  
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TABLE A 

TABLE A 
 

 

 

 

  

            

 بشنس  4
1-Jun 

 برمودة 23
1-May 

 برمهات 23
1-Apr 

 امشير 22
1-Mar 

 طوبة  23
1-Feb 

 كيهك 22
1-Jan 

 Jan-2 كيهك Feb 23-2 طوبة  Mar 24-2 امشير Apr 23-2 برمهات May 24-2 برمودة Jun 24-2 بشنس  25

 Jan-3 كيهك Feb 24-3 طوبة  Mar 25-3 امشير Apr 24-3 برمهات May 25-3 برمودة Jun 25-3 بشنس  26

 Jan-4 كيهك Feb 25-4 طوبة  Mar 26-4 امشير Apr 25-4 برمهات May 26-4 برمودة Jun 26-4 بشنس  27

 Jan-5 كيهك Feb 26-5 طوبة  Mar 27-5 امشير Apr 26-5 برمهات May 27-5 برمودة Jun 27-5 بشنس  28

 Jan-6 كيهك Feb 27-6 طوبة  Mar 28-6 امشير Apr 27-6 برمهات May 28-6 برمودة Jun 28-6 بشنس  29

 Jan-7 كيهك Feb 28-7 طوبة  Mar 29-7 امشير Apr 28-7 برمهات May 29-7 برمودة Jun 29-7 بشنس  30

 Jan-8 كيهك Feb 29-8 طوبة  Mar 30-8 امشير Apr 29-8 برمهات May 30-8 برمودة Jun 30-8 بؤونة  1

 Jan-9 كيهك Feb 30-9 امشير Mar 1-9 امشير Apr 30-9 برمودة May 1-9 بشنس  Jun 1-9 بؤونة  2

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

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

 Jan-12 طوبة  Feb 3-12 امشير Mar 4-12 برمهات Apr 3-12 برمودة May 4-12 بشنس  Jun 4-12 بؤونة  5

 Jan-13 طوبة  Feb 4-13 امشير Mar 5-13 برمهات Apr 4-13 برمودة May 5-13 بشنس  Jun 5-13 بؤونة  6

 Jan-14 طوبة  Feb 5-14 امشير Mar 6-14 برمهات Apr 5-14 برمودة May 6-14 بشنس  Jun 6-14 بؤونة  7

 Jan-15 طوبة  Feb 6-15 امشير Mar 7-15 برمهات Apr 6-15 برمودة May 7-15 بشنس  Jun 7-15 بؤونة  8

 Jan-16 طوبة  Feb 7-16 امشير Mar 8-16 برمهات Apr 7-16 برمودة May 8-16 بشنس  Jun 8-16 بؤونة  9

 Jan-17 طوبة  Feb 8-17 امشير Mar 9-17 برمهات Apr 8-17 برمودة May 9-17 بشنس  Jun 9-17 بؤونة 10

 Jan-18 طوبة  Feb 9-18 امشير Mar 10-18 برمهات Apr 9-18 برمودة May 10-18 بشنس  Jun 10-18 بؤونة 11

 Jan-19 طوبة  Feb 10-19 امشير Mar 11-19 برمهات Apr 10-19 برمودة May 11-19 بشنس  Jun 11-19 بؤونة 12

 بؤونة 13
20-Jun 

 بشنس  12
20-May 

 برمودة 12
20-Apr 

 برمهات 11
20-Mar 

 امشير 12
20-Feb 

 طوبة  11
20-Jan 

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

 Jan-22 طوبة  Feb 13-22 امشير Mar 14-22 برمهات Apr 13-22 برمودة May 14-22 بشنس  Jun 14-22 بؤونة 15

 Jan-23 طوبة  Feb 14-23 امشير Mar 15-23 برمهات Apr 14-23 برمودة May 15-23 بشنس  Jun 15-23 بؤونة 16

 Jan-24 طوبة  Feb 15-24 امشير Mar 16-24 برمهات Apr 15-24 برمودة May 16-24 بشنس  Jun 16-24 بؤونة 17

 Jan-25 طوبة  Feb 16-25 امشير Mar 17-25 برمهات Apr 16-25 برمودة May 17-25 بشنس  Jun 17-25 بؤونة 18

 بؤونة 19
26-Jun 

 بشنس  18
26-May 

 برمودة 18
26-Apr 

 برمهات 17
26-Mar 

 امشير 18
26-Feb 

 طوبة  17
26-Jan 

 Jan-27 طوبة  Feb 18-27 امشير Mar 19-27 برمهات Apr 18-27 برمودة May 19-27 بشنس  Jun 19-27 بؤونة 20

 Jan-28 طوبة  Feb 19-28 امشير Mar 20-28 برمهات Apr 19-28 برمودة May 20-28 بشنس  Jun 20-28 بؤونة 21

 بؤونة 22
29-Jun 

 بشنس  21
29-May 

 برمودة 21
29-Apr 

 برمهات 20
29-Mar 

 امشير 21
29-Feb 

 طوبة  20
29-Jan 

  Mar-30 برمهات Apr 21-30 برمودة May 22-30 بشنس  Jun 22-30 بؤونة 23
 

 Jan-30 طوبة  21

 
 

 بشنس  23
31-May 

 
 

 برمهات 22
31-Mar 

 
 

 طوبة  22
31-Jan 
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TABLE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jul-1 بؤونة Aug 24-1 أبيب  Sep 25-1 مسرى  Oct 26-1 توت Nov 21-1 بابة  Dec 22-1 اتور ه

 Jul-2 بؤونة Aug 25-2 أبيب  Sep 26-2 مسرى  Oct 27-2 توت Nov 22-2 بابة  Dec 23-2 هاتور 23

 Jul-3 بؤونة Aug 26-3 أبيب  Sep 27-3 مسرى  Oct 28-3 توت Nov 23-3 بابة  Dec 24-3 هاتور 24

 Jul-4 بؤونة Aug 27-4 أبيب  Sep 28-4 مسرى  Oct 29-4 توت Nov 24-4 بابة  Dec 25-4 هاتور 25

 Jul-5 بؤونة Aug 28-5 أبيب  Sep 29-5 مسرى  Oct 30-5 توت Nov 25-5 بابة  Dec 26-5 هاتور 26

 Jul-6 بؤونة Aug 29-6 أبيب  Sep 30-6 نسئ Oct 1-6 توت Nov 26-6 بابة  Dec 27-6 هاتور 27

 Jul-7 بؤونة Aug 30-7 مسرى Sep 1-7 نسئ Oct 2-7 توت Nov 27-7 بابة  Dec 28-7 هاتور 28

 Jul-8 أبيب  Aug 1-8 مسرى Sep 2-8 نسئ Oct 3-8 توت Nov 28-8 بابة  Dec 29-8 هاتور 29

 Jul-9 أبيب  Aug 2-9 مسرى Sep 3-9 نسئ Oct 4-9 توت Nov 29-9 بابة  Dec 30-9 هاتور 30

 Jul-10 أبيب  Aug 3-10 مسرى Sep 4-10 نسئ Oct 5-10 توت Nov 30-10 هاتور Dec 1-10 كيهك 1

 Jul-11 أبيب  Aug 4-11 مسرى Sep 5-11 توت Oct 1-11 بابة  Nov 1-11 هاتور Dec 2-11 كيهك 2

 Jul-12 أبيب  Aug 5-12 مسرى Sep 6-12 توت Oct 2-12 بابة  Nov 2-12 هاتور Dec 3-12 كيهك 3

 Jul-13 أبيب  Aug 6-13 مسرى Sep 7-13 توت Oct 3-13 بابة  Nov 3-13 هاتور Dec 4-13 كيهك 4

 Jul-14 أبيب  Aug 7-14 مسرى Sep 8-14 توت Oct 4-14 بابة  Nov 4-14 هاتور Dec 5-14 كيهك 5

 Jul-15 أبيب  Aug 8-15 مسرى Sep 9-15 توت Oct 5-15 بابة  Nov 5-15 هاتور Dec 6-15 كيهك 6

 Jul-16 أبيب  Aug 9-16 مسرى  Sep 10-16 توت Oct 6-16 بابة  Nov 6-16 هاتور Dec 7-16 كيهك 7

 Jul-17 أبيب  Aug 10-17 مسرى  Sep 11-17 توت Oct 7-17 بابة  Nov 7-17 هاتور Dec 8-17 كيهك 8

 Jul-18 أبيب  Aug 11-18 مسرى  Sep 12-18 توت Oct 8-18 بابة  Nov 8-18 هاتور Dec 9-18 كيهك 9

 Jul-19 أبيب  Aug 12-19 مسرى  Sep 13-19 توت Oct 9-19 بابة  Nov 9-19 هاتور Dec 10-19 كيهك 10

 Jul-20 أبيب  Aug 13-20 مسرى  Sep 14-20 توت Oct 10-20 بابة  Nov 10-20 هاتور Dec 11-20 كيهك 11

 Jul-21 أبيب  Aug 14-21 مسرى  Sep 15-21 توت Oct 11-21 بابة  Nov 11-21 هاتور Dec 12-21 كيهك 12

 Jul-22 أبيب  Aug 15-22 مسرى  Sep 16-22 توت Oct 12-22 بابة  Nov 12-22 هاتور Dec 13-22 كيهك 13

 Jul-23 أبيب  Aug 16-23 مسرى  Sep 17-23 توت Oct 13-23 بابة  Nov 13-23 هاتور Dec 14-23 كيهك 14

 Jul-24 أبيب  Aug 17-24 مسرى  Sep 18-24 توت Oct 14-24 بابة  Nov 14-24 هاتور Dec 15-24 كيهك 15

 Jul-25 أبيب  Aug 18-25 مسرى  Sep 19-25 توت Oct 15-25 بابة  Nov 15-25 هاتور Dec 16-25 كيهك 16

 Jul-26 أبيب  Aug 19-26 مسرى  Sep 20-26 توت Oct 16-26 بابة  Nov 16-26 هاتور Dec 17-26 كيهك 17

 Jul-27 أبيب  Aug 20-27 مسرى  Sep 21-27 توت Oct 17-27 بابة  Nov 17-27 هاتور Dec 18-27 كيهك 18

 Jul-28 أبيب  Aug 21-28 مسرى  Sep 22-28 توت Oct 18-28 بابة  Nov 18-28 هاتور Dec 19-28 كيهك 19

 كيهك 20
29-Dec 

 هاتور 20
29-Nov 

 بابة  19
29-Oct 

 توت 19
29-Sep 

 مسرى  23
29-Aug 

 أبيب  22
29-Jul 

 Jul-30 أبيب  Aug 23-30 مسرى  Sep 24-30 توت Oct 20-30 بابة  Nov 20-30 هاتور Dec 21-30 كيهك 21

 Dec-31 كيهك 22
 

 
 Oct-31 بابة  21

 
 

 Jul-31 أبيب  Aug 24-31 مسرى  25
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 Jan-1 كيهك Feb 23-1 طوبة  Mar 24-1 امشير Apr 22-1 برمهات May 23-1 برمودة Jun 23-1 بشنس  24

 Jan-2 كيهك Feb 24-2 طوبة  Mar 25-2 امشير Apr 23-2 برمهات May 24-2 برمودة Jun 24-2 بشنس  25

 Jan-3 كيهك Feb 25-3 طوبة  Mar 26-3 امشير Apr 24-3 برمهات May 25-3 برمودة Jun 25-3 بشنس  26

 Jan-4 كيهك Feb 26-4 طوبة  Mar 27-4 امشير Apr 25-4 برمهات May 26-4 برمودة Jun 26-4 بشنس  27

 Jan-5 كيهك Feb 27-5 طوبة  Mar 28-5 امشير Apr 26-5 برمهات May 27-5 برمودة Jun 27-5 بشنس  28

 Jan-6 كيهك Feb 28-6 طوبة  Mar 29-6 امشير Apr 27-6 برمهات May 28-6 برمودة Jun 28-6 بشنس  29

 Jan-7 كيهك Feb 29-7 طوبة  Mar 30-7 امشير Apr 28-7 برمهات May 29-7 برمودة Jun 29-7 بشنس  30

 Jan-8 كيهك Feb 30-8 امشير Mar 1-8 امشير Apr 29-8 برمهات May 30-8 برمودة Jun 30-8 بؤونة  1

 Jan-9 طوبة  Feb 1-9 امشير Mar 2-9 امشير Apr 30-9 برمودة May 1-9 بشنس  Jun 1-9 بؤونة  2

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

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

 Jan-12 طوبة  Feb 4-12 امشير Mar 5-12 برمهات Apr 3-12 برمودة May 4-12 بشنس  Jun 4-12 بؤونة  5

 Jan-13 طوبة  Feb 5-13 امشير Mar 6-13 برمهات Apr 4-13 برمودة May 5-13 بشنس  Jun 5-13 بؤونة  6

 Jan-14 طوبة  Feb 6-14 امشير Mar 7-14 برمهات Apr 5-14 برمودة May 6-14 بشنس  Jun 6-14 بؤونة  7

 Jan-15 طوبة  Feb 7-15 امشير Mar 8-15 برمهات Apr 6-15 برمودة May 7-15 بشنس  Jun 7-15 بؤونة  8

 Jan-16 طوبة  Feb 8-16 امشير Mar 9-16 برمهات Apr 7-16 برمودة May 8-16 بشنس  Jun 8-16 بؤونة  9

 Jan-17 طوبة  Feb 9-17 امشير Mar 10-17 برمهات Apr 8-17 برمودة May 9-17 بشنس  Jun 9-17 بؤونة 10

 Jan-18 طوبة  Feb 10-18 امشير Mar 11-18 برمهات Apr 9-18 برمودة May 10-18 بشنس  Jun 10-18 بؤونة 11

 Jan-19 طوبة  Feb 11-19 امشير Mar 12-19 برمهات Apr 10-19 برمودة May 11-19 بشنس  Jun 11-19 بؤونة 12

 بؤونة 13
20-Jun 

 بشنس  12
20-May 

 برمودة 12
20-Apr 

 برمهات 11
20-Mar 

 امشير 13
20-Feb 

 طوبة  12
20-Jan 

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

 Jan-22 طوبة  Feb 14-22 امشير Mar 15-22 برمهات Apr 13-22 برمودة May 14-22 بشنس  Jun 14-22 بؤونة 15

 Jan-23 طوبة  Feb 15-23 امشير Mar 16-23 برمهات Apr 14-23 برمودة May 15-23 بشنس  Jun 15-23 بؤونة 16

 بؤونة 17
24-Jun 

 بشنس  16
24-May 

 برمودة 16
24-Apr 

 برمهات 15
24-Mar 

 امشير 17
24-Feb 

 طوبة  16
24-Jan 

 Jan-25 طوبة  Feb 17-25 امشير Mar 18-25 برمهات Apr 16-25 برمودة May 17-25 بشنس  Jun 17-25 بؤونة 18

 Jan-26 طوبة  Feb 18-26 امشير Mar 19-26 برمهات Apr 17-26 برمودة May 18-26 بشنس  Jun 18-26 بؤونة 19

 Jan-27 طوبة  Feb 19-27 امشير Mar 20-27 برمهات Apr 18-27 برمودة May 19-27 بشنس  Jun 19-27 بؤونة 20

 Jan-28 طوبة  Feb 20-28 امشير Mar 21-28 برمهات Apr 19-28 برمودة May 20-28 بشنس  Jun 20-28 بؤونة 21

 Mar-29 برمهات Apr 20-29 برمودة May 21-29 بشنس  Jun 21-29 بؤونة 22
 

 
 Jan-29 طوبة  21

 Mar-30 برمهات Apr 21-30 برمودة May 22-30 بشنس  Jun 22-30 بؤونة 23
 

 
 Jan-30 طوبة  22

 
 

 May-31 بشنس  23
 

 
 Mar-31 برمهات 22

 
 

 Jan-31 طوبة  23
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 Jul-1 بؤونة Aug 24-1 أبيب  Sep 25-1 مسرى  Oct 26-1 توت Nov 21-1 بابة  Dec 22-1 هاتور 22

 هاتور 23
2-Dec 

 بابة  23
2-Nov 

 توت 22
2-Oct 

 مسرى  27
2-Sep 

 أبيب  26
2-Aug 

 بؤونة 25
2-Jul 

 هاتور 24
3-Dec 

 بابة  24
3-Nov 

 توت 23
3-Oct 

 مسرى  28
3-Sep 

 أبيب  27
3-Aug 

 بؤونة 26
3-Jul 

 Jul-4 بؤونة Aug 27-4 أبيب  Sep 28-4 مسرى  Oct 29-4 توت Nov 24-4 بابة  Dec 25-4 هاتور 25

 Jul-5 بؤونة Aug 28-5 أبيب  Sep 29-5 مسرى  Oct 30-5 توت Nov 25-5 بابة  Dec 26-5 هاتور 26

 Jul-6 بؤونة Aug 29-6 أبيب  Sep 30-6 نسئ Oct 1-6 توت Nov 26-6 بابة  Dec 27-6 هاتور 27

 Jul-7 بؤونة Aug 30-7 مسرى Sep 1-7 نسئ Oct 2-7 توت Nov 27-7 بابة  Dec 28-7 هاتور 28

 Jul-8 أبيب  Aug 1-8 مسرى Sep 2-8 نسئ Oct 3-8 توت Nov 28-8 بابة  Dec 29-8 هاتور 29

 Jul-9 أبيب  Aug 2-9 مسرى Sep 3-9 نسئ Oct 4-9 توت Nov 29-9 بابة  Dec 30-9 هاتور 30

 كيهك 1
10-Dec 

 هاتور 1
10-Nov 

 توت 30
10-Oct 

 نسئ 5
10-Sep 

 مسرى 4
10-Aug 

 أبيب  3
10-Jul 

 Jul-11 أبيب  Aug 4-11 مسرى Sep 5-11 توت Oct 1-11 بابة  Nov 1-11 هاتور Dec 2-11 كيهك 2

 كيهك 3
12-Dec 

 هاتور 3
12-Nov 

 بابة  2
12-Oct 

 توت 2
12-Sep 

 مسرى 6
12-Aug 

 أبيب  5
12-Jul 

 Jul-13 أبيب  Aug 6-13 مسرى Sep 7-13 توت Oct 3-13 بابة  Nov 3-13 هاتور Dec 4-13 كيهك 4

 Jul-14 أبيب  Aug 7-14 مسرى Sep 8-14 توت Oct 4-14 بابة  Nov 4-14 هاتور Dec 5-14 كيهك 5

 كيهك 6
15-Dec 

 هاتور 6
15-Nov 

 بابة  5
15-Oct 

 توت 5
15-Sep 

 مسرى 9
15-Aug 

 أبيب  8
15-Jul 

 كيهك 7
16-Dec 

 هاتور 7
16-Nov 

 بابة  6
16-Oct 

 توت 6
16-Sep 

 مسرى  10
16-Aug 

 أبيب  9
16-Jul 

 Jul-17 أبيب  Aug 10-17 مسرى  Sep 11-17 توت Oct 7-17 بابة  Nov 7-17 هاتور Dec 8-17 كيهك 8

 Jul-18 أبيب  Aug 11-18 مسرى  Sep 12-18 توت Oct 8-18 بابة  Nov 8-18 هاتور Dec 9-18 كيهك 9

 Jul-19 أبيب  Aug 12-19 مسرى  Sep 13-19 توت Oct 9-19 بابة  Nov 9-19 هاتور Dec 10-19 كيهك 10

 Jul-20 أبيب  Aug 13-20 مسرى  Sep 14-20 توت Oct 10-20 بابة  Nov 10-20 هاتور Dec 11-20 كيهك 11

 كيهك 12
21-Dec 

 هاتور 12
21-Nov 

 بابة  11
21-Oct 

 توت 11
21-Sep 

 مسرى  15
21-Aug 

 أبيب  14
21-Jul 

 Jul-22 أبيب  Aug 15-22 مسرى  Sep 16-22 توت Oct 12-22 بابة  Nov 12-22 هاتور Dec 13-22 كيهك 13

 كيهك 14
23-Dec 

 هاتور 14
23-Nov 

 بابة  13
23-Oct 

 توت 13
23-Sep 

 مسرى  17
23-Aug 

 أبيب  16
23-Jul 

 كيهك 15
24-Dec 

 هاتور 15
24-Nov 

 بابة  14
24-Oct 

 توت 14
24-Sep 

 مسرى  18
24-Aug 

 أبيب  17
24-Jul 

 Jul-25 أبيب  Aug 18-25 مسرى  Sep 19-25 توت Oct 15-25 بابة  Nov 15-25 هاتور Dec 16-25 كيهك 16

 Jul-26 أبيب  Aug 19-26 مسرى  Sep 20-26 توت Oct 16-26 بابة  Nov 16-26 هاتور Dec 17-26 كيهك 17

 Jul-27 أبيب  Aug 20-27 مسرى  Sep 21-27 توت Oct 17-27 بابة  Nov 17-27 هاتور Dec 18-27 كيهك 18

 Jul-28 أبيب  Aug 21-28 مسرى  Sep 22-28 توت Oct 18-28 بابة  Nov 18-28 هاتور Dec 19-28 كيهك 19

 كيهك 20
29-Dec 

 هاتور 20
29-Nov 

 بابة  19
29-Oct 

 توت 19
29-Sep 

 مسرى  23
29-Aug 

 أبيب  22
29-Jul 

 Jul-30 أبيب  Aug 23-30 مسرى  Sep 24-30 توت Oct 20-30 بابة  Nov 20-30 هاتور Dec 21-30 كيهك 21

 Dec-31 كيهك 22
 

 
 Oct-31 بابة  21

 
 

 Jul-31 أبيب  Aug 24-31 مسرى  25
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 بشنس  24
1-Jun 

 برمودة 23
1-May 

 برمهات 23
1-Apr 

 امشير 22
1-Mar 

 طوبة  24
1-Feb 

 كيهك 23
1-Jan 

 بشنس  25
2-Jun 

 برمودة 24
2-May 

 برمهات 24
2-Apr 

 امشير 23
2-Mar 

 طوبة  25
2-Feb 

 كيهك 24
2-Jan 

 Jan-3 كيهك Feb 25-3 طوبة  Mar 26-3 امشير Apr 24-3 برمهات May 25-3 برمودة Jun 25-3 بشنس  26

 Jan-4 كيهك Feb 26-4 طوبة  Mar 27-4 امشير Apr 25-4 برمهات May 26-4 برمودة Jun 26-4 بشنس  27

 Jan-5 كيهك Feb 27-5 طوبة  Mar 28-5 امشير Apr 26-5 برمهات May 27-5 برمودة Jun 27-5 بشنس  28

 بشنس  29
6-Jun 

 برمودة 28
6-May 

 برمهات 28
6-Apr 

 امشير 27
6-Mar 

 طوبة  29
6-Feb 

 كيهك 28
6-Jan 

 Jan-7 كيهك Feb 29-7 طوبة  Mar 30-7 امشير Apr 28-7 برمهات May 29-7 برمودة Jun 29-7 بشنس  30

 Jan-8 كيهك Feb 30-8 امشير Mar 1-8 امشير Apr 29-8 برمهات May 30-8 برمودة Jun 30-8 بؤونة  1

 Jan-9 طوبة  Feb 1-9 امشير Mar 2-9 امشير Apr 30-9 برمودة May 1-9 بشنس  Jun 1-9 ؤونة ب 2

 بؤونة  3
10-Jun 

 بشنس  2
10-May 

 برمودة 2
10-Apr 

 برمهات 1
10-Mar 

 امشير 3
10-Feb 

 طوبة  2
10-Jan 

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

 Jan-12 طوبة  Feb 4-12 امشير Mar 5-12 برمهات Apr 3-12 برمودة May 4-12 بشنس  Jun 4-12 بؤونة  5

 Jan-13 طوبة  Feb 5-13 امشير Mar 6-13 برمهات Apr 4-13 برمودة May 5-13 بشنس  Jun 5-13 بؤونة  6

 Jan-14 طوبة  Feb 6-14 امشير Mar 7-14 برمهات Apr 5-14 برمودة May 6-14 بشنس  Jun 6-14 بؤونة  7

 Jan-15 طوبة  Feb 7-15 امشير Mar 8-15 برمهات Apr 6-15 برمودة May 7-15 بشنس  Jun 7-15 بؤونة  8

 Jan-16 طوبة  Feb 8-16 امشير Mar 9-16 برمهات Apr 7-16 برمودة May 8-16 بشنس  Jun 8-16 بؤونة  9

 Jan-17 طوبة  Feb 9-17 امشير Mar 10-17 برمهات Apr 8-17 برمودة May 9-17 بشنس  Jun 9-17 بؤونة 10

 Jan-18 طوبة  Feb 10-18 امشير Mar 11-18 برمهات Apr 9-18 برمودة May 10-18 بشنس  Jun 10-18 بؤونة 11

 Jan-19 طوبة  Feb 11-19 امشير Mar 12-19 برمهات Apr 10-19 برمودة May 11-19 بشنس  Jun 11-19 بؤونة 12

 بؤونة 13
20-Jun 

 بشنس  12
20-May 

 برمودة 12
20-Apr 

 برمهات 11
20-Mar 

 امشير 13
20-Feb 

 طوبة  12
20-Jan 

 بؤونة 14
21-Jun 

 بشنس  13
21-May 

 برمودة 13
21-Apr 

 برمهات 12
21-Mar 

 امشير 14
21-Feb 

 طوبة  13
21-Jan 

 Jan-22 طوبة  Feb 14-22 امشير Mar 15-22 برمهات Apr 13-22 برمودة May 14-22 بشنس  Jun 14-22 بؤونة 15

 Jan-23 طوبة  Feb 15-23 امشير Mar 16-23 برمهات Apr 14-23 برمودة May 15-23 بشنس  Jun 15-23 بؤونة 16

 Jan-24 طوبة  Feb 16-24 امشير Mar 17-24 برمهات Apr 15-24 برمودة May 16-24 بشنس  Jun 16-24 بؤونة 17

 بؤونة 18
25-Jun 

 بشنس  17
25-May 

 برمودة 17
25-Apr 

 برمهات 16
25-Mar 

 امشير 18
25-Feb 

 طوبة  17
25-Jan 

 Jan-26 طوبة  Feb 18-26 امشير Mar 19-26 برمهات Apr 17-26 برمودة May 18-26 بشنس  Jun 18-26 بؤونة 19

 Jan-27 طوبة  Feb 19-27 امشير Mar 20-27 برمهات Apr 18-27 برمودة May 19-27 بشنس  Jun 19-27 بؤونة 20

 Jan-28 طوبة  Feb 20-28 امشير Mar 21-28 برمهات Apr 19-28 برمودة May 20-28 بشنس  Jun 20-28 بؤونة 21

 بؤونة 22
29-Jun 

 بشنس  21
29-May 

 برمودة 21
29-Apr 

 برمهات 20
29-Mar 

  
  

 طوبة  21
29-Jan 

 Jan-30 طوبة  Mar     22-30 برمهات Apr 21-30 برمودة May 22-30 بشنس  Jun 22-30 بؤونة 23

 
  

 نس بش 23
31-May 

 
 

 برمهات 22
31-Mar 

  
  

 طوبة  23
31-Jan 
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 Jul-1 بؤونة Aug 24-1 أبيب  Sep 25-1 مسرى  Oct 26-1 توت Nov 20-1 بابة  Dec 21-1 هاتور 21

 Jul-2 بؤونة Aug 25-2 أبيب  Sep 26-2 مسرى  Oct 27-2 توت Nov 21-2 بابة  Dec 22-2 هاتور 22

 Jul-3 بؤونة Aug 26-3 أبيب  Sep 27-3 مسرى  Oct 28-3 توت Nov 22-3 بابة  Dec 23-3 هاتور 23

 Jul-4 بؤونة Aug 27-4 أبيب  Sep 28-4 مسرى  Oct 29-4 توت Nov 23-4 بابة  Dec 24-4 هاتور 24

 Jul-5 بؤونة Aug 28-5 أبيب  Sep 29-5 مسرى  Oct 30-5 توت Nov 24-5 بابة  Dec 25-5 هاتور 25

 Jul-6 بؤونة Aug 29-6 أبيب  Sep 30-6 نسئ Oct 1-6 توت Nov 25-6 بابة  Dec 26-6 هاتور 26

 Jul-7 بؤونة Aug 30-7 مسرى Sep 1-7 نسئ Oct 2-7 توت Nov 26-7 بابة  Dec 27-7 هاتور 27

 Jul-8 أبيب  Aug 1-8 مسرى Sep 2-8 نسئ Oct 3-8 توت Nov 27-8 بابة  Dec 28-8 هاتور 28

 هاتور 29
9-Dec 

 بابة  29
9-Nov 

 توت 28
9-Oct 

 نسئ 4
9-Sep 

 مسرى 3
9-Aug 

 أبيب  2
9-Jul 

 Jul-10 أبيب  Aug 3-10 مسرى Sep 4-10 نسئ Oct 5-10 توت Nov 29-10 بابة  Dec 30-10 هاتور 30

 Jul-11 أبيب  Aug 4-11 مسرى Sep 5-11 نسئ Oct 6-11 توت Nov 30-11 هاتور Dec 1-11 كيهك 1

 Jul-12 أبيب  Aug 5-12 مسرى Sep 6-12 توت Oct 1-12 بابة  Nov 1-12 هاتور Dec 2-12 كيهك 2

 Jul-13 أبيب  Aug 6-13 مسرى Sep 7-13 توت Oct 2-13 بابة  Nov 2-13 هاتور Dec 3-13 كيهك 3

 Jul-14 أبيب  Aug 7-14 مسرى Sep 8-14 توت Oct 3-14 بابة  Nov 3-14 هاتور Dec 4-14 كيهك 4

 Jul-15 أبيب  Aug 8-15 مسرى Sep 9-15 توت Oct 4-15 بابة  Nov 4-15 هاتور Dec 5-15 كيهك 5

 Jul-16 أبيب  Aug 9-16 مسرى  Sep 10-16 توت Oct 5-16 بابة  Nov 5-16 هاتور Dec 6-16 كيهك 6

 كيهك 7
17-Dec 

 هاتور 7
17-Nov 

 بابة  6
17-Oct 

 توت 6
17-Sep 

 مسرى  11
17-Aug 

 أبيب  10
17-Jul 

 Jul-18 أبيب  Aug 11-18 مسرى  Sep 12-18 توت Oct 7-18 بابة  Nov 7-18 هاتور Dec 8-18 كيهك 8

 كيهك 9
19-Dec 

 هاتور 9
19-Nov 

 بابة  8
19-Oct 

 توت 8
19-Sep 

 مسرى  13
19-Aug 

 أبيب  12
19-Jul 

 Jul-20 أبيب  Aug 13-20 مسرى  Sep 14-20 توت Oct 9-20 بابة  Nov 9-20 هاتور Dec 10-20 كيهك 10

 كيهك 11
21-Dec 

 هاتور 11
21-Nov 

 بابة  10
21-Oct 

 توت 10
21-Sep 

 مسرى  15
21-Aug 

 أبيب  14
21-Jul 

 كيهك 12
22-Dec 

 هاتور 12
22-Nov 

 بابة  11
22-Oct 

 توت 11
22-Sep 

 مسرى  16
22-Aug 

 أبيب  15
22-Jul 

 Jul-23 أبيب  Aug 16-23 مسرى  Sep 17-23 توت Oct 12-23 بابة  Nov 12-23 هاتور Dec 13-23 كيهك 13

 Jul-24 أبيب  Aug 17-24 مسرى  Sep 18-24 توت Oct 13-24 بابة  Nov 13-24 هاتور Dec 14-24 كيهك 14

 Jul-25 أبيب  Aug 18-25 مسرى  Sep 19-25 توت Oct 14-25 بابة  Nov 14-25 هاتور Dec 15-25 كيهك 15

 Jul-26 أبيب  Aug 19-26 مسرى  Sep 20-26 توت Oct 15-26 بابة  Nov 15-26 هاتور Dec 16-26 كيهك 16

 Jul-27 أبيب  Aug 20-27 مسرى  Sep 21-27 توت Oct 16-27 بابة  Nov 16-27 هاتور Dec 17-27 كيهك 17

 Jul-28 أبيب  Aug 21-28 مسرى  Sep 22-28 توت Oct 17-28 بابة  Nov 17-28 هاتور Dec 18-28 كيهك 18

 Jul-29 أبيب  Aug 22-29 مسرى  Sep 23-29 توت Oct 18-29 بابة  Nov 18-29 هاتور Dec 19-29 كيهك 19

 Jul-30 أبيب  Aug 23-30 مسرى  Sep 24-30 توت Oct 19-30 بابة  Nov 19-30 هاتور Dec 20-30 كيهك 20

 Jul-31 أبيب  Aug 24-31 مسرى  Oct    25-31 بابة  Dec     20-31 كيهك 21
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 القراءات اليومية  1جدول
 أمشير  طوبة كيهك  هاتور  بابة  توت   اليوم 

 هاتور  9 طوبة 1 هاتور  17 أبيب  3 طوبة  30 توت  1  1
 أمشير  2 أبيب  3 بؤونة  16 هاتور  29 أبيب  3 توت  2  2
 بشنس  20 طوبة 3 بشنس  1 هاتور  9 هاتور  17 أبيب  3  3
 بابة  22 طوبة 4 أبيب  5 هاتور  28 برمهات  13 توت  8  4
 بابة  27 هاتور  25 توت  8 هاتور  27 هاتور  17 طوبة  30  5
 هاتور  15 طوبة 6 أبيب  3 هاتور  17 طوبة  30 توت  8  6
 أبيب  3 هاتور  17 أمشير  2 برمودة  23 بشنس  20 أبيب  3  7
 طوبة 6 أبيب  3 برمهات  13 هاتور  8 هاتور  25 توت  8  8
 مسرى  3 بابة  27 طوبة  22 هاتور  9 هاتور  17 هاتور  28  9
 أبيب  5 طوبة  10 هاتور  28 طوبة  30 برمهات  13 طوبة  30  10
 هاتور  29 طوبة  11 بؤونة  16 توت  26 أبيب  3 برمودة  27  11
 بشنس  20 طوبة  12 بشنس  20 هاتور  12 بابة  12 هاتور  9  12
 برمودة  27 طوبة  13 توت  26 أبيب  3 بشنس  20 هاتور  17  13
 هاتور  17 بشنس  20 برمودة  27 هاتور  28 بابة  14 مسرى  3  14
 بؤونة  16 توت  8 هاتور  17 هاتور  15 أبيب  20 طوبة 1  15
 توت  26 برمودة  27 هاتور  27 بؤونة  16 هاتور  29 توت  16  16
 برمودة  27 بؤونة  16 مسرى  3 هاتور  17 أبيب  3 توت  17  17
 هاتور  17 هاتور  28 بابة  22 أبيب  5 هاتور  29 توت  18  18
 بشنس  20 هاتور  22 هاتور  28 برمهات  13 أبيب  20 توت  19  19
 هاتور  29 طوبة 1 توت  8 برمودة  30 امشير  2 طوبة  30  20
 أبيب  5 بشنس  1 أبيب  5 هاتور  17 توت  8 توت  21  21
 هاتور  28 طوبة  22 كيهك  22 هاتور  22 بابة  22 برمودة  27  22
 برمودة  27 هاتور  28 كيهك 23 هاتور  28 هاتور  28 توت  21  23
 هاتور  28 طوبة  30 طوبة 4 هاتور  24 طوبة  22 طوبة 1  24
 أبيب  20 بشنس  20 أمشير  2 هاتور  25 بشنس  20 توت  8  25
 توت  8 طوبة  26 طوبة  30 هاتور  22 طوبة 1 توت  26  26
 هاتور  17 برمودة  27 هاتور  28 هاتور  27 بابة  27 هاتور  22  27
 أبيب  20 هاتور  15 هك كي  28 هاتور  28 هاتور  25 هاتور  22  28
 طوبة 4 طوبة  30 كيهك  29 هاتور  29 هاتور  27 طوبة  30  29
 بؤونة  2 طوبة  30 كيهك  30 أبيب  3 برمودة  30 هاتور  17  30
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 القراءات اليومية  1جدول تابع 
 نسىء مسرى  أبيب  بؤونة بشنس  برمودة  برمهات   اليوم 
 نسئ  1 هاتور  15 طوبة  30 طوبة 1 بشنس  1 بشنس  20 هاتور  22  1
 نسئ  2 طوبة  30 برمودة  30 بؤونة  2 مسرى  3 أبيب  20 هاتور  28  2
 نسئ  3 مسرى  3 ابيب  3 هاتور  28 طوبة 1 أبيب  3 هاتور  29  3
 نسئ  4 توت  8 هاتور  15 هاتور  15 هاتور  29 هاتور  22 هاتور  9  4
 هاتور  28 طوبة  26 أبيب  5 طوبة  22 توت  8 توت  8 هاتور  28  5
 نسئ  6 طوبة  30 طوبة 1 أبيب  20 برمودة  23 طوبة  30 هاتور  27  6
  توت  26 أمشير  2 برمودة  23 أبيب  3 توت  8 هاتور  22  7

  بشنس  10 بابة  27 بشنس  24 برمودة  23 طوبة  30 أبيب  5  8

  هاتور  15 برمودة  30 توت  8 توت  16 طوبة  22 بشنس  20  9

  هاتور  27 هاتور  28 هاتور  22 بشنس  10 بشنس  20 توت  17  10

  هاتور  28 برمودة  27 برمودة  27 هاتور  28 طوبة  30 توت  21  11

  توت  17 هاتور  15 هاتور  12 هاتور  17 أبيب  3 هاتور  29  12

  مسرى  13 هاتور  28 نسئ  3 طوبة  22 هاتور  22 برمهات  13  13

  هاتور  17 بابة  27 هاتور  28 مسرى  3 هاتور  29 توت  21  14

  طوبة  30 مسرى  3 هاتور  15 بابة  12 طوبة 1 طوبة  30  15

  بشنس  1 طوبة 4 بؤونة  16 طوبة 4 طوبة 4 هاتور  29  16

  مسرى  17 طوبة  30 طوبة  22 هاتور  28 أبيب  5 هاتور  28  17

  أبيب  3 أبيب  5 هاتور  29 بابة  27 برمودة  27 أبيب  20  18

  بابة  27 هاتور  22 برمودة  23 طوبة  22 هاتور  28 طوبة 1  19

  هاتور  22 أبيب  20 توت  8 بشنس  20 أبيب  20 هاتور  29  20

  طوبة  30 برمهات  13 بشنس  1 مسرى  3 توت  21 مسرى  13  21

  توت  8 برمودة  27 هاتور  22 طوبة 1 هاتور  29 أبيب  3  22

  برمودة  23 هاتور  27 طوبة  22 برمودة  30 برمودة  23 توت  8  23

  هاتور  28 هاتور  15 مسرى  3 بشنس  24 أبيب  20 هاتور  29  24

  مسرى  25 هاتور  25 طوبة 1 هاتور  25 طوبة  30 بابة  14  25

  مسرى  26 توت  8 توت  8 بشنس  26 أبيب  20 طوبة  30  26

  برمودة  23 برمودة  23 برمودة  30 هاتور  28 برمودة  27 بابة  27  27

  مسرى  28 طوبة  30 أبيب  3 هاتور  17 هاتور  25 توت  16  28

  مسرى  29 أبيب  5 بشنس  20 مسرى  3 طوبة 1 برمهات  29  29

  مسرى  30 هاتور  22 بؤونة  30 أبيب  3 برمودة  30 كيهك  22  30

 
 
 
 



 اإلثنين حتى السبتمن  قراءات األيام
 

 
11 

 القراءات اليومية  2جدول
 

 
 
 
 

 برمهات  امشير  طوبة  كيهك  هاتور  بابة  توت 
 القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم
1 

 1 توت 1 توت 
 بابة

30 
 طوبة 

1 
 1 أبيب 3 هاتور 

 كيهك
17 

 هاتور 
1 

 1 طوبة  1 طوبة 
 امشير 

9 
 هاتور 

1 
 برمهات 

22 
 هاتور 

2 
 توت 

2 
 توت 

2 
 بابة

3 
 أبيب 

2 
 هاتور 

29 
 هاتور 

2 
 كيهك

16 
 بؤونة

2 
 طوبة 

 2 أبيب 3
 امشير 

2 
 امشير 

2 
 برمهات 

28 
 هاتور 

3 
 أبيب 3 توت 

3 
 بابة

17 
 هاتور 

3 
 هاتور 

9 
 هاتور 

3 
 كيهك

1 
 بشنس

3 
 طوبة  3 طوبة 

3 
 امشير 

20 
 بشنس

3 
 برمهات 

29 
 هاتور 

4 
 4 توت 8 توت 

 بابة
13 

 رمهات ب
4 

 هاتور 
28 

 هاتور 
4 

 كيهك
5 

 أبيب 
4 

 4 طوبة  4 طوبة 
 امشير 

22 
 بابة

4 
 برمهات 

9 
 هاتور 

5 
 توت 

30 
 طوبة 

5 
 بابة

17 
 هاتور 

5 
 هاتور 

27 
 هاتور 

5 
 كيهك

8  
 توت 

5 
 طوبة 

25 
 هاتور 

5 
 امشير 

27 
 بابة

5 
 برمهات 

28 
 هاتور 

6 
 توت 

 6 توت 8
 بابة

30 
 طوبة 

6 
 هاتور 

17 
 هاتور 

6 
 كيهك

3 
 أبيب 

6 
 طوبة 

 6 طوبة  6
 امشير 

15 
 هاتور 

6 
 برمهات 

27 
 هاتور 

7 
 توت 

 أبيب 3
7 
 بابة

20 
 بشنس

7 
 هاتور 

23 
 برمودة 

7 
 كيهك

 امشير 2
7 

 طوبة 
17 

 هاتور 
7 

 امشير 
 أبيب 3

7 
 برمهات 

22 
 هاتور 

8 
 8 توت 8 توت 

 بابة
25 
 هاتور 

8 
 هاتور 

8 
 هاتور 

8 
 كيهك

13 
 برمهات 

8 
 8 أبيب 3 طوبة 

 8 طوبة  6 امشير 
 برمهات 

5 
 أبيب 

9 
 توت 

28 
 هاتور 

9 
 بابة

17 
 هاتور 

9 
 هاتور 

9 
 هاتور 

9 
 كيهك

22 
 طوبة 

9 
 طوبة 

27 
 بابة

9 
 امشير 

3 
 مسرى 

9 
 برمهات 

20 
 بشنس

10 
 توت 

30 
 طوبة 

10 
 بابة

13 
 برمهات 

10 
 هاتور 

30 
 طوبة 

10 
 كيهك

28 
 هاتور 

10 
 طوبة 

10 
 طوبة 

10 
 أبيب 5 امشير 

10 
 توت  17 برمهات 

11 
 توت 

27 
 برمودة 

11 
 بابة

3 
 أبيب 

11 
 هاتور 

26 
 توت 

11 
 كيهك

16 
 بؤونة

11 
 طوبة 

11 
 طوبة 

11 
 امشير 

29 
 هاتور 

11 
 توت  21 برمهات 

12 
 توت 

9 
 هاتور 

12 
 بابة

 12 بابة 12
 هاتور 

12 
 هاتور 

12 
 كيهك

20 
 بشنس

12 
 طوبة 

12 
 طوبة 

12 
 امشير 

20 
 بشنس

12 
 برمهات 

29 
 هاتور 

13 
 توت 

17 
 هاتور 

13 
 بابة

20 
 بشنس

13 
 هاتور 

3 
 أبيب 

13 
 كيهك

 13 توت  26
 طوبة 

13 
 طوبة 

13 
 امشير 

27 
 برمودة 

13 
 برمهات 

13 
 برمهات 

14 
 توت 

3 
 مسرى 

14 
 بابة 14 بابة

14 
 هاتور 

28 
 هاتور 

14 
 كيهك

27 
 برمودة 

14 
 طوبة 

20 
 بشنس

14 
 امشير 

17 
 هاتور 

14 
 توت  21 برمهات 

15 
 15 طوبة  1 توت 

 بابة
20 
 أبيب 

15 
 هاتور 

15 
 هاتور 

15 
 كيهك

17 
 هاتور 

15 
 15 توت 8 طوبة 

 امشير 
16 
 بؤونة

15 
 برمهات 

30 
 طوبة 
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 1 القراءات اليومية 2جدول تابع 

 
 

 
 
 

 برمهات  تابع امشير  تابع طوبة  تابع كيهك  تابع هاتور  تابع بابة  تابع توت  تابع
 القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم
16 
 توت 

16 
 توت 

16 
 بابة

92 
 هاتور 

16 
 هاتور 

16 
 بؤونة

16 
 كيهك

27 
 هاتور 

16 
 طوبة 

27 
 برمودة 

16 
 امشير 

26 
 توت 

16 
 برمهات 

92 
 هاتور 

17 
 توت 

17 
 توت 

17 
 بابة

 17 أبيب 3
 هاتور 

17 
 هاتور 

17 
 كيهك

3 
 مسرى 

17 
 طوبة 

16 
 بؤونة

17 
 امشير 

27 
 برمودة 

17 
 برمهات 

28 
 هاتور 

18 
 توت 

18 
 توت 

18 
 بابة

92 
 هاتور 

18 
 هاتور 

5 
 أبيب 

18 
 كيهك

22 
 بابة

18 
 طوبة 

28 
 هاتور 

18 
 امشير 

17 
 هاتور 

18 
 برمهات 

20 
 أبيب 

19 
 توت 

19 
 توت 

19 
 بابة

20 
 أبيب 

19 
 هاتور 

31 
 برمهات 

19 
 كيهك

28 
 هاتور 

19 
 طوبة 

22 
 هاتور 

19 
 امشير 

20 
 بشنس

19 
 طوبة  1 برمهات 

20 
 توت 

30 
 طوبة 

20 
 بابة

2 
 امشير 

20 
 هاتور 

30 
 برمودة 

20 
 كيهك

 20 توت 8
 طوبة 

1 
 طوبة 

20 
 امشير 

29 
 هاتور 

20 
 برمهات 

29 
 هاتور 

21 
 توت 

21 
 توت 

21 
 توت 8 بابة

21 
 هاتور 

17 
 هاتور 

21 
 أبيب 5 كيهك

21 
 طوبة 

1 
 بشنس

21 
 أبيب 5 امشير 

21 
 برمهات 

13 
 مسرى 

22 
 توت 

27 
 برمودة 

22 
 بابة

22 
 بابة

22 
 هاتور 

22 
 هاتور 

22 
 كيهك

22 
 كيهك

22 
 طوبة 

22 
 طوبة 

22 
 امشير 

28 
 هاتور 

22 
 برمهات 

3 
 أبيب 

23 
 توت 

21 
 توت 

23 
 بابة

82 
 هاتور 

23 
 هاتور 

28 
 هاتور 

23 
 كيهك

23 
 كيهك

23 
 طوبة 

28 
 هاتور 

23 
 امشير 

27 
 برمودة 

23 
 برمهات 

8 
 توت 

24 
 توت 

1 
 طوبة 

24 
 بابة

22 
 طوبة 

24 
 هاتور 

24 
 هاتور 

24 
 كيهك

4 
 طوبة 

24 
 طوبة 

03 
 طوبة 

24 
 امشير 

28 
 هاتور 

24 
 برمهات 

29 
 هاتور 

25 
 توت 8 توت 

25 
 بابة

20 
 بشنس

25 
 هاتور 

25 
 هاتور 

25 
 كيهك

2 
 امشير 

25 
 طوبة 

20 
 بشنس

25 
 امشير 

20 
 أبيب 

25 
 بابة 41 برمهات 

26 
 توت 

26 
 توت 

26 
 بابة

1 
 طوبة 

26 
 هاتور 

22 
 هاتور 

26 
 كيهك

30 
 طوبة 

26 
 طوبة 

26 
 طوبة 

26 
 26 توت 8 امشير 

 برمهات 
03 

 طوبة 
27 
 توت 

22 
 هاتور 

27 
 بابة

27 
 بابة

27 
 هاتور 

27 
 هاتور 

27 
 كيهك

28 
 هاتور 

27 
 طوبة 

27 
 برمودة 

27 
 امشير 

17 
 هاتور 

27 
 بابة 27 برمهات 

28 
 توت 

22 
 هاتور 

28 
 بابة

52 
 هاتور 

28 
 هاتور 

28 
 هاتور 

28 
 كيهك

28 
 كيهك

28 
 طوبة 

15 
 هاتور 

28 
 امشير 

20 
 أبيب 

28 
 برمهات 

61 
 توت 

29 
 توت 

30 
 طوبة 

29 
 بابة

72 
 هاتور 

29 
 هاتور 

29 
 هاتور 

29 
 كيهك

92 
 كيهك

29 
 طوبة 

03 
 طوبة 

29 
 امشير 

4 
 طوبة 

29 
 برمهات 

29 
 برمهات 

30 
 توت 

17 
 هاتور 

30 
 بابة

30 
 برمودة 

30 
 هاتور 

3 
 أبيب 

30 
 كيهك

30 
 كيهك

30 
 طوبة 

30 
 طوبة 

30 
 امشير 

2 
 بؤونة

30 
 برمهات 

22 
 كيهك
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 2 القراءات اليومية 2جدول تابع 

 

 

 نسئ  مسرى  أبيب  بؤونة  بشنس  برمودة 
 القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم

 20 برمودة  1
 بشنس

 15 مسرى  1 طوبة  30 أبيب 1 طوبة  1 بؤونة 1 بشنس 1 بشنس 1
 هاتور 

 نسئ  1 نسئ  1

 برمودة  2
 أبيب  20

 بشنس 2
 مسرى  3

 بؤونة 2
 بؤونة 2

 30 أبيب 2
 برمودة 

 مسرى  2
 طوبة  30

 نسئ  2
 نسئ  2

 برمودة  3
 أبيب 3

 بشنس 3
 طوبة  1

 28 بؤونة 3
 هاتور 

 أبيب 3
 أبيب 3

 مسرى  3
 مسرى  3

 نسئ  3
 نسئ  3

 22 ودة برم 4
 هاتور 

 29 بشنس 4
 هاتور 

 15 بؤونة 4
 هاتور 

 15 أبيب 4
 هاتور 

  8 مسرى  4
 توت 

 نسئ  4 نسئ  4

 28 نسئ  5 طوبة  26 مسرى  5 أبيب 5 أبيب 5 طوبة  22 بؤونة 5 توت 8 بشنس 5 توت 8 برمودة  5
 هاتور 

 برمودة  6
 طوبة  30

 23 بشنس 6
 برمودة 

 بؤونة 6
 أبيب  02

 أبيب 6
 طوبة  1

 مسرى  6
 طوبة  30

 نسئ  6
 نسئ  6

 23 بؤونة 7 أبيب 3 بشنس 7 توت 8 برمودة  7
 برمودة 

  26 مسرى  7 امشير 2 أبيب 7
 توت 

 
 

 23 بشنس 8 طوبة  30 ودة برم 8
 برمودة 

 24 بؤونة 8
 بشنس

 10 مسرى  8 بابة 27 أبيب 8
 بشنس

 
 

 30 أبيب 9 توت 8 بؤونة 9 توت  16 بشنس 9 طوبة  22 ودة برم 9
 برمودة 

 15 مسرى  9
 هاتور 

  

10 
 برمودة 

20 
 بشنس

10 
 بشنس

10 
 بشنس

10 
 بؤونة

22 
 هاتور 

 28 أبيب  10
 هاتور 

10 
 مسرى 

27 
   هاتور 

11 
 11 طوبة  30 ة برمود

 بشنس
28 

 هاتور 
11 
 بؤونة

27 
 برمودة 

 27 أبيب  11
 برمودة 

11 
 مسرى 

28 
   هاتور 

12 
 أبيب 3 برمودة 

12 
 بشنس

17 
 هاتور 

12 
 بؤونة

12 
 هاتور 

 15 أبيب  12
 هاتور 

12 
 مسرى 

17  
   توت 

13 
 ة برمود

22 
 هاتور 

13 
 بشنس

 13 طوبة  22
 بؤونة

 28 أبيب  13 نسئ  3
 هاتور 

13 
 مسرى 

13 
 مسرى 

  

14 
 ة برمود

29 
 هاتور 

14 
 مسرى  3 بشنس

14 
 بؤونة

28 
 هاتور 

 أبيب  14
 بابة 27

14 
 مسرى 

17 
   هاتور 

15 
 15 طوبة  1 ة برمود

 15 بابة 12 بشنس
 بؤونة

15 
 هاتور 

 15 مسرى  3 أبيب  15
 مسرى 

   طوبة  30
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 3 القراءات اليومية 2جدول تابع 
 

 
 
 
 

  مسرى  تابع أبيب  تابع بؤونة  تابع بشنس  تابع برمودة  تابع
   القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم القراءة  اليوم
16 

 16 طوبة  4 برمودة 
 16 طوبة  4 بشنس

 بؤونة
16 
 بؤونة

 16 طوبة  4 أبيب  16
 مسرى 

   بشنس 1

17 
 برمودة 

 17 أبيب 5
 بشنس

28 
 هاتور 

17 
 بؤونة

 17 طوبة  30 أبيب  17 طوبة  22
 مسرى 

17 
 مسرى 

  

18 
 برمودة 

27 
 برمودة 

18 
 بابة 72 بشنس

18 
 بؤونة

29 
 هاتور 

 5 أبيب  18
 أبيب 

18 
 مسرى 

   أبيب 3

19 
 برمودة 

28 
 هاتور 

19 
 19 طوبة  22 بشنس

 بؤونة
23 

 برمودة 
 22 أبيب  19

 هاتور 
19 

 مسرى 
   بابة 27

20 
 برمودة 

 20 أبيب  20
 بشنس

20 
 بشنس

20 
 بؤونة

 20 أبيب  20 أبيب  20 توت 8
 مسرى 

22 
 هاتور 

  

21 
 توت  21 برمودة 

21 
 مسرى  3 بشنس

21 
 بشنس 1 بؤونة

 13 أبيب  21
 برمهات 

21 
 مسرى 

   طوبة  30

22 
 برمودة 

29 
 هاتور 

22 
 22 طوبة  1 بشنس

 بؤونة
22 
 هاتور 

 27 أبيب  22
 برمودة 

22 
 مسرى 

8  
   توت 

23 
 برمودة 

23 
 برمودة 

23 
 بشنس

30 
 برمودة 

23 
 27 أبيب  23 طوبة  22 بؤونة

 هاتور 
23 

 مسرى 

23 
   برمودة 

24 
 برمودة 

 24 أبيب  20
 بشنس

24 
 بشنس

24 
 بؤونة

 15 أبيب  24 مسرى  3
 هاتور 

24 
 مسرى 

28 
 هاتور 

  

25 
 طوبة  30 برمودة 

25 
 بشنس

25 
 هاتور 

25 
 طوبة  1 بؤونة

 25 أبيب  25
 هاتور 

25 
 مسرى 

25 
   مسرى 

26 
 26 أبيب  20 برمودة 

 بشنس
26 

 بشنس
26 
  8 أبيب  26 توت 8 بؤونة

 توت 
26 

 مسرى 

26 
   مسرى 

27 
 برمودة 

27 
 برمودة 

27 
 بشنس

28 
 هاتور 

27 
 بؤونة

30 
 برمودة 

 23 أبيب  27
 برمودة 

27 
 مسرى 

23 
   برمودة 

28 
 برمودة 

25 
 هاتور 

28 
 بشنس

17 
 هاتور 

28 
 بؤونة

 28 طوبة  30 أبيب  28 أبيب 3
 مسرى 

28 
 مسرى 

  

29 
 طوبة  1 برمودة 

29 
 مسرى  3 بشنس

29 
 بؤونة

20 
 بشنس

 5 أبيب  29
 أبيب 

29 
 مسرى 

29 
   مسرى 

30 
 برمودة 

30 
 برمودة 

30 
 30 أبيب 3 بشنس

 بؤونة
30 
 بؤونة

 22 أبيب  30
 هاتور 

30 
 مسرى 

30 
   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

ى   ر
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 26  
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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 نظام القراءات في 
 القطمارس السنوي الدوار

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 
اطسدددددددددددددد د   م د  ءاا اي  يوجد  هذد ا اطمارد قر ءاا اي م د ث ان / ا ث اطء  د   ث اءق/ د   ث اط رلج ث اط ر د  ث   -1

 اءح د فلذ  ءار قر آخا  ستمل 
ءاا اي ه ا اطمار قر  اتبا  ب طسددددددددد/ سددددددددد ق  فلو   ي  اط /لسددددددددد  تات ل ف  يوث ه  ا  مح  اط دددددددددذ ا  ت    -2

 اطماا اي ف  ه ا اط وث  لذ  تتا ث عا انست ذ د واآلالث وحرل اطصل ب 
 ل ه  ا  مح  اط دددددذ ا  يمام ي ج اطماا اي اطت  ف  ه ا اطمار قر يوج  يظ ث  سدددددرس الانسدددددت حال ف لر  يات -3

 يستل ذ  مي يمام ءاا اي مح  م  ث انحت  ل ب ذ   
 مثال آخر:

  ذك ث  20  ذك ث  5ب به ث  21توي ث  25توي ث  6تويث  4توي هو ع   يل ح   وسس اط/    وم  ث   8يوث  
هؤويه ث 20هؤويه ث   9ب /ج ث  5ها وده ث  7ها وده ث  5ها ذ ي ث   23م   ا ث  26طو/  ث   15  ذك ث  23
توي   8 سا  ه   لذ  م  ث معل د خ ص  بأي ل   ط طك يمام ف ذ  ءاا ة  22 سا  ث   4مه ب ث  26هؤويه ث   26

 وسس اط/   وهو ع   يل ح  
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 اليوم األول من شهر توت
 عيد رأس السنة القبطية )النيروز( 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات: 

 مزمور العشييييية:
 إنجيل العشييييييية: 
بييييياكيير:   مييزمييور 
بييييياكير:  إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس:

 

 ( 2،  1:  95)مز 
 (52-44:13)مت
 (1:  97)مز 
 (22-18:2)مر

 (13:6-11:5كو2)

 الييييييكيييييياثييييييولييييييييييييي ييييييو :  
 اإلبيييييييييركسييييييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييييل القيييداس:
اليييييقيييييداس:   إنيييييجيييييييييييل 

 

 (17-7:2يو1)
 (34-16:17)أع
 (11،12: 64)مز
 (30-14:4)لو

 - (:30- 14:4القداس )لوإنجيل 
وِح ِإَلى اْلَجِليِل َوَخَرَج َخَبٌر َعْنُه ِفي َجِميِع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة.  -14"    َوَرَجَع َيُسوُع ِبُقوَِّة الرُّ

دًاِمَن اْلَجِميِع.   -15  َوَكاَ  ُيَعلِ ُم ِفي َمَجاِمِعِهْم ُمَمجَّ
ْبِت َوَقاَم ِلَيْقَرَأ. َوَجاَء ِإَلى النَّاِصَرِة َحْيُث َكاَ   -16  َقْد َتَربَّى. َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدِتِه َيْوَم السَّ
ْفَر َوَجَد اْلَمْوِضَع الَِّذي َكاَ  َمْكُتوبًاِفيِه:.   -17 . َوَلمَّا َفَتَح السِ   َفُدِفَع ِإَلْيِه ِسْفُر ِإَشْعَياَء النَِّبيِ 
بِ  َعَليَّ أَلنَّهُ   -18 َر اْلَمَساِكيَن َأْرَسَلِني أَلْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب أُلَناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن  »ُروُح الرَّ َمَسَحِني ألَُبشِ 

يَِّة.  ِباإِلْطاَلِق وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِ 
بِ  اْلَمْقُبوَلِة«.  -19  َوَأْكِرَز ِبَسَنِة الرَّ
ْفَر َوَسلََّمُه ِإَلى اْلَخاِدِم َوَجَلَس. َوَجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع َكاَنْت ُعُيوُنُهْم َشاِخَصًةِإَليْ  ُثمَّ   -20  ِه. َطَوى السِ 
 َفاْبَتَدَأ َيُقوُل َلُهْم: »ِإنَُّه اْلَيْوَم َقْد َتمَّ َهَذا اْلَمْكُتوُب ِفي َمَساِمِعُ ْم«.   -21
ْعَمِة اْلَخاِرَجِة ِمْن َفِمِه َوَيُقوُلوَ : »َأَلْيَس َهَذا اْبَن َوَكاَ  اْلَجِميُع يَ   -22 ُبوَ  ِمْن َكِلَماِت النِ  ْشَهُدوَ  َلُه َوَيَتَعجَّ

 ُيوُسَف؟«. 
نَُّه َجَرى ِفي  َفَقاَل َلُهْم: »َعَلى ُكلِ  َحاٍل َتُقوُلوَ  ِلي َهَذا اْلَمَثَل: َأيَُّها الطَِّبيُب اْشِف َنْفَسَك. َكْم َسِمْعَنا أَ   -23

 َكْفِرَناُحوَم َفاْفَعْل َذِلَك ُهَنا َأْيضًاِفي َوَطِنَك.
 َوَقاَل: »?ْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه َلْيَس َنِبيٌّ َمْقُبواًلِفي َوَطِنِه.   -24
َة َثاَلِث ِسِنيَن َوِستَِّة  َوِباْلَحقِ  َأُقوُل َلُكْم ِإ َّ َأَراِمَل َكِثيَرًةُكنَّ ِفي ِإْسَراِئيَل ِفي َأيَّاِم ِإي -25 َماُء ُمدَّ ِليَّا ِحيَن ُأْغِلَقِت السَّ

 َأْشُهٍر َلمَّا َكاَ  ُجوٌع َعِظيٌم ِفي اأَلْرِض ُكلِ َها. 
 َوَلْم ُيْرَسْل ِإيِليَّا ِإَلى َواِحَدٍة ِمْنَها ِإالَّ ِإَلى َأْرَمَلٍة ِإَلى ِصْرَفِة َصْيَداَء.   -26
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«َوُبْرٌص َكِثيُروَ   -27 ْرَياِنيُّ ْر َواِحٌد ِمْنُهْم ِإالَّ ُنْعَماُ  السُّ  .َكاُنوا ِفي ِإْسَراِئيَل ِفي َزَماِ  َأِليَشَع النَِّبيِ  َوَلْم ُيَطهَّ
 َفاْمَتََلَ َغَضبًاَجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمْجَمِع ِحيَن َسِمُعوا َهَذا.  -28
َجاُءوا ِبِه ِإَلى َحافََّة اْلَجَبِل الَِّذي َكاَنْت َمِديَنُتُهْم َمْبِنيًَّةَعَلْيِه َحتَّى َيْطَرُحوُه  َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِديَنِة وَ   -29

 ِإَلى َأْسَفُل. 
   "َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى. -30

 م  مول اطم  ج طوء  من اطاب ب   ه ه   .سنة الرب المقبولةاطس   اطرسلح    ا ط/ وة إشعل   و   ج   ف ذ  عا  
فذ  عا    ئه السنة المقبولة  وطم  كرل  فر  ء طه إشعل   ب   ذطك الو/ وث إيتم ث نطذ/  م    طوى السفر  اط لر   

اطء ي   واطاب طم   يت لم عا انيتم ث واط ي/وي  هل مقاد من يت لم عا  اءول  ويوث انيتم ث هو ف     ئه  ياد من 
اليوم قد تم هذا الم توب في  و/ اهم ء ئً  ال  .."ليبشر المساكين ولينادي بالغفرا  للمسبييناطر    اءول وميه ال

  اطرم وط  مي ميه    ا ءيه اطرمصود ب ط/ وة وه  ء  متس ط ترم اط/ وة  وفله سلص ا  ل شئ ج ي ًا ف طس/"  مسامع م
ه  إش قة طلغ اان اط ي متس به اطرسلح طلرس   ا   م يسرع عا ي ر ن اطساي ي  اط ي ش  ه إطل ع اط/  ، إش قة ءن 
 ا  م ل اطرسلح      وي ود ج ي ًا ف/ ر ن ه/زوطه طلر   ق ز طلر رود   وءا ً  ن ر يه وء وطه   ث اط/   ع د 

 رسلح  ل شئ ج ي ًا طاره  لام ص   صغ ا  حمً  طم  ص ق ب ط
تبارك إكليل السييينة بصيييالحك، وبقاعك تمتلئ من الدسيييم، ابتهجوا  "   -(:12،    11:   65مزمور القداس: )مز  
 " باهلل معيننا. هلليلويا

بقاعك تمتلئ  ف هلل يب قك بصددد حه فذو خ  وا وصددد يع خ ااي ويرا اطبم ً دسدددرً   = تبارك إكليل السيينة بصييالحك
 .إبتهجوا باهلل معينناهللا  سبح هللا  و ا يب ق ه  من الدسم

 
 توت  1  -السنكسار:

 النيروز ) رأس السنة القبطية للشهداء (" 
في هذا اليوم تعيد الكنيسة برأس السنة القبطية للشهداء ويسمى النيروز وهي كلمة فارسية معناها اليوم  

الجديد . وفيه تقام االحتفاالت تكريما لشهداء المسيحية وتخليدا لذكراهم وتبركا بحياتهم . إيمانا من الكنيسة  
اء في بداية ح م اإلمبراطور دقلديانوس سنة  بدأ تقويم الشهدوالمؤمنين بفاعلية صلواتهم وطلباتهم . وقد 

م والكنيسة تقدم ألبنائها تاريخ المسيحية المب رة في أبهي صورة . حينما قدم المسيحيو  ذواتهم في  284
عهد ذلك اإلمبراطور . نماذج للحب والبذل واأليما  واالحتمال ومحبة األعداء بل أ  الكنيسة تقدم قصة 

أجمع وللخليقة كلها وهي بذلك تعلم أ  اإليما  المسيحي في طوره المب ر حفظ وانتشر الكرازة باإلنجيل للعالم 
بسفك دماء الشهداء والقدوة أكثر من انتشاره بالوعظ والتعليم . فلنحفظه يوًما مقدسا ب ل طهر ونقاوة ،  

  ل شئ قد تجددولنبتعد عن األعمال المرذولة ، ولنبدأ سيرة جديدة مرضية . كما يقول الرسول بولس أ  ك
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بالمسيح . األشياء القديمة قد مضت . هوذا أشياء جديدة قد صارت . وكل شئ هو من قبل هللا . هذا الذي 
 رضي عنا بالمسيح . وأعطانا خدمة المصالحة  

( وقال إشعياء النبي "روح السيد الرب على ال  الرب مسحني ألبشر المساكين ،   18 -  17كوه : 2)
( ، وقال داود  1:  61منكسري القلب ألنادي للمسبيين بالعتق و للمأسورين باإلطالق )اش أرسلني ألعصب  

( . فلنطلب من الرب أ  يحفظنا بغير  11:  65النبي "بارك رأس السنة بصالحك . تمتلئ بقاع م دسما )مز
 "  سين . آمين .خطية ويساعدنا على العمل بمرضاته . بشفاعة القديسة مريم العذراء وجميع الشهداء والقدي

 تذكار شفاء القديس أيوب الصديق"
نسل سام بن نوح  رتبت الكنيسة أ  ي و  هذا اليوم تذكار لشفاء أيوب البار " أيوب هو بوباب بن يقطا  من 

ومعنى كلمة أيوب آبب أي الراجع إلى هللا وكا  يس ن في ارض عوص نسبة إلى جده عوس . ويشهد الكتاب 
انه كا  كامال ومستقيما يتقي هللا ويحيد عن الشر . كما شهد الكتاب عنه انه كا  المقدس عن هذا الصديق 

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

ما كا  يؤمن بخلود النفس والحياة بعد الموت رغم أنه عاش قبل الناموس بزمن األرض في آخر الزما  " ك
 طويل فيقول " وبعد أ  يفنى جلدي هذا وبدو  جسدي أرى هللا " 

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

 " منذ صباه كبر عندي كأب ، " التمسك بعبادة هللا" . 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 غالبية المؤرخين على أ  برثولماوس هو نثنائيل ( وهو الذي 
اصرة " قال له " أمن الناصرة يخرج  الذي كتب عنه موسى وذكرته األنبياء وهو يسوع بن يوسف الذي من الن

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

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

هارا إلى  األطفال على يد هيرودس خبأته أمه على شجرة تين كانت في بيتها واستمرت ترضعه ليال وتخفيه ن
أ  هدأ االضطهاد ولم تعلمه أمه بهذا اآلمر حتى كبر وصار رجال وهو متأكد أنه لم يعلم أحدا بذلك فلما أنبأه  
المخلص بذلك تحقق أنه اإلله عالم الغيب فعند ذلك خضع للرب وتبعه وصار من جملة تالميذه االثني عشر  

 . 
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( ، ثم ورد في تاريخه أنه بعد حلول الروح  55 - 45:  1وتظهر دعوته من القول الذي ورد عنه في )يو  
ثم ذهب إلى أسيا القدس في يوم الخمسين والتكلم باللغات ، كرز في بالد الهند ثم ذهب إلى لي اؤنبة بأرمينيا 

باع نفسه كعبد وعمل في زراعة الكروم وكا  كلما هيأ غصنا أثمر  الصغرى مع القديس بطرس فدخلها بأ 
 -  660م محفوظة بالمتحف البريطاني بالعدد  1907ورقة بردي باللغة اإلثيوبية سنة  لوقته وقد عثر على 

 بين خرائب دير بالقرب من ادفو من نصها ) . . بيع برثولماوس كعبد وعمل في مزرعة كرم . . الخ( .  24
لباهرة ما أذهل فمضى إلى هناك وبشر أهلها ودعاهم إلى معرفة هللا ، بعد أ  أظهر لهم من اآليات والعجائب ا

عقولهم ، وحدث أ  مات ابن رئيس المدينة فأقامه الرسول من بين األموات ، وهناك أيضا فتح عيني أعمى  
وكذلك أقام صاحب الكرم الذي كا  يعمل فيه عندما مات بعد أ  لسعته حبة ، فأمنوا كلهم وثبتهم على معرفة 

مره السيد المسيح له المجد أ  يمضى إلى بالد البربر ، هللا ، وبنى لهم كنيسة وأقام عندهم ثالثة أشهر ثم أ
وسير إليه أندراوس تلميذه لمساعدته ، وكا  أهل تلك المدينة أشرارا ، فلم يقبلوا منهما أية وال أعجوبة ، ولم  

  يزاال فى تبشيرهم وتعليمهم حتى قبلوا اإليما  ، وأطاعوا ودخلوا في دين المسيح ، فأقاما لهم كهنة ، وبنيا
لهم كنائس ، وانصرفا من عندهم ، وقد كا  حاضرا عندما صلب فيلبس الرسول في بلدة ايرابوليس ولما  

حصلت الزلزلة عند صلبه نجا برثولوماوس من أيدي الوثنيين ثم ذهب إلى بالد الهند الشرقية ثم إلى بالد 
وقد وجدها العالمة بنتينوس عميد  ،  نسخة من إنجيل متى باللغة العبرية ، وتركها لهماليمن وكا  يحمل معه  

 م .   179المدرسة الالهوتية باإلس ندرية عندما ذهب إلى هناك سنة 
ثم رجع برثولماوس إلى بالد التي أرمينيا مناديا فيهم لمعرفة هللا واإليما  بالسيد المسيح ، وعلمهم أ  يعملوا  

ر عليه كهنة األوثا  ، وأمنت بسببه زوجة  أعماال تليق بالمسيحية ، وكا  يأمرهم بالطهارة والعفاف ، فثا
الملك أغريباس ، فحنق عليه الملك وكهنة األوثا  وقالوا إ  بقى هذا هنا فسوف يردنا كلنا لإليما  بالمسيح 
، وأمروا بسلخ جلده وبوضعه في كيس شعر ويملؤه رمال ويطرحوه في البحر ، ففعلوا به ذلك ، فكمل جهاده 

ادة وعثر المؤمنو  على جسده فنقلوه إلى جزيرة "ليبارى" حيث ظل هناك حتى سنة  وسعيه و نال إكليل الشه
كنيسة على اسمه في جزيرة "التيبر" ويعتبر شفيعا  ، وبعدها نقل الرفات إلى روما حيث شيدتم  839

ألرمينيا ، بعد إستشهاده ظهرت منه معجزات ومنها أ  امرأة بها مرض صعب منذ اثنتى عشر سنة أخذت  
ما  من تراب قبر القديس فعوفيت وأمنت ، وكا  بسبب ذلك أ  أمن كثيرين من أهل المدينة ، وكذلك بإي

الملك الذي تبرع ب ثير من الذهب والفضة فبنى كنيسة على اسم القديس وعمل عيدا للقديس فى أول توت ،  
 " و  معنا ، آمينكما تعيد له الكنيسة القبطية فى أول توت من كل عام صالته وبركاته المقدسة تك 

 نياحة البابا ميليوس الثالث من مار مرقس " 
مرقس . هذا القديس  م تنيح القديس ميليوس بابا اإلس ندرية 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 تكو  معنا آمين .
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 عيد النيروز
ه ا اط وث هو قمر اطس/  اطقبال   فل/ا ظه يو ً   م سً  بكل طذا وط/ ت   عا اءعر ل اطراذوط ، وط/  م س اة  

ل   ر   مول هوطج اطاسول الاءشل   اطم  ر  ء   ض ، هوذا مشل   ج ي ة ء  ص قي  وء ل إشعل   ج ي ة  اض
اط/   القوح اطاب عل     ومب ا بس/   م وط ال وء ل داود اط/   الب قك قمر اطس/  بص حكال فل/الب  ا هللا من  

  ا ظ/  بغ ا خال  ويس ع ي  علس اط رل براض ته  

 
سبحوا الرب تسبيحًاجديدًا، سبحوا الرب يا كل األرض، سبحوا الرب  "  -(:2،  1:   96مزمور العشية )مز 

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

 عا اطتس لح ب اح علس اط  ص اط  ي  وعلس من هللا ه م   /  ه  ًا ج ي ًا ومعا ي  فاص  ج ي ة ط/م ث تو/   

 
   -(: 52-44:13لعشية )مت إنجيل ا

َماَواِت َكْنزًاُمْخفًىِفي َحْقٍل َوَجَدُه ِإْنَساٌ  َفَأْخَفاُه. َوِمْن َفَرِحِه َمَضى َوَبا  -44" َع ُكلَّ َما َكاَ  »َأْيضًاُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ
 َلُه َواْشَتَرى َذِلَك اْلَحْقَل. 

َماَواِت ِإْنَسا -45  نًاَتاِجرًاَيْطُلُب آَلِلَئ َحَسَنًة. َأْيضًاُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ
 َفَلمَّا َوَجَد ُلْؤُلَؤًةَواِحَدًةَكِثيَرَة الثََّمِن َمَضى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَ  َلُه َواْشَتَراَها.   -46
َماَواِت َشَبَكًةَمْطُروَحًةِفي اْلَبْحِر َوَجاِمَعًةِمْن ُكلِ  َنْوٍع.  -47  َأْيضًاُيْشِبُه َمَلُكوُت السَّ
اِطِئ َوَجَلُسوا َوَجَمُعوا اْلِجَياَد ِإَلى َأْوِعَيٍة َوَأمَّا اأَلْرِدَياُء فَ   -48  َطَرُحوَها َخاِرجًا. َفَلمَّا اْمَتََلَْت َأْصَعُدوَها َعَلى الشَّ
  اأَلْبَراِر.َهَكَذا َيُكوُ  ِفي اْنِقَضاِء اْلَعاَلِم: َيْخُرُج اْلَماَلِئَكُة َوُيْفِرُزوَ  اأَلْشَراَر ِمْن َبْينِ   -49
 َوَيْطَرُحوَنُهْم ِفي َأُتوِ  النَّاِر. ُهَناَك َيُكوُ  اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَناِ «.  -50
 َقاَل َلُهْم َيُسوُع: »َأَفِهْمُتْم َهَذا ُكلَُّه؟« َفَقاُلوا: »َنَعْم َيا َسيِ ُد«.  -51
َماَواِت ُيْشِبُه َرُجاًلَربَّ َبْيٍت ُيْخرِ   -52 ُج ِمْن َكْنزِِه  َفَقاَل َلُهْم: »ِمْن َأْجِل َذِلَك ُكلُّ َكاِتٍب ُمَتَعلِ ٍم ِفي َمَلُكوِت السَّ

 "ُجُددًاَوُعَتَقاَء«. 
ط ل  ا   افه إي  ل اطم ار ب دداي  بأن اطرسددلح ء  متس طلكان بسدد/  اطاب اطرم وط  وهو   دد   ويغ ا وي ا  فاح 

و ا    ه  ي لع  ل شددددئ  وه ا    عرله  الجيدة  الجوهرة  ويؤ ا به  وه/  ف  ه ا اني  ل يسددددرع من اطرسددددلح هو
هوطج اطاسددددول إذ حسددددب  ل اءشددددل   ي     ح ا عاح اطرسددددلح   م يسددددرع عا اط ي/وي  فرا وج  اطرسددددلح وسدددد ق  

 اطادي ( وقا ه   لص )اطسرك اط   ( و ا قفضه يافض )اطسرك 
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سبحوا الرب تسبيحًاجديدًا، أل  الرب قد صنع أعمااًلعجيبة، أحيت له يمينه  " -(: 1:  98مزمور باكر )مز  
 " وذراعه القدوس. هلليلويا

 اطتس لح هو طغ  اطال ة اط  ي ة علس اط  ص اط  ي  وس/  اطاب اطرم وط 
 - (:22 –   18:   2إنجيل باكر )مر 

يِسيِ يَن َوَكاَ  َتاَلِميُذ يُ   -18 "  يِسيِ يَن َيُصوُموَ  َفَجاُءوا َوَقاُلوا َلُه: »ِلَماَذا َيُصوُم َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا َواْلَفرِ  وَحنَّا َواْلَفرِ 
 َوَأمَّا َتاَلِميُذَك َفاَل َيُصوُموَ ؟«.

َمَعُهْم؟ َما َداَم اْلَعِريُس َمَعُهْم اَل  َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: »َهْل َيْسَتِطيُع َبُنو اْلُعْرِس َأْ  َيُصوُموا َواْلَعِريُس   -19
 َيْسَتِطيُعوَ  َأْ  َيُصوُموا.

 َوَلِكْن َسَتْأِتي َأيَّاٌم ِحيَن ُيْرَفُع اْلَعِريُس َعْنُهْم َفِحيَنِئٍذ َيُصوُموَ  ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم.  -20
ٍب َعِتيٍق َوِإالَّ َفاْلِمْلُء اْلَجِديُد َيْأُخُذ ِمَن اْلَعِتيِق َفَيِصيُر  َلْيَس َأَحٌد َيِخيُط ُرْقَعًةِمْن ِقْطَعٍة َجِديَدٍة َعَلى َثوْ  -21

 اْلَخْرُق َأْرَدَأ.
َقاَق َفاْلَخْمرُ   -22 َقاُق   َوَلْيَس َأَحٌد َيْجَعُل َخْمرًاَجِديَدًةِفي ِزَقاٍق َعِتيَقٍة ِلَئالَّ َتُشقَّ اْلَخْمُر اْلَجِديَدُة الزِ  َتْنَصبُّ َوالزِ 
 "َلُف. َبْل َيْجَعُلوَ  َخْمرًاَجِديَدًةِفي ِزَقاٍق َجِديَدٍة«. َتتْ 

طم  صدد ق اط ل ج ي ًا ب طرسددلح، ط طك ف طصددوث طه شددكل ج ي  فذو طلج طل ا اط ات  واطرظذاي  ط /ه شددا   آالث  ع  
 اطرسلح اطرا وب  اطال ة  ع اطرسلح حل ة ج ي ة بملب ج ي  
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بِ  ُنْقِنُع النَّاَس. َوَأمَّا هللُا َفَقْد ِصْرَنا َظاِهِريَن َلُه، َوَأْرُجو َأنَّ   -11 " َنا َقْد ِصْرَنا  َفِإْذ َنْحُن َعاِلُموَ  َمَخاَفَة الرَّ
 َظاِهِريَن ِفي َضَماِئِرُكْم َأْيضاً 

ْم، َبْل ُنْعِطيُ ْم ُفْرَصًةِلاِلْفِتَخاِر ِمْن ِجَهِتَنا، ِلَيُكوَ  َلُكْم َجَواٌب َعَلى الَِّذيَن  أَلنََّنا َلْسَنا َنْمَدُح َأْنُفَسَنا َأْيضًاَلَدْيكُ  -12
 َيْفَتِخُروَ  ِباْلَوْجِه اَل ِباْلَقْلبِ 

ِ، َأْو ُكنَّا َعاِقِليَن َفَلُكمْ  -13  أَلنََّنا ِإْ  ِصْرَنا ُمْخَتلِ يَن لِلََفَِّ
 َتْحُصُرَنا. ِإْذ َنْحُن َنْحِسُب َهَذا: َأنَُّه ِإْ  َكاَ  َواِحٌد َقْد َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع. َفاْلَجِميُع  أَل َّ َمَحبََّة اْلَمِسيحِ  -14

 ِإذًاَماُتوا
 امَ َوُهَو َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع َكْي َيِعيَش اأَلْحَياُء ِفيَما َبْعُد اَل أَلْنُفِسِهْم، َبْل ِللَِّذي َماَت أَلْجِلِهْم َوقَ  -15
اآلَ  اَل َنْعِرُفُه   ِإذًاَنْحُن ِمَن اآلَ  اَل َنْعِرُف َأَحدًاَحَسَب اْلَجَسِد. َوِإْ  ُكنَّا َقْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسِد، َلِكنِ  -16
 َبْعدُ 
 اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت. ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديداً ِإذًاِإْ  َكاَ  َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة. اأَلْشَياُء  -17



 م )  اليوم األول من شهر توت( القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيا

 

 
23 

 َوَلِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللِا، الَِّذي َصاَلَحَنا ِلَنْفِسِه ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَأْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحِة، -18
ِسِه، َغْيَر َحاِسٍب َلُهْم َخَطاَياُهْم، َوَواِضعًاِفيَنا َكِلَمَة  َأْي ِإ َّ هللَا َكاَ  ِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلحًااْلَعاَلَم ِلَنفْ  -19

 اْلُمَصاَلَحةِ 
 ِإذًاَنْسَعى َكُسَفَراَء َعِن اْلَمِسيِح، َكَأ َّ هللَا َيِعُظ ِبَنا. َنْطُلُب َعِن اْلَمِسيِح: َتَصاَلُحوا َمَع هللاِ  -20
 "  َخِطيًَّة، َخِطيًَّةأَلْجِلَنا، ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا ِفيهِ أَلنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َيْعِرْف  -21

 ( 13-1:6كو2)

 َفِإْذ َنْحُن َعاِمُلوَ  َمَعُه َنْطُلُب َأْ  اَل َتْقَبُلوا ِنْعَمَة هللِا َباِطالً  -1 "
«. ُهَوَذا اآلَ  َوْقٌت َمْقُبوٌل. ُهَوَذا اآلَ  َيْوُم  أَلنَُّه َيُقوُل: »ِفي َوْقٍت َمْقُبوٍل َسِمْعُتَك، َوِفي َيْوِم َخاَلٍص َأَعْنُتكَ  -2

 َخاَلصٍ 
 َوَلْسَنا َنْجَعُل َعْثَرًةِفي َشْيٍء ِلَئالَّ ُتاَلَم اْلِخْدَمةُ  -3
اِم هللِا، ِفي َصْبٍر َكِثيٍر، ِفي َشَداِئَد، ِفي َضُروَراٍت، ِفي ِض  -4  يَقاٍت، َبْل ِفي ُكلِ  َشْيٍء ُنْظِهُر َأْنُفَسَنا َكُخدَّ
 ِفي َضَرَباٍت، ِفي ُسُجوٍ ، ِفي اْضِطَراَباٍت، ِفي َأْتَعاٍب، ِفي َأْسَهاٍر، ِفي َأْصَواٍم،  -5
وِح اْلُقُدِس، ِفي َمَحبٍَّة ِباَل ِرَياٍء، -6  ِفي َطَهاَرٍة، ِفي ِعْلٍم، ِفي َأَناٍة، ِفي ُلْطٍف، ِفي الرُّ
، ِفي ُقوَِّة هللِا بِ  -7  ِساَلِح اْلِبرِ  ِلْلَيِميِن َوِلْلَيَسارِ ِفي َكاَلِم اْلَحقِ 
 ِبَمْجٍد َوَهَواٍ . ِبِصيٍت َرِديٍء َوِصيٍت َحَسٍن. َكُمِضلِ يَن َوَنْحُن َصاِدُقو َ  -8
ِبيَن َوَنْحُن َغْيُر  -9  َمْقُتوِلينَ َكَمْجُهوِليَن َوَنْحُن َمْعُروُفوَ . َكَماِئِتيَن َوَها َنْحُن َنْحَيا. َكُمَؤدَّ

  َشْيءٍ َكَحَزاَنى َوَنْحُن َداِئمًاَفِرُحوَ . َكُفَقَراَء َوَنْحُن ُنْغِني َكِثيِريَن. َكَأْ  اَل َشْيَء َلَنا َوَنْحُن َنْمِلُك ُكلَّ  -10
 َفُمَنا َمْفُتوٌح ِإَلْيُكْم َأيَُّها اْلُكوِرْنِثيُّوَ . َقْلُبَنا ُمتَِّسعٌ  -11
 ِقيَن ِفيَنا َبْل ُمَتَضيِ ِقيَن ِفي َأْحَشاِئُكمْ َلْسُتْم ُمَتَضي ِ  -12
 "َفَجَزاًءِلَذِلَك َأُقوُل َكَما أَلْواَلِدي: ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيضًاُمتَِّسِعيَن!  -13

و لف يسلك . األشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديدًا. إ  كا  أحد في المسيح فهو خليقة جديدة
في وقت  وإش قة طلس/  اطرم وط   مول . ء عن المسيح. نطلب عن المسيح تصالحوا مع هللاكسفراف  حل ة ج ي ة 

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

 -(:17- 7:2يو 1الكاثولي و  )

َوِصيًَّةَقِديَمًةَكاَنْت ِعْنَدُكْم ِمَن اْلَبْدِء. اْلَوِصيَُّة اْلَقِديَمُة ِهَي  َأيَُّها اإِلْخَوُة، َلْسُت َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َوِصيًَّةَجِديَدًة، َبْل   -7" 
 اْلَكِلَمُة الَِّتي َسِمْعُتُموَها ِمَن اْلَبْدِء.

  اْلَحِقيِقيَّ اآلَ  ُيِضيُء.َأْيضًاَوِصيًَّةَجِديَدًةَأْكُتُب ِإَلْيُكْم، َما ُهَو َحقٌّ ِفيِه َوِفيُ ْم، َأ َّ الظُّْلَمَة َقْد َمَضْت، َوالنُّورَ  -8
 َمْن َقاَل ِإنَُّه ِفي النُّوِر َوُهَو ُيْبِغُض َأَخاُه، َفُهَو ِإَلى اآلَ  ِفي الظُّْلَمِة.   -9

 َمْن ُيِحبُّ َأَخاُه َيْثُبُت ِفي النُّوِر َوَلْيَس ِفيِه َعْثَرٌة.  -10
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الظُّْلَمِة، َوِفي الظُّْلَمِة َيْسُلُك، َواَل َيْعَلُم َأْيَن َيْمِضي، أَل َّ الظُّْلَمَة َأْعَمْت  َوَأمَّا َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُهَو ِفي   -11
 َعْيَنْيِه. 

 َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْواَلُد أَلنَُّه َقْد ُغِفَرْت َلُكُم اْلَخَطاَيا ِمْن َأْجِل اْسِمِه.  -12
يَر. َباُء أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن اْلَبْدِء. َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْحَداُث أَلنَُّكْم َقْد َغَلْبُتُم َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اآل -13 رِ  الشِ 

 َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْواَلُد أَلنَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم اآلَب.
  نَُّكْم َقْد َعَرْفُتُم الَِّذي ِمَن اْلَبْدِء. َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيَُّها اأَلْحَداُث أَلنَُّكْم َأْقِوَياُء، َوَكِلَمةُ َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيَُّها اآلَباُء ألَ  -14

يَر. رِ   هللِا َثاِبَتٌة ِفيُ ْم، َوَقْد َغَلْبُتُم الشِ 
  َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَلْيَسْت ِفيِه َمَحبَُّة اآلِب. اَل ُتِحبُّوا اْلَعاَلَم َواَل اأَلْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلِم. ِإ ْ   -15
 َن اْلَعاَلِم. أَل َّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم َشْهَوَة اْلَجَسِد، َوَشْهَوَة اْلُعُيوِ ، َوَتَعظَُّم اْلَمِعيَشِة، َلْيَس ِمَن اآلِب َبْل مِ   -16
 " لَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة هللِا َفَيْثُبُت ِإَلى اأَلَبِد.َواْلَعاَلُم َيْمِضي َوَشْهَوُتُه، َوَأمَّا ا  -17

واطوصل  اط  ي ة ه    يزول  ال تحبوا العالم .. فالعالمي ذم  ا اط   وطلكون من اطا ل   اطم  ر  ه   اب  اط  طم  
 اطراب   ه  طغ  اط ذ  اط  ي   

 -(:34-16:17اإلبركسيس )أع
ْت ُروُحُه ِفيِه ِإْذ َرَأى اْلَمِديَنَة َمْمُلوَءًةَأْصَنامًا.َوَبْيَنَما ُبوُلُس  -16"   َيْنَتِظُرُهَما ِفي َأِثيَنا اْحَتدَّ

وِق ُكلَّ َيْوٍم.  -17  َفَكاَ  ُيَكلِ ُم ِفي اْلَمْجَمِع اْلَيُهوَد اْلُمَتَعبِ ِديَن َوالَِّذيَن ُيَصاِدُفوَنُه ِفي السُّ
َواِقيِ يَن َوَقاَل َبْعٌض: »ُتَرى َماَذا ُيِريُد َهَذا اْلِمْهَذاُر َأْ  َيُقوَل؟«  َفَقاَبَلُه َقْوٌم ِمَن اْلَفالَ   -18 ِسَفِة اأَلِبيُ وِريِ يَن َوالرِ 

ُرُهْم ِبَيُسوَع َواْلِقَياَمِة.   َوَبْعٌض: »ِإنَُّه َيْظَهُر ُمَناِديًاِبآِلَهٍة َغِريَبٍة« أَلنَُّه َكاَ  ُيَبشِ 
وا ِبِه ِإَلى َأِرُيوَس َباُغوَس َقاِئِليَن: »َهْل ُيْمِكُنَنا َأْ  َنْعِرَف َما ُهَو َهَذا التَّْعِليُم اْلَجِديُد الَِّذي  َفَأَخُذوُه َوَذَهبُ   -19

 َتَتَكلَُّم ِبِه. 
 «.أَلنََّك َتْأِتي ِإَلى َمَساِمِعَنا ِبُأُموٍر َغِريَبٍة َفُنِريُد َأْ  َنْعَلَم َما َعَسى َأْ  َتُكوَ  َهِذهِ   -20
ُموا َأْو َيْسَمُعوا  َأمَّا اأَلِثيِنيُّوَ  َأْجَمُعوَ  َواْلُغَرَباُء اْلُمْسَتْوِطُنوَ  َفاَل َيَتَفرَُّغوَ  ِلَشْيٍء آَخَر ِإالَّ أَلْ  َيَتَكلَّ  -21

 َشْيئًاَحديثًا.
َجاُل األَ   -22 ِثيِنيُّوَ  َأَراُكْم ِمْن ُكلِ  َوْجٍه َكَأنَُّكْم ُمَتَديِ ُنوَ  َفَوَقَف ُبوُلُس ِفي َوَسِط َأِرُيوَس َباُغوَس َوَقاَل: »َأيَُّها الرِ 

 َكِثيرًا.
َمْجُهوٍل«. َفالَِّذي أَلنَِّني َبْيَنَما ُكْنُت َأْجَتاُز َوَأْنُظُر ِإَلى َمْعُبوَداِتُكْم َوَجْدُت َأْيضًاَمْذَبحًاَمْكُتوبًاَعَلْيِه: »إِلَلٍه   -23

 َهُلوَنُه َهَذا َأَنا ُأَناِدي َلُكْم ِبِه. َتتَُّقوَنُه َوَأْنُتْم َتجْ 
َماِء َواأَلْرِض اَل َيْسُ ُن ِفي َهَياِكَل مَ  -24 ْصُنوَعٍة  اإِلَلُه الَِّذي َخَلَق اْلَعاَلَم َوُكلَّ َما ِفيِه َهَذا ِإْذ ُهَو َربُّ السَّ

 ِباأَلَياِدي.
 ِإَلى َشْيٍء ِإْذ ُهَو ُيْعِطي اْلَجِميَع َحَياًةَوَنْفسًاَوُكلَّ َشْيٍء. َواَل ُيْخَدُم ِبَأَياِدي النَّاِس َكَأنَُّه ُمْحَتاجٌ   -25
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يََّنِة َوِبُحُدوِد  َوَصَنَع ِمْن َدٍم َواِحٍد ُكلَّ ُأمٍَّة ِمَن النَّاِس َيْسُ ُنوَ  َعَلى ُكلِ  َوْجِه اأَلْرِض َوَحَتَم ِباأَلْوَقاِت اْلُمعَ   -26
 َمْسَ ِنِهْم. 

 وا هللَا َلَعلَُّهْم َيَتَلمَُّسوَنُه َفَيِجُدوُه َمَع َأنَُّه َعْن ُكلِ  َواِحٍد ِمنَّا َلْيَس َبِعيدًا. ِلَكْي َيْطُلبُ  -27
يَُّتُه.   -28 ُك َوُنوَجُد. َكَما َقاَل َبْعُض ُشَعَراِئُكْم َأْيضًا: أَلنََّنا َأْيضًاُذرِ   أَلنََّنا ِبِه َنْحَيا َوَنَتَحرَّ
ٍة َأْو َحَجٍر َنْقِش ِصَناَعِة َواخْ َفِإْذ َنْحُن   -29 يَُّة هللِا اَل َيْنَبِغي َأْ  َنُظنَّ َأ َّ الالَُّهوَت َشِبيٌه ِبَذَهٍب َأْو ِفضَّ ِتَراِع ُذرِ 

 ِإْنَساٍ . 
ُ اآلَ  َيْأُمُر َجِميَع النَّاِس ِفي ُكلِ  َمَكاٍ  َأْ  َيُتوُبوا ُمَتَغاِضيًاَعْن َأْزِمَنِة اْلجَ   -30  ْهِل.َفاهللَّ
مًاِلْلَجمِ   -31 يِع ِإيَمانًاِإْذ َأَقاَمُه ِمَن أَلنَُّه َأَقاَم َيْومًاُهَو ِفيِه ُمْزِمٌع َأْ  َيِديَن اْلَمْسُ وَنَة ِباْلَعْدِل ِبَرُجٍل َقْد َعيََّنُه ُمَقدِ 

 اأَلْمَواِت«. 
ْسَتْهِزُئوَ  َواْلَبْعُض َيُقوُلوَ : »َسَنْسَمُع ِمْنَك َعْن َهَذا  َوَلمَّا َسِمُعوا ِباْلِقَياَمِة ِمَن اأَلْمَواِت َكاَ  اْلَبْعُض يَ   -32

 َأْيضًا!«.
 َوَهَكَذا َخَرَج ُبوُلُس ِمْن َوَسِطِهْم.   -33
 " َوآَخُروَ  َمَعُهَما.َوَلِكنَّ ُأَناسًااْلَتَصُقوا ِبِه َوآَمُنوا ِمْنُهْم ِدُيوِنيِسُيوُس اأَلِرُيوَباِغيُّ َواْمَرَأٌة اْسُمَها َداَمِرُس  -34

أزمنة الجهالة قد  ويب اهم من قيامة يسوع من األموات يسرع عا ت للم ج ي  يب ا به هوطج اط  طم اء ر  وهو  
 وه ا  ت ق  ع    ج   ف  اطس/ س ق   فهو ينذر الناس لكي يتوب كل واحد في كل م ا  واآل . أزالها هللا
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 اليوم الثاني من شهر توت
 عيد القديس يوحنا المعمدا  

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات: 

 مزمور العشييييية:
 إنجيل العشييييييية: 
بييييياكيير:   مييزمييور 
بييييياكير:  إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس:

 

(7:51) 
 (12-1:14)مت
 (10،14،15: 91)مز
 (12-7:9)لو

 (2:12-32:11)عب

 الييييييكيييييياثييييييولييييييييييييي ييييييو :  
 اإلبيييييييييركسييييييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييييل القيييداس:
اليييييقيييييداس:   إنيييييجيييييييييييل 

 

 (20-9:5)يع
 (12-1:12)أع
 ( 13-12:  91)مز
 (29-14:6)مر

   -(:29-14:6إنجيل القداس)مر

 َوِلَذِلَك َفَسِمَع ِهيُروُدُس اْلَمِلُك أَل َّ اْسَمُه َصاَر َمْشُهورًا. َوَقاَل: »ِإ َّ ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداَ  َقاَم ِمَن اأَلْمَواتِ   -14"
 ُتْعَمُل ِبِه اْلُقوَّاُت«. 

ْنِبَياِء«. َقاَل   -15  آَخُروَ : »ِإنَُّه ِإيِليَّا«. َوَقاَل آَخُروَ : »ِإنَُّه َنِبيٌّ َأْو َكَأَحِد اأَل
 !«. َوَلِكْن َلمَّا َسِمَع ِهيُروُدُس َقاَل: »َهَذا ُهَو ُيوَحنَّا الَِّذي َقَطْعُت َأَنا َرْأَسُه. ِإنَُّه َقاَم ِمَن اأَلْمَواتِ   -16
ْجِن ِمْن َأْجِل ِهيُروِديَّا اْمَرَأِة فِ أَل َّ   -17 يُلبَُّس َأِخيِه  ِهيُروُدَس َنْفَسُه َكاَ  َقْد َأْرَسَل َوَأْمَسَك ُيوَحنَّا َوَأْوَثَقُه ِفي السِ 

 ِإْذ َكاَ  َقْد َتَزوََّج ِبَها. 
 ْمَرَأُة َأِخيَك!«. أَل َّ ُيوَحنَّا َكاَ  َيُقوُل ِلِهيُروُدَس: »اَل َيِحلُّ َأْ  َتُكوَ  َلَك ا  -18
 َفَحِنَقْت ِهيُروِديَّا َعَلْيِه َوَأَراَدْت َأْ  َتْقُتَلُه َوَلْم َتْقِدْر.   -19
يٌس َوَكاَ  َيْحَفُظُه. َوِإْذ َسِمَعُه َفَعلَ   -20 َكِثيرًاَوَسِمَعُه   أَل َّ ِهيُروُدَس َكاَ  َيَهاُب ُيوَحنَّا َعاِلمًاَأنَُّه َرُجٌل َبارٌّ َوِقدِ 
 وٍر.ِبُسرُ 
 ِليِل.َوِإْذ َكاَ  َيْوٌم ُمواِفٌق َلمَّا َصَنَع ِهيُروُدُس ِفي َمْوِلِدِه َعَشاًءِلُعَظَماِئِه َوُقوَّاِد اأُلُلوِف َوُوُجوِه اْلجَ   -21
ْت ِهيُروُدَس َواْلُمتَِّكِئيَن َمَعُه. َفَقاَل اْلَمِلُك ِلل -22 ِبيَِّة: »َمْهَما َأَرْدِت اْطُلِبي  َدَخَلِت اْبَنُة ِهيُروِديَّا َوَرَقَصْت َفَسرَّ صَّ

 ِمنِ ي َفُأْعِطَيِك«. 
 َوَأْقَسَم َلَها َأْ  »َمْهَما َطَلْبِت ِمنِ ي أَلُْعِطَينَِّك َحتَّى ِنْصَف َمْمَلَكِتي«.  -23
 .َفَخَرَجْت َوَقاَلْت أِلُمِ َها: »َماَذا َأْطُلُب؟« َفَقاَلْت: »َرْأَس ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِ «  -24
 ْعَمَداِ  َعَلى َطَبٍق«.َفَدَخَلْت ِلْلَوْقِت ِبُسْرَعٍة ِإَلى اْلَمِلِك َوَطَلَبْت َقاِئَلًة: »ُأِريُد َأْ  ُتْعِطَيِني َحااًلَرْأَس ُيوَحنَّا اْلمَ   -25
َها.  -26 ًا. َوأَلْجِل اأَلْقَساِم َواْلُمتَِّكِئيَن َلْم ُيِرْد َأْ  َيُردَّ  َفَحِزَ  اْلَمِلُك ِجد 
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 َفِلْلَوْقِت َأْرَسَل اْلَمِلُك َسيَّافًاَوَأَمَر َأْ  ُيْؤَتى ِبَرْأِسِه.  -27
ِبيَُّة َأْعَطْتُه   -28 ِبيَِّة َوالصَّ ْجِن. َوَأَتى ِبَرْأِسِه َعَلى َطَبٍق َوَأْعَطاُه ِللصَّ  أِلُمِ َها.َفَمَضى َوَقَطَع َرْأَسُه ِفي السِ 
 "  ُءوا َوَرَفُعوا ُجثََّتُه َوَوَضُعوَها ِفي َقْبٍر.َوَلمَّا َسِمَع َتاَلِميُذُه َجا  -29

بر /س  ارله    يخاف من يوحنا، وكا  يحفظهعا ءص  إست ذ د يوح/  اطر ر ان  ويسرع من ه اودر   ن 
فذو ال  ستالع من يؤذ ه وال مح   ستالع من يؤذ ه إن طم  سرح هللا ه طك، وذطك ب   من يتم عرله اط ي خلق  ا 

(  هل مي/  قمي/  فاعون ء تل  11:19ا طك علس  سلا ن اط ت  إن طم ت ا ء  معا    ا فوقال )يو مجله الطم  ك 
   مط  ل ش ب اطاب يا/   وسس ف  ه ته

 
الصديق كالنخلة يزهو، وكمثل أرز لبنا  ينمو، مغروسين فى بيت  " -(: 13-12: 92مزمور القداس)مز 

 "  الرب، وفى ديار بيت إلهنا زاهرين. هلليلويا

 هك ا   ن يوح/  ف  ء استه  تس  لً  فذو معظم  واط   اط/س   = الصديق كالنخلة يزهو
 هك ا اطم  س ا دائرً  ال ي/ صلون عا اطاب وال عا ه ته = مغروسين في بيت الرب
منق ط / ن  ء ل طإلسدددددددددتم    واط لو  وط ا ط/ حا من يوح/  ءيه   ن  غاوسدددددددددً  ف  ه    =  وكمثل أرز لبنا  يزهو

ب، فأقن ط / ن يا ز طلم اسدددددددددد   وط ا إن   ن اط دددددددددد ص  / صددددددددددً  عا هللا وي دددددددددد ذه ب ءقن فلكون ه ا ق زًا اطا 
 طل  اي   

 توت  2  -السنكسار:

 إستشهاد القديس يوحنا المعمدا  " 
م إستشهد القديس السابق الصابغ ، والنبي العظيم يوحنا المعمدا  ابن زكريا 31في مثل هذا اليوم من سنة  

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

هيروديا عليه وأرادت أ  تقتله ولم تقدر ، ال  هيرودس كا  يهاب يوحنا عالما انه رجل بار وقديس ، وإذ  
كا  يوم موافق مولده صنع هيرودس عشاء لعظمائه وقواد األلوف ووجوه الجليل . ودخلت ابنة هيروديا  

الملك للصبية مهما أردت اطلبي مني فأعطيك ، واقسم لها أ   ورقصت فسرت هيرودس والمتكئين معه فقال
مهما طلبت مني ألعطينك حتى نصف مملكتي ، فخرجت وقالت المها ماذا اطلب فقالت راس يوحنا المعمدا   
، فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة أريد أ  تعطيني حاال راس يوحنا المعمدا  على طبق ، فحز   

جل القسم والمتكئين لم يرد أ  يردها . فللوقت أرسل الملك سيافا وأمر أ  يؤتى برأسه ، فمضى الملك جدا وأل
إلى السجن وقطع رأسه واتى بها على طبق وأعطاه للصبية فأعطته المها ، ولما سمع تالميذه جاءوا ورفعوا 

 ( .  29  19:  6جثته ووضعوها في قبر )مر 
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وكا  قلق عظيم في ذلك اليوم وتبدل فرحهم حزنا ، وقيل أ  الرأس المقدس قد طار من بين أيديهم ، وهو  
يصرخ في الجو قائال : ال يحل لك أ  تأخذ امرأة أخيك ، وقيل أ  الرأس اآل  بأعمال حمص . أما الجسد  

يث أراد الرب إظهاره . صالته المقدس ، فقد حمله تالميذه ووضعوه في قبر إلى أيام أثناسيوس البطريرك ح
 تكو  معنا . أمين .  

 مالحظة طقسية :  
 " يقال لحن أورا  إ  شوشو بعد السنكسار .ويعمل تمجيد خاص بيوحنا المعمدا  .

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

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

 ، ع   إست ذ د اطم  ج يوح/  اطر ر ان علس ي  ه اودر اطرلك  وحنا المعمدا عيد القديس ي

 

وأنا مثل الزيتو  المثمرة فى بيت هللا، أتمسك باسمك فإنه صالح، قدام أبرارك. "  -(:8:52مزمور العشية )
 "  هلليلويا

  رتلئً  به اطزيتون ق ز طلاوح اطم ر اط ي   ن يوح/  اطر ر ان = وأنا مثل الزيتو  
 اطررلو   ا اطاوح طه  ر ق = المثمرة في بيت هللا

 فذو   ن  ترسكً  ب ذ دة اطاق م  ث اط رلع وم  ث ه اودر = أتمسك بإسمك
 هؤال   ا ء لوا شذ دة يوح/  وت هوا = قدام أبرارك

   -(:12- 1:14إنجيل العشية )مت 

ْبِع َخَبَر َيُسوَع. -1 "  ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َسِمَع ِهيُروُدُس َرِئيُس الرُّ
 .َفَقاَل ِلِغْلَماِنِه: »َهَذا ُهَو ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُ  َقْد َقاَم ِمَن اأَلْمَواِت َوِلَذِلَك ُتْعَمُل ِبِه اْلُقوَّاُت« -2
 ا َوَأْوَثَقُه َوَطَرَحُه ِفي ِسْجٍن ِمْن َأْجِل ِهيُروِديَّا اْمَرَأِة ِفيُلبَُّس َأِخيِه. َفِإ َّ ِهيُروُدَس َكاَ  َقْد َأْمَسَك ُيوَحنَّ  -3
 أَل َّ ُيوَحنَّا َكاَ  َيُقوُل َلُه: »اَل َيِحلُّ َأْ  َتُكوَ  َلَك«. -4
ْعِب أَلنَُّه َكاَ  ِعْنَدُهْم ِمْثَل   -5 . َوَلمَّا َأَراَد َأْ  َيْقُتَلُه َخاَف ِمَن الشَّ  َنِبيٍ 
ْت ِهيُروُدَس.  -6  ُثمَّ َلمَّا َصاَر َمْوِلُد ِهيُروُدَس َرَقَصِت اْبَنُة ِهيُروِديَّا ِفي اْلَوَسِط َفَسرَّ
 ِمْن َثمَّ َوَعَد ِبَقَسٍم َأنَُّه َمْهَما َطَلَبْت ُيْعِطيَها.  -7
َها َقاَلْت: »َأْعِطنِ  -8 َنْت ِمْن ُأمِ   ي َهُهَنا َعَلى َطَبٍق َرْأَس ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِ «. َفِهَي ِإْذ َكاَنْت َقْد َتَلقَّ
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 َفاْغَتمَّ اْلَمِلُك. َوَلِكْن ِمْن َأْجِل اأَلْقَساِم َواْلُمتَِّكِئيَن َمَعُه َأَمَر َأْ  ُيْعَطى. -9
ْجِن.  -10  َفَأْرَسَل َوَقَطَع َرْأَس ُيوَحنَّا ِفي السِ 
َها.َفُأْحِضَر َرْأُسُه َعَلى َطَبٍق وَ   -11 ِبيَِّة َفَجاَءْت ِبِه ِإَلى ُأمِ   ُدِفَع ِإَلى الصَّ
َم َتاَلِميُذُه َوَرَفُعوا اْلَجَسَد َوَدَفُنوُه. ُثمَّ َأَتْوا َوَأْخَبُروا َيُسوَع.  -12  " َفَتَقدَّ

 عا است ذ د يوح/  اطر ر ان 

وشيخوختي فى دهن دسم،  ويرتفع قرني مثل وحيد القر ، " -(: 15،  14،   10:  92مز  مزمور باكر) 
 " وي ونو  بما هم مستريحو ، يخبرو  بأ  الرب إلهنا مستقيم. هلليلويا

 اطمان ع    اطموة  ويوح/    ن ءويً  هل   ن ءويً  حتس ب    وته  = يرتفع قرني 

يوح/  إست ذ  ف  اطء   ا  ا عراه فذو طم   لخ  وط ا ه ا إش قة ن ت اد عرله = شيخوختي في دهن دسم 
 حتس ب    وته  وءوته حتس ب    وته  

اط  وخ ف  قاحتذم إذ   يوا ء  س ا وهللا ب ق ذم   = ي ونو  بما هم مستريحو  يخبرو  بأ  الرب إلهنا مستقيم
 فإيذم هااحتذم    اون بأن اطاب موفس وعوده طذم  واطاب موفس وعوده ط وح/  

 - (:12  – 7:   9إنجيل باكر)لو 

ْبِع ِبَجِميِع َما َكاَ  ِمْنُه َواْرَتاَب أَل َّ َقْومًاَكاُنوا َيُقوُلوَ : »ِإ َّ ُيوَحنَّا َقْد َقاَم ِمنَ َفَسِمَع ِهيُرودُ  -7 "    ُس َرِئيُس الرُّ
 اأَلْمَواِت«. 

 َوَقْومًا: »ِإ َّ ِإيِليَّا َظَهَر«. َوآَخِريَن: »ِإ َّ َنِبي ًاِمَن اْلُقَدَماِء َقاَم«.   -8
 »ُيوَحنَّا َأَنا َقَطْعُت َرْأَسُه. َفَمْن ُهَو َهَذا الَِّذي َأْسَمُع َعْنُه ِمْثَل َهَذا!« َوَكاَ  َيْطُلُب َأْ  َيَراُه. َفَقاَل ِهيُروُدُس:  -9

ُسُل َأْخَبُروُه ِبَجِميِع َما َفَعُلوا َفَأَخَذُهْم َواْنَصَرَف ُمْنَفِردًاِإَلى َمْوِضٍع َخاَلٍء ِلَمدِ   -10 ٍة ُتَسمَّى َبْيَت  ينَ َوَلمَّا َرَجَع الرُّ
 َصْيَدا.

َفاِء َشَفا  -11  ُهْم.َفاْلُجُموُع ِإْذ َعِلُموا َتِبُعوُه َفَقِبَلُهْم َوَكلََّمُهْم َعْن َمَلُكوِت هللِا َواْلُمْحَتاُجوَ  ِإَلى الشِ 
ْثَنا َعَشَر َوَقاُلوا َلُه: »?ْصِرِف الْ   -12 َم ااِل َياِع َحَواَلْيَنا َفاْبَتَدَأ النََّهاُر َيِميُل. َفَتَقدَّ َجْمَع ِلَيْذَهُبوا ِإَلى اْلُقَرى َوالضِ 

 "  َفَيِبيُتوا َوَيِجُدوا َطَعامًاأَلنََّنا َهُهَنا ِفي َمْوِضٍع َخاَلٍء«.
 يا  ه/  عظر  يوح/  حتس ب    وته   ن  اعبً  طذ اودر 

 - (:2:12- 32:11البولس)عب

 ( 12- 32:11)عب

َأْيضًا؟ أَلنَُّه ُيْعِوُزِني اْلَوْقُت ِإْ  َأْخَبْرُت َعْن ِجْدُعوَ ، َوَباَراَق، َوَشْمُشوَ ، َوَيْفَتاَح، َوَداُوَد،  َوَماَذا َأُقوُل   -32" 
ْنِبَياِء،   َوَصُموِئيَل، َواأَل

وا َأْفَواَه أُ  -33  ُسوٍد، الَِّذيَن ِباإِليَماِ  َقَهُروا َمَماِلَك، َصَنُعوا ِبر ًا، َناُلوا َمَواِعيَد، َسدُّ
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اَء ِفي اْلَحْرِب، َهَزُموا  -34 ُووا ِمْن ُضْعٍف، َصاُروا َأِشدَّ ْيِف، َتقَّ ُجُيوَش  َأْطَفُأوا ُقوََّة النَّاِر، َنَجْوا ِمْن َحدِ  السَّ
 ُغَرَباَء،

ُبوا َوَلْم َيْقَبُلوا النََّجاَة لِ  -35  َكْي َيَناُلوا ِقَياَمًةَأْفَضلَ َأَخَذْت ِنَساٌء َأْمَواَتُهنَّ ِبِقَياَمٍة. َوآَخُروَ  ُعذِ 
ُبوا ِفي ُهُزٍء َوَجْلٍد، ُثمَّ ِفي ُقُيوٍد َأْيضًاَوَحْبسٍ  -36  َوآَخُروَ  َتَجرَّ
ْيِف، َطاُفوا ِفي ُجُلوِد َغَنٍم َوُجُلوِد ِمْعَزى، ُمْعَتاِزيَن َمْكُرو  -37 ُبوا، َماُتوا َقْتاًلِبالسَّ  يَن،ِبيَن ُمَذل ِ ُرِجُموا، ُنِشُروا، ُجرِ 
ًاَلُهْم. َتاِئِهيَن ِفي َبَراِريَّ َوِجَباٍل َوَمَغاِيَر َوُشُقوِق اأَلْرضِ  -38  َوُهْم َلْم َيُكِن اْلَعاَلُم ُمْسَتِحق 
 َفَهُؤاَلِء ُكلُُّهْم، َمْشُهودًاَلُهْم ِباإِليَماِ ، َلْم َيَناُلوا اْلَمْوِعَد، -39
 "  َأْفَضَل، ِلَكْي اَل ُيْكَمُلوا ِبُدوِنَناِإْذ َسَبَق هللُا َفَنَظَر َلَنا َشْيئاً  -40

 ( 2-1:12)عب

ُهوِد ِمْقَداُر َهِذِه ُمِحيَطٌة ِبَنا، ِلَنْطَرْح ُكلَّ ِثْقٍل َواْلخَ  -1" ِطيََّة اْلُمِحيَطَة ِبَنا  ِلَذِلَك َنْحُن َأْيضًاِإْذ َلَنا َسَحاَبٌة ِمَن الشُّ
ْبِر ِفي اْلِجَهاِد اْلَمْوُضوِع َأَماَمَنا،ِبُسُهوَلٍة، َوْلُنَحاِضْر   ِبالصَّ

ُروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه اْحَتَمَل ال -2 ِلِه َيُسوَع، الَِّذي ِمْن َأْجِل السُّ ِليَب  َناِظِريَن ِإَلى َرِئيِس اإِليَماِ  َوُمَكمِ  صَّ
 "  ُمْسَتِهينًاِباْلِخْزِي، َفَجَلَس ِفي َيِميِن َعْرِش هللاِ 

ماتوا بقتل السيف وطافوا في فراء وجلود  إش قة ط وح/  اطر ر ان يسرع هوطج يت لم عا مبا ل ان ر ن اط يا  
فلنطرح عنا  و  يوا  رء ل ط/  يمت ي هذم  . معزي معوزين. تائهين في القفار والجبال والمغاير وشقوق األرض

 . كل تكبر والخطية

  -(:20-9:5الكاثولي و )يع

اَم اْلَباِب.اَل َيِئنَّ  -9" يَّاُ  َواِقٌف ُقدَّ  َبْعُضُ ْم َعَلى َبْعٍض َأيَُّها اإِلْخَوُة ِلَئالَّ ُتَداُنوا. ُهَوَذا الدَّ
10- . ْنِبَياَء الَِّذيَن َتَكلَُّموا ِباْسِم الرَّبِ  اِت َواأَلَناِة: اأَل  ُخُذوا َيا ِإْخَوِتي ِمَثااًلاِلْحِتَماِل اْلَمَشقَّ
ْحَمِة َها َنْحُن ُنطَّ   -11 . أَل َّ الرَّبَّ َكِثيُر الرَّ بِ  اِبِريَن. َقْد َسِمْعُتْم ِبَصْبِر َأيُّوَب َوَرَأْيُتْم َعاِقَبَة الرَّ  َوَرُؤوٌف. ِوُب الصَّ
َماِء َواَل ِباأَلْرِض َواَل ِبَقَسٍم آَخَر. بَ   -12 ْل ِلَتُكْن َنَعْمُكْم َنَعْم َواَلُكْم َوَلِكْن َقْبَل ُكلِ  َشْيٍء َيا ِإْخَوِتي اَل َتْحِلُفوا اَل ِبالسَّ

 اَل، ِلَئالَّ َتَقُعوا َتْحَت َدْيُنوَنٍة. 
اٌت؟ َفْلُيَصلِ . َأَمْسُروٌر َأَحٌد؟ َفْلُيَرتِ ْل. -13  َأَعَلى َأَحٍد َبْيَنُكْم َمَشقَّ
،.َأَمِريٌض َأَحٌد َبْيَنُكْم؟ َفْلَيْدُع ُشُيوَخ اْلَكِنيَسِة َفُيَصلُّوا َعَليْ  -14 بِ   ِه َوَيْدَهُنوُه ِبَزْيٍت ِباْسِم الرَّ
بُّ ُيِقيُمُه، َوِإْ  َكاَ  َقْد َفَعَل َخِطيًَّةُتْغَفُر َلْه.  -15  َوَصاَلُة اإِليَماِ  َتْشِفي اْلَمِريَض َوالرَّ
 ِلَكْي ُتْشَفْوا. ِطْلَبُة اْلَبارِ  َتْقَتِدُر َكِثيرًاِفي ِفْعِلَها.ِاْعَتِرُفوا َبْعُضُ ْم ِلَبْعٍض ِبال َزالَِّت، َوَصلُّوا َبْعُضُ ْم أَلْجِل َبْعٍض  -16
 ِسِنيَن َوِستََّة  َكاَ  ِإيِليَّا ِإْنَسانًاَتْحَت اآلاَلِم ِمْثَلَنا، َوَصلَّى َصاَلًةَأْ  اَل ُتْمِطَر، َفَلْم ُتْمِطْر َعَلى اأَلْرِض َثاَلثَ  -17

 َأْشُهٍر.
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َماُء َمَطرًاَوَأْخَرَجِت اأَلْرُض َثَمَرَها.ُثمَّ َصلَّى َأْيضًافَ   -18  َأْعَطِت السَّ
ُه َأَحٌد،. -19  َأيَُّها اإِلْخَوُة، ِإْ  َضلَّ َأَحٌد َبْيَنُكْم َعِن اْلَحقِ  َفَردَّ
 "  َكْثَرًةِمَن اْلَخَطاَيا.َفْلَيْعَلْم َأ َّ َمْن َردَّ َخاِطئًاَعْن َضاَلِل َطِريِقِه ُيَخلِ ُص َنْفسًاِمَن اْلَمْوِت، َوَيْسُتُر   -20

 يسرع فله عا إيلل ، ف وح/  اطر ر ان وإيلل  هاوح واح  وطذم ي ج اطموة ف  اط ذ دة طلاق واطزه  
 

 -(:12-1:12اإلبركسيس)أع
 َوِفي َذِلَك اْلَوْقِت َمدَّ ِهيُروُدُس اْلَمِلُك َيَدْيِه ِلُيِسيَئ ِإَلى ُأَناٍس ِمَن اْلَكِنيَسِة. -1" 
ْيِف.َفقَ  -2  َتَل َيْعُقوَب َأَخا ُيوَحنَّا ِبالسَّ
 َوِإْذ َرَأى َأ َّ َذِلَك ُيْرِضي اْلَيُهوَد َعاَد َفَقَبَض َعَلى ُبْطُرَس َأْيضًا. َوَكاَنْت َأيَّاُم اْلَفِطيِر. -3
ْجِن ُمَسلِ مًاِإيَّاُه ِإَلى َأْرَبَعِة َأَراِبَع مِ   -4 َمُه َبْعَد اْلِفْصِح َوَلمَّا َأْمَسَ ُه َوَضَعُه ِفي السِ  َن اْلَعْسَ ِر ِلَيْحُرُسوُه َناِويًاَأْ  ُيَقدِ 

ْعِب.  ِإَلى الشَّ
ْجِن َوَأمَّا اْلَكِنيَسُة َفَكاَنْت َتِصيُر ِمْنَها َصاَلٌة ِبَلَجاَجٍة ِإَلى هللِا ِمنْ  -5  َأْجِلِه. َفَكاَ  ُبْطُرُس َمْحُروسًاِفي السِ 
َمُه َكاَ  ُبْطُرُس ِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َناِئمًاَبْيَن َعْسَ ِريَّْيِن َمْرُبوطًاِبِسْلِسَلَتْيِن َوكَ   َوَلمَّا َكاَ  ِهيُروُدُس   -6 اَ  ُمْزِمعًاَأْ  ُيَقدِ 

ْجَن.  اَم اْلَباِب ُحرَّاٌس َيْحُرُسوَ  السِ   ُقدَّ
بِ  َأْقَبَل َوُنوٌر َأَضاَء ِفي اْلَبْيِت   -7 َفَضَرَب َجْنَب ُبْطُرَس َوَأْيَقَظُه َقاِئاًل: »ُقْم َعاِجاًل«. َفَسَقَطِت  َوِإَذا َماَلُك الرَّ

ْلِسَلَتاِ  ِمْن َيَدْيِه.  السِ 
 َوَقاَل َلُه اْلَماَلُك: »َتَمْنَطْق َواْلَبْس َنْعَلْيَك«. َفَفَعَل َهَكَذا. َفَقاَل َلُه: »اْلَبْس ِرَداَءَك َواْتَبْعِني«.   -8
 ُه َوَكاَ  اَل َيْعَلُم َأ َّ الَِّذي َجَرى ِبَواِسَطِة اْلَماَلِك ُهَو َحِقيِقيٌّ َبْل َيُظنُّ َأنَُّه َيْنُظُر ُرْؤَيا.َفَخَرَج َيْتَبعُ  -9

ي ِإَلى اْلَمِديَنِة    -10 َل َوالثَّاِنَي َوَأَتَيا ِإَلى َباِب اْلَحِديِد الَِّذي ُيَؤدِ  َفاْنَفَتَح َلُهَما ِمْن َذاِتِه َفَخَرَجا َفَجاَزا اْلَمْحَرَس اأَلوَّ
َما ُزَقاقًاَواِحدًاَوِلْلَوْقِت َفاَرَقُه اْلَماَلُك.   َوَتَقدَّ

بَّ َأْرَسَل َماَلَكُه َوَأْنَقَذِني مِ   -11 ْن َيِد ِهيُروُدَس  َفَقاَل ُبْطُرُس َوُهَو َقْد َرَجَع ِإَلى َنْفِسِه: »اآلَ  َعِلْمُت َيِقينًاَأ َّ الرَّ
 َوِمْن ُكلِ  اْنِتَظاِر َشْعِب اْلَيُهوِد«.

ِب َمْرُقَس َحْيُث َكاَ  َكِثيُروَ  ُمْجَتِمِعي -12  " َن َوُهْم ُيَصلُّوَ .ُثمَّ َجاَء َوُهَو ُمْنَتِبٌه ِإَلى َبْيِت َمْرَيَم ُأمِ  ُيوَحنَّا اْلُمَلقَّ
 

ه/  ه اودر  متل   موب ءن   موب ميذس عرله اط ي ياي ه  /ه هللا  وم    باار ف هلل ياسل طه   ك ط /م ه ف  
ن  ر  ي ه علله فذو طم ي/ذ  عرله  ستالع ه اودر م
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 - : (36-14:23)مت إنجيل القداس
يِسيُّوَ  اْلُمَراُؤوَ  أَلنَُّكْم َتْأُكُلوَ  ُبُيوَت اأَلَراِمِل وِلِعلٍَّة ُتِطيُلوَ  َصَلوَ َوْيٌل َلُكْم  -14"   اِتُكْم. ِلَذِلَك َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

 َتْأُخُذوَ  َدْيُنوَنًةَأْعَظَم. 
يِسيُّوَ  اْلُمَراُؤوَ  أَلنَّ  -15 ُكْم َتُطوُفوَ  اْلَبْحَر َواْلَبرَّ ِلَتْكَسُبوا َدِخياًلَواِحدًاَوَمَتى َحَصَل  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

 َتْصَنُعوَنُه اْبنًاِلَجَهنََّم َأْكَثَر ِمْنُكْم ُمَضاَعفًا!. 
َلِكْن َمْن َحَلَف ِبَذَهِب اْلَهْيَكِل  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُ  اْلَقاِئُلوَ : َمْن َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَلْيَس ِبَشْيٍء وَ  -16

 َيْلَتِزُم!.
ُس الذََّهَب؟. -17 اُل َواْلُعْمَياُ  َأيَُّما َأْعَظُم: َألذََّهُب َأِم اْلَهْيَكُل الَِّذي ُيَقدِ   َأيَُّها اْلُجهَّ
 الَِّذي َعَلْيِه َيْلَتِزُم!.َوَمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَلْيَس ِبَشْيٍء َوَلِكْن َمْن َحَلَف ِباْلُقْرَباِ    -18
ُس اْلُقْرَباَ ؟.  -19 اُل َواْلُعْمَياُ  َأيَُّما َأْعَظُم: َأْلُقْرَباُ  َأِم اْلَمْذَبُح الَِّذي ُيَقدِ   َأيَُّها اْلُجهَّ
 َفِإ َّ َمْن َحَلَف ِباْلَمْذَبِح َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبُ لِ  َما َعَلْيِه.  -20
اِكِن ِفيِه. َوَمْن   -21  َحَلَف ِباْلَهْيَكِل َفَقْد َحَلَف ِبِه َوِبالسَّ
ِ َوِباْلَجاِلِس َعَلْيِه!.  -22 َماِء َفَقْد َحَلَف ِبَعْرِش َّللاَّ  َوَمْن َحَلَف ِبالسَّ
يِسيُّوَ  اْلُمَراُؤوَ  أَلنَُّكْم   -23 ِبثَّ َواْلَكمُّوَ  َوَتَرْكُتْم َأْثَقَل النَّاُموِس: َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ  ُروَ  النَّْعَنَع َوالشِ  ُتَعشِ 

ْحَمَة َواإِليَماَ . َكاَ  َيْنَبِغي َأْ  َتْعَمُلوا َهِذِه َواَل َتْتُرُكوا ِتْلَك.  اْلَحقَّ َوالرَّ
 ُعوَضِة َوَيْبَلُعوَ  اْلَجَمَل!.َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُ  الَِّذيَن ُيَصفُّوَ  َعِن اْلبَ  -24
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ْحَفِة وَ  -25 وَ  َخاِرَج اْلَكْأِس َوالصَّ يِسيُّوَ  اْلُمَراُؤوَ  أَلنَُّكْم ُتَنقُّ ُهَما ِمْن َداِخٍل َمْمُلوآِ   َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 
 اْخِتَطافًاَوَدَعاَرًة!. 

يِسيُّ اأَلْعَمى  -26 ْحَفِة ِلَكْي َيُكوَ  َخاِرُجُهَما َأْيضًاَنِقي ًا.َأيَُّها اْلَفرِ   َنقِ  َأوَّاًلَداِخَل اْلَكْأِس َوالصَّ
يِسيُّوَ  اْلُمَراُؤوَ  أَلنَُّكْم ُتْشِبُهوَ  ُقُبورًاُمَبيََّضًةَتْظَهُر ِمْن  -27 َخاِرٍج َجِميَلًةَوِهَي ِمْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

 َمْمُلوَءٌة ِعَظاَم َأْمَواٍت َوُكلَّ َنَجاَسٍة.  َداِخلٍ 
 ًا!.َهَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا: ِمْن َخاِرٍج َتْظَهُروَ  ِللنَّاِس َأْبَرارًاَوَلِكنَُّكْم ِمْن َداِخٍل َمْشُحوُنوَ  ِرَياًءَوِإْثم  -28
يِسيُّوَ  اْلُمَراُؤو َ  -29 يِقيَن. َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ  دِ  ْنِبَياِء َوُتَزيِ ُنوَ  َمَداِفَن الصِ   أَلنَُّكْم َتْبُنوَ  ُقُبوَر اأَل
ْنِبَياِء!.   -30  َوَتُقوُلوَ : َلْو ُكنَّا ِفي َأيَّاِم آَباِئَنا َلَما َشاَرْكَناُهْم ِفي َدِم اأَل
ْنِبَياِء.َفَأْنُتْم َتْشَهُدوَ  َعَلى َأْنُفِسُ ْم َأنَُّكْم َأْبَناُء َقَتلَ   -31  ِة اأَل
 َفاْمََلُوا َأْنُتْم ِمْ َياَل آَباِئُكْم.  -32
 َأيَُّها اْلَحيَّاُت َأْواَلَد اأَلَفاِعي َكْيَف َتْهُرُبوَ  ِمْن َدْيُنوَنِة َجَهنََّم؟.  -33
َ  َوَتْصِلُبوَ  َوِمْنُهْم َتْجِلُدوَ  ِفي َمَجاِمِعُ ْم  ِلَذِلَك َها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َأْنِبَياَء َوُحَكَماَء َوَكَتَبًةَفِمْنُهْم َتْقُتُلو -34

 َوَتْطُرُدوَ  ِمْن َمِديَنٍة ِإَلى َمِديَنٍة. 
يِق ِإَلى َدِم َزَكِريَّا ْبنِ  -35 دِ  َبَرِخيَّا الَِّذي   ِلَكْي َيْأِتَي َعَلْيُكْم ُكلُّ َدٍم َزِكيٍ  ُسِفَك َعَلى اأَلْرِض ِمْن َدِم َهاِبيَل الصِ 
 ْلُتُموُه َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبِح.َقتَ 

 َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإ َّ َهَذا ُكلَُّه َيْأِتي َعَلى َهَذا اْلِجيِل!." -36
اطسددددددددد   يلوث اط ايسددددددددد  ا واط تب  اطرااوون علس تصددددددددداف تذم )وه ه عكج تصددددددددداف ي اءهااق اط يا يات ل ه  ااهم(  

 ل   وهم ي /ون ء وقهم )ف ط وث مس سً  هو يل ح   وسس اط/  ( ويلو ذم علس ءتلذم  ويلو ذم علس من مب  هم ءتلوا اءي
 طاي ل   واطاسل ومن هللا س /تمم طاسله ومي ل ئه 

 
موسى وهارو  فى الكهنة، وصموئيل فى الذين يدعو  باسمه، "  -(:7،  6:  99)مز   مزمور إنجيل القداس

 " مود الغمام كا  ي لمهم. هلليلويا كانوا يدعو  الرب وهو كا  يستجيب لهم، بعا
  وصيموئيل في الذين يدعو  بإسيمهف ط  ا  اءسد سدل  طذ ا اط وث ه  طروسدس اط/    =  موسيى وهرو  في كهنته

وهو يسيييييتجيب لهم. بعامود الغمام كا  وصدددددددروئ ل م ضدددددددً  ف  يوث يل حته يمام ه ه اطماا اي    يوا ي عون اطاب  
  ست  ب طم  سله وهك ا إست  ب طروسس ومقسل ع  ود سا ب  مود اط  ب هللا دائرً  = ي لمهم

 توت  8  -السنكسار:

 ق . م 1485نياحة موسى النبي عام  "  
في مثل هذا اليوم تنيح الصديق موسى رئيس األنبياء . وكا  قد تعب مع شعب هللا إلى الموت واسلم نفسه  

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

يتخاصما  فطلب أ  يصلح بينهما . فقال له المعتدى "العلك تريد أ  تقتلني كما قتلت المصري باألمس" . 
انو  سنه . ظهرت  ( ولما كمل له ثم2 1: 2فهرب موسى إلى أرض مديا  وتزوج هناك ورزق ولدين . )خر

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

األحمر ، وأجازه منه ، وأطبق الماء على أعدائه . ( ثم أخرج الشعب وشق له البحر 12:  7المصريين )خر 
ثم أنزل له المن في البرية أربعين سنة . وأخرج له الماء من الصخرة . ومع هذا جميعه كانوا يتذمرو  عليه  
. ومرات كثيرة أرادوا رجمه ، وهو يطيل أناته عليهم ، ويسال الرب عنهم ، حتى أنه من فرط حبه لهم ، قال  

م تغفر لهذا الشعب فامح اسمي من سفرك . وشهد الكتاب أنه كلم الرب خمسمائة وسبعين كلمة  للرب : إذا ل
كما ي لم اإلنسا  خليله حتى دعي كليم هللا . وكا  لما نزل موسى من جبل سيناء من عند الرب ولوحا 

عا عندما اقترب  الشهادة في يده كا  وجهه يلمع ، فخاف بنو إسرائيل أ  يقتربوا إليه فوضع على وجهه برق
( . ولما كمل له مائة وعشرو  سنة ، أمره الرب أ  يعهد بقيادة الشعب إلى  35  29:  34لي لمهم )خر

( ، فدعاه وأوصاه بوصايا الرب ونواميسه ، وأعلمه أنه هو الذي سيدخل  9:  34يشوع بن نو  تلميذه )تث 
، كما أمره الرب . ومات موسى في الجبل  الشعب أرض الميعاد . بعد أنه عمل خيمة الشهادة وجميع ما فيها

ودفن هناك . وأخفى الرب جسده لئال يجده بنو إسرائيل فيعبدوه أل  الكتاب يشهد عنه أنه لم يقم في إسرائيل 
نبي مثل موسى ، ولما أراد الشيطا  إظهار جسده انتهره ميخائيل رئيس المالئكة ، ومنعه من ذلك . كما 

 " ( صالته تكو  معنا . أمين .9ته )عشهد الرسول يهوذا في رسال

 إستشهاد زكريا الكاهن " 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس زكريا الكاهن على يد هيرودس الملك . الذي بعد ما بشره المالك جبرائيل  

بمولد يوحنا ابنه . ولم يصدق كالمه أوجب عليه الصمت إلى حين يولد الصبي ، وقد بقى صامتا إلى يوم  
  63: 1لك تكلم وسبح هللا )لو( وعند تسميته طلب لوحا وكتب اسمه يوحنا . وعند ذ22 18:  1مولده )لو

( هذا الذي شهد اإلنجيل عنه أنه كا  بارا هو وزوجته . سائرين في حقوق الرب بال لوم ، ولما ولد  79
السيد المسيح وأتى المجوس ليسجدوا له ، اضطرب هيرودس وخاف على مملكته ، ولهذا أمر بقتل أطفال 

لمسيح بينهم . فظهر مالك الرب ليوسف في الرؤيا ، بيت لحم من ابن سنتين فما دو  . . ليقتل السيد ا
وأعلمه أ  يهرب بالصبي إلى مصر . فأخذ يوسف الصبي يسوع و مريم أمه وذهبوا إلى حيث قال له مالك  

الرب . ولما قتل هيرودس أطفال بيت لحم هربت أم يوحنا به إلى الجبل وقضت ست سنوات . وبعد ذلك 
( . وقيل أنه وقت قتل  80:  1في البرية إلى حين . ظهوره إلسرائيل )اوانتقلت إلى السماء وبقى الصبي 

األطفال ظن هيرودس أ  يوحنا هو المسيح . أرسل يطلبه من أبيه زكريا . فقال "لست أدرى أين الولد" ،  
به  فهددوه بالقتل فلم ي ترث به ، فأمر الجند فقتلوه . ويقال أيضا أ  هيرودس لما طلب يوحنا ليقتله ، هرب 
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زكريا إلى الهي ل ووضعه فوق المذبح ، ولما لحقوا به . قال للجند "من هنا قبلته من الرب" وعندئذ خطفه  
 المالك إلى برية الزيفانا ، و إذ لم يجدوا الطفل قتلوا زكريا . 

ذي مات زكريا النبي الوزكريا الكاهن ابن برخيا ، ليس هو زكريا النبي ، أحد االثنى عشر نبيا الصغار ، وأ  
 " ووجد جسده بغير فساد . صالة الجميع تكو  معنا . أمين .

 إستشهاد القديس ديديموس القس" 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ديديموس وكا  هذا من أهل درشابة من كرسي دنطو )وتعرف أال   

قدا للمرضى فظهر له  درشابة ، بمركز زفتى محافظة الغرببة( وكا  محبا للبيعة ، عطوفا على المساكين مفت
إنسا  نوراني وأنهضه ، وأمره إ  يمضى وينال إكليل الشهادة ووعده بجوائز سمائية . ففرح جدا وترك أبويه  

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

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

 "  بركاته تكو  معنا أجمعين . ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .صالته و 

 عن نياحة موسى النبي قراءات اليوم 

   وتقرأ هذه القراءات في األيام التالية أيضاً 

 اط/   ت   ق يل ح  حزقل ل  برموده 5 ت   ق   ًو ها يون تلر    وسس توت 4

 ت   ق يل ح  يواقلم اطب ق واط  اطس  ة اط  قا   ايم برموده 7 ت   ق يل ح  إشعل   اط/    توت 6

 إق ل   اط/   ت   ق است ذ د  بشنس 5 ت   ق يل ح  يوي ن اط/    توت 25

 ت   ق يل ح  صروئ ل اط/    بؤونه 9 ت   ق يل ح  يوئ ل اط/    بابه 21

 ت   ق يل ح  إطل ع اط/    بؤونه 20 ت   ق يل ح  ي حوث اط/    كيهك 5

 ت   ق يل ح    ًو ها يون تلر    وسس بؤونه 26 ت   ق يل ح  ح   اط/    كيهك20

 اط/  ق ت   ق يل ح  اطم  ج يوسف اطب ق  أبيب 26 ت   ق يل ح  عو/    اط/    طوبه 15

 ت   ق يل ح  حزقل  اطرلك  مسرى 4 ت   ق يل ح  هوشع اط/    أمشير 26

 ت   ق يل ح   ل   اط/    مسرى 22 ت   ق يل ح  دايل ل اط/    برمهات 23
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 السنكسار اليوم

 تذكار يشوع بن نو  تلميذ موسى  توت 4
 تذكار نياحة يشوع بن نو  

كيهك تذكار   22بؤونة وفيه تقرأ فصول   26تذكار نياحة يشوع بن نو  الذي ذكر نياحتة في يوم 
رئيس المالئكة جبرائيل ، لذلك وضع له تذكار اليوم . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا 

 آمين . 

 69نياحة البابا م اريوس الثاني ال
م تنيح األب القديس ، األنبا مقاريوس التاسع والستو  من   1122في مثل هذا اليوم من سنة  

باباوات المدينة العظمى اإلس ندرية هذا األب كا  منذ صغره عابدا ناس ا . وارتاح إلى سيرة الرهبنة 
س . وتفرغ للعبادة والجهاد . وكا  يروض  فذهب إلى برية األسقيط وترهب بدير القديس مقاريو 

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

في الكنيسة مع شيوخ البرية وم ثوا زمانا يبحثو   العلماء إلى برية االسقيط . واجتمعوا
ويستكشفو  أخبار من يصلح لهذه الرتبة . إلى أ  استقر رأى الجميع على تقدمة هذا األب لما 
عرف عنه من الخصال الحميدة ، فآخذوه جبرا وقيدوه قسرا ، وهو ينتحل األعذار ويقدم أسبابا 

ريركية . فأحضروه إلى اإلس ندرية ورسموه بطريركا ، وقرأ  ويصيح بأ  يعفوه قائال: إني ال أصلح للبط
التقليد ب نيسة المعلقة بمصر ، يونانيا وقبطيا وعربيا . وكا  في رئاسته متزايدا في نس ه وتعبده . 
وكا  مداوما على التعليم والوعظ كل يوم . وكا  يواصل الصدقات والرحمة إلى ذوى الفاقة وأرباب 

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

 تكو  معنا آمين 

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

حاليا ( من أبوين مسيحيين فربياها على اآلداب المسيحية رحلت مع الفرقة الطيبية التي كا  يرأسها 
 القديس موريس إلى غرب أوروبا حيث أقامت فبرونيا في مدينة ميالنو عند رجل مسيحي تقي .  

قديس موريس بمقاطعة الفاليس  وبعد إستشهاد الفرقة مضت إلى مدينة أجاونوم ) حاليا مدينة ال
 بسويسرا وهي التي إستشهد 

فيها ( ثم إلى قرب مدينة سالودورم ) حاليا مدينة سولوتور  بسويسرا( حيث عاشت في نسك  
وصوم وصالة ألجل خالص نفسها وكانت تقتات من عمل يديها بواسطة سيدة مسيحية كانت تبيع  
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جزات شفاء كما اهتمت بالشابات وكانت تعلمهن  لها عمل يديها . وقد أجرى هللا على يديها مع
مبادئ العفة والنظافة الجسدية . ولما ذاع صيت قداستها وخدمتها قبض عليها الوالي وأودعها  
السجن حيث ظهر لها القديس موريس الشهيد وعزاها وشجعها على التمسك باإليما  المسيحي  

ق سراحها فمضت وانفردت في جزيرة نائية  ولقد شفي هللا على يديها الوالي من مرض اعتراه فأطل
عند التقاء نهر اآلر ونهر الراين وس نت في كوخ صغير وكانت تهتم برعاية المرضى والمحتاجين 

وتنظيف الجزيرة من الحيات والعقارب . تركت القديسة فبرونيا الجزيرة وذهبت إلى مدينة تسورتنسأخ  
ر لكنيسة القديسة العذراء مريم حيث رحب بها بمقاطعة أرجاو بسويسرا حيث س نت في بيت مجاو 

كاهن الكنيسة . وعهد لها برعاية الفقراء والمرضى فكانت تهتم بعالجهم ونظافتهم إال أ  الشيطا   
حسدها فحرك عليها زميالتها في الخدمة حيث دبر  لها الم ائد وكا  هللا يظهر براءتها . سمح لها 

فيها مدة إحدى عشرة سنة في نسك وتقشف وعبادة وكا   األب الكاهن أ  تنفرد في مغارة عاشت
الكثيرو  يتوافدو  على مغارتها لكي ينالوا بركة صلواتها وإرشاداتها وفي يوم نياحتها ظهرت لها  
القديسة مريم في رؤيا وعزتها وأنبأتها بنياحتها ، ففرحت وتنيحت بسالم . فكفنوها ودفنوها بإكرام 

سمها بمدينة تسوتسأخ وصارت شفيعة للمدينة . كما بني على اسمها  جزيل . وإقامة كنيسة على ا
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 المائة  

ر من بطاركة الكرازة المرقسية جزء من رفات القديسة فبرونيا الموجود ب نيستها والسابع عش
 بتسورتسأخ . بسويسرا 

 بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين 

 تذكار نياحة إشعياء النبي  توت 6

 ق . م  913إستشهاد القديس إشعياء النبي بن آموص سنة 
في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم إشعياء بن آموص بعد أ  نشره منسي الملك ، بمنشار  

الخشب . هذا النبي تنبأ في زما  خمسة ملوك وهم : عوزيا . ويوثام . وأحاز ابنه . وحزقيا ،  
بأ  ( . ثم تن14:  7ومنسى . وتنبأ الحاز أ  العذراء تحبل وتلد ابنا . ويدعى اسمه عمانوئيل )ا ش 
( وأنه سيرحم  6:   9أ  هذا االبن يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السالم )ا ش 

العالم بتقديم ذاته عن البشر ، وهو مجروح ألجل معاصينا ، مسحوق ألجل آثامنا ، تأديب سالمنا 
 ( . 6،  5:  5 3عليه ، وبحبره شفينا . . . الرب وضع عليه آثم جميعنا )اش 

بأ في زما  حزقيا وقوى قلبه لما حاصره سنحاريب ملك أشور ، وأعلمه أ  هللا سيهلكه ألجل  وتن 
:  37ش  1افترائه عليه ، فاهلك هللا تعالى من عس ر سنحاريب مئة وخمسة وثمانين ألف رجل )

( وطرد من بقى من الجند هاربا ، ولما مرض حزقيا أعلمه أ  يوصى بيته ألنه يموت ، فلما  36



 ر لقراءات األيام )  اليوم الثامن من شهر توت( القطمارس السنوى الدوا

 

 
38 

لى هللا أرسل إليه إشعياء ، وأعلمه أنه قد زاده خمس عشرة سنة . وأراه آية يستدل بها على صلى إ
( . وتنبأ على ما يصيب إسرائيل من الويالت لقساوة قلوبهم ومحبتهم 8:   38لنبوة )ا ش اصدق 

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

 األوثا  أمر بنشره بالمنشار . 
وتنبأ نحو سبعين سنة . وسبق مجيء السيد المسيح بتسع مئة وثالث عشرة سنة . صالته تكو   

 معنا . آمين . 

 سيليا(با -إستشهاد القديسة باشليلية )باشيليا 
فى مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة باشليلية فى أيام دقلديانوس الكافر . وكانت هذه القديسة  
مسيحية تقية قبضوا عليها وعمرها تسع سنوات ، وشدوا يديها ورجليها وطرحوها النار لكن هللا 

تها خلصها ، وإذ عطشت أنبع لها عين ماء بصالتها فشربت ثم أودعت نفسها بيد الرب . صال 
 تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا ، آمين . 

 تذكار نياحة يونا  النبي  توت 25

 ق . م   900تذكار نياحة يونا  النبي سنة 
في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم يونا  بن أمتاي وقيل أنه ابن أرمله صرفه صيدا ، الذي أقامه 

إيليا النبي من الموت ، فتبعه وخدمه ونال نعمة النبوة . )قصة يونا  وهيروبه وعودته إلى نينوي  
 مدونة بالتفصيل في سفر يونا  في العهد القديم بالكتاب المقدس . 

 تبارك وتعالى إليه أ  يمضى إلى مدينة نينوي وينذر أهلها أنه بعد ثالثة أيام تنقلب  فقد أوحى هللا
مدينتهم ة ففكر في نفسه قائال "لو كا  هللا يشاء هالكهم لما طلبني بإنذارهم ، وأخشى أ  أمضى  

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

أحد أ  يهرب من وجه هللا ؟ انه أراد بالهرب أ  يبتعد عن مدينة نينوي ألنه لم يشاء القيام بإنذارهم  
بتعاده عن نينوي يرسل  لمعرفته أ  هللا رؤوف ورحيم ، بطئ الغضب نادم على الشر ، وظن أنه با

هللا نبيا غيره إلنذار تلك المدينة . وقد كا  هروب يونا  النبي وطرحه في البحر حتى يظهر اآلية  
بوجوده في بطن الحوت ثالثة أيام ، وخروجه سالما ، لي و  رمزا ودليال على قيام المخلص من 

الرب ونزل إلى يافا حيث وجد سفينة   القبر بعد ثالثة أيام ولم ير فسادا . فقام يونا  ليهرب من وجه
ذاهبة إلى ترشيش فأقلع مع ركابها إلى ترشيش . . فأرسل الرب ريحا شديدة وحدث نوء عظيم في  
البحر حتى كادت السفينة تنكسر ، فخافوا وصرخ كل واحد إلى إلهه . ثم قال بعضهم لبعض هلما 

ابت القرعة يونا  ، فقالوا له ما الذي  نلقى قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية . فلما اقترعوا أص
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فعلته حتى جاء علينا هذا بسببك ؟ فقال لهم اطرحوني في البحر فتسلموا ، فاستغفروا هللا ثم طرحوه  
فبلعه حوت عظيم . وم ث في جوفه ثالثة أيام وثالث ليال ثم قذفه عند نينوي ، فقام عند ذلك  

لملك والعظيم والفقير والشيخ والطفل ، وصرخوا إلى هللا ودخل نينوي ، وأنذر أهلها فتابوا جميعهم ، ا
صائمين ورجع كل واحد منهم عن طريقه الرديئة ، فقبل هللا توبتهم ورحمهم ، ثم قام يونا  وأتي  

إلى أرض ومات بها . وسبق مجيء السيد المسيح بأكثر من تسعمائة سنة . وتنبأ في زما  آموص  
ن المائة سنة . تنبأ منها نيف وسبعين سنة . صالته تكو  وابنه عوزيا . وقد عاش ما يقرب م
 معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين 

 إستشهاد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية 
  303للشهداء سنة   19تذكار إستشهاد القديس موريس قائد الفرقة الطيبية . وفيه أيضا من سنة 

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

جنديا كا  اإلمبراطور م سيميانوس يقيم حينئذ   6660إلخماد ثورات قبائل الباجود وكا  عددها 
موريس وأعضاء الفرقة   بمدينة أوكتودورم ) مدينة بسويسرا حاليا هي مدينة مارتيني( . فأمر القائد

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

ى التمسك بإيمانهم مع إعال   وأمر بقتل عشر المتبقيين وكا  القديس موريس يشجع الجنود عل
والئهم لإلمبراطور . ازداد اإلمبراطور هياجا وأمر بإبادة الكتيبة الموجودة بأوجانوم والقيام بتعقب  

 بقية كتائب الفرقة الطيبية في مواقعهم بسويسرا وإيطاليا وألمانيا 
جنديا   520لغ عددهم أما القديس موريس فنال إكليل الشهادة ومعه الكتيبة التي في أوجانوم والبا

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

شنودة الثالث  م استلم قداسة البابا 1986سبتمبر   28للشهداء )  1703توت    18. 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 . 

 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء بابه 21
كار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله الكلمة فى مثل هذا اليوم نعيد بتذ

 أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين . 

 تذكار نياحة يوئيل النبي 
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في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم يوئيل بن فنوئيل من سبط راؤبين وقد تنبأ في زما  أسا بن أبيا 
سليما  ، ووعظ الشعب وب تهم ؛ وتنبأ على حلول الرب بصهيو  ، وعلى آالمه ،  بن رحبعام بن 

وعلى حلول الروح القدس المعزى على التالميذ األطهار في يوم العنصرة ، كما أنبا أنهم يتنبئو  ؛  
هم وبنوهم وبناتهم ويحلم شيوخهم أحالما ويرى شبابهم رؤى ، وتنبأ النبي يوئيل على خروج شريعة  

( ، 18: 3يل من صهيو  إذ قال " ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقى وادي السنط )يوئيل اإلنج
وأبا  أ  الحروب بعد مجيء المسيح تقوم في األرض ، وتكلم عن القيامة قبل مجيء السيد  

(  15:  3المسيح بأكثر من ألف سنة ، وا  الشمس والقمر يظلما  والنجوم تحجز لمعانها )يوئيل 
 خة صالحة . صالته تكو  معنا آمين .وتوفى في شيخو 

 نقل جسد لعازر حبيب المسيح
في مثل هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء لعازر الذي أقامه الرب من بين األموات . فقد نقلها أحد 
الملوك المسيحيين إلى مدينة القسطنطينية ، وذلك أنه لما سمع أنها في جزيرة قبرص ، أرسل قوما  

الكهنة إلى الجزيرة فوجدوا الجسد المقدس موضوعا في تابوت رخام ، ومدفونا  أمناء من رؤساء 
تحت األرض وقد نقش على التابوت "هذا هو جسد لعازر صديق الرب يسوع ، الذي أقامه من  

األموات بعد أ  م ث مدفونا أربعة أيام" ، ففرحوا به وحملوه إلى مدينة القسطنطينية . وخرج الكهنة  
كثير ، ووقار عظيم ، وصلوات وبخور . ووضع في هي ل إلى أ  بنيت له كنيسة فنقل  ونقلوه بإكرام 

 إليها وعيد له فيها . شفاعته تكو  معنا . آمين . 

 نياحة القديس األنبا رويس )فريج(
للشهداء تنيح القديس فريج المعروف بالقديس   1121ميالدية  1405في مثل هذا اليوم من سنة  

ضيعة صغيرة باألعمال الغربية تسمى منية بمين . وكا  اسم أبيه إسحق    رويس ، كا  القديس من
وأمه سارة . ولما ولد سمياه فريج وكا  يعمل مع والده في الفالحة وكا  له قعود ) جمل ( صغير  
يبيع عليه الملح وحدثت ضائقة للمسيحيين فجاء إلى مصر وصار يتنقل من جهة إلى أخرى ولم 

وكا  يقضى أغلب ليله ساهرا في الصالة والنوح ولم يقتن رداء وال ثوبا وال  ي ن له مبيت وال مأوى 
عمامة بل كا  عريانا إال ما يستر به جسمه . وكا  م شوف الرأس ومنظره كسواح البراري ، وعيناه  

محمرتين من كثرة الب اء ولم يحلق شعر رأسه مطلقا وكا  قليل الكالم . وذات مرة ضربه أحد 
زائدة فلم يفتح فاه ة وكا  حاضرا في ذلك الوقت القديس مرقس األنطوني فانتهره  األشرار بقسوة

وفى أخر أيام حياته كا  يقول "يا عذراء خذيني ، أل  الحمل ثقيل علي" ، ويعنى بذلك تقل حمل  
خطايا الشعب التي كثيرا ما كا  ينهاهم عنها فال يستمعو  لكالمه وكا  معاصرا للقديس البابا 

لبطريرك السابع والثمانين والقديس مرقص األنطوني في زما  السلطا  الملبه الظاهر  متاؤس ا
 برقوق .  
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ومن غريب أمره أنه حبس ذاته دأخل محز  صغير عند أحد تالميذه المدعو ميخائيل البناء بمنية  
للشهداء ودفن   1121طوبة سنة   21السيرج وأقام تسع سنوات في ذلك الم ا  حتى تنيح في 

ة العذراء بالخندق وله عدة عجائب تتضمن أشفية وتنبؤات وإنقاذ كثيرين من ضيفاتهم صالته  ب نيس 
 تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 تذكار نياحة ناحوم النبي  كيهك 5

في مثل هذا اليوم تذكار الصديق ناحوم النبي أحد االثني عشر نبيا الصغار ، وقد ولد في قرية  
( من قري الجليل ، وهو من سبط سمعا  وفي عدد األنبياء ، السادس عشر   1:  1القوش ) نا 

من موسى ، وقد تنبأ في عصر اموصيا بن يوناداع المدعو يؤاش وفي عصر عوزيا ولده ، وب ت 
بني إسرائيل على عبادتهم األوثا  ، وبين لهم إ  هللا ؛ وإ  كا  طويل الروح كثير الرحمة ، إال انه 

( ، وتنبأ عن بشارة اإلنجيل والتالميذ المبشرين بها  3،   2:  1منتقم من مبغضيه ) نا اله غيور و 
( " وتنبأ بما سيحل بمدينة نينوي   15:  1بقوله "هو ذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسالم ) نا 

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

 بسيرة مرضية هلل تنيح بسالم ، صالته تكو  معنا آمين .

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

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

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

و ؟ اعلم انك إذا سمعت لي ، الرسالة طلب إليه بقطر ، وأوقفه أمامه وقال له "لماذا خالفت والي ش
جعلتك في منزلة عالية ، واكتب للملك إ  يجعلك واليا على إحدى المد " ، فصرخ القديس بأعلى  

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

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

شرقي قرية ابيسيديا ، فلما مضوا به إلى ، فأمر بقتله با  يلقي في مستوقد حمام في قرية موشا 
هناك طلب من الجند إ  يمهلوه ليصلي أوال ، فبسط يديه وصلى إلى الرب ، فظهر له مالك هللا  
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ووعده بمواعيد كثيرة وبالخيرات الوفيرة الدائمة في ملكوت السموات ، ثم التفت القديس بقطر إلى 
قوه والقوه في مستوقد الحمام ، فاكمل صبره الحسن  الجند وقال لهم أح موا ما قد أمرتم به ، فأوث

وشهادته السعيدة ، ونال اإلكليل في الملكوت ، وأتى أناس مسيحيو  وأخذوا الجسد سرا ، وأخفوه 
حتى انقضي زما  دقلديانوس ، ولما أظهروه شهد الذين رأوه انهم وجدوا جسده سالما لم تحترق  

، وبنوا على اسمه كنيسة عظيمة باقية إلى اآل  في قرية  منه شعرة واحدة ، بل كا  كانسا  نائم 
موشا بمحافظة أسيوط ، وقد ظهرت من جسده آيات وعجائب كثيرة ، وال زالت عجائبه تظهر إلى 

 يومنا هذا ، صالته تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس إيسيذورس
ولد في مدينة اإلس ندرية  م إستشهد القديس إيسيذورس األس ندري 250في مثل هذا اليوم من سنة  

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 كا  ثابتا على  

ما جسده فالقوه في بئر صارت  إيمانه . فأمر القائد بقطع لسانه ثم قطع رأسه فنال إكليل الشهادة أ
بعد ذلك مشهورة يستخدمها هللا في عمل العجائب واألشفية . كما أقيمت فوقها كنيسة . نقل جسده  

في القر  الخامس إلى القسطنطينية وصار م رما عند الجميع . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا  
 المجد دائًما أبديا آمين . 

 أحد االثنا عشر نبًيا الصغارنياحة حجي النبي  كيهك20
في مثل هذا اليوم تنيح الصديق حجي النبي . كا  هذا البار من نسل هرو  الكاهن من قبيلة الوي  
. وهو أحد االثني عشر نبيا الصغار . ولما سبي نبوخذنصر الملك يهود أورشليم وأخذهم إلى بابل ،  

اك . وقد عاد إلى أورشليم صحبة زربابل الوالي  كا  والدا هذا النبي من جملتهم ، فرزقهما هللا به هن
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   3484
ادق الحبر العظيم ، تحريضا لليهود على إتمام  نبوته بأمر هللا إلى زربابل ثم يهوشع بن يهو ص

تجديد هي ل سليما  بن داود . الذي كانوا قد ابتدئوا في تشييده بعد رجوعهم من السبي . ثم 
انصرفوا عنه إلى إقامة بيوت لهم . فب تهم النبي على س ناهم في بيوت مزينة وبيت هللا خراب .  

ما ينبغي فا  الرب يقطع أرزاقهم ، ويقلل البركة من وقال لهم إ  لم يهتموا ببيت هللا ويبنوه ك
تجارتهم . فسمع أبرار الشعب قوله وخافوا وعيد الرب ، وبنوا البيت كما ينبغي . وقد أعلن للشعب 

بعد الفراغ من بنائه إ  الرب قد سر بذلك . وعاش هذا النبي اكثر من سبعين سنة ، وسبق مجيء  
سنة . وتنيح بسالم ودفن في قبر الكهنة بأورشليم . صالته تكو   السيد المسيح بأربع مئة وثالثو  

 معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
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 إستشهاد القديس إيليا أسقف دير المحرق بجبل قسقام
م( إستشهد القديس األنبا إيليا أسقف دير   304للشهداء )  20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

قديس يجاهد كثيرا في الصلوات ويسير سيرة حسنة وذات يوم حضر  المحرق والقوصية كا  هذا ال
اليه رجل فقير يب ي أل  كاتب القوصية ظلمه فذهب إليه القديس ووبخه قائال " هللا ينتقم سريعا  

للمساكين فهو أب األيتام وقاضي األرامل فأهتم ياأبني بخالص نفسك " فب ى الكاتب وندم وخر عند  
ك المس ين كل ما أخذه منه وصار بعد ذلك متضعا رحوما محبا للفقراء قدمي القديس وأعاد لذل

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

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

 والملك  تذكار نياحة داود النبي كيهك23

للعالم تنيح الملك العظيم النبي القديس الكريم داود بن يسى ،  2990في مثل هذا اليوم من سنة  
وهو ثاني ملك على بني إسرائيل ، وأول من سار السيرة الفاضلة العادلة الكاملة من ملوكهم ، وكا   

ن قيس آمر  من سبط يهوذا من بيت لحم ، فأنتخبه هللا ملكا على بني إسرائيل عندما خالف شأول ب
هللا ، فأمر هللا صموئيل النبي إ  يمسح له واحدا من أوالد يسى ملكا ، فأختار صموئيل االبن األكبر  

، الحسن الوجه ، القوي الجسم ، غير إ  هللا لم يقبله وقال لصموئيل "التنظر إلى منظره وطول  
ر إلى العينين وأما الرب  قامته ألني قد رفضته ، ألنه ليس كما ينظر اإلنسا  ، ال  اإلنسا  ينظ

( فعرض يسى أوالده أمام صموئيل فأختار داود ومسحه   7:  16صم 1فانه ينظر إلى القلب " ) 
ملكا ، وكا  هللا معه في كل أموره ، ولطهارة قلبه ووداعته . وقد تغلب على شأول الملك الذي  

مساء ونام ، فجاء داود النبي  حأول قتله مرارا ، ومن ذلك أ  شأول خرج مرة طالبا قتله فأدركه ال
( . ثم  22 1:  24صم 1إليه وهو نائم وقطع طرف جبته سرا ليعرفه بأنه قد ظفر به وأبقاه حيا ) 

:   26صم 1وجده مرة أخرى نائما أيضا فأخذ داود رمحه وكوز الماء الذي كا  عند رأسه ولم يضره) 
الرب إ  أمد يدي إلى مسيح الرب" )  ( ولما حرضه إخوانه على قتله قال "حاشا لي من قبل 25 1
( ولما بشره إنسا  بقتل شأول عدوه قائال "وقفت عليه وقتلته" حز  داود ومزق   11:   16صم 1

( . وقد   15 1:   1صم 2ثيابه ، ودعا واحدا من الغلما  وقال له "تقدم ، أوقع به فضربه فمات" ) 
كثيرة ، كفضيلة اإلتضاع ، فانه كا  نبيا   شرف هللا هذا النبي عن سائر البشر إذ جمع فيه فضائل

(  14:  24صم 1وصديقا كامال وملكا عادال ، ومع كل ذلك كا  يدعو ذاته كلبا ميتا وبرغوثا ) 
 وغير ذلك ، وقد مدحه هللا بقوله "وجدت داود بن يسى رجال حسب قلبي"  
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جعل ملوك الشعب من  ( ، وحرس هللا أورشليم من اجله في حياته وبعد مماته و  22:  13صم 1) 
نسله ، ودعا ذاته ابنه ، وتنبأ بسفر المزامير المنسوب له ، وهو سفر مملوء من كل قول حسن  

وتعليم مفيد ، وكا  داود في قوته ذا باس مؤيدا من هللا ، وذلك انه لما كا  صبيا صغيرا يرعى غنم 
فسخ فكي األسد ، وحدث لما تقابل أبيه هجم عليه تارة ذئب وتارة أسد ليفترسا الغنم ، فقتل الذئب و 

جيش شأول بجيش الفلسطينيين ، وخرج جليات الجبار الذي كا  طوله ستة اذرع وشبر ، وهو  
متسلح بالحديد ، وبيده رمح في سمك نول النساج ، وسنا  رمحه ستمائة شاقل ، وم ث يجول بين  

ولم يجسر أحد من العساكر إ    عس ر الفلسطينيين ، ويفتخر على بني إسرائيل مدة أربعين يوًما ،
يبارزه ، وكا  داود قد جاء ليفتقد أخوته ، فلما رآه وسمع كالمه غار غيرة إلهية وتقدم إليه وبيده  

مقالعه وخمسة حجارة ، فضحك منه جليات وافتري على هللا فأجابه داود قائال " أنت تأتى إليك 
وف إسرائيل الذين عيرتهم " ثم وضع داود  بسيف ورمح ، وانا أتى إليك باسم رب الجنود ، اله صف

الحجر في المقالع وضرب به جليات ، فصدمه الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى األرض ،  
( ، وكانت حياة داود سبعين   17صم 1فجرد سيفه وقطع به رأسه ، وأزال العار عن بني إسرائيل ) 

ل ميالد السيد المسيح بآلف ومائة  سنة ، منها ثالثين قبل إ  يمسح ملكا وقد كا  مولده قب
 وعشرين سنة ، صالته تكو  معنا آمين . 

 نياحة القديس تيموثاوس السائح
في مثل هذا اليوم تنيح القديس المجاهد تيموثاؤس السائح ، وقد ولد من أبوين محبين هلل فربياه  

وترهب بها ، ثم احب وأدباه بآداب الكنيسة ، واشتاق إلى السيرة الرهبانية ، فقصد بعض األديرة 
العزلة فانفرد في قالية قريبة من الدير ، وم ث بها مدة عائشًامن عمل يديه ، فاحتال عليه عدو  
الخير وظهر له في ش ل امرأة راهبة أتت إليه لتشتري من عمل يديه ولكثرة ترددها عليه صارت  

فطن القديس إلى انها أحبولة من  بينهما دالة ، وكانا يجتمعا  للطعام على مائدة واحدة ، وبعد قليل 
الشيطا  لسقوطه في الخطية ، فتذكر ساعة الموت وهول الدينونة ، ونهض هاربا من ذلك الم ا  ،  

فأرشده هللا إلى م ا  آخر تجري فيه عين ماء وبجانبها نخلة ، فم ث هناك عاكفا على عبادته  
لوحوش كانت تأنس به ، وقد استمر  ونس ه ، وقد بلغ هذا االب من النسك مبلغا عظيما حتى إ  ا

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

 تذكار نياحة عوبديا النبي  طوبه 15

أنبياء بني إسرائيل . وهو ابن حنانيا النبي من سبط  في مثل هذا اليوم تنيح القديس عوبديا أحد 
يهوذا . وتنبأ في زما  يهوشفاط ملك يهوذا . وقيل انه كا  على راس الخمسين رجال الذين أرسلهم  

الملك أخزيا في المرة الثالثة إلى إيليا النبي . فجاءه بإتضاع وتضرع إليه إال يهلكه مثل أولئك 
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قتهم ، بل يتراءف عليه وينزل معه إلى أخزيا الملك . فنزل معه النبي  األولين الذين نزلت نار وأحر 
بأمر مالك الرب . وهنا تحقق عوبيديا ا  خدمة إيليا النبي اجل قدرا من خدمة ملوك األرض ، ا  
مصاحبته له تؤدي به إلى خدمة الملك السمائي . فترك خدمة الملك وتبع إيليا ، فحلت عليه نعمة  

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

 دًيا آمين . أب

 نياحة القديس غريغوريوس أخي دوماديوس 
في هذا اليوم تذكار نياحة القديس غريغوريوس أخى دوماديوس . صالتهما تكو  معنا و لربنا  

 المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 تذكار نياحة هوشع النبي  أمشير 26

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

نبوته أشياء غريبة وعجيبة وب ت بني إسرائيل على سيئاتهم وزالتهم وأنذرهم بالشرور التي تحل  
مصائب عنهم إذا رجعوا إلى الرب ألههم وتنبأ عن بهم عقابا لهم على جرائمهم ووعدهم بزوال هذه ال

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 

تك يا هاوية " وتنيح في شيخوخة صالحة . صالته تكو  معنا  بقوله " أين شوكتك يا موت أين غلب
 آمين 

 رجاًلفي بالد الفرس 128إستشهاد القديسو  صادوق و
في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديسو  صادوق والمائة والثمانية والعشرو  رجال الذين معه . 

س . فأجابه القديس وذلك أ  بهرام ملك الفرس أحضرهم أمامه وعرض عليهم أ  يسجدوا للشم
صادوق بقوله إنني ال أسجد إال هلل خالق الشمس وكل الكو  فقال له الملك وهل لهذه الشمس اله ؟ 
فأجابه القديس نعم وهو السيد المسيح إلهنا فأمر الملك بقطع رأسه وعندما تقدم السياف ظهر نور  

عناقهم جميعا ونالوا أكاليل عظيم رآه الحاضرو  فصاحوا نحن جميعا مسيحيو  فأمر الملك بقطع أ
 الشهادة ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .

 إستشهاد تيرانيوس وسلوانس والكاهن زينوبيوس ورفاقهم في مدينة صور 
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م إستشهد األسقفا  القديسا  تيرانيوس وسلوانس   304ش  20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
وذلك أ  القائد فيتوريوس أمر بتعذيبهم بعذابات كثيرة  والكاهن زينوبيوس ورفقاهم في مدينة صور . 

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  

. 

 احة دانيال النبي تذكار ني برمهات 23

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

ت . وكا  هذا النبي صغير  للعالم ، ولبث فى بابل مدة سبع سنوا 3398استولى على أورشليم سنة 
السن ، ومع هذا سلك سيرة فاضلة كاملة ، وحل عليه روح هللا وتنبأ فى بابل بركة صلواته فلتكن  

 معنا آمين .

 حزقيال بن بوزي النبيتذكار نياحة  برموده 5

سباه في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم حزقيال بن بوزي الكاهن . وكا  هذا الصديق كاهنا ثم 
نبوخذ نصر إلى بابل مع يهوياكين الملك . وهناك عند نهر خابور في أرض الكلدانيين حل عليه  
روح الرب فتنبأ بأمور عجيبة مدة اثنتين وعشرين سنة منها قوله عن ميالد السيدة العذراء والدة  

ال له : " هذا اإلله وبقائها بعد الوالدة عذراء : ا  الرب أراه باب متجها للمشرق وهو مغلق . وق 
الباب ي و  مغلقا ال يفتح وال يدخل منه إنسا  أل  الرب اله إسرائيل دخل منه في و  مغلقا )حز 

( .وتنبأ عن المعمودية التي تقدس نفس اإلنسا  وجسمه وتلين قلبه الحجري وتجعله 2و   1:  44
حذرهم من ذلك مبينا لهم  ابنا هلل بحلول الروح المقدس عليه وب ت الكهنة على تركهم تعليم الشعب و 

أ  هللا يطلب نفوسهم منهم ا  هم أهملوا تعليمهم . ثم تنبأ عن القيامة العامة وعن قيامة األجساد  
بأرواحها التي كانت متحدة بها وعن مجازاتها بما تستحقه وذكر أقواال كثيرة نافعة لكل من يقف  

سرائيل األصنام في بابل ب تهم فوثب عليه  عليها وأظهر هللا على يديه آيات عظيمة . ولما عبد بنو إ
 رؤساؤهم وقتلوه ثم دفنوه في مدافن سام وار فكشاد صالته تكو  معنا . آمين 

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

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

حلفى( . كا  من بيت صيدا من مدينة بطرس واندراوس ، دعاه السيد المسيح للتلمذة مع أخيه  
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- 21:4يوحنا في نفس المرة التي دعا فيها بطرس واندراوس ، فتركا السفينة وأباهما وتبعاه )مت
في قانا الجليل حيث حول الماء خمًرا   ( ، ويبدو أ  يعقوب كا  حاضًرا معجزة الرب يسوع األولى22
 ( . 2:2)يو

 أحد األخصاء 
اختاره الرب يسوع مع بطرس و يوحنا لي و  شاهًدا لبعض األحداث الهامة . فكا  معه حينما أقام 
ابنة يايرس من الموت ، وفي حادث التجلي وفي بستا  جثسيماني ليلة آالمه . وقد أحبه المخلِ ص 

ة ، فميزهما بلقب خاص إذ دعاهما بوانرجس ، أي ابني الرعد  مع أخيه يوحنا محبة خاص
 ( ، تعبيًرا عن حماسهما وغيرتهما .17:3)مر

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

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

فقبض الجند الروما  عليه وأحضروه أمام الملك هيرودس أغريباس ، فأمر بقطع رأسه بحد السيف  
ل ، وهو الوحيد  م . ويعتبر هذا الرسول أول من استشهد من الرس44( ، وكا  ذلك سنة 1:12)أع

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

يذكر لنا يوسابيوس المؤرخ نقاًلعن إكليمنضس الس ندري أ  الجندي الذي قاد هذا الرسول إلى  
كت النعمة قلبه فاعترف  هو اآلخر باإليما   المحاكمة تأثر عندما رأى شجاعته وصالبته ، وحر 

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

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

في أسبانيا . صالته تكو  معنا    Compostellaوقيل أ  جسده نقل إلى بلدة تدعى كومبوستيال 
 آمين . 

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

اس شعبها في أوائل القر  الرابع ، فحضر المجمع المس وني النيقاوي األول سنة  األبرشية وس
م . وكا  من آبائه العظام المحآمين عن ألوهية كلمة هللا ومساواته ألبيه في الجوهر ، مفندا   325

 ضالل الهرطقة األريوسيين واألبوليناريين وانوفاتيانيين وغيرهم . 
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ائب التي فعلها في أوقات كثيرة وبأنواع عديدة ولهذا لقب بالعجائبي وقد شرفه هللا بموهبة صنع العج
. ومن عجائبه أنه في أيام الملك قسطندي بن قسطنطين العظيم ، دخل من البر إلى المخاز  

الملكية تنين مخيف . فأرسل إلى القديس طالبا منه أ  يمضي إلى المخاز  ويقتل هذا التنين . 
ناك وبعد أ  صلى قال للخدام أ  يجمعوا حطبا في ساحة المدينة  فذهب الراعي القديس إلى ه

ويضرموا به النار ففعلوا فأخذ القديس ع ازه ووضعه في فم التنين وقادة بها ملجما إلى األتو  
فاحترق وتذكارا لهذه األعجوبة أمر الملك بتعليق رسم القديس على جدار المخاز  وفيما كا  

انعقاد المجمع المس وني األول قاصدا غنغرة خرج عليه فريق من  القديس راجعا من نيقية بعد 
  31الهراطقة كانوا قد كمنوا له في الطريق ، فوثبوا عليه ورجموه بالحجارة ومات شهيدا ) في يوم 

آذار ( ثم طرحوا جسده في مخز  تبن فلما علم أهالي مدينة غنغرة بوفاة راعيهم الصالح أسرعوا  
ونقلوا بقاياه المقدسة ب ل إكرام ودفنوها في المدينة . بركاته تكو  معنا ،   إلى المحل الذي قتل به

 ولربنا المجد دائًما . آمين 

 أم اإلله تذكار نياحة يواقيم البار والد السيدة العذراء مريم برموده 7

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

النسب إلى سليما  بن داود الذي وعده هللا أ  نسله يملك على بني إسرائيل إلى األبد . هذا 
ا ثمرة صالحة حلوة الصديق كانت زوجته عاقرا وبمداومته معها على السؤال والطلبة من هللا رزقهم

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

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

 نياحة القديس مقرفيوس 
 في القر  السادس المسيحي أيام اإلمبراطور جستنيا  . شفاعته تكو  معنا . آمين

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

 نبا موسى صاحب دير البلينا . شفاعتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين الروحي أل 

 تذكار استشهاد إرمياء النبي  بشنس 5

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس إرميا أحد األنبياء الكبار أبن حلقيا الكاهن . وقد تنبأ في عهد  
 تعالي بقوله : " قبلما صورتك في  يوشيا بن آمو  ملك يهوذا ويهوياقيم بن يوشيا ، وقد ميزه هللا

( وقد وبخ هذا    5:  1البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك . جعلتك نبيا للشعوب " )أر 
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النبي بني إسرائيل بسبب تركهم عبادة هللا ورفضهم نواميسه وحذرهم من غضب الرب عليهم ا  لم 
ل االنتقام ، توسل إلى هللا بزفرات باكيا بأ  يرجعوا عن آثامهم . ولما شاهد قساوة قلوبهم وقرب حلو

يغفر لشعبه فلم يقبل هللا توسله في أولئك الذين لم يصغوا لتنبيهاته وحرك نبوخذ نصر فحاصر  
أورشليم زمانا وفتحها جنوده بقيادة نبوزرادا  وقتلوا كثيرين منهم دأخل المدينة وبعدما نهبوا كل  

ملك ووجوه الشعب ساقوا الباقين مقيدين أحياء إلى بابل وكا  أمتعة الهي ل الثمينة وأمتعة بيت ال
من جملتهم هذا النبي إال أ  نبوزرادا  القائد حينما رآه مقيدا مع البقية أطلقه . فمضى وكتب  

 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  

 حيث رجمه اليهود أنفسهم في مصر ومات شهيدا بالسجن . 
 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة أبو مقار القس األس ندرى 
. صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبديا  في مثل هذا اليوم نياحة أبو مقار القس األس ندري 

 آمين . 

 نقل أعضاء الشهيد مرقوريوس أبى سيفين  بؤونه 9
في مثل هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء القديس الشهيد مرقوريوس أبي السيفين إلى كنيسته في  

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

 تذكار نياحة صموئيل النبي 

للعالم تنيح الصديق العظيم صموئيل النبي . وقد ولد هذا البار  2947في مثل هذا اليوم من سنة  
تها الطلبة في رامتايم صوفيم من جيل أفرايم واسم أبيه ألقانا وأمه حنة . وكانت عاقرا ، وبمداوم 

رزقها هللا صموئيل . فربته في بيتها ثالث سنوات ثم قدمته إلى هي ل هللا كما سبق أ  نذرت قبل  
الحبل به . فخدم عالي الكاهن إلى أ  كبر ، وكا  ولدا عالي قد سلكا سلوكا رديا فدعا الرب 

له هل دعوتني   صموئيل في إحدى الليالي هو نائم فظن أ  عالي هو الذي يدعوه فذهب إليه وقال
يا سيدي فأجابه ال ارجع أضطجع . فلما مضى دعاه الرب ثانية وثالثة وهو في كل مرة يقوم ويذهب  
إلى عالي . فعلم عالي أ  الرب هو الذي يدعوه فقال له . ارجع اضطجع وإذا دعاك تقول تكلم يارب  

" هوذا أنا فاعل أمرا كل   أل  عبدك سامع . ولما دعاه الرب وأجابه كما علمه عالي قال له الرب :
من سمع به تطن أذناه . في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته . ابتدئ وأكمل  
وقد أخبرته بأني أقضي على بيته إلى األبد من أجل الشر الذي يعلم أ  بنيه قد أوجبوا به اللعنة  
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 فر عن شر بيت عالي بذبيحة أو  على أنفسهم ولم يردعهم . ولذلك أقسمت لبيت عالي أنه ال ي
 (  14  - 1:  3صم  1بتقدمه إلى األبد " )

وبعد هذا أمر الرب أ  يمسح شأول بن قيس ملكا على إسرائيل . ولما خالف شأول أوامر الرب  
 مسح صموئيل داود بن يسى ملكا بأمر الرب وتنبأ وح م بني إسرائيل عشرين سنة . 

 صالته تكو  معنا . آمين 

 إستشهاد القديس لوكيليانوس وأربعة آخرين معه 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس لوكيليانوس وأربعة آخرو  معه . وكا  كاهنا لَلوثا  في عهد  

الملك أوريليانوس قيصر . وأبصر تعذيب الشهداء بالضرب والحرق وتقطيع األعضاء كما شاهد 
وتحقق أنه ليس ألوثانه قوة على فعل مثل هذا  كثيرين يلقو  في النار ولم تمسسهم بأذى فتعجب 

وأ  اإلله الذي يفعل هذه اآليات هو اإلله الحق . وللحال صرخ قائال إني أؤمن بإله المسيحيين  
فوبخه على ذلك ووعده ثم توعده : وإذ لم يرجع عن عزمه عذبه كثيرا ثم طرحه في السجن وعاد  

هم في النار فأرسل هللا مطرا غزيرا أطفأ النار . أخيرا  الملك فاستحضره مع أربعة من المسيحيين والقو 
علقوه على خشبه وسمروا جسده بمسامير كبيرة فأسلم الروح في يد الرب . أما األربعة اآلخرو  فقد  

 قطعت رقابهم . ونال الجميع إكليل الشهادة .  
 صالته تكو  معنا . آمين 

 إستشهاد القديسين أبامو  وسرنا 
م ( إستشهد القديسا  أبامو  وسرنا . ولد  304ش )  20أيضا من سنة في مثل هذا اليوم 

القديس أبامو  ببلدة بسطا في تخوم األشمونين . أشتهي أ  يقدم حياته ذبيحة حب هلل فبحث عن  
أريانوس والي أنصنا . وفي الطريق وجد شابا يدعي سرنا له نفس الهدف فصارا يتحدثا  بعظائم هللا  

غا قرية ميسارة فوجدا القديس إقالديوس ومعه ستة جنود ففرحا به وانضما اليه  وهما سائرين حتى بل
وكا  الكل يسبح هللا حتى وصلوا إلى أسيوط حيث القوهم في السجن . وفي الصباح وقف ابامو   
أمام أريانوس وحأول أ  يخضعه لَلوثا  فرفض فأمر الوالي بتعذيبه بالهنبازين وطرحه على سرير 

نار تحته وكا  الرب يسنده وقد استخدم هللا هذه العذابات فرصة إلستشهاد كثيرين  حديدي وإيقاد 
فاضطر الوالي ا  يترك أسيوط ويحمل المعترفين به أخيرا أمر الوالي بقطع رأس القديسين أبامو   

 وسرنا فناال إكليل الشهادة ، بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين . 

 النبي   إليشع القديستذكار نياحة  بؤونه 20

للعالم تنيح القديس أليشع النبي ولد هذا النبي في إحدى قري   3195في مثل هذا اليوم من سنة  
إسرائيل اسمها علموت واسم أبيه شافاط وكا  خادما للقديس إيليا النبي . ولما كا  وقت صعود  
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تضاعف روحه  إيليا النبي إلى السماء مضى معه إلى األرد  وقال له إيليا سلني ما شئت فطلب أ  ت
 عليه وكا  كذلك فحلت عليه روح إيليا مضاعفة . 

وقد شق البحر وعبره . ولما دخل أريحا وخرج منها تبعه صبية وكانوا يهزأو  به فالتفت إليهم 
ولعنهم فخرجت دبتا  من الوعر افترستا منهم اثنين وأربعين ولدا واشتكت له زوجة أحد األنبياء أ  

واآل  يلح في طلبه ولما علم أ  عندها قليال من الزيت طلب منها أ   زوجها مات وعليه دين 
تستعير أوعية فارغة كثيرة على قدر استطاعتها وبصالته بارك الرب الزيت فامتَلت كل األوعية ثم 
باعت منه المرأة وسددت دينها كما أقام ابن الشونمية من الموت ولما قصده نعما  السرياني أبرأه 

ه أمواال كثيرة وثيابا مذهبة فلم يقبلها ولما أخذها تلميذه جيحزي لنفسه وعلم النبي  من برصه فقدم ل 
بذلك بالروح غضب عليه فبرص هو وبنوه وكل نسله وصنع أليشع آيات أخرى كثيرة وقد م ث يتنبأ  
نحو الخمسين سنة ولما توفي ووضع في قبر اتفق أ  قوما أتوا بميت ووضعوه في هذا القبر فلما 

د هذا النبي عادت إلى الميت الحياة ورجع إلى أهله .صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد مس جس
 دائًما . آمين 

 إستشهاد القديس أباكلوج القس
م ( إستشهد القديس أباكلوج القس الذي من   304للشهداء ) 20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

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

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

وأثناء الرسامة سمع الجميع صوتا يقول : اكسيوس . اكسيوس . اكسيوس . أي مستحق .  
مستحق . مستحق . فرعى شعبه بأمانة واستقامة حتى انتشرت رائحة سيرته الزكية في كل م ا   

ار الفنت ( أ  يراه فجاء اليه واشتهي القديس يوليوس االقفهصي ) قرية مازالت بنفس اسمها بجو 
مع بعض غلمانه وتبارك منه ثم أخذه إلى قريته اقفهص حيث م ث فيها عدة أيام ظهرت منه فيها  
عجائب عظيمة ثم عاد إلى بلده . ولما اشتد االضطهاد على المسيحيين وجاء أريانوس الوالي إلى 

قدومه جمع شعبه في الكنيسة وأقام  الفنت إلجبار الناس على عبادة األوثا  فلما أحس أباكلوج ب
لهم قداسا ووعظهم على الثبات في اإليما  حتى النفس األخير ثم ذهب إلى أريانوس واعترف امامه  
بالسيد المسيح فقبض عليه وحأول أ  يغريه بالمناسب العالية فرفض . فتوعده بأشد أنواع العذاب  

قيم فعذبه الوالي بعذابات كثيرة وأخذه إلى  ولكن القديس استها  بالعذاب وثبت على إيمانه المست 
كيلومترا غرب مدينة بني سويف ( حيث أعاد  24أهناسيا ) مدينة أثرية قديمة تقع على بعد 

محاكمته وتعذيبه وكا  مالك الرب يقويه ويعزيه وحدثت منه بعض المعجزات فأمر الوالي بإعادته  



 ر لقراءات األيام )  اليوم الثامن من شهر توت( القطمارس السنوى الدوا

 

 
52 

زال جسده يوجد في أنبوبة دأخل الكنيسة التي  إلى بلدة وقطع رأسه هناك قنال إكليل الشهادة وما
 تحمل اسمه بالفنت ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 تذكار تكريس كنيسة رئيس المالئكة غبريال  بؤونه 26
في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة باسم المالك الجليل جبرائيل المبشر بجبل النقلو  بالفيوم 

 .شفاعته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 كيهك تذكار للمالك بدال من اليوم (  22انه يقرأ  2)جاء فى اللؤلؤة وفى كنوز النعمة جزء 

   النبي  تذكار نياحة يشوع بن نو  

للعالم تنيح النبي العظيم يشوع بن نو  . ولد في مصر سنة   2570مثل هذا اليوم من سنة  في  
للعالم ) أي قبل خروج الشعب اإلسرائيلي من عبودية فرعو  بثالث وخمسين سنة ( كا   2460

تلميذا وخادما لموسى النبي الذي بعد أ  أخرج شعب هللا بقوة الذراع اإللهي والعجائب العظيمة  
م إلى قرب جبل سينا صعد إلى الجبل آخذا معه يشوع خادمه لسماع الوحي واستالم الوصايا وأوصله

. وفي أثناء حرب إسرائيل ضد عماليق كا  يشوع قائدا للجنود ، فلما انتخب موسى اثني عشر رجال  
، واحدا من كل سبط وأرسلهم ليتجسسوا أرض الميعاد كا  يشوع واحدا منهم وقد أتم خدمته ب ل  

انة ، وقرر هو وكالب وحدهما األخبار الصادقة عن أرض الميعاد . ولذلك دخل االثنا  فقط تلك  أم
األرض دو  جميع الشعب اإلسرائيلي الذي خرج من مصر الذين لكونهم تذمروا وش وا في صدق  

وجهم مواعيد هللا فقد اقسم تعالي أنهم ال يدخلو  إلى راحته ، ولكن أوالدهم الذين ولدوا لهم بعد خر 
للعالم   2553من مصر هم الذين دخلوا تلك األرض مع يشوع وكالب .ولما تنيح العظيم موسى سنة 

خاطب هللا يشوع قائال " أ  موسى عبدي قد مات فاآل  قم أعبر هذا األرد  أنت وكل هذا الشعب 
يته كما إلى األرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل كل موضع تدوسه بطو  أقدام م لكم أعط

كلمت موسى من البرية ولبنا  هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين والي البحر 
الكبير نحو مغرب الشمس ي و  تخم م ال يقف إنسا  في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع عبدي  

التي  موسى أكو  معك . ال أهملك وال أتركك تشدد وتشجع ألنك أنت تقسم لهذا الشعب األرض 
حلفت آلبائهم أ  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  
  الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليال لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو م توب فيه . ألنك

( فتقوي قلب يشوع وأرسل جاسوسين سرا 8  - 1:  1حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح " )يش 
تجسسا األرض ودخال بيت راحاب الزانية فخبأتهما ثم أنزلتهما من الكوة ال  بيتها كا  بحائط السور  

 (  15  - 1:  2وذلك بعد أ  أمناها على نفسها وعلي كل أهل بيتها )يش 
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طاف حول أسوارها مرات متعددة وهو يهتف فأنهدمت أسوارها العظيمة . وصعد  ثم فتح أريحا بعد أ  
الشعب إلى المدينة وقتلوا كل من كا  فيها من إنسا  وحيوا  بعد ما أخرجوا راحاب وأباها وأمها  
وأخوتها وكل من لها وعشيرتها خارج المحلة . وأحرقوا المدينة بالنار فقد جعلوها في خزانة بيت  

 يا يشوع راحاب الزانية وكل بيت أبيها ألنها خبأت الرسولين الرب واستح
وكا  الرب مع هذا الصديق فقتل ملوكا وفتح مدنا كثيرة فخافته األمم ، ولعظم الخوف احتال أهل  

جبعو  فلبسوا ثيابا بالية ونعاال مرقعة وصيروا خبز زادهم فتاتا . ومضوا إلى يشوع وقالوا له نحن  
ريد منك األما  والعهد فأجابهم يشوع ومشايخ بني إسرائيل : " انظروا لئال  جيئا من أرض بعيدة ن

تكونوا ساكنين في هذه األرض " فأجابوهم : " من أرض بعيدة جئنا على اسم الرب إله م . هذا 
خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إلي م : وها هو اآل  يابس قد صار فتاتا . 

ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا" فأمنوهم وحلفوا لهم وبعد ثالثة أيام سمعوا أنهم  وهذه ثيابنا 
قريبو  إليهم وأنهم ساكنو  في وسطهم فلعنهم يشوع وجعلهم عبيدا ينقلو  الحطب لخدمة بيت  

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

كا  الشعب يقاتلهم أمام مدينة جبعو  فأوقف الشمس إلى أ  أباد الخمسة الملوك مع كل  و 
عساكرهم وحسب أوامر هللا قسم األرض بين بني إسرائيل وأعطي الكهنة بالدا لس ناهم وأرضا 

لمواشيهم ثم افرد خمس مد  يلتجئ إليها كل قاتل بغير قصد ولما أكمل نحو مئة وعشر سنوات 
خوخة صالحة استدعي الشيوخ والرؤساء والقضاة والمعلمين ووعظهم ونبههم أ  ال  ووصل إلى شي

يحيدوا عن عبادة هللا تعالي . ووضع لهم الرسوم والفرائض الالزمة ثم تنيح بسالم . صالته تكو   
 معنا . آمين 

 إستشهاد القديس إيسنت حاجب ترجا 
 في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس إيسنت حاجب ترجا  .  

حاجًبا لدى اإلمبراطور تراجا  في بدء القر  الثاني ، وكا  من   Hycinthكا  إيسنت أو هيسنث 
 مواطني قيصرية الكبادوك . 

إذ ُأكتشف أمره أنه مسيحي ، يرفض تناول اللحوم المذبوحة لَلوثا  ، ُألقى في السجن ، وُطلب من 
ل إيسنت أ  يموت من الجوع عن أ  يمد السجا  أال يقدم له طعاًما سوى ما ُذبح لَلوثا  ، وقد  فض 

يده لهذا الطعام . وإذ ساءت صحته جًدا أمر اإلمبراطور أ  يقدم له طعام غير مذبوح للوثن لكن 
 الشهيد كا  غير قادر على ابتالع شيء ، فرقد في الرب من الهزال الشديد .

 ائًما أبديا آمين . يوليو .صالته تكو  معنا و لربنا المجد د  3ُيعيِ د له الغرب في  
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في مثل هذا اليوم تنيح القديس البار الشيخ يوسف النجار الذي استحق أ  يدعى أبا للمسيح 
بالجسد . هذا الذي شهد عنه اإلنجيل أنه كا  صديقا وقد أختاره هللا لي و  خطيبا لكلية الطهر 

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

ينتقل فيه من هذا العالم إلى عالم اإلحياء حضر السيد المسيح نياحته ووضع يده على عينيه وبسط  
روح ودفن في قبر أبيه يعقوب وكانت جملة حياته مائة وإحدى عشرة ، وكانت نياحته  يديه واسلم ال

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

 نياحة القديس تيموثاؤس بابا األس ندرية الثاني والعشرين
بابا القديس تيموثاؤس  م ( تنيح ال 385يولية سنة  20ش )   101في مثل هذا اليوم من سنة  

برمهات سنة   17الثاني والعشرو  من باباوات الكرازة المرقسية وقد تولى هذا القديس الكرسي في  
م ( وقد رعى رعية المسيح أحسن رعاية وحرسها من الذئاب  379مارس سنة   14ش )  95

ك بعقد المجمع  األريوسية وفي السنة السادسة من رئاسته ملك ثاؤدسيوس الكبير وفيها أمر المل
المس وني بالقسطنطينية لمحاكمة مقدونيوس وسبليوس وأبوليناريوس ، وأظهر ضاللهم كما هو  

 مذكور في اليوم األول من شهر أمشير .  
وقد اهتم هذا القديس ببناء الكنائس في اإلس ندرية وغيرها وكا  عالما فصيحا وترك كثيرا من  

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

 تذكار نياحة حزقيا الملك مسرى 4

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

فعل . ففي السنة  أما هو فأنه عندما ملك كسر األصنام وهدم مذابحها وقد جازاه هللا خير بأكثر مما  
الرابعة عشرة لملكه حاصر سنحاريب ملك أشور مدينة أورشليم وكا  سنحاريب ملكا عظيما قويا 
يخشاه ملوك زمانه فخاف منه حزقيا وأرسل إليه أمواال كثيرة فلم يرض بها وأرسل يهدده ويتوعده  

لذي أنت متكل عليه "  ويفتري بلسانه النجس على هللا سبحانه وتعالى قائال : " ال يخدعك ألهك ا
فمزق ثيابه ولبس مسحا ودخل بيت الرب وصلى أمامه قائال : " أيها الرب اله إسرائيل الجالس فوق  

الكاروبيم أنت هو اإلله وحدك لكل ممالك األرض أنت صنعت السماء واألرض أمل يارب أذنيك  
قا يارب أ  ملوك واسمع افتح يارب عينيك وانظر واسمع كالم سنحاريب الذي يجدف عليك ، ح

أشور قد خربوا األمم وأراضيهم ، واآل  أيها الرب خلصنا من يده فتعلم ممالك األرض كلها أنك أنت 
( ثم أرسل إلى إشعياء النبي يعرفه بما قاله سنحاريب   19  - 15:  19مل   2الرب اإلله وحدك " )
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فعل بسنحاريب فعال لم يسمع  ويطلب منه أ  يصلي عنه فأعلمه إشعياء أ  هللا سيقوي قلبه وأنه سي
مثله في األرض كلها وفي تلك الليلة نزل مالك الرب وقتل من جنود سنحاريب مائة وخمسة  

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

 حزقيا من يده ومجد هللا .  
ولما مرض حزقيا مرض الموت حضر إليه إشعياء النبي وقال له : " ه ذا قال الرب : أوص بيتك  

( فأدار وجهه نحو الحائط وصلى إلى الرب فأرسل  11 -  1:  20مل   2ألنك تموت وال تعيش " )
خمس عشرة سنة أخرى ولما طلب من إشعياءء الدليل  إليه إشعياء ثانية وأعلمه أ  الرب قد زاده

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

 ح القدس حينما عوفي من مرضه .  تسبحة مدونه في كتب التسابيح قالها بالرو 
 صالته تكو  معنا . آمين . 

 تكريس كنيسة العظيم أنطونيوس 
في مثل هذا اليوم تكريس كنيسة العظيم أنطونيوس . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . 

 آمين 

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

األنبا ويصا في مدينة إبصاي ) هي المنشاة حاليا إحدى مراكز محافظة سوهاج ( وكا  والده غنيا 
محبا للرحمة على المساكين وكا  يطلب أ  يرزقه هللا ولدا فاستجاب هللا طلبته فرزقه هذا القديس 

فأسماه ويصا . لما أكمل ويصا خمس سنوات سلمه أبوه إلى معلم ح يم فتعلم القراءة والكتابة  
ودرس الكتاب المقدس وكتب البيعة وكا  ينمو في النعمة والمعرفة ويتردد على الكنيسة للصالة 
وكا  والعبادة . ولما بلغ ويصا سن الشباب سلمه أبوه أرضا ليزرعها فزرعها بساتين وكروم وزيتو   

يشتهي أ  يلبس االس يم المقدس ويصير راهبا وكا  يصلي إلى هللا كثيرا لكي يدبر حياته كما يليق  
. عرف أبوه رغبته في ذلك وذهب به إلى دير القديس العظيم األنبا شنودة وبينما هما في الطريق  

يقبله وهو   ظهر مالك الرب لَلنبا شنودة وأعلمه بقدوم الشاب ويصا بقصد الرهبنة وأوصاه أ 
سي و  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 أ  تقبل هذا الشاب لي و  تلميذا وخادما 
وسلمه إلى أحد شيوخ الدير ليعلمه  لك . فقبله األنبا شنودة وبعد مدة ألبسه ثياب الرهبنة المقدسة  

مبادئ الرهبنة . فسار الراهب ويصا سيرة رهبانية فاضلة وكا  ينمو في الجهادات الرهبانية تحت  
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إرشاد أبيه الروحاني . وبناء على رؤيا سمائية لَلنبا شنودة استدعى الراهب ويصا وجعله تلميذا 
نجح كل عمل في يديه . كما كا  يفعل مع يوسف  خاصا له والثاني له في الدير وكا  هللا يساعده وي

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

يصا تلميذه خلفا له في رياسة الدير . فاستدعى األنبا  بقليل ظهر له الرب يسوع وأوصاه أ  يعين و 
شنودة المتقدمين من الرهبا  وقال لهم أستودع م هللا يا أوالدي األحباء وهوذا أنا منطلق إلى الرب . 

فاسمعوا من أبي م ويصا من اليوم فصاعدا فهو الذي سي و  لكم أبا وراعيا وعندما حأول األنبا  
ئولية قال له األنبا شنودة أ  السيد المسيح هو الذي أقامك وقدمك أبا  ويصا االعتذار لثقل المس

للشركة الرهبانية ومعلما للرهبا  . الرب يديم بركته المقدسة علي م وعلى أماكنكم المقدسة إلى األبد 
أثبت في سالم هللا سائرا أيامك يا بني ولما قال هذا تنيح بسالم . وبعد نياحة األنبا شنودة تقلد  

نبا ويصا رياسة الدير فرعى الرهبا  أحسن رعاية مدة عشرين سنة كاملة مؤيدا بقوة هللا وبفضائل  األ 
الروح القدس ولما أكمل جهاده الحسن مرض بحمى شديدة فجمع الرهبا  وباركهم وأوصاهم وصايا  

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

 تذكار نياحة ميخا النبي  مسرى 22

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 م انه وينزل  

وأما أنت يا  ( . وتنبأ عن ميالده في بيت لحم فقال : "3:   1ويمشي على شوامخ األرض " )مي 
بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أ  تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج الذي ي و  متسلطا على اسرائيل 

( وتنبأ عن بطال  هي ل اليهود وعن خروج شريعة   2:   5ومخارجه منذ القدم منذ أيام األزل " )مي 
(  2:  4ة الرب " )مي  اإلنجيل من صهيو  بقوله ألنه من صهيو  تخرج الشريعة ومن أورشليم كلم

( . ولما أكمل هذا النبي سعيه بسالم   16و  15:  5وتنبأ أيضا عن هالك آخاب ملك إسرائيل )مي  
 تنيح بشيخوخة صالحة وقد سبق السيد المسيح بما يقرب من ثماني مائة سنة . 

 صالته تكو  معنا . آمين 

 نياحة القديس آغسطينوس شفيع التائبين وابن الدموع 
م ( تنيح القديس اوغسطينوس أسقف   430للشهداء ) 146ذا اليوم أيضا من سنة في مثل ه

هيبونا ) عنابة الحالية بشمال شرق الجزائر ( . ولد هذا القديس بمدينة تاجست ) سوق اهراس  
م من والد وثني يدعى باتري وس وأم مسيحية تقية  354حاليا بشمال شرق الجزائر ( في سنة 

ادئ الدين المسيحي منذ طفولته . درس أوال في موطنه األصلي ولكنه تعرف  تدعى موني ا فلقنته مب
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على مجموعة من الشباب األشرار الذين قادوه إلى الشر والرذيلة فأهمل دراسته وعاش حياة الفراغ  
 والخطية والفشل أل  المعشرات الردية تفسد األخالق الجيدة . ذهب بعد ذلك للدراسة في قرطاجنة  

ا ( وهناك عاش حياة الفساد والخطية كانت أمه تنصحه كثيرا وتصلي من اجله بدموع  ) تونس حالي
حتى يرجع عن شره ولكنه كا  يزداد في الخطية والفساد مما سبب آالما شديدة ألمه التقية ، وبعد  
أ  حصل على قسط من التعليم في قرطاجنة سافر إلى روما ومنها إلى ميالنو حيث أختاره حاكم  

يباشر مهنة التعليم هناك . وسافرت أمه وراءه إلى ميالنو وكانت تصلي من أجله بحرارة  ميالنو ل
ودموع غزيرة وتش و أمرها للقديس امبروسيوس أسقف ميالنو فكا  يعزيها قائال : ثقي يا ابنتي أنه  
ال يم ن أ  يهلك ابن هذه الدموع . وبتدبير الهي التقي اوغسطينوس بالقديس امبروسيوس وأعجب  
بروحانيته وبالغته وواظب على سماع عظاته الروحانية العميقة . فبدأ ضميره يستيقظ ويب ته على 

خطاياه وبدأ يقرأ في الكتاب المقدس وبالذات في سفر إشعياء واألناجيل ورسائل معلمنا بولس  
يده   الرسول فتأثر بأعمال السيد المسيح ومعجزاته وموته المحيي ألجل خالص البشرية كما وقع في

كتاب القديس أثناسيوس الرسولي عن حياة القديس األنبا أنطونيوس أب الرهبا  فقرأه وأعجب به  
كثيرا وأحس بدعوة هللا له . فقرر أ  يقدم هلل توبة قوية ويعيش هلل بقية حياته . فالتقى بالقديس 

أمور هذا  امبروسيوس وأعترف أمامه ب ل خطاياه وشروره السابقة ثم حدثه عن ميله للزهد في
العالم لكي يحيا هلل . وبإرشاد القديس امبروسيوس أختلى اوغسطينوس في م ا  هادئ خارج 

ميالنو يصلي ويدرس الكتاب المقدس بعمق ويدرس في الكتب الالهوتية والعقائدية ويستعد لنيل سر  
وصار  فتغيرت حياته تماما   387المعمودية المقدس . وبعد ذلك عمده القديس امبروسيوس سنة 

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

 األنبا أنطونيوس ثم جاء إلى هيبونا 

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

م ثم أسقفا سنة  389المحيطة . ولما احتاجت هيبونا إلى كاهن رسمه أسقف المدينة كاهنا سنة 
م وله من العمر   396في األسقفية   م ولما تنيح أسقف المدينة خلفه القديس اوغسطينوس 395
عاما واتسمت رعايته وخدمته بالدعوة للتوبة والعطف على الفقراء والمساكين ، ولما بلغ سن 41

الثانية والسبعين عين له أسقفا مساعدا بعد ذلك اشتدت عليه وطأة المرض ثم تنيح بسالم وله من 
للتوبة الصادقة في كل األجيال و ألنه كا  سنة بعد أ  خدم شعبه ب ل أمانة وصار مثاال  76العمر 

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



 ر لقراءات األيام )  اليوم الثامن من شهر توت( القطمارس السنوى الدوا

 

 
58 

 إستشهاد القديس حديد
م   1387ش ،  1103في مثل هذا اليوم إستشهد القديس حديد الذي كا  من محافظة الجيزة سنة  

 ا ولربنا المجد دائًما . آمين ، صالته تكو  معن

 :ملحوظات

هؤويه  واءقجح  ر  ج   ب طلؤطؤة من   صددددددددددددص يوث  26توي، 4واضددددددددددددح ت ااق ت   ق   ددددددددددددًو ها يون يو     (1
 ك ذك 22هؤويه طلر ك غ اي ل وتتل  فله فصول 26

 وحزقل  اطرلك اطواضح من  ل اطماا اي ت تص ب ءي ل   فلر  ع ا      مهااق هم يواقلم ويوسف اط/  ق  (2
 اطماا اي مس سً  ت وق حول  وسس فذو ص حب اط وث اءس س   (3
 

لم يترك إنسانًايظلمهم، وب ت ملوكًامن أجلهم، قائاًلال تمسوا   ال -:(15،  14:  105مز ) مزمور العشية
 ال مسحائي، وال تسيئوا إلى أنبيائي. هلليلويا

  وا؟!كلف؟ و  ظم اءي ل   إست ذ= لم يترك إنسانًا يظلمهم
 الحا ءول اني  ل من هللا س /تمم  را مس   طذم  -1
 شا    اءطم واطصل ب  ع اطرسلح هم شا          ه  -2
و/   من ي/ذس   ( وطر   إسددره 11:19ال  ركا من يتم شددئ  ا اءطم علس مح  اءهااق إال  بسددر ح  ا هللا )يو  -3

 ( 10:  2اط رل اط   خلمه هللا  ا مجله )مح
 ه ا    ح ث  ع فاعون  وسس، هل من اط اعون ء تل اءط  ل هو اط ي ق/س  وسس = ملوكًا من أجلهمب ت 

 فاعون طم يتركا  ا من  ر  ي ه علس  وسس = قائاًل ال تمسوا مسحائي
 

   -(:51- 37:11إنجيل العشية )لو

يِسيٌّ َأْ  َيَتَغدَّى ِعْنَدهُ   -37"   َفَدَخَل َواتََّكَأ.َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم َسَأَلُه َفرِ 
َب َأنَُّه َلْم َيْغَتِسْل َأوَّاًلَقْبَل اْلَغَداِء.  -38 يِسيُّ َفَلمَّا َرَأى َذِلَك َتَعجَّ  َوَأمَّا اْلَفرِ 
وَ  َخاِرَج اْلَكْأِس َواْلَقْصَعِة َوَأمَّا   -39 يِسيُّوَ  ُتَنقُّ : »َأْنُتُم اآلَ  َأيَُّها اْلَفرِ  بُّ َباِطُنُكْم َفَمْمُلوٌء  َفَقاَل َلُه الرَّ

 اْخِتَطافًاَوُخْبثًا. 
اِخَل َأْيضًا؟.  -40  َيا َأْغِبَياُء َأَلْيَس الَِّذي َصَنَع اْلَخاِرَج َصَنَع الدَّ
 َبْل َأْعُطوا َما ِعْنَدُكْم َصَدَقًةَفُهَوَذا ُكلُّ َشْيٍء َيُكوُ  َنِقي ًاَلُكْم.  -41
َذاَب َوُكلَّ َبْقٍل َوَتَتَجاَوُزوَ  َعِن اْلَحقِ  َوَمَحبَِّة  َوَلِكْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها الْ   -42 ُروَ  النَّْعَنَع َوالسَّ يِسيُّوَ  أَلنَُّكْم ُتَعشِ  َفرِ 

 هللِا. َكاَ  َيْنَبِغي َأْ  َتْعَمُلوا َهِذِه َواَل َتْتُرُكوا ِتْلَك!.
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يِسيُّوَ  أَلنَُّكْم ُتِحبُّ  -43 َل ِفي اْلَمَجاِمِع َوالتَِّحيَّاِت ِفي اأَلْسَواِق. َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفرِ   وَ  اْلَمْجِلَس اأَلوَّ
يِسيُّوَ  اْلُمَراُؤوَ  أَلنَُّكْم ِمْثُل اْلُقُبوِر اْلُمْخَتِفَيِة َوالَِّذينَ  -44 َيْمُشوَ  َعَلْيَها اَل    َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِ 

 َيْعَلُموَ !«. 
  َلُه َواِحٌد ِمَن النَّاُموِسيِ يَن: »َيا ُمَعلِ ُم ِحيَن َتُقوُل َهَذا َتْشِتُمَنا َنْحُن َأْيضًا«.َفَقالَ   -45
و َ َفَقاَل: »َوَوْيٌل َلُكْم َأْنُتْم َأيَُّها النَّاُموِسيُّوَ  أَلنَُّكْم ُتَحمِ ُلوَ  النَّاَس َأْحَمااًلَعِسَرَة اْلَحْمِل وَ   -46   َأْنُتْم اَل َتَمسُّ

 اأَلْحَماَل ِبِإْحَدى َأَصاِبِعُ ْم. 
 َوْيٌل َلُكْم أَلنَُّكْم َتْبُنوَ  ُقُبوَر اأَلْنِبَياِء َوآَباُؤُكْم َقَتُلوُهْم. -47
 ِإذًاَتْشَهُدوَ  َوَتْرَضْوَ  ِبَأْعَماِل آَباِئُكْم أَلنَُّهْم ُهْم َقَتُلوُهْم َوَأْنُتْم َتْبُنوَ  ُقُبوَرُهْم. -48
 ِلَذِلَك َأْيضًاَقاَلْت ِحْ َمُة هللِا: ِإنِ ي ُأْرِسُل ِإَلْيِهْم َأْنِبَياَء َوُرُساًلَفَيْقُتُلوَ  ِمْنُهْم َوَيْطُرُدوَ . -49
ْنِبَياِء اْلُمْهَرُق ُمْنُذ ِإْنَشاِء اْلَعاَلِم.  -50  ِلَكْي ُيْطَلَب ِمْن َهَذا اْلِجيِل َدُم َجِميِع اأَل
 "  ِجيِل!.ِإَلى َدِم َزَكِريَّا الَِّذي ُأْهِلَك َبْيَن اْلَمْذَبِح َواْلَبْيِت. َنَعْم َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه ُيْطَلُب ِمْن َهَذا الْ  ِمْن َدِم َهاِبيلَ   -51

 
أرسل موسى عبده، وهارو  الذي أختاره، جعل فيهما أقوال آياته   " -(:27،  26:  105مز  مزمور باكر) 

 "لبوا ناموسه. هلليلويا وعجائبه، كي يحفظوا حقوقه ويط
 وسس وه قون ص/   ع  ئب  ء اة  = جعل فيهما أقوال أياته وعجائبهف ط وث يوث  وسس  = أرسل موسى عبده

 هللا معا هم ه ه اط   ئب طلرك/ذم  ا قل دة اط  ب =  كي يحفظوا حقوقهوسط اط  ب  

 
 -(:9-1:17إنجيل باكر )مت

 َأَخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد ِبِهْم ِإَلى َجَبٍل َعاٍل ُمْنَفِرِديَن.َوَبْعَد ِستَِّة َأيَّاٍم  -1" 
ْمِس َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء َكالنُّوِر.   -2 اَمُهْم َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّ  َوَتَغيََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّ
 َهَرا َلُهْم َيَتَكلََّماِ  َمَعُه. َوِإَذا ُموَسى َوِإيِليَّا َقْد ظَ  -3
َلَك َواِحَدٌة َفَجَعَل ُبْطُرُس َيُقوُل ِلَيُسوَع: »َيا َربُّ َجيِ ٌد َأْ  َنُكوَ  َهُهَنا! َفِإْ  ِشْئَت َنْصَنْع ُهَنا َثاَلَث َمَظالَّ.  -4

يِليَّا َواِحَدٌة«.  َوِلُموَسى َواِحَدٌة َوإلِ
َحاَبِة َقاِئاًل: »َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه  َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم   -5 ِإَذا َسَحاَبٌة َنيِ َرٌة َظلََّلْتُهْم َوَصْوٌت ِمَن السَّ

 ُسِرْرُت. َلُه اْسَمُعوا«. 
ًا.  -6  َوَلمَّا َسِمَع التَّاَلِميُذ َسَقُطوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَخاُفوا ِجد 
 َوَقاَل: »ُقوُموا َواَل َتَخاُفوا«.  َفَجاَء َيُسوُع َوَلَمَسُهمْ  -7
 َفَرَفُعوا َأْعُيَنُهْم َوَلْم َيَرْوا َأَحدًاِإالَّ َيُسوَع َوْحَدُه.  -8



 ر لقراءات األيام )  اليوم الثامن من شهر توت( القطمارس السنوى الدوا

 

 
60 

وُع َقاِئاًل: »اَل ُتْعِلُموا َأَحدًاِبَما َرَأْيُتْم َحتَّى َيُقوَم    -9 اُهْم َيسيييييُ ا ِ َوِفيَما ُهْم َناِزُلوَ  ِمَن اْلَجَبِل َأْوصيييييَ ِمَن    اْبُن اإِلْنسيييييَ
 " اأَلْمَواِت«.

 عا اطت ل  ح ث ظذا  وسس  ع اطس   اطرسلح ف ط وث يوث  وسس مس سً   

 
 -:( 27- 17:11)عب البولس

َم الَِّذي َقِبَل اْلَمَواِعيَد، َوِحيَدُه.   -17"  ٌب َقدَّ َم ِإْبَراِهيُم ِإْسَحاَق َوُهَو ُمَجرَّ  ِباإِليَماِ  َقدَّ
 »ِإنَُّه ِبِإْسَحاَق ُيْدَعى َلَك َنْسٌل«.الَِّذي ِقيَل َلُه:  -18
 ِإْذ َحِسَب َأ َّ هللَا َقاِدٌر َعَلى اإِلَقاَمِة ِمَن اأَلْمَواِت َأْيضًا، الَِّذيَن ِمْنُهْم َأَخَذُه َأْيضًاِفي ِمَثاٍل.  -19
 َعِتيَدٍة. ِباإِليَماِ  ِإْسَحاُق َباَرَك َيْعُقوَب َوِعيُسو ِمْن ِجَهِة ُأُموٍر   -20
 ِباإِليَماِ  َيْعُقوُب ِعْنَد َمْوِتِه َباَرَك ُكلَّ َواِحٍد ِمِن اْبَنْي ُيوُسَف، َوَسَجَد َعَلى َرْأِس َعَصاُه.   -21
 ِباإِليَماِ  ُيوُسُف ِعْنَد َمْوِتِه َذَكَر ُخُروَج َبِني ِإْسَراِئيَل َوَأْوَصى ِمْن ِجَهِة ِعَظاِمِه.   -22
ِبيَّ َجِمياًل، َوَلْم َيْخَشَيا َأمْ ِباإِليَماِ  مُ   -23  َر اْلَمِلِك.وَسى، َبْعَدَما ُوِلَد، َأْخَفاُه َأَبَواُه َثاَلَثَة َأْشُهٍر، أَلنَُّهَما َرَأَيا الصَّ
 ِباإِليَماِ  ُموَسى َلمَّا َكِبَر َأَبى َأْ  ُيْدَعى اْبَن اْبَنِة ِفْرَعْوَ ،.   -24
اًلِباأَلْحَرى َأْ  يُ   -25  َذلَّ َمَع َشْعِب هللِا َعَلى َأْ  َيُكوَ  َلُه َتَمتٌُّع َوْقِتيٌّ ِباْلَخِطيَِّة،.ُمَفضِ 
 َحاِسبًاَعاَر اْلَمِسيِح ِغًنى َأْعَظَم ِمْن َخَزاِئِن ِمْصَر، أَلنَُّه َكاَ  َيْنُظُر ِإَلى اْلُمَجاَزاِة. -26
َد، َكَأنَُّه َيَرى َمْن اَل ُيَرى. ِباإِليَماِ  َتَرَك ِمْصَر َغْيَر َخاِئٍف ِمْن َغَضِب   -27  "اْلَمِلِك، أَلنَُّه َتَشدَّ

 عا عظر  إ ر ن  وسس  
 -(:8:2-19:1بط2) الكاثولي و  

 (2-19:1بط2)
ِإَلى ِسَراٍج ُمِنيٍر ِفي َمْوِضٍع َوِعْنَدَنا اْلَكِلَمُة النََّبِويَُّة، َوِهَي َأْثَبُت، الَِّتي َتْفَعُلوَ  َحَسنًاِإِ  اْنَتَبْهُتْم ِإَلْيَها َكَما   -19"  

ْبِح ِفي ُقُلوِبُ ْم،  ُمْظِلٍم، ِإَلى َأْ  َيْنَفِجَر النََّهاُر َوَيْطَلَع َكْوَكُب الصُّ
20- ، ٍ  َعاِلِميَن َهَذا َأوَّاًل: َأ َّ ُكلَّ ُنُبوَِّة اْلِكَتاِب َلْيَسْت ِمْن َتْفِسيٍر َخاص 
وِح اْلُقُدِس أَلنَُّه َلْم َتْأِت ُنُبوٌَّة  -21 يُسوَ  َمُسوِقيَن ِمَن الرُّ ِ اْلِقدِ   "َقطُّ ِبَمِشيَئِة ِإْنَساٍ ، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس َّللاَّ

 ( 8-1:2بط2)
ْعِب َأْنِبَياُء َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُ  ِفيُ ْم َأْيضًاُمَعلِ ُموَ  َكَذَبٌة، الَِّذيَن َيدُ   -1" وَ  ِبَدَع َهاَلٍك. سُّ َوَلِكْن َكاَ  َأْيضًاِفي الشَّ

بَّ الَِّذي اْشَتَراُهْم، َيْجِلُبوَ  َعَلى َأْنُفِسِهْم َهاَلكًاَسِريعاً   َوِإْذ ُهْم ُيْنِكُروَ  الرَّ
ُف َعَلى َطِريِق اْلَحق ِ  -2  َوَسَيْتَبُع َكِثيُروَ  َتْهُلَكاِتِهْم. الَِّذيَن ِبَسَبِبِهْم ُيَجدَّ
 وَ  ِبُ ْم ِبَأْقَواٍل ُمَصنََّعٍة، الَِّذيَن َدْيُنوَنُتُهْم ُمْنُذ اْلَقِديِم اَل َتَتَواَنى َوَهاَلُكُهْم اَل َيْنَعُس َوُهْم ِفي الطََّمِع َيتَِّجرُ  -3
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ُ َلْم ُيْشِفْق َعَلى َماَلِئَكٍة َقْد َأْخَطُأوا، َبْل ِفي َساَلِسِل الظَّاَلِم َطَرَحُهْم ِفي َجهَ  -4 ، َوَسلََّمُهْم  نَّمَ أَلنَُّه ِإْ  َكاَ  َّللاَّ
 َمْحُروِسيَن ِلْلَقَضاِء،

ارِ َوَلْم ُيْشِفْق َعَلى اْلَعاَلِم اْلَقِديِم، َبْل ِإنََّما َحِفَظ ُنوحًاَثاِمنًاَكاِرزًاِلْلِبرِ  ِإْذ َجَلَب ُطوَفانًاَعَلى  -5  َعاَلِم اْلُفجَّ
 ا ِبااِلْنِقاَلِب، َواِضعًاِعْبَرًةِلْلَعِتيِديَن َأْ  َيْفُجُروا،َوِإْذ َرمََّد َمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة َحَكَم َعَلْيِهمَ  -6
َعاَرةِ  -7  َوَأْنَقَذ ُلوطًااْلَبارَّ َمْغُلوبًاِمْن ِسيَرِة اأَلْرِدَياِء ِفي الدَّ
ْمِع َوُهَو َساِكٌن َبْيَنُهْم ُيَعذِ ُب َيْومًاَفَيْومًاَنْفَسُه اْلَبارََّة ِباأَلفْ  -8  " َعاِل اأَلِثيَمِة ِإْذ َكاَ  اْلَبارُّ ِبالنََّظِر َوالسَّ

وه ا    عرله  = ثابت عندنا كالم األنبياء هذا .. .. وأيضًا تكلم أناس بإرادة هللا بالروح القدس: عا اءي ل  
 م   تب خرس  مس  ق  وسس ووضع اط اي   ط  ب اطاب   وسس ف

 - :(29-21:15)أع اإلبركسيس
 ٍت«.أَل َّ ُموَسى ُمْنُذ َأْجَياٍل َقِديَمٍة َلُه ِفي ُكلِ  َمِديَنٍة َمْن َيْكِرُز ِبِه ِإْذ ُيْقَرُأ ِفي اْلَمَجاِمِع ُكلَّ َسبْ   -21" 

ُسُل  -22  َواْلَمَشاِيُخ َمَع ُكلِ  اْلَكِنيَسِة َأْ  َيْخَتاُروا َرُجَلْيِن ِمْنُهْم َفُيْرِسُلوُهَما ِإَلى َأْنَطاِكَيَة َمَع ُبوُلَس ِحيَنِئٍذ َرَأى الرُّ
َمْيِن ِفي اإِلْخَوِة. َب َبْرَساَبا َوِسياَل َرُجَلْيِن ُمَتَقدِ   َوَبْرَناَبا: َيُهوَذا اْلُمَلقَّ

ُسُل َواْلَمَشاِيُخ َواإِلْخَوُة ُيْهُدوَ  َساَلمًاِإَلى اإِلْخَوِة الَِّذيَن ِمَن اأُلَمَم ِفي َأْنَطاِكَيَة  َوَكَتُبوا ِبَأْيِديِهْم هَ   -23 َكَذا: »َالرُّ
 َوُسوِريََّة َوِكيِليِ يََّة:.

 َأْنُفَسُ ْم َوَقاِئِليَن َأْ  َتْخَتِتُنوا َوَتْحَفُظوا  ِإْذ َقْد َسِمْعَنا َأ َّ ُأَناسًاَخاِرِجيَن ِمْن ِعْنِدَنا َأْزَعُجوُكْم ِبَأْقَواٍل ُمَقلِ ِبينَ  -24
 النَّاُموَس الَِّذيَن َنْحُن َلْم َنْأُمْرُهْم.

 َوُبوُلَس. َرَأْيَنا َوَقْد ِصْرَنا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َأْ  َنْخَتاَر َرُجَلْيِن َوُنْرِسَلُهَما ِإَلْيُكْم َمَع َحِبيَبْيَنا َبْرَناَبا -25
َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.َرجُ  -26  َلْيِن َقْد َبَذاَل َنْفَسْيِهَما أَلْجِل اْسِم َربِ 
 َفَقْد َأْرَسْلَنا َيُهوَذا َوِسياَل َوُهَما ُيْخِبَراِنُكْم ِبَنْفِس اأُلُموِر ِشَفاهًا.  -27
وُح اْلُقُدُس َوَنْحُن َأْ  اَل َنَضَع َعَلْيُكْم ِثْقالً   -28  َأْكَثَر َغْيَر َهِذِه اأَلْشَياِء اْلَواِجَبِة:.أَلنَُّه َقْد َرَأى الرُّ
َنا الَِّتي ِإْ  َحِفْظُتْم َأْنُفَسُ ْم مِ  -29 ِم َواْلَمْخُنوِق َوالزِ  ْنَها َفِنِعمَّا َتْفَعُلوَ .  َأْ  َتْمَتِنُعوا َعمَّا ُذِبَح ِلََلْصَناِم َوَعِن الدَّ

 " ُكوُنوا ُمَعاَفْيَن«. 
أناس بذلوا أنفسهم عن  وف  إش قة طاهااق واءي ل   ويسرع عا ..  أل  موسى منذ األجيال األولىعا  وسس: 

وعا ت  طلم  وسس واءي ل   ي     رع موقشللم يترسك هذ ه اطت  طلم إح ظوا ي وسكم  ا . إسم ربنا يسوع المسيح
فت  طلم اءي ل   ص طا  طل ذ  اط  ي  ف طس   اطرسلح     . والمخنوق ومن الزني ومن الدم الميتذب ئح اءو  ن  

متس ط /مض هل طلكرل 
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                اليوم السادس عشر من شهر توت

 هياكل القيامة بأورشليم تذكار تكريس 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات: 

 

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 

 بييييياكير: إنيجيييييييل  
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (4،  3:  83)مز 
 (10-1:7)لو

 (5:  25)مز 
 (10-1:19)لو

 (10-1:9)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (10:2-25:1بط1)
 (43-31:9)أع

 (2،  1:  64)مز 
 (19-13:16)مت

 

 - (: 19-13:16إنجيل القداس )مت

 نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني انا ابن االنسا .و لما جاء يسوع الى   -13" 
 فقالوا قوم يوحنا المعمدا  و اخرو  ايليا و اخرو  ارميا او واحد من االنبياء.  -14 
 فقال لهم و انتم من تقولو  اني انا.  -15 
 فاجاب سمعا  بطرس و قال انت هو المسيح ابن هللا الحي.  -16 
فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعا  بن يونا ا  لحما و دما لم يعلن لك لكن ابي الذي في   -17 

 السماوات.
 و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها.  -18 
اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على االرض ي و  مربوطا في السماوات و كل ما  و  -19 

 "  تحله على االرض ي و  محلوال في السماوات

وطرءل . إبن هللا الحيوميه هو    بالمسييييحيسدددددرع ه/  عا ان ر ن اط ي ت /س علله اط / ئج وهو ان ر ن اطصدددددالح 
ه ه اط / ئج مهواب اط الم طا تمو  عل ذ   ف ط /لسددددد  ف  ه ا اط وث اط ي يات ل فله هت ايج  / ئج توجه ميظ قي   

 اط ي ت /س علله اط / ئج  كالصخرةمن اءهم  ا ه/   اط / ئج ان ر ن اطصالح اط ي 
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و ، ولك توفى النذور فى  لك ينبغي التسبيح يا هللا فى صهي " -(:2،  1:  65مزمور إنجيل القداس )مز  
 " أورشليم، استمع يا هللا صلواتي، ألنه إليك يأتي كل بشر. هلليلويا

هك ا ذه   ه  ي  طتسدبح وتتب قك ف  موقشدللم، و  ن ذطك إ   ً  ط/ قه    =  لك ينبغي التسيبيح يا هللا في صيهيو  
ألنه    ومكءا      اح هللا من يأت  إطله   م   ب ط/سددددددب  ط/  فل/وف  ي وقي  ف   / ئسدددددد/.  لك توفي النذور في أورشييييليم

 .إليك يأتي كل بشر
 

 توت  16  -السنكسار:

 ش42تكريس كنيسة القيامة بأورشليم على يد القديس أثناسيوس الرسولي سنة  " 
ميالدية بتكريس هياكل القيامة بأورشليم . وذلك أنه في السنة العشرين   262نعيد في هذا اليوم من سنة 

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

ناك وتباركت من اآلثار  بذلك وأعطاها أمواال كثيرة ، وأصحبها بعدد كبير من العس ر ، ولما وصلت إلى ه
المقدسة . فتشت عن عود الصليب حتى وجدته بعد تعب شديد . فمجدته تمجيدا عظيما . وأكرمته إكراما  
جزيال ، وأمرت ببناء هياكل القيامة والجلجثة وبيت لحم والمغارة والعلية والجسمانية وسائر الهياكل . وأ  

القدس أسقف قديس أشار عليها أال تعمل هذا قائال "انه   ترصع بالجواهر وتطلى بالذهب والفضة . وكا  في
بعد قليل يأتي األمم ويسلبو  هذا الم ا  ويهدمونه ويأخذو  هذه الجواهر والذهب والفضة" . واألفضل أ   

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

حتى ال يتذمروا . ولما كمل البناء في السنة الثالثين من ملكه . أرسل أواني وكسوة ثمينة . كما أرسل إلى 
اقفته ويذهب إلى القدس فذهبا بطريرك القسطنطينية والي أثناسيوس بطريرك اإلس ندرية ليرسل كل منهما أس

إلى هناك ، واجتمعا ببطريرك أنطاكية وأسقف القدس . وم ث الجميع إلى اليوم السادس عشر من شهر توت 
. فكرسوا الهياكل التي بنيت ، وفى السابع عشر منه طافوا بالصليب تلك المواضع ، سجدوا فيها للرب ، 

ثم عادوا إلى كراسيهم . صلواتهم تكو  معنا إلى النفس األخير  وقدموا القرابين ، و مجدوا الصليب وكرموه .
 " . أمين

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

ته وذكرى نياحته في اليوم السابع عشر من  إلى مدينة القسطنطينية بعد نياحته بثالثين سنة )ستأتي سير 
ميالدية في أيام الملك ثاؤدسيوس الصغير شفاعته تكو  معنا ،   437شهر هاتور المبارك( ، وذلك في سنة 

 " ولربنا المجد دائًما أبدًيا . أمين .
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بأوقشللم ب   من إكت      البابا أثناسيوس وبطريرك القسطنطينية ي رسو  الكنائس التي أقامتها الملكة هيالنة
اطصل ب وه  هل كل اطقل    واط ل ء  و/   طام واطرغ قة واط لل  اط ءسلر يل  وغ اه   و  ن ه ا وف   ط/ ق ي قته  
ه  ي  من ت هب طتت اك  ا اطرواضع اطرم س  بأوقشللم وتباث عا اطصل ب اطر     و/   من وج ي اطصل ب 

 م اي ه /   ه ه اط / ئج   
 ه القراءات في األيام التالية أيضًا: وتقرأ هذ

 نياحة اإلمبراطور البار قسطنطين الكبير.  برمهات  28

 نياحة القديسة هيالنة الملكة. بشنس 9

 

 السنكسار اليوم

 نياحة اإلمبراطور البار قسطنطين الكبير.  برمهات  28

 الملك البار قسطنطين الكبيرنياحة 
م ( تنيح اإلمبراطور البار القديس قسطنطين  337ش )  53في مثل هذا اليوم من سنة  

( قسطنديوس خلورس ) األخضر( وأمه هيالنه وكا  1الكبير . وكا  اسم أبيه قونسطا )
أبوه ملكا على بيزنطية وم سيميانوس على رومه ودقلديانوس على أنطاكية ومصر وكا   

الد قونسطا وثنيا إال أنه كا  صالحا محبا للخير رحوما شفوقا . واتفق أنه مضى إلى  و 
الرها وهناك رأى هيالنة وأعجبته فتزوجها وكانت مسيحية فحملت منه بقسطنطين هذا . 
ثم تركها في الرها وعاد إلى بيزنطية فولدت قسطنطين وربته تربية حسنة وأدبته ب ل أدب 

رحمة والشفقة على المسيحيين ولم تجسر أ  تعمده وال تعلمه أنها  وكانت تبث في قلبه ال
مسيحية فكبر وأصبح فارسا وذهب إلى أبيه ففرح به لما رأى فيه من الح مة والمعرفة 
والفروسية وبعد وفاة أبيه تسلم المملكة ونشر العدل واألنصاف . ومنع المظالم فخضع 

سل إليه أكابر رومه طالبين أ  ينقذهم من الكل له وأحبوه وعم عدله سائر البالد . فأر 
ظلم م سيميانوس . فزحف بجنده إلى إنقاذهم وفي أثناء الحرب رأى في السماء في  

نصف النهار صليبا م ونا من كواكب م توبا عليه باليونانية الكلمات التي تفسيرها " بهذا 
ء مملكته فقرأوا ما تغلب " . وكا  ضياؤه يشع أكثر من نور الشمس فأراه لوزرائه وكبرا

هو م توب . ولم يدركوا السبب الموجب لظهوره . وفي تلك الليلة ظهر له مالك الرب في  
رؤيا وقال له : اعمل مثال العالمة التي رأيتها وبها تغلب أعداءك ففي الصباح جهز 

علما كبيرا ورسم عليه عالمة الصليب كما رسمها أيضا على جميع األسلحة واشتبك مع  



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السادس عشر من شهر توت(

 

 
65 

يانوس في حرب دارت رحاها على األخير الذي ارتد هاربا وعند عبوره جسر نهر  م سيم 
التيبر سقط به فهلك هو وأغلب جنوده . ودخل قسطنطين روما فاستقبله أهلها بالفرح  

والتهليل وكا  شعراؤها يمدحو  الصليب وينعتونه بمخلص مدينتهم . ثم عيدوا للصليب 
 الشرق والغرب . سبعة أيام واصبح قسطنطين ملكا على 

ولما استقر به المقام بروما تعمد وأغلب عس ره من سلبسطرس البابا في السنة الحادية 
عشرة من ملكه والرابعة من ظهور الصليب المجيد . ثم أصدر أمرا إلى سائر أنحاء 
المملكة بإطالق المعتقلين وأمر أال يشتغل أحد في أسبوع اآلالم كأوامر الرسل وأرسل 

لى بيت المقدس فاكتشفت الصليب المقدس . وفي السنة السابعة عشرة من هيالنة إ
م . ورتب   325ملكه اجتمع المجمع المقدس الثالثمائة وثمانية عشر بنيقيا في سنة  

أمور المسيحيين على أحسن نظام وأجوده ثم جدد بناء بيزنطية ودعاه باسمه  
ديسين وتنيح بنيقوميدية . القسطنطينية وجلب إليها أجساد كثيرو  من الرسل والق

فوضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى القسطنطينية . فاستقبله البطريرك والكهنة  
بالصلوات والقراءات والتراتيل الروحية ووضعوه في هي ل الرسل القديسين . وكانت مدة  

د . حياته خمسا وسبعين سنة ولربنا المجد والقوة والعظمة وعلينا رحمته ونعمته إلى األب
 آمين 

 نياحة القديس صرابامو  أبو طرحة
كا  الطوباوي العظيم والقديس الكبير أنبا صرابامو  مطرا  المنوفية الشهير بأبي طرحه 

، وقد  109من أشهر األساقفة التي قام برسامتهم البابا بطرس السابع البطريرك ال 
ج روحا نجسة من منحه هللا موهبة شفاء المرضى وأخراج األرواح النجسة . وقد أخر 

األميرة زهرى هانم كريمة محمد على باشا الكبير والى مصر ، ولم يرغب في شئ مما  
قدمه إليه األمير العظيم ، واكتفى بطلب بعض المؤونة والكسوة لرهبا  األديرة وإرجاع 

الموظفين إلى الدواوين كما كانوا في سالف الزما  فأعجب به الوالي وأجاب طلبه ، في  
جوده في األسقفية عمل عجائب كثيرة منها إخراج الشياطين ، وشفاء المرضى أثناء و 

ب ل بلدة يحل فيها ، مسلمين ونصارى ، وقد شاهده كثيرا القمص سيداروس روفائيل عم 
القمص سيداروس إسحق مؤسس كنيسة المطرانية بشبين الكوم فقال : " كا  يؤتي إليه 

أمامه وخلفه ، فكا  يأخذ بيده قلة ماء ، ويتلو  بالمصابين باألرواح النجسة ، ويضعونهم
على كل واحد منهم مزمور "خاصم يارب مخاصمي " . فال يفرغ من قراءة ربعه ، أو 

نصفه حتى يصرخ الروح النجس بحالة إزعاج شديد " في "عرضك في عرضك " ، فيقول  
به المصاب في   بلغته الصعيدية "همله يا أبوي " . ثم يصب جأنبا من ماء القلة ، ويرش
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وجهه ثالث مرات ، وفى كل مرة يقول إيسوس بي إخرستوس ) يسوع المسيح ( . ففي  
الحال يخرج الروح النجس . وذات مرة كا  بالبتانو  في أيام القمص منصور فرج ، 

وعند زيارة البلدة سأل القمص منصور فرج ، وكا  األسقف ال يميل إلى خلفة البنات " 
يا أبوي منصور " ؟ فأجابه " عندي بنت " فقال : بنت كبه " .  عندكش وليدات اليوم

وقبل أ  يفارق األسقف البلدة ماتت البنت . وتكرر هذا في زيارة ثانية . ثم أعطاه هللا 
وكا  يصلى في   -بنتا ثالثة . وعند ذهابه إلى مصر ذهب القمص منصور لزيارته  

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

احتياج لظفر بنت . هللا يجيب وآنت تودي . قال له األسقف " ما عدتش أقول يا أبوي " 
 طلبه  وأوقفه أمام الهي ل وقال " يا يسوع الناصري ولدين ألبوي منصور . وأجاب هللا

األسقف وخلف أربعة أوالد هم القمص منصور خليفته وفرج رئيس حسابات المديرية و  
توما الذي توظف بالمديرية ومرقس . كما يذكر تاريخه عجائب وتصرفات ح يمة وقد 
كتبت هذه فقط على سبيل المثال ) انظر كتاب نوابغ األقباط في القر  التاسع عشر . 

 ( .  1توفيق اس اروس ج 
د أجرى هللا عجائب كثيرة على . يدي البابا بطرس السابع ، اشهرها حادثة وفاء النيل وق

فقد حدث أ  النيل لم يف بمقداره المعتاد آلرواء البالد في إحدى السنوات ، فخاف 
الناس من وطأة الغالء وشده الجوع إذا أجدبت األرض ، واستعانوا بالباشا طالبين منه  

الصلوات إلى هللا تعالي لكي يبارك مياه النيل ويزيدها فيضانا أ  يأمر برفع األدعية و 
حتى تروي األراضي فتأتي بالثمار الطيبة وال تقع المجاعة على الناس فاستدعي البابا 
بطرس السابع رجال االكليروس وجماعة األساقفة وخرج بهم إلى شاطئ النهر واحتفل  

الخدمة المقدسة من ماء النهر وطرح  بتقديم سر الش ر وبعد إتمام الصالة غسل أواني 
الماء مع قربانة البركة في النهر فعجت أمواجه واضطرب ماؤه وفاض فأسرع تالميذ البابا  
إلى رفع أدوات االحتفال خشية الغرق فعظمت منزلة البطريرك لدي الباشا وقربه إليه وكرم  

 رجال أمته وزادهم حظوة ونعمة .  
حادثة النور في القدس الشريف فقد حدث أ  األمير  ومن هذه العجائب المدهشة أيضا 

م أنه   1832إبراهيم باشا نجل محمد على باشا بعد أ  فتح بيت المقدس والشام سنة 
دعا البابا بطرس السابع لزيارة القدس الشريف ومباشرة خدمة ظهور النور في يوم سبت  

في كل سنة ، فلبي البابا  الفرح من قبر السيد المسيح بأورشليم كما يفعل بطاركة الروم 
الدعوة ولما وصل فلسطين قوبل ب ل حفاوة وإكرام ودخل مدينة القدس بموكب كبير 

 واحتفال فخم اشترك فيه الوالي والح ام ورؤساء الطوائف المسيحية . 
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ولما رأى بح مته أ  انفراده بالخدمة على القبر المقدس يترتب عليه عداوة بين القبط 
 -والروم اعتذر للباشا إلعفائه من هذه الخدمة فطلب إليه أ  يشترك مع بطريرك الروم 

على أ  ي و  هو ثالثهم ألنه كا  يرتاب في حقيقة النور . وفي يوم سبت النور غصت 
ر حتى ضاقت بالمصلين فأمر الباشا بإخراج الشعب خارجا  كنيسة القيامة بالجماهي 

بالفناء الكبير . ولما حا  وقت الصالة دخل البطريركا  مع الباشا إلى القبر المقدس 
وبدأت الصالة المعتادة . وفي الوقت المعين انبثق النور من القبر بحالة ارتعب منها 

أفاق . أما الشعب الذي في   الباشا وصار في حالة ذهول فأسعفه البابا بطرس حتى
الخارج فكانوا أسعد حظا ممن كانوا بدأخل الكنيسة فا  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 .  
وفي أيام هذا البابا أراد محمد على باشا ضم الكنيسة القبطية إلى كنيسة روما بناء على  

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  

عليهما الموضوع فأجابا الباشا بأنه سيترتب على هذا الضم ثورات باسيليوس وعرض 
وقالقل بين أفراد اآلمة القبطية وحقنا للدماء وتشجيعا ألمر الضم . سيعتنق هو وأوالده  
المذهب البابوي بشرط أ  ال ي رهوا على تغيير طقوسهم وعوائدهم الشرقية فقبل الباشا 

اعتناقهما المذهب البابوي . ولم ينضم إليهما منهما هذا الحل وأعلنا بناء على ذلك 
 سوي بعض االتباع واستمروا جميعا مع ذلك يمارسو  العبادة في الكنائس القبطية 

وفي أيامه نبغ بين رهبا  القديس أنطونيوس الراهب داود وتولى رئاسة الدير فظهرت 
س لفرط ذكائه وحسن ثمرات أعماله في تنظيم الدير وترقية حال رهبانه فأختار البابا بطر 

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

ومما يخلد ذكر البابا بطرس أ  إمبراطور روسيا أوفد إليه أحد أفراد عائلته ليعرض عليه 
فضل أ  ي و  وضع الكنيسة تحت حماية القيصر فرفض العرض بلباقة قائال : أنه ي 

حامي الكنيسة هو راعيها الحقيقي . الملك الذي ال يموت فأعجب األمير بقوة إيما  
البابا وقدم له كل إكرام وخضوع وتزود من بركته وأنصرف من حضرته مقرا بأنه حقيقة  

 الخليفة الصالح للملك األبدي المسيح الفادي  
وصلوا عليه باحتفال عظيم في يوم   ولما أتم هذا البابا رسالته واكمل سعيه تنيح بسالم

اثنين البصخة أشترك فيه رؤساء الطوائف المسيحية بالكنيسة المرقسية باألزب ية ودفن  
بها بجانب البابا مرقس سلفه ومعهما األنبا صرابامو  أسقف المنوفية في الجهة  
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سنة   42يركي الشرقية القبلية من الكاتدرائية الكبرى باألزب ية ، وأقام على الكرسي البطر 
يوًما . صالته تكو  معنا   12يوًما وخلي الكرسي بعده سنة واحدة و  12شهور و  3و 

 ولربنا المجد دائًما آمين 

 نياحة القديسة هيالنة الملكة. بشنس 9

م تنيحت القديسة هيالنة الملكة . ولدت هذه القديسة   327في مثل هذا اليوم من سنة  
م فربياها تربية مسيحية وأدباها 247نحو سنة   بمدينة الرها من والدين مسيحيين

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

ة وعلمته الح مة  بقسطنطين الذي صار بعد ذلك أول ملك مسيحي . فربته أحسن تربي 
واألدب ولما ملك رأت 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 

لذين صلب عليهما اللصا  . فأرادت أ  تعرف أيهما هو صليب  الصليبين اآلخرين ال 
السيد المسيح ؟ فأعلمها القديس مقاريوس أسقف كرسي أورشليم بأنه هو الصليب 

الم توب أعاله " هذا هو يسوع ملك اليهود " ثم سألته أ  تري آية ليطمئن قلبها . فاتفق  
حين . فوضعت كال من الصليبين بتدبير السيد المسيح مرور قوم بجنازة ميت في ذلك ال

على الميت فلم يقم . ولما وضعت الصليب الثالث 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 للبناء أخذت الصليب 
يد والمسامير وعادت إلى ابنها الملك البار قسطنطين فقبل الصليب ووضعه في  المج

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 
 و  معنا . آمين وتنيحت في سن الثمانين . صالتها تك

 89نياحة البابا يوأنس الحادي عشر البطريرك ال
( تنيح البابا يؤانس  1452مايو سنة    4ش )  1168في مثل هذا اليوم من سنة  

( ويعرف بيوأنس المقسي ألنه كا  من المقسي بالقاهرة 89الحادي عشر البطريرك )
بشنس سنة    16ركا في وكا  اسمه فرج قبل اعتالئه الكرسي البطريركي وقد رسم بطري

شهرا   11سنة و 24م( وجلس على الكرسي مدة  1427مايو سنة  11ش )  1143
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يوًما . وكانت أقامته بالقالية البطريركية بحارة زويلة وتنيح ودفن في مقبرة دير    23و 
الخندق . وخال الكرسي بعده أربعة شهور وستة أيام وعاصر من الملوك األشراف والعزيز 

منصور وقد حلت به شدائد كثيرة دعت إلى توسط ملوك أثيوبيا وتهديد والظاهر وال
السلطنة المصرية بقطع النيل عنها بسبب اضطهاد النصارى وقد بودلت البعثات  

الح ومية بين أثيوبيا ومصر وقد منع من مراسلة الملوك بأثيوبيا والنوبة بدو  اطالع 
 ح ام الدولة صالته تكو  معنا . آمين 

 

مذابحك يارب إله القوات، ملكي وإلهي، طوبى لكل الساكنين فى بيتك،  " -(:4،  3:   84مزمور العشية )مز 
 " يباركونك إلى األبد. هلليلويا 

 إش قة طل / ئج اطت  ه/تذ  ه  ي  =  مذابحك يا رب إله القوات

 ه  ءن هللا يب ق ذم  ر  ب قك طم ئ  اطرئ  اط ي محب= طوبى لكل الس ا  في بيتك 

 

 -(:10-1:7إنجيل العشية )لو
 و لما اكمل اقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفرناحوم.  -1" 
 و كا  عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت و كا  عزيزا عنده. -2 
 فلما سمع عن يسوع ارسل اليه شيوخ اليهود يساله ا  ياتي و يشفي عبده.  -3 
 باجتهاد قائلين انه مستحق ا  يفعل له هذا.فلما جاءوا الى يسوع طلبوا اليه  -4 
 النه يحب امتنا و هو بنى لنا المجمع.  -5 
فذهب يسوع معهم و اذ كا  غير بعيد عن البيت ارسل اليه قائد المئة اصدقاء يقول له يا سيد ال تتعب   -6 

 الني لست مستحقا ا  تدخل تحت سقفي. 
 ل كلمة فيبرا غالمي. لذلك لم احسب نفسي اهال ا  اتي اليك لكن ق -7 
الني انا ايضا انسا  مرتب تحت سلطا  لي جند تحت يدي و اقول لهذا اذهب فيذهب و الخر ائت   -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. 
 " و رجع المرسلو  الى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح  -10 

عا ء ئ  اطرئ  اء ر  اط ي ه/س اطر رع طل ذود ءيه  اب ط  ب هللا، و ا  م ث هلل يب قك طه هللا فم  مء ث طه  
 وط ه  وانش قة ه/  طذ  ي  اء رل  اطت  مح   اطرسلح وصل به و//  طه  / ئج ف  موقشللم  
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يارب أحببت جمال بيتك، وموضع مس ن مجدك، لكي أسمع صوت   " -(:7،  8:  26مزمور باكر )مز  
 "  تسبحتك، وأنطق بجميع عجائبك. هلليلويا

لكي  ياب اط /لس  ءيذ  ه   هللا وي هب إط ذ  ط/سبح هللا  =  يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مس ن مجدك
 . أسمع صوت تسبحتك

 

 -:(10-1:19إنجيل باكر )لو

 ثم دخل و اجتاز في اريحا. -1" 
 و اذا رجل اسمه زكا و هو رئيس للعشارين و كا  غنيا. -2 
 و طلب ا  يرى يسوع من هو و لم يقدر من الجمع النه كا  قصير القامة. -3 
 فركض متقدما و صعد الى جميزة لكي يراه النه كا  مزمعا ا  يمر من هناك. -4 
نظر الى فوق فراه و قال له يا زكا اسرع و انزل النه ينبغي ا  ام ث اليوم   فلما جاء يسوع الى الم ا  -5 

 في بيتك. 
 فاسرع و نزل و قبله فرحا.  -6 
 فلما راى الجميع ذلك تذمروا قائلين انه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. -7 
حد ارد اربعة  فوقف زكا و قال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموالي للمساكين و ا  كنت قد وشيت با -8 

 اضعاف.
 فقال له يسوع اليوم حصل خالص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم. -9 
 " ال  ابن االنسا  قد جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك  -10 

واطر /س من اط وث هو   اليوم صار الخالص لهذا البيتعا دخول اطس   اطرسلح ط    ن   وءول اطس   اطرسلح 
، ط ا  ذم من ت ون ه وت/   / ئج  سك/ذ  اطاب  سًو ف ب ق ذ  ويكون ط/   إحت  ل   هت ش ا  /لس  طلاب  سًو

 اط  ص  

 - (:10- 1:9البولس )عب
 ثم العهد االول كا  له فرائض خدمة و القدس العالمي. -1" 
 تقدمة. النه نصب المس ن االول الذي يقال له القدس الذي كا  فيه المنارة و المائدة و خبز ال -2 
 و وراء الحجاب الثاني المس ن الذي يقال له قدس االقداس. -3 
فيه مبخرة من ذهب و تابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن و   -4 

 عصا هرو  التي افرخت و لوحا العهد. 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السادس عشر من شهر توت(

 

 
71 

 بالتفصيل. و فوقه كروبا المجد مظللين الغطاء اشياء ليس لنا اال  ا  نتكلم عنها -5 
 ثم اذ صارت هذه مهياة ه ذا يدخل الكهنة الى المس ن االول كل حين صانعين الخدمة. -6 
 و اما الى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بال دم يقدمه عن نفسه و عن جهاالت الشعب. -7 
 معلنا الروح القدس بهذا ا  طريق االقداس لم يظهر بعد ما دام المس ن االول له اقامة.  -8 
الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين و ذبائح ال يم ن من جهة الضمير ا  تكمل الذي  -9 

 يخدم.
 "  لى وقت االصالحو هي قائمة باطعمة و اشربة و غسالت مختلفة و فرائض جسدية فقط موضوعة ا  -10 

تا ز طلاوح اطم ر اط ي   ا  إست/ قة طلرؤ / ا  فالمنارة ا  /  هوطج اطاسول عا خلر  االجتر ً  ا ز طل /لس   
ق ز  والكاروبيم المظلل ق ز طسا انف  قستل   واطت هوي ق ز طالول هللا وسط اط /لس   والمائدة وخبز التقدمة 

وهذا يظهره الروح القدس أ  طريق إيتذس اطا ز ح ث متس اطرا ون إطله    طلر ئ   اط يا  راون اط /لس   وط ا
 . قائمة)خلر  االجتر ً مو اطذلكل(  األقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة األولى

 
 -(:10:2-25:1بط1)الكاثولي و  

  -(:2-25:1بط1)
 " و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها -25" 
   -(:10 -  1:  2بط 1)

 فاطرحوا كل خبث و كل م ر و الرياء و الحسد و كل مذمة.  -1"
 و كاطفال مولودين اال  اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به.  -2 
 ا  كنتم قد ذقتم ا  الرب صالح. -3 
 الذي اذ تاتو  اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من هللا كريم. -4 
كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند هللا   -5 

 بيسوع المسيح.
و الذي يؤمن به لن   لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيو  حجر زاوية مختارا كريما -6 

 يخزى.
فلكم انتم الذين تؤمنو  الكرامة و اما للذين ال يطيعو  فالحجر الذي رفضه البناؤو  هو قد صار راس  -7 

 الزاوية.
 و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرو  غير طائعين للكلمة االمر الذي جعلوا له. -8 
دسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من و اما انتم فجنس مختار و كهنوت ملوكي امة مق  -9 

 الظلمة الى نوره العجيب. 
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 الذين قبال لم تكونوا شعبا و اما اال  فانتم شعب هللا الذين كنتم غير مرحومين و اما اال  فمرحومو   -10 
" 

ب  تاابط ف   اب   ف ط /لس  طلس    /س فمط هل ه  ش .. كونوا أنتم أيضًا كحجارة حية مبنيين بيتًا روحانياً 
 .كهنوتًا مقدساً = لتقديم ذبائح روحية

  -(:43- 31:9اإلبركسيس )أع

و اما الكنائس في جميع اليهودية و الجليل و السامرة فكا  لها سالم و كانت تبنى و تسير في خوف   -31 "
 الرب و بتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. 

 يضا الى القديسين الساكنين في لدة. و حدث ا  بطرس و هو يجتاز بالجميع نزل ا  -32 
 فوجد هناك انسانا اسمه اينياس مضطجعا على سرير منذ ثماني سنين و كا  مفلوجا.   -33 
 فقال له بطرس يا اينياس يشفيك يسوع المسيح قم و افرش لنفسك فقام للوقت.   -34 
 و راه جميع الساكنين في لدة و سارو  الذين رجعوا الى الرب.  -35 
و كا  في يافا تلميذة اسمها طابيثا الذي ترجمته غزالة هذه كانت ممتلئة اعماال صالحة و احسانات   -36 

 كانت تعملها.
 و حدث في تلك االيام انها مرضت و ماتت فغسلوها و وضعوها في علية.   -37 
و اذ كانت لدة قريبة من يافا و سمع التالميذ ا  بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبا  اليه ا  ال يتوانى   -38 

 عن ا  يجتاز اليهم.
فقام بطرس و جاء معهما فلما وصل صعدوا به الى العلية فوقفت لديه جميع االرامل يب ين و يرين   -39 

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

 ففتحت عينيها و لما ابصرت بطرس جلست. 
 فناولها يده و اقامها ثم نادى القديسين و االرامل و احضرها حية.  -41 
 فصار ذلك معلوما في يافا كلها فامن كثيرو  بالرب.  -42 
 "  ث اياما كثيرة في يافا عند سمعا  رجل دباغو م  -43 

فكا  لهم سالم مبنيين وسائرين بخوف الرب وكانوا يزدادو  كثرة  كتا  ق طل   وطلكون يا  اط /لس  اءوطس   
وطرءل ه ه اط /لس    ا  اطس   اطاب من  كون ه/ ك    زاي جب قة ف/   باار  قلم  . بعزاء الروح القدس

 فذاع هذا األمر في يافا كلها وآمن كثيرو  بالرب ون ه ا س بً  نيت  ق اط /لس    ط ه ء   ا اطروي، ويك
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                    اليوم السابع عشر من شهر توت

 تذكار الصليب المقدس

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 : القراءات

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (9 - 7:  4)مز 
 (42-28:8)يو

 (3:  59)مز 
 (36-26:12)يو

 (31-17:1كو1)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (25-11:2بط1)
 (42-34:10)أع

 (2،  1:  64)مز 
 (38-22:10)يو

 -(:38-22:10إنجيل القداس )يو
 و كا  عيد التجديد في اورشليم و كا  شتاء.   -22 " 
 ع يتمشى في الهي ل في رواق سليما .و كا  يسو   -23 
 فاحتاط به اليهود و قالوا له الى متى تعلق انفسنا ا  كنت انت المسيح فقل لنا جهرا.   -24 
 اجابهم يسوع اني قلت لكم و لستم تؤمنو  االعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي. -25 
 و لكنكم لستم تؤمنو  النكم لستم من خرافي كما قلت لكم.   -26 
 خرافي تسمع صوتي و انا اعرفها فتتبعني.  -27 
 يدي. و انا اعطيها حياة ابدية و لن تهلك الى االبد و ال يخطفها احد من  -28 
 ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل و ال يقدر احد ا  يخطف من يد ابي. -29 
 انا و االب واحد. -30 
 فتناول اليهود ايضا حجارة ليرجموه.   -31 
 اجابهم يسوع اعماال كثيرة حسنة اريتكم من عند ابي بسبب اي عمل منها ترجمونني.  -32 
مك الجل عمل حسن بل الجل تجديف فانك و انت انسا  تجعل نفسك  اجابه اليهود قائلين لسنا نرج -33 

 الها. 
 اجابهم يسوع اليس م توبا في ناموس م انا قلت انكم الهة. -34 
 ا  قال الهة الولئك الذين صارت اليهم كلمة هللا و ال يم ن ا  ينقض الم توب.  -35 
 جدف الني قلت اني ابن هللا.فالذي قدسه االب و ارسله الى العالم اتقولو  له انك ت  -36 
 ا  كنت لست اعمل اعمال ابي فال تؤمنوا بي.  -37 
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 " و لكن ا  كنت اعمل فا  لم تؤمنوا بي فامنوا باالعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ا  االب في و انا فيه -38 
اطت  ي  يتم ف  اط /لسددددددددد   = في أورشييييييليمب طصدددددددددل ب ت  دي حل ة اطب دددددددددا  =  وكا  في ذاك الزمن عيد التجديد

ودة اطاوحل  ء ل اطرسددلح    ن ه ا ح ل  اط ددت   هاودة وم ا ق ووحل إشدد قة طل ال  واط ا =  وكا  شيتاء)موقشددللم(   
فالذي قدسيييه  اطصددددل ب مي اءطم قافق اطرسددددلح  ل حل ته، فذو متس طذ ا  =  أخذ اليهود حجارة ليرجموهاطب دددداي    

 سدددًو ف  اطذلكل ه ه =  وكا  يسييوع يمشييي في الهي لمي خصدددصددده اآلب طلصدددلب   =  اآلب وأرسييله إلى العالم
 ط للم  اط  ي ة تس وي  سًو ف   فذ ا هو اطت  ي  وا

 
لك ينبغي التسييييييبيح يا هللا فى صييييييهيو ، ولك توفى النذور فى   " -(:2،   1:    65مزمور إنجيل القداس )مز  

 " أورشليم، استمع يا هللا صلواتي، ألنه إليك يأتي كل بشر. هلليلويا
علله  وقاجع  ز وق ء ار ه ا عرل اط للم  اط  ي ة علس اط  ص اط ي حصدددددددل  =   لك ينبغي التسييييبيح يا هللا

 توي( 16يوث )
 

 توت  17   -السنكسار:

 ش في عهد الملك قسطنطين البار 43تذكار اإلحتفال بالصليب المجيد ب نيسة القيامة سنة  " 
نعيد في هذا اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد الذي لمخلصنا يسوع المسيح . هذا الذي أظهرته الملكة  

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

ال يلقيه إال المقعدين ، غضبوا ونادوا في جميع اليهودية وأورشليم " كل من كنس داره أو كا  عنده تراب ، ف
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 

ت عليه اعلمها م ا  الكوم .  يهودي مسن يسمى يهوذا يعرف م انه ، فاستدعته فأنكر أوال ، ولما شدد
فأزالته وأخرجت منه الصليب المقدس وبنت كنيسة وكرست عيد له في السابع عشر من شهر توت . وصارت 

 الشعوب المسيحية تحج إليها مثل عيد القيامة .  
واتفق أ  كا  إنسا  مسافرا هو وجماعته مع الشعب إلى أورشليم يدعى إسحق السامري ، هذا كا  يب ت 

اس على تكبدهم المتاعب في الذهاب إلى أورشليم .ليسجدوا لخشبه . وكا  مع الشعب قسا يسمى  الن
أوخيدس ، وفيما هم سائرو  في الطريق عطشوا ، ولم يجدوا ماء فأتوا إلى بئر فوجدوا ماءها نتنا مرا ، 

الصليب! آمنت   فضاق صدر الشعب جدا . وابتدأ إسحق السامري يهزأ بهم ويقول ا  أنا شاهدت قوة باسم
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 وب ى وأتى 
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. وشرب من الماء فوجده حلوا . وصار في   إلى القديس القس أوخيدس وخر عند قدميه أمن بالسيد المسيح
ماء هذه البئر قوة ا  ي و  حلوا للمؤمنين ، ومرا لغيرهم . كما ظهر فيه صليب من نور . وبنوا هناك كنيسة  

 . 
 ولما وصل إسحق السامري إلى مدينة القدس ذهب إلى أسقفها واعتمد منه هو وأهل بيته .  

أما ظهور الصليب المجيد على يد الملكة هيالنة فكا  في اليوم ا العاشر من برمهات . وألنه دائًما ي و  في 
توت الذي هو تكريس كنيسته . والمجد والسجود لربنا يسوع   17الصوم الكبير فقد استبدله اآلباء بيوم  

 المسيح إلى أبد اآلبدين . آمين .  
 مالحظة طقسية :  
 أيام  3يب شعانيني  + طقس عيد الصل

 + 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"
لقديس قسطور القس . وفيه أيضا إستشهد القديس أبا قسطور القس في أيام اإلمبراطور  تذكار إستشهاد ا

 دقلديانوس .  
ولد هذا القديس في قرية بردنوها ) قرية بمركز مطاي محافظة المنيا ( بصعيد مصر من أبوين مسيحيين وقد 

سا على كنيسة بلدته فرعى ربياه على الفضيلة والتقوى رسم شماسا فالزم البيعة بعد ذلك تزوج ورسموه ق
 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 وكا  محبوبا من شعبه ولما أثار 
ه يثبتهم على اإليما  المستقيم دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين . أخذ قسطور القس يجول بين شعب

محافظة المنيا ( عاصمة المنطقة والقريبة من بلدته .  - وذهب إلى بلدة القيس ) قرية تابعة لمركز بني مزار 
ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم بالمسيح وكا  يثبتهم ويشجعهم ولما بلغ الوالي أ  القس  

اإليما  وعدم السجود لَلوثا  أمر بالقبض عليه وإحضاره مع   قسطور يشجع المسيحيين على الثبات في
 المسجونين للتعذيب الشديد وعذبوه ب ل أنواع العذاب وكا  الرب يعزيه ويقويه ويشفيه .  

بعد ذلك أرسله الوالي إلى والي مصر القديمة وكا  أسمه كلكيانوس ليعذبه وبعد أ  عذبه كثيرا وظهرت منه  
ثناء سجنه وتعذيبه أرسله إلى والي اإلس ندرية فعذبه هو أيضا بشدة ثم سقاه سما  معجزات وعجائب كثيرة أ

مميتا فلم يضره ألنه رشم الكأس بعالمة الصليب قبل أ  يشربه . ولما تعب من تعذيبه أمر بقطع رأسه وكا  
السماء   عمره في ذلك الوقت يقرب من مائة وعشرة سنة وبينما هو يصلي قبل تنفيذ الح م ناداه صوت من

قائال : يا حبيبي قسطور تعال إلى موضع الراحة ثم قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة . وقام القديس يوليوس  
االقفهصي ب تابة سيرته وتكفين جسده وإرساله إلى بلدة بردنوها . وهناك استقبله أهلها بالتسابيح واأللحا   
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سة على اسمه كرست في اليوم السابع عشر من  وحملوه إلى بيته حتى أنقضي زمن االضطهاد ، فبنوا كني
 " 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 

أنه في أحد األيام أتى رسل من قبل ملك الهند بهدية للملكين ، وفى طريق عودتهم وجدوا هذه العذراء  
م ، وصارت رئيسة على حشم الملك  ثاؤغنسطا وفى يدها كتاب تقرأ فيه . .فأختطفوها وانطلقوا بها إلى بالده

ونسائه . واتفق أ  ابن الملك مرض مرضا شديدا ، فأخذته في حضنها وصلبت عليه بعالمة الصليب ، 
 فعوفي في الحال ، فشاع الخبر في تلك البلد ، ومن ذلك اليوم أعتقت ونالت حريتها . 

بعالمة الصليب التي ترشمها ثاؤغنسطا  واتفق أ  الملك ذهب إلى الحرب فحل حوله قتام وضباب ، ولمعرفته
 ، صلب على الريح فصارت صحوا ، وبعالمة الصليب غلب أعداءه .  

ولما عاد من الحرب خر عند قدمي القديسة طالبا المعمودية المقدسة هو وأهل المدينة . فعرفتهم أنه ليس  
ويطلبو  منه قسا يعمدهم . فأرسل لهم  لها أ  تعمد ، فأرسلوا إلى الملك أنوريوس يعرفونه بقبولهم اإليما  ، 

قسا حبيسا قديسا فعمدهم جميعا . وناولهم من جسد المسيح ودمه . ففرحت العذراء بمجيئه . وتبارك كل  
 منهما من اآلخر ، وأقامت لها ديرا اجتمع فيه كثيرات من العذارى اللواتي رغبن في الرهبنة . 

المدينة إلى اإليما  بالسيد المسيح فرح كثيرا ، واتفق مع   ولما عاد القس إلى الملك وأعلمه بعودة أهل
البطريرك على رسامة القس أسقفا وأعادته إليهم . فابتهجت نفوسهم ، وكانوا قد بنوا كنيسة عظيمة ،  

واحتاجوا إلى أعمدة . وكا  هناك هي ل كبير لَلوثا  به أعمدة فنقلوها إلى هذه البيعة . وعاد بقية أهل  
اإليما  بالسيد المسيح . أما العذراء فابتهجت بما تم . ثم تنيحت في ذلك الدير وسط العذارى .   المدينة إلى

 "صالتها تكو  معنا آمين .

 نياحة القديس المعلم جرجس الجوهري " 
 للشهداء 1557تذكار نياحة القديس المعلم جرجس الجوهري . وفيه أيضا من سنة 

ي . كا  المعلم جرجس الجوهري من مشاهير االقباط في أوأخر م ( تنيح القديس جرجس الجوهر  1810)  
القر  الثامن عشر وأوائل القر  التاسع عشر . وهو شقيق المعلم إبراهيم الجوهري ) رئيس كتاب مصر أي  

رئيس الوزراء حاليا ( . وقد تربي مثل أخيه في كتاب مدينة قليوب كنظام ذلك العصر . فتعلم القراءة والكتابة 
اب . الذي كا  يشغل منصب رئيس كتاب مصر في األعمال واألمور الكتابية . فكا  له خير وأفضل  والحس

مرشد وكا  مالزمته ألخيه ذات أثر فعال في مستقبل حياته وسببا في نجاحه . عندما تقلد منصب رياسة  
د باشر المعلم جرجس  المباشرين ) أي رئيس الوزراء حاليا ( بعد نياحة أخيه المعلم إبراهيم الجوهري . وق

ومدة ح م الحملة الفرنسية ومدة ح م األتراك _   -شئو  وظيفته في أربعة عهود مختلفة ) في ح م المماليك 
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ثم أول ح م محمد على باشا ( . وقد القي شدائد كثيرة وكا  عظيم النفس كريما في العطاء يوزع على  
 . رة خصوصا في المناسباتموال الكثيالفقراء والمساكين والكنائس واألديرة األ

كما أنه ساعد البابا مرقس الثامن في بناء الكنيسة المرقسية الكبرى باالزب ية ومقر البطريركية المجاور لها 
في أمالكه وأمالك أخيه الذي كا  قد حصل قبل نياحته على فرما  من الباب العالي ببنائها . هذا وقد عينه  

ر من كنائس القاهرة ومصر القديمة وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه  البابا مرقس الثامن ناظرا على كثي
 بتعميرها والعناية بها  

مرض المعلم جرجس في أوأخر حياته ثم تنيح بسالم . ودفن بجوار شقيقه في المدفن الخاص بهما بجوار  
ة صغيرة يصلي  كنيسة مار جرجس بدرب النقا بمصر القديمة وال يزال قبرهما موجودا حتى اآل  وفوقه كنيس 

 " فيها في تذكاراتهما .

ها ذ ي وءيه  كون دائرً   10ث و  ن ف  يوث  326بإجتذ د اطرل   ه  ي  ف  س/   تذكار ظهور الصليب المجيد
ث طلصل ب  627ها ذ ي فذو إكت  ح هاءل ان  ااطوق س/     10توي  م   17يوث صوث إست  طته اط /لس  ه وث  

   ب   من ساءه  لك اط ار وذهب ط  ده فا ق/ه هاءل  لك اطاوث ومقش ه هللا طرك ن اطصل ب وع د به

  مسرى 12برمهات ، 10تقرأ هذه القراءات يوم ط طك 

 وهو يوث جلور ءسا/ا ا اط   ا ان  ااطوق علس عاشه 

 السنكسار اليوم

 م  326ظهور الصليب على يد القديسة هيالنة الملكة سنة  برمهات 10
اليوم تحتفل الكنيسة بظهور الصليب الكريم الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح : األول فى 

م على يد الملكة البارة القديسة هيالنة ، والدة  326السادس عشر من شهر توت سنة  
اإلمبراطور قسطنطين الكبير ، أل  هذه القديسة وقت أ  قبل ابنها قسطنطين اإليما   
بالمسيح نذرت أ  تمضى الى أورشليم . فأعد ابنها البار كل شئ إلتمام هذه الزيارة 

أورشليم ومعها عس ر عظيم وسألت عن م ا  الصليب لم يعلمها المقدسة . ولما وصلت 
به أحد فأخذت شيخا من اليهود ، وضيقت عليه بالجوع والعطش ، حتى اضطر الى 
اإلرشاد عن الم ا  الذي يحتمل وجود الصليب فيه بم ا  الجلجثة، فأشارت بتنظيف  

ا لم يعرفوا الصليب م . ولم 326الجلجثة ، فعثرت على ثالثة صلبا  ، وذلك فى سنة 
الذي صلب عليه السيد المسيح أحضروا ميتا ووضعوا عليه أحد الصلبا  فلم يقم ، وكذا 
عملوا فى اآلخر ، ولكنهم لما وضعوا عليه الثالث قام لوقته . فتحققوا بذلك أنه صليب 
السيد المسيح فسجدت له الملكة ، وكل الشعب المؤمن ، وأرسلت جزءا منه الى ابنها 

نطين مع المسامير ، وأسرعت فى تشييد الكنائس المذكورة فى اليوم السادس عشر قسط
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من شهر توت المبارك . واالحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب فى اليوم 
ميالدية . وذلك   627العاشر من شهر برمهات . وكا  على يد اإلمبراطور هرقل فى سنة 

ن من مصر الى بالدهم أمام هرقل ، حدث أنه عند مرورهم على  أنه لما ارتد الفرس منهزمي 
بيت المقدس أ  رأى أحد أمراء الفرس كنيسة الصليب التى شيدتها الملكة هيالنة . فلمح 
ضوءا ساطعا يشع من قطعة خشبية موضوعة على م ا  محلى بالذهب . فمد األمير يده  

لنصارى أ  هذه قاعدة الصليب إليها ، فخرجت منها نار وأحرقت أصابعه . فأعلمه ا
المقدس ، كما قصوا عليه أيضا أمر اكتشافه ، وأنه ال يستطيع . أ  يمسها إال المسيحى . 

فاحتال على شماسين كانا قائمين بحراستها ، وأجزل لهما العطاء على أ  يحمال هذه 
ه إلى  القطعة ويذهبا بها معه إلى بالده ، فأخذاها ووضعاها في صندوق وذهبا بها مع 

بالده مع من سباهم من شعب أورشليم وسمع هرقل ملك الروم بذلك ، فذهب بجيشه إلى 
بالد الفرس وحاربهم وخذلهم وقتل منهم كثيرين . وجعل يطوف في تلك البالد يبحث عن 
هذه القطعة فلم يعثر عليها . أل  األمير كا  قد حفر في بستانه حفرة وأمر الشماسين 

ها وردمها ثم قتلهما . ورأت ذلك إحدى سباياه وهي ابنة أحد بوضع هذا الصندوق في
الكهنة ، وكانت تتطلع من طاقة بطريق الصدفة فأسرعت الى هرقل الملك وأعلمته بما 
كانت قد رأته فقصد ومعه االساقفة والكهنة والعس ر الى ذلك الموضع . وحفروا فعثروا 

م ولفوها فى ثياب فأخرة  628سنة  على الصندوق بما فيه فأخرجوا القطعة المقدسة فى
 وأخذها هرقل الى مدينة القسطنطينية وأودعها هناك . ولربنا المجد دائًما . آمين . 

 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل  مسرى 12
فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع 

 البشر . شفاعته تكو  معنا . آمين . فى جنس 

 يوم جلوس قسطنطين الكبير اإلمبراطور على عرشه.

في هذا اليوم تذكار جلوس اإلمبراطور البار قسطنطين الكبير على عرش رومية وذلك أنه 
م أبطل المظالم من  306لما ملك على بريطانيا عوض أبيه قسطنديوس خلوروس سنة 

سائر المملكة فانتشر عدله وذاع صيته في سائر البالد . فأرسل إليه عظماء رومية  
سيميانوس قيصر . فرثى لمصابهم وظل يفكر في كيفية  طالبين منه أ  ينقذهم من ظلم م 

إنقاذهم فظهرت له عالمة الصليب فاعتصم بها ومضى لمحارة م سيميانوس فهزمه ، 
وأثناء تقهقره سقط به جسر نهر التيبر فغرق مع عس ره ومات شر ميته وكا  ذلك في  

استقبله عظماؤها  السنة السابعة من ملك قسطنطين ولما دخل اإلمبراطور قسطنطين رومية
وجميع س انها باحتفال كبير وسرور زائد وعيدوا النتصاره سبعة أيام وتقدم شعراء رومية  
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وخطباؤها يمدحو  الصليب الكريم وينعتونه بخالص مدينتهم والمؤيد لملكهم . أما كيفية  
ظهور الصليب له وتغلبه به على م سيمانوس فقد كتب في خبر نياحة هذا اإلمبراطور 

 ار تحت اليوم الثامن والعشرين من شهر برمهات ,  الب
 ولربنا المجد دائًما . آمين 

 

 - م  ث ط    اطصل ب: 3وءهرل  اطصل ب ف  حل ت/  هل هو طايق حل ت/  ت صص اط /لس   

 اطرسلح ج   طلصلب   توت 17اليوم األول:  -1
عبد دت/د  علس طمج  ل   انف د قسددددددددددددددتلد  إ تد اد طد هلاد  اطصددددددددددددددل دب وهد ه ه    توت 18اليوم الثاني:  -2

 ص دق 
  ر  صلب اطرسلح عل /  من يال  حل ة اطصل ب         توت19اليوم الثالث:   -3

 )مي يتبع اطرسلح(                                 
 

قد ارتسييم علينا نور وجهك يارب، أعطيت سييرورًالقلبي، ألنك أنت وحدك  "  -(:8،    6:  4مزمور العشييية )مز  
 "  يارب، أس نتني على الرجاء. هلليلويا

(  22:6ه ه تس وي الإن   ي  ع /ك بسلا  ف س ك  له  كون ي اًاال )   =  قد أرتسم علينا نور وجهك يا رب
حاقه اطرسلح  ا خال  حب اط  طم وء ل  فرا هو   ه  ف  اط    ي/ كج علله يوق قب اط     واطء ه  هو اط ي 

 .أعطيت سرورًا لقلبيمن  ارل صل ب اطرسلح  وه ا   اله هللا عزاً   

 
  -(:42-28:8إنجيل العشية )يو

فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن االنسا  فحينئذ تفهمو  اني انا هو و لست افعل شيئا من نفسي بل    -28 "
 اتكلم بهذا كما علمني ابي. 

 و الذي ارسلني هو معي و لم يتركني االب وحدي الني في كل حين افعل ما يرضيه.   -29 
 و بينما هو يتكلم بهذا امن به كثيرو .   -30 
 فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ا  ثبتم في كالمي فبالحقيقة تكونو  تالميذي.   -31 
 و تعرفو  الحق و الحق يحرركم.   -32 
 ذرية ابراهيم و لم نستعبد الحد قط كيف تقول انت انكم تصيرو  احرارا. اجابوه اننا  -33 
 اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ا  كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. -34 
 و العبد ال يبقى في البيت الى االبد اما االبن فيبقى الى االبد.  -35 
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 فا  حرركم االبن فبالحقيقة تكونو  احرارا.  -36 
 انا عالم انكم ذرية ابراهيم لكنكم تطلبو  ا  تقتلوني ال  كالمي ال موضع له في م.  -37 
 انا اتكلم بما رايت عند ابي و انتم تعملو  ما رايتم عند ابي م. -38 
 اجابوا و قالوا له ابونا هو ابراهيم قال لهم يسوع لو كنتم اوالد ابراهيم لكنتم تعملو  اعمال ابراهيم.  -39 
نكم اال  تطلبو  ا  تقتلوني و انا انسا  قد كلم م بالحق الذي سمعه من هللا هذا لم يعمله  و لك  -40 

 ابراهيم.
 انتم تعملو  اعمال ابي م فقالوا له اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد و هو هللا. -41 
الني لم ات من نفسي  فقال لهم يسوع لو كا  هللا اباكم لكنتم تحبونني الني خرجت من قبل هللا و اتيت    -42 

 " بل ذاك ارسلني
اطرسلح متس طلااق  وط ا  لف؟ بأن ي اح اطاق واطاق هو اطرسلح  = تعرفو  الحق ويجعلكم الحق أحراراً 

(  م   اط  طم فذو ب طل اءب ط ل، و ا   اي وقا   ل اته  ست   ه اط  طم  إذًا    هو اطاايق؟ ه ا     6:14)يو 
 ا إال بصل ب ق//   سًو اطرسلح، اط ي به ء  ُصلوب اط  طم ط  ومي  طل  طمال  ء طه هوطج الفا ش  ط  من مفت 

 م يا  اطصل ب اط ي .  أما من يصنع الخطية فهو عبد للخطية. والعبد ليس ثابت في البيت(  14:6)غل
 . وأنتم اآل  تطلبو  أ  تقتلونيي حق اطرسلح   

 
أعطييت اليذين يتقونيك عالمية، ليهربوا من وجيه القوس، لكي ميا ينجوا  "    -(:5،    4:    60مزمور بياكر )مز  

 "أحباؤك، خلصني بيمينك. هلليلويا 
اطر /س ميذم   ليهربوا من وجه القوسص قي ع    اطرسلا  ا ه  اطصل ب  = أعطيت الذين يتقونك عالمة 

اطصل ب ءوة طل  ص  ا اط لا ن  وع    هذ   = و أحباؤكلكيما ينجب طصل ب ي/ ون  ا حاوب اط لا ن  
 ي/ و  

  -(:36-26:12إنجيل باكر )يو
ا  كا  احد يخدمني فليتبعني و حيث اكو  انا هناك ايضا ي و  خادمي و ا  كا  احد يخدمني   -26 "

 ي رمه االب. 
الجل هذا اتيت الى هذه  اال  نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن -27 

 الساعة. 
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا.  -28 
 فالجمع الذي كا  واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرو  قالوا قد كلمه مالك.  -29 
 اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم. -30 
 اال  يطرح رئيس هذا العالم خارجا. اال  دينونة هذا العالم  -31 
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 و انا ا  ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع.   -32 
 قال هذا مشيرا الى اية ميتة كا  مزمعا ا  يموت.  -33 
فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ا  المسيح يبقى الى االبد فكيف تقول انت انه ينبغي ا    -34 

 نسا .يرتفع ابن االنسا  من هو هذا ابن اال 
فقال لهم يسوع النور مع م زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال يدرك م الظالم و الذي يسير   -35 

 في الظالم ال يعلم الى اين يذهب.
 " ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم -36 

مي  ا ياي  من  ص ا تلر  ًا طلرسلح فللارل صل به ت ب ً  اطرسلح اط ي ء ل ه/  ميه  = من يخدمني فليتبعني 
واطصل ب  . وأنا أيضًا إذا إرتفعت أجذب إلى  كل واحد. وهذا كا  يقوله مشيرًا أنه بأي ميتة يموتسلصلب   

لكن  )اطصل ب( ساعة يا أبتي نجني من هذه الفر  ي  م ب طصل ب ي/تذ  ب طر   حترً   يا أبتي مجد إبنك      
 من أجل هذه الساعة أتيت. 

 
  -(:31-17:1كو1البولس )

 ال  المسيح لم يرسلني العمد بل البشر ال بح مة كالم لئال يتعطل صليب المسيح.  -17 "
 فا  كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة هللا.  -18 
 ماء و ارفض فهم الفهماء.النه م توب سابيد ح مة الح   -19 
 اين الح يم اين الكاتب اين مباحث هذا الدهر الم يجهل هللا ح مة هذا العالم. -20 
النه اذ كا  العالم في ح مة هللا لم يعرف هللا بالح مة استحسن هللا ا  يخلص المؤمنين بجهالة    -21 

 الكرازة. 
 . ال  اليهود يسالو  اية و اليونانيين يطلبو  ح مة  -22 
 و لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة و لليونانيين جهالة.  -23 
 و اما للمدعوين يهودا و يونانيين فبالمسيح قوة هللا و ح مة هللا.   -24 
 ال  جهالة هللا اح م من الناس و ضعف هللا اقوى من الناس.  -25 
فانظروا دعوتكم ايها االخوة ا  ليس كثيرو  ح ماء حسب الجسد ليس كثيرو  اقوياء ليس كثيرو     -26 

 شرفاء. 
 بل اختار هللا جهال العالم ليخزي الح ماء و اختار هللا ضعفاء العالم ليخزي االقوياء.   -27 
 ر هللا ادنياء العالم و المزدرى و غير الموجود ليبطل الموجود. و اختا  -28 
 لكي ال يفتخر كل ذي جسد امامه.  -29 
 و منه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا ح مة من هللا و برا و قداسة و فداء.  -30 
 " حتى كما هو م توب من افتخر فليفتخر بالرب -31 



 شهر توت( القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع عشر من 

 

 
82 

أما عندنا نحن المخلصين    فذ  ضعل   ط ا ءوة اطصل ب فذ  جب قةحكر  اط  ث وحكر  اطب ا  ذر    ي  
فرا يافض اطصل ب هو ج هل  ص اه اطذ ك  م    ا  = فهو قوة هللا. وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة

  م ل صل به  صبح ءويً   

  -(:25-11:2بط1الكاثولي و  )
 ا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. ايها االحباء اطلب الي م كغرباء و نزالء ا  تمتنعو  -11" 
و ا  تكو  سيرتكم بين االمم حسنة لكي ي ونوا في ما يفترو  علي م كفاعلي شر يمجدو  هللا في    -12 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ا  كا  للملك فكمن هو فوق الكل.  -13 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.  -14 
 ال  ه ذا هي مشيئة هللا ا  تفعلوا الخير فتس توا جهالة الناس االغبياء.   -15 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد هللا. -16 
 الملك. اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا هللا اكرموا -17 
 ايها الخدام كونوا خاضعين ب ل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. -18 
 ال  هذا فضل ا  كا  احد من اجل ضمير نحو هللا يحتمل احزانا متالما بالظلم.   -19 
فتصبرو    النه اي مجد هو ا  كنتم تلطمو  مخطئين فتصبرو  بل ا  كنتم تتالمو  عاملين الخير  -20 

 فهذا فضل عند هللا. 
 النكم لهذا دعيتم فا  المسيح ايضا تالم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته.   -21 
 الذي لم يفعل خطية و ال وجد في فمه م ر.  -22 
 الذي اذ شتم لم ي ن يشتم عوضا و اذ تالم لم ي ن يهدد بل كا  يسلم لمن يقضي بعدل.  -23 
الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته  -24 

 شفيتم. 
 "النكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم اال  الى راعي نفوس م و اسقفها  -25 

  شذواي  تاك اط ذواي هو صلب ءهوا  اط س  وه ا    ي عو طه اطاسول، وه ه ه  اطاكر ، م    ا ي/غرج ف
هو أيضًا تألم عنا تاركًا لنا مثااًل لكي نتبع اط  طم فذ ا جذ ط  تمود طلذ ك  ف/اا يتبع خاواي اطرسلح  

 خطواته.. الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده.

 
  -(:42-34:10اإلبركسيس )أع

 ففتح بطرس فاه و قال بالحق انا اجد ا  هللا ال يقبل الوجوه.  -34" 
 بل في كل امة الذي يتقيه و يصنع البر مقبول عنده.  -35 
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 الكلمة التي ارسلها الى بني اسرائيل يبشر بالسالم بيسوع المسيح هذا هو رب الكل. -36 
 انتم تعلمو  االمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا.  -37 
رة كيف مسحه هللا بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع خيرا و يشفي جميع يسوع الذي من الناص  -38 

 المتسلط عليهم ابليس ال  هللا كا  معه. 
 و نحن شهود ب ل ما فعل في كورة اليهودية و في اورشليم الذي ايضا قتلوه معلقين اياه على خشبة.  -39 
 را.هذا اقامه هللا في اليوم الثالث و اعطى ا  يصير ظاه  -40 
ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق هللا فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا و شربنا معه بعد قيامته من   -41 

 االموات. 
 " و اوصانا ا  نكرز للشعب و نشهد با  هذا هو المعين من هللا ديانا لالحياء و االموات -42 

ه ا مء  ه هللا  ف طروي طلج يذ    اطرؤ ا هل ه/ ك  . الذي قتلوه أيضًا معلقين إياه على خشبةباار يب ا بأن 
وكل ومن يؤمن به ينال بإسمه غفرا  الخطايا قل    و     
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                اليوم الثامن عشر من شهر توت

 ثاني يوم عيد الصليب

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات: 

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (8،  4:  98)مز
 (24-19:4)يو
 (27،15: 117)مز
 (21-14:3)يو
 (18-11:6)غل

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (12-3:1بط1)
 (18-8:4)أع

 (1،2:  144)مز 
 (46-35:6)يو

 -(:46-35:6إنجيل القداس )يو
 من بي فال يعطش ابدا.فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة من يقبل الي فال يجوع و من يؤ   -35 " 
 و لكني قلت لكم انكم قد رايتموني و لستم تؤمنو .  -36 
 كل ما يعطيني االب فالي يقبل و من يقبل الي ال اخرجه خارجا.  -37 
 الني قد نزلت من السماء ليس العمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني.   -38 
 و هذه مشيئة االب الذي ارسلني ا  كل ما اعطاني ال اتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم االخير.   -39 
ال  هذه مشيئة الذي ارسلني ا  كل من يرى االبن و يؤمن به تكو  له حياة ابدية و انا اقيمه في    -40 
 يوم االخير. ال
 فكا  اليهود يتذمرو  عليه النه قال انا هو الخبز الذي نزل من السماء.  -41 
و قالوا اليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفو  بابيه و امه فكيف يقول هذا اني نزلت من   -42 

 السماء.
 فاجاب يسوع و قال لهم ال تتذمروا فيما بينكم.   -43 
 ال يقدر احد ا  يقبل الي ا  لم يجتذبه االب الذي ارسلني و انا اقيمه في اليوم االخير.   -44 
 انه م توب في االنبياء و ي و  الجميع متعلمين من هللا فكل من سمع من االب و تعلم يقبل الي.  -45 
 "اال الذي من هللا هذا قد راى االب ليس ا  احدا راى االب  -46 

ف نف  قستل  ه  إ ت اد ط هلا  اطصل ب  ف طرسلح بصل به ء ث ي سه خ زًا حلً  طل ا /  حل ة = أنا هو خبز الحياة
   وانف  قستل  واطعب دة  م   ن ف   ل  ك ن ويقيمنا في اليوم األخير
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أرفعك يا إلهي وملكي، وأخبر باسييييمك إلى أبد األبد، فى كل يوم   "  -(:1،2:   145مزمور إنجيل القداس )مز  
 "  أباركك وأسبح اسمك إلى دهر الداهرين. هلليلويا

 تس لح نطذ/  علس    ء  ه  

 

 توت  18   -السنكسار:

 اليوم الثانى لعيد الصليب المجيد" 
 مالحظة طقسية :  

 أيام  3+ طقس عيد الصليب شعانيني  
 يب في الثالثة أيام العيد حتى أيام اآلحاد  + تقرأ فصول عيد الصل

 + يقال تى شورى والهيتنيات وفاى إيتاف إنف الخاصة بعيد الصليب كما تقال القسمة السريانية  
 " + يعامل عيد الصليب معاملة األعياد السيدية .

 إستشهاد القديس برفوريوس الخيالي في القر  األول للشهداء" 
بشهادة القديس برفوريوس . وكا  في أول األمر مضح ا )مهرجا( غير مسيحي . ولما  نعيد في هذا اليوم 

توفى قسطنس بن قسطنطين ، ملك بعده يوليانوس الملحد ، الذي قتل القديس مرقوريوس ، وكا  هذا الملحد 
يالده ، ابن أخت قسطنطين . فأثار عبادة األوثا  ، وإستشهد على يده كثير من المؤمنين . وفى يوم عيد م 

جمع أرباب المالهي العالمية . وكا  برفوريوس في زمرتهم . فأمره الملك المعاند أ  يقلد المسيحيين . ولكنه  
عندما بلغ تقليد طقس المعمودية المقدسة ورشم الماء بعالمة الصليب باسم اآلب واالبن والروح القدس ، 

نورا شديدا منه . فغطس في الماء ثالث مرات ثم أضاء الرب عقله ، فابصر نعمة إلهية قد حلت على الماء و 
صعد ولبس ثيابه . وأقر أنه مسيحي فانتهره الملك وتوعده ، ثم وعده بعطايا جزيلة . ومع ذلك كا  القديس 
يقول " أنا مسيحي…أنا مسيحي " أخيرا أمر الملك بضرب عنقه بالسيف فنال إكليل الشهادة . شفاعته تكو  

 "معنا . أمين .

 شهاد القديس إسطفانوس القس والقديسة ني يتي إست" 
 "فى هذا اليوم تذكار استفانوس القس وني يتي الشهيدة . صالتهما تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 ثاني يوم عيد الصليب 

دوس، ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا فى جبله المقدس، فإ  الرب إلهنا ق " -(:9،  5:   99مزمور العشية )مز 
 " ارفعوا الرب إلهنا، واسجدوا لموطئ قدميه. هلليلويا

 اط /لس  اطسر وي  اطرات    اطء هت    ط  ل  = في جبله المقدسطر  ج   ف  اني  ل عا اطس ود  = إسجدوا



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

 

 
86 

   -(:24- 19:4إنجيل العشية )يو 

 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.   -19 "
 اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولو  ا  في اورشليم الموضع الذي ينبغي ا  يسجد فيه.  -20 
 قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدو  لالب.  -21 
 اما نحن فنسجد لما نعلم ال  الخالص هو من اليهود. انتم تسجدو  لما لستم تعلمو   -22 
و لكن تاتي ساعة و هي اال  حين الساجدو  الحقيقيو  يسجدو  لالب بالروح و الحق ال  االب    -23 

 طالب مثل هؤالء الساجدين له.
 "  هللا روح و الذين يسجدو  له فبالروح و الحق ينبغي ا  يسجدوا  -24 

اطعب دة ت ون ف   ل  ك ن  ا اط اق إطس اطغاب، ف طرسلال  إيت اي ف   ل   اطس ود هلل ف   ل  ك ن، مي
 واطاق ض  اطب طل اط ي هو اط  طم اط ي   ب من يصلب مي س/  ع/ه  . بالروح والحق ك ن  واطس ود  كون 

أنت هو إلهي فأش رك، إلهي أنت فأرفعك، يمين الرب صنعت القوة،   " -(:28،15: 118مزمور باكر )مز 
 " يمين الرب رفعتني. هلليلويا

 ءيه معا ي  حل ة عا طايق صل ب إه/ه  =  أنت هو إلهي فأش رك

 اطصل ب ءوة غل   اط لا ن واطروي واط ال  = يمين الرب صنعت قوة 

 إذ غلب اطاب قف /  طلسر   = يمين الرب رفعتني 

 

 -(:21- 14:3إنجيل باكر )يو

 ا ينبغي ا  يرفع ابن االنسا . و كما رفع موسى الحية في البرية ه ذ  -14 " 
 لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكو  له الحياة االبدية.  -15 
النه ه ذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكو  له الحياة   -16 

 االبدية. 
 لعالم. النه لم يرسل هللا ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به ا  -17 
 الذي يؤمن به ال يدا  و الذي ال يؤمن قد دين النه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحيد.  -18 
و هذه هي الدينونة ا  النور قد جاء الى العالم و احب الناس الظلمة اكثر من النور ال  اعمالهم   -19 

 كانت شريرة.
 ال  كل من يعمل السيات يبغض النور و ال ياتي الى النور لئال توبخ اعماله.  -20 
 "  و اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها باهلل معمولة  -21 
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 اطت  ي/ طذ  ب طرسلح اط ي ء ث ي سه ذهلا  علس اطصل ب )واطال  ف  اط اي  ق ز( = الحياة األبدية

 - (:18-11:6البولس )غل

 انظروا ما اكبر االحرف التي كتبتها الي م بيدي. -11 " 
دوا الجل  جميع الذين يريدو  ا  يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤالء يلزمونكم ا  تختتنوا لئال يضطه -12 

 صليب المسيح فقط. 
 ال  الذين يختتنو  هم ال يحفظو  الناموس بل يريدو  ا  تختتنوا انتم لكي يفتخروا في جسدكم.   -13 
و اما من جهتي فحاشا لي ا  افتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي و انا   -14 

 للعالم. 
 ينفع شيئا و ال الغرلة بل الخليقة الجديدة. النه في المسيح يسوع ليس الختا   -15 
 فكل الذين يسلكو  بحسب هذا القانو  عليهم سالم و رحمة و على اسرائيل هللا.   -16 
 في ما بعد ال يجلب احد علي اتعابا الني حامل في جسدي سمات الرب يسوع.  -17 
 "  نعمة ربنا يسوع المسيح مع روح م ايها االخوة امين  -18 

فحاشا لي أ  أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسيح هذا الذي به صلب اط اح  ب طصل ب اط ي   ي  به اطال ة  
و ا  م ل ه ا تء   فله اط للم  اط  ي ة اطت  ي طذ  ف  اطر رود    مول هوطج = العالم لي وأنا صلبت للعالم 

 ال  مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا في  اطاسول ال

 
 -(:12-3:1بط1لكاثولي و  )ا
مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع   -3 " 

 المسيح من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
 ا  يعلن في الزما  االخير.  انتم الذين بقوة هللا محروسو  بايما  لخالص مستعد -5 
 الذي به تبتهجو  مع انكم اال  ا  كا  يجب تحزنو  يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
لكي تكو  تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 

 المجد عند استعال  يسوع المسيح.
ك و ا  كنتم ال ترونه اال  لكن تؤمنو  به فتبتهجو  بفرح ال ينطق به و  ذلك و ا  لم تروه تحبونه ذل -8 

 مجيد. 
 نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -10 
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سبق فشهد باالالم التي   باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كا  يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ  -11 
 للمسيح و االمجاد التي بعدها.

اليذين اعلن لهم انهم ليس النفسيييييييييهم بيل لنيا كيانوا يخيدمو  بهيذه االمور التي اخبرتم بهيا انتم اال    -12 
 " بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ا  تطلع عليها

الذي ال يبلى وخالص مستعد أ  يعلن وفي الميراث اطت  معا ه  ط/  اطرسلح بصل به ط/  قج   ف ذ  الحياة ه ه 
وه ه اطت  قب ه  اطصل ب اط ي   ب من ياترله، فذ ا   في الزمن األخير. لكن يجب أ  تتألموا بتجارب متنوعة

 .األمجاد اآلتيةاطصل ب وه ه اآلالث هر  طايق 

 
  -(:18-8:4اإلبركسيس )أع

 الشعب و شيوخ اسرائيل. حينئذ امتال بطرس من الروح القدس و قال لهم يا رؤساء  -8 "
 ا  كنا نفحص اليوم عن احسا  الى انسا  سقيم بماذا شفي هذا.  -9 
فلي ن معلوما عند جميع م و جميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم   -10 

 الذي اقامه هللا من االموات بذاك وقف هذا امام م صحيحا. 
 حتقرتموه ايها البناؤو  الذي صار راس الزاوية. هذا هو الحجر الذي ا  -11 
و ليس باحد غيره الخالص ال  ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ا    -12 

 نخلص.
فلما راوا مجاهرة بطرس و يوحنا و وجدوا انهما انسانا  عديما العلم و عاميا  تعجبوا فعرفوهما انهما    -13 

 كانا مع يسوع.
 لكن اذ نظروا االنسا  الذي شفي واقفا معهما لم ي ن لهم شيء يناقضو  به.  و  -14 
 فامروهما ا  يخرجا الى خارج المجمع و تامروا فيما بينهم.   -15 
قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين النه ظاهر لجميع س ا  اورشليم ا  اية معلومة قد جرت بايديهما و   -16 

 ال نقدر ا  ننكر. 
 ئال تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ا  ال ي لما احدا من الناس فيما بعد بهذا االسم.و لكن ل  -17 
 " فدعوهما و اوصوهما ا  ال ينطقا البتة و ال يعلما باسم يسوع -18 

وطلج بأحٍ  غ اه اط  ص  الذي صلبتموه هذا الذي أقامه هللا من األمواتعظ  باار ويمول ف ذ  عا اطرسلح 
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               اليوم التاسع عشر من شهر توت

 ثالث يوم عيد الصليب

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات: 

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (8،  4:  98)مز 
 (26-21:16)مت
 (11،  2:  73)مز 
 (1:9-34:8)مر
 (19-6:2)كو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (20-13:5يو1)
 (21-12:3)أع

 (4،  2:  6)مز 
 (35-25:14)لو

 

  -(:35-25:14إنجيل القداس )لو
 و كا  جموع كثيرة سائرين معه فالتفت و قال لهم.  -25 "
ا  كا  احد ياتي الي و ال يبغض اباه و امه و امراته و اوالده و اخوته و اخواته حتى نفسه ايضا فال  -26 

 يقدر ا  ي و  لي تلميذا. 
 و من ال يحمل صليبه و ياتي ورائي فال يقدر ا  ي و  لي تلميذا.   -27 
 عنده ما يلزم لكماله.و من منكم و هو يريد ا  يبني برجا ال يجلس اوال و يحسب النفقة هل   -28 
 لئال يضع االساس و ال يقدر ا  ي مل فيبتدئ جميع الناظرين يهزاو  به.  -29 
 قائلين هذا االنسا  ابتدا يبني و لم يقدر ا  ي مل.   -30 
و اي ملك ا  ذهب لمقاتلة ملك اخر في حرب ال يجلس اوال و يتشاور هل يستطيع ا  يالقي بعشرة    -31 

 االف الذي ياتي عليه بعشرين الفا. 
 و اال فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة و يسال ما هو للصلح.   -32 
 فكذلك كل واحد منكم ال يترك جميع امواله ال يقدر ا  ي و  لي تلميذا.  -33 
 الملح جيد و لكن اذا فسد الملح فبماذا يصلح. -34 
 " ال يصلح الرض و ال لمزبلة فيطرحونه خارجا من له اذنا  للسمع فليسمع -35 
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وإذا ف ل/  سلا ق//   . البرجت للم اطس   عا وجوب من يارل اطصل ب ويتب ه، ط/ال  اآلن ف  اطسر وي ي  
بإغاا اي اط  طم و اب  اط  طم فذل يم ل من يتاك  اب  اط  طم ط// ل  اط لا ن اطرلك اطموي، واطااب ست ون 

  يص  /  اطسر وي 
 

على الصييخرة رفعتني وأرشييدتني، صييرت رجائي وبرجًاحصييينًا، ألنك  "  -(:4،  2:  6مزمور إنجيل القداس )مز  
 " أنت يا هللا استمعت صالتي، أعطيت ميراثًاللذين يرهبو  اسمك. هلليلويا

اط لا ن سلا ق//  ط ا اطرسلح ط  هاج حص ا محتر  به، إذا صاخ  وصل     = رجائي وبرجًا حصيناً صرت 
اطال ة اطسر وي  ت  م ه/  وتسترا ف   = أعطيت ميراثًا للذين يرهبو  إسمك. ألنك أنت يا هللا إستمعت صالتي

أ إطس اطرسلح فذو   ه   ( فرا يل 4:10كو 1اطص اة ه  اطرسلح )= على الصخرة رفعتني وأرشدتنياطسر    
 ف طرسلح ص اة   هت ، واطرسلح ياش ي  ف  طايق اطسر   فذو اطاايق 

 

 توت  19  -السنكسار:

 اليوم الثالث من أيام عيد الصليب المجيد" 
 مالحظة طقسية :  

 أيام  3+ 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" 
في هذا اليوم بتذكار القديس غريغوريوس بطريرك األرمن . هذا الذي صار شهيدا بغير سفك دم . ذلك نعيد 

م . وكا  هذا الملك غير مسيحي .  270انه جعل نفسه عبدا في بالد أرمينية أيام الملك تريدانه حوالي سنة  
عذبه بأنواع العذاب القاسية ، ولما دخل هي ل األصنام ليبخر لها استدعى القديس ليبخر معه فلم يقبل . ف

وأخيرا ألقاه في جب فارغ . . فأقام القديس فيه خمس عشرة سنة . وكانت بجانب الجب أرملة عجوز أبصرت  
في رؤيا من يقول لها : اصنعي خبزا وألقيه في هذا الجب . فاستمرت . تفعل ه ذا خمس عشرة سنة .  

ا وصاحباتهما ، وألنه كا  يريد الزواج من القديسة أربسيما  وحدث أ  أمر الملك بقتل العذارى أربسيما وغبات
فقد حر  جدا لقتلها ، وأصابه مرض عضال لم يشفي منه إال بعد أ  رأت أخته في منامها من يقول لها ا   

لم تخرجوا غريغوريوس من الجب ال يبرأ أخوك . فاصعدوه من ، الجب وصلى على الملك فشفى من أمراضه .  
 " عنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . أمين .شفاعته تكو  م
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 ثالث يوم عيد الصليب

كرسيييك يا هللا إلى دهر الدهور، قضيييب اسييتقامة هو قضيييب ملكك، "   -(:17،  6:   45مزمور العشييية )مز  
 " من أجل ذلك تعترف لك الشعوب يا هللا، إلى الدهر وإلى دهر الداهرين. هلليلويا

يا هللا إلى دهر ( عاشك) كرسيكقمي/  ف  إي  ل اط  ل  من اطرسلح سلصلب ط ا اط /لس  تضع ه ا اطرز وق 
طتمول ميه علس اطاغم  ا مي/  يااك  صلو/ً  ط //  يؤ ا ميك مي  انطه اط ظلم علس عاشك  وقمي/  ف    الدهور

من اطرسلح جلج عا  ر ا اآلب ب    إي  ل اط  ل  وإي  ل ب كا ضاوقة من يارل اطصل ب واطر /س ميه  ر 
 صلبه هك ا ياا إن ء ل/  حرل اطصل ب سلكون ط/  يص ب ف  اطر    

 
 -(:26-21:16إنجيل العشية )مت

من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتالميذه انه ينبغي ا  يذهب الى اورشليم و يتالم كثيرا من الشيوخ    -21" 
 يوم الثالث يقوم.و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و في ال

 فاخذه بطرس اليه و ابتدا ينتهره قائال حاشاك يا رب ال ي و  لك هذا.  -22 
 فالتفت و قال لبطرس اذهب عني يا شيطا  انت معثرة لي النك ال تهتم بما هلل لكن بما للناس.   -23 
 حينئذ قال يسوع لتالميذه ا  اراد احد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  -24 
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها.  -25 
 " النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسا  فداء عن نفسه -26 

و/خ  اطرسلح    ا ت    ه بأيه ي/بغ  من  صلب ويموث ب        م  ث  و/اار ي/تذاه حتس ال  صلب  واطس   ي
أل  من أراد أ  واطر /س من  ا ي ف /  طافض اطصل ب هو اط لا ن، = إذهب عني يا شيطا باار ء ئً  

وه ه دعوة ط ل  ؤ ا من  م ل اطصل ب و/ اح  اايق  . يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها
 طلر    

 
هذا الذي سيي نت فيه، أما هللا فهو  افتديت قضيييب ميراثك، جبل صييهيو   "  -(:12،  2:   74مزمور باكر )مز  

 " ملكنا قبل الدهور. صنعت خالصًافى وسط األرض. هلليلويا
ف طرسلح إفت اي  بصل به  وج  ي  لر  ءض ب ف  يس   ه اوي سبط، واطر /س اطسبط  = إفتديت قضيب ميراثك

لله ء ل اط ال ، وسمط  اط ي   ن فله اطرلك ف طمض ب هو اطصوط  ن  وهك ا   ن انيس ن  ل ً  ال مح   سود ع
(  فذو إفت اي  طل   ي   لو ً   ر   /  ء ل اط ال    6:1فإست     وج   اطرسلح بصل به طل  ل/   لو ً  و ذ/  )قو 

أما ( 20:28مي اط /لس  اله  مي    كم  ل اء  ثال )   = جبل صهيو  هذا الذي س نت فيه الإن حاق م انهاال 
 هللا اءنط  ت س  طلم ث ط/  ف اً   = صنعت خالصاً اءنط   هو هللا = هللا فهو ملكنا قبل الدهور
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  -(:1:9-34:8إنجيل باكر )مر
 (38-34:8)مر

 و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.   -34"
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها.  -35 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه.  -36 
 او ماذا يعطي االنسا  فداء عن نفسه.  -37 
نسيييا  يسيييتحي به متى جاء ال  من اسيييتحى بي و ب المي في هذا الجيل الفاسيييق الخاطئ فا  ابن اال   -38 

 " بمجد ابيه مع المالئكة القديسين.
 ( 1:9)مر

 "  و قال لهم الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ملكوت هللا قد اتى بقوة -1"
ف  عا ضددداوقة حرل اطصدددل ب  ومن  ا   تاح ب طرسدددلح  ذر   ل ه ه ا  ا مطم ف طرسدددلح سدددل تاح به  تس ج    

     مهله 
 

 -(:19-6:2البولس )كو
 فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه.  -6 " 
 متاصلين و مبنيين فيه و موطدين في االيما  كما علمتم متفاضلين فيه بالش ر. -7 
انظروا ا  ال ي و  احد يسبي م بالفلسفة و بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركا  العالم و ليس  -8 

 مسيح.حسب ال
 فانه فيه يحل كل ملء الالهوت جسديا. -9 
 و انتم مملوؤو  فيه الذي هو راس كل رياسة و سلطا .   -10 
 و به ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختا  المسيح.   -11 
 مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بايما  عمل هللا الذي اقامه من االموات.   -12 
 و اذ كنتم امواتا في الخطايا و غلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا.   -13 
 اياه بالصليب. اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كا  ضدا لنا و قد رفعه من الوسط مسمرا -14 
 اذ جرد الرياسات و السالطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. -15 
 فال يح م علي م احد في اكل او شرب او من جهة عيد او هالل او سبت.  -16 
 التي هي ظل االمور العتيدة و اما الجسد فللمسيح. -17 
ال يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع و عبادة المالئكة متداخال في ما لم ينظره منتفخا باطال من    -18 

 قبل ذهنه الجسدي.
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 "و غير متمسك بالراس الذي منه كل الجسد بمفاصل و ربط متوازرا و مقترنا ينمو نموا من هللا -19 
يد التي كانت علينا في الفرائض والتي كانت ضدنا وقد  إذ محا كتابة ال ه/  يا    ذا حصل/  علله ب طصل ب 

مي  رفعها من الوسط مسمرًا إياها بالصليب. وإذ كشفها للرؤساء والسالطين وأشهر صيتها علنًا خزاهم فيها
متأصلين  حاقي  وفضح اط لا ن م   /   و/ طر رود   يروي   ه ويموث   ه  تااقيا  ا خا   ي  وع وديت/  

  ا ه م ب طصل ب  م ب طر رود   و/   ذطك ي/رو ه/رو ان ر ن وذطك ب ط كا ه=  ومبنيين فيه

 -(:20-12:5يو1الكاثولي و  )
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن هللا فليست له الحياة.  -12 " 
 سم ابن هللا.كتبت هذا الي م انتم المؤمنين باسم ابن هللا لكي تعلموا ا  لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا با -13 
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ا  طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.  -14 
 و ا  كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ا  لنا الطلبات التي طلبناها منه.   -15 
ا  راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئو  ليس للموت توجد  -16 

 ية للموت ليس الجل هذه اقول ا  يطلب.خط
 كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -17 
 نعلم ا  كل من ولد من هللا ال يخطئ بل المولود من هللا يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه.   -18 
 نعلم اننا نحن من هللا و العالم كله قد وضع في الشرير.  -19 
اعطانا بصيييرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسييوع المسيييح هذا  و نعلم ا  ابن هللا قد جاء و  -20 

 " هو االله الحق و الحياة االبدية
[  ب ي ف   4[ إست  ب  طلصلواي ]3[ داط  ]2[ حل ة مه    طلرؤ / ا ] 1ه/  يسرع بقل     حصل/  علله ب طصل ب ]

تا شوا = إحفظوا أنفس م من األصنامانها  سًو اطرسلح و/ طت ط  ياصل علس اط /وة  و ل     البه اطاسول  
 اط ال  و اب  اط  طم مي إء لوا اطصل ب  

 
  -(:21-12:3اإلبركسيس )أع

فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليو  ما بالكم تتعجبو  من هذا و لماذا    -12" 
 تشخصو  الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.

ا  اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -13 
 بيالطس و هو حاكم باطالقه.

 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ا  يوهب لكم رجل قاتل.  -14 
 لذلك.و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات و نحن شهود   -15 
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و بااليما  باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيما  الذي بواسطته اعطاه هذه    -16 
 الصحة امام جميع م.

 و اال  ايها االخوة انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم ايضا.  -17 
 د تممه ه ذا.و اما هللا فما سبق و انبا به بافواه جميع انبيائه ا  يتالم المسيح ق  -18 
 فتوبوا و ارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تاتي اوقات الفرج من وجه الرب.  -19 
 و يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل.   -20 
الذي ينبغي ا  السييييماء تقبله الى ازمنة رد كل شيييييء التي تكلم عنها هللا بفم جميع انبيائه القديسييييين   -21 

 "منذ الدهر 
رئيس  ه ا ب ن ر ن ب طرسلح، وه ا   ا  ءوة، وه ا  ا ها  ي اطصل ب   = كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا

.توبوا وإرجعواواطرالوب . الحياة قتلتموه هذا الذي أقامه هللا من األموات
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            الحادى والعشرو  من شهر توتاليوم 

 شهادة القديس كبريانوس األسقف 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات: 

 العشيييية:مزمور  
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (7: 63)مز 
 (25-21:4)مر
 (5:  69)مز 
 (27-22:3)مر
 (11-1:1)في

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (11-7:2يو1)
 (17-11:19)أع

 (11،  10:  15)مز 
 (35-28:3)مر

 

 -(:35-28:3)مرإنجيل القداس 
 الحق اقول لكم ا  جميع الخطايا تغفر لبني البشر و التجاديف التي يجدفونها. -28" 
 و لكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة الى االبد بل هو مستوجب دينونة ابدية.   -29 
 النهم قالوا ا  معه روحا نجسا.   -30 
 فجاءت حينئذ اخوته و امه و وقفوا خارجا و ارسلوا اليه يدعونه.   -31 
 و كا  الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا امك و اخوتك خارجا يطلبونك.  -32 
 فاجابهم قائال من امي و اخوتي.   -33 
 ثم نظر حوله الى الجالسين و قال ها امي و اخوتي.  -34 
 " ال  من يصنع مشيئة هللا هو اخي و اختي و امي -35 

من يصييييينع إرادة هللا هذا هو أخي  ف هلل غ ا ط  اي يور و / ته   = كل شيييييئ يغفر لبني البشييييير وجميع التجاديف
  ن    فً  إذ يت   ل  ع اط ددددددل ط ا ط /ه إذ   هللا ال  غ ا فمط هل ج ل/  جسدددددد  اطرسددددددلح ف  اي يور=  وأختى وأمي

 ص/ع إقادة هللا ص ق مسم ً  وء  سً  وشذ  ًا 
 

ألنك ال تترك نفسي فى الجحيم، وال تدع قدوسك يرى فسادًا.  "  -(:11،   10:   16مزمور إنجيل القداس )مز  
 "قد عرفتني طرق الحياة. تمَلني فرحًامن وجهك. هلليلويا 

 هك ا   ن   اي يور ف  اط الم، وواط  اط  ث واه/ه = الجحيم ألنك ال تترك نفسي في
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 ه ه مس سً  عا قل    اطرسلح، ط /ذ  ه/  إذ ميم  هللا   اي يور  ا اط س د = وال تدع صفيك يرى فساداً 

 هللا   ف ح ل إهللج ط  اي يور فآ ا = قد عرفتني طرق الحياة

 

 توت  21  -السنكسار:

 لوالدة اإلله القديسة مريم العذراءالتذكار الشهري  "
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله الكلمة أم الرحمة 

 " ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين .

 إستشهاد القديس كبريانوس األسقف والقديسة يوستينه "  
م إستشهد القديس الجليل كبريانوس و القديسة يوستينة . كا  كبريانوس كافرا  357وفى هذا اليوم من سنة  

وساحرا ، تعلم السحر ببالد المغرب حتى فاق عن أترابه . ثم حمله الغرور بمقدرته أ  يذهب إلى أنطاكية 
د  ليتحدى من فيها من السحرة ويفتخر عليهم بعلمه ولما وصلها شاع ذكره . وبلغ مسامع شاب من أوال

أكابرها ، كا  قد هوى شابة مسيحية عذراء تدعى يوستينة . كا  قد رآها إثناء ذهابها إلى البيعة . فالتهب  
قلبه بحبها . ولكنه لم يبلغ منها مأربه ال بالمال وال بالتهديد ، فقصد ذلك الساحر وش ا له حاله لعله يستميل  

ببلوغ أمله . ثم استعمل كل أساليب سحره فلم يفلح .  قلب يوستينة إليه ويبلغ منها مراده . فوعده كبريانوس 
ألنه كلما أرسل إليها قوة من الشياطين يجدونهأ قائمة تصلى فيعودو  بالخيبة . ولما عجز ، دعا الشياطين  
وقال لهم : ا  لم تحضروا إلى يوستينة أعتنق المسيحية . فاستنبط كبير الشياطين حيلة يخدعه بها ، وذلك 

جنوده أ  يتزين بزيها ويظهر في صورتها ويأتيه . ثم سبق فاعلم كبريانوس بمجيئها . ففرح   أنه أمر أحد
وظل يرقبها . وإذا بالشيطا  المتشبه بها قد دخل إليه . ففرح كبريانوس وقام ليعانقها . ولعظم ابتهاجه بها 

المتشبه بها وفاحت منه رائحة   قال لها : مرحبا بسيدة النساء يوستينة ، فعند ذكره اسمها فقط انحل الشيطا 
كريهة . فعلم كبريانوس أنها خدعة من الشيطا  الذي لم يستطع أ  يقف قبالة ذكر اسمها ، فقام لوقته  

وأحرق كتبه ، وتعمد من بطريرك أنطاكية الذي البسه لباس الرهبنة . وبعد ذلك رسمه شماسا فقسا . ولما  
م . وأخذ القديسة يوستينة وأقامها   351سقفا على قرطاجنة سنة  تقدم في الفضيلة وفى علوم البيعة جعلوه أ

رئيسة على دير للراهبات هناك . ولما إجمتع المجمع المقدس بقرطاجنة كا  هذا القديس أحد المجتمعين فيه  
. ولما علم بهذا الملك داقيوس استحضرهما وطلب منهما التبخير لَلصنام . ولما لم يطيعاه عاقبهما عقوبات  

 رة وأخيرا ضرب عنقيهما بحد السيف . صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . كثي
 مالحظة :  
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يخلط السنكسار القبطي في بعض طبعاته بين القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة وقديس آخر كا  في  
غريغوريوس النزينزي في مقالته الرابعة  أنطاكية كا  ساحرا قبل تعميده ، ولعل ذلك الخلط مصدره القديس 

 "   . 12 - 8والعشرين 

  وف  ه ه اطمص  ي     اي يور اط  ها اطو /  ومن شل ط /ه طم تم ق علس  شهادة القديس كبريانوس األسقف
 ص ة يوست /ه، ويؤ ا   اي يور بس ب ه ا ويص ا مسم ً  ويست ذ  هو ويوست /ه ف  يوث واح  

 

 ت أيضًا في األيام التالية:وتقرأ هذا القراءا

 وهو تذكار إستشهاد القديسين أونانيوس وأندراوس.  توت 23

 إستشهاد القديس باسيالؤس األسقف.   برمهات 11

 شهادة شنوده البهنساوي.   برمهات 14

 نياحة القديس بروثاؤس.   برموده 21

 

 

 السنكسار اليوم

 توت 23

 

 

 ستشهاد القديس أونانيوس األسقف والقس أندراوس أخيه 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  البارا  أونانيوس وأندراوس أخاه . هذا  القديسا  كانا من  
أوالد أكابر مدينة اللد . فأتفقا منذ صباهما على أ  يترهبا . فقصدا أحد أديرة الشام وترهبا فيه .  
ثم قصدا القديس الجليل األنبا مقاريوس وم ثا عنده وتتلمذا له ثالث سنوات ، كانا فيها مالزمين  

أسقفا وأندراوس  األصوام والصلوات مع اإلتضاع والمحبة فشاع خبر نس هما . فأختاروا أونانيوس 
قسا . فرعيا رعية المسيح أحسسن رعاية . وذلال نفسيهما وجسديهما فسمع بهما الملك الوثني  

يوليانوس فاستحضرهما وطلب منهما الخروج عن اإليما  بالسيد المسيح ، والدخول في الوثنية .  
لسيد المسيح له  وإذ لم يوافقاه على ذلك عاقبهما بعقوبات كثيرة إلى أ  أسلما نفسيهما بيد ا

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 

 على األمانة ، المسيحية . صالتهما وبركاتهما معنا آمين .
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 كار القديسة تكال تذ

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 

مد  آسيا الصغرى من   ونموذج الجهاد واحتمال الشدائد . ولدت تكال في مدينة ايقونية إحدى
أبوين شريفين وثنيين كانت بارعة الجمال كريمة الخلق خطبت ألحد أشراف تلك المدينة وعندما  

( في رحلته التبشيرية األولى بين عام  51: 13وصل القديس بولس الرسول إلى أيقونية ) أع
عتمدت ونذرت  م وسمعته تكال أعجبت بتعاليمه فالزمته ثم آمنت بالسيد المسيح وا 50  - 45

بتوليتها للرب وهجرت خطيبها وتبدلت حياة القديسة بعد اإليما  فبعد ا  كانت تهتم بزينة الجسد  
 بدأت تهتم بزينة الروح . 

الحظت أمها هذا التغيير في سلوكها ولما سألتها عن سر ذلك قالت لها أنها أصبحت مسيحية  
قناعها فرفضت وهنا لجأت األم إلى حاكم  وأنها نذرت بتوليتها للرب يسوع غضبت أمها وحأولت إ

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  

كت مدينتها وذهبت تسعي وراء القديس مطرا غزيرا أطفأ النار وخرجت تكال سالمة . بعد ذلك تر 
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  

إلى ايقونية مسقط رأسها لتبشر  فأمر بإطالق سراحها . شجعها القديس بولس وعزاها ثم رجعت
أهل مدينتها باإليما  الحي ولما وجدت أ  أمها ما زالت تضغط عليها وتحأول إرجاعها إلى  

 الوثنية تركت ايقونية وعادت إلى صور بالشام لمتابعة خدمتها فآمن على يديها شعب غفير .  

 موهبة شفاء األمراض فنال  في أوأخر حياتها ع فت على الخلوة والتأمل والنسك وقد وهبها هللا
كثيرو  الشفاء بصلواتها أخيرا رقدت في الرب وهي في سن التسعين ودفنت في سلوكية ميناء  
أنطاكية ويدعوها سنكسار الكنيسة اليونانية " الشهيدة بدو  سفك دم " ، بركة صلواتها فلتكن 

 معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين

 رومفتح كنيسة العذراء بحارة ال 

للشهداء فتحت كنيسة العذراء بحارة الروم بالقاهرة بعد أ    1029في مثل هذا اليوم من سنة  
 أغلقت إحدى عشرة سنة . شفاعة القديسة العذراء تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 إستشهاد باسيالؤس األسقف  برمهات 11



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الحادى والعشرون من شهر توت( 

 

 
99 

 فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس باسيالؤس األسقف . 

م أيام القديس هرمو    298هذا القديس ُرسم أسقفا مع آخرين على غير كراسي فى سنة 
بطريرك أورشليم الذي أرسلهم ي رزو  ببشارة الملكوت فى البالد التى ليس فيها مؤمنو  . فكرز  

ما دخل شرصونة بالشام ونادى بالبشرى آمن به  هذا القديس فى بالد كثيرة فضربوه وطردوه . ول
قوم من أهلها ، فغضب اآلخرو  وطردوه . فخرج الى خارج المدينة وس ن فى مغارة مداوما 

االبتهال والصالة الى هللا أ  يؤمنوا به . واتفق أ  ابن والى المدينة مات وكا  وحيده . فحز  
الوالد رأى ابنه فى رؤيا الليل واقفا أمامه وهو  عليه كثيرا . وحدث فى الليلة التى دفن فيها أ  

يقول له : استدع القديس باسيالؤس وأساله أ  يصلى الى المسيح من أجلى ، فإني فى ظلمة  
عظيمة " . فانتبه من نومه وأخذ عظماء المدينة وأتي الى مغارة القديس وطلب منه أ  يدخل  

عهم الى حيث قبر ابنه . وابتهل الى هللا  المدينة ليصلى من أجل ابنه . فأجاب سؤلهم وذهب م 
بصالة حارة . فقام الولد حيا بقوة هللا . فآمن األمير وأهله وأكثر أهل المدينة ، وتعمدوا من يد  

هذا القديس . وكا  بالمدينة جماعة من اليهود . فحسدوا القديس واجتمعوا بالذين لم يؤمنوا من  
وجروه الى أ  أسلم روحه بسالم . . بركة صالته تكو  أهل البلد ووثبوا جميعا عليه ، وضربوه 

 معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين . 

 إستشهاد األسقف نارسيس أسقف أورشليم

م تنيح القديس نرسيس أسقف أورشليم كا  هذا القديس  212فى مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
ا على أورشليم فرعى رعيته وقادهم في  مشهورا بالغيرة الرسولية والقداسة والخطابة فأختاروه أسقف

طريق البر حتى حسده الشيطا  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  

وا عليه زورا فعاقبهم هللا بأ  احترق  مستسلما إلرادة هللا دو  أ  يعرف أحد م انه أما الذين شهد
منزل األول وضرب الثاني بقروح في جسده وفقد الثالث بصره فتحقق المؤمنو  من براءة أسقفهم  
وبحثوا عنه حتى وجدوه وسألوه بإلحاح أ  يرجع إلى كرسيه فعاد معهم وواصل جهاده وتفانيه في  

رين إلى اإليما  بالسيد المسيح كما أجرى سبيل خدمة النفوس . وقد رد بوعظه وخطبه البليغة كثي
هللا على يديه آيات عديدة وبعد أ  أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا  

 ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديس شنودة البهنساوى  برمهات 14

عضهم وشى به ، لدى األمير  فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس شنودة البهنساوى . ذلك أ  ب
م سيموس المعين من قبل دقلديانوس ، بأنه مسيحى . فاستحضره وسأله عن معتقده فاقر  
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بإيمانه بالمسيح وبأنه اإلله الحقيقي . فآمر الجند أ  يطرحوه على األرض ، ويضربوه بالمطارق  
ة . فأرسل الرب  ، حتى تهرأ لحمه ، وجرى دمه على األرض . ثم وضعوه فى سجن كريه الرائح

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 أ  يفتقدوه فوجدوه  

" انه ساحر " . ثم أمر   واقفا يصلى . ولما أعلموا األمير بأمره ، وأبصره سالما ، بهت وقال :
فعلقوه منكسا وأوقدوا تحته نارا ، فلم تؤثر فيه . فعصروه بالمعصرة . وأخيرا قطعوا رأسه وجسمه  
إربا أربا ، ورموه للكالب فلم تقربه . وفى الليل أخذه المؤمنو  وس بوا عليه طيبا كثير الثمن ،  

 ته تكو  معنا . آمين .ولفوه فى أكفا  غالية . ووضعوه فى تابوت ثم دفنوه . صال 

 إستشهاد اآلباء األساقفة أوجانيوس وأغاثودوس والبديوس 

فى مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  أوجانيوس وأغاثودوس والبديوس . هؤالء القديسو  كانوا  
مسيحيين عن آبائهم وأجدادهم ، سالكين فى طريق هللا . حاصلين على جانب عظيم من العلوم 

م القديس هرمو  بطريرك أورشليم أساقفة بدو  كراسى ليجولوا كارزين ومعلمين  الدينية . فرسمه
. فذهبوا وكرزوا فى مد  كثيرة . وفى إحدى المد  خرج عليهم أهلها وضربوهم ضربا شديدا 

بدو  رحمة ، ثم رجموهم بالحجارة الى أ  تنيحوا بسالم ، وئالوا أكليل الشهادة . صالتهم تكو   
 مجد دائًما . آمين . معنا ، ولربنا ال

 75نياحة البابا كيرلس الثالث الشهير بابن لقلق ال 

تنيح األب القديس األنبا  1243مارس   1 0ش الموافق  959فى مثل هذا اليوم من سنة  
كيرلس الخامس والسبعو  من باباوات الكرازة المرقسية ، المعروف بابن لقلق . ولد بالفيوم من  
أبوين مسيحيين ولما كبر ترهب بدير مار بقطر بجوار القاهرة وبعد نياحة البابا يوأنس السادس  

م . وقد عقد في أيامه مجمع مقدس حضره أربعة 1235لراهب داود بن لقلق بطريركا سنة  أقيم ا
عشر أسقفا أصدروا قوانين كثيرة في تنظيم الكنيسة في كافة الوجود وسجلوها في خمسة كتب  

 كاآلتي : 

 الكتاب األول : التشريع ونظام إدارة البطريركية  

 الكتاب الثاني : في العماد والزواج والوصية  

 الكتاب الثالث : ويشمل األوقاف والنذور  

 الكتاب الرابع : يشمل الطقوس في الكنيسة القبطية  

 الكتاب الخامس : في تنظيم الديوا  البطريركي 
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ه  ورسم البابا كيرلس الثالث الراهب العالم والقديس بولس البوشي أسقفا على مصر الذي ساعد
كثيرا في تدبير أمور البيعة وبعد أ  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 . 

 القديسة مريم العذراء التذكار الشهري لوالدة اإلله برموده 21

فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله 
 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا. آمين  

 نياحة القديس بروثاوس قس أثينا

كا  من علماء مدينة أثينا فاجتمع  في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروثاوس الالتيني هذا األب 
بالقديس بولس الرسول . وجرت بينهما مباحثات أدت به إلى أ  يؤمن على يده فعمده وعلمه كل  
الفرائض المسيحية ورسمه قسا على تلك المدينة وقد اجتمع هذا القديس بالقديس ديونيسيوس  

س نياحة السيدة العذراء وقام في  األريوباغي وكا  هذا من علما أثينا أيضا . وقد حضر هذا القدي
وسط التالميذ وعزاهم ب لمات منظومة أنشدت باآلالت الموسيقية ورد جماعة من اليهود واألمم  

إلى معرفة السيد المسيح )عن مخطوط شبين الكوم ( وأراد الشعب رسامته أسقفا فلم يقبل وقال "  
يه الصالح انتقل إلى الرب الذي أحبه ليتني أقدر على القيام بواجبات القسيسية " ولما أكمل سع

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 
 " يفرح الصديق بالرب و يحتمي به و يبتهج كل المستقيمي القلوب -10" -(:10: 64مزمور العشية )مز 
 علله  إذ عاح اطاب وء قته يت ل  = ويتكل عليهإهتذ ج   اي يور بإ ر يه  = يفرح الصديق بالرب 

 
 -(:25-21:4إنجيل العشية )مر

 ثم قال لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت الم يال او تحت السرير اليس ليوضع على المنارة.  -21" 
 النه ليس شيء خفي ال يظهر و ال صار م توما اال ليعلن.   -22 
 ا  كا  الحد اذنا  للسمع فليسمع.  -23 
 ذي به تكيلو  ي ال لكم و يزاد لكم ايها السامعو .و قال لهم انظروا ما تسمعو  بالكيل ال  -24 
 " ال  من له سيعطى و اما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه -25 
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ألعل   طر ذا إخت ق هللا   اي يور؟ هللا وج ه ف  جذل  ص/ع     ص/ ه، ط ا اط اخل  ست  ، ف ع ه طلكون مسم ً   
اجً    فلً  تا   كل ل اطو /ل  فأظذاه هللا،  ر  مخاج  ف  اي يور   ن سا = يوقد سراج ليوضع تحت الم يال

 هوطج اطاسول  ا تا   كل ل اط ايسل   

 
وأما أنا فمسيييي ين وفقير، اللهم أعنى، أنت معيني ومخلصييييي، يارب فال تبطئ.  "  -(:5:   70مزمور باكر )مز  

 "  هلليلويا
ب ويااقه  ا ب لز/ول و/لس ن  ل خ طئ ه ه هلس ن   اي يور طل  /ه اطا = أما أنا فمس ين وفقير.. أنت معيني 

   نال  ست   ًا 

 
 -(:27-22:3إنجيل باكر )مر

 و اما الكتبة الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ا  معه بعلزبول و انه برئيس الشياطين يخرج الشياطين.  -22 " 
 فدعاهم و قال لهم بامثال كيف يقدر شيطا  ا  يخرج شيطانا.  -23 
 و ا  انقسمت مملكة على ذاتها ال تقدر تلك المملكة ا  تثبت.   -24 
 و ا  انقسم بيت على ذاته ال يقدر ذلك البيت ا  يثبت.   -25 
 و ا  قام الشيطا  على ذاته و انقسم ال يقدر ا  يثبت بل ي و  له انقضاء.  -26 
 "ي اوال و حينئذ ينهب بيتهال يستطيع احد ا  يدخل بيت قوي و ينهب امتعته ا  لم يربط القو  -27 

: كانوا يقولو  أ  معه بعلزبول .. بل لن يقدر أحد أ  يدخل بيت القوي ويخطف أمتعته إال  أ  يربط القوي أوالً 
ك اي يور هو اط ي   ن يت   ل  ع ب لز/ول  وج   اطرسلح وق/ط ب لز/ول وخاف م ت ته اطت  ه    اي يور  ا  

 ي  ب لز/ول 

  -(:11-1:1البولس )في
بولس و تيموثاوس عبدا يسوع المسيح الى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع   -1 "

 اساقفة و شمامسة. 
 نعمة لكم و سالم من هللا ابينا و الرب يسوع المسيح. -2 
 اش ر الهي عند كل ذكري اياكم.  -3 
 دائما في كل ادعيتي مقدما الطلبة الجل جميع م بفرح. -4 
 لسبب مشاركتكم في االنجيل من اول يوم الى اال . -5 
 واثقا بهذا عينه ا  الذي ابتدا في م عمال صالحا ي مل الى يوم يسوع المسيح. -6 
لمحاماة عن  كما يحق لي ا  افتكر هذا من جهة جميع م الني حافظ م في قلبي في وثقي و في ا -7 

 االنجيل و تثبيته انتم الذين جميع م شركائي في النعمة.
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 فا  هللا شاهد لي كيف اشتاق الى جميع م في احشاء يسوع المسيح. -8 
 و هذا اصليه ا  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. -10 
 " مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد هللا و حمده -11 

الذي قد بدأ في م  ويمول هوطج . مع األساقفة والشمامسة   ه/  يت لم عا مسمف هو   اي يور فلمول اط وطج
واطاب ه م  ع   اي يور عرً  ص طاً  فااقه  ا إهللج ومكرل  = هو ي مل عماًل صالحًا إلى يوم يسوع المسيح 

هك ا ص ق  .  إذ أنتم جميعًا شركائي في النعمة  ه فص ق مسم ً  وشذ  ًا  ويمول هوطج ت   ا طالف ي/ا ق ه/  
 ر شايكً  ف  اط/ ر   ع  ل اطرؤ / ا ك اي يو 

 
  -(:11-7:2يو1الكاثولي و  )

ايها االخوة لست اكتب الي م وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي   -7 "
 الكلمة التي سمعتموها من البدء.

و النور الحقيقي اال    ايضا وصية جديدة اكتب الي م ما هو حق فيه و في م ا  الظلمة قد مضت -8 
 يضيء. 

 من قال انه في النور و هو يبغض اخاه فهو الى اال  في الظلمة.  -9 
 من يحب اخاه يثبت في النور و ليس فيه عثرة.  -10 
و اما من يبغض اخاه فهو في الظلمة و في الظلمة يسييييييلك و ال يعلم اين يمضييييييي ال  الظلمة اعمت    -11 

 " عينيه
هللا يمل   اي يور  ا اطظلر  طل/وق  وع    انيتم ل  ر   =  جازت والنور الحقيقي اآل  يضئأل  الظلمة قد 

 يااه  ه/  اطراب   اطراب  اطت  وصل  طإلست ذ د 

 -(:17-11:19اإلبركسيس )أع
 و كا  هللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة.  -11"  
المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح   حتى كا  يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى -12 

 الشريرة منهم.
فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ا  يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع   -13 

 قائلين نقسم عليك بيسوع الذي ي رز به بولس. 
 ا. و كا  سبعة بنين لس اوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذ  -14 
 فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم.   -15 
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فوثب عليهم االنسا  الذي كا  فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت    -16 
 عراة و مجرحين.

ين في افسيييس فوقع خوف على جميعهم و  و صيييار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين السييياكن  -17 
 "كا  اسم الرب يسوع يتعظم 

اطاب خاف هوطج  ا ي  إهللج فص/ع ع  ئب وت ظم إسم اطاب  وهك ا  ل  ا   ا ه اطاب  ا ي  إهللج  
  اله اطاب من  ر   إسره 
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              اليوم السادس والعشرو  من شهر توت

 حبل إليصابات 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات: 

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (10،  7:  9)مز 
 (9-3:14)مر
 (16،17: 101)مز
 (44-41:12)مر
 (17-1:1)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (18-1:1)يع
 (7-2:7)أع
 (11،14: 101)مز
 (25-1:1)لو

 -(:25-1:1القداس )لوإنجيل 
 اذ كا  كثيرو  قد اخذوا بتاليف قصة في االمور المتيقنة عندنا. -1 "  
 كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين و خداما للكلمة. -2 
 رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من االول بتدقيق ا  اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثاوفيلس. -3 
 لتعرف صحة الكالم الذي علمت به.  -4 
كا  في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة ابيا و امراته من بنات هرو  و اسمها   -5 

 اليصابات. 
 و كانا كالهما بارين امام هللا سالكين في جميع وصايا الرب و اح امه بال لوم. -6 
 را و كانا كالهما متقدمين في ايامهما. و لم ي ن لهما ولد اذ كانت اليصابات عاق -7 
 فبينما هو ي هن في نوبة فرقته امام هللا.  -8 
 حسب عادة الكهنوت اصابته القرعة ا  يدخل الى هي ل الرب و يبخر.  -9 
 و كا  كل جمهور الشعب يصلو  خارجا وقت البخور.  -10 
 فظهر له مالك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور.  -11 
 راه زكريا اضطرب و وقع عليه خوف. فلما   -12 
فقال له المالك ال تخف يا زكريا ال  طلبتك قد سمعت و امراتك اليصابات ستلد لك ابنا و تسميه    -13 

 يوحنا.
 و ي و  لك فرح و ابتهاج و كثيرو  سيفرحو  بوالدته.   -14 
 النه ي و  عظيما امام الرب و خمرا و مس را ال يشرب و من بطن امه يمتلئ من الروح القدس.   -15 
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 و يرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم.  -16 
و يتقدم امامه بروح ايليا و قوته ليرد قلوب االباء الى االبناء و العصاة الى فكر االبرار لكي يهيئ    -17 

 للرب شعبا مستعدا.
 فقال زكريا للمالك كيف اعلم هذا الني انا شيخ و امراتي متقدمة في ايامها.  -18 
 فاجاب المالك و قال له انا جبرائيل الواقف قدام هللا و ارسلت الكلمك و ابشرك بهذا.   -19 
و ها انت تكو  صامتا و ال تقدر ا  تتكلم الى اليوم الذي ي و  فيه هذا النك لم تصدق كالمي الذي   -20 

 سيتم في وقته.
 و كا  الشعب منتظرين زكريا و متعجبين من ابطائه في الهي ل.   -21 
 بقي صامتا. فلما خرج لم يستطع ا  ي لمهم ففهموا انه قد راى رؤيا في الهي ل فكا  يومئ اليهم و   -22 
 و لما كملت ايام خدمته مضى الى بيته.  -23 
 و بعد تلك االيام حبلت اليصابات امراته و اخفت نفسها خمسة اشهر قائلة.   -24 
 "  ه ذا قد فعل بي الرب في االيام التي فيها نظر الي لينزع عاري بين الناس -25 

   ءص  ب  قة اطر ك طز اي  اط  ها

أنت يا هللا ترجع وتتراءف على صهيو ، ألنه وقت التراؤف  "  -(:16،   13:   103  مزمور إنجيل القداس )مز
  عليها أل  الزما  قد حضيير، أل  الرب يبنى صييهيو  ويظهر بمجده، ألنه نظر إلى صييالة المسيياكين. هلليلويا

" 
ب طرسلح  وط ا اطب  قة  اطامف  بصذ ون واط  طم واط /لس  واطب ا   ي  = أنت يا هللا ترجع وتتراءف على صهيو  

 ه وح/  ه  ه ا   وإع اد طت س  اطرسلح، ف وح/  هو اطس هق 

 مي  ل  اطز  ن = ألنه وقت التراؤف عليها

 هت س ه  = ويظهر بمجدهمي اط /لس  جس ه  = أل  الرب يبني صهيو  

 يوح/  ج   إست  ب  طصلواي  ء اة  = ألنه نظر إلى صالة المساكين

 توت  26  -السنكسار:

 المبشر    لبشارة زكريا الكاهن بميالد يوحنا المعمدا  بواسطة غبر " 
في مثل هذا اليومُ بشر زكريا الكاهن بميالد يوحنا المعمدا  . أل  زكريا هذا كا  قد كبر وشأخ ، وزوجته  

يرزقه ولدا ، أليصابات كأنت عاقرا ومضى زما  حملها . وكا  زكريا مداوما على الصالة والطلبة إلى هللا أ  
أل  بنى إسرائيل كانوا يعيرو  من لم يرزق ولدا ، ويستنقصو  قدره . ويقولو  عنه انه عديم البركة التي  

أعطالها هللا تعالى ألدم ، ولهذا كا  الصديق مداوما الطلب أ  يرزقه هللا ولدا . فتحنن هللا عليه وسمع طلبته 
فاتاه وهو في الهي ل كما يقول اإلنجيل المقدس وبشره بالنبي  . وأرسل له جبرائيل المالك ليبشره بيوحنا . 
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العظيم يوحنا ، وأعلمه أنه يتقدم مجيء المسيح كما قيل باألنبياء لي و  مناديا أمامه ، فقال للمالك سائال  
رفه  "كيف ي و  لي هذا وأنا رجل شيخ ، وامرأتي متقدمة في أيامها" . فاعلمه المالك أنه من قبل هللا أتاه ليع

بهذا الخبر . فال ينبغي أ  يشك فيه . ثم أعلمه أنه سيبقى صامتا إلى أ  يولد يوحنا ، وفى يوم ختانه سئل  
عن اسمه . فطلب لوحا وكتب فيه يوحنا . وللحال انطلق لسانه وتكلم وسبح هللا ، وتنبأ عن ابنه يوحنا وعن  

رب . صالة هذا الكاهن تكو  معنا ، ولربنا المجد السيد المسيح . وا  ابنه سي و  نبيا ، وينطلق أمام وجه ال
 "  دائًما أبدًيا . آمين

   في هذا اليوم بشر المالك زكريا الكاهن بوالدة يوحنا المعمدا 

 القراءات أيضًا في األيام التالية:هذة وتقرأ 

 نياحة القديسة حنة والدة العذراء مريم   هاتور 11

 تذكار حبل القديسة حنة والدة السيدة العذراء مريم.  كيهك13

 نياحة القديسة أليصابات أم القديس يوحنا المعمدا . أمشير 16

 م بميالد البتول. بشارة القديس يواقي مسرى 7

 

 السنكسار اليوم

 نياحة القديسة حنة والدة القديسة العذراء القديسة مريم هاتور 11

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة البارة التقية حنة والدة السيدة العذراء القديسة مريم والدة اإلله ،  
هارو  الكاهن ، واسم أمها مريم من  وكانت هذه الصديقة ابنة لماثا  بن الوي بن ملكي من نسل 

سبط يهوذا ، وكا  لماثا  هذا ثالث بنات األولى مريم باسم والدتها وهي أم سالومي القابلة ،  
والثانية صوفية أم أليصابات والدة القديس يوحنا المعمدا  ، والثالثة هي هذه القديسة حنة زوجة  

اء القديسة مريم أم مخلص العالم ، بذلك تكو  الصديق يواقيم من سبط يهوذا ووالدة السيدة العذر 
السيدة البتول و سالومي و أليصابات بنات خاالت ، وإ  كنا ال نعلم عن هذه الصديقة شيئا يذكر ،  
إال إ  إختيارها لتكو  أما لوالدة اإلله بالجسد لهو دليل على ما كا  لها من الفضائل والتقوى التي 

نالت هذه النعمة العظيمة ، وإذ كانت عاقرا كانت تتوسل إلى هللا  ميزتها عن غيرها من النساء حتى
إ  ينزع هذا العار ، فرزقها ابنة قرت بها عيناها وأعين كل البشر ، هي العذراء مريم أم مخلص 

 العالم ، شفاعتها تكو  معنا آمين ،

 إستشهاد القديس ميخائيل الراهب
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مثل هذا اليوم إستشهد القديس ميخائيل الراهب كا  تذكار إستشهاد القديس ميخائيل الراهب . وفي 
من أهل دمياط وترهب في دير القديس أنبا يحنس ببرية شيهيت . وبخديعة من العدو الشيطا  نزل  

يوًما إلى مدينة القاهرة وأنكر اإليما  وتزوج وأقام مع زوجته ثمانية أيام ثم رجع إلى نفسه وندم  
ته فأعطاه قانو  توبة ثم ذهب إلى ملك مصر واعترف امامه  وذهب إلى أب كاهن وأعترف له بخطي 

بإيمانه المسيحي وأعلن له تمس ه به فوعده الملك ب رامات جزيلة ولما لم يطاوعه أمر بحرق  
 جسده بالنار فنال إكليل الشهادة 

 بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 ليشع القس تذكار إستشهاد القديس ارشالوس و أ

في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس ارشيالؤس و تذكار أليشع القمص . صالتهما تكو  معنا  
 . و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 إستشهاد القديس برشنوفيوس الراهب كيهك13

مقيما في  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس برشنوفيوس الراهب في أول عصر اإلسالم ، وقد كا  
كنيسة أبى مينا التي في فم الخليج . وكا  يجاهد في عبادته بقوة ، فكا  يصوم يومين يومين ، 

ويقوم بمطانيات كثيرة وصلوات مواصلة . وحدث إ  وشي به مرة بعض األشرار بأنه سب القضاة ، 
 ا آمين فاستحضروه وعذبوه كثيرا وأخيرا قطعت رأسه ونال إكليل الشهادة . صالته تكو  معن

 108نياحة البابا مرقس الثامن ال 

م تنيح البابا مرقس الثامن  1809لشهداء سنة   1526في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
من بطاركة الكرازة المرقسية ولد ببلدة طما محافظة سوهاج ورباه والداه تربية   108البطريرك 

ليقيم   18أختاره البابا يؤانس ال  مسيحية . وعندما كبر ترهب بدير القديس األنبا أنطونيوس ثم
أختير هذا األب للبطريركية فاهتم بوعظ   18معه بالدار البطريركية بعد نياحة البابا يؤانس ال 

الشعب وتعليمه وتثبيته على اإليما  المستقيم وقام بإصالحات كثيرة في الكنائس واألديرة ورسم 
انا للحبشة واشتهر هذا البابا بعمل الخير  عددا من اآلباء األساقفة منهم األنبا م اريوس مطر 

واإلحسا  وكا  مداوما على النسك بسيطا في مأكله وملبسه وهو الذي نقل الدار البطريركية من  
م ،   1801ش  1517حارة الروم إلى الكنيسة المرقسية الكبرى التي قام بتكرسيها باالزب ية سنة 

ئح وما زالت الكنيسة تردد قطع عشيات آحاد شهر  وكا  محبا للتسبيح ويتمتع بموهبة تأليف المدا
 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 . كا  من الصعيد وترهب بأحد األديرة وهو ابن  
. وجاهد الجهاد الكامل حتى ضجر الشيطا  من حربه ، وواجهه قائال " انه ال يزال   عشرين سنة

باقيا لك في العالم خمسو  سنة أخرى " ، قاصدا بهذا إ  يلقيه في الضجر . فأجابه الشيخ " لقد 
أحزنتني بهذا ألني كنت أظن إنني سأعيش مائة سنة أخرى ، ولهذا قد توانيت . وإذا كا  األمر 

فيجب على إ  أجاهد كثيرا قبل الموت " . وبهذا تغلب على الشيطا  الذي حأول إ  يلقي   كذلك ،
في قلبه التواني ومن ثم ضاعف جهاده . وفي تلك السنة تنيح بسالم ، بعدما أقام في العبادة 

 والنسك مدة سبعين سنة . صالته تكو  معنا آمين . 

 تذكار تكريس كنيسة أنبا ميصائيل السائح

هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس ميصائيل السائح . بينما كا  األنبا إسحق رئيس  في مثل  
دير القلمو  جالسا في ديره ، تقدم إليه شاب فرسم على وجهه عالمة الصليب كعادة الرهبا   

وسمح له بالدنو منه ، فاقترب وضرب مطانية أمامه وقال له " يا أبانا األنبا إسحق اقبل مس نتي  
ل السيد المسيح ، وساعدني على خالص نفسي ، واحسبني من جملة أوالدك " . فتعجب من اج

منه الرئيس لكونه دعاه باسمه ، وقال له " من أعلمك باسمي " . فأجابه الشاب . " النعمة الحالة 
عليك هي التي أعلمتني " . فقال له الرئيس " اجلس هللا سبحانه وتعالي يجعلك له هي ال مقدسا . 

  أخبرني بأمرك " ، فأجابه الشاب إنني ادعي ميصائيل ، وكا  أبى محبا للعالم ، منشغال به  واآل
عن عبادة هللا . وكا  حزينا لحرمانه من النسل . وفي بعض األيام استضاف شيخا راهبا قديسا ، 

، وش ا له حزنه لعدم وجود ابن يرث غناه ، فقال له الشيخ اصلح طريقك مع هللا المحب للبشر 
وهو يرزقك ولدا مباركا . فقال له وكيف ذلك . فقال الشيخ : عش عيشة الكمال واسلك بحسب 

وصايا الكنيسة المفروضة على المؤمنين ، وواظب على الصالة الليلية والنهارية ، وال تنقطع عن  
ا الكنيسة المقدسة ، ولي ن لك كاهن تستشيره في كل امورك . فإذا فعلت هذا أنت وزوجتك بلغتم
المقصود . ففعل والدي جميع ما أوصاهما به الشيخ الراهب . فتم كالمه وحملت بي والدتي كما  

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 .  

سر الرئيس من كالم الشاب ميصائيل ، وسلمه ألحد الشيوخ ، فتعلم منه كيف ي و  الجهاد  ف
والنسك . وبعد ذلك البسوه لباس الرهبنة وإس يمها المقدس . ومن ذلك الوقت انفرد للعبادة والنسك  

، . وفي أحد األيام حضر إليه أحد األخوة ، فوجده واقفا يصلي ، ولما طرق باب قاليته فتح له 
وصليا معا ، ثم تباركا من بعضهما البعض ، وجلسا يتحدثا  في الكيفية التي بها يم ن التغلب 

على العدو الشرير . فقال له القديس ميصائيل " إ  الشيطا  يهرب من الصالة إذا كانت بحرارة " .  
عاد إليه فوجده وبعد الفراغ من أحاديثهما الروحانية ، سبحا هللا ، وخرج األخ من لدنه . وبعد حين 
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واقفا يصلي قائال " اللهم خلصني وانظر إلى ذلي وإغسلني من إثمي فا  أبي وأمي قد تركاني  
والرب قبلني " . فلما رآه األخ وقد ضمر جسده والتصق جلده بعظامه ، ب ى وقال له " لقد صار 

أطالع الكتب جسدك كالمحترق . فقال له القديس اش ر الهي الذي وهبني نور عيني وسمع أذني 
المقدسة واسمع كلمة هللا ، كما وهبني ايضا قوة للوقوف في الصالة " . ولما سمع رئيس الدير  

بنس يات القديس ميصائيل أتاه في أحد األيام ليفتقده . فقال له ميصائيل " اعلم يا أبى القديس انه 
عني عنهم وال تخف وال  بعد ثالثة أيام يأتيك أناس متشبهو  بالجنود ، ويطلبونني منك فال تمن

تحز  ، فإنها إرادة هللا . واعلم ايضا انه في العام األتي سي و  غالء ، ولكني سوف أأتي إليك 
في ذلك الحين . فلما سمع الرئيس كالم هذا القديس اشتري كثيرا من الحبوب . وبعد قليل أتى  

الغالء وقل وجود القمح كما القوم المتشبهو  بالجنود وأخذوا القديس ميصائيل ومضوا ، ثم حدث 
أنبا القديس بذلك . فجاء الوالي برجاله ليأخذ ما يجده في الدير من الحبوب ، فظهرت له جنود  
منعته من ذلك ورجع خائبا ، فرحب الرئيس بهؤالء الجنود وش رهم . ثم قدم لهم طعاما ليأكلوا .  

واحد وامسك بيد الرئيس وانفرد به ،    فقالوا له نحن ال نحتاج إلى شئ مثل هذا . ثم برز من بينهم
وقال له " انا ولدك ميصائيل ، وهؤالء القوم المتشبهو  بالجنود هم سواح ، وهم الذين أتوا هنا في  

العام الماضي وأخذوني معهم ، واآل  أسألك إ  تمضي إلى األنبا أثناسيوس أسقف بلدي التي  
ثم ابن لي به كنيسة على اسمي ، ثم ادع أبانا تربيت فيها واعلمه بخبري ، واطلب منه مال أبى ، 

األسقف لتكريسها ففعل الرئيس بما قاله القديس ميصائيل واستلم من األسقف سبعمائة مثقال  
ذهب وتسعمائة درهم فضة وكتبا كثيرة وخمسمائة راس غنم ، عدا األقمشة والحلي واألواني وهدم  

ك كنيسة ، وفيما كا  االب األسقف محتفال بيته القديم واشتري ما يجاوره من ارض وبني هنا
بتكريسها ، إذا بالقديس ميصائيل قد آتى مع اآلباء السواح وحضروا صالة التكريس . وتقدم  

القديس ميصائيل من الرئيس وقال له انك ستنتقل من هذا العالم في العام المقبل . وبعد ذلك عادوا  
 من حيث أتوا  

 ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .  صلوات هؤالء القديسين تكو  معنا

 حبل حنة أم والدة اإلله بالعذراء

في مثل هذا اليوم تذكار حبل حنة أم والدة اإلله بالعذراء . صالتها تكو  معنا و لربنا المجد دائًما 
 أبدًيا آمين . 

 نياحة القديسة اليصابات أم يوحنا المعمدا  أمشير 16

الصديقة البارة أليصابات أم يوحنا المعمدا  . وقد ولدت هذه القديسة  في مثل هذا اليوم تنيحت 
بأورشليم من أب بار اسمه متثات من سبط الوي من بيت هارو  ، واسم أمها صوفية . وكا  
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لمتثات ثالث بنات اسم الكبرى مريم وهي أم سالومي التي اهتمت بالعذراء مريم أثناء الميالد البتول  
ية وهي أم القديسة أليصابات والدة يوحنا المعمدا  . والصغرى هي القديسة  . واسم الثانية صوف 

حنة والدة العذراء مريم أم المخلص . فتكو  إذ  سالومي و أليصابات والسيدة العذراء مريم بنات  
خاالت . فلما تزوج القديس زكريا الكاهن بالقديسة أليصابات ، سار االثنا  بالبر والقداسة أمام هللا 

يقول البشير عنهما " وكا  كالهما بارين أمام هللا سالكين في جميع وصايا الرب وأح امه بال   كما
لوم " وكانت هذه البارة عاقرا . فداومت مع بعلها على الطلبة إلى هللا فرزقهما القديس يوحنا 

راء مريم  الصابغ . وقد تباطأ هللا تعالي عن أجابتهما سريعا لكي ي مل الوقت الذي تحبل فيه العذ
ب لمة هللا . إذ انه لما تقدم االثنا  في العمر ، أرسل هللا مالكه جبرائيل إلى زكريا فبشره بحبل  
أليصابات بيوحنا ، واعلمه بما ي و  من أمر هذا القديس . و لما زارت العذراء مريم القديسة  

مه وامتَلت أليصابات أليصابات لتبارك لها بثمر بطنها ، تهلل القديس يوحنا وهو جنين في بطن أ
من النعمة . ولما ولدت يوحنا زال العار عنها وعن عشيرتها . ولما أكملت أيامها بالبر والطهارة 

 والعفاف تنيحت بسالم . صالتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 92نياحة البابا ميخائيل الثالث ، البطريرك ال

م تنيح البابا ميخائيل الثالث البطريرك 1478للشهداء  1194 في 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 

ادس اجتمع األساقفة و األراخنة واتفقوا على إختيار هذا الراهب للبطريركية  نياحة البابا غبريال الس
م ولم يستمر على الكرسي المر قسي سوي سنة   1477للشهداء  1193أمشير   13ورسموه في  

واحدة وثالثة أيام فقط ثم تنيح بسالم ودفن بإكرام جزيل في كنيسة العذراء بابليو  الدرج بمصر  
 ته فلتكن معنا آمين . القديمة ، بركة صلوا

 نياحة القديس ميخائيل البحيري المحرقي 

م تنيح القديس ميخائيل البحيري المحرقي   1923ش  1639في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
م ببلدة  1847وهو تلميذ القديس العظيم األنبا ابرآم أسقف الفيوم والبحيرة . ولد هذا القديس سنة 

غاغة محافظة المنيا ( من أبوين تقيين ربياه تربية مسيحية حقيقية  أشنين النصارى ) قرية بمركز م
أثمرت ثمرا مباركا وسمي البحيري نسبة إلى اسم عائلته ) البحاروة ( أل  أصل العائلة من محافظة  

البحيرة ، حدث وهو في سن الثانية عشرة من عمره أ  مرض والده مرض الموت فأشفقت والدته  
ميتا والناس يب و  عليه فأرسلته إلى بيت أحد األقارب وبينما هو على عليه من ا  ينظر والده 

السطح رأى روح والده صاعدة إلى السماء وحولها مالئكة نورانيو  يسبحو  ويرنمو  فعرفها في  
الحال قائال يا أبي … . يا أبي فقال له أحد المالئكة اطلب لكي تكو  أخرتك كآخرته ، تعرف في  
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ب من دير المحرق اسمه القمص تاوضروس الذي كا  يحدثه باستمرار عن  تلك الفترة على راه
سمو الرهبنة وحياة الرهبا  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  

في الدير مدة تحت األختبار ولما رأى رئيس الدير والرهبا  وداعته وطاعته تمت   األنبا ابرآم . ظل
سيامته راهبا باسم الراهب ميخائيل وسلموه إلى شيخ قديس يدعي صليب العلواني ليعلمه طريق  

م وصار  1874الرهبنة . نما الراهب ميخائيل في الفضيلة والنسك فأحبه الجميع ورسموه قسا سنة 
عتراف ومرشد روحي لجميع رهبا  الدير . أعطاه هللا نعمة شفاء األمراض فقصده  بعد ذلك أب ا

كثيرو  فكا  هللا يتمجد على يديه بشفائها واشتهر هذا القديس بفضيلة العطاء والرحمة على 
المساكين مثل معلمه القديس العظيم األنبا ابرآم فكا  يقدم لهم من القليل الذي عنده عن حب 

اته فقد بصره لكنه كا  يش ر ويداوم على الصالة . وبعد حياة حافلة بأعمال  ورضي في آخر حي
  76البر والقداسة والزهد والرحمة والعفة وبعد أ  عمل وعلم وأفعاله رقد في الرب وكا  عمره وقتئذ 

في جهاد رهباني شاق رفعه إلى مصاف القديسين وعند   56عاما في العالم ،  20سنة قضى منها 
أحد الشيوخ الرهبا  بالدير روحه الطاهرة صاعدة إلى السماء تصاحبها المالئكة  نياحته رأى 

 األطهار وهم يرتلو  ويسبحو  ال ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين  

 بشارة يواقيم بميالد العذراء مسرى 7

في مثل هذا اليوم أرسل هللا مالكه الجليل جبرائيل وبشر القديس يواقيم )ورد نياحة هذا القديس 
تحت اليوم السابع من برمودة( بميالد البتول والدة اإلله بالجسد . كا  هذا البار وزوجته القديسة  

كانوا يعيرو  من ال  حنة قد تقدما في أيامهما ولم يرزقا ولدا ال  حنة كانت عاقرا وال  بني إسرائيل 
ولد له . لهذا كا  القديسا  حزينين ومداومين على الصالة والطلبة إلى هللا نهارا وليال ونذرا أ   

الولد الذي يرزقانه يجعالنه خادما للهي ل وفيما كا  الصديق يواقيم في الجبل مواظبا على الصالة  
امرأته حنة ستحبل وتلد مولودا يقر   نزل عليه سبات فنام وظهر له مالك الرب جبرائيل وبشره بأ 

عينيه ويسر قلبه ويحصل بسببه الفرح والسرور للعالم أجمع ولما انتبه من نومه أتى إلى بيته  
فأعلم زوجته بالرؤيا فصدقتها وحبلت من تلك الليلة وولدت القديسة البتول مريم . وافتخرت حنة  

 بذلك على كل نساء العالم . 

 مين شفاعتها تكو  معنا . آ 

 نياحة القديس تيموثاوس الثاني بابا األس ندرية السادس والعشرين

م ( تنيح البابا القديس تيموثاوس   477يوليه سنة  31ش )   193في مثل هذا اليوم من سنة  
الثاني البطريرك السادس والعشرو  من باباوات الكرازة المرقسية وقد أختير هذا األب للبطريركية  
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م (   455ش ) أول أكتوبر سنة  173بابه سنة   3هد البابا ديسقورس في بعد نياحة األب المجا
وحلت به شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على اإليما  األرثوذكسي حيث نفاه الملك الو  الكبير  
إلى جزيرة غاغرا بفالغونيا ولبث في منفاه سبع سنوات إلى أ  أعاده الملك الو  الصغير ب رامة  

امه في تثبيت المؤمنين على اإليما  المستقيم وتنيح بسالم بعد أ  جلس  عظيمة وقضى بقية أي
 على الكرسي المرقسي واحد وعشرين سنة وعشرة شهور 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة القديس بسنتاؤس الناسك بجبل الطود
قديس في أرمنت من أبوين  في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس بسنتاؤس الناسك ولد هذا ال

وثنين جاء به والده وهو طفل إلى المعبد الوثني فصرخ كهنة األوثا  قائلين ال تقتربا بطفلكما ألنه  
عدو اآللهة وطردوه مع والديه ولما كبر بسنتاؤس تعلم حرفة النجارة ، أحب بسنتاؤس اإليما  

سة وبعد فترة أحس بميله إلى  المسيحي فذهب إلى الكنيسة وقبل المعمودية ودرس علوم الكني
الهدوء . وكا  يتدرب على الحياة النس ية وأنطلق إلى جبل قريب حيث س ن عند قديس يسمى  
سورس وتتلمذ على يديه . وفي الجبل ظهر له مالك في ش ل إنسا  وأمره أ  ينزل إلى الخدمة 

ا أمره المالك وبنى لنفسه  ليرد هذا الشعب الضال بالعبادة الوثنية حتى يخلصوا . فنزل القديس كم
مس نا بجوار المدينة يمارس فيه حياته الروحية ويصلي بجهاد عظيم من أجل خالص أهل المدينة  
وبعد قليل بنى كنيسة صغيرة فاجتمع حوله ثالثمائة وخمسو  أخا . وتحول هذا الم ا  إلى مركز  

و  المسيحية حتى كادت إشعاع روحي وكا  كثيرو  من الوثنيين يأتو  ويسمعو  كالمه ويقبل
مدينة أرمنت كلها أ  تصير مسيحية . وقد وهب هللا القديس بسنتاؤس موهبة شفاء المرضى 

فتوافدت عليه الجماهير طالبة الشفاء وكا  يهتم بشفائهم الجسدي وخالصهم الروحي وبعد أ  
 شرقي أرمنت   أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم . وما زال جسده مدفونا في دير القديسين بالطود 

 بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين . 

 

رتلوا للرب الساكن فى صهيو ، وأخبروا فى األمم ب ل أعماله، لكي "  -(:13،  11:   9مزمور العشية )مز 
 "  ما أخبر بجميع تسابيحك، فى أبواب إبنة صهيو . هلليلويا

ءلب هللا مكءا  ا اطا ب  والحا من اطتس لح هوجه   اق فاح هو عكج اطبك    تس لح هللا هو      اح .= رتلوا.
  ا ءلب حزيا ءيه طم  اصل علس طل ته  

 -(:9-3:14إنجيل العشية )مر
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و فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعا  االبرص و هو متكئ جاءت امراة معها قارورة طيب ناردين   -3 " 
 س بته على راسه.خالص كثير الثمن فكسرت القارورة و 

 و كا  قوم مغتاظين في انفسهم فقالوا لماذا كا  تلف الطيب هذا. -4 
 النه كا  يم ن ا  يباع هذا باكثر من ثالثمئة دينار و يعطى للفقراء و كانوا يؤنبونها. -5 
 اما يسوع فقال اتركوها لماذا تزعجونها قد عملت بي عمال حسنا.  -6 
حين و متى اردتم تقدرو  ا  تعملوا بهم خيرا و اما انا فلست مع م في كل  ال  الفقراء مع م في كل  -7 

 حين.
 عملت ما عندها قد سبقت و دهنت بالطيب جسدي للتكفين. -8 
 " الحق اقول لكم حيثما ي رز بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها -9 

وط //  ه/  م  ث ءص   ايم س كب  اطا ب علس قمر اطرسلح  ه ه اطرامة ت ا  ه/ ك  ا  ازن إذ ال  أخ  طل ته  
 وال تالب  وه ا هو اطاب اط ي   اح ءلب اطاب  

 
النه اشرف من علو قدسه الرب من السماء الى االرض نظر.  -19"  -(:21،  19:  102مزمور باكر )مز  

 "لكي يحدث في صهيو  باسم الرب و بتسبيحه في اورشليم   -21
 ع من هللا   اح ب ط ي  سباه ب اح، ط /ه ي/ظا طلرغلوط ا واطرتأطر ا وال  = الرب نظر.. ليسمع تنهد المغلولين

ه   اانة من  سبح مح  اطاب وهو  تأطم،  ليخبروا في صهيو  بإسم الربيتغ ضس عا صااخذم، ويست  ب طذم 
 ومن   ا  مح  اطاب وهو  ات ج ءيه وا ق ميه طا يتا ه 

 
 -(:44-41:12إنجيل باكر )مر

و جلس يسوع تجاه الخزانة و نظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة كا  اغنياء كثيرو  يلقو     -41" 
 كثيرا.

 فجاءت ارملة فقيرة و القت فلسين قيمتهما ربع.  -42 
ميع الذين القوا في  فدعا تالميذه و قال لهم الحق اقول لكم ا  هذه االرملة الفقيرة قد القت اكثر من ج  -43 

 الخزانة.
 " ال  الجميع من فضلتهم القوا و اما هذه فمن اعوازها القت كل ما عندها كل معيشتها -44 

و   . المسيح كا  ينظر كيفاطرامة اطت  وض   اط لس ا ف  اط زاي   واطرسلح فاح هذ ، إذ معا   ا معوانه   
ب هلل مو بملب حزيا  كتئب، هل ي ا  بإ ر ن من هللا هو اطاانق    اح ءلب اطرسلح  لف ي ا ، هل بملب فاح  

مو ه ون إ ر ن و/ وح  ا اطرستم ل  اطملب اط اح ب طرسلح  سباه علس مي اءحوال وا مً  فله هو ءلب   اح ءلب 
 اطرسلح  
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 -(:17-1:1البولس )رو
 بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسوال المفرز النجيل هللا.  -1 " 
 ي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة. الذ -2 
 عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. -3 
 و تعين ابن هللا بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من االموات يسوع المسيح ربنا. -4 
 الذي به الجل اسمه قبلنا نعمة و رسالة الطاعة االيما  في جميع االمم.  -5 
 انتم ايضا مدعوو يسوع المسيح.  الذين بينهم -6 
الى جميع الموجودين في رومية احباء هللا مدعوين قديسين نعمة لكم و سالم من هللا ابينا و الرب   -7 

 يسوع المسيح.
 اوال اش ر الهي بيسوع المسيح من جهة جميع م ا  ايمانكم ينادى به في كل العالم.  -8 
 ابنه شاهد لي كيف بال انقطاع اذكركم.فا  هللا الذي اعبده بروحي في انجيل  -9 
 متضرعا دائما في صلواتي عسى اال  ا  يتيسر لي مرة بمشيئة هللا ا  اتي الي م.  -10 
 الني مشتاق ا  اراكم لكي امنح م هبة روحية لثباتكم.  -11 
 اي لنتعزى بينكم بااليما  الذي فينا جميعا ايمانكم و ايماني.  -12 
هلوا ايها االخوة انني مرارا كثيرة قصدت ا  اتي الي م و منعت حتى اال  لي و  لي  ثم لست اريد ا  تج  -13 

 ثمر في م ايضا كما في سائر االمم. 
 اني مديو  لليونانيين و البرابرة للح ماء و الجهالء. -14 
 فه ذا ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في رومية ايضا.  -15 
 الني لست استحي بانجيل المسيح النه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن لليهودي اوال ثم لليوناني.   -16 
 "  ال  فيه معلن بر هللا بايما  اليما  كما هو م توب اما البار فبااليما  يحيا -17 

 واطاس ط   لذ  تا  /  عا ان ر ن  بار باإليما  يحيااليسرع من  وف  اط وطج
 

 -(:18-1:1الكاثولي و  )يع
 يعقوب عبد هللا و الرب يسوع المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات. -1 "  
 احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعو  في تجارب متنوعة.  -2 
 عالمين ا  امتحا  ايمانكم ينشئ صبرا.  -3 
 و اما الصبر فلي ن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء.  -4 
 فسيعطى له.  و انما ا  كا  احدكم تعوزه ح مة فليطلب من هللا الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير -5 
 و لكن ليطلب بايما  غير مرتاب البتة ال  المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه.  -6 
 فال يظن ذلك االنسا  انه ينال شيئا من عند الرب. -7 
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 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه.  -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه.  -9 
 النه كزهر العشب يزول.و اما الغني فباتضاعه   -10 
ال  الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره ه ذا يذبل الغني ايضا في    -11 

 طرقه. 
 طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه.  -12 
 هللا ال  هللا غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا.ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل   -13 
 و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته.   -14 
 ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا.   -15 
 ال تضلوا يا اخوتي االحباء.  -16 
كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و   -17 

 ال ظل دورا .
 " شاء فولدنا ب لمة الحق لكي نكو  باكورة من خالئقه -18 

 فب ن ر ن واطص ا   ب من ي/تظا تام ق وعود هللا . الصبر ا  /  عا  وف  اط   وطلكون 
 

 -(:7-2:7اإلبركسيس )أع
فقال ايها الرجال االخوة و االباء اسمعوا ظهر اله المجد البينا ابراهيم و هو في ما بين النهرين قبلما   -2 " 

 س ن في حارا .
 و قال له اخرج من ارضك و من عشيرتك و هلم الى االرض التي اريك. -3 
ما مات ابوه الى هذه االرض فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين و س ن في حارا  و من هناك نقله بعد -4 

 التي انتم اال  ساكنو  فيها.
و لم يعطه فيها ميراثا و ال وطاة قدم و لكن وعد ا  يعطيها ملكا له و لنسله من بعده و لم ي ن له بعد   -5 

 ولد.
 و تكلم هللا ه ذا ا  ي و  نسله متغربا في ارض غريبة فيستعبدوه و يسيئوا اليه اربع مئة سنة.  -6 
 " لك يخرجو  و يعبدونني في هذا الم ا و االمة التي يستعبدو  لها سادينها انا يقول هللا و بعد ذ -7 

يسرع عا وع  هللا نهااهلم بأن   اله اءقض   اا ً  و ل ً  وط ا إهااهلم ي سه طم  رتلك ف ذ  ش ئً    ف  انها سلج
إذًا هللا  ست  ب طالب ت/  وط /ه   سيعبدو  الرب في هذا الم ا ف  حل ته، هل يسله ب   من   اجون  ا  صا 

 ست  ب ف   ل  اطز  ن، مي ح /ر   كون اطوء   / سبً  
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                   عشر من شهر بابه اليوم الثاني

 شهادة القديس متى اإلنجيلي 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 

 القراءات:
 العشيييية:مزمور  

 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (22-21: 21مز)
 (13-9:9)مت

 (9-8: 39مز)
 (17-13: 2مر)

 (19-11:4)أف

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (12-3:1بط1)
 (18-12:5)أع

 (13: 67مز)
 (32-27:5)لو

 
  -:(32-27:5)لو إنجيل القداس

 و بعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه الوي جالسا عند م ا  الجباية فقال له اتبعني.   -27 "
 فترك كل شيء و قام و تبعه.   -28 
و صنع له الوي ضيافة كبيرة في بيته و الذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعا كثيرا من عشارين و   -29 

 اخرين. 
 فتذمر كتبتهم و الفريسيو  على تالميذه قائلين لماذا تاكلو  و تشربو  مع عشارين و خطاة.   -30 
 فاجاب يسوع و قال لهم ال يحتاج االصحاء الى طبيب بل المرضى.  -31 
 " لم ات الدعو ابرارا بل خطاة الى التوبة -32 

 مي ج ل اطم ار وع ل  و/ كا:
كلذ  عا إختل ق اطسدد   اطرسددلح طرتس داعلً  إ  ه  ا  ك ن اط ب     والحا من طوء  ي  ا إسددره اءول وهو الوي وال  

ي  ا إسددددددددره ف  إي  له  ر    مول ميه  تس اني  ل  مح  ان /  ع ددددددددا إحتاا ً  ءيه اني  ل  اطم  ج  وط ا  تس  
( والحا ء ول اطاب طل  دددددددد قيا واط ا ة فذو اطا  ب اط ي متس  15:1ت 1ء ل هوطج عا ي سدددددددده ميه مول اط ا ة )

 ءجل اطراضس  ءل  تس وسر  ن اطغ وق  وي حا من  تس ص/ع وطلر  طلاب ف  ه ته 
 

عظيمة، ملك القوات هو المحبوب،  الرب يعطى كلمة للمبشيييرين، بقوة  "  -:(13:  67مز)  مزمور إنجيل القداس
 " وفى بهاء بيت الحبيب أقسم الغنائم. هلليلويا
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وفي بهاء بيت  ف طت     ان /س ع ددا ي دداوا ان ر ن ف   ل اط  طم   =  الرب ُيعطي كلمة للمبشييرين. بقوة عظيمة
م الغنائم واطر /س من  ا يء   ف  اط /لسد   اصدل  ف  تاجر  ه اوي الاطر ن   اط    تمسدم اطغ/ ئمال  = الحبيب ُأقسيِ 

علس ها  ي اط  ا  اط ي ء  ه اطرسددددلح و/ ددددا به اطاسددددل  ه/  اطسدددد   ف  ه   ح  به  تس  مسددددم اط ا  ي )اطغ/ ئم(  
 علس  ل اط   قيا اطت ئ  ا  وف  اط /لس  اطاب يوًن اط ا  ي علس  ل اط ا ة اطت ئ  ا 

 
 بابة 12   -السنكسار:

 اإلنجيلي البشير  إستشهاد القديس متى "
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس متى اإلنجيلي ، أحد االثنى عشر رسواًلوكا  اسمه آلوى . وهو الذي كا  
جالسا عند م ا  الجباية خارج مدينة كفر ناحوم . وقال له السيد المسيح اتبعني . فترك كل شئ وقام وتبعه  

الفريسيين يتذمرو  عليه قائلين لتالميذه "لماذا يأكل . وقد صنع السيد للمسيح وليمة في بيته ، جعلت 
معلم م مع العشارين والخطاة" . فقال لهم يسوع "ال يحتاج األصحاء إلى طبيب بل المرضى ، لم آت ألدعو 

 ( . 32  - 27 15أبرارا بل خطاة إلى التوبة" )لو 
الكهنة وردهم إلى معرفة هللا  وقد كرز في أرض فلسطين وفى صور وصيدا . ثم ذهب إلى الحبشة ودخل بالد

. ي فقد جاء في أول تاريخ القديس تكال هيمانوت الحبشي أ  أحد كهنة اإلسرائيليين ويدعى صادوق قد أرسل 
ولده ويدعى "إبن الح يم" يتسلط على بالد التجريا وأصحبه بأخيه عزاريا الكاهن ، وأخذ عزاريا معه ما يلزم  

الم ا  . وتزوج عزريا بداقنادس إبنة أحد عظماء عاصمة التجريا ورزق   لتأدية الشعائر اليهودية في ذلك
منها ولدا أسماه صادوقا ، وولد صادوق الوي ، وصار هؤالء الكهنة يعلمو  أهل الحبشة ما جاء بالتوراة ،  

، ومع   وكانوا يجتمعو  في ديوا  الملك كعادة الكهنة في القبة . لذلك أطلق على إسم المدينة "مدينة الكهنة"
توالي السنين تحول أهل تلك المدينة إلى الوثنية ، حتى ذهب إليها القديس متى الرسول وهداهم إلى اإليما  
المسيحي ي . وذلك أنه أراد دخول المدينة التقى به شاب وقال له: إنك ال تستطيع الدخول إال إذا حلقت رأسك 

فيما هو يفكر في هذا ظهر له الرب يسوع في ش ل ولحيتك وأمس ت بيدك سعفه . ففعل كما أخبره الشاب . و 
ذلك الشاب الذي قابله سابقا وبعد أ  عزاه وقواه غاب عنه . فأدرك أ  ذلك الشاب كا  هو رب المجد نفسه . 

ثم دخل المدينة كأحد كهنتها ومضى إلى هي ل أبوللو  فوجد رئيس الكهنة ، فخاطبه عن آلهته التي كانوا  
له كيف أنها ال تسمع وال تعي ، وأ  اإلله الحقيقي القوي إنما هو الذي خلق السماء يعبدونها وأخذ يوضح 

واألرض . وقد أجرى هللا على يديه آية وذلك بأ  هبطت عليهم مائدة من السماء ، وأشرق حولهم نور عظيم 
و السيد  . فلما رأى أرميوس الكاهن هذه األعجوبة قال له "ما هو اسم إلهك؟" فأجاب الرسول "إلهي ه

المسيح" . فأمن أرميوس الكاهن به وتبعته جماعة كثيرة . ولما علم حاكم المدينة بذلك أمر بإحراقهم . وحدث 
عند ذلك أ  مات ابن الوالي ، فصلى متى الرسول وتضرع إلى هللا أ  يقيم هذا االبن فاستجاب له الرب وقام  

أهل المدينة ، فعمدهم متى الرسول ورسم لهم أسقفا  الولد من الموت . فلما رأى الوالي ذلك آمن هو وبقية 
 وكهنة ، وبنى لهم كنيسة . 
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وبعد أ  كرز في بالد أخرى عاد إلى أورشليم فاجتمع إليه جماعة من اليهود الذين بشرهم وآمنوا ب رازته  
غة العبرانية إال  واصطبغوا منه وطلبوا إليه أ  يدو  لهم ما بشرهم به ، فكتب بداية البشارة المنسوبة إليه بالل

أنه لم يتمها ، وقيل أنه كملها أثناء كرازته في الهند وكا  ذلك في السنة األولى من ملك إقالديوس وهى 
 السنة التاسعة للصعود .

وكا  إستشهاده رجما بالحجارة على يد فسطس الوالي ودفن جسده في قرطاجنة قيسارية بواسطة قوم  
 مؤمنين ، في م ا  مقدس .

 " و  معنا . آمينصالته تك
 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل " 

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسية بتذكار رئيس جند السيماء المالك الجليل ميخائيل الشيفيع فى جنس البشير . 
 " شفاعته تكو  معنا . آمين .

 واضع حساب االبقطي  12نياحة البابا ديمتريوس الكرام ال "
ميالدية ، تنيح األب الب ر الطاهر ، مجاهد الشهوة وقاهر الطبيعة األنبا    224في مثل هذا اليوم من سنة  

من باباوات اإلس ندرية . هذا القديس كا  فالحا أميا ، ال يعرف القراءة والكتابة ،  12ديمتريوس األول ، وال  
تير بطريركا ، ولم يعرف أحدهما اآلخر معرفة  وكا  متزوجا . وأقام مع زوجته سبع وأربعين سنة ، إلى أ  أخ

األزواج ، بل لبثا طوال هذه المدة وهما في ب وريتهما وطهارتهما . ولم ي ن أحد من الشعب يعرف ما هما  
 عليه . 

ولما اقتربت نياحة القديس يوليانوس البابا إلحادي عشر . ظهر له مالك الرب في رؤيا وأعلمه عن هذا 
الذي سيصير بطريركا بعده . وأعطاه عالمة بقوله له: غدا يأتيك رجل ومعه عنقود عنب ، القديس ، وأنه هو 

 فأمس ه عندك وصلى عليه . ولما انتبه من نومه ، أعلم من كا  عنده من األساقفة والكهنة بهذه الرؤيا . 
قديس يوليانوس  وحدث في الغد أ  وجد القديس ديمتريوس عنقودا من العنب في غير أوانه . فحمله إلى ال

بقصد نيل بركته . فمس ه األب البطريرك من يده وقال للحاضرين "هذا بطريركم بعدى" ، ثم صلى عليه 
فأمس وه وأبقوه إلى أ  تنيح األب يوليانوس وأكملوا الصالة عليه . فامتَل من النعمة السمائية . وأنار الرب  

فاسيرها . وكانت أقوال النعمة تتدفق من فيه عندما يعظ  عقله فتعلم القراءة والكتابة . ودرس كتب الكنيسة وت
. وهو الذي وضع حساب األبقطى الذي به تستخرج مواقيت األصوام على قواعد ثابتة . وقد كا  المسيحيو  
قبل ذلك يصومو  األربعين المقدسة بعد عيد الغطاس مباشرة ، اقتداء بالسيد المسيح الذي صام بعد عماده  

بوع اآلالم منفصال لي و  الفصح المسيحي في األحد الذي يلي فصح اإلسرائيليين . وكا   . ثم يصومو  أس
نيسا  . أي أنهم كانوا يعيدو  مع اليهود ، غير  14أيضا من المسيحيين من يحتفل بالفصح المسيحي يوم 

م البابا  ملتفتين إلى أ  فصح المسيحيين بقيامة السيد المسيح كا  بعد الفصح الموسوي . ولذلك اهت
ديمتريوس بوضع قواعد ثابتة لَلصوام واألعياد المسيحية . وضم األربعين المقدسة إلى أسبوع اآلالم . وكتب 

بذلك إلى كل من أغابيانوس أسقف أورشليم و م سيموس بطريرك أنطاكية وبطريرك رومية وغيرهم  
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لت عن ذلك واتبعت منذ القر  السادس فاستحسنوه وعملوا بقواعده إلى اليوم . ما عدا كنيسة رومية فأنها عد
عشر التقويم الغريغورى . وكانوا باباوات الكنيسة القبطية يبعثو  برسائلهم الفصحية إلى أنحاء المعمورة 

ليحتفل المسيحيو  بعيد الفصح في يوم واحد لي و  السرور عاما . ويرجع لهم الفضل األول في تعيين يوم  
 الفصح المسيحي . 

هذا االب لطهارته . وكا  قد منحه موهبة أنه إذا أكمل القداس وتقدم الشعب لتنأول القربا     وكا  هللا مع
المقدس ، كا  ينظر السيد المسيح يدفع بيده من يستحق ، أما إذا تقدم من ال يستحق فإنه يظهر له ذنبه  

ن خطيئتك وتب وبعد ذلك وال يسمح له باالقتراب حتى يعترف بخطيئته فيؤنبه االب عليها ، ويقول له "تنح ع
 تقدم وتنأول األسرار المقدسة" . فاستقامت رعيته في زمانه .  

ولكثرة تب يته الخطاة وحثهم على التوبة والطهارة ، تذمر بعضهم وقالوا هذا الرجل متزوج فكيف يوبخنا . فأراد 
تطلب خالصك وتترك غيرك يهلك  هللا تعالى إظهار فضائله فأتاه مالك الرب في الليل وقال له "يا ديمتريوس ال  

في ش ه" فاستوضحه األب هذا القول فقال له "يجب أ  تكشف للشعب السر الذي بينك وبين زوجتك حتى  
يزول عنهم الشك" . وفى الصباح بعد أ  أقام القداس اإللهي أمر الشعب بعدم الخروج من الكنيسة ثم أخذ  

نا  الكنيسة ولم تحترق ثيابهما . فتعجب الشعب من هذه جمرا ووضعه في أزار زوجته وفى بللينه وطاف االث 
المعجزة . ثم عرفهم أنه وزوجته لم يعرفا بعضهما المعرفة الزوجية إلى اليوم . فزال من الشعب الشك وتيقنوا 

 طهارة هذا األب وبتوليته . 
فة فحرمهم . ولم وظهر في أيامه مخالفو  منهم إقليمس وأوريجانوس وأريانوس وغيرهم ووضييييييييعوا كتبا محال

يفتر أيام رياسييته عن تعليم وتثبيت المؤمنين في اإليما  الصييحيح . ولما كبر وضييعف كا  يحمل على محفة  
إلى الكنيسييية ليعلم الشيييعب . وبلغ من العمر مائة وخمس سييينوات . منها خمس عشيييرة سييينة إلى أ  تزوج ، 

في البطريركية . ثم تنيح بسيالم . بركة صيالته  وسيبع وأربعين سينة إلى أ  صيار بطريركا ، وثالث وأربعين سينة  
 " تكو  معنا . آمين .

 استشهاد متى اإلنجيلي
 بشنس 15وتقرأ هذه القراءات يوم 

 وهو ذكرى استشهاد سمعا  الغيور أو سمعا  القانوي الرسول أحد اإلثنى عشر تلميذًا.
ان /س ع دا  وهك ا سدر  ن   ن  ا جر ع  اطغ وقيا  و تس   ن ع د قًا وإخت قه اطسد   اطرسدلح فصد ق مح  اطت      

  ن   هر  طه   ض  س ئ و  هر  غ اه اطرسلح    ط/ل   متلون اطاو  ن   تس وسر  نوهم   يوا ف  حر ستذم اطو 
 طلص ا قسواًل وء  سً  وشذ  ًا 

 
 السنكسار اليوم

 إستشهاد القديس سمعا  القانوي الغيور بشنس 15
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هد القديس سيمعا  الغيور الرسيول الشيهير بسيمعا  القانوى ، وقد ذكره  في مثل هذا اليوم إسيتشي
 كل من متى ومرقس بأسم القانوي 

( ، وذكره لوقا في انجيله وسييفر أعمال الرسييل بأسييم الغيور ) لو   18:  3، مر    4:  10) مت  
( ، أسييييييم سييييييمعا  معناه مسييييييتمع ، ويقال أ  تسييييييمية " الغيور " هي    13:   1، أع    15:  6

ادف اليونياني للكلمية العبريية " القيانوي " وهيذه التسيييييييييميية تيدل على أنيه من ضيييييييييمن جمياعية المر 
 الغيورين الثائرين ، الذين عرفوا بتمس هم الشديد بالطقوس الموسوية . 

القديس سييمعا  الغيور من سييبط أفرايم ، وأسييم أبيه فيلبس ، ويقال أنه كا  صيياحب عرس قانا 
سييح الماء إلى خمر ، مما جعله بعد تلك اآلية أ  يترك كل شيئ  الجليل الذي حول فيه السييد الم

ويتبع المخلص ، صيار من التالميذ اإلثنى عشير ) مصيباح الظلمة ألبن كبر ( ، كما كا  حاضيرا 
في معجزة الخمس أرغفة والسييم تين لذلك تصييوره األيقونات اليونانية حامال سيينارة بها سييم ة ، 

بينه وبين سيمعا  أحد المدعوين أخو الرب ، وأخي يعقوب   كما يحمل سيلة خبز ، ويخلط البعض
خلفا ليعقوب البار ، لكن هذا   106البار ويهوذا الرسيول ، الذي صيار أسيقفا ألورشيليم في سينة  

 خطأ . . . فسمعا  الذي نحن بصدده هو أحد الرسل اإلثنى عشر . 
طانيا مع القديس يوسييييف  بشيييير القديس في شييييمال أفريقيا ) قرطاجنة ( ثم أسييييبانيا ، فجزر بري

 الرامي وأسس كنيسة هناك ثم رحل إلى سوريا وفلسطين وكا  معه القديس تداوس الرسول
) يهوذا الرسيييييول ( ثم ذهبا إلى بالد ما بين النهرين ) العراق ( وبالد فارس . فلما وصيييييال بالد  

ياطين التي فارس وجدا جيوشيييها تسيييتعد لمهاجمة بالد الهند ، ولما دخال المعسييي ر صيييمت الشييي
كانت تنطق بالنبوات على أيدي السيييييييحرة . ونطقت في إحدى األصييييييينام وقالت أ  ذلك بسيييييييبب  
تداوس وسيمعا  رسيواًلالسييد المسييح ، فأحضيرهما القائد ليعرف السيبب ، فبشيراه بالسييد المسييح 
، ثم قاال له " غدا سييييأتيك رسيييل من الهند حاملين صيييلحا ألجل مصيييلحتك " وقد كا  ، فعظمت  

زلتهما لديه وأمن بالسييد المسييح ، كما تبعه شيعب غفير ، وجال الرسيواًل  مبشيرا  حتى دخال من
شيييييينعار ، فثار كهنتها التي لَلوثا  ، فأمسيييييي وهما وطرحوهما في السييييييجن ، ثم أمروهما تقديم  
العبادة للشيييمس والكواكب ، فرفضيييوا مجاهرين بأسيييم الرب يسيييوع ب ل شيييجاعة ، فقتلوا القديس 

 س وحربة ، ونشروا القديس سمعا  القانوي . تداوس بفأ
وقيل أ  جسييييييييدهما محفوظ ب نيسيييييييية القديس بطرس بروما ، كما يوجد أجزاء منهما ب نيسيييييييية  

 القديس ساثوربينوس بأسبانيا ، وأجزاء أخرى بدير نوريت ب ولونيا في المانيا .
 بركة صلواتهما تكو  معنا أمين 

 شهيد بدندرة 400إستشهاد 
هذا اليوم إستشهد بمدينة دندره أربعمائة شهيد بعد أ  قاسوا عذابات كثيرة وكا  ذلك في مثل  

 في أوأخر ملك دقلديانوس . صالتهم تكو  معنا . آمين
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فأذيع اسيمك بين إخوتي، وفى وسيط الجماعة أسيبحك، يا أيها الخائفة "   -:(22-21:  21مز) مزمور العشيية

 " دوه. هلليلوياالرب سبحوه، ويا معشر ذرية يعقوب مج
ه ا = وفي وسييط الجماعة أسييبحك تس ب ددا ف  اط ذود   و تب إي  له ف  موقشددللم  =  فأذيع إسييمك بين إخوتي

 عرل اطاسل هل عرل  ل اطرؤ / ا 
 

  -:(13-9:9)مت إنجيل العشية
اتبعني فقام و  و فيما يسوع مجتاز من هناك راى انسانا جالسا عند م ا  الجباية اسمه متى فقال له  -9"

 تبعه. 
 و بينما هو متكئ في البيت اذا عشارو  و خطاة كثيرو  قد جاءوا و اتكاوا مع يسوع و تالميذه.   -10 
 فلما نظر الفريسيو  قالوا لتالميذه لماذا ياكل معلم م مع العشارين و الخطاة.   -11 
 فلما سمع يسوع قال لهم ال يحتاج االصحاء الى طبيب بل المرضى.  -12 
 "فاذهبوا و تعلموا ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة الني لم ات الدعوا ابرارا بل خطاة الى التوبة -13 

 ل  و/ كا:مي ج ل اطم ار وع 
كلذ  عا إختل ق اطسدد   اطرسددلح طرتس داعلً  إ  ه  ا  ك ن اط ب     والحا من طوء  ي  ا إسددره اءول وهو الوي وال  
 مول ميه  تس اني  ل  مح  ان /  ع ددددددددا إحتاا ً  ءيه اني  ل  اطم  ج  وط ا  تس ي  ا إسددددددددره ف  إي  له  ر   

( والحا ء ول اطاب طل  دددددددد قيا واط ا ة فذو اطا  ب اط ي متس  15:1ت 1ء ل هوطج عا ي سدددددددده ميه مول اط ا ة )
 ءجل اطراضس  ءل  تس وسر  ن اطغ وق  وي حا من  تس ص/ع وطلر  طلاب ف  ه ته 

 
بشييييرُت بعدلك فى جماعة عظيمة، هوذا ال أمنع شييييفتي، أنت يارب قد علمت  "  -:(9-8:  39مز) مزمور باكر

 " برى، لم أكتم عدلك فى قلبي. هلليلويا
 ه ا عرل اطاسل = هوذا ال أمنع شفتيإش قة ط اانته ف  اطاب   واطذ/   = بشرت بعدلك في جماعة عظيمة

 
  -(:17-13: 2مر) إنجيل باكر

 ثم خرج ايضا الى البحر و اتى اليه كل الجمع فعلمهم.  -13 "
 و فيما هو مجتاز راى الوي بن حلفى جالسا عند م ا  الجباية فقال له اتبعني فقام و تبعه.  -14 
و فيما هو متكئ في بيته كا  كثيرو  من العشارين و الخطاة يتكئو  مع يسوع و تالميذه النهم    -15 

 كانوا كثيرين و تبعوه. 
ين و الخطاة قالوا لتالميذه ما باله ياكل و يشرب  و اما الكتبة و الفريسيو  فلما راوه ياكل مع العشار   -16 

 مع العشارين و الخطاة. 
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فلما سيييمع يسيييوع قال لهم ال يحتاج االصيييحاء الى طبيب بل المرضيييى لم ات الدعو ابرارا بل خطاة الى   -17 
 " التوبة

 مي ج ل اطم ار وع ل  و/ كا:
     والحا من طوء  ي  ا إسددره اءول وهو الوي وال  كلذ  عا إختل ق اطسدد   اطرسددلح طرتس داعلً  إ  ه  ا  ك ن اط ب

 مول ميه  تس اني  ل  مح  ان /  ع ددددددددا إحتاا ً  ءيه اني  ل  اطم  ج  وط ا  تس ي  ا إسددددددددره ف  إي  له  ر   
( والحا ء ول اطاب طل  دددددددد قيا واط ا ة فذو اطا  ب اط ي متس  15:1ت 1ء ل هوطج عا ي سدددددددده ميه مول اط ا ة )

  ءل  تس وسر  ن اطغ وق  وي حا من  تس ص/ع وطلر  طلاب ف  ه ته ءجل اطراضس 
 

  -:(19-11:4)أف البولس
 و هو اعطى البعض ا  ي ونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و معلمين. -11 "
 الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيا  جسد المسيح.  -12 
لى وحدانية االيما  و معرفة ابن هللا الى انسا  كامل الى قياس قامة ملء  الى ا  ننتهي جميعنا ا -13 

 المسيح.
كي ال نكو  فيما بعد اطفاال مضطربين و محمولين ب ل ريح تعليم بحيلة الناس بم ر الى م يدة   -14 

 الضالل.
 بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح.  -15 
الذي منه كل الجسد مركبا معا و مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل   -16 

 نمو الجسد لبنيانه في المحبة. 
 فاقول هذا و اشهد في الرب ا  ال تسلكوا في ما بعد كما يسلك سائر االمم ايضا ببطل ذهنهم.  -17 
 اذ هم مظلمو الفكر و متجنبو  عن حياة هللا لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غالظة قلوبهم.  -18 
 " الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع -19 

اطاب هو اط ي   ت ق قسددددله وي ا   ل واح   واهبه  ويسددددرع دعوة ..=  أعطى البعض أ  ي ونوا رسييياًل والبعض
وهك ا   ن  تس ء ل من   اح =  مظلمو الفكر وغرباء عن حياة هللا لسبب الجهل الذي فيهماطاسول عا  ا هم  

 اطرسلح، ط ا إذ عاح اطرسلح دع ه إطس ه ته ت ق ً  جذله اطم  م 
 

  -:(12-3:1بط1) ثولي و  الكا
مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح  -3 "

 من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
 يعلن في الزما  االخير.  انتم الذين بقوة هللا محروسو  بايما  لخالص مستعد ا  -5 
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 الذي به تبتهجو  مع انكم اال  ا  كا  يجب تحزنو  يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
لكي تكو  تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 

 المجد عند استعال  يسوع المسيح.
ا  كنتم ال ترونه اال  لكن تؤمنو  به فتبتهجو  بفرح ال ينطق به و   ذلك و ا  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. -10 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كا  يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي    -11 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
اليذين اعلن لهم انهم ليس النفسيييييييييهم بيل لنيا كيانوا يخيدمو  بهيذه االمور التي اخبرتم بهيا انتم اال    -12 

 " مرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ا  تطلع عليهابواسطة الذين بشروكم في الروح القدس ال
 ك ن ه ا هواسا  اطاسل = الخالص المستعد أ  يعلن في الزمن األخير

 .ألنهم ليسوا ألنفسهم كانوا يعملو  بل جعلوا نفوسهم لكم خدامًا بهذه األمور التي أخبرتم بها أنتم
 

  -:(18-12:5)أع اإلبركسيس
ايدي الرسل ايات و عجائب كثيرة في الشعب و كا  الجميع بنفس واحدة في رواق  و جرت على  -12 "

 سليما .
 و اما االخرو  فلم ي ن احد منهم يجسر ا  يلتصق بهم لكن كا  الشعب يعظمهم.   -13 
 و كا  مؤمنو  ينضمو  للرب اكثر جماهير من رجال و نساء.  -14 
الشوارع و يضعونهم على فرش و اسرة حتى اذا جاء  حتى انهم كانوا يحملو  المرضى خارجا في  -15 

 بطرس يخيم و لو ظله على احد منهم. 
و اجتمع جمهور المد  المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى و معذبين من ارواح نجسة و كانوا   -16 

 يبراو  جميعهم.
 فقام رئيس الكهنة و جميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين و امتالوا غيرة.  -17 
 " فالقوا ايديهم على الرسل و وضعوهم في حبس العامة -18 

وط ا ه/ ك دائرً  صل ب  ارله ى أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب وجرت علعرل اطاسل   ن بموة  
.فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامةقج ل هللا   
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                 اليوم الرابع عشر من شهر بابه
 نياحة القديس فيلبس أحد السبعة شمامسة

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 
 

 (3, 35: 68مز)
 (20-1:10)لو
 (9-8: 144مز)

 (51-43:1)يو
 (7:3-11:2)تي

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (13-5:5يو1)
 (39-26:8)أع

 (2-1: 31مز)
 (21-1:3)يو

  -:(21-1:3)يو إنجيل القداس
 كا  انسا  من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. -1 "
هذا جاء الى يسوع ليال و قال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من هللا معلما ال  ليس احد يقدر ا  يعمل   -2 

 هذه االيات التي انت تعمل ا  لم ي ن هللا معه. 
 لد من فوق ال يقدر ا  يرى ملكوت هللا.اجاب يسوع و قال له الحق الحق اقول لك ا  كا  احد ال يو  -3 
 قال له نيقوديموس كيف يم ن االنسا  ا  يولد و هو شيخ العله يقدر ا  يدخل بطن امه ثانية و يولد. -4 
 اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ا  كا  احد ال يولد من الماء و الروح ال يقدر ا  يدخل ملكوت هللا.  -5 
 و المولود من الروح هو روح.  المولود من الجسد جسد هو -6 
 ال تتعجب اني قلت لك ينبغي ا  تولدوا من فوق. -7 
الريح تهب حيث تشاء و تسمع صوتها لكنك ال تعلم من اين تاتي و ال الى اين تذهب ه ذا كل من ولد   -8 

 من الروح.
 اجاب نيقوديموس و قال له كيف يم ن ا  ي و  هذا. -9 
 ت معلم اسرائيل و لست تعلم هذا.اجاب يسوع و قال له ان -10 
 الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشهد بما راينا و لستم تقبلو  شهادتنا. -11 
 ا  كنت قلت لكم االرضيات و لستم تؤمنو  فكيف تؤمنو  ا  قلت لكم السماويات. -12 
 و ليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من السماء ابن االنسا  الذي هو في السماء.  -13 
 و كما رفع موسى الحية في البرية ه ذا ينبغي ا  يرفع ابن االنسا .   -14 
 لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكو  له الحياة االبدية.  -15 
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النه ه ذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكو  له الحياة   -16 
 االبدية. 

 النه لم يرسل هللا ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم.   -17 
 د. الذي يؤمن به ال يدا  و الذي ال يؤمن قد دين النه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحي -18 
و هذه هي الدينونة ا  النور قد جاء الى العالم و احب الناس الظلمة اكثر من النور ال  اعمالهم   -19 

 كانت شريرة.
 ال  كل من يعمل السيات يبغض النور و ال ياتي الى النور لئال توبخ اعماله.  -20 
 " ولةو اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها باهلل معم -21 

إ  كيا  أحيد ال يوليد من المياء والروح ال يقيدر أ  ييدخيل    هد ا اني  دل هو حواق اطسدددددددددددددد د  اطاب  ع يلمود رور ال
أل  كل من يؤمن  وه ا عا اطر رود  ، وذطك ءن ف لبج إشددددددتذا بأيه   ر   وإشددددددتذا م ضددددددً  بكاانته  " ملكوت هللا

 .بالمسيح تكو  له الحياة األبدية
 

ترت خطيايياهم، طوبى "  -:(2-1:  31مز)  مزمور إنجييل القيداس طوبياهم اليذين تركيت لهم آثيامهم، واليذين سيييييييييُ
 " للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية، وال فى فمه غش. هلليلويا

وه ا تم    طوباهم الذين تركت لهم أثامهم. والذين سييييترت خطاياهم. طوبى للرجل لذي لم يحسييييب له الرب خطية
 (16:16عتر  خلص ) اب ن ر ن واطر رود  ، فرا آ ا وإ 

 
 بابة 14   -السنكسار:

 نياحة القديس فيلبس أحد الشمامسة السبعة  "
( وهو غير أحد االثنا عشر تلميذا .  5:6في مثل هذا اليوم تنيح القديس فيلبس أحد الشمامسة السبعة ) اع

كا  من أهل قيصرية فلسطين . ولما عبر الرب يسوع له المجد بتلك الجهة وعلم بها سمع هذا القديس  
وا ويشفوا المرضى كا  هذا التلميذ تعليمه فتبعه في الحال . ولما أختار الرب السبعين تلميذا  وأرسلهم لي رز 

 أحدهم ، وأختاره الرسل اإلثنا عشر واحدا من السبعة الشمامسة الذين أقامهم للخدمة .  
وقد بشر هذا الرسول في مد  السامرة وعمد أهلها . وهو الذي عمد أيضا سيمو  الساحر الذي هلك لما  

 قصد أ  يقتنى موهبة الروح القدس بالمال .  
الرب كلم فيلبس قائال "قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشييييييييليم إلى غزة التي   ثم أ  مالك

هي برية" . فقام وذهب وإذا رجل حبشييييي خصييييي وزير لكنداكة ملكة الحبشيييية كا  على جميع خزائنها . فهذا  
عياءء النبي فقال الروح كا  قد جاء إلى أورشيليم ليسيجد وكا  راجعا وجالسيا على مركبته وهو يقرأ في نبوة إشي

لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة ، فبادر إليه فيلبس وسيمعه يقرأ في سيفر إشيعياءء النبي فقال له "العلك تفهم  
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ما أنت تقرأ؟" ، فقال "كيف يم نني إ  لم يرشييييدني أحد" . وطلب فيلبس أ  يصييييعد ويجلس معه . وأما فصييييل  
ت إلى الذبح ومثل خروف صيامت أمام الذي يجزه ه ذا لم يفتح فاه الكتاب الذي كا  يقرأه فكا  "مثل شياة سييق

. في تواضييييعه انتزع قضيييياؤه وجيله من يخبر به أل  حياته تنتزع من األرض" . فأجاب الخصييييي فيلبس وقال  
"أطلب إليك عن من يقول هذا النبي ، عن نفسيييييييه أم عن واحد آخر" . ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب 

وع . وفيما هما سائرا  في الطريق أقبال على ماء ، فقال الخصي هو ذا ماء ماذا يمنع أ  أعتمد ، فبشره بيس
فقال فيلبس إ  كنت تؤمن من كل قلبك يجوز ، فأجاب وقال أنا أومن أ  يسيييييييوع هو أبن هللا ، فأمر أ  تقف  

خطف روح الرب فيلبس فلم المركبة فنزال كالهما إلى الماء فيلبس والخصيييييييي فعمده . ولما صيييييييعدا من الماء 
يبصييره الخصييي أيضييا . وذهب في طريقه فرحا ، وأما فيلبس فوجد في أشييدود . وبينما هو مجتاز كا  يبشيير  

( وطاف بالد آسييييا وكرز فيها بالبشيييارة المحيية . 40: 7،   26:  8جميع المد  حتى جاء إلى قيصيييرية)أع  
ود والسيامرة وغيرهم إلى حظيرة اإليما  . وتنيح بسيالم . وكا  له أربع بنات يبشير  معه . ورد كثيرين من اليه
 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا  . آمين .

 
مح  اطسدددب   شدددر  سددد   و  ن مح  اطسدددب  ا وإخت قه اطت     طلكون شدددر سدددً   وهو عر  مهل   نياحة القديس فيلبس

 اطس  اة وسلرون اطس حا واط ص  اطاب   
  برمهات25لقراءات أيضًا في وتقرأ هذه ا

 وفله ت   ق يل ح  اطم  ج مويلسل وقر اطاسول مح  اطسب  ا  و/ ا ب ني  ل ف  م  كا  ء اة وقسم مسم ً  
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس فريس ا أو نيسوفورس أحد السبعين رسوالً  برمهات 25

في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم فريسي ا أو نيسيوفورس أحد السيبعين رسيواًلهذا الرسيول كا  
من بنى إسيييييييييرائييل من سيييييييييبط بنييامين ، ابنيا ألبوين حيافظين للنياموس . وكيا  من اليذين تبعوا  

 المخلص وسمعوا تعاليمه وشاهدوا آياته ومعجزاته 
لة بمدينة نايين من الموت ، كا  هذا القديس حاضرا فلما أقام السيد المسيح له المجد ابن األرم

، 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. وكا  مع التالميذ فى علية صهيو   

إلنجيل فى بالد كثيرة . ثم رسم أسقفا على خورانياس . وقت حلول الروح المعزى . وقد بشر با
فعلم أهلها وأنارهم بتعليمه ووعظه ، ثم عمدهم . وبعد أ  أكمل سعيه المقدس تنيح بسالم ، 
ونال إكليل المجد السماوي وعمره سبعو  سنة . منها تسع وعشرو  سنة يهوديا . وإحدى 

 ى رسالته الثانية الىوأربعو  سنة مسيحيا ، وقد ذكره القديس بولس ف
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 ( . صالته تكو  معنا . آمين  19:  4تى  2تيموثاوس )  
 نياحة البابا متاؤس الثالث

م ( ، فى يوم سيييييبت لعازر ، تنيح    1646مارس    31ش )   1362فى مثل هذا اليوم من سييييينة  
من  البابا متاوس الثالث البطريرك المائة وهو يعرف باسيم متى الطوخى . وهو ابن أبوين مسيحيين  

ناحية طوخ النصيييييييارى بإقليم المنوفية . وكانا خائفين من هللا محبين للغرباء ، محسييييييينين للفقراء 
والمحتاجين . رزقهم هللا باالبن تادرس فأحسيييينا تربيته وأدباه ب ل أدب روحاني وعلماه كتب البيعة  

يحى الى أ  المقدسييييييية وحلت نعمة هللا على هذا االبن المبارك فانكب على الدرس والتعليم المسييييييي
حركته نعمة هللا الى السيييرة المالئكية والحياة النسيي ية فخرج من بلده وترك أهله وأقاربه وتبع قول  
المسييح له المجد ومضيى الى برية شييهيت ميزا  القلوب وترهب ب نيسية القديس العظيم أبى مقار  

، ونما في الفضييييلة    فجاهد في النسيييك والعبادة جهادا بليغا . فرسيييموه قسيييا ، فتزايد فى التقشيييف
 فأقاموه قمصا ورئيسا على الدير المذكور . 

وبعد قليل تنيح البابا يؤانس الخامس عشير البطريرك التاسيع والتسيعو  ، فاجتمع اآلباء األسياقفة  
وجماعة الكهنة و األراخنة إلختيار من يصييلح العتالء الكرسييى المرقسييى األسيي ندري وواظبوا على 

د المسيييح له المجد أ  يقيم لهم راعيا صييالحا لكي يحرس شييعبه وبإرادة الصييالة طالبين من السييي
السييييييييد المسييييييييح ، راعى الرعاة ، اتفق رأى الجميع على تقديم األب تادرس قمص دير أبى مقار  

النسييء سينة   4بطريركا . فتوجهوا إلى الدير وامسي وه قهرا وكرسيوه بطريركا باسيم متاوس في يوم  
 ش  1347

م ( . وكا  المتقدم في تكريسييييه األنبا يؤانس مطرا  السييييريا  ، فلما   1631  سييييبتمبر سيييينة 7) 
جلس هذا البابا على الكرسيى الرسيولى رعى رعية المسييح أحسين رعاية ، وكا  هدوء وسيالم على  
المؤمنين فى أيامه ، وارتاحت البيع من الشيييييدة التى كانت فيها فحسيييييده إبليس عدو الخير وحرك 

هبوا إلى الوالي بمصيير وأعلموه أ  الذي يعتلى كرسييى البطريركية كا  يدفع  عليه أعوا  السييوء فذ
للوالى ماال كثيرا . وأسيييييتمع الوالى لوشيييييايتهم ، واسيييييتدعى البابا إليه لهذا الغرض . فقام جماعة  
األراخنة وقابلوا الوالى ، فلم يسيألهم عن عدم حضيور البابا ، بل تكلم معهم في شيأ  الرسيوم التى 

بطريرك وألزمهم بإحضيييييييار أربعة آالف قرش فنزلوا من عنده وهم في غم من جراء فداحة  يدفعها ال
الغرامة ولكن هللا عز وجل شأنه الذي ال يشاء هالك أحد وضع الحنا  فى قلب رجل إسرائيلي فقام 
بيدفع المبلغ المطلوب الى الوالى ، وتعهيد ليه األراخنية برده ووزعوه عليهم الغرامية الفيادحية . فنزل  
الى الوجه القبلي لجمع المطلوب منه ، ولشيدة أيمانه وقوة يقينه فى معونة هللا تحنن قلب الشيعب 
علييه وأعطوه المطلوب عن طييب خياطر وبعيد قلييل حضييييييييير الى الوجيه البحري لكي يفتقيد رعيتيه ، 

ا منيه ، فنزل بنياحيية برميا . وأتى إلييه هنياك أهيالي ميدينية طوخ بليده ، ودعوه لزييارة النياحيية ليتبياركو 
فأجاب الطلب . وفى زمن هذا البطريرك وقع غالء عظيم فى كل أرض مصير ، لم يصير مثله قط ، 
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حتى وصيل ثمن إردب القمح الى خمسية دنانير ولم يتم نوا من شيرائه . ولم يتيسير الحصيول عليه  
دواب إال عنييد القليييل من النيياس ، حتى أكييل األهييالي الحيوانييات الميتيية ، ومنهم من أكلوا لحم اليي

فتورموا ومياتوا ، ومنهم من دقوا العظم وأكلوه ، ومنهم من كيانوا يبحثو  عن الحيب فى الكيميا  
) 0ش   1347ليلتقطه فتسيقط عليهم ويموتو  ومات خلق كثير ال يحصيى عدده ، وذلك فى سينة  

ش   1350م ( ثم اسيتمر الغالء سينتين ، وكا  والى الصيعيد وقتئذ حيدر بك . وفي سينة    1631
م ( أتى النيل بفيضيييييا  عال غمر كل أال راضيييييى وتولى الصيييييعيد فى ذاك الحين األمير    1634) 

ش ، وزرعت البالد واطمأ  الناس ،  1350على بك الدفتردارى وحضيير إليه فى شييهر بابه سيينة  
وزال كابوس الغالء ، وانخفضييييت األسييييعار . وفى تلك السيييينة أرسييييل السييييلطا  مراد الرابع مراكب  

اص مختومة بصيييييييورة خاتم سيييييييليما  ، وذكروا أنهم عثروا عليها فى خزانة  موسيييييييوقة نحاس أقر 
ألف قنطار . وأمر الوالى بسيييييي ها نقدية وإرسييييييال عوضييييييها    12قسييييييطنطين الملك ، وبلغ وزنها  

ثالثمائة ألف درهم ، فقام الوالى بتوزيع هذا النحاس بالقوة على أهالي مصيير والصييعيد بسييعر كل 
بب ذلك ضيييرر عظيم على األهالي ، كما حصيييل ضييييق عظيم فى قنطار ثمانين قرشيييا . ووقع بسييي

البلد ، وخسييييييييارة كبيرة في ثروة البالد ، مما لم ي ن له مثيل حتى أضييييييييطر أغلب الناس إلى بيع  
 ممتلكاتهم . وحصل الوالى من النحاس المذكور على أموال طائلة أرسلت الى اآلستانة 

ولما بلغ السيييلطا  أ  الباشيييا الوالى اسيييتعمل الظلم والقسيييوة فى توزيع النحاس المذكور غضيييب 
 عليه واستدعاه من مصر . ولما حضر أمر بضرب عنقه وولى غيره على مصر . 

وفى تلك السيينة أرسييل ملك أثيوبيا يطلب مطرانا . فرسييم له البابا متاوس مطرانا من أهالي أسيييوط  
حلت بهذا المطرا  أحزا  وشيدائد كثيرة أثناء وجوده هناك ، حتى عزلوه ورسيموا  وأرسيله إليه . وقد  

 بدال منه . . 
وبعد إتماما البابا زيارته الرعوية لشعب الوجه البحري ، وقبوله دعوة أهالي طوخ لزيارة بلدهم ،  

الكهنة  قام معهم من برما ميمما شطر طوخ النصارى . وعندما اقترب من الناحية استقبله جماعة 
وكافة الشعب المسيحى ، وتلقوه باإلكرام والتبجيل والتراتيل الروحية التى تليق ب رامته ، وأدخلوه 

الى البيعة بمجد وكرامة . وأقام عندهم سنة كاملة وهو يعظ الشعب ويعلمهم ولما كا  يوم السبت 
كهنة والشعب بعد إقامة  المبارك ذكرى اليوم الذي أقام فيه الرب لعازر من بين األموات اجتمع بال

القداس ، وأكل معهم وودعهم قائال بالهام الروح القدس ا  قبره سي و  فى بيعة هذه البلدة وانه  
ال يبرح طوخ وصرف الشعب وقام ليستريح فى منزل أحد الشمامسة . فلما حضر الشماس ودخل 

ى صدره مثال الصليب حجرة البابا وجده راقدا على فراشه ، وهو متجه ناحية المشرق ويداه عل
المقدس ، وقد أسلم روحه بيد الرب . فاعلموا جماعة الكهنة والشعب ، فحضروا مسرعين 

ووجدوه قد تنيح ولم يتغير منظره بل كا  وجهه يتَلأل كالشمس فأحضروا جسده المبارك الى 
. وقد أقام على البيعة وصلوا عليه بما يليق باآلباء البطاركة ودفنوه بالبيعة بناحية طوخ بلده . 
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يوًما لم يذق فيها لحما ، ولم يشرب خمرا .   23أشهر و  6سنة و    14الكرسى الرسولى مدة 
 وتتيح بشيخوخة صالحة حسنة وكاملة . لتكن صلواته وبركاته معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 
إسيييرائيل هو يعطى قوة وعزاء لشيييعبه،  عجيب هو هللا فى قديسييييه، إله  ال  -:(3,  35:  68مز)  مزمور العشيييية

 ال والصديقو  يفرحو  ويتهللو  أمام هللا، ويتنعمو  بالسرور. هلليلويا
إله إسييييرائيل هو  ويظذا ه ا ف  اطسددددددلا ن اط ي معا ه طاسددددددله فصدددددد/ وا ع  ئب   =  عجيب هو هللا في قديسيييييه

 طاسل سر ته ءوة وعزا  وفاح فرل وي هللا اط ي يب ا به ا= يعطي قوة وعزاًء لشعبه والصديقو  يفرحو  
 

  -:(20-1:10)لو إنجيل العشية
و بعد ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا و ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة و موضع    -1 "

 حيث كا  هو مزمعا ا  ياتي.
 فقال لهم ا  الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلو  فاطلبوا من رب الحصاد ا  يرسل فعلة الى حصاده. -2 
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمال  بين ذئاب.  -3 
 ال تحملوا كيسا و ال مزودا و ال احذية و ال تسلموا على احد في الطريق.  -4 
 و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت. -5 
 فا  كا  هناك ابن السالم يحل سالم م عليه و اال فيرجع الي م. -6 
ته ال تنتقلوا من بيت الى و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم ال  الفاعل مستحق اجر  -7 

 بيت. 
 و اية مدينة دخلتموها و قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. -8 
 و اشفوا المرضى الذين فيها و قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت هللا.  -9 
 و اية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها و قولوا.  -10 
 تكم ننفضه لكم و لكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت هللا. حتى الغبار الذي لصق بنا من مدين  -11 
 و اقول لكم انه ي و  لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة.   -12 
ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة في ما  -13 

 لمسوح و الرماد. لتابتا قديما جالستين في ا
 و لكن صور و صيدا ي و  لهما في الدين حالة اكثر احتماال مما لكما.  -14 
 و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية.   -15 
 الذي يسمع منكم يسمع مني و الذي يرذلكم يرذلني و الذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. -16 
 ئلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.فرجع السبعو  بفرح قا  -17 
 فقال لهم رايت الشيطا  ساقطا مثل البرق من السماء.  -18 
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 ها انا اعطي م سلطانا لتدوسوا الحيات و العقارب و كل قوة العدو و ال يضركم شيء.   -19 
 " ي السماواتو لكن ال تفرحوا بهذا ا  االرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ا  اسماءكم كتبت ف -20 

 -عا إقس طل  اطسب  ا ف  لبج ومويلسل وقر   هر   ا اطسب  ا  وهللا معا هم سا ن:
 .إشفوا المرضى الذين فيها .1
 .يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال يضرهم شئ .2
قد إقترب منكم  وعلس اطاسددل من يب دداوا بأن  . أي بيت دخلتموه فقولوا أواًل السيالم لهذا البيت  اوا اطسدد ث    .3

 .ملكوت هللا
 

قديسييييوك يباركونك، ومجد ملكك يصييييفو ، وبقوتك ينطقو ، لُيظهروا لبنى  "  -:(9-8:  144مز) مزمور باكر
 " البشر قدرتك. هلليلويا

  ز وق ب كا:
ف/ء/ ئ ل ء ل طلاب المي   ومجد ملكك يصيفو  كر  ب قك يء/ ئ ل اطسد   اطرسدلح )إي  ل ب كا(   =  قديسيوك يباركونك

ليظهروا هو إها هللا  مي   لك إسدداائ لال  وه ا    ف له  ل اطاسددل واطت     إذ مظذاوا ءوة اطرسددلح وء قته طل  طم   
 .لبني البشر قدرتك

 
  -:(51-43:1)يو إنجيل باكر

 يسوع ا  يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. في الغد اراد   -43"
 و كا  فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بطرس.   -44 
فيلبس وجد نثنائيل و قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس و االنبياء يسوع ابن يوسف    -45 

 الذي من الناصرة. 
  و  شيء صالح قال له فيلبس تعال و انظر. فقال له نثنائيل امن الناصرة يم ن ا  ي  -46 
 و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال غش فيه.   -47 
 قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب يسوع و قال له قبل ا  دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك.   -48 
 نت ملك اسرائيل.اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن هللا ا -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 اال  ترو  السيييماء مفتوحة و مالئكة هللا يصيييعدو  و ينزلو  على   -51 

 " ابن االنسا 
ا  ا ان /س ع دددددا  م   ف لبج اط ي يات ل ه  ا  يل حته  فصدددددل ه ا اني  ل عا دعوة ف لبج تلر   اطرسدددددلح وه  

 ه ا اط وث فذو  ا اط ر  س   ط ا اط /لس  إخت قي ه ا اط صل طت  به اءسر   
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  -:(7:3-11:2)تي البولس
 (15-11:2)تي

 النه قد ظهرت نعمة هللا المخلصة لجميع الناس.  -11"
 ية و نعيش بالتعقل و البر و التقوى في العالم الحاضر. معلمة ايانا ا  ننكر الفجور و الشهوات العالم  -12 
 منتظرين الرجاء المبارك و ظهور مجد هللا العظيم و مخلصنا يسوع المسيح.  -13 
 الذي بذل نفسه الجلنا لكي يفدينا من كل اثم و يطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في اعمال حسنة.  -14 
 " ستهن بك احد.تكلم بهذه و عظ و وبخ ب ل سلطا  ال ي -15 

 (7-1:3)تي
 ذكرهم ا  يخضعوا للرياسات و السالطين و يطيعوا و ي ونوا مستعدين لكل عمل صالح. -1 "
 و ال يطعنوا في احد و ي ونوا غير مخاصمين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس.  -2 
الننا كنا نحن ايضا قبال اغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات و لذات مختلفة عائشين في   -3 

 الخبث و الحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا.
 و لكن حين ظهر لطف مخلصنا هللا و احسانه. -4 
 ال باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني و تجديد الروح القدس. -5 
 الذي س به بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. -6 
 " حتى اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة االبدية -7 

 .ثانيبرحمته خلصنا بغسل الميالد ال: اط وطجعا اطر رود   ف   
 يا  عرل اطاسل ت لم هذ ه وعا وو/خ بكل سلا ن  وف  اط وطج

 
  -:(13-5:5يو1) الكاثولي و  

 من هو الذي يغلب العالم اال الذي يؤمن ا  يسوع هو ابن هللا.  -5 "
هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح ال بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد ال   -6 

 الروح هو الحق.
 فا  الذين يشهدو  في السماء هم ثالثة االب و الكلمة و الروح القدس و هؤالء الثالثة هم واحد. -7 
 و الدم و الثالثة هم في الواحد. و الذين يشهدو  في االرض هم ثالثة الروح و الماء -8 
 ا  كنا نقبل شهادة الناس فشهادة هللا اعظم ال  هذه هي شهادة هللا التي قد شهد بها عن ابنه.  -9 
من يؤمن بابن هللا فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق هللا فقد جعله كاذبا النه لم يؤمن بالشهادة   -10 

 التي قد شهد بها هللا عن ابنه. 
 و هذه هي الشهادة ا  هللا اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه.   -11 
  من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن هللا فليست له الحياة -12 
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 ".كتبت هذا الي م انتم المؤمنين باسم ابن هللا لكي تعلموا ا  لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن هللا -13
 .هذا هو الذي جاء بماء ودم وروح يسوع المسيح: اط   وطلكون    فعا اطر رود   

  -:(39-26:8)أع اإلبركسيس
ثم ا  مالك الرب كلم فيلبس قائال قم و اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من اورشليم الى غزة   -26"

 التي هي برية. 
فقام و ذهب و اذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كا  على جميع خزائنها فهذا كا  قد   -27 

 جاء الى اورشليم ليسجد. 
 و كا  راجعا و جالسا على مركبته و هو يقرا النبي اشعياء.   -28 
 فقال الروح لفيلبس تقدم و رافق هذه المركبة.   -29 
 فبادر اليه فيلبس و سمعه يقرا النبي اشعياء فقال العلك تفهم ما انت تقرا.  -30 
 فقال كيف يم نني ا  لم يرشدني احد و طلب الى فيلبس ا  يصعد و يجلس معه.   -31 
و اما فصل الكتاب الذي كا  يقراه فكا  هذا مثل شاة سيق الى الذبح و مثل خروف صامت امام الذي   -32 

 يفتح فاه. يجزه ه ذا لم
 في تواضعه انتزع قضاؤه و جيله من يخبر به ال  حياته تنتزع من االرض.  -33 
 فاجاب الخصي فيلبس و قال اطلب اليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه ام عن واحد اخر.  -34 
 ففتح فيلبس فاه و ابتدا من هذا الكتاب فبشره بيسوع.  -35 
 بال على ماء فقال الخصي هوذا ماء ماذا يمنع ا  اعتمد.و فيما هما سائرا  في الطريق اق   -36 
 فقال فيلبس ا  كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فاجاب و قال انا اؤمن ا  يسوع المسيح هو ابن هللا.   -37 
  فامر ا  تقف المركبة فنزال كالهما الى الماء فيلبس و الخصي فعمده -38 

 ".فلم يبصره الخصي ايضا و ذهب في طريقه فرحا و لما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس -39
  الخصى الحبشييا  ف لبج   ر      انها سلجفعا اطر رود   

.وذهب في طريقه فرحاً يت ئج اطر رود   مي اط اح ب طر رود     انها سلجوف  
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            اليوم الثاني والعشرو  من شهر بابه

 شهادة القديس لوقا اإلنجيلي 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (3-1: 104مز)
 (6-1:9)لو
 (25, 23: 67مز)

 (10-5:17)لو
 (18-2:4)كو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (22-15:3بط1)
 (14-1:1)أع

 (2, 1: 95مز)
 (20-1:10)لو

 
  -:(20-1:10)لو إنجيل القداس

و بعد ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا و ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة و موضع    -1 "
 حيث كا  هو مزمعا ا  ياتي.

 فقال لهم ا  الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلو  فاطلبوا من رب الحصاد ا  يرسل فعلة الى حصاده. -2 
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمال  بين ذئاب.  -3 
 ال تحملوا كيسا و ال مزودا و ال احذية و ال تسلموا على احد في الطريق.  -4 
 و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت. -5 
 فا  كا  هناك ابن السالم يحل سالم م عليه و اال فيرجع الي م. -6 
و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم ال  الفاعل مستحق اجرته ال تنتقلوا من بيت الى  -7 

 بيت. 
 ا يقدم لكم.و اية مدينة دخلتموها و قبلوكم فكلوا مم -8 
 و اشفوا المرضى الذين فيها و قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت هللا.  -9 
 و اية مدينة دخلتموها و لم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها و قولوا.  -10 
 حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم و لكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت هللا.  -11 
 و اقول لكم انه ي و  لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة.   -12 
نوعة في ما ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا النه لو صنعت في صور و صيدا القوات المص -13 

 لتابتا قديما جالستين في المسوح و الرماد. 
 و لكن صور و صيدا ي و  لهما في الدين حالة اكثر احتماال مما لكما.  -14 
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 و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية.   -15 
 ذي ارسلني.الذي يسمع منكم يسمع مني و الذي يرذلكم يرذلني و الذي يرذلني يرذل ال -16 
 فرجع السبعو  بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.  -17 
 فقال لهم رايت الشيطا  ساقطا مثل البرق من السماء.  -18 
 ها انا اعطي م سلطانا لتدوسوا الحيات و العقارب و كل قوة العدو و ال يضركم شيء.   -19 
 " م بل افرحوا بالحري ا  اسماءكم كتبت في السماواتو لكن ال تفرحوا بهذا ا  االرواح تخضع لك -20 

 ب ب ( 14عا إقس طل  اطسب  ا قسواًل  )قاجع إي  ل اط  ل  يوث 
 

سيبحوا الرب تسيبيحًاجديدًا، سيبحوا الرب يا كل األرض، سيبحوا الرب " -:(2, 1:  95مز)  مزمور إنجيل القداس
 " وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخالصه. هلليلويا

 ه ا   ن عرل اطاسل = سبحوا الرب وباركوا إسمه . بشروا من يوم إلى يوم بخالصه. أخبروا في األمم بمجده
 

 بابة 22   -السنكسار:
 إستشهاد القديس لوقا اإلنجيلي  "

في مثل هذا اليوم إسيييييتشيييييهد القديس لوقا اإلنجيلي الطبيب . وهو من السيييييبعين رسيييييواًلالذين ورد ذكرهم في  
اإلصييييحاح العاشيييير من إنجيله . وكا  مصيييياحبًاللقديسييييين بطرس و بولس وكا  ي تب أخبارهما . وبعد نياحة  
هذين الرسييولين م ث هذا القديس يبشيير في نواحي رومية . فاتفق عابدو األوثا  واليهود فيما بينهم وتوجهوا  

أمر بإحضياره . ولما علم القديس لوقا  إلى نيرو  الملك ووشيوا له بأنه قد رد بسيحره جماعة كثيرة إلى تعليمه ف
بذلك أعطى ما كا  عنده من الكتب لرجل صيييييييياد وقال له "احتفظ بهذه عندك فإنها تنفعك وتريك طريق هللا" . 
ولما مثل أمام نيرو  الملك قال له الملك "إلى متى تضيل الناس ؟" ، فأجابه القديس "انا لسيت سياحرا ، ولكني  

 الحي" . فأمر إ  يقطع سييياعده األيمن قائال "اقطعوا هذه اليد التي كانت تعلم" رسيييول يسيييوع المسييييح ابن هللا
فقيال ليه القيديس "نحن ال نكره الموت واالنطالق من العيالم ولكي تعرف قوة سيييييييييييدي" تنيأول ييده المقطوعية  

ه ، والصييقها في م انها فالتصييقت ، ثم فصييلها فانفصييلت . فتعجب الحاضييرو  . عند ذلك آمن الوزير وزوجت
وجمع كثير قيل إ  عددهم مائتا  وسيت وسيبعين ، فكتب الملك قضييتهم وأمر با  تؤخذ رؤوسيهم مع الرسيول 
لوقا . وه ذا تمت شيهادتهم . وجعل جسيد القديس في كيس شيعر والقي في البحر . وبتدبير هللا قذفته األمواج  

لقديس إنجيله المنسوب إليه وكذلك سفر  إلى جزيرة ، فوجده رجل مؤمن ، فأخذه وكفنه ودفنه . وقد كتب هذا ا
 " أعمال الرسل موجها القول لتلميذه ثاؤفيلس الذي كا  من األمم . ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 
وهو  ا اطسب  ا قسواًل  و/   إست ذ د هوطج واط ي   ن ياافمه ظل يب ا ف  يواح  قو ل     شهادة لوقا اإلنجيلي

 إطس من إست ذ  علس ي  ي اون 
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 وهذه القراءات تقرأ في األيام التالية:
 

 السنكسار اليوم
 نقل جسد القديس تيطس أسقف كريت الى القسطنطينية كيهك18

العظيم تيطس الرسيييييول تلميذ القديس بولس الرسيييييل ، من في مثل هذا اليوم نقل جسيييييد القديس 
كريت إلى مدينة القسييييييييطنطينية ، بأمر الملك البار قسييييييييطنطين الكبير ، الذي لما تقلد الملك من 
السيييييييييد المسيييييييييح ، وجه عنايته إلى االهتمام بأمور الكنائس التي في مملكته ، وتجميلها بإبداع  

س القسيييطنطينية كرسيييي المملكة ، فقد أراد إ  يجملها الرسيييوم والجواهر الغالية ، خصيييوصيييا كنائ
أيضيييا بالجواهر الروحانية وصيييار يجمع أجسييياد الرسيييل القديسيييين ، وما يعثر عليه من أعضييياء  
الشيهداء الم رمين ، ولما سيمع با  جسيد الرسيول تيطس بمدينة كريت ، أرسيل بعضيا من رؤسياء 

القسييطنطينية ، وبني له هي ال جميال ، ووضييعوه  الكهنة إلى هناك ، فحملوه بالتبجيل وأتوا به إلى  
في تابوت دأخل الهي ل ، وقد شييرف هللا هذا الرسييول بظهور آيات كثيرة من أعضييائه المقدسيية ،  
منها انه لما حملوا تابوته ليدخلوا به إلى الهي ل ، حدث إ  وقع على قدم أحد الحاملين فكسيرها ،  

أيقونية القيديس ، ودهن منيه قيدميه وربطهيا ، ثم قضيييييييييى فيأخيذ الرجيل من زييت القنيدييل المعلق أميام 
ليلتيه بيالكنيسييييييييية بجوار التيابوت ألنيه عجز عن اليذهياب إلى منزليه ، وفي الصيييييييييبياح عيادت قيدميه  
صييييييحيحة وعليها فقط آثار الدماء ، فتعجب هو وكل من رآه ، وغسييييييل الدم ومشييييييي على رجليه 

اإلليه الواحيد ، ومحيدثيا بهيذه األعجوبية ،    كيالعيادة من غير آلم ، ممجيدا االب واالبن والروح القيدس
 صالته تكو  معنا آمين .

 إستشهاد القديس ياروكالس وفليمو  
في هذا اليوم نعيد بتذكار القديسيييين ياروكالس الشيييهيد و فليمو  القس المتوحد . صيييالته تكو  

 معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 السبعين رسوالً إستشهاد القديس أغابوس أحد  أمشير 4

في مثل هذا اليوم إسييييتشييييهد القديس أغابوس أحد السييييبعين رسييييواًل، الذين أختارهم الرب لي رزوا  
أمياميه . وكيا  مع التالمييذ االثني عشييييييييير في عليية صيييييييييهيو  ، وامتَل من مواهيب الروح القيدس  

يمو  أياما  المعزي ، ونال نعمة النبوة ، كما يخبرنا سييييييييفر أعمال الرسييييييييل بقوله " وبينما نحن مق
كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسييييييمه أغابوس . فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسييييييه 
ورجليه وقال : هذا يقوله الروح القدس " الذي له هذه المنطقة ه ذا سييييربطه اليهود في أورشيييليم 

 ويسلمونه إلى أيدي األمم " . وقد تمت هذه النبوة . 
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عظيم بالمسييي ونة كلها . وقد تم ذلك في أيام كلوديوس قيصييير , ثم و تنبأ أيضيييا عن حدوث جوع 
كرز ببشيييييارة اإلنجيل مع الرسيييييل القديسيييييين . وطاف بالدا كثيرة معلما وهاديا حتى رد كثيرين من 
اليهود واليونانيين إلى معرفة السييييييد المسييييييح وطهرهم بالمعمودية المحيية ، فقبض عليه اليهود 

ثم وضيعوا في عنقه حبال وجروه خارج المدينة حيث رجموه بالحجارة إلى  بأورشيليم وضيربوه كثيرا ، 
إ  اسييييلم روحه الطاهرة . عند ذلك نزل نور من السييييماء راه الجمع الحاضيييير كأنه عمود متصييييال 
بجسيييده وبالسيييماء . أبصيييرت ذلك امرأة يهودية فقالت : حقا إ  هذا الرجل بار ، وصييياحت بأعلى  

منة باله هذا القديس ، فرجموها أيضيييا . وتنيحت ودفنت معه في  صيييوتها قائلة : انا مسييييحية مؤ 
 مقبرة واحدة . 

 صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 

اعترفوا للرب وادعوا باسييييييمه، نادوا فى األمم بأعماله، سييييييبحوه وحدثوا ال  -:(3-1:  104مز) مزمور العشييييييية
 ال القدوس. هلليلويابجميع عجائبه، افتخروا باسمه 

 ه ا عرل اطاسل = إعترفوا للرب وإدعوا بإسمه. نادوا في األمم بأعماله
 

  -:(6-1:9)لو إنجيل العشية
 و دعا تالميذه االثني عشر و اعطاهم قوة و سلطانا على جميع الشياطين و شفاء امراض.  -1 "
 و ارسلهم لي رزوا بملكوت هللا و يشفوا المرضى. -2 
 و قال لهم ال تحملوا شيئا للطريق ال عصا و ال مزودا و ال خبزا و ال فضة و ال ي و  للواحد ثوبا . -3 
 و اي بيت دخلتموه فهناك اقيموا و من هناك اخرجوا. -4 
 ار ايضا عن ارجلكم شهادة عليهم.و كل من ال يقبلكم فاخرجوا من تلك المدينة و انفضوا الغب -5 
 " فلما خرجوا كانوا يجتازو  في كل قرية يبشرو  و يشفو  في كل موضع -6 

 عا إقس طل  ان /  ع ا واطسلا ن اط ي معا ه اطاب 
من ِقبِله رأوا مسالكك يا هللا، مسالك إلهي، فى الكنائس باركوا هللا، والرب   "  -:(25,  23:  67مز)  مزمور باكر

 "ينابيع إسرائيل. هلليلويامن 
ح ا ءاع ي اون ذقًا طوء  مع د طوء  طصدددددددددددددمذ   م ع د وءا ذ  فآ ا  ئ ي فأ ا =  من قلبه رأوا مسيييييييييالكك يا هللا

ي اون بماع قءد هذم جرل دً   وهد ا تا  ق طرد  جد   ف  اني  دل عا اطر  زاي اطت  يؤيد  هذد  هللا اطاسددددددددددددددل ط/ ددددددددددددددا  
 ان ر ن 

 
  -:(10-5:17)لو إنجيل باكر

 فقال الرسل للرب زد ايماننا.  -5 "
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فقال الرب لو كا  لكم ايما  مثل حبة خردل لكنتم تقولو  لهذه الجميزة انقلعي و انغرسي في البحر   -6 
 فتطيع م. 

 و من منكم له عبد يحرث او يرعى يقول له اذا دخل من الحقل تقدم سريعا و اتكئ.  -7 
منطق و اخدمني حتى اكل و اشرب و بعد ذلك تاكل و تشرب  بل اال يقول له اعدد ما اتعشى به و ت -8 

 انت.
 فهل لذلك العبد فضل النه فعل ما امر به ال اظن. -9 
 كذلك انتم ايضييا متى فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالو  الننا انما عملنا ما كا  يجب علينا  -10 
" 

 ه ا طلب اطاسل وطلب  ل خ دث ط ءرا ف  خ  ته = فقال الرسل للرب زد إيماننا
 اطاب   ا  طاسله ءوة عرل اط   ئب ط/ ا ان ر ن = تقولو  لهذه الجميزة إنقلعي

 علس اطاسل و ل اط  اث مال  ال وا قاح  علس اءقض = وإخدمني.. بعد ذلك تأكل وتشربتمنطق 
 ه ا  ر/ع اط  اي   = متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالو  

إذًا علس  ل اط  اث مال يتوء وا اطل ة واطسدددددداوق ه/  علس اءقض، هل     وا بكل ءوتذم ف  تواضددددددع شدددددد عايا من  
  وطلس   /ذم و   هم سو  ع    با طون اطموة  ا هللا

 
  -:(18-2:4)كو البولس

 واظبوا على الصالة ساهرين فيها بالش ر.   -2 "
مصلين في ذلك الجلنا نحن ايضا ليفتح الرب لنا بابا للكالم لنتكلم بسر المسيح الذي من اجله انا موثق  -3 

 ايضا. 
 كي اظهره كما يجب ا  اتكلم.  -4 
 اسلكوا بح مة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. -5 
 وا كل واحد.لي ن كالم م كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ا  تجاوب -6 
 جميع احوالي سيعرفكم بها تيخي س االخ الحبيب و الخادم االمين و العبد معنا في الرب.  -7 
 الذي ارسلته الي م لهذا عينه ليعرف احوالكم و يعزي قلوب م. -8 
 مع انسيمس االخ االمين الحبيب الذي هو منكم هما سيعرفانكم ب ل ما ههنا. -9 
لماسور معي و مرقس ابن اخت برنابا الذي اخذتم الجله وصايا ا  اتى الي م  يسلم علي م ارسترخس ا  -10 

 فاقبلوه. 
و يسوع المدعو يسطس الذين هم من الختا  هؤالء هم وحدهم العاملو  معي لملكوت هللا الذين    -11 

 صاروا لي تسلية. 
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ات لكي تثبتوا كاملين و يسلم علي م ابفراس الذي هو منكم عبد للمسيح مجاهد كل حين الجلكم بالصلو   -12 
 ممتلئين في كل مشيئة هللا. 

 فاني اشهد فيه ا  له غيرة كثيرة الجلكم و الجل الذين في الودكية و الذين في هيرابوليس.   -13 
 يسلم علي م لوقا الطبيب الحبيب و ديماس.   -14 
 يته. سلموا على االخوة الذين في الودكية و على نمفاس و على الكنيسة التي في ب -15 
و متى قرئت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرا ايضا في كنيسة الالودكيين و التي من الودكية تقراونها   -16 

 انتم ايضا.
 و قولوا الرخبس انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها.   -17 
سيي من رومية بيد تيخي س  السيالم بيدي انا بولس اذكروا وثقي النعمة مع م امين كتبت الى اهل كولو   -18 

 " و انسيمس
ويسدرع عا ضداوقة صد ت/  ط/  ح  . يسيلم علي م لوقا الطبيب الحبيبي   ه/  ذ ا طوء   راافق ط وطج اطاسدول  

كونوا مواظبين على الصيالة. سياهرين فيها بالشي ر. مصيلين بذلك ألجلنا نحن أيضيًا لكي يفتح  اط اانة واط      
  .للكالم لنتكلم بسر المسيحهللا لنا بابًا 

 
  -:(22-15:3بط1) الكاثولي و  

بل قدسوا الرب االله في قلوب م مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي في م   -15"
 بوداعة و خوف.

و لكم ضمير صالح لكي ي و  الذين يشتمو  سيرتكم الصالحة في المسيح يخزو  في ما يفترو     -16 
 كفاعلي شر. علي م

 ال  تالم م ا  شاءت مشيئة هللا و انتم صانعو  خيرا افضل منه و انتم صانعو  شرا.  -17 
فا  المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى هللا مماتا في    -18 

 الجسد و لكن محيى في الروح. 
 التي في السجن. الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح -19 
اذ عصت قديما حين كانت اناة هللا تنتظر مرة في ايام نوح اذ كا  الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلو   -20 

 اي ثماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن اال  اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن هللا   -21 

 بقيامة يسوع المسيح. 
 " الذي هو في يمين هللا اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و قوات مخضعة له -22 

هللج  ء ايا طل ددتروا اط  اث واطاسددل  ط ا  اله  ومن ُيذل وج إ= ولكم ضيمير صيالح لكي يخزى الذين يتكلمو  علي م
  اله  من  كون اط  اث ه  طوث حتس ال ت  ق اط     
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  -:(14-1:1)أع اإلبركسيس
 الكالم االول انشاته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله و يعلم به. -1 "
 رهم. الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختا -2 
الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تالم و هو يظهر لهم اربعين يوما و يتكلم عن االمور   -3 

 المختصة بملكوت هللا. 
 و فيما هو مجتمع معهم اوصاهم ا  ال يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد االب الذي سمعتموه مني. -4 
 فستتعمدو  بالروح القدس ليس بعد هذه االيام ب ثير. ال  يوحنا عمد بالماء و اما انتم  -5 
 اما هم المجتمعو  فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل.  -6 
 فقال لهم ليس لكم ا  تعرفوا االزمنة و االوقات التي جعلها االب في سلطانه.  -7 
لكنكم ستنالو  قوة متى حل الروح القدس علي م و تكونو  لي شهودا في اورشليم و في كل اليهودية و  -8 

 السامرة و الى اقصى االرض.
 . و لما قال هذا ارتفع و هم ينظرو  و اخذته سحابة عن اعينهم -9 
 و فيما كانوا يشخصو  الى السماء و هو منطلق اذا رجال  قد وقفا بهم بلباس ابيض.  -10 
و قاال ايها الرجال الجليليو  ما بالكم واقفين تنظرو  الى السماء ا  يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى   -11 

 السماء سياتي ه ذا كما رايتموه منطلقا الى السماء. 
شليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتو  الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر  حينئذ رجعوا الى اور  -12 

 سبت.
و لما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمو  فيها بطرس و يعقوب و يوحنا و اندراوس و فيلبس    -13 

 و توما و برثولماوس و متى و يعقوب بن حلفى و سمعا  الغيور و يهوذا اخو يعقوب. 
  كلهم كانوا يواظبو  بنفس واحدة على الصالة و الطلبة مع النساء و مريم ام يسوع و مع اخوته  هؤالء  -14 
" 

يا  إهتر ث اطاب هاع ته  فم لر   . السماءبعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين إختارهم.. .. صعد إلى  
ف  ي  ح  . يواظبو  على الصالة بنفس واحدة ص   طلسر   يوص  اطاسل بأن يذتروا بك/لسته  ويا  اطاسل 

طل     ه ون ص ة 
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           اليوم السابع والعشرو  من شهر بابه 
 إستشهاد أنبا مقار أسقف إدكو

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (1: 111مز)
 (23-14:25)مت

 (7,1: 131مز)
 (23-17: 6لو)

 (31-17:11)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 

 (21-12:1)يع
 (20-11:19)أع

 (1,1: 1مز)
 (16:5-23:4)مت

 
  -:(16:5-23:4)مت إنجيل القداس

 (25-23:4)مت
مجامعهم و ي رز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض و كل  و كا  يسوع يطوف كل الجليل يعلم في  -23 "

 ضعف في الشعب.
فذاع خبره في جميع سورية فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض و اوجاع مختلفة و    -24 

 المجانين و المصروعين و المفلوجين فشفاهم.
 " فتبعته جموع كثيرة من الجليل و العشر المد  و اورشليم و اليهودية و من عبر االرد . -25 

 (16-1:5)مت
 الجبل فلما جلس تقدم اليه تالميذه.  و لما راى الجموع صعد الى  -1 "
 ففتح فاه و علمهم قائال. -2 
 طوبى للمساكين بالروح ال  لهم ملكوت السماوات. -3 
 طوبى للحزانى النهم يتعزو . -4 
 طوبى للودعاء النهم يرثو  االرض. -5 
 طوبى للجياع و العطاش الى البر النهم يشبعو . -6 
 طوبى للرحماء النهم يرحمو . -7 
 طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينو  هللا.  -8 
 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء هللا يدعو .  -9 
 طوبى للمطرودين من اجل البر ال  لهم ملكوت السماوات. -10 
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 وكم و قالوا علي م كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين.طوبى لكم اذا عيروكم و طرد -11 
 افرحوا و تهللوا ال  اجركم عظيم في السماوات فانهم ه ذا طردوا االنبياء الذين قبلكم. -12 
انتم ملح االرض و لكن ا  فسد الملح فبماذا يملح ال يصلح بعد لشيء اال ال  يطرح خارجا و يداس  -13 

 من الناس.
 الم ال يم ن ا  تخفى مدينة موضوعة على جبل.انتم نور الع -14 
 و ال يوقدو  سراجا و يضعونه تحت الم يال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت.   -15 
 "فليضئ نوركم ه ذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة و يمجدوا اباكم الذي في السماوات -16 

أنتم ملح األرض.. أنتم نور العالم فليضيييئ  اطم  ج و/قل  اطم  سدددد ا      ُ مام ه ا اني  ل طر  ج   فله عا صدددد  ي 
وعا ت ه ا اط ددلا ن ضدد  . نوركم ه ذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسينة ويمجدوا أباكم الذي في السيموات

و  ن   طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا علي م كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين.ها ذ ي( يسرع  27مهو  م ق )
 مهو  م ق مسمف إد و يبك  ط ا    شعبه وط طك يسرع ه/  طو/س طل يا ي/وحون اآلن ءيذم يت زون 

طوبى للرجل، الذي لم يسيلك فى مشيورة المنافقين، وفى طريق الخطاة  " -:(1,1:  1مز)  مزمور إنجيل القداس
 " لم يقف، وفى مجلس المستهزئين لم يجلس. هلليلويا

 ه ه عا  ل اءهااق اط يا يات ل هذم هذ ه اطماا اي = طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين
 

 بابة 27   -السنكسار:
 أسقف فاو بأدكو إستشهاد القديس م اريوس  "

في مثل هذا اليوم إسييتشييهد االب المغبوط القديس مقاريوس أسييقف إدكو . وقد تم فيه كالم النبي داود "طوبى 
للرجل الذي لم يتبع مشييييييورة المنافقين . ولم يقف في طريق الخطاة . ولم يجلس في مجالس المسييييييتهزئين ، 

" . هذا القديس هو الذي حفظ وصييييية سيييييده ،  لكن في ناموس الرب مسييييرته وفي ناموسييييه يلهج نهارا وليال
وتياجر بيالوزنية فربح ، فكم من اآلييات والعجيائيب آجراهيا هللا على ييدييه ، منهيا انيه لميا كيا  في ميدينية إدكو كيا  
عندما يصيييعد على المنبر ليعظ الشيييعب ي ثر من الب اء ، ولما سيييأله بعض تالميذه عن سيييبب ب ائه ، قال له 

وأعمالهم الرديئة ، وذات مرة رأى السييييييد المسييييييح في الهي ل والمالئكة يقدمو  له   كا  ينظر خطايا الشيييييعب
أعمال الشيعب واحدا فواحدا ، وسيمع صيوتا يقول "لماذا تتوانى يا أسيقف عن وعظ شيعبك " فقال " يا رب انهم  

سيييهم" . ولما  ال يقبلو  كالمي" . فقال يجب على األسيييقف إ  يعظ الشيييعب ، فا  قبلوا ، وإال فدمهم على رؤو 
دعوه للذهاب إلى مجمع خلقيدونية مع االب ديسيييييقورس ووصيييييال إلى قصييييير الملك منعه الحجاب من الدخول 
لحقارة ملبسييييه حتى عرفهم االب ديسييييقورس انه أسييييقف إدكو . ولما دخل وسييييمع قول المخالفين في السيييييد 

المحافظة على اإليما   المسيييييييح ، حرم الملك في المجمع وقد اسييييييتعد إ  يسييييييلم نفسييييييه للموت في سييييييبيل  
األرثوذكسيي ، فنفوه مع االب ديسيقورس إلى جزيرة غاغرا ، ومن هناك أرسيله االب ديسيقورس مع تاجر مؤمن  
إلى اإلسيي ندرية قائال له "إ  لك هناك إكليل شييهادة" . فلما وصييل إلى مدينة اإلسيي ندرية واتفق وصييول رسييول  
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لقائلة بالطبيعتين ، وقد أوصيييياه الملك قائال با  من ي تب اسييييمه  الملك ب تاب فيه األمانة الجديدة الخلقدونية ا
أوال على هذه األمانة يصيير بطريركا على المدينة . فكا  بالمدينة مقدم القسيوس اسيمه بروتاريوس ، وقد أخذ 
الكتاب لي تب اسيييمه أوال ، فذكره القديس مقاريوس األسيييقف بالقول الذي قاله له االب ديسيييقورس عند ذهابه  

ى المجمع وهو "انك سيتسيتولي على كنيسيتي بعدي . فتذكر الكالم وتوقف عن الكتابة فلما علم رسيول الملك إل
إ  األسييقف غير موافق على أمانة الملك ، ولم ي تب اسييمه ايضييا وثب على األسييقف وركله فتنيح على األثر  

أليشييييع النبي ، فتحقق بذلك ما ونال إكليل الشييييهادة . وأخذه المؤمنو  ودفنوه مع جسييييدي يوحنا المعمدا  و 
قاله هذا  القديسييا  في الرؤيا بهذا االب األسييقف ، إ  جسييده سييي و  مع جسييديهما ، وقد انتقل إلى السيييد 

 " المسيح فائزا بإكليل المجد . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
يبك  ط ا    شدعبه   تواضدع ف   لبسده  بال إ ر ن    وهو ء  ج صد يع ع  ئب  أنبا مقار أسيقف إدكوإسدت دذ د  

 حاث اطرلك اطرذاطق ف/  ه  ع اءب ديوسموقور إطس جزياة ج جاا  وإست ذ  ف  انسك/ قي  
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 نياحة أنبا إبرام رفيق جورجي بشيهات طوبه 9
 نياحة القديس أبولو المتشبه بالمالئكة أمشير 5
 نياحة أبو مقار الكبير أب الرهبا  برمهات 27
 نياحة القديس جورجي رفيق القديس إبرام. بشنس 18
 األنبا بيشوي كوكب البرية.نياحة  أبيب 8
 نياحة القديس م اريوس اإلس ندري أب القاللي  أبيب 14
 تذكار إعادة جسد القديس م اريوس إلى ديره في شيهيت. مسرى 19
 
 

 السنكسار اليوم
 جورجىنياحة القديس أنبا أبرآم رفيق األنبا  طوبه 9

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أبرآم . وكا  أبوه رجال وحوما محبا للمساكين ، ولصالحه وتقواه  
كانوا يودعو  لديه حاصالت القري التي بجواره مع محصول قريته ايضا . واتفق حصول غالء  
في ارض مصر ، فوزع جميع ما عنده على المحتاجين . أما أمه فكانت تعيش في خوف هللا ، 

فحسدها الشيطا  وأثار عليها رجال شريرا ، وشي بها إلى الفرس فسبوها إلى بالدهم . وذات ليلة  
رأت في رؤيا الليل من يقول لها : ستعودين إلى وطنك وقد تم لها ذلك بعد قليل وعادت إلى  
هب  وطنها . ولما توفي زوجها ، أرادت ا  تزوج ابنها أبرآم ، فأبى وأعرب لها عن رغبته في التر 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع والعشرون من شهر بابة( 

 

 
144 

، ففرحت بذلك . ولما هم بتركها ودعته إلى خارج البلد ، ة رفعت يديها إلى السماء وصلت قائلة  
: اقبل مني يارب هذا القربا  . ومضى أبرآم إلى برية شيهيت حيث ترهب عند القديس يؤانس  
  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  
وأسرع ساجدا ، فبارك عليه وصعد إلى السماء . وظلت هذه العالمة في سقف القالية تذكار لذلك 

 . وكا  مس نه بجانب أبيه الروحاني األنبا يؤانس ، وهي القالية المعروفة ببجيح . وكا  مالك
الرب يزوره من حين ألخر ويعزيه . واتفق له ما استدعي ذهابه إلى جبل اوريو  ، وهناك اجتمع  
بالقديس جاورجه فستصحبه معه إلى جبل شيهيت وس نا في تلك القالية إلى يوم ناحتهما . ولما  

لهية تنيح األنبا يؤانس مرض األنبا أبرآم ثماني عشر سنة . ولما قربت ساعته تنأول األسرار اإل 
ثم حضر إليه بالروح أبوه األنبا يؤانس وعرفه ا  السيد المسيح قد اعد له وليمة سمائية . وتنيح  

 بسالم وهو ابن ثمانين سنة ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس أبا فيس

أعمال األشمونيين ) قرية  في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس أبا فيس . كا  من أهل أدنا من 
تابعة لمركز ملوي محافظة المنيا ( رباه والداه تربية مسيحية وبعد نياحتهما عبر النيل إلى ناحية 

الشرق وجاء إلى القديس أباهور "أبو الكنوز" بجبل العمود ) جبل سوادة ( فاستقبله القديس 
س يات كثيرة بال ملل حتى دعوه أباهور فرحا وألبسه اس يم الرهبنة . فاجهد أبا فيس نفسه بن

الصبور . وبعد نياحة أبيه الروحي أباهور . قام وعبر النهر إلى ناحية الغرب وانفرد في العبادة 
في م ا  على الشاطئ الغربي للنيل . وفي ذات يوم ظهر له السيد المسيح وأعطاه السالم ثم  

البناء . فاجتمع حوله حوالي مائة  حدد له أساس كنيسة وم ا  مجمع الرهبا  . وأمره أ  يبدأ ب
أخ وبنوا مجمع الرهبا  والكنيسة .وكا  أبافيس أبا روحيا لهم . وقد أحتمل حروبا كثيرة من  

الشيطا  وكا  ينتصر عليه بقوة هللا . وفي أوأخر حياته انفرد هو أحد تالميذه في م ا  يدعي  
تلميذه الجسد الطاهر وأتي به إلى جبل الملح وهناك أكمل جهاده الصالح وتنيح بسالم . فأخذ 

مجمع الرهبا  حيث دفنوه بإكرام عظيم . وقد ظهرت عجائب وأشفيه كثيرة من جسده الطاهر 
وكانت هذه المنطقة تدعي قديما منية بني خصيب ثم صارت تدعي منية أبو فيس وقد حلت  

بنا المجد دائًما أبديا محلها مدينة المنيا حاليا ، بركة صلوات القديس أبا فيس فلتكن معنا ولر 
 أمين .

 شيوخ شيهيت 49نقل أعضاء  أمشير 5
في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نقل أعضاء التسعة واألربعين شهيدا شيوخ شيهيت وذلك 
عندما أعاد البابا بنيامين األول البطريرك الثامن والثالثين تكفينهم وتحنيطهم ودفنهم في وسط  
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اليوم عيدا لنقل أجسادهم وقد ظلت الرفات الطاهرة في هذه البيعة حتى  الكنيسة وثبت هذا 
تصدعت فأحتفظ الرهبا  باألجساد في إحدى القاللي إلى أ  بني لهم المعلم إبراهيم الجوهري 

م الزالت أجسادهم بها إلى هذا اليوم وهي بدير القديس 1732كنيسة خاصة بهم في سنة  
 يوخ بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .م اريوس الكبير وتسمي كنيسة الش

 (10نياحة البابا أغريبينوس )
م تنيح األب القديس األنبا إغربينوس بابا اإلس ندرية العاشر .  181في مثل هذا اليوم من سنة  

كا  هذا األب قديسا طاهرا خائفا هللا ، فرسموه قسا على كنيسة اإلس ندرية . ولما تنيح األب  
البابا التاسع أختير هذا القديس من شعب المدينة االكليروس بطريركا . فتولي بنعمة  كالديانوس 

هللا الخالفة على الكرسي الرسولي ، وسار سيرا رسوليا ، وكرزا ومعلما الناس أصول اإليما   
وشرائعه المحيية . مهتما ب ل قواه في حراسة الرعية معلما ومصليا عن جميعهم . لم تقتن ذهبا 

ة ، إال ما كا  ضروريا لسد حاجته فقط . واكمل في الجهاد اثنتي عشرة سنة وتنيح بسالم وال فض 
 . صالته تكو  معنا آمين . 

 تذكار نياحة القديسين األنبا بيشاي صاحب دير أخميم و األنبا ابانوب صاحب المروحة الذهب .
 نياحة القديس بيشاي صاحب الدير االحمر

قديسيييييين األنبا بيشييييياي صييييياحب دير أخميم و األنبا ابانوب صييييياحب  في هذا اليوم نعيد بتذكار ال
 المروحة الذهب .

 كلمة "أبانوب" مشتقة من "بي نوب" التي تعني "الذهب" .
ولد بقرية نهيسييية )مركز طلخا( في القر  الرابع ، من أبوين تقيين محبين هلل ، هما مقارة و مريم 

 ر حزيًنا أليام كثيرة .، فقدهما وهو في الثانية عشرة من عمره ، فصا
دخل الصييبي الكنيسيية في أحد األعياد ليجد الكاهن يحث الشييعب على احتمال الضيييق واالضييطهاد 
بفرح ، إذ كا  دقلديانوس قد أثار االضييطهاد على المسيييحيين . بعد التناول عاد الصييبي الصييغير  

أمام هللا يطلب عونه ،   إلى بيته وكلمات األب الكاهن تدوي في أذنيه . . . . عندئذ ركع الصييييييييبي
 ثم قام ليسير إلى سمنود وهو متهلل بالروح ينتظر اإلكليل السماوي .

 في سمنود
أخذ الصيبي الصيغير يطوف المدينة التي وجد فيها الكنائس مهدمة والناس يشيتمو  في المسييحية  

لذي عزاه  . . . . فكا  يطلب من هللا مسيييييييياندته له ، عندئذ أرسييييييييل له رئيس المالئكة ميخائيل ا
وأرشييده أ  ينطلق في الصييباح إلى الوالي ليشييهد لمسيييحه ، مؤكًدا له أنه سيييقويه ويشييفيه وسييط 

 العذابات التي يحتملها .
 أمام الوالي
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ب َّر جدًاأبانوب الصييبي ، وانطلق إلى الوالي وصييار ي لمه بجرأة وشييجاعة ، الذي دهش لتصييرفات 
كثيرة ، أما الصيبي فكا  يشيهد لإليما  الحق . أغتاظ  هذا الصيبي الصيغير ، فصيار يالطفه بوعود  

 الوالي وأمر بضربه على بطنه حتى ظهرت أحشاؤه . . . . وجاء رئيس المالئكة يشفيه .
 ُألقى الصبي في السجن ففرح به المسيحيو  المسجونو  ، وتعرفوا عليه ، وتعزوا بسببه .

ًفا ، ونالوا إكليل الشييييييهادة في التاسييييييع من في اليوم التالي قتل الوالي من المسييييييجونين حوالي أل
 برمهات .

اسيييتدعى الوالي الصيييبي أبانوب وأمر بربطه من قدميه على صييياري المراكب التي أسيييتقلها الوالي  
متجها إلى أتريب ، وفي ته م قال: "لينظر هل يأتي يسييييوع ليخلصييييه؟!" . أقلعوا بالمركب مبحرين 

الي ويأكل ويشييرب ، وإذ بالكأس تتحجر في يده ويصيياب  حتى المسيياء ، ثم أرخوا القلع ليجلس الو 
الوالي بنوع من الفالج ، وأصييييييييبح الجند أشييييييييبه بعميا … . فنظر الوالي إلى الطفل المعلق ليجد  
رئيس المالئكة يقترب منه ليمسيييح الدم النازل من أنفه وفمه ، ثم ينزله ويتركه في مقدمة المركب 

 ويختفي .
لي إللهه ليشيييفيه فيؤمن هو وجنده . . . . لكن أبانوب أجابه أ   طلب الوالي من الصيييبي أ  يصييي

هللا سيييشييفيه في أتريب . . . . وبالفعل صييلى عنه وشييفاه باسييم الرب أمام والي أتريب ، وقد آمن 
 عدد كبير من الوثنيين بأتريب واستشهد بعضهم .

 في أتريب )بنها(
مغلي وحرقه بنار وكبريت . . . . فظهر   قام والي أتريب بتعذيب الصيييييييبي بالجلد وبإلقائه في زيت

له السييييد المسييييح ومعه رئيسيييا المالئكة ميخائيل وجبرائيل . . . . وشيييُفى . عاد فوضيييع سييييخين 
 محميين بالنار في عينيه والرب شفاه . . . . فأمر ببتر يديه ورجليه ، لكن الرب لم يتركه .

ر بركة لنفوس كثيرة قبل ت اإليما  بالسيييد المسيييح ، وتقدم كثيرو  كا  أبانوب في كل عذاباته سيي 
 لالستشهاد بفرح . . . . وكا  الرب يرسل مالئكته لتعزية الصبي!

 إلى اإلس ندرية
إذ رأى الوالي الجموع التي تقبل اإليما  بسيبب الصيبي ، أوفده إلى اإلسي ندرية مقيًدا بالسيالسيل .  

، فآمنت بالسييييد المسييييح ، فاغتاظ أحد   التقى بامرأة بها روح نجس أخرجه منها وهو مقيد اليدين
 الجنود وقتلها 

أمام أرمانيوس والي اإلسي ندرية اعترف الصيبي بالسييد المسييح محتماًلعذابات أخرى ، منها إلقاؤه  
 في جب به ثعابين وحي ات جائعة ، والرب حفظه بمالكه ميخائيل .

دهميا حول رقبية أرميانيوس  خرج الصيييييييييبي من الجيب وقيد تبعتيه بعض الثعيابين . . . . فيالتف أحي
 والصبي أنقذه ، األمر الذي أدهش الكثيرين فقبلوا اإليما  واستشهدوا .
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تعرض لعذابات أخرى ، وأخيًرا ُقطعت رأسيييييييه خارج المدينة على صيييييييخرة عالية بعد أ  وقف بفرح  
 يصلي طالًبا أ  يغفر هللا له خطاياه ، ويتقبل روحه .

جسييده وكفنه وأرسييله إلى نهيسيية موطن ميالده حيث دفن   تقدم القديس يوليوس األقفهصييي وحمل
 هناك . . . . وقد كتب سيرته .

 نقل جسده 
 من شهر أبيب .  24نقل جسده من نهيسة إلى سمنود . . . . ويحتفل بعيد استشهاده في 

 أمشير( .  5القديس أبانوب صاحب المروحة الذهبية (تذكاره في 
 صالتهما تكو  معنا آمين . 

 القديس أبوللو رفيق القديس أبيبنياحة 
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس األنبا أبوللو المتشبه بالمالئكة صديق األنبا أبيب وهما من  
قديسي القر  الرابع الميالدي . ولد بمدينة أخميم وكا  مثل أبويه تقيا منذ حداثته يمارس الحياة 

سة الكتاب المقدس والتأمل والصالة وكا  له النس ية مياال لحياة الوحدة يقضي وقته في درا
صديق حميم يدعي أبيب اتفقا معا في الفكر وتالقت اشتياقاتهما الرهبانية . انطلق أبوللو إلى 

أحد األديرة حيث س ن في قالية منفردة يمارس الشركة مع هللا وكا  يلتقي من وقت آلخر 
قديس األنبا أبوللو في شيخوخة صالحة ، بابه ( . تنيح ال  25بصديقه أبيب وحضر نياحته ) في  

 بركة صلواته فلتكن معنا آمين
 نياحة القديس أبوليدس بابا روما

في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار ظهور جسد القديس أبوليدس بابا رومية . كا  هذا القديس 
ذلك في أول  رجال فاضال وكامال في جيله ، فأختاروه لكرسي رومية بعد األب اوجيوس . وكا  

سنة من جلوس القديس األنبا كالديانوس البابا التاسع على كرسي اإلس ندرية . وكا  مداوما  
على تعليم شعبه وحراسته من اآلراء الوثنية ، مثبتا إياهم على اإليما  بالسيد المسيح ، فبلغ  

ا ربط في  خبره مسامع الملك الكافر قلوديوس قيصر ، فقبض عليه وضربه ضربا مؤلما ، وأخير 
قدمه حجرا ثقيال وطرحه في البحر في اليوم الخامس من أمشير . ولما كا  الغد وجد أحد 

المؤمنين جسد القديس عائما على وجه الماء ، والحجر مربوطا في قدمه . فأخذه إلى منزله  
ب  وكفنه وذاع هذا الخبر في مدينة رومية وسائر البالد التابعة لها ، حتى وصل إلى القيصر فطل

الجسد ولكن الرجل أخفاه ولم يظهره . ولهذا األب تعاليم كثيرة بعضها عن االعتقاد وعن التجسد 
 وبعضها عظات لتقويم السيرة . ووضع أيضا ثمانية وثالثين قانونا . صالته تكو  معنا آمين .

 تذكار صلب مخلصنا الصالح برمهات 27
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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  
التاسعة إذ أخفت الشمس شعاعها عندما رأت خالقها محتجبا بالجسد المرئي ومعلقا بإرادته على  

الصليب . وقد أمال الرأس وأسلم الروح وتعلمنا الكنيسة المقدسة أ  الهوته لم يفارق   خشبه
ناسوته لحظة واحدة وال طرفة عين وأنه نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ليخلص المعتقدين فيه  

. وعلي هذا قال بطرس الرسول : " مماتا في الجسد ولكن محيى في الروح . الذي فيه أيضا  
 َلرواح التى في السجن "  ذهب فكرز ل

ففي السموات كا  متعاليا ، وفي األرض مخلصا سبحانه جلت  19و   18:  3بط  1(  1) 
قدرته، ال يخلو منه م ا  . الذي فدانا بذاته وفتح لنا باب ملكوته له المجد والقدرة والسلطا  إلى  

 األبد . آمين 
 نياحة القديس م اريوس الكبير أب الرهبا 

م ( تنيح األب المغبوط سيييراج البرية أب جميع    392. ش ) سييينة    8اليوم من سييينة  في مثل هذا 
الرهبا  القديس العظيم األنبا مقاريوس . ولد هذا القديس فى شيبشيير من أعمال منوف من أبوين 
صيييييالحين بارين واسيييييم أبيه القس إبراهيم ولم ي ن له ولد فحدث في إحدى الليالي أ  أبصييييير فى 

الرب يقول له : ا  هللا سيييييرزقه ولدا ي و  ذكره شييييائعا في أقطار األرض   رؤيا شييييخصييييا من قبل
ويرزق بنينا روحانيين وبعد زمن رزق هذا القديس ولدا فسيييييييييماه مقارة آي الطوباوى وكا  مطيعا 
لوالديه وحلت عليه نعمة هللا منذ صييغره . ولما كبر زوجه والداه بغير أرادته فتظاهر بالمرض أياما  

اه أ  يمضييى إلى البرية لتبديل الهواء فسييمح له ، فمضييى وصييلى إلى الرب يسييوع ثم اسييتسييمج أب
أ  يسياعده على عمل ما يرضييه فلما صيار في البرية أبصير رؤيا كأ  كاروبا ذي أجنحة ثم أمسيك  
بيده وأصعده على رأس الجبل وأراه كل البرية شرقا وغربا وشماال وجنوبا وقال له أ  هللا قد أعطاك  

ميراثيا ليك ولبنييك من بعيدك ولميا عياد من البريية وجيد زوجتيه قيد مياتيت وهي بعيد عيذراء هيذا الجبيل  
فشييي ر السييييد المسييييح كثيرا وبعد ذلك مات أبواه فوزع كل ما خلفاه له على المسييياكين ورأى أهل 
شييبشييير طهره وعفافه فأخذوه إلى أسييقف أشييمو  فرسييمه قسييا عليهم وبنوا له موضييعا خارج البلد  

إليه ويتقربو  منه وعينوا له خادما ليبيع له شييييغل يديه وقضيييياء ما يحتاج إليه ولما وكانوا يأتو  
رأى الشيطا  سموه في الفضيلة جلب عليه تجربة شديدة وذلك أنه أوعز إلى فتاة كانت قد ارتكبت  
شيييييرا مع شييييياب بأ  تدعى أ  القديس مقاريوس هو الذي أتى معها هذا الشييييير . فلما علم أهلها  

وضييييربوه ضييييربا موجعا فتحمله وهو صييييامت . ولما داهم الطلق هذه األمرأة لتلد لبثت  بذلك أهانوه
 أربعة أيام معذبة ولم تلد حتى اعترفت ب ذبها على القديس وذكرت اسم الشاب الذي أغواها . 
فلما رأى ذلك أهل الفتاة رجعوا إليه يستغفرونه عما حصل منهم له . فهرب منهم لالبتعاد عن  

عاما وأذ فكر في نفسه أال يعود إلى قريته ظهر له مالك   30وكا  له من العمر وقتئذ مجد العالم 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع والعشرون من شهر بابة( 

 

 
149 

الرب وسار معه يومين حتى وصال إلى وادي النطرو  ثم قال له القديس " حدد لي يا سيدي 
م انا أس ن فيه " فأجابه : " ال لئال تخرج عنه فيما بعد فتكو  مخالفا لقول الرب . بل البرية  

أي موضع أردت أس ن فيه " . فس ن في البرية الداخلية حيث الموضع الذي فيه دير  كلها لك ف
القديسين م سيموس و دوماديوس وهو المعروف اآل  بدير البرموس . ولما ذهب لزيارة القديس 
أنطونيوس قال عنه حينما رآه " هذا إسرائيلي حقا ال غش فيه " ثم ألبسه االس يم المقدس وعاد 

كاثر عنده األخوة بنى لهم كنيسة حسنة . وذاع صيته وسمع الملوك ب ثرة العجائب  م انه ولما ت
التى كا  يعملها وظهر له مالك الرب وأتى به إلى رأس الجبل عند البحيرة الغربية المالحة الماء 

(  1وأعلمه أ  يتخذ له هذا الم ا  مس نا وبنى له قالية وكنيسة أل  شعبا كثيرا سيجيء إليه )
معروف اآل  بدير القديس مقاريوس وظن يوًما أ  العالم خال من الناس األتقياء فجاءه  وهو ال

صوت من السماء قائال : اعلم أ  هناك امرأتين في مدينة اإلس ندرية تخافا  الرب " فتنأول  
عصاه وزاده وقصد إلى اإلس ندرية وسأل حتى وصل إلى منزلهما فلما دخل رحبتا به وغسلتا  

افئ ولما سألهما عن سيرتهما قالت له إحداهما : لم تكن بيننا قرابة جسدية . ولما  قدميه بماء د
تزوجنا هذين األخوين طلبنا منهما أ  يتركانا نترهب . فلم يسمحا لنا . فعاهدنا أنفسنا أ  نقضى 

حياتنا بالصوم إلى المساء والصالة الكثيرة وقد رزقت كل منا بولد متى ب ى أحدهما تحتضنه  
ى وترضعه حتى وا  لم ي ن ولدها ونحن في عيشة واحدة . وحدة الرأى رائدنا واالتحاد األخر 

غايتنا وعمل زوجينا رعاية الغنم . ونحن فقراء نكتفي بقوت يومنا وما يتبقى نوزعه على الفقراء  
والمساكين " فحينما سمع القديس هذا الكالم هتف قائال " حقا ا  هللا ينظر إلى استعداد القلوب 

ويمنح نعمة روحه القدوس لجميع الذين يريدو  أ  يعبدوه " . فودعهما وانصرف راجعا إلى  
البرية وكا  في أوسيم راهب أضل قوما بقوله انه ال قيامة لَلموات فحضر أسقف أوسيم إلى 

القديس مقاريوس وش ا إليه أمر هذا الراهب فذهب إليه ولم يزل به حتى أرجعه عن ضالله وفي  
ه رأى القديسين أنطونيوس وباخوميوس وجماعة من القديسين والمالئكة وأسلم الروح يوم نياحت

بالغا من العمر سبعا وتسعين سنة ، وكا  قد أوصى تالميذه أ  يخفوا جسده ولكن قوما من  
شبشير آتوا وسرقوا جسده وبنوا له كنيسة ووضعوه بها حوالي مائة وستين سنة إلى أيام مملكة 

اللى حيث أرجعوه إلى ديره وقد ورد في مخطوط بشبين الكوم أ  القديس ببنوده  العرب وبناء الق
تلميذه رأى نفس الصديق عند صعوده إلى السماء ، والشياطين يصيحو  خلفه قائلين : " قد 
غلبتنا يا مقاريوس " فأجابهم : " لم أغلب م بعد " فلما وصل باب السماء صاحوا ثانية : " قد  

يهم كاألول . ولما دخل باب السماء صاحوا : " قد غلبتنا يا مقاريوس " فقال  غلبتنا " . فرد عل
 لهم : تبارك الرب يسوع المسيح الذي خلصني من أيدي م " .صالته تكو  معنا . آمين 

 إستشهاد القديس دومي يوس
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديس دومي يوس . ومن أمره أنه في أيام اإلمبراطور يوليانوس  
كافر انقض عليه شابور ارساكيس الثاني ملك الفرس الذي كا  مسالما للدولة الرومانية وكا   ال

يدفع الجزية لإلمبراطور قسطنطين حبيب هللا وأعد جيشا لمحاربة الروما  . وفى ذاك الحين نال 
س  القديس دومي يوس إكليل الشهادة ألنه بعد أ  قدم يوليانوس الذبائح ألوثانه في مدينة كاسيو 
التي تبعد عن أنطاكية ستة أميال حيث يوجد الصنم أبوللو  توجه عدو هللا مصحوبا بالعرافين 
والسحرة وزحف الجيش الروماني لمقابلة الفرس وعند مروره على م ا  منعزل شاهد جمهورا  

 كثيرا من الرجال والنساء واألطفال أل  المرضى كانوا ينالو  الشفاء بصلوات دومي يوس خادم هللا 
 نياحة األنبا جاورجي رفيق أبرآم بشنس 18

في مثل هذا اليوم تنيح القديس جاورجي رفيق القديس أبرآم وقد ولد من والدين مسيحيين  
قديسين وكا  يرعي غنم أبيه ومال قلبه إلى الرهبنة فترك رعاية الغنم وكا  عمره وقتئذ أربع  

ر في الطريق أ  تراءى له الشيطا   عشرة سنة . وقصد برية القديس مقاريوس . وحدث وهو سائ
في زي شيخ وقال له ا  أباك ظن أ  وحشا ضاريا قد افترسك فشق ثيابه حزنا عليك والواجب أ   

تعود إليه لتطيب قلبه أوال ثم تعود إلى البرية فدهش القديس لذلك وفكر في نفسه وقال : " ا  
( ، فلما  37:  10ال يستحقني " )مت  الكتاب المقدس يقول " : " من أحب أبا أو أما أكثر مني ف

قال هذا صار الشيطا  مثل الدخا  وأختفي . وللوقت ظهر له مالك الرب في زي راهب وأرشده  
إلى دير األنبا أوريو  . فأقام فيه تحت إرشاد أحد الرهبا  القديسين مدة عشر سنوات لم يذق  

برية الداخلية فذهب إلى دير الروم طعاما مطبوخا وال خمرا وال فاكهة , ثم رأى أ  ينفرد في ال
الذي للقديسين م سيموس و دوماديوس باسقيط مقاريوس . واتفق أ  حضر في نفس الوقت  
إلى هذا الدير القديس أبرآم . فذهبا معا إلى دير القديس مقاريوس . واجتمعا بالقديس يوأنس  

يها تنيح األنبا أبرآم . ثم  قمص شيهيت ، فأس نهما في قالية قريبة منه تعرف بقالية بجيج ، وف
 تنيح بعده األنبا جاورجي وكانت جملة حياته اثنتين وسبعو  سنة . صالتهما تكو  معنا , آمين

 تذكار عيد العنصرة
في مثل هذا اليوم تذكار حلول روح القدس على التالميذ األطهار بعلية صهيو  حيث تكلموا  

ذكر تفصيل ذلك في آخر السنكسار . بركة حلول  بسائر اللغات وهو يسمي عيد العنصرة وقد 
 الروح القدس تشملنا جميعا . ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة القديس العظيم األنبا بيشوي كوكب البرية أبيب 8
 في مثل هذا اليوم نياحة القديس العظيم األنبا بيشوي كوكب البرية . 

م في بلدة شييييينشييييينا في محافظة المنوفية بدلتا    320ولد القديس العظيم األنبا بيشيييييوي في عام  
مع أخوته السيتة ، وكافئها هللا علي حسين  -بعد وفاة والده  -مصير وقامت والدته التقية بتربيته  
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ل مالكه إليها واختار ابنها بيشيييييييييوي لي و  خادمأ للرب طول أيام حياته .  تربيتها لهم بأ  أرسييييييييي
وبيشيوي بالغة القبطية معناها "سيامي" أو "عادل" وتلقبه الكنيسية في صيلواتها وكتبها وتقليدها ب 

 "الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح" كما يلقب "ب وكب البريه" .
إلي بريه شييييييييهيت باألسيييييييقيط حاليا وادي    م ، أي وعمره عشيييييييرو  عاما ، ذهب340وفي عام  

النطرو  ، وتتلمذ علي يد القديس األنبا بموا تلميذ القديس مقاريوس الكبير ، وصييييييار أخا روحيا  
للقديس يوحنا القصييير صيياحب شييجرة الطاعة . الذي غرس عصييا جافة طاعة لمعلمه األنبا بموا  

 فنمت وصارت شجرة مثمرة ببركة طاعته . 
نبا بموا ظهر مالك الرب لَلنبا بيشييوي وأخبره بأ  هللا يريده أني يسيي ن منفردا في  وعندما تنيح األ 

المنطقة المجاورة غرب منطقة القديس يحنس القصييير ألنه سيييصييير أبًاومرشييدًالكثير من الرهبا   
.فأطاع األنبا بيشيييييوي وسييييي ن في مغارة )الزالت موجودة لآل  في دير القديسييييية العذراء الشيييييهير 

. وسييييييرعا  ما ُعرف بفضييييييائله فتكونت حوله جماعة رهبانية ، فكا  بذلك بداية دير   بالسييييييريا (
 القديس العظيم األنبا بيشوي الحالي .

ولشدة محبته لمخلصنا الصالح كا  يود أ  يواصل حديثه معه في الصالة والحورار مع هللا أطول  
لكي يسييييتيقظ إذا نام ،  وقت مم ن, فكا  يربط شييييعر رأسييييه بحبل مدلي من سييييقف مغارته ألعلي 

ويواصيييل صيييالته مع حبيبه ، لهذا األمر يلقب "حبيب مخلصييينا الصيييالح" . ولشيييدة حالوة الصيييالة  
والتأمل في هللا كا  ينسييييى الطعام المادي لعدة أيام مسييييتعيضييييا عنه بالطعام الروحي من صييييالة  

 وتأمل وقراءة كلمة هللا الحية .
والسيعادة والطمأنينة ويعود فرحا سيعيدًاحتى انضيم إليه  وقد كا  كل من يتقابل معه يمتلئ بالسيالم

شييخص ، عاشييوا حياة السييعادة الدائمة تحت إرشيياده ، وسيي نوا في    2400جمع غفير بلغ حوالي
مغارات منتشيييرة في الجبل كما كانوا يحيطو  باألنبا بيشيييوي مثل النحل حول الشيييهد )كما ورد في  

يد المسييح له عندما ظهر له في مغارته وقال له أ   المخطوطات القديمة( . وه ذا تحقق وعد السي
 الجبل كله سيمتلئ بالعباد تحت إرشاده .

كا  عماال نشيييييييطا يأكل من تعب يديه حتى أنه قال لتالميذه "لم أكل طعاما من إنسييييييا  . . . يا   
 أوالدي أعملوا بأيدي م لتعيشوا وتجدوا ما تتصدقو  به علي الفقراء" .

اإليما  حيث أنه أنقذ أحد المعلمين من هرطقة دينية دو  جرح مشييييييييياعره   ويذكر عنه دفاعه عي
 وبطريقة بسيطة ح يمة ، وربحه هو وكل أتباعه .

ولم ي ن فقط لطيفا متواضيييعا رقيق المشييياعر ال يجرح مشييياعر إنسيييا  مهما كا  ، بل كا  أيضيييا  
 بالرجل الكامل . يحترم إنسانية الجميع ، ويرق قلبه الحنو  للفقراء المساكين حتى تلقب

وبقلب منضيع كا  يحمل أتعاب تالميذه وضيعفاتهم وهو مالزم للصيوم لكي ما يقودهم لحياة الجهاد  
 ، وكا  يداوم الجهاد لكي ما يحفظ هللا نفوسهم في اإليما  .
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ومن تواضييعه كا  يغسييل أقدام الغرباء والزائرين دو  أ  يعرف من هم أو حتى ينظر إلي وجوههم 
ظهر له الرب يسييييييوع كأنه غريب )مثلما ظهر إلبراهيم أبي اآلباء قديما( وغسييييييل له األنبا ، لذلك  

 بيشوي قدميه الطوباويتين ولم يعرفه إال عندما رأي جراح الصليب في قدميه .
وتلك هي السيمة المميزة لدير األنبا بيشيوي التي ال توضيح فقط تواضيع ومحبة الرهبا  لكل الناس  

 لتواضع والمحبة الصادقة يجعال  هللا قريبا جدا منا .بل وأيضا تبين أ  ا
ومن حنا  قلبه الشيفوق أنه حمل عجوزا في الطريق فاكتشيف أنه هو السييد المسييح الممجد الذي  

اليذي حفظيه طياهرا ، وخيدم بيه كيل النياس ،   -أي جسيييييييييد األنبيا بيشيييييييييوي    -وعيده بيأ  جسيييييييييده  
ة سييبقي بدو  فسياد ألنه حمل الرب يسيوع ،  والمحتاجين ، وضيبطه بالتداريب والممارسيات الروحي

 وفعال مازال جسده باق بال فساد إلى اآل  )وبدو  تحنيط( .
ويذكر عنه أنه لم يجرح مشيياعر إنسييا  كا  يشييوشيير أثناء وعظ ألنبا بيشييوي ألوالده ، فاما رأي  

 هذا اإلنسا  سعة قلب القديس كف عن الشوشرة واعتذر .
رفض ما جاء به أحد األغنياء من ذهب وفضيييييية )إذ أعلمه هللا بحيلة كما كا  زاهدا في المال ، ف 

الشييييطا  الذي أراد أ  يصيييرفه عن العبادة( ونصيييح الرجل الغني أ  يرجع بفضيييته وذهبه ويوزعه  
علي الفقراء والمحتاجين لينال بركة الرب . ولما انصييرف الرجل الغني ورجع األنبا بيشييوي لقاليته 

. . . أنك تفسييد جميع حيلي بزهدك" فأجابه القديس بإتضيياع ومسيي نة  صيياح به الشيييطا  "آه منك 
 "منذ أ  سقوطك أيها الشيطا  وهللا يفسد جميع حيلك ضد أوالده" .

وكيا  يحيب أوالده الروحيين ، ويعياملهم كيأب حنو  ، كميا كيا  يب ي علي الخطياة مثيال أرمييا النبي 
الصيييييييالة من أجل أحد تالميذه الذي أخطأ    ، حتى تلقب باألنبا ييشيييييييوي األرامي . وظل يجاهد في

 حتى رجع وعاد إليه تائبا إلى هللا .
وكثيرا ما كا  يظهر له الرب يسيوع لشيدة محبته له ، وكا  يعرف أمورا كثيرة بروح النبوة منها أنه 
عرف بمجيء األنبا افرم السيييرياني من سيييوريا قبل أ  يأتي ليزوره ِلما سيييمعه عن روحانية األنبا 

العظيمة ، وقد طلب قديسيينا من السيييد المسيييح أ  يعطيه لسييانا سييريانيا حتى يتحدث مع بيشييوي  
 الضيف السرياني ، وقد كا  .

م لم يشيأ األنبا بيشيوي أ  يبقى بالدير لئال    407وعند هجوم البربر األول علي البرية حوالي عام  
ه إلي الصييييييييعيد )أنصيييييييينا(  يقتله أحد البربر فيهلك البربري بسييييييييببه ، فنزح مع مجموعة من رهبان

 وتصادق مع األنبا بوال الطموهى وأسس ديرًاكبيرًافي بلدة دير البرشا مركز ملوي باق إلي اآل  .
م تنيح ودفن في منية صيقر بأنصينا ) عند ملوي حاليا( . وبعد ثالثة شيهور   417يوليو    15وفي  

دفن بجواره حسيب رغبتهما ، ثم أكتوبر و   17بابة الموافق    7تنيح القديس األنبا بوال الطموهي في  
م( جسييييييييييده الطياهر إلي ديره بوادي   849  -  830( )52نقيل البيابيا يوسيييييييييياب األول )البطريرك  

 ش( 557كيهك  4م ) 841ديسمبر  13النطرو  في 
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يوليو من كيل عيام في ذكري نيياحية القيديس األنبيا بيشيييييييييوي يحتفيل اليدير  15أبييب الموافق  8في 
وي األنبا شينوده مع نيافة األنبا صيرابامو  أسيقف ورئيس الدير واألباء برأسيه قداسية البابا الطوبا

 الرهبا  بوضع الحنوط واألطياب علي جسدي القديسيين مع وجود جمع غفير من الشعب .
 تاريخ الدير 

في أواخر القر  الرابع الميالدي تأسييييييس الدير تحت قيادة القديس األنبا بيشييييييوي كتجمع   . 1
 األنبا بيشوي وقاللي الرهبا  وبئر مياة بدو  أسوار .رهباني ويشمل كنيسة 

في أواخر القر  الخامس الميالدي تم بناء الحصيين لحماية الرهبا  من غارات البربر التى   . 2
 كانت تأتي من غرب مصر .

 أفدنه 3في القر  التاسع الميالدي أقيمت األسوار الحالية للدير علي مساحة حوالي  . 3
اليذي كيا  علي   82القر  الرابع عشييييييييير الميالدي قيام البيابيا بنييامين الثياني البطريرك  في  . 4

م بعمل ترميمات واسيييعة للدير بسيييبب النمل األبيض   1339 -  1327السيييدة البطريركية ما بين 
 الذي عرض سقف الكنيسة لالنهيار .

لعظيم األنبا ييشييوي وكنوز الدير تتمثل في أجسيياد القديسييين الموجودة حيث يوجد جسييد القديس ا
واألنبيا بوال الطموهى في أنبوبية واحيدة في المقصيييييييييورة بيالخورس األول .كميا يوجيد جسيييييييييد البيابيا  

 بنيامين الثاني في نهاية الخورس الثالث من الجهة القبلية .
أما عن كنائس الدير فيوجد في الدير كنيسية األنبا بيشيوي ، وكنيسية الشيهيد ابسيخيرو  القليني ،  

من الجهة البحريه من كنيسييية األنبا بيشيييوي ، وكنيسييية الشيييهيد    52ألنبا بنيامينا البابا وكنيسييية ا
 العظيم مار جرجس من الجهة الغربية القبلية .

كما توجد المائدة القديمة غرب الكنيسييية ، وبئر الشيييهداء أمام الكنيسييية من الناحية البحريه وهي   
من األباء الرهبا  القديسيييييين في دير القديس   49التي غسيييييل فيها البربر سييييييوفهم بعد أ  قتلوا  

طوبة .    26م , وتذكار إسييتشييهادهم    444م اريوس الكبير أثناء غارتهم الثالثة علي البريه سيينة  
ويوجد أيضيييييا الحصييييين الذي بني في أواخر القر  الخامس الميالدي أثناء ح م اإلمبراطور زينو  

 ة يحيطها عدة مباني .ويتكو  من ثالثة طوابق ويتوسط الدير حديقة واسع
وقد تعهد قداسيية البابا األنبا شيينوده الثالث عمرا  دير القديس األنبا بيشييوى فرسييم له نيافة األنبا 

م ، وأسيس مقرًابابويا في الدير يقضيي فيه بضيعة أيام  1975صيرابامو  أسيقفا ورئيسيا للدير سينة  
رهبا  ، كما حدثت أهتم بالتعمير  أسييييييبوعبًاتقريبًا، وبفضييييييل صييييييلواتهما وعملهما الدائم زاد عدد ال

واإلنشياءات من قاللي "مسياكن" للرهبا  ، وم تبة ضيخمة لإلطالع ، وحفر األبار وعمل الصيهاريج  
لمياة الشيرب ، واإلهتمام بالزراعة وتربية الماشيية ، وإنشياء مسياكن للعمال وتوفير الرعاية الروحية  

 شاهقة ومضايف وبيوت خلوة للضيوف .والصحية لهم ، وعمل عيادات وصيدلية وقصر بمنارة 
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كميا تم بنياء كياتيدرائيية كبيرة بياليدير ومميا ييذكر أنيه تم إعيداد وعميل طبخ وزييت الميرو  أربع مرات 
م . لكي يوزع علي الكنييائس بمصييييييييير  1995م ،  1990م ،  1987م ،  1981في الييدير عييام  

 والخارج ، ومازال عمل الرب ينمو ويزداد في كنيسته المقسة . 
القديسين األنبا بيشوي و األنبا بوال الطموهي اللذا  حتى األ  تحدث الكثير من المعجزات  بركة

من جسديهما الطاهرين ، وبصلواتهما أمام عرش النعمة ، بركة صلواتهما وشفاعتهما تكو  معنا  
 وتثبتنا في المسيح يسوع ولربنا المجد الدائم إلي األبد آمين . 

 وبالنا القسإستشهاد القديس بيرو وآتوم 
في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس بيرو وآتوم وبالنا . صالة الجميع تكو  معنا و لربنا المجد 

 دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس كاراس السائح شقيق ثيؤدوسيوس الملك

في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس كاراس السائح أخو اإلمبراطور ثيؤدوسيوس الكبير . عرف  
هذا القديس زوال العالم فترك ماله ومضى إلى البرية الغربية وهناك قضى نحو سبع وخمسين  

سنه لم ينظر خاللها وجه إنسا  . وبإرشاد من هللا التقي به القديس بموا فناداه القديس قائال :  
اء  أهال باألنبا بموا قس شيهيت . وسأله عن أمور العالم وأحوال الوالة والمؤمنين . وفي المس
أخذته حمي فصلى وسجد على األرض وفاضت روحه بيد الرب الذي أحبه فكفنه األنبا بموا  

 بعباءته ودفنه بمغارته ورجع يحدث بسيرته . بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 
 إستشهاد القديس بالنا القس

 في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس بيرو وآتوم وبالنا .
التابعة لكرسي سخا . سمع عن اضطهاد المؤمنين ، فوزع كل أمواله    Baraكا  كاهًنا ببلدة بارا 

على المساكين وانطلق إلى أنصنا ليعترف أمام أريانا الوالي ، محتماًلاآلالم حتى نال إكليل 
 الشهادة . صالة الجميع تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد القديس بيمانو  
م ( إستشهد القديس بيمانو  كا  هذا    305للشهداء ) 21ضا من سنة في مثل هذا اليوم أي

القديس شيخا لبلده بنكالوس التابعة للبهنسا وكا  غنيا رحوما على الفقراء أرشده الرب أ  
يمضي ويعترف باسمه وينال إكليل الشهادة فوزع أمواله على الفقراء وذهب إلى والي البهنسا 

فلما عرف أنه شيخ البلدة طالبه بأواني الكنيسة وعرض عليه   واعترف امامه بإيمانه المسيحي
عبادة األوثا  فأجابه القديس قائال أني ال أسلم األواني . أما عبادة األوثا  فأني ال أعبد إال ربي  

يسوع المسيح فأمر الوالي بقطع لسانه وتعذيبه بالحرق وكا  الرب يشفيه ويقويه . لما تحير  
ه إلى والي اإلس ندرية فطرحه في السجن وقد أجرى هللا على يديه آيات الوالي في تعذيبه أرسل

وعجائب كثيرة أثناء تعذيبه منها أنه شفي أخت القديس يوليوس االقفهصي من شيطا  يعذبها 
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فآمن كثيرو  . فغضب الوالي وعذبه بالهنبازين وقلع أظافره وطرحه في النار وكا  الرب ينجيه  
والي إلى الصعيد وهناك قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة فحمل غلما  من جميعها . ثم أرسله ال

 القديس يوليوس االقفهصي جسده وكفنوه ودفنوه في بلدته ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 
 إستشهاد القديس بروكوبيوس أبيب 14

يولية ( إستشهد القديس بروكوبيوس . ومن أمره أنه ولد   8م )   303في مثل هذا اليوم من سنة  
في أورشييييليم ولما توفي والده أخذت ثاؤدوسييييية ابنها وذهبت إلى أنطاكية وقدمت هدايا فأخرة إلى  

عين المليك دقليدييانوس وطلبيت منيه ا  يقليد وليدهيا واليية إحيدى الميد  فقبيل هيديتهيا و أجياب طلبتهيا و 
ولدها واليًاإلحدى المد  وأوصياه بتعذيب المسييحيين وأعطاه أمرا بذلك فلما ابتعد قليال عن أنطاكية 
سييييمع صييييوتا من العالء يناديه باسييييمه ويذم فعله ويتهدده بالموت ألنه تجاسيييير وقبل أ  يعمل ما 

ب من نور يخالف أمر هللا فقال له : " من أنت يا سيييييدي أسييييألك أ  تريني ذاتك " فظهر له صييييلي
وسمع صوتا يقول له : " أنا يسوع ابن هللا المصلوب بأورشليم " فخاف جدا وارتعب وعاد إلى بيت 

 شا  وعمل له صليبا من ذهب على مثال الصليب الذي ظهر له . 
وحدث له وهو في طريقه إلى اإلسيييييييي ندرية أ  هجم عليه بعض العرب لسييييييييلب ما ليديه . فتغلب 

وعندئذ قال ألمه : " اآل  يجب عليك أ  تقدم الضيحية ليسيوع المسييح  عليهم بالصيليب الذي معه  
الذي عضيييدني بقوة صيييليبه " فلما سيييمعت أمه هذا الكالم غضيييبت وأرسيييلت إلى دقلديانوس تعلمه  
بذلك . فأرسيييل إلى والي قيصيييرية فلسيييطين أ  يتحقق هذا األمر ويتولى تعذيبه . فلما اسيييتحضيييره  

با موجعا حتى أشيرف على الموت ثم زجه في السيجن . فظهر  الوالي واعترف بالمسييح ضيربه ضير 
له السيييد المسيييح محاطا بمالئكته ثم حله من وثاقه وشييفاه من جراحه . وفي الصييباح سييأل عنه 
الوالي فقيل له انهم وجدوه مفكوكا سيييليما . فاسيييتحضيييره إلى بيت األصييينام حيث كا  قاصيييدا إلى  

يع صيحيحا تعجبوا كلهم ونادوا باسيم المسييح قائلين هناك ليصيلي . فلما حضير القديس ورآه الجم
: " نحن مسييييحيو  مؤمنو  باله بروكوبيوس " وكا  بينهم أميرا  واثنتا عشيييرة امرأة وثاؤدوسيييية  
أمه فضيييربت أعناقهم جميعا ونالوا إكليل الشيييهادة . وكا  ذلك في اليوم السيييادس من شيييهر أبيب 

ظر في أمره وبعد ثالثة أيام اسيييتحضيييره وقال له : " أنا  وأمر الوالي بإعادة القديس إلى السيييجن لين
أبقيتيك هيذه الميدة لترجع إلى عقليك وترحم ذاتيك وتقيدم الضيييييييييحيية لآللهية " فيأجيابيه القيديس : " ا   
السييييييد المسييييييح هو وحده اإلله الحقيقي ، أما هذه التماثيل المصييييينوعة من الحجارة واألخشييييياب 

ب األمير وأمر أ  يشق جنباه بالسيف فمد سياف اسمه فليست آلهة وهي ال تضر وال تنفع " فغض
ارشييالؤس يده بالسيييف فيبسييت للحال وسييقط ميتا فأمر الوالي بطعنه بالسيي اكين ووضييع الخل في  
م ا  الطعنات . ثم سييييييييحبوه من رجليه إلى السييييييييجن فم ث فيه ثالثة أيام واألمير حائر في أمر 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع والعشرون من شهر بابة( 

 

 
156 

لرب ولم ينله أذى وأخيرا أمر األمير بقطع رأسيييييه فنال تعذيبه . ثم ألقاه في حفرة بها نار . فنجاه ا
 إكليل الشهادة .

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 نياحة القديس م اريوس األس ندرى أب القاللى

في مثل هذا اليوم نياحة القديس م اريوس األس ندرى اب القاللى . صالته تكو  معنا و لربنا  
 أبدًيا آمين . المجد دائًما 

نياحة القديس م اريوس اإلس ندري أب القاللي )بحسب كتاب كنوز النعمة( وبحسب القطمارس 
برمهات. كا  معاصرًا للقديس مقاريوس  27نياحة أبو مقار ولكن نياحة أبو مقار وردت في 

  الكبير/ زاهدًا بشدة/ حاربته الشياطين/ وضع عالمات حتى ال يضل الطريق فنزعها الشيطا 
وأرشده هللا ولما عطش أرسل له بقرة وحشية شرب من لبنها/ أتته ضبعة بأوالدها الثالث فوجد 

فيهم عاهات فشفاهم فغابت عنه وعادت إليه ومعها فروة هدية له. نفاه اإلمبراطور مع أبو مقار  
 الكبير لجزيرة فعمدا أهلها.

 "83نياحة البابا بطرس الخامس ال"
م ( تنيح البابا بطرس الخامس    1348يولية سييييينة  8ش )   1064في مثل هذا اليوم من سييييينة  

وكا  يعرف ببطرس بن داود وهو من دير أبي مقار وكا  قسييييييييا بدير شييييييييهرا    83البطريرك آل  
م ( وكانت أيام رئاسيته كلها    1340يناير سينة   2ش )   1056طوبة سينة   6وتولى الكرسيي في  

ي سيينوات وسييتة أشييهر وسييتة أيام ودفن بمصيير  أمن وسييالم وتنيح بعد أ  أقام على الكرسييي ثمان
 القديمة . 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 إعادة جسد األنبا م اريوس إلى برية شيهيتتذكار  مسرى 19

في هذا اليوم تحتفل الكنيسية بإعادة جسيد القديس مقاريوس إلى ديره بشييهيت ، )ورد خبر نياحته  
برمهات إلى ديره في شيييهيت( وذلك أنه بعد نياحته أتى قوم من أهل بلده شيينشييور    27تحت يوم  

وسيييرقوا جسيييده وبنوا عليه كنيسييية كبيرة . وبقي جسيييده هناك وبعد ذلك نقل إلى بلدة أخرى وم ث  
سيييييييينة ، ولما طلع البابا ميخائيل إلى    400نحو    71ها إلى زما  البابا ميخائيل الخامس البابا  في

البرية ليصيوم األربعين المقدسية بالدير تنهد قائال : " كم أتمنى أ  يسياعدنا الرب حتى ي و  جسيد 
شييييوخ أبينا األنبا مقاريوس في وسيييطنا " وبعد أيام خرج رئيس الدير القمص ميخائيل مع بعض ال

لقضيييييييياء بعض الحاجات . فخطر على بالهم أ  يأخذوا جسييييييييد القديس إلى ديرهم فأتوا إلى حيث 
الجسييد فتجمهر عليهم أهل البلد مع الوالي بالعصييي والسيييوف ومنعوهم من أخذه وقضييى الشيييوخ  
ليلتهم وهم في حز  عظيم ولكن الوالي رأى في تليك الليلية كيأ  القيديس مقياريوس يقول ليه " دع  
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دي يأخذو  جسييييدي وال تمنعهم " فارتعب الوالي كثيرا واسييييتدعى الشيييييوخ وسييييلمهم الجسييييد .  أوال
فأخذوه بفرح عظيم وتبعهم عدد كبير من المؤمنين لتوديع الجسييييييد . ولما وصييييييلت السييييييفينة إلى  
مريوط باتوا هناك وفي الصيييباح أقاموا قداسيييا وتقربوا من األسيييرار المقدسييية ثم حملوا الجسيييد على  

لبرية . وفي منتصيييييف الطريق أرادوا أ  يسيييييتريحوا فقال رئيس الدير " حي هو الرب ال جمل إلى ا
نسييييييتريح حتى يرينا الرب الم ا  الذي أمسييييييك مالك الرب بيد أبينا " فظلوا سييييييائرين إلى أ  برك 
الجمل ولم يقم وبدا يدور برأسيه ويلحس الجسيد ويحني رأسيه إلى األرض فعرف الشييوخ أنه الم ا   

 مجدوا هللا . المطلوب و 
ولما اقتربوا من الدير خرج جميع الرهبا  وتلقوهم بالشيموع والتراتيل ثم حملوا الجسيد على أعناقهم 

 ودخلوا به الكنيسة باحتفال عظيم وقد اجرى هللا في ذلك اليوم عجائب كثيرة . 
 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 
طوبى للرجل الخائف الرب، ويهوى وصييياياه جدًا، يقوى زرعه على األرض،   " -:(1:  111مز) مزمور العشيييية

 " وُيبارك جيل المستقيمين. هلليلويا
 هك ا   ن هؤال  اءهااق = طوبى للرجل الخائف من الرب. ويهوى وصاياه جداً 

 
  -:(23-14:25)مت إنجيل العشية

 امواله.و كانما انسا  مسافر دعا عبيده و سلمهم  -14 "
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت.   -15 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر.   -16 
 و ه ذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين.  -17 
 ض و اخفى فضة سيده. و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االر   -18 
 و بعد زما  طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم.  -19 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا    -20 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها. 
اقيمك على الكثير ادخل الى فرح فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل ف  -21 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتا  اخريا  ربحتهما فوقهما.   -22 
قال له سييييده نعما ايها العبد الصيييالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح    -23 

 " سيدك
 حسنًا أيها العبد الصالح واألمين.. أدخل إلى فرح سيدك.جزا  م  ي  اطم  س ا ف  وني تذم سر وا 
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أذكر ييارب داود وكيل دعتيه، كميا أقسيييييييييم للرب ونيذر إلليه يعقوب، كهنتيك    "  -:(7,1:  131مز)  مزمور بياكر

 " يلبسو  العدل، وأبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك. هلليلويا
 ه ه عا وداع  اءسمف وتواض ه = وكل دعتهاذكر يا رب داود 

 هو مسمف حاث اطرلك    طف اط م  ة وطم يذب اطروي = كهنتك يلبسو  العدل
  -:(23-17: 6لو) إنجيل باكر

و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع   -17 "
 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.

 و المعذبو  من ارواح نجسة و كانوا يبراو .  -18 
 منه و تشفي الجميع.   و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج  -19 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا.   -20 
 طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  النكم ستضح و . -21 
 ل ابن االنسا . طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اج -22 
 " افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء ال  اباءهم ه ذا كانوا يفعلو  باالنبياء -23 

طوباكم إذا أبغضييييي م الناس وأفرزوكم وعيَّروكم   ا مجل إحتر ل مسدددددددمف إد و طاالث حتس انسدددددددت دددددددذ د يسدددددددرع  
 اإلنسا . إفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء.وأخرجوا إسم م كشرير من أجل إبن 

 
  -:(31-17:11)عب البولس

 بااليما  قدم ابراهيم اسحق و هو مجرب قدم الذي قبل المواعيد وحيده.   -17 "
 الذي قيل له انه باسحق يدعى لك نسل. -18 
 ين منهم اخذه ايضا في مثال.اذ حسب ا  هللا قادر على االقامة من االموات ايضا الذ -19 
 بااليما  اسحق بارك يعقوب و عيسو من جهة امور عتيدة.   -20 
 بااليما  يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف و سجد على راس عصاه.   -21 
 بااليما  يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل و اوصى من جهة عظامه.  -22 
 اخفاه ابواه ثالثة اشهر النهما رايا الصبي جميال و لم يخشيا امر الملك. بااليما  موسى بعدما ولد  -23 
 بااليما  موسى لما كبر ابى ا  يدعى ابن ابنة فرعو .  -24 
 مفضال باالحرى ا  يذل مع شعب هللا على ا  ي و  له تمتع وقتي بالخطية.   -25 
 لى المجازاة.حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر النه كا  ينظر ا -26 
 بااليما  ترك مصر غير خائف من غضب الملك النه تشدد كانه يرى من ال يرى.  -27 
 بااليما  صنع الفصح و رش الدم لئال يمسهم الذي اهلك االب ار.   -28 
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 بااليما  اجتازوا في البحر االحمر كما في اليابسة االمر الذي لما شرع فيه المصريو  غرقوا.  -29 
 سقطت اسوار اريحا بعدما طيف حولها سبعة ايام. بااليما   -30 
 " بااليما  راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة اذ قبلت الجاسوسين بسالم -31 

 ( وء  س/  بال  ا مبا ل ان ر ن 11عا مبا ل ان ر ن )عب 
 

  -:(21-12:1)يع الكاثولي و  
 طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه.  -12 "
 ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل هللا ال  هللا غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا.  -13 
 و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته.   -14 
 ذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا. ثم الشهوة ا  -15 
 ال تضلوا يا اخوتي االحباء.  -16 
كل عطية صالحة و كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي االنوار الذي ليس عنده تغيير و   -17 

 ال ظل دورا .
 شاء فولدنا ب لمة الحق لكي نكو  باكورة من خالئقه.  -18 
 اذا يا اخوتي االحباء لي ن كل انسا  مسرعا في االستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. -19 
   غضب االنسا  ال يصنع بر هللا. ال   -20 
 لذلك اطرحوا كل نجاسة و كثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ا   -21 

 " تخلص نفوس م
ف ءسددددمف  إحترل    طوبى للرجل الذي يصيييبر في التجربة.. ينال إكليل الحياة.. الذي وعد به الرب للذين يحبونه

 بص ا ف/ ل إكل ل اطال ة   
اءسدددددمف  م قيور مسدددددمف إد و   ن  =  إقبلوا بوداعة الكلمة المغروسيييية جديدًا التي يم نها أ  تخلص نفوسيييي م

ود  ً   تواضد ً    لم شدعبه  وم   ياا اط د ب ف ل /  من يم ل اط لر   فسدر /  ف  اطسد/ سد ق من اطسد   اطرسدلح ظذا 
ر ذا تتوايس    مسمف عا وعا شعبكال فم ل ال   قب ميذم ال  م لون     ال فم ل  اطس   اطرسلح  طاسمف وء ل طه الط

 طه ال  ب علس اءسمف من   ا اط  ب، فإن ء لوا، وإال  ف  ذم علس قووسذمال 
 

  -:(20-11:19)أع اإلبركسيس
 و كا  هللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة.  -11 "
جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح    حتى كا  يؤتى عن -12 

 الشريرة منهم.
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فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ا  يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع   -13 
 قائلين نقسم عليك بيسوع الذي ي رز به بولس. 

 رئيس كهنة الذين فعلوا هذا.  و كا  سبعة بنين لس اوا رجل يهودي  -14 
 فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم.   -15 
فوثب عليهم االنسا  الذي كا  فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت    -16 

 عراة و مجرحين.
ليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم و  و صار هذا معلوما عند جميع ا  -17 

 كا  اسم الرب يسوع يتعظم. 
 و كا  كثيرو  من الذين امنوا ياتو  مقرين و مخبرين بافعالهم.   -18 
و كا  كثيرو  من الذين يستعملو  السحر يجمعو  الكتب و يحرقونها امام الجميع و حسبوا اثمانها    -19 

 لفا من الفضة. فوجدوها خمسين ا
 " ه ذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة -20 

ء  ج ه ا اط وث مسمف مد و   ن ص يع ع  ئب، وط طك ي  ا انها سلج اطمواي اطت    ن  ص/ ذ  هوطج  
ه ذا  +  وكا  إسم الرب يسوع يتعظماطاسول وذطك إش قة ءن هللا ي عم ء  سله ب ط   ئب وذطك ط /ت ا ان ر ن  

.كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة
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              اليوم الثامن من شهر هاتور        
 تذكار األربعة حيوانات الغير متجسدة 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 العشيييييية: إنجيل  

بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
  الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 (17:  67)مز 
 (1:9-34:8)مر
 (9,6: 32)مز
 (36-26:12)يو

 (2:13-21:12)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:   إنييييجييييييييييل 

 (22-15:3بط1)
 (14-2:11)أع

 (2:  79)مز 
 (51-43:1)يو

 
  -(:51-43:1إنجيل القداس )يو

 في الغد اراد يسوع ا  يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني.   -43  "
 و كا  فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بطرس.   -44 
فيلبس وجد نثنائيل و قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس و االنبياء يسوع ابن يوسف    -45 

 اصرة. الذي من الن
 فقال له نثنائيل امن الناصرة يم ن ا  ي و  شيء صالح قال له فيلبس تعال و انظر.   -46 
 و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال غش فيه.   -47 
 قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب يسوع و قال له قبل ا  دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك.   -48 
 اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن هللا 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 اال  ترو  السيييماء مفتوحة و مالئكة هللا يصيييعدو  و ينزلو  على   -51 

 "ابن االنسا  
عا حواق اطاب  سدددددًو  ع يء/ ئ ل وءوطه  ا اآلن تاون اطسدددددر     توح  و  ئ   هللا  صددددد  ون وي/زطون علس إها  

 اطب ا وه ا اط صل تم إختل قه طس   ا:
إع ن اطصدددددلح ه ا اطسدددددر   واءقض هواسدددددا  إها اطب دددددا، و/   من   ن اط  قو/لم  رسدددددك سدددددلف ي ق  طلر/ع    1

 ش ه ًا علس  اب  اطرسلح وقحرته ط/  اطب ا  ا طايق ش اة اطال ة ص ق 
 اطرسلح هو إها هللا اط  ضع طه اط  قو/لم   2
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يا جالس على الشيياروبيم اظهر، قدام إفرآم وبنيامين ومنسييى، انهض  "  -(:2:    79مزمور إنجيل القداس )مز  
 "قوتك وهلم لخالصنا، يا هللا أرددنا. هلليلويا 

( مي من هللا  سدددددتايح ف ذم فذم ء  سددددد ا   افون  26:1ف ط ددددد قو/لم هو عاح هللا )حز=  يا جالس على الشييياوربيم
 (6:4هللا، وه ا هو اطرمصود بأيذم  رلوئ ا مع /ً  )قو

 
 هاتور 8   -سنكسار:ال
 تذكار االربعة حيوانات الغير متجسدين  "

في مثل هذا اليوم تذكار األربعة حيوانات غير المتجسيدين حاملي مركبة اإلله ، كما يذكر الشياهد بذلك صياحب 
الرؤيا بقوله "وللوقت صيرت في الروح وإذا عرش موضيوع في السيماء وعلي العرش جالس ، وكا  الجالس في  

به حجر اليشيب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شيبه الزمرد ، وفي وسيط العرش وحول  المنظر شي
العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء ، والحيوا  األول شييييبه أسييييد ، والحيوا  الثاني شييييبه  

األربعة الحيوانات لكل عجل ، والحيوا  الثالث له وجه مثل وجه إنسيييا  ، والحيوا  الرابع شيييبه نسييير طائر ، و 
واحد منها سيييييتة أجنحة حولها ، ومن دأخل مملوءة عيونا وال تزال نهارا وليال قائلة قدوس قدوس قدوس الرب 
اإلله القادر على كل شيئ الذي كا  والكائن والذي يأتي " وقال إشيعياء النبي " رأيت السييد جالسيا على كرسيي  

افيم واقفو  ، ولكل واحد سييتة أجنحة ، باثنين يغطي وجهه ، وباثنين  عال مرتفع وأذياله تمَل الهي ل ، والسييير 
يغطي رجلييه ، وبياثنين يطير ، وهيذا نيادي ذاك وقيال قيدوس قيدوس قيدوس رب الجنود مجيده ميلء كيل األرض " 
، وقال حزقيال النبي " فنظرت وإذا بريح عاصيييفة جاءت من الشيييمال ، سيييحابة عظيمة ونار متواصيييلة وحولها 

ن وسييطها كمنظر النحاس الالمع من وسييط النار ، ومن وسييطها شييبه أربعة حيوانات وهذا منظرها ، لمعا  وم
لها شييبه إنسييا  ، ولكل واحد أربعة أجنحة ، وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر  

جمع كثير في السيماء قائال   النحاس المصيقول ، ، " وقال يوحنا اإلنجيلي " وبعد هذا سيمعت صيوتا عظيما من
هللويا ، الخالص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا ، وخر األربعة الحيوانات وسيجدوا هلل الجالس على العرش 
قيائلين "آمين هللوييا ، فيانيه قيد مليك الرب اإلليه القيادر على كيل شيييييييييئ ، لنفرح ونتهليل ونعطيه المجيد " ، وقيد  

خليقة ، فوجه اإلنسييييا  يسييييال عن جنس البشيييير ، ووجه األسييييد يسييييال في  جعلهم الرب بقربه ليسييييألوه في ال
الوحوش ، ووجه العجل يسيال في البهائم ، ووجه النسير يسيال في الطيور ، وقد ثبت معلمو الكنيسية تذكارهم 

 " وبنوا لهم الكنائس في مثل هذا اليوم شفاعتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين ،
 القديس ني اندروس كاهن ميرا إستشهاد "

تذكار إسيييتشيييهاد القديس ني اندروس كاهن ميرا . وفي مثل هذا اليوم إسيييتشيييهد القديس ني اندروس وهو من  
اآلباء الرسيوليين الذين أناروا الكنيسية في القرنين األول والثاني وقد رسيمه القديس تيطس تلميذ بولس الرسيل  

ا  ( فقيام بخيدمتيه على خير وجه ورد كثيرين من الوثنين إلى اإليميا  ولما  كاهنيا لميدينية ميرا ) إحدى بالد اليوني
علم الوالي لبيانيوس بأمره قبض عليه وطلب أ  يسييجد لَلوثا  فرفض فطرحه في النار فلم تؤثر فيه . وأخيرا 
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اة ، بركة  أمر تسيييميره بمسيييامير حديد غليظة ودفنه في قبره ففعل به الجنود ذلك فأكمل جهاده ونال إكليل الحي
 " صالته فلتكن معنا آمين .

 نياحة االب بيريوس مدير مدرسة األس ندرية الالهوتية  "
تذكار نياحة االب بيريوس مدير مدرسييييية اإلسييييي ندرية الالهوتية . وفيه أيضيييييا تنيح األب بيريوس وكا  مديرا  

وكا  كاهنا مثقفا مفسرا قديرا لكلمة  لمدرسة اإلس ندرية الالهوتية في عهد البابا ثاؤنا البطريرك السادس عشر  
هللا اشيييييتهر بتجرده في الماديات مع غزارة علومه الالهوتية والفلسيييييفية كما كا  متعمقا في التأمالت الروحية 
نشييير مقاالت كثيرة في مواضييييع متعددة احتمل عذابات كثيرة من أجل اإليما  بالسييييد المسييييح وقضيييى أيامه  

 " م ، بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .األخيرة في روما حيث تنيح بسال
 

  ووقد ذ اه  ف  سد ا اطاوي  وسد ا حزقل ل  وقاجع سد ا حزقل ل انصدا ح  تذكار األربعة حيوانات الغير متجسيدة
 اءول 

 
يسي ن فيه   مركبة هللا بالربوات المضياعفة، واأللوف المخصيبين، فإ  الرب "  -(:17:   67مزمور العشيية )مز  

 "إلى االنقضاء، هللا فيهم فى سيناء فى القدس. هلليلويا 
 ضدددد ع   ج  ي  كاقة ف  يسدددد   ه اوي  واطر /س من اطر ئ   ق/واي ق/واي  = مركبة هللا بالربوات المضييياعفة

 قب هذم  وط ا اطب ددا  رك/ذم م ضددً  من  كويوا  ا ب  هلل  وشدد ب هللا ف  سدد /     ن هللا  سددتايح ف ذم ويمودهم ويا
مي هللا وسدددط شدددعبه  مودهم ويسدددتايح ف ذم  = فيهم في سيييناء في القدسهللا  مع ائه )وه ا   /س اطرز وق مصدددً (  

كر   سدددتايح وسدددط اطر ئ   اط  قو/لم    ن ه ا ف  سددد /    و  ن ه ا ف   ل  ك ن  سدددتايح فله هللا فلكون ء سدددً  
وطموطه إطس انيمضد   فذ ا ال   د ا إذًا ط د ب إسداائ ل هل    في القدس. فإ  الرب يسي ن فيه إلى اإلنقضياءطلاب  

 .األلوف المخصبينطل /لس  اطت   ستايح ف ذ  اطاب  وح ءر   سكا هللا ويقلم ويستايح  را ه ا اطرك ن ها  ي  
 

 -(:1:9-34:8إنجيل العشية )مر
 (38-34:8)مر 
 ئي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ا  ياتي ورا  -34 "
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها.  -35 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه.  -36 
 او ماذا يعطي االنسا  فداء عن نفسه.  -37 
في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فا  ابن االنسا  يستحي به متى جاء ال  من استحى بي و ب المي   -38 

 "بمجد ابيه مع المالئكة القديسين. 
 (1:9)مر
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و قيال لهم الحق اقول لكم ا  من القييام ههنيا قوميا ال ييذوقو  الموت حتى يروا ملكوت هللا قيد اتى بقوة    -1"  
" 

طر ئ   سدلكويون  ع اطرسدلح يوث اط ي/وي  وط ا هل  ا=  إبن البشير متى جاء في مجد أبيه مع مالئكته القديسيين
 ركا طلب ا من  كويون  ا ب  هلل مو عاح هلل؟ ه ا  ركا  ف طس   اطرسلح طمسوة ءلوب اطب ا إشت س  ا ميه طلج  

من أراد أ  يأتي ورائي فلينكر نفسييه ويحمل  ( ويسددرع ه/  ف  ه ا اني  ل   20:8طه  ك ن  سدد/  فله قمسدده )   
فرا  ارل صدل به حبً  ف  اطرسدلح فذو   اح اطرسدلح ومحبه فم ل اطصدل ب اطروضدًو علله   ءل  .  نيصيليبه ويتبع

 ه ا  ستايح فله اطرسلح ويص ا  ا ب  طه 
 

ب لمة الرب تشيييددت السيييموات، وبروح فيه كل قواتها، ألنه هو قال فكانوا، هو  "  -(:9,6:  32مزمور باكر )مز
 "أمر فخلقوا. هلليلويا 

( ويسددددرع ف ذ  من ح  ل  ل 3:1هو خلمذ  ويا ظذ  )عب =  تشيييددت السيييمواتاطرسددددلح هو اط لر (  ) ب لمة الرب
 ( هو خ طق اطر ئ   واطب ا  واط  قو/لم  ا طغر  اطر ئ   1:1اءشل   بكلر  ء قته  ف طرسلح اط لر  )يو

 (3:1ه ه  ءل به   ن  ل شئ و/غ اه طم  كا شئ  ر    ن )يو= وبروح فيه كل قواتها
 
  -(:36-26:12جيل باكر )يوإن
ا  كا  احد يخدمني فليتبعني و حيث اكو  انا هناك ايضا ي و  خادمي و ا  كا  احد يخدمني   -26 "

 ي رمه االب. 
اال  نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ايها االب نجني من هذه الساعة و لكن الجل هذا اتيت الى هذه  -27 

 الساعة. 
 ايها االب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ايضا.  -28 
 فالجمع الذي كا  واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرو  قالوا قد كلمه مالك.  -29 
 اجاب يسوع و قال ليس من اجلي صار هذا الصوت بل من اجلكم. -30 
 اال  دينونة هذا العالم اال  يطرح رئيس هذا العالم خارجا.  -31 
 و انا ا  ارتفعت عن االرض اجذب الي الجميع.   -32 
 مشيرا الى اية ميتة كا  مزمعا ا  يموت. قال هذا  -33 
فاجابه الجمع نحن سمعنا من الناموس ا  المسيح يبقى الى االبد فكيف تقول انت انه ينبغي ا    -34 

 يرتفع ابن االنسا  من هو هذا ابن االنسا .
الم و الذي يسير فقال لهم يسوع النور مع م زمانا قليال بعد فسيروا ما دام لكم النور لئال يدرك م الظ  -35 

 في الظالم ال يعلم الى اين يذهب.
 "ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى و اختفى عنهم  -36 
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إذًا اط دد قو/لم هدل  .  من يخيدمني فليتبعني وحييث أكو  أنيا فخيادمي ي و  معي هنياك. ومن يخيدمني ي رميه أبي
رئيس  ه  كا ه هللا  ف ط  قو/لم طذم  اا      اة  واط كج ف/سدددرع ه/  عا دي/وي  اط دددلا ن   كل  ا    ث هللا ويتب 
ويسدددرع من  .  مجدت وأمجد أيضيياً هو و ا يتب ه  ويسدددرع ه/  عا اآلب اط ي  مول طإلها    هذا العالم ُيطرح خارجاً 

 .المسيح هو النور ومن يؤمن به يصير إبنًا للنور
 صدددددددددددد ا إه/ً  طل/وق واآلب  ر  ه و ا    ث اطرسددددددددددددلح  كا ه اآلب  فإذا   ن    ف طرسددددددددددددلح هو اط/وق و ا يؤ ا به

اط  قو/لم و ل  ا    ث اطرسددددددلح سددددددلكا ذم اآلب ف م و م اطرسددددددلح ، و ا ه/  ي ذم  ا هو اطرسددددددلح فذو طه  ل 
 اط اا   واطر   فذو خ طق اط ل و/غ اه طم  كا شئ  ر    ن 

 
  -(:2:13-21:12البولس )عب

 (29-21:12)عب
 و كا  المنظر ه ذا مخيفا حتى قال موسى انا مرتعب و مرتعد.   -21 "
 بل قد اتيتم الى جبل صهيو  و الى مدينة هللا الحي اورشليم السماوية و الى ربوات هم محفل مالئكة.   -22 
 و كنيسة اب ار م توبين في السماوات و الى هللا ديا  الجميع و الى ارواح ابرار م ملين.   -23 
 لى وسيط العهد الجديد يسوع و الى دم رش يتكلم افضل من هابيل. و ا  -24 
انظروا ا  ال تستعفوا من المتكلم النه ا  كا  اولئك لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم على االرض  -25 

 فباالولى جدا ال ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء.
عد قائال اني مرة ايضا ازلزل ال االرض فقط بل  الذي صوته زعزع االرض حينئذ و اما اال  فقد و  -26 

 السماء ايضا. 
 فقوله مرة ايضا يدل على تغير االشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي ال تتزعزع.  -27 
 لذلك و نحن قابلو  ملكوتا ال يتزعزع لي ن عندنا ش ر به نخدم هللا خدمة مرضية بخشوع و تقوى. -28 
 "ال  الهنا نار اكلة.  -29 

 (2-1:13)عب
 لتثبت المحبة االخوية. -1 " 
 "ال تنسوا اضافة الغرباء ال  بها اضاف اناس مالئكة و هم ال يدرو   -2 

ربوات  وف ذ    جبل صيييهيو  ومدينة هللا الحي أورشيييليم السيييماويةه/  يا  هوطج اطاسدددددول  صدددددف اط /لسددددد  بأيذ   
)ف  يسددددد   ه اوي ج  ي  ا ل( ف طر ئ   ف  ع   مو ح ل   وي حا من اط /لسددددد  ه  ب دددددا   المالئكة المعيدين

(  واطاسددول  الب  /  من ي  ث هللا وياضددله ب وح وقع ة  ر   10:1و  ئ  ، ف طرسددلح صدد ق قمسددً  ط  هر  )مح
 .مالئكة)إهااهلم(  أضاف أناست  ل اطر ئ  ، ويال  ف   اب     و/ذ  

 -(:22-15: 3بط1الكاثولي و  )
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سالكم عن سبب الرجاء الذي في م بل قدسوا الرب االله في قلوب م مستعدين دائما لمجاوبة كل من ي   -15 " 
 بوداعة و خوف.

و لكم ضمير صالح لكي ي و  الذين يشتمو  سيرتكم الصالحة في المسيح يخزو  في ما يفترو     -16 
 علي م كفاعلي شر.

 ال  تالم م ا  شاءت مشيئة هللا و انتم صانعو  خيرا افضل منه و انتم صانعو  شرا.  -17 
مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى هللا مماتا في  فا  المسيح ايضا تالم   -18 

 الجسد و لكن محيى في الروح. 
 الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في السجن. -19 
اذ عصت قديما حين كانت اناة هللا تنتظر مرة في ايام نوح اذ كا  الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلو   -20 

 ي انفس بالماء.اي ثمان
الذي مثاله يخلصنا نحن اال  اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن هللا   -21 

 بقيامة يسوع المسيح. 
 "الذي هو في يمين هللا اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و قوات مخضعة له  -22 

=  نكو  مسييييتعدين في كل حين اطاسددددددول  /  من  طلرسددددددلح  ويالب نرى مالئكة وسييييالطين وقوات مخضييييعة   ه/ 
 ك طر ئ   اط يا طذم ج/ ح ن  ا اون هذم إش قة طساع  تل ل  اءوا ا انطذل  

 
  -(:14-2:11اإلبركسيس )أع

 و لما صعد بطرس الى اورشليم خاصمه الذين من اهل الختا .  -2 "
 قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة و اكلت معهم. -3 
 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. -6 
 قم يا بطرس اذبح و كل. و سمعت صوتا قائال لي  -7 
 فقلت كال يا رب النه لم يدخل فمي قط دنس او نجس. -8 
 فاجابني صوت ثانية من السماء ما طهره هللا ال تنجسه انت.  -9 
 و كا  هذا على ثالث مرات ثم انتشل الجميع الى السماء ايضا.   -10 
 سلين الي من قيصرية. و اذا ثالثة رجال قد وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مر   -11 
فقال لي الروح ا  اذهب معهم غير مرتاب في شيء و ذهب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا   -12 

 بيت الرجل.
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فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعا  الملقب   -13 
 بطرس. 

 "و هو ي لمك كالما به تخلص انت و كل بيتك  -14 
اي ل ور  وه/  يا  اطر ئ   تموث ب رل خ    اط  ص طلب ا هللا ياسل   ك ط 
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     اليوم التاسع من شهر هاتور                   

 إجتماع الثالثمائة والثمانية عشر بمدينة نيقية

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول
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 مزمور العشيييية:
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  الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 (12,7: 31)مز
 (23-14:25)مت
 (1:  111)مز 
 (23-17:6)لو
 (5:5-13:4)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمورإنجيييل القييداس:
الييييقيييييداس:    إنييييجييييييييييل 

 (12-3:1بط1)
 (24-15:11)أع
 (7: 131+4: 18)مز
 (19-13:16)مت

 
  -(:19-13:16إنجيل القداس )مت

 و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني انا ابن االنسا . -13 "
 فقالوا قوم يوحنا المعمدا  و اخرو  ايليا و اخرو  ارميا او واحد من االنبياء.  -14 
 فقال لهم و انتم من تقولو  اني انا.  -15 
 فاجاب سمعا  بطرس و قال انت هو المسيح ابن هللا الحي.  -16 
ابي الذي في فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعا  بن يونا ا  لحما و دما لم يعلن لك لكن   -17 

 السماوات.
 و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها.  -18 
و اعطيك مفاتيح ملكوت السييييييماوات فكل ما تربطه على االرض ي و  مربوطا في السييييييماوات و كل ما   -19 

 "تحله على االرض ي و  محلوال في السماوات 
و  ن ه/ ك ع ة إج ب ي فسدددددأطذم اطسددددد     ماذا يقول الناس في إبن البشييير من هوح  سدددددأل ت    ه  اطسددددد   اطرسدددددل

إ  لحمًا ودمًا  فم ل اطسددد    وأنتم من تقولو  إني أنا فأجاب بطرس وقال أنت هو المسيييح إبن هللا الحياطرسدددلح  
  بيعتي. ميا تربطيه ي و  مربوطيًا..لم يعلن ليك هيذا لكن أبي اليذي في السيييييييييموات.. وعلى هيذه الصيييييييييخرة أبنى 

 وي حا اآلت :
اطرسددددددددددددددلح يذتم هامي/د  ياا فلده، هدل عاف/د ه، هدل إخت ايد ه  دإطده ءد يا  ادب  ا /د  ف/ابده و صدددددددددددددد يق يادب من    1

 يمض  موء ت/    ه، مث إكت  /  ب طر لو  ي اط/ظاي  
وان ر ن اط ي ت /س علله اط /لسدد   وه ا إج ب  باار بأن اطرسددلح هو إها هللا اطا ، ه ه ه  إ ر ن اط /لسدد     2

هو ان ر ن اطر لا ف  ء يون ان ر ن اط/لم وي  ه ا ان ر ن هو اطصدددددددد اة اطت  ت /س عل ذ  اط /لسدددددددد   و  رع  
 يلقل  ءاق ف  ء يون ان ر ن  ا هو اطرسلح 
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 ع/ذ   سلا ن اطال واطا/ط ف  اط /لس  و/ذ ا اطسلا ن تم حاث مقيور طذاطمته اطت  قفض اطاجًو  3
 

فى كيل األرض خرج منطقهم، وإلى أقطيار المسييييييييي ونية بلغيت " -(:7:  131+4:  18مزمور إنجييل القيداس )مز
 "أقوالهم، كهنتك يلبسو  العدل، وأبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك. هلليلويا 

ل عا مب    (  وط /ذ  ه/  م ضدددً  تم 18:10ك ي  ه ه ي وة عا ت     اطرسدددلح )قو=  في كل األرض خرج منطقهم
  رع يلقل  اط يا ءاقوا مطوهل  اطسددد   اطرسدددلح  وخاج  /امذم ط ل اط  طم مال وهو ء يون ان ر ن  واط  طم  له اآلن  

 يادده 
 

 هاتور  9  -السنكسار:
 ميالدية  325إجتماع مجمع نيقية المس ونى األول سنة  " 

وثمانية عشر بمدينة نيقية في عهد ملك   ميالدية اجتمع اآلباء الثالثمائة  325في مثل هذا اليوم من سنة  
قسطنطين الملك البار . وكا  منهم رؤساء األربعة كراسي . وهم األنبا ألكسندروس التاسع عشر . وقد  

صحب معه أثناسيوس رئيس شمامسته وس رتيره الخاص .و إسطاثيوس أسقف أنطاكية . وم اريوس أسقف 
كبر سنه لم يحضر ، وأرسل اثنين من الكهنة نيابة عنه .  أورشليم . أما سيلفستروس أسقف رومية فانه ل

وكا  سبب إجتماع المجمع هو محاكمة اريوس الذي كا  قسا باإلس ندرية ، وجدف على ابن هللا الرب يسوع 
المسيح قائال "إنه لم ي ن مساويا هلل أبيه في الجوهر . وانه كا  هناك وقت لم ي ن فيه االبن" . فاستقر رأى  

كنيسة على عقد المجمع . وكا  بين هؤالء اآلباء القديسين من هو في منزلة الرسل قادرا على رؤساء ال
إقامة الموتى ، وإبراء األسقام وعمل اآليات العظام . وفيهم من عذب في سبيل اإليما  . ومنهم من سملت  

فره ، أو كسرت أضالعه عيناه ، أو قطعت يداه ورجاله ، أو قلعت أضراسه ، أو كسرت إسنانه ، أو نزعت أظا
، وكا  من بينهم القديس المجاهد بفنوتيوس أسقف الصعيد الذي عذب كثيرا أيام دقلديانوس ، إذ قلعوا عينه  

اليمني وحرقوا لحم ساقه اليسرى . وربطوه بالسالسل وأخذوه إلى مقاطع الرخام . ولذلك دعي بالشهيد في  
لناس . وقد اجري هللا على يديه معجزات كثيرة حدثت بتوسالته  الكهنة . وكا  شيخا قديسا محبوبا من هللا وا

وصالح دعواته . ولما اجتمع اآلباء جلسوا على الكراسي المعدة لهم . ثم جاء الملك البار قسطنطين وسلم  
عليهم مبتدئا بالقديس بفنوتيوس األسقف إذ احترمه احتراما عظيما حتى انه قبل بإكرام آثار جراحه . ثم 

مهم قضيب الملك وسيفه قائال لهم "إ  لكم هذا اليوم سلطا  الكهنوت والمملكة لتحلوا وتربطوا كما وضع أما
قال السيد . فمن أردتم نفيه أو إبقاءه فلكم ذلك" . وحدث إ  كثيرين من الذين أنار الروح القدس عقولهم ، 

ا الكراسي المنظورة يجدونها كانوا يعدو  المجتمعين فيجدونهم ثالثمائة وتسعة عشر أسقفا ، وإذا عدو 
ثالثمائة وثمانية عشر . وذلك إتماما لقول السيد المسيح : " ألنه حيثما أجتمع اثنا  أو ثالثة باسمي فهناك  

اكو  في وسطهم " . واستحضروا اريوس وطلبوا منه إقراره باإليما  . فجدف وقال "كا  االب حيث لم ي ن 
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ع عن رأيه ، حرموه هو ومن يشاركه رأيه واعتقاده . ثم وضعوا دستور  االبن" . فلما افهموه ضالله ولم يرج
 اإليما  المسيحي وهذا نصه : 

 نؤمن باله واحد هللا االب ضابط الكل ، خالق السماء واألرض ، ما يري وما ال يري.  -1
ن نور ، اله ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن هللا الوحيد المولود من االب قبل كل الدهور ، نور م  - 2

 حق من اله حق ، مولود غير مخلوق ، مساو لَلب في الجوهر الذي به كا  كل شئ . 
هذا الذي من أجلنا نحن البشر ، ومن اجل خالصنا ، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ، ومن   - 3

 مريم العذراء تأنس . 
 وصلب عنا على عهد بيالطس البنطي ، وتألم وقبر .    - 4
 ام من بين األموات في اليوم الثالث كما في الكتب . وق  - 5
 وصعد إلى السموات وجلس عن يمين االب .   - 6
 وأيضا يأتي في مجده ليدين األحياء واألموات ، الذي ليس لملكه انقضاء .  - 7

،  و بعد ذلك لم اجتمع مجمع المائة والخمسين بمدينة القسطنطينية لمحاكمة مقدونيوس عدو الروح القدس
 كملوا بقية هذا الدستور فقالوا: 

نعم نؤمن بالروح القدس ، الرب المحي المنبثق من االب ، نسجد له ونمجده مع االب واالبن ، الناطق  - 8
 في األنبياء .  

 وب نيسة واحدة مقدسة جامعة رسوليك .   - 9
 و نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا .    - 10
 و ننتظر قيامة األموات .   - 11
 وحياة الدهر األتي   - 12

و منعوا من إ  يزاد عليه أو ينقص منه ، وأمروا كافة المؤمنين بقراءته . كهنة وشعبا وشيوخا وصبيانا  
ونساء ورجاال . وإ  يتلى في القداسات والصلوات . وبعدما حرم آباء مجمع نيقية اريوس وأبعدوه عن  

 الكنيسة ووضعوا دستور اإليما  . اصدروا قرارات أخرى فيما يلي : 
يما يختص بميليتس أسقف أسيوط الذي قاوم رئيسه القديس بطرس الشهيد البابا األس ندري . فقد أوال : ف

 .   7, 6, 5قرر المجمع حقوق بطريرك اإلس ندرية على مرءوسيه في القوانين  
ثانيا : حسم النزاع الذي كا  بين أساقفة أفريقيا وأسيا الصغرى ، وبين أسقف رومية حول معمودية الهراطقة 

 فقرر إ  المعمودية التي يجريها الهراطقة باطلة ، بخالف ما كا  يراه أسقف رومية واتباعه .  ، 
ثالثا : حدد يوم عيد القيامة إذ قرر إ  ي و  يوم األحد الذي يلي البدر حيث ي و  فيه فصح اليهود ، حتى  

كنائس عن اليوم الذي يقع فيه العيد ال يعيدوا قبل اليهود أو معهم ، وأناطوا بابا اإلس ندرية في تبليغ جميع ال
، وذلك لشهرة بطاركة اإلس ندرية بسعة العلم والدقة في حساب المواقيت . وثبتوا الكنيسة . وأقاموا منار  

 الدين . ثم انصرفوا إلى كراسيهم . 
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 "صلواتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 
 41نياحة البابا إسحق البابا  " 

م تنيح االب العظيم القديس األنبا إسيحق بابا اإلسي ندرية الحادي واألربعو     679مثل هذا اليوم من سينة في  
، قيد وليد هيذا االب في البرلس من أبوين غنيين خيائفين هللا ، رزقيا بيه بعيد زميا  طوييل من زواجهميا ، ولميا 

رأسيه ، فوضيع يد الصيبي على رأسيه    قدماه إلى المعمودية رأى األسيقف الذي تولى عماده صيليبا من نور على
وتنبأ عليه قائال : انه سيييييييؤتمن على كنيسيييييية هللا ، ثم قال ألبويه : اعتنيا به فانه أناء مختار هلل ، ولما كبر  
قليال علماه الكتابة واآلداب المسيييحية والعلوم الكنسييية ، وكا  ي ثر من قراءة أخبار القديسييين فتشييبعت نفسيه  

الت إلى الرهبنة ، فترك أبويه وقصيييييد برية القديس م اريوس ، وترهب عند األنبا زكريا  بسييييييرتهم الطاهرة ، وم
اإليغومانس ، وكا  مالك الرب قد سيييييييبق فاعلم االب الشييييييييخ بقدومه ، فقبله فرحا ، وفي أحد األيام رآه أحد 

إ  طلب االب  الشييييوخ القديسيييين في الكنيسييية فتنبأ عليه قائال "سييييؤتمن هذا على كنيسييية المسييييح" ، وحدث
البطريرك في ذلك الوقت راهبا لي و  كاتبا له وكاتما لسيره ، فاثني الحاضيرو  على هذا االب الفاضيل إسيحق ، 
فدعاه وأعطاه كتابا ي تبه ، فأفسيييييييده عمدا حتى يخلي االب سيييييييبيله ، ألنه كا  زاهدا مجد الناس ، فلما علم 

 " ، ولما تيقن إ  االب البطريرك لن يخلي سيييييييبيله ، االب بقصيييييييده قال له "حسييييييينا كتبت فال تبرح هذا الم ا
اسيييتخدم ما له من العلم والكتابة وظهرت فضيييائله ، ففرح به البطريرك جدا ، ولكن لشيييغفه بالوحدة ، عاد بعد  
حين إلى البرية ، ولما دنت وفاة البابا يوحنا ، طلب من السييد المسييح إ  يعرفه بمن يجلس بعده على كرسيي  

يل له في الرؤيا إ  تلميذك إسيحق هو الذي يجلس بعدك ، فأوصيى الشيعب انه بإعال  الهي وبأمر  الكرازة ، فق
الرب سييجلس إسيحق على الكرسيي بعده ، فلما تبوأ هذا االب الكرسيي المرقسيي اسيتضياءت الكنيسية وأخذ في  

ي شيدائد كثيرة ، وأقام تجديد كنائس كثيرة ، منها كنيسية القديس مرقس اإلنجيلي وقالية البطريركية ، وقد قاسي
 " على الكرسي ثالث سنوات ونصف ، ثم تنيح بسالم ، صالته تكو  معنا آمين .

 ح ث وض وا ء يون ان ر ن  إجتمع الثلثمائة والثمانية عشر بمدينة نيقية
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 مجمع المائتين بأفسس. توت 12
 نياحة كرياكوس من أهل كورنثوس.  هاتور 3
 تذكار إجتماع المجمع المس وني بالقسطنطينية. أمشير 1
 اجتماع مجمع بجزيرة بني عمر  برمهات 4

 السنكسار اليوم
 ش( لمحاكمة نسطور 147 -م 431المس وني الثالث بأفسس )انعقاد المجمع  توت 12
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ميالدية اجتمع المجمع المقدس بأفسييس ، وقد شييهده مائتا    431في مثل هذا اليوم من سيينة  
أسييقف ، وهو الثالث من المجامع المسيي ونية . وذلك في السيينة العشييرين من ملك ثاؤدسيييوس  

إجتماعهم بسييبب هرطقة نسييطور بطريرك الصييغير ابن أرقاديوس بن ثاؤدسيييوس الكبير . وكا  
القسيطنطينية . الذي كا  يعتقد أ  القديسية مريم ، لم تلد إلها متجسيدا ، بل ولدت إنسيانا فقط .  
ثم حل فيه بعد ذلك ابن هللا ، ال حلول االتحاد بل حلول المشيييييييئة واإلرادة . وأ  للمسيييييييح لهذا 

بياحثوه في ذليك ، وأثبتوا ليه أ  المولود من السيييييييييبيب طبيعتين وإقنومين ، فيأجتمع هؤالء اآلبياء و 
 1العيذراء اليه متيأنس بيدلييل قول المالك "الرب معيك والمولود منيك قيدوس وابن العلي ييدعى" ) لو 

(    7:14( وقول إشيييعياء "ا  العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسيييمه عمانوئيل" )أش  32 -  28: 
( . وتباحث معه القديس البابا 9:6أبديا" )أش. وقوله "يدعى اسيييمه عجيبا مشييييرا إلها قديرا أبا 

كيرلس ، وأعلمييه أ  الطبييائع ال يجييب أ  تفترق من بعييد االتحيياد ، بييل نقول طبيعيية واحييدة هلل 
الكلمة المتجسيييييييد . فلم يرجع عن تعليمه ولم ينثن عن رأيه ، فهدده االب كيرلس وبقية المجمع 

ثبتوا أ  العذراء ولدت اإلله الكلمة متجسيييدا . بالقطع ، قلم يقبل فقطعوه وأبعدوه عن كرسييييه . وأ
ثم وضييعوا في هذا المجمع قوانين وحدودا ، هي قانو  اإليما  إلى اآل  . وا  قيل ا  النسيياطرة 
اليوم ال يقولو  هذا . قلنا انه بسييييبب أختالطهم بمسيييييحيي الشييييرق ، رجع بعضييييهم عن رأيه ، 

 الفاسد . 
يح أ  يهدينا إلى طريق الخالص . له المجد واإلكرام نسأل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المس

 والسجود اآل  والى آخر الدهور كلها أمين .
 نقل أعضاء القديس الشهيد إقليمس وأصحابه

في مثل هذا اليوم نعيد بنقل أعضاء القديس الشهيد إقليمس وأصحابه الشهداء بمدينة  
 اإلس ندرية . صلواتهم تكو  معنا ، آمين . 

 قديس بفنوتيوس المتوحد بالصعيدإستشهاد ال
تذكار إسيتشيهاد القديس بفنوتيوس المتوحد بالصيعيد . في مثل هذا اليوم أيضيا إسيتشيهد القديس 

 بفنوتيوس المتوحد بالصعيد أيام دقلديانوس . 
كا  هذا الناسيييك يعيش في منطقة دندرة وقد ذاع صييييته بين جميع سييي ا  الصيييعيد حيث جذب 

مسيييح . كا  أريانوس والي أنصيينا يمر بالصييعيد األعلى . ولما رسييا عند كثيرين بتقواه للسيييد ال
طيبية القريبية من دنيدرة حييث يقطن القيديس . أرسيييييييييل الييه اثنين من قواد الميائية ليبحثيا عنيه في  
البرية ويحضييراه اليه . وفي تلك الليلة وقف بالقديس مالك الرب وقال له " كن على اسييتعداد أ  

اإللهية فقد أمر أريانوس بالقبض عليك فال تحف ال  هللا سيييييعطيك قوة  تأتي وتبتهج بالحضييييرة  
 لتقف أمامه " 
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وفي الصييباح بعد أ  أكمل بفنوتيوس صييلواته سييار في الطريق ليقابل أريانوس ومعه مالك الرب 
حتى وصيييل إلى الوالي وبعد حديث قصيييير مع الوالي غضيييب الوالي وأمر أ  يقيدوه بالسيييالسيييل 

 مع القتلة واللصوص . ويلقوه في السجن 
جلس الوالي لمحاكمته وحأول أ  يالطفه ولما لم يستجب أمر بتعذيبه فعذبه الجنود بعنف  

وأرسل الرب مالكه فشفاه من الجراحات حتى آمن الجالدا  دينس وكاليماك وإستشهدا على اسم  
جونين  السيد المسيح فأعاده الوالي إلى السجن . وقد آمن عدد كبير على يديه من المس 

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
السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى  فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند

 جنس البشر . شفاعته تكو  معنا . آمين . 
 نياحة القديس كرياكوس الكبير من أهل كورنثوس عضو مجمع القسطنطينية هاتور 3

في مثل هذا اليوم تنيح االب القديس كرياكوس ، وقد نشا هذا المجاهد في مدينة قورنثية ببالد  
ألبوين مسيحيين أرثوذكسيين . فأدباه بعلوم الكنيسة ثم قدماه إلى االب بطرس  اليونا  . ابنا 

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  

ية . فكا  مسرورا بهذا . ولما بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ،  الكنيسة ، وعليه في القال
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 
لقديس كيرلس أسقفها وعرض عليه رغبته في الرهبنة ، فاستصوب  أورشليم المقدسة واجتمع با 

رأيه وتنبأ عنه بقوله "سي و  هذا أبا كبيرا ويقوم بمجهودات كثيرة وتستضئ بنور تعاليمه  
نفوس كثيرين" . ثم باركه وأرسله إلى االب الكبير اوتيموس أبى رهبا  فلسطين ، فقبله فرحا 

حد شيوخ الدير ليرشده إلى طرق العبادة وي شف له حيل  والبسه ثياب الرهبنة ، ثم سلمه أل
الشياطين . فسار هذا االب بالسيرة الفاضلة والتقشف الزائد وغير ذلك من النسك والتواضع 

والورع . فأعطاه هللا نعمة شفاء األمراض حيث كا  يشفي كل من يقصد الدير ممن به علة أو  
س االب كيرلس أسقف أورشليم إلى مجمع  سقم . فشاع فضله وقداسته . وصحب هذا القدي

القسطنطينية المائة والخمسو  الذي اجتمع على مقدونيوس عدو الروح القدس . فناضله  
وقاومه بالحجة والبرها  . وتنيح في شيخوخة صالحة . وقد اظهر هللا من جسده بعد نياحته  

نله أي تغير ، حتى ليعتقد كل  آيات كثيرة وال يزال جسده باقيا بأحد أديرة مدينة أورشليم ، لم ي
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من يراه إ  رقاده قريب العهد . وقد مضى عليه إلى يوم تدوين سيرته اكثر من سبعمائة سنة .  
حيث كا  في زما  ثاؤدسيوس الكبير في أوأخر القر  الرابع المسيحي . شفاعته تكو  معنا  

 آمين . 
 ميالدىإستشهاد القديس أثناسيوس وأخته إيرينى من القر  الثانى ال

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أثناسيييييوس وأخته ايريني ، بعد إ  عذبا على يد م سيييييميانوس  
بعيذابيات كثيرة ولميا يئس من إرجياعهميا عن إيميانهميا بيالمسييييييييييح ، أمر فيالقوهميا في جيب فيارغ .  

 وطبقوه عليهما ، فتنيحا فيه . 
 شفاعتهما تكو  معنا آمين .

 إستشهاد القديس أغاثو  
تذكار إستشهاد القديس أغاثو  . وفيه أيضا إستشهد القديس أغاثو  كا  جنديا وثنيا في  

م ( م لفا بحفظ النظام في قاعة محاكمة المسيحيين وأظهر   251 249جيش ديسبوس ) 
تعاطفا نحوهم لما رأى استهانتهم بالموت من اجل الحياة األبدية فحركته النعمة اإللهية وآمن 

تهمه القاضي بالتواطؤ مع أعداء اآللهة فأقر بأنه مسيحي وأمهله القاضي بالسيد المسيح ا
حتى يرجع عن رأيه دو  جدوى فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة ، بركة صلواته فلتكن معنا 

 ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 م381إجتماع المجمع المس ونى الثانى بالقسطنطينية سنة  أمشير 1

م اجتمع بمدينة القسيطنطينية المئة والخمسيو  أبا بأمر الملك   381اليوم من سينة  في مثل هذا 
ثاؤدسيييييييييوس الكبير ، لمحاكمة مقدونيوس بطريرك القسييييييييطنطينية وسييييييييبيليوس وأبوليناريوس  
المجيدفين على هللا الكلمية والروح القيدس ، وذليك انيه لميا ذاع هيذا التجيديف خشيييييييييي اآلبياء على 

ا الملك ثاؤدسيييوس بهذه الهرطقات . فأمر بعقد مجمع وأرسييل إلى كل سييالمة الكنيسيية ، واعلمو 
من األنبا تيموثاؤس بابا اإلسي ندرية الثاني والعشيرين واألنبا داماسيوس بابا رومية واألنبا بطرس 
بطريرك أنطاكية واألنبا كيرلس بطريرك أورشييليم ، فحضييروا ومعهم أسيياقفة كراسيييهم ما عدا بابا 

بنفسيييييييه ولكنه أرسيييييييل نوابا عنه . ولما اجتمع المجمع المقدس بمدينة    رومية فانه لم يحضييييييير
القسيييطنطينية دعوا مقدونيوس وسيييأله األنبا تيموثاؤس بابا اإلسييي ندرية ورئيس المجمع قائال ما 
هو اعتقيادك ؟ فيأجياب إ  الروح القيدس مخلوق كسيييييييييائر المخلوقيات . فقيال األنبيا تيموثياؤس إ   

فييإذا قلنييا كزعمييك إ  روح هللا مخلوق فنكو  قييد قلنييا إ  حييياتييه  الروح القييدس هو روح هللا .  
مخلوقة ، فهو إذ  عديم الحياة بدونها ، ثم نصييييحه إ  يرجع عن سييييؤ رأيه . ولما رفض قطعه  

 وجرده من رتبته . 
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ثم سييييييال سييييييبيليوس قائال وأنت ما هو اعتقادك ؟ فأجاب إ  للثالوث ذاتا واحدة وإقنوما واحدا .  
تيموثياؤس إذا كيا  الثيالوث كميا زعميت ، فقيد بطيل ذكر الثيالوث وبطليت أيضييييييييييا   فقيال ليه األنبيا

معموديتك ألنها باسم اآلب واالبن والروح القدس ، وي و  الثالوث على زعمك تألم ومات ، وبطل 
قول اإلنجييل إ  االبن كيا  قيائميا في األرد  ، والروح القيدس نيازال علييه شيييييييييبيه حميامية ، واآلب 

 . ثم نصحه إ  يرجع عن رأيه الفاسد فلم يقبل فقطعه وجرده من رتبته  يناديه من السماء
ثم سال أبوليناريوس قائال وأنت ما هو اعتقادك ؟ فأجاب إ  تجسيد االبن كا  باتحاده مع 
الجسد البشري وبدو  النفس الناطقة ، ال  الهوته قام مقام النفس والعقل . فقال له األنبا  

الكلمة قد اتحد بطبيعتنا لكي يخلصنا ، فا  كا  باتحاده بالجسد الحيواني فقط  تيموثاؤس إ  هللا 
، فهو إذ  لم يخلص البشر ، بل الحيوانات ، ال  البشر يقومو  في يوم البعث بالنفس الناطقة  

العالقة ، التي معها ي و  الخطاب والحساب ، وبها ينالو  النعيم أو العذاب . وعلي ذلك قد  
لتجسد . وإذا كا  ه ذا فكيف يقول عن ذاته عز وجل انه إنسا  ، إذا كا  لم  بطلت منفعة ا

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 اإليما  الذي وضعه آباء مجمع  

ه الذي ليس لملكه انقضاء ، وبالروح القدس . فزاد عليه آباء مجمع نيقية حتى قول
القسطنطينية ما يلي هذا القول إلى آخره وضعوا قوانين ال زالت في أيدي المؤمنين . صالة 

 هؤالء اآلباء القديسين تكو  معنا آمين . 
 إستشهاد القديس أباديو  أسقف أنصنا

م إستشهد القديس األنبا أباديو  أسقف   304ء للشهدا 20في 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 ب ل أمانة ولما أعلن دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين  

كثيرا في تعذيبهم ألقى القبض على  وكا  أريانوس والي أنصنا عنيفا جدا في اضطهادهم ويتفنن 
القديس أباديو  وأخذه معه في رحلته إلى أسيوط وأخميم ليشاهد عذاب المؤمنين بنفسه  

فيضعف وينكر اإليما  . لكنه ظل ثابتا على إيمانه فأمر الوالي بتقييده وأخذه معه إلى أنصنا  
ام وجده فرحا متهلال مرة أخرى حيث طرحه في سجن مظلم بدو  طعام أو ماء وبعد خمسة أي

كمن في وليمة فأمر بصلبه فظهرت حمامتا  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 باألس ندرية
كنيسة القديس بطرس بابا اإلس ندرية السابع عشر وخاتم  في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس

الشهداء )الذي إستشهد باإلس ندرية في أخر ملك دقلديانوس الشرير( . وذلك انه لما تولى  
الملك البار قسطنطين الكبير ، وهدمت البرابي وبنيت الكنائس ، بني المؤمنين هذه الكنيسة 
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م الشهداء ، ولم تزل قائمة إلى ما بعد تملك غرب اإلس ندرية على اسم القديس بطرس خات
 العرب مصر حيث هدمت واندثرت . شفاعته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 مجمع األربعة عشرية بجزيرة بني عمر برمهات 4
فى مثل هذا اليوم اجتمع بجزيرة بنى عمر مجمع على قوم يقال لهم االربعة عشرية ، وهؤالء  

عملو  عيد الفصح المجيد مع اليهود فى اليوم الرابع عشر من هالل نيسا  فى أي يوم  كانوا ي
اتفق من أيام األسبوع . فحرمهم أسقف الجزيرة ، وأرسل الى سرابيو  بطريرك أنطاكية ، 

ودمقراطس أسقف روما ، وديمتريوس بطريرك اإلس ندرية ، وسيمأخس أسقف بيت المقدس ، 
قوم . فأرسل كل منهم رسالة حدد فيها أ  ال يعمل الفصح إال فى يوم  وأعلمهم ببدعة هؤالء ال

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  

ن رأيهم السيىء ، وبقى اآلخرو  على ضاللهم . فحرموهم  عليهم الرسائل . فرجع قوم ع
ومنعوهم ، وقرروا عمل الفضح كأوامر الرسل القديسين القائلين : ا  من يعمل يوم القيامة فى 
غير يوم األحد ، فقد شارك اليهود فى أعيادهم ، وافترق من المسيحيين . أما الخالف بسبب  

بين آسيا الصغرى وروما ، فجاهر بولي ربس أسقف عيد الفصح المسيحي )القيامة( فقد بدأ 
نيسا  لذكرى القيامة ) وهما   16نيسا  لذكرى الصلب ، و  14أزمير المحافظة على يوم  

التاريخا  اللذا  حدث فيهما الصلب والقيامة بدو  نظر الى اليوم فى األسبوع . وسار معه فى 
فكتور أسقف روما فجاهر بضرورة مالحظة  رأيه مسيحيو ما بين النهرين وكيلي يا وسوريا . أما

أ  ي و  الصلب يوم الجمعة والقيامة يوم األحد . )باعتبار أ  يوم الجمعة هو اليوم الذي حدث  
فيه الصلب ، واألحد هو اليوم الذي حدث فيه القيامة( . وقد شايعه فى ذلك مسيحيو مصر  

إال أ  المودة كانت قائمة . وتدخلت  والعرب وبنطس واليونا  . واشتد الخالف بين األسقفين ، 
اإلس ندرية فى هذا الموضوع ، وحأول أسقفها يمتريوس الكرام التوفيق بين الرأيين )أ  تكو  

نيسا  ) الفصح   14ذكرى الصلب يوم الجمعة والقيامة يوم األحد( ، على أ  يرتبطا بيوم  
بينهم بطليموس الفلكي الفرماوى  اليهودي ( . وجمع لهذا الغرض علماء اإلس ندرية الفلكيين ، و 

، ووضع بواسطتهم حساب االبقطى ، المشهور بحساب الكرمة ، والذي بموجبه أم ن معرفة  
يوم عيد الفصح اليهودي )ذبح الخروف( فى أية سنة من السنوات المصرية القبطية ، وحدد 

 و  الفصحا  اليهودي يوم األحد التالي له عيدا للقيامة . وبهذا ينفذ ما أوصى به الرسل أال ي
م هذا  325والمسيحي فى يوم واحد . وقد أقر المجمع المس وني األول المنعقد فى نيقية سنة 

الرأى وكلف اإلس ندرية بإصدار منشور عن العيد كل سنة . الرب يحرسنا من غواية الشيطا  
 ببركة صالة القديسين . آمين .
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 إستشهاد القديس هانوليوس األمير
:   13اليوم إستشهد القديس الطوباوي هانوليوس األمير فى مدينة برجة )أنظر أع  في مثل هذا

( من أعمال بمفيلية . وهذا األمير دفعته محبته للمسيح أ  يجاهر بأيمانه .  25:  14،  13
فقبض عليه بارنبأخس األمير من قبل دقلديانوس فاعترف أمامه بالسيد المسيح معطيا إياه  

بهية . ثم ذم األصنام ولعنها . فغضب عليه األمير وأمر أ  يصلب على خشبه المجد بالتراتيل ال
فسبح المسيح الذي أهله للشهادة على اسمه . ثم أسلم روحه بيد الرب ونال إكليل الشهادة .  

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائم آمين . 
 

افرحوا أيها الصيييييديقو  بالرب وابتهجوا، وافتخروا باسيييييمه القدوس، من   ال  -:(12,7:  31)مز مزمور العشيييييية
 ال    أجل هذا يبتهل إليك كل األبرار، فى أوا  مستقيم. هلليلويا

وإفتخروا  هللا  د فدأهم بد ط اح علس اءقض وف  اطسددددددددددددددرد   طد فد عذم عا ان رد ن   = إفرحوا أيهيا الصيييييييييديقو  بيالرب
   ا ذم  ل ه ا اط اح   ت اون برا = بإسمه القدوس

 
  -(:23-14:25إنجيل العشية )مت

 و كانما انسا  مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله.  -14 "
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت.   -15 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر.   -16 
 و ه ذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين.  -17 
 و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى فضة سيده.   -18 
 و بعد زما  طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم.  -19 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا    -20 

 وزنات اخر ربحتها فوقها. خمس 
فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح   -21 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتا  اخريا  ربحتهما فوقهما.   -22 
الصيييالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح  قال له سييييده نعما ايها العبد   -23 

 "سيدك 
ء  ي  مب   يلقل  ودف عذم عا ان ر ن اطصدددددالح وضددددد   اط /لسددددد  ه ا اط صدددددل عا اطوني ي و أن  ل مب  /ذم  

 .كنت أمينًا في القليل.. أدخل إلى فرح سيدكسرع 
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خائف الرب، ويهوى وصييييييياياه جدًا، يقوى زرعه على األرض،  طوبى للرجل ال "  -(:1:    111مزمور باكر )مز  
 "وُيبارك جيل المستقيمين. هلليلويا 

 م   مقيور فالب     ي سه ف    اي   = طوبى للرجل الخائف من الرب
 هؤال  هم اطء  ر ئ  واطءر يل  ع ا = ويهوى وصاياه جداً 

 
  -(:23-17:6إنجيل باكر )لو

وضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع و نزل معهم و وقف في م  -17 "
 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.

 و المعذبو  من ارواح نجسة و كانوا يبراو .  -18 
 و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع.   -19 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا.   -20 
 طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  النكم ستضح و . -21 
 طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اجل ابن االنسا .  -22 
 "افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء ال  اباءهم ه ذا كانوا يفعلو  باالنبياء  -23 

وط ا طلج   /س ه ا ميه ال مطم  . م في السييماءإفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فإ  أجركم عظياط اح جزا  اء  ي    
 ..بل طوباكم إذا أبغض م الناس علس اءقض،

 
  -(:5:5-13:4البولس )رو

 -(:25-13:4)رو
 فانه ليس بالناموس كا  الوعد البراهيم او لنسله ا  ي و  وارثا للعالم بل ببر االيما .  -13 "
 عطل االيما  و بطل الوعد.النه ا  كا  الذين من الناموس هم ورثة فقد ت  -14 
 ال  الناموس ينشئ غضبا اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعد.  -15 
لهذا هو من االيما  كي ي و  على سبيل النعمة لي و  الوعد وطيدا لجميع النسل ليس لمن هو من  -16 

 الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايما  ابراهيم الذي هو اب لجميعنا. 
اني قد جعلتك ابا المم كثيرة امام هللا الذي امن به الذي يحيي الموتى و يدعو االشياء  كما هو م توب -17 

 غير الموجودة كانها موجودة.
 فهو على خالف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا المم كثيرة كما قيل ه ذا ي و  نسلك.  -18 
ر مماتا اذ كا  ابن نحو مئة سنة و ال  و اذ لم ي ن ضعيفا في االيما  لم يعتبر جسده و هو قد صا   -19 

 مماتية مستودع سارة. 
 و ال بعدم ايما  ارتاب في وعد هللا بل تقوى بااليما  معطيا مجدا هلل.   -20 
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 و تيقن ا  ما وعد به هو قادر ا  يفعله ايضا.  -21 
 لذلك ايضا حسب له برا. -22 
 و لكن لم ي تب من اجله وحده انه حسب له.  -23 
 ن اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من االموات. بل م  -24 
 "الذي اسلم من اجل خطايانا و اقيم الجل تبريرنا.  -25 

 (5-1:5)رو
 فاذ قد تبررنا بااليما  لنا سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح. -1 "
نعمة التي نحن فيها مقيمو  و نفتخر على رجاء الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بااليما  الى هذه ال -2 

 مجد هللا. 
 و ليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات عالمين ا  الضيق ينشئ صبرا. -3 
 و الصبر تزكية و التزكية رجاء. -4 
 "و الرجاء ال يخزي ال  محبة هللا قد انس بت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا -5 

وءا ً  هو ان ر ن اطصددددالح وه ا  كون سدددد ب فاح ويكون سدددد ب سدددد ث   ببر اإليما ك ن    الموعد إلبراهيم وذريته
 .فإذ قد تبررنا باإليما  لنا سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح

 
  -(:12-3:1بط1الكاثولي و  )

مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح  -3 "
 من االموات. 

 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
 د ا  يعلن في الزما  االخير. انتم الذين بقوة هللا محروسو  بايما  لخالص مستع -5 
 الذي به تبتهجو  مع انكم اال  ا  كا  يجب تحزنو  يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
لكي تكو  تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 

 المجد عند استعال  يسوع المسيح.
لك و ا  كنتم ال ترونه اال  لكن تؤمنو  به فتبتهجو  بفرح ال ينطق به و  ذلك و ا  لم تروه تحبونه ذ -8 

 مجيد. 
 نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -10 
ذ سبق فشهد باالالم التي  باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كا  يدل عليه روح المسيح الذي فيهم ا  -11 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
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اليذين اعلن لهم انهم ليس النفسيييييييييهم بيل لنيا كيانوا يخيدمو  بهيذه االمور التي اخبرتم بهيا انتم اال    -12 
 "بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ا  تطلع عليها 

للمحروسيييييييييين بقوة هللا  وطرا    رجياء حي .. ميراث ال يبلى وال يتيدنس وال يضيييييييييمحيل   ه/د  يا  يصدددددددددددددد دب ان رد ن 
 .على أالم المسيح واألمجاد اآلتية بعدهاف طاوح س ق وشذ    يجب أ  تتألموا بتجارب متنوعةوط ا ..  باإليما 

 
  -(:24-15:11اإلبركسيس )أع

 علينا ايضا في البداءة.فلما ابتدات اتكلم حل الروح القدس عليهم كما  -15 "
 فتذكرت كالم الرب كيف قال ا  يوحنا عمد بماء و اما انتم فستعمدو  بالروح القدس.  -16 
فا  كا  هللا قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ا    -17 

 امنع هللا. 
 هللا قائلين اذا اعطى هللا االمم ايضا التوبة للحياة. فلما سمعوا ذلك س توا و كانوا يمجدو    -18 
اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقية و قبرس و   -19 

 انطاكية و هم ال ي لمو  احدا بالكلمة اال اليهود فقط. 
دخلوا انطاكية كانوا يخاطبو    و لكن كا  منهم قوم و هم رجال قبرسيو  و قيروانيو  الذين لما  -20 

 اليونانيين مبشرين بالرب يسوع.
 و كانت يد الرب معهم فامن عدد كثير و رجعوا الى الرب.  -21 
 فسمع الخبر عنهم في اذا  الكنيسة التي في اورشليم فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكية.  -22 
 الذي لما اتى و راى نعمة هللا فرح و وعظ الجميع ا  يثبتوا في الرب بعزم القلب.  -23 
 "النه كا  رجال صالحا و ممتلئا من الروح القدس و االيما  فانضم الى الرب جمع غفير  -24 

/لسد  ءن  كل  ا يؤ ا ب طاب  سدًو  ال علله اطاوح اطم ر  ويا  ه/  إيت د ق اط /لسد  ويروه  ف  خوح علس اط 
فآمن جمع كثير ورجعوا إلى الرب.. وإنضيييييييم إلى اطاوح اطم ر  راه  ويار ذ   ا اطذاطم ي ط طك يسدددددددددددرع ه/   

 .   الرب جمع كبير
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 اليوم الثاني عشر من شهر هاتور                  

 تذكار ميخائيل رئيس المالئكة

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية: 
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 البولس:

 (2,1: 148)مز
 (52-44:13)مت
 (4,3: 103)مز
 (10-3:15)لو

 (4:2-1:1)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:    إنييييجييييييييييل 

 (13 - 1:  1)يه 
 (20-1:10)أع

 (17:  102)مز 
 (43-24:13)مت

 
 

  -(:43-24:13إنجيل القداس )مت
 قدم لهم مثال اخر قائال يشبه ملكوت السماوات انسانا زرع زرعا جيدا في حقله. -24 "
 و فيما الناس نيام جاء عدوه و زرع زوانا في وسط الحنطة و مضى.  -25 
 فلما طلع النبات و صنع ثمرا حينئذ ظهر الزوا  ايضا.   -26 
 فجاء عبيد رب البيت و قالوا له يا سيد اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن اين له زوا .   -27 
 فقال لهم انسا  عدو فعل هذا فقال له العبيد اتريد ا  نذهب و نجمعه.   -28 
 فقال ال لئال تقلعوا الحنطة مع الزوا  و انتم تجمعونه.   -29 
دعوهما ينميا  كالهما معا الى الحصاد و في وقت الحصاد اقول للحصادين اجمعوا اوال الزوا  و  -30 

 احزموه حزما ليحرق و اما الحنطة فاجمعوها الى مخزني.
 ل اخذها انسا  و زرعها في حقله.قدم لهم مثال اخر قائال يشبه ملكوت السماوات حبة خرد   -31 
و هي اصغر جميع البزور لكن متى نمت فهي اكبر البقول و تصير شجرة حتى ا  طيور السماء   -32 

 تاتي و تتاوى في اغصانها.
قال لهم مثال اخر يشبه ملكوت السماوات خميرة اخذتها امراة و خباتها في ثالثة اكيال دقيق حتى    -33 

 اختمر الجميع.
 ذا كله كلم به يسوع الجموع بامثال و بدو  مثل لم ي ن ي لمهم. ه  -34 
 لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سافتح بامثال فمي و انطق بم تومات منذ تاسيس العالم.  -35 
 حينئذ صرف يسوع الجموع و جاء الى البيت فتقدم اليه تالميذه قائلين فسر لنا مثل زوا  الحقل. -36 
 م الزارع الزرع الجيد هو ابن االنسا .فاجاب و قال له  -37 
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 و الحقل هو العالم و الزرع الجيد هو بنو الملكوت و الزوا  هو بنو الشرير.  -38 
 و العدو الذي زرعه هو ابليس و الحصاد هو انقضاء العالم و الحصادو  هم المالئكة.   -39 
 لعالم. فكما يجمع الزوا  و يحرق بالنار ه ذا ي و  في انقضاء هذا ا  -40 
 يرسل ابن االنسا  مالئكته فيجمعو  من ملكوته جميع المعاثر و فاعلي االثم.  -41 
 و يطرحونهم في اتو  النار هناك ي و  الب اء و صرير االسنا .   -42 
 "حينئذ يضيء االبرار كالشمس في ملكوت ابيهم من له اذنا  للسمع فليسمع  -43 

 جرلع اطر   ا وف عل  ان م اءشااق ويااحويذم ف  متون اط/ ق  يا  ه/  اطر ئ     ر ون  ا  ل وي هللا
 

باركوا الرب يا جميع مالئكته، المقتدرين بقوتهم الصيييييانعين قوله،  "  -(:17:   102مزمور إنجيل القداس )مز  
 "باركوه يا جميع قواته، خدامه العاملين إرادته. هلليلويا  

هللا معا هم ءوة جب قة  =  المقتدرين بقوتهماءس س  هو تس لح هللا   عرل اطر ئ  =  باركوا الرب يا جميع مالئكته
 ط /  وا    ئته = الصانعين قولهطر ذا؟ 

 
 هاتور 12   -السنكسار:

 تذكار رئيس المالئكة الجليل ميخائيل " 
القائم في كل حين في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسيييييية بتذكار المالك الجليل ميخائيل رئيس األجناد السييييييمائية ، 

أمام كرسييي العظمة يشييفع في جنس البشيير ، هذا الذي رآه يشييوع بن نو  وهو بمجد عظيم ، فجزع منه وخر 
سييييييييياجيدا ليه قيائال " هيل لنيا أنيت أو ألعيدائنيا" ، فقيال "كال بيل انيا رئيس جنيد الرب انظر ، قيد دفعيت بييدك أريحيا 

ويصييييييبرهم حتى ي ملوا جهادهم . ويحتفل بتذكاره وتوزع  وملكها " . والمالك ميخائيل رفيق القديسييييييين يقويهم  
من كل شييييييهر( . ومن عجائبه إ  إنسييييييانا محبا لإلله يدع 12باسييييييمه الصييييييدقات في اليوم الثاني عشيييييير ) 

ذوروتاؤس وزوجته ثاؤبستى ، كانا يصنعا  تذكار المالك ميخائيل في اليوم الثاني عشر من كل شهر ، فانعم  
رج بعد الضييييق ، وذلك انه لما اشيييتد الضييييق بهذين البارين ولم ي ن لهما ما ي مال   الرب عليهما بالغني والف

بيه العييد أخيذا ثييابهميا ليبيعياهيا ، فظهر المالك ميخيائييل ليذوروتياؤس في زي رئيس جلييل وأمره إال يبيع ثييابيه ، 
منه حوتا من  بل يمضيييييي بضيييييمانته إلى صييييياحب أغنام ، ويأخذ منه خروفا بثلث دينار ، وإلى صيييييياد ويأخذ  

السمك بثلث دينار ، وإال يفتح السم ة حتى يحضر إليه ، وإلى صاحب قمح ويأخذ منه ما يحتاج إليه ، فصنع  
الرجيل كميا أمره المالك ، ودعيا النياس للعييد كعيادتيه ، ثم دخيل إلى الخزانية لعليه يجيد فيهيا خمرا لتقيديم القرابين ، 

متنوعة ، فتعجب ودهش ، وبعد إتمام مراسييييييييييم العيد وانصيييييييييراف  فوجد اآلنية مملوءة خمرا وكذا خيرات كثيرة 
الحاضييييرين حضيييير المالك إلى ذوروثاؤس بالهيئة التي رآه بها أوال ، وأمره إ  يفتح بطن السييييم ة فوجد فيها  
ثالثميائية دينيار وثالث أثالث ذهيب ، فقيال ليه "هيذه األثالث هي ثمن الخروف والسيييييييييم ية والقمح ، أميا اليدنيانير 

والدكما ، ال  الرب قد ذكركما وذكر صيدقاتكما التي تقدمانها ، فعوضي ما عنها بها في هذه الدنيا وفي  فلكما وأل 
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اآلخرة بملكوت السيييييييييموات" ، وفيميا هميا في حيرة مميا جرى قيال لهميا "انيا هو ميخيائييل رئيس المالئكية اليذي  
الرب ، وسييوف ال تفتقرا  إلى شييئ  خلصييتكما من جميع شييدائدهما ، انا الذي قدمت قرابينكما وصييدقاتكما أمام 

من خيرات هذا العالم" ، فسيييجدا له وغاب عنهما صييياعدا إلى السيييماء ، هذه إحدى عجائب هذا المالك الجليل 
 " التي ال ليوم شفاعتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس يوحنا السريانى" 
م 538ش )254ى . نياحة القديس يوحنا السرياني " وفيه أيضا من سنة  تذكار نياحة القديس يوحنا السريان

( تنيح القديس يوحنا السرياني هو أحد الرهبا  السريا  ولدب بعد وفاة أبيه فأحسنت أمه الفاضلة تربيته  
قم   ولما كبر ترهب بدير مارتوه الرسول في سلوكية بالشام فنما في الحياة الرهبانية ونما في العلوم الدينية

 رسم كاهنا وقلدوه رئاسة الدير فدبره بصبر وح مة  
م بعد ذلك رحل إلى القسيييطنطينية وتعلم العلوم اليوناينة    530ثم بني ديرا آخر على شييياطئ نهر الفرات سييينة  

وكتب كتبا كثيرة في تفسيييييييييير بعض أسيييييييييفار الكتاب المقدس والميالد البتولي والقيامة المجيدة وبعض ميامر  
 " ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .الشهداء 

 
 تذكار ميخائيل رئيس المالئكة.

 بؤونه أيضًا وهو تذكار للمالك ميخائيل. 12وتقرأ هذه القراءات يوم 
 

 السنكسار اليوم
 عيد رئيس المالئكة الجليل ميخائيل بؤونه  12

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسيييية بتذكار رئيس جند السييييماء المالك الجليل ميخائيل الشييييفيع في  
جنس البشييير الذي ظهر ليشيييوع بن نو  وقال له " أنا رئيس جند هللا " . وعضيييده وحطم العمالقة 

 وأسقط مدينة أريحا في يده وأوقف له الشمس . شفاعته تكو  معنا . أمين 
ندرية يعبدو  الصينم زحل صياحب التمثال الذي بنته كليوباترا في اليوم الثاني كا  الوثنيو  باإلسي 

عشير من شيهر بؤونه ، وفي أيام الملك قسيطنطين أخذ البابا ألكسيندروس في وعظ الجميع مظهرا  
لهم خطيأ عبيادة األوثيا  التي ال تعقيل وال تتحرك وخطيأ تقيديم اليذبيائح لهيا . ثم حول هي يل هيذا 

باسييييم المالك ميخائيل بعد أ  حطم التمثال وطلب منهم أ  يذبحوا الذبائح هلل   الصيييينم إلى كنيسيييية
الحي ويوزعوها على الفقراء الذين دعاهم أخوته حتى ي سييييييييبوا بذلك شييييييييفاعة المالك ميخائيل . 

 وكانت هذه الكنيسة تسمي وقتئذ ب نيسة القيسارية )عن مخطوط بشبين الكوم( . 
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عن المصييريين القدماء الذين كانوا يعتقدو  أ  زيادة النيل تبتدئ    وقد قيل ا  هذا العيد أيضييا أخذ
في الليلة الثانية عشيييرة من شيييهر بؤونة ) نزول النقطة ( أي دمعة إيزيس آلهة الخصيييب والنماء  

 وهي الدمعة التي أراقتها حزنا على زوجها " اوزيريس اله الخير الذي قتله " تيفو  " اله الشر 
 في المسيحية بعيد رئيس المالئكة ميخائيل )تاريخ األمة القبطية (  وقد استبدل هذا العيد

 شفاعته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 نياحة القديسة أوفيمية

فى مثل هذا اليوم تنيحت القديسييييييية أوفيمية وكانت زوجة لرجل يتقي هللا ويعمل صيييييييدقات كثيرة . 
وكا  يهتم بثالثة أعياد كل شهر وهي تذكار المالك ميخائيل في الثاني عشر ، وتذكار والدة اإلله 

ته  في الحادي والعشيييييرين ، وتذكار الميالد المجيد في التاسيييييع والعشيييييرين . ولما دنت سييييياعة وفا 
أوصي زوجته بحفظ هذه العادة وأ  ال تقطع عمل الصدقات خصوصا في األعياد الثالثة فأحضرت  
صيورة المالك ميخائيل ، وبعد وفاة زوجها ثابرت على تنفيذ وصييته ، فحسيدها الشييطا  وأتاها في  

وا   ش ل راهب ، وجعل يحدثها ويؤكد لها أنه مشفق عليها ثم أشار عليها أ  تتزوج لترزق أوالدا
تكف عن عمل الصييدقات لئال ينفذ مالها وقال لها ا  زوجك قد نال الملكوت فال يحتاج إلى صييدقة  
فأجابته قائلة أنني قطعت مع نفسييي عهدا بأ  ال التصييق برجل بعد زوجي وزادت بقولها إذا كانت 

ي صيييييورة هللا الطيور كاليمام والغربا  ال تعرف ذكرا آخر بعد األول . فأولي بالبشييييير الذين خلقوا ف
 ومثاله أ  ي ونوا ه ذا ، فتركها الشيطا  غاضبا . 

ولما أتى يوم عيد المالك وقد جهزت كل ما يلزم كعادتها ظهر لها الشيييطا  في زي مالك وأعطاها 
السييالم قائال ا  المالك ميخائيل أرسييله إليها يأمرها أ  تترك الصييدقات وتتزوج برجل مؤمن ثم قال  

جل كسيييفينة بغير رئيس وصيييار يورد لها من الكتاب المقدس أدلة عن إبراهيم لها ا  امرأة بدو  ر 
و إسيييحق و يعقوب و داود وغيرهم ممن تزوجوا وأرضيييوا هللا فأجابته قائلة ا  كنت مالك هللا فأين 
الصييييييليب عالمة جنديتك ال  جندي الملك ال يخرج إلى م ا  إال ومعه هذه العالمة . فلما سييييييمع  

اد إلى شييييييييي ليه األول ووثيب عليهيا يرييد خنقهيا . فياسيييييييييتغياثيت بيالمالك ميخيائييل  منهيا هيذا الكالم عي
صيييياحب العيد فخلصييييها في الحال ثم قال لها هيا رتبي أمورك ألنك في هذا اليوم تنتقلين من هذا 
العالم وقد اعد لك الرب ما لم تره عين وال سيييييييييمعت به أذ  ولم يخطر على قلب بشييييييييير وأعطاها 

 ء . السالم وصعد إلى السما
أما القديسييييية فأنها بعد انتهاء العيد اسيييييتدعت إليها األب األسيييييقف والكهنة وسيييييلمت لهم أموالها 

 لتوزيعها على المحتاجين ثم تنيحت بسالم . 
 صالتها تكو  معنا آمين .

 6نياحة القديس البابا يسطس البطريرك ال
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لسادس من بطاركة الكرازة  م تنيح البابا يسطس البطريرك ا 129في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
المرقسية ولد هذا القديس بمدينة اإلس ندرية واعتمد مع أبويه على يدي القديس مرقس الرسول  

وتربي على التعاليم المسيحية . فكا  رجال فاضال فأقامه القديس مرقس رئيسا لمدرسة  
سم يسطس شماسا اإلس ندرية الالهوتية وأثناء جلوس البابا أنيانوس على الكرسي المر قسي ر 

توت سنة   13ثم قسا . وبعد جلوس البابا ابريموس أقيم القديس يسطس خلفا له فرسموه يوم  
م ولما جلس على الكرسي المرقسى جذب عددا كبيرا من الوثنين إلى اإلس ندرية وكا    118

  كالمالئكة يفرح بالفقراء والبائسين ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم بعد أ  قضى على
 الكرسي المر قسي عشر سنوات وعشرة أشهر ، بركة صلواته فتكن معنا آمين . 

 67نياحة القديس البابا كيرلس الثاني البطريرك ال
م ( تنيح البابا كيرلس الثاني البطريرك  1092للشهداء )  808في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

قديس ببلدة اقالقة بمحافظة البحيرة ونما السابع والستو  من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا ال
في الفضيلة والتقوى . ثم مضى وترهب بدير القديس م اريوس ببرية شيهيت وبعد فترة توحد في  

صومعة بسنجار ) جزيرة بقرب بحيرة البرلس على ساحل البحر األبيض المتوسط وكانت مركز  
حلها اليوم قرية كوم سنجار ( . وبعد تجمع رهباني كبير ومنها جاء اللحن السنجاري الفرايحي وم

نياحة البابا خرستوذولوس اتفق رأى األساقفة والكهنة و األراخنة على رسامة الراهب جو رجي  
م ( . أهتم هذا البابا بإصالح ما تهدم   1078ش )  794برمهات سنة  22المقاري فرسموه يوم  

ساويرس الذي عمل في القضاء على  من الكنائس واألديرة ثم رسم مطرانا للحبشة باسم األنبا 
عادة أخذ الجواري زيادة على الزوجة الشرعية . أما البابا فقد انشق عليه بعض األساقفة وعقد  

المجمع المقدس من سبعة وأربعو  أسقفا وتم الصلح بين البابا واألساقفة المنشقين . وقد تم ن 
ة للقوانين الكنيسة في أربع وثالثين مادة البابا كيرلس الثاني باجتهاده ومثابرته على تنظيم خالص

وأذاعها على الشعب فتهلل جميع أبناء الكنيسة بذلك . وبعد أ  أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم  
بعد أ  قضى على الكرسي المر قسي أربع عشرة سنة ونصف . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا  

 المجد دائًما أبديا آمين 
 

سبحوه يا  -2هللويا سبحوا الرب من السماوات سبحوه في االعالي.  -1 ال -: (2,1:  148)مز مزمور العشية
 ال  جميع مالئكته سبحوه يا كل جنوده.

 ه ا هو عرل اطر ئ   اءس س  = سبحوا الرب من السموات
 

  -(:52-44:13إنجيل العشية )مت
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ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل وجده انسا  فاخفاه و من فرحه مضى و باع كل ما  -44 "
 كا  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 كا  له و اشتراها.  -46 
 ا يشبه ملكوت السماوات شب ة مطروحة في البحر و جامعة من كل نوع.ايض -47 
فلما امتالت اصعدوها على الشاطئ و جلسوا و جمعوا الجياد الى اوعية و اما االردياء فطرحوها   -48 

 خارجا. 
 ه ذا ي و  في انقضاء العالم يخرج المالئكة و يفرزو  االشرار من بين االبرار.  -49 
 في اتو  النار هناك ي و  الب اء و صرير االسنا . و يطرحونهم   -50 
 قال لهم يسوع افهمتم هذا كله فقالوا نعم يا سيد.  -51 
فقال لهم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجال رب بيت يخرج من كنزه جددا و    -52 

 "عتقاء 
 ط لموا اءشااق ف  متون اط/ ق  اة مخا  يسرع من اطر ئ   عرلذم فان اءهااق  ا اءشااق 

 
الذي صييييييينع مالئكته أرواحًا، وخدامه نارًاتلتهب، الذي جعل مسيييييييالكه على "   -(:4,3:  103مزمور باكر )مز

 "السحاب، الماشي على أجنحة الرياح. هلليلويا
آكلد ال  علس صددددددددددددددوقة هللا الفإطذ/د  ي ق = خدامه ناراً فذم ال مجسدددددددددددددد د ب دددددددددددددداي  طذم  = الذي صييييييييينع مالئكتيه أرواحاً 

(  16:4يو1(  وح دث من ط ل تذم يد قيد  فذم  رلوئ ا حبدً  وغ اة فد هلل  رد  هو يد ق هو م ضددددددددددددددً   ابد  )9:12)عدب 
 وهللا هو ص ي ذم فذو اط  طق، وء  خلمذم علس صوقته 

 
  -(:10-3:15إنجيل باكر )لو

 فكلمهم بهذا المثل قائال. -3 "
اال يترك التسعة و التسعين في البرية و يذهب الجل اي انسا  منكم له مئة خروف و اضاع واحدا منها  -4 

 الضال حتى يجده. 
 و اذا وجده يضعه على منكبيه فرحا. -5 
 و ياتي الى بيته و يدعو االصدقاء و الجيرا  قائال لهم افرحوا معي الني وجدت خروفي الضال. -6 
تسعة و تسعين بارا ال يحتاجو   اقول لكم انه ه ذا ي و  فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من  -7 

 الى توبة.
او اية امراة لها عشرة دراهم ا  اضاعت درهما واحدا اال توقد سراجا و تكنس البيت و تفتش باجتهاد   -8 

 حتى تجده.
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 و اذا وجدته تدعو الصديقات و الجارات قائلة افرحن معي الني وجدت الدرهم الذي اضعته.  -9 
 "ه ذا اقول لكم ي و  فرح قدام مالئكة هللا بخاطئ واحد يتوب  -10 

طلج   /س مي/  قمي/  اطر ئ   تلم  اءشدددددددددااق ف  متون اط/ ق ميذم  كاهوا اطب دددددددددا، هل ي  هم ف  اطرز وق  رلوئ ا  
ءوا ا هللا    ط ا انطم   ف  اط/ ق طاشدددددددددددااق هو ت/   اً .  يفرحو  بخاطئ واحد يتوب اب  وي  هم ف  اني  ل ه/   

 اطم ور اط ي  كاه اط ال  
  -(:4:2-1:1البولس )عب

 (14-1:1)عب
 هللا بعدما كلم االباء باالنبياء قديما بانواع و طرق كثيرة.  -1 "
 كلمنا في هذه االيام االخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين. -2 
الذي و هو بهاء مجده و رسم جوهره و حامل كل االشياء ب لمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا   -3 

 لخطايانا جلس في يمين العظمة في االعالي. 
 ورث اسما افضل منهم. صائرا اعظم من المالئكة بمقدار ما -4 
 النه لمن من المالئكة قال قط انت ابني انا اليوم ولدتك و ايضا انا اكو  له ابا و هو ي و  لي ابنا. -5 
 و ايضا متى ادخل الب ر الى العالم يقول و لتسجد له كل مالئكة هللا.  -6 
 و عن المالئكة يقول الصانع مالئكته رياحا و خدامه لهيب نار.  -7 
 اما عن االبن كرسيك يا هللا الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. و -8 
 احببت البر و ابغضت االثم من اجل ذلك مسحك هللا الهك بزيت االبتهاج اكثر من شركائك.  -9 
 و انت يا رب في البدء اسست االرض و السماوات هي عمل يديك.   -10 
 ى. هي تبيد و لكن انت تبقى و كلها كثوب تبل  -11 
 و كرداء تطويها فتتغير و لكن انت انت و سنوك لن تفنى.  -12 
 ثم لمن من المالئكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.   -13 
 "اليس جميعهم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة الجل العتيدين ا  يرثوا الخالص.  -14 

 (4-1:2)عب
 معنا لئال نفوته.لذلك يجب ا  نتنبه اكثر الى ما س -1 "
 النه ا  كانت الكلمة التي تكلم بها مالئكة قد صارت ثابتة و كل تعد و معصية نال مجازاة عادلة. -2 
 فكيف ننجو نحن ا  اهملنا خالصا هذا مقداره قد ابتدا الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. -3 
 "و مواهب الروح القدس حسب ارادته  شاهدا هللا معهم بايات و عجائب و قوات متنوعة -4 

الصيييييانع مالئكته أرواحًا وخدامه  ف هلل خلق اطر ئ   باسددددددددب اطرز وق ويمول ع/ذم    أفضيييييل من المالئكةإها هللا 
كرسييك يا هللا إلى دهر الدهور وقضييب اإلسيتقامة هو قضييب  م   اطرز وق  مول عا اطرسددلح انها  . لهيب نهار
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هل هم  .  للخدمة ألجل العتيدين أ  يرثوا الخالصف طرسددددددددددلح هو اط  طق واطر ئ     لوء ا وهللا ياسددددددددددلذم  . ملكك
 حرلوا  لر  هللا ف  اط ذ  اطم  م 

 
  -(:13 - 1:  1الكاثولي و  )يه 

يهوذا عبد يسوع المسيح و اخو يعقوب الى المدعوين المقدسين في هللا االب و المحفوظين ليسوع   -1 "
 المسيح.

 لتكثر لكم الرحمة و السالم و المحبة.  -2 
ايها االحباء اذ كنت اصنع كل الجهد الكتب الي م عن الخالص المشترك اضطررت ا  اكتب الي م واعظا  -3 

 ا  تجتهدوا الجل االيما  المسلم مرة للقديسين.
نعمة الهنا الى الدعارة و ينكرو   النه دخل خلسة اناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة فجار يحولو   -4 

 السيد الوحيد هللا و ربنا يسوع المسيح.
فاريد ا  اذكركم و لو علمتم هذا مرة ا  الرب بعدما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم   -5 

 يؤمنوا. 
بقيود ابدية   و المالئكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مس نهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم -6 

 تحت الظالم. 
كما ا  سدوم و عمورة و المد  التي حولهما اذ زنت على طريق مثلهما و مضت وراء جسد اخر جعلت  -7 

 عبرة م ابدة عقاب نار ابدية.
 و لكن كذلك هؤالء ايضا المحتلمو  ينجسو  الجسد و يتهاونو  بالسيادة و يفترو  على ذوي االمجاد. -8 
رئيس المالئكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر ا  يورد ح م افتراء   و اما ميخائيل -9 

 بل قال لينتهرك الرب.
و لكن هؤالء يفترو  على ما ال يعلمو  و اما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك   -10 

 يفسدو . 
 ة بلعام الجل اجرة و هلكوا في مشاجرة قورح. ويل لهم النهم سلكوا طريق قايين و انصبوا الى ضالل -11 
هؤالء صخور في والئم م المحبية صانعين والئم معا بال خوف راعين انفسهم غيوم بال ماء تحملها   -12 

 الرياح اشجار خريفية بال ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة. 
 "بد امواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظالم الى اال -13 

ميخائيل رئيس المالئكة  اطاسددول يوصدد  بأن يا ا ت  طلم ان ر ن وال يتراد ف/ ون   ط ددلا ن اطسدد ءط ويسددرع من 
 .قاوم إبليس

 
  -(:20-1:10اإلبركسيس )أع
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 و كا  في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى االيطالية. -1 "
 بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب و يصلي الى هللا في كل حين.و هو تقي و خائف هللا مع جميع   -2 
 فراى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار مالكا من هللا داخال اليه و قائال له يا كرنيليوس.  -3 
 فلما شخص اليه و دخله الخوف قال ماذا يا سيد فقال له صلواتك و صدقاتك صعدت تذكارا امام هللا. -4 
 اال  ارسل الى يافا رجاال و استدع سمعا  الملقب بطرس. و  -5 
 انه نازل عند سمعا  رجل دباغ بيته عند البحر هو يقول لك ماذا ينبغي ا  تفعل. -6 
فلما انطلق المالك الذي كا  ي لم كرنيليوس نادى اثنين من خدامه و عس ريا تقيا من الذين كانوا  -7 

 يالزمونه. 
 و اخبرهم ب ل شيء و ارسلهم الى يافا.  -8 
ثم في الغد فيما هم يسافرو  و يقتربو  الى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة  -9 

 السادسة. 
 فجاع كثيرا و اشتهى ا  ياكل و بينما هم يهيئو  له وقعت عليه غيبة.   -10 
فراى السماء مفتوحة و اناء نازال عليه مثل مالءة عظيمة مربوطة باربعة اطراف و مدالة على    -11 

 االرض.
 و كا  فيها كل دواب االرض و الوحوش و الزحافات و طيور السماء.   -12 
 بطرس اذبح و كل.  و صار اليه صوت قم يا  -13 
 فقال بطرس كال يا رب الني لم اكل قط شيئا دنسا او نجسا.   -14 
 فصار اليه ايضا صوت ثانية ما طهره هللا ال تدنسه انت.   -15 
 و كا  هذا على ثالث مرات ثم ارتفع االناء ايضا الى السماء.   -16 
راها اذا الرجال الذين ارسلوا من قبل  و اذ كا  بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى ا  تكو  الرؤيا التي  -17 

 كرنيليوس و كانوا قد سالوا عن بيت سمعا  و قد وقفوا على الباب. 
 و نادوا يستخبرو  هل سمعا  الملقب بطرس نازل هناك.  -18 
 و بينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح هوذا ثالثة رجال يطلبونك.   -19 
 "ير مرتاب في شيء الني انا قد ارسلتهم لكن قم و انزل و اذهب معهم غ -20 

ه/  يا  صوقة ط     اطر ئ   طلب ا،  ع  اي ل ور  
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اليوم الخامس عشر من شهر هاتور              
 شهادة القديس أبامينا العجائبي 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 البولس:

 (4,33: 67)مز
 (23-16:10)مت
 (12,11:  96)مز 
 (13-9:13)مر
 (14-3:12)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس:
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:    إنييييجييييييييييل 

 (19-12:4بط1)
 (1:8-44:7)أع
 (19,18: 33)مز
 (12:12-53:11)لو

 
 

 -(:12:12-53:11إنجيل القداس )لو
 (54-53:11)لو

 ابتدا الكتبة و الفريسيو  يحنقو  جدا و يصادرونه على امور كثيرة.و فيما هو ي لمهم بهذا  -53 "
 "و هم يراقبونه طالبين ا  يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه.  -54 

 (12-1:12)لو
و في اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كا  بعضهم يدوس بعضا ابتدا يقول لتالميذه اوال   -1 "  

 ر الفريسيين الذي هو الرياء.تحرزوا النفس م من خمي 
 فليس م توم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف.  -2 
لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور و ما كلمتم به االذ  في المخادع ينادى به على  -3 

 السطوح.
   اكثر. و لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلو -4 
بل اري م ممن تخافو  خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطا  ا  يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا  -5 

 خافوا.
 اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و واحد منها ليس منسيا امام هللا.  -6 
 بل شعور رؤوس م ايضا جميعها محصاة فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -7 
 و اقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن االنسا  قدام مالئكة هللا.  -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة هللا.  -9 
 من جدف على الروح القدس فال يغفر له.  و كل من قال كلمة على ابن االنسا  يغفر له و اما  -10 
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 و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و السالطين فال تهتموا كيف او بما تحتجو  او بما تقولو .   -11 
 "ال  الروح القدس يعلم م في تلك الساعة ما يجب ا  تقولوه   -12 

كل  ا   تاح ه  ء اث اط/ ر   تاح به   ال تخافوا من الذين يقتلو  جسيدكم.. أنتم أفضيل من عصيافير كثيرة..
 إها انيس ن 

 
كثيرة هي أحزا  الصيييييييييديقين، ومن جميعهيا ينجيهم الرب، يحفظ  "  -(:19,18: 33مزمور إنجييل القيداس )مز

 "الرب جميع عظامهم، وواحدة منها ال تنكسر. هلليلويا 
ك ن اطاب   دددد  ذم   ميعها ينجيهم الربومن جاآلالث واط  اب ي اطت  قآه  اط ددددذ ا    =  كثيرة هي أحزا  الصيييديقين

يحفظ الرب  ا آال ذم وط ا ح ا ي/تذ  دوقهم   ن ي/ملذم طلسر    و  ن اطاب ي/م هم و/ذ ا اط     آ ا  ء اون   
 هللا ح ا عظ ث   ق  /  هل مقش  اط/ ر طذ  طلارلوه  بكاا  ، هل   ي  عظ  ه تص/ع ع  ئب = جميع عظامهم

 هاتور 15  -السنكسار:
 إستشهاد القديس مارمينا العجايبى  "

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مينا الملقب باآلمين المبارك ، كا  والده اوذكسيوس من أهالي نقيوس  
وواليا عليها ، فحسده أخوه وسعى به عند الملك ، فنقله إلى أفريقيا وواله عليها ففرح به أهلها ألنه كا   

 رحوما خائفا من هللا ،  
إذ لم ي ن لها ولد ، وذهبت في أحد األيام إلى الكنيسة في عيد السيدة البتول والدة اإلله الكائنة   أما أمه

باتريب ، ونظرت األوالد في الكنيسة بمالبسهم النظيفة مع والديهم فأنها تنهدت وب ت أمام صورة السيدة  
لصورة قائال "آمين" ، ففرحت بما  العذراء متوسلة بها إلى ابنها الحبيب إ  يرزقها ولدا ، فخرج صوت من ا

سمعت وتحققت إ  الرب قد استجاب صالتها ، ولما عادت إلى منزلها وأخبرت زوجها بذلك ، قال له "فلتكن 
إرادة هللا" ، وقد رزقهما هللا هذا القديس فأسمياه مينا كالصوت الذي سمعته والدته ، ولما نشا علماه الكتابة 

لما بلغ من العمر إحدى عشرة سنة توفي والده بشيخوخة صالحة ، ثم والدته  وهذباه باآلداب المسيحية ، و 
بعد ثالث سنوات ، فكرس هذا القديس حياته للصوم والصالة والسلوك المستقيم ، حتى انه من حب الجميع  

ه بعبادة له وألبيه ، أقاموه م ا  أبيه ، ومع هذا فانه لم يتخل عن عبادته ، ولما ارتد دقلديانوس واصدر أوامر 
األوثا  ، وإستشهد كثيرو  على اسم السيد المسيح ، ترك هذا القديس واليته ومضى إلى البرية حيث أقام  
هناك أياما كثيرة يتعبد هلل من كل قلبه ، وذات يوم رأى السماء مفتوحة والشهداء ي للو  بأكاليل حسنة ، 

ل" ، فعاد إلى المدينة التي كا  واليا عليها وسمع صوتا يقول "من تعب على اسم المسيح ينال هذه األكالي
واعترف باسم المسيح ، فالطفوه أوال لعلمهم بشرف اصله وجنسه ، ووعدوه بعطايا ثمينة ، ثم توعدوه ، وإذ  
لم ينثن عن رأيه أمر القائد بتعذيبه ، ولما عجز عن تحويله عن إيمانه بالمسيح ، أرسله إلى أخيه عساه 

ه ، ولكنه فشل ايضا ، وأخيرا أمر بقطع رأسه بحد السيف وطرح الجسد في النار ،  يتم ن من التأثير علي
وتذرية رماده في الرياح ، فلبث الجسد فيها ثالثة أيام وثالث ليال لم ينله فساد ، فتقدمت أخته وبذلت أمواال  
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س ندرية كما  كثيرة للجند حتى آخذت الجسد ، ووضعته في فرد ) جوال ( خوص وعزمت على التوجه إلى اإل
أوصاها أخوها ، فركبت ومعها جسد أخيها إحدى المراكب إلى اإلس ندرية ، وقد حدث أثناء سيرهم إ  طلعت 

عليهم وحوش بحرية الفتراس ركاب المركب ، ففزعوا وصرخوا ، فصلت آخت القديس إلى هللا واستشفعت  
إلى وجوه تلك الوحوش ، فغطست  بأخيها ، وبينما كا  الركاب في فزع واضطراب خرجت نار من الجسد

لوقتها في الماء ، ولما عادت إلى الظهور ثانية لحقتها النار ايضا ، فغطست ولم تعد بعد ، ولما وصلت  
المركب إلى مدينة اإلس ندرية ، خرج اغلب الشعب مع االب البطريرك وحملوا الجسد الطاهر ب ل إكرام واحترام 

أودعوه في الكنيسة بعدما كفنوه بأكفا  غالية ، ولما انقضي زما   ، وادخلوه المدينة باحتفال مهيب و 
االضطهاد ، ظهر مالك الرب للقديس الم رم البطريرك أثناسيوس الرسولي ، واعلمه بأمر الرب إ  يحمل  

جسد القديس مينا على جمل ويخرجه من المدينة ، وال يدع أحدا يقوده بل يتبعه من بعيد ، حتى يقف في  
ي يريده الرب فساروا وراء الجمل حتى وصلوا إلى م ا  يسمي بحيرة بياض بجهة مريوط ، وحينئذ  الم ا  الذ

سمعوا صوتا يقول " هذا هو الم ا  الذي أراد الرب إ  ي و  فيه جسد حبيبه مينا ، فأنزلوه ووضعوه في  
 تابوت وجعلوه في بستا  جميل وجرت منه عجائب كثيرة ، 

ي الخمس المد  على البالد المجاورة لإلس ندرية ، فتأهب األهالي للقاء هؤالء  و حدث بعد ذلك إ  ثار أهال
البربر ، وأختار الوالي إ  يأخذ معه جسد القديس مينا لي و  له منجيا وحصنا منيعا ، أخذه خفية وببركة هذا 

يس إلى م انه القديس تغلب على البربر ، وعاد ظافرا منصورا ، وقد صمم الوالي على عدم إرجاع جسد القد
األصلي وأراد أخذه إلى اإلس ندرية ، وفيما هم سائرو  مروا في طريقهم على بحيرة بياض م انه األصلي ، 

فبرك الجمل الحامل له ولم يبرح م انه رغم الضرب الكثير ، فنقلوه على جمل ثا  فلم يتحرك من م انه ايضا  
الذي ال يسوس ووضع فيه التابوت الفضة ووضعه  ، فتحقق إ  هذا أمر الرب ، ثم صنع تابوتا من الخشب 

في م انه ، وتبارك منه وسافر إلى مدينته ، ولما أراد الرب إظهار جسده المقدس كا  في البرية راعي غنم  
قد غطس منه يوًما ما خروف اجرب في بركة ماء كانت بجانب الم ا  الذي به جسد القديس ، ثم خرج  

في الحال ، فلما عاين الراعي هذه األعجوبة بهت وصار يأخذ من تراب ذلك  وتمرغ في تراب ذلك الم ا  فبرئ 
الم ا  ويس ب على الماء ويلطخ به كل خروف اجرب ، أو به عاهة فيبرا في الحال ، وشاع هذا األمر في  
إلى  كل األقاليم حتى سمع به ملك القسطنطينية ، وكانت له ابنة وحيدة مصابة بمرض الجذام ، فأرسلها أبوها 

هناك ، واستعلمت من الراعي عما تفعل ، فأخذت من التراب وبللته بالماء ولطخت جسمها ونامت تلك الليلة 
في ذلك الم ا  ، فرأت في نومها القديس مينا وهو يقول لها "قومي باكرا واحفري في هذا الم ا  فتجدي 

مقدس فأخرجته بأكرام وتباركت  جسدي" ، ولما استيقظت وجدت نفسها قد شفيت ، فحفرت فوجدت الجسد ال
منه وأرسلت إلى والدها وأعلمته باألمر ففرح كثيرا وش ر هللا ومجد اسمه ، وأرسل المال والرجال وبني في ذلك 
الموضع كنيسة ، كرست في اليوم الخامس عشر من شهر بؤونة ، و لما ملك أركاديوس وانوريوس أمرا إ  

طر إلى تلك الكنيسة يتشفعو  بالقديس الطوباوي مينا ، وقد شرفه هللا  تبني هناك مدينة وكانت الجماهير تتقا
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باآليات والعجائب التي كانت تظهر من جسده الطاهر ، ومع دخول العرب مصر اعتدي البعض على المدينة  
 وتهدمت الكنيسة ولم تبق إال آثارها . 

كرسي الكرازة المرقسية ، اهتم بإقامة دير  و عندما ارتقي غبطة البطريرك المتنيح البابا األنبا كيرلس السادس
كبير في تلك المنطقة باسم القديس مار مينا ، انفق عليه مبالغ طائلة ، وبالدير كنيستا  يزورهما شعب 

الكرازة المرقسية للتبرك والصالة ، كما اشتري ايضا مائة فدا  وأقام سورا الحاطتها ، وقد رسم عددا من اآلباء 
 لوا قسطا وافرا من الثقافة العلمية والدينية .  الرهبا  الذين نا

 "شفاعة القديس مار مينا ، والبابا األنبا كيرلس السادس ، تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 
 نياحة القديس يوحنا الربا  "

األنبيا حيدييد القس . وليد  تيذكيار نيياحية القيديس يوحنيا الربيا  . وفييه أيضيييييييييا تنيح القيديس يوحنيا الربيا  تلمييذ  
بالقاهرة من أبوين تقيين كثيري الرحمة على الغرباء والمسياكين ولما كبر قليال اشيتهي الرهبنة وكا  يتردد على 
دير شييهرا  وكا  بالدير راهب قديس اسييمه الربا  إبراهيم فتتلمذ له الشيياب بوحنا . ذهب إلى أورشييليم وسيي ن  

سينوات مداوما على العبادة والجهاد ثم رجع إلى دير شيهرا  فأشيار عليه   3هناك في دير يوحنا المعمدا  مدة  
أبوه الروحياني أ  ييذهيب إلى األنبيا حيدييد القس فيذهيب الييه إلى مطويس الرميا  وسييييييييي ن معيه فكيا  يجمع الييه 

.  أوالد المسيييحيين إلى الكنيسيية فكا  يعلمهم القراءة والكتابة وظل يجاهد في الصييوم والصييالة والسييهر الطويل
ولما رأى القس حيد تلميذه يوحنا ينمو في النعمة زكاه لدرجة الكهنوت فنال هذه الرتبة وخدم شييعبه ب ل أمانة  
وأصيبح ميناء خالص لكل المتعبين أعطاه هللا نعمة شيفاء المرضيى فشيفي الكثيرين حسيده الشييطا  فأثار عليه  

عد أ  أكمل جهاده الحسيييين تنيح بسييييالم . بعض التجارب فأحتملها بالصييييبر وأسييييتقر به المقام في سييييمنود وب
 " فدفنه المؤمنو  في كنيسة سمنود .بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 غدا يبدأ صوم الميالد المجيد "
غدا يبدأ صوم الميالد المجيد نطلب من هللا أ  نتمتع به وأ  ي و  صوما مباركا علي الكنيسة كلها ، لنستحق  

 "   نحتفل بميالد مخلص البشرية ، له المجد إلي األبد أمينأ
 إستشهاد مارمينا العجائبي الذي كا  واليًا م ا  أبيه 

وطر  إقت  دءل   يور ذهب   ق  /  طل اي  ط ت   ، و/   قوي  ذهب ط تأطم ويسددت ددذ  وظذا  ا جسدد ه ع  ئب  ء اة   
واط دددذ ا   كللون وسدددرع صدددوتً   مول  ا ت ب علس إسدددم اطرسدددلح  م   اطاوي  اطت  قآه  فذو ء  قمي اطسدددر     توح   

 ي/ ل ه ه اءك ط ل 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 شهادة القديس إكليمندس الشهيد.  طوبه 28
 شهادة القديسين أباكير ويوحنا والثالث عذارى وأمهن.  أمشير 6
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 إستشهاد القديس سينوسيوس بؤونه 4
 تكريس كنيسة أفا مينا بمريوط + استالم رفات مار مرقس بروما بؤونه 15
 أخيه. نقل عظام أباكير ويوحنا أبيب 4
 شهادة القديس أباهور الشهيد.  أبيب 12
 شهادة القديس أبانوب النهيسي.  أبيب 24
 شهادة القديس أبالي بن يسطس.  مسرى 1
 شهادة القديس أوري الشطانوفي القس  مسرى 9

 
 السنكسار اليوم

 إستشهاد القديس كاؤو طوبه 28
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس كاؤو الذي من بمويه إحدى بالد الفيوم . وذلك انه في الوقت  
الذي صدر فيه أمر دقلديانوس بعبادة األصنام ، كا  القديس مقيما في مس ن بناه لنفسه خارج  

ور ؟  بلده ليتعبد فيه ، فظهر له مالك الرب في الرؤيا وقال له لماذا أنت جالس هنا والجهاد ميس
قم اآل  وامض إلى الالهو  حيث تجد هناك رسول والي اإلس ندرية ، اعترف أمامه باسم السيد  

المسيح فتنال إكليل الشهادة . فاستيقظ القديس من نومه فرحا ، ومضى إلى الالهو  ، فوجد 
الرسول على شاطئ البحر الذي لما نظره اعجب بحسن منظر شيبته ، فأكرمه كثيرا ، ثم أخرج  

جيبه صنما من ذهب مرصعا بالحجارة الكريمة وقال له هذا هدية الملك إلى والي أنصنا .  من
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  

ثم أرسله إلى والي البهنسا فعذبه هو ايضا . ولما لم يخضع لعبادة األوثا  قطع   الوالي كثيرا ،
رأسه فنال إكليل الشهادة . وحضر بعض المؤمنين وأخذوا الجسد إلى الم ا  الذي كا  القديس  

 يتعبد فيه حيث دفنوه وبنوا له كنيسة هناك فيما بعد . وقد اظهر هللا فيها آيات كثيرة .  
 نا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . صالته تكو  مع

 إستشهاد القديس أكليمنضس أسقف أنقرة
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أكليمنضس . وكا  ابنا المرأة مؤمنة اسمها افروسينا من أهل  
انقورا ، ولما شب قليال علمته أمه علوم الكنيسة وهذبته باألدب المسيحية . ولما بلغ من العمر  

رة سنة ، سلك طريق الفضيلة ، وبلغ في النسك والعبادة مبلغا عظيما ، فكا  ال يأكل اثنتي عش
سوي البقول ، متشبها في ذلك بالثالثة الفتية القديسين . ولما رسم شماسا ازداد في طلب العلم 
، وكا  عليه روح هللا فاشتهر أمره وذاع صيته حتى بلغ الملك دقلديانوس ، فاستحضره والطفه  
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، ووعده ا  يتبناه إذا وافقه على عبادة األوثا  . وإذ لم يذعن لقوله عذبه ب ل أنواع  كثيرا
العذاب . ولكن الرب كا  يقويه ويفضح بقوته األعداء . وقد تولى تعذيبه كثيرو  ، حتى انه 
أوقف أمام سبعة مجالس للح م ، وفي كل مرة كا  الرب يقويه ويعزيه . وأخيرا قطعوا رأسه . 

كليل الشهادة ، وأخذت جسده سيدة مؤمنة اسمها صوفية ، ودفنته بإكرام جزيل . صالته  فنال إ
 تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس فيلياس أسقف تمى األمديد 
( م . إستشهد القديس فيلياس أسقف تمي   310ش ) 26في هذا اليوم تذكار أيضا من سنة 

الدقهلية ( . ولد هذا القديس من أسرة عريقة في  األمديد ) حاليا قرية بمركز السنبالوين محافظة 
تمي األمديد . وتعلم الفلسفة والعلوم واآلداب ونبغ فيها فعينه اإلمبراطور واليا على منطقته .  

ونظرا لحياة التقوى والقداسة التي كا  يعيشها ترك أعمال الوالية ورسم أسقفا على نفس 
افتقاده وقيادته في طريق القداسة والثبات على اإليما  االيبارشية . فاهتم بالوعظ وتعليم الشعب و 

في فترة االضطهاد . مضى القديس إلى اإلس ندرية لينال بركة البابا القديس بطرس خاتم الشهداء 
فرأى هناك عذابات شهداء اإلس ندرية وكا  يشددهم ويشجعهم فقبض عليه الوالي وأودعه في  

ارشيته يدعوهم أ  يثبتوا على اإليما  ويحتملوا اآلالم السجن فأرسل رسالة رعوية إلى شعب ايب
من أجل اسم المسيح ومن أجل أ  ينالوا الحياة األبدية السعيدة . اقتيد إلى ساحة اإلستشهاد 
وهناك مد ذراعيه على ش ل صليب وصلى بصوت عال ثم ضرب الجند عنقه بحد السيف ونال  

 نا المجد دائًما أبديا آمين . إكليل الشهادة .بركة صلواته فلتكن معنا ولرب
 إستشهاد القديسين أباكير و يوحنا والثالثة عذارى وأمهن أمشير 6

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  اباكير و يوحنا والثالث عذارى ، ثيؤدورة ، وثاؤبستي ،  
وثاؤذكسيا ، وأمهن أثناسيا . وذلك إ  القديس اباكير كا  راهبا متعبدا منذ حداثته وكا  القديس 

ولما   يوحنا جنديا من خاصة الملك . وقد تركا اإلس ندرية وطنهما األصلي وأقاما في أنطاكية .
أثار الملك دقلديانوس االضطهاد على المسيحيين ، اعترفا مع العذارى وأمهن أمامه بالسيد 

المسيح . وإذ عرف انهم من اإلس ندرية أمر بإعادتهم إليها . فلما وصلوا إلى هناك قدموهم إلى 
تها  الوالي فاعترفوا بالسيد المسيح فأمر بقطع رؤوسهم . وكانت القديسة أثناسيا تثبت بنا

وتصبرهن وتعرفهن بانهن اذا إستشهد  يصر  عرائس المسيح . وه ذا قطعوا رؤوسهن أوال ثم  
امهن فالقديسين اباكير ويوحنا . وبعد ذلك طرحوا أجسادهم للوحوش وطيور السماء . ولكن 

 بعض المؤمنين أتوا وأخذوا األجساد ليال ووضعوها في تابوت .  
 ئًما أبديا آمين .صالتهم تكو  معنا ولربنا المجد دا

 ( 84نياحة البابا مرقس الرابع )
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م . تنيح البابا القديس مرقس الرابع  1363للشهداء  1039في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
البطريرك الرابع والثمانو  من بطاركة الكرازة المرقسية . كا  من أهالي قليوب ترهب بدير شهرا  

ذا علم وتقوى وبعد نياحة البابا بطرس الخامس اجتمع  باسم الراهب غبريال وكا  راهبا فاضال 
توت سنة    8األساقفة و األراخنة ووقع إختيارهم على هذا الراهب وتمت رسامته بطريركا يوم 

م باسم البابا مرقس الرابع وقد حدثت في أيامه اضطهادات شديدة على  1348للشهداء  1065
م الضيق كافة البالد كما تعرض البابا للسجن  المسيحية وهدمت بعض الكنائس وخربت األديرة وع

وتدخل ملك النوبة المسيحي إلطالق سراح البابا . وأخيرا بعد صبر وش ر أراد الرب أ  يريحه من  
أتعاب هذا العالم استودع روحه الطاهرة في يد الرب ودفن بدير شهرا  . بركة صلواته فلتكن معنا 

 آمين . 
 نياحة القديس زانوفيوس 

ذا اليوم أيضا تنيح األب القديس زانوفيوس . كا  أبا لمجمع رهباني كبير بناحية  في مثل ه
المرايغ ) هي حاليا مدينة المراغة بمحافظة سوهاج ( في مقاطعة أخميم . أشتهر بالنسك والعبادة 

وكا  يعلم أوالده الرهبا  الفضيلة والعبادة ومخافة هللا . كما بني ديرا للعذارى وجعل لهن أما 
يسة وكا  يرسل إليهن الرسائل بها الوصايا والقوانين الرهبانية . ولما أكمل سعيه الصالح تنيح رئ

بسالم ودفن في ديره وأجرى هللا من جسده آيات كثيرة ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد 
 دائًما أبديا آمين . 

 نقل جسد القديس أبوليدس بابا رومية 
 د القديس أبوليدس بابا رومية . في مثل هذا اليوم تم نقل جس

كا  هذا القديس رجاًلفاضاًلوكاماًلفي جيله فاختاروه لكرسي رومية بعد األب أوجيوس ، وكا  هذا 
 في أول سنة من جلوس القديس األنبا كالديانوس البابا التاسع على كرسي اإلس ندرية .

ا إياهم على اإليما  بالسيد المسيح كا  مداوًما على تعليم شعبه وحراسته من اآلراء الوثنية مثبتً 
، فبلغ خبره مسامع الملك الكافر قلوديوس قيصر فقبض عليه وضربه ضرًبا مؤلًما ، وأخيًرا ربط 
في رجله حجًرا ثقياًلوطرحه في البحر في اليوم الخامس من أمشير . ولما كا  الغد أي السادس 

لى وجه الماء والحجر مربوًطا في رجله  من أمشير وجد أحد المؤمنين جسد هذا القديس عائًما ع
، فأخذه إلى منزله وكفنه بأكفا  غالية وشاع هذا الخبر في مدينة رومية وسائر البالد التابعة لها 

 حتى وصل إلى القيصر ، فطلب الجسد ولكن الرجل أخفاه ولم يظهره .
لتقويم السيرة ،  ولهذا األب تعاليم كثيرة ، بعضها عن االعتقاد وعن التجسد وبعضها عظات 

 ووضع مع ذلك ثمانية وثالثين قانوًنا . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
 إستشهاد القديس سينوسيوس بؤونه 4
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سينوسيوس الذي من بلكيم كا  راعيا للغنم ورغم صغره كا   
للفقراء والمساكين فكا  يقضي اليوم صائما ويعطي طعامه  قلبه مملوء بمحبة السيد المسيح محبا 

للرعاة . وفي ذات ليلة ظهر له مالك الرب وأمره أ  يعترف بالسيد المسيح أمام الوالي لينال إكليل 
الشهادة ولما أخبر أمه شجعته وسمع عن امرأة تقية تشتهي إكليل اإلستشهاد فذهب إليها 

أعلنا امامه إيمانهما فأمر بتعذيبهما حتى نالت مريم إكليل  وآخذها معه إلى الوالي اورسانوس و 
الشهادة إما سينوسيوس فقد استمر الوالي في تعذيبه فكا  الرب يعزيه ويقويه . ولما فشل الوالي 

معه أرسله إلى والي أنصنا الذي عذبه كثيرا ثم أمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة ، بركة  
 صلواته فلتكن معنا آمين .

 تشهاد القديس يوحنا الهرقلي إس
م إستشهد القديس يوحنا الهر قلي ولد في   304للشهداء  20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

هيرقلية بآسيا الصغرى وكا  والده واليا في عهد دقلديانوس فرباه تربية مسيحية ولما تنيح والده 
لإلله ابلو  فرفض فألقاه في   صار واليا عوضا عنه ولما كفر دقلديانوس أمره بتقديم العبادة

السجن حيث ظهر له الرب يسوع وشجعه وعزاه ، أراد الملك أ  يخادعه فأرسله إلى مصر لجمع  
الخراج ويجدد برابي األصنام المتهدمة فوجدها القديس فرصة وبدأ يهدم البرابي ويبني بدلها  

ع أكاليل على رؤوسهم كنائس ولما رأى الوالي سرياقوس يعذب المسيحيين أبصر المالئكة تض
فصرخ لوقته قائال أنا مسيحي فالطفه الوالي فلم يفلح فأمر أ  يقيدوه بالسالسل وأرسله إلى  

أريانوس والي أنصنا وهناك علقوه على الهنبازين وضربوه بالسياط وسلخوا جلده وبعد أ  عذبوه 
ر أسيوط ، بركة صلواته  بعذابات كثيرة قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة في نواحي القوصية بجوا 

 فلتكن معنا آمين .
 إستشهاد القديس األنبا آمو  والبارة صوفية 

في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديس األنبا آمو  والبارة صوفية ، صالتهما تكو  معنا . 
 آمين 

 نياحة القديس أباهور 
 آمين في مثل هذا اليوم تذكار نياحة القديس أباهور صالته تكو  معنا . 

 80نياحة القديس البابا يوأنس الثامن البطريرك ال
م ( تنيح البابا يؤانس الثامن  1320للشهداء ) 1036في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

البطريرك الثمانو  من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد في منية بني خصيب ) هي مدينة المنيا  
رسوم العريا  بمعصرة حلوا  حاليا ( وسار سيرة حاليا ( ترهب بدير شهرا  ) هو دير األنبا ب 

رهبانية فاضلة ولما تنيح البابا ثيؤدوسيوس الثاني اجتمع رأى األساقفة والكهنة و األراخنة على 
م وفي عهده تعرض المسيحيو    1300ش  1016أمشير   19إختياره بطريركا فرسموه يوم 
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ومنعوهم من العمل في دواوين الح ومة   الضطهادات شديدة وأجبروهم على لبس العمائم الزرقاء
وأغلقت بعض الكنائس ، عاصر هذا البابا القديس األنبا برسوم العريا  وقد نقل كرسي  

البطريركية من الكنيسة المعلقة إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة كما عمل الميرو  المقدس مرتين  
م ، ولما   1320لعذراء المعلقة م والثانية في كنيسة ا 1405األولي بدير القديس م اريوس 

سنة وثالثة أشهر   20أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم بعد أ  جلس على الكرسي المر قسي 
 وخمسة عشر يوًما ودفن بدير شهرا  . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 تذكار تكريس كنيسة مارمينا بمريوط  بؤونه 15
تذكار ظهور جسد القديس الجليل والشهيد العظيم ما رمينا وتكريس كنيسته  في مثل هذا اليوم 

بمريوط وذلك أنه لما كا  جسد هذا القديس مخفي وأراد الرب إظهاره حدث أنه كا  في تلك الجهة  
راعي غنم وفي أحد األيام غطس خروف أجرب من خرافه في بركة ماء كانت بجانب الم ا  الذي  

من الماء وتمرغ في تراب ذلك الم ا  فبريء في الحال فلما عاين   به جسد القديس ثم خرج
الراعي هذه األعجوبة بهت وصار يأخذ تراب ذلك الم ا  ويس ب عليه من ماء هذه البركة ويلطخ 

به كل خروف أجرب أو به عاهة فيبرأ في الحال وشاع هذا اآلمر في كل األقاليم حتى سمع به  
وحيدة مصابة بالبرص فأرسلها أبوها إلى هناك واستعلمت من   ملك القسطنطينية وكا  له ابنة

الراعي عن كيفية التخلص من مرضها فعرفها فأخذت من التراب وبللته بالماء وتوارت ثم لطخت 
جسمها ونامت تلك الليلة في ذلك الم ا  فرأت في الحلم القديس مينا وهو يقول لها " قومي باكرا 

سدي " واستيقظت من نومها فوجدت نفسها قد شفيت ولما واحفري في هذا الم ا  فتجدي ج
حفرت في الم ا  وجدت الجسد المقدس فأرسلت إلى والدها وأعلمته بهذا اآلمر ففرح كثيرا وش ر  
 هللا ومجد اسمه . وأرسل المال والرجال وبني في ذلك الموضع كنيسة كرست في مثل هذا اليوم .  
ولما تملك أركاديوس وأنوريوس أمرا أ  تبني هناك مدينة سميت مريوط وكانت الجماهير تتقاطر  
إلى تلك الكنيسة يستشفعو  بالقديس الطوباوي مار مينا وقد شرفه هللا بعمل اآليات والعجائب 

 التي كانت تظهر من جسده الطاهر حتى احتل المسلمو  المدينة وهدمت الكنيسة . 
اة هذا القديس فهو مذكور تحت اليوم الخامس عشر من شهر هاتور شفاعته تكو   أما تاريخ حي

 معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 
 استالم رفات مار مرقس بروما 

من شهر يونيو سنة    22للشهداء األطهار الموافق السبت   1684اليوم من سنة  1في مثل هذ
ادس وهو البابا المائة والسادس عشر في  م وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس الس 1968

سلسلة باباوات الكرازة المرقسية تسلم الوفد الرسمي الموفد من قبل البابا كيرلس السادس رفات 
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القديس العظيم مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك األول للكرازة المرقسية من 
 ابوي بمدينة الفاتي ا  . يد البابا بولس السادس بابا روما في القصر الب

وكا  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  

الوفد ، األنبا ميخائيل مطرا  أسيوط   : األنبا مرقس مطرا  أبو تيج وطهطا وطما وتوابعها رئيس
وتوابعها واألنبا أنطونيوس مطرا  سوهاج والمنشاة وتوابعهما ، واألنبا بطرس مطرا  أخميم 

وساقلته وتوابعهما واألنبا يوأنس مطرا  تيجراي وتوابعها بأثيوبيا واألنبا لوكاس مطرا  أروسي 
ابعها بأثيوبيا واألنبا دوماديوس أسقف الجيزة وتوابعها بأثيوبيا واألنبا بطرس مطرا  جوندار وتو 

وتوابعها ، واألنبا غريغوريوس أسقف عام للدراسات الالهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث  
 العلمي واألنبا بولس أسقف حلوا  وتوابعها .  

ين العام وأما األراخنة المدنيو  بحسب ترتيب الحروف األبجدية فهم األستاذ إدوارد ميخائيل األم
للجنة الملية ألوقاف البطريركية واألستاذ فرح إندراوس األمين العام لهيئة األوقاف القبطية  

 واألستاذ المستشار فريد الفرعوني وكيل المجلس الملي باإلس ندرية .  
ش   1684بؤونة سنة   23وقد غادر الوفد البابوي الس ندري القاهرة بعد ظهر يوم الخميس 

من ارأخنه القبط بينهم    90م في طائرة خاصة يرافقه فيها نحو   1968سنة  يونيو 20الموافق  
 سبعة من الكهنة .  

وكا  في استقبالهم بمطار روما بعض المطارنة والكهنة موفدين من قبل البابا بولس السادس  
 وسفير جمهورية مصر العربية لدي الفاتي ا  . 

يونيو لمقابلة الوفد   22بؤونة الموافق   15وتحددت الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت 
البابوي الس ندري لبابا روما وتسلم رفات مار مرقس الرسول وقبيل الموعد المحدد بوقت كاف  
تحرك الركب المؤلف من الوفد البابوي الس ندري وأعضاء البعثة الرومانية الكاثولي ية برياسة  

  فيلبرا اندز أمين عام لجنة العمل على اتحاد  الكاردينال دوفال كاردينال الجزائر ومعه المطرا
 المسيحيين والمطرا  أوليفوتي مطرا  البندقية  

) فينيسيا ( وثالثة من الكهنة في موكب رسمي وقد أقلتهم سيارات الفاتي ا  الفأخرة تتقدمها 
 الدراجات البخارية إلى القصر البابوي بمدينة الفاتي ا  . 

الوفد البابوي الس ندري يتقدمه األنبا مرقس مطرا  أبو تيج  وفي الساعة عشرة تماما دخل 
وطهطا رئيس الوفد يتبعه المطارنة واألساقفة بحسب ترتيب الرسامة ثم األراخنة ، وكا  البابا  

بولس السادس عند مدخل م تبه الخاص واقفا يستقبل رئيس وأعضاء الوفد الواحد بعد األخر ثم  
وبدأ البابا بولس السادس يتكلم وهو جالس يحيي الوفد   جلس على عرشه وجلس أعضاء الوفد

ومشيدا بالبابا كيرلس السادس وب نيسة اإلس ندرية ويهنئ بافتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة  
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وباستالم رفات مار مرقس الرسول ورد األنبا مرقس رئيس الوفد ب لمة قصيرة قال فيها أنه يحمل 
رية ثم سلمه خطابا من البابا كيرلس السادس يوجه فيه الش ر إليه  إليه تحيات أخيه بابا اإلس ند

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 الس ندري معا 

وسار الكل اثنين اثنين في موكب رسمي وانتقلوا من م تب    الصندوق الحاوي لرفات مار مرقس
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  
لبابوي الس ندري وتاله بقيه أعضاء الوفد وفي أثناء أداء هذه الصندوق وقبله وفعل كذلك الوفد ا

التحية اإلكرامية لرفات مار مرقس الرسول كا  الكهنة القبط ينشدو  األلحا  الكنسية المناسبة  
وقد استحوذت السعادة على قلوب الجميع مصريين وأجانب ومرت تلك اللحظات رهيبة وسعيدة  

 على القاعة جو عميق من الروحانية والتقوى والقداسة والورع وكا  الموقف كله مثيرا وقد خيم 
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  
ت مار مرقس الرسول بعد أحد عشر قرنا ظل فيها جسد مار مسيحيي مصر وأثيوبيا بعودة رفا

 مرقس غريبا عن البلد الذي مات فيه شهيدا .  
ورد بابا روما في خطاب رسمي باللغة الفرنسية كا  يقرأه وهو جالس على عرشه أشاد فيه  

وعلمائها بتاريخ كنيسة اإلس ندرية ونضالها الطويل الرائد في ميدا  العقيدة وأشاد أيضا بأبطالها 
 er him and take something fromمن أمثال أثناسيوس الرسولي وكيرلس عمود اإليم 

him  حفل اليوم عالمة محبة ورابطة تربط بين كنيسة اإلس ندرية وكنيسة روما وطلب البابا".
الروماني في خطابه إلى رئيس وأعضاء البعثة البابوية الرومانية أ  يحملوا تحياته ومحبته  

 ره إلى البابا كيرلس السادس وأكليروس كنيسة اإلس ندرية ومصر وشعبها . وتقدي
بعد ذلك نهض البابا بولس واألنبا مرقس رئيس الوفد ليتبادال الهدايا التذكارية فقدم األنبا مرقس  

 هدايا البابا كيرلس السادس وهي أربع  
 كاآلتي : 

تاب العهد الجديد باللغة القبطية  صندوق فأخر مغطي ومبطن بالقطيفة الحمراء ويحمل ك - 1
البحيرية مجلد بجلد فأخر بلو  بني ممتاز وكتب عليه اإلهداء باللغتين القبطية واإلنجليزية من  

  1968يونيو   22البابا كيرلس إلى البابا بولس السادس مع اإلشارة إلى تاريخ اليوم وهو السبت  
 ش . 1684بؤونة   15الموافق  

بطن بالقطيفة الحمراء ويشتمل على قطعة نسيج أثرية ثمينة من  صندوق فأخر مغطي وم  - 2
القر  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 
 لعام بعودة رفات مار مرقس .  السادس مساهمة وتعبيرا عن السرور ا

صندوق فأخر مغطي ومبطن بالقطيفة الحمراء ويحمل اسطوانات القداس الباسيلي وألحانه   - 3
 كاملة التي أصدرها قسم الموسيقي واأللحا  بالمعهد العالي للدراسات القبطية . 

  30و صندوق فأخر مغطي ومبطن بالقطيفة الحمراء ويحمل سجادة ممتازة طولها مترا  4
سنتيمترا من صنع فالحي قرية الحرانية بمصر تحت أشراف الفنا  الدكتور رمسيس ويصا واصف 

األستاذ بالمعهد العالي للدراسات القبطية وقد سجل على هذه السجادة رسوم عدة تمثل قصة  
 يوسف الصديق كاملة .  

ندرية ش را جزيال وقال أنه  وقد أعجب بابا روما بهذه الهدايا الثمينة كل اإلعجاب وش ر بابا اإلس 
سيحتفظ بهذا كله في الفاتي ا  ذخيرة لكل األجيال . ثم وزع البابا بولس السادس بيده هدية  

تذكارية لكل أعضاء الوفد البابوي الس ندري عبارة عن صليب رسم عليه المسيح مصلوبا ويقف 
لس الرسول على على جانبي الصليب القديس بطرس الرسول على يمين المسيح والقديس بو 

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  
نبا  جهة وعلي الوجه اآلخر نقش صورة بولس السادس الحبر الروماني ثم قدم البابا الروماني لَل 

م تشهد بصحة    1968مايو سنة   28مرقس رئيس الوفد البابوي الس ندري وثيقة رسمية بتاريخ 
الرفات وأنها بالحقيقة رفات مار مرقس الرسول وأنها استخرجت من م انها األصلي ب ل وقار وقد  

 وقع عليها أسقف بورفير حارس ذخيرة الكرسي الرسولي ووكيل عام الفاتي ا  وكانت الساعة قد
صارت األولي بعد الظهر وبذلك أنتهي الحفل الرسمي لتسليم رفات القديس مرقس وعاد الوفد إلى 

 فندق مي ل أنجلو ) المالك ميخائيل ( بروما . 
 بركة مار مرقس الرسول تشمل الجميع ولربنا المجد دائًما .

 نقل أجساد أباكير ويوحنا أبيب 4
في هذا اليوم نعيد بنقل أعضاء القديسين الجليلين أباكير و يوحنا وذلك أنه بعد أ  ناال إكليل 
الشهادة كما هو مذكور تحت اليوم السادس من شهر أمشير أخذ بعض المؤمنين جسديهما  
ووضعوهما في كنيسة القديس مرقس اإلنجيلي قبلي اإلس ندرية وظال بها إلى زما  القديس 

ر عمود الدين حيث ظهر له مالك الرب وأمره بنقل أعضاء هذين القديسين إلى كيرلس الكبي
كنيسة القديس مرقس األخرى التي على البحر فنقلهما ب رامة عظيمة ثم بني لهما كنيسة بتلك 

الجهة ورتبوا لهما عيدا في هذا اليوم وكا  بجانب الكنيسة هي ل لعبادة األوثا  يجتمع فيه  
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ولما رأوا العجائب التي تظهر في كنيسة القديسين آمن كثيرو  منهم بالسيد    كثيرو  من الوثنيين
 المسيح . 

 صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديس أباهور السرياقوسى  أبيب 12

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أباهور . وقد ولد بسرياقوس من أب كا  يشتغل حدادا وقد  
  يصير شهيدا فمضى إلى الفرما ، واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا ولكن فكر أ

الرب كا  يعزيه ويشفيه من جراحاته حتى اندهش الوالي من ذلك فآمن هو وامرأته وبنوه بالسيد  
المسيح ، ولما عين والي آخر م انه إستشهدوا على يديه . وهذا أخذ في تعذيب القديس أباهور 

الكنوز" . ولما تعب من ذلك أرسله إلى أنصنا حيث عذبوه هناك بالعصر بالمعصرة والصلب   "أبو
 منكسا والحرق بالنار وغير ذلك وأخيرا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة .  

 صالته تكو  معنا . آمين 
 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل 

رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار 
 جنس البشر . شفاعته تكو  معنا . آمين . 

 نياحة القديس األنبا شيشوي الكبير
م ( تنيح القديس العظيم األنبا شيشوي . ولد   430ش )   146في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

م   340برية شيهيت سنة  م ترهب عند القديس م اريوس الكبير في 320هذا القديس سنة 
وصار من أوائل تالميذه .كا  محبا للوحدة والهدوء فلما كثر عدد الرهبا  في شيهيت مضى إلى 

م بعد نياحة القديس أنطونيوس الكبير حيث   356جبل القديس أنطونيوس طلبا للهدوء في سنة 
تقشف وعمل اليد اتبع سيرته ب ل دقة حتى كا  له صورة حية فانع ف على الصمت والصالة وال

م   426ال يأكل إال مرة كل يومين وعاش على هذا الحال سبعين سنة ثم رجع إلى شيهيت سنة 
ودخل المجمع لشيخوخته ، ولهذا القديس بعض األقوال في األتضاع والمحبة والجهاد الروحي  

خ إذا والهدوء والصمت منها قوله على اإلنسا  أ  يصد ثورة الغضب بمجرد شعوره بها وسأله أ
سقطت يا أبي فماذا أصنع ؟ أجابه القديس : أنهض من سقطتك ولما قال له األخ وإذا سقطت 
أكثر من مرة فقال له القديس أنصحك أ  تجاهد حتى النهاية وكا  يقول :جيد للراهب أ  يبقى  
  في قاليته فإذا احتمل البقاء فيها بصبر فسينال بركة من كل صنف ومرة سأله أخ ما هي الغربة

فأجابه هي الصمت في كل موضع يوجد فيه اإلنسا  يجب أ  يقول لنفسه ما شأني في هذا  
األمر ؟ وكا  يقول : نحن نحتاج إلى طهارة القلب ولهذا ينبغي أ  نهتم كثيرا ال بما نقوله بل بما 

 نعيشه  
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هوذا   وعند نياحته أحاط به الرهبا  ألخذ بركته فشاهدوا وجهه يسطع بنور سماوي وسمعوه يقول
األنبا أنطونيوس هوذا الرسل والقديسو  آتو  إلينا وسمعوه يهمس مع أشخاص أمامه دو  أ   
يروا أحدا . فسألوه من تخاطب يا أبانا ؟ فأجاب المالئكة الذين جاءوا ليأخذوا روحي أسألهم أ   

نور وهتف  يتركوني زمنا ألصنع فيه توبة مقبولة فانتفع الرهبا  جدا ثم تَلأل وجهه بهالة من ال
قائال انظروا هوذا الرب آت يقول اعطني هذا اإلناء المختار قال هذا وأستودع روحه في يدي  
الرب الذي أحبه وظل وجهه متَللئا بالنور وفاحت من جسده رائحة زكية . وه ذا استراح بعد  

 جهاد طويل ، صالته تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد أبانوب النهيسي  أبيب 24

اليوم إستشهد القديس أبانوب "أبو الذهب" . ولد بنهيسة ) مركز طلخا ( من أبوين في مثل هذا 
طاهرين رحومين وقد ربياه أحسن تربية ولما بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة كا  دقلديانوس قد 
أثار االضطهاد على المسيحيين فأراد أ  يسفك دمه على اسم المسيح واتفق أنه دخل الكنيسة  

عظ المؤمنين ويثبتهم على اإليما  ويحذرهم من عبادة األوثا  ويحبذ لهم أ  يبذلوا فسمع الكاهن ي
نفوسهم من أجل السيد المسيح فعاد إلى بيته ووضع أمامه كل ما تركه له أبوه من الذهب 

( ثم قام  17:   2يو   1والفضة والثياب وقال لنفسه م توب " ا  العالم يزول وكل شهوته " )
ى إلى سمنود ماشيا على شاطئ البحر واعترف أمام لوسيانوس الوالي باسم ووزع ما له ، وأت

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  

رياح شديدة أسرعت بالسفينة إلى أتريب . ولما وصلوها خلع الجند  فاضطرب الوالي وجنده وهبت 
مناطقهم وطرحوها ثم اعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة وأمعن والي أتريب في تعذيب  
القديس أبانوب ثم أرسله إلى اإلس ندرية وهناك عذب حتى أسلم الروح ونال إكليل الشهادة وكا   

ي حاضرا فكتب سيرته وأخذ جسده وأرسله مع بعض غلمانه إلى بلده القديس يوليوس االقفهص 
نهيسة وقد بنيت على اسمه كنائس كثيرة وظهرت منه آيات عديدة وجسده اآل  بمدينة سمنود  

 .صالته تكو  معنا . آمين 
 42نياحة القديس سيمو  األول بابا األس ندرية ال 

م ( تنيح البابا القديس سيمو   700يولية سنة  18ش )   416في مثل هذا اليوم من سنة  
البابا كا  سرياني الجنس وقد قدمه والداه  1الثاني واألربعو  من باباوات الكرازة المرقسية . هذ

إلى دير الزجاج الذي فيه جسد القديس ساويرس االنطاكي الكائن غربي اإلس ندرية فترهب به  
البابا أغاثو قسا ولما ذاعت فضائله  وتعلم القراءة والكتابة وحفظ أكثر كتب الكنيسة ورسمه  

  692ديسمبر سنة  19ش )   409كيهك سنة  23وعلمه انتخبوه للبطريركية ورسم بطريركا في 
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م ( . فدعا اليه معلمه الروحي وأوكل اليه تدبير أمور البطريركية . وتفرغ هو للصوم والصالة 
حتى أخضع النفس الشهوانية  والمطالعة . وكا  عائشا على الخبز والملح بالكمو  والبقول 

للنفس العاقلة الناطقة وقد أجرى هللا على يديه آيات عظيمة منها أ  بعض كهنة اإلس ندرية  
حنقوا عليه فتآمروا على قتله واتفقوا مع أحد السحرة فأعطاهم سما قاتال في زجاجة وقدموها  

من األسرار اإللهية شرب منها  للبابا على أنها دواء ليستعمله ويدعو لهم . فأخذها وبعد التنأول 
فلم تؤذه . وإذ فشلوا في مؤامرتهم وضعوا سما آخر قاتال في فاكهة التين واحتالوا على الم لف  

بعمل القربا  حتى منعوه ذات ليلة من عمله . وذهبوا إلى البابا في الصباح وقدموا له التين هدية  
 من ذلك ولزم الفراش مدة أربعين يوًما .  وألحوا عليه حتى تنأول جأنبا منه . فلما أكله تألم 

وحدث أ  الملك عبد العزيز حضر إلى اإلس ندرية وسأل عن البطريرك فعرفه الكتبة النصارى بما 
جرى له . فأمر بحرق الكهنة والساحر فتشفع فيهم البابا البطريرك بدموع غزيرة فتعجب الملك من 

وقتها ازداد هيبة ووقار في عيني الملك وسمح  وداعته . ثم عفا عن الكهنة وأحرق الساحر ومن  
له بعمارة الكنائس واألديرة فبني ديرين عند حلوا  قبلي مصر . وكا  هذا البابا قد عين قسا 
اسمه مينا وكيال على تدبير أمور الكنائس وأموالها وأوانيها وكتبها . فأساء التصرف وبلغ به 

أنه مرض فانعقد لسانه عن الكالم ولما سمع   اآلمر أ  أنكر ما لديه من مال الكنائس وحدث
البابا بذلك حز  وسأل هللا أ  يشفيه حتى ال تضيع أموال الكنائس ثم أرسل أحد تالميذه إلى 
زوجة ذلك القس ليسألها عن مال الكنائس فلما اقترب من البيت سمع صرأخا وب اء وعلم أ  

وجلس يتكلم شاكرا السيد المسيح ومعترفا  القس توفي فدخل إليه وانحنى يقبله فعادت إليه روحه  
بأ  صالة القديس سيمو  عنه هي التي أقامته من الموت . وأسرع إلى البابا نادما باكيا وقدم ما 

لديه من مال الكنائس وكا  في أيامه قوم يتخذو  نساء أخريات عالوة على نسائهم فحرمهم  
 سبع سنوات وسبعة أشهر ثم تنيح بسالم   حتى رجعوا عن هذا اآلثم وأقام على كرسي البطريركية

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 بدء صوم القديسة العذراء مريم مسرى 1

 يوًما  15عدد أيامه 
 إستشهاد القديس أبالي بن يسطس

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبالي بن يسطس ابن الملك نورماريوس . كا  هذا القديس 
مملكة الروم وقد تغيب في الحرب ولما عاد إلى أنطاكية وجد دقلديانوس قد أقام عبادة ولي عهد  

األوثا  ومع أ  أبالي كا  قادرا على قتله وأخذ المملكة منه إال أنه أختار المملكة الباقية التي ال  
إلى   تزول فتقدم إلى دقلديانوس واعترف بالمسيح فالطفه دقلديانوس كثيرا وأذ لم يفلح في جذبه

عبادة األوثا  نفاه مع أبيه يسطس وأمه ثاؤكليه إلى مدينة اإلس ندرية وكتب إلى أرمانيوس  
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واليها بأ  يالطفهم أوال ، وأ  عصوا يفرق بينهم وال  أرمانيوس الوالي كا  يعرف منزلتهم  
الملكية فقد أرسل يسطس إلى أنصنا وزوجته إلى صا و أبالي ابنه إلى بسطة وترك لكل واحد 

نهم غالما يخدمه . ولما أتى أبالي إلى بسطة وأعترف بالمسيح عذبه الوالي عذابا أليما م
بالضرب والحرق وتقطيع األعضاء ولما رأى الوالي أ  كثيرين يؤمنو  بسبب ما رأوا من ثبات هذا  

القديس على التعذيب وأ  الرب كا  يشفيه من جراحاته ، أمر بقطع رأسه المقدس فنال إكليل  
 دة  الشها

 صالته تكو  معنا . آمين 
 112نياحة البابا القديس كيرلس الخامس بابا األس ندرية ال

م ( تنيح األب التقي الجليل  1927أغسطس سنة  7ش )  1643وفي مثل هذا اليوم من سنة 
البابا كيرلس الخامس المائة والثاني عشر من باباوات الكرازة المرقسية . ولد هذا األب في مدينة  

م من أبوين تقيين فسمياه يوحنا وربياه أحسن تربية   1831تزمنت بمحافظة بني سويف سنة 
على اآلداب المسيحية وكا  ذا ميل شديد إلى الدراسة في الكتاب المقدس وأخبار  وأنشأه 

 القديسين . 
م رسم شماسا وهو ابن اثنتي عشرة سنة فقام بخدمة الشماسية خير قيام .  1843وفي سنة 

ولما كا  مياال بطبعه الفطري إلى الزهد والتقشف وحب الوحدة فقد ترك العالم وقصد دير السيدة 
راء الشهير بالسريا  بوادي النطرو  ، وهناك تتلمذ لَلب الشيخ الروحي القمص جرجس العذ

الفار أب اعتراف الرهبا  وعلم أبوه بم انه فحضر إليه وأخذه ولكن حب النسك الذي كا  متملكا 
م . فأحسن القيام   1850عليه لم يدعه يلبث قليال فعاد إلى البرية وترهب في دير البرموس سنة 

ات الرهبنة واشتهر بالنسك والعفة والحلم حتى أصبح قدوة صالحة لسائر الرهبا  فرسموه  بواجب
م وكا  عدد الدير في ذلك الوقت قليال جدا وإيراد الدير  1852م ثم قمصا سنة  1851قسا سنة 

ي اد ي و  معدوما فكا  هذا األب ي د ويجد في نسخ الكتب وتقديمها للكنائس ويصرف ثمنها 
  23الرهبا  من أكل وكسوة وذاعت فضائله من علم وحلم وتقوى فرسم بطريركا في   على طلبات
م ( باحتفال مهيب فوجه عنايته إلى االهتمام  1874ش ) أول نوفمبر سنة  1591بابه سنة 

م   1892ببناء الكنائس وتجديد األديرة والعطف على الفقراء والعناية بشئو  الرهبا  . وفي سنة 
  يفرط في أمالك الرهبا  كما نفي معه األنبا يؤانس مطرا  البحيرة والمنوفية فضل أ  ينفى من أ

 ووكيل الكرازة المرقسية وقتئذ وبعد ذلك عاد االثنا  من منفاهما بإكرام واحترام زائدين . 
وقد ازدانت الكنيسة في عصره بالقديسين والعلماء : منهم األب العظيم رجل الطهر والوداعة  

با ابرآم مطرا  كرسي الفيوم )كتب تاريخه تحت اليوم الثالث من مسرى( هذا الحبر واإلحسا  األن
الذي بلغت فضائله حدا بعيدا من الذيوع واالنتشار وبلغ من تناهيه في اإلحسا  على الفقراء  
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وذوى الحاجات أنه لم ي ن يدخر نقودا بل كا  كل ما يقدمه له أهل الخير يوزعه على المحتاجين  
 عجائب التي أجراها في إخراج الشياطين وشفاء المرضى الشيء الكثير .  وله من ال

ومن العلماء األب الالهوتي الخطير والخطيب القدير االيغومانس فيلوثاؤس إبراهيم الطنطاوي  
رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى واألب العالم الجليل والراهب الناسك الزاهد القمص عبد المسيح 

كا  ملما إلماما تاما باللغات القبطية والحبشية واليونانية والسريانية وقليل   صليب البرموسي الذي
من الفرنسية واإلنجليزية وقد تحلى بصبر ال يجارى في البحث والتنقيب في ثنايا الكتب الدينية  

 فترك مؤلفات ثمينة تنطق بفضله . 
وقد اتخذ البابا كيرلس المرحوم حبيب جرجس الذي كا  مديرا للكية االكليري ية شماسا له : 
فكرس حياته للكلية ونهض بها وساعد البابا في توسيع مبانيها بمهمشة وكا  البابا يزورها  

ليبارك طلبتها وكا  هذا الشماس واعظا قديرا رافق البابا في رحالته إلى الصعيد والسودا  وقام  
بترجمة الكتب الدينية من اللغات األجنبية إلى العربية وأصدر مجلة الكرمة لنشر الحقائق اإليمانية  
بأسلوب إيجابي . وألف كتبا كثيرة منها : كتاب أسرار الكنيسة السبعة وكتاب عزاء المؤمنين وسر  

وملئوا منابرها   التقوى وغيرها وقد علم وربى أجياال كثيرة من رجال الدين الذين نهضوا بالكنيسة
بالوعظ وإصدار المؤلفات الدينية .وقد بذل البابا البطريرك أقصى جهده في النهوض بشعبه إلى 
أرقى مستوى كما أهتم بطبع الكتب الكنيسة . وتنيح بسالم بعد ا  قضى على كرسي البطريركية  

 اثنتين وخمسين سنة وتسعة أشهر وستة أيام . 
 جد دائًما . آمين صالته تكو  معنا ، ولربنا الم

 إستشهاد أوري الشطانوفي  مسرى 9
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أوري قس شطانوف . وكا  كثير الرحمة طاهرا جسدا ونفسا 
حتى استحق أ  يعرف األمور المستقبلة بالوحي اإللهي وبلغ خبره إلى والي نقيوس فاستحضره 

كثيرا ثم أرسله إلى اإلس ندرية وهناك عذب  وعرض عليه التبخير لَلوثا  وأذ لم يوافقه عذبه
أيضا بعذابات أليمة ولما ألقوه في السجن كا  هللا يجري على يديه آيات كثيرة فشاع خبره  

 وتقاطرت إليه الناس من كل م ا  ، فعرف بذلك الوالي فأمر بقطع رأسه ، ونال إكليل الشهادة .  
 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

عجيب هو هللا فى قديسيييييه، إله إسييييرائيل هو يعطى قوة وعزاء لشييييعبه،   ال  -:(4,33:  67)مز مزمور العشييييية
 ال والصديقو  يفرحو  ويتهللو  أمام هللا، ويتنعمو  بالسرور. هلليلويا

ظذاي ع  ئب  ا جسددد    ق  / ث   ن هللا   ددد   ء  سدددله وشدددذ ائه ب   من  ما وا  =  عجيب هو هللا في قديسيييه
هل   يوا ف   إله إسييرائيل هو ُيعطي قوة وعزاء لشييعبهمجسددد دهم  وط ا وسدددط ه ه اآلالث ف هلل ال يتاك شدددذ ائه   
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 سدددددددباون طسددددددد ح ي  ويتذللون م  ث هللا  ط طك   ن اط دددددددذ ا  ي ه ون ف   واكب فاح   والصيييييديقو  يفرحو  فاح   
 االست ذ د 

  -(:23-16:10إنجيل العشية )مت
 ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا ح ماء كالحيات و بسطاء كالحمام.   -16 "
 و لكن احذروا من الناس النهم سيسلمونكم الى مجالس و في مجامعهم يجلدونكم.  -17 
 لالمم.و تساقو  امام والة و ملوك من اجلي شهادة لهم و   -18 
 فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمو  النكم تعطو  في تلك الساعة ما تتكلمو  به.  -19 
 ال  لستم انتم المتكلمين بل روح ابي م الذي يتكلم في م.  -20 
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم.   -21 
 ضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. و تكونو  مبغ  -22 
و متى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا الى االخرى فاني الحق اقول لكم ال تكملو  مد  اسييييرائيل حتى   -23 

 "ياتي ابن االنسا 
ااح  هل اطااح  ت ون ف  اطسدددر     هللا سددد ق ومخ اي  ب آلالث اطت  سددد/واجذذ  ف  اط  طم  ف ط  طم طلج  ك ن اط اح واط

مجامعهم يجلدونكم.. تقدموا أمام والة وملوك من   سدددددددلروي م إطس    طج وف  .. أرسييييلكم كغنم في وسييييط ذئاب
والذي يصيييييبر إلى المنتهى فذاك فذم هءب تذم م  ث اط  اب   يوا   دددددددذ ون طلرسدددددددلح   =  أجلي شيييييهادة لهم ولَلمم

 .يخلص
افرحوا ايها   -12نور قد زرع للصيديق و فرح للمسيتقيمي القلب.    -11  "  -(:12,11:   96مزمور باكر )مز  

 " الصديقو  بالرب و احمدوا ذكر قدسه
وفرٌح  اط  ون اطت    تاذ  هللا علس اء   د اطت  ت/تظا اطصدددددد  م ا إذا مكرلوا جذ دهم   = نوٌر أشييييرق للصييييديقين
فل/ تاح هلل بكم  =  وإعترفوا لذكر قدسيييييييييهاط ي إي تا  ع / ه وقم  اء   د اطر  ة   اح  =  للمسيييييييييتقيمين بقلبهم

 (18:8ت لا ف /  )قومحسا إط /   ف آلالث اطت  يم هلذ  ف  اطز  ن اطا ضا ال تم ر ب طر   اط ت   من  س
 

  -(:13-9:13إنجيل باكر )مر
فانظروا الى نفوس م النهم سيسلمونكم الى مجالس و تجلدو  في مجامع و توقفو  امام والة و ملوك   -9 "

 من اجلي شهادة لهم.
 و ينبغي ا  ي رز اوال باالنجيل في جميع االمم.   -10 
تتكلمو  و ال تهتموا بل مهما اعطيتم في تلك الساعة  فمتى ساقوكم ليسلموكم فال تعتنوا من قبل بما  -11 

 فبذلك تكلموا ال  لستم انتم المتكلمين بل الروح القدس. 
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم.   -12 
 "ى فهذا يخلص و تكونو  مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنته -13 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الخامس عشر من شهر هاتور( 

 

 
208 

 هو ي ج  لر ي إي  ل اط  ل  
  -(:14-3:12البولس )عب

 فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا و تخوروا في نفوس م.  -3 "
 لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. -4 
 تاديب الرب و ال تخر اذا وبخك.و قد نسيتم الوعظ الذي يخاطب م كبنين يا ابني ال تحتقر   -5 
 ال  الذي يحبه الرب يؤدبه و يجلد كل ابن يقبله.  -6 
 ا  كنتم تحتملو  التاديب يعاملكم هللا كالبنين فاي ابن ال يؤدبه ابوه.  -7 
 و لكن ا  كنتم بال تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول ال بنو .  -8 
 ثم قد كا  لنا اباء اجسادنا مؤدبين و كنا نهابهم افال نخضع باالولى جدا البي االرواح فنحيا.  -9 
 . ال  اولئك ادبونا اياما قليلة حسب استحسانهم و اما هذا فالجل المنفعة لكي نشترك في قداسته  -10 
و لكن كل تاديب في الحاضر ال يرى انه للفرح بل للحز  و اما اخيرا فيعطي الذين يتدربو  به ثمر بر   -11 

 للسالم. 
 لذلك قوموا االيادي المسترخية و الركب المخلعة. -12 
 و اصنعوا الرجلكم مسالك مستقيمة لكي ال يعتسف االعرج بل بالحري يشفى.  -13 
 "ميع و القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب اتبعوا السالم مع الج -14 

ه ه اء  ث طلسد  م  ث إسدت دذ د، ط ا ه/ ك ت  قب وآالث ط ل إيسد ن  =  فأصيبروا على التأديب في لم م هللا كالبنين
 فل/ ت ا  ل مطم  مع عل /  ميه طلتأديب 

 -(:19 -12: 4بط1الكاثولي و  )
 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصاب م امر غريب.  -12 " 
 بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعال  مجده ايضا مبتهجين.   -13 
هتهم فيجدف عليه و  ا  عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ال  روح المجد و هللا يحل علي م اما من ج -14 

 اما من جهتكم فيمجد. 
 فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.  -15 
 و لكن ا  كا  كمسيحي فال يخجل بل يمجد هللا من هذا القبيل.   -16 
 و  انجيل هللا. النه الوقت البتداء القضاء من بيت هللا فا  كا  اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيع  -17 
 و ا  كا  البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهرا .   -18 
 "فاذا الذين يتالمو  بحسب مشيئة هللا فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير  -19 

إهتذ ج ف     محب ئ  ال تسددددددتغا/وا  ا اط لو  اطرااء    هل  ر  إشددددددتا تم ف  موج ً اطرسددددددلح إفاحوا ط   ت احوا ب
 إست  ن    ه   ف  يتأطم مح  م  م تل    وط ا إن   ن  رسلا  ف     ل هل  ر   هللا هذ ا انسم 

  -(:1:8-44:7اإلبركسيس )أع
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 (60-44:7)أع
و اما خيمة الشهادة فكانت مع ابائنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ا  يعملها على المثال الذي    -44"

 كا  قد راه. 
التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك االمم الذين طردهم هللا من وجه ابائنا الى   -45 

 ايام داود.
 الذي وجد نعمة امام هللا و التمس ا  يجد مس نا الله يعقوب.  -46 
 و لكن سليما  بنى له بيتا.   -47 
 النبي.  لكن العلي ال يس ن في هياكل مصنوعات االيادي كما يقول -48 
 السماء كرسي لي و االرض موطئ لقدمي اي بيت تبنو  لي يقول الرب و اي هو م ا  راحتي.  -49 
 اليست يدي صنعت هذه االشياء كلها. -50 
يا قساة الرقاب و غير المختونين بالقلوب و االذا  انتم دائما تقاومو  الروح القدس كما كا  اباؤكم   -51 

 كذلك انتم.
اي االنبياء لم يضطهده اباؤكم و قد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم اال  صرتم  -52 

 مسلميه و قاتليه. 
 مالئكة و لم تحفظوه.الذين اخذتم الناموس بترتيب   -53 
 فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم و صروا باسنانهم عليه.  -54 
و اما هو فشخص الى السماء و هو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد هللا و يسوع قائما عن يمين   -55 

 هللا.
 فقال ها انا انظر السماوات مفتوحة و ابن االنسا  قائما عن يمين هللا.   -56 
 فصاحوا بصوت عظيم و سدوا اذانهم و هجموا عليه بنفس واحدة.  -57 
 و اخرجوه خارج المدينة و رجموه و الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول.   -58 
 يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي.  فكانوا يرجمو  استفانوس و هو يدعو و  -59 
 "ثم جثا على ركبتيه و صرخ بصوت عظيم يا رب ال تقم لهم هذه الخطية و اذ قال هذا رقد.  -60 

 ( 1:8)أع
و كا  شياول راضييا بقتله و حدث في ذلك اليوم اضيطهاد عظيم على الكنيسية التي في اورشيليم فتشيتت    -1 " 

 "ا عدا الرسلالجميع في كور اليهودية و السامرة م
صيييرخ  يسددددرع ه/  خا ب إسددددا  يور وفله يو/خ اط ذود علس إضدددداذ دهم طاي ل    م طمتلذم اطرسددددلح، وع/  قجره 

واطر /س ميه إذا تأطر/  ف  يت  ب فذ ا ح ث طاي ل    . بصيييوت عظيم قائاًل يا رب ال تحسيييب عليهم هذه الخطية
هل طلرسلح وط ا  ر  غ ا اطرسلح طص ط له هك ا اله  من يغ ا ويصل  طرا  سئ إط /  
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اليوم السابع عشر من شهر هاتور                 
نياحة القديس يوحنا فم الذهب بطريرك 

 القسطنطينية 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية: 
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 البولس:

 (13, 12,7: 131)مز
 (16:5-23:4)مت
 (8, 6,5: 109)مز
 (23-17:6)لو
 (22:4-10:3تي2)

 اليييكييييياثيييولييييييي يييو :  
 اإلبيييييركسيييييييييييييييييييس: 
إنيييجييييييييييل   ميييزميييور 
 الييييييييييييييييقييييييييييييييييداس: 

 إنجيل القداس:

 (14-1:5بط1)
 (38-17:20)أع

 
 (21, 18,17: 72)مز
 (16-1:10)يو

 
 

  -(:16-1:10إنجيل القداس )يو
الحق الحق اقول لكم ا  الذي ال يدخل من الباب الى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع اخر فذاك  -1 "

 سارق و لص. 
 و اما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. -2 
 لهذا يفتح البواب و الخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة باسماء و يخرجها.  -3 
 امامها و الخراف تتبعه النها تعرف صوته.و متى اخرج خرافه الخاصة يذهب  -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 كا  ي لمهم به.  -6 
 فقال لهم يسوع ايضا الحق الحق اقول لكم اني انا باب الخراف. -7 
 اتوا قبلي هم سراق و لصوص و لكن الخراف لم تسمع لهم.جميع الذين  -8 
 انا هو الباب ا  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 لتكو  لهم حياة و لي و  لهم افضل.  -10 
 نفسه عن الخراف. انا هو الراعي الصالح و الراعي الصالح يبذل -11 
و اما الذي هو اجير و ليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبال و يترك الخراف و يهرب    -12 

 فيخطف الذئب الخراف و يبددها.
 و االجير يهرب النه اجير و ال يبالي بالخراف.  -13 
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 اما انا فاني الراعي الصالح و اعرف خاصتي و خاصتي تعرفني. -14 
 ما ا  االب يعرفني و انا اعرف االب و انا اضع نفسي عن الخراف. ك  -15 
و لي خراف اخر ليسيت من هذه الحظيرة ينبغي ا  اتي بتلك ايضيا فتسيمع صيوتي و تكو  رعية واحدة   -16 

 "و راع واحد  
سدددلح هو اطااع   هو إي  ل اطااع  اطصددد طح و ر  قمي/  تمامه اط /لسددد  ف  ت   قاي اطبا ق   واءسددد ء   اطم  سددد ا  اطر

اطصدددددد طح اطاقلم  وقاع  اطاع ة وهو ياسددددددل با ق   ومسدددددد ء   طاع    شددددددعبه  و    طه  و ر  قمي/  فذ/ ك با ق    
ومسد ء    ا  ااسد  مخا  غ ا انسدك/ قي   فذ/ ك با ق    ا قو ل  و ا إيا كل  و ا مق  /ل  و ا ء اص و ا  

ًٍ واح ًٍ  2[ طض  ذم   ]1]   -:والمؤمنين هم الخراف    اطمسا/ا /ل ، ف ط /لس  ه   /لس  واح ة طاا [ انحتل ج طاا
[  6[ ه  ود  د     ]5[ ه  ال تؤذي محد  وال تذد جم محد    ]4[ اط ااح دائردً  تالع قاع ذد    ]3ياعد هم ويمودهم  ]

تر ز    [  رد 8[ تم دل اطت للم، فذ  ح ا ت دددددددددددددداد وي/د ديذد  اطااع  تاجع    ]7طذد  ي ع طخخايا بصددددددددددددددوفذد  وط /ذد    ]
اط ااح صوي قاع ذ   ر ز اطرؤ / ا صوي اطرسلح )ه ا طرا حواسه يقل  مي  ال  حل ة اطتو/ (  واطااع  اطرسلح  

  مود  /لسته واطاوح اطم ر   تح حوار اطرؤ / ا بأيه يبكتذم وي  /ذم علس اطتو/  
 

 الفصل: هذا في ونالحظ
( اط ي ي/بغ  من ي خل  /ه مي قًا مو مي خ دث   3هو ان ر ن اطصددددددددددالح اطرسددددددددددلم  اة طلم  سدددددددددد ا ) ه الباب  1

 واطب ب هو اطرسلح مي من اطرسلح مقسل ه ا اطااع  
 ه  اط /لس    حظيرة الخراف  2
اطاظ اة طذ  ب ب واح   إذًا اطروضع اآلخا   /  اطم ز علس اطسوق  طم ياسل اطرسلح  =  يطلع من موضع آخر  3

 ا اط  ص  هو متس  ا ي سه طر/ فع   د   وطلج باءً  عا اط/ ور ه  
اطرسددددلح   اح قع ته واح ًا واح ًا، وي/ دي علس  ل واح  بصدددد   شدددد صددددل    ددددت ءً   =  يدعو خرافه بأسيييمائها  4

 ط ودته وتو/ته وقجوعه  ا اط  طم اط ايا 
    اطسر   دعوة اطرسلح ط/ اج  ا اط  طم اط ايا ومخ اًا يتاك اط  طم طر= ويخرجها  5
ًٍ ياسدددله اطرسدددلح   ب من  كون    يذهب أمام خرافهه/  اطااع     6 ءن اطرسدددلح سدددبم/  طل   ط/   ك يً   وهك ا  ل قا

 ء وة يس ا وقا ه 
هم اط ايسدددددد  ا واط ذ/  اط يا متوا ء ل اطرسددددددلح و  ن  ل    ياي ويه ويباءون ع/ه هو  =  السييييراق واللصييييوص  7

ًٍ ُياسدددله اطرسدددلح من يت ددبه   ك سددد ذم اطر د    وطم  كويوا     طرسدددلح يباءون عا اط اوح اطضددد ل  وعلس  ل قا
 ب طرسلح 

 وطم  مل ب ب اطاظ اة نع ن ميه  ذتم بكل ي ج  باب الخرافاطرسلح  سرس ي سه   8
اطرسدددددلح متس طلكون ط/  فاح ه/  علس اءقض وسددددد ث  م  =  لتكو  لهم حياة ولي و  لكم أفضييييلاطرسدددددلح مت     9

   اطرسلح   ا /   ااع  سر وي   هو   اج/   ا اط  طم ط/ خل طذ ه اطرااع  اطسر وي  م   د ف  اطسر  
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ط طك يات ل ف  ه ا اط وث هبا ق   طلسدددوا  ا  /لسددد  انسدددك/ قي  ف ط /لسددد   /لسددد   =  رعية واحدة لراٍع واحد  10
ويمصدد  هذم    لي خراف آخر ليسيت من هذه الحظيرةواح ة،  /لسدد  تضددم اط ذود واء م اط يا ء ل ع/ذم ه/   

 اء م 
 

أمسيي ت بيدي اليمنى، وبمشييورتك أهديتني وبالمجد قبلتني،  "  -(:21,  18,17:  72مزمور إنجيل القداس )مز
وأنا فخير لي االلتصييييييياق باهلل وأ  أجعل على الرب إتكالى، ألخبر ب ل تسيييييييابيحك فى أبواب ابنة صيييييييهيو .  

 "هلليلويا  
 .يدي اليمينقع ته وهو ءوتذم هللا يؤي  ويمود وياش  = أمس ت بيدي اليمين

 هللا يذ ي ويمود وي ا  اطر وقة = بمشورتك أهديتني
هك ا   ب من  كون اطبااياك واءسدددمف واطااع  سددد ب من  ر    =  ألخبر ب ل تسييابيحك في أبواب إبنة صييهيو  

ف ءهواب  را ف ذ   ل اط/ ر  مي يا   ل اط/ ر معر طه وت  طلره  =  أبواب إبنة صيييييهيو  اط/ ر إسددددددددم هللا  وءوطه  
 و ا ته فلر  وا هللا 

 
 هاتور 17   -السنكسار:

 م  407نياحة البابا يوحنا ذهبى الفم بطريرك القسطنطينية  " 
من أب   347مثيل هيذا اليوم تنيح القيديس الجلييل يوحنيا ذهبي الفم ، وقيد وليد بميدينية أنطياكيية نحو سييييييييينية    في

غني اسييمه سيياكوندس ، وأم تقية اسييمها انثوسييا ، فربياه تربية صييالحة ، وأدباه باآلداب المسيييحية ، ومضييى  
ين في العلم والفضيييييلة ، ثم زهد في  إلى مدينة أثينا ، فتعلم الح مة اليونانية في إحدى مدارسييييها ، وفاق كثير 

أباطيل العالم وترهب من صييغره بأحد األديرة ، وكا  له صييديق يدعي باسيييليوس قد ترهب قبله في هذا الدير ، 
فتجانسيت ميولهما ، ومارسيا فضيائل كثيرة ، ولما توفي والده لم يحتفظ بشييء مما تركه ، بل وزع كل ما ورثه  

سيييلك في نسيييك وجهاد عظيمين ، وكا  بالدير رجل عابد حبيس سيييرياني اسيييمه  على الفقراء والمسييياكين ، ثم  
انسيييوسيييينوس ، ابصييير في إحدى الليالي الرسيييولين بطرس و يوحنا قد دخال على ذهبي الفم ، فدفع له يوحنا 
إنجيال وقيال ليه "ال تخف ، من ربطتيه ي و  مربوطيا ، ومن حللتيه ي و  محلوال" ، فعلم الشييييييييييخ الحبيس انيه  

ر راعيا أمينا . وقد حلت عليه نعمة هللا ، فوضيييع ميامر ومواعظ وفسييير كتبا كثيرة وهو بعد شيييماس ، سييييصيييي
وكا  قد رقاه إلى هذه الدرجة القديس ميالتيوس بطريرك أنطاكية ، ثم رسيييييييمه قسيييييييا القديس فابيانوس خلفه  

ركاديوس وقدمه بطريركا ، بإرشيياد مالك الرب ، ولما تنيح نكتاريوس بطريرك القسييطنطينية اسييتحضييره الملك أ
فسيار في البطريركية سييرا رسيوليا ، وكا  مداوما على التعليم والوعظ ، وتفسيير كتب الكنيسية القديمة والحديثة  
، وتب يت الخطاة ، وكل ذي جاه وهو ال يخشيى باسيا أو جاها. و كانت اوذكسييا الملكة زوجة أركاديوس محبة  

نة فش ت أمرها للقديس الذي توجه إلى الملكة ووعظها كثيرا وطلب منه  للمال ، فاغتصبت بستانا ألرملة مس ي
إرجاع البسييييييتا  إلى صيييييياحبته ، وإذ لم تطعه منعها من دخول الكنيسيييييية ومن تنأول القربا  ، فتملكها الغيظ 
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وجمعت عليه مجمعا من األساقفة الذي كا  قد قطعهم لشرورهم وسوء تدبيرهم ، فح موا بنفي القديس ، فنفي  
لى جزيرة ثراكي ، ولكن هذا النفي لم يسيييتمر اكثر من ليلة واحدة إذ هاج الشيييعب جدا وتجمهر حول القصييير إ

الملكي طيالبيا عودة البطريرك ، وبينميا النياس في كيآبتهم على راعيهم البيار حيدثيت زلزلية عظيمية كيادت تيدمر  
نة بسبب نفي القديس ، أما اوذكسيا  المدينة ، هلعت منها القلوب وظن القوم انها عالمة غضب هللا على المدي

فقد انزعجت واضطربت روحها فهرولت إلى زوجها وطلبت منه إ  يعيد القديس من منفاه ، وما أشرقت شمس  
الراعي على رعيتيه حتى تبيدل حزنهم فرحيا وعويلهم بترانيم البهجية والسيييييييييرور . ولم ييدم هيذا الحيال طويال ، إذ 

يسيية أجيا صييوفيا ، أقيم فيها تمثال من الفضيية للملكة اوذكسيييا ، وحدث كا  بالمدينة سيياحة فسيييحة بجوار كن
يوم تنصييييييبه إ  قام بعض العامة باأللعاب الجنونية والرقص الخليع ، ودفعهم تيار اللهو إلى الفجور واإلثم ، 

انتهز  فغار القديس يوحنا على الفضييييلة التي امتهنت وانبري في عظاته يقبح هذه األعمال بشيييجاعة نادرة ، ف
أعيداؤه غيرتيه هيذه ووشيييييييييوا بيه ليدي الملكية بيأنيه قيال عنهيا " قيد قياميت هيرودييا ورقصيييييييييت وطلبيت راس يوحنيا 
المعمدا  على طبق " فكانت هذه الوشييياية الدنيئة سيييببا قويا لدي الملكة للح م عليه بالنفي ، والتشيييديد على 

يسيييرعو  به من م ا  إلى أخر حتى انتهي   الجند الموكلين بحراسيييته بعدم توفير الراحة له في سيييفره ، فكانوا
ميالدية ، وبعد الملك   407بهم السييفر إلى بلدة يقال لها ) كومانا ( وهناك سيياءت صييحته وتنيح بسييالم سيينة 

أركاديوس الذي أمر بنفيه ، خلفه أبنه ثاؤدسييييوس الصيييغير فأمر الملك ثاؤدسييييوس الصيييغير بنقل جسيييد هذا 
 "في كنيسة الرسل . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . القديس إلى القسطنطينية حيث وضع 

 
 نياحة القديس بولس بجبل ديفيقين  "

في مثيل هيذا اليوم تيذكيار نيياحية األب القيديس الراهيب بولس بجبيل دنفيق _ قرب نقيادة الحياليية بمحيافظية قنيا ( 
النجارة . لما كبر بولس اشييييييييتاق للحياة الرهبانية  ولد هذا القديس بقرية دنفيق وكا  والده فالحا وعلمه مهنة  

وزهد العيالم وما فييه وذهب إلى جبيل دنفيق القريب من بليدته وترهب هنياك متتلميذا على يدي أحد شييييييييييوخ هذا 
الجبل . وكا  بسيييطا طاهرا فأقاموه قسييا ومديرا لَلخوة فاحسيين تدبيرهم بمخافة اله وقادهم في طريق الفضيييلة 

لغ إلى درجات عالية من القداسيييية فأختطف إلى السييييماء ,أبصيييير األسييييرار الغامضيييية ورأى والنسييييك وكا  قد ب
المالئكة يسييييييبحو  هللا . وحين أراد الرب ا  ينقله إلى مواضييييييع النياح األبدي جمع الرهبا  وأوصيييييياهم بحفظ  

ا المجد دائًما أبديا قوانين الرهبنة ثم تنيح بسييالم فدفنه الرهبا  ب رامة عظيمة . بركة صييالته فلتكن معنا ولربن
 " آمين .

 
  تاهب ووًن  اوة مهله علس اط ماا  وصدد ق باايا ً  طلمسددا/ا /ل    /ع اطرل    ا  نياحة القديس يوحنا فم الذهب

دخول اط /لسدددددددد  ءيذ  ظلر  إ ااة فم اة ف/ ته وه ج اط دددددددد ب فأع دته ب   ط ل  واح ة ءن نطزط  عظلر  ء  ح     
ائه ط   اطرل   م اي ه/فله وطل    ا اط /ود من ال ياياوه ف  اطاايق فس  ي صاته  و/   وش    مخا   ا مع  

 وت/لح 
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 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 تذكار األعجوبة التي صنعها باسيليوس أسقف قيسارية.  توت 13
 تذكار اآلية العظيمة التي صنعها الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي   توت 30
 نياحة أنبا سيماو  بابا اإلس ندرية )الحادي والخمسو ( بابه 3
 شهادة القديس بولس بطريرك القسطنطينية.   بابه 5
 نياحة القديس أومانيوس السابع من باباوات اإلس ندرية  بابه 9
 نياحة القديس فيلكس بابا رومية  هاتور 6
 نياحة القديس غريغوريوس العجائبي أسقف قيصرية.   هاتور 21
 نياحة أنبا يؤانس بابا اإلس ندرية األربعين وأنبا بطرس أسقف غزة )رها(  كيهك 1
 نياحة القديس غريغوريوس بطريرك األرمن والشهيد بغير سفك دم.   كيهك15
 نياحة القديس سلبسطرس بابا رومية وهو الذي عمد قسطنطين الملك.  طوبه 7
 نياحة القديس ساويرس بطريرك إنطاكية.   أمشير 14
 نياحة القديس مالتيوس المعترف بطريرك إنطاكية.  أمشير 18
 نياحة القديس أوسطاثيوس بطريرك إنطاكية.   أمشير 27
 تذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم. بشنس 12
 تذكار نقل جسد القديس إبيفانيوس أسقف قبرص.   بشنس 28
 تذكار اآلية العظيمة التي صنعها هللا في عهد القديس ثاوفيلس البابا الثالث والعشرين  مسرى 14

 
 

 السنكسار اليوم
 تذكار األعجوبة التي صنعها القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية  توت 13

اليوم تذكار األعجوبة العظيمة التي صنعها القديس باسيليوس أسقف قيسارية القبادوقية  وفى هذا 
مع غالم كا  قد تعلق قلبه بابنة سيده ، فزين له الشيطا  عدوه وعدو الجنس البشرى أ  يلتجئ 
إلى أحد السحرة الذي استكتبه تعهدا بجحد اإليما  والخضوع الكامل للشيطا  الذي سيبلغه أمنيته  

واتفق بعد ذلك أ  تعلق قلب الفتاة ) ابنة سيده ( بمحبة الغالم . فطلبت إلى أبيها بإلحاح أال  .
يعترض على زواجها بهذا الغالم . وحرصا على عرضه وخوفا على حياتها زوجها له . ولما قضت  

بعالمة  معه زمنا طويال ورأت أنه لم يدخل الكنيسة ولم يتنأول من األسرار المقدسة وال رشم ذاته 
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الصليب المقدس صارحته بارتيابها في إيمانه ومحبته هلل . فأخبرها بما حدث له ، وكيف أنه كتب 
تعهدا للشيطا  بالطاعة إلى الموت . فب ت كثيرا ووبخته على صنيعه ، ثم صحبته إلى القديس 

قه إلى  باسيليوس أسقف قيسارية القبادوقية ، الذي لما سمع اعتراف الشاب ورأى حزنه واشتيا
الرجوع إلى حياة التعبد والشركة والبر ، طمأنه ، وطلب إليه أ  يبقى عنده زمانا لالنفراد للصالة  

والصوم ، وبعد انقضاء ثالثة أيام افتقده ، وعلم منه ا  األرواح الشريرة لم تكف لحظة عن إزعاجه  
في عزلته وجهاده   ومحاربته بشتى الطرق ، فطمنه وأطعمه وصلى ألجله ، وطلب إليه أ  يستمر

بالصالة والصوم ، وبعد أيام أخرى . فأخبره الشاب أنه لم يعد يرى الشياطين وا  كا  ال يزال يسمع  
صرأخهم وتهديدهم ، فأطعمه أيضا وصلى ألجله وتركه ليعاود حياة العزلة والجهاد ه ذا إلى كمال 

قد رآه ) آي القديس ( وهو يقاتل    أربعين يوًما . وإذ جاء إليه القديس وسأله عن حاله فاعلمه أنه
عنه المشيطا  وأنه قد انتصر عليه وتمت له الغلبة ، فدعا األسقف جميع الكهنة والرهبا  وصلوا 
عليه تلك الليلة ، وفى الصباح أدخله إلى الكنيسة ، وبينما كا  الجميع يصرخو  " يا رب ارحم " 

فيه بجحد اإليما  والخضوع للشيطا  .  سقط في وسط الجمع الكتاب الذي كا  الشاب قد تعهد 
ففرح األسقف والشاب وزوجته وكل الشعب ، وبارك األسقف الشاب وناوله من األسرار المقدسة ،  

وه ذا مضى الشاب مع زوجته وهما في بهجة الخالص وغبطة الغفرا  والسالم ، وقد ش را القديس 
 ته تكو  معنا ، آمين .الذي أنقذهما بصالته ، كما وجد جسده بغير فساد . صلوا

 90نياحة البابا متاؤس الثاني ال
للشهداء تنيح األب الم رم األنبا متاؤس الثاني وهو التسعو    1182في مثل هذا اليوم من سنة  

من عدد باباوات الكرازة المرقسية ، كا  هذا البابا راهبا بدير القديسة العذراء الشهير بالمحرق  
تنيح البابا يؤانس الحادي عشر البطريرك التاسع والثمانو  . اجتمع  باسم " متي الصعيدي " ولما 

المجمع المقدس مع أراخنة الشعب واتفقوا على إختياره لكرسي البطريركية . ورسموه بطريركا باسم 
م وذلك في أيام السلطا  فخر الدين عثما   1452ش  1169توت  13األنبا متاؤس الثاني يوم 
ة كبيرة وقد أقام هذا البابا كأسالفه ب نيسة القديسة العذراء األثرية بحارة  الذي كانت تربطه به مود

زويلة بالقاهرة وقد رسم مطرانا للحبشة باسم األنبا غبريال وكذلك عمل الميرو  المقدس ب نيسة  
القديسة العذراء بحارة الروم بالقاهرة مع ستة من األساقفة . وقد جلس هذا البابا على الكرسي 

ي مدة ثالث عشرة سنة كانت كلها سالم وبعد أ  أكمل جهاده تنيح بسالم ودفن بدير  المر قس 
الخندق المعروف حاليا بدير األنبا رويس . بركة صلواته فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا 

 أمين .
 تذكار المعجزة التي صنعها الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي  توت 30
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اليوم صنع الرب يسوع له المجد آية عظيمة مع !لقديس الجليل األنبا أثناسيوس  في مثل هذا 
الرسولي بابا اإلس ندرية العشرين . وذلك أ  الملك قسطنطينوس بن قسطنطين الملك القديس ، لما 
اعتنق تعاليم اريوس الذي نادى بأ  االبن كا  في وقت ما غير موجود ، وانه غير مساو لآلب .  

ا إسمه جاورجيوس ، ومعه خمسمائة فارس ورسائل بتعينه بطريركا على اإلس ندرية  أرسل إنسان
بدال من األنبا أثناسيوس الرسولي ، على أ  يثبت ما قاله أريوس ، ويقتل من ال يطيعه ، ولما  

وصل هذا الرجل إلى المدينة ، ونادى فيعها بتعاليم أريوس ، لم يقبل قوله إال نفر يسير من أهل  
. فقتل من أهل اإلس ندرية خلقا كثيرا . أما القديس أثناسيوس فانه أختفى وظل متخفيا   المدينة

ست سنوات ، خرج بعدها وقصد مدينة القسطنطينية وطلب من الملك قسطنطينوس "أما أ  يرده 
إلى كرسيه أو يقتله فينال إكليل الشهادة" . أما الملك فأمر بأ  يحمل في مركب صغير ويترك في  

بغير خبز وال ماء وال مدبر ، ظنا منه أنه بذلك يهلك أما بالجوع أو العطش أو الغرق البحر 
فيتخلص منه ومن تب يته على هرطقته ، ففعلوا بالقديس كما أمر الملك . فسارت به المركب في 
هدوء وسالم بتدبير الرب وعنايته ترعاه وتحيطها المالئكة حتى وصل مدينة اإلس ندرية بعد ثالثة  

م ، ولما سمع المؤمنو  بقدومه فرحوا جدا ، وخرجوا إليه واستقبلوه بالصلوات والتسابيح ، حتى أيا
أدخلوه الكنيسة ، وأخرجوا منها جاورجيوس األريوسي وأصحابه فجعل القديس أثناسيوس هذا اليوم  

 عيدا عظيما للرب الذي له المجد واإلكرام اآل  وكل أوا  إلى دهر الدهرين آمين .
 ش 546سنة   51نياحة البابا سيمو  الثاني ال ه باب3

ميالدية تنيح األب الطاهر األنبا سيمو  الثاني ، الحادي والخمسو   822في مثل هذا اليوم سنة  
من باباوات الكرازة المرقسية . وكا  هذا القديس من أهالي اإلس ندرية ابنا ألبوين مسيحيين  

ن اإليما  من صغره . وتأدب بعلوم الكنيسة وأختار  أرثوذكسيين من أكابر المدينة . وقد رضع لب
لنفسه سيرة الرهبنة ، فقصد جبل شيهيت وترهب في قالية سلفه األنبا يعقوب البطريرك . وم ث  

عنده عدة سنوات ، أضنك فيها جسمه بالنسك الطويل ، والتعبد الكثير ولما قدم األنبا مرقس الثاني  
نبا يعقوب ، لما علم عنه من السيرة الصالحة ، والتدبير  بطريركا ، طلبه من أبيه الروحي األ 

 الحسن فم ث عنده إلى أ  تنيح . . 
ولما قدم األنبا يعقوب أبوه الروحي بطريركا ، جعله أيضا عنده . وكا  ينتفع به كثيرا . ولما تنيح  

ذا األب ، لما األنبا يعقوب أجمع رأى األساقفة والكهنة والمشايخ باالتحاد الروحاني على تقدمة ه
رأوه في مدة إقامته عند األبوين المذكورين من التقوى واإليما  الصحيح . فمس وه وقيدوه ورسموه  
بطريركا . فسار السيرة المالئكية المرضية للرب . وشاء هللا أ  ينحيه فلم يقم على الكرسي سوى 

 خمسة أشهر ونصف . وتنيح بسالم . صالته تكو  معنا آمين . 
 لقديس يوحنا الجنديإستشهاد ا

 في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يوحنا الجندي من بلدة أشروبه . بركة صالته تكو  معنا . آمين .  
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 نياحة القديسة ثيؤدورة الملكة 
م تنيحت   547للشهداء سنة  263تذكار نياحة القديسة ثيؤدورة الملكة . وفيه أيضا من سنة 

اإلمبراطور يوستنيا  . كا  أبوها يدعي أكاكيوس من رجال اإلمبراطور القديسة ثاؤدرا الملكة زوجة 
يوستنيا  فرباها تربية حسنة وأدبها باآلداب المسيحية ونظرا لجمالها الباهر فقد تزوجها الملك  
يوستنيا  فظهرت مواهبها الكثيرة فأحبها الشعب وأطاعها بسبب دورها الكبير في اإلصالحات 

نائس والمستشفيات . وكانت متمس ة بأرثوذكسيتها رغم أ  زوجها الذي كا   اإلجتماعية وبناء الك
خلقيدونيا . لذلك كانت توقر القديس ساويرس بطريرك أنطاكية بسبب معتقده القويم . كما كانت 

تسند الكنيسة المصرية غير الخلقيدونية . هذا وقد نمت األرثوذكسية في عهدها نموا عظيما . ولما  
 لصالح تنيحت بسالم ، بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . أكملت سعيها ا

 إستشهاد القديسين أورسوس و بقطر من الفرقة الطيبية 
للشهداء  19تذكار إستشهاد القديسين أورسوس و بقطر من الفرقة الطيبية . وفيه أيضا من سنة 

الفرقة الطيبية . ولد هذا  القديسا  بمدينة  م إستشهد القديسا  أورسوس و بقطر من  303سنة 
طيبة وانضما إلى الفرقة الطيبية التي سافرت إلخماد ثورات القبائل في غرب أوربا بأمر من 

اإلمبراطور دقلديانوس لمساعدة اإلمبراطور م سيميانوس وقد عس رت كتيبة القديسين أورسوس و  
يع أفراد الفرقة إطاعة أوامر اإلمبراطور  بقطر قرب مدينة سولوتور  بسويسرا . ولقد رفض جم

بتقديم الذبائح لآللهة فأمر م سيميانوس بقتل عشر أفراد الفرقة إلرهاب البقية .ولما وجد تمسك  
الجميع باإليما  المسيحي . أمر بتعذيب وقتل جميع أفراد الفرقة وأحضر القديسا  أورسوس و  

يدا ألنهما تمس ا باإليما  وقد أجرى هللا كثير  بقطر أمام والي سولوتور  الذي عذبهما عذابا شد
من المعجزات أثناء تعذيبهما منها أ  السالسل الحديدية التي ربطا بها فقد انفكت وعندما القوهما 

في النار انطفأت ولم يحترقا وقد آمن كثير من المشاهدين وأعلنوا إيمانهم أمام الوالي .فاغتاظ 
ل منهما رأسه وسار بها مسافة ثم ركعا ورقدا في الرب وقد لمع  الوالي وأمر بقطع رأسيهما فحمل ك

جسداهما بنور وهاج فآمن عدد كبير وأعلنوا مسيحيتهم . ودفن القديسا  بإكرام عظيم في م ا  
إستشهادهما حيث أقيمت كنيسة باسم القديس بطرس الرسول وفي القر  العاشر أقيمت بمدينة  

أورسوس واليها نقل رفاته . أما جسد القديس بقطر فنقل في   سولوتور  كنيسة كبيرة باسم القديس
بداية القر  السادس إلى مدينة جنيف حيث أقيمت كنيسة باسمه ، بركة صلواتهما فلتكن معنا 

 آمين . 
 إستشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية  بابه 5

ذا لَلب الس ندروس في مثل هذا اليوم إستشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية . كا  تلمي
بطريرك القسطنطينية . وقدم البطريركية بعد نياحته ولما جلس على الكرسي البطريركي طرد تابعي 
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شيعة أريوس من القسطنطينية وأعمالها . ولما توفى قسطنطين الكبير ملك بعده أوالده الثالثة .  
لغال)فرنسا( وبريطانيا  فأختص قسطنديوس بالقسطنطينية وقسطنس برومية . وقسطنطينوس ببالد ا

. وكا  قسطنطنديوس على رأى أريوس . فعز عليه ما فعله األب بولس باألريوسيين . وطلب إليه  
أ  ي ف عن حرمهم فلم يستمع إليه ، فغضب ونفاه من القسطنطينية . وكا  قد سبق فنفى  

ال إلى المثول  القديس أثناسيوس الرسولي من اإلس ندرية أيضا . فاجتمع االثنا  برومية وتوص
أمام الملك قسطنس وأعلماه بأمرهما ، فكتب لهما كتابا إلى أخيه يأمره بقبولهما ، ويتهدده بأنه إذا 

لم يقبلهما زال السالم من بينهما وحل م انه الحرب . وصل القديسا  إلى القسطنطينية وقدما  
. ولكنه بعدما قتل أخوه  الكتاب إلى الملك قسطنديوس فقبل وساطة أخيه وأعادهما إلى كرسيهما 

قسطنس برومية ، عاد فنفى األب بولس إلى بالد أرمينية ، وبعد أيام قليلة أرسل إلى أحد أتباع 
أريوس يأمره بأ  يلحق به هناك ويقتله . فدخل عليه ليال وخنقه ونال إكليل الشهادة . وكانت مدة  

 رياسته أربع سنوات . 
 ًما أبديا . آمين . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائ

 ) أرمنيوس(   7نياحة البابا أومانيوس ال بابه 9
ميالدية تنيح البابا القديس أومانيوس السابع من باباوات الكرازة    146في مثل هذا اليوم من سنة  

المرقسية . وقد رسمه ابريموسن البابا الخامس شماسا ، فأقام في هذه الخدمة عشر سنوات .  
البابا السادس ، ورأى نجاحه وتدينه وعلمه رسمه قسا . ووكل إليه تعليم  ولما قدم القديس يسطس

 المؤمنين ب نيسة اإلس ندرية وتدبيرهم وتهذيبهم على مبادئ الدين الصحيح .  
ولما تنيح البابا يسطس ، قدم هذا األب بطريركا ، وسلم أمر الكنائس وتعليم المؤمنين إلى األب 

ما بعد . أما هو فقد كا  مداوما على رد الضالين من الخطاة مبينا مركيانوس الذي صار خلفا له في 
للوثنيين بإيضاح ألوهية السيد المسيح ، ووحدانية جوهر الهوته وأقام على الكرسي ثالث عشرة 

 سنة ، وتنيح بسالم صالته تكو  معنا . آمين .
 تذكار القديس سمعا  األسقف 

ا  األسقف . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد أبديا .  في مثل هذا اليوم اليوم تذكار القديس سمع
 آمين . 

 للشهداء 958كسوف الشمس سنة 
للشهداء في ملك الملك الصالح أيوب ، ورئاسة األب البطريرك   958في مثل هذا اليوم من سنة  

األنبا كيرلس الخامس والسبعين من باباوات الكرازة المرقسية . حدث في العالم أمر غريب عجيب ، 
م أذهل من رآه أو سمع به . وهو أ  الشمس أظلمت تدريجيا حتى عم الظالم الوجود ورأوا النجو 
في النهار ، فأوقد الناس السرج ، وقد خافوا خوفا عظيما وابتهلوا إلى هللا سبحانه وتعالى ب ل  
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قلوبهم طالبين رحمته وتحننه ، فترأف عليهم وأزال خوفهم . وانقشعت الظلمة دفعة واحدة . وظهرت  
تصف  الشمس وأضاءت الدنيا ، فأطفئت السرج . وكا  ذلك من منتصف الساعة الثامنة إلى من

 الساعة التاسعة نهارا .  
فمجد الناس هللا الذي تمهل عليهم ولم يعاملهم بخطاياهم ، بل برحمته وإمهاله . له المجد في  

 كنيسته . آمين . 
 نياحة القديس فيلكس بابا رومية  هاتور 6

رومية  في مثل هذا اليوم تنيح االب القديس فيلكس بابا رومية ، وقد ولد من أبوين مسيحيين في 
ميالدية فنشاه على اآلداب العالمية ، وتدرج في الرتب الكهنوتية ، فرسمه إسطاثيوس    210سنة 

بابا رومية شماسا ، ورسمه البابا يسطس قسا نظرا لما رأى فيه من الفضيلة والتقوى . ولما تنيح  
، أختير هذا االب ديوناسيوس بابا رومية ، الذي كا  في زما  القديس ثاؤناس بابا اإلس ندرية 

االب لبطريركية رومية فرعى رعية المسيح احسن رعاية ، ولما ملك أوريليانوس قيصر أثار  
االضطهاد على المؤمنين بالمسيح وعذبهم بعذابات أليمة ، وإستشهد على يده كثيرو  منهم ، وإذ  

عبه . لحق هذا االب منه شدائد عظيمة وضيق كثير ابتهل إلى هللا إ  يرفع هذا الضيق عن ش
فمات الملك في السنة الثانية من ملكه . ولما ملك دقلديانوس ، واضطهد هو ايضا المسيحيين ، 

وبدا في تعذيبهم ، صلى هذا االب إلى هللا إال يريه عذاب أحد من المسيحيين ، فتنيح في أول سنة  
اال  من ملك دقلديانوس ، بعدما جلس على الكرسي الرسولي خمس سنوات ونصف ، تاركا أقو 

 ومصنفات كثيرة . بعضها في المعتقدات . صالته تكو  معنا آمين 
 تذكار تكريس كنيسة العذراء االثرية بدير المحرق العامر بجبل قسقام 

بدير المحرق   -األثرية   -في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة القديسة العذراء مريم 
ا السيد المسيح وهو صبي مع والدته عند هروبه من العامر بجبل قسقام وهي الكنيسة التي باركه

وجه هيرودس وس نت فيها العائلة المقدسة ومذبحها هو حجر المغارة الذي جلس عليه الرب 
يسوع . وقد بني هذا الدير القديس باخوميوس أب الشركة في القر  الرابع وأختار هذه البقعة  

ريخ المقدس . وانتهي العمل في بناء الكنيسة أيام لتكو  ديرا يحيط بتلك الكنيسة األثرية ذات التا
البابا القديس ثاؤفيلس البطريرك الثالث والعشرين . وقد جاء هذا القديس لزيارة ذلك الم ا   

المقدس وأراد أ  ي رس الكنيسة . فظهرت له القديسة العذراء ليلة التكريس وقالت له " كيف تكرس  
بإقامة القداس اإللهي وأثناء الصالة تراءى له الرب يسوع   هذا الم ا  الذي كرسه ابني " فاكتفي

المسيح ومعه أمه العذراء ومالئكته القديسو  وباركوا البيعة ومن فيها ، شفاعة القديسة العذراء 
 مريم فلتكن معنا آمين .

 نياحة القديس غريغوريوس العجايبى  هاتور 21
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غريغوريوس العجائبي ، أسقف قيصرية   ميالدية تنيح القديس   270في مثل هذا اليوم من سنة  
الجديدة ببالد الروم وهي المدينة التي ولد بها من أبوين غنيين وثنيين ، وقد تعلم منذ صغره 

الح مة والفلسفة حتى فاق كثيرين من أترابه ، ثم رحل إلى بيروت فدرس العلوم اليونانية والالتينية  
لعالمة أوريجانوس ، فدرس عليه الفلسفة ، ومن هناك مضى إلى قيصرية فلسطين حيث كا  ا

ميالدية    235المسيحية ، ثم تعلم الالهوت وتفسير الكتب المقدسة ، وقصد مدينة اإلس ندرية سنة 
  239ميالدية ، وفي سنة   237حيث اكمل دراسة ما كا  ينقصه من العلوم ، وعاد إلى بلدته سنة 

قن زوال هذا العالم ودوام مملكة السماء ، اصطبغ بالمعمودية المقدسة واصبح مسيحيا ، وإذ تي
وجه كل اهتمامه إلى العمل على خالص نفسه ، ولما علم إ  أسقف بلدته يجد في طلبه  

لمساعدته في أعمال األسقفية ، هرب إلى البرية وتفرغ للصلوات والعبادات الكثيرة النصرافه عن  
لتعيينه خلفا له فلم يعرفوا له م انا ، وحدث العالم وأمجاده الباطلة ، ولما تنيح هذا األسقف طلبوه 

بينما كا  الشعب مجتمعا مع القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس ، إذ سمعوا صوتا يقول اطلبوا  
غريغوريوس السائح وأقيموه علي م أسقفا ، فأرسلوا من يبحث عنه في البراري والجبال ، وإذ لم 

عليه صالة التكريس ، كأنه حاضر ، ويدعونه   يعثروا عليه قر رأيهم إ  يأخذوا إنجيال ويصلوا
غريغوريوس ، ال  اسمه السابق كا  ثاؤدورس ، ففعلوا ه ذا وقام بهذه الصالة القديس  

غريغوريوس الثاؤلوغوس ، فظهر مالك الرب لهذا القديس في القفار قائال له : قم اذهب إلى بلدك  
هللا ، فلم يتردد في األمر وقام لوقته ونزل  فقد كرسوك أسقفا عليها ، وال تستعف من ذلك ألنه من 

ميالدية    244من الجبل وأتي إلى بلدته ، فخرج الشعب للقائه ب رامة عظيمة وكملوا تكريسه سنة 
، وقد اظهر هللا على يديه آيات وعجائب كثيرة حتى سمي بالعجائبي ، فمن ذلك انه كا  ألخوين 

، وقد وقع بينهما خالف ، إذ كا  كل منهما   بحيرة يحصال  منها على مقدار كبير من السمك
يدعي ملكيتها له ، ولما لم يتفقا ذهبا إلى هذا االب ليفصل لهما في األمر ، فح م إ  يقسم 

محصولها مناصفة بينهما ، وإذ لم يقبال ح مه ، طلب من هللا فجف ماء البحيرة ، وصارت أرضا  
كا  يصنعها إلى جميع أقطار األرض ، ولما   صالحة للزراعة ، وذاع صيت اآليات والعجائب التي
 اكمل سعيه تنيح بسالم ، صالته تكو  معنا آمين . 

 54نياحة الباب قسما الثانى 
ميالدية تنيح القديس قسما الثاني ، الرابع والخمسو  من    859في مثل هذا اليوم من سنة  

، ولما خال كرسي البطريركية  باباوات اإلس ندرية ، وقد ولد بسمنود وترهب بدير القديس مقاريوس 
اجمع رأى األساقفة واألراخنةنة على إختيار هذا االب ، فرسم بطريركا وقد لحقت به أحزا  كثيرة ، 
كما جرت على المؤمنين في زمانه باليا وتجارب عديدة ، وظهرت في أيامه بعض العجائب ، منها 

ديس ساويرس بالبرية المقدسة ، كما إ  إ  دما خرج من أيقونة السيدة العذراء التي في كنيسة الق
اكثر األيقونات التي بالديار المصرية كانت ايضا مبللة بالدموع ، وقد عللوا هذه الظاهرة العجيبة 
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انها بسبب ما نال االب البطريرك والمؤمنين من البالء واألحزا  ، وكا  رغم كل ما أصابه مداوما  
ط وأقام على الكرسي سبع سنوات وستة اشهر ، ثم تنيح  على تعليم المؤمنين وتثبيتهم بغيرة ونشا

 بسالم ، صالته تكو  معنا آمين . 
 نياحة القديس يوحنا التبايسى بجبل اسيوط 

م تنيح القديس يوحنا القبايسي الشهير  494تذكار نياحة القديس يوحنا التبايسى . في سنة 
القر  الخامس الميالدي من أبوين مسيحيين  بيوحنا األسيوطي ولد هذا القديس بأسيوط في أوائل 

وربياه على اآلداب المسيحية مضى إلى برية شيهيت ترهب على يد القديس أيسوذورس وقضى  
هناك خمس سنوات في جهاد وعبادة . ظهر له مالك الرب وأرشده أ  يمضي إلى جبل أسيوط  

رغم ذلك يقابل زائريه ببشاشة  وأقام هناك مغارة قضى فيها بقية حياته . أشتهر بالنسك الشديد و 
وكا  يقصده الكثيرو  لطلب المشورة واشتهر أيضا بالتنبؤ بأشياء قبل حدوثها واشتهر بعمل  

المعجزات . كا  هذا القديس يحفظ الس و  في المغارة لفترات طويلة . وعلي الرغم من هذا فأنه  
زائرين له على االهتمام بالفقراء كا  يقابل من يأتي اليه طلبا للمشورة أو للشفاء وكا  يشجع ال

والمساكين ودفع العشور التي كا  يقسمها ثالثة أجزاء ، األول لالكليروس والثاني لعمارة الكنائس  
والثالث للفقراء . كتب هذا القديس مؤلفات عديدة وتفاسير للعهد الجديد وأقوال روحية نافعة ولما 

الثة أيام صرفها مصليا ثم تنيح بسالم ، بركة  أدرك قرب نياحته .طلب أ  ال يطلبه أحد مدة ث 
 صلواته فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 تذكار القديسين حلفا و زكا و رومانيوس و يوحنا و توما و بقطر و إسحق 
 في مثل هذا اليوم تذكار القديسين حلفا و زكا و رومانيوس و يوحنا الشهداء  

ام الذي أثاره اإلمبراطور دقلديانوس والذي صادف االحتفاالت بالعيد في أول سنة لالضطهاد الع
العشرين الرتقائه العرش ، استصدر حاكم فلسطين عفًوا إمبراطورًيا عن كل المجرمين المحبوسين ،  

 باستثناء المسيحيين .
بقسوة في عبر األرد  . ُجِلد  Gadaraفي ذلك الوقت ُقِبض على زكا الذي كا  شماًسا من جادارا 

ثم مزقوا جسده بأمشاط حديدية ، وبعد ذلك ألقوه في السجن حيث شدوا رجليه متباعدتين حتى 
كادت أطرافه تتفكك من بعضها . وكا  القديس وهو في هذه الحال في غاية الفرح والتهليل ،  

يسبح هللا نهاًرا ولياًل. وبعد قليل انضم إليه حلفا ، الذي كا  من س ا  إليوثيروبوليس 
Eleutheropolis   كنيسة قيصريةCaesarea   . 

أثناء االضطهاد كا  يثبت المؤمنين ، ولما ُقِبض عليه وبَّخ الحاكم في أول محاكمة أمامه فُألقي  
وكا  من عائلة شريفة وقارئ في في السجن . في المحاكمة التالية جلدوه حتى تمزق لحمه ثم  

السجن مع زكا وربطوه بنفس الطريقة القاسية .  أكملوا التمزيق بالخطاطيف ، وبعدها ألقوه في 
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م  303نوفمبر سنة  17وفي المحاكمة التالية ُحِكم على االثنين بالموت ، وقطعوا رأسيهما مًعا في 
 ، وناال إكليل االستشهاد .  

تعيد الكنيسة القبطية للقديسين حلفا و زكا ورومانوس و يوحنا الشهداء مع القديسين توما و  
من األشمونين في الحادي والعشرين من شهر هاتور . . صالتهم تكو  معنا و    بقطر و اسحق

 لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء

فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله الكلمة 
 حمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين . أم الر 

 نياحة القديس بطرس الرهاوى أسقف غزة كيهك 1
في مثل هذا اليوم تنيح القديس بطرس الرهاوي أسقف غزة ، ولد بمدينة الرها في أوائل الجيل  

الثالث من أبوين شريفي الحسب والنسب ، ولما بلغ من العمر عشرين سنة قدمه أبوه إلى الملك  
دسيوس لي و  بمعيته ، ولكن لزهده في أباطيل العالم وأمجاده ، كا  يمارس النسك والعبادة ثاؤ 

وهو في بالط الملك ، وكا  يحمل أجساد بعض القديسين الشهداء من الفرس ، وترك البالط 
دو  رغبته على غزة وما يليها من   -الملوكي ومضى فترهب بأحد األديرة وبعد قليل رسموه أسقف 

، وقيل عنه انه في أول قداس له فاض من الجسد دم كثير حتى مال الصينية ، ولما نقل   الضياع
جسد القديس يعقوب المقطع إلى أحد األديرة بالرها ، وحدث إ  مرقيا  الملك الخلقدوني شرع في  

اضطهاد األساقفة األرثوذكسيين ، حضر هذا االب ومعه جسد القديس يعقوب إلى مصر وذهب إلى 
وأقام بأحد أديرتها ، وهناك اجتمع بالقديس إشعياء المصري ، ثم عاد إلى ارض فلسطين  البهنسا

بعد انقضاء أيام مرقيا  وداوم على تثبيت المؤمنين ، وقد حدث في أحد األيام وهو يقوم بالقداس 
اإللهي إ  بعضا من أعيا  الشعب الموجودين بالكنيسة قد انشغلوا عن سماع الصالة باألحاديث 

عالمية ، ولم ينههم القديس عن ذلك ، فظهر له مالك ونهره ألنه امتنع عن زجر المتكلمين في  ال
الكنيسة ، وسمع عنه الملك زينو  ، فاشتهي إ  يراه ، فلم يتم ن من ذلك ال  هذا القديس كا  ال  

أقام   يحب مجد العالم ، فمضى إلى بالد الغور ، في عيد القديس بطرس بطريرك اإلس ندرية ، ولما
القداس في ذلك اليوم ، ظهر له القديس بطرس وقال له : إ  السيد المسيح قد دعاك لتكو  معنا 
، فاستدعي الشعب وأوصاهم بالثبات على اإليما  المستقيم ، ثم بسط يديه واسلم الروح ، صالته  

 تكو  معنا آمين  
 76نياحة البابا أثناسيوس الثالث ال

م تنيح البابا القديس أثناسيوس  1261للشهداء سنة   978في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
الثالث البطريرك السادس والسبعو  من بطاركة الكرازة المرقسية . ترهب هذا القديس بدير األنبا  
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أنطونيوس باسم الراهب بولس بن كليل . . وبعد أ  ظل الكرسي المر قسي شاغرا بنياحة البابا 
لس الثالث الشهير بابن لقلق نحو سبعة سنوات ونصف اتفق رأى األساقفة واألراخنةنة على كير 

ش  967بابه  12أقامته بطريركا بعد أ  صلوا والقوا قرعة هي لية فوقعت عليه وتمت رسامته في 
م . اهتم هذا البابا برسامة الكهنة الروحيين وافتقاد الشعب ووعظه وتعليمه ولما وجد أ   1250

كنائس تحتاج إلى الميرو  المقدس . دعا األساقفة إلى دير القديس م اريوس حيث قام بعمل  ال
الميرو  مؤديه الصلوات المقدسة في فرح روحي شمل الجميع . ولكن السالم والفرح الذي ساد 

الكنيسة لم يدم طويال بحسد الشيطا  فقام بعض الرعاع بحرق كنيسة باسم العذراء وقتل كثير من  
باط فطغي الحز  على قلب البابا أثناسيوس حينما رأى كل هذه المصائب تحل على شعبه وأراد األق

الرب أ  يريحه من أتعاب هذا العالم فتنيح بسالم . فودعه شعبه بإكرام جزيل اعترافا بفضله  
وأعماله الصالحة ودفن ب نيسة الشهيد مرقوريوس _ أبي سيفين بمصر القديمة بعد أ  أقام على  

 رسي نحو إحدى عشرة سنة ، بركة صالته فلتكن معنا آمين  الك
 40نياحة البابا يوأنس الثالث ال 
م تنيح البابا القديس يؤانس الثالث البطريرك  681ش سنة  397في مثل هذا اليوم من سنة  

األربعو  من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس في سمنود محافظ الغربية وترهب بدير  
القديس م اريوس ببرية شيهيت وبعد نياحة البابا أغاثو أختير هذا األب للبطريركية . فالقي شدائد  
كثيرة خصوصا من الخلقيدونيين ولكنه كا  يحتمل بوداعة مصليا ليحفظ الرب كنيسته ولما استقرت  

أوقافا كثيرة  وهدأت األمور اهتم ببناء كنيسة القديس مار رقس اإلنجيلي باإلس ندرية . واشتري لها
. وفي أوأخر أيامه اشتد به المرض وتنيح بشيخوخة صالحة بعد أ  قضى عي الكرسي المر قسي  

 نحو تسع سنوات . بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 تكريس كنيسة الشهيد أبى فام الجندى بأبنوب 

دي الطحاوي ببلدة  في مثل هذا اليوم أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد أبي فام الجن
أبنوب محافظة أسيوط وقد إستشهد هذا القديس في أول بؤونه المبارك . بركة صلواته فلتكن معنا  

 آمين  
 تكريس كنيسة القديس العظيم األنبا شنودة رئيس المتوحدين  

" وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة القديس األنبا شنودة رئيس المتوحدين وهي بنفس  
ساع الدير القائم حاليا بغرب سوهاج والمعروف بالدير األبيض وهو يمثل عظمة في المعمار  ات

القبطي ليس من جهة مساحته العظيمة ولكن من جهة ضخامة األحجار التي بني بها إذ يزيد  
طول بعضها عن مترين والتي جمعها القديس األنبا شنودة من بعض المباني الفرعونية القديمة  

متاز هذه الكنيسة بهي ل متسع جدا لدرجة أنه يستعمل اآل  ك نيسة أما شرقية الهي ل  المهدمة وت 
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األصلي فتستعمل اآل  كهي ل والكنيسة الحالية مازالت تحتفظ بالرسامات الفرسك ) الجدارية (  
 7وتبذل بعض الجهود إلعادة الكنيسة إلى اتساعها ا

 مين .صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آ 
 نياحة القديس غريغوريوس األرمنى  كيهك15

في مثل هذا اليوم تنيح القديس غريغوريوس بطريرك األرمن والشهيد بغير سفك دم . هذا القديس 
م   272كما ذكرنا في اليوم التاسع عشر من شهر توت ، قد عذبه تريداته ملك األرمن في سنة 

في جب أقام فيه خمس عشر سنة ، عاله هللا في  بسبب مخالفته له في عبادة األوثا  . ثم طرحه
أثنائها إذ كانت تأتيه عجوز بما يقتات به . ولطول الزمن لم يعرف ذويه إ  كا  قد مات أو ال زال  

 على قيد الحياة . 
فلما قتل الملك العذراء أربسيما ومن معها من العذارى وأمر بطرح أجسادهن على الجبال ، عاد  

ألنه كا  يريد إ  يتزوج منها . ولما رأى ذويه انه قد افرط في الحز  على  فندم على ما فرط منه
قتلها ، أشاروا عليه إ  يخرج للصيد ليسري عن نفسه . وفيما هو يمتطي جواده وثب عليه  

شيطا  وطرحه إلى األرض وصار ينهش في جسده ، ثم غير هللا شخصه إلى صورة خنزير بري ،  
كل من وجده . كما إ  كثيرين من أهل مملكته قد أصابهم ما أصابه  فأخذ يجول في البرية وينهش 

وصار فزع وصرأخ عظيم في القصر ، وهذا بسبب ما فعله بالعذارى . ورأت شقيقة الملك رؤيا ،  
في ثالث ليال متوالية ، كأ  إنسانا يقول لها إ  لم تصعدوا غريغوريوس من الجب فلن تنالوا 

م إذ كانوا يعلمو  انه مات . ثم أتوا إلى الجب وانزلوا له حبال ونادوه  خالصا وال شفاء . فتحير القو 
، فلما حرك القديس الحبل ، علموا انه ال يزال حيا فطلبوا منه إ  يتعلق بالحبل واصعدوه ، ثم 

اغتسل والبسوه ثيابا جديدة وأتوا به راكبا إلى القصر . وهناك استعلم منهم عن أجساد العذارى ،  
جدها سالمة فوضعها في م ا  الئق . وسأله الشعب إ  يشفي الملك مما هو فيه ، حيث ذهب فو 

فأحضره وقال له : هل تعود إلى أعمالك الرديئة ؟ فلما أشار الملك بالنفي ، صلى عليه فخرج منه  
الشيطا  وعاد إليه عقله وشخصه ، ولكنه لم يعد صحيحا كما كا  ، بل ما زالت فيه بقية من  

وهي أظافر يديه ورجليه ، تأديبا له وتذكيرا بما كا  منه حتى ال يعود لمثله . ثم   خلقة الخنزير
شفي االب البطريرك جميع المصابين وأخرج شياطين كثيرة . فآمن الملك وكل س ا  كورته .  

فعلمهم وعمدهم وبني لهم كنائس كثيرة ، ورسم لهم أساقفة وكهنة ، ووضع لهم السنن وفرض  
 كمل سعيه تنيح بسالم ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .األصوام . ولما ا

 نياحة القديس لوكاس العمودي
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس لوكاس العمودي ولد هذا القديس بإحدى بالد الفرس من 

ب الجندية حتى  أبوين مسيحيين فربياه على اآلداب المسيحية .ولما صار شابا تجند وتدرج في مرات
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صار قائد مئة . وبعد ذلك أحب العزلة والعبادة وترك العالم وترهب بأحد أديرة المشرق . ولما 
اشتهرت فضائله رسموه قسا على ذلك الدير . فنما في حياة التقشف ومالزمة الصوم والصالة ثم 

مه ويأمره أ   أقام على صخرة عالية مدة ثالث سنوات . وفي أحد األيام سمع صوتا يدعوه باس
ينزل من على الصخرة فنزل لوقته ورأى صليبا من نور يتقدمه إلى أ  أتى إلى جبل عال فم ث  
هناك مدة من الزما  ثم أوحي اليه من هللا أ  يأتي إلى قرب القسطنطينية فأتى إلى ضيعة قريبة  

شاقا فأعطاه  منها وأقام على صخرة على ش ل عمود مدة خمسة وأربعين سنة يجاهد جهادا روحيا 
هللا موهبة النبوة وعمل المعجزات فكا  يشفي كل من يقصده ولما أكمل سعيه المقدس تنيح بسالم  

 . بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس حزقيال من أرمنت 

مدينة أرمنت ترك أهله  في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس األنبا حزقيال كا  هذا القديس من 
وصعد إلى جبل أرمنت حيث تقابل مع بعض اآلباء السواح فار شدوه إلى حياة الوحدة وألبسوه 

اس يم الرهبنة . عاش هذا القديس في البرية الجوانية بنسك شديد وعمل أتعابا كثيرة ولما لم ي ن 
ال " الرب نظر إلى تعبك  له مصدر ماء قريب يشرب منه شرع في حفر بئر فظهر له مالك الرب قائ

الكثير وهوذا الصخرة تنبع لك ماء " وه ذا 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 طوبه 7
ومية . وقد ولد هذا االب برومية ونظرا لفضائله  في مثل هذا اليوم تنيح القديس سلبطرس بابا ر 

ونس ه وعلمه فقد أختير لبطريركية رومية بعد انتقال ملطيانوس سلفه . وكانت تقدمته في السنة  
الحادية عشرة من ملك قسطنطين الكبير . وهو الذي قام بتعميد الملك قسطنطين . ألنه لم ي ن  

وهدم الرابي وبناء الكنائس . أما سيرة هذا االب فكانت  إلى هذا الوقت قد تعمد النشغاله بالحروب 
مضيئة جدا لمداومته على تعليم الشعب وإزالة الش وك من نفوسهم وتفسير ما يعسر عليهم فهمه  
، ومناقشة المبتدعين حتى رد كثيرين منهم إلى اإليما  بالسيد المسيح وعمدهم .وقد وضع كتبا  

. وفي سابع سنة من رياسته كا  إجتماع مجمع نيقية . وقد   كثيرة في معرفة هللا وفي سر التجسد
حرم اريوس وكل الذين يشايعونه . ولما اكمل سعيه الصالح تنيح بسالم بعد ا  أقام على الكرسي 

 إحدى عشر سنة . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس ساويرس بطريرك أنطاكية  أمشير 14

م تنيح األب القديس ساويرس بطريرك أنطاكية الذي كا  من  538هذا اليوم من سنة    في مثل
أسيا الصغرى وكا  جده يسمي ساويرس وقد رأى في رؤيا من يقول له : إ  الولد الذي البنك 

سيثبت األرثوذكسية ، ويدعي اسمه على اسمك ولما رزق ابنه هذا القديس اسماه ساويرس فتعلم  
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ة ثم العلوم الكنسية وفيما هو سائر خارج المدينة إذ بقديس حبيس يخرج من  الح مة اليوناني 
مغارته ويصيح به قائال : مرحبا بك يا ساويرس معلم األرثوذكسية وبطريرك أنطاكية . فتعجب  

ساويرس كيف يدعوه باسمه وهو لم يعرفه ، وكيف علم بما سي و  منه . وقد نما ساويرس في  
ديس رومانوس وذراع بره ونس ه . فلما تنيح بطريرك أنطاكية اتفق رأى  الفضيلة وترهب بدير الق

م فاستضاءت الكنيسة بتعاليمه التي   512األساقفة على تقدمه بطريركا على المدينة وذلك سنة  
ذاعت في المس ونة كلها كما كا  من اآلباء الذين حضروا مجمع أفسس ولم يلبث قليال حتى مات  

عده يوسطينيانوس وكا  على عقيدة مجمع خلقيدونية . فاستدعي هذا  الملك أنسطاسيوس وملك ب 
األب وأكرمه كثيرا عساه يذعن لرأيه فلم يقبل . فغضب عليه غضبا شديدا ولكنه لم يخش غضب 

الملك فأمر بقتله . وعلمت بذلك تاؤدورة زوجة الملك وكانت أرثوذكسية المعتقد فأشارت على 
سرا وجاء إلى ارض مصر وطاف البالد واألديرة في زي راهب   القديس إ  يهرب من وجهه . فخرج

وكا  يثبت المؤمنين على األيما  المستقيم ، وأقام في مدينة سخا عند أرخن قديس يسمي  
دوروثاؤس وقد اجري هللا على يديه أيات كثيرة وتنيح بمدينة سخا ونقل جسده إلى دير الزجاج . 

 صالته تكو  معنا آمين 
 50ألنبا يعقوب بابا األس ندرية النياحة القديس ا

م تنيح القديس العظيم األنبا يعقوب بابا اإلس ندرية الخمسو  .   821في مثل هذا اليوم من سنة  
كا  هذا األب راهبا بدير القديس مقاريوس ونظرا قداسته وتقواه اجمع الكل على انتخابه بطريركا 

م فجدد  810ى الكرسي في شهر بشنس سنة بعد نياحة البابا مرقس التاسع واألربعين وجلس عل
الكنائس وعمر األديرة وقد وهبه هللا عمل اآليات . من ذلك إ  شماسا باإلس ندرية تجرا عليه 

بوقاحة قائال ادفع ما عليك للكنائس أو امض إلى ديرك فأجابه البابا قائال انك ال تعود تراني منذ  
عد حين ، ومنها أيضا إ  أرخنا اسمه  اآل  فمضى الشماس إلى بيته ومرض لوقته ومات ب

مقاريوس من نبروه كا  قد طعن في السن ولم يرزق نسال ، وبعد زمن رزقه هللا ولدا فأقام وليمة  
دعا إليها هذا القديس وحدث أثناء الوليمة إ  مات الطفل فلم يضطرب والده ، بل حمله بإيما  

نفس الطفل إليه فأخذ البابا الطفل ورشمه   ووضعه أمام البابا واثقا إ  هللا يسمع لصفيه ويعيد
بعالمة الصليب على جبهته وصدره وقلبه ، وهو يصلي قائال : يا سيدي يسوع المسيح الواهب 

الحياة . أقم بقدرتك هذا الطفل حيا ألبيه ثم نفخ في وجهه فعادت نفس الطفل إليه ودفعه إلى أبيه  
قام على الكرسي المرقسي عشر سنوات وتسعة  . ولما اكمل جهاده الحسن تنيح بسالم بعد إ  أ

 اشهر وثمانية وعشرو  يوًما . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس ميالتيوس المعترف بطريرك أنطاكية  أمشير 18
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رسم  م تنيح القديس ميالتيوس المعترف بطريرك أنطاكية . وقد  381في مثل هذا اليوم من سنة  
م أسقفا على سبسطية ولخشونة شعبها تركها وانفرد قرب مدينة حلب بالشام ، وفي  357سنة 
م انتخبوه بطريركا على أنطاكية في أيام قسطنديوس بن قسطنطين الكبير . كا  رجال   360سنة 

فاضال عالما وديعا محبوبا من الجميع . فلما دخل مدينة أنطاكية ظل ثالثين يوًما وهو يقاوم  
ألريوسيين ويبعدهم عن الكنائس . فلما سمع الملك بذلك نفاه في نفس السنة التي ارتقي فيها  ا

البطريركية ، فاجتمع عظماء أنطاكية واألساقفة والكهنة وكتبوا للملك يطلبو  رجوع القديس ، 
  م لم ي ف عن مقاومة األريوسيين ، وحرمهم 362فأعاده إليهم حياء منهم ، ولكنه لما عاد سنة  

وكل من يقول بقولهم مبينا لهم أخطاءهم وموضحا لهم بتجديفهم ، معلنا وكارزا ومثبتا إ  االبن 
من جوهر اآلب مساو له في الجوهر والربوبية . فعاد أشياع اريوس ووشوا به لدي الملك فنفاه مرة 

قفة واآلباء  ثانية إلى بالد ابعد من التي نفي إليها أوال . وعند وصوله إلى منفاه سمع به األسا
المنفيو  من مختلف البلدا  ، 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 
المنفي سنوات كثيرة ثم  األقدس ، وكارزا بإيما  مجمع نيقية ، داحضا تعاليم اريوس . وقد أقام في 

م ثم تنيح بسالم .   381م وشهد مجمع القسطنطينية المس وني سنة  378عاد إلى أنطاكية سنة 
وقد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم في يوم عيده ، مبينا عظم مقداره ، وانه ليس اقل من الرسل  

تكو  معنا ولربنا المجد دائًما نظرا لما ناله من النفي واإلهانة من اجل اإليما  المستقيم . صالته  
 أبديا آمين . 

 نياحة القديس إسطاثيوس بطريرك أنطاكية  أمشير 27
م تنيح القديس إسطاثيوس بطريرك أنطاكية في منفاه وذلك انه   330في مثل هذا اليوم من سنة  

  قدم بطريركا على أنطاكية في زمن الملك البار قسطنطين الكبير وكا  عالما تقيا وشهد مجمع
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  

كراسيهم اتفق هؤالء المقطوعين فيما بنيهم على إ  يتظاهروا بالرغبة في الذهاب إلى بيت المقدس 
ولكنهم ذهبوا إلى أنطاكية وهناك أغروا امرأة زانية ببعض المال ووعدوها بأكثر مقابل إ  تتهم هذا  

القديس انه قد انجب منها ولدا . فآخذت المال وذهبت إلى الكنيسة وقالت كما لقنوها أما هم  
ل قولك إال إذا فتظاهروا بتكذيبها وقالوا لها : قدمي دليلك إ  كنت صادقة فيما تقولين . نحن ال نقب

حلفت على اإلنجيل إ  هذا الذي ادعيته على هذا االب صحيح . فحلفت لهم ، حينئذ قالوا ليس  
بعد القسم شئ . ثم ح موا بسقوط القديس من درجته وابلغوا قسطنطين الملك قائلين له إ  مجمع  

ثراكي حيث لبث  كهنة ح م بسقوط االب إسطاثيوس بطريرك أنطاكية فصدق الملك قولهم ونفاه إلى 
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القديس بها حتى تنيح إال إ  هللا لم يغفل عن إظهار الحقيقة فا  المرآة قد مرضت مرضا طويال  
متي نحل جسمها وتيقنت إ  الذي أصابها إنما كا  بسبب قذفها القديس بما ليس فيه . فاتت  

الذين الجأوها إلى  وأقرت أمام هل المدينة ببراءته وكذبها فيما ادعت به عليه وقالت إ  هؤالء هم 
ذلك نظير مبلغ من المال وإ  الولد الذي معها هو من رجل اسمه كاسم القديس إسطاثيوس .  
فأقنعوها با  تحلف وتقصد في قلبها الرجل صاحبها فتنجو من خطر الحلف كذبا وه ذا ظهرت  

ذهبي الفم  براءة هذا القديس وعاد الكهنة إلى ذكر اسمه في القداس . وقد مدحه القديس يوحنا 
 في يوم تذكاره . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 نقل أعضاء القديس يوحنا فم الذهب بشنس 12
في هذا اليوم تذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم من بلدة كوما التي تنيح بها إلى مدينة  

م بإكرام واحترام الئقين حيث وضعوه هناك في كنيسة الرسل   437القسطنطينية وتم ذلك في سنة 
 القديسين وكا  ذلك في عهد الملك ثاؤدوسيوس الصغير . 

ك أركاديوس قد نفته ألنه ح م عليها باألمتناع عن الحضور إلى  وكانت الملكة افدوكسيا زوجة المل
الكنيسة ومن التنأول من األسرار المقدسة ألنها كانت قد اغتصبت بستانا ألرملة وألسباب أخري . 

ثم مرضت وأنفقت أمواال طائلة وكا  القديس قد مات في المنفي فذهبت إلى قبره وب ت وسألته  
أما ترجمة حياته فقد كتبت تحت اليوم السابع عشر من شهر هاتور .   المغفرة فزال عنها المرض ، 

 صالة هذا القديس تكو  معنا آمين 
 تذكار تكريس كنيسة القديسة دميانة بالبرارى وظهور صليب نور 

في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس كنيسة القديسة البتول الشهيدة دميانة . هذه العذراء العفيفة  
ة مرقس والي البرلس والزعفرا  ووادي السيسبا  . وكانت وحيدة ألبويها ولما المجاهدة كانت ابن

كا  عمرها سنة واحدة أخذها أبوها إلى الكنيسة التي بدير الميمة وقدم النذور والشموع والقرابين  
ليبارك هللا في هذه االبنة ويحفظها له . ولما بلغت من العمر خمس عشرة سنة أراد والدها أ   

رفضت وأعلمته أنها قد نذرت نفسها عروسا للسيد المسيح ، وعندما رأت أ  والدها قد يزوجها ف
سر من ذلك طلبت منه أيضا أ  يبني لها قصرا منفردا تتعبد فيه هي وصاحباتها فأجاب سؤلها في  

الحال وبني لها القصر فس نت فيه مع أربعين عذراء وكن يقضين أغلب أوقاتهن في مطالعة  
والعبادة الحارة وبعد زمن أرسل دقلديانوس الملك واستحضر مرقس والد القديسة  الكتاب المقدس

دميانة وأمره أ  يسجد لَلوثا  فامتنع أوال غير أنه بعد أ  الطفه الملك انصاع مرقس آلمر  
 دقلديانوس وسجد لَلوثا  وترك عنه خالق األكوا  . 

ما عمله والدها أسرعت إليه ودخلت عليه  ولما عاد مرقس إلى مقر واليته وعلمت القديسة دميانة ب
بدو  سالم أو تحية وقالت له : " ما هذا الذي سمعته عنك كنت أود أ  يأتيني خبر موتك من أ   
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أسمع عنك أنك تركت اإلله الذي جبلك من العدم إلى الوجود وسجدت لمصنوعات األيدي ، أال 
نام فلست بوالدي وال أنا ابنتك " ثم  فاعلم أنك إذا أصررت على ما فعلت ولم تترك عبادة األص

أكملت كالمها له قائلة " خير لك يا آبى أ  تموت شهيدا ههنا فتحيا مع السيد المسيح في السماء  
إلى األبد " ثم تركته وخرجت . فتأثر الوالد من كالم ابنته وب ى ب اء مرا وأسرع في الذهاب إلى  

 إقناعه بالوعد والوعيد أمر فقطعوا رأسه .  دقلديانوس واعترف بالسيد المسيح ولما عجز عن
وعلم دقلديانوس أ  الذي حول مرقس عن عبادة األوثا  هي دميانة ابنته فأرسل إليها أميرا وأمره  
أ  يالطفها أوال فإ  لم تطعه يقطع رأسها فذهب إليها األمير ومعه مائة جندي وآالت العذاب ولما 

" أنا رسول من قبل دقلديانوس الملك جئت أدعوك بناء عن وصل إلى قصرها دخل إليها وقال لها : 
أمره أ  تسجدي إللهته لينعم عليك بما تريدين " فصاحت به القديسة دميانة قائلة : " لعن الرسول 
ومن أرسله أما تستحو  أ  تسموا األحجار واألخشاب آلهة وهي ال يس نها إال شياطين ؟ ليس اله 

ه واحد األب واالبن والروح القدس الخالق األزلي األبدي مالئ كل  في السماء وعلى األرض إال ال
م ا  ، العالم باألسرار قبل كونها وهو الذي يرمي م في الجحيم حيث العذاب الدائم أما أنا فإني  

أعبد سيدي ومخلصي يسوع المسيح وأبيه الصالح والروح القدس الثالوث األقدس به أعترف وعليه  
 ه أحيا إلى األبد " .  أتوكل وباسمه أموت وب 

فغضب األمير من ذلك وأمر أ  توضع بين معصرتين ويتولى أربعة من الجنود عصرها فجرى دمها 
على األرض وكانت العذارى واقفات يب ين عليها . ثم أودعوها السجن فظهر لها مالك الرب ومس  

ي تعذيب القديسة دميانة  جسدها بأجنحته النورانية . فشفيت من جميع جراحاتها وقد تفنن األمير ف 
: تارة بتمزيق لحمها وتارة بوضعها في شحم وزيت مغلي وفي كل ذلك كا  الرب يقيمها سالمة . 
ولما رأى األمير أ  جميع حيله قد ضاعت أمام ثبات هذه العذراء الطاهرة أمر بقطع رأسها وجميع  

كب األمير وسافر قاصدا أنطاكية  من معها من العذارى العفيفات . فنلن جميعهن إكليل الشهادة ثم ر 
مدينة الملك فأتى المؤمنو  من البالد وجمعوا األجساد معا وتركوا أمرها إلى أ  انقضى زمن  
االضطهاد وتولى الملك الرجل البار المحب للمسيح اإلمبراطور قسطنطين الكبير وأمر ببناء  

اكن وبنى الكنائس بأسمائهم على الكنائس وهدم هياكل األوثا  وجمع أجساد الشهداء في سائر األم
 نفقته ورتب اإليرادات للصرف عليها . 

فلما جاء ذكر القديسة العفيفة دميانة أمام اإلمبراطور قسطنطين وما جرى لها وكيف احتملت  
العذاب مدة طويلة بوادي السيسبا  بالزعفرا  اتفق مع والدته المباركة هيالنة وقال لها " خذي 
ن  أكفانا وكساوي وتوجهي إلى الزعفرا  وابني هناك كنيسة للقديسة الشهيدة دميانة ومن معها م

الشهيدات فسافرت وتباركت منها وأتت إلى السلم وصعدت إلى القصر فوجدت جسد الشهيدة دميانة  
في الم ا  الذي كانت تجلس عليه وهي في الجسد فقبلتها ووجدت حولها في القصر أجساد 

األربعين عذراء فلفتهن بأكفا  قيمة ثم جمعت الصناع والمهندسين وهدمت ذلك القصر وبنت تحته  
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متينا في األرض ووضعت سائر األجساد فيه ثم لفت جسد السيدة دميانة ب فن غالي القيمة  قبوا 
وعملت لها سريرا من عاج جيد الصنع ووضعت جسد القديسة عليه ووضعت عليه ستارة من 

الحرير الغالي وبنت فوق القبو كنيسة بديعة بقبة واحدة صغيرة وكرسها البابا ألكسندروس  
بشنس ورسم عليها أسقفا قديسا ال  أسقف الزعفرا  والبرلس كا  قد  12وم ( في ي 19البطريرك )

نال إكليل الشهادة ضمن الشهداء الذين وضعوا في هذه البيعة ورسم لها كهنة وشمامسة وخداما  
 يقومو  بالصلوات ليال ونهارا .  

بنى م انها قصرا وقال األنبا يوأنس في ميمره " ثم هدمت في الجيل الثامن بيد أحد ح ام العرب و 
ألقامته " وكا  هذا الحاكم ساحرا وقد فاضت مياه البحر المالح على هذه البالد إلى أ  وصلت 

حدود كنيسة سمنود المسماة صهيو  بالجانب الغرب عند القلعة القديمة وكا  هذا الفيضا  بسب 
تاهية بأ  سائر  قطع الجسر الحاجز لمياه البحر المالح . فلما وصل الخبر بالملك حسا  بن ع

البالد في هذه المنطقة غرقت حز  جدا ال  هذا اإلقليم كا  يدر األموال على الدولة من زراعة  
الزعفرا  والحشائش العطرية الغالية القيمة فأشار عليه أحد المقربين إليه من اإلسرائيليين أ  

ة كل شيء ألصله  يحضر عنده بطريرك النصارى ويلزمه أ  يرد بقوة إيمانه وصلواته الروحي
فأحضره الخليفة وطلب إليه رد هذا الفيضا  عن اإلقليم وعمل الجسر كما كا  فأعا  هللا هذا 

البطريرك بمعاونة أحد القديسين المعروف بالتفاحي على هذه التجربة فأقام الصالة في بيعة سمنود  
ول كيرياليسو  والتفاحي السابق ذكرها بحضور الملك وخرج البطريرك رافعا الصليب بيده والشعب يق 

خلفه وللوقت ارتفع الماء إلى فوق بمقدار أربعين ذراعا وتراجع قدام الناس إلى بحري واألب 
البطريرك وخلفه التفاحي والكهنة والشعب والملك وعس ره إلى أ  أتوا إلى الدميرتين فنزلوا هناك 

ن هناك والماء يتراجع أمامهم إلى ونصبت الخيام لذلك وسميت الجزيرة باسمه إلى اليوم ثم ركبوا م
أ  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 معه  
ك أنه قد هبت رياح شديدة في  فحصلت في تلك اللحظة أعجوبة عظيمة وآية أذهلت من رآها وذل

البحر المالح فارتفعت األمواج وأخرجت رمال كثيرا أكواما أكواما بقدرة هللا سبحانه وصار الرمل جسرا  
أقوى من الجسر األول ثم هدأت الرياح كأنها لم تكن ثم عاد البطريرك وعند عودته إلى الملك 

له لك " فأجابه : " أريد منك يا موالي أ  استقبله وقال له " أيها البطريرك أطلب مني شيئا أعم
تساعدنا في إنشاء كنيسة في هذا الم ا  ال  فيه أجساد شهيدات قتلن أيام عبادة األوثا  لعدم 

سجودهن لَلصنام " فأمر الملك أ  ينظفوا الم ا  جيدا وأتى األب البطريرك وفتح باب الدرج ونزل  
مرصوصة بجانب السرير الذي كا  جسد الشهيدة سرا إلى القبو فوجد أجساد األربعين شهيدة  

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 . 
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صر وبعد ذلك رجع الملك إلى  وق?أ  ال يزعج أحد النصارى فكا  سالم في تلك األيام في سائر م
قصره بمصر وكا  دائًما يطلب زيارة البطريرك فيحضر عنده ب ل إكرام إلى انقضاء أيامه )نقال عن  

 ميمر األنبا يوأنس أسقف البرلس( 
وأما الملك الذي كا  في مصر في هذا الوقت فكا  اسمه حسا  بن عتاهية وكا  ح مه عادال  

ألساقفة والرهبا  وكا  يحب البابا البطريرك خائيل األول البطريرك  كسليما  وكا  محبا للكنائس وا
م وكا  يحضر إليه ويتحدث معه في   767إلى سنة   743( الذي تولى الكرسي من سنة 46)

 أمور المملكة .  
 صالة الشهيدة دميانة تكو  معنا . آمين 

 تذكار نقل جسد القديس ابيفانيوس أسقف قبرص  بشنس 28
م وصل جسد القديس أبيفانيوس )ذكرت سيرته تحت اليوم  403م من سنة  فى مثل هذا اليو 

السابع عشر من شهر بشنس( إلى جزيرة قبرص وذلك أنه لما كا  القديس عائدا من القسطنطينية  
في مركب وهو في الطريق وصلت المركب في اليوم الثامن والعشرين من الشهر فخرج إليه الكهنة  

والشموع والبخور وحملوا الجسد الطاهر وهم يرتلو  إلى أ  وضعوه  والشعب بالصلبا  واألناجيل
في الكنيسة ولما شرع الكهنة في حفر قبرا له في الكنيسة تعرض لهم شماسا  كا  القديس قد 

حرمهما لسوء سيرتهما فبقي الجسد وسط الكنيسة أربعة أيام ولم يتغير منظره وال خرجت منه رائحة  
ماس قديس وتقدم من الجسد قائال : أنا عالم بدالتك عند هللا وأنك تقدر  بل كا  كأنه نائم فنهض ش 

على دفع المعاندين األشرار ثم تنأول الفأس بيده وضرب بها األرض فسقط الشماسا  المعارضا   
على وجهيهما مغشيا عليهما فحملوهما إلى بيتهما وماتا في ثالث يوم أما جسد القديس فقد طيبه  

ية ولفوه بلفائف ثمينة ووضعوه في تابوت من الرخام دأخل الكنيسة وقد ظهر  الكهنة بأطياب غال
 منه آيات كثيرة .  

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 
 23تذكار معجزة القديس ثاؤفيلس  مسرى 14

ابا في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار اآلية العظيمة التي صنعها هللا في عهد القديس ثاؤفيلس الب
الثالث والعشرين . وذلك أنه كا  في مدينة اإلس ندرية رجل يهودي اسمه فيلوكسينوس . كا  غنيا 
جدا وخائفا من هللا وعامال بشريعة موسى وكا  في المدينة فقيرا  مسيحيا  فجدف أحدهما قائال "  

لثاني قائال " لماذا نعبد المسيح ونحن فقراء . وهذا اليهودي فيلوكسينوس غني جدا ؟ " فأجابه ا
مال الدنيا ليس له عند هللا حساب . ولو كا  له حساب لما كا  أعطاه لعابدي األوثا  والزناة  

واللصوص والقتلة . فاألنبياء كانوا فقراء مضطهدين وه ذا الرسل أيضا والرب يقول أخوتي الفقراء  
لى فيلوكسينوس  ( فلم يتركه عدو الخير يقبل شيئا من قول رفيقه فجاء إ 40:   25" )مت 
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اليهودي وسأله أ  يقبله في خدمته . فقال له " ال يحل أ  يعاشرني إال من يدين بديني فا  كنت  
تريد صدقة أعطيتك " فأجابه ذلك المس ين قائال : خذني عندك وأنا أعتنق دينك وأعمل جميع ما  

" أحقا تجحد مسيحك  تأمرني به . فأخذه إلى مجمعهم فسأله الرئيس أمام جماعة اليهود قائال : 
وتصير يهوديا مثلنا ؟ " فقال نعم " وه ذا جحد المخدوع المسيح اإلله أمام جماعة اليهود وأضاف  
إلى فقره في المال فقر اإليما  فأمر الرئيس أ  يعمل له صليب من خشب ودفعوا له قصبة عليها 

دم له هذا الخل وأطعنه  إسفنجية مملوءة خال ثم حربة وقالوا له " أبصق على هذا الصليب ، وق
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 
النصارى . نحن  الخوف على الحاضرين ، وآمن كثيرو  منهم وصاحوا قائلين " واحد هو اله

مؤمنو  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 وكثيرو  آخرو  من اليهود وبعد  

ثالث من شهر أبيب  ذلك أعلموا البابا ثاؤفيلس بذلك . فأخذ معه األب كيرلس )ترجمته تحت اليوم ال
( 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 
روح القدس وباركهم ثم  الكنيسة وبعد أ  أخذ إقرار الحاضرين باإليما  عمدهم باسم األب واالبن وال

 مضوا إلى منازلهم شاكرين السيد المسيح وممجدين اسمه القدوس .  
 لربنا المجد دائًما . آمين 

 
كهنتك يلبسيييييييييو  العدل، وأبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك، ال  -:(13,  12,7:  131)مز مزمور العشيييييييييية

 ال هيأت سراجًالمسيحي، وعليه يزهر قدسي. هلليلويا
هك ا   ن يوح/  ذه   اط م اط ي طم    س اطرل   وحا ذ   ا دخول اط /لس  و ا اطت/ ول  =  يلبسو  العدلكهنتك  

 ءيذ  ظلر  ا امة فم اة 
ه/  سدددددددللر ن يت ددددددد ع بأهله داود اطرا وب  ا هللا من   ا  فاحً  ط ل  ا  =  أبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك

   وح /ر  ياسل اطرسلح قع ة م /   ط عبه  كويون س ب فاح طاع تذم  ال  ف  ها  وداود ق ز طلرسلح قاع  اطاع ة
ه  ي وة عا جسددد  اطرسدددلح يوق اط  طم  وت /  ه/  من هللا ُياشددد  قع ته فلكون طذم عمل  =  هيأت سييراجًا لمسيييحي

 سددددددددددت/ ا يذ ي خاواتذم وإقادة ويل   م سدددددددددد  تذ ي خاواتذم  السددددددددددااج اط سدددددددددد  هو اط  اال مي انقادة واطاروح 
 اغب ي واط

 ف  اطبااياك مو اطااع  اطررلو   ا ي ر  هللا تظذا ء اس  هللا وعرله = وعليه يزهر قدسي
 

  -(:16:5-23:4إنجيل العشية )مت
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 (25-23:4)مت
و كا  يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم و ي رز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض و كل    -23"

 ضعف في الشعب.
ع سورية فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض و اوجاع مختلفة و  فذاع خبره في جمي  -24 

 المجانين و المصروعين و المفلوجين فشفاهم.
 "فتبعته جموع كثيرة من الجليل و العشر المد  و اورشليم و اليهودية و من عبر االرد .  -25 

 (16-1:5)مت
 اليه تالميذه. و لما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم   -1 "
 ففتح فاه و علمهم قائال. -2 
 طوبى للمساكين بالروح ال  لهم ملكوت السماوات. -3 
 طوبى للحزانى النهم يتعزو . -4 
 طوبى للودعاء النهم يرثو  االرض. -5 
 طوبى للجياع و العطاش الى البر النهم يشبعو . -6 
 طوبى للرحماء النهم يرحمو . -7 
 طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينو  هللا.  -8 
 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء هللا يدعو .  -9 
 طوبى للمطرودين من اجل البر ال  لهم ملكوت السماوات. -10 
 طوبى لكم اذا عيروكم و طردوكم و قالوا علي م كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين. -11 
 افرحوا و تهللوا ال  اجركم عظيم في السماوات فانهم ه ذا طردوا االنبياء الذين قبلكم. -12 
انتم ملح االرض و لكن ا  فسد الملح فبماذا يملح ال يصلح بعد لشيء اال ال  يطرح خارجا و يداس  -13 

 من الناس.
 انتم نور العالم ال يم ن ا  تخفى مدينة موضوعة على جبل. -14 
 ال يوقدو  سراجا و يضعونه تحت الم يال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت.  و  -15 
 "فليضئ نوركم ه ذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة و يمجدوا اباكم الذي في السماوات -16 

يسدرع اطصد  ي    وه/   فلما جلس جاء إليه تالميذهه/  يا  اطرسدلح اطااع  اط ي   د   م ااض شدعبه وهو اطر لم   
 اطت  ي/بغ  من ت ون ف  اطااع  وميه  لح ويوق واط/ ر تا  معر طه اطاس/  فلر  وا اآلب اطسر وي 

 
األبيييد على طقس "  -(:8,  6,5:  109مزمور بييياكر )مز أنيييت هو الكييياهن إلى  أنيييك  ينيييدم،  حلف الرب ولن 

 "ملشيصاداق، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا 
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هو اطرسدددلح شدددفل /  اءه ي  واطرسدددلح مسدددج  ذ/وتً  علس طمج  ل    =صييادقكاهن إلى األبد على طقس ملكي  
 ص دق )كذ/وي اط  ز واط را( وه ا   /  إيتذ   اط ذ/وي اط ذودي  ذ/وي اط ب ئح اط  وي  

 مي   ض ك ويمويك = الرب عن يمينك
 قووسذم  ا اطذروث اطاب يافع قمر قع ته م  ث مع ائذم  وف  اطضلم ي   زيذم ف  ت/ا/  =لذلك يرفع رأساً 

 
  -(:23-17:6إنجيل باكر )لو

و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع   -17 "
 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.

 و المعذبو  من ارواح نجسة و كانوا يبراو .  -18 
 منه و تشفي الجميع.   و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج  -19 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا.   -20 
 طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  النكم ستضح و . -21 
 طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اجل ابن االنسا .  -22 
 "افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء ال  اباءهم ه ذا كانوا يفعلو  باالنبياء  -23 

 .أجركم عظيم في السماءفهوذا ه  تاويب ي طو ي  ه  اطااع   كون طه مجا عظلم ف  اطسر    
 

  -(:22:4-10:3تي2البولس )
 (17-10:3تي2)
 و اما انت فقد تبعت تعليمي و سيرتي و قصدي و ايماني و اناتي و محبتي و صبري.  -10  "
و اضطهاداتي و االمي مثل ما اصابني في انطاكية و ايقونية و لسترة اية اضطهادات احتملت و من    -11 

 الجميع انقذني الرب.
 و جميع الذين يريدو  ا  يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدو .   -12 
 و لكن الناس االشرار المزورين سيتقدمو  الى اردا مضلين و مضلين.   -13 
 و اما انت فاثبت على ما تعلمت و ايقنت عارفا ممن تعلمت.   -14 
ص بااليما  الذي في المسيح و انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ا  تح مك للخال  -15 

 يسوع.
 كل الكتاب هو موحى به من هللا و نافع للتعليم و التوبيخ للتقويم و التاديب الذي في البر. -16 
 "لكي ي و  انسا  هللا كامال متاهبا لكل عمل صالح.  -17 
 (22-1:4تي2)
 يدين االحياء و االموات عند ظهوره و ملكوته.انا اناشدك اذا امام هللا و الرب يسوع المسيح العتيد ا   -1 "
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 اكرز بالكلمة اع ف على ذلك في وقت مناسب و غير مناسب وبخ انتهر عظ ب ل اناة و تعليم.  -2 
النه سي و  وقت ال يحتملو  فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعو  لهم معلمين  -3 

 مستح ة مسامعهم. 
 الحق و ينحرفو  الى الخرافات. فيصرفو  مسامعهم عن -4 
 و اما انت فاصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك. -5 
 فاني انا اال  اس ب س يبا و وقت انحاللي قد حضر. -6 
 قد جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت االيما . -7 
اليوم الرب الديا  العادل و ليس لي فقط بل  و اخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك  -8 

 لجميع الذين يحبو  ظهوره ايضا. 
 بادر ا  تجيء الي سريعا. -9 
ال  ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر و ذهب الى تسالوني ي و كريس يس الى غالطية و   -10 

 تيطس الى دلماطية.
 للخدمة.  لوقا وحده معي خذ مرقس و احضره معك النه نافع لي -11 
 اما تيخي س فقد ارسلته الى افسس. -12 
 الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت و الكتب ايضا و ال سيما الرقوق.  -13 
 اس ندر النحاس اظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله. -14 
 فاحتفظ منه انت ايضا النه قاوم اقوالنا جدا.  -15 
 في احتجاجي االول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني ال يحسب عليهم.  -16 
 من فم االسد.  و لكن الرب وقف معي و قواني لكي تتم بي الكرازة و يسمع جميع االمم فانقذت  -17 
و سينقذني الرب من كل عمل رديء و يخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى دهر الدهور   -18 

 امين.
 سلم على فرس ا و اكيال و بيت انيسيفورس.  -19 
 اراستس بقي في كورنثوس و اما تروفيمس فتركته في ميليتس مريضا. -20 
 افبولس و بوديس و لينس و كالفدية و االخوة جميعا. بادر ا  تجيء قبل الشتاء يسلم عليك  -21 
 "الرب يسوع المسيح مع روحك النعمة مع م امين  -22 

ًٍ صددد طح  قسددد ط  هوطج اطاسدددول إطس تلر  ه تلرو  ور اطااع ، ه  دقر ف  ًٍ ياسدددله اطرسدددلح قا   كلف  كون  ل قا
ي و  مسيييييييييتعيدًا ثيابتيًا في كيل عميل صيييييييييالح إكرز رجيل هللا .. إتبعيت تعليمي.. وإيمياني.. إثبيت على ميا تعلمتيه

وء  يات  اطب ض ويتا وا اط /لسدد  ف لس اطااع  اء  ا  . بالكلمة، أع ف على ذلك في وقت مناسيب وغير مناسيب
إسييي ندر الحداد .. وط ا  ا يذ جم ويؤذي اط /لسدددد   ءل:  ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضيييرمال  ضددددااب   

 .ليجازيه الرب حسب أعماله



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السابع عشر من شهر هاتور( 

 

 
236 

  -(:14-1:5بط1الكاثولي و  )
اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ا    -1 " 

 يعلن.
 ارعوا رعية هللا التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط. -2 
 امثلة للرعية.  و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين -3 
 و متى ظهر رئيس الرعاة تنالو  اكليل المجد الذي ال يبلى. -4 
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعض م لبعض و تسربلوا بالتواضع ال  هللا   -5 

 يقاوم المستكبرين و اما المتواضعو  فيعطيهم نعمة. 
 فع م في حينه.فتواضعوا تحت يد هللا القوية لكي ير  -6 
 ملقين كل هم م عليه النه هو يعتني ب م.  -7 
 اصحوا و اسهروا ال  ابليس خصم م كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيما  عالمين ا  نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم.  -9 
بدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو ي ملكم و يثبتكم  و اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده اال  -10 

 و يقوي م و يم نكم. 
 له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. -11 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت الي م ب لمات قليلة واعظا و شاهدا ا  هذه هي نعمة هللا    -12 

 الحقيقية التي فيها تقومو .
 ي م التي في بابل المختارة مع م و مرقس ابني. تسلم عل  -13 
 "سلموا بعض م على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميع م الذين في المسيح يسوع امين  -14 

إرعوا رعية هللا التي بينكم وتعاهدوها ال بالقهر. وال  ه  قسددد ط   ا باار طلاع ة و/ذ  دقور  ء اة ط ل اطاع ة   
بل بنشياط.. كونوا متيقظين وإسيهروا أل  إبليس عدوكم يجول كأسيد زائر  )ق/ح ء لح باسدب طب   ه اوي(   ببخل

 .يلتمس من يبتلعه
 

  -(:38-17:20اإلبركسيس )أع
 و من ميليتس ارسل الى افسس و استدعى قسوس الكنيسة.   -17 " 
 كنت مع م كل الزما . فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمو  من اول يوم دخلت اسيا كيف  -18 
 اخدم الرب ب ل تواضع و دموع كثيرة و بتجارب اصابتني بم ايد اليهود.  -19 
 كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد اال و اخبرتكم و علمتكم به جهرا و في كل بيت. -20 
 شاهدا لليهود و اليونانيين بالتوبة الى هللا و االيما  الذي بربنا يسوع المسيح. -21 
 و اال  ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح ال اعلم ماذا يصادفني هناك.  -22 
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 غير ا  الروح القدس يشهد في كل مدينة قائال ا  وثقا و شدائد تنتظرني. -23 
ء و ال نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعيي و الخدمة التي اخذتها  و لكنني لست احتسب لشي  -24 

 من الرب يسوع الشهد ببشارة نعمة هللا. 
 و اال  ها انا اعلم انكم ال ترو  وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت هللا.   -25 
 لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. -26 
 اؤخر ا  اخبركم ب ل مشورة هللا. الني لم  -27 
احترزوا اذا النفس م و لجميع الرعية التي اقام م الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة هللا التي   -28 

 اقتناها بدمه. 
 الني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة ال تشفق على الرعية.   -29 
 بامور ملتوية ليجتذبوا التالميذ وراءهم.  و منكم انتم سيقوم رجال يتكلمو    -30 
 لذلك اسهروا متذكرين اني ثالث سنين ليال و نهارا لم افتر عن ا  انذر بدموع كل واحد.  -31 
 و اال  استودع م يا اخوتي هلل و لكلمة نعمته القادرة ا  تبني م و تعطي م ميراثا مع جميع المقدسين.   -32 
 اشته. فضة او ذهب او لباس احد لم  -33 
 انتم تعلمو  ا  حاجاتي و حاجات الذين معي خدمتها هاتا  اليدا . -34 
في كل شيء اريتكم انه ه ذا ينبغي انكم تتعبو  و تعضدو  الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انه    -35 

 قال مغبوط هو العطاء اكثر من االخذ.
 و لما قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم و صلى.   -36 
 و كا  ب اء عظيم من الجميع و وقعوا على عنق بولس يقبلونه.   -37 
 "متوجعين و ال سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينة  -38 

لست أحتسب نفسي ثمينة عندي  ك ث هوطج اطاسول طاس ء   واطاع ة، وه/  هوطج اطاسول  ضع ي سه  رء ل 
في شئ حتى أتمم سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع ألشهد ببشارة نعمة هللا. إحترزوا إذًا ألنفس م  

 ونهارًا لم أفتر عن أ  أعلم بدموع كل ولجميع الرعية.. لترعوا كنيسة الرب التي إقتناها بدمه بنفسه .. ليالً 
.واحد..فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشته
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 اليوم الثاني والعشرو  من شهر هاتور          

 شهادة القديسين قزما  وإخوته ووالدته

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 البولس:

 (8,3: 4)مز
 (33-24:10)مت
 (1:  112)مز 
 (1:9-34:8)مر
 (27-14:8)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:    إنييييجييييييييييل 

 (17-11:2بط1)
 (20-11:19)أع
 (12,11: 75)مز
 (19-12:21)لو

 
 

  -(:19-12:21إنجيل القداس )لو
و قبل هذا كله يلقو  ايديهم علي م و يطردونكم و يسلمونكم الى مجامع و سجو  و تساقو  امام   -12 "

 اسمي. ملوك و والة الجل 
 فيؤول ذلك لكم شهادة.  -13 
 فضعوا في قلوب م ا  ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا.  -14 
 الني انا اعطي م فما و ح مة ال يقدر جميع معاندي م ا  يقاوموها او يناقضوها.  -15 
 و سوف تسلمو  من الوالدين و االخوة و االقرباء و االصدقاء و يقتلو  منكم.   -16 
 غضين من الجميع من اجل اسمي. و تكونو  مب  -17 
 و لكن شعرة من رؤوس م ال تهلك.   -18 
 "بصبركم اقتنوا انفس م  -19 

هللا   ن  ا ا اط ددذ ا  وي دد  ذم ف  م /   ع اب تذم، وح /ر  ياي  هللا   ي  حل تذم  = شيعرة من رؤوسي م ال تسيقط
 ت/تذ  

 
جزنييا فى النييار والميياء، وأخرجتنييا إلى الراحيية، أدخييُل إلى بيتييك  "  -(:12,11:  75مزمور إنجيييل القييداس )مز

 "بالمحرقات، وأوفيك النذور التي نطقت بها شفتاي. هلليلويا 
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ح ا  سددددددددددددددرح هللا ه/ذ    ط  اب ي وأخرجتنيا إلى الراحة  ف ط/ ق      ي  تؤذي اط ددددددددددددددذ ا    =  جزنا في النيار والمياء
وهل ه/ ك  ااء  =  أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأفيك النذور/علم   اط دددددددددذ ا    ن ي/ملذم إطس اطااح  ف  فادور اط

 مو ي ق ت اح ءلب هللا بم ق من  ست ذ  مح  علس إسره 
 هاتور 22   -السنكسار:

 م(3إستشهاد القديس قزما  و دميا  وأخوتهما وأمهم )ق  "
والونديوس و ابرابيوس وأمهم  في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  قزما  و دميا  وأخوتهما انسيموس 

ثاؤذوتي . كانوا من إحدى بالد العرب ، وكانت أمهم تتقي هللا ، ومحبة للغرباء ، ورحومة . وقد ترملت  
وأوالدها بعد أطفال . فربتهم وعلمتهم خوف هللا وحب الفضيلة . وتعلم قزما  ودميا  مهنة الطب ، وكانا 

مضوا إلى البرية وترهبوا . ولما ارتد دقلديانوس عن اإليما  ، وأمر  يعالجا  المرضى بال اجر ، أما أخوتهما ف 
بعبادة األوثا  أخبروه إ  قزما  ودميا  يبشرا  باسم المسيح . ويحضا  على عدم عبادة األوثا  . فأمر  
  بإحضارهما وتسليمهما لوالي المدينة الذي عذبهما بأقسى أنواع العذاب بالضرب والنار . ثم سألهما عن م ا

أخوتهما . ولما عرفه استحضرهم ومعهم أمهم وأمرهم إ  يبخروا لَلوثا  فلم يطيعوه . فأمر إ  يعصر  
الخمسة في المعاصر . ولما لم ينلهم آذى أخرجهم وألقاهم في آتو  النار ثالثة أيام وثالثة ليال ، ثم طرحهم  

ذه جميعها كا  الرب يقيمهم أحياء  في مستوقد حمام . وأخيرا وضعهم على آسرة من الحديد محماة . وفي ه
بغير فساد إلظهار مجده وإكرام قديسيه . ولما تعب الوالي من تعذيبهم ، أرسلهم إلى الملك فعذبهم هو ايضا . 

وكانت أمهم تعزيهم وتشجعهم وتصبرهم . فانتهرها الملك فوبخته على قساوته وعلي عبادة األوثا  . فأمر  
ة ، وظل جسدها مطروحا لم يجسر أحد إ  يدفنه ، فصرخ القديس قزما  في بقطع رأسها ونالت إكليل الحيا

الحاضرين قائال "يا أهل المدينة أليس في م أحد ذو رحمة فيستر جسد هذه العجوز األرملة ويدفنها ؟" . عند  
 ذلك تقدم بقطر بن رومانوس وأخذه وكفنه ثم دفنه . 

يار مصييييييير وهناك نال إكليل الشيييييييهادة . وفي الغد أمر الملك و لما علم الملك بما فعله بقطر أمر بنفيه إلى د
بقطع رؤوس القديسييييين قزما  ودميا  وأخوتهما فنالوا إكليل الحياة في ملكوت السييييموات . وبعد إ  انقضييييي  
زما  االضيييييييطهاد ، بنيت لهم كنائس عديدة ، واظهر الرب فيها آيات وعجائب كثيرة . شيييييييفاعتهم تكو  معنا  

 " ًما أبدًيا آمين .ولربنا المجد دائ
 

  ع هذم دءل   يور  ء اًا وف  ع اهذم   ن هللا  قلرذم مصددددا   ه  مي شيييهادة القديسيييين قزما  وإخوته ووالدتهم
 ع    علس ي اان مو خ فه   م إست ذ وا  ومظذا هللا ع  ئب وآ  ي ف  اط / ئج اطت  مقلر  علس إسرذم 

 لية:وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التا
 شهادة القديس أسطاثيوس وامرأته وأوالده.  توت 27
 شهادة القديس أبادير وإيرائي أخته وهما ولدا واسيليدس وزير إنطاكية.  توت 28
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 شهادة القديسين باالريانوس وأخيه ثيبورنيوس.  هاتور 26
 وجود أعضاء القديسين أباهور وبيسورى وأمبيرة أمهما  طوبه 19
 شهادة مقرونيوس وتكال وفي السنكسار شهادة الكسندروس الجندي بعد عذابات شديدة. برمهات 1
 شهادة القديسين فيليمو  وإبالنيوس.  برمهات 7
 شهادة القديسين بقطر وداكيوس وإيريني العذراء أيام يوليانوس الذي أراد إعادة عبادة األوثا .  برموده 4
 شهادة القديسين يشوع ويوسف وكانا راهبا . برموده 31

 شهادة القديسة دابامو  وأمها صوفية.  بؤونه 10
 تكريس كنيسة القديسين قزما  ودميا  وإخوتهما وأمهم  بؤونه 22
 شهادة القديس بضابا أسقف قفط وأنبا أندراوس وأنبا خريستوذللو والقديس بطلو  الطبيب  أبيب 19
 شهادة القديس مرقوريوس وأفرام على يد األريوسيو . أبيب 30
 شهادة الفتيا  السبعة الذين من أفسس.  مسرى 20

 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس إسطاثيوس وولديه وزوجته توت 27

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس إسطاثيوس وولداه . كانا من وزراء مملكة الروما  ، وكا  في  
أول أمره ال يعرف هللا ، ولكنه كا  كثير الصدقة والرحمة . فلم يرد الرب أ  يضيع تعبه سدى . إذ 

الوحوش في البرية ظهر له مثال صليب من بين قرو  أيل مرتفعا إلى  بينما كا  يرصد صيد 
السماء . فطارد األيل في الجبال يريد صيده . . فخاطبه الرب وعرفه باسمه الجديد وهو  

إسطاثيوس ، ألنه كا  يسمى قبال افالكيدس وأمره أنه يتعمد باسم المسيح ، وأنذره بفقر يأتيه  
بل ، وتعمد هو وزوجته وولداه من أسقف المدينة . وغير اسمه  عاجال ، فلما سمع ذلك ترك الج

إلى إسطاثيوس كما أمره الرب . ثم وزع في الحال كل ما كا  له من العبيد والجواري والمواشى 
واألموال . وأخذ زوجته وولديه وخرج من مدينة رومية وركب مركبا . ولما لم ي ن معه األجرة أخذوا 

ديه وسار إلى نهر . فعبره بأحدهما إلى الشاطئ األخر . وعاد ليأخذ الثاني امرأته نظيرها ، فأخذ ول
فلم يجده أل  أسدا أخذه . فرجع ليأخذ األول فلم يجده أيضا ال  ذئبا خطفه . فحز  حزنا عظيما  

على فقد زوجته وولديه ، وبقى مدة من الزما  يشتغل حارسا في بستا  ، إلى أ  مات ملك رومية  
 منه . فأرسل رسال للبحث عن هذا القديس . وحدث صدفة أ  أحد الرسل دخل وملك آخر بدال

البستا  الذي يحرسه القديس ، فعرفا بعضهما ورجع به إلى الملك . فأكرمه وأعاده إلى مرتبته  
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األولى . واتفق في ذلك الوقت حدوث حرب . فجمعوا من كل بلد رجلين للجندية . وكا  ولدا هذا 
بمشيئة هللا من األسد والذئب وتربيا في بلد واحد ، ولفراقهما مدة طويلة ال يعرف  القديس قد تخلصا 

أحدهما األخر . فدبرت العناية اإللهة أ  يجندا معا في ذلك البلد . وفى أحد األيام وهما في الطريق  
جرة وصال إلى بستا  فتحدثا  فتعارفا أنهما أخوا  .وأما أمهما ، فا  الرجل الذي أخذها نظير األ

كا  بربريا ، وقد حرسها هللا منه ، وأبقاها في بستا  شاءت العناية اإللهية أ  ي و  هو نفس  
البستا  الذي اجتمع فيه ولداها . وكانت محادثة ولديها بالقرب منها فعرفتهما . وتعين الولدا  في  

باركة دخلت الزوجة  حراسة خزانة والدهما ولم يعرفهما . ولما أراد الرب جمع شمل هذه العائلة الم
على زوجها فتعارفا وفرحا بهذا اللقاء الذي جاء على غير انتظار ثم تحدثت إليه أنها التقت 

بولديهما في البستا  المذكور ، وفيما هي تعلمه بذلك دخل الولدا  عليهما ، فصاحت فرحة هاهما  
ي أتم لهم ما وعد به وعاشوا  ولدانا . فتعانقا الجميع وذرفت عيونهم دموع الفرح ، وش روا الرب الذ

في هناء وسالم ، وبعد قليل مات الملك وجلس على العرش آخر من عبدة األوثا  ، فأحضر 
القديس إسطاثيوس وزوجته وولديه وأمرهم بعبادة األوثا  فرفضوا . فأمر بتعذيبهم بالنار ، فلم 

هم النار فأسلموا نفوسهم  يلحقهم ضرر . وأخيرا أمر أ  يوضعوا في قدر من النحاس ، وتوقد تحت
بيد الرب ، ونالوا إكليل المجد من قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح . صلواتهم تكو  معنا ولربنا  

 المجد إلى األبد آمين .
 إستشهاد القديسين أبادير و إيرائي أخته ) إيريني ( توت 28

 اليوم الثامن والعشرو  من شهر توت المبارك 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  أبادير و إيرائي أخته ، ولدا واسيليدس وزير أنطاكية . وقد  

كا  أبادير إسفهسالر في مركز أبيه ، وكا  له مخدع يصلى فيه فظهر له السيد المسيح في  
إلى مصر لتناال إكليل الشهادة ، وسأرشد إنسا  نصف الليل وقال له : قم خذ أختك إيرائي وأمضى 

اسمه صموئيل يهتم بجسدي ما وي فنهما ، وأعطاه السالم وصعد إلى السماء ، وظهرت نفس الرؤيا  
أيضا ألخته ، وقيل لها أسمعي ألخيك وال تخالفي أمره . فلما استيقظت ارتعدت وجاءت إلى أخيها ،  

ه ، فتحالفا على أ  يسفكا دمهما على اسم السيد المسيح ،  وقصت عليه الرؤيا مقررة أنها ال تخالف
ولما علمت والدته بذلك شقت ثيابها هي وجواريها ، وأتين إلى القديس أبادير ، ولم تزل والدته  

تستحلفه أ  ال يفعل شيئا فوعدها أ  ال يتقدم إلى دقلديانوس من أجل الشهادة . فطاب .قلبها غير  
ى م ا  أخر يستشهد فيه . وكا  كل ليلة يغير ثيابه ويخرج متنكرا  عالمة بعزمه على المضي إل

ويقدم الماء للمعتقلين الليل كله ، وأمر البواب أ  ال يعلم أحدا . وبعد ذلك رأى رؤيا تذكره بالسفر . 
فأخذ أخته وأتى إلى اإلس ندرية . ثم خرجا من اإلس ندرية وأتيا إلى مصر فوجد القديس أباكراجو  

وباركهما . ومن هناك جاءوا إلى طمويه ودخال الكنسية وصليا فيها ، ثم ذهبا إلى  فعرفهما 
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األشمونين واجتمعا بالشماس صموئيل ، وفى الغد مضى معهما إلى أنصنا واعترفا بالمسيح أمام  
أريانوس الوالي ، فعذبهما عذابا شديدا . وفى أثناء ذلك كا  القديس أبادير يطلب من المسيح أ  

مانه وإيما  أخته أيرائي ، وأخذ الرب نفسيهما وصعد بها إلى أورشليم السمائية فرأيا تلك  يقوى إي
المراتب السامية والمساكن النورانية . ثم أعادهما إلى جسديهما ، أما الوالي فقد أصر أ  يعرفهما  

زمت ، فاستحلفه بإلهه أ  يعرفه اسمه ومن هو فأجابه . القديس أتتعهد لي أنك الترجع عما ع
عليه ، ولما تعهد قال له : أنا أبادير األسفهسالر فصرخ الوالي قائال : له يا سيدى ، كيف لم 

تعلمني أنك سيدى حتى ال أعذبك بهذا العذاب فأجابه القديس : ال تخف . فانك ستنال أنت أيضا 
موت مثلى إكليل الشهادة أل  الملك سوف يطلبني فال يجدني ويسمع أنك قتلتني فيأخذك ويقتلك وت

على اسم المسيح فأسرع بالقضاء علينا ، فكتب الوالي قضيته وقطعوا رأسيهما . فلف بعض  
المؤمنين جسديهما في ثياب فأخرة وأخذهما صموئيل الشماس إلى منزلته المبارك حتى انقضاء 

 ا آمين زما  الجهاد حيث بنيت لهما بيعة عظيمة . شفاعتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدي
 نياحة القديسة أفروستيا

م تنيحت القديسية    470للشيهداء سينة    186تذكار نياحة القديسية أفروسيتيا . وفيه أيضيا من سينة  
أفروسيينا ولدت باإلسي ندرية وكانت وحيدة ألسيرة تقية وغنية فريباها تربية مسييحية حقيقية وتعلمت  

بلغت الثامنة عشييير تركت بيتها وتزيت بزي  من والديها مخافة هللا ومحبة الفقراء والمسييياكين . ولما
الرجيال وذهبيت إلى أحيد أديرة الرهبيا  . فقبلهيا رئيس اليدير واسييييييييي نهيا في قاليية منفردة ع فيت على 

 الصوم والعبادة والنسك الزائد حتى تبدلت هيأتها 
قلبية  كا  والدها يتردد على الدير ليطلب من الرهبا  أ  يصلوا عنه ليعطيه الرب سالما وتعزية 

وعرفته أفروسينا وكانت تقابله وتشجعه أما هو فلم يعرفها وصار يتردد على الدير كثيرا إذ كا  يجد 
راحة من كلمات النعمة التي كانت تكلمه بها . مرضت أفروسينا وعرفت يوم انتقالها فلما حضر  

تنيحت بين يديه أما  والدها إلى الدير عرفته بنفسها وبأنها ستنتقل فقبلها باكيا فشجعته وعزته ثم 
هو فتأثر جدا واتفق مع زوجته على الزهد في الدنيا فباع أمالكه ووزع ثمنها على الكنائس 

والفقراء ودخلت امرأته أحد أديرة الراهبات أما هو فس ن في قالية ابنته عشر سنوات ثم تنيح بسالم 
 بديا أمين .، بركة صلوات القديسة أفروسينا فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أ

 إستشهاد القديس باألريانوس وأخيه تيبودنيوس فى القر  الثالث الميالدى هاتور 26
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  باألريانوس وأخوه ثيبورينوس ، أهل رومية ، وكانا إبنين  

الجمال ، لوالدين وثنيين ، وقد خطب باألريانوس ابنة رجل من أكابر المدينة اسمها كيلي ية بارعة 
وكانت مسيحية تعبد المسيح في السر ، فلما تزوجها شرعت تقص عليه حياة السيد المسيح ، 
وكيفية اإليما  به ، شيئا فشيئا ، حتى أمن على يديها واعتمد ، ولما استنار بالنعمة علم أخوه  
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ما سي و  من  فآمن هو ايضا واعتمد ، وسار في الفضيلة سيرا أهله أ  تناجيه المالئكة ، وتخبره ب
األسرار ، ولما ملك دقلديانوس وأثار االضطهاد على المسيحيين ، كا  هذا  القديسا  يطوفا  
المدينة ويحمال  جسد الشهداء وي فناها ويدفناها ، فسعى بهما بعض األشرار لدي طوسيوس  

عود  حاجب الملك ، فاستحضرهما وسألهما عن معتقدهما ، فأقرا انهما مسيحيا  ، فوعدهما بو 
جزيلة إ  كفرا بالمسيح وذبحا لَلوثا  ، فلم ينخدعا بوعوده ، فهددهما كثيرا ذاكرا لهما أنواع 

العذاب ، فلم يروعهما ذلك ، ولما رأى ثباتهما وصبرهما أمر بقطع رأسيهما ، فرأى الحاجب مالئكة  
ام وفي اليوم  يحملو  نفسيهما إلى السماء ، فآمن في الحال بالسيد المسيح ، فحبسوه ثالثة أي

الرابع أخرجوه وقطعوا رأسه مع رأس كيلي ية زوجة باألريانوس ، فنال الجميع إكليل الشهادة ،  
 صالتهم تكو  معنا آمين . 

 نياحة القديس غريغوريوس النيصى أسقف نيصص
م تنيح األب القديس غريغوريوس   396للشهداء سنة   112في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

م في أسرة مباركة فأخته القديسة ماكرينا   330ولد هذا القديس في كبادوكية سنة أسقف نيصص  
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 
رأة فاضلة كانت تعيش معه بأسلوب يتفق مع تعاليم اإلنجيل وعاشا معا في حياة  تزوج من ام

بتولية كاملة . نال هذا القديس درجة األغنسطس وتدرج إلى أ  رفع إلى درجة الكهنوت وبعد ذلك 
تنيحت زوجته فتفرغ لخدمة الكنيسة وبعد أ ، رسم القديس باسيليوس في درجة رئيس أساقفة  

م ، كا  إختيار هللا للقديس غريغوريوس لي و  أسقفا على مدينة نيصص في  370الكبادوك سنة 
م . خدم الكنيسة بعلمه وقلمه وعظاته وقدوته . وقد القي هذا القديس شدائد كثيرة 372سنة 

بسبب األريوسيين فنفي في عهد اإلمبراطور األريوسي فالنس . عاد القديس من المنفي سنة  
م حضر القديس مجمع القسطنطينية . ولما أكمل   381وفي سنة  م بعد أ  هدأت األحوال378

سعيه الصالح تنيح بسالم . وقد ترك للكنيسة مؤلفات كثيرة نافعة . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا  
 المجد دائًما أبديا آمين . 

 وجود أعضاء القديسين أباهور وبيسورى وأمبيرة أمهما بالقر  الثالث الميالدي طوبه 19
مثل هذا اليوم كا  وجود أعضاء القديسين أباهور "أبو الكنوز" وبسوري وأمبيرة أمهما وذلك  في  

انهم كانوا من أهل شباس مركز دسوق . وإستشهدوا في زما  عبادة األوثا  ووضعت أجسادهم 
م غزا اإلفرنج ارض مصر ، وملكوا مدينة دمياط وما جاورها   1248في كنيسة بلدهم . وفي سنة 

د . فخرج إليهم الملك الكامل ملك مصر يومئذ بجيوشه ، وفي أثناء مرورهم على البالد  من البال
هدموا وخربوا بعض الكنائس ، ومن بينها كنيسة شباس الموضوعة فيها أجساد هؤالء القديسين ،  
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فأخذ الجنود تابوت القديسين ظنا منه ا  يجد فيه شيئا ينتفع به . فلما فتحه وجد فيه هذه  
الكريمة التي ال يعرف قيمتها . فألقاها بجوار حائط الكنيسة وأخذ التابوت وباعه . إال ا    الجواهر

هللا الطويل االناة تمهل عليه إلى ا  دخل المعس ر . فكا  هو أول من قتل كما شهد بذلك أصحابه 
ارها بفرح عند عودتهم . أما األعضاء النفيسة فقد شاهدتها امرأة أحد الكهنة ، فأخذتها في طرف إز 

، ومن خوفها دخلت الكنيسة وأودعتها جأنبا وأعطتها بقطع من األحجار . وظلت األعضاء 
مجهولة نحو عشرين عاما . ال  المرأة كانت قد نسيت األمر . ولكن هللا أراد إظهار هذه األعضاء  

وهم يصلو   لمنفعة المؤمنين فتذكرتها المرأة وأعلمت المؤمنين بم انها . فجاء الكهنة وحملوها 
ويرتلو  ، ووضعوها في تابوت جديد دأخل الكنيسة . ورسم أسقف الكرسي األنبا غبريال ا  يعيد 

لهم في هذا اليوم ، وا  تثبت أسماؤهم في دليل األعياد . واظهر هللا من تلك األعضاء آيات 
ائها . وعجائب كثيرة . منها ا  ابنة إحدى المؤمنات كانت قد فقدت بصرها وانقطع رجاء شف

فتشفعت بهذه األعضاء الطاهرة فبرئت وعاد إليها بصرها ، فمجدت السيد المسيح الذي اكرم عبيده 
 بهذه الكرامة العظيمة . صالة هؤالء القديسين تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .  

 إستشهاد القديسين مقرنيوس وتكال برمهات 1
ين مقرنيوس و تكال ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس

 آمين . 
 نياحة القديس نركيسوس

م تنيح األب القديس نركيسيوس أسيقف بيت المقدس ، وهذا األب   222في مثل هذا اليوم من سينة 
م في عهد ألكسييييندروس قيصيييير الذي كا  محبا للنصييييارى .   190قدم إلى بيت المقدس في سيييينة  

ب قديسييا كامال في جميع تصييرفاته ، فرعى شييعبه أحسيين رعاية ، ولم يلبث قليال على وكا  هذا األ
كرسييييييه حتى مات ألكسيييييندروس ، وقام بعده م سييييييميانوس قيصييييير ، وهذا أثار االضيييييطهاد على 
المسيييييحيين ، وقتل عددًاكبيرا من األسيييياقفة وغيرهم ، وهرب البعض تاركا كرسيييييه أما هذا األب فقد  

صيييييييينع العجائب ، ففي ليلة عيد القيامة كا  الزيت قد نفذ من القناديل ، فأمر أ    منحه هللا موهبة
تمَل ماء فأضيياءت . واسييتنار الجميع فى تلك الليلة من ضييوء تعاليمه أيضييا . ولكن عدو الخير لم 
يسيي ت ، فحرك البعض ضييده ، فاتهموه بخطية النجاسيية ، وكا  جزاء هللا مرا على أولئك الكاذبين ، 

أحدهم محروقا ، واندلقت أمعاء آخر ، وذاب جسيييييييييم الثالث من دوام المرض ، وقتل رابع ،  إذ مات
 وتاب الخامس ذارفا الدموع معترفا بذنبه . 

أما القديس فذهب إلى البرية وأختفى فيها لئال ي و  بقاؤه سببا في عثرة أحد ، وأذ لم يعرف من  
فقام زمانا ثم تنيح فقدموا آخر اسمه غوردينوس  أمره شيئا ، أختاروا عوضه آنسانا اسمه ديوس ، 

. ولما انقضى زما  االضطهاد عاد األب نركيسوس إلى أورشليم فقابله شعبه بفرح عظيم . وطلب  
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إليه غورينوس أ  يتسلم كرسيه فلم يقبل وآثر الوحدة . فألح عليه أ  يبقى معه بالقالية فأقام معه  
القديس نركيسوس كرسيه . وكا  قد كبر وضعف جدا ،  سنة تنيح على أثرها غورينوس ، فتسلم 

فطلب من أبنائه أ  يختاروا أسقفا آخر عليهم فأبوأ . وحث أ  ألكسندروس أسقف القبادوقية  
حضر إلى بيت المقدس ليصلى ويعود ، ولما هم بالرجوع بعد العيد اذا بالشعب يسمع صوتا عظيما  

مدينة الفالنى ، وأول من يدخل منه فهذا امس وه  في كنيسة القيامة يقول " أخرجوا إلى باب ال
وأبقوه مع نركيسوس ليساعده . فكما خرجوا إلى الباب التقوا باألسقف ألكسندروس فرجوه أ  يقيم  
مع األب نركيسوس ، فقبل بعد تمنع شيد ، ولبث معه الى أ  تنيح ، وكانت مدة جلوس هذا األب 

جملة حياته مائة وست عشرة سنة . صالته تكو   على كرسى األسقفية سبعا وثالثين سنة ، و 
 معنا آمين .

 إستشهاد القديس ألكسندروس الجندى
م إستشهد القديس ألكسندروس الجندي ولد هذا 297ش  13في مثل هذأ اليوم أيضا من سنة 

اإلمبراطور  القديس بمدينة روما وتربي فيها وكا  جنديا في جيش اإلمبراطور م سيميانوس ) عينه 
م مساعدا له على إيطاليا وأفريقيا ( . وحدث أ  أمن القديس بالمسيحية   286دقلديانوس سنة 

فسمع بذلك اإلمبراطور فاستدعاه وطلب منه التبخير لَلوثا  فرفض ومال أصر اإلمبراطور أجابه 
نا سعيد القديس بشجاعة مملوءة أدبا أنك صاحب سلطا  أيها اإلمبراطور لك أ  تفرضه على وأ

أني أهابك كإمبراطور لكني أحب إلهي أكثر منك فهدده اإلمبراطور بالموت ما لم يذبح لَلوثا  . 
فأجابه الموت الذي تظن أنك تهددني به هو في نظر المسيحيين الحياة فغضب اإلمبراطور وأمر  

ويقويه  بتعليقه من يديه ويربط حجر في رجليه ثم بضربه وبحرق جثته وكا  الرب يقيمه سالما
 وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 

 إستشهاد القديس جرجس بن العميد الشهير بابن الم ين
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح الراهب جرجس بن العميد الشهير بابن الم ين . تعلم منذ صباه علوم  

العالم وغناه وكرس حياته للعبادة والصالة مع البحث   الكنيسة ونبغ فيها ولشدة نس ه وزهده ترك
بطره بالقاهرة حيث لبس االس يم   -والدراسة والتأمل في عظائم هللا في دير األنبا يوأنس القصير 

الرهباني وقد اهتم هذا األب بدراسة اللغات القبطية والعربية واليونانية . كما درس المنطق والفلك 
فات نافعة . وقد كا  لهذا القديس أخ يسم األسعد إبراهيم كا  يعمل كاتبا والتاريخ ووضع أربعة مؤل

لجيوش الملك العادل في القر  الثالث عشر الميالدي . ولما أكمل القديس جرجس جهاده الحسن  
 تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 ى وأنبا أبالبيوسإستشهاد أنبا فليمو  المغن برمهات 7
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  فيليمو  وابالنيوس . وفيليمو  هذا كا  مغنيا ألريانوس والى 
أنصنا ، وكا  ابالنيوس مزمرا ، وكانا صديقين حميمين . واشتهيا أخذ اكليل الشهادة فدخل  

بالسهام . وحدث أ  دخل فيليمو  يوًما على الوالي واعترف بالسيد المسيح أمامه فأمر أ  يرموه 
بعده القديس ابالبيوس وفى يده المزمار ، واعترف هو أيضا بالسيد المسيح . فلما عرفه الوالي  
غضب جدا وأمر أ  يرموه بالسهام هو اآلخر . وفى أثناء ذلك رجعت السهام الى ناحية الوالي 

ل الشهادة . صالتهما تكو   فأصابت عينه فقلعتها . أما القديسا  فقد أكمال جهادهما وناال اكلي
 معنا . آمين . 

 إستشهاد مريم اإلسرائيلية
فى مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة مريم اإلسرائيلية . ولم تكن هذه القديسة تعرف السيد المسيح  
، وكانت رديئة السيرة ، ولما أرادت التوبة والرجوع الى السيرة الصالحة أرسل لها الرب رجال قديسا 

ا ، وعرفها طريق الخالص باإليما  بالسيد المسيح وقال لها ا  النفس البد أ  تعطى قام بوعظه
جواب عن جميع أعمالها في يوم القيامة وانها بعد الموت وفراق هذا . العالم ستحاسب عما فعلت 
  . فقالت له : )" ما هو الدليل على قولك هذا الذي نحن تذكره التوراة الذي أعطاه هللا لموسى النبي
، كما لم يقل بهذا آبائي فأثبت لي صحة قولك بالبراهين الشرعية والعقلية فأثبت لها ما طلبت . 
ولما ثبتت أقواله في عقلها قالت : " ا  تبت عن أعمالي النجسة فهل يقبلني هللا ؟ فأجابها" ا  

. فآمنت   آمنت بأ  المسيح جاء الى العالم لخالص البشر ، وسلكت سبيل التوبة ، يقبلك هللا ا
وتابت . ثم لما بلغ خبرها للوالى أحضرها أمامه فأصرت على مسيحيتها فأمر بقطع رأسها بحد 

 السيف . ونالت اكليل الشهادة . شفاعتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين .
 تذكار إستشهاد مينا فى زمن العرب

صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا في هذا اليوم تذكار إستشهاد مينا فى زمن العرب . 
 آمين . 

 إستشهاد بقطر وداكيوس وأكاكيوس وإيرينى العذراء ومن معهم من القر  الرابع الميالدى برموده 4
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  . بقطر وداكيوس وايريني العذراء ومن معهم من رجال ونساء  

ما  تملك الملك قسطنطين الكبير وابنه ، اللذين هدما معابد كثيرة  وعذارى . وذلك أنهم كانوا في ز 
للوثنيين ثم حوالها إلى كنائس على اسم السيدة العذراء وأسماء القديسين . ولما ملك يوليانوس  
الكافر عضد عبادة األوثا  وأحسن كهنتها وقتل عددا عظيما من المسيحيين ورفع إليه بعضهم  

أجروه بالبرابي واألصنام فقبض عليهم وعذبهم بأنواع العذاب وأخيرا قطع  خبر هؤالء القديسين وما 
 رؤوسهم فنالوا إكليل الشهادة صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين 

 نياحة القديس أوكين
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م تنيح القديس العظيم أوكين . ولد بالقزم )  380للشهداء  96فى مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
بالقرب من السويس ( بالقرب من البحر األحمر وكا  معاصرا للقديس األنبا منطقة جبلية  

أنطونيوس أب الرهبا  وكانت صناعته التقاط األصداف والاللي الثمينة من قاع البحر يبيعها 
ويعيش من ثمنها ويتصدق على الفقراء . اشتاق إلى حياة الرهبنة فذهب إلى أحد أديرة األنبا 

رهب فيه وبعد مدة رجع إلى بلده ومنها إلى بالد ما بين النهرين ) هي  باخوميوس بالصعيد وت
العراق حاليا ( ومعه سبعو  راهبا تتلمذوا على يديه وهناك س ن في مغارة بالقرب من نصيبين  

راهبا فبني لهم ديرا وبذلك أسس الحياة   350وحوله تالميذه والتف حوله كثيرو  حتى بلغوا 
، وتعرف بالقديس يعقوب وتنبأ له بأنه سيصبح أسقفا على نصيبين   الرهبانية في تلك البالد

فتحققت نبوته وصارت بينهما صداقة روحية قوية . وصنع الرب على يديه آيات وعجائب وأشفيه  
كثيرة فذاع صيته وكا  سببا في ايما  كثيرين من الوثنين . ولما شأخ وقرب موعد نياحته فصلى 

ه بيد الرب الذي أحبه وامتَلت القالية من رائحة طيب زكي فصلى القديس صالة قصيرة واسلم روح
عليه تالميذه ودفنوه في ديره قرب نصيبين ومازال دير مار أوكين ) مار أوجين ( موجودا في سفح  
جبل األزل المطل على نصيبين وهو تابع لكنيسة السريا  األرثوذكس . بركة صلواته فلتكن معنا  

 يا آمين .ولربنا المجد دائًما أبد
 إستشهاد أنبا يشوع وأنبا يوسف تلميذى القديس ميليوس بجبل خوراسا  برموده 13

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  الراهبا  األنبا يشوع واألنبا يوسف ، تلميذا األب القديس 
هذا ميليوس بجبل خوراسا  بالقر  الثالث الميالدى وسترد سيرتهما في اليوم الثامن والعشرين من 

الشهر ، وهو اليوم الذي إستشهد فيه معلمهما الروحاني األنبا ميليوس . صالتهما تكو  معنا . 
 آمين 

 105نياحة أنبا يوأنس بابا األس ندرية ال
في مثل هذا اليوم تنيح البابا الفاضيييييييل والحبر الكامل والح يم العاقل البابا يوأنس السيييييييابع عشييييييير 

( من بطاركة الكرسييي األسيي ندري . وكا  والدا هذا األب مسيييحيين تقيين من أهل  105البطريرك ) 
دير    ملوي في الصيييعيد فلما أتم السييينة الخامسييية والعشيييرين من عمره زهد العالم الزائل ومضيييى إلى

القديس أنطونيوس وترهب هناك وكا  اسيييمه عبد السييييد وأنتقل منه إلى دير القديس األنبا بوال بعد  
تعميره فأجهد نفسيه في العبادة وانكب على تثقيف نفسيه فتعلم القراءة والكتابة ألنه لم ي ن يعرفهما  

يلة والنسييك وتزود  من قبل وتبحر بعد ذلك في دراسيية الكتب المقدسيية وبعد أ  أجهد نفسييه في الفضيي
بعلوم الكنيسييييية وكتبها أختاره اآلباء الرهبا  لي و  قسييييييسيييييا لهم على دير أنبا بوال فرسيييييمه البابا 

( مع زميله مرجا  االسيييييوطي الذي صييييار فيما بعد البابا بطرس السييييادس   103يوأنس البطريرك )
( تشييييييياور اآلباء   104( الذي قبله ولما تنيح البابا بطرس السيييييييادس البطريرك )   104البطريرك )
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األسيييييييييياقفية والكهنية واألراخنيةنية في من يصيييييييييلح للبطريركيية ووقع إختييارهم على تقيديم هيذا األب 
فأحضروه من الدير إلى مصر وعملوا قرعة هي لية كما جرت العادة وبعد القداسات التي أقيمت لمدة  

وريوس أبي سيفين بمصر  ثالثة أيام تمت القرعة فسحب اسمه فرسم بطريركا في كنيسة الشهيد مرق
م ( وبعد رسييييامته وقبل    1727يناير سيييينة    12ش )   1443طوبة سيييينة   6القديمة في يوم األحد 

قراءة اإلنجيل فتحوا باب مقبرة اآلباء البطاركة ليأخذ كالعادة الصيليب والع از من المتنيح سيلفه فلما  
ع لوقته وأمر بأبطال هذه العادة نزل المقبرة وأخذ الصييييليب , طقطق العظم في المقبرة في وجهه ففز 

قيائال : ا  الصيييييييييلبيا  أو الع ياكيز كثيرة ثم أبطيل هيذا التقلييد وكيا  الغرض منيه أ  يتعظ الخلف من  
مصييييير السييييلف حتى ال يغتر بالمركز ويتكبر فتكو  رؤيته لمصييييير سييييلفه عظة وعبرة دائمة أمامه  

عدها توجه إلى القالية البطريركية بحارة ولبث البابا بعد رسييامته مقيما أسييبوعا في مصيير القديمة وب
 الروم .  

وأهتم هذا البابا بتشييييييد الكنائس واألديرة وترميمها وتكريسييييها فتم في مدة رئاسييييته تشييييييد كنيسيييية  
حسييينة بدير القديس العظيم أنبا بوال أول السيييواح بجبل نصييير . وكرسيييها بنفسيييه وكا  في صيييحبته  

ن األراخنةنة . وعلي رأسيهم األرخن جرجس السيروجي الذي األنبا أبرآم أسيقف البهنسيا . وجماعة م
قام بنفقات هذه الكنيسة وبعد هذا قام البابا ببناء كنيسة مقدسة ومائدة ومبا  مختلفة بدير القديس 
الجليل أنبا أنطونيوس أبي الرهبا  وكرسيييها أيضيييا بيده الكريمة ، ورسيييم هناك قمامصييية وقسيييوسيييا  

هذه العمارات األرخن الم رم جرجس السييييروجي وفي السيييينة    وشييييمامسيييية وقام كذلك بالصييييرف على
ش وردت األوامر السيييلطانية بزيادة الضيييرائب في أرض   1451التاسيييعة من رئاسيييته أي في سييينة  

مصييييير على النصيييييارى واليهود ثالثة أضيييييعاف مقدارها فكانت ضيييييرائب الطبقة العالية أربعة دنانير  
م زيدت بعد ذلك وفرضيييييت على فئة القسيييييوس والرهبا  والمتوسيييييطة دينارين واألخيرة دينارا واحدا ث

واألطفال والفقراء والمتسيييولين ولم يسيييتثنوا منها أحدا وكا  الملتزمو  بتحصييييلها يحضيييرو  سييينويا  
 من قبل السلطا  فكانت أيامه شدة وحز  على أرباب الحرف والفقراء 

ليل مقدار سيييياعة حتى وحدث في أيامه غالء عظيم أعقبه زلزال كبير بمصيييير أسييييتمر في نصييييف ال
تزعزعت أسييييييياسيييييييات األرض وتهدمت المنازل وارتجف الناس ثم رحم هللا شيييييييعبه ورفع عنهم هذه  

 الشدائد المرة . 
م   1742ولما تنيح األنبا خريسييتوذلو الثالث والثاني بعد المائة من مطارنة كرسييي أثيوبيا في سيينة  

م ( جماعة من    1744ش )   1460حضير إليه في السينة السيابعة عشيرة من رئاسيته أي في سينة 
أثيوبيا يطلبو  لهم مطرانا فرسيييييييم لهم الراهب يوحنا أحد قسيييييييوس دير أبينا العظيم أنبا أنطونيوس  

 ودعاه يوأنس الرابع عشر في االسم وعادوا به فرحين . 
وقد عمر هذا البابا طويال وعاش في شيخوخة صالحة راعيا شعبه الرعاية الحسنة ولما أكمل  

 ش   1461برمودة سنة  13قليال وتنيح بسالم في يوم أثنين البصخة   سعيه مرض
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م ( بعد أ  جلس على الكرسي ثماني عشرة سنة وثالثة أشهر وثمانية   1745أبريل سنة   20) 
أيام ودفن بمقبرة اآلباء البطاركة ب نيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة وقد كا  

والسلطا  محمود األول وخال الكرسي بعده مدة شهر واحد عشر يوًما  معاصرا للسلطا  أحمد الثالث 
 . نفعنا هللا ببركاته . آمين 

 إستشهاد القديسة دابامو  والسياف بؤونه 10
في مثل هذا اليوم إسيتشيهدت القديسية دابامو  وأمها صيوفيه ، وذلك أ  أنسيانا يدعي ورشينوفة قد  

، فاسيتضيافه أخوا  يدعيا  بصيطامو  ودابامو   طلب لَلسيقفية فهرب إلى طحمو  من كرسيي بنا 
. وفي تلك الليلة ظهر له مالك الرب قائال لماذا أنت نائم والجهاد قائم واألكاليل معدة قم انطلق إلى 
الوالي واعترف بالمسييييييح لتنال إكليل الشيييييهادة . ولما اسيييييتيقظ قص الرؤيا على األخوين . فاتفقوا  

لى الوالي واعترفوا أمامه باسيم السييد المسييح . فعذبهم وألقاهم في  جميعا على نوال اإلكليل وذهبوا إ
السييجن ثم أخذهم معه من بنشييليل إلى سيينهور وعرض عليهم التبخير لَلوثا  فأبوا ، فعذبهم وكا  
الرب يرسييييييل مالكه يعزيهم . ومن هناك توجه بهم إلى صييييييا حيث أعلمه كهنة األصيييييينام عن امرأة 

تسيييييب اآللهة وهذه كانت امرأة صيييييالحة محسييييينة ولها ابنة تدعي يونا  بناحية دجوة تدعي دابامو   
وكانتا تنسييجا  األقمشيية وترسييما  عليها الرسييوم الجميلة . وتتصييدقا  بما يفضييل عنهما . فأرسييل  
إليها الوالي سيافا يدعي أولوجي . وهذا إذا رأى منها حسن السيرة وجمال الطباع . أمتنع عن قتلها  

ي وهناك تقابلت بالقديس ورشينوفة ورفيقاه . فعذبها الوالي كثيرا وأمر بعصيرها وأخذها معه إلى الوال
السياف الذي كا    -بالمعصرة وكا  الرب يقويها ويعيدها صحيحة . وفي أثناء ذلك اعترف أولوجي  

بالسيييد المسيييح فقطعوا رأسييه ونال إكليل الشييهادة . وقد أمر الوالي أ  تقطع رقبتها    -قد أحضييرها  
مدينة فخرجوا بها والنسيياء حولها باكيات أما هي فكانت فرحة مسييرورة فقطعوا رأسييها ونالت  خارج ال

 إكليل الشهادة  
 صالتها تكو  معنا . آمين 

 تذكار إغالق هياكل األوثا  وفتح الكنائس
م صيييييدرت أوامر الملك البار قسيييييطنطين الكبير إلى جميع البالد   312في مثل هذا اليوم من سييييينة  

الخاضييييييعة لسييييييلطانه بإغالق هياكل األوثا  وفتح الكنائس . وكا  وصييييييول تلك األوامر إلى مدينة  
اإلسيي ندرية في مثل هذا اليوم ، فشييمل الفرح المسيي ونة كلها واشييترك السييمائيو  مع األرضيييين في  

لك الفرح العظيم . وقد جعل المسيحيو  من هذا اليوم عيدا عظيما . وكا  ذلك في أوائل بطريركية  ذ
 األنبا ألكسندروس األول بابا اإلس ندرية التاسع عشر . 

 صالته تكو  معنا . آمين 
 من باباوات األس ندرية 103نياحة القديس البابا يوأنس أل 
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 األبرار  للشهداء 1434في مثل هذا اليوم من سنة 
م ( تنيح البابا يوأنس السادس عشر البطريرك الثالث بعد المائة . ويعرف    1718يونية سنة    15) 

هذا البابا باسيييم يوأنس الطوخي وكا  والداه مسييييحيين من طوخ النصيييارى ب رسيييي المنوفية ، فربيا  
عليم وكانت نعمة  نجلهما وكا  يدعي إبراهيم أحسييين تربية وزوداه ب ل معرفة وأدب وعلماه أحسييين ت

هللا حالة عليه منذ صيييييباه فنشيييييأ وترعرع في الفضييييييلة والحياة الطاهرة . ولما تنيح والده زهد العالم 
واشيييييييييتياق لحيياة الرهبنية فمضيييييييييى إلى دير القيديس أنطونيوس ببريية العربية وترهيب فييه ولبس الزي  

اره اآلباء الرهبا  فرسييمه  الرهباني واتشييح باالسيي يم المقدس . فلما تفاضييل في العبادة والنسييك أخت
البابا متاوس الرابع ب نيسيييية السيييييدة العذراء بحارة زويله قسييييا على الدير المذكور فازداد في رتبته  
الجديدة فضال وزهدا حتى شاع ذكر ورعه واتضاعه ودعته . ولما تنيح البابا البطريرك متاؤس وخال 

ةنه إلختيار الراعي الصييالح فأنتخبوا عددا من  الكرسييي بعده اجتمع اآلباء األسيياقفة والكهنة واألراخن
الكهنة والرهبا  وكا  هذا األب من جملتهم وعملوا قرعة هي لية بعد أ  أقاموا القداسييييات ثالثة أيام 
وهم يطلبو  من هللا سيبحانه وتعالي أ  يرشيدهم إلى من يصيلح لرعاية شيعبه ولما سيحب اسيم هذا 

هو اليذي أختياره إلى هيذه الرتبية . وتميت رسييييييييييامتيه في يوم    األب في القرعية علموا وتحققوا أ  هللا
م ( ودعي يوأنس    1676ميايو سييييييييينية    5ش )    1392برمهيات سييييييييينية    9األحيد المبيارك الموافق 

 السادس عشر ، وكا  االحتفال برسامته فخما عظيما عم فيه الفرح جميع األقطار المصرية . 
ر المحالت الكائنة بالقدس الشيييييريف وسيييييدد ما كا  وقد اهتم بتعمير األديرة والكنائس فقد قام بتعمي

عليها من الديو  الكثيرة وجدد مباني الكنائس واألديرة وكرسيها بيده المباركة ، وأهتم خصييصيا بدير  
القديس أنبا بوال أول السييواح وكا  خربا مدة تزيد على المائة سيينة فجدده وفتحه وعمره وأعاده إلى 

ني وكتبا وستورا وذخائر ومضى اليه بنفسه وكرسه بيده المقدسة  أحسن مما كا  عليه وجهز له أوا
مايو سيينة    25ش )   1421بشيينس سيينة    19ورسييم له قسييوسييا وشييمامسيية ورهبانا في يوم األحد 

م ( . وقيد زار دير القيديس العظيم أنطونيوس أب الرهبيا  المعروف بيالعرب بجبيل القلزم أربع    1705
م ( وكا  بصيييييحبته رئيس الدير وكاتب    1678ش )   1395دفعات األولي في شيييييهر كيهك سييييينة  

م ( في ختام   1695ش )   1411برمودة سيييينة    20القالية السييييابق وبعض الرهبا  ، والثانية في  
الصييييييوم المقدس وكا  معه القس يوحنا البتول خادم بيعة كنيسيييييية العذراء بحارة الروم والشييييييماس  

صيييور والمعلم سيييليما  الصيييراف الشييينراوي ، الم رم واألرخن المبجل المعلم جرجس الطوخي أبو من
م (   1705ش )   1421م ( ، والرابعة في سييييينة 1701ش )   1417والثالثة في مسيييييرى سييييينة  

 لتكريس دير القديس أنبا بوال . 
ش وقع اضيطهاد على الشيعب األرثوذكسيي بمصير المحروسية    1417وفي شيهر أبيب المبارك سينة 

صييلته بأ  طائفة النصييارى األقباط أحدثوا مباني جديدة  في زمن الوالي محمد باشييا بسييبب وشيياية و 
في كنائسيييهم فعين على الكنائس أغا من قبله ورجال المعمار وقضييياة الشيييرع للقيام بالكشيييف على 
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الكنائس فنزلوا وكشيفوا وأثبتوا أ  في الكنائس بناء جديدا ولكن عناية هللا تعالي لم تتخل عن شيعبه  
أمته القبطية قلوب جماعة من أمراء مصير وأكابر الدولة وتشيفعوا    بصيلوات البابا الطاهر فحنن على

عند الوالي فقرر عليهم غرامة فاجتمع البابا بالسيييييييادة األراخنةنه المعلم يوحنا أبو مصيييييييري والمعلم 
جرجس أبو منصيييييييييور والمعلم إبراهيم أبو عوض واتفق الرأى بينهم على أ  يطوف البييابييا الم رم  

بيوت ويحصيييل منها ما يم ن تحصييييل هذه الغرامة قام السيييادة األراخنةنه  حارات النصيييارى ويزور ال
بتسيييديدها ألربابها وحصيييل فرح عظيم في البيعة المقدسييية وفتحت الكنائس ورفرف الهدوء والسيييالم 
في سيييائر البيع الطاهرة ولكن البابا تأثر من طوافه على المنازل فتوجه إلى دير القديس أنطونيوس  

 ش للترويح عن نفسه .  1417مسرى سنة  7في 
ش اشييييييتاق البابا أ  يعمل الميرو  المقدس فأجاب الرب طلبته وحرك أنسييييييانا   1419وفي سيييييينة  

مسييحيا هو األرخن الكبير المعلم جرجس أبو منصيور ناظر كنيسيتي المعلقة وحارة الروم وكا  محبا  
مع البابا في كل عمل  للفقراء والمسيييياكين ، مهتما بمواضييييع الشييييهداء والقديسييييين ، وكا  مشييييتركا 

صيالح فجهز مع قداسية البابا ما يحتاج إليه عمل الميرو  وتم طبخه وكرسيه البابا بيده الكريمة في  
بيعة السيييدة العذراء بحارة الروم واشييترك في هذا االحتفال العظيم اآلباء األسيياقفة والرهبا  والشيييوخ  

نة تولى فيها الكرسييييييي ثمانية عشييييير  أل  الميرو  لم ي ن قد طبخ منذ مائتين وسييييييبع وأربعين سيييييي
 بطريركا . وهو أول من قام ببناء القالية البطريركية بحارة الروم وخصص لها إيرادات وأوقافا . 

م ( قام هذا البابا بزيارة القدس الشيريف ومعه بعض األسياقفة    1709ش ) سينة    1425وفي سينة  
لسيييييلطاني وقد قام بنفقة هذه الزيارة  وكثير من القمامصييييية والقسيييييوس واألراخنةنه عن طريق البر ا

المقدسية الشيماس الم رم واألرخن المبجل الشييخ الم ين المعلم جرجس أبو منصيور الطوخي بعد أ  
 تكفل بنفقة ترميم وصيانة بيعة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة بمصر . 

قس اإلنجيلي بياإلسييييييييي نيدريية  وكيا  البيابيا يفتقيد الكنيائس ويزور اليدييارات والبيع كميا زار بيعية ميار مر 
وطاف الوجهين البحري والقبلي وأديرتهما وكنائسييييييهما وكا  يهتم بأحوالهما ويشييييييجعهما ورتب في  
مدة رئاسيييته الذخيرة المقدسييية في الكنيسييية وهي جسيييد المسييييح ودمه ألجل المرضيييى والمطروحين 

 الذين ال يقدرو  على الحضور إلى الكنائس . 
يع الناس وكانت الطوائف تأتي اليه وتتبارك منه كما كا  موضع تكريمهم  وكا  البابا محبوبا من جم

واحترامهم ألنه كا  متواضيييييعا وديعا محبا رحوما على المسييييياكين وكا  بابه مفتوحا للزائرين وملجأ  
للقاصيييييييدين والمترددين وكانت جميع أيام رئاسيييييييته هادئة وكا  هللا معه فخلصيييييييه من جميع أحزانه  

 دعواته وعاش في شيخوخة صالحة مرضية .  وأجاب طلباته وقبل
ولما اكمل سيعيه مرض قليال وتنيح بسيالم هو وحبيبه األرخن الكريم جرجس أبو منصيور في أسيبوع 
واحد فحز  عليه الجميع وحضير جماعة األسياقفة والكهنة واألراخنةنه وحملوا جسيده ب رامة عظيمة  
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هيد مرقوريوس أبي سيييفين بمصيير القديمة في  وصييلوا عليه ودفنوه في مقبرة البطاركة ب نيسيية الشيي
 ش بعد أ  جلس على الكرسي أثنين وأربعين سنة وثالثة أشهر  1434بؤونه سنة  10

 صالته تكو  معنا . آمين 
 111جلوس البابا ديمتريوس الثاني البطريرك ال 

ريوس  م ( تذكار جلوس البابا ديمت  1862يونيو سنة    15ش )    1578في مثل هذا اليوم من سنة  
على كرسييييييي الكرازة المرقسييييييية . ولد هذا األب ببلدة جلدة محافظة المنيا    111الثاني البطريرك ال 

وترهب بدير القديس مقاريوس ولما تنيح رئيس الدير أختاروه للرئاسييييية فأحسييييين اإلدارة . ونظرا لما 
ع البطريرك ال اتصيييف به من حسييين الصيييفات رسيييموه بطريركا خلفا للبابا العظيم األنبا كيرلس الراب

وقد أكمل بناء الكنيسية المرقسيية الكبرى كما شييد جملة مبا  في البطريركية وفي ديره بناحية    110
م حضييير االحتفال بفتح قناة السيييويس وقابل أعظم الملوك ونال حسييين   1869أتريس . وفي سييينة 

يه ، قبله على صيييدره االلتفات من السيييلطا  عبد العزيز ، انه عندما تقدم منه هذا البابا للسيييالم عل
ففزع السيلطا  من ذلك . فوثب الحجاب عليه ثم سيألوه قائلين : لماذا فعلت ه ذا ؟ فقال : ا  كتاب 

( . فأنا بتقبيلي هذا قد قبلت يد هللا . فسير السيلطا  1:   21هللا يقول : قلب الملك في يد الرب )ام  
ية لمسياعدة الفقراء والمدارس وقد طاف من حسين جواب البابا وأنعم عليه ب ثير من األراضيي الزراع

البطريرك في بأخرة ح ومية متفقدا كنائس الوجه القبلي فرد الضييييالين وثبت المؤمنين وبعد ا  أكمل  
طوبة سيينة    11في الرئاسيية سييبع سيينوات وسييبعة أشييهر وسييبعة أيام تنيح بسييالم ليلة عيد الغطاس  

 م (  1870يناير سنة  18ش )  1586
 ، ولربنا المجد دائًما . آمين صالته تكو  معنا 

 إستشهاد القديس القس م سي الشنراوي 
م ( إستشهد القديس القس م سى الذي   304للشهداء )  20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

من شنرا ) قرية قديمة مازالت بنفس اسمها مركز الفشن في خط بني سويف ( . كا  رحوما محبا 
ائله رسموه قسا على كنيسة بلدة شنرا وكا  أمينا في خدمته ومثاال للفقراء والمساكين ولما رأوا فض

حسنا للكاهن الخادم ، سمع بأوامر دقلديانوس التي تأمر بعبادة األوثا  فجمع شعبه ووعظهم أ   
يثبتوا على اإليما  بالسيد المسيح وفيما هو مع الشعب في الكنيسة أتى اليه أعوا  الوالي وقيدوه  

الي فأمره الوالي بالتبخير لَلوثا  فرفض فغضب الوالي غضبا شديدا وأمر أ  يغلي  وأتوا به إلى الو 
زيت في مرجل ويلقوه فيه فبسط القديس يديه وصلى وللوقت انطفأ لهيب النار وصار المرجل 

كالماء البارد ورآه كثيرو  فأمنوا بالسيد المسيح فقطع الوالي رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة وطرح  
 سى في السجن . وظهر له مالك الرب وشجعه ثم أحضره وعذبه عذابات شديدة احتملها  القديس م

بصبر وبسبب ذلك آمن كثيرو  واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة . ولما تحير الوالي  
في أمره أرسله إلى ارمانيوس والي اإلس ندرية فعذبه كثيرا ثم ضعه في السجن فظهر له مالك الرب  
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اه وفيما هو يخاطبه استودع روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه واحتمل من اجله وه ذا اكمل  وعز 
 جهاده المقدس ونال إكليل الشهادة ، بركة صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 تكريس كنيسة قزما  و دميا  وأخوتهما بؤونه 22
في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس كنيسيييية القديسييييين قزما  و دميا  وأخوتهما انتيموس والونديوس  
وأبرابيوس وأمهم ثياؤذوتي كيانوا من إحيدى بالد العرب وكيانيت أمهم تخياف هللا محبية للغربياء رحومية  

 وقد ترملت عليهم صغارا فربتهم وعلمتهم مخافة الرب . 
وكانا يعالجا  المرضيييييييى بال أجر أما أخوتهما فمضيييييييوا إلى البرية  وتعلم قزما  ودميا  مهنة الطب 

وترهبوا ، ولما كفر دقلديانوس وأمر بعبادة األوثا  أعلموه عن قزما  ودميا  أنهما يبشييييرا  في كل  
مدينة بالسييد المسييح ويحرضيا  على عدم عبادة األوثا  فأمر بإحضيارهما وتسيليمهما لوالي المدينة  

العذاب المختلفة ثم اسيييتعلم منهما عن م ا  أخوتهما ولما عرفه اسيييتحضيييرهم   الذي عذبهما بأنواع
وأمهم أيضا فأمر أ  يعصر الخمسة في المعصرة ولما لم ينلهم آذى أخرجهم وألقاهم في أتو  النار 
ثالثة أيام وثالث ليال ثم طرحهم في مسيييتوقد حمام وأخيرا وضيييعهم على أسيييرة من الحديد السيييأخن 

كا  الرب يقويهم ويشفيهم ولما تعب الوالي من تعذيبهم أرسلهم إلى الملك فعذبهم    وفي هذه جميعها
هو أيضيا وكانت أمهم تعزيهم وتصيبرهم فانتهرها الملك فلعنته في وجهه ولعنت أوثانه النجسية فأمر  
بقطع رأسيييها ونالت إكليل الشيييهادة . وبقي جسيييدها مطروحا لم يجسييير أحد أ  يدفنه وكا  القديس 

صرخ في أثناء ذلك قائال : " يا أهل هذه المدينة أليس بينكم أحد ذو رحمة فيستر جسد هذه  قزما  ي
 األرملة العجوز ويدفنها ؟ " عند ذلك تقدم بقطر بن رومانوس وأخذ الجسد وكفنه ثم دفنه . 

ولما علم الملك بما عمل بقطر أمر بنفيه إلى ديار مصر وهناك نال إكليل الشهادة وفي الغد أمر  
لملك بقطع رؤوس القديسين قزما  ودميا  وأخوتهما . فنالوا إكليل الحياة في ملكوت السموات .  ا

وبعد انقضاء زما  االضطهاد بنيت لهم كنائس عديدة أظهر الرب فيها آيات وعجائب كثيرة 
 شفاعتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 هإستشهاد القديس بطال  الطبيب ومن مع أبيب 19
وفي مثل هذا اليوم إسيييييييتشيييييييهد القديس الجليل مار بطال  الطبيب . ولد في بلدة تعميدو  من أب 
وثني اسيييمه أسيييطوخيوس وأم مسييييحية تدعي أونالة . فعلماه مهنة الطب وكا  بالقرب من منزلهم  
 قس فكا  كلما عبر بطال  أمامه يتأمل اعتدال قوامه وكمال عقله وكثرة علمه ويتحسييير عليه لبعده
عن هللا وكا  يطلب من هللا في صيييييالته أ  يهديه ويرشيييييده إلى طريق الخالص . ولما اكثر الطلبة 
والسييؤال إلى هللا من أجله ، أعلمه الرب في رؤيا أنه سيييؤمن على يديه . ففرح بذلك وصييار يحادثه  

ن له شيرف  كلما اجتاز به إلى أ  تم نت عري المودة بينهما . فعرفه القس فسياد عبادة األصينام وبي
ديانة السييييد المسييييح وأفضيييلية حياة تابعيها ، وأ  الذين يؤمنو  بالمسييييح تجري على أيديهم آيات  
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وعجائب فلما سيمع بطال  الطبيب فرح واشيتهي أ  يعمله لي مل له قصيده في الطب ففي أحد األيام 
ذي قاله لي " لدغت حية إنسييييانا وظلت قائمة تحته . فقال في نفسييييه " أجرب تعليم القس معلمي ال

أ  آمنت بالسييييد المسييييح تصييينع آيات وعجائب " ثم أقترب من ذلك اإلنسيييا  وصيييلى صيييالة طويلة  
طالبا من السييييييد المسييييييح أ  يظهر قوته في إبرائه وفي قتل الحية لئال تؤذي آخرين . وعند فراغه  

وتعمد على يده  من صالته قام الرجل سالما ، وسقطت الحية ميتة . فازداد إيمانا ومضى إلى القس  
وظل يمارس مهنة الطب . وحدث أ  جاءه رجل أعمي ليداويه فطرده أبوه فسييأله القديس : من هذا 
اليذي طلبني ؟ " فيأجيابيه : أنيه اعمي ليس ليك في شيييييييييفيائيه حيلية . فيدعياه القيديس وسيييييييييأليه هيل إذا 

. ثم وضيع يده  أبصيرت تؤمن باإلله الذي ابرأ عينيك ؟ فقال له : نعم . فصيلى القديس صيالة عميقة  
على عيني األعمى وقال له : باسييم المسيييح أبصيير . فأبصيير للوقت , وآمن بالسيييد المسيييح . فلما  

 رأى أبوه ذلك آمن هو أيضا . فأحضرهما القديس إلى القس فعمدهما . 
ولما تنيح أبوه حرر عبيده ووزع كل ماله على المساكين وصار يداوي المرضى بدو  أجر ويطلب 

  بالمسيح ، فحسده األطباء وسعوا به وبالقس وبجماعة كثيرة كانوا قد آمنوا لدي منهم اإليما
الملك . فاستحضرهم وهددهم بالتعذيب ا  لم ي فروا بالسيد المسيح . وإذ لم ي ترثوا بتهديده عذبهم 

يه  كثيرا ثم قطع رؤوسهم أما القديس فقد بالغ في تعذيبه بأ  ألقاه لَلسود فلم تؤذه وكا  الرب يقو 
 ويشفيه . ثم آمر أخيرا بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة . صالته تكو  معنا . آمين 

 إستشهاد القديس أنبا بضابا ورفيقيه
م وهي السييينة األولي للشيييهداء إسيييتشيييهد القديس العظيم األنبا    284في مثل هذا اليوم من سييينة 

بضييابا الملقب بالجوهري أسييقف مدينة قفط بالصييعيد . وزميليه األبوين القس إندراوس ابن خالته ، 
والقيديس خريسيييييييييتوذللو في أييام الوالي أرييانوس وعهيد اإلمبراطور دقليدييانوس . وليد هيذا القيديس 
العظيم في مدينة أرمنت مركز األقصييير بمحافظة قنا ، من أبوين مسييييحيين ربياه التربية المسييييحية  
منذ نعومة أظفاره . وكانت لوالدته شقيقة رزقت بغالم أسمته إندراوس ، وقد تربي هذا الغالم التربية  

 فا على مطالعة  المسييحية الحسينة فتألقت نفسيه مع ابن خالته بضيابا وتحالفا على ترك العالم . فع
الكتب الدينية التي شييييغفا بها فاتسييييعت مداركهما وأصييييبح كل منهما حجة زمانه في الورع والتقوى  
ولما بلغ بضييييابا العاشييييرة من عمره كا  حافظا ألكثر الكتب الدينية والتعاليم الروحية وكا  أندراوس  

ليك كيا  الروح القيدس ينطق  يع ف معيه على قراءة الكتياب المقيدس ومطيالعية كتيب الوعظ والتعليم وبيذ
على فمهما وكانا يصييييوما  يومين أسييييبوعيا بال طعام وال شييييراب وإذا أكال فانهما ال يتنأوال  سييييوي 

 الخبز والملح مع مداومة الصالة ليال ونهارا . 
وذات يوم بينميا كيانيا يفكرا  في العيالم البياطيل وأتعيابيه الكثيرة ومليذاتيه ومصيييييييييائبيه العيدييدة ، إذ بهميا  

  على ترك اآلهيل واألقربياء واالعتكياف في م يا  بعييد عن األنظيار فيذهبيا إلى الجبيل الشيييييييييرقي  يعزميا
فوجدا هناك القديس أنبا إيسياك في الموضيع الذي تعبد فيه بعده القديس أنبا بالمو  . فعزاهما هذا 
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دا في م يا   القيديس وقواهميا على احتميال المتياعيب لينياال الحيياة األبيديية ثم بياركهميا وأمرهميا أ  ينفر 
آخر يسييييتطيعا  فيه أ  يقضيييييا كل الوقت في العبادة ثم قال لَلنبا بضييييابا : " سييييوف يا بني ترعي  
قطيع المسيييح وتحل بك أتعاب وشييدة واضييطهادات عظيمة " . وقال ألندراوس " وأنت أيضييا سييتنال  

صيييييييييومعية للعبيادة إكليال معيدا ليك بعيد الجهياد " ثم فيارقياه وذهبيا إلى الجهية الغربيية حييث بنييا لهميا  
والنسيك ، وكانت لهما دراية تامة ومهارة فائقة بنسيخ الكتب المقدسية نظير مبالغ قليلة ليقضييا منها  
حاجاتهما ويوزعا الباقي على البؤسياء والمسياكين . فسيمع بخبرهما أسيقف تلك البالد فحضير إليهما  

با  إلى كنيسييية في إحدى ورسيييم القديس األنبا بضيييابا قسيييا ، والقديس إندراوس شيييماسيييا وكانا يذه
الميد  القريبية منهميا مرة كيل أربعين يومًيا الداء الخيدمية الكهنوتيية . وفي أحيد األييام دخال الكنيسييييييييية  
ووقف القديس األنبا بضيابا إجالال واحتراما . وفي أثناء ذلك كا  األسيقف جالسيا على كرسييه ينظر  

مع كالبدر والنور يسيييييطع منه وعلي  إلى القديس بضيييييابا وكم كانت دهشيييييته إذ رأى وجه القديس يل
رأسييه شييبه إكليل من الذهب المرصييع بالجواهر الثمينة فأمر األسييقف أ  يؤتي بهذا القديس ورفيقه  
إندراوس وعندما قدما إليه حبب إليهما أ  يم ثا عنده فرفض أنبا بضييييييابا مفضييييييال حياة الصييييييحراء 

راوس فقيد قبيل اإلقيامية تحيت رعيايية الجرداء عن اإلقيامية تحيت رعيايية األسيييييييييقف . وأميا القيديس إنيد
األسيقف . وعاد القديس بضيابا إلى قاليته وهو يب ي ب اء مرا ويقول : " أطلب إليك يا سييدي يسيوع 
المسيييح أ  تجعل هذا الموضييع م رسييا لك يذكر فيه اسييمك إلى األبد " . ثم ترك هذا الم ا  وذهب  

إلى القالية في طلب القديس فلم يجده  إلى جهة أخرى بعيدة عنه وبعد أيام أرسيييييل األسيييييقف رسيييييوالً 
فبني األسييقف كنيسيية على اسييم هذا القديس وكرسييها في اليوم الثالث عشيير من شييهر كيهك . وأما  
القديس فكا  يحضير إلى الكنيسية من طريق آخر ضييق في الصيحراء الداء الصيالة وكانت تتم على 

 يديه أثناء ذلك آيات ومعجزات كثيرة ويزداد نعمة وبركة . 
ولما ذاع صييييته وعظم اسيييمه حضييير إليه الناس من كل فج وصيييوب فكا  يشيييفيهم من أمراضيييهم 
الجسييدية والروحية . وطلب الشييعب من األسييقف األنبا تادرس قائلين : " نسييألك يا أبانا أ  تحضيير  
لنيا القيديس بضيييييييييابيا لنتبيارك منيه ، وليم يث عنيدنيا ميدة من الزميا  " فيأجياب طلبهم وذهيب إلى بليدة 

مركز نجع حمادي . ولما وصيل إلى البلدة إذا برجل اسيمه يوحنا كانت له أبنه وحيدة جميلة   بهجورة
المنظر فاغتاظ جيرانها من أبيها ، واسييتعملوا ضييدها السييحر ألنهم طلبوا من أبيها أ  يزوجها البن  

ا ولما  لهم فلم يقبل ولكن القديس األب بضيابا صيلى عليها فرجعت إلى حالتها وأبطل هللا السيحر عنه
رأى أهلها شييفاء ابنتهم على يدي هذا القديس أتوا وسييجدوا أمامه وقبلوا يديه شيياكرين له صيينيعه . 
فقال لهم القديس : سيبحوا هللا واشي روه أل  النعمة التي شيفت ابنتكم ليسيت مني ألني ضيعيف من  

 ذاتي " وأما هم فمضوا متهللين فرحين . 
ولما كا  يوم األحد والشيعب مجتمع في الكنيسية قدموا القديس إلى األسيقف فرقاه قمصيا . ثم م ث  
عند األسييييييقف في ضيييييييافته مدة تسييييييعة أيام ورجع إلى الجبل . وصييييييارت تتم على يديه العجائب 
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والمعجزات حتى ذاع خبره في جميع أنحاء الوجه القبلي . وبعد ذلك تنيح أسييييييقف قفط فاجتمع أهل  
د وقرروا تذكية األب بضيييابا أسيييقفا م انه وتقدموا للبابا بطرس األول خاتم الشيييهداء والبطريرك  البال

السييابع عشيير ليرسييمه أسييقفا عليهم فظهر للبابا مالك الرب في رؤيا قائال له : " اذهب إلى الصييعيد 
د يطلع األعلى واحضييير القمص بضيييابا وارسيييمه أسيييقفا على مدينة قفط أل  الرب قد أختاره " وما كا

الفجر حتى جاءت إلى البابا وفود المؤمنين طالبين منه أ  يعين األب الم رم بضيييابا أسيييقفا فأرسيييل  
البابا أربعة من الكهنة بخطاب للقديس فلما وصييلوا تسييلم منهم الخطاب وقرأ فيه ما نصييه : " يقول  

ديس بضيييابا اإلنجيل المقدس من سيييمع منكم فكأنه سيييمع مني ومن جحدكم فقد جحدني " فب ى الق
ب اء مرا وقال " الويل لي أنا المسييي ين الخاطئ ال  الشييييطا  يريد هالكي " ثم صيييلى قائال : " لتكن 
مشيييييئتك يارب ال مشيييييئتي فأنت تعلم أني ضييييعيف وإنسييييا  عاجز وليس لي قدره على هذا األمر " 

و  لي و  علي م أسيقفا " فأخذه الرسيل وأنزلوه في السيفينة إلى البابا فقال البابا لرعيته : " من تختار 
فأجاب الجميع بصيوت واحد قائلين " األب بضيابا ألنه مسيتحق هذه الخدمة الشيريفة " . عندئذ أخذه 
البابا ورسييييمه أسييييقفا على كرسييييي قفط وفيما هو يضييييع عليه يده إذ صييييوت من السييييماء يقول : " 

يام ، نأول في أثنائها  مسيييتحق مسيييتحق أ  تنال هذا المنصيييب وم ث األنبا بضيييابا عند البابا عدة أ
الشيعب من جسيد المسييح ودمه وعندما وضيع يده على الكأس ليرشيم الجسيد بعالمة الصيليب تحول  
الخمر دميا . فتعجيب البيابيا ونظر إلى القيديس وقيال ليه : " بيالحقيقية أنيت مختيار من هللا " وبعيد أ  

ة شيييراعية بها رجل مقعد ال  أكمل األنبا بضيييابا خدمة اليوم ، اسيييتأذ  للسيييفر إلى بالده فركب سيييفين
يسييييييتطيع المشييييييي منذ اثنين وعشييييييرين سيييييينة واذا برجل القديس تنزلق وتدوس رجلي ذلك المقعد 
فتشيييددت ركبتاه ووثب في الحال وهو يسيييبح هللا والذين كانوا في تلك السيييفينة طلبوا إليه أ  يذكرهم 

 في صلواته ويباركهم . 
ولما وصيييلوا بالدهم سيييالمين ، خرج جميع الشيييعب وحصيييلت على يديه عدة معجزات أثناء سيييفره . 

الخاضييع لذلك الكرسييي وبأياديهم الشييموع والصييلبا  والمجامر وأغصييا  الزيتو  وسييعف النخيل ثم  
أدخلوه البيعة . ولما جلس على كرسيييييي األسيييييقفية عاش زاهدا كما كا  أوال حتى أنه كا  يواصيييييل  

ولباسيييه نسييييج من الشيييعر وكا  يأتي بالمعجزات الليل بالنهار مصيييليا وكا  طعامه الخبز والملح ،  
واآليات العجيبة . ولما أثار دقلديانوس اإلمبراطور الروماني االضييييييطهاد على المسيييييييحيين حضيييييير 
الوالي أريانوس إلى الصعيد وقبض على المسيحيين وزجهم في أعماق السجو  وأذاقهم من العذاب 

خبر القديس أنبا بضييابا غار غيرة روحية وقال : " أشيي اال وألوانا حتى وصييل إلى إسيينا . فلما بلغ ال
أيصييييح لي أ  أم ث في هذا الم ا  وأخوتي المسيييييحيين يالقو  من العذاب ما ال يحتمل كال . البد  
لي أ  أذهب هناك و أموت ضييييحية اإليما  " وبعد ذلك دعا الشييييعب وأقامقد سييييفك دما فيقطع ذلك 

ذ يعظهم قائال : " يلزم م أيها األبناء أ  تسييتشييهدوا  االنسييا  من شييعبهلهم من األسييرار المقدسيية أخ
على اسييم المسيييح وال تخافوا من النيرا  الملتهبة وأسيينة الرماح المفزعة ولمعا  السيييوف المسييلولة 
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على رقاب م كما يلزم م أيضيا أ  ترحموا الفقير وتعزوا الحزين وتواظبوا على الصيالة والصيوم ألنهما  
كم أ  تتغلبوا على العقبات وتطاردوا الشيطا  الذي يود أ  يضعف إيمانكم  القوة التي بواسطتها يم ن

بالسيييد المسيييح . وها أنا يا أبنائي أقول لكم ما حدث لي ، لقد عذبني الشيييطا  عشييرة أيام متتالية  
وقد تغلبت عليه بقوة الصيييالة والصيييوم لقد قال السييييد له المجد : " اسيييهروا وصيييلوا لئال تدخلوا في  

واسييتمر هذا األسييقف بعظ شييعبه ويقويه مسييتعينا بآيات الكتاب وتعاليم الرسييل . وبعد ذلك تجربة " 
رشيييييمهم بعالمة الصيييييليب المقدس وباركهم وودعهم قائال : " سيييييوف أذهب لإلسيييييتشيييييهاد على يد  
أريانوس الوالي " فب ى الشيييعب وناحوا على فراقه فعزاهم وقواهم وبعد ذلك تركهم ومضيييى إلى مدينة  

ا  يصييحبه األب المبارك القس إندراوس واألب خريسييتوذللو فالتفت إليهما األب األسييقف  إسيينا . وك
وقال لهما : " إلى أين تمضييييييا  ؟ فقاال له أننا نمضيييييي معك لنموت حبا في المسييييييح " فشيييييخص 
األسيييييييييقف إليهميا فرأى نعميا هللا قيد حليت عليهميا ووجههميا يلمع كيالبيدر . فقواهميا وأمرهميا أ  يثبتيا  

يما  بالمسييح وقال لهما : " أني في هذه الليلة نظرت وإذا بمالك معه ثالثة أكاليل فقلت له على اإل
 لمن هذه ؟ فقال لك واحد والبن خالتك واحد ولخريستوذللو واحد واآل  هلم بنا نمضي إلى إسنا 
من  وبعد ذلك التقي بهم القديس بنيامين فحياهم . ولما وصيييييلوا إسييييينا رأوا جموعا من المسييييييحيين  

أسيياقفة وقسييوس وشييمامسيية ومؤمنين يعذبو  وسييمع الوالي بخبر قدومهم فاسييتحضييرهم وأمرهم أ  
يبخروا لآللهة فغضييبوا وصييرخوا قائلين : " نحن مسيييحيو  وال نخشيياك أيها الملك الكافر ، وال نعبد  

شييء  تلك اآللهة النجسية التي صينعت بأيد بشيرية وأما إلهنا الذي نعبده فهو في السيماء خالق كل 
ب لمة قدرته ما يري وما ال يري الذي له المجد والكرامة والسييييييجود مع أبيه الصييييييالح والروح القدس 
اآل  وكيل أوا  والي دهر اليداهرين آمين " فلميا سيييييييييمع الوالي منهم هيذا الكالم ورأى ثبياتهم أمر أ  

ثناء عذابهم تؤخذ رؤوسهم بحد السيف وفي ذاك الوقت وقف األسقف بضابا ينظر إلى المسيحيين أ
واذا به يري بعين اإليما  مالئكة تنزل من السيييماء وفي أيديهم أكاليل من نور يضيييعونها ويرفعونها  
إلى السييماء ب رامة ومجد عظيمين . فتقدم األسييقف ومن معه وصيياحوا قائلين : " نحن مسيييحيو   

ين أنتم " ثم سيييييأل نؤمن بيسيييييوع المسييييييح رب كل الخالئق واله كل قدرة " فقال لهم الوالي : " من أ
األب األسييقف عن اسييمه فأجابه قائال : " أنا الحقير بضييابا " فأجابه : " أظن أنك أسييقف تلك البالد 
ولكن أعجب كيف تجاسيييييييرت بهذا الكالم : ألم تخش بطشيييييييي وتهاب عظمتي وسيييييييلطاني ؟ ألم تر  

شييييجاعة قائال : " ألم  العذاب المعد ألولئك الذين يعترفو  بهذا االسييييم ؟ " عندئذ أجابه القديس ب ل
تسيييمع قول الكتاب على لسيييا  سييييدي يسيييوع المسييييح : كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا 

( ، فآلجل هذا الوعد نعترف بإلهنا 33و    32:    10أيضييييييييا به قدام أبي الذي في السييييييييموات )مت  
م ينجح في أ  يثنيه  يسييوع المسيييح إلى النفس األخير " ثم أخذه الوالي تارة باللين وأخري بالشييدة فل

عن عزمه وعن إيمانه فوضيييعه في أحد السيييجو  فلما أبصيييره القديسيييو  سيييلموا عليه وقالوا له : " 
أغليب لنيا هذا الوالي ألنك أعطييت الغلبية من رب الجنود " وبينميا هم كذلك يتحيدثو  بعظيائم هللا ، إذا 
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الجليل . لتفرح نفسيييك اليوم فقد   برئيس المالئكة ميخائيل يظهر لَلسيييقف قائال : " السيييالم لك أيها
قبل هللا جميع أتعابك وزهدك وجهادك في سبيل الدين وسوف تنال ثالثة أكاليل األول لتعبدك ونس ك  
منذ صييييغرك . والثاني تكلل به ب ل مجد وكرامة لتحظي باألمجاد السييييماوية " . وصييييعد المالك فقام 

د طلبتي أمامك ، ولتشييتمها رائحة بخور  القديس وصييلى : " اسييمعني أيها اآلب ضييابط الكل ولتصييع
فترضيي عنا . أسيألك أيها اآلب من أجل شيعبك وقديسييك ، الذين يصينعو  رحمة مع المسياكين أ  
تقبل نفسيييييييي كوديعة بين يديك ألحظى بأمجادك األبدية أل  لك المجد والعز واإلكرام والسيييييييجود مع  

 أبيك الصالح والروح القدس إلى األبد ، آمين . 
انتهي من طلبتيه رأى الرب اإلله المخلص وحوله المالئكية آتييا ليعزيه قائال : " العزاء يا حبيبي  ولميا  

بضيييييابا . هوذا أنا معك " ثم صيييييعد الموكب البهي إلى السيييييماء . وفي الصيييييباح أمر الوالي بإخراج  
" نحن  الجميع إلى الموضيييع الذي اجتمع فيه أهل المدينة . فلما نظروا القديسيييين صيييرخوا قائلين :

مسييحيو  نؤمن باله واحد أنه أنبا بضيابا " فاغتاظ الوالي واحضير القديس ومن معه وأمر أ  تقطع  
رؤوسيهم بالسييف فسيألت الدماء أنهارا وحصيدت األرواح جهارا حتى صيار الفضياء مملوءا بالمالئكة  

اوس وخريسيتوذللو  األطهار يرحبو  بأرواح هؤالء القديسيين األبرار ونال القديس بضيابا والقديس إندر 
أكاليل الحياة األبدية . وقامت الملكة والدة اإلمبراطور قسطنطين الصغير بتجديد كنيسة هذا القديس 

 بعد أ  هدمت في عصر دقلديانوس الطاغية . 
 بركاتهم المقدسة تكو  مع جميعنا . آمين 
 85نياحة البابا يوأنس العاشر البطريرك ال 

م ( تنيح البيابيا يوأنس العياشييييييييير  1369يوليية    13ش )   1085وفي مثيل هيذا اليوم من سييييييييينية  
الشيهير بالمؤتمن الشيامي ، وهو من دمشيق الشيام . وكا  عالما فاضيال تولى في    85البطريرك أل 

 ش 1079بشنس سنة  12
م ( وجلس على الكرسيييي مدة سيييت سييينوات وشيييهرين وسيييبعة أيام وتنيح    1363مايو سييينة   7)  

 ا  الخراز . ودفن بمصر القديمة بجوار سمع
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 مذبحة إسنا
م ( كانت المذبحة الكبرى في مدينة إسنا   303للشهداء )  19في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

وذلك لما حضر أريانوس والي أنصنا إلى إسنا وسمع به الشعب اجتمعوا جميعا كبارا وصغار 
وصلوا صالة الش ر ثم صعدوا إلى جبل أغاثو  حيث كا  عيد األنبا  وخرجوا إلى باب المدينة

إسحق السائح وكا  األنبا أمونيوس أسقف إسنا مقيما في قاليته في الجبل فاستقبلهم ووعظهم  
أ  يثبتوا على اإليما  وأوضح لهم األمجاد السماوية واألكاليل النورانية المعدة للشهداء والقديسين  

يل كله في الصالة والتسبيح وفي الصباح أقام األنبا أمونيوس القداس وناول  . سهروا جميعا الل
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الشعب من األسرار المقدسة وبعد القداس وصل الوالي فصرخوا جميعا نحن مسيحيو  نؤمن بربنا  
يسوع المسيح فأمر الوالي جنوده أ  يقتلوهم بالسيوف والرماح فأكملوا شهادتهم ونالوا األكاليل 

ني على اسمهم دير الشهداء في م ا  إستشهادهم مازال قائما حتى اآل  ، بركة السمائية . وب
 صلواتهم فلتكن معنا آمين . 

 إستشهاد القديس مرقوريوس و أفرام بأخميم أبيب 30
في مثل هذا اليوم إسيييييييتشيييييييهد القديسيييييييا  الجليال  مرقوريوس و أفرام كانا أخوين بالروح وقريبين  
بالجسيد وقد ولدا بأخميم . ثم ترهبا في أحد أديرة الصيعيد ، وم ثا فيه مدة عشيرين سينة . ولما أثار 

ذكسيييين  العدو االضييطهاد على الكنيسيية األرثوذكسييية ودخل األريوسيييو  ليقدسييوا على مذابح األرثو 
تقدم هذا  القديسييييييييا  إلى الهي ل ورفعا الخبز والخمر من على المذبح وقاال : من ال ي و  معتمدا  
باسييييم الثالوث األقدس ال يحق له أ  يقدم قربانه إال على مذابح األوثا  " فأمسيييي هما األريوسيييييو   

 وضربوهما ضربا مبرحا حتى أسلما روحيهما بيد الرب وناال إكليل الشهادة 
 تهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمينصال 

 إستشهاد جنود الملك داكيوس بأفسس فى القر  الثالث الميالدى )أهل الكهف ( مسرى 20
م إسيييييتشيييييهد الفتيا  السيييييبعة القديسيييييين الذين من أفسيييييس :   252في مثل هذا اليوم من سييييينة  

و  ، قسييطنطين ، وكانوا من  م سيييموس ، مالخوس ، مرتينيانوس ، ديوناسيييوس ، يوحنا ، سييرابي
جنيد المليك داكيوس وقد عينهم لمراقبية الخزينية الملكيية ، ولميا آثار عبيادة األوثا  وشيييييييييي بهم لديه  
فالتجأوا إلى كهف خوفا من أ  يضيييعفوا فينكروا السييييد المسييييح . فعلم الملك بذلك وأمر بسيييد باب 

نقش سييييييرتهم على لوح من نحاس الكهف عليهم وكا  واحد من الجند مؤمنا بالسييييييد المسييييييح . ف
وتركه دأخل الكهف . وه ذا أسلم القديسو  أرواحهم الطاهرة . وأراد هللا أ  ي رمهم كعبيده األمناء . 
فأوحى إلى أسييييييقف تلك المدينة عن م انهم . فذهب وفتح باب الكهف فوجد أجسييييييادهم سييييييليمة . 

وكيا  ذليك في عهيد المليك وعرف من اللوح النحياس أنيه قيد مضيييييييييى عليهم نحو ميائتي سييييييييينية .  
ثاؤذوسيييييوس الصييييغير كما عرفوا من قطع النقود التي وجدوها معهم وعليها صييييورته أنهم كانوا في  

 أيام داكيوس 
 صلواتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

إليه، قد   أعلموا إ  الرب قد جعل باره عجبًا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت  ال  -:(8,3:  4)مز  مزمور العشية
 ال ارتسم علينا نور وجهك يارب، أعطيت سرورًالقلبي. هلليلويا

كم  ا ع د ئدب ظذاي م /د   ت د يدب اط ددددددددددددددذد ا  ف د يوا  مو ون ه  مي م ا  = إعلموا أ  الرب قيد جعيل بياره عجبياً 
 طلت  يب  و م  ا ع  ئب ظذاي  ا مجس د اطم  س ا و / ئسذم 

 ياون اط ذ ا  ووجوهم تلرع يوقًا ف  يوا = قد إرتسم علينا نور وجهك
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  ع  ل آالث اط  اب   ن هللا  را ءلو/ذم فاحً  = أعطيت سرورًا لقلبي
  -(:33-24:10إنجيل العشية )مت

 ليس التلميذ افضل من المعلم و ال العبد افضل من سيده.  -24 "
يت بعلزبول فكم بالحري اهل ي في التلميذ ا  ي و  كمعلمه و العبد كسيده ا  كانوا قد لقبوا رب الب  -25 

 بيته.
 فال تخافوهم ال  ليس م توم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف.  -26 
 الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور و الذي تسمعونه في االذ  نادوا به على السطوح. -27 
خافوا بالحري من الذي  و ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسد و لكن النفس ال يقدرو  ا  يقتلوها بل   -28 

 يقدر ا  يهلك النفس و الجسد كليهما في جهنم. 
 اليس عصفورا  يباعا  بفلس و واحد منهما ال يسقط على االرض بدو  ابي م. -29 
 و اما انتم فحتى شعور رؤوس م جميعها محصاة.  -30 
 فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة.   -31 
 اس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات.فكل من يعترف بي قدام الن  -32 
 "و لكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات -33 

فحتى شييييييعور  اطسدددددددد   سدددددددد ق ومخ اي  ب آلالث اطت  يواجذذ  ف  ه ه اطال ة وط /ه  ارئ//  ب / يته ه/  و/ ط ددددددددذ ا    
 تخافوا. أنتم أفضل من عصافير كثيرة.رؤوس م جميعها محصاة فال 

 
سيييبحوا الرب أيها الفتيا ، سيييبحوا السيييم الرب، لي ن اسيييم الرب مباركًا، من   "  -(:1:    112مزمور باكر )مز  

 "اآل  وإلى األبد. هلليلويا  
 اط ذ ا   سباون هللا علس اط  ص اط ي ي طوه = سبحوا

 
  -(:1:9-34:8إنجيل باكر )مر

 (38-34:8)مر
 دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  و  -34"
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها.  -35 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه.  -36 
 النسا  فداء عن نفسه. او ماذا يعطي ا -37 
ال  من اسيييتحى بي و ب المي في هذا الجيل الفاسيييق الخاطئ فا  ابن االنسيييا  يسيييتحي به متى جاء   -38 

 "بمجد ابيه مع المالئكة القديسين. 
 (1:9)مر
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 " و قال لهم الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ملكوت هللا قد اتى بقوة  -1  " 
من يخزى أ  يعترف  مي  م ل آالث انسدددت دددذ د  =  من يريد أ  يأتي ورائي فلينكر نفسييه ويحمل صييليبه ويتبعني

 ه.بي وب المي.. فإ  إبن البشر أيضًا يستحي به متى جاء في مجد أبي
  -(:27-14:8البولس )رو

 ال  كل الذين ينقادو  بروح هللا فاولئك هم ابناء هللا.  -14 "
 اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب. -15 
 الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد هللا.  -16 
 فا  كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة هللا و وارثو  مع المسيح ا  كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه.   -17 
 فاني احسب ا  االم الزما  الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ا  يستعلن فينا.  -18 
 ال  انتظار الخليقة يتوقع استعال  ابناء هللا.   -19 
 يس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء.اذ اخضعت الخليقة للبطل ل -20 
 ال  الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد هللا.  -21 
 فاننا نعلم ا  كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى اال .  -22 
وقعين التبني  و ليس ه ذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا مت  -23 

 فداء اجسادنا.
 الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء ال  ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا.   -24 
 و لكن ا  كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.  -25 
لروح نفسه  و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن ا  -26 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 "و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة هللا يشفع في القديسين  -27 

إ  كنا أوالدًا فنحن ورثة أيضيييًا.. إ  كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضيييًا طر ذا ياترل آالث انسدددددت دددددذ د واطصدددددل ب؟ 
 .ينامعه.. مجد عتيد يستعلن ف

 
  -(:17-11: 2بط1الكاثولي و  )

 ايها االحباء اطلب الي م كغرباء و نزالء ا  تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس.  -11 "
و ا  تكو  سيرتكم بين االمم حسنة لكي ي ونوا في ما يفترو  علي م كفاعلي شر يمجدو  هللا في    -12 

 لتي يالحظونها.يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة ا
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ا  كا  للملك فكمن هو فوق الكل.  -13 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.  -14 
 ال  ه ذا هي مشيئة هللا ا  تفعلوا الخير فتس توا جهالة الناس االغبياء.   -15 
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 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد هللا. -16 
 "اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا هللا اكرموا الملك  -17 

فرا هو  سددددت    ط ددددذواته  . إبتعدوا عن الشيييهوات الجسيييديةم  ث اء   د اطر  ة ط/  فل/اترل من يصددددلب مهوائ/    
مي =  فإخضييعوا لكل ترتيب بشييرى ث انسددددت ددددذ د  والحا ءول اطاسددددول: علله من ال    ً ي سدددده بأيه سددددلاترل آال

 طلرلوك واطاوس    و  ن ه ا عا اطرلوك اط يا  ضاذ ون اطرسلال  
 

  -(:20-11:19اإلبركسيس )أع
 و كا  هللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة.  -11 "
حتى كا  يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح   -12 

 الشريرة منهم.
فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ا  يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع   -13 

 قائلين نقسم عليك بيسوع الذي ي رز به بولس. 
 نين لس اوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. و كا  سبعة ب   -14 
 فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و بولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم.   -15 
فوثب عليهم االنسا  الذي كا  فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت    -16 

 عراة و مجرحين.
ذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم و  و صار ه  -17 

 كا  اسم الرب يسوع يتعظم. 
 و كا  كثيرو  من الذين امنوا ياتو  مقرين و مخبرين بافعالهم.   -18 
انها  و كا  كثيرو  من الذين يستعملو  السحر يجمعو  الكتب و يحرقونها امام الجميع و حسبوا اثم  -19 

 فوجدوها خمسين الفا من الفضة. 
 "ه ذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة  -20 

 ك ن هوطج    ص/ع ع  ئب  ء اة حتس  ا اط اق اطت  علس جس ه
 هوطج  اترل صل بً  ف  جس ه  ع  ل  اانته   1
كر  ح    ع  ئب  ا اط اق اطت  علس جس  هوطج، ح    ع  ئب  ا مجس د ءز  ن ود ل ن و/قل     2

اط ذ ا   
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اليوم الرابع والعشرو  من شهر هاتور         
 تذكار األربعة والعشرين قسيس الغير متجسدين

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية: 
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 البولييييييييييييييييييييس:

 (8: 96)مز
 (30-25:11)مت
 (1: 137)مز
 (8-1:12)مت

 (2:6-17:5تي1)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:    إنييييجييييييييييل 

 (14-1:5بط1)
 (12-6:15)أع
 (13,12,7: 131)مز
 (17-1:1)يو

 
 

  -(:17-1:1إنجيل القداس )يو
 في البدء كا  الكلمة و الكلمة كا  عند هللا و كا  الكلمة هللا. -1 " 
 هذا كا  في البدء عند هللا. -2 
 كل شيء به كا  و بغيره لم ي ن شيء مما كا . -3 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه.  -5 
  اسمه يوحنا.كا  انسا  مرسل من هللا -6 
 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. -7 
 لم ي ن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
 كا  النور الحقيقي الذي ينير كل انسا  اتيا الى العالم.  -9 
 كا  في العالم و كو  العالم به و لم يعرفه العالم. -10 
 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله.  -11 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ا  يصيروا اوالد هللا اي المؤمنو  باسمه.   -12 
 الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من هللا. -13 
 و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا.  -14 
 شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ا  الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كا  قبلي. يوحنا   -15 
 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة.  -16 
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 "ال  الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا  -17 
ا منطل  اطرسددلح ومن  ل شددئ به   ن فذو خ طق  م  ث عظر  اءق/   واط  ددايا ءسددلسددً  تمام اط /لسدد  ه ا اط صددل ع

فت سد  اطرسدلح صد ق سد ب ها     من ملئه نحن جميعًا أخذنااط ل وخ طق اءق/   واط  داون ءسدلسدً    م يسدرع من 
 ك  اة ط/  

كهنتك يلبسيو  العدل، وأبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك، "  -(:13,12,7:  131مزمور إنجيل القداس )مز
 "سيحي، وعليه يزهر قدسي. هلليلويا  هيأت سراجًالم

ه ه ءيذم  ذ/   واط  ل مو اط ا إشددد قة ءيذم  ا     اهم صدددلوات/  اطت  يتم ت/م تذ  حتس  = كهنتك يلبسييو  العدل
 تم ث م  ث هللا  فصلوات/   م ف ذ   ا ض ف إ ر ن و ا ءلوب ي س  طذ   اب  ف  اط  طم وشذواته 

داود ق ز طلرسدددددلح ف اود هو مهو اطرسدددددلح ب ط سددددد  و/سددددد ب اطرسدددددلح ياا  =  كأبرارك يبتهجو  من أجل داود عبد
 مخ ي   ا  لئه وه ا س ب اط ذ   

 اطر   اط ي ظذا علس اءق/   واط  اون ءسلسً  هو  ا     هللا اط ي إي كج عل ذم = عليه يزهر قدسي
 

 هاتور 24   -السنكسار:
 الروحانيينتذكار االربعة والعشرين قسيسا  "

في مثل هذا اليوم تذكار األربعة والعشرين قسيسا غير المتجسدين كهنة الحق العالي الجالسين حول العرش ، 
الذين هم ارفع واعظم من جميع القديسين وكل طقوس الروحانيين ، لقربهم من هللا يشفعو  في البشر ،  

ذهب بأيديهم ، يرفعو  فيها الصلوات ويقدمو  لعزته تبارك إسمه صلوات القديسين كبخور في مجامر 
والصدقات التي تقدم إلى هللا ، كما يقول يوحنا اإلنجيلي في أبوغالمسيس ) سفر الرؤيا ( "بعد هذا نظرت وإذا 
باب مفتوح في السماء والصوت األول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائال اصعد إلى هنا فأريك ما ال بد إ  

في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلي العرش جالس وكا  الجالس في  يصير بعد هذا وللوقت صرت 
المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد وحول العرش أربعة  

وعشرو  عرشا ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلي رؤوسهم  
( ، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات   4 - 1:  4أكاليل من ذهب )رؤ 

 ( الذي على األرض يرفعونها إلى ضابط الكل" .   8:  5القديسين ) رؤ 
قال "وسمعت األربعة الحيوانات يسبحو  قائلين " قدوس قدوس قدوس الرب اإلله القادر على كل شئ الذي 

ما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وش را للجالس على العرش الحي إلى األبد كا  والكائن والذي يأتي" . وحين
اآلبدين ، يخر األربعة والعشرو  شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدو  للحي إلى ابد اآلبدين ويطرحو  

كل  أكاليلهم أما العرش قائلين " أنت مستحق أيها الرب إ  تأخذ المجد والكرامة والقدرة ألنك أنت خلقت 
األشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت " وإذا خرج ح م من لد  اإلله يخرو  ويسجدو  " قائلين عظيمة وعجيبة  
هي أعمالك أيها الرب اإلله القادر على كل شئ ، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين ، من ال نخافك يا 
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  أمامك ال  أح امك قد أظهرت " رب ويمجد اسمك ، ألنك وحدك قدوس ، ال  جميع األمم سيأتو  ويسجدو
 . 

 " لذا قد رتب معلمو الكنيسة هذا العيد تذكارا لهم ، شفاعتهم تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 
 إستشهاد األسقف نارسيس "

م أسييتشييهد األب القديس نارسيييس أسييقف سييلوكية  343للشييهداء سيينة    59في مثل هذا اليوم أيضييا من سيينة  
بالميصية فيما بين النهرين . في عهد سيابور الثاني ملك الفرس وإسيتشيهدت أيضيا معه الشيهيدة القديسية تكال 

 " . ومعهم نحو عشرين شهيدا ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .
 إستشهاد القديسة تكال  "

ف سييلوكية  م أسييتشييهد األب القديس نارسيييس أسييق343للشييهداء سيينة    59في مثل هذا اليوم أيضييا من سيينة  
بالميصية فيما بين النهرين . في عهد سيابور الثاني ملك الفرس وإسيتشيهدت أيضيا معه الشيهيدة القديسية تكال 

 " . ومعهم نحو عشرين شهيدا ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين .
 نياحة البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية  "

تنيح األب القديس بروكلس بطريرك   م  447للشيييييييييهداء سييييييييينة    163في مثل هذا اليوم أيضيييييييييا من سييييييييينة  
م نشيييأ على حياة التقوى ولعلمه ومعرفته احبه    390القسيييطنطينية ولد هذا القديس بالقسيييطنطينية نحو سييينة  

الشيعب ورسيم كاهنا . ثم رسيمه البابا سييسيينيوس تدخل اإلمبراطور ثيؤدوسييوس إلقامة السيطور بطريركا خلفا 
م الذي حرم نسيطور ثم أقيم م سييميانوس بطريركا  421أفسيس سينة  له .وكا  القديس بروكلس حاضيرا مجمع  

م فأجمع الكل على إختيار بروكلس بطريركا  434على القسيطنطينية خلفا لنسيطور ولم يدم طويال إذ تنيح سينة  
على القسيييييطنطينية وجاءته رسيييييائل تهنئة من البابا كيرلس األول عمود الدين وبقية البطاركة . اسيييييتلم عقب  

ت التي حدثت بعد قطع نسيييطور فعالج الموقف بح مة واتضييياع وقد حافظ هذا القديس على العقيدة االضيييطرابا
وكا  ي تب رسيائل رعوية لشيعبه موضيحا لهم فيها حقائق العقيدة السيليمة حاثا إياهم على التمسيك القديسيين 

نها " أنها تمثل دسيتورا باسييليوس الكبير وغريغوريوس النزينزي وقد مدح رسيائل القديس كيرلس الكبير وقال ع
كامال إليما  الكنيسييية الجامعة " وقال عن شيييخصييييته بأنه رجل مملوء تقوي متمر  ب مال في نظام الكنيسييية  
وحافظ القوانين بدقة . قام أيضييييييا هذا القديس بنقل جسييييييد القديس يوحنا ذهبي الفم من منفاه في كومانا إلى 

الزل أصييابت بعض البالد المجاورة له وبأبوة حانية قدم ألهل  كنيسيية الرسييل بالقسييطنطينية . حدثت في أيامه ز 
تلك البالد ما أم ن له من المساعدات وأكثر من النسك والصالة والصوم ليرفع هللا غضبه كما ذهب بنفسه إلى  
هذه األماكن وكا  يجول بين المنكوبين ويشييييييييياركهم في آالمهم إلى أ  رفع هللا التجربة . بعد أ  أكمل جهاده 

 " صالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .ال
  وهم طغر  سدر ئل  عظلر  اطم ق طذم عاوح ومك ط ل و    ا  تذكار األربعة والعشيرو  قسييسيًا غير المتجسيدين

  م  ون  /ذ  صلواي اطم  س ا  و ع  ل عظرتذم   ل ون مك ط لذم ويس  ون م  ث هللا 
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اسيييييييجدوا هلل يا جميع مالئكته، سيييييييمعت صيييييييهيو  ففرحت، وتهللت بنات   ال  -:(8:  96)مز العشيييييييية  مزمور

 الاليهودية، من أجل أح امك يارب. هلليلويا 
 (14:5إش قة طس ودهم هلل )قو= إسجدوا هلل يا جميع مالئكته

 اتذ  هلل اط /لس  ه  صذ ون اطت  ت اح طرا  صل  ءجلذ  ف  اطسر   ويارل صلو = سمعت صهيو  ففرحت
 

  -(:30-25:11إنجيل العشية )مت
في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخفيت هذه عن   -25 "

 الح ماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال. 
 نعم ايها االب ال  ه ذا صارت المسرة امامك.  -26 
كل شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف االبن اال االب و ال احد يعرف االب اال االبن و من   -27 

 اراد االبن ا  يعلن له. 
 تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال و انا اريح م.   -28 
 نفوس م.احملوا نيري علي م و تعلموا مني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة ل -29 
 "ال  نيري هين و حملي خفيف  -30 

اءق/ د   =  أخفييت هيذه عن الح مياء وأعلنتهيا لَلطفيال.. ال أحيد يعرف اآلب إال  اإلبن ومن أراد اإلبن أ  يعلن ليه
واط  دايا ءسدلسدً  هم اطاكر   وهم اطبسدا   اط يا   افون هللا وطذ ا  سد  ون طه ب طاغم  ا  ل عظرتذم  واطبسد ط   

  كون طل  ص ه ح واح   وه ح هؤال  هو     هللا فمط ه  من 
 

أعترف لك يارب من كل قلبي، ألنك اسييييييييتمعت كل كلمات فمي، أمام المالئكة  "   -(:1:  137مزمور باكر )مز
 "أرتل لك، وأسجد قدام هي لك المقدس. هلليلويا 

س قحرتك وء وطك طصددلوات  معتاح طك    قب عل=  أعترف لك يا رب من كل قلبي ألنك إسيتمعت كل كلمات فمي
 عا طايق ش  ع  اءق/   واط  اون ءسلسً   

 سأشتاك   ذم إذ مدق   عظم  ااحرك = أمام المالئكة أرتل لك وأسجد
 

  -(:8-1:12إنجيل باكر )مت
 في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تالميذه و ابتداوا يقطفو  سنابل و ياكلو . -1 "
   لما نظروا قالوا له هوذا تالميذك يفعلو  ما ال يحل فعله في السبت.فالفريسو -2 
 فقال لهم اما قراتم ما فعله داود حين جاع هو و الذين معه.  -3 
 كيف دخل بيت هللا و اكل خبز التقدمة الذي لم يحل اكله له و ال للذين معه بل للكهنة فقط. -4 
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 لسبت في الهي ل يدنسو  السبت و هم ابرياء.او ما قراتم في التوراة ا  الكهنة في ا -5 
 و لكن اقول لكم ا  ههنا اعظم من الهي ل. -6 
 فلو علمتم ما هو اني اريد رحمة ال ذبيحة لما ح متم على االبرياء. -7 
 "فا  ابن االنسا  هو رب السبت ايضا   -8 

ت/  هلل ط   تصددد ا  م وط   وه ا عرل  وهؤال  اءق/   واط  ددداون ءسدددلسدددً  عرلذم حرل صدددلوا=  أريد رحمة ال ذبيحة
 قحر  فذم ال  م  ون ذب ئح ط /ذم ب   عتذم ت ون صلوات/   م وط  ف احر/  هللا 

 
 -(:2: 6-17: 5تي1البولس )

 ( 25-17: 5تي1)
اما الشيوخ المدبرو  حسنا فليحسبوا اهال لكرامة مضاعفة و ال سيما الذين يتعبو  في الكلمة و   -17 " 

 التعليم. 
 ال  الكتاب يقول ال تكم ثورا دارسا و الفاعل مستحق اجرته.   -18 
 ال تقبل ش اية على شيخ اال على شاهدين او ثالثة شهود.   -19 
 لكي ي و  عند الباقين خوف. الذين يخطئو  وبخهم امام الجميع  -20 
اناشدك امام هللا و الرب يسوع المسيح و المالئكة المختارين ا  تحفظ هذا بدو  غرض و ال تعمل   -21 

 شيئا بمحاباة. 
 ال تضع يدا على احد بالعجلة و ال تشترك في خطايا االخرين احفظ نفسك طاهرا.   -22 
 ال تكن في ما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليال من اجل معدتك و اسقامك الكثيرة.   -23 
 خطايا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء و اما البعض فتتبعهم. -24 
 "واضحة و التي هي خالف ذلك ال يم ن ا  تخفى.كذلك ايضا االعمال الصالحة  -25 
 ( 2-1: 6تي1)
 جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل اكرام لئال يفترى على اسم هللا و تعليمه. -1 "
و الذين لهم سييييييادة مؤمنو  ال يسييييييتهينوا بهم النهم اخوة بل ليخدموهم اكثر ال  الذين يتشيييييياركو  في    -2 

 "هم مؤمنو  و محبوبو  علم وعظ بهذا    الفائدة
هم ف     هم  =  فليسييتحقوا كرامة مضيياعفة)مصددلذ  اطمسددور( ]إشدد قة طاق/   واط  دداون ءسددلسددً [     أما الشيييوخ

أناشييييييييدك أمام هللا ومالئكته  وف   ا تذم وشدددددددددددد  عتذم ع/   سددددددددددددتامون من ي ا ذم  والحا ءول هوطج اطاسددددددددددددول 
 وهم  /ذم = المختارين
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 -(:14-1:5بط1 و  )الكاثولي
اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ا    -1  " 

 يعلن.
 ارعوا رعية هللا التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط. -2 
 لرعية. و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة ل -3 
 و متى ظهر رئيس الرعاة تنالو  اكليل المجد الذي ال يبلى. -4 
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعض م لبعض و تسربلوا بالتواضع ال  هللا   -5 

 يقاوم المستكبرين و اما المتواضعو  فيعطيهم نعمة. 
 فتواضعوا تحت يد هللا القوية لكي يرفع م في حينه. -6 
 ملقين كل هم م عليه النه هو يعتني ب م.  -7 
 اصحوا و اسهروا ال  ابليس خصم م كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيما  عالمين ا  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 ي ملكم و يثبتكم    -10 

 و يقوي م و يم نكم. 
 له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. -11 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت الي م ب لمات قليلة واعظا و شاهدا ا  هذه هي نعمة هللا    -12 
 لحقيقية التي فيها تقومو .ا
 تسلم علي م التي في بابل المختارة مع م و مرقس ابني.   -13 
 "سلموا بعض م على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميع م الذين في المسيح يسوع امين  -14 

ويصددددددلون ع/ذم  ر     ل  واط /لسدددددد  ت/ شدددددد  اطاع ة بأن يذتروا هاع تذم  .. إرعوا رعية هللااطاسددددددول ي/ شدددددد  اطاع ة    
 اطمسور اءق/   واط  ايا 

 -(:12-6:15اإلبركسيس )أع
 فاجتمع الرسل و المشايخ لينظروا في هذا االمر. -6 " 
فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس و قال لهم ايها الرجال االخوة انتم تعلمو  انه منذ ايام قديمة   -7 

 كلمة االنجيل و يؤمنو . اختار هللا بيننا انه بفمي يسمع االمم 
 و هللا العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا ايضا.  -8 
 و لم يميز بيننا و بينهم بشيء اذ طهر بااليما  قلوبهم. -9 
 فاال  لماذا تجربو  هللا بوضع نير على عنق التالميذ لم يستطع اباؤنا و ال نحن ا  نحمله.  -10 
 رب يسوع المسيح نؤمن ا  نخلص كما اولئك ايضا.لكن بنعمة ال -11 
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فس ت الجمهور كله و كانوا يسمعو  برنابا و بولس يحدثا  بجميع ما صنع هللا من االيات و العجائب   -12 
 "في االمم بواسطتهم  

 ه/  يا  اطاع ة اءقض  ا، ف هلل ي ها ط/  مق/   وع اون ءسلسً  ف  اطسر    وي ها قع ة مقض  ا:
 )حل    كل اط /لس ( الرسل والمشايخ لينظروا في هذا األمر إجتمع  1
هللا ء دق من  ص/ع ع  ئب  ع   يتحدثا  بجميع ما صنع هللا من اآليات والعجائب في األمم بواسطتهم  2

قع ته اء /   ط اع   /لسته 
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اليوم الخامس والعشرو  من شهر هاتور         
 شهادة القديس مرقوريوس أبي سيفين

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية: 
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 البولييييييييييييييييييييس:

 (40,34: 17)مز
 (13-5:8)مت
 (4,33: 67)مز
 (12-4:12)لو
 (18-1:10كو2)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:    إنييييجييييييييييل 

 (11-1:4بط1)
 ( 12:13-25:12)أع
 (5: 44)مز
 (23-9:12)مت

 
 

  -(:23-9:12إنجيل القداس )مت
 ثم انصرف من هناك و جاء الى مجمعهم. -9 "
 و اذا انسا  يده يابسة فسالوه قائلين هل يحل االبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه.  -10 
فقال لهم اي انسا  منكم ي و  له خروف واحد فا  سقط هذا في السبت في حفرة افما يمس ه و    -11 

 يقيمه. 
 فاالنسا  كم هو افضل من الخروف اذا يحل فعل الخير في السبوت.   -12 
 نسا  مد يدك فمدها فعادت صحيحة كاالخرى. ثم قال لال   -13 
 فلما خرج الفريسيو  تشاوروا عليه لكي يهلكوه.   -14 
 فعلم يسوع و انصرف من هناك و تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا.   -15 
 و اوصاهم ا  ال يظهروه.  -16 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل.  -17 
 الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر االمم بالحق. هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي   -18 
 ال يخاصم و ال يصيح و ال يسمع احد في الشوارع صوته.  -19 
 قصبة مرضوضة ال يقصف و فتيلة مدخنة ال يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة.   -20 
 و على اسمه ي و  رجاء االمم.  -21 
 حتى ا  االعمى االخرس تكلم و ابصر. حينئذ احضر اليه مجنو  اعمى و اخرس فشفاه  -22 
 "فبهت كل الجموع و قالوا العل هذا هو ابن داود   -23 
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 [ اطرسلح      ص حب اط   اطل بس  واءعرس اطر /ون اءخار 1ه ا اني  ل يا  فله ]
 .ال يقصف قصبة مرضوضة.. حتى يخرج الحق إلى النصرة[ اطرسلح 2]                    

ط /لس  ه  ا  شذ ا  شذ وا طلاق بموة م  ث مب طاة وطم يذ هوا اط  اب ي  وه ا هو اط     اطاقلم  فم  اط وث تات ل ا
فتح اطرسدلح ع ويذم ف افوا اطاق و   ع دوا خاسدً  هل شدذ وا طلاق و   ع دي ي هم   بسد  هل م سدكوا بسدلف )كر  

حتى يخرج  تصدددددا اطاق علس اطب طل   معاس اطر ك سدددددلف طراءوقيور( هو سدددددلف  لر  هللا شدددددذ وا به طلاق وإي
م    ا إخت ق طايق اءو  ن وطايق  اب  حل ته فأي ا اطرسددلح فذو اطر /ون اءعرس اءخار    الحق إلى النصيرة

قصييييييبة  ذو اط   اطل بسددددددددد   واطرسدددددددددلح ياي  شددددددددد    ط ل ت/  ط/ ت ق اطاق وي دددددددددذ  طه وهو ال يتاك مح  حت لو   ن  
 .حتى يخرج الحق إلى النصرةوي اله ءوة  فتيلة مدخنةأو  مرضوضة

 
تقلد سيييييفك على فخذك، أيها القوى، بحسيييينك وجمالك، إسييييتله وانجح  " -(:5:  44مزمور إنجيل القداس )مز

 "واملك. هلليلويا  
ه ه ي وة عا اطرسددددلح مسدددد سددددً  اط ي حرل صددددل به  سددددلف   اج به اطاق إطس اط/صدددداة  =  تقلد سييييفك على فخذك

ح قب به اط دددلا ن  صدددلو/ً   وط ا ه ا فله تلرلح طلسدددلف اط ي معا ه اطر ك واط    إشددد قة ط سددد  اطرسدددلح اط ي  
طراءوقيور، هل ط ل  لر  حق شدددددذ دة طلرسدددددلح خاج   ا مح  اطم  سددددد ا اط دددددذ ا  دون خوح  ا مطم مو  وي  

 ف  ي  آال ذم ه  صل ب  ارلويه ف  مجس دهم شا    ع اطرسلح يصاة طلاق 
سدً  فذو اءهًا جر اًل  ا ه/  اطب دا فذو وح ه ه  خال   ط ا ه ه إشد قة  ه ه عا اطرسدلح مسد = بحسينك وجمالك

  7,   1:4+   14،  13:2+    15:1طل ر ل اط ي يااه هللا ف  تمو  اطم  سد ا وء وطذم طلصدل ب  اله  مي  جر ل ال )ي 
 +4:6  +6:7) 

  لوك ف هلل معاس ءوة طل س  اطضعلف واط   اطضعل   طل ذ ا  طلم وا م  ث = أيها القوي 
 طل ذ ا  طلم وا م  ث  لوك  

ه ه تم ل طل ددددذ ا  اط يا إسددددتلروا سددددلف اطاق  ا ي  اطرسددددلح وء و وا اطرلوك وي اوا ف  =  إسيييتله وإنجح وأملك
 هزير  إهللج اطب طل فإ تل وا يص  ذم اطر   طذم ف  اطسر   

 
 هاتور 25   -السنكسار:

 بالقر  الثالث الميالدىإستشهاد القديس مرقوريوس أبى سيفين  "
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 

لرب قوة وشجاعة أكسبته رضاء رؤسائه فدعوه باسم الجندية أيام الملك داكيوس الوثني ، وأعطاه ا
مرقوريوس ، وكا  من المقربين لدي الملك ، وحدث إ  ثار البربر على رومية فخرج داكيوس لمحاربتهم ففزع  
عندما رأى كثرتهم ، ولكن القديس مرقوريوس طمأنه قائال "ال تخف ال  هللا سيهلك أعداءنا ويجعل الغلبة لنا"  
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ن أمام الملك ظهر له مالك في شبه إنسا  بلباس ابيض اعطاه سيفا قائال له "إذا غلبت ، ولما انصرف م
أعدائك فاذكر الرب إلهك" ، فلما انتصر داكيوس على أعدائه ورجع مرقوريوس ظافرا ظهر له المالك وذكره 

عس ره ، فتخلف  بما قاله قبال ، أي إ  يذكر الرب إلهه ، أما الملك داكيوس فأراد إ  يبخر ألوثانه هو و 
القديس مرقوريوس ، ولما أعلموا الملك بذلك استحضره وأبدي دهشته من العدول عن والئه له ، ووبخه على 
تخلفه ، فرمي القديس منطقته ولباسه بين يدي الملك وقال له "إنني ال اعبد غير ربي والهي يسوع المسيح"  

تعلق أهل المدينة والجند به ، خشي الملك إ  يثوروا  ، فغضب الملك وأمر بضربه بالجريد والسياط ، ولما رأى
عليه بسببه ، فأرسله م بال بالحديد إلى قيصرية ، وهناك قطعوا رأسه فكمل جهاده المقدس ونال إكليل الحياة 

 في ملكوت السموات .  
 " شفاعته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 
و  ن ج/  ً  شدددددد  عً  و سددددددلالً  تقلً   ح /ر  خاج اط ا/ا علس داك ور    شييييهادة القديس مرقوريوس أبي سيييييفين

خ ح داك ور فارأيه  اءوقيور بأيه سدلغلب  وظذا   ك طراءوقيور وء ل إذا غل   فأذ ا اطاب ومعا ه سدل ً   
 فص ق طه سل  ا

طلب  /ه اطرلك  [ اطسدددددددلف اط ي معا ه طه اطر ك وهو سدددددددلف اطموة انطذل   و/   اطااب 2[ سدددددددلف اط /    ]1] 
 عب دة اءو  ن فافض ف  هوه وإست ذ  

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 شهادة القديس مطرا ومن معه أيام داكيوس  بابه 8
 األريوسي.شهادة القديسين مركيانوس ومركوريوس على يد الملك  بابه 28
 شهادة القديس أوساغنيوس الجندي  طوبه 5
 شهادة القديس ميليوس الناسك  برموده 28
 شهادة أنبا قلته األنصناوي الطبيب.  بشنس 25
 لقديس مرقوريوس أبي سيفين.تكريس كنيسة ا أبيب  25
 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس مطرا الشيخ الس ندري  بابه  8

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مطرا الشيخ ، الذي عاش في القر  الثالث الميالدي ، وكا  
من أهل اإلس ندرية ، مؤمنا مسيحيا . ولما ملك داقيوس أثار عبادة األوثا  . واضطهد الشعب 
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المسيحي في كل م ا  ووصلت أوامره إلى اإلس ندرية . فوقع االضطهاد على أهلها وسعى 
هذا القديس فاستحضره إلى اإلس ندرية وسأله عن إيمانه ، فاعترف بالسيد المسيح  بعضهم ضد

انه اله حق من اله حق . فأمره الوالي بالسجود لَلصنام ، ووعده بوعود جزيلة فلم يقبل منه ، 
فتوعده بالعقاب فلم يرجع عن رأيه ، بل صاح قائال: أنا ال أسجد إال للمسيح خالق السماء 

ضب الوالي وأمر بضربه ، فضرب ضربا موجعا وعلقوه من ذراعه ، ثم حبسوه ، واألرض ، فغ
وجرحوا وجهه وجبينه بقضيب محمى . وأخيرا إذ بقى مصرا على إيمانه ، ضربوا عنقه خارج  

 المدينة .  
 صالته تكو  معنا . آمين . 

 إستشهاد القديس أباهور وطوسيا وأوالدهما واألنبا أغاثو  المتوحد
 اليوم تذكار القديسين أباهور وطوسيا وأوالدها بطموه . واألنبا أغاثو  المتوحد . في مثل هذا

 صالة الجميع تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 
 إستشهاد القديس ماركيانوس ومرقوريوس  بابه 28

مركيانوس و مرقوريوس ،  ميالدية إستشهد القديسا  العظيما    351في مثل هذا اليوم من سنة  
وقد كانا تلميذين لَلب القديس بولس الشهيد بطريرك مدينة القسطنطينية ، وسبب إستشهادهما  

هو إ  الملك قسطنطينوس بن قسطنطين لما انتصر ، وافق بما قاله اريوس فعارضه االب بولس 
د ب يا عليه يوم نفيه . البطريرك فنفاه إلى بالد األرمن حيث قتل مخنوقا . وكا  هذا  القديسا  ق

ووصفا الملك قائلين "انه يعتقد اعتقاد اريوس المحروم" ، فوشي بهما أحد األريوسيين لدي الملك  
حيث كا  بإحدى الضياع . فاستحضرهما وأمر بقتلهما بالسيف . فقتال ودفنا وبقيا إلى زما  

سديهما الم رمين إلى القديس يوحنا ذهبي الفم الذي لما اطلع على قضيتهما أرسل فاحضر ج
مدينة القسطنطينية . وبني لهما هي ال ونقل جسديهما إليه . وعيد لهما . صالتهما تكو  معنا  

 ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس أوساغينوس الجندى أيام الملك يوليانوس  طوبه 5

عهد الملك قسطنطين الكبير   في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أوساغنيوس وقد كا  جنديا في
. وكا  كثير الرحمة وحدث ا  الملك قسطنطين لما رأى عالمة الصليب لم يفهم معناها ألنه لم  

ي ن قد آمن بعد . سال هذا الجندي فعرفه أنها عالمة السيد المسيح . فطفق الملك يفكر في هذا  
يب وهي " بهذا تغلب " ولما  األمر وخصوصا في تلك الجملة التي كانت م توبة على عالمة الصل

كا  الليل ظهر له السيد المسيح في حلم وأراه عالمة الصليب وأمره ا  يصنع أعالم جيشه على 
مثالها . وفي الصباح فعل الملك ما أمر به الرب فانتصر على أعدائه ، ودخل رومية ظافرا . 

 كلها .   واصبح من ذلك الحين مسيحيا . وأقام منار دين المسيح في المس ونة
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وعاش اوساغنيوس الجندي حتى بلغ من العمر المئة والعشرين سنة ووصل إلى زما  يوليانوس  
الملك العاصي . وكا  يوًما ما مارا في أحد شوارع أنطاكية فوجد اثنين يتخاصما  . فأوقفاه  
ي ليح م بينهما نظرا لشيخوخته الموقرة . فح م لهما بما أرضاهما فسعى به بعض األشرار لد

الملك يوليانوس بأنه جعل نفسه حاكما للمدينة . فاستحضره الملك وانتهره قائال له : من الذي 
أقامك حاكما وقاضيا فأجابه اوساغنيوس بجرأة إنني لست حاكما وال قاضيا ولكنك أنت تركت  

ك  عبادة اله السماء الذي روحك في يديه وسجدت لَلوثا  النجسة ولم تقتف اثر الملوك الذين قبل
. لقد أقمت في الجندية مع الملك البار قسطنطين ستين سنة ومع أوالده من بعده فلم أر اشر 

منك . فحنق الملك عليه جدا وأمر بصلبه ووضع مشاعل في جنبيه ففعلوا به كل ذلك وهو صابر  
حبا في السيد المسيح . وأخيرا أمر الملك بقطع رأسه . ولما اقترب منه السياف طلب منه ا   

له حتى يصلي ، ولما انتهي من صالته قطعوا رأسه المقدس ونال إكليل الشهادة . صالته  يمه
 تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 إستشهاد القديس باني اروس الفارسي
 في مثل هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس باني اروس الفارسي . 

طوبة   12عله هو بعينه أناطوليوس المذكور تحت تحتفل الكنيسة بعيده في الخامس من طوبة . ل
في السنكسار بعد القديس تادرس المشرقي مباشرة ، ب ونه صديقه وشري ه في العمل كما في  

 الشهادة . 
كا  من بالد الفرس ، ُأقيم رئيًسا للجند ، وكا  محبوًبا لدى الملوك بسبب شجاعته . في عهد  

أبصر رؤيا كأنه قد ارتفع إلى السماء وقام إثنا  من جيش  اإلمبراطور دقلديانوس ، إذ كا  نائًما
الروم بتعميده في بحيرة نارية هما تادرس المشرقي وليونديوس العربي )في سنكسار رينيه باسيه  
"الغربي"( ، وكأ  األول قد تسلمه ابنا له . في الغد رأى باني اروس الفارسي الرجلين اللذين رآهما 

، وأخذاه معهما من فارس إلى بالد الروم ، وقد روى الثالثة أنهم نظروا في الحلم قد جاءا فعالً 
 ذات الرؤيا في ليلة واحدة فتعجبوا .

 79نياحة البابا ثيؤدوسيوس ال 
م تنيح البابا ثيؤدوسيوس الثاني   1300للشهداء سنة  1016في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

 لمرقسية .ولد القديس في مدينة بني خصيب  البطريرك التاسع والسبعو  من بطاركة الكرازة ا
) هي حاليا المنيا ( وكا  يسمي عبد المسيح بن أبي م ين . ترهب في دير أبي فانا ) يوجد  
حاليا غرب ملوي بمحافظة المنيا ( باسم الراهب ثيؤدوسيوس . ولما خال الكرسي البطريركي  

فرسموه قسا في ديره ثم أتوا به إلى  بنياحة البابا يؤانس السابع وقع إختيارهم على هذا األب
م وقد هدأت في أيامه حركة االضطهاد التي أثيرت على   1294القاهرة ورسموه بطريركا سنة 

م بتكريس الميرو  المقدس في كنيسة  1299األقباط في عهد سلفه . قام هذا البابا في سنة  
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. وأقام على الكرسي خمس  الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة ومعه أثنا عشر أسقفا 
سنوات وخمسة أشهر وثمانية وعشرين يوًما ثم تنيح بسالم ودفن بدير النسطور بالبساتين ، 

 بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 87نياحة البابا متاؤس األول ال

م تنيح البابا القديس األنبا  1408للشهداء سنة  1125في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
البطريرك السابع والثمانو  من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس في بني روح  متاؤس 

من أعمال األشمونين رباه أبواه تربية مسيحية حقيقية وتعلم في كتاب الكنيسة القراءة والكتابة  
ب  كما حفظ المزامير والمردات وكا  يرعي غنم أبيه وقد مال إلى النسك والتقشف منذ صباه ثم تره
في دير القديسة العذراء المعروف بالمحرق باسم الراهب متي ولكثرة فضائله رسموه قسا . ذهب  
بعد ذلك إلى دير القديس أنطونيوس وكا  يخدم شماسا ولم يعلم أحدا أنه كاهن . وبينما هو في  

د أ  الهي ل خرجت يد من المذبح وأعطته البخور ثالث دفعات فعلم شيوخ الدير أنه كاهن وأنه الب
يصير بطريركا . هرب من الدير خوفا من المجد الباطل وذهب إلى أورشليم وعمل كأجير وكا  

يقضي الليل ساهرا في الصالة ولما اشتهرت فضائله في أورشليم رجع إلى دير األنبا أنطونيوس  
وبعد وكا  معاصرا للقديس مرقس االنطوني وقد نالتهما سويا ضيقات كثيرة من األمير والي البالد 

أ  تم اإلفراج عنه ذهب إلى دير المحرق وصار قدوة ومنفعة للرهبا  . بعد انتقال البابا غبريال 
اجتمع األساقفة واالراخنة واستقر رأيهم على إختيار القس متي المحرقي ليصير بطريركا فأختفي  

وهو حزين أخذ  عندما سمع الخبر وبتدبير هللا تم العثور عليه . ولما وصل مع الوفد إلى القاهرة
مقصا وقص طرف لسانه لكن الرب شفاه وأطلق لسانه فتحقق للجميع أنه هو المختار من هللا  

م . لما جلس على الكرسي لم يغير شيئا من نس ه واتضاعه 1378فرسموه بطريركا سنة  
يبق  وصلواته . واهتم بأديرة الرهبا  والراهبات كما كا  محبا للفقراء مهتما بقضاء طلباتهم ولم 

شيئا من مال البطريركية حتى خاصمه البعض واتهموه بالتبذير ولكن اقتدي به كثير من األغنياء  
في عمل الرحمة . وكا  البابا متاؤس عندما يقف على المذبح يلمع وجهه بنور سماوي ويري 

السيد المسيح قائما وقد وهبه هللا موهبة الشفاء .كما كا  حمامة سالم بين ملوك الحبشة 
لسلطا  برقوق ملك مصر ، الذي كانت تربطه صداقة قويه به . وقد حلت بهذا البابا ضيقات وا

كثيرة من خلفاء هذا السلطا  . عرف البابا يوم نياحته وأصيب بحمي شديدة أنتقل بعدها إلى  
السماء وله من العمر أكثر من سبعين عاما وقد جلس على الكرسي ثالثين عاما وخمسة أشهر  

ودفن بدير الخندق بمدفن البطاركة أسفل كنيسة القديس األنبا رويس بالقاهرة . وكا   وستة أيام 
من أشهر قديسي عصره األنبا رويس والقديس مرقس االنطوني والقمص أبرآم األنطوني ، بركة  

 صلوات الجميع فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . . 
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 إستشهاد ميليوس الناسك برموده 28
ل هذا اليوم إستشهد القديس ميليوس كا  هذا األب ناس ا ومجاهدا طول أيامه ساكنا مع  في مث

تلميذيه في مغارة بجبل خوراسا  وحدث أ  خرج ولدا ملك خوراسا  لصيد الوحوش ونصبا  
شباكهما فوقع هذا القديس دأخلها . وكا  البسا ثوبا من الشعر فلما رأياه خافا منه وسأاله قائلين 

نس أنت أم من الجن ؟ " فأجابهما " " أنا إنسا  خاطئ ساكن في هذا الجبل لعبادة الرب " أمن اإل 
يسوع المسيح ابن هللا الحي " فقاال له " ليس اله إال الشمس والنار فقدم الضحايا لهما وإال قتلناك  

أ  تعبدا " فأجابهما : " ا  هذه خليقة هللا وصنعة البشر وأنتما ال تعرفا  الحق . األفضل لكما 
اإلله الحقيقي ، خالق هذه كلها " فقاال له : " أتزعم أ  المصلوب من اليهود اله " ؟ فقال " نعم  

ذلك الذي صلب الخطية وأمات الموت هو اإلله " فحنق االثنا  عليه وأمس ا تلميذيه وعذباهما ثم  
ألخر من األمام  قتالهما . وظال يعذبا  القديس مدة أسبوعين أخيرا وقف أحدهما من خلفه وا

ليضرباه بانشاب ورماه الواحد من هنا واألخر من هناك حتى تنيح بسالم وفي الغد ركضا وراء 
 وحش وضرباه بالنشاب فعاد سهم كل منهما في قلبه فمات االثنا  . 

 صالة هذا القديس تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
 سا إستشهاد القديسة باسالسفوس ومن معها بجبل خور 

في مثل هذا اليوم إستشهاد القديسة باسالسفوس ومن معها بجبل خورسا  . صالتهم تكو  معنا  
 و لربنا المجد دائًما أبديا أمين .

 إستشهاد القديس كولوتس األنصناوي ) الشهير باسم أبو قلتة ( بشنس 25
( كا  القديس   في مثل هذا اليوم إستشهد القديس كولوتس األنصناوي ) الشهير باسم أبو قلته

ابنا لوالدين يخافا  هللا وكا  والده واليا على أنصنا وظل يطلب من الرب يسوع المسيح أ  يرزق  
ولدا . فرزقه هذا القديس . فأدبه باآلداب المسيحية وعلمه الكتابة . فحفظ كثيرا من كتب وتعاليم  

أما أخته فأنها تزوجت أريانا  الكنيسة . وكا  طاهرا منذ صغره . أراد أبوه أ  يزوجه فلم يقبل . 
الذي تسلم الوالية بعد والدها ، ولما توفي والدا هذا القديس بني فندقا للغرباء . ثم درس الطب 

 حتى أتقنه وكا  يداوى المرضى بال أجر . 
ولما كفر دقلديانوس انحاز إليه أريانا حفظا لمركزه . وصار يعذب المسيحيين ، فتقدم القديس 

وجة أريانا وصار يوبخه على تركه عبادة اإلله الحقيقي ، كما لعن آلهة الملك كولوتس شقيق ز 
المرذولة . فلم يمسه أريانا بأذى إكراما ألخته ، بل أرسله إلى والي البهنسا حيث أودع السجن 

ثالث سنوات وتوسطت أخته في إخراجه إلى أ  تولى والي آخر وعرف خبره ، فاستحضره وهدده 
هديده فغضب وأمر بتعذيبه . وكا  مالك الرب يأتي إليه ويعزيه . وأخيرا أمر  فلم يلتفت إلى ت
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الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة فكفنه محبيه ووضعوه في م ا  إلى أنقضاء زمن  
 االضطهاد حيث بنوا له كنيسة . وكانت تظهر من جسده آيات عظيمة . 

قام له سنويا احتفال عظيم في يوم إستشهاده  ولهذا القديس كنيسة أثرية في رفا مركز أسيوط وي
وينال زائروه ببركة هذا القديس وبشفاعته الشفاء من األمراض المختلفة . ومما يذكر أنه يوجد  

في هذه الكنيسة حجر أثري له تأثير عظيم في أبعاد العقارب عنها إلى يومنا هذا . صالته تكو   
 معنا . آمين 

 راهيم الجوهرى نياحة األرخن الكريم المعلم إب
للشهداء األبرار تنيح األرخن العظيم والمحسن الكريم المعلم   1511في مثل هذا اليوم من سنة  

إبراهيم الجوهري نشأ هذا الرجل الكامل والعصامي الكريم في القر  الثامن عشر للميالد ، من  
أبوين فقرين متواضعين . وكا  اسم والده يوسف جوهري وكانت صناعته الحياكة في بلدة قليوب  
. وكا  أبواه مملوءين نعمة وأيمانا . ربياه التربية الدينية في كتاب البلدة فتعلم الكتابة والحساب 

وأتقنهما . واشتهر منذ حداثته بنسخ الكتب الدينية وتقديمها إلى الكنائس على نفقته الخاصة 
د المائة الذي وكا  يأتي بما ينسخه من الكتب إلى البابا يوحنا الثامن عشر البطريرك السابع بع

 م (   1796  - 1769للشهداء )  1512إلى  1486تولى الكرسي من سنة  
وقد لفتت أنظار هذا البابا كثرة الكتب التي قدمها إبراهيم الجوهري وكثرة ما تكبده من النفقات في  

نسخها وتجليدها فاستفسر منه عن موارده فكشف له إبراهيم عن حاله فسر البابا من غيرته  
قربه إليه وباركه قائال : " ليرفع الرب اسمك ويبارك عملك وليقم ذكراك إلى األبد " وتوثقت  وتقواه و 

 العالقات بعد ذلك بينه وبين البابا .  
والتحق إبراهيم في بدء أمره بوظيفة كاتب ألحد أمراء المماليك ثم توسط البابا لدي المعلم رزق 

ر في هذه الوظيفة إلى أخر أيام على بك الكبير رئيس الكتاب وقتئذ فأتخذه كاتبا خاصا له واستم
الذي ألحقه بخدمته . ولما تولى محمد بك أبو الذهب مشيخة البالد اعتزل المعلم رزق رئاسة  

الديوا  وحل محله المعلم إبراهيم فسطع نجمه من هذا الحين . ولما مات أبو الذهب وخلفه في  
رئاسة كتاب القطر المصري وهي اسمي الوظائف   مشيخة البالد إبراهيم بك تقلد المعلم إبراهيم

 الح ومية في ذلك العصر وتعادل رتبة رئاسة الوزارة .  
ولم يؤثر هذا المنصب العظيم في أخالق إبراهيم الجوهري بل زاده تواضعا وكرما وإحسانا حتى 

ص له جذب إليه القلوب ومن فرط حب إبراهيم بك له أواله ثقته حتى آخر نسمه من حياته فأخل
الجوهري كل اإلخالص وتزوج المعلم إبراهيم من سيدة فاضلة تقية شاركته في أخالقه الطيبة  

وعاونته في أعمال البر واإلحسا  وشجعته على تعمير الكنائس ورزق منها بولد اسمه يوسف  
 وابنة اسمها دميانة . وكا  يقطن بجهة قنطرة الدكة . 
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له دارا خاصة به جهزها بأفخر المفروشات واثمن األواني  ولما ترعرع ابنه عزم على تأهيله فأعد 
واألدوات واستعد لحفلة الزفاف ولكن شاءت إرادة هللا أ  تختاره وتضمه إلى األحضا  اإلبراهيمية  
قبل زواجه فحز  عليه والداه حزنا شديدا وأغلق المعلم إبراهيم الدار التي جهزها له وبقيت مغلقة  

 إلى أ  نهبت . 
لوفاة هذا االبن الوحيد أثر كبير في نفس إبراهيم وزوجته فازداد رغبة في مساعدة وقد كا  

األرامل واليتامى والمساكين وتعزية الحزانى والمنكوبين فأدهش جميع عارفيه بصبره الغريب 
واحتماله آالم الفراق وخيبة األمل ولما أرادت زوجته االعتراض على أح ام هللا ، تر آي لها 

ونيوس الكبير كوكب البرية في حلم وعزاها قائال : " اعلمي يا ابنتي أ  هللا أحب القديس أنط
ولدك ونقله إليه شابا كما أحب والده لح مة قصدها لحفظ اسم المعلم الكبير تقيا إذ ربما أفسد  
ولده شهرته وعاب اسمه وهذا خير جزاء من هللا تعالي لزوجك على بره وتقواه فتعزيا وتشجعا 

أعمالكما المرضية " قال هذا وأختفي . وقد ترآى القديس أنطونيوس في الوقت ذاته   واستأنفا
للمعلم إبراهيم وعزاه وشجعه . ولما استيقظت الزوجة توجهت إلى زوجها وقصت عليه الرؤيا  
فأجابها بأنه رأى نفس الرؤيا في هذه الليلة فسلما اآلمر هلل واستبدال لباس الحداد باللباس  

َل قلباهما عزاء وشاركته زوجته في جميع أعماله الخيرية وصدقاته حتى يوم وفاته  العادي وامت
 وقد توفيت كريمته دميانة بعده بزمن قليل وهي عذراء في ريعا  الشباب . 

استمر المعلم إبراهيم في رئاسة الديوا  حتى حصل انقالب في هيئة الح ام وحضر لمصر حسن  
ي فقاتل إبراهيم بك شيخ البلد ومراد بك أمير الحج واضطرهما باشا قبطا  موفدا من الباب العال

للهرب إلى أعالي الصعيد ومعهما إبراهيم الجوهري وبعض األمراء وكتابهم ودخل قبطا  باشا  
القاهرة فنهب البيوت وأنزل الظلم والعدوا  باألهالي واضطهد المسيحيين ومنعهم من ركوب الدواب 

ن في بيوتهم ومن شراء الجواري والعبيد وألزمهم بشد األحزمة المطعمة ومن استخدام المسلمي
وتسلط العامة عليهم فأختبئوا في بيوتهم وكفوا عن الخروج أياما وأرسل يطلب من قاضي القضاة 
إحصاء ما أوقفه المعلم إبراهيم الجوهري عظيم األقباط على الكنائس واألديرة من أطيا  وأمالك  

ل أختفت زوجة المعلم إبراهيم الجوهري في بيت أحد المسلمين وكا   وغير ذلك وبسبب هذه األحوا
لزوجها عليه مآثر كبيرة فبحث عنها أعوا  السوء ناكرو الجميل واإلحسا  ودلوا حسن باشا على  
م ا  أختفائها فأجبرها على االعتراف بأماكن مقتنياتهم فأخرجوا منها أمتعة وأواني ذهب وفضة  

ما  عالية ودل بعضهم على مس ن المرحوم يوسف ابن المعلم إبراهيم وسروج وغيرها وبيعت بأث 
فصعدوا إليه وأخرجوا كل ما فيه من المفروشات وأثمن األواني واألدوات وأتوا بها إلى حسن باشا  

فباعها بالمزاد وقد استغرق بيعها عدة أيام لكثرتها واستمر حسن باشا في طغيانه إلى أ   
حها غير مأسوف عليه وبعد فترة عاد إبراهيم بك ومراد بك إلى  استدعي إلى األستانة فبار 

م وعاد المعلم إبراهيم الجوهري واستأنف    1791أغسطس سنة  7منصبيهما ودخال القاهرة في 
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عمله وعادت إليه سلطته ووظيفته ولكنه لم يستمر أكثر من أربع سنوات وقد ظل محبوبا من  
 الجميع آلخر أيامه . 

ناس لقب سلطا  األقباط كما دل على ذلك نقش قديم على حجاب أحد هياكل وقد أطلق عليه ال
كنائس دير األنبا بوال بالجبل الشرقي والكتابة المدونة على القطمارس المحفوظ في هذا الدير  

 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 وكا  هو المشار إليه في الكليات 

والجزئيات وكا  من ساسة العالم ودهاتهم ال يغرب عن ذهنه شيء من دقائق األمور ويداري كل 
بما يليق به من المدارة ويفعل ما يوجب انجذاب القلوب والمحبة إليه وعند حلول شهر  إنسا  

رمضا  كا  يرسل إلى أرباب المظاهر ومن دونهم الشموع والهدايا وعمرت في أيامه الكنائس  
واألديرة وأوقف عليها األوقاف الجليلة واألطيا  ورتب لها المرتبات العظيمة واألرزاق المستديمة  

 ل والغال 
وقال عنه األنبا يوساب الشهير بابن األبح أسقف جرجا وأخميم : " أنه كا  من أكابر أهل زمانه  
وكا  محبا هلل يوزع كل ما يقتنيه على الفقراء والمساكين مهتما بعمارة الكنائس وكا  محبا لكافة 

خر في قضاء  الطوائف . يسالم الكل ويحب الجميع ويقضي حوائج الكافة وال يميز واحدا عن األ
 الحق . 

 هذا مختصر حياته العامة . أما عمله الطائفي فيم ن تلخيصه
 فيما يأتي :   

" أشتهر المعلم إبراهيم الجوهري بحبه الشديد لتعمير الكنائس واألديرة وإصالح ما دمرته يد الظلم 
استصدار  فبواسطة نفوذه الح ومي وما له من األيادي البيضاء على الح ام المسلمين تم ن من 

الفتاوى الشرعية بالسماح لَلقباط بإعادة ما تهدم من الكنائس واألديرة . اوقف األمالك الكثيرة 
حجة مدونة في   238واألراضي واألموال ال صالح ما خرب منها وقد بلغت حجج تلك األمالك 

لجميع   كشف قديم محفوظ بالدار البطريركية كما اشتهر بنسخ الكتب الثمينة النادرة وإهدائها
 الكنائس واألديرة فال تخلو كنيسة من كتبه وآثاره . 

وهو أول من سعى في إقامة الكنيسة الكبرى باألزب ية وكا  محرما على األقباط في األزمنة  
الغابرة أ  يشيدوا كنائس جديدة أو يقوموا بإصالح القديم منها إال بآذ  من الهيئة الحاكمة . 

تفق أ  إحدى األميرات قدمت من االستانة إلى مصر لقضاء  يحصلو  عليه بعد شق األنفس فا
مناسك الحج فباشر المعلم إبراهيم بنفسه أداء الخدمات الالئقة بمقام هذه األميرة وأدي لها  
الواجبات الالزمة لراحتها وقدم لها هدايا نفيسة فأرادت م افأته وإظهار اسمه لدي السلطا   

طاني بالترخيص له ببناء كنيسة باألزب ية حيث يوجد محل  فالتمس منها السعي إلصدار فرما  سل
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س نه وقدم لها بعض طلبات أخرى خاصة باألقباط واالكليروس فأصدر السلطا  أمرا بذلك ولكن 
 عاجلته المنية قبل الشروع في بناء الكنيسة فأتمها أخوه المعلم جرجس الجوهري . 

كبرى بحارة زويلة لعامة الشعب قام بإنشاء كنيسة  ولكي ال تتغير مواعيد الصالة ب نيسة العذراء ال
صغري باسم الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بجوارها حتى يتم ن موظفو الح ومة من حضور 

القداس معه فيها بما يتفق مع مواعيد العمل في مصالحهم وقام بتجهيز أصناف الميرو  ومواده  
 بطة البابا البطريرك بالقالية العامرة على حسابه الخاص وأرسلها بصحبة أخيه المعلم جرجس لغ

م( بني المعلم إبراهيم السور البحري جميعه وحفر ساقيه لدير 1783ش )  1499وفي سنة 
كوكب البرية القديس أنطونيوس بعد أ  أهتم ببناء هذا السور من القبلي والغربي في سنة  

باني كنيسة العذراء  ش ويعرف إلى اآل  باسم سور الجوهري . وقام أيضا بتجديد م 1498
م( وشيد كنيسة الشهيد أبي السيفين بدير أنبا  1792ش )   1508المغيثة بحارة الروم في سنة 

م لتوسيع كنيسة مار يوحنا ( وقصر السيدة   1881أبوللو وأنبا أبيب ) ولكنها هدمت في سنة  
لية ، وبني  بالبرموس وقصر السيدة بالسريا  وأضاف إلى دير البرموس خارجة من الجهة القب

مترا مربعا وباألختصار بني كنائس كثيرة وعمر البراري وبني   2400حولها سورا وبلغت مساحتها 
األديرة واهتم بالرهبا  الساكنين فيها وفرق القرابين وأيضا الشموع والزيت والستور وكتب البيعة  

مساكين في كل  على كل كنيسة في أنحاء القطر المصري ووزع الصدقات على جميع الفقراء وال
موضع واهتم لهم بالطعام والكسوة وكذا األرامل واليتامى الذين ليس لهم من يهتم بهم ورتب لهم  

في كل شهر ما يقوم ب فايتهم . وذلك حتى ما شهد له به ابن األبح في مرثية البابا يوأنس  
بشنس سنة   25( وظل على هذه الحال إلى أ  أنتقل دار الخلود في يوم االثنين 107البطريرك )

م( فحز  عليه الجميع كما أسف على وفاته أمير البالد إبراهيم 1795مايو سنة   31ش )1511
بك فسار في جنازته إكراما له وتقديرا منه لمقامه السامي ورثاه البابا يوأنس الذي كا  يخصه 

 بعظيم محبته وقد دفن في المقبرة الخاصة التي بناها لنفسه بجوار كنيس 
 تذكار تكريس كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين  بيب أ 25

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  

 هاتور .صالته تكو  معنا . آمين 
 نياحة القديسة تكلة 

ي مثل هذا اليوم تنيحت القديسة تكلة التي كانت في أيام بولس الرسول واتفق أنه لما خرج  ف
بولس من أنطاكية وأتى إلى ايقونية أ  أخذه رجل مؤمن اسمه سيفاروس إلى بيته . فاجتمعت  

اليه جموع كثيرة ليسمعوا تعليمه . ولما سمعت به العذراء تكلة تطلعت من الطاقة لتسمع تعاليمه  
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اب قلبها لذلك وتبعت الرسول فحز  أبوها وكل ذويها وأرادوا منعها من متابعة بولس في  فط
إجتماعاته . وإذ لم تذعن لرأيهم عرض أبوها أمرها على الوالي ليمنعها من سماع تعاليم بولس . 

فاستحضر الوالي بولس الرسول وفحص تعاليمه وإذ لم يتم ن من إيجاد علة عليه اعتقله أما 
نزعت عنها أفخر مالبسها وحليها ولبست ثياب العبيد ، وأتت إلى القديس بولس في  تكلة ف

السجن وخرت عند قدميه فلما طلبوها لم يجدوها وعرفوا أنها عند بولس الرسول فأمر الوالي  
بحرقها وكانت أمها تصيح قائلة احرقوها عبرة لغيرها ال  نسوة كثيرات من العائالت الشريفة كن 

طة تعاليم الرسول فطرحوها في النار فلم تؤذها وخرجت منها وذهبت إلى بولس ثم قد آمن بواس
توجهت إلى أنطاكية وهنا رآها أحد القواد فأدهشه جمالها وطلب الزواج منها فرفضت قائلة أني 
عروس المسيح فسعى بها عند الوالي فقبض عليها و ألقاها لَلسود فلبثت يومين ولم تؤذها ثم  

لرسول فأمرها أ  تبشر بالمسيح في أيقونية فمضت إلى هناك ونادت بالمسيح في  أتت إلى حيث ا
 أيقونية فمضت إلى هناك ونادت بالمسيح فأمن أبوها على يديها ثم تنيحت بسالم . 

 صالتها تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد القديستين تكلة وموجي 

ا بقراقص وتربيتا عند معلمة وفي مثل هذا اليوم إستشهدت القديستا  تكلة وموجي . وقد ولدت
هناك واتفق عند عبورهما البحر أ  شاهدتا الوالي يعذب المسيحيين فتعجبتا من قساوة قلبه  

وظهر لهما مالك الرب وأراهما مجد القديسين فقصدتا اإلس ندرية وهناك اعترفتا بالسيد المسيح 
ما القديسة تكلة فقد أرسلها إلى  أمام الوالي ، فعذبهما عذابا شديدا ثم قطع رأس القديسة موجي أ 

 دمطو بعد عذاب كثير . وه ذا نالت االثنتا  إكليل الشهادة . صالتهما تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد القديسة ليارية 

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة ليارية . ولدت بدمليانا بالقرب من دميرة ، من أبوين 
مداومة على الصوم والصالة ولما بلغت من العمر   مسيحيين تقيين فنشأت على الطهارة وكانت

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 

ا كثيرا وكا  هناك القديس شنوسي الذي كا  يعزيها الوالي واعترفت أمامه بالسيد المسيح فعذبه
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  
يه فتحننت عليها هذه القديسة وصلت إلى من البحر وخطف طفال وحيدا المه فب ت وولولت عل

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 

 تكو  معنا . آمين 
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 إستشهاد القديس أبا إسحق
ي مثل هذا اليوم إستشهد القديس إسحق من أهل شما )مركز أشمو ( مركز أشمو  يعمل في  وف 

حراسة بستا  . وكا  صالحا وديعا تقيا . لم يأكل لحما وال شرب خمرا يصوم يومين ويفطر على 
البقول . وما يفضل من أجرته يفتقد به الفقراء والمساكين وظهر له مالك الرب في رؤيا وأمره أ   

إلى الوالي ويعترف باسم المسيح لينال إكليل الشهادة ففرح ووزع كل ما عنده وأتى إلى  يمضي
الوالي واعترف بالسيد المسيح فعذبه كثيرا وكا  الرب يقويه ويشفيه وبعد ذلك قطع الوالي رأسه 

ات  المقدسة فنال إكليل الشهادة وأتى أهل بلده وأخذوا جسده الطاهر بإكرام وقد أظهر هللا منه آي
 عظيمة . صالته تكو  معنا . آمين 

 
الذي ُيعلم يدي القتال، وجعل سياعدي أقواسيًامن نحاس، ومنطقتني قوة    ال  -:(40,34:  17)مز مزمور العشيية

 ال فى الحرب، وجعلت كل الذين قاموا على  تحتي. هلليلويا
طلج ءت ل اطر  قك اطاا/ل  هل ءت ل ضددددددددددد  اطب طل واط دددددددددددذ دة طلاق وه ا   /س من   ا   =الذي يعلم يديَّ القتال

 اطر ك سل ً  طراءوقيور 
ه ه  ءل شد    اطسد   اطرسدلح طصد حب اط   اطل بسد   مي اط د    صد ق طلا ل    =  سياعديَّ أقواسيًا من نحاسجعل 

اطرتااخل  ف  اط دددددذ دة طلاق، فصددددد قي ط ل   ءوي   أن اط قًا تاول طمور  ا يا ر، واط/ا ر   ددددد ا طل ي/وي ،  
 فلم  ص ق اطرؤ ا اطموي ي ور اط لا ن واط ال  

 ( 19:10كل مع ائ  ص قوا تا  ء     )اطرمصود اط لا ن طو= عل ى تحتي عَقْلَت كل الذين قاموا
 

 -(:13-5:8إنجيل العشية )مت
 و لما دخل يسوع كفرناحوم جاء اليه قائد مئة يطلب اليه. -5 " 
 و يقول يا سيد غالمي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. -6 
 فقال له يسوع انا اتي و اشفيه.  -7 
 د المئة و قال يا سيد لست مستحقا ا  تدخل تحت سقفي لكن قل كلمة فقط فيبرا غالمي. فاجاب قائ -8 
الني انا ايضا انسا  تحت سلطا  لي جند تحت يدي اقول لهذا اذهب فيذهب و الخر ائت فياتي و   -9 

 لعبدي افعل هذا فيفعل. 
  في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. فلما سمع يسوع تعجب و قال للذين يتبعو  الحق اقول لكم لم اجد و ال  -10 
و اقول لكم ا  كثيرين سياتو  من المشارق و المغارب و يتكئو  مع ابراهيم و اسحق و يعقوب في    -11 

 ملكوت السماوات. 
 و اما بنو الملكوت فيطرحو  الى الظلمة الخارجية هناك ي و  الب اء و صرير االسنا .  -12 
 "ب و كما امنت لي ن لك فبرا غالمه في تلك الساعةثم قال يسوع لقائد المئة اذه -13 
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  لسييييت مسييييتحقًا أ  تدخل تحت سييييقف بيتي لكن قل كلمة فقط فيبرأ غالميء ئ   ئ  بإ ر ن عظلم  مول طلسدددددد    
كثيرين سييأتو  من المشيارق  ]ء ئ  اطرئ  هو ج/ ي قو  ي   ءل  اءوقيور[ وي لق اطسد   اطرسدلح علس ه ا ء ئً  

ف ل اط دددددددذ ا  اط يا يات ل هذم   يوا  ا    مع إبراهيم وإسييييحق ويعقوب في ملكوت السييييموات  والمغارب ويتكئو  
 اء م وآ /وا و  ن إ ر يذم ءويً   ءل ء ئ  اطرئ  وهم اآلن ف  حضا إهااهلم وإساق وي موب 

عجيب هو هللا فى قديسييييييييه، إله إسيييييييرائيل هو يعطى قوة وعزاء لشيييييييعبه،  "  -(:4,33:  67مزمور باكر )مز
 "صديقو  يفرحو  ويتهللو  أمام هللا، ويتنعمو  بالسرور. هلليلويا وال

هللا  صددددددد/ع   ذم ع  ئب وي ددددددد   مجسددددددد دهم ع/  ت  ي ذم طل ذروا ميه  صددددددد ح ذم  =  عجيب هو هللا في قديسييييييه
حتس  يفرحو  ويتهللو   هل   إله إسيرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشيعبهفلسددتراوا شدد ه يا طلاق  طلج ه ا فمط هل  

 .يتنعمو  بالسرور  اب ي وف  اط ها اآلت  وسط اط
 

  -(:12-4:12إنجيل باكر )لو
 و لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلو  اكثر.   -4 "
بل اري م ممن تخافو  خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطا  ا  يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا  -5 

 خافوا.
 اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و واحد منها ليس منسيا امام هللا.  -6 
 بل شعور رؤوس م ايضا جميعها محصاة فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -7 
 م كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن االنسا  قدام مالئكة هللا. و اقول لك -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة هللا.  -9 
 و كل من قال كلمة على ابن االنسا  يغفر له و اما من جدف على الروح القدس فال يغفر له.   -10 
 و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و السالطين فال تهتموا كيف او بما تحتجو  او بما تقولو .   -11 
 "ال  الروح القدس يعلم م في تلك الساعة ما يجب ا  تقولوه   -12 

فسددد ح إهللج هو من ياب مي سددد/  ف// ا اطرسدددلح  واطرسدددلح  .  ال تخافوا من الذين يقتلو  جسييدكم   كلر ي ت زي 
  مول ه ا ط/  ا ب مل مي/  س/روي إن آجً  مو ع جً  إذًا ط/روي دون من ي/ اه ف/ذلك مه  ً  

 
  -(:18-1:10كو2البولس )

في الحضرة ذليل بينكم و اما في الغيبة   ثم اطلب الي م بوداعة المسيح و حلمه انا نفسي بولس الذي -1 "
 فمتجاسر علي م. 

و لكن اطلب ا  ال اتجاسر و انا حاضر بالثقة التي بها ارى اني ساجترئ على قوم يحسبوننا كاننا   -2 
 نسلك حسب الجسد. 

 الننا و ا  كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. -3 
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 رة باهلل على هدم حصو .اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قاد -4 
 هادمين ظنونا و كل علو يرتفع ضد معرفة هللا و مستاسرين كل فكر الى طاعة المسيح. -5 
 و مستعدين ال  ننتقم على كل عصيا  متى كملت طاعتكم. -6 
اتنظرو  الى ما هو حسب الحضرة ا  وثق احد بنفسه انه للمسيح فليحسب هذا ايضا من نفسه انه   -7 

 مسيح كذلك نحن ايضا للمسيح. كما هو لل
 فاني و ا  افتخرت شيئا اكثر بسلطاننا الذي اعطانا اياه الرب لبنيانكم ال لهدم م ال اخجل. -8 
 لئال اظهر كاني اخيفكم بالرسائل. -9 
 النه يقول الرسائل ثقيلة و قوية و اما حضور الجسد فضعيف و الكالم حقير.   -10 
مثل هذا فليحسب هذا اننا كما نحن في الكالم بالرسائل و نحن غائبو  ه ذا نكو  ايضا بالفعل و   -11 

 نحن حاضرو . 
الننا ال نجترئ ا  نعد انفسنا بين قوم من الذين يمدحو  انفسهم و ال ا  نقابل انفسنا بهم بل هم اذ    -12 

 يفهمو .  يقيسو  انفسهم على انفسهم و يقابلو  انفسهم بانفسهم ال
و لكن نحن ال نفتخر الى ما ال يقاس بل حسب قياس القانو  الذي قسمه لنا هللا قياسا للبلوغ الي م    -13 

 ايضا. 
 الننا ال نمدد انفسنا كاننا لسنا نبلغ الي م اذ قد وصلنا الي م ايضا في انجيل المسيح.  -14 
اذا نما ايمانكم ا  نتعظم بينكم حسب  غير مفتخرين الى ما ال يقاس في اتعاب اخرين بل راجين  -15 

 قانوننا بزيادة.
 لنبشر الى ما وراءكم ال لنفتخر باالمور المعدة في قانو  غيرنا. -16 
 و اما من افتخر فليفتخر بالرب.   -17 
 "النه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب   -18 

أسيييلحة محاربتنا ليسيييت جسيييدية.. إ  كنا واطرلوك اطو / ا  مول اطاسددددول الإشدددد قة طلموة اطت  هذ  يا قب اط ددددلا ن  
 "نسلك حسب الجسد ال نحارب حسب الجسد

 
 -(:11-1:4بط1الكاثولي و  )

فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فا  من تالم في الجسد كف عن   -1 " 
 الخطية.

 الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة هللا. لكي ال يعيش ايضا الزما   -2 
ال  زما  الحياة الذي مضى ي فينا لنكو  قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و الشهوات و ادما   -3 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثا  المحرمة.
 الخالعة عينها مجدفين. االمر الذي فيه يستغربو  انكم لستم تركضو  معهم الى فيض هذه -4 
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 الذين سوف يعطو  حسابا للذي هو على استعداد ا  يدين االحياء و االموات. -5 
 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب هللا بالروح.  -6 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7 
 لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعض م لبعض شديدة ال  المحبة تستر كثرة من الخطايا. و  -8 
 كونوا مضيفين بعض م بعضا بال دمدمة.  -9 
 لي ن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعض م بعضا كوكالء صالحين على نعمة هللا المتنوعة.  -10 
دم احيد فكيانيه من قوة يمنحهيا هللا لكي يتمجيد هللا في كيل ا  كيا  يتكلم احيد فكياقوال هللا و ا  كيا  يخي  -11 

 "شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين  
اطس ح اط ي   ب من يارله ف/ذزث ع وي  إهللج  =فإذ قد تألم المسيح بالجسد عن ا تسلحوا أنتم أيضًا بهذا المثال

 .فإ  من تألم بالجسد كف عن الخطيةهو ء ول حرل اطصل ب وإحتر ل اءطم  
 

 -(:12:13-25:12اإلبركسيس )أع
 (25:12)أع

 "و رجع برنابا و شاول من اورشليم بعدما كمال الخدمة و اخذا معهما يوحنا الملقب مرقس.  -25" 
 (12-1:13)أع

نيجر و لوكيوس  و كا  في انطاكية في الكنيسة هناك انبياء و معلمو  برنابا و سمعا  الذي يدعى   -1 "
 القيرواني و مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع و شاول.

و بينما هم يخدمو  الرب و يصومو  قال الروح القدس افرزوا لي برنابا و شاول للعمل الذي دعوتهما   -2 
 اليه.

 فصاموا حينئذ و صلوا و وضعوا عليهما االيادي ثم اطلقوهما. -3 
 روح القدس انحدرا الى سلوكية و من هناك سافرا في البحر الى قبرس. فهذا  اذ ارسال من ال -4 
 و لما صارا في سالميس ناديا ب لمة هللا في مجامع اليهود و كا  معهما يوحنا خادما.  -5 
 و لما اجتازا الجزيرة الى بافوس وجدا رجال ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع. -6 
 كا  مع الوالي سرجيوس بولس و هو رجل فهيم فهذا دعا برنابا و شاول و التمس ا  يسمع كلمة هللا.  -7 
 فقاومهما عليم الساحر ال  ه ذا يترجم اسمه طالبا ا  يفسد الوالي عن االيما . -8 
 و اما شاول الذي هو بولس ايضا فامتال من الروح القدس و شخص اليه.  -9 
و قال ايها الممتلئ كل غش و كل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر اال تزال تفسد سبل هللا    -10 

 المستقيمة. 
فاال  هوذا يد الرب عليك فتكو  اعمى ال تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط عليه ضباب و    -11 

 ة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده.ظلم
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 "فالوالي حينئذ لما راى ما جرى امن مندهشا من تعليم الرب   -12 
هوذا يد الرب  /ه بسلف وال ق ح هل بكلر  هوطج  ضاب اطس حا عللم ب ط رس ف ؤ ا اطواط   ه/  هوطج طم  ضا 

ه ا س ح قوح   وهللا ء   ست رل ه ه اءسلا   = تأتي عليك فتكو  أعمى ال تبصر الشمس إلى حين
س تمود غ ا اطرؤ / ا  ذ ا اطواط واءع ج ب حت
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   اليوم السابع والعشرو  من شهر هاتور         

 شهادة يعقوب المقطع الفارسي  
 وتكريس بيعة ماربقطر

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمور العشيييية:

 العشيييييية:إنجيل  
بييييياكيير:   مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 البولييييييييييييييييييييس:

 (7,1: 45)مز
 (22-16:1)مر
 (4,1: 145)مز
 (22-18:4)مت
 (19-1:1)غل

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
الييييقيييييداس:    إنييييجييييييييييل 

 (12-1:1)يع
 (21-13:15)أع

 (5: 134، مز 5: 77)مز 
 (45-35:10)مر

 
 

 -(:45-35:10القداس )مرإنجيل 
 و تقدم اليه يعقوب و يوحنا ابنا زبدي قائلين يا معلم نريد ا  تفعل لنا كل ما طلبنا.  -35 " 
 فقال لهما ماذا تريدا  ا  افعل لكما.   -36 
 فقاال له اعطنا ا  نجلس واحد عن يمينك و االخر عن يسارك في مجدك.   -37 
فقال لهما يسوع لستما تعلما  ما تطلبا  اتستطيعا  ا  تشربا الكاس التي اشربها انا و ا  تصطبغا   -38 

 بالصبغة التي اصطبغ بها انا.
شربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها  فقاال له نستطيع فقال لهما يسوع اما الكاس التي اشربها انا فت  -39 

 انا تصطبغا . 
 و اما الجلوس عن يميني و عن يساري فليس لي ا  اعطيه اال للذين اعد لهم.  -40 
 و لما سمع العشرة ابتداوا يغتاظو  من اجل يعقوب و يوحنا.   -41 
و ا  عظماءهم  فدعاهم يسوع و قال لهم انتم تعلمو  ا  الذين يحسبو  رؤساء االمم يسودونهم    -42 

 يتسلطو  عليهم.
 فال ي و  ه ذا في م بل من اراد ا  يصير في م عظيما ي و  لكم خادما.  -43 
 و من اراد ا  يصير في م اوال ي و  للجميع عبدا.  -44 
 "ال  ابن االنسا  ايضا لم يات ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن كثيرين -45 
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 من  ل ءاا اي اط وث ت ترل علس إسم   موب ت ايرً  نسم   موب اطرماع ت   
ف  إي  ل اطم ار يسدددددرع ءصددددد  طلب   موب ويوح/  إه/  ن/ ي من   لسددددد  عا  ر ا ويسددددد ق اطاب ظ/ً   /ذر  ميه  
سددلكون طه  لك ع طر   وقد اطسدد   عل ذر  ميذر  سددلصددابغ ن ب طصددبغ  اطت   صددابس هذ  هو  ويسددرع عا ت  ا 

ث وط   ل ي سه ف    اطت     ظ/ً  من اطاب معاس    زة طل موب ويوح/  مكءا  /ذم  وعلرذم اطس   دقسً  ميه متس طَلْ  و
 عا  ء ايا وي حا:

اطرسددددلح ال   ا  اطر   باسددددب اطالب واطراسددددو/ل   هل باسددددب  ا مع  طذم  /  اءنل  وهللا بسدددد هق علره    1
(  إذًا هو   لم وي ا  وطلج  29:8  لم  ا  ستاق اطر   باسب تعبه الاط يا س ق ف افذم س ق ف  /ذمال )قو

ءي/  يسدددأل، وعلره  سددد ق حتس معر ط/   قد اطسددد   اطاب ه/  تر  ً   ر  ء ل  ا م   وإخوت    مي ال ت ا وه   
 فمط ءيذ  م   هل ءيذ  تص/ع إقادة مه  

م   سدددددددددما  اطت     ه/  ميذم ت  اوا علس   موب ويوح/  ظ/ً  من اطرسدددددددددلح معا هم وعودًا بر   مقضددددددددد  عظل   2
(  وه ا فذم خ طئ قاجع طظ//  اط  طئ من اطرسدددددددددددلح  اب  21وهك ا صددددددددددد/ وا  ع يوح/  وء طوا طا  روي )يو

ف ن مكءا  ا ف ن  وحتس اآلن يمول طر ذا معاس ف ن مكءا  /   ع مي/  مسددددددتاق مكءا  ف طرسددددددلح  ا /   
 حتس طو سرح ط  بارل صل ب 

 ءل /  فمط من يت به به وي  ث اطرسلح  الب من ال ي  ا ف  اطرك فأة هل يضع ف    3
 اطم  ج   موب اطرماع عرل    ء طه اطرسلح ه/  فذو تاك اطرااكز اط ي وي  و/ ل ي سه حبً  ف  اطرسلح   4
 

إذ أقام الشيييييييييهادة فى يعقوب، ووضيييييييييع الناموس فى   "  -(:5:  134، مز  5: 77مزمور إنجيل القداس )مز  
 "ربنا أفضل من جميع اآللهة. هلليلويا إسرائيل، ألني أنا قد علمُت أ  الرب عظيم هو، و 

ذ ا إسددددددم   موب ت ايرً  طل ددددددذ     موب اطرماع  وط ا اطر /س من اط ددددددذ   شددددددذ  =  إذ أقام الشييييهادة في يعقوب
اط/  ور هو شاي   هللا وه ه طرا محب هللا  كتو/  علس ءلو/ذم  =  ووضع الناموس في إسرائيلطلرسلح حتس اط ث  

 (10:8+عب 33:31ومذه يذم )إق
   موب اطرماع ب   إي  قُه طلرسلح علم  ا هو وع د ن ر يه = ألني أنا قد علمت أ  الرب عظيم هو

 
 هاتور 27   -السنكسار:

 إستشهاد القديس يعقوب الفارسى المقطع "
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب المقطع ، وكا  من جنود س راد بن صافور ملك الفرس ،  

ولشجاعته واستقامته ارتقى إلى اسمى الدرجات في بالط الملك ، وكا  له لدى الملك حظوة ودالة ، حتى انه  
مسيح ، ولما سمعت أمه  كا  يستشيره في كثير من األمور ، وبهذه الطريقة أمال قلبه عن عبادة السيد ال

وزوجته وأخته ، انه وافق الملك على اعتقاده ، كتبن إليه قائالت "لماذا تركت عنك اإليما  بالسيد المسيح ، 
وأتبعت العناصر المخلوقة ، وهي النار والشمس ، إال فاعلم انك إ  لبثت على ما أنت عليه ، تبرأنا منك  
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 ى وقال "إذا كنت بعملي هذا قد تغربت عن أهلي وجنسي ، فكيف  وحسبناك كغريب عنا" ، فلما قرا الكتاب ب
ي و  أمري مع سيدي يسوع المسيح" ، ثم ترك خدمة الملك وانقطع لقراءة الكتب المقدسة ، ولما انتهى آمره 
إلى الملك دعاه إليه ، وإذ رأى تحوله أمر بضربه ضربا موجعا ، وانه مازال لم ينثن عن رأيه يقطع بالس اكين 

فقطعوا أصابع يديه ورجليه ، وفخذيه وساعديه ، وكا  كلما قطعوا عضوا من أعضائه يرتل ويسبح قائال   ،
"ارحمني يا هللا كعظيم رحمتك" ، ولم يبق من جسده إال رأسه وصدره ووسطه ، ولما علم بدنو ساعته األخيرة 

عدم وقوفه أمام عزته بقوله "ليس  سأل الرب من اجل العالم والشعب لكي يرحمهم ويتجنن عليهم ، معتذرا عن
لي رجال  لكي اقف أمامك ، وال يدا  ابسطها قدامك ، وهو ذا أعضائي مطروحة حولي ، فاقبل نفسي إليك 
يا رب" ، وللوقت ظهر له السيد المسيح وعزاه وقواه فابتهجت نفسه ، وقبل إ  يسلم الروح أسرع أحد الجند  

تقدم بعض المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه ودفنوه ، فلما سمعت أمه  وقطع رأسه ، فنال إكليل الشهادة ، و 
وأخته وزوجته بذلك فرحن وأتين إلى حيث الجسد وقبلنه هن يب ين ، ولفنه بأكفا  فأخرة وس بن على أطيارا  

 غالية ، وبنيت له كنيسة ودير في زمن الملكين البارين أركاديوس وانوريوس ،  
وبظهور اآليات والعجائب من جسد هذا القديس وغيره من الشهداء الكرام ، أمر  و لما علم ملك الفرس بذلك ، 

بحرق سييييييائر أجسيييييياد الشييييييهداء في كل أنحاء مملكته ، فآتى بعض المؤمنين وأخذوا جسييييييد القديس يعقوب  
وتوجهوا به إلى أورشيييليم ، ووضيييعوه عند القديس بطرس الرهاوي أسيييقف غزة ، فظل هناك حتى ملك مرقيا   

لذي اضييييطهد األرثوذكسيييييين في كل م ا  ، فأخذ القديس بطرس األسييييقف الجسييييد وحضيييير إلى الديار الملك ا
المصييرية ، ومضييى به إلى البهنسييا ، وأقام هناك في دير به رهبا  قديسييو  ، وحدث بينما هم يسييبحو  وقت  

من شيهداء  السياعة السيادسية في الموضيع الذي فيه الجسيد المقدس ، إ  ظهر لهم القديس يعقوب مع جماعة
الفرس واشيييييتركوا معهم في الترتيل وباركوهم ، وغابوا عنهم بعد إ  قال لهم القديس يعقوب إ  جسيييييدي ي و   
ههنا كما أمر الرب ، ولما أراد األنبا بطرس األسييقف العودة إلى بالده حمل الجسييد معه ولما وصييل إلى البحر 

 " كو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .أختطف من بين أيديهم إلى الم ا  الذي كا  به ، صالته ت
 تذكار تكريس كنيسة مار بقطر " 

 " تذكار تكريس كنيسة مار بقطر ، بركة القديس بقطر تكو  معنا آمين . 
، وهو ج/ ي  ا ف قر، م  ل اطرلك ءلبه إذ ءا/ه  /ه ف  م ي/ ا اطرسدددلح، فذ دته شييهادة يعقوب المقطع الفارسييي

او  /ه، ف  ح من يت ام  /ه اطرسدددلح، ومعلا إ ر يه ف  هوه وءا وا معضددد  ه  م إسدددت دددذ   و/ طاغم  م ه ومخواته ب طت 
  ا تمالع معض  ه   ن  سبح وظذا طه اطرسلح  مويه وميم  هللا جس ه إذ ظذاي  /ه ع  ئب 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 يس ديمتريوس التسالوني ي. شهادة القد بابه 29
 ظهور رأس لنجينوس الجندي الذي طعن جنب المخلص بالحربة وهو على الصليب  هاتور 5
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 تذكار شهادة القديس هرواج وحنانيا وخوزي  كيهك16
 شهادة ديسقوروس في زما  العرب.  برمهات 6

 هاتور من قراءات اليوم( 5شهادة القديس لنجينوس )راجع  أبيب 23
 شهادة القديس مطرا.  مسرى 10
 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس ديمتريوس التسالوني ي  بابه 29

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم ديمتريوس ، في زمن م سيميانوس الملك . وكا  شابا  
مسيحيا تقيا من أهل مدينة تسالوني ي . وقد حصل على علوم كثيرة وباألكثر علوم الكنيسة 
لدي  األرثوذكسية . وكا  يعلم دائًما وينذر باسم السيد المسيح ، فرد كثيرين إلى اإليما  فسعوا به 
الملك م سيميانوس فأمر بإحضاره واتفق عند حضوره إ  كا  عند الملك رجل مصارع ، قوي  

الجسم ، ضخم التكوين . قد فاق أهل زمانه بقوته . وكا  الملك يحبه ويفتخر به حتى انه خصص  
أمواال طائلة جائزة لمن يتغلب عليه . فتقدم رجل مسيحي يسمي نسطر من بين الحاضرين وقتئذ  

القديس ديمتريوس إ  يصلي من اجله ، ويصلب بيده المقدسة على جسمه فصلى عليه   وسال
القديس ورشمه بعالمة الصليب المقدس الذي ال يغلب كل من اعتمد عليه . ومن ثم تقدم وطلب  
مصارعة ذلك القوي الذي يعتز به الملك . ولما صارعه انتصر عليه . فاغتم الملك لذلك وخجل  

سطر عليه ، وسال الجند عن سر ذلك فاعلموه إ  رجال يدعي ديمتريوس  وتعجب كيف تغلب ن
صلى عليه وصلب على وجهه . فغضب الملك على القديس وأمر بضربه إلى إ  يبخر أللهته  

ويسجد لها . ولما لم يطعه أمر بطعنه بالحراب حتى يتمزق جسمه ويموت . فاعلموا القديس بذلك 
المسيح ويسجد لَلصنام . فقال لهم : اعملوا ما شئتم . فأنني ال  ليخيفوه لعله ينثني عن اإليما  ب

اسجد وال أبخر إال لربي يسوع اإلله الحق . فضربه الجند بالحراب إلى إ  اسلم روحه الطاهرة .  
ولما طرحت جثته المقدسة أخذها بعض المسيحيين ، ووضعوها في تابوت من الرخام وبقي مخفيا 

، فأظهره الذي كا  موضوعا عنده . وبنيت له كنيسة عظيمة   إلى إ  انقضي زمن االضطهاد
بتسالوني ي ، ووضعوا جسده فيها . وكانت تجري باسمه عجائب كثيرة . ويسيل منه كل يوم دهن  
طيب فيه شفاء لمن يأخذه بأمانة ، وخاصة في يوم عيده فانه في ذلك اليوم يسيل منه اكثر من  

سة ومن األعمدة . ومع كثرة المجتمعين فانهم جميعا كل يوم أخر إذ يسيل من حوائط الكني
يحصلو  عليه بما يرفعونه عن الحوائط ويضعونه في أوعيتهم . ومن عاين ذلك من الكهنة األبرار  

 وح ى وشهد به .  
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 شفاعته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 95نياحة البابا غبريال السابع ال

م تنيح   1568للشهداء سنة  1285. وفيه أيضا من سنة  95يال السابع تذكار نياحة البابا غبر 
البابا غبريال السابع البطريرك الخامس والتسعو  من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا القديس 
بمنشية الدير المحرق باسم روفائيل . رباه أبواه تربية مسيحية حقيقية ولما كبر مضى وترهب  

ء المعروف بالسريا  في برية شيهيت وسار سيرة رهبانية فاضلة . ولما تنيح  بدير القديسة العذرا
  4البابا يؤانس الثالث عشر اجتمع رأى األساقفة واألراخنةنة على إختياره بطريركا فرسموه يوم الحد 

 م   1525ش سنة   1242بابه سنة 
بذل هذا البابا مجهودا كبيرا في تعمير ديري األنبا أنطونيوس واألنبا بوال بالصحراء الشرقية بعد  

م فعادت   1547خرابهما مدة طويلة . وقد رسم األنبا يوساب الثالث مطرانا على الحبشة سنة  
 العالقات بين الكنيستين بعد مدة من القطيعة .  

ونزل في المركب عند الميمو  متوجها إلى الناحية الرقية   كا  في طريقة إلى دير األنبا أنطونيوس
للنيل ولكنه تنيح في المركب فنقلوه ودفنوه في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر  

 القديمة . بركة صلواته 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   29فإذا وقع التاسع والعشرو  من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول  

. 
لهى الى أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعا  خارج فترة البشارة والحمل اإل 

 الميالد ، كما أنهما يرمزا  للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد . 
 ظهور رأس لونجينوس الجندى الذى طعن جنب مخلصنا الصالح  هاتور 5

في مثل هذا اليوم تذكار ظهر راس القديس لونجينوس الجندي الذي طعن جنب المخلص بالحربة 
يصر أرسل جنديا إلى القبادوقية لقطع راس هذا وهو على الصليب . وذلك إ  الملك طيباروس ق

القديس . كما دو  في اليوم الثالث والعشرين من شهر أبيب . وقد نفذ الجندي األمر . ثم أتى  
بالرأس إلى أورشليم وسلمه إلى بيالطس البنطي ، وهذا أراه لليهود فسروا لصنيعه . ثم أمر إ  

ليم . وكانت هناك امرأة آمنت على يد القديس لما يدفن الرأس في بعض األكوام التي خارج أورش
بشر بالقبادوق . ولما ضربت رقبته شاهدت إستشهاده وهي واقفة تب ي . وقد أصيبت بعد ذلك  

بالعمي . فأخذت ولدها وقصدوا أورشليم لتتبارك من اآلثار المقدسة ، والقبر المحي عساها تبصر  
وأفرطت في الحز  على حالها وعدم وجود من يعود  . ولدي وصولها المدينة مات ولدها . فحزنت 
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بها إلى بالدها . وأثناء نومها أبصرت القديس لونجينوس ومعه ولدها الذي مات ، فأرشدها إلى  
الم ا  الذي دفن فيه رأسه ، وأمرها إ  تحمله من هناك . فلما استيقظت بحثت عن الم ا  حتى  

ة . ولما بلغت إلى راس القديس ابرق منه نور  وجدته وحفرت في األرض فخرجت رائحة بخور زكي 
فانفتحت عيناها وأبصرت في الحال ، فمجدت السيد المسيح وقبلت الرأس وطيبته ووضعته مع  

جسد ابنها ، ثم عادت إلى بالدها ممجدة السيد المسيح الذي يظهر عجائبه في قديسين . صالة 
 هذا القديس تكو  معنا آمين .

 تادرس إلى بلدة شطب نقل جسد القديس األمير
في مثل هذا اليوم تذكار نقل جسد القديس األمير تادرس إلى بلدة شطب من أعمال أسيوط . وفيه  
أيضا تم نقل جسد األمير تادرس الشطبي من مقاطعة أخائية إلى بلدة شطب بأسيوط فقد حدث بعد  

جسده إلى بلد أبيه  أ  أنتهي عصر االضطهاد أ  ظهر هذا القديس ألحد الكهنة وأمره أ  ينقل
شطب فذهب هذا الكاهن إلى والي مقاطعة أخائية التي كا  جسد القديس مدفونا فيها وأخبره 
بضرورة نقل جسد القديس إلى شطب بصعيد مصر فرفض الوالي وكا  له ابن في الخامسة 
قديس  والعشرين من عمره أصم وأب م وكا  حاضرا هذه المناقشة فصاح قائال " هيا … . برفات ال

تادرس إلى موطنه بمصر " فاندهش الجميع لنطق هذا الشاب األب م ومجدوا هللا الذي شفاه بصالة 
األمير تادرس وهنا قال الوالي " لقد شفي ابني بقوة هللا وبصالة األمير تادرس . اذهبوا وانقلوا 

لى مدينة  جسده الطاهر إلى مصر " فتم نقل الجسد في احتفال مهيب ووضعوه في سفينة وصلت إ
اإلس ندرية في الخامس من هاتور ثم نقلوه إلى شطب وبنوا له كنيسة . دشنها أسقف مدينة  

شطب ووضع الجسد فيها بفرح وتهليل . وقد ظهرت منه عجائب كثيرة منها شفاء األمراض وإخراج  
 الشياطين ، بركة صالته فلتكن معنا آمين . 

 عيد جلوس قداسة البابا شنودة الثالث
يد جلوس قداسة البابا شنودة الثالث . أدام هللا حياته ، صلواته تكو  معنا ولربنا المجد تذكار ع

 دائًما إبديا آمين 
 م 232بدأ تلقيب بطريرك األس ندرية ببابا األس ندرية من سنة 

أجمع المؤرخو  المسيحيو  على أ  أول من لقب بلقب " البابا" من بطاركة الكرازة المرقسية هو  
 البابا ياروكالس الثالث عشر 

م ( فصار األسقف يدعي أبا والبطريرك يسمي أب اآلباء ثم صار األساقفة يجعلو   246 -  230)
االسم عن كرسي اإلس ندرية إلى كرسي لفظة البابا تختص ببطريرك اإلس ندرية ثم أنتقل هذا 

  -رومية . حيث كا  بطريرك اإلس ندرية 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  

س ندرية هو " صاحب الغبطة والقداسة  اإلس ندرية . واللقب الرسمي التقليدي لبطريرك كنيسة اإل
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بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمي اإلس ندرية وكل أرض مصر والمدينة المقدسة  
أورشليم والنوبة والحبشة والخمس مد  الغربية وسائر أقاليم الكرازة المرقسية وأضيف اليه فيما بعد  

 " وكل أفريقيا وبالد المهجر .
 ثاوسإستشهاد القديس تيمو 

 في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس تيموثاوس ، شفاعته تكو  معنا آمين .
 تذكار تكريس كنيسة يعقوب المقطع كيهك16

في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس يعقوب الفارسي الشهير بالمقطع . الموجود بجوار  
بر إستشهادة نتجدة تحت اليوم  كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي السيفين يمصر القديمة ، أما خ

 السابع والعشرين من شهر هانورالمبارك ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة البار جدعو  

قبل المسيح تنيح البار جدعو  أحد قضاة بني إسرائيل ، كا   1349في مثل هذا اليوم من سنة  
، ظهر له مالك الرب وقال له " الرب معك يا جبار  هذا القديس من سبط منسي واسم أبيه يواش 

البأس ، فقال له جدعو  " أسألك يا سيدي إذا كا  الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه التجارب ، 
وأين عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من مصر ، واآل  قد رفضنا الرب 

رب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديا  ،  وجعلنا في كف مديا  ، فالتفت إليه ال
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 اكو  معك وستضرب المديانيين كرجل واحد " ، فقال له  

فاصنع لي عالمة انك أنت تكلمني ، ال تبرح من ههنا حتى    " إ  كنت قد وجدت نعمة في عينيك
أتى إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك ، " فقال " أنى ابقي حتى ترجع " ، فدخل جدعو  . . .  

( ، ثم أمر الرب إ  يهدم مذابح األصنام   21  - 11:  6وخرج . . . وقدم تقدمته فقبلت )قض 
:   6ا يحرقها بأخشاب األصنام ففعل كما أمره الرب )قض ويبني مذبحا هلل ، ويقدم عليه الضحاي

( ، ولما أمره هللا إ  يحارب المديانيين سأله إ  يريه آية يشتد بها قلبه وهي إ  يضع 31  - 25
جزة الصوف في البيدر ، فا  كا  طل على الجزة وحدها وجفاف على األرض كلها علم إ  هللا بيده 

ذلك ، ثم أع س السؤال في اليوم الثاني قائال " ال يحم غضبك يخلص إسرائيل كما تكلم ، وكا  ك
على فأتكلم هذه المرة فقط ، امتحن هذه المرة فقط بالجزة فلي ن جفاف في الجزة وحدها ، ولي ن 

طل على كل األرض ، ففعل هللا كذلك في تلك الليلة ، فكا  جفاف في الجزة وحدها ، وعلي األرض  
( ، فتقوي قلبه وب ر مع كل الشعب الذي معه ونزلوا قبالة  40  - 33:  6كلها كا  طل " )قض 

المديانيين ، فقال الرب لجدعو  " إ  الشعب الذي معك كثير على ألدفع المديانيين بيدهم لئال  
يفتخر على إسرائيل قائال يدي خلصتني ، واآل  ناد في أذا  الشعب قائال ، من كا  خائفا ومرتعدا 
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جلعاد ، فرجع من الشعب اثنا  وعشرو  آلفا بقي عشرة آالف ، وقال    فليرجع وينصرف من جبل
الرب لجدعو  " لم يزل الشعب كثيرا ، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك وي و  إ  الذي أقول 
لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك ، وكل من أقول لك عنه هذا ال يذهب معك فهو ال يذهب"  

ء وقال الرب لجدعو  ، " كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب  ، فنزل بالشعب إلى الما
فأوقفه وحده ، وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب " ، وكا  عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم  
ثالث مئة رجل ، وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم ليشرب الماء ، فقال الرب لجدعو  

لغوا ، أخلص م وادفع المديانيين ليدك ، وبهذا العدد تغلب جدعو  على  بالثالث مئة رجل الذين و 
المديانيين واستولي الذين معه على الغنائم وقدموها لجدعو  وسلطوه عليهم ، وكا  هللا معه في  

 كل اموره ، وتنيح ودفن في مقبرة أبيه ، صالته تكو  معنا آمين .
 ميم إستشهاد القديسين هرواج و حنانيا و خوذى بأخ 

في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس هرواج ، وشهادة حنانيا وخوزي الذي من أخميم ، صالتهم  
 تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس أمساح القفطي 
في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديس أمساح القفطي وذلك انه لما وصل أريانوس الوالي إلى  

وافتخروا أمامه قائلين " ليس في مدينتنا من يذكر اسم ساحل قفط خرج كهنة األصنام لمقابلته 
المسيح فأعطاهم هدايا كثيرة . وكا  في المدينة صبي مسيحي اسمه امساح له أخت عذراء تسمي  

ثاؤدورة كانا يعيشا  ويعمال  في بستا  صغير وكانا يتصدقا  بما يفضل عنهما . ولما سمع  
ى مدينة قاو ) هي مقر الوالي أريانوس بالصعيد األعلى  امساح ما قاله كهنة األصنام قام وسافر إل

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 "  

خضر حتى جرى دمه وغشي عليه فأمر بطرحه في السجن فغضب الوالي وأمر بضربه بالجريد األ
وفي الصباح وجدوه قائما يصلي فأمر الوالي أ  يلقوه في حصير ويلقوه في نهر النيل . فأسلم 
الروح ونال إكليل الشهادة فأعد هللا تمساحا أمسك بالحصير وظل سائرا به في الماء حتى وصل  

الرب ألخته في الليل وأعلمها بالمجد الذي ناله أخوها   مدينة قفط فألقاه على الشاطئ ثم ظهر مالك
وأمرها با  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  
 ديد بأخميم إستشهاد القديسين أولوجيوس وأرسانيوس بدير الح

م إستشهد القديسا  أولوجيوس  304للشهداء سنة   20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
وأرسانيوس صاحبا دير بأخميم . كانا من بالد سوريا وأتيا إلى مصر وأقاما بجبل أخميم ولما جاء 

ربطوا في   الوالي اريانا إلى أخميم اعترفا أمامه بالسيد المسيح فأمر الوالي أ  يعلقا منكسين ثم
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أرجلهما حجر ة ورموهم في النهر فأنقذهما الرب من الغرق وعادا إلى البر سالمين . بعد ذلك عقد  
لهما الوالي ثالثة محاكم للمحاكمتهم ، وحأول بالترغيب تارة وبالتهديد والوعيد تارة أخرى أ   

بقطع رأسيهما بحد   يثنيهما عن أيمانهما فلم يتم ن بسبب تمس هما بالسيد المسيح . وأخيرا أمر
السيف وناال إكليل الشهادة ودفن جسديهما بإكرام جزيل وظهرت منهما عجائب كثيرة فبني على 

 الجسدين دير الحديد بأخميم . بركة صالتهما فلتكن معنا آمين  
 إستشهاد ديسقورس فى زمن العرب برمهات 6

وكا  من مدينة اإلس ندرية ، وحدث  فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس ديسقورس فى زما  العرب 
له ما دعا الى خروجه من دين آبائه ودخوله فى دين العرب . . وم ث كذلك مدة من الزما  . 

وكانت له أخت متزوجة بمدينة الفيوم . إذ علمت بما صار إليه أرسلت له قائلة : "لقد كنت اشتهى 
يأتيني خبرك بأنك قد تركت المسيح   أ  يأتيني خبر موتك وأنت مسيحي ، فكنت أفرح بذلك ، وال

إلهك" . وختمت كالمها بقولها : "واعلم أ  هذا الكتاب آخر صلة بيني وبينك ، فمن اآل  التعد 
ترينى وجهك وال تكاتبنى ، فلما قرأ كتاب أخته ب ى ب اءا مرا ، ولطم وجهه ونتف لحيته ثم قام  

نفسه بعالمة الصليب ، وخرج يسير فى   مسرعا وشد وسطه بزنار ، وصلى متضرعا بحرارة ، ورشم
المدينة وأبصره الناس على هذه الحال فاقتادوه الى الوالي وهذا قال له : لقد تركت دين النصارى  

ودخلت فى ديننا ، فما الذي جرى ! ؟ فأجابه قائال : " أنا ولدت مسيحيا وأموت مسيحيا ، وال 
وجعا ، فلم يرجع عن رأيه ، فأودعه السجن ،  أعرف دينا غير هذا" . فهدده كثيرا وضربه ضربا م

وأرسل الى ملك مصر يعرض عليه حالته أمره أ  يعرض عليه الخروج من دين النصارى والدخول 
فى دين الملك . فا  أطاع وهبه هبات جزيلة ، وإال فيحرقه فأخرجه من الحبس وعرض عليه  

مسيحيا " فأمر بحرقه فحفروا له خارج   الجحود فأبى قائال : " لقد قلت سابقا ولدت مسيحيا وأموت
المدينة حفرة كبيرة ، ومَلوها بالحطب وأوقدوها . ولما عال لهيبها فى طرحوه فيها بعد أ  ضربه  

أهل البلد ضربا موجعا وطعنوه بالس اكين . فنال إكليل الشهادة في ملكوت السموات . صالته تكو   
 معنا . آمين . 

 . نياحة ثاؤدوس األسقف المعترف 
فى مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس ثاؤدوس األسقف المعترف . كا  هذا القديس أسقفا على  

مدينة كورنثوس التي في جزيرة قبرص . اعترف بالسيد المسيح أمام الوالي يوليوس أيام 
اإلمبراطور دقلديانوس وطلب منه الوالي أ  ينكر إيمانه بالسيد المسيح ويقدم البخور لَلصنام 

فأمر بتعذيبه بالجلد وتمشيط جسده بأمشاط حديدية ثم وضعوه في السجن إلى أ  تملك  فرفض  
اإلمبراطور قسطنطين البار فأطلقه من جملة المحبوسين وعاد إلى كرسيه وداوم على رعاية شعبه 
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الذي أؤتمن عليه وبعد أ  أكمل جهاده الحسن تنيح بسالم . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد 
 ا أبديا آمين . دائمً 

 إستشهاد القديس لونجينوس أبيب 23
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس لنجينوس القائد كا  يوناني الجنس من إحدى بالد القبادوق . 

ولما ملك طيباريوس قيصر وعين بيالطس واليا على أرض اليهودية كا  لنجينوس أحد الجنود 
يه ربنا أ  يخلص الخليقة . كا  لنجينوس أحد الجنود الذين رافقوه ، فلما أتى الوقت الذي شاء ف

الذين تولوا أمر صلب رب المجد . وحدث بعد أ  أسلم السيد روحه ، أ  طعنه لنجينوس بحربه في  
جنبه فخرج منه ماء ودم . فتعجب من ذلك وزاد عجبه لما شاهد ظالم الشمس وانشقاق حجاب 

ر وتحققت لديه اآليات التي عملها ربنا من ميالده الهي ل وتشقق الصخور وقيام الموتى من القبو 
إلى يوم صلبه ولما أخذ يوسف الصديق جسد المخلص وكفنه ووضعه في القبر كا  لنجينوس  
حاضرا وقت ختم القبر . ولما قام المسيح والقبر مختوم تحير وسأل هللا أ  يعرفه هذا السر . 

عن المخلص . فآمن وترك الجندية وذهب إلى  فأرسل اليه بطرس الرسول فأعلمه بأقوال األنبياء
بلده وبشر فيها بالمسيح ولما سمع به بيالطس كتب عنه إلى طيباريوس . فأمر بقطع رأسه فنال  

 إكليل الشهادة  
 صالته تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديسة مارينا الشهيدة 
التي غلبت الشيطا  كانت من  في مثل هذا اليوم تذكار شهادة المختارة الطوباوية القديسة مارينا

بنات أكابر أنطاكية وكا  والداها يعبدا  األصنام فلما ماتت أمها أرسلها أبوها إلى مربية لتربيها . 
وكانت هذه المربية مؤمنة بالمسيح ففي بعض األيام سمعت مربيتها تذكر سير الشهداء وما 

سم السيد المسيح . فلما خرجت ينالونه في الملكوت األبدي فاشتاقت أ  تكو  شهيدة على ا
القديسة ذات يوم مع جواريها إلى منزلها وجدت في طريقها لوفاريوس االبروتس الوالي ، فلما رآها 

أعجبته كثيرا فأمر بإحضارها إليه . ولما ذهب إليها الجنود أعلمتهم أنها مسيحية . فلما عرفوا 
جود لَلصنام وترك اإلله فأبت . عندئذ قال  الوالي بذلك فزع جدا ، وأحضرها قهرا وعرض عليها الس

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  

وملح ففعلوا بها ذلك وهي صابرة . ثم أودعوها   أ  تمشط بأمشاط من حديد وأ  تدلك بخل وجير
المعتقل على اعتبار أنها ماتت فللوقت أتاها مالك الرب وشفاها من سائر جراحها فشفيت حتى كأ   
لم ي ن بها ألم البتة . وبعد ذلك خرج عليها ثعبا  عظيم مفزع وهي واقفة تصلي ويداها مبسوطتا  
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ا تفارق جسدها فصلبت وصلت وهي في جوفه فانشق مثل عالمة الصلب فابتلعها فكادت روحه
 نصفين ووقع على األرض ومات وخرجت القديسة مارينا سالمة . 

فلما كا  الغد أمر الوالي بإحضارها ولما رآها سالمة تعجب كثيرا وقال لها : يا مارينا قد ظهر اليوم  
جميع ما وعدتك به .   سحرك فاسمعي مني واعبدى اآللهة ي و  لك بذلك خير كثير وأنا أعطيك

فاحتقرته هو وآلهته الصامتة ، وقالت له : أنا أعبد الرب يسوع المسيح ابن هللا الحي اله السموات  
واألرض ومهما أردت أ  تصنعه بي فاصنعه فإني ال أسمع منك شيئا فأمر الوالي أ  تعلق في  

لك نزل مالك الرب وشفاها ثم  المعصرة وتعصر بشدة ففعلوا بها كذلك ثم أودعوها المعتقل . وبعد ذ
ظهر لها الشيطا  وقال لها: يا مارينا لو أطعت الوالي كا  أصلح لك فانه رجل قاسي القلب ويريد 

أ  يمحو اسمك من على األرض فعرفت أنه الشيطا  وفي الحال أمس ته من شعر رأسه وأخذت  
ربطته بعالمة الصليب   عودا من حديد وبدأت تضربه وهي تقول له : كف عني أيها الشيطا  ثم

المجيد أ  ال يبرح من أمامها حتى يعرفها جميع ما يعمله بالبشر ومن تضييقها عليه قال لها : أنا 
الذي أحسن لإلنسا  الزني والسرقة والتجديف واألمور الدنياوية . واذا لم أتغلب عليه فاني أسلط 

 " فللوقت طردته القديسة .  عليه النوم والكسل حتى ال أدعه يصلي ويطلب غفرا  خطاياه 
ولما رآها الوالي تعجب كثيرا ثم أمر ب شف جسدها وأ  يمَل أناء كبير من الرصاص السائل 

وتغطس فيه فلما فعل بها هذا سألت الرب أ  يجعل لها ذلك معمودية فأرسل الرب مالكه كشبه  
" ثم ناداها صوت من   حمامة وغطست وهي تقول باسم اآلب و االبن والروح القدس اله واحد آمين

السماء قائال لها : يا مارينا ها أنت قد اصطبغت بماء المعمودية ففرحت كثيرا وسمع الحاضرو  
بما صنع مع القديسة فآمن منهم جمع كثير فأمر الوالي بضرب أعناقهم وبعد ذلك آمر بقطع رأسها  

مارينا . أني أنظر مالك   المقدسة فأخذها السياف ومضى إلى خارج المدينة ثم قال لها : سيدتي
الرب ومعه إكليل من نور ساطع جدا فقالت : أسألك أ  تمهلني قليال حتى أصلي ثم بسطت يديها 
وصلت بحرارة ثم قالت للسياف : أفعل ما أمرت به وأحنت عنقها للسياف فقال لها : ال أصنع هذا 

كوت السموات فلما سمع منها  أبدا . فقالت له القديسة : إذا لم تفعل هذا فليس لك نصيب في مل
هذا الكالم أخرج السيف وضرب عنقها ثم ضرب رقبته هو أيضا وهو يقول أني مؤمن باله القديسة  

مارينا ثم وقع عن يمينها : ونال إكليل الشهادة في ملكوت السموات وقد أظهر الرب من جسدها 
 مريم بحارة الروم الكبرى .  عجائب ومعجزات شفاء كثيرة وجسدها موجود ب نيسة السيدة العذراء 

 صالتها وشفاعتها تكو  معنا .ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديس بيخبس  مسرى 10

وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس بيخبس ) أي المصباح ( الذي من أشمو  طناح وكا  أوال  
من بينوسة ومن الجنود الذين تحت أمر أنطيوخس األمير الذي لما سمع أنه مسيحي استحضره 
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هو واألسقف األنبا كلوج واألنبا نهروه الذي من ترسا واألنبا فيلبس وسألهم عن ذلك فاعترفوا  
مسيحيو  فعذبهم عذابا أليما . أما القديس بيخبس فقد قيده وأرسله مع آخرو  إلى  بأنهم 

البرامو  . وقضوا في السفينة عدة أيام دو  أكل وشرب . ولما وصلوا إلى البرامو  عذبوا القديس 
بيخبس كثيرا وأخيرا قطعوه بالسواطير فنال إكليل الشهادة وأتى رجل من مؤمني البرامو  وأخذ  

 أرسله إلى بلده أشمو  طناح وقد نال الشهادة معه خمس وتسعو  نفسا  جسده و 
 صالتهم المقدسة تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد القديس مطرا وبيخبس
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مطرا في عهد البابا ديمتريوس بطريرك اإلس ندرية الثاني عشر  

وذلك أنه لما سمع مرسوم الملك يقرأ مطالبا بعبادة األوثا  مضى وأخذ في زما  داكيوس الملك . 
يد الصنم أبلو  وكانت من ذهب خالص وقطعها قطعا ووزعها على الفقراء ولما لم يجدوها قبضوا  
على كثيرين بسببها فأتى هذا القديس وقال لهم : " أنا الذي أخذتها " فعذبوه كثيرا ثم طرحوه في  

ك الرب منها فقطعوا يديه ورجليه وصلبوه على خشبة وأتى رجل اعمى وأخذ من  النار فأنقذه مال 
الدم النازل من فيه وطلى به عينيه فأبصر وبعد ذلك قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة .شفاعته 

 تكو  معنا . آمين 
 

نا جدًا، الرب إله إلهنا هو ملجأنا وقوتنا، ومعيننا فى شيييدائدنا التي أصيييابت ال  -:(7,1:  45)مز مزمور العشيييية
 الالقوات معنا. ناصرنا هو إله يعقوب. هلليلويا

 اطرسلح ظذا طل موب  مويه ف  ع اب ته  و  ن  موي  ل اط ذ ا  = إلهنا ملجأنا.. قوتنا.. معيننا في شدائدنا
 

  -(:22-16:1إنجيل العشية )مر
و فيما هو يمشي عند بحر الجليل ابصر سمعا  و اندراوس اخاه يلقيا  شب ة في البحر فانهما كانا   -16 "

 صيادين.
 فقال لهما يسوع هلم ورائي فاجعلكما تصيرا  صيادي الناس.   -17 
 فللوقت تركا شباكهما و تبعاه.  -18 
 هما في السفينة يصلحا  الشباك.  ثم اجتاز من هناك قليال فراى يعقوب بن زبدي و يوحنا اخاه و  -19 
 فدعاهما للوقت فتركا اباهما زبدي في السفينة مع االجرى و ذهبا وراءه.  -20 
 ثم دخلوا كفرناحوم و للوقت دخل المجمع في السبت و صار يعلم.   -21 
 "فبهتوا من تعليمه النه كا  يعلمهم كمن له سلطا  و ليس كالكتبة   -22 

 ي   ف ذر  دعوة اطاب طل موب إها ن/ ي طلص ا صل د طل/ ر: ف  إي  ل اط  ل  و/ كا:
 ذ ا إسم   موب طت ايم   موب   1
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   موب اطرماع بأال ه و ب ته علس ان ر ن ص ق صل دًا طل/ ر   2
هللا دع ه طل ودة طإل ر ن وء  ع د وتبع اطرسددددلح وإسددددت ددددذ   ر  تبع   موب إها ن/ ي اطرسددددلح وشددددذ  طه و ان   3

 (1:12،2اودر )ًمبإسره وإست ذ  ه   ه 
 

سبحي يا نفسي الرب، أسبح الرب فى حياتي، طوبى لمن إله يعقوب معينه،   "  -(:4,1:  145مزمور باكر )مز
 "واتكاله على الرب إلهه. هلليلويا  

  ز وق تس لح  ر    ن   موب  سبح اطاب وسط آال ه 
ويموي  فلسدددبح موالد هللا وسدددط آال ذم  وه ا اطتسددد لح هو  ه/ ك شددد ائ  تواجه موالد هللا ) ز وق اط  دددل ( وهللا   زي 

مكءا    ي ذج ءلب هللا  فذ ا اطتسدددددددد لح هو اط ي    ب غ ا اطرؤ / ا طإل ر ن فلصدددددددد اوا صددددددددل دي ي ر )إي  ل   
 ع ل  و/ كا(

 
  -(:22-18:4إنجيل باكر )مت

ه بطرس و اندراوس اخاه  و اذ كا  يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعا  الذي يقال ل  -18 "
 يلقيا  شب ة في البحر فانهما كانا صيادين.

 فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس.   -19 
 فللوقت تركا الشباك و تبعاه.  -20 
ثم اجتاز من هناك فراى اخوين اخرين يعقوب بن زبدي و يوحنا اخاه في السفينة مع زبدي ابيهما   -21 

 ا.يصلحا  شباكهما فدعاهم
 "فللوقت تركا السفينة و اباهما و تبعاه   -22 

 ف  إي  ل اط  ل  و/ كا: ي   ف ذر  دعوة اطاب طل موب إها ن/ ي طلص ا صل د طل/ ر:
 ذ ا إسم   موب طت ايم   موب   4
   موب اطرماع بأال ه و ب ته علس ان ر ن ص ق صل دًا طل/ ر   5
اطرسددددلح وإسددددت ددددذ   ر  تبع   موب إها ن/ ي اطرسددددلح وشددددذ  طه و ان هللا دع ه طل ودة طإل ر ن وء  ع د وتبع    6

 (1:12،2بإسره وإست ذ  ه   ه اودر )ًم
 

 -(:19-1:1البولس )غل
 بولس رسول ال من الناس و ال بانسا  بل بيسوع المسيح و هللا االب الذي اقامه من االموات.  -1 " 
 و جميع االخوة الذين معي الى كنائس غالطية.  -2 
 نعمة لكم و سالم من هللا االب و من ربنا يسوع المسيح.  -3 
 الذي بذل نفسه الجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب ارادة هللا و ابينا.  -4 
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 الذي له المجد الى ابد االبدين امين.  -5 
 ر. اني اتعجب انكم تنتقلو  ه ذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخ -6 
 ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم و يريدو  ا  يحولوا انجيل المسيح. -7 
 و لكن ا  بشرناكم نحن او مالك من السماء بغير ما بشرناكم فلي ن اناثيما. -8 
 كما سبقنا فقلنا اقول اال  ايضا ا  كا  احد يبشركم في غير ما قبلتم فلي ن اناثيما. -9 
ناس ام هللا ام اطلب ا  ارضي الناس فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا  افاستعطف اال  ال -10 

 للمسيح.
 و اعرفكم ايها االخوة االنجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسا .  -11 
 الني لم اقبله من عند انسا  و ال علمته بل باعال  يسوع المسيح.  -12 
 ية اني كنت اضطهد كنيسة هللا بافراط و اتلفها.فانكم سمعتم بسيرتي قبال في الديانة اليهود   -13 
و كنت اتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من اترابي في جنسي اذ كنت اوفر غيرة في تقليدات    -14 

 ابائي.
 و لكن لما سر هللا الذي افرزني من بطن امي و دعاني بنعمته.  -15 
 ا  يعلن ابنه في البشر به بين االمم للوقت لم استشر لحما و دما.  -16 
 و ال صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق.  -17 
 شليم التعرف ببطرس فم ثت عنده خمسة عشر يوما. ثم بعد ثالث سنين صعدت الى اور   -18 
 "و لكنني لم ار غيره من الرسل اال يعقوب اخا الرب  -19 

أتعجب أنكم تنتقلو  ه ذا سييييريعًا عن الذي دعاكم.. إ  كا  أحد يبشييييركم بغير ما دعوة طلءب ي علس ان ر ن   
فلو كنيت بعيد أطليب أ  أرضيييييييييي النياس لم أكن عبيدًا وإشدددددددددددددد قة نقتد اد   موب وعودتده    قبلتم فلي ن محروميًا..

 فل/ء   علس ان ر ن اط ي دع ي  إطله  دعانا بنعمتهوءن اطرسلح .  للمسيح
  -(:12-1:1الكاثولي و  )يع

 يعقوب عبد هللا و الرب يسوع المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات. -1 "
 احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعو  في تجارب متنوعة.  -2 
 عالمين ا  امتحا  ايمانكم ينشئ صبرا.  -3 
 و اما الصبر فلي ن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء.  -4 
 ر فسيعطى له. و انما ا  كا  احدكم تعوزه ح مة فليطلب من هللا الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعي  -5 
 و لكن ليطلب بايما  غير مرتاب البتة ال  المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه.  -6 
 فال يظن ذلك االنسا  انه ينال شيئا من عند الرب. -7 
 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه.  -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه.  -9 
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 النه كزهر العشب يزول. و اما الغني فباتضاعه  -10 
ال  الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره ه ذا يذبل الغني ايضا في    -11 

 طرقه. 
 "طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه   -12 

ف هلل  كلر/  ب طت  قب فل/صد ا ف آلالث ت/م  و/ طصد ا  =  رجل الذي يصيبروأما الصيبر فلي ن له عمل تام.. طوبى لل
 ي رل ف/ا  هللا و ا يااه  سبح ) ز وق ب كا(

 
 -(:21-13:15اإلبركسيس )أع

 و بعدما س تا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13 " 
 با على اسمه. سمعا  قد اخبر كيف افتقد هللا اوال االمم لياخذ منهم شع -14 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو م توب.   -15 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.  -16 
لكي يطلب الباقو  من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا   -17 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله.   -18 
 لذلك انا ارى ا  ال يثقل على الراجعين الى هللا من االمم.  -19 
 و المخنوق و الدم. بل يرسل اليهم ا  يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا  -20 
 "ال  موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من ي رز به اذ يقرا في المجامع كل سبت   -21 

ه ه دعوة  ا هللا  =  أ  هللا إفتقد األمم ليأخذ منهم شعبًا على إسمه  موب )طت ايم إسم   موب اطرماع(  مول 
وإبني أيضًا خيمة داود  فل/ء   علس ان ر ن اط ي دع ي  إطله هللا   دعانا بنعمتهطا م  وه ا يت ق  ع ءول هوطج 

  هللا سل    اط ذود طإل ر ن ف  يذ    اء  ث= الساقطة
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 اليوم الثامن والعشرو  من شهر هاتور            

 شهادة القديس صرابامو  أسقف نيقيا 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 البولييييييييييييييييييييس:

 (15,14: 88)مز
 (42-34:10)مت
 (13,12,7: 131)مز
 (23-17:6)لو

 (13:8-18:7)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس:
 إنجيل القييييييييييييييييييداس:

 (15 - 1:  1يو3)
 (5:16-36:15ع)أ

 (6,5: 98)مز
 (33-20:16)يو

 
 

 -(:33-20:16إنجيل القداس )يو
الحق الحق اقول لكم انكم ستب و  و تنوحو  و العالم يفرح انتم ستحزنو  و لكن حزنكم يتحول الى  -20 " 

 فرح.
المراة و هي تلد تحز  ال  ساعتها قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل ال تعود تذكر الشدة لسبب  -21 

 الفرح النه قد ولد انسا  في العالم. 
 لكني ساراكم ايضا فتفرح قلوب م و ال ينزع احد فرح م منكم. فانتم كذلك عندكم اال  حز  و  -22 
 و في ذلك اليوم ال تسالونني شيئا الحق الحق اقول لكم ا  كل ما طلبتم من االب باسمي يعطي م.  -23 
 الى اال  لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا لي و  فرح م كامال. -24 
 قد كلمتكم بهذا بامثال و لكن تاتي ساعة حين ال اكلم م ايضا بامثال بل اخبركم عن االب عالنية.   -25 
 في ذلك اليوم تطلبو  باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال االب من اجلكم.  -26 
 يحب م النكم قد احببتموني و امنتم اني من عند هللا خرجت.ال  االب نفسه   -27 
 خرجت من عند االب و قد اتيت الى العالم و ايضا اترك العالم و اذهب الى االب. -28 
 قال له تالميذه هوذا اال  تتكلم عالنية و لست تقول مثال واحدا.   -29 
 اال  نعلم انك عالم ب ل شيء و لست تحتاج ا  يسالك احد لهذا نؤمن انك من هللا خرجت. -30 
 اجابهم يسوع اال  تؤمنو .  -31 
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وحدي و انا لست   هوذا تاتي ساعة و قد اتت اال  تتفرقو  فيها كل واحد الى خاصته و تتركونني  -32 
 وحدي ال  االب معي. 

 "قد كلمتكم بهذا لي و  لكم في سالم في العالم سي و  لكم ضيق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم   -33 
أنتم سيتب و  والعالم يفرح. ولكن حزنكم يتحول إلى  اطسد   اطرسدلح طم    ع/  وي ا /  وعود هااح  ف  اط  طم، هل 

المرأة وهي تلد تحز  أل  سيياعتها قد  ويازن ءجل اطرسددلح،  را اطرسددلح حل ته فاحً   فرا  م ل من يتأطم  =  فرح
إذا ولدت اإلبن ال تعود تتذكر الشييدة لسييبب  كر   ا ث ط  وطك ح /ر  يمع ف  ت ا/  فإي/  يازن  وط ا=  جاءت
  هو مي  ح ا مسددددددت     ا  كل ت ا/   سددددددرح هذ  هللا ه  طلت/قل  اطت    دددددد ق طذ  ه/  بأيذ  والدة إيسدددددد ن ج ي=  الفرح

اطت ا/  وه ا   ا  فاح  ف نيس ن اط  ي   ا سر ته اط اح، م   انيس ن اط ت ق فرا سر ته اط آب   وي/تذ  اني  ل  
 واطاب غلب طاس ه/   .  في العالم سي و  لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالمبمول اطاب  

وه ا سددا فاح اط ددذ ا    أيضيًا فتفرحو  وال ينزع أحد فرح م منكمسيأراكم  كل ت ا/   سددرح هذ  اطسدد   تمود طل اح   
م /   آال ذم  واط اح اط ي   اله اط  طم سدددداي ً     يزول  ع مول ضددددلم  وه ا عكج اط اح اط ي   اله هللا فذ ا ال  

 يزول  ع مي ضلم  
 

موسييييى وهارو  فى الكهنة، وصييييموئيل فى الذين يدعو  باسييييمه،   "  -(:6,5:  98مزمور إنجيل القداس )مز
 "كانوا يدعو  الرب وهو كا  يستجيب لهم، بعامود الغمام كا  ي لمهم. هلليلويا 

موسييييى وهارو  في الكهنة. صييييموئيل في  ي حا من   ظم ء  سددددد  ه ا اط وث   يوا مسددددد ء   ط طك  مول اطرز وق  
ط ا هل  . وهو كا  يسيتجيب لهمسدط ضدلم تذم واطاب   ن  سدت  ب   هم   يوا  صدلون و =  الذين يدعو  بإسيمه

ك ي  طلب  هؤال  اط ددددددذ ا  من ي/م هم هللا  ا اط  اب؟ ال هل   يوا  صددددددلون ط دددددد  ذم من  ا ظذم هللا ويافع ع/ذم  
اطاوح اطم ر   ن  =  بعامود الغمام كا  ي لمهمانضدددددددددداذ د  وهللا إسددددددددددت  ب طذم وقفع انضدددددددددداذ د عا اط/ ر   

 ف   ل خاوة  ياش هم
 

 هاتور 28   -السنكسار:
 إستشهاد القديس صرابامو  أسقف نقيوس  "

في مثل هذا اليوم إسييتشييهد القديس صييرابامو  أسييقف نقيوس ، الذي ولد بأورشييليم من أب اسييمه إبراهيم بن 
دته  الوي بن يوسف أخي سمعا  خال استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ، من قبيلة يهوذا ، وعند وال

سييمي سييمعا  ، على اسييم جده ، ولما توفي والده اشييتهى سييمعا  إ  يصييير مسيييحيا ، فظهر له مالك الرب 
وأمره إ  يمضيييي إلى األنبا يوحنا أسيييقف أورشيييليم ، الذي عرفه عن سييير تجسيييد السييييد المسييييح ، إال انه لم 

لسييييدة العذراء مريم لسيييمعا  يجسييير إ  يعمده بأورشيييليم خوفا من اليهود ، فظل مترددا فيما يعمل ، فظهرت ا
وعرفته إ  يمضيي إلى مدينة اإلسي ندرية ، ويذهب إلى القديس ثاؤنا بابا اإلسي ندرية السيادس عشير ، فمضيى  
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وصحبه في طريقه مالك الرب في زي إنسا  حتى وصل إلى اإلس ندرية ، وقصد البابا ثاؤنا ، ففرح به ووعظه  
يح البيابيا ثياؤنيا ، وأقياموا البيابيا بطرس خياتم الشيييييييييهيداء ، أرسيييييييييل وعميده ، ثم ترهيب في دير الزجياج ، ولميا تن

فاسيييتحضيييره لسييياعده في أعمال البطريركية ، ولما خال كرسيييي نقيوس رسيييمه أسيييقفا عليه ، ففرحت به رعيته  
كثيرا ، واظهر الرب على يديه عدة آيات وعجائب " منها انه كا  بجوار مدينته برابي لعبادة األوثا  ، فلم يزل  

من السيييد المسيييح حتى تهدمت وغطاها الماء واسييتأصييلت عبادة األصيينام من كرسيييه ، كما اسييتأصييل  يطلب
ايضيييييييييا بيدعية سيييييييييبيليوس الصيييييييييعييدي اليذي كيا  يعلم بيا  االب واالبن والروح القيدس أقوم واحيد ، ولميا كفر  

إليه ، فلما وصييل  دقلديانوس اعلموه با  صييرابامو  األسييقف قد عطل عبادة األوثا  بتعليمه ، فأمر بإحضيياره 
إلى اإلسييي ندرية مع الرسيييل قضيييى ليلته في السيييجن ، حيث قابله البابا بطرس وجماعة من الكهنة وصيييافحوه  
فرأوا وجهه كوجه مالك ، ولما وصييل صييرابامو  إلى الملك عذبه بأنواع العذاب ، والسيييد المسيييح يقيمه بغير  

به ، أرسييله إلى أريانا والي الصييعيد لتعذيبه وقطع رأسييه  آلم ، ولما رأى الملك إقبال الكثيرين على اإليما  بسييب
إ  لم يرجع عن رأيه ، واتفق إ  كا  أريانا باإلسيي ندرية فأخذه معه في سييفينة ، ولما وصييلوا إلى نقيوس بلده 
وقفت بهم السيييييييفينة ولم يسيييييييتطيعوا إ  يحركوها ، فأخرجوا القديس وذهبوا به إلى بحري البلد ، وهناك قطعوا  

ال إكليل الشييهادة ، وأخذ شييعبه الجسييد ب رامة وعظمة إلى الكنيسيية ، صييالته تكو  معنا ولربنا المجد رأسييه ون
 " دائًما أبدًيا آمين .

 
  وط  بأوقشللم يذود ً  وإشتذس من  ص ا  سلالً   ظذا طه   ك اطاب شهادة القديس صرابامو  أسقف نيقيوس

خ ح من   ر ه بسددد ب اط ذود  وظذاي طه اط  قا  ومقشددد ته  وم اه من  رضددد  إطس مسدددمف موقشدددللم اط ي علره ط ا
طل ه ب إطس  صددددددددا وعر ه اطب ب  اطسددددددددك/ قي  وقسددددددددروه مسددددددددم ً  علس يلم ور وء وث اط  ً واطذاطم ي وع هوه  ف  

 اطس ا ء هل اطب ب  باار خ تم اط ذ ا  وجر ع   ا اط ذ/  ووج وا وجذه  ر ك وءا وا قمسه 
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 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس بيسورة األسقف  توت 9

في مثل هذا اليوم أستشهد األب القديس األسقف األنبا بيسورة ، هذا كا  أسقف المدينة  
يعذب المحبة لإلله مصيل ) فوه والمزاحمين( ولما رجع دقلديانوس إلى عبادة األوثا  وبدأ 

المسيحيين . اشتهى هذا القديس أ  يسفك دمه على اسم المسيح . فجمع الشعب وأوقفهم أمام  
المذبح وأوصاهم بأوامر الرب . ثم عرفهم انه يريد أ  ينال إكليل اإلستشهاد من أجل اسم 
دوا أ   المسيح . فب وا جميعهم ، الصغير منهم والكبير ، قائلين "لمن تتركنا يا أبانا يتامى" ، وأرا

يمنعوه ، ولما لم يقدروا تركوه فأودعهم للسيد المسيح ، وخرج من عندهم وهم يودعونه بب اء  
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كثير ، واتفق معه ثالثة أساقفة وهم : بسيحوس وفاناليخوس وثاؤذورس ، فمضوا جميعا إلى 
ساقفة  مدينه الوالي ، واعترفوا بالسيد المسيح ، فعذبهم عذابا شديدا ، ال سيما لما عرف أنهم أ

وآباء للمسيحيين ، وكا  األساقفة الشجعا  متذرعين بالصبر ، والسيد المسيح يقويهم ، وأخيرا 
أمر بضرب أعناق األربعة ، فنالوا إكليل الحياة في ملكوت هللا ، أما جسد القديس بيسورة فكا  

  ب نيسة  بنشين القناطر )نشين القناطر اآل  نشيل بمركز طنطا( بمحافظة الغربية ، وهو اآل
 مار جرجس بقصر الشمع بمصر القديمة صالتهم تحفظنا وتحرسنا أجمعين .

 إستشهاد األسقفين بيليوس ونيلوس 
للشهداء  26تذكار إستشهاد األسقفين بيليوس ونيلوس . في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

واحد من  م إستشهد األسقفا  القبطيا  بيليوس ونيلوس وبصحبتهما إيليا الكاهن و  310سنة 
األراخنة . وذلك أنهم كانوا منفيين إلى بالد فلسطين وكانوا هناك يعملو  في المحاجر في تلك 
الجهات . فتم نوا مع آخرين من مواطنيهم أ  يبنوا بعض الكنائس . ولما علم الوالي فامليا  

ؤالء األربعة  بذلك . أرسل إلى الملك جالريوس يخبره بذلك .فأمر الملك بتعذيبهم فأرسل الوالي ه
 إلى فينو  في بالد بترا ببالد فلسطين حيث القوهم في النيرا  فاحترقوا ونالوا إكليل الشهادة  

 بركة صلواتهم فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 52نياحة البابا يوساب األول ال بابه 23

با يوساب الثاني والخمسو  ميالدية تنيح االب القديس األن  841في مثل هذا اليوم من سنة  
من باباوات اإلس ندرية . كا  من أوالد عظماء منوف وأغنيائها ، ولما انتقل أبواه وتركاه رباه  

بعض المؤمنين . ولما كبر قليال تصدق بأكثر أمواله ، ثم قصد برية القديس مقاريوس ، وترهب  
و  من باباوات اإلس ندرية ،  عند شيخ قديس . ولما قدم األنبا مرقس الثاني التاسع واألربع

وسمع بسيرته دعاه إليه . ولما أراد العودة إلى البرية رسمه قسا وأرسله . فم ث هناك مدة إلى 
إ  تنيح األنبا سيماؤ  الثاني الحادي والخمسو  ، وظل الكرسي شاغرا إلى إ  اتفق بعض  

رشاهم بالمال .  األساقفة مع بعض من عامة اإلس ندرية على تقدمة شخص متزوج كا  قد
فلما علم بقية األساقفة أنكروا عليهم عملهم هذا وطلبوا إلى هللا إ  يرشدهم إلى من يريده  

فأرشدهم إلى هذا االب . فتذكروا سيرته الصالحة ، وتدبيره حينما كا  عند االب األنبا مرقس ،  
رب إ  كنت قد أخترت  وأرسلوا بعض األساقفة إلحضاره . فصلى هؤالء إلى هللا قائلين "نسألك يا

هذا االب لهذه الربتة ، فلتكن عالمة ذلك إننا نجد بابه مفتوحا عند وصولنا إليه" . فلما وصلوا 
وجدوا بابه مفتوحا ، حيث كا  يودع بعض زائريه من الرهبا  . وإذ هم بإغالق الباب رآهم  

ه "مستحق" . فصاح وب ى  مقبلين فاستقبلهم بفرح وأدخلهم قاليته . فلما دخلوا امس وه وقالوا ل
وبدا يظهر لهم نقائصه وعثراته ، فلم يقبلوا منه ، وأخذوه إلى ثغر اإلس ندرية ووضعوا عليه 
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اليد . ولما جلس على الكرسي المرقسي اهتم بالكنائس كثيرا . وكا  يشتري بما يفضل عنه من  
غفل عن أحد منهم فحسده  موارده أمالكا ويوقفها على الكنائس . وكا  كثير التعليم للشعب ال ي

الشيطا  وسبب له أحزانا كثيرة . من ذلك إ  أسقف تنيس وأسقف مصر أغاظا شعب كرسيهما 
فأنكر هذا االب عليهما ذلك ، وطلب إليهما مرارا كثيرة إ  يترفقا برعيتهما ، فلم يقبال منه  

إلى ملة أخرى ،  نصيحة ، وإستغاثت رعيتهما قائلة إ  أنت أرغمتنا على الخضوع لهما تحولنا
وإذ اجتهد كثيرا في الصلح بين الفريقين ولم ينجح ، دعا األساقفة من سائر البالد وأطلعهم على  

أمر األسقفين وتبرا من عملهما ، فكتبوا جميعهم بقطعهما . فلما سقطا مضيا إلى الوالي 
إلحضار البطريرك  بالقاهرة ، ولفقا على االب قضية كاذبة ، فأرسل الوالي أخاه مع بعض الجند 

. ولما وصلوا إليه جرد أخو األمير سيفه ، وأراد قتله ، ولكن هللا أمال يده عنه فجاءت الضربة 
في العمود فانكسر السيف . فازداد األمير غضبا وجرد س ينا وضرب االب في جنبه ب ل قوته ،  

  في البطريرك  فلم تنل منه شيئا سوي إ  قطعت الثياب ولم تصل إلى جسمه فتحقق األمير إ
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  

سامة ، أوعزل  صحتها واعلمه بأمر األسقفين ، فاقتنع وأكرمه ، وأمر با  ال يعارضه أحد في ر 
أحد من األساقفة ، أو في أي عمل يختص بالبيعة . وكا  مداوما على وعظ الخطاة وردع 

المخالفين ، مثبتا الشعب على اإليما  المستقيم الذي تسلمه من أبائه ، مفسرا لهم ما استش ل  
عجائب  عليهم فهمه ، حارسا لهم بتعاليمه وصلواته . وقد اظهر هللا تعالي على يدي هذا االب

كثيرة . ولما اكمل هذه السيرة المرضية تنيح بسالم بعد إ  أقام على الكرسي تسع عشرة سنة . 
 وفي الرهبنة تسعا وثالثين . وقبلها نيفا وعشرين سنة . صالته تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس ديوناسيوس أسقف كورنثوس 
كورنثوس ، الذي إستشهد في أيام  في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس ديوناسيوس أسقف

دقلديانوس وم سيميانوس ، بعد إ  عذب بعذابات كثيرة في سبيل اإليما  بالمسيح له المجد . 
 وأخيرا ضرب عنقه بالسيف فنال إكليل المجد األبدي . 

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين 
 فارس إستشهاد القديس يوحنا و يعقوب أسقفى  هاتور 4

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  يوحنا و يعقوب أسقفا ارض فارس على يد سابور بن 
هرمز ملك الفرس . فانه عندما طالبهما بالسجود للشمس والنار ، وإ  يضحيا لهما ، لم  

يطاوعاه . بل كانا يعلما ويثبتا  الشعب على اإليما  بالمسيح له المجد . فأمر بتعذيبهما كثيرا  
وإذ لم ينثنيا عن اإليما  وال ترأخيا حتى وهما تحت العقاب عن وعظ الشعب وتقويته ، أمر  . 
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بطرحهما في النار ، فاسلما نفسيهما بيد المسيح وناال إكليل المجد مع جماعة القديسين . 
 صالتهما تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس األنبا توماس األسقف
ماس األسقف . وفيه أيضا إستشهد القديس توماس أسقف تذكار إستشهاد القديس األنبا تو 

مدينة دمشق بالشام جادل هذا القديس أحد علماء العرب وبين له صحة اإليما  المسيحي 
فش اه العالم إلى الوالي وادعي عليه بتهم باطلة فأحضره الوالي فأثبت هذا القديس سالمة  

 هادة ، بركة صالته فلتكن معنا آمين .موقفه وصحة إيمانه فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الش
 إستشهاد القديس إبيماخوس و عزريانوس 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  إبيماخوس و عزريانوس . وكانا من مدينة رومية . فسعى  
بهما البعض لدي الوالي المعين من م سيميانوس الملك ، انهما مسيحيا  . فاستحضرهما 

قرا انهما مسيحيا  . ثم وبخاه على تركه عبادة هللا الذي خلق وسألهما عن معتقدهما . فأ 
السماء واألرض وكل ما فيهما وعلي قيامه بعبادة أصنام مصنوعة باأليدي ، ال تنطق وال تبصر  

، س ن فيها الشيطا  وأضل الناس بها . فدهش الوالي من مجاهرتهما هذه ، ثم أمر بضرب  
 تهما تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .عنقيهما فناال إكليل الشهادة . شفاع

 نياحة القديس مرتينوس أسقف ثراكى  هاتور 14
في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم مرتينوس أسقف مدينة ثراكى ، وقد ولد بمدينة تدعي  
  سافارية من أبوين مسيحيين ، ونشا وديعا عابدا محافظا على اإليما  القويم ، ولم يفتر عن

مقاومة األريوسيين فحنقوا عليه ، وكمنوا له مرارا في الطريق وضربوه ، وإذ بالغوا في مطاردته  
ترك المدينة ، وذهب فس ن في مغارة قريبة من ساحل البحر األبيض وكا  يتغذى بنباتات  

األرض ، ولما شاع خبره ، وذاع صيته في البالد ، أختاروه ألسقفية ثراكى ، فسار سيرة رسولية  
، وزاد في المحبة والرحمة على كثيرين من الناس ، واجري هللا على يديه آيات كثيرة ، منها انه  

كا  مارا فابصر إنسانا أوقف جنازة ميت ، ومنع أهله من دفنه ، مدعيا إ  له عليه أربعمائة  
حقيقة  دينار ، فتوسل إليه القديس إ  يطلق الميت فلم يقبل ، فصلى وابتهل إلى هللا إ  يظهر ال

، فقام الميت في الحال وب ت 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 
  سنوات كثيرة ، واكمل هذا االب حياته بسيرة مرضية وتنيح بسالم ، صالته تكو  معنا ولربنا

 المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 إستشهاد الضابط فاروس ومعلميه 
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إستشهاد الضابط فاروس واآلباء الستة النساك بجبل طيبة . كا  هذا الضابط قائدا كبيرا في  
جيش اإلمبراطور دقلديانوس في أوائل القر  الرابع . حيث كا  االضطهاد يتصاعد ضد 

بقسوة ووحشية . فأرسل الوالي جنوده فقبضوا  المسيحيين وكا  الوالي كولسيا  يبطش بهم 
على ستة من النساك المتوحدين والقوهم في السجن فذهب إليهم الضابط فاروس ليال وفك  

قيودهم وقال لهم " اطلبوا من الرب عني يا آبائي أ  يجعلني شري ا لكم في اإلستشهاد ألنني  
لشدة التعذيب " فصلوا ألجله   ضابط كبير ولكني أخاف من االعتراف بالسيد المسيح جهارا

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  

ا الستة نساك فبعد تعذيبهم كثيرا بعذابات شديدة إلى أ  تمزق جسده ونال إكليل الشهادة . أم
أمر بقطع رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة . ثم أمر الوالي جنوده أ  يحملوا أجساد الشهداء خارج 
المدينة لتأكلها الوحوش لكنها لم تقترب إليها فجاء المؤمنو  وحملوا هذه األجساد إلى الكنيسة  

 فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا . أمين وصلوا عليها ودفنوها بإكرام جزيل . بركة صلواتهم 
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في مثل هذا اليوم تنيح القديس كرنيليوس قائد المئة ، كا  رئيسا على فرقة من مئة جندي  
بقيصرية فلسطين ، وكا  يعبد الكواكب ، فلما سمع عن التالميذ ورأى اآليات التي كانت تجري  

لى أيديهم ، مما تعجز عنها قوي البشر واإللهة الوثنية ، ذهل عقل وتحير وساوره الشك في ع
ألهته ، فترك عبادة الكواكب ، وبدا يرفع قلبه إلى هللا بالصوم والصالة والرحمة وكا  يقول في  

يه  صالته "أيها الرب اإلله ، أنني قد تحيرت في معرفتك فأرشدني واهدني إليك ، فتحنن هللا عل
وقبل صالته وصدقته ، وأرسل له مالكا يبشره بقبولهما وصعودهما إليه ، ويأمره إ  يرسل إلى 

مدينة يافا فيدعو بطرس الرسول الذي كا  نازال عند سمعا  الدباغ ، فيعلمه ماذا ينبغي إ  
يفعل ، فأرسل واستحضره ، ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه ،  

بطرس قائال "قم انا ايضا إنسا " ، ولما دخل بيته وجد جماعة كبيرة من األمم فقال "لهم    فأقامه
انتم تعلمو  إ  شريعة التوراة تمنعني من مخالطة غير المختونين ، اال إ  هللا قد أراني إ  ال 
أقول عن إنسا  ما انه دنس أو نجس ، فلذلك جئت إذ استدعيتموني ، فماذا تريدو " ، فقال  

نيليوس "منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما وفي الساعة التاسعة كنت اصلي في  كر 
بيتي ، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس المع ، وقال يا كرنيليوس سمعت صالتك وذكرت  

صدقاتك أمام هللا ، فأرسل إلى يافا واستدع سمعا  الملقب بطرس ، انه نازل في بيت سمعا   
، فهو متي جاء ي لمك ، فأرسلت إليك حاال ، وأنت فعلت حسنا إذ جئت ،  رجل دباغ عند البحر

واآل  نحن جميعا حاضرو  أمام هللا لنسمع جميع ما أمرك به هللا" ، ففتح بطرس فاه وقال  
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"بالحق انا أجد إ  هللا ال يقبل الوجوه ، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده" ،  
ح رب الكل ، واعلمه سر تجسده وصلبه وقيامته وصعوده وعمل اآليات  ثم بشره بيسوع المسي

باسمه ، فأمن كرنيليوس وأهل بيته وكل غلمانه واكثر الذين معه ، وتعمدوا باسم االب واالبن  
والروح القدس ، فحل عليهم نعمة الروح القدس في الحال ، وبعد ذلك ترك كرنيليوس الجندية  

بطرس أسقفا على مدينة قيصرية من أعمال فلسطين فمضى  وتبع الرسل ، ورسمه القديس 
إليها وبشر فيها بالمسيح ، مبينا لهم ضاللة األصنام ، فاستنارت عقولهم بمعرفة هللا وآمنوا به  

، ثم ثبتهم بما صنعه أمامهم من اآليات والمعجزات وعمدهم جميعا ، وكا  بينهم ديمتريوس  
 لرسل المبشرين ، صالته تكو  معنا آمين . الوالي ، ثم تنيح بسالم ونال إكليل ا

 تذكار تكريس كنيسة القديسة مارينا الشهيدة 
في مثل هذا اليوم تذكار الشهيدة العظيمة عروس المسيح المنتخبة ، القديسة مارينا المجاهدة 
، وتكريس كنيستها بمدينة أنطاكية ، وذلك بمدينة أنطاكية وذلك أنه بعد انقضاء عبادة األصنام 

في عهد اإلمبراطور قسطنطين البار . بنيت هذه الكنيسة في نفس الموضع الذي وضع فيه  
 ا الطاهر . بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين  جسده

 نياحة القديس نيقوالوس أسقف مورا  كيهك10
في مثل هذا اليوم تنيح القديس البار نيقوالوس أسقف مورا . كا  من مدينة مورا ، اسم أبيه 

لم ي ن لهما ولد يقر   ابيفانيوس و أمه تونة . و قد جمعا إلى الغين الكثير مخافة هللا . و
أعينهما و يرث غناهما . و لما بلغا سن اليأس ، تحنن هللا عليهما و رزقهما هذا القديس ، 
الذي امتَل بالنعمة اإللهية منذ طفولته . و لما بلغ السن التي تؤهله لتلقي العلم ، اظهر من  

  يتلقى من المعلم . و النجابة ما دل على إ  الروح القدس كا  يلهمه من العلم اكثر مما كا
منذ حداثته وعي كل تعاليم الكنيسة . فقدم شماسا ثم ترهب في دير كا  ابن عمه رئيسا عليه ،  
فعاش عيشة النسك و الجهاد و الفضيلة حتى رسم قسا و هو في التاسعة عشرة من عمره . و  

اه من آيات و  اعطاه هللا موهبة عمل اآليات و شفاء المرضي ، حتى ليجل عن الوصف ما أجر 
قدمه من إحسانات و صدقات . و منها انه كا  بمدينة مورا رجل غني احني عليه الدهر و فقد  
ثروته حتى احتاج للقوت الضروري و كا  له ثالث بنات قد جاوز  سن الزواج و لم يزوجهن 

لسوء حالته فوسوس له الشيطا  إ  يوجههن للعمل في أحد الموأخير ، و لكن الرب كشف  
ديس نيقوالوس ما إعتزمه هذا الرجل ، فأخذ من مال أبويه مائة دينار ، و وضعها في كيس  للق

و تسلل ليال دو  إ  نشعر به أحد و ألقاها من نافذة منزل الرجل ، و كانت دهشة الرجل  
عظيمة عندما وجد الكيس و فرح كثيرا و استطاع إ  يزوج بهذا المال ابنته الكبرى . و في ليلة  

القديس عمله و القي ب يس ثا  من نافذة المنزل ، و تم ن الرجل من تزويج االبنة   أخرى كرر
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الثانية . إال إ  الرجل اشتاق إ  يعرف ذلك المحسن ، فلبث ساهرا يترقب ، و في المرة الثالثة 
حالما شعر بسقوط الكيس ، اشرع إلى خارج المنزل ليري من الذي ألقاه ، فعرف انه اآلسف  

س نيقوالؤس ، فخر عند قدميه و ش ره كثيرا ، ألنه أنقذ فتياته من فقر المال و ما  الطيب القدي
كن سيتعرضن له من الفتنة . إما هو فلم يقبل منهم إ  يش روه ، بل أمرهم إ  يش روا هللا 
الذي وضع هذه الفكرة في قلبه . و منها انه طرد شياطين كثيرة من أناس و شفي مرضى  

ك في الخبز القليل فيشبع منه خلق كثير ، و يفضل عنه اكثر مما كا  عديدين ، و كا  يبار 
أوال . و قبل انتخابه لرتبة األسقفية رأى ذات ليلة في حلم كرسيا عظيما و حلة بهية موضوعة  
عليه و إنسانا يقول له : البس هذه الحلة و اجلس على هذا الكرسي ، ثم رأى في ليلة أخرى  

 ضا من مالبس الكهنوت و السيد المسيح ينأوله اإلنجيل . السيدة العذراء تنأوله بع
و لما تنيح أسقف مورا ظهر مالك الرب لرئيس األساقفة في حلم و اعلمه با  المختار لهذه  

الرتبة هو نيقوالؤس و اعلمه بفضائله ، و لما استيقظ أخبر األساقفة بما رأى فصدقوا الرؤيا ،  
أخذوا القديس و رسموه أسقفا على مورا . و بعد قليل ملك و علموا انها من السيد المسيح ، و 

دقلديانوس و آثار عبادة األوثا  ، و لما قبض على جماعة من المؤمنين و سمع بخبر هذا  
القديس قبض عليه هو ايضا و عذبه كثيرا عدة سنوات ، وكا  السيد المسيح يقيمه من العذاب 

و لما ضجر منه دقلديانوس ألقاه في السجن ،  سالما لي و  غصنا كبيرا في شجرة اإليما  .
فكا  و هو في السجن ي تب إلى رعيته و يشجعهم و يثبتهم . و لم يزل في السجن إلى إ   

اهلك هللا دقلديانوس ، و أقام قسطنطين الملك البار ، فأخرج الذين كانوا في السجو  من 
و لما اجتمع مجمع نيقية سنة   المعترفين . و كا  القديس من بينهم ، و عاد إلى كرسيه .

م لمحاكمة اريوس كا  هذا االب بين اآلباء المجتمعين . و لما اكمل سعيه انتقل إلى  325
الرب بعد إ  أقام على الكرسي األسقفي نيف و أربعين سنة . و كانت سنو حياته تناهز  

 الثمانين . 
 صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 ظة :  مالح
القديس نيقوالوس أو نيقوال هو الشخصية الحقيقية وراء قصة سانت كلوز أو بابا نويل الذي 

 يترك الهدايا ألطفال ليلة عيد الميالد المجيد .
 نياحة القديس شورة األخميمي 

م إستشهد القديس شورة من أهل  304للشهداء سنة   20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
القديس بناحية شنشيف ) حاليا تسمي عرب بني واصل مركز ساقلته وبه دير  أخميم . ولد هذا 

القديس األنبا توماس السائح ( التابعة ألخميم . وكا  راعيا للغنم . ولما نزل أريانوس الوالي 
إلى أخميم أحضروا اليه الشاب شورة . فسأله عن اسمه وبلده فأجابه أنا اسمي مسيحي وأعمل  
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طناي وساكن بشنشيف . فتعجب الوالي من شجاعته وحسن شبابه وأمره راعي أغنام من أهل 
أ  يرفع البخور لآللهة لئال يعذبه . فأجابه أني ال أعبد غير ربي يسوع المسيح ومهما أردت  

اصنع بي عاجال . فأمر الوالي أ  يعصروه بالهنبازين . ثم أ  يوقدوا تحته نارا ويضعوا مشاعل  
ده بالخل المذاب فيه ملح . فاحتمل كل هذه العذابات بش ر . ولما  في جنبيه . وأ  يغسلوا جس

طرحوه في السجن وقف يصلي فظهر له مالك الرب وقواه قائال تشجع ألنك غدا ستنال إكليل  
المجد ، وفي الغد احضر الوالي ساحرا مزج له كأس سم فلما امس ه القديس انفلت من يده  

بقدميه . فتعجب الساحر وقال للوالي " ليس لي به   ووقع على األرض فخرجت منه أفعى داسها
شأ  أل  إلهه قوي " ولما لم يستطع الوالي ا  يثني عزمه أمر بقطع رأسه وتعليقه على سور 
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 
تنيح في سخا عند رجل أرخن محب لَلهل اسمه دوروثاؤس ، وهذا أرسله مع قوم في سفينة  

ل يسيروا في البحيرة حتى إلى دير الزجاج غرب اإلس ندرية ، وأمرهم إ  ال يدخلوا الخليج ب
يصلوا إلى الساحل ، ولما وصلوا بحري قرطسا قليال ، واتجهوا نحو الغرب لم يجدوا ماء ي في  
لسير سفينتهم فحاروا وقلقوا ، ولكن هللا محب البشر الذي حفظ بني إسرائيل من أعدائهم ، 

ن مبغضيه واظهر آية  وفتح لهم في البحر األحمر طريقا وأجازهم ، قد حفظ جسد هذا القديس م
با  جعل السفينة تسير في ماء قليل مقدار ستة أميال حتى وصلوا إلى الساحل ، ومن هناك 

حملوه إلى دير الزجاج ، ووضعوه في الم ا  الذي بناه له األرخن دوروثاؤس ، وصار بذلك فرح  
ظم هللا القديس عظيم في مدينة اإلس ندرية ، وقد اجري هللا آيات وعجائب كثيرة من جسده ، وع

 بعد مماته اكثر من حياته . شفاعته تكو  معنا آمين .
 91نياحة البابا غبريال السادس ال كيهك19

م تنيح البابا القديس غبريال السادس   1474للشهداء سنة   1191في مثل هذا اليوم من سنة  
األنبا أنطونيوس وترقي  ولد بالعرابة المدفونة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج ، وترهب في دير 

في الدير حتى أصبح رئيسا عليه . وبعد نياحة البابا متاؤوس الثاني أجتمع األساقفة  
واألراخنةنة إلختيار البابا الجديد فوقع إختيارهم على هذا األب لفضائله الكثيرة فكرسوه بطريركا  

لعذراء األثرية بحارة زويلة باسم البابا غبريال السادس وكا  يقيم بالقالية البطريركية ب نيسة ا
وكانت مدة رياسته ثماني سنوات وعشرة أشهر سادها الهدوء والسالم ولم يع ر صفوها أية  
ضيقات فانصرف إلى تعمير الكنائس وتعليم الشعب ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم 
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األنبا رويس (  وُأحتفل بجنازته إحتفاال شعبيا مهيبا من حارة زويلة إلى دير الخندق ) منطقة
حيث دفن في مقبرة البطاركة أسفل كنيسة القديس األنبا رويس ، بركة صلواته فلتكن معنا أمين  

. 
 نياحة القديس يوحنا أسقف البرلس جامع السنكسار

في مثل هذا اليوم تنيح القديس يوحنا أسقف البرلس ، وقد كا  من ذوي الحسب والنسب ومن 
ثرا  من الصدقة على المساكين ، ولما توفيا أخذ القديس يوحنا ما  نسل الكهنة ، وكا  والداه ي 

تركاه له وبني به فندقا للغرباء ، ثم جمع إليه المرضى وكا  يخدمهم بنفسه ويقدم لهم كل ما 
يحتاجو  إليه ، واتفق مجيء أحد الرهبا  إليه فرأى عمله الحسن واثني عليه ، ثم مدح أمامه  

فتعلق بها القديس ومال بقلبه إليها ، وبعد إ  رحل الراهب ، قام  الرهبنة مبينا له شرفها ،
القديس فوزع أمواله على المساكين ، وذهب إلى برية شيهيت ، وترهب عند القديس دانيال 

قمص البرية ، واشتهر بحرارة العبادة والنسك الكثير ، ثم انفرد في مبني خاص فحسده الشيطا   
اجتمعوا عليه وضربوه ضربا موجعا ، حتى انه ظل مريضا  وجنوده على حسن صنيعه هذا ، و 

أياما كثيرة ، بعدها شفاه السيد المسيح ، فقوي وتغلب عليهم ، ثم دعي من هللا إلى رتبة  
األسقفية على البرلس ، وكانت توجد في زمانه بعض البدع فاجتهد حتى إقتلعها وارجع 

اهب من الصعيد ، كا  يخبر بأمور مدعيا  أصحابها إلى اإليما  المستقيم ، وظهر في أيامه ر 
إ  المالك ميخائيل ي شفها له ، فأضل كثيرين بخداعه ، فرأى القديس إ  عمل هذا الراهب من 

الشيطا  ، لذلك أمر بضربه حيث اعترف بخطئه فطرده من البالد ، وادعي أخر إ  حبقوق  
من بالده بعد ما ابطل قوله ، كما النبي يظهر له ويعرفه األسرار ، فتبعه كثيرين ، فطرده ايضا 

 ابطل استعمال كتب كثيرة رديئة .  
و كا  هذا القديس كلما صعد إلى الهي ل ليقوم بخدمة القداس اإللهي ، إ  يصطبغ وجهه وكل  
جسده لونا احمرا كأنه خارج من أتو  نار ، وكانت دموعه تنحدر على خديه بغزارة ، ألنه كا  

ى المذبح ، وحدث في ثالث مرات انه كلما وضع إصبعه في الكأس ينظر الطغمات السمائية عل
للرشم وقت صالة القسمة ، يجد الكأس كنار تتقد . وكا  في أيامه أيضا قوم مبتدعو  

يتنأولو  األسرار المقدسة وهم مفطرو  ، وإذ نهاهم ولم ينتهوا حرمهم ومنعهم من شركة  
نزلت نار من السماء أحرقت كبيرهم ، فخاف  الكنيسة ، ولما لم يطيعوا أمره ، سأل الرب ف

الباقو  من ذلك ورجعوا عن بدعتهم ، ولما أراد الرب إ  يريحه من أتعاب هذا العالم ، أرسل 
إليه القديسين أنطونيوس ومقاريوس ليعرفاه بيوم انتقاله ، فدعا شعبه وأوصاهم ثم تنيح بسالم  

 آمين . ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا 
 إستشهاد القديس أنبا بسادة أسقف إبصاي كيهك27
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم األنبا بسادي أسقف إبصاي ، وذلك لما بلغ الملك 
دقلديانوس إ  بسادي وغلليني وس األسقفين يثبتا  المسيحيين على اإليما  ، ويعطال  عبادة 

ا بسادي من الرسول إمهاله ليلة واحدة ، فأمهله  االوثا  ، أرسل يستحضرهما ، فطلب األنب
فذهب إلى الكنيسة ، ودعا الشعب ، وأقام القداس اإللهي ، وقربهم من األسرار المقدسة ،  

وأوصاهم بالثبات على اإليما  المستقيم ، ثم ودعهم وسلم نفسه للرب ، ومضى به الرسول إلى 
هو عليه من الهيبة ، عطف عليه وقال "   أريانوس والي أنصنا ، فلما رأى وجهه المنير وما

أنت رجل موقر ، فأشفق على نفسك وأطع أمر الملك " ، فأجابه " يستحيل إ  استبدل ملكوت  
السموات بحياة زائلة " ، وبعد مفاوضات كثيرة بينهما أمر الوالي بتعذيبه بالهنبازين ، وإلقائه في  

ير ألم ، وبعد هذا أمر الوالي بقطع رأسه ، مستوقد حمام ، وكا  الرب يحفظه ويقيمه سالما بغ
 فنال إكليل الحياة في ملكوت السموات . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين  طوبه 18
م تنيح القديس يعقوب أسقف نصيبين . ولد بمدينة نصيبين   338في مثل هذا اليوم من سنة  

ا وكا  سرياني الجنس . وأختار منذ صباه سيرة الرهبنة . فلبس مسحا من الشعر وتربي فيه
بتقي به حر الصيف وبرد الشتاء . وكا  طعامه نبات األرض وشرابه الماء فقط . لذلك كا   

نحيال جدا ، ولكن كانت نفسه نامية مضيئة ولهذا استحق نعمة النبوة وعمل المعجزات . فكا  
  قبل حدوثه . أما آياته ومعجزاته فكثيرة جدا . منها انه ابصر يوًما  يخبر الناس بما سي و

نساء مستهترات يمزحن بدو  حياء عن عين الماء ، وقد حللن شعورهن ألجل االستحمام . 
فصلى إلى هللا فجف ماء العين وابيض شعر النساء . ولما اعتذر  إليه نادمات على ما فرط 

لعين ، وأما الشعر فبقي ابيضا . ومنها انه اجتاز يوًما بقوم  منهن ، صلى إلى هللا فعاد ماء ا
مددوا إنسانا حيا على األرض وغطوه كأنه ميت ، وسألوا القديس شيئا من المال لتكفينه ، ولما  
رجعوا إلى صاحبهم وجدوه قد مات حقيقة ، فأسرعوا إلى القديس تائبين عما اقترفوه ، فصلى 

فضائله أختير أسقفا على مدينة نصيبين ، فرعى رعية المسيح  إلى هللا فأحياه . ولما شاعت 
احسن رعاية ، وحرسها من الذئاب األريوسية ، وكا  أحد المجتمعين في مجمع نيقية سنة  

م ، ووافق على طرد ونفي اريوس . ولما حاصر سابور ملك الفرس مدينة نصيبين ،   325
الزنانير والناموس فجمحت الخيول والفيلة  جلب هللا بصالة هذا القديس على الجنود سحابة من 

، وقطعت مرابطها وانطلقت تعدو هنا وهناك ، فخاف ملك الفرس وارتد بجنوده عن المدينة ،  
 ولما اكمل القديس جهاده الحسن تنيح بسالم . 

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 تذكار مريم و مرثا أختي لعازر حبيب الرب 
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هذا اليوم أيضا رتبت الكنيسة تذكار القديستين مريم و مرثا أختي لعازر الحبيب الذي أقامه في 
الرب من بين األموات . ولدتا هاتا  القديستا  في بيت عنيا . وكا  الرب يسوع المسيح  

يستريح في بيت لعازر وأختيه وقد عبرت كل من مرثا و مريم عن حبها للسيد المسيح بأسلوبها 
اهتمت مرثا بضيافته والعمل على راحته أما مريم فقد جلست عند قدميه تستمع إلى الخاص ف

كالمه وهي أيضا دهنت قدمي المخلص بطيب غالي الثمن فأمتدحها الرب قائال حيثما ي رز بهذا 
اإلنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها . ولما مات لعازر دار حديث بين  

أظهر فيه إيمانها بأ  السيد المسيح هو أبن هللا اآلتي إلى العالم .بركة صلواتهما  الرب وبينهما
 فلتكن معنا آمين .

 نياحة القديس أنبا أندراوس أبو الليف بنقادة 
في هذا اليوم تذكار أيضا تنيح القديس األنبا أندراوس الشهير أبو الليف . وهو من آباء الجيل 

لَلنبا بستاؤس أسقف قفط ولد هذا القديس ببلدة شنهور ) قرية تابعة  السابع وكا  تلميذا 
لمركز قوص محافظة قنا ( من أبوين مسيحيين كا  والده فالحا بسيطا فرباه تربية مسيحية  
وكا  القديس اندراس يوزع طعامه على المحتاجين ويظل صائما حتى المساء وأنتهز فرصة  

والحديث مع هللا واشتاق إلى حياة الرهبنة . وفي سن رعايته لغنم أبيه لَلختالء والصالة 
العشرين مضى إلى دير بجبل األساس وترهب هناك وأجهد نفسه في عبادات كثيرة ونسك وكا   
يلبس ثوبا من الليف لذلك سمي أبو الليف وأظهر محبة كبيرة ألخوته الرهبا  فحسده الشيطا   

يقول هللا الذي أعطي القوة والنصرة آلبائنا  وحاربه بقوة لكنه في أتضاع وبساطة وإيما  كا 
القديسين أنطونيوس وم اريوس هو ينجيني فأخلص من شر هذا العالم الزائل ولما حاربه بترك 

طقسه الرهباني لنوال وظائف العالم قال ماذا ينتفع اإلنسا  لو ربح العالم كله وخسر نفسه  
طا  . ولما سمع األنبا بسنتاؤس أسقف  وكا  يتحصن دائًما بعالمة الصليب فيهرب منه الشي

قفط بفضائل هذا القديس اتخذه تلميذا له وقد وهبه هللا نعمة شفاء المرضى وعمل المعجزات .  
فكانت الجموع تلجأ اليه تطلب أر شادته وصلواته . وبعد أ  اكمل جهاده تنيح بسالم ودفن في  

لقرب من قرية حاجر دنفيق مركز نقادة الدير الذي حمل أسمه فيما بعد ) دير أبو الليف يقع با
مترا من دير الصليب المقدس ( ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا   350محافظة قنا على بعد 

 المجد دائًما أبديا آمين . 
 إستشهاد القديس تيموثاوس أسقف أفسس تلميذ القديس بولس الرسول  طوبه 23

موثاؤس الرسول . وقد ولد ببلدة لسترة م إستشهد القديس تي 97في مثل هذا اليوم من سنة  
من أعمال لي اؤنية بآسيا اصغري من أب يوناني يعبد الكواكب ، وأم يهودية اسمها افني ي .  

ولما بشر بولس الرسول في لسترة ، وسمع هذا القديس تعاليمه ، ورأى اآليات التي كا  



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور( 

 

 
316 

أمه . ثم تتلمذ لبولس  يصنعها هللا على يديه آمن واعتمد ورفض الهة أبيه وترك شريعة
م أقامه أسقفا على أفسس وما   53الرسول وتبعه في أسفاره ، وشاركه في شدائده . وفي سنة 

جاورها من البالد . فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين إلى اإليما  وعمدهم . ثم بشر في  
م بقليل ،  97ل سنة والثانية قب 65مد  كثيرة . وكتب إليه الرسول بولس رسالتا  األولى سنة 

يحثه فيهما على مداومة التعليم ، ويعرفه بما يجب ا  ي و  عليه األسقف والقس والشماس 
واألرملة ، ويحذره من األنبياء الكذبة ، ويوصيه إال يضع يده على أحد بعجلة ، بل بعد الفحص 

الرسالة األولى إلى واألختبار ، ودعاه ابنه وحبيبه . وقد أرسل على يده أربع رسائل : األولى 
كورنثوس ، والثانية إلى فيلبي ، والثالثة إلى تسالوني ي والرابعة إلى العبرانيين . وقد رعى هذا 
القديس رعية المسيح احسن رعاية ، وأنار العقول بتعليمه وتنبيهه وزجره ، وداوم على تب يت 

ي حتى مات في أفسس فأخذ اليهود واليونانيين ، فحسدوه وتجمعوا عليه وظلوا يضربونه بالعص
 المؤمنو  جسده ودفنوه . صالته تكو  معنا آمين 

 110نياحة البابا كيرلس الرابع أبي اإلصالح ال 
في مثل هذا اليوم تنيح االب العظيم األنبا كيرلس الرابع بابا اإلس ندرية العاشر بعد المائة . وقد  

م ،   1816ن أبوين تقيين حوالي سنة ولد هذا االب ببلدة الصوامعة الشرقية من أعمال جرجا م
وأسمياه داود باسم جد أبيه ، واعتني والده بتربيته وتعليمه . وفي الثانية والعشرين من عمره 
قصد دير القديس أنطونيوس لزهده في أباطيل الحياة . وهناك سلك طريق الفضيلة والنسك ، 

لبسه ثوب الرهبنة ، فدأب منذ  مما جعل القس أثناسيوس القلوصني ، رئيس الدير وقتئذ ا  ي
ذلك الحين على الدرس والمطالعة . وبعد سنتين من ترهبه تنيح رئيس الدير ، فاجمع الرهبا  

على إختيار هذا االب رئيسا ، فرسمه األنبا بطرس الجأولي البابا المئة والتاسع قسا وعينه  
وكا  حاد الذكاء وعلي قسط وافر  رئيسا على الدير ، فاهتم بشئو  الدير والرهبا  ابلغ اهتمام . 

من اإللمام بالمسائل الدينية ، ولذلك فانه لما نشب خالف بين األحباش في بعض األمور  
العقائدية ، استدعاه االب البطريرك األنبا بطرس الجأولي ، وكلفه بالذهاب إلى البالد الحبشية 

 13الحبشة في يوم السبت  لفض هذا النزاع . فقام بمهمته خير قيام . وعاد االب داود من
م .   1852أبريل سنة   15م وكا  قد تنيح البابا بطرس الجأولي في  1853يوليه من سنة 

وعند الشروع في إختيار خلف له ، أختلفت أراء الشعب ، فالبعض أختار االب داود ، والبعض 
سنة وشهرين  م . واستمر   1853أختار غيره . ثم استقر الرأى على رسامته مطرانا عاما سنة 

  28، اظهر خاللها من حسن التصرف ، ما جعله أهال أل  يقام بطريركا ، فتمت رسامته في 
م ( . وقد افرغ قصاري جهده في سبيل تهذيب الشبا    1854ش )  1571بشنس سنة 

وتعليمهم . فقد إنشاء المدرسة القبطية أكبري بالبطريركية ، وفتح مدرسة أخرى في حارة 
في تعليم اللغة القبطية فيهما ، كما اشتري مطبعة كبيرة طبع فيها عدة كتب السقايين وشدد 
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كنسية . وعموما فا  إليه يرجع الفضل في تقدم األقباط ، وقد هدم كنيسة البطريركية القديمة  
وشيد غيرها ، ولكنه لم يتم ن من إتمامها لتغيبه في البالد الحبشية للمرة الثانية . وكا  هذا 

م عالما شديد االعتصام بقوانين الكنيسة ، وكا  محسنا ذا عناية شديدة بذوي  الحبر العظي
م( . صالته تكو    1861ش ) 1577طوبة سنة  23الحاجة ومحبوبا من رعيته ، وتنيح في  

 معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس ماروتا أسقف ميافرقين  أمشير 22

القديس ماروتا أسقف ميافرقين ونقل أعضاء القديسين الذين في هذا اليوم تذكار نياحة 
إستشهدوا بها أيام دقلديانوس . وكا  ماروتا رجال عالما فاضال ولذلك وقع أختبار الملك الكبير 
ثاؤدسيوس أبو اركاديوس واونوريوس ، إلرساله إلى ملك الفرس لمفاوضته في أمر الهدنة التي  

م سابور الملك وقادته ، واس نه في قصر ملكي ولما علم ماروتا كانا يرغبا  في توقيعها . فاكر 
إ  للملك ابنة مجنونة طلب إحضارها إليه وصلى عليها فبرئت وفرح سابور بذلك وزاد في إكرامه  
فطلب القديس من الملك أجساد القديسين الذي إستشهدوا في بالد فارس يأذ  له بذلك فأخذها 

حولها . وفيما بعد بنيت مدينة دأخل ذلك الحصن دعوها باسمه  وبني لها كنيسة ثم حصنا كبيرا 
 ماروتا . وبعد إ  أتم عمله عاد إلى الملك ثاؤدسيوس وأتقام إلى إ  تنيح برومية . 

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس أغابيطوس األسقف  أمشير 24

أغابيطوس األسقف و قد ولد من ابوين مسيحيين في زما  الملكين هذا اليوم تنيح القديس 
الوثنيين دقلديانوس و م سيميانوس ، فربياه تربية مسيحية و قدماه شماسا ثم مضى إلى أحد  
االديرة و خدم الشيوخ الذين فيه و تعلم منهم العبادة و النسك و تعود المواظبة على الصوم و 

وم قليال من الترمس و ازداد في نس ه و تقدم في كل فضيلة و  الصالة . و كا  غذاؤه بعد الص
اجري هللا على يديه ايات كثيرة منها انه شفي صبية اضناها المرض و عجز االطباء عن 

عالجها . و صلى مرة فاهلك هللا وحشا كا  يفتك بالناس و بصالت منح هللا الشفاء لكثيرين من  
صالته و سمع بذلك لي ينيوس الوالي فاستحضره المرضي . فشاع خبر نس ه و فضله و قوة 

كرها و عينه جنديا فيم يمنعه هذا من مداومة النسك و العبادة بل ازداد في الفضيلة . و بعد  
قليل اهلك هللا دقلديانوس و ملك بعده الملك المحب هلل قسطنطين الكبير و كا  القديس يتمني  

 امنيته اذ انه كا  لقسطنطين الملك غالم  لو يطلق سراحه و يرجع إلى ديره و قد اجاب هللا
عزيز لديه جدا لما عليه من الخصال الحميدة و قد اصابه روح نجس كا  يعذبه كثيرا فاشار  
عليه بعض اصدقائه إ  يلجا إلى أغابيطوس ليصلي الجله فيشفي . فاستغرب إ  ي و  بين  

اه و صلى على الغالم و رشم  الجنود من له هذه الموهبة ، و ارسل الملك في الحال فاستدع
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عليه عالمة الصليب المقدس فشفاه هللا . ففرح الملك بذلك و اراد م افاته فلم يقبل اال اطالقه  
من الجندية ليعود إلى م ا  نس ه . فاجابه إلى طلبه و عاد القديس إلى حيث كا  أوال و قصد  

حة أسقف بلده طلبوا هذا الوحدة و بقي في موضع منفرد و بعد زمن رسم قسا . و بعد نيا
القديس من رئيس الدير فسمح لهم به فرسم أسقفا و رعى رعية المسيح احسن رعاية و منح 

نعمة النبوة و عمل المعجزات فكا  يب ت الخطاة على ما يعملونه سرا و يوبخ الكهنة على  
الحة . تركهم تعليم الشعب و وعظه . و تضمنت سيرته عمل مائة معجزة ثم تنيح بشيخوخة ص

 صالته تكو  معنا إمين .
 .  إستشهاد القديس تيموثاوس بغزة والقديس متياس بمدينة قوص

 في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس تيموثاوس بغزة و القديس متياس بمدينة قوص .  
 صالتهما تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين 

 األسقف من أشمو  شهادة األنبا م راوى  برمهات 2
شهادة القديس م راوى األسقف قي مثل هذا اليوم إستشهد القديس الطوباوي األنبا م راوى 

األسقف . وهذا األب كا  من أكابر أهل أشمو  جريس . ورسم أسقفا على نقيوس وحدث ا   
  ثار اضطهاد على المسيحيين ، فاستدعاه يوفانيوس )ورد في مخطوط بشبين الكوم " لوقيانوس
"( الوالي للمثول بين يديه ، وقبل أ  يذهب إليه دخل الى المذبح المقدس ورفع يديه وصلى . 

ثم وضع أوانى المذبح وبدله التقديس في م ا  من الهي ل . وصلى ثانية الى السيد المسيح أ  
يحرس كنيسته ، ثم توجه مع الرسل الى الوالى الذي تقصى منه عن اسمه ومدينته ، وعلم أنه  

قف المدينة ، أمر أ  يضرب ويها  ، وأ  يذاب جير في خل ويصب في حلقه . ففعلوا به  أس
ذلك ، ومع هذا حفظه هللا ولم بنله أى أذى . وبعد ذلك أرسله هذا الوالي الى أرمانيوس والى  

اإلس ندرية . وهذا أودعه السجن فأجرى هللا على يديه آيات كثيرة . منها أ  أوخأرسطوس بن  
قفهصى ، كاتب سير الشهداء ، كا  مصابا بالفالج فصلى عليه هذا القديس فشفاه  يوليوس اال

هللا بصالته . وقدس في بيت يوليوس وناولهم واتفق معه أ  يهتم بجسده وي تب سيرته ، وبلغ 
الى مسامع أرمانيوس ما يعمله هذا القديس من اآليات ، فأمر أ  بعذب بأنواع العذابات ، بأ   

ضاؤه ، ويلقى لَلسود الضارية ، ويغرق في البحر ويوضع في أتو  النار ، يعصر وتقطع أع
ولكن الرب كا  يقويه فلم تؤذه تلك العذابات . وكانت لهذا القديس أخت عذراء تقوم بخدمة  

الكنيسة تدعى مريم وشقيقا  يدعى أحدهما يؤانس واآلخر إسحق ، فحضروا جميعا إليه وهو  
ن : لقد كنت لنا أبا بعد أبينا ، فكيف تمضى وتتركنا يتامى . في السجن وب وا أمامه قائلي

فعزاهم وشجعهم وواساهم وطلب إليهم أ  يمضوا بسالم . وأخيرا أشار يوليوس االقفهصى على 
الوالي قائال "أكتب قضية هذا الشيخ تسترح منه" . فسمع لقوله وأمر بقطع رأسه فأخذ يوليوس 
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. ووضع صليبا من ذهب على صدره . وأرسله في سفينة  جسده ولفه في لفائف فأخرة مذهبة 
صحبة غلمانه الى مقر كرسيه في نقيوس . فسارت حتى وصلت بلدة أشمو  جريس ووقفت  
دو  أ  تتحرك كما لو كانت مربوطة بسالسل ، وعبثا حأولوا تحري ها . وبينما هم كذلك إذا  

رب أ  يوضع جسدي فيه" . وقد  بصوت يخرج من الجسد قائال : "هذا هو الموضع الذي سر ال
أعلموا أهل البلد بذلك فخرجوا إليهم حاملين سعف النخل ، وحملوه بإكرام عظيم الى بلدهم . 
وكانت جملة حياته مائة وإحدى وثالثين سنة ، منها ثالثو  سنة قسا ، وتسع وثالثو  سنة  

 عنا ولربنا المجد آمين .أسقفا . وأكمل جهاده الحسن ونال اكليل الحياة . بركة صالته تكو  م
 نياحة األنبا صرابامو  أسقف دير أنبا يحنس  برمهات 5

فى مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الناسك العابد األنبا صرابامو  قمص دير أبو يحنس وقد  
ترهب هذا القديس منذ صغره فى دير القديس أبو يحنس . وم ث فى العبادة وخدمة الشيوخ  

، ثم رسم قمصا على الدير وأوكلوا إليه أمر تدبيره ، فتزايد فى بره ونس ه ،   اثنتين وثالثين سنة
وكا  يقضى نهاره صائما ، من يوم ترهبه إلى يوم نياحته ، وبعد أ  قضى فى تدبير الدير  

عشرين سنة حبس نفسه فى إحدى )الكنائس ولم يعد يراه أحد مدة عشر سنوات . وكا  فى 
يومي السبت واألحد فقط . ولما دنت أيام وفاته ظهر له مالك الرب  هذه المدة ال يفطر إال فى 

وقدم له صليبا من نار قائال من نار قائال : ") خذ هذا بيدك " . فقال له : "كيف أستطيع أ  
أمسك النار بيدي ! . فاجابه المالك قائال : "ألتخف فال يجعل المسيح سلطانا لها عليك" ، فمد 

المالك . ثم قال له المالك : "تقو وتقرب من األسرار وبعد ثالثة أيام  يده وتنأول الصليب من 
آتي وآخذك" ولما استيقظ من نومه اعلم الشيوخ بالرؤيا فب وا وودعوه طالبين منه أ  يذكرهم 
فطلب منهم أ  يذكروه فى صلواتهم . وتنيح فى اليوم الثالث ، والشيوخ حوله . صالته تكو   

 معنا آمين 
 يسة أوذوكسية إستشهاد القد

فى مثل هذا اليوم تذكار القديسة أوذوكسية التى تفسيرها مسرة ، هذه القديسة كانت سامريه  
المذهب ، من أهل بعلبك ، واسم أبيها يونا  ، واسم أمها ح يمة . وعاشت أوذوكسية فى أول  

ى  عمرها غير طاهرة . حيث كانت بجمال وجهها وحسن قوامها تعثر الكثيرين ، وتوقعهم ف
الخطية ، حتى أقتنت ماال كثيرا . وسمع بها راهب قديس من أهل القدس يسمى جرمانس فذهب  
إليها ووعظها باألقوال الرهيبة المخيفة ، وذكر لها جهنم والدود والظلمة وأنواع العذابات المؤلمة  

: "نعم . فسألته : "وهل بعد الموت تقام هذه األجساد بعد أ  تصير ترابا وتحاسب ؟" فقال لها 
قالت : "وما دليل قولك! ولم تذكره التوراة التى أعطاها هللا لموسى النبي ، وال قال به آبائي؟  

فأوضح لها ذلك بالبراهين الكتابية والعقلية ، حتى ثبت قوله فى عقلها ، واقتنعت ، ثم قالت له 
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أنت آمنت بالسيد : وهل إذا رجعت عن أفعالى الذميمة هذه يقبلني هللا إليه ؟ فأجابها : "ا  
المسيح انه قد جاء الى العالم ، وانه حمل خطايانا بصلبه عنا وتبت اآل  توبة صادقة ،  

وتعمدت ، فأنه يقبلك ، وال يذكرلك شيئا مما صنعت ، بل تكونين كأنك ولدت اآل  من بطن أمك  
رت أمامه  " : فانفتح قلبها لَليما  ، وطلبت منه إتمام ذلك فأخذها الى أسقف بعلبك . وأق

بالثالوث المقدس وبتجسد الكلمة وصلبه . وحينما وقف يصلى على الماء لتعميدها ، فتح الرب 
عقلها ، فرأت مالكا يجذبها الى السماء ، ومالئكة آخرين مسرورين بذلك . ثم رأت شخصا 
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 الشيطا  فى بعض 

أصدقائها ، وأعلموا األمير بأمرها ، فاستحضرها ، ولما حضرت وجدت فى بيته جنازة وب اء على  
.فدخلت إليه وصلت على ابنه ، وطلبت من السيد المسيح من أجله فأقامه من الموت .  ابنه

فآمن األمير بالمسيح على يدها وسمع بها أمير آخر يدعى ديوجانس ، فاستحضرها فأبصرت  
أمامه جنديا فاقد بصر إحدى عينيه فصلت وصلبت عليها ، فأبصر فأطلق األمير سراحها .  

ر يسمى بي فيوس )ورد فى مخطوط بشبين الكوم ) بلنفيوس ( وبلغه  وبعد مدة تولى أمير آخ 
خبرها فاستحضرها ، فسالت السيد المسيح أ  يجعل لها حظا مع الشهداء . فأمر األمير بقطع  

 رأسها بالسيف ، ونالت إكليل الشهادة ، شفاعتها تكو  معنا . آمين 
 نياحة القديس بطرس القس 

جليل القديس بطرس وكا  هذا األب يقضى كل زمانه صائما  فى مثل هذا اليوم تنيح القس ال
وكا  يحبس نفسه ويلتزم إقامة الصلوات فى الليل والنهار فوهبه هللا نعمة العلم بالغيب ، 
وشفاء المرضى بالماء والزيت بعد الصالة عليهما . وقد رسم قسا بعد امتناع كبير ، حتى 

لبخور واقامة القداس يوميا . وكا  أهل المدينة  اضطر الى الخضوع لَلمر . وكا  يقوم برفع ا
فرحين به قائلين ا  هللا يهبنا مغفرة خطايانا بصالته وتضرعاته . وكا  من عاداته المأثورة أنه 
إذا سمع با  اثنين من أبناء الكنيسة متخاصما  أسرع الى إقامة الصلح بينهما ، وكا  متحليا 

ات ليلة ظهر له بطرس الرسول ، وقال له : "السالم لك  بالصفات الكاملة . وفى أثناء صالته ذ
يأمن حفظت الكهنوت بال عيب . السالم لك وعليك يأمن صعدت صلواته وقداساته كرائحة 

الطيب العطرة" أما هو فلما رآه فزع وخاف منه فقال له : ") أنا بطرس الرسول ، ال تخف وال  
تقل من هذه الدنيا المتعبة الى الملكوت  تجزع ، أل  الرب أرسلني ألعزيك وأعرفك أنك ستن 

األبدى . فأبشر بذلك وتعز ! ففرح القس بذلك وقال : "اذكرني يا أبى" ولما قال هذا تنيح بمجد  
 وكرامة وسعادة . رحمنا هللا بصلواته وبركاته . ولربنا المجد دائًما آمين 
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 نياحة لعازر حبيب الرب أسقف قبرص  برمهات 17
اليوم تتيح الصديق البار لعازر حبيب الرب يسوع وهو أخو مرثا و مريم التى دهنت في مثل هذا 

الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها . وحدث لما مرض لعازر أنهما أرسلتا الى السيد المسيح 
قائلتين : ) يا سيد هوذا الذي تحبه مريض . فلما سمع يسوع قال : هذا المرض ليس للموت  

مجد ابن هللا به وكا  يسوع يحب مرثا وأختها . ولعازر " . ولكنه أقام فى  بل ألجل مجد هللا ليت 
الموضع الذي كا  فيه يومين لتعظيم اآلية . " ثم بعد ذلك قال لتالميذه : لنذهب الى اليهودية  
أيضا . قال له التالميذ يا معلم اآل  كا  اليهود يطلبو  أ  يرجموك وتذهب أيضا الى هناك .  

ست ساعات النهار اثنتى عشرة ا  كا  أحد يمشى فى النهار ال يعثر ألنه ينظر  أجاب يسوع ألي
نور هذا العالم . ولكن ا  كا  أحد يمشى فى الليل يعثر ال  النور ليس فيه " . وبعد ذلك قال 

لهم : لعازر حبيبنا قد نام . لكنى أذهب ألوقظه فقالوا : ا  كا  قد نام فهو يشفى . وكا  يسوع 
وته . وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم . فقال لهم يسوع حينئذ عالنية : لعازر  يقول عن م 

مات . وأنا أفرح ألجلكم أنى لم أكن هناك لتؤمنوا . ولكن لنذهب إليه " . فلما أتى السيد الى  
بيت عنيا القريبة من أورشليم وقف أمام القبر وقال : " ارفعوا الحجر . فقالت له مرثا أخت 

يا سيد قد أنتن أل  له أربعة أيام . فقال لها يسوع ألم أقل لك ا  آمنت ترين مجد هللا .  الميت : 
فرفعوا الحجر وصلى الى األب ثم صرخ بصوت عظيم : لعازر هلم خارجا . فخرج الميت ويداه  

ورجاله مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل . فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب ( . وكا  
حقيقة موته ، فال يظن أحد أ  ذلك حيلة باتفاق سابق . ولهذا قد عظمت اآلية فآمن   ذلك لبيا 

 كثيرو  . صالة هذا البار تكو  معنا . آمين
 إستشهاد سيدهم بشاى بدمياط

برمهات   17فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار إستشهاد سيدهم بشاى بدمياط فى يوم 
( الحتماله التعذيب على اسم السيد المسيح حتى م  1844مارس سنة  25ش )  1565سنة

الموت . وكا  إستشهاده سببا فى رفع الصليب علنا فى جنازات المسيحيين . فقد كا  هذا  
الشهيد موظفا كاتبا بالديوا  بثغر دمياط فى أيام محمد على باشا والى مصر وقامت ثورة من 

هموه زورا أنه سب الدين اإلسالمي وشهد  الرعاع بالثغر ، وقبضوا على الكاتب سيدهم بشاى وات
عليه أيام القاضى الشرعي بربري وحم ار) المهتم برعاية الحمير أو تشغيلها( . فح م عليه بترك  
دينه أو القتل . ثم جلده وأرسله الى محافظ الثغر . وبعد أ  فحص قضيته ح م عليه بمثل ما  

تها  بالقتل ، فجلدوه وجروه على وجهه ح م به القاضى . فتمسك سيدهم بدينه المسيحي ، واس
من فوق سلم قصر المحافظ الى أسفله ، ثم طاف به العس ر بعد أ  أركبوه جاموسة بالمقلوب  

فى شوارع المدينة ، فخاف النصارى وقفلوا منازلهم أما الرعاع فشرعوا يهزأ و  به ويعذبونه  
له وتزكوه على بابه ومضوا فخرج أهله  بآالت مختلفة الى أ  كاد يسلم الروح . فأتوا به الى منز 
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وأخذوه . وبعد خمسة أيام انتقل الى السماء . وكا  موته إستشهادا عظيما ، وصار النصارى  
يعتبرونه من الشهداء القديسين واجتمعوا على أختالف مذاهبهم ، واحتفلوا بجنازته إحتفاال لم 

النصارى األسلحة ولبس الكهنة وعلى  يسبق له مثيل ، حيث احتفل بتشييع جثمانه جهرا . فتقلد
رأسهم القمص يوسف ميخائيل رئيس شريعة األقباط بدمياط مالبسهم واشترك معه كهنة  

الطوائف األخرى . وساروا به فى شوارع المدينة وأمامه الشمامسة يحملو  أعالم الصليب ثم 
اعة هذا الحادث األليم ،  أتوا به الى الكنيسة وأتموا فروض الجنازة . وصار الناس يستنكرو  فظ

ويتحدثو  بصبر الشهيد سيدهم ، وتحمله ألوا  العذاب بجلد وس و  . ثم تدأول كبار الشعب 
المسيحي بثغر دمياط لتالفى هذه الحوادث مستقبال . فقرروا أ  يوسطوا قناصل الدول فى ذلك 

ليهما التقارير المفصلة . لعرض األمر على والى البالد ، . ، والبابا بطريرك األقباط ، ورفعوا إ
وتولى هذا الموضوع الخواجه ميخائيل سرور المعتمد الرسمي لسبع دول بثغر دمياط فاهتم والى 

مصر باألمر ، وأرسل مندوبين رسميين لفحص القضية . فأعادوا التحقيق وتبين منه الظلم 
وا عنهما عالمات والجور الذي حل بالشهيد العظيم . واتضح إدانة القاضى والمحافظ . فنزع

الشرف ونفوهما بعد التجريد . وطلبوا للترضية وتهدئة الخواطر السماح برفع الصليب جهارا أمام 
جنازات المسيحيين فأذ  لهم بذلك فى ثغر دمياط ، الى أ  تعمم فى سائر مد  القطر فى عهد  

 المجد دائًما آمين .  البابا كيرلس الرابع . بركة إيما  هذا الشهيد العظيم تكو  معنا ، ولربنا
 نياحة األنبا باسيليوس مطرا  القدس 

م ( تنيح األب العظيم األنبا  1899مارس   26ش )  1615فى مثل هذا اليوم من سنة 
م ببلدة الدابة بمركز فرشوط بمديرية قنا   1818باسيليوس مطرا  القدس . ولد هذا األب سنة  

ه ، كما علماه القراءة والكتابة منذ حداثته .  من والدين تقيين ، فأرضعاه لبن الفضيلة من صغر 
 فشب على حب الكمال والفضيلة  

  1559ولما بلغ خمسا وعشرين سنة قصد دير القديس أنطونيوس ولبس زي الرهبئة فى سنة 
للشهداء ، وثابر على العبادة والنسك . ونظرا لما تحلى به من التقوى والورع رسموه قسا سنة  

ثم أقاموه رئيسا للدير فأحسن اإلدارة المقرونة باللطف   1568ة للشهداء وقمصا سن  1565
والوداعة والح مة ، مما جعل المطوب الذكر األنبا كيرلس الرابع يرسمه مطرانا على القدس ،  

وكا  يتبعه أبرشيات القليوبية والشرقية والدقهلية والغربية ومحافظات السويس ودمياط 
 وبورسعيد . 

تدبير شئو  هذه االبرشيات ما جعله موضع فخر وإعجاب األقباط .  وقد أظهر من الحزم فى
وكانت كل مساعيه منصرفة الى بناء الكنائس فى أنحاء أبرشيته ، وشراء وتجدبد األمالك  
والعقارات فى يافا والقدس . وله فى ذلك مآثر جليلة تنطق بفضله وكا  محبوبا من جميع  

أختالف مشاربهم وأديانهم ، السيما ح ام القدس ، وذلك س ا  الديار الشامية والفلسطينية على 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور( 

 

 
323 

لسياسته الح يمة وأخالقه القويمة . وفى أيامه حصلت منازعات من األثيوبيين حيث ادعوا 
ملكيتهم لدير السلطا  بالقدس . وبفضل هذا األب ويقظته لم يتم نوا من تثبيت ملكيتهم . وقد  

لحادي عشر بعد المائة والبابا كيرلس الخامس وهو  حضر رسامة البابا ديمتريوس الثاني وهو إ
الثاني عشر بعد المائة . وقضى أيامه فى سعى متواصل لما فيه خير شعبه وتنيح بسالم . 

 صالته تكو  معنا . آمين 
 تذكار القديسين جرجس العابد وبالسيوس الشهيد واألنبا يوسف األسقف 

ن جرجس العابد وبالسيوس الشهيد واألنبا  فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديسي
 يوسف األسقف . صالتهم تكو  معنا . آمين  

 شهيد معه  150إستشهاد سمعا  األرمنى أسقف الفرس و  برموده 19
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سمعا  األرمني أسقف بالد فارس ومائة وخمسو  معه .  

فرس . الذي كا  كثير الجور والظلم على  كا  هذا القديس في زما  سابور بن هرمز ملك ال
المسيحيين ويعاملهم بقسوة . فكتب اليه هذا القديس رسالة قال له ا  الذين ابتاعهم السيد 

المسيح بدمه قد تخلصوا من عبودية البشر وال يجوز أ  يصيروا عبيدا للذين يتعدو  الشريعة . 
ده بالسالسل وألقاه في السجن فوجد فلما قرأ الملك هذه الرسالة غضب جدا واستحضره ثم قي 

هناك بعض المحبوسين يعبدو  الشمس فعلمهم ووعظهم فأمنوا بالسيد المسيح وأقروا بذلك 
أمام الوالي فقطع رؤوسهم ثم استحضر القديس من السجن ومعه مائة وخمسين شخصُا وقطع  

 رؤوسهم جميعُا ونالوا اكليل الشهادة صالتهم تكو  معنا . امين.
 د السعيد يوحنا أبو نجاح الكبير إستشها

للشهداء إستشهد السعيد الذكر يوحنا أبو نجاح الكبير وقد   719في مثل هذا اليوم من سنة  
كا  من عظماء األقباط في الجيلين العاشر والحادي عشر للميالد . وكا  كبير الكتاب 

المباشرين في عصره . كما كا  مقدم األراخنةنة في عهد الحاكم بأمر هللا الخليفة الفاطمي . 
  28( الذي تولى الكرسي من   63لشيخ الكبير يعاصر البابا فيلوثاؤس البطريرك ) وكا  هذا ا

 م .  1003نوفمبر سنة   8م إلى  979مارس سنة 
وكا  يوحنا هذا مسيحيا تقيا وبارا محسنا كبيرا ، ومحبا للكنيسة غيورا على اإليما  األرثوذكسي  

جيشه ، عاد إلى مقدمي األراخنةنة  . ولما انتهي الحاكم بأمر هللا من إفناء خواصه ومقدمي
ورؤساء الكتاب فأخذ منهم عشرة وعرض عليهم اإلسالم وكا  أولهم يوحنا أبو نجاح رئيس  
المقدمين ، فأحضره إليه وقال له " أريد أ  تترك دينك وتعود إلى ديني وأجعلك وزيري فتقوم  

أشاور نفسي " فأمهله وأطلقه   بتدبير أمور مملكتي " فأجابه يوحنا قائال " أمهلني إلى غد حتى
فمضى يوحنا إلى منزله وأحضر أصدقاءه وعرفهم ما جرى له مع الخليفة وقال لهم " أنا مستعد 
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أ  أموت على اسم السيد المسيح وا  غرضي من طلب المهلة إلى الغد لم ي ن لمشاورة نفسي 
ئال "واآل  يا أخوتي ال  بل قلت هذا حتى اجتمع ب م وبأهلي فأودع م وأوصي م" ، ثم أوصاهم قا

تطلبوا هذا المجد الفاني فتضيعوا علي م مجد السيد المسيح الدائم الباقي فقد اشبع نفوسنا من  
 خيرات األرض وهوذا برحمته قد دعانا إلى ملكوت السموات فقووا قلوب م  

أ   وقد كا  من أثر كالمه الذهبي المملوء ح مة أ  تشددت قلوب سامعيه أجمعين وعزموا على
يموتوا على اسم السيد المسيح ، ثم صنع لهم في ذلك اليوم وليمة عظيمة وأقاموا عنده إلى  

 المساء ثم مضوا إلى منازلهم . 
وفي الصباح مضى يوحنا إلى الحاكم بأمر هللا فقال له الخليفة : " يا نجاح ، أتري هل طابت  

لى أية قضية ؟ " قال يوحنا بشجاعة نفسك ؟ " أجابه يوحنا قائال : " نعم " قال الخليفة : " ع
 وثبات : بقائي على ديني " . 

فاجتهد الحاكم ب ل أنواع الترغيب والوعيد أ  ينقله من النصرانية فكا  يوحنا كالصخرة ال 
يتزعزع ، وثبت متمس ا باإليما  المسيح ولم يقو الحاكم مع ما أوتي من قوة على أ  يزحزحه  

 عن دين آبائه .  
ولما فشل الحاكم أمام يوحنا أمر بنزع ثيابه وأ  يشد في المعصرة ويضرب ، فضربوه خمسمائة  
سوط على ذلك الجسم الناعم حتى أنتثر لحمه وسأل دمه مثل الماء وكانت السياط المستعملة  
في الضرب مصنوعة من عروق البقر ال تقوي الجبابرة على احتمال سوط منها على أجسامهم 

حال في هذا العود الرطب .ثم أمر الحاكم بأ  يضرب إلى تمام اآللف سوط فلما  فكم ي و  ال
ضرب ثالثمائة أخرى قال مثل سيده " أنا عطشا  " فأوقفوا عنه الضرب وأعلموا الحاكم بذلك  

فقال " اسقوه بعد أ  تقولوا له أ  يرجع عن دينه " فلما جاءوا إليه بالماء وقالوا له ما أمرهم به  
أجابهم يوحنا ب ل آباء وشمم قائال : " أعيدوا له ماءه فآني غير محتاج إليه أل   الخليفة ،

سيدي يسوع المسيح قد سقاني وأطفأ ظمأى " وقد شهد قوم من األعوا  وغيرهم ممن كانوا 
هناك أنهم أبصروا الماء يسقط في هذه اللحظة من لحيته . ولما قال هذا اسلم الروح فأعلموا  

بوفاته فأمر أ  يضرب وهو جثة هامدة حتى تمام اآللف سوط وه ذا تمت  الخليفة الجبار 
شهادته ونال اإلكليل المعد له من الملك العظيم يسوع المسيح ولم يذكر تاريخ البطاركة اليوم  

الذي إستشهد فيه إال أ  المقريزي في خططه قال : " ا  الرئيس فهد بن إبراهيم وهو أحد 
برمودة   19هجرية الموافق   393جمادى اآلخر سنة  8ح قتل في العشرة وزميل يوحنا بن نجا

 م " .  1003أبريل سنة  14ش و  719سنة 
وقد جاء إستشهاد السعيد الذكر يوحنا بن نجاح في تاريخ البطاركة ، قبل ذكر إستشهاد الرئيس  

لمختارو  فهد بن إبراهيم كما أ  يوحنا في وليمة أصدقائه وأهله الذين كا  من بينهم التسعة ا
اآلخرو  لم يذكر خبر إستشهاد هذا القديس في نفس اليوم الذي إستشهد فيه الرئيس فهد فيما 
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تكلم به أثناء الوليمة وعلي ذلك ي و  إستشهاد هذا القديس في نفس اليوم الذي إستشهد فيه  
 الرئيس فهد . 

 نياحة القديس األنبا بفنوتيوس األسقف  بشنس 11
القديس بفنوتيوس األسقف وقد ترهب في برية القديس مقاريوس وأجهد  في مثل هذا اليوم تنيح 

نفسه في النسك والعبادة كما قضى أيامه وهو ال يأكل إال البقول الناشفة وتعلم في البرية 
القراءة والكتابة وقوانين الكنيسة . ورسموه قسا فم ث في البرية خمسا وثالثين سنة , وذاعت  

لوثاؤس الثالث والستو  من باباوات اإلس ندرية ورسمه أسقفا وكا  فضائله فاستدعاه البابا في
ال يغير مالبسه إال يوم االحتفال برفع القرابين وفيما عدا ذلك كا  يلبس من شعر ومن شدة  

النسك نحل جسده جدا ومرض فسأل هللا في صالته قائال : " يا ربي يسوع المسيح ألجل 
له مالك الرب وقال له " اعلم أنك كنت في البرية لم ي ن األسقفية ال تنزع عني نعمتك " فظهر 

من يهتم بك عند مرضك وال تجد ما تتداوى به . فكا  هللا يعضدك ويمنع عنك المرض . أما 
 اآل  فأنت في العالم وعندك من يهتم بك وما تحتاجه من دواء عند مرضك " 

وفاته استدعى الكهنة والشمامسة  وم ث هذا األب في األسقفية اثنتين وثالثين سنة ولما دنت 
وبعدما سلم لهم أواني الكنيسة قال لهم : " اعلموا أنني ذاهب إلى السيد المسيح وقد سرت  

بينكم كما تعلمو  . والسيد المسيح الذي أنا مزمع أ  أقف أمامه يشهد على أنني ما أخفيت  
يح بسالم . صالته تكو   درهما واحدا من كل ما كا  يصل إلى من األسقفية " ثم باركهم وتن

 معنا ولربنا المجد دائًما . آمين . 
 إستشهاد ثاؤكليا زوجة تيطس

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة ثاؤكليا زوجة القديس يسطس )ذكرت سيرته تحت اليوم  
العاشر من شهر أمشير( . وذلك أنه بعد ما أرسلهما دقلديانوس إلى اإلس ندرية وفرقهما واليها  

طس إلى أنصنا وهناك نال إكليل الشهادة ثم أرسل هذه القديسة إلى صالحجر . فلما أرسل يس
رآها الوالي تعجب كيف يترك هؤالء المملكة مفضلين عليها الموت . ثم الطفها فلم تقبل كالمه  
وقالت له " لقد تركت المملكة ورضيت بمفارقة زوجي منذ صباي وتعزيت عن ولدي من أجل 

عساك تعطيني ؟ " فأمر بضربها إلى أ  تقطع جسمها ثم أودعها السجن  السيد المسيح فما 
فظهر لها مالك الرب وعزاها وقواها . فلما رأى المسجونو  أنها شفيت من جراحاتها آمنوا 

بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة . وعند ذلك أمر الوالي بقطع رأسها . فنالت إكليل الشهادة 
وا للجند فضة وأخذوا الجسد وكفنوه ووضعوه في تابوت إلى انقضاء وأتي بعض المؤمنين ودفع

 زمن االضطهاد . صالتها تكو  معنا . آمين
 نياحة أبيفانيوس أسقف قبرص بشنس 17
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م تنيح األب العظيم القديس أبيفانيوس أسقف قبرص . وقد   402في مثل هذا اليوم من سنة 
ولد هذا القديس من أبوين يهوديين وتوفي والده وتركه مع أخت له فقامت أمه بتربيته أحسن  

 تربية 
وقد ترك له والده دابة شاذة فطلبت منه والدته أ  يبيعها فقابله رجل مسيحي يدعي فليوثاوس  

شتريها منه ولكن الدابة رفصت أبيفانيوس في فخذه ووقع مغشيا عليه فصلب فيلوثاوس على لي
فخذه فبريء من ألمه وصرخ على الدابة طالبا موتها فاستجاب هللا لصالته وسقطت ميتة ،  
فاستفهم أبيفانيوس عن سر موتها فأجابه فيلوثاوس : " أنه الصليب " وأرشده عن يسوع 

لذي صلبه اليهود في أورشليم بإرادته ألجل خالص العالم فبقي هذا في  المصلوب ابن هللا ا
خاطر أبيفانيوس . واتفق أ  رجال غنيا من اليهود مات دو  أ  يترك نسال فأوصي بميراثه  

 البيفانيوس ، فاتخذ من هذا الميراث فرصة لَلنفاق على معلمي العلوم والشريعة . 
فقيرا يطلب صدقة من أحد الرهبا  وإذ لم ي ن معه   وحدث وهو سائر مرة في الطريق أ  أبصر

نقود ليعطيه خلع الثوب الذي عليه وأعطاه له وعندما أخذ ذلك الفقير الثوب رأى أبيفانيوس كأ  
حلة بيضاء نزلت من السماء على ذلك الراهب م ا  الثوب فتعجب من ذلك وتقدم إلى الراهب 

حي فطلب إليه أ  يرشده إلى حقائق هذا الدين . وسأله من هو وما هو دينه ؟ فأعلمه أنه مسي
فأجابه إلى ما طلب وأتي به إلى األسقف فعلمه شرائع الدين المسيحي وعمده ثم أحب 

أبيفانيوس أ  يترهب فأرسله األسقف إلى دير القديس لوقيانوس وهناك تتلمذ للقديس إيالريو   
الرهبنة وقوانينها وتنبأ عنه القديس  . وكانت نعمة هللا عليه وقد أتقن علوم الكنيسة وفضائل

إيالريو  أنه سيصير أسقفا وأمره أ  يمضي إلى قبرص وال يرفض األسقفية إذا عرضت عليه  
ولما تنيح أسقف قبرص اتفق أ  دخل القديس أبيفانيوس إلى المدينة ليشتري بعض مطالب 

ختار الراهب الذي  الجسد وكا  معه راهبا  فأوحي إلى أسقف قديس أ  يذهب إلى السوق وي
 كا  بيده عنقودا  من العنب والذي اسمه أبيفانيوس ليرسمه أسقفا على قبرص . 

ولما دخل السوق وجده ومعه الراهبا  وبيده العنقودا  فسأله عن اسمه فعرف أنه المختار من  
هللا فأخذه إلى الكنيسة ورسمه شماسا فقسا فأسقفا وأظهر للشعب رؤياه وتمت نبوة القديس 

يالريو  وقد سار هذا القديس في األسقفية السيرة التي ترضي هللا ووضع كتبا وميامر كثيرة  إ
وكا  يعظ دائًما عن الرحمة واتفق أ  يوحنا أسقف أورشليم لم ي ن رحيما فاستعار منه بعض  

  rry your brethren from before the sanctuary out of the campآواني الطع
 لقديس أ  يصلي الجله ففتح هللا إحدى عينيه .  .يت عيناه فطلب من ا

م استدعته الملكة أفدوكسيا للعمل على خلع القديس يوحنا ذهبي الفم فذهب  402وفي سنة 
إلى القسطنطينية وسعى في الصلح بينهما ولكنه لم يفلح فهددته بفتح هياكل األوثا  وإغالق 

ن إصالح ذات البين بينها وبين القديس الكنائس إذا لم يعمل على خلعه ولكنه إذ لم يتم ن م
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بشنس ( صالته    28يوحنا عاد إلى كرسيه وتنيح في السنة نفسها )ذكرت سيرة نقل جسده يوم 
 تكو  معنا ولربنا المجد دائًما آمين . 

 نياحة لعازر حبيب الرب  بشنس 27
لى قبرص  في مثل هذا اليوم تنيح القديس لعازر أخو مريم حبيب الرب بعد أ  صار أسقفا ع

وذلك أنه بعد أ  أقامه الرب من بين األموات تبع التالميذ منذ ذلك الوقت . ولما حلت عليهم 
نعمة المعزي رسموه أسقفا فرعى رعية المسيح أحسن رعاية وعاش أربعين سنة ثم تنيح بسالم  

 . 
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 رك الثالثين من باباوات الكرازة المرقسية نياحة القديس البابا يوأنس البطري
م ( تنيح البابا القديس األنبا 5 16مايو سنة    22ش )   232فى مثل هذا اليوم من سنة  

يوأنس الثاني البطريرك الثالثو  من باباوات الكرازة المرقسية . وكا  قد ترهب منذ حداثته  
د في نس ه وتقشفه فذاع صيته لعلمه  واجهد نفسه ب ل أنواع الجهاد وأقام في م ا  منفرد ، وزا
مايو    29ش )   221بؤونه سنة   3وتقواه فأختير لبطريركية المدينة العظمي اإلس ندرية في 

م ( فكتب ميامر وعظات كثيرة وكانت الكنيسة في أيامه في هدوء وسالم وساعد  505سنة 
ا  يجلس على كرسي على ذلك تربع الملك البار األرثوذكسي أنسطاسيوس على أري ة الملك وك

أنطاكية في ذلك الحين القديس ساويرس الذي كتب إلى األنبا يؤانس رسالة في االتحاد قال فيها  
: " ا  المسيح إلهنا من بعد االتحاد طبيعة واحدة مشيئة واحدة من غير افتراق . وانه يؤمن 

 بايما  األب كيرلس واألب ديسقورس "  
لة فرح بها هو واألساقفة ثم أرسل له جوابها برسالة مملوءة  ولما تلقي األنبا يؤانس هذه الرسا

من نعمة اإليما  شاهدة بوحدانية جوهر هللا وتثليث صفاته وبتجسد االبن األزلي بالطبيعة 
البشرية وأنهما باالتحاد واحد ال اثنا  ومبعدا كل من يفرق المسيح أو يمزج طبيعته وكذا كل  

ئت عن البشر إنسا  : أو يدخل اآلالم والموت على طبيعة من يقول ا  المتألم المصلوب الما
الالهوت وأ  اإليما  المستقيم هو أ  نعترف أ  هللا الكلمة تألم بالجسد الذي اتحد به منا ولما  
قرأها األنبا ساويرس قبلها أحسن قبول وأذاعها في أنحاء كرسي أنطاكية وظل هذا البابا مهتما  

 نوات واحد عشر شهرا وثالثة وعشرين يوًما . ثم تنيح بسالم . برعيته وحارسا لها مدة عشر س
 صالته تكو  معنا . آمين 

 نياحة القديس توماس السائح بجبل شنشيف 
م تنيح القديس األنبا توماس السائح   452للشهداء  168في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

واصل مركز ساقلته محافظة  بإقليم أخميم . ولد بناحية شنشيف ) هي حاليا قرية عرب بني 
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سوهاج ( من أبوين مسيحيين تقيين محبين هلل ربياه وأدباه بآداب الكنيسة التهب قلبه بمحبة  
هللا وإذا كا  يميل إلى حياة التأمل انطلق إلى جبل شنشيف بدأ يمارس رياضته الروحية كا  

يأكل مرة واحدة في   محبا للصالة والتسبيح بصوته الرخيم جادا في نس ه حتى صار فيما بعد
األسبوع . حفظ أجزاء من الكتاب المقدس منفذا لوصاياه يحيا اإلنجيل بفرح ازداد في الفضيلة  

حتى فاحت رائحة المسيح فيه سمع به البعض فكانوا يترددو  عليه لينالوا بركته لم يخالط أحدا  
الجبل بقريه ليشتركوا   من األخوة إال وقت الصلوات وكا  يتردد عليه بعض األخوة الساكنين في

معه في الصلوات . في إحدى المرات إذ كا  يسبح بالمزامير التفت خلفه فرأى ثالثة رجال 
بلباس أبيض يسبحو  معه وكانت أصواتهم كأصوات مالئكة فرح بهم القديس وظل طوال الليل 

. كا  األنبا  يسبح معهم بعدها عرف أنهم رهبا  من دير القديس األنبا شنودة رئيس المتوحدين 
شنودة يزور األنبا توماس وفي آخر زيارة له قال له األنبا توماس هذه آخر زيارة وسوف أفارقك 
وقد أخبرني الرب أنك ستحلق بي بعد أيام طلب األنبا شنودة عالمة له قال له األنبا توماس أ   

نتقال األنبا  الحجر الذي خارج مس نك سينقسم عند مفارقة نفسي من جسدي . ولما قرب وقت ا
توماس من هذا العالم الفاني ظهر له رب المجد وعزاه وقواه ووعده أ  هذا الم ا  ستبني فيه  

كنيسة على اسمه يأتو  إليها من كل البالد وي و  اسمه شائعا ثم أخبره أنه بعد ثالثة أيام  
لقديس بشيخوخة  سيترك الجسد وينال اإلكليل الدائم ثم أعطاه السالم وصعد إلى السماء . تنيح ا

صالحة فرأى األنبا شنودة أ  الحجر قد أنشق فقال قد عدمت اليوم شنشيف سراجها قام األنبا 
شنودة ومضى إلى موضع األنبا توماس ومعه األنبا أخنوخ واألنبا يوساب ثم كفنوه وصلوا عليه  

بنيت  ودفنوه في نفس م ا  س ناه . هذا وقد ظهرت من جسده آيات وعجائب بالكنيسة التي
على اسمه والتي الزالت باقية حتى اآل  . وقد تحققت نبوة القديس عن نياحة األنبا شنودة في  

 السابع من أبيب من نفس السنة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين .
 نياحة األنبا أبرآم أسقف الفيوم  بؤونه 3

  1630ك في سنة في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة وذل
م ( . ولد هذا القديس وكا  اسمه بولس في سنة   1914يونيو سنة  10للشهداء األبرار ) 

( بعزبة جلدة مركز ملوي مديرية المنيا من والدين تقيين فربياه تربية   1829ش )  1545
بين أقرانه  مسيحية وأدخاله الكتاب فتلقي فيه العلوم الدينية والتراتيل الكنيسة . ولما أظهر نبوغا 

رسمه األنبا يوساب أسقف صنبو شماسا على كنيسة بلدته ومال قلبه إلى الرهبنة فقصد دير  
 المحرق ورسم راهبا باسم بولس غبريال المحرقي في التاسعة عشر من عمره .  

وكا  وديعا متواضعا طاهر السيرة كثير االنفراد للصالة فأحبه الرهبا  حبا جما وسمع به وقتئذ  
ياكوبوس أسقف المنيا فاستدعاه إليه واستبقاه مدة باألسقفية رقاه في أثنائها إلى رتبة األنبا 
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قس ، ولما عاد إلى ديره الذي كا  عامرا وقتئذ بالرهبا  األتقياء اتفقت كلمتهم على أ   
يختاروه رئيسا لهم بعد وفاة رئيسهم . ورقي قمصا في أيام البابا ديمتريوس الثاني البطريرك 

ولبث خمس سنوات رئيسا للدير كا  فيها الدير ملجأ آلالف الفقراء حتى أطلق عليه  (  111)
لقب أب الفقراء والمساكين . ولم يأل جهدا في مدة رئاسته نحو تحسين حالة الدير روحيا 
وماديا وإنماء ثروته وإصالح أراضيه الزراعية وكا  كلما ازداد برا بالفقراء وإحسانا لليتامى 

اد حقد بعض الرهبا  عليه ألنهم كانوا يعتبرو  هذه األعمال الخيرية إسرافا وتبذيرا  واألرامل ازد
فتذمروا عليه وش وه إلى األنبا مرقس مطرا  البحيرة الذي كا  قائما وقتئذ بالنيابة البطريركية  
ة  لوفاة البابا ديمتريوس فقبل ش ايتهم وعزله من رئاسة الدير وبعد زمن يسير من اعتزاله الرئاس

ترك دير المحرق وذهب إلى دير البرموس وأقام به مدة ال عمل له إال درس الكتاب وتعليم  
الرهبا  وكا  رئيس الدير وقتئذ القمص يوحنا الناسخ الذي صار فيما بعد البابا كيرلس 

( . كما ذهب إلى دير البرموس مع القمص بولس رهط من رهبا  دير  112الخامس البطريرك )
م (  1881ش ) سنة   1597م يعجبهم حال إخوانهم المتذمرين به وفي سنة المحرق الذين ل

أختاره البابا كيرلس الخامس أسقفا ألبرشية الفيوم والجيزة بدال من أسقفها المتنيح األنبا إيساك 
 فتمت رسامته باسم األنبا أبرآم وقد اشتهر في مدة أسقفيته بأمرين :  

 األول :  
عطاياه للفقراء الكثيرين الذين كانوا يقصدو  دار األسقفية فيهبهم كل ما ي و  لديه من المال .  

وقد جعل دار األسقفية مأوي لكثيرين منهم . وكا  يقدم ثيابا للعريانين وطعاما للجائعين ولم 
قراء وهم  يسمح مطلقا بأ  يقدم إليه طعام أفخر مما يقدم للفقراء واتفق مرة أ  نزل ليتفقد الف

يتنأولو  الطعام فالحظ أ  الطعام الذي قدم إليه في ذلك اليوم كا  أفخر مما وجده أمامهم  
 فساوره الحز  وفي الحال أقال الراهبة التي كانت موكلة بخدمة الفقراء من عملها . 

 أما األمر الثاني  
حتى ذاع اسمه الذي أشتهر به فهو األيما  التي جرت بواسطه على يديه آيات شفاء عديدة 

في أنحاء القطر وبعض بلدا  أوربا أيضا وكا  يقصده المرضى أفواجا على تباين أديانهم  
 فيتباركو  بصالته وينالو  الشفاء .  

وكا  األنبا أبرآم واسع اإلطالع على الكتب المقدسة يلقي على زائريه دائًما نصائح وتعاليم 
دس ولكن األهم من ذلك أنه كا  ذا صفات نقية  وعظات تدل على وفرة علمه بأسرار الكتاب المق

وفضائل جمة . ومن أخص تلك الصفات إنكاره لذاته إنكارا شديدا وزهده الحقيقي في مالذ  
الحياة وأمجادها فطعامه ولباسه لم يتجاوزا قط حد الضرورة ونفسه لم تكن تطمح إلى أبهة 

رتبة المطرانية اعتذر عن قبولها بقوله   المناصب والرتب حتى أ  البطريرك لما أراد أ  يرفعه إلى
أ  الكتاب المقدس ال يذكر من رتب الكنيسة إال القسيسية واألسقفية . ومن صفاته أيضا أنه  
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كا  صريحا إلى أقصي حدود الصراحة في إبداء رأيه . وال ينظر فيما يقول إال إلى الحق لذاته ، 
هيبة الحق وجالله . ولذلك كا  مطارنة  فتتضاءل أمامه هيبة العظماء ومراكز الكبراء أمام

 الكنيسة وأساقفتها يتقو  غضبه ويتمنو  رضاه . 
م ( فشيعه إلى 1914يونية  10ش )  1630بؤونة سنة    3وانتقل األنبا ابرآم إلى النعيم في 

القبر أكثر من عشرة آالف نفس من المسلمين والمسيحيين ووضع جثمانه الطاهر في المقبرة  
ي دير العذراء بالعزب . وقد ظهرت منه آيات كثير بعد وفاته حيث لم تزل مقبرته  المعدة له ف

 كعبة يزورها ذوو الحاجات واألوجاع .بركة صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 
 إستشهاد القديس ألالديوس األسقف 

ه كا  في يوم  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ألالديوس أسقف إحدى بالد المشرق وذلك أن
من األيام يوبخ الوالي يولي وس على عبادته األصنام فقال له الوالي إذا كنت في نظرك كافرا 
ألني ال أعبد المصلوب فها أنا أجعلك أنت أيضا تترك عبادته . ثم سلمه ألحد نوابه وأمره أ  

طرحه فيها فلم يعذه بال رحمة مدة سنة ، ولما لم ينثن عن عزمه الصادق أوقد نارا في حفرة و 
تمسه بأذى . فآمن جمع كثير وأمر الوالي بقطع رؤوسهم وأخيرا أخرجوا القديس من الحفرة  

وآمر بضرب عنقه فاستودع روحه بيد السيد المسيح ونال إكليل الشهادة صالته تكو  معنا . 
 آمين 

 إستشهاد القديس أباكير ورفيقيه يوحنا وأبطلماوس  بؤونه 14
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  أباكير و يوحنا وأبطلماوس و فيلبس . وقد ولد القديس 

أباكير بدمنهور من كرسي أبو صير غربي نهر النيل وكا  له أخ غني يسمي فيلبس وكا  هذا 
قد اتفق مع قسين أحدهما اسمه يوحنا واألخر أبطلماوس واجتمعوا معا وأجمعوا رأيهم على نيل  

لشهادة فذهبوا إلى قرطسا واعترفوا أمام الوالي بالسيد المسيح ، فأمر أ  يرموهم بالسهام إكليل ا
فلم تد  منهم . ثم طرحهم في نار مشتعلة فخلصهم مالك الرب منها . فأمر أ  يربطوا في  

أذناب الخيل من قرطسا إلى دمنهور ولكن الرب حفظهم دو  آذى ، ثم أمر الوالي بقطع  
نة دمنهور فنالوا إكليل الشهادة وأتي قوم من صا وأخذوا جسد القديس أباكير رؤوسهم خارج مدي 

وبنوا عليه كنيسة أما الثالثة اآلخرو  فقد أخذهم أهل دمنهور وكفنوهم بأكفا  ثمينة ودفنوهم  
 هناك . 

 صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 ( 113نياحة البابا يوأنس التاسع عشر البطريرك )

م ( تنيح البابا يوأنس التاسع عشر وهو    1942للشهداء )  1658في مثل هذا اليوم من سنة  
الثالث عشر بعد المائة من باباوات اإلس ندرية . ولد بدير تاسا التابعة لمركز البداري بمديرية  
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م ( من والدين تقيين فنشأ على البر والتقوى وتشرب  1855للشهداء )  1571أسيوط في سنة 
لفضيلة وشغف منذ صغره بقراءة سير القديسين ، ثم تاقت نفسه إلى االقتداء بهم فقصد  حب ا

للشهداء . وهناك   1591دير السيدة العذراء بالبرموس بوادي النطرو  في شهر برمودة سنة  
قضى مدة األختبار التي يقضيها عادة طالب الترهب على الوجه األكمل . ثم أندمج في سلك 

م ( . ونظرا لما اتصف به من حدة الذهن  1876للشهداء )  1592ك سنة  كيه 3الرهبنة في 
والذكاء المتوقد والعبادة الحارة فقد استقر رأى اآلباء على تزكيته قسا . فرسمه السعيد الذكر 

ش ثم قمصا في برمهات   1593( قسا في سنة 112المتنيح البابا كيرلس الخامس البطريرك ) 
سه أسندت إليه رئاسة الدير ، فم ث في الرئاسة عشر سنوات  ش . وفي اليوم نف 1594سنة 

 كا  فيها مثال الهمة والحزم واألمانة وطهارة السلوك والتقوى وحسن التدبير .  
برمهات سنة   12وعندما خال كرسي أبرشية البحيرة أختاره الشعب مطرانا لهذا الكرسي فرسم في  

لكرازة المرقسية . وبعد نياحة األنبا يوأنس  م ( ، وعين أيضا وكيال ل  1887للشهداء )  1603
  1610مطرا  المنوفية في ذلك العهد زكاه شعب األبرشية لرعايته فضمت إليه في سنة 

 م ( وأصبح مطرانا للبحيرة والمنوفية وكيال للكرازة المرقسية .   1894للشهداء ) 
تعليم الرهبا  كما أرسل  ولما كانت اإلس ندرية هي مقر كرسيه فقد أنشأ بها مدرسة الهوتية ل

 من طلبتها بعثة إلى أثينا لالستزادة من دراسة العلوم الالهوتية . 
وكا  أيراد أوقاف اإلس ندرية ضئيال ولكن بحسن تصرفه وغيرته زاد اإليراد سنة بعد أخرى بفضل 

في   ما شيده من العمارات الشاهقة وما جدده من المباني القديمة كما يرجع إليه الفضل األكبر
النهوض بالمدارس المرقسية إذ بذل عناية كبيرة واهتم بأمرها حتى وصلت في قسميها االبتدائي  

والثانوي إلى مستوي أرقي المدارس . ونظرا لما أمتاز به من بعد النظر وصائب الرأى فقد 
أختارته الح ومة ممثال لَلقباط في عدة مجالس نيابية كمجلس شوري القوانين والجمعية  

 مية ولجنة وضع الدستور وغيرها .  العمو 
وقضي في المطرانية اثنين وأربعين عاما حفلت بجالئل األعمال إذ ساهم في إنشاء جملة  

مدارس وبناء وتجديد أغلب كنائس أبرشيته وكا  له أوفر نصيب في تعضيد المشروعات النافعة 
 افه عليها ورعايته لها . كذلك وجه عناية خاصة إلى األديرة البحرية فارتقت شؤونها بحسن أشر 

للشهداء   1643ولما تنيح البابا البار الطيب الذكر األنبا كيرلس الخامس في أول مسرى سنة 
مسري سنة   4م ( اجتمع المجمع اإلكليري ي في )  1927أغسطس سنة  7) 

م ( من اآلباء المطارنة واألساقفة بالدار البطريركية وأستقر   1927أغسطس سنة 10ش1643
ى على إختياره قائما مقام البطريرك إلدارة شئو  األمة والكنيسة لحين رسامة بطريرك . الرأ

وعلي أثر ذلك تلقي المجمع تزكيات من عموم االبرشيات والمجالس الملية بالموافقة على هذا 
 اإلختيار . 
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و  الكرازة  ولبث قائما بأعمال البطريركية سنة واحدة وأربعة أشهر وعشرة أيام دبر في أثنائها شئ
المرقسية أحسن تدبير وفي خاللها أصدر المجمع اإلكليري ي برياسته قانونا لتنظيم شئو  

 األديرة والرهبا  .  
أما األوقاف القبطية فقد رأى بصائب فكره أ  تؤلف لجنة برئاسته وعضوية أثنين من المطارنة  

ديرة وقد صدر قرار بذلك من  وأربعة من أعضاء المجلس الملي العام لمراجعة حسابات أوقاف األ
 وزير الداخلية . 

ونظرا لما يعرفه الجميع عنه من طهارة السيرة والخصال الحميدة والنسك والزهد وكمال األخالق  
فقد انتهي اإلجماع على إختياره بطريركا بتزكيات من اآلباء المطارنة والكهنة وأعيا  الشعب  

ديسمبر   16للشهداء )  1645كيهك سنة  7حد والمجالس الملية فرسم بطريركا في صباح األ
م ( بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمصر باحتفال عظيم حضره نائب الملك واألمراء   1928سنة 

والوزراء وكبار رجال الدولة وعظماء المصريين من مختلف الطوائف ومطارنة الطوائف الشرقية  
 والغربية ووزراء الدول المفوضو  . 

ه عنايته إلى االهتمام بشئو  األمة والكنيسة وكا  أول مظهر لهذه العناية وبعد رسامته وج
أتشاء مدرسة الهوتية عليا للرهبا  في مدينة حلوا  كما رسم للمملكة األثيوبية مطرانا قبطيا 
وأربعة أساقفة من علماء األثيوبيين . وتوثيقا لعري االتحاد بين الكنيستين القبطية واألثيوبية  

البالد األثيوبية وم ث هناك ثالثة عشر يوًما كا  فيها موضع االحتفاء العظيم . سافر إلى 
ورسم في أديس أبابا رئيس رهبا  األحباش ) خليفة القديس تكال هيمانوت الحبشي ( أسقفا ، 

للشهداء )    1648وشاءت العناية الربانية أ  يتولي عمل الميرو  المقدس فعمله في سنة  
ى على عمله مائة وعشر سنوات منذ عهد المتنيح البابا بطرس المائة  م ( وكا  قد مض 1930

والتاسع من باباوات اإلس ندرية كما عمله مرة ثانية خصيصا للملكة األثيوبية بحضور األنبا  
 كيرلس مطرا  أثيوبيا واألنبا بطرس أحد األساقفة األثيوبيين .  

ر في السهر على مصلحة الكنيسة  ويضيق المجال عن تعداد فضائله التي تجلت من حين آلخ
والعطف على المحتاجين ومؤازرة ومعاونة الجمعيات الخيرية ومعاهد التعليم ماديا وأدبيا وتعضيد  

 المشروعات النافعة التي عادت على األقباط بالخير والبركات . 
ألنه لم   وفي أثناء رئاسته الكرسي المرقسي نشبت الحرب بين مملكة أثيوبيا إلى الديار المصرية

 يوافق إيطاليا على انفصال الكنيسة األثيوبية عن الكنيسة القبطية األرثوذكسية . 
قرر نائب ملك إيطاليا استقالل كنيسة أثيوبيا وانفصالها عن  1937نوفمبر سنة   27وفي 

الكرسي األس ندري . وعين األنبا أبرآم األسقف األثيوبي بطريركا على أثيوبيا ، لكن هللا عاقبه  
لى هذه الخيانة فأصيب بالعمي ومات . ثم قرر المجمع المقدس األس ندري حرم أبرآم المذكور  ع

 وعدم االعتراف به وال باألساقفة الذين رسمهم . 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثامن والعشرون من شهر هاتور( 

 

 
333 

ودخلت إيطاليا الحرب   1939ولكن هذا الحال لم يدم كثيرا إذا قامت الحرب العظمي في سنة 
راطور أثيوبيا مملكته من إيطاليا وعاد األنبا م استرد إمب 1941ضد إنجلترا وفرنسا . وفي سنة 

م مصحوبا   1942مايو سنة   30كيرلس مطرا  اإلمبراطورية األثيوبية إلى كرسيه م رما في  
بوفد بطريركي م و  من سعادة صادق وهبه باشا ومريت بك غالي وفرج بك موسى قنصل  

 مصر بأثيوبيا سابقا . 
أثيوبيا إلى حظيرة أمها الكنيسة القبطية كا  قد اعتراه وبعد أ  اطمأ  البابا يوأنس على عودة 

 ش   1665بؤونة سنة  14مرض الشيخوخة فاسلم الروح في الساعة الثانية من صبيحة األحد 
 م ( بركة صالته تكو  معنا . آمين  1942يونية سنة  21) 

 إستشهاد القديس ثاؤذورس األسقف  أبيب 10
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ثاؤذورس أسقف الخمس المد  وقد رسمه البابا ثاؤنا 

السادس عشر أسقفا على الخمس المد  ) ورد في مخطوط بشبين الكوم سيرة القديس 
تاوضروس أسقف الخمس مد  الغربية تحت اليوم التاسع من شهر أبيب ( وبعد سنة من  

لى المسيحيين في كل م ا  وأرسل أميرا يسمي بيالطس  رسامته أثار دقلديانوس االضطهاد ع
واليا على أفريقيا وأعمالها فسمع بأ  هذا األسقف يثبت المسيحيين على اإليما  المسيحي  

فاستحضره وأمره أ  يضحي لَلصنام فأجابه قائال : " أنني كل يوم أقدم الضحية لخالق األصنام 
غير ارطاميس وأبلو  " فأجابه القديس " " نعم . أ   " . فقال له الوالي : " أذ  يوجد اله آخر 

يسوع المسيح خالق هذه كلها " فاغتاظ األمير من جوابه وأمر بتعذيبه فقضوا في تعذيبه  
 بالضرب والصلب أربعين يوًما وأذ لم يرجع عن عزمه الصادق قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة . 

 صالته تكو  معنا . آمين 
 95ل السابع البابا ال نياحة األنبا غبريا

م تنيح القديس العظيم األنبا غبريال السابع البطريرك   1561في مثل هذا اليوم من سنة  
 الخامس والتسعو  من باباوات اإلس ندرية .  

ومن أمره أنه ولد في منشاة الدير المحرق ومنذ حداثته صار راهبا في برية القديس م اريوس  
رسموه بطريركا بعد نياحة األنبا يوحنا الثالث عشر البابا الرابع  ونظرا لحسن سيرته وعظيم تقواه 

 م بعد الفتح العثماني .  1518والتسعين وكا  ذلك سنة 
وقد استمر في الرئاسة نحو ثالثة وأربعين سنة يعظ ويعلم رعيته ومن مآثره أنه جدد دير األنبا 

 ودير المحرق في الصعيد .أنطونيوس واألنبا بوال أول السواح في الجبل الشرقي  
 إستشهاد القديس ثاؤذورس أسقف كورنثوس ومن معه 
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م إستشهد القديس ثاؤذورس أسقف كورنثوس ، وبعض  299وفي مثل هذا اليوم من سنة 
النسوة ، وأميرا  اسم أحدهما لوكيوس واآلخر ديغنيانوس ، وذلك أنه لما وشي بهذا القديس 

ورئيس كورنثوس استحضره وسأاله عن معتقده فاعترف   لدي األميرين المذكورين أنه مسيحي
أنه مسيحي فعذباه بالضرب والسحب على األرض وكا  يوبخهما على تركهما اإلله الحقيقي  
وسجودهما للحجارة صنعة األيدي فأمر بقطع لسانه فقطعوه ورموه بعيدا فأخذته امرأة مؤمنة  

اد صحيحا كما كا  وبدأ يبين فساد عبادة وتنأوله منها القديس ووضعه في م انه وبقوة هللا ع
األوثا  فتعجب الحاضرو  وآمن عدد كبير منهم كما آمن األمير لوكيوس فاغتاظ ديغنيانوس  
األمير وقتل القديس ثاؤذورس كما قتل ثالث نسوة كن يمشين خلفه أثناء ذهابه إلى موضع  

د المسيح ثم ذهب االثنا  إلى  الشهادة غير أنه بعد قليل أقنعه لوكيوس فآمن هو اآلخر بالسي
 قبرص واعترفا أمام حاكمها بالسيد المسيح وناال إكليل الشهادة .  

 صالتهم تكو  معنا . آمين 
 ذكري تكريس كنيسة الشهيدين سرجيوس و واخس 

ورد في مخطوط بشبين الكوم ذكري تكريس كنيسة الشهيدين سرجيوس و واخس . أما تاريخ 
 بابه .   10بابه وتاريخ إستشهاد سرجيوس يوم   4إستشهاد واخس فقد ورد يوم 

 نياحة القديس بسنتاؤس أسقف قفط  أبيب 13
في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس األنبا بسنتاؤوس أسقف قفط كا  قد ترهب منذ حداثته  

وقام بعبادات كثيرة ودرس الكتاب المقدس وحفظ أغلب أسفاره كما درس كتب الكنيسة وكا  ال  
ينظر إلى وجه امرأة مطلقا وحدث أ  امرأة مصابه بداء عضال انتظرته حتى خرج من الكنيسة  

نه لتقبل يده أليمانها أنها ستنال الشفاء ولكنه حينما رآها تدنوا منه أسرع في خطاه ، واقتربت م
 وأذ لم تلحقه أخذت قليال من التراب الذي وطأة بقدميه ووضعته على م ا  األلم فزال للحال .  
ولما رسم أسقفا كا  وهو يقدس ينظر المالئكة ترفرف بأجنحتها في الهي ل وكا  هذا األسقف  

المنطق في وعظه ال يمل أحد من سماع تعليمه . ولما أعلمه الرب بقرب نياحته جمع  حسن 
شعبه ووعظهم وثبتهم على اإليما  وأوصاهم كثيرا ثم اسلم روحه بيد الرب . وقد أظهر هللا من  

 جسده آيات كثيرة حتى أ  تلميذه أخذ قطعه من كفنه ووضعها على المرضى فشفوا . 
 ن صالته تكو  معنا . آمي

 إستشهاد القديس أبامو  الطوخي
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبامو  كا  من مدينة طوخ من كرسي بنها وقد ظهر له  
المالك ميخائيل وأمره أ  يمضي إلى أنصنا ويعترف بالمسيح فذهب إلى هناك واعترف أمام  

النار والضرب بالسياط  أوخيوس الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا بالمعصرة والحديد المحمى في
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ثم ألقاه في مستوقد الحمام . وفي هذا جميعه كا  الرب يقويه ويقيمه سالما . واستحق أ  
يظهر له السيد المسيح ويعده بالملكوت السمائى . وقد صنع هذا القديس آيات كثيرة ولما قطعوا  

أخذ جسده ولفه  رأسه بالسيف نال إكليل الشهادة وكا  القديس يوليوس االقفهصي حاضرا ف
 بلفائف فأخرة وأرسله مع غآلمين إلى بلده . 

 صالته تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد األنبا شنودة في أوائل ح م العرب 

وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس شنودة كا  هذا رجال فاضال ومحافظا على العمل بالوصايا  
به بعض أعدائه لدى الحاكم   المسيحية . وكا  ذلك في أوائل أيام دخول العرب مصر فسعى

فاستحضره وعرض عليه ترك دينه فرفض وجاهر مفتخرا بالسيد المسيح فغضب الوالي وعذبه  
 كثيرا وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة .  

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 نياحة القديس مويسيس أسقف أوسيم  مسرى 11

ب القديس األنبا مويسيس أسقف كرسي أوسيم ، كا  بتوال طاهرا منذ  في مثل هذا اليوم تنيح األ 
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 .  
األنبا جمول . فسار سيرة فاضلة صالحة وازداد ولما ذاعت فضائله رسموه أسقفا ألوسيم بعد 

في الفضيلة ورعى رعية المسيح أحسن رعاية . وكا  زاهدا فلم يقتن شيئا في كل زمانه . وقد  
قاسى مع البابا ميخائيل بطريرك اإلس ندرية السادس واألربعين شدائد عظيمة وصنع هللا على 

ث قبل وقوعها ومنها أنه قال مرة ألنبا تادرس  يديه آيات وعجائب كثيرة ، فكا  يتنبأ عن الحواد
أسقف مصر . " أ  الملك لن يعود إلى ملكه " . وه ذا كا  . ولما أكمل سعيه ووصل إلى  
شيخوخة صالحة مرض قليال . وإذ عرف وقت نياحته استدعى شعبه وباركهم وأوصاهم ثم 

هم أمام المسيح ثم بسط سألهم أ  يصلوا من أجله فب وا جميعا طالبين منه أ  يطلب هو عن
 يديه وصلى وودعهم وتنيح بسالم ، بعد أ  أقام على الكرسي نيف وعشرين سنة  

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 نياحة القديس تكالهيمانوت الحبشي مسرى 24

في مثل هذا اليوم تنيح القديس المغبوط والناسك العظيم تكالهيمانوت الحبشي وقد ولد في قرية  
قرب أورشليم كانت نصيبا لصادوق وأبياثار الكاهنين في عهد الملك سليما  بن داود فصادوق  
هذا ولد عزاريا . وعزاريا ولد صادوق على اسم والده وصادوق هذا ولد آلوي . وه ذا إلى أ   

د والد هذا القديس وكا  اسمه سجاز آب ) أي نعمة األب ( ثم تزوج بامرأة اسمها سارة وكانا  ول
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كالهما بارين خائفين هللا وغنيين جدا وكانا يعمال  تذكارا لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل في  
س اليوم الثاني عشر من كل شهر ويقدما  صدقة للفقراء والمساكين أما سارة والدة هذا القدي

 فكانت حسنة المنظر جميلة الطبع متحلية بفضائل كثيرة لذلك دعوها اكزيهاريه 
) أي مختارة هللا ( غير أنها كانت مرة النفس متوجعة القلب هي وزوجها ألنهما لم يرزقا ولدا  

يقر عينيها وكا  زوجها أيضا يذهب إلى الكنيسة وقت رفع البخور ويعلم الشعب أصول اإليما  
كا  يأخذ معه من ماله الخاص تقدمه لبيت هللا ثم اتفق االثنا  على توزيع  وفي كل مرة 

أموالهما على الفقراء والمعوزين واألديرة والكنائس . وفي ذلك الحين مات الملك وجلس ملك 
آخر عابد األوثا  . فهدم الكنائس وبنى هياكل األوثا  وظلم وسلب وسبى النساء وضمنهن  

ها عادت إلى زوجها بسالم فمجد هللا وسبح اسمه القدوس وبعد ذلك اكزيهاريه أم القدس ولكن
ظهر لهما مالك الرب في رؤيا الليل وبشرهما بميالد هذا القديس فلما ولد وبلغ من العمر سنة  

ونصفا حدث جوع في أثيوبيا وكا  اليوم الثاني عشر من شهر برمهات تذكار الجليل رئيس 
أم الطفل تب ي حزينة على خلو يدها وعدم إم انها القيام   الطغمات السمائية قد اقترب فصارت

بعمل التذكار فمسح الطفل دموعها بيديه الصغيرتين ولعدم إم انه النطق أشار إليها بيده أ  
تدخله إلى حيث كا  هناك طبق فيه قليل من الدقيق فأدخلته ووضع يده في ذلك الدقيق القليل  

ض فأحضرت قففا وكا  كلما فرغت الطبق عاد إلى األمتالء فصار كثيرا حتى بدأ يتدفق إلى األر 
. وه ذا إلى أ  امتَلت اثنتا عشرة قفة فعلمت أمه أ  الرب معه وقدمت إليه قدور السمن 

والزيت الفارغة فوضع يده عليها فامتَلت أيضا بقوة هللا . ولما حضر أبوه من الكنيسة وعلم 
أطعم الفقراء وكل الجيرا  وقد شرفه هللا بعمل آيات كثيرة  باآلمر مجد هللا كثيرا ثم عمل التذكار و 

 في حياته وبعد مماته ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم . 
 صالته تكو  معنا آمين . 

 نياحة القديس توما أسقف مرعش
وفي مثل هذا اليوم تنيح األب المجاهد القديس توما أسقف مرعش ) سوريا ( كا  عابدا ناس ا  

الصالة والصوم كثير الرحمة لذلك رسموه أسقفا على مدينة مرعش فرعى شعب  مداوما على
المسيح أحسن رعاية ولما ملك دقلديانوس الوثني وأحضر أحد نوابه إلى مدينة مرعش لتعذيب 
المسيحيين بدأ بهذا القديس فاستحضره وعرض عليه عبادة األوثا  فلم يطعه بل وبخه على 

بالضرب وتقطيع األعضاء وبعد ذلك طرحه في سجن مهجور وكا   عبادته فعذبه عذابات أليمة 
من حين آلخر يأمر بقطع أحد أعضائه فقطعوا أوال أذنيه وأنفه وشفتيه ورجليه كما قلعوا إسنانه  
ثم تركوه في سجنه مدة اثنتين وعشرين سنة وظن شعبه أنه قد مات فصاروا يعملو  له تذكار  

ه ليال وترمي له من طاقة صغيرة ما يقتات به وظل ه ذا  في كل سنة وكانت امرأة مؤمنة تأتي 
إلى أ  ملك قسطنطين البار وأظهر مجد الدين المسيحي وأمر بإطالق المؤمنين من السجو   
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فأعلمت المرأة بعض الكهنة بم ا  هذا القديس فحضروا إليه وحملوه إلى الكنيسة بالتراتيل  
 ل األعضاء المقطوعة .  والتسابيح وتقدم الشعب وتبارك منه وقبلوا مح

ولما جمع الملك قسطنطين مجمع نيقية كا  هذا األب أحد المجتمعين فيه فدخل الملك وسجد  
أمام اآلباء وقبل أيديهم ولما عرف بأمر هذا األب تبارك منه . ولما انتهى المجمع من أعماله 

عليهم قانو    ورجع األساقفة إلى كراسيهم عاد األب إلى كرسيه وجمع كهنته وشعبه وقرأ
اإليما  الذي وضعه المجمع وشرح لهم ما صعب عليهم فهمه وعاش بعد ذلك قليال ثم تنيح  

 بسالم وكانت مدة رئاسته نحو أربعين سنة  
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة أنبا برسوم العريا  نسئ 5
م الكامل في محبة هللا األنبا برسوم  ش تنيح القديس العظي 1033وفي مثل هذا اليوم من سنة 

العريا  . ولد بمصر وكا  والده يسمى الوجيه مفضل كاتب الملكة شجرة الدر . وأمه من عائلة  
التبا  ولما تنيح أبواه استولى خاله على كل ما تركاه له فلم ينازعه بل ترك العالم وعاش عيشة  

الصيف وبرد الشتاء ولم ي ن يلبس سوى األبرار السواح خارج المدينة خمس سنوات يقاسي حر 
عباءة من الصوف مقتديا في ذلك بالقديس األنبا بوال أول السواح ثم حبس نفسه في مغارة 

دأخل كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي السيفين مدة عشرين سنة مالزما األصوام والصلوات ليل 
هذا الثعبا  فصرخ قائال : " يا   نهار بال فتور وكا  في تلك المغارة ثعبا  هائل فعند دخوله رأى

ربي يسوع المسيح ابن هللا الحي ، أنت الذي أعطيتنا السلطا  أ  ندوس الحيات والعقارب وكل  
قوات العدو أنت الذي وهبت الشفاء لشعب إسرائيل الذين لسعتهم الحيات عندما نظروا إلى تلك  

تعطيني قوة بها أستطيع   الحية النحاسية فاآل  أنظر إليك يا من علقت على الصليب كي
مقاومة هذا الوحش " ثم رسم ذاته بعالمة الصليب وتقدم نحو الثعبا  قائال : " تطأ األفعى 

والحيات وتدوس األسد والتنين . الرب نوري ومخلصي ممن أخاف الرب ناصر حياتي ممن أجزع  
وطلب من هللا أ   " ثم قال للثعبا  : " أيها المبارك قف م انك " ورسم عليه بعالمة الصليب

ينزع منه طبعه الوحشي ولم ينته من صالته حتى تحول الثعبا  عن طبعه وصار أليفا . فقال 
له القديس : " من اآل  يا مبارك ال تكو  لك قوة وال سلطا  أ  تؤذي أحدا من الناس بل تكو   

ع القديس كما مستأنسا ومطيعا لما أقوله لك " فأظهر الثعبا  عالمة الخضوع والطاعة وصار م
 كا  األسد مع دانيال النبي في الجب . 

ثم طلع القديس من المغارة إلى سطح الكنيسة وأقام صابرا على الحر والبرد في الصيف والشتاء  
حتى اسود جلده من كثرة النسك والعبادة ولبث على ذلك نحو خمس عشرة سنة . وفي أيامه 

لكنائس وألزم المسيحيو  بلبس العمائم لحق بالشعب المسيحي اضطهاد عظيم إذ أغلقت ا
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الزرقاء . أما هذا القديس فا  الوالي قبض عليه وضربه كثيرا ثم سجنه . ولما أفرج عنه ذهب  
إلى دير شهرا  ، وأقام فوق سطح الكنيسة وزاد في نس ه وتقشفه ولم يستبدل عمامته البيضاء  

رو  عمامته البيضاء ولم يجسر واحد  وكا  ح ام ذاك الوقت من أمراء وقضاة وغيرهم يزورنه وي
منهم أ  يلزمه بلبس العمامة الزرقاء ال  قوة هللا كانت معه . وقد اكثر القديس من الطلبة 

والتضرع إلى هللا حتى رد غضبه عن شعبه ولما أكمل سعيه تنيح في شيخوخة صالحة في سنة  
 ير شهرا  . للشهداء األبرار وكا  عمره إذ ذاك ستين سنة فدفنوه في د 1033

 صالته تكو  معنا . آمين 
 نياحة األب يعقوب أسقف مصر 

م ( في عهد رئاسة البابا  1088أغسطس سنة  28ش )   804في مثل هذا اليوم من سنة  
تعيد الكنيسة بتذكار األب الطاهر القديس يعقوب أسقف مصر .   67كيرلس الثاني البطريرك ال  

الرهبنة منذ حداثته فمضى إلى برية القديس مقاريوس وس ن في  اشتاق هذا القديس إلى عيشة 
قالية هناك سنوات كثيرة ثم رسموه رئيس شمامسة على كنيسة دير األنبا يحنس . ونظرا لحسن 

سيرته وعظم فضله وتقواه رسموه أسقفا على مصر . فلما جلس على كرسي األسقفية زاد في  
ته معلما ومرشدا ورادعا للخطاة ولما أكمل جهاده  صالته ونس ه وعبادته وقد استمر مدة رئاس

الحسن مرض ثم استدعى شعبه وأوصاهم محذرا إياهم أ  ال يستهينوا بالوصايا اإللهية مبينا 
لهم كيف تكو  دينونة الخطاة وبعد ذلك رسم على وجهه عالمة الصليب المجيد وأسلم روحه  

 الطاهرة بيد الرب . صالته تكو  معنا . آمين
 الصديق عاموس النبي  نياحة

في مثل هذا اليوم تنيح البار الصديق عاموس النبي ، أحد األثنى عشر نبيا الصغار ، تنبأ في  
زما  عزيا ملك يهوذا ويربعام بن يوآش ملك إسرائيل وقد أرسله هللا إلى بني إسرائيل لينبههم  

نبأ عن آالم الرب وعن ظالم وينصحهم ليعملوا أعماال تليق بالتوبة قبل حلول يوم االنتقام كما ت
الشمس في ذلك اليوم وما أصاب بني إسرائيل بعد ذلك من األلم والحز  وكيف تنع س أعيادهم 

إلى حز  وفرحهم إلى ب اء ويحرمو  معونة الرب ويجوعو  ويعطشو  من عدم التعليم 
قتيال بسبب   والمعرفة ويتفرقو  في بالد بين الشعوب وقد تم هذا كله وقيل أ  هذا النبي مات

 شدته في تب يت الخطاة . وقد سبق مجيء السيد المسيح بما يقرب من الثمانمائة سنة .  
 صالته تكو  معنا . آمين 

 99نياحة البابا يوأنس الخامس عشر البطريرك ال 
م ( تنيح البابا يؤانس   1629سبتمبر سنة  7ش )  1346وفي مثل هذا اليوم من سنة 
وهو من ملوي ويعرف باسم يؤانس الملواني وترهب بدير   99الخامس عشر البطريرك ال 

م ( وكا   1619سبتمبر سنة  18ش )  1336توت سنة   7أنطونيوس وكرس بطريركا يوم 
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أبا عفيفا عالما عادال في أح امه بسيطا ال يحابي أحدا وال يبغي إال الحق كا  غيورا على  
باء ولم يشته شيئا من األمور العالمية بل كا   الكنيسة حنونا على الكهنة محبا للفقراء آويا الغر 

 منهم ا في الصالة والعبادة ليال ونهارا . 
م ( وباء عظيم في أرض الصعيد استمر من طوبة إلى  1624ش )   1340وقد حدث في سنة  

برموده حتى فني الناس وخربت البيوت وكا  هذا البابا بالصعيد وعاد إلى مصر في سنة  
ظهر وباء آخر شديد في كل األرض ولكنه كا  أخف وطأة من   1342ش وفي سنة  1341

األول ثم عاد هذا البابا إلى الصعيد ثانيا ، في السنة الثانية من الوباء ورجع لمصر بعد ذلك 
وعند ما مر بناحية أبنوب وقضى ليلة فيها شعر بآالم في بطنه وقيل انه سقي سما بالبيت 

ساء على زوجته ونهاه البابا عن ذلك ولما شعر البابا المذكور ال  صاحب الدار كا  يتخذ ن
بالمرض طلب مركبا نزل فيها وتنيح في الطريق ودفن في دير القديس أنبا بيشيه بالبياضية ،  

 يوًما .   22شهرا و  11سنوات و  9وقد أقام على الكرسي 
    صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 
رفعت مختارًامن شييعبي، وجدت داود عبدي، مسييحته بدهن مقدس، أل    ال  -:(15,14:  88)مز مزمور العشييية

 اليدي تعضده. هلليلويا  
 هللا إخت قهم  ر  إخت ق شذ   ه ا اط وث طإل ر ن مواًل  م طاسمفل  = رفعت مختارًا من شعبي

 كر  وج  هللا داود وإخت قه  ا وسط إخوته هك ا وج  هؤال  = وجدت داود عبدي
طلصدد اوا مسدد ء   معا هم  واهب اطاوح طلمودوا اط دد ب وه ا   /س  ز وق اطم ار الب   ود =  قدسمسيحته بدهن م

 اطغر ث   ن  كلرذمال
   ظرذم   ن طذم  واهب ش    وص/ع ع  ئب =أل  يدي  تعضده

  -(:42-34:10إنجيل العشية )مت
 ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت اللقي سالما بل سيفا.   -34  "
 فاني جئت الفرق االنسا  ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ضد حماتها.  -35 
 و اعداء االنسا  اهل بيته.   -36 
 تحقني.من احب ابا او اما اكثر مني فال يستحقني و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يس   -37 
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني.   -38 
 من وجد حياته يضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها.  -39 
 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.   -41 
 "حد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره و من سقى ا -42 
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مي ال ت/تظاوا قاحد  وم  د د علس اءقض، هدل  =  ال تظنوا إني جئيت أللقي سيييييييييالميًا على األرض.. بيل سييييييييييفياً 
ؤال   ي     ظم ه=  ومن ال يحمل صيليبه ويتبعني فال يسيتحقني. ومن أضياع نفسيه من أجلي يجدهاإضدداذ د  

اءب   ع شدددوا ف  نه  وضددد ق وتم دددف ووءع عل ذم إضددداذ د وط ا ميا هم اآلن؟  ا  ضدددلع ي سددده ءجل اطرسدددلح  
 فذو ف  طايق اطسر   طايق اطر   

 
كهنتك يلبسيييييييو  العدل، وأبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك، هيأت   "  -(:13,12,7:  131مزمور باكر )مز

 "ويا سراجًالمسيحي، وعليه يزهر قدسي. هلليل
 فر ظرذم مس ء    ر    ن ء  ج ه ا اط وث صااب  ون = كهنتك يلبسو  العدل

 هللا   ا  موالده من   احوا )إي  ل اطم ار(=أبرارك يبتهجو  
  ا مجل اطرسلح إها داود = من أجل داود عبدك

ااق اطصدددددالح  ع /ذم اطبسدددددلا  اطت  إخت قي     اطرسدددددلح معاتذم اطاكر  ف  إت  ذ اطم=  هيأت سيييراجًا لمسييييحي
 وعليه يزهر قدسيوص ق جس هم ي اًا وظذا عل ذم ء اس  هللا  

 
 -(:23-17:6إنجيل باكر )لو

و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع   -17 " 
 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.

 و المعذبو  من ارواح نجسة و كانوا يبراو .  -18 
 و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع.   -19 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا.   -20 
 طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  النكم ستضح و . -21 
 طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اجل ابن االنسا .  -22 
 "افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء ال  اباءهم ه ذا كانوا يفعلو  باالنبياء  -23 

 يت لم عا تاويب هؤال  ومجاهم اطسر وي 
 

  -(:13:8-18:7البولس )عب
 (28-18:7)عب

 فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها و عدم نفعها.   -18 "
 اذ الناموس لم ي مل شيئا و لكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى هللا. -19 
 و على قدر ما انه ليس بدو  قسم.   -20 
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ندم انت كاهن ال  اولئك بدو  قسم قد صاروا كهنة و اما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب و لن ي  -21 
 الى االبد على رتبة ملكي صادق.

 على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. -22 
 و اولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء.  -23 
 و اما هذا فمن اجل انه يبقى الى االبد له كهنوت ال يزول.   -24 
لذين يتقدمو  به الى هللا اذ هو حي في كل حين ليشفع  فمن ثم يقدر ا  يخلص ايضا الى التمام ا  -25 

 فيهم. 
النه كا  يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بال شر و ال دنس قد انفصل عن الخطاة و صار اعلى    -26 

 من السماوات.
الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ا  يقدم ذبائح اوال عن خطايا نفسه ثم عن خطايا  -27 
 شعب النه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. ال
فا  الناموس يقيم اناسيييييا بهم ضيييييعف رؤسييييياء كهنة و اما كلمة القسيييييم التي بعد الناموس فتقيم ابنا   -28 

 "م مال الى االبد.  
 (13-1:8)عب

 و اما راس الكالم فهو ا  لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات.  -1  "
 خادما لالقداس و المس ن الحقيقي الذي نصبه الرب ال انسا . -2 
 ال  كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين و ذبائح فمن ثم يلزم ا  ي و  لهذا ايضا شيء يقدمه.  -3 
 فانه لو كا  على االرض لما كا  كاهنا اذ يوجد الكهنة الذين يقدمو  قرابين حسب الناموس.  -4 
ه السماويات و ظلها كما اوحي الى موسى و هو مزمع ا  يصنع المس ن النه قال  الذين يخدمو  شب -5 

 انظر ا  تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل. 
و لكنه اال  قد حصل على خدمة افضل بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد اعظم قد تثبت على مواعيد   -6 

 افضل.
 ا طلب موضع لثا . فانه لو كا  ذلك االول بال عيب لم -7 
النه يقول لهم الئما هوذا ايام تاتي يقول الرب حين اكمل مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا   -8 

 جديدا.
ال كالعهد الذي عملته مع ابائهم يوم امس ت بيدهم الخرجهم من ارض مصر النهم لم يثبتوا في عهدي  -9 

 و انا اهملتهم يقول الرب. 
ال  هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل نواميسي في اذهانهم    -10 

 و اكتبها على قلوبهم و انا اكو  لهم الها و هم ي ونو  لي شعبا.
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و ال يعلمو  كل واحد قريبه و كل واحد اخاه قائال اعرف الرب ال  الجميع سيعرفونني من صغيرهم    -11 
 بيرهم. الى ك

 الني اكو  صفوحا عن اثامهم و ال اذكر خطاياهم و تعدياتهم في ما بعد.   -12 
 "فاذ قال جديدا عتق االول و اما ما عتق و شاخ فهو قريب من االضمحالل  -13 

ءن   ظرذم مسددددددد ء   يسدددددددرع ه/  عا اط ذ/وي اط ي علس طمج  ل   صددددددد دق  وه ا اط ذ/وي اط ي علس طمج  
وه ه .  يقيم إبنًا م مالً   واطذ ح  ا  ذ/وي  ل   صدددددددد دق من الناموس لم ي مل شييييييئاً  ل   صدددددددد دق   ن ءن  

عهد جديد. هو  وسييييط لعهد أفضيييل اط     ف   ذ/وي  ل   صددددد دق ه  خ    مفضدددددل برم اق    من اطرسدددددلح 
 ه/  يا  مفضلل  اط ذ  اط  ي  عا اط ذ  اطم  م =فبقوله جديدًا جعل األول عتيقاً 

 
  -(:15 - 1:  1يو3الكاثولي و  )

 الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق. -1  "
 ايها الحبيب في كل شيء اروم ا  تكو  ناجحا و صحيحا كما ا  نفسك ناجحة. -2 
 الني فرحت جدا اذ حضر اخوة و شهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق. -3 
 هم يسلكو  بالحق.ليس لي فرح اعظم من هذا ا  اسمع عن اوالدي ان -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. -6 
 النهم من اجل اسمه خرجوا و هم ال ياخذو  شيئا من االمم. -7 
 هؤالء لكي نكو  عاملين معهم بالحق. فنحن ينبغي لنا ا  نقبل امثال   -8 
 كتبت الى الكنيسة و لكن ديوتريفس الذي يحب ا  ي و  االول بينهم ال يقبلنا. -9 
من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هاذرا علينا باقوال خبيثة و اذ هو غير م تف    -10 

 م من الكنيسة. بهذه ال يقبل االخوة و يمنع ايضا الذين يريدو  و يطرده
ايها الحبيب ال تتمثل بالشر بل بالخير ال  من يصنع الخير هو من هللا و من يصنع الشر فلم يبصر  -11 

 هللا.
ديمتريوس مشهود له من الجميع و من الحق نفسه و نحن ايضا نشهد و انتم تعلمو  ا  شهادتنا   -12 

 هي صادقة.
   اكتب اليك بحبر و قلم. و كا  لي كثير الكتبه لكنني لست اريد ا  -13 
 و لكنني ارجو ا  اراك عن قريب فنتكلم فما لفم.  -14 
 "سالم لك يسلم عليك االحباء سلم على االحباء باسمائهم  -15 

هو دعوة طاس ء   من يت  ذوا بغ  ج ف  هاه وسلو ه ب طاق واء  ي  وه  شذ دة  ا اط /لس  من هؤال    اءس ء    
 ك ا ف  هاهم وسلو ذم وم  يتذم اط يا يات ل هذم هم ه
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  -(:5:16-36:15اإلبركسيس )أع

 (41-36:15)أع
 ثم بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع و نفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها ب لمة الرب كيف هم.  -36 "
 فاشار برنابا ا  ياخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس.  -37 
 و اما بولس فكا  يستحسن ا  الذي فارقهما من بمفيلية و لم يذهب معهما للعمل ال ياخذانه معهما.  -38 
 فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما االخر و برنابا اخذ مرقس و سافر في البحر الى قبرس.   -39 
 و اما بولس فاختار سيال و خرج مستودعا من االخوة الى نعمة هللا.  -40 
 "فاجتاز في سورية و كيلي ية يشدد الكنائس.  -41 

 (5-1:16)أع
هناك اسمه تيموثاوس ابن امراة يهودية مؤمنة و لكن اباه  ثم وصل الى دربة و لسترة و اذا تلميذ كا  -1 "

 يوناني. 
 و كا  مشهودا له من االخوة الذين في لسترة و ايقونية.  -2 
فاراد بولس ا  يخرج هذا معه فاخذه و ختنه من اجل اليهود الذين في تلك االماكن ال  الجميع كانوا   -3 

 يعرفو  اباه انه يوناني.
ازو  في المد  كانوا يسلمونهم القضايا التي ح م بها الرسل و المشايخ الذين في  و اذ كانوا يجت -4 

 اورشليم ليحفظوها.
 "فكانت الكنائس تتشدد في االيما  و تزداد في العدد كل يوم   -5 

وإذ كانا يطوفا  في المد  كانا يشترعا  لهم ناموسًا بأ  يحفظوا األوامر التي قررها الرسل والقسوس الذين 
فا ا  كون اءس ء    ءل غ  ج  = بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في اإليما  وتزداد في العدد كل يوم

)اط   وطلكون( ت ون  / ئسذم ءوي  
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لتاسع والعشرو  من شهر هاتور            اليوم ا
 شهادة أنبا بطرس بابا اإلس ندرية 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:   مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 البوليييييييييييييييييييييس:

 (21,18: 88)مز
 (27-18:9)لو
 (31,23: 106)مز
 (29-22:8)مر
 (14:5-14:4)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 

 القييييييييييييييييييييداس:إنجيل 

 (9-1:1بط1)
 (24-1:12)أع
 (8,6,5: 109)مز
 (19-13:16)مت

 
 

 -(:19-13:16إنجيل القداس )مت
و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني انا ابن   -13 " 

 االنسا .
 فقالوا قوم يوحنا المعمدا  و اخرو  ايليا و اخرو  ارميا او واحد من االنبياء.  -14 
 فقال لهم و انتم من تقولو  اني انا.  -15 
 ح ابن هللا الحي.فاجاب سمعا  بطرس و قال انت هو المسي  -16 
فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعا  بن يونا ا  لحما و دما لم يعلن لك لكن ابي الذي في   -17 

 السماوات.
 و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها.  -18 
ه على االرض ي و  مربوطا في السييييييماوات و كل ما و اعطيك مفاتيح ملكوت السييييييماوات فكل ما تربط  -19 

 "تحله على االرض ي و  محلوال في السماوات  
اطب ب  باار   ن   اف ً  عا ان ر ن اطصددالح  وف  ه ا اني  ل ي   اطسدد   اطرسددلح  ذترً  هامي اطت     فله مي 

ف م  = أبواب الجحيم لن تقوى عليها من  كون طذم ان ر ن اطصددالح اط ي ت /س علله اط /لسدد   والحا ءول اطاب 
 ا هاطم ي شدددلا يل    قي ضددد  اط /لسددد  ء و ذ  هؤال  اءب   اءبا ل  و ذر  نادي انضددداذ داي فذ  طم تؤ ا  

 ف  اط /لس  اطب قل  إطس اط وث اءخ ا 
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حلف الرب ولن ينيدم، أنيك أنيت هو الكياهن إلى األبيد على طقس "  -(:8,6,5: 109مزمور إنجييل القيداس )مز
 "ملكي صادق، الرب عن يمينك، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا 

اط ذ/وي اط ي مسددسدده اطسدد   اطرسددلح علس  =  أنت هو الكاهن إلى األبد على طقس ملكي صييادق الرب عن يمينك
مي اطاب   ا  ءوة طذؤال     عن يمينييكالرب  طمج  ل   صددددددددددددددددد دق )اط  ز واط را( هو  ا ظددده بموة  وءوطددده  

 طم   ض وا م  ث اطذ وث وإسترا ان ر ن صالاً  = لذلك يرفع رأساً اطبا ق    
 

 هاتور 29   -السنكسار:
 17إستشهاد البابا بطرس خاتم الشهداء ال "

كبير    في مثل هذا اليوم إسيييتشيييهد القديس بطرس بابا اإلسييي ندرية السيييابع عشييير وخاتم الشيييهداء ، وكا  أبوه
قسيوس اإلسي ندرية ، اسيمه ثاؤدسييوس ، واسيم أمه صيوفية ، وكانا خائفين من هللا كثيرا ولم يرزقا ولدا . فلما  
كا  الخامس من شيهر أبيب وهو عيد القديسيين بطرس وبولس ، ذهبت أمه إلى الكنيسية ، فرأت النسياء وهن  

إ  يرزقها ولدار ، وفي تلك الليلة ظهر    حامالت أوالدهن ، فحزنت جدا وب ت ، وسيييالت السييييد المسييييح بدموع
لها بطرس وبولس واعلماها إ  الرب قد قبل صيالتها ، وسيوف يعطيها ولدا تسيميه بطرس ، وأمرها إ  تمضيي  
إلى البطريرك ليباركها ، فلما اسييتيقظت عرفت زوجها بما رأت ففرح بذلك ثم مضييت إلى االب البطريرك وعرفته  

ن اجلها فصيييييييلى وباركها ، وبعد قليل رزقت هذا القديس بطرس ، وفي كمال  بالرؤيا وطلبت منه إ  يصيييييييلي م
سيبع سينوات سيلموه للبابا ثاؤنا مثل صيموئيل النبي ، فصيار له كابن خاص وألحقه بالمدرسية الالهوتية ، فتعلم  
وبرع في الوعظ واإلرشيياد ، ثم كرسييه اغنسييطسييا فشييماسييا ، وبعد قليل قسييا وصييار يحمل عنه كثيرا من شييئو   
الكنيسية ، وتنيح البابا ثاؤنا بعد إ  أوصيى إ  ي و  االب بطرس خلفا له ، فلما جلس على الكرسيي المرقسيي  
، اسيييييتضييييياءت الكنيسييييية بتعاليمه ، وكا  في انطاكيا رئيس كبير قد وافق الملك دقلديانوس على الرجوع إلى 

ما إلى اإلسيييييييي ندرية ، وقد حدث وهي  الوثنية وكا  له ولدا  ، فلم تتم ن أمهما من عمادهما هناك ، فاتت به
في طريقها إ  هاج البحر هياجا عظيما ، فخافت إ  يموت الولدا  غرقا من غير عماد ، فغطسيييتهما في ماء  
البحر وهي تقول "باسيييم االب واالبن والروح القدس" ، ثم جرحت ثديها ورسيييمت بدمها عالمة الصيييليب المجيد 

ووصيييلت إلى اإلسييي ندرية سيييالمة بولديها ، وفي ذات يوم قدمتهما مع  على جبهتي ولديها ، عندئذ هدأ البحر 
األطفيال المتقيدمين للمعموديية ، فكيا  كلميا هم االب البطريرك بتعمييدهميا ، يتجميد المياء كيالحجر ، وحيدث ه يذا  

ة ، ثالث مرات ، فلما سيييألها عن أمرها عرفته بما جرى في البحر ، فتعجب ومجد هللا قائال "ه ذا قالت الكنيسييي
انها معمودية واحدة" . وفي أيام هذا البابا ظهر اريوس المخالف ، فنصيييحه القديس بطرس كثيرا إ  يعدل عن 
رأيه الفاسيييد فلم يقبل ، فحرمه ومنعه من شيييركة الكنيسييية ، واتصيييل بالملك م سييييميانوس الوثني ، إ  بطرس  

وامتَل غيظا ، وأوفد رسييال أمرهم بقطع    بطريرك اإلسيي ندرية يحرض الشييعب على أال يعبدوا اإللهة ، فحنق جدا
رأسييه ، فلما وصييلوا إلى اإلسيي ندرية فتكوا بالشييعب ، ودمروا اغلب البالد المصييرية ، ونهبوا األموال ، وسييلبوا  
النسيييياء واألطفال ، وقتلوا منهم نحو ثمانمائة وأربعين آلفا ، بعضييييهم بالسيييييف والبعض بالجوع والحبس ، ثم  
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، وقبضيييييوا على االب البطريرك وأودعوه السيييييجن ، فلما علم الشيييييعب باعتقال راعيهم  عادوا إلى اإلسييييي ندرية  
تجمهروا أمام باب السييجن ، يريدو  إنقاذه بالقوة ، فخشييي القائد الم لف بقتله إ  يختل األمن العام ، وإرجاء 

هي إ  ينطلق  تنفيذ األمر إلى الغد ، فلما رأى القديس ذلك أراد إ  يسيييييلم نفسيييييه للموت عن شيييييعبه ، واشيييييت
ويصيير مع المسييح بدو  إ  يحدث شيغب أو اضيطراب بسيببه ، فأرسيل واسيتحضير أبناءه وعزاهم وأوصياهم إ  
يثبتوا على اإليما  المسيييتقيم ، فما علم اريوس المجدف إ  القديس بطرس سييييمضيييي إلى الرب ويتركه تحت  

السييييد المسييييح قد ظهر له هذه الليلة في  الحرم ، اسيييتغاث إليه بعظماء الكهنة إ  يحله فلم يقبل وأعلمهم إ   
الرؤيا وعليه ثوب ممزق ، فأسيياله "من شييق ثوبك يا سيييدي ؟" فأجابه إ  اريوس هو الذي شييق ثوبي ، ألنه  
فصييييلني من أبى فحذار إ  تقبله ، وبعد ذلك اسييييتدعي القديس بطرس قائد الملك سييييرا وأشييييار عليه إ  ينقب  

ية من المسييييحيين ، فذهل القائد من شيييهامة االب ، وفعل كما أمره حائط السيييجن من الخلف في الجهة الخال
وأخرجه من السيييييييجن سيييييييرا ، وأتى به إلى ظاهر المدينة إلى الم ا  الذي فيه قبر القديس مرقس كاروز هذه  
الديار ، وهناك جثا على ركبتيه وطلب من هللا قائال "لي ن بدمي انقضيييييياء عبادة األوثا  ، وختام سييييييفك دماء  

حيين ، فاتاه صييييوت من السييييماء سييييمعته عذراء قديسيييية كانت بالقرب من الم ا  ، يقول "آمين" ، أي المسييييي
ي و  لك كما أردت ، ولما أتم صييييالته تقدم السييييياف وقطع رأسييييه المقدس وظل الجسييييد في م انه حتى خرج  

ه الجسييد الطاهر الشييعب من المدينة مسييرعا إلى حيث م ا  اإلسييتشييهاد ألنه لم ي ن قد علم بما حدث ، فأخذو 
والبسوه ثياب الجبرية وأجلسوه على كرسي مار مرقس الذي كا  يرفض الجلوس عليه في حياته ، وكا  يقول  
في ذلك انه كا  يري قوة الرب جالسيييية عليه فال يجسيييير هو إ  يجلس ، ثم وضييييعوه حيث أجسيييياد القديسييييين  

 " آمين . وكانت مدة جلوسه على الكرسي أحدث عشرة سنة ، صالته تكو  معنا
 " إستشهاد البابا أكليمنضس بروميا

في مثل هذا اليوم إسييتشييهد القديس أكليمنضييس أسييقف رومية ، وقد ولد هذا االب برومية ، من والد شييريف  
الحسيييييب اسيييييمه فسيييييتينوس أحد أعضييييياء مجلس األعيا  ، فعلمه وأدبه باالداب اليونانية ، ولما قدم رومية  

ضيييس ب رازته ، اسيييتدعاه إلى مجلسيييه وباحثه كثيرا ، فبين له الرسيييول  القديس بطرس الرسيييول وسيييمع أكليمن
بطال  عبادة األوثا  ، واثبت له ألوهية السيييييد المسيييييح الذي به يبشييييرو  وباسييييمه تجري المعجزات ، فآمن  
  على يديه وتعمد منه ، ثم تبعه من ذلك اليوم ، وكا  ي تب سير التالميذ وما يقاسوه على أيدي الملوك والوالة
، ثم بشير في مد  عديدة وآمن على يده كثيرو  ، وهو الذي سيلم إليه الرسيل كتب قوانينهم ، وصيار بطريركا  
على رومية في أوأخر القر  األول المسيييحي ، فبشيير فيها ورد كثيرين من أهلها إلى معرفة السيييد المسيييح ، 

ثا  ، وإنكار السييد المسييح فلم يطعه  وسيمع عنه الملك ترايا  ، فاسيتحضيره مقبوضيا عليه وأمره بالسيجود لَلو 
، وإذ خشيي الملك من تعذيبه أمام أهل المدينة وأهله ، نفاه إلى إحدى المد  ، وكتب رسيالة إلى واليها ليعذبه  
ثم يقتله ، فربط الوالي عنقه بمرسييييياة وألقاه في البحر ، وه ذا اسيييييلم هذا القديس روحه الطاهرة ، ونال إكليل 

لمائة للمسيييح ، وبعد سيينة من انتقاله انحسييرت اللجة عن جسييده ، فظهر في قاع البحر الشييهادة في السيينة ا
كأنه حي ، ودخل كثيرو  وتباركوا منه وأرادوا نقله من م انه ، فاحضييروا تابوتا من رخام ووضييعوه فيه ، ولما  
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 يانيه فتركوه ومضيييييييييوا ، أرادوا إخراجيه من البحر ، لم يقيدروا على تحري يه ، فعلموا انيه ال يرييد االنتقيال من م
وصيارت اللجة تنحصير عنه يوم عيده في كل سينة ، فيدخل الزوار إليه ويتباركو  منه ، وكثر تردد المسيافرين 
علييه ، وهم يعياينو  هيذا العجيب ، ومن جملية ميا كتيب عن عجيائبيه " انيه في بعض السييييييييينوات دخيل الزوار 

تابوت القديس ، وكا  ذلك بتدبير من السيد المسيح   ليتباركوا منه ، وقد نسوا عند خروجهم صبيا صغيرا خلف
ليظهر فضل محبته ، وما نالوه من الكرامة ، ولما تذكر والدا الطفل ابنهما أسرعا إلى البحر ، فوجدوا اللجة قد  
عادت وغطت التابوت ، فتحققا إ  ولدهما قد مات في البحر وآكلته الوحوش ، فب ياه وأقاما التراحم والقداسات 

عادة ، وفي السييينة التالية انحسيييرت اللجة ، ودخل الناس كعادتهم فدهشيييوا إذ وجدوا الصيييبي حيا ، فسيييألوه  كال
كيف كا  مقامك ؟ وبماذا كنت تتغذى ؟ فقال إ  القديس كا  يطعمني ويسييقيني ويحرسييني من وحش البحر ، 

 " فمجدوا السيد المسيح الممجد في قديسيه . صالته تكو  معنا آمين .
 
 ميالدية   307شهاد القديسة كاترين األس ندرانيه عام إست" 

م إسيتشيهدت القديسية كاترين األسي ندريانية . ولدت    307للشيهداء سينة    22في مثل هذا اليوم أيضيا من سينة  
م دعوها باسيم " ذوروثيا    294للشيهداء    10هذه القديسية من أبوين مصيريين وثنيين بمدينة اإلسي ندرية سينة 

راجحا وجماال فائقا . فدرسيييت علوم الفلسيييفة والشيييعر والموسييييقي والطبيعة والرياضييية والفلك " وهبها هللا عقال 
والطب . أدركت من خالل دراسييياتها بطال  العبادة الوثنية وفسيييادها . فحركت النعمة اإللهية قلبها للبحث عن 

المسييييحيين وقصيييت   الحقيقة . وشييياهدت في رؤيا العذراء مريم تحمل الطفل يسيييوع فأسيييرعت إلى أحد الكهنة
عليه الرؤيا وطلبت اإلرشياد . وهنا بادرها الكاهن بقوله " ثقي يا ابنتي أ  الرب يسيوع يريدك أ  تكوني أبنه له 
" . وصييييييادف هذا الكالم ما يجول في دأخلها فع فت على دراسيييييية الكتاب المقدس يسيييييياعدها في ذلك الكاهن 

وعمدها باسيييييم " كاترينا " أي اإلكليل الكثيرة . وبعد أ  فاسيييييتنارت بصييييييرتها وألحت عليه في طلب المعمودية  
نالت بركة المعمودية اشييييتاقت أ  تجاهد في تثبيت المؤمنين بالرب يسييييوع المسيييييح . ولما سييييمع اإلمبراطور  
م سيييميانوس قصييتها غضييب وأرسييل الجنود ليأتوا بها إلى المعبد الوثني حيث كا  اإلمبراطور . وهناك وبخته  

له . فاندهش اإلمبراطور لشيجاعتها وانبهر لجمالها المفرط فاسيتدعاه إلى قصيره وأحضير لها على ضيالله وجه
خمسييييين عالما وثنيا . واسييييتطاعت بنعمة الرب أ  تقنعهم بصييييحة اإليما  المسيييييحي فقبلوا اإليما  بالسيييييد 

ا النشيييغاله بجمالها المسييييح كمخلص لهم . فأمر الملك بإحراقهم ونالوا أكاليل الشيييهادة . لكنه اسيييتبقي كاترين
وتعلق قلبه لها لعلها تتراجع وتصيييير زوجة له اال انها رفضيييت عروضيييه متمسييي ة بإيمانها . فأمر اإلمبراطور  
جنوده أ  يعذبوها بأشييينع العذابات ثم وضيييعوها في السيييجن وطلب من زوجته محأولة إقناعها ولما ذهبت إلى 

صييييحة اإليما  المسيييييحي فآمنا وناال سيييير المعمودية  السييييجن كا  معها القائد " بروفيريوس" فأوضييييحت لهما 
المقيدسييييييييية . وحينميا عياد اإلمبراطور أمر بقطع رأس زوجتيه والقيائيد وبتعيذييب كياترينيا فعيذبهيا بيأنواع كثيرة من  
العذاب وفي كل هذا كا  الرب يعزيها ويعطيها سييالما . ثم قطعوا رأسييها وهي في التاسييعة عشيير من عمرها . 
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ة ودفنت باإلسيييي ندرية ثم نقل الرهبا  رفاتها إلى جبل سيييييناء وهو موجود حاليا في الدير ونالت إكليل الشييييهاد
 " المسمي باسمها بصحراء سيناء . بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( "
 )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .  تذكار األعياد السيدية الكبرى 

 من برمهات تذكار البشارة .   29فإذا وقع التاسع والعشرو  من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول  
أما فى شييييهرى طوبة وأمشييييير فال يعمل التذكار ألنهما يقعا  خارج فترة البشييييارة والحمل اإللهى الى الميالد ، 

 " أنهما يرمزا  للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .كما 
 

  وطم  كا مهواه يانء ن هوط  فصددل  م ه و/ك  وظذا طذ  ف  شييهادة أنبا بطرس بابا اإلسيي ندرية وخاتم الشييهداء
ب قعً  ف  حلم اطم  س ا باار و/وطج يب اايذ  بأيذ  ستل  وط ًا  سلروه ف  سا سبع س/ ا طلبااياك  وص ق ءسً   

اطوعا وموصدددددس اطب ب  بأن   ل ه باار وء وث آقيور  وشدددددس ب ضدددددذم ط   اطرلك  كسدددددلرل يور اطو /  بأن اطب ب   
باار  ااض اط دددددد ب مال     وا اآلطذ  اطو /ل  فأ ا بماع قمسدددددده  فتك ج/ود ان  ااطوق ب ط دددددد ب ود اوا مغلب 

علس اطبااياك وسددددد /وه وطر  علم اط ددددد ب ت رذاوا   ( وقبضدددددوا000 840اط  د اطرصددددداي  ويذ وا اء وال وءتلوا )
علس ب ب اطسدد ا  وإسددتغ ث آقيور ب ط ذ/  طلال وا اطال طه وط /ه قمي ف  حلم اطسدد   اطرسددلح  رزق اطءوب وء ل 
طه اطسد   اطرسدلح آقيور ف ل ذطك  وإسدت عس اطب ب  ء ئ  اطرلك ومشد ق علله من ي/مب اطسد ا ف  اط ذ  اط  طل   ا  

صدلس الطلكا ه    إيمضد   عب دة اءو  ن وخت ث سد ك د    اطرسدلا  اال فأت ه صدوي  ا اطسدر   م  ا  اطرسدلا  ا و 
  م تاك اطسل ح  ماع قمسه  ومجلسوا جس ه علس  اس    ق اءج اط ي   ن يافض من   لج علله ف  حل ته 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 بابه 16
 نياحة القديس أغاثو التاسع والثالثين من باباوات اإلس ندرية. 

 بابه 18
 نياحة األب الجليل القديس ثاوفيلس الثالث والعشرين من باباوات اإلس ندرية 

 هاتور 2
 س ندرية نياحة القديس بطرس الثالث السابع والعشرين من باباوات اإل

 شهادة القديس فابيانوس بابا رومية.  أمشير 11
 أمشير 20

 نياحة القديس بطرس بابا اإلس ندرية الحادي والعشرين. 
 برمهات 3

 نياحة األب القديس قزما الثامن والخمسو  من باباوات اإلس ندرية. 
 برمهات 12

 تذكار ظهور بتولية القديس ديمتريوس بابا اإلس ندرية الثاني عشر. 
 برمهات 16

 نياحة القديس األنبا خائيل السادس واألربعين من باباوات اإلس ندرية. 
 برمهات 20

 نياحة القديس األنبا خائيل السادس والخمسين من باباوات الكرازة المرقسية 
 برمهات 24

 ن من باباوات الكرازة المرقسية. نياحة القديس األنبا مقاريوس التاسع والخمسي
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 برموده 14
 نياحة األب القديس األنبا م سيموس الخامس عشر من باباوات اإلس ندرية. 

 برموده 22

ني  ( وخائيل الثا49( ومرقس الثاني )الييييييييييي19نياحة البطاركة القديسيين إلكسيندروس األول )الييييييييييي
 (.53)الي

 بشنس 4
 نياحة البابا يوحنا األول البطريرك التاسع والعشرين من باباوات اإلس ندرية .

 بؤونه 18
 نياحة البابا القديس داميانوس البطريرك الخامس والثالثين من باباوات اإلس ندرية. 

 
 السنكسار اليوم

 39نياحة البابا أغاثو  البطريرك ال بابه 16
ميالدية تنيح األب البطريرك القديس األنبا أغاثو  التاسع    673في مثل هذا اليوم من سنة  

والثالثو  من باباوات اإلس ندرية ، وكا  تلميذ لَلب القديس بنيامين البابا الثامن ، الذي أختفى  
زمنا من وجه مضطهد يه الخلقيدونين وترك أغاثو  يواظب على وعظ المؤمنين وتثبيتهم في  

إليما  المستقيم . فكا  أغاثو  يطوف الشوارع واألسواق في النهار في زي نجار ، وفى الليل ا
كا  يتزيا بزي كاهن ويطوف البيوت أيضا واعظا ومرشدا ، وظل كذلك إلى أ  فتح العرب مصر  

 وعاد األب البطريرك بنيامين إلى مركزه .  
لبطريركية الجليلة فلقي شدائد كثيرة في سبيل  ولما تنيح البابا بنيامين أختير هذا القديس لرتبة ا

المحافظة على األمانة ، من ذلك أ  إنسانا اسمه ثاؤدسيوس ملكي المذهب مضى إلى مدينة  
دمشق وتقدم إلى يزيد بن معاوية والى العرب على دمشق ، وقدم له أمواال طائلة ، وأخذ منه أمرا 

، فلما تولى هذا المنصب اضطهد األب البطريرك ، بتعينه واليا على اإلس ندرية والبحيرة ومريوط 
وطلب منه جزية باهظة ، ولكثرة شر الوالي وما صنعه مع األب البطريرك ، كرهه الشعب وتجنبوه  
، فأصدر أمرا بأ  أي إنسا  يجد البطريرك في الطريق فليقتله ، فم ث األب البطريرك في قاليته  

 إلى أ  أهلك هللا هذا الشرير . 
ا  هذا األب كملت عمارة كنيسة القديس مقاريوس بديره بوادي النطرو  ، وفى إحدى وفى زم

الليالي ظهر له مالك الرب وأعلمه عن راهب قديس من دير القديس مقاريوس اسمه يوحنا  
موجود بالفيوم ، وأمره أ  يستحضره ليساعده في وعظ الشعب وتعليمه ، وأخبره بأنه سيصير  

 واستحضره وسلم إليه أمور الكنائس وترتيبها وتعليم المؤمنين ووعظهم ، بطريركا بعده ، فأرسل  
 وقد م ث هذا األب في البطريركية مدة تسع عشرة سنة وتنيح بسالم . 

 صالته تكو  معنا . آمين . 
 تذكار القديسين كاربوس وأبوللوس وبطرس 
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نبا إشعياء المتوحد . في مثل هذا اليوم تذكار القديسين كاربوس وأبوللوس و بطرس تلميذ األ 
 صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين 

 23نياحة البابا ثاؤفيلس ال  بابه 18
ميالدية تنيح األب القديس األنبا ثاؤفيلس الثالث والعشرو  من   404في مثل هذا اليوم من سنة  

باباوات اإلس ندرية ، كا  تلميذا لَلب القديس أثناسيوس الرسولي ، وتربى عنده ، وتأدب منه  
 باألدب الروحاني . 

لكتب الكنيسة ، ملما ولما تنيح البابا تيموثاوس قدم هذا األب م انه ، وكا  عالما حافظا 
بتفاسيرها ، فوضع ميامر كثيرة وأقواال مفيدة في الحث على المحبة والرحمة ، والتحذير من الدنو  
من األسرار اإللهية بدو  استعداد ، وفى القيامة ، والعذاب المعد للخطاة ، وغير ذلك من التعاليم  

 النافعة 
تعليمه بأ  أرسله إلى األب سرابامو  بجبل   وكا  األب القديس كيرلس ابن أخته ، فاعتنى بأمر

شيهيت ، فتفقه عنده ودرس كتب الكنيسة وعلومها وقضى هناك خمس سنوات وعاد إلى خاله ،  
 وكا  مالزما للقراءة أمام الشعب . 

وقد تطلع   -ولما كا  البابا ثاؤفيلس عند األب القديس أثناسيوس الرسولي سمعه ذات يوم يقول 
أ  وجدت زمانا أزلت هذه األكوام ، وبنيت م انها كنيسة للقديس   -تجاه قاليته إلى أكوام كانت 

 يوحنا المعمدا  و أليشع النبي .  
فلما قدم بطريركا تذكر ذلك القول ، وكا  يتحدث به كثيرا ، وكا  برومية امرأة غنية توفى زوجها 

ك روفائيل وحضرت إلى  وترك لها ولدين ، فأخذتهما وأخذت معها ماال كثيرا وأيقونة المال 
اإلس ندرية ، فلما سمعت باهتمام األب البطريرك بإزالة هذه األكوام تقدمت إليه بغيرة صادقة  

وقدمت له األموال الكافية لتحقيق غرضه ، وحدث بعد إتمام العمل أ  ظهر تحت أحد األكوام كنز  
آها األب ثاؤفيلس علم  مغطى ببالطة نقش عليها بالقبطية ثالثة أحرف ثيطة أي )ث( ، فلما ر 

بالروح القدس سر هذه الحروف وقال "لقد أتى الزما  الذي يظهر فيه هذا الكنز أل  الثالث 
ثيطات قد اجتمعت في زما  واحد ، وهم ثآؤس أي هللا ، ثاؤدسيوس الملك ابن أرقاديوس بن  

ز يوافق زما   ثاؤدسيوس الكبير ، وثاؤفيلس البطريرك يعنى ذاته" ، ووجد أ  تاريخ هذا الكن
 األس ندر 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 

ي ، ونقل جسديهما إليها ، وهى التي كانت معروفة يومئذ بالديمارس  يوحنا المعمدا  و أليشع النب
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، ثم كنيسة على اسم السيدة العذراء ، ثم كنيسة على اسم المالك روفائيل بالجزيرة ، وسبع  
 كنائس أخرى ،  

أما ولدا المرأة التي حضرت من رومية فقد رسمهما أسقفين ، ولما رأى الملك صدق عزم األب  
مامه ومحبته في عمارة الكنائس ، أمر له بمال البرابي التي في ديار مصر كلها  البطريرك واهت

فحولها إلى كنائس وأماكن إلضافة الغرباء ، وعين لها أوقافا وأكمل أيامه في سيرة مرضية هلل ،  
 ثم انتقل من هذا العالم بسالم . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 

 م  481سنة   27احة البابا بطرس الثالث الني هاتور 2
ميالدية تنيح القديس العظيم األنبا بطرس السابع والعشرو    481في مثل هذا اليوم من سنة  

من باباوات اإلس ندرية . وقد قدم بطريركا بعد نياحة القديس تيموثاوس البابا السادس والعشرين 
ه من القديس أكاكيوس بطريرك . وبعد جلوسه على الكرسي الرسولي بقليل وصلت إلي

القسطنطينية رسالة ، يعترف فيها بالطبيعة الواحدة ، كقول القديس كيرلس والقديس ديسقورس ،  
وأوضح فيها انه ال يصح إ  يقال بالطبيعتين بعد االتحاد لئال تبطل فائدة االتحاد . فأجاب االب 

رسلها مع ثالثة من علماء األساقفة  بطرس برسالة يعلن فيها قبوله في األمانة المستقيمة ، وأ
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  
، واعترفوا بشركته معهم في األمانة  وقراها عليهم ، ففرحوا بها واستحسنوا عباراتها ومعانيها 

األرثوذكسية . وقد قاسي هذا االب شدائد كثيرة من المخالفين له في الدين وفي الرأى ونفي من  
كرسيه مرة ثم عاد . وكا  في نفيه مداوما على تعليم الرعية ووعظها برسائله التي يرسلها إليهم  

 ثما  سنوات . ثم تنيح بسالم .  . وفي حضوره بأقواله . وأقام على الكرسي المرقسي
 صالته تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس مقار الليبى
م في عهد اإلمبراطور ديسبوس   250تذكار إستشهاد القديس مقار الليبى . وفيه أيضا من سنة 

أستشهد القديس مقار الليبي نشأ هذا القديس في إحدى الخمس مد  الغربية . ولما بلغ سن 
الشباب اشتاق ا  ينال بركة جسد القديس مار مرقس اإلنجيلي ب نيسته باإلس ندرية فأتى إليها 

 لبركة . ونال ا
وقد تميز هذا القديس بالغيرة الشديدة على اإليما  وبالشجاعة في تقوية وتدعيم ايما  

المسجونين بسبب تمس هم باإليما  المسيحي ولما سمع به اإلمبراطور ديسبوس قبض عليه  
وأمره أ  يبخر لَلوثا  لكنه رفض وظل ثابتا على إيمانه فأمر القاضي بإحراقه ونال إكليل 

 ة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين . الشهاد
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 نياحة القديس أفراميوس الرهاوى 
تنيح األب    370للشهداء   86تذكار إستشهاد القديس أفراميوس الرهاوى . " وفيه أيضا من سنة 

م في مدينة الرها . من أبوين غنيين   300القديس أفراميوس الرهاوي . ولد هذا القديس سنة 
كي ينال مركزا مرموقا أال انه كا  منذ حداثته يميل إلى اقتناء  تعلم على يد علماء أفاضل ل

الفضائل المسيحية وكا  دائم التردد على الكنائس وقراءة الكتاب المقدس ولما أراد والداه أ   
يزوجاه هجر بيت أبيه وس ن في قالية صغيرة خارج المدينة وظل فيها مداوما على الصالة  

الكمال فقصده كثيرو  لطلب المشورة والبركة . وقد وقع   والتأمل حتى بلغ درجة سامية من
إختيار أسقف الرها على هذا القديس لي رز باإليما  فأخذه ورسمه قسا ولما أرسله للخدمة بني  
كنيسة وكا  يقدم فيها القرابين والصلوات طالبا من هللا أ  يلين قلب هذا الشعب ولما نجح في  

الوثنيين فضربوه وأهانوه حتى تركوه بين حي وميت فأقامه   خدمته هيج عليه الشيطا  جماعة من
هللا صحيحا وظل يطلب إلى هللا من أجلهم حتى ال  قلبهم وبدأوا يستمعو  إلى وعظه وإرشاده  
حتى قبلوا اإليما  .وبعد فترة من الخدمة رجع إلى قاليته وظل بها مواظبا على الصالة والعبادة 

ى رقد في الرب وله من العمر سبعو  سنة ، بركة صلواته  والنسك والجهاد ضد الشياطين حت
 فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 94نياحة البابا يوأنس الثالث عشر ال أمشير 11
م تنيح البابا يوأنس الثالث عشر البطريرك   1524للشهداء  1240في مثل هذا اليوم من سنة  

المرقسية . ولد هذا القديس ببلدة صدفا ) إحدى مراكز    الرابع والتسعو  من بطاركة الكرازة
محافظة أسيوط حاليا ( . كا  رجال فاضال محسنا على الفقراء والمساكين ترهب بدير القديسة  

العذراء المحرق وسار سيرة رهبانية فاضلة . وبعد نياحة البابا يوأنس الثاني عشر اجمع األساقفة  
هب يوحنا المحرقي ) يوحنا المصري ( لرسامته بطريركا فرسموه  وأراخنةنة الشعب على إختيار الرا

م فرعى رعية هللا أحسن رعاية وكا  في عهده توجد  1484للشهداء  1200أمشير  15يوم 
أسقفية قبطية في جزيرة قبرص وفي عهده أيضا تم إحضار جسد الشهيد العظيم مرقوريوس أبي  

على الكرسي المرقسى مجاهدا في سبيل إعالء   سيفين إلى كنيسته بمصر واستمر البابا يوأنس
سنة فيها الكثير من اإلصالح والتجديد وكتب العديد من المؤلفات الروحية .   40قدر كنيسته مدة 

ثم تنيح بسالم ودفن ب نيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة التي كانت مقرا للبطريركية ، بركة  
 صلواته فلتكن معنا آمين .

 قديس فابيانوس بابا روما إستشهاد ال
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس فابيانوس بابا رومية ، وكا  هذا األب عالما صالحا مجاهدا .  
فقدم بطريركا على مدينة رومية ، فأخذ يعلم شعبه ويقوده في طريق الكمال . وحدث إ  داكيوس 
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ؤمنين اضطهادا شديدا ، القائد قام على فيلبس الملك وقتله وجلس م انه ، وأثار على الم
وإستشهد على يديه كثيرو  . وقد شيد هذا الكافر هي ال عظيما وسط مدينة أفسس وأقام فيه  
أصناما كا  يقدم لها الذبائح . ثم أمر بقتل من ال يذبح لها . فلما بلغه إ  القديس فابيانوس  

ضره بأفسس وطلب منه إ  يعطل عبادة األصنام بتعاليمه للمؤمنين وتثبيتهم على اإليما  ، استح
يقدم الذبيحة لَلصنام فلم يقبل بل سخر بأصنامه . فعاقبه بعقوبات شديدة مدة كاملة ، وأخيرا 

قتله بالسيف فنال إكليل الشهادة . وقد أقام هذا البابا على الكرسي اثنتي عشرة سنة قضى شطرا 
 د دائًما أبديا آمين .كبيرا منها في هدوء وإطمئنا  . صالته تكو  معنا ، ولربنا المج

 2نياحة البابا بطرس ال أمشير 20
م تنيح االب القديس المغبوط األنبا بطرس الثاني بابا  370في مثل هذا اليوم من سنة  

اإلس ندرية الحادي والعشرو  . وقدم بطريركا بعد القديس أثناسيوس الرسولي معلمه ، وقد قاسي  
ولوا قتله مرارا ، فكا  يهرب منهم وظل مختفيا مدة  شدائد كثيرة من اتباع اريوس ، الذين حأ

سنتين أقاموا خاللها واحد منهم بدله اسمه لوكيوس ، غير إ  المؤمنين تم نوا من إبعاد لوكيوس  
الدخيل ، وإعادة االب بطرس حيث أقام في كرسيه ست سنوات مضطهدا مقاوما . ولما كمل له  

لم ومضى إلى النعيم الدائم . صالته تكو  معنا آمين  ثماني سنوات نقله الرب من أتعاب هذا العا 
. 

 تذكار القديسين باسيليوس وثاؤذورس وتيموثاوس 
وفي مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديسو  باسيليوس وثاؤدورس و تيموثاوس بمدينة  
وأستشهد  اإلس ندرية وذلك عندما أثار اإلمبراطور سبتموس ساويرس االضطهاد على المسيحيين 

كثيرو  على يديه في كل بالد مصر وسجن كثيرين فتحولت السجو  إلى كنائس يسمع فيها  
أصوات التسبيح والصلوات . فتقدم هؤالء الثالثة القديسو  وأعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح ونالوا 

 إكليل الشهادة ، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
 58نياحة البابا قزما )قسما( األس ندرى  مهات بر 3

ميالدية ( تنيح األب المغبوط األنبا قزما  932فبراير    27ش )   648فى مثل هذا اليوم من سنة  
الثامن والخمسو  من باباوات الكرازة المرقسية . وكا  هذا األب بارا ، طاهرا ، عفيفا ، كثير  

برمهات   4ب معانيها . . ولما أختير للبطريركية فى الرحمة ، ملما بما فى كتب البيعة واستيعا
( رعى رعيته بخوف هللا وحسن التدبير ، وكا  يوزع ما   920فبراير سنة  28ش )   636سنة 

يفضل عنه على المساكين وعلى تشييد الكنائس ، إال أ  الشيطا  لم يدعه بال حز  لما رأى  
ن الرهبا  اسمه بطرس أوفده إلى هناك ، سيرته هذه . فحدث أنه لما رسم مطرانا ألثيوبيا م

فقابله ملكها بفرح عظيم . وبعد زمن مرض الملك ، وشعر بدنو أجله ، فأستحضر ولديه ، ودعا  
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المطرا  إليه ، ورفع التاج عن رأسه وسلمه لمطرا  قائال "أنا ذاهب الى المسيح والذي ترى أنه 
رأى المطرا  والوزراء أ  االبن األصغر   يصلح من ولدى للملك بعدى فتوجه " ولما توفى الملك

أصلح للملك ، فألبسوه التاج . وحدث بعد قليل أ  وصل إلى أثيوبيا راهب من دير األنبا 
أنطونيوس اسمه بقطر ومعه رفيق له اسمه مينا ، وطلبا من المطرا  ماال فلم يعطهما ، 

ولبس اآلخر زى تلميذًاله ،  فأغواهما الشيطا  ليبرا م يدة ضده . فلبس أحدهما زى األساقفة
وزورا كتابا من األب البطريرك إلى رجال الدولة يقول فيه " بلغنا أنه قد حضر عندكم إنسا  ضال  

اسمه بطرس ، وادعى أننا أوفدناه مطرانا علي م وهو في ذلك كاذب . والذي يحمل إلي م هذا 
قد توج ابن الملك الصغير دو   الكتاب هو المطرا  الشرعي مينا . وقد بلغنا أ  بطرس المذكور

الكبير ، مخالفا في ذلك الشرائع الدينية والمدنية ، فيجب حال وصوله أ  تنفوا كال من المطرا  
والملك ، وأ  تعتبروا األب مينا حامل رسائلنا هذه مطرانا شرعيا . وتسمحوا له أ  يتوج االبن  

كبر فلما قرأه جمع ، الوزراء وأكابر المملكة األكبر ملكا" . وقدم الراهبا  الكتاب البن الملك األ 
وتاله عليهم . فأمروا بنفي المطرا  بطرس ، وأجلسوا مينا م انه و بقطر وكيال له ونزعوا تاج  

الملك من االبن الصغير وتوجوا أخاه الكبير بدال منه ، غير انه لم تمض على ذلك مدة حتى وقع  
هز فرصة غياب مطرانه ، وطرد الخدم ، ونهب كل ما  نفور بين المطرا  الزائف ووكيله الذي انت

وجده ، وعاد إلى مصر وأسلم . ولما وصلت هذه األخبار آلي البابا قزما حز  حزنا عظيما ، 
وأرسل كتابا إلى أثيوبيا بحرم مينا الكاذب . فغضب الملك على مينا وقتله ، وطلب المطرا  بطرس 

البطريرك أ  يرسم لهم مطرانا عوضه ، وه ذا فعل   من منفاه فوجده قد تنيح ، ولم يقبل األب
البطاركة األربعة الذين تولوا الكرسى بعده . وكانت أيام هذا األب كلها سالما وهدوءا ، لوال هذا 
الحادث . وقد قضى على الكرسى المرقسى اثنتي عشرة سنة وتنيح بسالم . صالته تكو  معنا  

 آمين 
 نياحة األنبا حديد القس

ذا اليوم تنيح األب الطوباوي المحب لإلله أنبا حديد القس ، وكا  تقيا فاضال ، فمنحه  وفى مثل ه
هللا موهبة عمل اآليات والعجائب ، وأعطاه روح النبوة ومعرفة السرائر ، حتى أنه كا  ي شف ما 

فى القلوب ، ويشفى أمراض المترددين عليه . وقيل انه أقام ميتا بصالته . وبعد أ  بلغ من  
 مر مئة سنة تنيح بشيخوخة صالحة صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما آمين .الع

 . إستشهاد القديس برفوريوس
فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس برفوريوس وكا  من كبار أغنياء بانياس ، وأكثرهم صدقة  

جاء زما   وعطفا على الفقراء ، وافتقاد المحبوسين في سبيل ديونهم وايفاء ما عليهم . ولما 
االضطهاد ، ونودى في كل م ا  بالسجود لَلصنام ، وسمع هذا القديس بمرور األمير ، وقف  
على باب بيته ، وصاح في وجهه قائال " أنا نصراني " وبعد محأوالت فاشلة من األمير القناعه  
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وكفنوه بالعدول عن إيمانه أصدر أمره بقطع رأسه . فنال إكليل الحياة ، وأخذ أهل بلده جسده 
 بأكفا  غالية صالته تكو  معنا . آمين . 
 إستشهاد القديس برفوريوس أسقف غزة .

م تنيح األب القديس برفوريوس أسقف غزة ولد  420ش   136فى مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
م . في مدينة تسالوني ي من أبوين مسيحيين غنيين بالفضيلة   353ش   69هذا القديس سنة 
لى التعاليم المسيحية وعلماه العلوم العالمية . ولما بلغ الخامسة والعشرين من والمال . فربياه ع

عمره اتخذ السيرة الرهبانية في برية األسقيط حيث أمضي خمس سنوات في عيشة النسك 
والصالة والتأمل ثم أنطلق إلى مغارة منفردة وتنسك فيها حتى نحل جسمه وأشرف على الموت 

شفاؤه بقوة السيد المسيح ولما عرف عنه من فضل وتقوي رسموه   فمضى إلى أورشليم حيث تم
كاهنا ثم رسمه القديس يوحنا رئيس أساقفة أورشليم أسقفا على غزة وكا  أكثر أهلها من 

الوثنيين فثاروا عليه وأرادوا قتله فتواري عنهم وفي تلك األيام لم ينزل المطر فحدث جوع شديد 
تقديم الذبائح لآللهة لكي ينزل المطر . فلم ينزل فلجأوا للقديس  في بالد فلسطين فقام الوثنيو  ب

برفوريوس الذي بصلواته أنزل هللا المطر فآمن كثيرو  من الوثنيين واعتمدوا باسم الثالوث 
القدوس . بني هذا القديس كنيسة كبيرة في مدينة غزة بمساعدة اإلمبراطورة أفد وكيا زوجة 

كنيسة الرب بح مة وتقوي ودراية وكا  يعتني باألرامل والمساكين  اإلمبراطور أركاديوس كما رعى 
ويشجع الشباب على حياة الطهارة والتقوى والبتولية ولما أكمل جهاده الصالح تنيح بسالم بعد أ  

 قضى على الكرسي مدة أربع وعشرين سنة ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 
 12س ندرى ال ظهور بتولية البابا ديمتريوس األ برمهات 12

فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار ظهور بتوليه القديس العظيم األنبا ديمتريوس بابا الكرازة  
المرقسية الثاني عشر . وذلك أ  القديس يوليانوس البابا إلحادي عشر ليلة نياحة ظهر له مالك  

معه عنقود عنب ، هو  الرب وقال له : " أنت ماض الى السيد المسيح فالذي يدخل إليك غدا و 
الذي يصلح أ  ي و  بطريركا بعدك ! . فلما كا  الغد دخل هذا القديس ومعه عنقود عنب  

فأمس ه األب يوليانوس وقال للشعب : " هذا بطريرك م بعدى " . ثم عرفهم بما قاله له المالك . 
لم ي ن رسم  م ( وكا  متزوجا و  188مارس سنة   4برمهات )  9فأمس وه وأقاموه بطريركا فى 

على كرسى اإلس ندرية بطريرك متزوج قبل هذا األب . فدخل الشيطا  فى قلب عامة الناس 
وجعلتهم يتحدثو  بأمره ويذمونه هو ومن قدمه . فظهر له مالك الرب وأعلمه بذلك ! . وأمره أ   

ك : )" يجب  ينزع الشك من القلوب بإظهار آمرة مع امرأته أمام الشعب فامتنع أوال . فقال له المال 
أ  ال تخلص نفسك فقط وتدع غيرك يهلك بسببك . وألنك راع فاجتهد فى خالص شعبك أيضا 

.فلما كا  الغد قام بخدمة القداس ، ثم أمر الشعب بعدم االنصراف بعد نهاية الخدمة ، واستحضر  
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ماذا  نارا موقدة ، وطلب زوجته من بيت النساء . وكا  الشعب يتعجب من ذلك ، وهم ال يدرو  
يقصد بذلك . وصلى ووقف على ا لنار بقدميه وهي متقدة ، ثم أخذ منها كمية ووضعها فى ازاره  

، ثم وضع كمية أخرى فى ازار زوجته ، ولبث وقتا طويال وهو يصلى ، ولم يحترق شئ من  
 االزارين . فتعجب الشعب وسألوه عن السبب الذي دفعه لهذا العمل ، فأعلمهم بخبره مع امرأته ،
وقال ا  أبويهما زواجهما بغير أرادتهما وا  لهما ثما  وأربعين سنة منذ زواجهما وهما يعيشا  

عيشة أخ وأخت ، يظللهما مالك الرب بجناحيه ، وا  أحدا لم يعرف ذلك قبل اآل  ، الى أ  أمره  
 مالك الرب بإظهار ذلك . 

القديس أ  يتجاوز عما فرط منهم  فتعجب الشعب مما رأوا وسمعوا وسبحوا هللا تعالى طالبين من 
ويغفر لهم . فقبل عذرهم وغفر لهم ، وباركهم ، ثم صرفهم الى بيوتهم ممجدين األب واالبن  

 والروح القدس ، مذيعين ما رأوه من عجائب هذا القديس . صالته تكو  معنا آمين .
 إستشهاد القديس مالخى بأرض فلسطين 

القديس البار مالخى المستشهد بأرض فلسطين . صالته تكو  معنا .  فى مثل هذا اليوم أستشهد  
 آمين . 

 إستشهاد القديس جالذينوس فى دمشق 
فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار إستشهاد القديس جالذينوس فى أوائل ح م اإلمبراطور  

بعد ميل منها قسطنظين الكبير . وكا  هذا القديس من مدينة مارمين بالقرب من دمشق ، وعلى 
. وكا  يمثل مع جموع من الناس قد كرسوا أنفسهم لعبادة األوثا  وهم من س ا  مدينة  

هليوبوليس فى لبنا  فعندما اجتمعوا ذات يوم فى المسرح وجمعوا فيه الممثلين قام األخيرو  
بس ب ماء بارد فى حوض نحاسي كبير ، وابتدأوا يتكلمو  بته م عن الذين يذهبو  الى  

ودية المسيحيين المقدسة ، ثم غطسوا أحد هؤالء الممثلين فى الماء فعمدوه . ثم أخرجوه معم 
وألبسوه ثوبا أبيض على سبيل التمثيل . ولكن هذا الممثل بعدما أخرج من الماء ، امتنع عن  

االستمرار فى التمثيل ، وأعلن أنه يفضل الموت مسيحيا على اسم السيد المسيح . وأضاف الى 
ال : " عندما كنتم تهزأو  أثناء تجديد ماء المعمودية المقدسة شاهدت معجزة عجيبة " .  ذلك قائ

وعند ذلك ابتعدت قليال عن هذه المياه . فاستاء الحاضرو  منه ، واستشاطوا غضبا ، ألنهم  
كانوا وثنيين . وقبضوا على هذا القديس ورجموه ، ففاضت روحه ، ونال إكليل الشهادة الدائم ،  

فى عداد الشهداء القديسين . ثم حضر أهله وكثيرو  من المسيحيين ، وأخذوا جسده ، ودخل 
 ودفنوه فى المدينة ، وبنوا كنيسة عليه . نفعنا هللا ببركاته . ولربنا .المجد دائًما . آمين 

 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل 
السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند 

 جنس البشر . شفاعته تكو  معنا . آمين . 



 السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم التاسع والعشرون من شهر هاتور( القطمارس 

 

 
357 

 46نياحة البابا ميخائيل "خائيل" ال برمهات 16
ميالدية ( تنيح األب القديس   767مارس سنة   1 2ش )   483في مثل هذا اليوم من سنة  

هذا األب كا  راهبا بدير القديس   األنبا خائيل السادس واألربعو  من باباوات الكرازة المرقسية .
مقاريوس وكا  عالما زاهدا . فلما تنيح سلفه البابا ثاؤذوروس الخامس واألربعو  اجتمع أساقفة  
الوجه البحري وكهنة اإلس ندرية فى كنيسة األنبا شنودة بمصر . وحصل خالف بينهم على من 

طرس أسفف مريوط . ولما حضرا يصلح ، وأخيرا استدعوا األنبا موسى أسقف أوسيم واألنبا ب
وجد األنبا موسى تعنتا من كهنة اإلس ندرية فزجرهم على ذلك وصرف الجمع هذه الليلة حتى 

تهدأ الخواطر . ولما اجتمعوا فى الغد ذكر لهم اسم القس خائيل الراهب بدير القديس مقاريوس .  
الى شيوخ برية شيهيت )   فارتاحوا الى إختياره باإلجماع . وحصلوا على كتاب من والى مصر

وادي النطرو  ( ولما وصلوا الى الجيزة وجدوا القس خائيل قادما مع بعض الشيوخ لتأدية مهمة  
 460توت سنة   1 7معينة فامس وه وقيدوه وساروا به الى اإلس ندرية وهناك رسموه بطريركا فى  

مدة سنتين ، ففي  م ( . وحدث أ  امتنع المطر عن اإلس ندرية   743سبتمبر سنة  1 4ش ) 
هذا اليوم هطلت أمطار غزيرة مدة ثالثة أيام . فاستبشر األس ندريو  بذلك خيرا . وفى عهد  

خالفة مروا  آخر خلفاء الدولة األموية ووالية حفص بن الوليد ، جرت على المؤمنين فى أيام 
بلغ عدد الذين  هذا األب شدائد عنيفة ، وهاجر من البالد المصرية عدد كبير من المؤمنين كما

أنكروا المسيح أربعة وعشرين ألفا . وكا  البطريرك بسبب ذلك فى حز  شيد جدا الى . أ  أهلك  
هللا من كا  سبب ذلك . وقد تحمل هذا األب البطريرك مصائب شديدة من عبد الملك بن مروا  

ب األليمة . ثم  الوالي الجديد ، كالضرب والحبس والتكبيل بالحديد ، وغير ذلك من ضروب التعذي 
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  
طاط  واجتاز الصعيد قاتال كل من صادفه من المسلمين ، حتى بلغ مصر ، فعس ر حول الفس

مهددا المدينة بالدمار . فلما نظر عبد الملك الوالي جيوشه منتشرة كالجراد ، جزع وأطلق سبيل  
البطريرك بإكرام ، والتجأ إليه أ  يتوسط فى أمر الصلح بينه وبين ملك النوبة . فلبى دعواه وخرج  

صرف الى بلفيف من االكليروس الى الملك وطلب منه أ  يقبل الصلح من عبد الملك فقبل وان
حيث أتى فأعز عبد الملك جانب المسيحيين ورفع عنهم األثقال . وزاد فى اعتبارهم عندما صلى 

األب البطريرك من أجل ابنة له كا  يعتريها روح نجس ، وبصالته خرج منها الروح النجس . 
ل  وحدثت مناقشات بين هذا األب وقزما بطريرك الملكيين عن االتحاد . فكتب إليه األب خائي

رسالة وقع عليها مع أساقفته قائال : " ال يجب أ  يقال ا  فى المسيح طبيعتين مفترقتين بعد  
االتحاد وال اثنين وال شخصين " . واقتنع قزما بذلك ورضى أ  يصير أسقفا على مصر تحت  
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رياسة األب خائيل ، الذي لما أكمل سعيه وجهاده انتقل الى الرب الذي أحبه بعد أ  قضى على  
 رسى المرقسى ثالثا وعشرين سنة ونصف . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين . الك

 ظهور العذراء مريم ب نيسة الشهيدة دميانة بشبرا . 
م تجلت القديسة الطاهرة  1986مارس  25للشهداء  1702في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

القاهرة وذلك في السنة الخامسة   -شبرا   مريم فوق كنيسة القديسة دميانة بأرض بابادبلو بحي
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 

ور شهورا طويلة . وما حدث في كنيسة  القديسة العذراء لكثيرين بال تفريق وقد استمر الظه
القديسة دميانة ببابادبلو بشبرا القاهرة كا  في تدرج ملموس ظهور في هيئة نور عجيب ال يعرف  

مصدره ثم بدأ النور يتش ل فبدأ الناس يشعرو  بمعجزات تحدث فتأكد اإليما  في القلوب . 
المساء ورائحة البخور والنور  وصاحب هذا الظهور بعض الظواهر الروحية كظهور الحمام في 

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 الم لفة من  

كن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا  قداسة البابا بتقصي الحقائق . شفاعة العذراء القديسة مريم فلت
 آمين . 

 56نياحة البابا خائيل األس ندرى ال برمهات 20
م ( تنيح األب القديس األنبا خائيل   907مارس   16ش )   623في مثل هذا اليوم من سنة  

ش )  596برمودة سنة  30السادس والخمسو  من باياوإت الكرازة المرقسية . رسم بطريركا فى 
م ( . وكا  ذا خصال حميده غير أ  أحزانا شديدة حلت به : منها أ  البابا   880ة  أبريل سن 25

 قسما كا  قد بنى كنيسة على اسم الشهيد أبطلماوس ببلدة دنوشر ألسقف سخا . . 
وحدث أ  أهالي دنوشر أرادوا أ  يدعوا األب البطريرك وبعض االساقفه المجاورين لتكريس هذه 

هذا اآلمر . ولما عملوا على غير رغبته ، وجاء األب البطريرك ومعه  الكنيسة . فلم يطب لديه  
األساقفة ، لم يقبل هذا األسقف البقاء ، فخرج من الكنيسة مدعيا أنه ذهب ليهتم بأمر طعامهم .  

فلما طال غيابه كثيرا وحا  وقت القداس صلى األب البطريرك صالة الش ر ورفع القربا  بعد 
ا له من حقوق الرئاسة . وعلم األسقف بذلك فدفعه شره وحبه لمجد  إلحاح من األساقفة وبم

العالم الى الغضب بدعوى أ  البطريرك تعدى القوانين ورفع قربانا في أبرشية بدو  إذ  صاحبها  
. وعاد إلى الكنيسة مسرعا إذ دخله الشيطا  ودفعه الى الشر وتعدى على المذبح المقدس 

 فأكمل صالة القداس ب ل هدوء وكمال .  الطاهر . أما البابا البطريرك 
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وفى )اليوم التالي عقد البطريرك مجمعا من األساقفة الذين معه والكهنة والعلماء وحرم ذلك 
األسقف وأقام غيره . فازداد غضبا وأضمر سوءا إذ حل الشيطا  فى قلبه فقام ومضى الى والى  

الثروة ، واسع الغنى ، وكا  هذا الوالي مصر احمد إبن طولو  وقال له : " ا  البطريرك كثير  
آخذا في االستعداد للذهاب الى الحرب ومحتاجا إلى النفقات فأستدعي األب البطريرك وطلب منه  

أموال الكنائس وأوانيها . فأبي أ  يعطيها له فطرحه فى السجن مع شماس اسمه ابن المنذر مدة 
بقول المسلوقة والملح . فاتفق يوحنا وموسى سنة كاملة ، كا  خاللها ال يقتات بغير الخبز وال

من كتاب الوالي مع كاتبى وزيره يوحنا ومقار ابنه على إنقاذ األب البطريرك واستغاثوا بالوزير 
ألف دينار البن طولو  . فكتب   20فلبي دعوتهم ، وشفع لدى الوالي على شرط دفع مبلغ  
األول بعد شهر ، والثاني بعد أربعة أشهر  البطريرك تعهدا على نفسه بدفع المبلغ على قسطين :  

وبهذا أم نه 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 أ   

. فقصد بلدة بلبيس وبينما هو يفكر فى األمر إذ يتدبر العشرة اآلالف األخرى قيمة القسط الباقي 
براهب رث اللباس مر بتالميذه وقاك لهم : " امضوا وقولوا لمعلم م ا  الرب سيمزق عنه صك  

الغرامة بعد أربعين يوًما " . فلما علم األب بذلك طلب الراهب فلم يجده . وقد تم ذلك ، إذ لم  
م . . فرأى هذا   875ى م انه ابنه خمارويه سنة تمض تلك المدة حتى توفى ابن طولو  ، وتول

أ  يخلى طرف البطريرك . فاستدعاه وطيب خاطره ثم مزق الصك أما الرجل الشرير الذي سبب 
هذه المتاعب لقداسة البابا فقد نزل به غضب هللا فى الحياة . والممات ، لي و  عبرة لمن يعتبر  

وعشرين سنة وشهرا واحدا وتسعة أيام ثم . وقد قضى هذا األب على الكرسي المرقسى سبعا 
 تنيح بسالم . صالته تكو  معنا . آمين 

 تذكار إقامة لعازر من الموت
 في مثل هذا اليوم أقام الرب لعازر الصديق من بين األموات وآمن به كثيرو  لعظم هذه اآلية .

للعازر من يروي اإلصحاح الحادي عشر من إنجيل القديس يوحنا قصة إقامة السيد المسيح 
األموات ، الذي كا  من بيت عنيا وشقيق مرثا و مريم ، وكانوا جميًعا أصدقاء للسيد المسيح 

 الذي كا  يحبهم . 
دة   ال يروي لنا الكتاب المقدس شيء عن حياة لعازر بعد ذلك ، ولكن بعض الروايات الغير مَؤكَّ

تقول أنه تبع بطرس الرسول إلى سوريا ، إال أ  تقليد الكنيسة الشرقية يروي عنه أ  يهود يافا 
Jaffa   وضعوه هو وشقيقتيه وآخرين في سفينة بها تسرب ماء قاصدين إغراقهم ، ولكن بقوة

لهية رست السفينة بسالم في جزيرة قبرص ، حيث أقيم لعازر أسقًفا على كتيو  )الرناكا( إ
Kition (Larnaca وهناك تني ح بسالم بعد نحو ثالثين عاًما . وفي عام ، )م بنى  890
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في القسطنطينية كنيسة ودير على اسمه ، ونقل جزًءمن   Leo VIاإلمبراطور الو  السادس 
 .   رفاته إليها من قبرص

م في األيام األولى في أورشليم ، ثم بعد  هناك أِدل ة وفيرة على أ  ذكرى القديس لعازر كانت ُتكرَّ
التي ذهبت لزيارة األراضي  Etheriaذلك في الكنيسة كلها . فتروي السيدة إثيريا )إيجيريا( 

بين   حيث أقيم لعازر من -  Lazariumم عن موكب احتفالي في اللعازرية 390المقدسة سنة 
وذلك في يوم السبت السابق ألحد السعف ، وقد تأثرت إثيريا بسبب الجمع الغفير    -األموات 

 Dominica deالذي مَل المنطقة كلها . وفي ميال  بإيطاليا كا  أحد البصخة يسمى 
Lazaro   وفي أفريقيا كما نتعلم من القديس أغسطينوس كا  إنجيل إقامة لعازر من الموت ،

 ة ليلة أحد السعف .ُيقرأ في عشي 
حالًيا تقيم أغلب الكنائس األرثوذكسية تذكاًرا إلقامته في يوم السبت السابق ألحد الشعانين ، أي  

 حوالي أسبوع قبل عيد الفصح المسيحي . ولربنا المجد دائًما . آمين . 
 59نياحة البابا مقاريوس ال   برمهات 24

م ( تنيح األب القديس األنبا   1952نة مايو س  2 0ش )   668فئي مثل هذا اليوم من سنة 
مقاريوس التاسع والخمسو  من باباوات الكرازة المرقسية . وقد ولد فى بلدة شبرا وزهد العالم منذ 
صغره واشتاق الى السيرة الرهبانية . فقصد جبل شيهيت بدير القديس مقاريوس ، وسار فى سيرة  

ا . فاعتلى الكرسي المرقسى فى أول برمودة سنة  صالحة أهلته النتخابه بطريركا خلفا للبابا قزم
 م .  932مارس سنة   27ش الموافق  648

وحدث لما خرج من اإلس ندرية قاصدا زيارة األديرة ببرية شيهيت كعادة أسالفه ، أ  مر على 
بلدته الفتقاد والدته . وكانت امرأة بارة صالحة . فلما سمعت بقدومه لم تخرج إليه . ولما دخل  

وجدها جالسة تغزل فلم تلتفت إليه ، وال سلمت عليه . فظن أنها لم تعرفه . فقال لها : )  البيت
أال تعلمين أنى أنا ابنك مقاريوس الذي رقى درجة سامية ، ونال سلطة رفيعة ، وأصبح سيدا المة  

ل  كبيرة ؟ ( فأجابته وهى دامعة العين : " أنى ال أجهلك وأعرف ما صرت إليه ، ولكنى كنت أفض
يا أبني أ  يؤتى بك الى محموال على نعش ، خير من أ  أسمع عنك أو أراك بطريركا . أال تعلم  

أنك قبال كنت مطالبا بنفسك وحدها . أما أال  فقد صرت مطالبا بأنفس رعيتك . فاذكر انك 
 أمسيت فى خطر ، وهيهات أ  تنجو منه " . . قالت له هذا وأخذت تشتغل كما كانت . 

لبطريرك فخرج من عندها حزينا ، وباشر شئو  وظيفته ، منبها الشعب بالوعظ أما األب ا
واإلرشاد ، ولم يتعرض لشيء من أموال الكنائس ، وال وضع يده .على أحد إال بتزكية . وكا   

مداوما على توصية األساقفة والكهنة برعاية الشعب وحراسته بالوعظ والتعليم ، وأقام على  
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شرة سنة واحد عشر شهرا وثالثة وعشرين يوًما فى هدوء وطمأنينة . ثم  الكرسي الرسولى تسع ع
 تنيح بسالم . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين . 

 تجلى العذراء بالزيتو  
للشهداء الموافق الثالثاء الثاني من شهر أبريل سنة   1684في مساء مثل هذا اليوم من سنة 

لبابا كيرلس السادس المائة والسادس عشر من باباوات  لميالد المسيح ، فى عهد ا 1968
اإلس ندرية ، بدأت سيدتنا كلنا وفخر جنسنا مريم العذراء تتجلى فى مناظر روحانية نورانية فى  

 وعلى قباب الكنيسة المدشنة باسمها الطاهر فى حدائق الزيتو  من ضواحي مدينة القاهرة 
صورة لم يعرف لها نظير فى الشرق أو في الغرب ، وقد توالى هذا التجلي فى ليال متعاقبة ب

ويطول هذا التجلي فى بعض الليالي الى بضع ساعات دو  توقف أمام عشرات األلوف من  
البشر من جميع األجناس واألديا  ، والكل يراها بعيونهم ، ويشيرو  إليها ويستشفعو  بها فى  

ماهير نظرة حانية ، ترفع أحيانا كلتا يديها ترتيل وابتهال ودموع وتهليل وصالة وهى تنظر الى الج 
لتباركهم من جميع االتجاهات . وأول من الحظ هذا التجلي هم عمال مؤسسة النقل العام بشارع  

طوما  باى الذي تطل عليه الكنيسة وكا  الوقت مساء ، فرأى الخفير عبد العزيز على ، الم لف 
ق القبة فأخذ يصيح بصوت عال " نور فوق القبة "  بحراسة الجراج ليال ، جسما نورانيا متألقا فو

ونادى على عمال الجراج فأقبلوا جميعا وشهدوا أنهم أبصروا نورا وهاجا فوق القبة الكبرى  
للكنيسة واحدقوا النظر فرأوا فتاة متشحة بثياب بيضاء جاثية فوق القبة وبجوار الصليب الذي  

االنحدار فقد تسمرت أقدامهم وهم يرقبو  مصير   يعلوها . ولما كا  جدار القبة مستديرا وشديد
الفتاة . مضت لحظات شاهدوا بعدها الفتاة .الجاثية وقد وقفت فوق القبة فارتفعت صيحاتهم 
إليها مخافة أ  تسقط ، وظنها بعضهم يائسة تعتزم االنتحار فصرخوا لنجدتها وأبلغ بعضهم  

من الرجال والنساء ، وأخذ منظر الفتاة  شرطة النجدة ، فجاء رجالها على عجل وتجمع المارة 
يزداد وضوحا ويشتد ضياء . وظهرت الصورة واضحة لفتاة جميلة فى غاللة من النور األبيض  

السماوي تتشح برداء أبيض وتمسك فى يدها بعض من أغصا  شجر الزيتو  ، وفجأة طار 
المنظر روحاني سماوي .  سرب الحمام األبيض الناصع البياض فوق رأسها وحينئذ أدركوا أ  هذا 

ولكي يقطعوا الشك باليقين سلطوا أضواء كاشفة على الصورة النورانية فازدادت تألقا ووضوحا ، 
ثم عمدوا الى تحطيم المصابيح الكهربائية القائمة بالشارع والقريبة من الكنيسة فلم تختف  

ماوي وثوبها النوراني أكثر  الصورة النورانية فأطفأوا المنطقة كلها فبدت الفتاة فى ضيائها الس
وضوحا ، وأخذت تتحرك فى دأخل دائرة من النور يشع من جسمها الى جميع الجهات المحيطة  
بها .ء عندئذ أيقن الجميع بأ  الفتاة التى أمامهم هى دو  شك مريم العذراء ، فعال التصفيق  

. . " ثم انطلقت الجموع  والصياح والتهليل حتى شق عنا  السماء هى العذراء . . هى أم النور .
تنشد وترتل وتصلى طوال الليل حتى صباح اليوم التالي . . ومنذ هذه الليلة والعذراء الطاهرة  
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تتجلى فى مناظر روحانية مختلفة أمام األلوف وعشرات األلوف من الناس مصريين و أجانب ، 
به تحركات ألجسام مسيحيين وغير مسيحيين ، رجاال وسيدات وأطفاال ، ويسبق ظهورها ويصح

روحانية تشق سماء الكنيسة وبصورة مثيرة جميلة ترفع اإلنسا  الطبيعي فوق مستوى المادة 
 وتحلق به عاليا فى جو من الصفاء الروحي 

ومن أهم المناظر التى تجلت فيها أم النور أمام جميع الناس . منظرها بين القبة القبلية الغربية  
للكنيسة والقبة الوسطى ، وهى تبدو فى جسم نوراني كامل فى الحجم الطبيعي لفتاة شابة وأحيانا  

ا فى أكبر من الحجم الطبيعي ، رأسها فى السماء وكأنها شقت السماء ونزلت منها ، وقدماه
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 

الزرقة الفاتحة ، وأحيانا يبدو الرداء من تحت الطرحة نورانيا أبيض ناصعا ، والرأس من تحت  
ة منحنية الى أسفل فى صورة العذراء الحزينة ونظراتها نحو الصليب الذي يعلو القبة الطرح

الكبرى فى منتصف سطح الكنيسة ، والمنظر يثبت على هذا الوضع حينا ويتحرك حينا فى هدوء  
وبطء ، وينحنى أمام الصليب حينا آخر والصليب نفسه يضئ ويشع نورا مع أنه من المسلح وهو  

شع من جسم العذراء نور ينتشر فى تدرج يضئ سماء الكنيسة فى محيط يشغل  جسم معتم . وي
معظم مساحة السطح . وقد ترفع العذراء يديها ثم تخفضهما وقد تعقدهما على صدرها كمن 

يصلى ، وهى ملفوفة فى طرحتها البيضاء فى نظرات الهدوء والس ينة والوقار . وأحيانا يظهر من 
ردا جناحيه وقد يطول المنظر الى بضع ساعات . ومن أهم المناظر خلفها مالك فارع الطول فا

أيضا منظر أم النور فى وقفة ملكة عظيمة فى صورة روحانية جميلة تفيض جالال وبهاء وكرامة  
، فى نور أبهى لمعانا من إي نور طبيعي ، تحيط بوجهها هالة بلو  أصفر فاتح . وأما أسفل 

وعا ما ، وعلى رأسها تاج ملكي كأنه من الماس مرصع ويلمع  العنق وأعلى الصدر فبلو  داكن ن
. 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 
رة تظهر ويداها تضما  أطراف ثوبها ، وتارة أجرئ ترفع على يدها اليسرى . وعلى رأسه تاج . وتا

كلتا يديها وكأنها تبارك العالم وهى تتجه الى اليمين والى األمام والى اليسار فى حركة وقورة 
متزنة يجللها سمو روحاني ال يعبر عنه وال ينطق به ، ورداؤها األبيض يهفهف من ذيله وكأنها  

االتجاهات مشفقة على الذين لم يستطيعوا لكثرة الزحام أ    تظهر ذاتها لجميع الناس فى جميع
يصلوا الى زاوية الرؤيا المواجهة لمدخل الكنيسة فى الحارة الضيقة المسماة حارة خليل ي وفى هذا  
المنظر تبدو العذراء الطاهرة فى الحجم الطبيعي لعذراء شابة فى قامة صحية مثالية وجسم فارع 

ج نوراني حتى القدمين ويزداد المنظر روعة عند انحناءة الرأس  رقيق تكسوه غاللة من نسي 
 المقدس فى شبه إيماءة حانية .  
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ولعل أكثر المناظر ظهورا تجليها عديدا من المرات فى ش ل فتاة ترتدى طرحة بيضاء تطل من  
يها طاقة فى القبة الشرقية البحرية بين طاقات هذه القبة تومىء برأسها الملكي أو ترفع كلتا يد

وكأنها تحيى أو تبارك . وتارة تبدو حاملة المسيح له المجد فى صورة طفل على يدها اليسرى  
وأحيانا تبدو وفى إحدى يديها غصن زيتو  والمالحظ أنه قبل أ  تتجلى العذراء فى إحدى طاقات  

هذه القبة وهى عادة مظلمة حالكة الظالم ألنها مغلقة تماما من أسفل سقف الكنيسة بحيث  
تصل إليها أنوار الكنيسة من الداخل عندما تكو  مضاءة يظهر أوال فى القبة نور خافت ال  ال 

يلبث أ  ي بر شيئا فشيئا حتى يصير فى حجم كروى تقريبا ولونه أبيض مائل الى الزرقة كلو  
قبة السماء الزرقاء عندما تكو  الشمس مشرقة ساطعة . وبعد قليل يتحرك هذا النور فى اتجاه 

القبة من الخارج . وفى أثناء تحركه البطيء يتش ل رويدا رويدا بش ل العذراء مريم فى   طاقة
منظر نصفى من الرأس حتى منتصف الجسم ، والرأس تحيط به الطرحة التى تبدو بلو  أزرق  
سماوي متدلية على كتفها ويبرز هذا الجسم النوراني متمثلة فيه العذراء ويطل من طاقة القبة  

الشيء وخارج القبة الى فضاء الكنيسة ، وأحيانا يقف على سطح القبة المنحدر .  ويخرج بعض 
وقد يبقى هذا المنظر دقائق وقد يبقى من ربع الى نصف ساعة . وفى أحيا  أخرى يتكو   

المنظر ويبرز خارج القبة نحو دقيقتين ، ثم يتحرك الى دأخل القبة وحينئذ يبهت ش له ويعود الى 
نطفئ أو يختفي بضع دقائق ثم يبدأ أ  يظهر من جديد فى ش ل ضوء خافت  ش له الكروي ثم ي

ثم ي بر حتى يصير فى حجم كروى ، ثم يتحرك تجاه طاقة القبة وفى حركته يتش ل بش ل العذراء 
مريم وهى تطل على الجماهير . وه ذا عديدا من المرات كما حدث هذا مثال فى ليلة عيد دخول  

( فقد توالى تجلى العذراء   1968، ، بشنس الموافق أول يونية   24)  العائلة المقدسة الى مصر
فى القبة البحرية الشرقية مرات ال يحصيها العد من الساعة العاشرة مساء حتى بزوغ نور 

الصباح ، وهو أكثر المناظر التى تتكرر مرات ومرات فى ليال عدة ال حصر لها ، وهو المنظر  
أكبر عدد من الناس . ومن بين المناظر الرائعة جدا هذا المنظر  المتواتر الظهور الذي تمتع به

 الذي تبدو فيه العذراء جسما بلوريا مضيئا ناصعا جدا وهى واقفة وقفة ملكية فى قامة  
منتصبة ممشوقة تمَل إحدى طاقات القبة البحرية الغربية فى حجم صغير متناسق وكأنها .تمثال  

ناصع البياض يمتد كامال من الرأس الى القدمين فى كل طاقة  من النور الوضاء المشع األبيض ال
القبة بش ل يريح القلب والنفس ويشيع األمن والس ينة فى كل اإلنسا  حتى ينسى وجوده أمامه  

 من فرط ما يتواله من انبهار وانجذاب .  
بر منه  هذا ويصاحب تجليات أم النور ظهور كائنات روحانية مضيئة تشبه الحمام ، وهى عادة أك

حجما وتظهر نحو منتصف ، الليل أو بعده نحو الثانية أو الثالثة صباحا والمعروف أ  طائر  
الحمام العادي ال يطير ليال . ثم أ  هذه الكائنات بيضاء المعة مشعة بصورة ال يوجد لها نظير  

من فى عالم الطيور ، خاصة وأنها تظهر فى وسط الظالم الحالك متوهجة منيرة من كل جانب 
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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 اإلنسا  من أين 

جاءت وتختفي أيضا فجأة وهى فى مدى الرؤية . ويحدث األختفاء وتكو  السماء صحوا ، 
ى وكأنها خارجة من القبة الكبرى وتتجه نحو القبة البحرية الشرقية تختفي لتعود بعد  وأحيانا تر 

ثوا  فى االتجاه المضاد تماما . على أ  هذه الكائنات الروحانية بش ل الحمام تظهر فى  
حمامات فى ش ل   3تش يالت وأعداد مختلفة فتارة تظهر حمامة واحدة وتارة حمامتا  ، وتارة 

ألضالع منتظم المسافات وتحتفظ بهذا الش ل فى كل فترة الطيرا  . وتارة يظهر  مثلث متساوي ا
سرب من سبع حمامات أو عشر حمامات أو اثنتي عشر حمامة وقد تتخذ ش ل صليب فى 

طيرانها وأحيانا فى تش يل من صفين متوازيين . ومن بين الظواهر الروحية المصاحبة لتجليات  
فى غير الحجم الطبيعي تهبط من فوق فى سرعة خاطفة من القبة العذراء أم النور ظهور نجوم 

الوسطى أو على سطح ومضيئة وبراقة . وفى بعض األحيا  يظهر النجم فى حجم كرة منيرة تهبط  
من فوق الى أسفل وقد يتخذ النجم ش ل مصباح مضىء فى حجم متوسط ومن بين الظواهر 

رية الشرقية للكنيسة من فوقها ومن جميع االتجاهات المتكررة نور برتقالي اللو  يغمر القبة البح
، وبعد دقائق من ظهوره يتحرك فى اتجاه القبة الكبرى ويغمرها من فوق ومن جميع االتجاهات 

وفى أحيا  كثيرة ينبعث من دأخل القبة البحرية الشرقية خصوصا نور ساطع أبيض مشرب  
تكو  الشمس ساطعة يظهر فى وسط  بشيء من الزرقة بحيث يبدو بلو  قبة السماء عندما 

القبة وأحيانا يتحرك من أسفل الى أعلى فيبدو كما لو كا  معلقا فى الجزء األعلى من القبة ،  
وفى أحيا  أخرى يظهر فى وسط القبة فى ش ل كروى أو بيضاوي ثم يتحرك ببطء شديد الى  

فى صورة نصفية للسيدة   خارج إحدى طاقات أو منافذ القبة المطلة على الخارج قبيل أ  يتش ل
 العذراء تطل من طاقة القبة . 

ومن بين الظواهر أيضا نور كبير يظهر على القبة القبلية الغربية أو القبة البحرية الشرقية أو   -
القبة الوسطى فى هيئة صليب يتساوى األضالع فى منظر يبلغ حد اإلبداع والروعة والجمال .  

طى كمية من بخور أبيض ينتشر فوق سطح الكنيسة كلها وفى بعض الليالي يغمر القبة الوس
مترا ، علما بأ  القبة الوسطى وا  كانت  40أو  30ويصعد الى فوق نحو السماء الى مسافة 

مفتوحة من دأخل الكنيسة لكنها ليست مفتوحة من خارج بحيث ولو صعد بخور من دأخل 
بخور التى تنتشر فوق القبة وسطح الكنيسة  الكنيسة فانه ال ينفذ الى خارج القبة . ثم أ  كمية ال

كمية ضخمة ال ي فى لتصعيدها ألف ألف مبخرة . ولوال أ  هذا البخور عطري ، الرائحة وأبيض  
 اللو  وناصع البياض لكا  يظن أنه ناجم من حريق كبير .  

با ما  وهناك أيضا السحاب النوراني الذي يظهر فوق قباب الكنيسة مباشرة تارة بحجم كبير وغال
يسبق تجليات العذراء إذ ال يلبث السحاب قليال حتى يتش ل رويدا رويدا فى منظر العذراء أم النور 
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. وأحيانا ينبلج منظر العذراء من بين السحاب كما ينبلج نور لمبات النيو  الكهربائية فجأة .  
ا ومن دو  أ  وأحيانا يتحرك وفى كل األحوال يتحرك فوق القباب فجأة بحيث تكو  السماء صحو 

 يجئ من مصدر معروف .  
تلك بعض المناظر التى تجلت بها السيدة العذراء على وفى قباب الكنيسة المدشنة باسمها فى  

ضاحية الزيتو  ، والظواهر الروحانية المصاحبة لتلك التجليات . وكلها بشير ونذير بأحداث 
انية من السماء تشير الى رعاية هللا جليلة خطيرة فى المستقبل القريب والبعيد ولعلها نفحة روح

لكنيستنا وشعبنا وبالدنا ، وعنايته بنا مما نعتز به ونفخر متهللين ، وبانسحاق وندامة على 
:   21خطايانا نتوب الى هللا راجعين تائبين . ولعلنا بهذه " العالمات العظيمة من السماء " ) لوقا 

يام األخيرة وربما كانت بداية النهاية . فلتدر كنا ( نكو  قد دخلنا مرحلة هامة من مراحل األ 11
مراحم هللا . وليحفظ الرب شعبه وكنيسته ، وليحطم قوة المعاندين لنا بشفاعة ذات الشفاعات  

معد  الطهر والجود والبركات سيدنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مريم ، وإللهنا المجد 
 دائًما أبديا آمين . 

 ة ميخا النبي تذكار نياح
 في هذا اليوم تذكار نياحة ميخا النبي . صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 15نياحة البابا م سيموس األس ندرى  برموده 14
م تنيح األب القديس األنبا م سيموس الخامس  282أبريل سنة  9في مثل هذا اليوم الموافق  

سية . ولد هذا األب بمدينة اإلس ندرية من أبوين مسيحيين فعلماه  عشر من باباوات الكرازة المرق
وهذباه وقد تفقه في اللغة اليونانية ثم درس العلوم الدينية وكا  رجال يخاف هللا فرسمه البابا 

ياروكالس الثالث عشر شماسا على كنيسة اإلس ندرية ، ثم رسمه البابا ديونيسيوس الرابع عشر 
الفضيلة والعلم أختاره اآلباء األساقفة لكرسي البطريركية بعد نياحة البابا قسا ونظرا لتقدمه في 

م ( , وبعد رسامته بزمن قليل   264نوفمبر سنة  9هاتور )  12ديونيسيوس وتولى الكرسي في  
وردت رسالة من مجمع أنطاكية تتضمن أسباب حرم بولس السميساطي والمشايعين له فقرأها 

حرر منشورا وأرسله مع رسالة المجمع إلى سائر بالد مصر وأثيوبيا على كهنة اإلس ندرية ثم 
والنوبة يتضمن تحذرهم من بدعة بولس السميساطي وقد زالت بدعة هذا المبتدع بموته )كما جاء  

في مخطوط بشبين الكوم( في أيام هذا القديس ظهر إنسا  من الشرق " بالد الفرس أسمه "  
اراقليط روح القدس وجاء إلى أرض الشام وجادله أسقفها  ماني " قال هذا عن نفسه أنه الب

القديس ارشالوس وأظهر ضالله فترك الشام ورجع إلى بالد الفرس : فأخذه بهرام الملك وشقه  
نصفين أما األب م سيموس فقد ظل مجاهدا وحارسا لرعيته ومثبتا لها بالعظات واإلنذارات مدة  

 الته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين . سبع عشرة سنة وخمسة أيام وتنيح بسالم ص
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 نياحة األنبا أهرو  السرياني 
م تنيح القديس أهرو  السروجي السرياني 389للشهداء  105في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

. ولد هذا القديس في سروج من بالد ما بين النهرين من أبوين مسيحيين تقيين . فربياه تربية  
داب اإلنجيلية فأحب منذ صغره حياة الصالة والعبادة . ولما اصبح شابا خرج  مسيحية وعلماه اآل

مع الرعاة ليرعى غنم أبيه وهناك ابصر ديرا به رهبا  كاملو  في الفضيلة والعبادة فذهب اليه  
ورأى الرهبا  وسمع صلواتهم فأعجب بهذه الحياة وطلب من رئيس الدير أ  يقبله ففرح به وقبله  

سي و  بركة لكثيرين . م ث في الدير عدة سنوات في الجهاد والعبادة ثم خرج  وتنبأ له انه 
وس ن في مغارة بالجبل القريب من الدير ثالث سنوات . بعدها رحل إلى جبل االرومن وتتلمذ  

لمتوحد يدعى غريغوريوس . ذهب بعد ذلك إلى أورشليم وتبارك من األماكن المقدسة ثم رجع إلى 
ى وبنى ديرا وألتف حوله كثيرو  تتلمذوا على يديه وقد أعطاه هللا مواهب  جبل األرمن مرة أخر 

كثيرة ، ولما شاه وقربت نياحته جمع تالميذه وباركهم وأوصاهم وصايا رهبانية هامة لحياتهم ثم  
 تنيح بسالم .بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 19ألكسندروس األس ندرى النياحة البابا  برموده 22
م ( تنيح األب القديس البابا   328أبريل سنة   17ش )  44في مثل هذا اليوم من سنة  

ألكسندروس التاسع عشر من باباوات الكرازة المرقسية وقد ولد هذا البابا بمدينة اإلس ندرية من 
، والبابا ثاؤنا أبوين مسيحيين . ونشا في خدمة الكنيسة فرسمه البابا م سيموس أغنسطسا 

شماسا ، والبابا بطرس قسا . وكا  ب را طاهرا ولما دنا وقت إستشهاد البابا بطرس دخل إليه  
ألكسندروس في السجن هو واألب أرشالؤس الذي صار بطريركا بعده وسأاله أ  يحل أريوس من  

ذلك وأعلمه الحرم فأعاد حرمه أمامهما وعرفهما أ  السيد المسيح قد ظهر له في رؤيا وأمره ب 
بجلوس األب أرشالؤس بطريركا بعده وبعد األب أرشالؤس يجلس البابا ألكسندروس وأوصي بهذا  

 كهنة اإلس ندرية وأمرهم بعدم قبول أريوس وأال ي و  له معهم شركة .  
ولما جلس البابا أرشالؤس على الكرسي وقبل أريوس لم يم ث سوي ستة أشهر وتنيح ولما 

س تقدم إليه أعيا  الشعب وسألوه أ  يقبل أريوس فأبي وزاده حرما وقال  جلس البابا ألكسندرو 
لهم أ  البابا بطرس أمره هو والبابا أرشالؤس بذلك ولما خالف البابا أرشالؤس هذا اآلمر نزعه  

 هللا سريعا من كرسي الرئاسة . 
هذا البابا فأمر   وبعد هذا نفي أريوس من البالد فذهب إلى الملك قسطنطين الكبير وتظلم إليه من

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 

رتب صوم األربعين  والشرائع واألح ام التي ال تزال بين أيدي المؤمنين إلى يومنا هذا . وبعد أ  
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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   819أبريل سنة   17ش )  535في مثل هذا اليوم من سنة  

التاسع واألربعين من باباوات الكرازة المرقسية . هذا البابا كا  من أهل اإلس ندرية ، ب را طاهرا 
عالما فاضال . وقد رسمه البابا يوحنا شماسا فقسا فكا  كل من يسمعه يطرب بصوته وبحسن 

بطريركية ولم ي ن يعمل شيئا إال بعد أخذ رأيه نغماته في الصالة وسلم إليه البابا البطريرك تدبير ال
، وعندما البسه االس يم المقدس في الهي ل . صاح أحد الشيوخ قائال : هذا الشماس الذي اسمه 

مرقس سيستحق أ  يجلس على كرسي أبيه مرقس لما تنيح البابا يوحنا أجمع األساقفة على 
أمشير   2وأحضروه ورسموه بطريركا في يوم   إختياره بطريركا فهرب إلى البرية ولكنهم لحقوا به

م ( فأهتم بشؤو  الكنائس وعمر ما خرب منها ورد أرباب البدع 799يناير   26ش )   515سنة 
إلى الرأى القويم وأبرأ مرضى كثيرين وأخرج من بعضهم الشياطين وقال لبعضهم أ  ما أصاب م 

ل ، فاحفظوا نفوس م منذ اآل  من حدث نتيجة تجاسركم على التنأول من األسرار المقدسة بجه
الكالم الرديء الذي يخرج من أفواه م . وفي أيامه استولي العرب على جزائر الروم وسبوا كثيرين  
من نسائهم وأوالدهم وآتو بهم إلى اإلس ندرية وشرعوا في بيعهم فجمع من المؤمنين ماال عالوة  

اذهم وإطالق حريتهم ومبلغ ثالثة آالف  على ما كا  عنده من أموال األديرة ودفع في سبيل إنق
دينار وكتب لهم أوراق عتقهم وزود من رجع إلى بالده بالمال الالزم له وزوج من بقي منهم  
وصار يعتني بهم وأهتم هذا األب ب نيسة المخلص التي باإلس ندرية وجددها فأحرقها بعض  

 األشرار فعاد وجددها ثانية . 
يال فقام بخدمة القداس وتنأول األسرار اإللهية ثم ودع األساقفة  ولما أراد الرب نياحته مرض قل

الذين كانوا عنده وتنيح بسالم بعد أ  أقام على الكرسي عشرين سنة وشهرين واحد وعشرين 
 يوًما صالته تكو  معنا . آمين 

 29نياحة البابا يوحنا األول ال  بشنس 4
م ( تنيح البابا القديس يوحنا  505أبريل سنة   29ش )   221في مثل هذا اليوم من سنة  

التاسع والعشرو  من باباوات الكرازة المرقسية . وقد ولد هذا األب بمدينة اإلس ندرية من أبوين  
مسيحيين ومال منذ حداثته إلى حياة الرهبنة فترهب ببرية القديس مقاريوس وأختير للبطريركية  

نة واألراخنةنه أخذوه قهرا ورسموه في أول بعد سلفه البابا أثناسيوس فتمنع ولكن األساقفة والكه
م ( فلما جلس على الكرسي اهتم اهتماما زائدا   496سبتمبر سنة   29ش )  213بابه سنة 

 بالتعليم والوعظ وتثبيت المؤمنين على اإليما  المستقيم وهو أول بطريرك أخذ من الرهبا  .  
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ولهذا اشتد ساعد البابا البطريرك في  وكا  يملك على القسطنطينية وقتئذ الملك زينو  البار . 
نشر اإليما  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  

 يال .أيام هدوء وسالم ولما أكمل سعيه الصالح مرض قل
 72نياحة البابا يوأنس الخامس البطريرك ال

م ( تنيح البابا يوأنس الخامس  1166أبريل سنة   29ش )   882في مثل هذا اليوم من سنة  
  863نسي سنة 2( وهو يوحنا الراهب من دير أبي يحنس . تولى الكرسي في يوم 72البطريرك )

وفي أيامه لما تولى الوزارة   م ( وكا  قديسا صالحا عفيفا . 1147أغسطس سنة   25ش ) 
العادل بن السالر في خالفة األمام الظهر أمر الصاري مصر والقاهرة بشد الزنانير وخلع الطيالس  

 ولم يدم ذلك طويال أل  هللا انتقم منه سريعا إذ قام عليه والي مصر وقتله وأخذ منه الوزارة .  
لمطرية بعد تجديدها على أنقاض  استولي اإلفرنج على عسقال  وهدمت كنيسة مار جرجس با

القديمة بجانب بئر البلسم وقام نصر بن عباس وقتل الخليفة الظاهر ونصب م انه الفايز وقتل  
ابن عباس واستولي م انه طالئع بن رزيك ونعت نفسه بالملك الصالح وكا  مبغضا للنصارى  

ء في األبقار ومات األمام  وأمر أ  ي و  لعمائمهم ذوايب وحصل في أيامه غالء في األسعار ووبا
الفايز وقام بعده األمام العاضد وفي أيامه مات الوزير طالئع واستولي م انه ولده . ثم قام على  
األخير شاور والي الصعيد واستولي على الوزارة وقتل سلفه . وتحرك ضرغام على شاور وخلعه 

شيركوه وقتل ضرغام . ولما   وحل م انه أما شاور فهرب إلى الشام وعاد منها صحبة أسد الدين
حاصر شيركوه شاور في القاهرة واستولي عليها امتدت اليها أيدي النهب . فنهب رجاله األهالي 

وصاروا يمس و  النصارى أهل البالد واألرمن اإلفرنج ويقتلو  منهم ويبيعو  منهم بالثمن البخس 
ش )   880بشنس سنة  24في . وإستشهد على أيديهم الراهب بشنونه الذي من دير أبي مقار 

م ( وأحرقوا جسده المتناعه عن تغيير دينه وحفظت عظامه في كنيسة أبي سرجه .  1164
وهدموا كنيسة الحمرا ) مار مينا ( بحارة الروم البرانية وكنيسة الزهري وعدة كنائس في أطراف  

خر صليب بن ميخائيل  مصر بعد نهب ما فيها ثم أذ  هللا بتجديد مبانيها على يد األرخن أبي الف
 الذي كا  صاحب ديوا  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 مطرا  للحبشة بدل مطرانها الشيخ الكبير المعروف بأنبا 
االطفيحي وهو على قيد الحياة وقد كا  مرسوما من يد البابا مقاره وأفرج عنه بعد  ميخائيل 

أسبوعين من اعتقاله لوفاة العادل . وفي أيام هذا البطريرك أضيف إلى االعتراف لفظة " المحيي  
" بعد " هذا هو الجسد " فصار يقال " هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه االبن الوحيد . . الخ "  
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بسببها مجادالت ومناقشات كثيرة وتنيح البطريرك في أيام شاور بعد أ  تولى على الكرسي   وجرت
 مدة ثما  عشرة سنة وثمانية أشهر وأربعة أيام . 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين
 35نياحة البابا داميانوس ال   بؤونه 18

تنيح البابا القديس داميانوس    م 605يونيو سنة    12ش   321في مثل هذا اليوم من سنة  
البطريرك الخامس والثالثين من باباوات الكرازة المرقسية وقد كا  منذ حداثته في برية شيهيت  

فلبث عابدا مجاهدا ست عشرة سنة ورسم شماسا بدير القديس يوحنا القصير ثم ذهب إلى دير 
 اآلباء غربي مدينة اإلس ندرية وهناك زاد في نس ه .  

البابا بطرس الرابع والثالثين على كرسي الكرازة المرقسية استحضره وجعله كاتما لسره ولما جلس 
فسار سيرة حسنة حتى أحبه الجميع ولذا فانه لما تنيح البابا بطرس اتفق رأى األساقفة على 

م ( 569يونيو سنة   26ش )   285أبيب سنة  2رسامته بطريركا فأعتلي كرسي البطريركية في 
 ة وكتب رسائل وميامر كثيرة .  واحسن الرعاي

وكا  ببرية االسقيط بعض اتباع مليتيوس االسيوطي الذين كانوا يشربو  الخمر عدة مرات أثناء  
الليل إذا عزموا في صباحه على التقرب من األسرار زاعمين ا  السيد المسيح نأول تالميذه  

فبين لهم القديس داميانوس  كآسين األول لم يقل عنها هذا دمي وفي الثانية قال هذا دمي . 
غلطهم وكشف له خطاهم وأبا  أ  الكأس األولي كانت كأس الفصح اليهودي وقد أبطلها بالكأس  

الثانية وا  القوانين الكنسية تمنع من يذوق شيئا قبل التنأول من أ  يتقدم إلى السر المقدس  
 رية .  فرجع البعض وأما الذين لم يرجعوا عن سوء رأيهم فقد طردهم من الب

ولما تنيح البابا ثاؤفانيوس بطريرك أنطاكية رسموا خلفا له يدعي بطرس وكا  غليظ القلب مظلما 
في أفكاره فكتب رسالة إلى البابا داميانوس يقول له فيها : انه ال ضرورة تستدعي القول با  هللا 

لة بين فيها أ  هللا هو ثالثة أقانيم . فلما وقف عليها البابا داميانوس اتقد غيرة وكتب له رسا
وا  كا  بال شك واحدا في جوهره وذاته أال أنه واحد موصوف بثالثة أقانيم طبيعة واحدة ، الهوت  
واحد ، وإستشهد على ذلك بأقوال كثيرين من اآلباء القديسين ولكن بطرس هذا لم يرد أ  يهتدي  

داس مدة عشرين سنة حتى  إلى الحق وأصر على عناده فأمر البابا داميانوس بعدم ذكره في الق
 مات هذا المجدف .  

وقضي البابا داميانوس خمسا وثالثين سنة واحد عشر شهرا وستة عشر يوًما يعلم ويعظ رعيته  
 وتنيح في شيخوخة صالحة .

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 إفتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير األنبا رويس
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  1968من يونيو عام  25للشهداء األطهار الموافق الثالثاء  1684اليوم من عام في مثل هذا 
وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو المائة والسادس عشر في سلسلة باباوات 

الكرسي المرقسي الس ندري احتفلت الكنيسة المقدسة بافتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة القائمة 
 نبا رويس الذي كا  يعرف أيضا بدير الخندق . بدير األ 

وقد أقيم لهذه المناسبة ولمناسبة عودة رفات القديس مرقس الرسول من روما بعد أ  ظل في  
مدينة البندقية بإيطاليا أحد عشر قرنا أي منذ القر  التاسع للميالد احتفال ديني كبير رأسه البابا 

لناصر رئيس جمهورية مصر العربية واإلمبراطور  كيرلس السادس وشهده الرئيس جمال عبد ا
هيالسالسي األول إمبراطور أثيوبيا وعدد كبير من رؤساء األديا  ومندوبي الكنائس في كل العالم 
كا  من بينهم البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريا  

 األرثوذكس . 
مختلفة لهذه المناسبة من البابا كيرلس السادس ومن بطريرك   وقد ألقيت كلمات هامة وبلغات

السريا  األرثوذكس ومن الكاردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وبطريرك جاثليق 
أثيوبيا والس رتير العام لمجلس الكنائس العالمي وبطريرك موس و وكل روسيا وقد عبر الكل عن 

 وا كنيسة اإلس ندرية ذات التاريخ المجيد تحية تقدير وإكبار  فرحتهم بهذا اليوم السعيد وحي
وفي نهاية الكلمات انتقل البابا ومعه رئيس الجمهورية وإمبراطور أثيوبيا إلى مدخل الكاتدرائية  

 الجديدة وأزاحوا الستار عن اللوحة التذكارية التي أقيمت تخليدا لهذا اليوم التاريخي . 
وقد شهد الحفل الصحفيو  ومندوبو وكاالت األنباء العالمية واإلذاعة والتليفزيو  فضال عن ستة  

 آالف بين مصريين وأجانب . 
 بركة مار مرقس تشمل الجميع . آمين

 
وأجعل ذريته إلى دهر الداهرين، وكرسيييه مثل الشييمس قدامى، ونسييله   ال  -:(21,18:  88)مز مزمور العشييية

 الإلى دهر الدهر يدوم، وكرسيه مثل أيام السماء. هلليلويا 
إع ن عا إسدددددددددترااق اط /لسددددددددد  طل وث اءخ ا وع ث ه كذ   الب اطب ب  باار  = وأجعل ذريته إلى دهر الداهرين

باار   ن ياي ءوة اطاب ج طسد  علس  اسد  اطباايا ل  ط طك اطب ب   =  كرسييه مثل الشيمس قداميخ تم اط دذ ا   
 طم   لج علله مه ًا 

 
  -(:27-18:9إنجيل العشية )لو

 و فيما هو يصلي على انفراد كا  التالميذ معه فسالهم قائال من تقول الجموع اني انا.  -18 "
 القدماء قام. فاجابوا و قالوا يوحنا المعمدا  و اخرو  ايليا و اخرو  ا  نبيا من  -19 
 فقال لهم و انتم من تقولو  اني انا فاجاب بطرس و قال مسيح هللا.   -20 
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 فانتهرهم و اوصى ا  ال يقولوا ذلك الحد.  -21 
قائال انه ينبغي ا  ابن االنسا  يتالم كثيرا و يرفض من الشيوخ و رؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و    -22 

 في اليوم الثالث يقوم.
 للجميع ا  اراد احد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه كل يوم و يتبعني. و قال   -23 
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها.  -24 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و اهلك نفسه او خسرها.  -25 
ال  من استحى بي و ب المي فبهذا يستحي ابن االنسا  متى جاء بمجده و مجد االب و المالئكة    -26 

 القديسين.
 "حقا اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ملكوت هللا  -27 

 ر  ف  إي  ل اطم ار  سدددددددددددددأل اطسددددددددددددد   ت    ه ال ا  مول اط/ ر إي  مي ال ف طاب  ذتم بأن  كون طل/ ر    اة مخا  
 وطت    ه ان ر ن اطصالح  وه ا ان ر ن سلستوجب من يتأطم ت    ه وقع ته، هل هو ي سه سلصلب  

يتبعني فلينكر نفسيييييييه ويحمل  أحد أ  وإن مقاد ..  إبن البشييييييير ينبغي أ  يتألم. .ويقتل.. وفي اليوم الثالث يقوم
متى جاء إبن اإلنسييييا  بمجده ومجد أبيه مع  وط ا ه/ ك     طرا  ارل اطصددددددل ب .  صييييليبه كل يوم ويتبعني.

 .مالئكته القديسين
فيرفعوه فى كنيسيية شييعبه، وليباركوه فى مجلس الشيييوخ، جعل أبوة مثل   "  -(:31,23:  106مزمور باكر )مز

 "الخراف، يبصر المستقيمو  ويفرحو . هلليلويا  
هؤال  اآلب   اطم  سددددددددون ه ف عذم عا ان ر ن   يوا ياف ون اطرسددددددددلح ف   /لسددددددددته  =  فليرفعوه في كنيسييييية شيييييعبه

ك ن هو اطااع   أبوة مثل الخراف م ءيه ج ل  و  يوا يب ق ون اطاب ف    لسدددددددددذ=  وليباركوه في مجلس الشيييييييوخ
إي  ل ب كا تا ث عا ت تلح ع /  معرس،    يبصيير المسييتقيمو  ويفرحو  اطصددد طح وشدددعبه   ط ااح  هو ياع هم  

 واطر /س من  ا إي تا  ع / ه هو اطرستقلم وعاح اطاب و/ا  ته فل اح ب طاب 
ح طذم  واطرسددددتقلرون ياون عرل اطاب  ع قع تذم  وط ا م ضددددً  ف طاب يافع  ا شددددأن قع ته ويكون شدددد  ذم   ط اا

 فل احون بأيه عا  ر /ذم    دهم 
  -(:29-22:8إنجيل باكر )مر

 و جاء الى بيت صيدا فقدموا اليه اعمى و طلبوا اليه ا  يلمسه. -22 "
فاخذ بيد االعمى و اخرجه الى خارج القرية و تفل في عينيه و وضع يديه عليه و ساله هل ابصر    -23 

 شيئا.
 فتطلع و قال ابصر الناس كاشجار يمشو .  -24 
 ثم وضع يديه ايضا على عينيه و جعله يتطلع فعاد صحيحا و ابصر كل انسا  جليا.   -25 
 فارسله الى بيته قائال ال تدخل القرية و ال تقل الحد في القرية.  -26 
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تالميذه قائال لهم من يقول    ثم خرج يسوع و تالميذه الى قرى قيصرية فيلبس و في الطريق سال  -27 
 الناس اني انا.

 فاجابوا يوحنا المعمدا  و اخرو  ايليا و اخرو  واحد من االنبياء.  -28 
 "فقال لهم و انتم من تقولو  اني انا فاجاب بطرس و قال له انت المسيح   -29 

واطر /س من  ا   تح  أني أنا    وأنتم من تقولو  ه/  يا  اطسد   اطاب   تح ع /  معرس ويأت  ب   ذطك سدؤال اطاب  
 هللا ع /له ي قك من اطرسلح هو إها هللا اطا   ر  مدقك باار ذطك 

 
  -(:14:5-14:4البولس )عب

 (16-14:4)عب
 فاذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن هللا فلنتمسك باالقرار.  -14 " 
 تنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بال خطية. ال  ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ا  يرثي لضعفا  -15 
 "فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة و نجد نعمة عونا في حينه.  -16 

 (14-1:5)عب
ال  كل رئيس كهنة ماخوذ من الناس يقام الجل الناس في ما هلل لكي يقدم قرابين و ذبائح عن   -1 " 

 الخطايا. 
 قادرا ا  يترفق بالجهال و الضالين اذ هو ايضا محاط بالضعف.  -2 
 و لهذا الضعف يلتزم انه كما يقدم عن الخطايا الجل الشعب ه ذا ايضا الجل نفسه.  -3 
 هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من هللا كما هرو  ايضا.و ال ياخذ احد  -4 
 كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له انت ابني انا اليوم ولدتك. -5 
 كما يقول ايضا في موضع اخر انت كاهن الى االبد على رتبة ملكي صادق.  -6 
ع طلبات و تضرعات للقادر ا  يخلصه من الموت و  الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد و دمو  -7 

 سمع له من اجل تقواه. 
 مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تالم به. -8 
 و اذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خالص ابدي. -9 
 مدعوا من هللا رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق.  -10 
 ر لننطق به اذ قد صرتم متباطئي المسامع.الذي من جهته الكالم كثير عندنا و عسر التفسي -11 
النكم اذ كا  ينبغي ا  تكونوا معلمين لسبب طول الزما  تحتاجو  ا  يعلم م احد ما هي اركا  بداءة   -12 

 اقوال هللا و صرتم محتاجين الى اللبن ال الى طعام قوي.
 ال  كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كالم البر النه طفل.   -13 
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و اما الطعام القوي فللبالغين الذين بسيييييييييبب التمر  قد صيييييييييارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين    -14 
 "الخير و الشر 

 .طقس ملكي صادقعلس هللا هو اط ي   ت ق قع ته اط يا = ال يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه
 

 -(:9-1: 1بط1الكاثولي و  )
ين من شتات بنتس و غالطية و كبدوكية و اسيا و بيثينية  بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغرب -1 " 

 المختارين.
بمقتضى علم هللا االب السابق في تقديس الروح للطاعة و رش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة و   -2 

 السالم. 
المسيح مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع  -3 

 من االموات. 
 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
 انتم الذين بقوة هللا محروسو  بايما  لخالص مستعد ا  يعلن في الزما  االخير.  -5 
 الذي به تبتهجو  مع انكم اال  ا  كا  يجب تحزنو  يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
يمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و  لكي تكو  تزكية ا -7 

 المجد عند استعال  يسوع المسيح.
ذلك و ا  لم تروه تحبونه ذلك و ا  كنتم ال ترونه اال  لكن تؤمنو  به فتبتهجو  بفرح ال ينطق به و   -8 

 مجيد. 
 "نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس   -9 

وط ا  ع    والخالص المسيييييييييتعيد أ  يعلن في الزميا  األخير اد  /د  عا اآلالث اطت    دب من تاترلذد  اط /لسدددددددددددددد   
 وه ه اآلالث  سرح هذ  هللا طلت/قل  . تبتهجو  اآل  يسيراً انهتذ ج 

 
 -(:24-1:12اإلبركسيس )أع

 و في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة.  -1 "  
 فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف. -2 
 و كانت ايام الفطير. و اذ راى ا  ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا  -3 
و لما امس ه وضعه في السجن مسلما اياه الى اربعة ارابع من العس ر ليحرسوه ناويا ا  يقدمه بعد   -4 

 الفصح الى الشعب. 
 فكا  بطرس محروسا في السجن و اما الكنيسة فكانت تصير منها صالة بلجاجة الى هللا من اجله. -5 
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كا  بطرس في تلك الليلة نائما بين عس ريين مربوطا بسلسلتين و  و لما كا  هيرودس مزمعا ا  يقدمه -6 
 كا  قدام الباب حراس يحرسو  السجن. 

و اذا مالك الرب اقبل و نور اضاء في البيت فضرب جنب بطرس و ايقظه قائال قم عاجال فسقطت  -7 
 السلسلتا  من يديه.

 ه البس رداءك و اتبعني. و قال له المالك تمنطق و البس نعليك ففعل ه ذا فقال ل -8 
 فخرج يتبعه و كا  ال يعلم ا  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   -10 

 فخرجا و تقدما زقاقا واحدا و للوقت فارقه المالك.
فقال بطرس و هو قد رجع الى نفسه اال  علمت يقينا ا  الرب ارسل مالكه و انقذني من يد هيرودس   -11 

 و من كل انتظار شعب اليهود.
 ثم جاء و هو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس حيث كا  كثيرو  مجتمعين و هم يصلو .   -12 
 ا رودا لتسمع. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمه  -13 
فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل ركضت الى داخل و اخبرت ا  بطرس واقف قدام   -14 
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أعترف لك يارب من كل قلبي، ألنك اسيييييييييتمعيت كل كلميات فمي، أمام " -:(1:  137مز) مزمور إنجييل القيداس
 "  المالئكة أرتل لك، وأسجد قدام هي لك المقدس. هلليلويا

طم  صددددددددددداي  شدددددددددددا    اطر ئ   ف  = يا رب .. أسيييييييجد قدام هي لك المقدس.. أمام المالئكة أرتل لكأعترف لك  
 اطتس لح  ف طتس لح هو عرل اطر ئ   

 
 كيهك 22  -السنكسار:

 تذكار المالك الجليل غبريال المبشر " 
قيسييييارية وظهور العجائب المبشيييير ، وتكريس كنيسييييته في مدينة    ل  في هذا اليوم تذكار رئيس المالئكة غبر

بها . هذا المالك هو الذي أرسييييييل إلى العذراء بالبشييييييارة الكريمة ، ولما آتي إليها قال لها "السييييييالم لك أيتها  
الممتلئة نعمة الرب معك" وهو الذي بشيييييييير زكريا بوالدة يوحنا المعمدا  . فبمقدار ما لهذه البشييييييييري من فرح  

ه بنية صيالحة ، متوسيلين إليه إ  يشيفع فينا أمام هللا ليحفظنا من  وسيرور كذلك يجب علينا إ  نجتمع في عيد
 " فخأخ الشيطا  . وينعم علينا بالخالص من خطايانا ، شفاعة هذا المالك الجليل تكو  معنا . آمين

 
 إستشهاد القديس باخوم وضالوشام أخته" 

اخوم وأخته ضيالوشيام وقد والدا م ( إسيتشيهد القديس ب  304للشيهداء )   20في مثل هذا اليوم أيضيا من سينة  
من أبوين مسييييحيين فقيرين يعمال  في فالحة األرض بقرية سيييفالق بحري أخميم وفي الثاني عشييير من عمر  
باخوم تنيح والده وكانت والدته حبلي في الشييهر السييابع بأخته وعمل باخوم عند رجل غني يدعي سييمعا  في  

ي أنصيينا إلى أخميم ليضييطهد المسيييحيين أرسييل جنوده إلى بسييتانه ببلدة سييفالق . وعند وصييول أريانوس وال
قرية شيينشيييف لكي يأتوا بالمسيييحيين وفي الطريق عند سييفالق وجدوا القديس باخوم فامسيي ه الجنود وسييألوه 
عن أسييمه فقال " أنا مسيييحي واعترف بالسيييد المسيييح إلها ومخلصييا فاغتاظ القائد وأمر الجند أ  يربطوا في  

أميا هو فطليب المعونية من هللا وقيام والحجر معلق عيل عنقيه فتعجبوا . ثم اقتيادوه إلى الوالي  عنقيه حجرا كبيرا .
بعد أ  ربطوه من رجليه في عجلة ورأسييه للخلف وهم يضييربونه بقسييوة وكانت تتبعه أمه وأخته . ولما وصييلوا 

البقر إلى أ  سيقط على  به إلى الوالي حأول أ  يثنيه عن أيمانه . ولما فشيل أمر أ  يضيربوه بسيياط من جلد
األرض مثل الميت . بعدها وقف ورشيم ذاته بعالمة الصيليب وسيبح هللا الذي جعله أهال أ  يتألم ألجل اسيمه . 
فتقدمت أخته ضييالوشييام وكانت تبلغ من العمر ثماني سيينوات حتى أ  الوالي اندهش من قوة إيمانها ومحبتها  

وجهها وكا  أخوها باخوم يصيييييلي ألجلها فأمر الوالي أ    للسييييييد المسييييييح . فضيييييربوها كثيرا حتى وقعت على
يضييعوا جمر نار على صييدرها وجنبيها وضييعوا سييالسييل حديد في عنقها ووضييعوها في خلقين يغلي فنزل مالك  
نوراني وفتح الخلقين وأخرجها سييالمة . أما باخوم فقلعوا أظافر يديه ورجليه وعذبوه ب ل أنواع العذاب ، فآمن  

اضيييييرين بسيييييبب احتمالهما . أخيرا أمر الوالي بقطع رأسييييييهما فناال إكليل الشيييييهادة فأتى أهل  كثيرو  من الح
سييفالق وأخذوا الجسييدين وكفنوهما ودفنوهما بإكرام جزيل وبنيت على اسييميهما كنيسيية بقرية الصييوامعة شييرق  
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دة األسيييقف  على بعد عشييير كيلومترات شيييمال شيييرق أخميم أما جسيييديهما فيوجدا  بجوار خالهما األنبا بسيييا
 " كيلو مترا جنوب أخميم ، بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين 25الشهيد بديره على بعد 

 36نياحة البابا أنسطاسيوس ال "
م تنيح األب القديس أنسطاسيوس السادس والثالثو  من باباوات  611في مثل هذا اليوم من سنة  

اإلس ندرية . كا  هذا األب من أكابر اإلس ندرية ، وكا  في أول أمره رئيسا على الديوا  ، ثم صار فيما بعد  
كنائس اهتماما زائدا ، ورسم قسا على كنيسة الثغر األس ندري ، وبعد قليل أختبر للبطريركية ، فاهتم بال

أساقفة وكهنة على الجهات الخالية ، وشيد عدة كنائس ، واستعاد من الملكيين ما كانوا قد اغتصبوه ، ألنه 
كا  محبوبا منهم لعلمه وفضله وتقواه ، وارجع كثيرين منهم إلى اإليما  األرثوذكسي ، ولما مات ملك 

ته إ  البطريرك لما رسم حرم الملك وأمانته ، فغضب الملك القسطنطينية ، وشي بعض األشرار إلى خليف
وأرسل إلى والي اإلس ندرية إ  يسلم إلى أولوجيوس بطريرك الروم كنيسة قزما  و دميا  وأوقافها ، فحز   

األب من ذلك كثيرا ، غير إ  الرب عزاه من ناحية أخرى ، وذلك إ  بطرس المخالف بطريرك أنطاكية كا  قد  
م عوضا عنه راهب قديس عالم يسمي أثناسيوس قويم المعتقد ، الذي بمجرد أ  صار بطريركا مات ، وأقي

عمل على تجديد االتحاد بين كنيستي اإلس ندرية وأنطاكية ، فكتب رسالة باإليما  المستقيم ، وأرسلها إلى 
د على األب االب أنسطاسيوس ففرح بها جدا وجمع بعضا من األساقفة والكهنة وقراها عليهم ، ثم ر 

أثناسيوس بأنه يتمني من صميم قلبه إ  يراه ، فحضر األب أثناسيوس إلى اإلس ندرية ومعه األساقفة 
والكهنة ، فلما علم بقدومه األب أنسطاسيوس ، وكا  باألسقيط حضر إلى اإلس ندرية وذهب إلى البحر مع  

بأحد األديرة التي على ساحل البحر استمر شهرا األساقفة والكهنة واستقبله بالتحية واإلكرام ، ثم عقدوا مجمعا 
وهم يتباحثو  في أصول الدين ، ثم عاد البطريرك األنطاكي إلى كرسيه بسالم ، وكا  األب أنسطاسيوس 

مداوما على تعليم رعيته بنفسه وب تبه ، وكا  من كثرة علمه وفصاحته ي تب كل سنة كتابا ، وقد ظل على 
رة سنة وستة اشهر وعشرة أيام ، كتب أثناءها اثني عشر كتابا رتبها على الكرسي البطريركي اثنتي عش

وه ذا إلى إ  كتب الكتاب   Bوفي الثانية بحرف  Aحروف الهجاء القبطية أي انه ابتداء في أول سنة بحرف 
 ، ثم تنيح بسالم .   Lالثاني عشر ورسمه بحرف  

 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
وت ايج  /لسددددته ف    ي/  قلسدددد قي  وظذوق اط   ئب هذ   هو   ك ب دددد قة اط  قا  و/ دددد قة    بريالغتذكار المالك 

 ن اي  
 .المالك غبريالبرمهات في تذكار 30وتقرأ هذه القراءات أيضًا يوم 

 السنكسار اليوم
 تذكار القديس يعقوب المقطع برمهات 30

 الشهير بالمقطعتذكار نقل أعضاء القديس يعقوب 
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يعتبر القديس يعقوب المقطع من أشييهر الشييهداء الفارسيييين . ْدعي بالمقطع ، أل  الوثنيين كانوا 
يبترو  أعضيياء جسييمه عضييًوا عضييًوا ، أما هو فلم تحرمه تقطيع أعضييائه عن حياة التسييبيح هللا 

 والش ر الدائم . آالمه الجسمية لم تنزع عنه فرح قلبه الداخلي .
 نشأته
والده من العظماء ، وكا  محًبا للسيييد المسيييح ، يسييلك بال لوم ، وقد بنى كنيسيية على نفقته    كا 

الخاصييييية ، واشيييييتهر بمحبته للفقراء واألرامل واأليتام . تمتع يعقوب بالحياة المقدسييييية منذ نعومة  
 أظفاره ، نال قسًطا وافًرا من التعليم وتزوج امرأة تقية مؤمنة .

 مشير للملك س راد
القديس يعقوب المقطع من جنود س راد بن صافور ملك الفرس . ولشجاعته واستقامته ارتقى  كا  

إلى أسييمى الدرجات في بالط الملك ، وكا  له عند الملك حظوة ودالة حتى أنه كا  يسييتشيييره في  
 كثير من األمور .

ام بحرق معبد  كا  الملك يعبد الشيمس ، ولم ي ن يمنع العبادة المسييحية ، لكن حدث أ  أسيقًفا ق
الشيييمس ، فثار الملك وصيييار يضيييطهد المسييييحيين ب ل قسيييوٍة . اسيييتطاع الملك أ  يغوي يعقوب  
لينكر اإليما  . وكا  له خادم يدعى فاكيوس وكا  مؤمًنا تقًيا ، صييار فيما بعد أسييقًفا وسييجل لنا 

 حياة هذا الشهيد .
 رسالة من والدته وأخته

وجته ، فب تاه بمرارة . انطلقتا إلى الكنيسية التي بناها والده ، أبلغ فاكيوس خبر ارتداده لوالدته وز 
ووقفتا للصييالة من أجل توبته . اهتدى تفكيرهما بإرشيياد الروح القدس إلي بعث رسييالة إلى يعقوب  

 المرتد ، جاء فيها:
 "علمنا أنك حي ففرحنا جًدا .

ًرا أكثر من حزننيا لو كنيت قد ثم فوجئنيا بارتدادك عن السيييييييييييد المسييييييييييح بإرادتك ، فحز نا علييك كثي
 انتقلت إلى السماء بإيمانك . . .

 هل في لحظة من الزما  تفقد جهادك وإكليلك؟ 
 لماذا لم ترجع إلى نفسك؟

 هل فكر ت في الدينونة الرهيبة؟
 أما تخاف هللا وترتعد من قوة هللا العظيمة التي سوف تأتي عليك؟ 

لقد كا  في إم انك أ  تجلس حول السيييد المسيييح في العرش ، لكنك سييوف تكو  على اليسييار ، 
 مرفوًضا من هللا ومالئكته وقديسيه بسبب ارتدادك . . . 

 كالنار والشمس؟  لماذا تركت عنك اإليما  بالسيد المسيح واتبعت العناصر المخلوقة
 فإ  لبثت على ما أنت عليه تبرأنا منك وحسبناك كغريٍب عنا" . 
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إذ قرأ الرسيالة انفتح قلبه والتهبت مشياعره بقوة عظيمة ، فصيار يب ي بمرارة ، وسيقط على األرض  
، وقال: "إذا كنت بعملي هذا قد تغربت عن أهلي وجنسي ، فكيف ي و  أمري مع سيدي ومخلصي  

 ح؟" ثم ترك خدمة الملك وانقطع لقراءة الكتب المقدسة والعبادة .يسوع المسي
 رؤيا سماوية

إذ قدم توبة انطلق إلى األب األسييييييييقف وتحدث معه بصييييييييراحٍة كاملة ، ثم ذهب إلى والدته وأخته  
يطمئنهما . بعد ذلك ظهر له مالك الرب في رؤيا ، وقال له: "قم اآل  يا يعقوب بقوة الروح القدس 

ة الكتاب المقدس حتى تتعلم كيف تسيييييلك كما يحق إلنجيل المسييييييح . أنظر إلى الحياة ، وخذ برك
 الدائمة ، أورشليم السماوية" .

انتبه يعقوب من نومه فجثا وصيييييلى إلى هللا بدموٍع وانسيييييحاق قلٍب ، وطلب منه نعمة وقوة وبركة  
 واالستحقاق لحمل اسمه القدوس .

 آالمه من أجل اإليما 
مره اسيييييييييتيدعياه ، وإذ تيأكيد من تحوليه عن عبيادة األوثيا  ورجوعيه إلى اإليميا  إذ سيييييييييمع المليك أ

المسييييييحي حاول أ  يسيييييتمليه ب ل طريقة فلم يفلح . قدم له الملك عروٍض مغرية كصيييييديٍق له ، 
أجابه: "ثق أيها الملك أ  صييداقتك زائلة ، أما صييداقة المصييلوب فباقية إلى األبد . مهما تعطيني  

 كاليل فهي باطلة . . ." من كرامات ومجد وأ
عندئذ أمر بضييربه ضييرًبا موجًعا وإذا لم ينثِن عن رأيه ُتقطع أعضيياؤه بالسيي اكين . فقطعوا أصييابع 
يديه ورجليه وفخذيه وسييياعديه ، وكا  كلما قطعوا عضيييًوا من أعضيييائه يرتل ويسيييبح قائاًل: "اقبل  

وسيياعدني على كمال سييعيي" . ولم يبَق   مني يا رب تقليم أطراف الشييجرة قرباًنا ذكًيا مقبواًلأمامك ،
من جسيييمه إال رأسيييه وصيييدره ووسيييطه . ولما علم بدنو سييياعته األخيرة سيييأل الرب من أجل العالم 
والشيييييييييعيب لكي يرحمهم ويتحنن عليهم معتيذًرا عن عيدم وقوفيه أميام عز تيه بقوليه: "ليس لي رجال  

وحة حولي ، فاقبل نفسيي إليك يا لكي أقف أمامك وال يدا  أبسيطهما قدامك ، وهوذا أعضيائي مطر 
 رب" .

 ْحرم من قدميه لكن نفسه كانت تسير بخطوات سريعة نحو الفردوس . 
 وُبترت يداه لكن أعماقه كانت تتسلم غنى نعمة هللا الفائقة . 

 وُشو ه جسمه في هذا العالم ، فكا  بهًيا للغاية في عيني هللا وأعين السمائيين .
اًدا ، فظهر له ملك الملوك ، السيييييد المسيييييح ، وعزاه وقواه ، فابتهجت  أخذ الملك منه موقًفا مضيييي

 نفسه .
 م .420هاتور سنة  27أسرع أحد الجند وقطع رأسه فنال إكليل الشهادة ، وكا  ذلك في 

 دفنه
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إذ سيييييمعت والدته وأخته أسيييييرعتا إلى حيث موضيييييع اسيييييتشيييييهاده وتقدم معهما بعض المؤمنين . 
بلونييه ، ثم كفنوه في أكفييا  فيياخرة امتزجييت دموع الفرح بييإكليليي ه مع دموع الحز  ، وكييا  الكييل يقَّ

 وس بوا أطياًبا فاخرة ودفنوه بإكراٍم عظيٍم .
 كنيسة القديس يعقوب المقطع

ُبنيت له كنيسييييية ودير في زمن الملكين البارين أركاديوس وأنوريوس . ولما علم ملك الفرس بذلك 
لقديس وغيره من الشيهداء الكرام أمر بحرق سيائر أجسياد وبظهور اآليات والعجائب من جسيد هذا ا

الشييييييهداء في كل أنحاء مملكته ، فأتى بعض المؤمنين وأخذوا جسييييييد القديس يعقوب وتوجهوا به  
إلى أورشييييييليم ، ووضييييييعوه عند القديس بطرس الرهاوي أسييييييقف غزة . بقى هناك حتى زما  ملك 

  ، فأخذ القديس بطرس األسيييقف الجسيييد مرقيا  الملك الذي اضيييطهد األرثوذكسييييين في كل م ا
 وحضر به إلى الديار المصرية ، وذهب به إلى البهنسا ، وأقام هناك في دير به رهبا  قديسو  . 
وحدث فيما هم يسيبحو  وقت السياعة السيادسية في الم ا  الذي فيه الجسيد المقدس أ  ظهر لهم 

في التراتيل وباركوهم وغابوا عنهم    القديس يعقوب مع جماعة من شيهداء الفرس ، واشيتركوا معهم
بعيد أ  قيال لهم القيديس يعقوب إ  جسيييييييييدي ي و  ههنيا كميا أمر الرب . ولميا أراد األنبيا بطرس  
األسقف العودة إلى بالده حمل الجسد معه ولما وصل إلى البحر ُخِطف من بين أيديهم إلى الم ا  

 الذي كا  به .
ثالثين من شيييهر برمهات ، وتذكار تكريس كنيسيييته في  تحتفل الكنيسييية بتذكار نقل أعضيييائه في ال

 السابع عشر من كيهك ، وبعيد استشهاده في السابع والعشرين من شهر هاتور .
كما تجد ترجمة حياته وشهادته تحت اليوم السابع والعشرين من شهر هاتور . صالته تكو  معنا  

 ولربنا المجد دائًما . آمين . 
 تذكار المالك غبريال

هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس المالئكة جبرائيل المبشر الذي لعظم منزلته لد ى هللا في 
استحق أ  يحمل البشارة بابنه الوحيد إلى القديسة مريم البتول . وهو الذي سبق فأنبا دانيال  

  النبي عن عودة الشعب اإلسرائيلي من السبي وعن مجيء السيد المسيح له المجد لخالص العالم
 وعن إبطال الذبائح آمين 

 نياحة شمشو  أحد قضاة بنى إسرائيل
في هذا اليوم تذكار شيمشيو  أحد قضياة بني اسيرائيل وكا  اسيم والد هذا البار منوح من سيبط دا  
وكيانيت أميه عياقرا فيأتياهيا مالك الرب وبشيييييييييرهيا بميالده وأمرهيا أ  تتجنيب النجياسيييييييييات من األطعمية  

ه . وأ  ال تحلق شييعر رأسييه ألنه ي و  نذيرا هلل . وعلي يديه  وشييرب المسيي رات ما دامت حاملة ب
يتم خالص بني اسيييييرائيل من أهل فلسيييييطين فلما أخبرت بعلها بما كا  سيييييأل هللا أ  يريه المالك 
فظهر ليه وقيال " أوص امرأتيك أ  تحيافظ على تنفييذ ميا قلتيه ليه " . فحبليت ووليدت هيذا الصيييييييييديق 
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ب تارة على أسيد وشيقه وتارة قتل من أهل فلسيطين ثالثين رجال وباركه الرب وحل فيه روح هللا فوث
وأحرق زرعهم فقاموا على بني يهوذا ليحاربوا ويعطوهم شيييييمشيييييو  فأعلمه بنو يهوذا باألمر فقال  
لهم " احلفوا أنتم أنكم ال تسيييلموني لهم وال تقتلوني " ولما حلفوا له سيييلم ذاته فأوثقوه بسيييلسيييلتين  

وا عليه ليقتلوه . فحل عليه روح القوة من عند الرب القوي وقطع  وسيييييييييلموه ألهل فلسيييييييييطين فوثب
السيييييلسيييييلتين كخيط الكتا  المحترق ثم وجد فك حمار فأخذه وحارب به فقتل ألفا من راكبي الخيل 
ولما عطش وأشيييرف على الموت سيييأل هللا تعالي أ  يتجنن عليه وينبع له عين ماء عذب فشيييرب  

ليمسييييي وه قام في الليل وفك باب غزة وحمله على كتفيه وسيييييار  وتقوي ولما راقبوه وهو دأخل غزة  
 حتى راس الجبل 

وبعد ذلك أرسلوا إلى زوجته ووعدوها بعطايا جزيلة لتستعلم منه عن سر قوته ولما أعلمها أ   
قوته في شعره ألنه نذير هلل قامت وأعلمت أعداءه فكمنوا له ولما نام دخلوا عليه وحلقوا رأسه 

دوه ومضوا به إلى بالدهم وأهانوه وقلعوا عينيه وبعد هذا نبت شعره ثانية وعادت فضعفت قوته فقي
إليه قوته فدخل إلى هي ل الوثن في يوم عيد الصنم وكا  مجتمعا فيه جميع أهل غزة فوقف في  
وسط الهي ل وأحاط عمودا بيمينه وأخر بيساره ثم جمع يديه وقال " على وعلي أعدائي " فسقط  

الهي ل بسقوطهما فمات كل من كا  فيه وكا  عدد الذين ماتوا في هذا الوقت   العمودا  وسقط
أكثر من الذين قتلهم طول عمره ثم مات هو أيضا في جملتهم وكانت مدة ح مه في بني اسرائيل  

 عشرين سنة ثم تنيح بسالم ولربنا المجد دائًما آمين 
 

حول كل خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ُيعس ر مالك الرب   ال  -:(7,6:  33مز)  مزمور العشية
 ال طوبى لإلنسا  المتكل عليه. هلليلويا

ه/  يا  حااسد  اطر ئ   ط د ب هللا، فذم مقواح خ د    اسدل  طل     =  يعسي ر مالك الرب حول خائفيه وينجيهم
 (14:1ءجل اط ت  يا من يا وا اط  ص )عب 

رايم ي عوي  ط/ت وق ح وة هللا و ا ته وقع يته وميه مشدددددددددا /   ع اطسدددددددددر ئ  ا ف  اط= ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب
 تس هلاذم ومفااحذم هل من   سكاوا حوط/  ط// و  ا  ؤا ااي اط  و اط ايا 

 
  -:(28-24:16مت) إنجيل العشية

 حينئذ قال يسوع لتالميذه ا  اراد احد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  -24 "
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها.  -25 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسا  فداء عن نفسه.   -26 
 ا  ابن االنسا  سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. ف  -27 
 "  الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ابن االنسا  اتيا في ملكوته -28 
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 إبن اإلنسا  سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله.
اسييجدوا هلل يا جميع مالئكته، سييمعت صييهيو  ففرحت، وتهللت بنات اليهودية،   "  -:(8:  96مز) ور باكرمزم

 "  من أجل أح امك يارب. هلليلويا
وف   ز وق اطم ار الإسدددددد   ء اث هلكلك اطرم رال  طم  صدددددداي  شددددددا    اطر ئ   ف  إسييييجدوا له يا جميع مالئكته  

    ا صد طا  =  سيمعت صيهيو  ففرحت. من أجل أح امك يا رباطسد ود واطتسد لح هلل، وه ا    صد ق   اح/    
 اءقض  ا  ع اطسر ئ  ا وج ل  ان / ا واح ًا 

 
 -:(20-10:18مت) إنجيل باكر

انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ا  مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرو    -10 " 
 وجه ابي الذي في السماوات.

 ال  ابن االنسا  قد جاء لكي يخلص ما قد هلك.  -11 
ل و  ماذا تظنو  ا  كا  النسا  مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبا  -12 

 يذهب يطلب الضال.
 و ا  اتفق ا  يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل.   -13 
 ه ذا ليست مشيئة امام ابي م الذي في السماوات ا  يهلك احد هؤالء الصغار.  -14 
 ربحت اخاك. و ا  اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ا  سمع منك فقد  -15 
 و ا  لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة.  -16 
 و ا  لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ا  لم يسمع من الكنيسة فلي ن عندك كالوثني و العشار.   -17 
ما تحلونه على االرض   الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض ي و  مربوطا في السماء و كل -18 

 ي و  محلوال في السماء. 
و اقول لكم ايضا ا  اتفق اثنا  منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه ي و  لهما من قبل ابي   -19 

 الذي في السماوات.
 "  النه حيثما اجتمع اثنا  او ثالثة باسمي فهناك اكو  في وسطهم -20 

ه/ ج اطر ذوث ف طصدغ ق طذم   ئ   تا ظذم، وهؤال   = نظرو  وجه اآلبهنا نرى مالئكة الصيغار في السيموات ي
ال يهلك أحد هؤالء  اطر ئ   طلسدددددددددوا ضددددددددد  فً ، هل هو ي/ظاون وجه اآلب  ويا  من   ددددددددد ئ  اآلب اطسدددددددددر وي من  

 .الصغار
 

  -:(18-5:2عب) البولس
 فانه لمالئكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه.  -5 "
 لكن شهد واحد في موضع قائال ما هو االنسا  حتى تذكره او ابن االنسا  حتى تفتقده.  -6 
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 وضعته قليال عن المالئكة بمجد و كرامة كللته و اقمته على اعمال يديك.   -7 
لم يترك شيئا غير خاضع له على اننا اال  لسنا  اخضعت كل شيء تحت قدميه النه اذ اخضع الكل له  -8 

 نرى الكل بعد مخضعا له.
و لكن الذي وضع قليال عن المالئكة يسوع نراه م لال بالمجد و الكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق   -9 

 بنعمة هللا الموت الجل كل واحد. 
كثيرين الى المجد ا  ي مل رئيس  النه الق بذاك الذي من اجله الكل و به الكل و هو ات بابناء   -10 

 خالصهم باالالم.
 ال  المقدس و المقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب ال يستحي ا  يدعوهم اخوة.  -11 
 قائال اخبر باسمك اخوتي و في وسط الكنيسة اسبحك.  -12 
 و ايضا انا اكو  متوكال عليه و ايضا ها انا و االوالد الذين اعطانيهم هللا.  -13 
فاذ قد تشارك االوالد في اللحم و الدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له   -14 

 سلطا  الموت اي ابليس.
 و يعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية.  -15 
 النه حقا ليس يمسك المالئكة بل يمسك نسل ابراهيم.  -16 
  ينبغي ا  يشبه اخوته في كل شيء لكي ي و  رحيما و رئيس كهنة امينا في ما هلل حتى  من ثم كا  -17 

 ي فر خطايا الشعب.
 "  النه في ما هو قد تالم مجربا يقدر ا  يعين المجربين -18 

يا  اطرسدددددلح اط ي ت سددددد  وط /ه طم  أخ  ط ل   اطر ئ   هل شدددددكل انيسددددد ن وط ل ته  انيسددددد ن اط ي محبه وج   
ك المالئكة بل ُيمسيك نسيل إبراهيم ه ويروي ع/ه   طل      أنقصيته قلياًل عن المالئكةوف  ت سدد ه .  حقًا ليس ُيمسيِ

هل  ل اط للم  خ ضدددد    . نراه م لاًل بالمجد والكرامة. ولمالئكة لم يخضيييع العالم العتيدوط ا   ن ه ا وءتلً  ءي/   
 ط  طمذ   سًو اط لر  انطذ  

 
 -:(12-3: 1بط1) الكاثولي و  

مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع   -3 " 
 المسيح من االموات. 

 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
   االخير. انتم الذين بقوة هللا محروسو  بايما  لخالص مستعد ا  يعلن في الزما -5 
 الذي به تبتهجو  مع انكم اال  ا  كا  يجب تحزنو  يسيرا بتجارب متنوعة. -6 
لكي تكو  تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 

 المجد عند استعال  يسوع المسيح.
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ونه اال  لكن تؤمنو  به فتبتهجو  بفرح ال ينطق به و  ذلك و ا  لم تروه تحبونه ذلك و ا  كنتم ال تر  -8 
 مجيد. 

 نائلين غاية ايمانكم خالص النفوس. -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -10 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كا  يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي    -11 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
اليذين اعلن لهم انهم ليس النفسيييييييييهم بيل لنيا كيانوا يخيدمو  بهيذه االمور التي اخبرتم بهيا انتم اال    -12 

 "  مرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ا  تطلع عليهابواسطة الذين بشروكم في الروح القدس ال
ومعاس اطرسدددلح  .  ميراث ال يبلى وال يتدنس وال يضييمحل محفوظًا لنا في السييمواتت سددد  اطرسدددلح   ن طلكون ط/   

 .بأمور تشتهي المالئكة أ  تطلع عليهاط /لسته خ اث    اوي  
 

 -:(33-21:10أع) اإلبركسيس
فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلوا اليه من قبل كرنيليوس و قال ها انا الذي تطلبونه ما هو    -21  " 

 السبب الذي حضرتم الجله.
فقالوا ا  كرنيليوس قائد مئة رجال بارا و خائف هللا و مشهودا له من كل امة اليهود اوحي اليه بمالك   -22 

 ا. مقدس ا  يستدعيك الى بيته و يسمع منك كالم
 فدعاهم الى داخل و اضافهم ثم في الغد خرج بطرس معهم و اناس من االخوة الذين من يافا رافقوه.   -23 
 و في الغد دخلوا قيصرية و اما كرنيليوس فكا  ينتظرهم و قد دعا انسباءه و اصدقاءه االقربين.  -24 
 و لما دخل بطرس استقبله كرنيليوس و سجد واقعا على قدميه.   -25 
 فاقامه بطرس قائال قم انا ايضا انسا .   -26 
 ثم دخل و هو يتكلم معه و وجد كثيرين مجتمعين.  -27 
فقال لهم انتم تعلمو  كيف هو محرم على رجل يهودي ا  يلتصق باحد اجنبي او ياتي اليه و اما انا   -28 

 هللا ا  ال اقول عن انسا  ما انه دنس او نجس.فقد اراني 
 فلذلك جئت من دو  مناقضة اذ استدعيتموني فاستخبركم الي سبب استدعيتموني.   -29 
فقال كرنيليوس منذ اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما و في الساعة التاسعة كنت اصلي في    -30 

 بيتي و اذا رجل قد وقف امامي بلباس المع. 
 قال يا كرنيليوس سمعت صالتك و ذكرت صدقاتك امام هللا. و  -31 
فارسل الى يافا و استدعي سمعا  الملقب بطرس انه نازل في بيت سمعا  رجل دباغ عند البحر فهو   -32 

 متى جاء ي لمك. 
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فارسييلت اليك حاال و انت فعلت حسيينا اذ جئت و اال  نحن جميعا حاضييرو  امام هللا لنسييمع جميع ما   -33 
 " ك به هللاامر 

يا  ه/  ءص  إقس ل   ك ط اي ل ور  ف طر ئ   مقواح  اسل  طل     طل ت  يا من يا وا اط  ص  
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 هك يثالث والعشرو  من شهر كاليوم ال
 النبي والملك تذكار نياحة داود 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 .  بحسب قرار المجمع المقدس تم تعديل قراءات اليوم لتصبح كما يأتى

 والقراءات كلها تدور حول داود النبى والملك            

 القراءات: 

 ( 13-7:  5يع) الكاثولي و :  (11-10: 132مز) مزمور العشية: 
 ( 36  -22: 2أع) اإلبركسيس:   ( 53 -40: 7يو) إنجيل العشية: 
 ( 72- 70:  78مز ) مزمور إنجيل القداس:  (21 -19: 89)مز مزمور باكر: 
 ( 46-41: 22مت) إنجيل القداس:  ( 8 -1: 12مت) إنجيل باكر: 

    ( 40- 32:  11عب) البولس:
 

 عشية 
 (11- 10: 132من مزامير أبينا داود النبي )المزمور:  

بُّ ِلَداُوَد ِباْلَحقِ  اَل َيْرجُع َعْنُه: ِمْن  َثَمَرِة َبْطِنَك َأْجَعُل َعَلى ِمْن َأْجِل َداُوَد َعْبِدَك اَل َتُردَّ َوْجَه َمِسيِحَك. َأْقَسَم الرَّ
 ُكْرِسيِ َك. هلليلويا.

 
 (53 -40: 7من إنجيل ُمعلِ منا يوحنا البشير ): اإلنجيل 

". آَخُروَ  َقاُلوا: اْلَمِسيُح!". "هَذا ُهَو  َفَكِثيُروَ  ِمَن اْلَجْمِع َلمَّا َسِمُعوا هَذا اْلَكاَلَم َقاُلوا: "هَذا ِباْلَحِقيَقِة ُهَو النَِّبيُّ
ْن َبْيِت َلْحٍم، اْلَقْرَيِة الَِّتي  َوآَخُروَ  َقاُلوا: "َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجِليِل َيْأِتي؟ َأَلْم َيُقِل اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمْن َنْسِل َداُوَد، َومِ 

َسَبِبِه. َوَكاَ  َقْوٌم ِمْنُهْم ُيِريُدوَ  َأْ  ُيْمِسُ وُه، َولِكْن َلْم َكاَ  َداُوُد ِفيَها، َيْأِتي اْلَمِسيُح؟" َفَحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِع لِ 
يِسيِ يَن. َفَقاَل هُؤاَلِء َلهُ  اُم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ  ْم: "ِلَماَذا َلْم َتْأُتوا ِبِه؟"  ُيْلِق َأَحٌد َعَلْيِه اأَلَياِدَي. َفَجاَء اْلُخدَّ

امُ  يِسيُّوَ : "َأَلَعلَُّكْم َأْنُتمْ َأَجاَب اْلُخدَّ  َأْيًضا َقْد َضَلْلُتْم؟  : "َلْم َيَتَكلَّْم َقطُّ ِإْنَساٌ  هَ َذا ِمْثَل هَذا اإِلْنَساِ !". َفَأَجاَبُهُم اْلَفرِ 
ْعَب الَّ  يِسيِ يَن آَمَن ِبِه؟ َولِكنَّ هَذا الشَّ َؤَساِء َأْو ِمَن اْلَفرِ  ِذي اَل َيْفَهُم النَّاُموَس ُهَو َمْلُعوٌ ". َقاَل  َأَلَعلَّ َأَحًدا ِمَن الرُّ

 َيْسَمْع ِمْنُه َأوَّاًل َوَيْعِرْف  َلُهْم ِنيُقوِديُموُس، الَِّذي َجاَء ِإَلْيِه َلْياًل، َوُهَو َواِحٌد ِمْنُهْم: "َأَلَعلَّ َناُموَسَنا َيِديُن ِإْنَساًنا َلمْ 
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ِإنَُّه َلْم َيُقْم َنِبيٌّ ِمَن اْلَجِليِل". َفَمَضى ُكلُّ   "َأَلَعلََّك َأْنَت َأْيًضا ِمَن اْلَجِليِل؟ َفتِ ْش َواْنُظرْ  َماَذا َفَعَل؟" َأَجاُبوا َوَقالُوا َلُه:
 ( ماً ائِ دَ  هللَِّ  دُ اْلَمجْ ) وَ  َواِحٍد ِإَلى َبْيِتِه.

 باكر
 ( 21-19: 89من مزامير أبينا داود النبي )المزمور:  

ْعِب. َوَجْدُت َداُوَد َعْبِدي. "ِحيَنِئٍذ َكلَّْمَت ِبُرْؤَيا َتِقيََّك َوُقْلَت:  . َرَفْعُت ُمْخَتاًرا ِمْن َبْيِن الشَّ َجَعْلُت َعْوًنا َعَلى َقِويٍ 
ُدهُ  .ِبُدْهِن ُقْدِسي َمَسْحُتُه. الَِّذي َتْثُبُت َيِدي َمَعهُ   هلليلويا. ."َأْيًضا ِذَراِعي ُتَشدِ 

 
 ( 8-1: 12من إنجيل ُمعلِ منا متى البشير ): اإلنجيل

ُروِع، َفَجاَع َتاَلِميُذُه َواْبَتَدُأوا َيْقِطُفوَ  َسَناِبَل  ْبِت َبْيَن الزُّ يِسيُّوَ   .َوَيْأُكُلو َ ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َذَهَب َيُسوُع ِفي السَّ َفاْلَفرِ 
ْبِت!" َفَقاَل َلُهْم: "َأَما َقَرْأُتْم َما َفَعَلُه َداُوُد حِ َلمَّا َنَظُروا َقاُلوا َلُه: "ُهَوذَ  يَن ا َتاَلِميُذَك َيْفَعُلوَ  َما اَل َيِحلُّ ِفْعُلُه ِفي السَّ

 ِللَِّذيَن َمَعُه، َبْل ِلْلَكَهَنِة  الَ َجاَع ُهَو َوالَِّذيَن َمَعُه؟ َكْيَف َدَخَل َبْيَت هللِا َوَأَكَل ُخْبَز التَّْقِدَمِة الَِّذي َلْم َيِحلَّ َأْكُلُه َلُه وَ 
ْبَت َوُهْم أَ  ْبِت ِفي اْلَهْيَكِل ُيَدنِ ُسوَ  السَّ ْبِرَياُء؟ َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإ َّ َفَقْط. َأَو َما َقَرْأُتْم ِفي التَّْوَراِة َأ َّ اْلَكَهَنَة ِفي السَّ

 َما ُهَو: ِإنِ ي ُأِريُد َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة، َلَما َحَكْمُتْم َعَلى اأَلْبِرَياِء! َفِإ َّ اْبَن هُهَنا َأْعَظَم ِمَن اْلَهْيَكِل! َفَلْو َعِلْمُتمْ 
ْبِت َأْيًضا".   اإِلْنَساِ  ُهَو َربُّ السَّ

 ( ماً ائِ دَ  هللَِّ  دُ اْلَمجْ ) وَ 

 ( 40-32: 11َبَرَكُتُه علينا. آمين. ) نا بولس الرسول إلى العبرانيينمن رسالة ُمعلِ مِ  البولس: فصلٌ 
، َوَداُوَد، َوَصُموِئيَل،  َوَماَذا َأُقوُل َأْيًضا؟ أَلنَُّه ُيْعِوُزِني اْلَوْقُت ِإْ  َأْخَبْرُت َعْن ِجْدُعوَ ، َوَباَراَق، َوَشْمُشوَ ، َوَيْفَتاحَ 

ْنِبَياِء، الَِّذيَن ِباإِليَماِ : َقَهُروا  وا َأْفَواَه ُأُسوٍد، َأْطَفُأوا ُقوََّة النَّاِر، َنَجْوا ِمْن َواأَل َمَماِلَك، َصَنُعوا ِبرًّا، َناُلوا َمَواِعيَد، َسدُّ
اَء ِفي اْلَحْرِب، َهَزُموا ُجُيوَش ُغَرَباَء، َأَخَذْت ِنَساٌء َأْموَ  ْوا ِمْن ُضَعٍف، َصاُروا َأِشدَّ ْيِف، َتَقوَّ  .َياَمةٍ اَتُهنَّ ِبقِ َحدِ  السَّ

ُبوا ِفي ُهزٍُء َوجَ  ُبوا َوَلْم َيْقَبُلوا النََّجاَة ِلَكْي َيَناُلوا ِقَياَمًة َأْفَضَل. َوآَخُروَ  َتَجرَّ ْلٍد، ُثمَّ ِفي ُقُيوٍد َأْيًضا  َوآَخُروَ  ُعذِ 
ْيِف، َطاُفوا ِفي ُجُلوِد  ُبوا، َماُتوا َقْتاًل ِبالسَّ َغَنٍم َوُجُلوِد ِمْعَزى، ُمْعَتاِزيَن َمْكُروِبيَن  َوَحْبٍس. ُرِجُموا، ُنِشُروا، ُجرِ 

ا َلُهْم. َتاِئِهيَن ِفي َبَراِريَّ َوِجَبال َوَمَغاِيَر َوُشُقوِق اأَلرْ  ِض. َفهُؤاَلِء ُكلُُّهْم،  ُمَذلِ يَن، َوُهْم َلْم َيُكِن اْلَعاَلُم ُمْسَتِحقًّ
 ْوِعَد، ِإْذ َسَبَق هللُا َفَنَظَر َلَنا َشْيًئا َأْفَضَل، ِلَكْي اَل ُيْكَمُلوا ِبُدوِنَنا. َمْشُهوًدا َلُهْم ِباإِليَماِ ، َلْم َيَناُلوا اْلمَ 

 نا يا آبائي وإْخَوتي. آمين. ( َعَلى أرواحِ  لْ َفْلَتحِ  اآلِب  ) نعمُة َّللاَِّ 

 ( 13- 7: 5بركته علينا. آمين. ) من رسالة ُمعلِ منا يعقوب الرسول الكاثولي و : فصلٌ 
. ُهَوَذا اْلَفاَلُح َيْنَتِظُر َثَمَر اأَلْرِض الثَِّميَن، ُمَتَأنِ يً  بِ  ا َعَلْيِه َحتَّى َيَناَل اْلَمَطَر  َفَتَأنَّْوا َأيَُّها اإِلْخَوُة ِإَلى َمِجيِء الرَّ

َر. َفَتَأنَّْوا َأْنُتْم َوَثبِ ُتوا ُقُلوَبُكْم، أَل َّ َمِجيَء ا  بِ  َقِد اْقَتَرَب. اَل َيِئنَّ َبْعُضُ ْم َعَلى َبْعٍض َأيَُّها اإِلْخَوُة اْلُمَبكِ َر َواْلُمَتَأخِ  لرَّ
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ْنِبيَ  .ِلَئالَّ ُتَداُنوا اِت َواأَلَناِة: اأَل اَم اْلَباِب. ُخُذوا َيا ِإْخَوِتي ِمَثااًل الْحِتَماِل اْلَمَشقَّ يَّاُ  َواِقٌف ُقدَّ اَء الَِّذيَن َتَكلَُّموا ُهَوَذا الدَّ
. أَل َّ اِباسْ  بِ  اِبِريَن. َقْد َسِمْعُتْم ِبَصْبِر َأيُّوَب َوَرَأْيُتْم َعاِقَبَة الرَّ ُب الصَّ . َها َنْحُن ُنَطوِ  بِ  ْحَمِة  ِم الرَّ بَّ َكِثيُر الرَّ لرَّ

َماِء، َواَل ِباأَلْرضِ  ، َواَل ِبَقَسٍم آَخَر. َبْل ِلَتُكْن َنَعْمُكْم  َوَرُؤوٌف. َولِكْن َقْبَل ُكلِ  َشْيٍء َيا ِإْخَوِتي، اَل َتْحِلُفوا، اَل ِبالسَّ
اٌت؟ َفْلُيَصلِ . َأَمْسُروٌر أَ   َحٌد؟ َفْلُيَرتِ ْل. َنَعْم، َواَلُكْم اَل، ِلَئالَّ َتَقُعوا َتْحَت َدْيُنوَنٍة. َأَعَلى َأَحٍد َبْيَنُكْم َمَشقَّ

فإنه   َة هللاِ يئَ ُه َمَعُه، وأمَّا َمْن َيعمل َمِش َشْهَوتُ ي وَ الَعاَلَم يْمِض  أل َّ ، التي في الَعاَلِم بُّوا الَعاَلَم وال األْشَياءَ حِ ) ال تُ 
 . آمين. (َيْثُبت إلى األبدِ 

 
سُة فَ . َبرَ الُقُدسِ  الروحِ  بنعَمةِ  نا الرُّسل األْطَهاِر المشُمولينَ آبائِ  من أعمالِ  اإلبركسيس: فصلٌ  ُكْن  تَ لْ َكُتُهْم الُمقدَّ

 (36-22:  2) َمَعنا. آمين.
َجاُل اإِلْسَراِئيِليُّوَ  اْسَمُعوا هِذِه اأَلْقَواَل: َيُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل َقْد َتَبْرَهَن َلُكْم ِمنْ م يَُّها الرِ  ِقَبِل هللِا ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب   ََ

َتْعَلُموَ . هَذا َأَخْذُتُموُه ُمَسلًَّما ِبَمُشوَرِة هللِا اْلَمْحُتوَمِة َوِعْلِمِه  َوآَياٍت َصَنَعَها هللُا ِبَيِدِه ِفي َوْسِطُ ْم، َكَما َأْنُتْم َأْيًضا 
اِبِق، َوِبَأْيِدي َأَثَمٍة َصَلْبُتُموُه َوَقَتْلُتُموُه. َالَِّذي َأَقاَمُه هللُا َناِقًضا َأْوَجاَع اْلَمْوِت، ِإْذ لَ  ْم َيُكْن ُمْمِكًنا َأْ  ُيْمَسَك  السَّ

بَّ َأَماِمي ِفي ُكلِ  ِحيٍن، َأنَُّه َعْن َيِميِني، ِلَكْي اَل َأَتَزْعَزَع. ألَ  .ِمْنهُ  ِلذِلَك ُسرَّ َقْلِبي  َّ َداُوَد َيُقوُل ِفيِه: ُكْنُت َأَرى الرَّ
وَسَك َيَرى  َوَتَهلََّل ِلَساِني. َحتَّى َجَسِدي َأْيًضا َسَيْسُ ُن َعَلى َرَجاٍء. أَلنََّك َلْن َتْتُرَك َنْفِسي ِفي الْ  َهاِوَيِة َواَل َتَدَع ُقدُّ

َجاُل اإِلْخَوُة، َيُسوُغ َأْ   ْفَتِني ُسُبَل اْلَحَياِة َوَسَتْمَُلِني ُسُروًرا َمَع َوْجِهَك. َأيَُّها الرِ  ُيَقاَل َلُكْم ِجَهاًرا َعْن  َفَساًدا. َعرَّ
ْنَدَنا َحتَّى هَذا اْلَيْوِم. َفِإْذ َكاَ  َنِبيًّا، َوَعِلَم َأ َّ هللَا َحَلَف َلُه ِبَقَسٍم َأنَُّه  َرِئيِس اآلَباِء َداُوَد ِإنَُّه َماَت َوُدِفَن، َوَقْبُرُه عِ 

ْم اَمِة اْلَمِسيِح، َأنَُّه لَ ِمْن َثَمَرِة ُصْلِبِه ُيِقيُم اْلَمِسيَح َحَسَب اْلَجَسِد ِلَيْجِلَس َعَلى ُكْرِسيِ ِه، َسَبَق َفَرَأى َوَتَكلََّم َعْن ِقيَ 
ذِلَك. َوِإِذ اْرَتَفَع ِبَيِميِن ُتْتَرْك َنْفُسُه ِفي اْلَهاِوَيِة َواَل َرَأى َجَسُدُه َفَساًدا. َفَيُسوُع هَذا َأَقاَمُه هللُا، َوَنْحُن َجِميًعا ُشُهوٌد لِ 

وِح اْلُقُدِس ِمَن اآلِب، َسَ َب هَذا الَِّذي َأْنُتُم اآلَ  تُ  ْبِصُروَنُه َوَتْسَمُعوَنُه. أَل َّ َداُوَد َلْم َيْصَعْد  هللِا، َوَأَخَذ َمْوِعَد الرُّ
َماَواتِ  بُّ ِلَربِ ي: اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيَك. َفلْ  .ِإَلى السَّ َيْعَلْم  َوُهَو َنْفُسُه َيُقوُل: َقاَل الرَّ

  هللَا َجَعَل َيُسوَع هَذا، الَِّذي َصَلْبُتُموُه َأْنُتْم، َربًّا َوَمِسيًحا.َيِقيًنا َجِميُع َبْيِت ِإْسَراِئيَل َأ َّ 
 . آمين. (َسةِ اْلُمَقدَّ  َّللاَِّ  يَعةِ ْثُبُت، في بِ ُز وتَ ْعتَ ْكُثُر وتَ ُمو وتَ نْ تَ   بِ  َمُة الرَّ ْل َكلِ زَ ) َلْم تَ 

   كيهك 23  -السنكسار:
 والملك  تذكار نياحة داود النبي

للعالم تنيح الملك العظيم النبي القديس الكريم داود بن يسى ، وهو ثاني   2990في مثل هذا اليوم من سنة  
ملك على بني إسرائيل ، وأول من سار السيرة الفاضلة العادلة الكاملة من ملوكهم ، وكا  من سبط يهوذا من  

ن قيس آمر هللا ، فأمر هللا صموئيل النبي  بيت لحم ، فأنتخبه هللا ملكا على بني إسرائيل عندما خالف شأول ب
إ  يمسح له واحدا من أوالد يسى ملكا ، فأختار صموئيل االبن األكبر ، الحسن الوجه ، القوي الجسم ، غير 
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إ  هللا لم يقبله وقال لصموئيل "التنظر إلى منظره وطول قامته ألني قد رفضته ، ألنه ليس كما ينظر اإلنسا  
( فعرض يسى أوالده أمام   7:  16صم 1ر إلى العينين وأما الرب فانه ينظر إلى القلب " ) ، ال  اإلنسا  ينظ

صموئيل فأختار داود ومسحه ملكا ، وكا  هللا معه في كل أموره ، ولطهارة قلبه ووداعته . وقد تغلب على 
مساء ونام ، فجاء داود شأول الملك الذي حأول قتله مرارا ، ومن ذلك أ  شأول خرج مرة طالبا قتله فأدركه ال

( . ثم   22  1:  24صم 1النبي إليه وهو نائم وقطع طرف جبته سرا ليعرفه بأنه قد ظفر به وأبقاه حيا ) 
(   25  1:  26صم 1وجده مرة أخرى نائما أيضا فأخذ داود رمحه وكوز الماء الذي كا  عند رأسه ولم يضره) 

(   11:   16صم 1الرب إ  أمد يدي إلى مسيح الرب" )  ولما حرضه إخوانه على قتله قال "حاشا لي من قبل
ولما بشره إنسا  بقتل شأول عدوه قائال "وقفت عليه وقتلته" حز  داود ومزق ثيابه ، ودعا واحدا من الغلما  

( . وقد شرف هللا هذا النبي عن سائر البشر إذ  15 1:   1صم 2وقال له "تقدم ، أوقع به فضربه فمات" ) 
كثيرة ، كفضيلة اإلتضاع ، فانه كا  نبيا وصديقا كامال وملكا عادال ، ومع كل ذلك كا   جمع فيه فضائل

( وغير ذلك ، وقد مدحه هللا بقوله "وجدت داود بن يسى  14:  24صم 1يدعو ذاته كلبا ميتا وبرغوثا ) 
عل ملوك ( ، وحرس هللا أورشليم من اجله في حياته وبعد مماته وج 22:  13صم  1رجال حسب قلبي" ) 

الشعب من نسله ، ودعا ذاته ابنه ، وتنبأ بسفر المزامير المنسوب له ، وهو سفر مملوء من كل قول حسن  
وتعليم مفيد ، وكا  داود في قوته ذا باس مؤيدا من هللا ، وذلك انه لما كا  صبيا صغيرا يرعى غنم أبيه هجم 

سخ فكي األسد ، وحدث لما تقابل جيش شأول بجيش عليه تارة ذئب وتارة أسد ليفترسا الغنم ، فقتل الذئب وف
الفلسطينيين ، وخرج جليات الجبار الذي كا  طوله ستة اذرع وشبر ، وهو متسلح بالحديد ، وبيده رمح في  
سمك نول النساج ، وسنا  رمحه ستمائة شاقل ، وم ث يجول بين عس ر الفلسطينيين ، ويفتخر على بني 

ولم يجسر أحد من العساكر إ  يبارزه ، وكا  داود قد جاء ليفتقد أخوته ، فلما رآه إسرائيل مدة أربعين يوًما ، 
وسمع كالمه غار غيرة إلهية وتقدم إليه وبيده مقالعه وخمسة حجارة ، فضحك منه جليات وافتري على هللا  

ف إسرائيل الذين فأجابه داود قائال " أنت تأتى إليك بسيف ورمح ، وانا أتى إليك باسم رب الجنود ، اله صفو 
عيرتهم " ثم وضع داود الحجر في المقالع وضرب به جليات ، فصدمه الحجر في جبهته وسقط على وجهه  

( ، وكانت حياة داود   17صم 1إلى األرض ، فجرد سيفه وقطع به رأسه ، وأزال العار عن بني إسرائيل )  
ميالد السيد المسيح بآلف ومائة وعشرين   سبعين سنة ، منها ثالثين قبل إ  يمسح ملكا وقد كا  مولده قبل

 سنة ، صالته تكو  معنا آمين  

 نياحة القديس تيموثاوس السائح
في مثل هذا اليوم تنيح القديس المجاهد تيموثاؤس السائح ، وقد ولد من أبوين محبين هلل فربياه وأدباه بآداب 

رهب بها ، ثم احب العزلة فانفرد في قالية  الكنيسة ، واشتاق إلى السيرة الرهبانية ، فقصد بعض األديرة وت
قريبة من الدير ، وم ث بها مدة عائشًامن عمل يديه ، فاحتال عليه عدو الخير وظهر له في ش ل امرأة 

راهبة أتت إليه لتشتري من عمل يديه ولكثرة ترددها عليه صارت بينهما دالة ، وكانا يجتمعا  للطعام على  
ن القديس إلى انها أحبولة من الشيطا  لسقوطه في الخطية ، فتذكر ساعة  مائدة واحدة ، وبعد قليل فط 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث والعشرون من شهر كيهك( 

 

 
390 

الموت وهول الدينونة ، ونهض هاربا من ذلك الم ا  ، فأرشده هللا إلى م ا  آخر تجري فيه عين ماء  
وبجانبها نخلة ، فم ث هناك عاكفا على عبادته ونس ه ، وقد بلغ هذا االب من النسك مبلغا عظيما حتى إ  

حوش كانت تأنس به ، وقد استمر على هذا الحال مده ثالثين سنة ، خاللها طال شعره وأغناه عن  الو 
 . المالبس ، ولما اكمل جهاده الحسن تنيح بسالم ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين

 
 ( 72- 70:  78من مزامير أبينا داود النبي ) : القداسمزمور 

ِإْسَراِئيَل  َداُوَد َعْبَدُه، َوَأَخَذُه ِمْن َحَظاِئِر اْلَغَنِم. ِمْن َخْلِف اْلُمْرِضَعاِت َأَتى ِبِه، ِلَيْرَعى َيْعُقوَب َشْعَبُه، وَ َواْخَتاَر 
 ِميَراَثُه. َفَرَعاُهْم َحَسَب َكَماِل َقْلِبِه، َوِبَمَهاَرِة َيَدْيِه َهَداُهْم. هلليلويا. 

 
 (46- 41: 22منا متى البشير )من إنجيل ُمعل ِ : اإلنجيل 

يِسيُّوَ  ُمْجَتِمِعيَن َسَأَلُهْم َيُسوُع َقائاًل: "َماَذا َتُظنُّوَ  ِفي اْلَمِسيِح؟ اْبُن َمْن ُهوَ  ؟" َقاُلوا َلُه: "اْبُن َوِفيَما َكاَ  اْلَفرِ 
وِح َربًّا؟ َقاِئالً  بُّ ِلَربِ ي: اْجِلْس َعْن َيِميني َحتَّى َأَضَع َأْعَداَءَك َداُوَد". َقاَل َلُهْم: "َفَكْيَف َيْدُعوُه َداُوُد ِبالرُّ : َقاَل الرَّ

َبُه ِبَ ِلَمٍة. َوِمْن ذِلَك اْلَيْوِم  َمْوِطًئا ِلَقَدَمْيَك. َفِإْ  َكاَ  َداُوُد َيْدُعوُه َربًّا، َفَكْيَف َيُكوُ  اْبَنُه؟" َفَلْم َيْسَتِطْع َأَحٌد َأْ  ُيِجي
 ٌد َأْ  َيْسَأَلُه َبتًَّة.َلْم َيْجُسْر َأحَ 

 ( ماً ائِ دَ  هللَِّ  دُ اْلَمجْ ) وَ 
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            اليوم الثامن والعشرو  من شهر كيهك 

 برمو  الميالد المقدس

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 قراءات برمو  عيد الميالد المجيد

 ( 14- 1:4يو1الكاثولي و : )(    3,23، 2:   49مز  مزمور عشية: )
 ( 25- 13:13(          اإلبركسيس: )أع17- 1:1إنجيل عشية: )مت

 ( 3:  109مز (        مزمور إنجيل القداس: )2،   1:  75مز مزمور باكر: ) 
 ( 20-1:2(           إنجيل القداس: )لو25- 18:1إنجيل باكر: )مت 

 (18:4-15:3البولس: )غل
 

  -:(20 - 1:  2)لو  إنجيل القداس
 و في تلك االيام صدر امر من اوغسطس قيصر با  ي تتب كل المس ونة. -1 "
 و هذا االكتتاب االول جرى اذ كا  كيرينيوس والي سورية. -2 
 فذهب الجميع لي تتبوا كل واحد الى مدينته. -3 
فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم  -4 

 لكونه من بيت داود و عشيرته. 
 لي تتب مع مريم امراته المخطوبة و هي حبلى. -5 
 و بينما هما هناك تمت ايامها لتلد. -6 
 لم ي ن لهما موضع في المنزل. فولدت ابنها الب ر و قمطته و اضجعته في المذود اذ  -7 
 و كا  في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسو  حراسات الليل على رعيتهم. -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 ي و  لجميع الشعب.   -10 
 اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.انه ولد لكم  -11 
 و هذه لكم العالمة تجدو  طفال مقمطا مضجعا في مذود.   -12 
 و ظهر بغتة مع المالك جمهور من الجند السماوي مسبحين هللا و قائلين.   -13 
 المجد هلل في االعالي و على االرض السالم و بالناس المسرة.  -14 
ة الى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب اال  الى بيت لحم و  و لما مضت عنهم المالئك  -15 

 ننظر هذا االمر الواقع الذي اعلمنا به الرب.
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 فجاءوا مسرعين و وجدوا مريم و يوسف و الطفل مضجعا في المذود.   -16 
 فلما راوه اخبروا بالكالم الذي قيل لهم عن هذا الصبي.  -17 
 بوا مما قيل لهم من الرعاة. و كل الذين سمعوا تعج  -18 
 و اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكالم متفكرة به في قلبها.  -19 
 "  ثم رجع الرعاة و هم يمجدو  هللا و يسبحونه على كل ما سمعوه و راوه كما قيل لهم -20 

 : ءص  اطر  د و/  قة اطر ئ   وتسبا  اطر ئ    إنجيل القداس
 

معك الرئاسييييية فى يوم قوتك، فى بهاء القديسيييييين، من البطن قبل   " -:(3:   109)مز    القداسمزمور إنجيل  
 "  كوكب الصبح، ولدتك. هلليلويا

:  ر   ا ث يوث اط ر   اط ظلر  وتاتل اط /لس   ز وق الهلك م اويورال م  عاشك    هللا طلرسلح  مزمور اإلنجيل
طو ميك    قب ء ل  اطروي واط فا إال مي/  ي اح  ا مي ، فأي  فس اطس ع  اطء يل  ع اة س ع  اط فا طتمول طه، و 

هللا اط  طج علس اط اح اط ظلم  هك ا ه/ ، ف/اا يسرع فس اني  ل من اطرسلح  ُوطوَ  فس  زود  وتأتس اط /لس  
نط ته ال طت ذ  ط ظرته ه /ر  هو فس ح ط  إتض ً  وت ذ  ءمعك الرئاسة فى يوم قوتك فى بهاء القديسينطتاتل طه ال

 ال من البطن قبل كوكب الصبح ولدتكال
 ف ط /لس  تاي  من تمول، وطو ميك  تضع ط //  ي اح حق ء قك  

 
 كيهك 28   -السنكسار:

 برمو  عيد الميالد المجيد " 
برامو  عيد الميالد المجيد ) العادة أ  ي و  البرامو  يوًما واحدا ولكن إذا وقع العيد يوم االثنين في و   

 وإذا وقع العيد يوم األحد ي و  البرامو  يومي الجمعة والسبت(   -البرامو  أيام الجمعة والسبت واألحد 
مة برامو  يونانية األصل معناها االستعداد  رتبت الكنيسة المقدسة أ  ي و  برامو  عيد الميالد المجيد وكل

للعيد وتعني هنا االستعداد الستقبال ميالد الرب بصوم انقطاعي فوق العادة نسأل مخلصنا أ  يطهرنا من  
خطايانا ويجعلنا أهال الستقبال ميالده العجيب استقباال روحيا الئقا له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس  

 آمين  
 .   لعيد والصيام للمساء وبدو  سمك+ استعداد ل 
 + إذا جاء برمو  الميالد أكثر من يوم تقرأ فصوله وتكرر يوميا حتى في اآلحاد .  
 "  + ليلة العيد : ال تقال مزامير باكر وال نصف الليل وال الساعات ويقدم الحمل بلحن ال للقربا  . 
 امرأة من مدينة أنصنا  24رجل ، و  150إستشهاد  "

مثل هذا اليوم إستشهد مائة وخمسو  رجال وأربع وعشرو  امرأة ، كانوا من أهل أنصنا يعبدو  األصنام في  
. واتفق حضورهم إلى دار الوالية ، فشاهدوا الجند يعذبو  القديس بولس السرياني . ال  الوالي كا  قد أمر 
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مسامير في عينيه حتى عمي  با  تحمي مسامير في النار وتوضع في عيني هذا القديس . وإذ وضعوا ال
بصره . ثم القوه في السجن ، وفي صباح الغد لما أحضروه كا  هؤالء الرجال والنسوة حاضرين . فرأوا عينيه  

سالمتين كما كانت أوال . فتعجبوا قائلين " ال يقدر على صنع مثل هذه اآلية إال اإلله وحده خالق الطبيعة 
احد قائلين " نحن مؤمنين باله القديس بولس " ، وتقدموا ساجدين ومبدعها من العدم " ، ثم صاحوا بفم و 

أمام قدمي القديس طالبين إ  يصلي من أجلهم . فأقامهم ودعا لهم بالخير . وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي ،  
ئًما واعترفوا بالسيد المسيح ، فأمر بقطع رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة . شفاعتهم تكو  معنا ولربنا المجد دا

 "   أبدًيا آمين .
 

من صييييهيو  حسيييين بهاء جماله، هللا يأتي جهارًا، وهناك الطريق  ال  -:(3,23،  2:    49)مز   مزمور العشييييية
 ال  حيث ُأريه، خالص هللا. هلليلويا

ال ا صذ ون حسا هذ   جر طهال اءهًا جر اًل  ا ه/س اطب ا وط  فس صذ ون الهللا  أتس جذ قًاال م   مزمور عشية:
 يت س  ويااه  الح ث مقيه خ ص هللاال هو متس طل لص/    

 
  -:(17 - 1:  1)مت  إنجيل العشية

 كتاب ميالد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. -1  "
 يعقوب و يعقوب ولد يهوذا و اخوته. ابراهيم ولد اسحق و اسحق ولد  -2 
 و يهوذا ولد فارص و زارح من ثامار و فارص ولد حصرو  و حصرو  ولد ارام.  -3 
 و ارام ولد عميناداب و عميناداب ولد نحشو  و نحشو  ولد سلمو .  -4 
 و سلمو  ولد بوعز من راحاب و بوعز ولد عوبيد من راعوث و عوبيد ولد يسى. -5 
 و يسى ولد داود الملك و داود الملك ولد سليما  من التي الوريا.  -6 
 و سليما  ولد رحبعام و رحبعام ولد ابيا و ابيا ولد اسا.  -7 
 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 امو  و امو  ولد يوشيا.  -10 
 و يوشيا ولد ي نيا و اخوته عند سبي بابل.   -11 
 و بعد سبي بابل ي نيا ولد شالتيئيل و شالتيئيل ولد زربابل.  -12 
 الياقيم و الياقيم ولد عازور. و زربابل ولد ابيهود و ابيهود ولد  -13 
 و عازور ولد صادوق و صادوق ولد اخيم و اخيم ولد اليود.   -14 
 و اليود ولد اليعازر و اليعازر ولد متا  و متا  ولد يعقوب.  -15 
 و يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح.  -16 
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اربعة عشيييير جيال و من داود الى سييييبي بابل اربعة عشيييير جيال و   فجميع االجيال من ابراهيم الى داود  -17 
 "  من سبي بابل الى المسيح اربعة عشر جيال

: الكت ب    د  سًو اطرسلح إها داود إها  ال ف طرسلح وط  طلص ا  ل ً  فذو إها داود  فس ه ا اني  ل إنجيل عشية
 يا   يسب اطرسلح ب ط س   

 
هللا ظاهر فى اليهودية، وعظيم هو اسييييمه فى إسييييرائيل، صييييار موضييييعه   "  -:(2،  1:   75)مز   مزمور باكر

 " بسالم، ومس نه فى صهيو . هلليلويا
: الهللا ظ ها فس اط ذود  ال ه ا ح ا ت س  وتأيج  العظلم هو إسره فس إساائ لال اطرسلح   ظم فس مزمور باكر

 ه  كرل اطرز وق الص ق  وض ه فس س طلم و سك/ه فس ( وإش قة طت س 16:6اط /لس  اطتس تسرس إساائ ل هللا )غل
 صذ ونال  

 
 -:(25 - 18:  1)مت  إنجيل باكر

اما والدة يسوع المسيح فكانت ه ذا لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف قبل ا  يجتمعا وجدت حبلى   -18 " 
 من الروح القدس.

 سرا.  فيوسف رجلها اذ كا  بارا و لم يشا ا  يشهرها اراد تخليتها  -19 
و لكن فيما هو متفكر في هذه االمور اذا مالك الرب قد ظهر له في حلم قائال يا يوسف ابن داود ال    -20 

 تخف ا  تاخذ مريم امراتك ال  الذي حبل به فيها هو من الروح القدس.
 فستلد ابنا و تدعو اسمه يسوع النه يخلص شعبه من خطاياهم.   -21 
 و هذا كله كا  لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل.  -22 
 هوذا العذراء تحبل و تلد ابنا و يدعو  اسمه عمانوئيل الذي تفسيره هللا معنا.  -23 
 امراته. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امره مالك الرب و اخذ   -24 
 "  و لم يعرفها حتى ولدت ابنها الب ر و دعا اسمه يسوع -25 

وفس ه ا اني  ل يا   لف تر  والدة اطرسلح اءنطس ال ايم م ه ُوج ي ح لس  ا اطاوح اطم ر  ر    إنجيل باكر:
 يمول فس اطم ار من اطرسلح ت س  وتأيج  ا اطاوح اطم ر و ا اط  قا  اطم  س   ايم 

 
 -:(18:  4 - 15:  3)غل  البولس
 (29 - 15:  3)غل 

 احد يبطل عهدا قد تم ن و لو من انسا  او يزيد عليه. ايها االخوة بحسب االنسا  اقول ليس  -15" 
و اما المواعيد فقيلت في ابراهيم و في نسله ال يقول و في االنسال كانه عن كثيرين بل كانه عن    -16 

 واحد و في نسلك الذي هو المسيح.
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د سبق فتم ن  و انما اقول هذا ا  الناموس الذي صار بعد اربع مئة و ثالثين سنة ال ينسخ عهدا ق  -17 
 من هللا نحو المسيح حتى يبطل الموعد. 

 النه ا  كانت الوراثة من الناموس فلم تكن ايضا من موعد و لكن هللا وهبها البراهيم بموعد.  -18 
فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ا  ياتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بمالئكة في يد    -19 

 وسيط. 
 فال ي و  لواحد و لكن هللا واحد. و اما الوسيط  -20 
فهل الناموس ضد مواعيد هللا حاشا النه لو اعطي ناموس قادر ا  يحيي لكا  بالحقيقة البر   -21 

 بالناموس. 
 لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من ايما  يسوع المسيح للذين يؤمنو .  -22 
 وسين تحت الناموس مغلقا علينا الى االيما  العتيد ا  يعلن. و لكن قبلما جاء االيما  كنا محر   -23 
 اذا قد كا  الناموس مؤدبنا الى المسيح لكي نتبرر بااليما . -24 
 و لكن بعدما جاء االيما  لسنا بعد تحت مؤدب.   -25 
 النكم جميعا ابناء هللا بااليما  بالمسيح يسوع.  -26 
 لبستم المسيح. ال  كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد  -27 
 ليس يهودي و ال يوناني ليس عبد و ال حر ليس ذكر و انثى النكم جميعا واحد في المسيح يسوع. -28 
 "  فا  كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم و حسب الموعد ورثة. -29 

 (18 - 1:  4)غل 
 احب الجميع.و انما اقول ما دام الوارث قاصرا ال يفرق شيئا عن العبد مع كونه ص -1 " 
 بل هو تحت اوصياء و وكالء الى الوقت المؤجل من ابيه.  -2 
 ه ذا نحن ايضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت اركا  العالم.  -3 
 و لكن لما جاء ملء الزما  ارسل هللا ابنه مولودا من امراة مولودا تحت الناموس. -4 
 ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني.  -5 
 ثم بما انكم ابناء ارسل هللا روح ابنه الى قلوب م صارخا يا ابا االب.  -6 
 اذا لست بعد عبدا بل ابنا و ا  كنت ابنا فوارث هلل بالمسيح. -7 
 لكن حينئذ اذ كنتم ال تعرفو  هللا استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة الهة.  -8 
و اما اال  اذ عرفتم هللا بل بالحري عرفتم من هللا فكيف ترجعو  ايضا الى االركا  الضعيفة الفقيرة التي   -9 

 تريدو  ا  تستعبدوا لها من جديد.
 اتحفظو  اياما و شهورا و اوقاتا و سنين. -10 
 اخاف علي م ا  اكو  قد تعبت في م عبثا.  -11 
 اتضرع الي م ايها االخوة كونوا كما انا الني انا ايضا كما انتم لم تظلموني شيئا. -12 
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 و لكنكم تعلمو  اني بضعف الجسد بشرتكم في االول.   -13 
 المسيح يسوع.و تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها و ال كرهتموها بل كمالك من هللا قبلتموني ك  -14 
 فماذا كا  اذا تطويب م الني اشهد لكم انه لو ام ن لقلعتم عيونكم و اعطيتموني.   -15 
 افقد صرت اذا عدوا لكم الني اصدق لكم. -16 
 يغارو  لكم ليس حسنا بل يريدو  ا  يصدوكم لكي تغاروا لهم.  -17 
 " قطحسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين و ليس حين حضوري عندكم ف -18 

 :البولس
م   اطرواع   فم ل  فس إهااهلم وفس يسله ال  مول وفس ميس طه  وفس يسلك اط   هو اطرسلحال  ف طرسلح إها    -1 

 وع  وطلج ب طا ل    هو  إساق إها باسب  وع  وطلج  إسر ع ل إها باسب اطا ل    وه ا    َوَعَ  هللا 
 ت  دي اطرواع   وه  هس ء  تامم  به آدث وحوا ، من  ا يسلذر   ا سل لص اط  طم،  م 

الوطر  ج    ل  اطز  ن اقسل هللا إه/هال ف هلل وع   ء اًا هذ ا انها وط ا ه/ ك  ل  د  ا د  ا ء ل هللا، وه  ء  -2
 متس  

 
 -:(14 - 1:  4يو 1) الكاثولي و  

انبياء كذبة كثيرين قد خرجوا  ايها االحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا االرواح هل هي من هللا ال   -1" 
 الى العالم. 

 بهذا تعرفو  روح هللا كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من هللا. -2 
و كل روح ال يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من هللا و هذا هو روح ضد المسيح  -3 

 الذي سمعتم انه ياتي و اال  هو في العالم. 
 انتم من هللا ايها االوالد و قد غلبتموهم ال  الذي في م اعظم من الذي في العالم.  -4 
 هم من العالم من اجل ذلك يتكلمو  من العالم و العالم يسمع لهم. -5 
نحن من هللا فمن يعرف هللا يسمع لنا و من ليس من هللا ال يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق و روح   -6 

 الضالل.
 ها االحباء لنحب بعضنا بعضا ال  المحبة هي من هللا و كل من يحب فقد ولد من هللا و يعرف هللا. اي -7 
 و من ال يحب لم يعرف هللا ال  هللا محبة.  -8 
 بهذا اظهرت محبة هللا فينا ا  هللا قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به. -9 
 ا هللا بل انه هو احبنا و ارسل ابنه كفارة لخطايانا. في هذه هي المحبة ليس اننا نحن احببن  -10 
 ايها االحباء ا  كا  هللا قد احبنا ه ذا ينبغي لنا ايضا ا  يحب بعضنا بعضا.  -11 
 هللا لم ينظره احد قط ا  احب بعضنا بعضا فاهلل يثبت فينا و محبته قد تكملت فينا.   -12 
 د اعطانا من روحه.بهذا نعرف اننا نثبت فيه و هو فينا انه ق  -13 
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 "  و نحن قد نظرنا و نشهد ا  االب قد ارسل االبن مخلصا للعالم -14 
:  مول يوح/  من اطاق هو من  سًو اطرسلح ء  ج   فس اط س ،  م  ضلف م   ميتم فأه/    ا هللا   الكاثولي و  

 فت س ه معا ي  اط /وة ث و/ه ص قي ط/  حل ة ب ط  ا   
 

  -:(25 - 13:  13)أع  اإلبركسيس
ثم اقلع من بافوس بولس و من معه و اتوا الى برجة بمفيلية و اما يوحنا ففارقهم و رجع الى   -13 "

 اورشليم.
 و اما هم فجازوا من برجة و اتوا الى انطاكية بيسيدية و دخلوا المجمع يوم السبت و جلسوا.  -14 
لمجمع قائلين ايها الرجال االخوة ا  كانت عندكم و بعد قراءة الناموس و االنبياء ارسل اليهم رؤساء ا  -15 

 كلمة وعظ للشعب فقولوا.
 فقام بولس و اشار بيده و قال ايها الرجال االسرائيليو  و الذين يتقو  هللا اسمعوا.  -16 
اله شعب اسرائيل هذا اختار اباءنا و رفع الشعب في الغربة في ارض مصر و بذراع مرتفعة اخرجهم  -17 

 منها. 
 و نحو مدة اربعين سنة احتمل عوائدهم في البرية.   -18 
 ثم اهلك سبع امم في ارض كنعا  و قسم لهم ارضهم بالقرعة.  -19 
 و بعد ذلك في نحو اربع مئة و خمسين سنة اعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي.  -20 
 سنة. و من ثم طلبوا ملكا فاعطاهم هللا شاول بن قيس رجال من سبط بنيامين اربعين   -21 
ثم عزله و اقام لهم داود ملكا الذي شهد له ايضا اذ قال وجدت داود بن يسى رجال حسب قلبي الذي   -22 

 سيصنع كل مشيئتي. 
 من نسل هذا حسب الوعد اقام هللا السرائيل مخلصا يسوع.  -23 
 اذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل.  -24 
و لما صييار يوحنا ي مل سييعيه جعل يقول من تظنو  اني انا لسييت انا اياه لكن هوذا ياتي بعدي الذي   -25 

 "  لست مستحقا ا  احل حذاء قدميه
: يا  ءصددد  إيم ذ هللا ط دددعبه  ا مقض  صدددا )مقض اط  ود  ( ق زًا طلرسدددلح اط   خلص شدددعبه  ا  اإلبركسيييس

ال  م  كرل هوطج طل داح  ا هو اطرسدلح فلمول   اط  ود   هت سد ه، ط طك  كرل هوطج المء ث هللا   لصدً  نسداائ ل  سدًو
ان ء ل ع/ه الطس   ستامً  من محل س وق ح ا  ء  لهال من يوح/  اطر ر  
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           اليوم التاسع والعشرو  من شهر كيهك

 عيد ميالد مخلصنا 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 قراءات عيد الميالد المجيد 

 - تشمل قراءات عيد الميالد ثالثة أيام:
   يس يوث ع   اطر  د   -3ع   اطر  د              -2ها ون ع   اطر  د          -1

 وهس تتا ث عا اطر  د،  ا هو اطرسلح و لف ُوطوَ  ومح اث يوث اطر  د و ك ن اطر  د، وق ون اطر  د 
اط  ود  ،   ذا مخ ي ه  ا   اطا ل   ث  وسس   لص شعبه  ا  صا مقض  )إساق  إها  وع  وطلج باسب 

ا  م  طلصل ب  مخ اًا  ميه هو اءنطس ت س ه، اط/ واي اطتس ء ل  ع/ه، من اطرسلح معظم  ا اطر ئ   وميه ُوطوَ  طل   
 إها هللا ب طا ل    

 وءن اط /لس  مقادي من ت اح  ل ه ا طم ت ت س ه وث واح ، هل عاض  ه ه اءف  ق علس   ث م  ث  
 

 قراءات عيد الميالد المجيد 
 ( 17-12:1بط2(               الكاثولي و : )8:   71مز  مزمور عشية: )
 (32-26:13(             اإلبركسيس: )أع38-23:3)لوإنجيل عشية: 
 ( 6,5: 2مز(               مزمور إنجيل القداس: )15:  71مز مزمور باكر: ) 

 (12-1:2(               إنجيل القداس: )مت17- 14:1إنجيل باكر: )يو 
 ( 4:2-1:1البولس: )عب

 
 -(:12-1:2متإنجيل القداس )

لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى و لما ولد يسوع في بيت  -1 " 
 اورشليم.

 قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا راينا نجمه في المشرق و اتينا لنسجد له. -2 
 فلما سمع هيرودس الملك اضطرب و جميع اورشليم معه.  -3 
 فجمع كل رؤساء الكهنة و كتبة الشعب و سالهم اين يولد المسيح. -4 
 فقالوا له في بيت لحم اليهودية النه ه ذا م توب بالنبي.  -5 
بي  و انت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا ال  منك يخرج مدبر يرعى شع -6 

 اسرائيل.
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 حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا و تحقق منهم زما  النجم الذي ظهر. -7 
ثم ارسلهم الى بيت لحم و قال اذهبوا و افحصوا بالتدقيق عن الصبي و متى وجدتموه فاخبروني لكي   -8 

 اتي انا ايضا و اسجد له.
يتقدمهم حتى جاء و وقف فوق حيث  فلما سمعوا من الملك ذهبوا و اذا النجم الذي راوه في المشرق  -9 

 كا  الصبي.
 فلما راوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا.   -10 
و اتوا الى البيت و راوا الصبي مع مريم امه فخروا و سجدوا له ثم فتحوا كنوزهم و قدموا له هدايا    -11 

 ذهبا و لبانا و مرا. 
 "  صرفوا في طريق اخرى الى كورتهمثم اذ اوحي اليهم في حلم ا  ال يرجعوا الى هيرودس ان -12 

: يسرع عا ءص  اطر ور وهم  ا اء م، ف طرسلح متس طل  ل ان / ا واح ًا  وي حا فس اني  ل إنجيل القداس
من    وه  ياي ون  اطو / ون   يوا  ف طر ور  من      سًو سل  ه   ه/ل  خ طص   ياي   من  ا  ه    ج ًا    يما  

اط ذ/  واط تب  ح فظو اط/  ور واط  اا  فس اط/ واي طم    وه وطم   افوه، فذم ال    فوج وه، ه /ر  ه اودر وقوس  
 ياي ويه هل ياي ون     مي سذم 

 
الرب قيال لي أنيت أبنى، وأنيا اليوم وليدتيك، سيييييييييلني فيأعطييك األمم      "  -(:6,5:  2مزمور إنجييل القيداس )مز

 " ميراثك، وسلطانك إلى أقطار األرض. هلليلويا
: الاطاب ء ل طس مي  إه/سال ه ا عا والدة اطرسلح اءنطل  المي  اط وث وط تكال ص ق  وطودًا ب ط س   ا مزمور اإلنجيل

 /س فأعالك اء م   اا كال وه ه اط/ وة تامم  فس إ ر ن اطر ور  إ امة فس  ل  اطز  ن ط/ص ا  ل/  مه/   هلل  الاسأط
 

 كيهك 29   -السنكسار:
 عيد الميالد المجيد "

للعالم بحساب كنيستنا المجيدة ، نعيد بميالد ربنا يسوع المسيح المتأنس  5501في مثل هذا اليوم من سنة  
بالجسد من العذراء البتول القديسة مريم ، وذلك إ  اإلرادة اإللهية سبق فرسمت إ  يصدر اوغسطس قيصر  

العذراء إلى بيت لحم لي تتبا هناك  أمره با  تكتتب كل المس ونة ، ولهذا السبب قام يوسف من الناصرة ومعه
ألنه من سبط يهوذا ومن بيت داود ، وبيت لحم هي قرية داود ، وحدث انهما لما وصال إلى هناك تمت أيامها 

فولدت ابنها الب ر ، ولفته ووضعته في مذود حيث لم يجدا موضعا ينزال  به ، وكا  في تلك الكورة رعاة  
رعيتهم ، فظهر لهم مالك الرب واشرق عليهم نور من السماء ، وقال لهم متبدين يحرسو  حراسة الليل على 

المالك " ال تخافوا فها انا أبشركم بفرح عظيم ي و  لجميع الشعب ، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص 
ر  هو المسيح الرب ، وهذه لكم العالمة تجدو  طفال مقمطا مضجعا في مذود ، وظهر بغتة مع المالك جمهو 
 من الجند السماوي يسبحو  هللا قائلين "المجد هلل في األعالي وعلي األرض السالم وفي الناس المسرة" .  
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و لما مضت عنهم المالئكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض " لنذهب اآل  إلى بيت لحم لننظر الكالم  
و سالومي ، وكا  الم ا  مضيئا   الذي أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين ، ووجدوا الطفل و مريم و يوسف

بالنور ، فعلموا إ  الكالم الذي بشروا به هو حق ، ثم سجدوا للطفل وعادوا وهم يسبحو  هللا ويمجدونه على 
كل ما سمعوه ورأوه ، وكانوا يبشرو  بما عاينوا وسمعوا ، ففي هذا اليوم كملت نبوات األنبياء عن مولد الرب  

عياء النبي " ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل " ويقول حزقيال  من بتول عذراء ، فقد قال إش
عن هذا السر العجيب " فقال لي الرب هذا الباب ي و  مغلقا ال يفتح وال يدخل منه إنسا  ال  الرب اله 

وإذا مع سحب  إسرائيل دخل منه في و  مغلقا " ، وعن هذا المولود قال دانيال النبي " كنت أرى في رؤي الليل
السماء مثل ابن إنسا  أتى وجاء إلى القديم األيام فقربوه قدامه ، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل 
الشعوب واألمم واأللسنة ، سلطانه سلطا  ابدي ما لم يزول وملكوته ما ال ينقرض " ، وقال إرميا النبي " ها  

يملك ملك وينجح ويجري حقا وعدال في األرض ، في أيامه  أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر ف 
 يخلص يهوذا ويس ن إسرائيل آمنا ، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا" .  

فيجب علينا اآل  إ  نتوجه بعقولنا نحو مذود بيت لحم ، الذي كا  ابن هللا مضجعا فيه بالجسد وقت والدته  
تجسد اإلله ووالدته في مذود ألجل خالصنا ، عالمين انه بهذا يعلمنا   ، متأملين بصمت وهدوء الئقين في سر

احتقار العالم وكل أباطيله ، ويحثنا على اإلتضاع ومحبة القريب والسعي في خيره ، وإ  نعيش بالفضيلة  
ي  والتقوى واآلداب المسيحية ، غير جاهلين مقدار الكرامة العظيمة التي صارت لنا بواسطة سر التجسد اإلله 

، وألننا قد حفظنا الصوم الذي انقضي ، وقد اقبل علينا هذا العيد المجيد ، فلنقابله ب ل ما هو حسن طاهر ، 
وإ  نمد أيدينا لمواساة الضعفاء وسد حاجة المساكين ، وإيجاد الصلح والسالم بين إخواننا اقتداء بسيدنا  

اءف علينا ويغفر لنا خطايانا ويبارك إجتماعاتنا الذي بتجسده صنع سالما أبدًيا ، ضارعين إليه تعالي إ  يتر 
ويحفظ لنا حياة السيد االب المعظم األنبا . . . بابا اإلس ندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ويديم رياسته سنوات 

كثيرة ممتعا بسالمة الكنيسة ونمو شعبه في الفضيلة ، وإ  يعيد علينا أمثال هذا اليوم المبارك ونحن في  
 ة الفادي الرب يسوع الذي تجسد لخالصنا ، له المجد والكرامة إلى ابد اآلبدين ودهر الدهور آمين .  ملء نعم 

قداس أعياد الميالد والغطاس والقيامة يجب أ  ينتهي بعد الساعة الثانية عشر مساء ولو بقليل حتى ال ي و  
 " التنأول مرتين في يوم واحد .

 ديسمبر؟  25يناير أم  7عيد الميالد المجيد " 
تعتمد الكنيسة القبطية في حساب أعيادها على التقويم القبطي الموروث من أجدادنا الفراعنة ومعمول به  
منذ دخول المسيحية مصر ، أما الكنائس الشرقية فتعمل بالتقويم اليولياني المأخوذ عن التقويم القبطي ، 

 و التقويم اليولياني المعدل . بينما الكنائس الغربية تعمل وفق التقويم الغريغوري الذي ه
 التقويم القبطي : 

ق م . وقد    4241التقويم القبطي هو التقويم الفرعوني أقدم تقويم في األرض ، إذ يرجع على األقل إلى عام 
" وأسماه   Seiriosأتخذ المصري القديم أساس تقويمه نجم الشعري اليمانية المسمى باليونانية سيريو  " 
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  5.  8، وهو ألمع نجم في السماء ينتمى كوكبه إلى مجموعة الدب األكبر ويبعد حوالي  بالمصرية "سيدت"
سنة ضوئية عن األرض وشروقه االحتراقي على األفق الشرقي قبل شروق الشمس وهو يوم وصول فيضا  

ا إلى يوم وربع اليوم ، وقسموه 365النيل إلى العاصمة "منف" ، فحسبوا الفترة بين ظهوره مرتين فوجدوها  
 ثالثة فصول كبيرة وهي:  

 فصل الفيضا  " آخت "  - 1
 فصل البذور " برت   -2 
 فصل الحصاد " شمو "  -3 

يوًما ، ثم أضافوا المدة الباقية وهي خمسة أيام وربع يوم   30شهرًا؛ كل شهر  12ثم قسموا السنة إلى 
ه خمسة أيام كل ثالث سنوات  وجعلوها شهرا وأسموه الشهر الصغير أو النسي على أ  ي و  عدد أيام

يومًا، وفي السنة الرابعة ي و  عدد أيامه ستة أيام  365وسميت سنوات بسيطة وإجمالي عدد أيامها 
 يومًا.  366وسميت بالسنة الكبيسة وإجمالي عدد أيامها

خذوا الشمس وهذا التقسيم دقيق جدا بالنسبة للسنة الزراعية ، ولهذا السبب أتخذه المصريين للعمل به ولم يت
أساسا لتقويمهم ، مع أنهم عرفوها منذ القدم وقدسوها ليس فقط ، بل وعبدوها أيضًا"اإلله رع" الذي أدخلوا 

أسمه حتى في تركيب بعض أسماء ملوكهم مثل خفرع ي ومنقرع ي ومن كاو رع ي ورعمسيس " إبن رع " . كذلك 
رع ي المطرية أو البطرية أي بيت رع ي ومدينة   في أسماء مدنهم وقراهم مثل القاهرة " كاهي رع " أي أرض

 ( . 6؛ 3:  33، عد  27:  12، خر  11:   47تك   11:  1رعمسيس في أرض جاسا  )خر 
 التقويم اليولياني  

وظلت ه ذا إلى عهد   365كانت السنة الرومانية سنة شمسية ومقسمة إلى اثنى عشر شهرا وعدد أيامها 
ق م أصدر    45حظ أختالف هذا التقويم عن التقويم المصري ، ففي عام األمبراطور يوليوس قيصر الذي ال

مارس ) أزار ( أول    25بأ  يجعل يوم   Sosigencأمره لعالم فلكي من اإلس ندرية يسمي سوسيجينس 
ساعات "ربع اليوم"   6يومًاو  365االعتدال الربيعي فجعل السنة الرومانية كالسنة المصرية تمامًاوعدد أمامها 

 مدا في حسابه على دورة األرض حول الشمس . ، معت
يومًافي السنوات الكبيسة   30يومًا، وفبراير  31شهرا فقط ، بأ  جعل يناير  12وجعل السنة تتكو  من 

يومًا،   30يومًا، ويونيو   31يومًا، مايو  30يومًا، وأبريل  31يومًافي السنوات البسيطة ، ومارس   29و
يومًا، وديسمبر    30يومًا، ونوفمبر   31يومًا، وأكتوبر    30يومًا، وسبتمبر  30يومًا، وأغسطس  30ويوليو  

يومًا. لما تولى أغسطس قيصر أستبدل أسم الشهر الثامن الذي يلي يوليو باسم أغسطس تخليدا لذكراه  31
.   يومًافي السنوات الكبيسة  29يومًافي السنوات البسيطة ، و  28يومًا، جاعال فبراير  31وجعل عدد أيامه

وظل استعمال هذا التقويم ساريا في الشرق والغرب حتى قام البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا روما سنة  
الذي الحظ وجود خطأ في األعياد الثابتة بسبب أ  التقويم اليولياني الشمسي بنقص عن التقويم   1582

فعمل على   16خر الفر  أيام حتى أوأ 10ثانية وأصبح هذا القرق   14دقيقة ،  11القبطي الشعري 
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تصحيحه ، وهو ما عرف فيما بعد بالتعدبل الغريغوري أوالتقويم الغريغوري الذي عمل بمقتضاه الغرب إلى  
 يومنا هذا . 

 التقويم الغريغوري  
الحظ البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا روما أختالف موعد األعياد الثابتة ناتج من استخدام التقويم 

م ، بما قدر بعشرة أيام ،   325كا  في أيام مجمع نيقية الذي أساسه التقويم القبطي سنة  اليولياني عما
م   325برمهات في أيام مجمع نيقية سنة  25مارس )أزار( الموافق  21أل  االعتدال الربيعي بعد أ  كا  

أقروا ليس م . فلجأ لعلماء الالهوت ليعرف السبب ف1825مارس )أزار( في سنة  11أصبح يقع في يوم 
لديهم سبب الهوتي أو كنسي أل  األمر يرجع إلى الفلك ، فرجع لعلماء الفلك والسيما الفلكيا  ليليوس 

Lilius  وكلفيوسCalvius  فعللوابأ  السبب مرجعه إلى أ  األرض تستغرق في دوراتها حول الشمس دورة
ما كا  يحسب في التقويم اليولياني  ثانية ، بين 46دقيقة ،  48ساعات ،  5يومًا،  365واحدة ما يساوي 

ثانية ، ويتجمع هذا الفرق   14دقيقة ،  11ساعات ، فقط أي بفرق يساوي   6يومًا،   365
م إلى  1825م إلى سنة  325سنة . وهذه األيام تجمعت منذ مجمع نيقية سنة  128م ونًايومًاواحدًاكل 

 عشرة أيام .  
الخطأ ، فقرر علماء الفلك أجراء هذا التعديل : بأ  نام الناس   ولما استقر البابا غريغوريوس على عالج هذا

أكتوبر لتالفي العشرة أيام التي تجمعت من أيام  15أكتوبر استيقظوا صباح اليوم التالي على أنه  5ليلة 
مجمع نيقية . كما ننام نحن عند ضبط الساعة الصيفية بإرجاع الساعة إلى الخلف ونعود ننام لنرد الساعة 

  3أخرى عند بدء التوقيت الشتوي . كما وضعت قاعدة لضما  عدم زيادة هذه األيام في المستقبل بحذف  مرة
سنة كبيسة حسب التقويم اليولياني الذي   100سنة تحتوي على  400سنة أل  كل  400أيام من كل 

 يحسب السنة الرابعة كبيسة بال قيد أو شرط .  
أما التقويم الغريغوري فقرر عدم احتساب سنة القر  " التي تحتوي على الصفرين من اليمين في األحاد 

"أربعمائة" بدو  باقي ، وعلي ذلك  400والعشرات " أنها كبيسة ما لم تقبل هذه السنة القرنية القسمة على 
 1800،  1700، أما السنوات  كبيسة في كال من التقويم اليولياني والغريغوري  2000،   1600تكو  سنة  

 ، فتكو  كبيسة في التقويم اليولياني وتكو  بسيطة في التقويم الغريغوري .  1900، 
سنة . كل وهذا   400معنى ذلك أ  ي و  هناك فرق بين التقويم اليولياني والتقويم الغريغوري ثالثة أيام كل 

 ى ما كا  عليه أيام مجمع نيقية . لضما  رجوع االعتدال الربيعي وكذلك األعياد الثابتة إل 
يناير حسب تقويمهم   7ديسمبر . وأما عند الشرق  25هذا هو السبب الذي جعل عيد الميالد عند الغرب 

يوًما وسوف يزداد هذا الفرق في    13اليولياني . وجدير بالذكر ا  هذا الفرق قد أصبح إلى يومنا هذا 
 المستقبل فماذا يفعل الغرب ؟!؟!؟!  

كيهك كل ثالث سنوات وذلك في السنوات البسيطة أي التي   29أما نحن األقباط فنعيد بالتقويم القبطي ليلة 
بدو  باقي فنعيد ليلة   4.ثم في السنة الرابعة التي تقبل القسمة على  3وي و  الباقي  4تقبل القسمة على 
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 29أشهر كاملة من عيد البشارة  كيهك لتكو  فترة الحمل الفعلية بالسيد المسيح ثابتة وهي تسعة 28
يوًما" حسب تقويمنا القبطي ويوافق هذا التاريخ ما يوافق من  275برمهات حتى موعد عيد الميالد وهي "

سنة مما يجعله يرحل اليوم   128هذين التقويمين أل  من شأ  هذا األختالف أ  يحدث يوًما كامال كل  
 ال . المقابل له في التقويم الغربي يوم واحد كام

  29هي عشية العيد ويقرأ في القداس مساًءقراءات  28يناير" تكو  ليلة 7كيهك" 28فإذا جاء عيد الميالد 
كيهك ، حتى   29يناير" هو العيد ويقام فية القداس صباجا ويقرأ فيه أيضا قراءات  8" 29كيهك وي و  يوم 

 كيهك .  28يناير تقرأ فصول   6كيهك "  27لو كا  يوم أحد ، وفي البرامو  
كيهك وال تقرأ فصول األحد الخامس ألنها تتكرر وال تناسب   30كيهك يوم أحد تقرأ فصول  30إذا جاء يوم 

 ثاني أيام العيد . 
 عيد الميالد المجيد مناسباته : 

عيد الميالد المجيد .وذلك في السنوات البسيطة التي تقبل القسمة على أربعة وي و  هناك باقي وي و    29
أيام . أما في السنوات الكبيسة والتي تقبل القسمة على أربعة بدو  باقي . في و    5م شهر النسي  عدد أيا

أيام . وذلك حتى تظل مدة الحمل بالسيد المسيح ثابتة   6كيهك ، أل  شهر النسي ي و   28عيد الميالد يوم 
برمهات وعيد الميالد ، وهذا   29يوًما ( وهى فترة الحمل الطبيعية وهى الفترة بين عيد البشارة    275وهى )  

 "  يتكرر كل أربعة سنوات قبطية وال دخل لنا بالتقويم الميالدي اليولياني أو الغريغوري .
 تاريخ ميالد السيد المسيح  "

+ تم تحديد حوادث ميالد السيد المسيح وحياته ، تبعا لتاريخ الدولة الرومانية ، التي كانت تسيطر على 
 ذلك الوقت . ومنها حدد المسيحيين تاريخهم ، ابتداء بمولد السيد المسيح . األمة اليهودية في 

 + كا  التقويم الروماني يقوم على أساس تأسيس مدينة روما .  
 + أعلن المسيحيو  األوائل هذا التقويم الخاص بهم بعد انتهاء االضطهاد الروماني .  
ديونيسيوس اكسسجونوس أو ديونيسيوس اكسسيفوس  + في بداية القر  السادس نادى الراهب الروماني " 

الس يثي " بوجوب ا  ي و  بداية التقويم الرماني على أساس ميالد السيد المسيح وليس على تأسيس مدينة  
 روما كما كا  متبعا .  

 م في استخدام التقويم الميالدي .  532+ نجحت دعوة الراهب ديونيسيوس وبدأ العالم المسيحي منذ عام  
 تاريخ ديونيسيوس   + 
 م .   1لتأسيس مدينة روما ، وأعتبرها سنة  573+ وضع تاريخ ميالد السيد المسيح أنه كا  سنة  
+ أكتشف الباحثو  أ  تقويم ديونيسيوس به خطأ حوالي أربعة سنوات الحقة ، أي أ  تاريخ ميالد السيد  

به العمل مدة طويلة وكو  ارتبطت به البالد ،  المسيح ي و  قبل هذا التاريخ بأربعة سنوات ، ولكن ألنه جرى 
 وأ  تغيير هذا التاريخ قد يسبب ارتباكا أو بلبلة ، فأكتفوا بتصحيحه دينيًا، وظل ساريا إلى اليوم . 

 الحقائق التي أستند عليها الباحثو  في تصحيح تقويم ديونيسيوس : 
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ق م ، وكو  أ     4انية التي تقابل روم 750حدد المؤرخ اليهودي يوسيفوس موت هيرودس بسنة  - 1
 رومانية .   750أو أوائل سنة  749يسوع ولد في أيام هيرودس في و  ولد أوأخر سنة  

حسب بشارة القديس لوقا أ  السيد المسيح بدأ خدمته الجهارية في السنة الخامسة عشر من ح م  2
ث كا  عمر يسوع ثالثو  سنه وقتئذ  رومانية ، وحي 765طيباريوس قيصر الذي ح م الدولة الرومانية سنة  

 ق م .   4رومانية أي  750. في و  ميالد يسوع سنة  
قرر بعض المؤرخين القدامى مثل سافيروس سالبيشيوس ، وني ونورس كاليستوس ، أ  ميالد السيد المسيح   3

رومانية في و    792كا  قبل مقتل اإلمبراطور الروماني " يوليوس قيصر " بأثنين وأربعين سنة الذي كا  سنة  
 " ق م .وفقا لما وضعه ديونيسيوس . 4رومانية ، أي  750ميالد يسوع سنة 

 تذكار شهداء أخميم "  
بعد أ  صدرت مراسيم اضطهاد دقلديانوس ، قام إريانوس والي أنصنا بجولة في الصعيد األعلى ليشرف  

االنتقامية وصل إلى أخميم وتصادف وصوله في بنفسه على تنفيذ أوامر اضطهاد المسيحيين ، وفي جولته 
عيد الميالد ، وكا  الشعب مجتمًعا في الكنيسة ومعهم األنبا أباديو  أسقف أنصنا الذي صحبه معه  

إريانوس ، وكا  األسقف يعظهم ويشجعهم ب لمات النعمة أل  أسقفهم أوضاكيوس كا  قد تنيح قبل ذلك 
 بقليل . 

مجتمعين في الكنيسة ولم يهبُّوا الستقباله ثار وغضب ، وقام ومعه عدد كبير  ما علم إريانوس أ  المسيحيين
من الجند وظل وا يقتلو  المسيحيين داخل الكنيسة حتى جرى الدم من الكنيسة إلى أزقة المدينة . وما أ  

ن إيمانهم  سمع الناس في القرى والبلدا  المجاورة بخبر هذه المذبحة حتى سارعوا بالحضور إلى أخميم معلني
، وازدحموا حول إريانوس . وكا  اآلباء واألمهات يتسابقو  فرحين قائلين: "نحن ماضو  إلى ملكوت  

السماوات" ، وكانوا يقدمو  أوالدهم للسيف ويشجعونهم بقولهم: "ال تخافوا فما هي إال برهة وتمضو  إلى 
 العريس السماوي" .  

، هذا وقد بلغ عدد الذين استشهدوا في أخميم ثمانية آالف   وقد استمرت تلك المذبحة ثالثة أيام متوالية
ومائة وأربعين شهيًدا ، وُدِفنت أجسادهم في دير الشهداء بأخميم . وتحتفل الكنيسة بتذكار استشهادهم أيام  

 كيهك واألول من طوبة . 30و   29
 .  190االستشهاد في المسيحية ، صفحة 

 "  الشهداء بأخميم . ومعه صلواتهم تكو  معنا آمينفائق إدوارد رياض ، دير 
 

ملوك طرسييوس والجزائر، يقدمو  له هدايا، ملوك العرب وسييبا، يقربو  له  "  -(:8:    71مزمور العشييية )مز  
 "  العطايا. هلليلويا

 : ال لوك تاسور    م  ون طه ه ا  ال إش قة طزي قة اطر ور مزمور عشية
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 -(:38-23:3لوإنجيل العشية )
 و لما ابتدا يسوع كا  له نحو ثالثين سنة و هو على ما كا  يظن ابن يوسف بن هالي.  -23 " 
 بن متثات بن الوي بن ملكي بن ينا بن يوسف.   -24 
 بن متاثيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلي بن نجاي.   -25 
 بن ماث بن متاثيا بن شمعي بن يوسف بن يهوذا.  -26 
 ن ريسا بن زربابل بن شالتيئيل بن نيري.بن يوحنا ب  -27 
 بن ملكي بن ادي بن قصم بن المودام بن عير.  -28 
 بن يوسي بن اليعازر بن يوريم بن متثات بن الوي.  -29 
 بن شمعو  بن يهوذا بن يوسف بن يونا  بن الياقيم.   -30 
 بن مليا بن مينا  بن متاثا بن ناثا  بن داود.   -31 
 بن بوعز بن سلمو  بن نحشو . بن يسى بن عوبيد  -32 
 بن عميناداب بن ارام بن حصرو  بن فارص بن يهوذا.   -33 
 بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم بن تارح بن ناحور.  -34 
 بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح.   -35 
 بن قينا  بن ارفكشاد بن سام بن نوح بن المك.  -36 
 بن متوشالح بن اخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينا .  -37 
 " بن انوش بن شيت بن ادم ابن هللا -38 

: يسب اطرسلح ب ط س ، واط   ي/تذس بأيه إها هللا  فإها هللا ص ق إه/ً  آلدث ط/ص ا ياا مه/   آدث إنجيل عشية
 موالدًا هلل 

يعيش وُيعطى له، من ذهب أرابيا، ويصيييييييييلو  من أجله كل حين، ويباركونه   "  -:(15:   71مز  )مزمور باكر 
 " فى كل يوم. هلليلويا

 : ال عل  وي اله  ا ذهب شب ال إش قة طذ ا   اطر ور مزمور باكر
 

 -(:17-14:1يوإنجيل باكر )
 و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا.   -14 " 
 يوحنا شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ا  الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كا  قبلي.   -15 
 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة.  -16 
 " طي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صاراال  الناموس بموسى اع -17 

: الاط لر  ص ق جس ًا وحل ه //  )ت /س مخ  جس ًا ه // ( وقمي/     ه فذو حمً  وط  فس  زود، وط ا هو إنجيل باكر
 طه  ل اطر    
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  -(:4:2-1:1عبالبولس )
 (14-1:1عب)
 هللا بعدما كلم االباء باالنبياء قديما بانواع و طرق كثيرة.  -1 "
 كلمنا في هذه االيام االخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين. -2 
الذي و هو بهاء مجده و رسم جوهره و حامل كل االشياء ب لمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا   -3 

 ي يمين العظمة في االعالي. لخطايانا جلس ف
 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 اكو  له ابا و هو ي و  لي ابنا. -5 
 و ايضا متى ادخل الب ر الى العالم يقول و لتسجد له كل مالئكة هللا.  -6 
 عن المالئكة يقول الصانع مالئكته رياحا و خدامه لهيب نار.  و -7 
 و اما عن االبن كرسيك يا هللا الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. -8 
 احببت البر و ابغضت االثم من اجل ذلك مسحك هللا الهك بزيت االبتهاج اكثر من شركائك.  -9 
 و انت يا رب في البدء اسست االرض و السماوات هي عمل يديك.   -10 
 هي تبيد و لكن انت تبقى و كلها كثوب تبلى.   -11 
 و كرداء تطويها فتتغير و لكن انت انت و سنوك لن تفنى.  -12 
 ثم لمن من المالئكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.   -13 
 " رواحا خادمة مرسلة للخدمة الجل العتيدين ا  يرثوا الخالص.اليس جميعهم ا -14 
 (4-1:2عب)
 لذلك يجب ا  نتنبه اكثر الى ما سمعنا لئال نفوته. -1  "
 النه ا  كانت الكلمة التي تكلم بها مالئكة قد صارت ثابتة و كل تعد و معصية نال مجازاة عادلة. -2 
 فكيف ننجو نحن ا  اهملنا خالصا هذا مقداره قد ابتدا الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا. -3 
 " شاهدا هللا معهم بايات و عجائب و قوات متنوعة و مواهب الروح القدس حسب ارادته -4 

 هللا  لر/  فس إه/ه ث ج له واق ً  ط ل شس  ) حتس ياث ياا اطر  (  -1: البولس
 يا  إ تل ن انها عا اطر ئ    - 2     
 تا يا طرا يذرل ه ا اط  ص اط   متس به اطرسلح  - 3     

 
 -(:17-12: 1بط2  )الكاثولي و

 لذلك ال اهمل ا  اذكركم دائما بهذه االمور و ا  كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -12 " 
 و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المس ن ا  انهض م بالتذكرة.  -13 
 عالما ا  خلع مس ني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا.  -14 
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 فاجتهد ايضا ا  تكونوا بعد خروجي تتذكرو  كل حين بهذه االمور.   -15 
 الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته.   -16 
امة و مجدا اذ اقبل عليه صييوت كهذا من المجد االسيينى هذا هو ابني الحبيب النه اخذ من هللا االب كر   -17 

 "  الذي انا سررت به
: إست ر اًل طل/ما  اطء طء  اطر  ق طذ  فس اط وطج ي   ه/  اطم  ج باار  مول الال م ل من مذ ا م فس الكاثولي و  

جل/ ، فذل ب   من يت س  ويتواضع هذ ا كل ح ا هذ ه اء وقال إش قة ط اوقة إهر ل وص    اطرسلح اط   ت س  ء
 اط كل يذرل خ ص/    م يا  م ضً  ه/  اطر   واط اا   اطتس طلرسلح اطرت س   

  -(:32-26:13أعاإلبركسيس )
 ايها الرجال االخوة بني جنس ابراهيم و الذين بينكم يتقو  هللا الي م ارسلت كلمة هذا الخالص. -26 "
ال  الساكنين في اورشليم و رؤساءهم لم يعرفوا هذا و اقوال االنبياء التي تقرا كل سبت تمموها اذ   -27 

 ح موا عليه. 
 طس ا  يقتل. و مع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيال  -28 
 و لما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة و وضعوه في قبر.  -29 
 و لكن هللا اقامه من االموات.   -30 
 و ظهر اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم الذين هم شهوده عند الشعب.  -31 
 "  و نحن نبشركم بالموعد الذي صار البائنا -32 

 -: يت لم عا  وي اطرسلح  صلو/ً  ودف/ه فس ء ا  ط ا    ع ء  ه ا ب طت س :اإلبركسيس
 اطصل ب فس اطر ود يا  ظل -2  هو وط  طذ ا   -1

   -ظل اطصل ب فس اطر ود:
 اطرا ه    اطر ور إش قة ءالث اطرسلح  -1
 هو وط  وسط ح واي ي ت بح    -2
 هو  افوض ال  ك ن طه   متس إطس خ صته وخ صته طم تم له   -3 
 متس طه قع ة  ت  يا هم قع ة غ/م وهو حرل هللا   -4 

   يوا ياعون اط ااح اطر  ة طلتم  م طلذلكل -:رعاة متبدين
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                    اليوم الثالثون من شهر كيهك

 ثاني أيام عيد الميالد المجيد 

 نياحة أبو يحنس قمص شيهات

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 قراءات ثانى يوم الميالد المجيد

 
 القراءات:

 
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (1:  71مز )
 (23-15:12)مت

 (18,9: 71مز)
 (46-41:22)مت
 (1:5-19:4)غل

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (4:5-15:4يو1)
 (43-36:13)أع

 (17,16: 71مز)
 (13-1:1)يو

 
 -(:13-1:1يوإنجيل القداس )

 في البدء كا  الكلمة و الكلمة كا  عند هللا و كا  الكلمة هللا.  -1  " 
 هذا كا  في البدء عند هللا. -2 
 كل شيء به كا  و بغيره لم ي ن شيء مما كا . -3 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه.  -5 
 كا  انسا  مرسل من هللا اسمه يوحنا. -6 
 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. -7 
 لم ي ن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
 كا  النور الحقيقي الذي ينير كل انسا  اتيا الى العالم.  -9 
 و  العالم به و لم يعرفه العالم.كا  في العالم و ك -10 
 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله.  -11 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ا  يصيروا اوالد هللا اي المؤمنو  باسمه.   -12 
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 "الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من هللا -13 
    اطرسلح الهو  لر  هللا اءنطس اط   ت س  طل  ل/  موالدًا هللال : يا  فله منطل  اطسإنجيل القداس
 هو اطروطود  ا هللا طلكون يوقًا  إي  ل اطم ار:

 
فلي ن اسيمه مباركًاإلى األبد، وقبل الشيمس يدوم اسيمه، وتتبارك   "  -(:17,16:  71مزمور إنجيل القداس )مز

 " هلليلويابه جميع قبائل األرض، وكل األمم تمجده. 
: التتب قك به جرلع قب ئل اءقضال ففله صاي  مه/   هلل الفللكا إسره  ب ق ً  إطس اءه ال  ا مجل ت س ه مزمور القداس

 اط   به صاي  مه/   هلل  
 

 كيهك 30   -السنكسار:
 نياحة القديس يوأنس قمص شيهيت  "

الذي لما رسم قمصا على دير القديس مقاريوس  في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا يوأنس قمص شيهيت ، 
واسييتضيياءت البرية به وصييار أبا لكثير من القديسييين ، منهم األنبا جاورجة واألنبا أبرآم الكوكبين العظيمين ، 
واألنبا مينا أسييييقف مدينة تمي ، واألنبا زخارياس ، وكثيرو  غيرهم . الذين صيييياروا سييييببا في خالص نفوس  

وعظم تقواه ، كا  عندما ينأول الشيييعب يعرف الخاطئ من غيره ، ومرات كثيرة كا  يعاين كثيرة ، ولكثرة ورعه 
السييد المسييح والمالئكة تحيط به على المذبح ، ونظر مرة أحد القسيوس يييييييييي وكا  سييئ السيمعة يييييييييي أتيا إلى 

لرب من الهي ل  الكنيسية ، واألرواح الشيريرة محيطة به ، فلما وصيل هذا القس إلى باب الكنيسية ، خرج مالك ا
وبيده سييف من نار ، وطرد عنه األرواح النجسية ، فدخل القس ولبس الحلة الكهنوتية ، وخدم وناول الشيعب 
األسرار المقدسة ، ولما انتهي وخلع ثياب الخدمة ، وخرج من الكنيسة ، عادت إليه تلك األرواح كاألول ، هذا 

رفهم انه ال فرق في الخدمة بين الكاهن الخاطئ وغير الخاطئ ما قاله القديس األنبا يوأنس لَلخوة الرهبا  ليع
ألنه ألجل أمانة الشييييعب يتحول الخبز والخمر إلى جسييييد المسيييييح ودمه األقدسييييين ، وقال لهم مثال على ذلك 
بقوله " انه كما إ  صييييورة الملك تنطبع على الخاتم المصيييينوع من الحديد أو الذهب ، والخاتم واحد ال يتغير ، 

لكهنوت واحد مع الخاطئ والبار ، والرب هو الذي يجازي كل واحد حسب عمله ، وقد قاسي هذا القديس كذلك ا
شييييييدائد كثيرة ، وسييييييباه البربر إلى بالدهم ، وقضييييييى هناك عدة سيييييينوات لقي فيها الهوا  ، وقد التقي هناك 

رؤييا بيوم انتقياليه ، جمع  بيالقيديس صيييييييييموئييل رئيس دير القلمو  ، وبنعمية هللا عياد إلى ديره ، ولميا علم في  
األخوة وأوصاهم بحفظ وصايا الرب ، والسير في طريق اآلباء القديسين ، ليشاركوهم النصيب الصالح والميراث  
في ملكوت السيموات ، وبعد قليل مرض ، فابصير كا  جماعة من القديسيين قد حضيروا ألخذ روحه ، ثم اسيلم 

، ولشيييدة محبتهم له واعتقادهم في قداسيييته ، احتفظوا بقطع من    الروح بيد الرب ، فحمله األخوة إلى الكنيسييية
كفنه ، وكانت واسطة شفاء أمراض كثيرة وعاش هذا االب تسعين سنة ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما  

 " أبدًيا آمين .
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 م قيور(   ا  ءاة وقعه  يل ح  اطم  ج مهو  ا/ج )اءيب  يؤايج( ءرص شددد ذ   )قسدددم ءرصدددً  علس ديا اطم  ج 
ك ن ع/    ي/ ول اط دددددددد ب   اح اط  طئ  ا غ اه  و  ن  ااي  ء اة    يا اطسدددددددد   اطرسددددددددلح واطر ئ   تالط به  
علس اطر بح  ومقاد اطاب قوي  عا ءسدددلج خ طئ تالط به اط دددل ط ا وط ا تأت  اطر ئ   وتااد اط دددل ط ا ح /ر   

 ب اط     وخاوجه  ا اط /لسددددد  تالط به اط دددددل ط ا   يل   ف ددددداح  ي خل ط     اءسدددددااق اطرم سددددد   و/   خلع  ل
طإلخوة ميه ال فاق ف  اط     ه ا اط  ها اط  طئ وغ ا اط  طئ  وء سددد  ه ا اطم  ج شددد ائ   ء اة وسدددب ه اط ا/ا  
سددد/واي وه/ ك تم هل  ع اطم  ج صدددروئ ل قئلج ديا اطملرون  وع/    دي  سددد ع  يل حته مبصدددا  أن جر ع   ا  

  س ا ء  حضاوا ءخ  قوحه  و  ي  ءاع   /ه واسا  ش    طا ااض اطم  
 

 راجع تفسير القراءات في قطمارس األحد 
 تحت عنوا  ثاني أيام عيد الميالد المجيد 

  (16:3ت 1ال )عظيم هو سيييير التقوي هللا ظهر في الجسييييد ل ص ءاا اي ه ا اط وث  ركا تل لصددددددذ  ف  اآل   ال
 يا  فله صوقة طر  ف له اطرسلح هت س ه  قمص شيهيت يؤانسواءيب  

 
اللهم إعِط ح ميك للمليك، وعيدليك البن المليك، ليح م لشيييييييييعبيك بيالعيدل،     "  -(:1:    71مزمور العشييييييييييية )مز 

 "   ولفقرائك بالح م. هلليلويا
اطرز وق الاطلذم معط حكرك : إش قة ءن اطرسلح هو إها داود اطرلك، فب طت طس هو اطرلك يسرع فس  مزمور عشية

 طلرلك   طلاكم ط عبك ب ط  لال 
 

 -(:23-15:12متإنجيل العشية )
 فعلم يسوع و انصرف من هناك و تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا.   -15 " 
 و اوصاهم ا  ال يظهروه.  -16 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل.  -17 
 سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر االمم بالحق. هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي   -18 
 ال يخاصم و ال يصيح و ال يسمع احد في الشوارع صوته.  -19 
 قصبة مرضوضة ال يقصف و فتيلة مدخنة ال يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة.   -20 
 و على اسمه ي و  رجاء االمم.  -21 
   االعمى االخرس تكلم و ابصر. حينئذ احضر اليه مجنو  اعمى و اخرس فشفاه حتى ا -22 
 "  فبهت كل الجموع و قالوا العل هذا هو ابن داود -23 

 "تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعًا".: يا  فله اطرسلح اط   متس طل  س إنجيل عشية
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"أضع روحى   واءهم  ا اط     اط س  ، اط     اط   ل طا ل ت/  اطتس فس ي ب ط ال  ط طك يسرع فس اني  ل
 "إبن داود". ويسرع ميه عليه فيخبر األمم بالحق" 

 يا  فله اطرسلح اط ي متس ط     اطب اي  إذًا  إي  ل اط  ل :
 

ويسيييييييجد له جميع ملوك األرض، وكل األمم تتعبد له، وتمتلئ األرض كلها،  "  -:(18,9:  71مز)مزمور باكر 
 "  من مجده. هلليلويا

 ال  األمم تتعبد له ويسجد له جميع ملوك األرض. وكل: اطرسلح هو اطاب واط ل خ ضع طُه المزمور باكر
 

 -(:46-41:22متإنجيل باكر )
 و فيما كا  الفريسيو  مجتمعين سالهم يسوع.  -41 " 
 قائال ماذا تظنو  في المسيح ابن من هو قالوا له ابن داود.  -42 
 قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائال.   -43 
 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك.  -44 
 نه.فا  كا  داود يدعوه ربا فكيف ي و  اب  -45 
 "  فلم يستطع احد ا  يجيبه ب لمة و من ذلك اليوم لم يجسر احد ا  يساله بتة -46 

: اطرسلح هو اطاب، هو إها هللا اط   متس طل ضع مع ائه ومع ا   /لسته م  اط ل ط ا واطروي تا  إنجيل باكر
 قجلله 

 
 -(:1:5-19:4غلالبولس )

 (31-19:4غل)
 يا اوالدي الذين اتمخض ب م ايضا الى ا  يتصور المسيح في م.   -19 " 
 و لكني كنت اريد ا  اكو  حاضرا عندكم اال  و اغير صوتي الني متحير في م.  -20 
 قولوا لي انتم الذين تريدو  ا  تكونوا تحت الناموس الستم تسمعو  الناموس.  -21 
 فانه م توب انه كا  البراهيم ابنا  واحد من الجارية و االخر من الحرة.   -22 
 لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد و اما الذي من الحرة فبالموعد. -23 
   احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. و كل ذلك رمز ال  هاتين هما العهدا  -24 
 ال  هاجر جبل سيناء في العربية و لكنه يقابل اورشليم الحاضرة فانها مستعبدة مع بنيها.   -25 
 و اما اورشليم العليا التي هي امنا جميعا فهي حرة.   -26 
النه م توب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد اهتفي و اصرخي ايتها التي لم تتمخض فا  اوالد   -27 

 الموحشة اكثر من التي لها زوج. 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالثون من شهر كيهك( 

 

 
412 

 و اما نحن ايها االخوة فنظير اسحق اوالد الموعد.  -28 
 و لكن كما كا  حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح ه ذا اال  ايضا.   -29 
 لكن ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية و ابنها النه ال يرث ابن الجارية مع ابن الحرة.  -30 
 "  اذا ايها االخوة لسنا اوالد جارية بل اوالد الحرة. -31 
 (1:5غل)
 "فاثبتوا اذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها و ال ترتب وا ايضا بنير عبودية -1"

 أ  يتصور المسيح في م"   "يا أوالدى الذين أتمخض ب م إلى: اطرسلح ش هذ/  وت س  ط/  ذه ويتصوق ف /   البولس
 و/ه صاي  موالد  وع  يظ ا إساق  "إثبتوا إذًا فى الحرية التى قد حررنا بها المسيح"وي ا /  اطااي  

 
 -(: 4:5-15:4يو 1الكاثولي و  )

 (21-15:4يو1)
 هو ابن هللا فاهلل يثبت فيه و هو في هللا. من اعترف ا  يسوع   -15 " 
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا هللا محبة و من يثبت في المحبة يثبت في هللا و هللا    -16 

 فيه. 
 بهذا تكملت المحبة فينا ا  ي و  لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم ه ذا نحن ايضا.   -17 
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج ال  الخوف له عذاب و اما من خاف    -18 

 فلم يتكمل في المحبة. 
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال.  -19 
احد اني احب هللا و ابغض اخاه فهو كاذب ال  من ال يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ا  ا  قال  -20 

 يحب هللا الذي لم يبصره.
 "   و لنا هذه الوصية منه ا  من يحب هللا يحب اخاه ايضا.  -21 
 (4- 1:5يو1)
 نه ايضا. كل من يؤمن ا  يسوع هو المسيح فقد ولد من هللا و كل من يحب الوالد يحب المولود م -1 ال
 بهذا نعرف اننا نحب اوالد هللا اذا احببنا هللا و حفظنا وصاياه. -2 
 فا  هذه هي محبة هللا ا  نحفظ وصاياه و وصاياه ليست ثقيلة.  -3 
 ال ال  كل من ولد من هللا يغلب العالم و هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا -4 

 ي ون علس صوقة اطرسلح  إن   ت/  ف  اطرسلح وذطك بأن يء   ف  اطراب   اط   وطلكون:
اطت سددددددددددد   اط ي اط وث هو   ي  م  ث ع   اطر  د اطر    وط ا يات ل فله ه  ا  ء  ج صددددددددددد ق تا لمً  ط ا  ي ه ا  

سددددد ا اطب دددددا ء  سددددد ا، اط ي ج ل  ا  ايم اطر  طل  اطت    ن هذ  سدددددب   شدددددل ط ا، ء  سددددد  هل   قنة ب طقل       
 وطرا؟ طإل /س ع ا 
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 : إست ر اًل طل وطج يا  فس اط   وطلكون   ذا حصل/  علله  ا اطت س :  الكاثولي و  
 يغلب اط  طم   -3هللا     يوط   ا   -2مي/  يء   فس هللا وهللا يء   ف /        -1
 

  -(:43-36:13أعاإلبركسيس )
 ال  داود بعدما خدم جيله بمشورة هللا رقد و انضم الى ابائه و راى فسادا.  -36 " 
 و اما الذي اقامه هللا فلم ير فسادا.  -37 
 فلي ن معلوما عندكم ايها الرجال االخوة انه بهذا ينادى لكم بغفرا  الخطايا.   -38 
 بهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا ا  تتبرروا منه بناموس موسى.  -39 
 فانظروا لئال ياتي علي م ما قيل في االنبياء.  -40 
 اعمل في ايام م عمال ال تصدقو  ا  اخبركم انظروا ايها المتهاونو  و تعجبوا و اهلكوا النني عمال -41 

 احد به.
 و بعدما خرج اليهود من المجمع جعل االمم يطلبو  اليهما ا  ي لماهم بهذا الكالم في السبت القادم.   -42 
و لميا انفضييييييييييت الجمياعية تبع كثيرو  من اليهود و اليدخالء المتعبيدين بولس و برنيابيا الليذين كيانيا    -43 

 " نهم ا  يثبتوا في نعمة هللاي لمانهم و يقنعا
: إست ر اًل طل وطج واط   وطلكون يا  ه/  من اطرسلح ج   طغ اان خا   ي  وت ايا  ل  ا يؤ ا به، ءن  اإلبركسيس

 اط/  ور ع ز عا ذطك  
 
 

(  ف طاب 16:3تس 1ي  ه فس ه ه اء   العظلم هو سا اطتمو  هللا ظذا فس اط س ال ) ملخص قراءات هذا اليوم
مخ  طه جس ًا طل ا /  حل ته فل  س ط ل ت/  وي   ي  طل /وة هلل، ويغلب اط  طم وي اقي  ويص ا علس صوقته و/ذ ا 

  بموته هل بال ة اطرسلح اط    ال  فله  يال  فس تمو   سا تمو  انيس ن اطرسلاس طلج ميه ي/   اطوص  
( فلااقه  ا ع ود   اط  طم وه ه هس اطغلب  20:2)غل
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                                اليوم األول من شهر طوبه
 شهادة القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشية: 
 إنجيل العشية: 
 مزمور باكر: 
 إنجيل باكر: 

 البولس:
 

 (13-10: 5مز)
 (33-24:10)مت

 (19,18: 33مز)
 (26-20:12)يو

 (12:12-16:11كو2)

 الكاثولي و :    
 اإلبركسيس: 
 داس:قال مزمورإنجيل

 إنجيل القداس:
 

 (10:2-25:1بط1)
 (2:7-1:6)أع

 (5,3: 20مز)
 (20-1:10)لو

 
  -:(20-1:10لو) إنجيل القداس

و بعد ذلك عين الرب سبعين اخرين ايضا و ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة و موضع   -1  "
 حيث كا  هو مزمعا ا  ياتي.

 فقال لهم ا  الحصاد كثير و لكن الفعلة قليلو  فاطلبوا من رب الحصاد ا  يرسل فعلة الى حصاده. -2 
 اذهبوا ها انا ارسلكم مثل حمال  بين ذئاب.  -3 
 ال تحملوا كيسا و ال مزودا و ال احذية و ال تسلموا على احد في الطريق.  -4 
 و اي بيت دخلتموه فقولوا اوال سالم لهذا البيت. -5 
 فا  كا  هناك ابن السالم يحل سالم م عليه و اال فيرجع الي م. -6 
و اقيموا في ذلك البيت اكلين و شاربين مما عندهم ال  الفاعل مستحق اجرته ال تنتقلوا من بيت الى  -7 

 بيت. 
 و اية مدينة دخلتموها و قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. -8 
 و اشفوا المرضى الذين فيها و قولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت هللا.  -9 
 بلوكم فاخرجوا الى شوارعها و قولوا.و اية مدينة دخلتموها و لم يق  -10 
 حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم و لكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت هللا.  -11 
 و اقول لكم انه ي و  لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة.   -12 
ه لو صنعت في صور و صيدا القوات المصنوعة في ما ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا الن -13 

 لتابتا قديما جالستين في المسوح و الرماد. 
 و لكن صور و صيدا ي و  لهما في الدين حالة اكثر احتماال مما لكما.  -14 
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 و انت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية.   -15 
 يرذلكم يرذلني و الذي يرذلني يرذل الذي ارسلني.الذي يسمع منكم يسمع مني و الذي  -16 
 فرجع السبعو  بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.  -17 
 فقال لهم رايت الشيطا  ساقطا مثل البرق من السماء.  -18 
 ها انا اعطي م سلطانا لتدوسوا الحيات و العقارب و كل قوة العدو و ال يضركم شيء.   -19 
 " ن ال تفرحوا بهذا ا  االرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ا  اسماءكم كتبت في السماواتو لك -20 

 إي  ل اطم ار:
عا إقسدددد طل  اطسددددب  ا قسددددواًل، ف ل اآلب   اط يا يات ل هذم اط وث هم إ    شددددر  سدددد   ا اط ددددر  سدددد  اطسددددبع مو  ا  

 اط /لس  اطسب  ا قسواًل  وهللا مقسل اط ل طلكانوا ويؤسسوا 
وهللا يؤسدج ه ا اطرل وي هواسدا  هؤال  اطاسدل واط در  سد   وه ا اطرل وي =  قولوا لهم قد إقترب منكم ملكوت هللا

 رلك فله اطرسدددددددددددددلح علس ءلوب اطرؤ / ا ف  فاح ط قدًا اطرلك اطم  م اط ي إسدددددددددددددت    اط/ ر طويً  مي إهللج، هل  
سيييتكو  لصيييور وصييييدا راحة في الدينونة أكثر مما   م ل     واضددددد ً  إهللج تا  مء اث اطرؤ / ا  وي  ويل  ا ال

 .قولوا أواًل السالم لهذا البيتوهؤال  اطاسل طذم سلا ن من   اوا اطس ث   لرافضي اإليما 
 

أدركته ببركات صيييالحك، ووضيييعت على رأسيييه إكلياًلمن حجر كريم،  "  -:(5,3:  20مز)  مزمور إنجيل القداس
 " مجدًاوبهاًءعظيمًاجعلت عليه. هلليلويامجده عظيم بخالصك، 

ك ن وجه إسدددددا  يور  ر ك وقمي  =  أدركته ببركات صيييالحك.. مجدًا وبهاًء عظيمًا جعلت عليه   ز وق اطم ار:
هللا معاس إسدددا  يور    ًا إذ  اه حكر  وصددد/ع  = وضييعت على رأسييه إكلياًل من حجر كريماطسدددرواي   توح    

هللا  ر   قسدددددله وي ا ذم  ذ ب  وسدددددط اط/ ر  المي   = مجده عظيم بخالصيييكع  ئب وآ  ي عظلر  ف  اط ددددد ب  
 ( 30:2صم1مكاث اط يا  كا وي/  واط يا  اتماوي/   صغاونال )

 
 طوبة 1  -السنكسار:

 إستشهاد القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة "  
الذي شيهد عنه لوقا في  في مثل هذا اليوم إسيتشيهد القديس اسيتفانوس رئيس الشيمامسية وأول الشيهداء . هذا 

سييفر أعمال الرسييل بقوله " وأما اسييتفانوس فإذ كا  مملوءا إيمانا وقوة كا  يصيينع عجائب وآيات عظيمة في  
الشييعب " فحسييده اليهود وأختطفوه وأتوا به إلى مجمعهم " وأقاموا شييهودا كذبة يقولو  با  هذا الرجال ال يفتر  

دس والناموس . ألننا سييييمعناه يقول إ  يسييييوع الناصييييري هذا عن أ  يتكلم كالما تجديفا ضييييد الموضييييع المق
سيينقض هذا الموضيع ويغير العوائد التي سيلمنا إياها موسيى . فشيخص إليه جميع الجالسيين في المجمع ورأوا 
وجهه كأنه وجه مالك فقال رئيس الكهنة أترى هذه األمور ه ذا هي " فأجابهم ب الم مقنع وسيييييييييرد لهم القول  

ى موسيى . وخروج إبراهيم من حارا  وميالد ختا  إسيحق و يعقوب وبنيه وبيعهم ليوسيف وكيف  من إبراهيم إل
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ظهر ألخوته واسيييييييييتدعاهم وسييييييييياق القول حتى بناء الهي ل . ثم ختم كالمه بقوله : يا قسييييييييياة الرقاب وغير  
ا تقيياومو  الروح القييدس . كمييا كييا  آبيياؤكم كييذلييك انتم   . أي األنبييياء لم المختزنين بييالقلوب األذا  انتم دائمييً

يضيييطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سيييبقوا فأنبوا بمجيء البار الذي انتم أال  صيييرتم مسيييلميه وقاتليه ممتلئ من  
الروح القدس فرأى مجد هللا ويسيييييوع قائما عن يمين هللا . فقال ها أنا انظر السيييييموات مفتوحة وابن اإلنسيييييا  

ا آذانهم عليه بنفس واحدة . وأخرجوه خارج المدينة ورجموه  قائما عن يمين هللا . فصياحوا بصيوت عظيم وسيدو 
وهو يدعو ويقول أيها الرب يسيوع اقبل روحي ثم حثي على ركبتيه وصيرخ بصيوت عظيم يا رب ال تقم لهم هذه  
وإذ قال هذا رقد" وحمل جسيده بعض المؤمنين وأقاموا عليه مناحة عظيمة ثم دفنوه . صيالته تكو  معنا آمين  

. " 
 هاد القديس الونديانوس إستش "

في مثل هذا اليوم إسييتشييهد القديس الونديانوس وهذا كا  في بالد سييوريا في أيام م سيييميانوس الملك الكافر 
الذي لما سيمع بالقديس وتعبده أرسيل فاسيتحضيره ووعده با  يبذل له كثيرا من األموال إذا ترك عبادة المسييح 

عطاياه مسيتهينا بعذابه وتهديداته . فاسيتشياط الملك غضيبا وأمر أ  وعبد األوثا  فهزا القديس ب المه واحتقر  
يعلق في الهنبازين ويعصييييير ثم يضيييييرب بالدبابيس ويغلي زيت وشيييييحم ثم يطرح فيه وقد نفذ أمر الملك وكا  
القديس في هذا كله صيييابرا والسييييد المسييييح يقويه ثم يقيمه سيييالما . ولما ضيييجر الملك من عذابه أمر بقطع  

إكليل الشهادة وظهرت من جسده آيات وعجائب كثيرة حتى شاع ذكره في كل سوريا وبنوا له كنائس    رأسه فنال
 "  وأديرة . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديسين ديسقورس وأخيه س البيو  بأخميم" 
إسيتشيهد القديسيا  ديوسيقورس وأخيه سي البيوس  م   304للشيهداء سينة    20في مثل هذا اليوم أيضيا من سينة  

هذا  القديسييا  ابني أرخن محب هلل من مدينة أخميم يدعي أمونيوس . وكا  غنيا جدا وقد اهتم بتربية ولديه  
. ولما بلغا سين الشيباب مضييا إلى جب أخميم وتتلمذا على يدي عابد قديس القس مويسييس كا  يقيم بجوار  

ر القديس بقرب نياحته اسييتدعاهما وأوصيياهما بالثبات على اإليما  وحفظ وصييايا  عين ماء . وبعد قليل إذ شييع
الرب . ثم باركهما وفاضيييييت روحه الطاهرة فكفناه بإكرام جزيل صييييياروا بعده في جهاد روحي ونسيييييك وصيييييالة 

ل  ومقاومة لحروب الشيييييياطين ونزل القديسيييييا  يوًما إلى مدينة أخميم ليبتاعا ما يحتاجا  اليه فامسييييي هما أه 
المدينة ومضييوا بهما إلى األسييقف فرسييم ديوسييقورس قسييا وسيي البيوس شييماسييا ولما عادا إلى الجبل اجتمع  
حولهما كثير من األخوة متتلمذين على أيديهما . كما أقاما كنيسيييييييية صييييييييغيرة بالجبل تحولت إلى مركز روحي 

ضيييياكيوس بشييييهر واحد حضيييير  ووهبهما هللا موهبة شييييفاء األمراض وإخراج الشييييياطين ، وبعد نياحة األنبا أو 
أريانوس والي أنصييييييييينا وعرض على المسييييييييييحيين عبادة األوثا  فظهر رئيس المالئكة ميخائيل للقديسيييييييييين  
ديوسييقورس وسيي البيوس ودعاهما للنزول من الجبل ليشييهدا للسيييد المسيييح في أخميم ويناال إكليل الشييهادة 

نهما وبعد نزولهما ظال يشيييجعا  المسييييحيين  ففرحا بهذه الدعوة وأقاما رئيسيييا لَلخوة يدعي بطرس عوضيييا ع
على تحمل اآلالم فسيمع الوالي خبرهما واسيتدعاهما وأمر بسيجنهما وفي الصيباح عرض عليهما الوالي التبخير  
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لَلوثا  فأجاباه قائلين " نحن ال نضييحي لآللهة وال ننسييي الذين قدموا أرواحهم للسيييد المسيييح ، فقد كنا نراها 
سييييييماء ونحن على اسييييييتعداد أ  نموت مثلهم ومهما أردت أ  تفعل فاصيييييينع بنا لنلحق صيييييياعدة أمامنا إلى ال

بأخوتنا " فغضيييييب الوالي وأمر بتعذيبهما ثم وضيييييعهما في حبس وكا  يحرسيييييهما أربعو  جنديا على رأسيييييهم  
أكوديوس و فليمو  . وفي منتصييييييييف الليل ظهر مالك الرب للقديس ديوسييييييييقورس وقال له " قم صييييييييل فا  

فليمو  وجنودهما سييوف يسييبقونكما ويصيييرو  تقدمه هلل في هذه المدينة " فظن القديس أ  أحد أكوديوس و  
األخوة هو اليذي ي لميه فقيال   " كيف أقيدر على القييام اآل  ؟ فيأجيابيه المالك " قم وصييييييييييل أل  الرب يحيل  

موا جميعيا وسيييييييييبحوا هللا  المقييدين " وللوقيت انحليت القيود التي كيا  مقييدا بهيا وكيذا قيود جميع المعترفين . فقيا
وكا  نور سييييماوي يضيييييء على اكوديوس و فليمو  فلما شيييياهد الجنود هذا كله ذهبوا إلى أريانوس واعترفوا  
بالسيييييييد المسيييييييح فأمر بقطع رؤوسييييييهم جميعا وبعد ذلك أمر الوالي بقطع رأسييييييي القديسييييييين ديوسييييييقورس  

أخميم ويشيييتهر باسيييم دير الشيييهداء . بركة   وسييي البيوس فناال إكليل الشيييهادة . ويوجد دير باسيييمهما في جبل
 " صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 شهادة القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة.
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 قسطنطين الملك. سنة من نياحته أيام 300نقل جسد القديس إسطفانوس بعد  توت 15
 شهادة القديس قدراتس أحد السبعين رسواًل.  توت 24
 شهادة القديس تيمو  أحد السبعة الشمامسة.  بابه 26
 نياحة القديس بروخوروس أحد السبعين رسواًل.  طوبه 20
 نياحة القديس ارسطوبولوس الرسول أحد السبعين رسواًل.  برمهات 19
 تذكار تكريس كنيسة القديس أغابوس الرسول  برموده 15
 نياحة القديس أرسطوس الرسول أحد السبعين.  برموده 29
 نياحة القديس ياسو  أحد السبعين رسواًل.  بشنس 3
 نياحة القديس أندروني وس أحد السبعين.  بشنس 22
 .نياحة القديس كربوس أحد السبعين رسوالً  بؤونه 1
 شهادة القديس يهوذا أحد السبعين رسواًل.  بؤونه 25
 شهادة القديس أولمباس الرسول أحد السبعين رسواًل.  أبيب 6
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 السنكسار اليوم
 نقل جسد القديس إسطفانوس توت 15

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  
وذاعت العبادة الحسنة ، وذلك ا  إنسانا اسمه لوكيمانوس . بالضيعة المدفو  بها الجسد  

كفر غماليال قرب أورشليم ، قد ظهر له المجاهد الشهيد استفانوس عدة مرات  الم رم ، وتسمى
وأعلمه بم انه ، وعرفه باسمه ، فذهب إلى أسقف أورشليم وأعلمه بما رأى في نومه . فقام 

األسقف وأخذ معه أسقفين وأهل البيعة ، وأتى إلى الم ا  وحفروه فحدثت زلزلة عظيمة ، وظهر  
، وفاحت منه روائح طيب فأخرة ، وسمعت أصوات المالئكة يسبحو   تابوت الجسد المقدس 

قائلين "المجد هلل في األعالي وعلى األرض السالم وفى الناس المسرة" . وتكررت هذه التسبحة  
 فسجد رؤساء الكهنة أمام التابوت ، ثم حملوه بالترتيل والشموع . 

اسمه األس ندروس من أهل القسطنطينية  إلى أ  دخلوا به صهيو  . وبعد ذلك بنى له رجل 
كنيسة في أورشليم ، وظل الجسد المقدس فيها . وبعد ذلك بخمس سنوات تنيح األس ندروس ،  

فدفنته زوجته بجانب تابوت القديس . وبعد ذلك بثما  سنوات اتفق المرأة األس ندروس أ  
إلى الم ا  وأخذت التابوت   تذهب إلى القسطنطينية ، فأرادت أ  تأخذ جسد زوجها معها . فأتت

الذي فيه جسد القديس ظنا منها أنه التابوت الذي فيه جسد زوجها ، وحملته إلى عسقال  ، 
ومن ثم ركبت مركبا إلى القسطنطينية . ولما توسطوا البحر سمعت من دأخل التابوت تسبيحا  

د القديس وترتيال كثيرا ، فتعجبت وقامت وفحصت التابوت فعرفت أ  الذي فيه هو جس
استفانوس ، وليس جسد زوجها وذلك بتدبير هللا فلم تعد ولكنها ش رت هللا واستمرت في سيرها 
إلى أ  وصلت القسطنطينية ، ومن ثم ذهبت إلى الملك وأعلمته بالخبر . فخرج ومعه البطريرك  

أظهر هللا  والكهنة وشعب المدينة إلى المركب وحملوا التابوت على أعناقهم إلى قصر المملكة . و 
في المركب وفى الطريق آيات كثيرة . منها أنهم حملوه على هودج محمول على بغلين ، فلما 
وصلوا إلى الموضع المسمى قسطنطينيوس وقف البغال  ولما ضربوهما لم ينتقال ، وسمعوا  
صوت أحدهما يقول : يجب أ  يوضع القديس هنا ، فتعجب كل من سمع ، وعلموا أ  الذي  

ة بلعام هو الذي أنطق هذا الحيوا  الحامل لجسد القديس ، وأمر الملك أ  تبنى له  أنطق حمار 
بيعة في ذلك الم ا  . ووضعوا فيها الجوهرة النقية التي لجسد القديس استفانوس الرسول أول  

 الشهداء ، صلواته تكو  معنا أمين .
 إستشهاد القديس لونديانوس
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أيضا إستشهد القديس لونديانوس وكا  من بالد   تذكار إستشهاد القديس لونديانوس . فيه
سوريا في أيام اإلمبراطور م سيميانوس . فلما سمع بالقديس استحضره ووعده بعطايا جزيلة 
إذا ترك عبادة المسيح وعبد األوثا  فرفض القديس ذلك فغضب اإلمبراطور وأمر أ  يعلق في  

  القديس يحتمل كل هذه العذابات  الهنبازين ثم يضرب بالدبابيس ويطرح في زيت مغلي وكا
بصبر وش ر والسيد المسيح يقويه ويشفيه ولما ضجر الملك من تعذيبه أمر بقطع رأسه فنال  
إكليل الشهادة وأظهر هللا من جسده آيات وعجائب كثيرة وبنوا على اسمه أديرة وكنائس كثيرة 

 في بالد سوريا . بركة صلواته فلتكن معنا . أمين 
 د القديس قدراطس أحد السبعين رسوالً إستشها توت 24

في مثل هذا اليوم إستشهاد القديس قدراطس أحد السبعين رسواًلالذين انتخبهم الرب وقد ولد 
بمدينة أثينا . وكا  من أغنيائها وأكابر علمائها . وأمن بالسيد المسيح وسار في خدمته ، ولما  

وذهب إلى بالد كثيرة ، ودخل مدينة  نال نعمة المعزي يوم العنصرة بشر باإلنجيل المحيى 
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  
 تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 

 ة القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس نياح
  391للشهداء سنة  107تذكار نياحة القديس غريغوريوس الثاؤلوغوس . وفيه أيضا من سنة 

م تنيح القديس غريغوريوس النزينزي الناطق باإللهيات وهو ابن غريغوريوس أسقف نزينز .  
ن الشباب أرسله م في بلدة إريانزو من أعمال نزينز ولما بلغ س 328ولد هذا القديس سنة 

والده إلى مدارس قيصرية الكبادوك ثم إلى اإلس ندرية ثم إلى أثينا فتعلم المنطق والشعر 
والفصاحة والفلسفة والعلوم الالهوتية وقد أمضي في ذلك اثنتي عشرة سنة صاحب خاللها 

 القديس باسيليوس الكبير واتفق كالهما على حياة التكريس . 
وظل يساعد أباه في أعمال الرعاية النه كا  قد بلغ سن الشيخوخة رجع غريغوريوس إلى وطنه 

م . ولما ارتقي القديس باسيليوس إلى رئاسة الكهنوت في قيصرية    361فرسمه أبوه قسا سنة
م لكن لم يدخل االيبارشية   372الكبادوك رسم صديقه غريغوريوس أسقفا على سازيما سنة 

ليوس واألسقف أنتيموس ومنعه جنود اإلمبراطور  ألنها كانت موضع نزاع بين القديس باسي
 فالنس األريوسي من دخولها .  

م مضى إلى دير 374عاد إلى نزينز ليساعد أباه في أعمال األسقفية وبعد نياحة والده سنة 
م تحت إلحاح 379منفردا به للعبادة والتأمل مدة خمس سنوات ثم ذهب إلى القسطنطينية سنة 

أتعبه االريوسيو  بتعاليمهم الفاسدة . وهناك رد كثيرين من  شعبها األرثوذكسي الذي
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االريوسيين إلى اإليما  المستقيم وكانت النية تتجه إلى تثبيته بطريركا على القسطنطينية لكن 
م بحث المجتمعو  هذا األمر فأعترض الوفد 381لما اجتمع المجمع المس وني الثاني عام 
مته على ايبارشية أخري . فترك القسطنطينية بعد أ  المصري على هذا بسبب أنه سبقت رسا

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 

 معنا آمين . . أخيرا رقد في الرب ، بركة صلواته فلتكن 
 نياحة القديس غريغوريوس الراهب

في مثل هذا اليوم تنيح القديس غريغوريوس الراهب ، كا  ابنا ألبوين مسيحيين بارين كثيرى 
الثروة من إحدى بالد الوجه القبلي . وقد اهتما بتعليم ولدهما غريغوريوس علوم الكالم ومهنة  

وأخيرا قدماه لَلب األنبا إسحق أسقف بلدهما فقدمه لخدمة  الطب . ثم فقهاه في علوم البيعة . 
الكنيسة ولما أرادا تزويجه أبى ، وبعد ذلك رقاه األسقف شماسا قارئا فداوم على الصلوات ،  

وكا  مياال منذ حداثته إلى الوحدة . ولذلك كا  ي ثر من زيارة األنبا باخوميوس . ثم أخذ من 
يس باخوميوس ، راجيا منه بتوسالت أ  ينفقه على عمارة األديرة والديه ماال كثيرا ، وقدمه للقد

. 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 كا  من 

 ث ه ذا ثالث عشرة سنة . ولما جاء القديس ش له ومنظره يتعلم الشهوانيو  العفة . وم
مقاريوس لزيارة القديس باخوميوس . طلبه من القديس باخوميوس أ  يأذ  له بالمضي مع  

القديس مقاريوس ، فم ث عنده سنتين ، ثم طلب منه أ  ينفرد ، فأذ  له بذلك فاقتطع لنفسه  
أثنائها إلى القديس مقاريوس   مغارة صغيرة في الجبل ، م ث بها سبع سنوات . وكا  يأتي في

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  

م أ  يذكروه في صلواتهم . وبعد  ثالثة أيام ينتقل من العالم ، فدعا شيوخ البرية وودعهم وسأله
 الثالثة األيام تنيح بسالم ، صلواته تكو  معنا وتحفظنا من الشر . آمين 

 إستشهاد القديس تيمو  الرسول أحد السبعين وأحد الشمامسة السبعة  بابه 26
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس تيمو  الرسول ، وهو أحد السبعين رسواًلالذين انتخبهم  

يزهم . كا  لهذا القديس من المواهب القدرة على شفاء المرضى إخراج الشياطين . قد الرب وم 
الزم الرب حتى صعوده إلى السماء ، بعدها ثابر على خدمة التالميذ ، إلى إ  حلت عليهم 

جميعا نعمة الروح القدس . انتخبه التالميذ من بين السبعة الشمامسة الذين أقاموهم لخدمة  
هد عنهم الكتاب "انهم كانوا ممتلئين نعمة ح مة" . بعد إ  أقام في خدمة  الموائد ، قد ش
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الشمامسة مدة وضعوا عليه اليد أسقفا على مدينة بسري الغربية من أعمال البلقاء ، فبشر  
فيها بالمسيح ، وعمد كثيرين من اليونانيين اليهود . فقبض عليه الوالي عذبه بعذابات كثيرة ، 

 ، فنال إكليل الشهادة . صالته تكو  معنا آمين . أخيرا احرقه بالنار
 تذكار السبع شهداء بجبل أنطونيوس 

في مثل هذا اليوم تذكار السبعة الشهداء الذين إستشهدوا على يد البربر بجبل القديس العظيم 
 األنبا أنطونيوس اب الرهبا  . بالصحراء الشرقية . 

 أبدًيا آمين . صالة الجميع تكو  معنا و لربنا المجد دائًما
 نياحة القديس بروخورس أحد السبعين رسوالً  طوبه 20

في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسواًل، الذين دعاهم السيد وأرسلهم  
لي رزوا باسمه ، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين . ولما كا  مع التالميذ في العلية  

ة الروح القدس المعزي . ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة  يوم الخمسين امتَل من نعم 
الذين شهدوا عنهم ، انهم ممتلئو  من الروح القدس والح مة . ثم صحب الرسول يوحنا 

الثاؤلوغوس ، وطاف معه مدنا كثيرة ، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفا على نيقوميدية من  
سيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى اإليما  وعمدهم وعلمهم  بالد بيثينيا . فبشر فيها بالسيد الم

حفظ الوصايا . وبعد ا  بني لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسا ، ذهب إلى البالد 
المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها ، كما علم وعمد كثيرين من اليهود . وقد احتمل  

سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال   ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح . ولما اكمل
 النعيم األبدي . صالته تكو  معنا آمين . 

 تكريس كنيسة القديس أباكلوج القس 
في هذا اليوم أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم أباكلوج القس التي بنيت على اسمه في  

. وأثناء صلوات بلدته ألفنت . ولما تم بناء البيعة حضر األسقف األنبا كيرلس لتكريسها 
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 

الكاهن األب األسقف األنبا كيرلس فطلب األسقف من هللا أ  يعرف من هما الشخصا   
  فظهر له أحدهما وقال له أنا هو وأخيوس األسقف الشهيد الذي كنت على الكرسي النورانيا

قبلك جئت مع أباكلوج ألحضر تكريس كنيسته . فسجد له األنبا كيرلس ثم أختفي عنه ولما أتم 
األنبا كيرلس تكريس الكنيسة أقام القداس وناول الشعب وانصرف الجميع بفرح عظيم ممجدين 

 القديس أباكلوج فلتكن معنا آمين .  هللا ، بركة صلوات
 إستشهاد القديس بهنا 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم األول من شهر طوبة(

 

 
422 

 في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس بهنا . صالتهما تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين  
 تذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا الكوخي صاحب اإلنجيل الذهب 

الكوخي صاحب اإلنجيل المذهب بمدينة رومية  في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا 
 ونقل أعضائه المقدسة إليها من القسطنطينية . 

 رهبنته 
ُولد هذا القديس بمدينة رومية من أب غني يسمى أطرافيوس . ولما كا  يوحنا يتلقى العلم  

 ًرا .  طلب من أبيه أ  ُيَجِلد له اإلنجيل الذي يقرأ فيه بالذهب ، فعمل له ما أراد ففرح به كثي
واتفق أ  أحد الرهبا  قد نزل عندهم عند ذهابه إلى بيت المقدس فطلب منه يوحنا أ  يأخذه  
معه ، فأعلمه أنه ذاهب إلى القدس وليس إلى الدير ، ثم عرفه أنه صغير السن وال يتحمل  

عيشة الرهبا  التقشفية ، غير أ  يوحنا كا  صادًقا في عزمه فسافر وحده في سفينة إلى دير  
لك الراهب . ولما رآه الرئيس لم يرد أ  يقبله لصغر سنه وافهمه أ  عيشة الرهبا  شاقة على  ذ

 من هو مثله .  
ولما ألح يوحنا عليه ورأى فيه الرئيس ثبات العزم وقوة اليقين حلق له شعر رأسه والبسه ثوب  

ئيس ينصحه  الرهبنة المقدس ، فأجهد يوحنا نفسه بنس يات وتقشفات زائدة ، وكا  األب الر 
قائاًل: "ترفق بنفسك وِسر مثل سائر االخوة" فكا  يقول له: "إ  قوة هللا 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 

، فأعلم الرئيس بها ، فعرف إنها من هللا  هذا العالم" ، وتكررت هذه الرؤيا ثالث لياٍل متوالية 
 وأشار عليه بالذهاب . 

فلما خرج من الدير وجد رجاًلمس يًنا عليه ثياب رثة فأخذها منه وأعطاه ثيابه . ولما وصل  
منزل والديه قضى ثالث سنوات قريًبا من باب البيت يقيم في كوٍخ من القش وكا  يقتات  

يرميها الخدم ، وكانت أمه إذا عبرت به تشمئز من رائحته ،    أثناءها من فضالت موائد أبيه التي
 ومن منظر ثيابه الرث ة . 

 استدعاء والدته 
ولما دنت نياحته أعلمه الرب إنه بعد ثالثة أيام سينتقل من هذا العالم ، فاستدعى والدته ولم  

ثياب ، ثم أعطاها  ُيعرفها بنفسه ، واستحلفها أ  تدفنه في الكوخ التي يقيم فيها بما عليه من ال
 اإلنجيل الذهبي قائاًل: "كلما قرأِت فيه تذكرينني" .  

فلما حضر والده إلى المنزل أرته اإلنجيل فعرف أنه إنجيل ولده يوحنا فأسرع إليه االثنا   
يا منه عن اإلنجيل وعن ولدهما ، فطلب منهما أ  يتعهدا بأ  ال يدفناه إال بثيابه التي   وتقص 

بأنه ولدهما . عند ذلك ب يا ب اًءعظيًما . وسمع بذلك أكابر رومية فاجتمعوا   عليه ، ثم عرفهما
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ليروا هذا الراهب البار . وبعد الثالثة األيام تني ح ، فكفنته أمه بالثياب التي أعدتها ليوم زواجه  
قبل ذهابه إلى الدير فمرضت لوقتها ، فتذكر زوجها التعهد الذي أعطياه ، وفى الحال نزع عن 

 ه هذه الثياب وألبسه ثيابه القديمة ، ودفنه في الكوخ التي كا  بها . ابن
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 .
ادس عشر من شهر أبيب . صالته تكو  معنا ولربنا المجد كما تجد خبر نياحتة تحت اليوم الس

 دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة أرسطوبولس أحد السبعين رسوالً  برمهات 19

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أرسطوبولس أحد السبعين رسواًلالذين انتخبهم الرب وأرسلهم  
الروح المعزى ، وصحبهم وخدمهم ونادى معهم  للكرازة قبل آالمه . وقد نال مع التالميذ مواهب 

بالبشارة المحيية ، ورد كثيرين الى طريق الخالص . فآمنوا بالسيد المسيح . فعمدهم وعلمهم  
الوصايا اإللهية . وأقامه التالميذ أسقفا على ابريطانياس فمضى إليها ، وبشر أهلها ، ووعظهم 

ات شديدة من اليهود واليونانيين ، وطردوه  وعمدهم ، وصنع آيات كثيرة . وقد لحقت به إهان
مرارا عديدة ورجموه بالحجارة . ولما أكمل سعيه تنيح بسالم . وقد ذكره بولس الرسول فى  

 ( . صالته تكو  معنا آمين .  1: .  16رسالته الى رومية ، ) ص 
 إستشهاد القديسين ألكسندروس وأغابيوس ومن معهما 

م إستشهد القديسو  ألكسندروس و روميلوس   305ش  21في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
و بليسوس و مليس المصريو  , و أغابيوس من غزة وتيموثاوس من النبطس وديوناسيوس  

من طرابلس . ارتبط هؤالء السبعة القديسو  بالمحبة المسيحية ومضوا إلى والي قيصرية  
عهم بترك إيمانهم ولما لم يفلح أمر فلسطين واعترفوا أمامه بالسيد المسيح فالطفهم محأوال إقنا

بتعذيبهم بعذابات شديدة فنالوا إكليل الشهادة ، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما 
 أبديا آمين . 

 تكريس كنيسة القديس أغابوس الرسول  برموده 15
أصاب  في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس أغابوس أحد السبعين رسواًلالذي تنبأ بما

 القديس بولس الرسول  
 ( صالته تكو  معنا . آمين 11  - 10:  21)أعمال 

 تذكار تكريس أول هي ل للقديس نيقوالوس 
في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس أول هي ل بناه النصارى اليعاقبة )ربما يقصد  

نيقوالوس أسقف ميرا أحد آباء السريا  الموجودين بمصر المقيمو  بأرض مصر( ، للقديس 
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مجمع نيقية الثالثمائة وثمانية عشر . وكا  بناؤه بالكنيسة التي على اسم القديس األنبا 
 شنودة شرقي البحر . صالته تكو  معنا . آمين 

 نياحة أرسطوس الرسول  برموده 29
السبعين رسواًلوقبل  في مثل هذا اليوم تنيح القديس أرسطوس الرسول كا  هذا القديس من 

نعمة الروح المعزي مع الرسل في عليه صهيو  . وتكلم معهم باللغات وخدم وكرز وتألم معهم  
مرارا كثيرة ثم وضعوا عليه اليد ورسموه أسقفا على أورشليم . وقد علم فيها وفي غيرها وأجرى  

ع بولس الرسول في  هللا على يديه آيات كثيرة منها تحويل المياه المالحة إلى عذبه وجاهد م
رحالته العديدة حيث كا  خادما له وهو الذي ورد ذكره في اإلصحاح التاسع عشر من سفر  

 أعمال الرسل . وبعد أ  بلغ سن الشيخوخة تنيح بسالم . صالته تكو  معنا . آمين
 نياحة القديس أكاكيوس أسقف أورشليم 

ا  قد نشأ بارا ، واضطهد زمانا  في مثل هذا اليوم تنيح القديس أكاكيوس أسقف أورشليم وك
طويال وأجرى هللا على يديه آيات وعجائب ثم تنيح بسالم ، صالته معنا ، ولربنا المجد دائًما . 

 آمين 
 نياحة ياسو  أحد السبعين رسوالً  بشنس 3

في مثل هذا اليوم تنيح القديس ياسو  أحد السبعين رسواًلالذين انتخبهم الرب ، وقد كرز مع  
قبل آالم المخلص وصنع آيات وعجائب ثم تذرع بالنعمة والقوة يوم حلول الروح المعزي التالميذ 

، وقد ولد بطرسوس وهو أول من آمن بها ، وقد صحب بولس في التبشير وجال معه بالدا  
كثيرة ، وقبض عليه مع بولس وسيال في تسالوني ي )ثم أطلقوهما ب فالة( . فرعى كنيسة  

رز أيضا في مدينة كوركيراس فآمن كثيرو  على يده وعمدهم وبني  المسيح أحسن رعاية ثم ك
لهم كنيسة على اسم القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة فلما علم بذلك والي المدينة قبض  

عليه ووضعه في السجن فوجد فيه سبعة لصوص فعلمهم اإليما  وعمدهم واعترفوا جهارا أمام  
 وء زفتا وكبريتا فتنيحوا ونالوا إكليل الشهادة . الوالي بالسيد المسيح فوضعهم في قدر ممل 

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  

فغضب أبوها وطرحها في السجن ثم أمر    المساكين واعترفت أنها مسيحية مؤمنة باله ياسو  
برميها بالسهام فأسلمت روحها الطاهرة بيد المسيح الذي أحبته ، وكا  الملك قد أرسل ياسو   

الرسول إلى أ  تولى آخر فاستحضره ومن معه من المسيحيين وعذبهم كثيرا ولما رأى الوالي أ   
د المسيح الذي له وحده القوة على  أجسادهم لم تتأثر من التعذيب آمن هو وكل مدينته بالسي
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حفظ أصفيائه ، فعمدهم القديس وعلمهم وصايا اإلنجيل وبني لهم الكنائس ، وقد أجرى هللا 
 على يديه آيات كثيرة وتنيح في شيخوخة حسنة صالته تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس أوتيموس القس من فوه 
. وقد ولد بفوه ونظرا الستقامته وتقواه  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أوتيموس القس

رسموه قسا على بلده فكا  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  

فعذبه كثيرا ولكن الرب كا  يقويه   أنصنا استحضره وعرض عليه عبادة األوثا  فلم يذعن ألمره
، ولما تعب الوالي من تعذيبه أمر بحرقه فحرقوه ونال إكليل الشهادة . وكا  هناك قس يخاف  
هللا فأخذ الجسد وكفنه ووضعه في م ا  حتى انقضاء زمن االضطهاد حيث بنوا له كنيسة وقد  

ا ) بمركز السنطة ( صالته تكو   أظهر هللا فيها آيات كثيرة وقيل ا  جسده باق إلى اآل  ب لبش
 معنا . آمين 

 نياحة أندرونكوس أحد السبعين بشنس 22
في مثل هذا اليوم تنيح القديس أندرونكوس . هذا القديس انتخبه الرب من جملة السبعين 

تلميذا ، الذين أرسلهم أمام وجهه ي رزو  بملكوت هللا . وقد حلت عليه نعمة الروح المعزي في  
العلية . فبشر مع التالميذ . وقد ذكره بولس الرسول بقوله : " سلموا على أندرونكوس ويونياس  

 يبي المأسورين معي ، اللذين هما مشهورا  بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي "  نس
 (  7:  16)رو 

وقد بشر في مد  كثيرة صحبة يونياس فأرجعا كثيرين إلى األيما  وأجريا اآليات وشفيا المرضى  
وحوال هياكل األصنام إلى كنائس ولما أكمال سعيهما وشاء الرب أ  ينقلهما من هذا العالم  

مرض الرسول أندرونكوس قليال ، وتنيح بسالم في مثل هذا اليوم . ولما كفنه يونياس ودفنه  
 غارة صلى إلى الرب فتنيح هو أيضا في اليوم الثاني . في م

 صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 سيدة 28صبًيا ،  142إستشهاد 

م ( إستشهد مائة واثنا  وأربعو  صبيا  304ش ) 20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
جنود المرافقين للشهيد   وثماني عشر سيدة من أمهاتهم . وذلك أنه بعد إستشهاد الستة

إقالديوس األمير أمر الوالي بسجن إقالديوس و أبامو  وسرنا فكانوا في السجن يسبحو  هللا  
بنغمات روحية مع جميع المسجونين وإذا كا  بالقرب من م ا  تعذيب القديس أبامو  كتاب  

فوا باسم المسيح وكا  المعلم رجال مسيحيا فشجع الفتيا  أ  يذهبوا إلى م ا  التعذيب ويعتر 
أمام الوالي وبالفعل إذ رآهم الوالي دهش وسألهم : أين إباؤكم ؟ أجابوا أبونا في المساء وأمنا  
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هي الكنيسة شاهد إقالديوس هذا المنظر ففرح وصار يشجع الصبية . أما معلمهم فكا  يرتل  
ثار هذا المشهد المزمور سبحوا هللا يا جميع قديسيه والصبية يجاوبونه بنغم روحي جميل . أ

الجموع وانطلق الكل يعلن في المدينة ما حدث فجاءت ثما  وعشرو  سيدة من أمهات الصبية  
وصر  يقلن ألوالدهن ماذا أصاب م ؟ أتريدو  أ  تمضوا إلى السيد المسيح وتتركونا وحدنا في  

 ا إكليل الشهادة هذا العالم ؟ أغتاظ الوالي لما سمع وما رأى وألقي بالجميع في أتو  النار ونالو 
 بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين 

 إستشهاد القديس أبي فام الجندي بؤونه 1
في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديس العظيم أبي فام الجندي . ولد هذا القديس ببلدة 
أوسيم ) الجيزة ( من أب يدعي أنسطاسيوس وكا  ذا مركز رفيع وكانت أمه قديسة تدعي  

ق أمواله على أعمال البر وتقدم لإلستشهاد في عهد دقلديانوس أمام أرمانيوس  سوسنة ، فر 
والي اإلس ندرية فعذبه كثيرا ثم أرسله إلى إريانوس والي أنصنا ) ملوي ( وقد غالي في تعذيبه  
ولكن مالك الرب كا  يظهر له ويقويه وكا  القديس أبو فام يشخص نحو السماء وأخيرا قطعوا  

مؤمنو  جسده ودفنوه بإكرام في تل من الرمال غرب طما ) سوهاج ( وقد أكمل  رأسه ثم أخذ ال
جهاده في السابع والعشرين من شهر طوبة في إحدى سنوات ح م دقلديانوس في القر  الرابع 

 وقد بنيت على اسمه كنيسة بطما وأخري بأوسيم صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما آمين 
 طحاوي ورفقته إستشهاد القديس قزما  ال

 مثل هذا اليوم إستشهد القديس قزما  الطحاوي ورفقته صالتهم تكو  معنا . آمين
 تكريس كنيسة القديس الونديوس الشامي 

في هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس الونديوس الشامي وذلك أنه لما إستشهد هذا 
أة مسيحية زوجة أحد كبار القديس بمدينة طرابلس في الثاني والعشرين من أبيب أنفقت امر 

القواد أمواال كثيرة وأخذت جسده المقدس وكفنته في ثياب غالية ووضعته في تابوت دأخل بيتها  
وصنعت له صورة وعلقت أمامها قنديال وحدث أ  دقلديانوس غضب على زوجها القائد ووضعه  

وجها من في سجن أنطاكية فحزنت وصلت إلى هللا متوسلة بقديسه الونديوس أ  يخلص ز 
السجن فقبل هللا صالتها حيث ظهر القديس الونديوس لهذا القائد وهو في السجن وقال له : "  
ال تحز  وال تكتئب فأنك غدا ستخلص وتأكل مع الملك وأيقظه من نومه فأرتعب فزعا فقال له 

لئال القديس : " أيها الملك أنني جئت إليك لتأمر بإطالق سراح القائد وتدعه يذهب إلى بيته 
تهلك " فأجابه وهو يرتعد " كل ما تأمرني به يا سيدي أفعله " وفي الغد أستحضر الملك القائد  

من السجن وأكرمه وطيب خاطره وتنأول معه الطعام على مائدته وأعلمه بأمر الفارس الذي  
ظهر له ثم صرفه إلى بلده ولما وصل طرابلس موطنه وقص الخبر على زوجته وأهله قالت له  
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ه " ا  الذي تم لك من الخير إنما هو ببركة القديس الونديوس ثم كشفت له عن الجسد  زوجت
فتبارك منه . ولما رأى وجهه عرف أنه هو الذي ظهر له في السجن وبعد هالك دقلديانوس بنوا  

كنيسة على اسمه ونقلوا جسده إليها باحتفال عظيم وكرست في هذا اليوم صالته تكو  معنا  
 .آمين 

 قديس كاربوس أحد السبعين رسوالً نياحة ال
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس كاربوس أحد السبعين الذين انتخبهم السيد المسيح 

للتبشير والكرازة فخدم في بالد اليهودية وبعد أ  حضر القديس بولس الرسول مجمع أورشليم  
يمضي معه ولما أسس م فأختار القديس كاربوس ل 51بدأ 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  58بولس إلى أورشليم في ربيع سنة 

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 

يتم ن من أخذ متاعه ولذلك كتب فيما بعد من روما في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس  
يقول له الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متي جئت والكتب أيضا وال سيما  

مل القديس كاربوس عمله التبشيري وخدم بأمانة ورعى رعية المسيح أحسن الرقوق ، ولما أك
 رعاية تنيح بسالم . بركة صلواته فلتكن معنا آمين .

 إستشهاد القديس يهوذا أحد السبعين رسوالً  بؤونه 25
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يهوذا ) قيل أ  يهوذا هو الملقب لباوس أوتداوس وهو  

يعقوب ويوسي وسمعا  أبناء مريم زوجة كلوبا " حلفي " خالة السيد المسيح ( . وهو شقيق 
أحد السبعين تلميذا ، و كاتب الرسالة المعروفة باسمه في العهد الجديد المملوءة من كل ح مة  
ونعمة . بشر في بالد العرب واستقر في بالد العجم حيث بشر في مد  كثيرة وفي الجزائر وبني  

سة ومضى إلى الرها وشفي أبجر ملكها من مرضه ثم عمده وكا  معه سمعا  القانوي فيها كني
، عزم القائد برداين أ  يقوم بحرب ضد الهند واستشار السحرة فلم يأتوه بنتيجة . فقاال له 

الرسواًل  " سيأتيك رسول من الهند لعقد صلح " وبالفعل تم هذا فأطلق للرسولين حرية التبشير  
دينة أرارط وبشرا فيها وعمدا كثيرين من أهلها فقبض عليهما واليها وعذبهما ب ل  . ثم دخال م

نوع ثم رموهما بالسهام فأسلما روحهما الطاهرة ، وناال إكليل الشهادة صالتهما تكو  معنا . 
 آمين 

 34نياحة القديس البابا بطرس الرابع البطريرك 
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( تنيح القديس المجاهد البابا بطرس  م 569يونية   19ش )   285في مثل هذا اليوم من سنة  
البطريرك الرابع والثالثين من باباوات الكرازة المرقسية . وذلك لما تنيح سلفه البابا ثاؤدسيوس  
في المنفي بأمر وسباسيانوس الملك ألنه لم يوافقه على قرارات مجمع خلقدونية تقدم أعيا  

جال صالحا مستقيم الرأى وأظهروا له ألمهم  مدينة اإلس ندرية إلى واليها في ذلك الوقت وكا  ر 
من خلو الكرسي البطريركي فأشار عليهم أ  يذهبوا إلى دير الزجاج . كما لو كانوا ذاهبين 

للصالة . ثم يرسموا هناك البطريرك الذي يرغبونه . ففرحوا بذلك وأخذ األساقفة هذا األب بطرس  
م ( وكا   567يوليه سنة   25ش )  283إلى هناك ورسموه بطريركا ، في أول مسرى سنة  

األنبا ساويرس األنطاكي قد تنيح . فلما بلغ أهالي أنطاكية أ  المصريين قد رسموا لهم بطريركا 
رسموا لهم هم أيضا بطريركا يسمي ثاؤفانيوس وتراسل هو والبابا بطرس برسائل اإليما   

أ  كال منها لم يجرؤ على   األرثوذكسي . وكا  كل منهما يذكر أخاه في صالة القداس . إال
الذهاب إلى مقر كرسيه فكا  البابا بطرس يقيم في دير أبيفانية قبلي دير الزجاج . كما كا   

ثاؤفانيوس يقيم في دير أفتونيوس بظاهر أنطاكية . وكا  يومئذ بظاهر اإلس ندرية ستمائة دير  
 ندرية ومد  مصر والصعيد  واثنتا  وثالثو  قرية جميع س انها أرثوذكسيين وكانت مدينة اإلس

ورهبا  األديرة بجبل شيهيت وأثيوبيا والنوبة تحت رئاسة البابا بطرس . ولم ي ن يفتر عن  
إرسال الرسائل إلى المؤمنين ليثبتهم على اإليما  المستقيم وكا  يطوف أديرة اإلس ندرية وقراها  

ميانوس وجعله كاتبا له وأوكل  يعلمهم ويعظهم ويثبتهم وكا  قد أختر رجال قديسا عالما يسمي دا
إليه االهتمام بالكنائس وهو الذي صار بطريركا بعده أما البابا بطرس فقد استمر في االهتمام 

برعيته وتثبيتهم على اإليما  األرثوذكسي حتى تنيح بسالم . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد 
 دائًما . آمين 

 ن رسوالً إستشهاد القديس أولمباس أحد السبعي أبيب 6
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أولمباس الملقب بولس أحد السبعين رسواًلهذا الرسول هو  
الذي خدم التالميذ وحمل بعض رسائل بطرس الرسول إلى األمم .ودخل معه رومية وكرز بها 
وعلم ورد كثيرين . ولما إستشهد القديس بطرس كا  هذا الرسول هو الذي أنزله عن الصليب  

نه ونقله إلى بيت أحد المؤمنين فسعى به بعضهم لدي نيرو  الملك الظالم أنه من تالميذ  وكف
بطرس فاستحضره وسأله عن ذلك فاعترف وأقر بالسيد المسيح أنه اإلله الحق فعذبه نيرو   
عذابا أليما . ثم سأله " أية ميتة تريد أ  تموت بها " فأجابه القديس قائال : " أريد أ  أموت  

المسيح وكفي . و فأمر الملك بضربه وصلبه منكسا مثل معلمه . ففعلوا به كذلك ونال   من أجل
 إكليل الشهادة .  

 صالته تكو  معنا . آمين 
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 إستشهاد القديسة ثاؤدوسية ومن معها 
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة تاؤدوسية والدة القديس أبروكوبيوس واثنا  معها من  

األمراء واثنتا عشرة امرأة . وذلك أ  تاؤدوسية هذه لما سمعت أ  ابنها قد صار مسيحيا وأ  
الملك عاقبه كثيرا حتى اشرف على الموت ذهبت إليه لتراه . فوجدت أنهم قد استحضروه من  

ه قد شفي من جميع جراحاته فتعجبت ومن معها . وصاحوا جميعا قائلين : " نحن السجن وأن
 مؤمنو  باله أبروكوبيوس " فأمر الملك بقطع رؤوسهم جميعا . ونالوا كليل الشهادة . 

 صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين . 
 

المتكلين علييك، وإلى األبد يسيييييييييرو ، ألنك أنت باركت وليفرح جميع   ال  -:(13-10:  5مز) مزمور العشييييييييييية
 ال الصديق يارب، مثل سالح المسرة كللتنا. هلليلويا

=  وإلى األبد يسيييرو  ف دددد اة  ا قووسدددد/  ال تذلك ه ون إذن  /ه   =  ليفرح جميع المتكلين عليك  ز وق اط  ددددل :
هللا ب قك ف  جرلع قسددددله ومعا هم ءوة وي ر  ومي هم  =  ألنك أنت باركت الصيييديقفأفااح/  ه  ف  اطسددددر   مه      

ه ه  ءل ال اب   " كأنه بترٍس تحيطه بالرضييياف  يسدددد   ه اوي ال= مثل سيييالح المسيييرة كللتناب آل  ي واطر  زاي   
 (  اطتار طلار    وهللا  الا/  طلج فمط طلار    هل  الا/  بأفااحه وقض  ه عل /  14:5كو2اطرسلح تاصاي ال )

 
 -:(33-24:10مت) شيةإنجيل الع

 ليس التلميذ افضل من المعلم و ال العبد افضل من سيده.  -24  " 
ي في التلميذ ا  ي و  كمعلمه و العبد كسيده ا  كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحري اهل   -25 

 بيته.
 فال تخافوهم ال  ليس م توم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف.  -26 
 الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور و الذي تسمعونه في االذ  نادوا به على السطوح. -27 
و ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسد و لكن النفس ال يقدرو  ا  يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي    -28 

 يقدر ا  يهلك النفس و الجسد كليهما في جهنم. 
 اليس عصفورا  يباعا  بفلس و واحد منهما ال يسقط على االرض بدو  ابي م. -29 
 و اما انتم فحتى شعور رؤوس م جميعها محصاة.  -30 
 فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة.   -31 
 فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات.  -32 
 " و لكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات -33 
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ولكن ال تخافوا من الذين كر  صدل وا اطرسدلح قجروا إسدا  يور   =  ليس التلميذ أفضيل من معلمه  إي  ل اط  دل :
ال شدئ يتم سدو  بإذن  ا  .  فحتى شيعور رؤوسي م جميعها محصياةفأع ائ م ال سدلا ن طذم عللكم    يقتلو  الجسيد

 (11:19 فذو ض بط اط ل )يوهللا
، يحفظ الرب جميع  كثيرة هي أحزا  الصييديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب  "  -:(19,18:  33مز)مزمور باكر 

 " عظامهم، وواحدة منها ال تنكسر. هلليلويا
هو صددل ب  مع علس اط ل، علس اطرسددلح مواًل  م علس  /لسددته  ف رلع  = كثيرة هي أحزا  الصيديقين   ز وق ب كا:

=  ولكن من جميعها ينجيهم الرب (  12:3ت 2اط يا ياي ون من  عل دددددوا ب طتمو  ف  اطرسدددددلح  سدددددًو  ضددددداذ ون )
يحفظ الرب كء اًا    ح ول اطوالة من يؤذوا اطم  سدددد ا و  ن اطاب ي/  ذم وط ا ب   من ي/ذوا عرلذم  سددددرح بروتذم   

سدددددددد/   ظذا اطم  ج إسددددددددا  يور ط دددددددد ص ط اشدددددددد ه عا  ك ن عظ  ه وت /  عل ذ     300ب   =  جميع عظامهم
 ك/لس  

 
 -:(26-20:12يو) إنجيل باكر

 و كا  اناس يونانيو  من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد.   -20 "  
 ا  نرى يسوع. فتقدم هؤالء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل و سالوه قائلين يا سيد نريد  -21 
 فاتى فيلبس و قال الندراوس ثم قال اندراوس و فيلبس ليسوع.  -22 
 و اما يسوع فاجابهما قائال قد اتت الساعة ليتمجد ابن االنسا .  -23 
الحق الحق اقول لكم ا  لم تقع حبة الحنطة في االرض و تمت فهي تبقى وحدها و لكن ا  ماتت   -24 

 تاتي بثمر كثير. 
 من يحب نفسه يهلكها و من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية.   -25 
ا  كا  احد يخدمني فليتبعني و حيث اكو  انا هناك ايضا ي و  خادمي و ا  كا  احد يخدمني ي رمه    -26 

 " االب
عا اطرسدلح حب  اطا/ا  اط ي   ي ودفا طت اج اط /لسد  طلال ة وي  م  ل وي هللا  و ر  ف ل اطرسدلح   إي  ل ب كا:

 .يحفظها إلى حياة أبديةم  ث اط ال  واط ذواي( ) روي  ومن يبغض نفسه في هذا العالماله  من    ل خ ا ه 
 

 -:(12:12-16:11كو2) البولس
 (33-16:11كو2)
 اقول ايضا ال يظن احد اني غبي و اال فاقبلوني و لو كغبي الفتخر انا ايضا قليال. -16 "  
 الذي اتكلم به لست اتكلم به بحسب الرب بل كانه في غباوة في جسارة االفتخار هذه. -17 
 بما ا  كثيرين يفتخرو  حسب الجسد افتخر انا ايضا.   -18 
 فانكم بسرور تحتملو  االغبياء اذ انتم عقالء.   -19 
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كم ا  كا  احد يرتفع ا   النكم تحتملو  ا  كا  احد يستعبدكم ا  كا  احد ياكلكم ا  كا  احد ياخذ   -20 
 كا  احد يضرب م على وجوه م.

على سبيل الهوا  اقول كيف اننا كنا ضعفاء و لكن الذي يجترئ فيه احد اقول في غباوة انا ايضا  -21 
 اجترئ فيه. 

 اهم عبرانيو  فانا ايضا اهم اسرائليو  فانا ايضا اهم نسل ابراهيم فانا ايضا.  -22 
ول كمختل العقل فانا افضل في االتعاب اكثر في الضربات اوفر في السجو  اكثر  اهم خدام المسيح اق  -23 

 في الميتات مرارا كثيرة.
 من اليهود خمس مرات قبلت اربعين جلدة اال واحدة.  -24 
 ثالث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت ثالث مرات انكسرت بي السفينة ليال و نهارا قضيت في العمق.   -25 
ا كثيرة باخطار سيول باخطار لصوص باخطار من جنسي باخطار من االمم باخطار في  باسفار مرار   -26 

 المدينة باخطار في البرية باخطار في البحر باخطار من اخوة كذبة. 
 في تعب و كد في اسهار مرارا كثيرة في جوع و عطش في اصوام مرارا كثيرة في برد و عري.  -27 
 كل يوم االهتمام بجميع الكنائس. عدا ما هو دو  ذلك التراكم علي  -28 
 من يضعف و انا ال اضعف من يعثر و انا ال التهب.  -29 
 ا  كا  يجب االفتخار فسافتخر بامور ضعفي.  -30 
 هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك الى االبد يعلم اني لست اكذب.  -31 
 يريد ا  يمس ني. في دمشق والي الحارث الملك كا  يحرس مدينة الدمشقيين  -32 
 " فتدليت من طاقة في زنبيل من السور و نجوت من يديه. -33 
 (12-1:12كو2)
 انه ال يوافقني ا  افتخر فاني اتي الى مناظر الرب و اعالناته. -1  "
اعرف انسانا في المسيح قبل اربع عشرة سنة افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم هللا يعلم  -2 

 اختطف هذا الى السماء الثالثة.
 و اعرف هذا االنسا  افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم هللا يعلم.  -3 
 سا  ا  يتكلم بها.انه اختطف الى الفردوس و سمع كلمات ال ينطق بها و ال يسوغ الن -4 
 من جهة هذا افتخر و لكن من جهة نفسي ال افتخر اال بضعفاتي.  -5 
فاني ا  اردت ا  افتخر ال اكو  غبيا الني اقول الحق و لكني اتحاشى لئال يظن احد من جهتي فوق   -6 

 ما يراني او يسمع مني. 
 ا  ليلطمني لئال ارتفع. و لئال ارتفع بفرط االعالنات اعطيت شوكة في الجسد مالك الشيط -7 
 من جهة هذا تضرعت الى الرب ثالث مرات ا  يفارقني. -8 
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فقال لي تكفيك نعمتي ال  قوتي في الضعف تكمل فب ل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل   -9 
 علي قوة المسيح. 

ح الني حينما انا لذلك اسر بالضعفات و الشتائم و الضرورات و االضطهادات و الضيقات الجل المسي -10 
 ضعيف فحينئذ انا قوي.

قد صرت غبيا و انا افتخر انتم الزمتموني النه كا  ينبغي ا  امدح منكم اذ لم انقص شيئا عن فائقي    -11 
 الرسل و ا  كنت لست شيئا.

 " ا  عالمات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بايات و عجائب و قوات -12 
هو سدددددداد  ا هوطج اطاسددددددول عا اآلالث اطت  الء ه  ف  خ  ته وم ضددددددً  عا اطت زي ي اطسددددددر وي  واطم يون   اط وطج:

 .قوي  أل  قوتي في الضعف تكمل.. ألني إذا ضعفت فحينئذ أنااط ي وض ه 
  -:(10:2-25:1بط1) الكاثولي و  

 (25:1بط1)
 " رتم بها.و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بش -25" 
 (10-1:2بط1)
 فاطرحوا كل خبث و كل م ر و الرياء و الحسد و كل مذمة.  -1 " 
 و كاطفال مولودين اال  اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به.  -2 
 ا  كنتم قد ذقتم ا  الرب صالح. -3 
 الذي اذ تاتو  اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من هللا كريم. -4 
كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند هللا   -5 

 بيسوع المسيح.
و الذي يؤمن به لن   لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيو  حجر زاوية مختارا كريما -6 

 يخزى.
فلكم انتم الذين تؤمنو  الكرامة و اما للذين ال يطيعو  فالحجر الذي رفضه البناؤو  هو قد صار راس  -7 

 الزاوية.
 و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرو  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 

 الظلمة الى نوره العجيب. 
 "ين كنتم غير مرحومين و اما اال  فمرحومو  الذين قبال لم تكونوا شعبا و اما اال  فانتم شعب هللا الذ -10 

فإذا   يوا ء  =  حجرًا حيًا مرذواًل من الناس ولكن مختار من هللا وكريمء ل اطاسددول عا اطرسددلح ه/     اط   وطلكون:
= لكي تخبروا بفضيييييييائل ذاك الذي دعاكمصدددددددددددل وا ه ا اطا ا اطر ت ق ف  ي  ب إن وء   آالث علس موالد هللا  

 سل  انوا بإسم اطرسلح وط ا اءءو  هو إحتر ل اءطم ءجل اطرسلح    ن ه ا مءو   اانة إسا  يور واطا 
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  -:(2:7-1:6أع) اإلبركسيس
 (15-1:6أع)
و في تلك االيام اذ تكاثر التالميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين ا  اراملهم كن يغفل عنهن  -1  "

 في الخدمة اليومية. 
 فدعا االثنا عشر جمهور التالميذ و قالوا ال يرضي ا  نترك نحن كلمة هللا و نخدم موائد.  -2 
و مملوين من الروح القدس و ح مة فنقيمهم على  فانتخبوا ايها االخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم -3 

 هذه الحاجة.
 و اما نحن فنواظب على الصالة و خدمة الكلمة. -4 
فحسن هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجال مملوا من االيما  و الروح القدس و  -5 

 نطاكيا. فيلبس و بروخورس و ني انور و تيمو  و برميناس و نيقوالوس دخيال ا
 الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا و وضعوا عليهم االيادي. -6 
و كانت كلمة هللا تنمو و عدد التالميذ يتكاثر جدا في اورشليم و جمهور كثير من الكهنة يطيعو    -7 

 االيما .
 و اما استفانوس فاذ كا  مملوا ايمانا و قوة كا  يصنع عجائب و ايات عظيمة في الشعب.  -8 
فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين و القيروانيين و االس ندريين و من الذين من  -9 

 كيلي ية و اسيا يحاورو  استفانوس. 
 و لم يقدروا ا  يقاوموا الح مة و الروح الذي كا  يتكلم به.  -10 
 على هللا.  حينئذ دسوا لرجال يقولو  اننا سمعناه يتكلم ب الم تجديف على موسى و -11 
 و هيجوا الشعب و الشيوخ و الكتبة فقاموا و خطفوه و اتوا به الى المجمع.  -12 
و اقاموا شهودا كذبة يقولو  هذا الرجل ال يفتر عن ا  يتكلم كالما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس    -13 

 و الناموس. 
ير العوائد التي سلمنا اياها  الننا سمعناه يقول ا  يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع و يغ   -14 

 موسى. 
 " فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع و راوا وجهه كانه وجه مالك. -15 
 (2-1:7أع)
 فقال رئيس الكهنة اترى هذه االمور ه ذا هي. -1 " 
فقيال ايهيا الرجيال االخوة و االبياء اسيييييييييمعوا ظهر اليه المجيد البينيا ابراهيم و هو في ميا بين النهرين قبلما    -2 

 " س ن في حارا 
 وكا  مملوءًا نعمة وقوة ويصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعبإختل ق إسا  يور   ر ر  انها سلج:

. رأوا وجهه كأنه وجه مالكوالحا ع/   ا كرته ..
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                        اليوم الثالث من شهر طوبه

 شهادة األطفال الصغار المئة واألربعة 
 بأمر هيرودس الملك واألربعين ألفاً  

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشية: 
 إنجيل العشية: 
 مزمور باكر: 
 إنجيل باكر: 

 البولس:

 (17: 113مز)
 (7-1:18)مت

 (109,100, 62: 118مز)
 (20-10:18)مت

 (4:14-11:13كو1)

 الكاثولي و : 
 اإلبركسيس: 

 مزمور إنجيل القداس:
 إنجيل القداس:

 

 (10:2-25:1بط1)
 (30-22:9)أع

 (1: 112مز)
 (23-13:2)مت

 
 

 -:(23-13:2مت) إنجيل القداس
و بعدما انصرفوا اذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال قم و خذ الصبي و امه و اهرب الى   -13  " 

 مصر و كن هناك حتى اقول لك ال  هيرودس مزمع ا  يطلب الصبي ليهلكه. 
 فقام و اخذ الصبي و امه ليال و انصرف الى مصر.  -14 
 الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. و كا  هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من   -15 
حينئذ لما راى هيرودس ا  المجوس سخروا به غضب جدا فارسل و قتل جميع الصبيا  الذين في   -16 

 بيت لحم و في كل تخومها من ابن سنتين فما دو  بحسب الزما  الذي تحققه من المجوس.
 حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل.  -17 
صوت سمع في الرامة نوح و ب اء و عويل كثير راحيل تب ي على اوالدها و ال تريد ا  تتعزى النهم  -18 

 ليسوا بموجودين.
 فلما مات هيرودس اذا مالك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر.   -19 
قائال قم و خذ الصبي و امه و اذهب الى ارض اسرائيل النه قد مات الذين كانوا يطلبو  نفس    -20 

 الصبي.
 فقام و اخذ الصبي و امه و جاء الى ارض اسرائيل.   -21 
و لكن لما سمع ا  ارخيالوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه خاف ا  يذهب الى    -22 

 لم انصرف الى نواحي الجليل.هناك و اذ اوحي اليه في ح 
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 " و اتى و س ن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل باالنبياء انه سيدعى ناصريا -23 
 ءص  إست ذ د اءط  ل ه   ه اودر  إي  ل اطم ار:

 
لي ن اسييم   -2هللويا سييبحوا يا عبيد الرب سييبحوا اسييم الرب.   -1 "    -:(1:  112مز)  مزمور إنجيل القداس

 " الرب مباركا من اال  و الى االبد
 هم ءتلوهم ط /ذم ذه وا طلسر    سباون = سبحوا أيها الفتيا  الرب   ز وق اطم ار:

 
 طوبة 3   -السنكسار:

 إستشهاد أطفال بيت لحم" 
في مثل هذا اليوم من السنة الثانية لميالد المسيح ، قتل أطفال بيت لحم الشهداء وذلك ا  هيرودس الملك 

لما استدعي المجوس سرا وتحقق منهم زما  ظهور النجم أرسلهم إلى بيت لحم ليفتشوا بالتدقيق عن الصبي  
د له . فذهبوا ووجدوا الصبي مع أمه وطلب منهم قائال إذا وجدتموه فعودوا وأخبروني لكي آتي انا ايضا واسج

فخروا وسجدوا ثم قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا وإذ كانوا متأهبين للرجوع إلى هيرودس أمرهم مالك الرب  
 في حلم با  يعودوا إلى كورتهم في طريق أخر .  

ب إلى مصر . وكن  و بعد ما انصرفوا إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال قم خذ الصبي وأمه واهر 
هناك حتى أقول لك . ال  هيرودس مزمع ا  يطلب الصبي ليهلكه . فقام وأخذ الصبي وأمه ليال وانصرف إلى 

 مصر وكا  هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني .  
قتل جميع الصبيا  الذين في بيت لحم حينئذ لما رأى هيرودس ا  المجوس قد سخروا به غضب جدا فأرسل و 

وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دو  بحسب الزما  الذي تحققه من المجوس وقد أراد هيرودس بذلك ا  
يقتل الطفل يسوع في جملتهم . وقيل ا  هيرودس احتال لتحقيق غايته األثيمة با  أرسل إلى تلك البالد قائال 

أطفال بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دو  . فجمعوا مئة   لهم بحسب أمر قيصر يجب إحصاء كل
وأربعة وأربعين آلف من األطفال على أيدي أمهاتهم وقد ظن ا  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  

الرامة نوح وب اء وعويل كثير . راحيل تب ي على أوالدها وال تريد ا  تتعزى ألنهم ليسوا بموجودين   سمع في
 "وذلك ال  بيت لحم منسوبة لراحيل وقد قتلوا بجوار مدفنها الواقع قرب بيت لحم . 

أيها السييييد و قد قال القديس يوحنا اإلنجيلي : انه رأى نفوس هؤالء األطفال وهم يصيييرخو  قائلين حتى متي  
القدوس والحق ال تقضيي وتنتقم لدمائنا من السياكنين على األرض . فأعطوا كل واحدا ثيابا بيضيا وقيل لهم ا  
يسيييييتريحوا زمانا يسييييييرا ايضيييييا حتى ي مل العبيد رفقاؤهم وأخوتهم ايضيييييا العتيدو  ا  يقتلوا مثلهم " وقال ا  

ال يعرفها إال المئة واألربعة واألربعو  آلفا هؤالء األب ار  التسيييبحة التي يسيييبح بها األربعة الحيوانات والشييييوخ  
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الذين لم يتنجسيييييوا من النسييييياء ألنهم أطهار وهم مع الرب كل حين يمسيييييح كل دمعة من عيونهم فطوبي لهم 
 " وطربي للبطو  التي حملتهم . شفاعتهم تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 ( هم ت ر وا بر رود   اط ث فلم    توا ءجل اطرسلح 18-16:2   ) شهادة األطفال بيد هيرودس
 

الرب ذكرنا وباركنا، بارك بيت إسييرائيل بارك بيت هارو ، بارك بيت الذين  "  -:(17:  113مز) مزمور العشييية
 "  يخافو  الرب، الصغار مع الكبار. هلليلويا

بارك .. هم ءتلوهم ط ا هللا ب ق ذم ف  اطسدددددددر  ، فذم   توا ءجل اطرسدددددددلح   =  الرب ذكرنا وباركنا  ز وق اط  دددددددل :
 اطاب  اب من يب قك شعبه خصوصً  اطصغ ق اطبسا   = الصغار مع الكبار

 
 -:(7-1:18مت) إنجيل العشية

 في تلك الساعة تقدم التالميذ الى يسوع قائلين فمن هو اعظم في ملكوت السماوات. -1  " 
 فدعا يسوع اليه ولدا و اقامه في وسطهم.  -2 
 و قال الحق اقول لكم ا  لم ترجعوا و تصيروا مثل االوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. -3 
 فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو االعظم في ملكوت السماوات. -4 
 و من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني.  -5 
عنقه حجر الرحى و يغرق في لجة   و من اعثر احد هؤالء الصغار المؤمنين بي فخير له ا  يعلق في -6 

 البحر.
 " ويل للعالم من العثرات فال بد ا  تاتي العثرات و لكن ويل لذلك االنسا  الذي به تاتي العثرة -7 

إ  لم ترجعوا وتصييييروا مثل األوالد فلن عا اطبسدددد ط  اطت  ف  اءط  ل ووجوب من يال   ءلذم     إي  ل اط  ددددل :
 .تدخلوا ملكوت السموات

 
م األطفيال الصيييييييييغيار، شييييييييياٌب أنيا   "  -:(109,100,  62:  118مز) مزمور بياكر إعال  أقواليك ينير لي، وُيفه 

 " مرذول، وحقوقك لم أنَس. هلليلويا
كلف ي ود وي ون   ءط  ل اطصددددددددغ ق ف  يذلك  اطاايق هو ف  مءوال هللا  = إعال  أقوالك ينير لي   ز وق ب كا:

هللا   ا  فذرً  طرا   ود ط اا ة اءط  ل   =  ويفهم األطفال الصغار، يص ءذ  ويا ظذ  وي/  ه  فت/ ا ط/  اطاايق  
ه ا هو    =حقوقك لم أنسه/  يا  ت طل  ا إي تا  ع / ه فأدقك خا ته وع ث إسددددددددددددتام ءه   =  شيييييييياٌب أنا مرذول

 طايق انسترااق ف  حل ة اطبس ط  من يا ا وي/   وص    هللا وحموءه 
 -:(20-10:18مت) إنجيل باكر

انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ا  مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرو    -10  " 
 وجه ابي الذي في السماوات.
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 ال  ابن االنسا  قد جاء لكي يخلص ما قد هلك.  -11 
ل و  ماذا تظنو  ا  كا  النسا  مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبا  -12 

 يذهب يطلب الضال.
 و ا  اتفق ا  يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل.   -13 
 ه ذا ليست مشيئة امام ابي م الذي في السماوات ا  يهلك احد هؤالء الصغار.  -14 
 ربحت اخاك. و ا  اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ا  سمع منك فقد  -15 
 و ا  لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة.  -16 
 و ا  لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ا  لم يسمع من الكنيسة فلي ن عندك كالوثني و العشار.   -17 
ما تحلونه على االرض   الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض ي و  مربوطا في السماء و كل -18 

 ي و  محلوال في السماء. 
و اقول لكم ايضا ا  اتفق اثنا  منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه ي و  لهما من قبل ابي   -19 

 الذي في السماوات.
 " النه حيثما اجتمع اثنا  او ثالثة باسمي فهناك اكو  في وسطهم -20 

ف ط ذود واط وي ي  ا   يوا  اتماون اءط  ل  وهؤال  اءط  ل  مول ع/ذم  =  ال تحتقروا هؤالء الصيييييغار إي  ل ب كا:
في السييييييموات كل حين ينظرو  وجه أبي الذي في  )اط يا ف   ا فظون عل ذم(    مالئكتهماطسدددددددددد   اطرسددددددددددلح من  

 صدددص  فإذا   ن هللا   صدددص طذم   ئ   ه ا  م اقه  طلا فظوا عل ذم ف م   ب مال  ياتماهم  وهللا  . السييموات
 .ال يريد أ  يهلك أحد هؤالء الصغارطذم اطر ئ   ءيه 

 
 -:(4:14-11:13كو1) البولس

 (13-11:13كو1)
لما كنت طفال كطفل كنت اتكلم و كطفل كنت افطن و كطفل كنت افتكر و لكن لما صرت رجال  -11  " 

 ابطلت ما للطفل.
فاننا ننظر اال  في مراة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه اال  اعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ساعرف    -12 

 كما عرفت. 
 "لثالثة و لكن اعظمهن المحبة.اما اال  فيثبت االيما  و الرجاء و المحبة هذه ا -13 
 (4-1:14كو1)
 اتبعوا المحبة و لكن جدوا للمواهب الروحية و باالولى ا  تتنباوا.  -1 " 
 ال  من يتكلم بلسا  ال ي لم الناس بل هللا ال  ليس احد يسمع و لكنه بالروح يتكلم باسرار.  -2 
 و اما من يتنبا في لم الناس ببنيا  و وعظ و تسلية. -3 
 " من يتكلم بلسا  يبني نفسه و اما من يتنبا فيبني الكنيسة -4 
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اطر /س من هللا ياي ي   = رت رجاًل أبطلت ما للطفللما كنت طفل كطفل كنت أتكلم وكطفل.. ولكن لما صييي اط وطج:
من ي/ضددج قوحلً ، ي ون قج اًل قوح  ا ط/ قك م   د اطسددر  ، يتاك اطا وطل  اطاوحل ، وال يباث عا ها  ي   د    
وعا اطا ل واطاااث، هل يالب من يا  اطسددددددددددروي ي  وسدددددددددد/ااه   ر  ف   اآة ف  طغز  ط ا اطاوح اطم ر ء دق من  

(  13:16كو1(  إذًا اطرالوب اط/ضددددددددددددج اطاوح  واطاجوط  اطاوحل  الكويوا قج اًلال )12-9:2كو1 اح به )ياي/     ي
 ( 20:14كو1ط ا يبمس علس بس ط  اءط  ل  ا ي حل  اط ا )

 
 -:(10:2-25:1بط1) الكاثولي و  

 (25:1بط1)
 " و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها. -25"  
 (10-1:2بط1)
 فاطرحوا كل خبث و كل م ر و الرياء و الحسد و كل مذمة.  -1  "
 و كاطفال مولودين اال  اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به.  -2 
 ا  كنتم قد ذقتم ا  الرب صالح. -3 
 الذي اذ تاتو  اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من هللا كريم. -4 
نوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند هللا  كو  -5 

 بيسوع المسيح.
لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيو  حجر زاوية مختارا كريما و الذي يؤمن به لن   -6 

 يخزى.
فلكم انتم الذين تؤمنو  الكرامة و اما للذين ال يطيعو  فالحجر الذي رفضه البناؤو  هو قد صار راس  -7 

 الزاوية.
 لمة االمر الذي جعلوا له.و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرو  غير طائعين للك -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 شييعبا و اما اال  فانتم شييعب هللا الذين كنتم غير مرحومين و اما اال  فمرحومو    -10 
" 

إطرحوا عنكم إذًا كيل شييييييييير وكيل غش.. مثيل أطفيال مولودين اآل   لف ي ود ط/ ون  دد ءط دد ل؟    اط دد  وطلكون:
 مي واظ وا علس اطت للم = إشتهوا اللبن العقلي العديم الغش

 
  -:(30-22:9أع) اإلبركسيس

 و اما شاول فكا  يزداد قوة و يحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ا  هذا هو المسيح.  -22  "
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 و لما تمت ايام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه.   -23 
 فعلم شاول بم يدتهم و كانوا يراقبو  االبواب ايضا نهارا و ليال ليقتلوه.  -24 
 ن اياه في سل. فاخذه التالميذ ليال و انزلوه من السور مدلي  -25 
و لما جاء شاول الى اورشليم حاول ا  يلتصق بالتالميذ و كا  الجميع يخافونه غير مصدقين انه    -26 

 تلميذ. 
فاخذه برنابا و احضره الى الرسل و حدثهم كيف ابصر الرب في الطريق و انه كلمه و كيف جاهر في    -27 

 دمشق باسم يسوع. 
 ليم و يجاهر باسم الرب يسوع.فكا  معهم يدخل و يخرج في اورش  -28 
 و كا  يخاطب و يباحث اليونانيين فحاولوا ا  يقتلوه.  -29 
 " فلما علم االخوة احدروه الى قيصرية و ارسلوه الى طرسوس -30 

ه/  يا  قجل شايا يتاول طم  ج )ط ل ف  اط ا( هو ش ول اطااسوس   طم  حوطته ي ر  هللا    انها سلج:
. وكا  يزداد قوةط  قن عظلم وإي  ل  
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                     اليوم الرابع من شهر طوبه
 نياحة القديس يوحنا إبن زبدي اإلنجيلي

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 

بييييياكي  ر: إنيجيييييييل 
 س:يييييييييييييييييالبول

 (4,1: 18مز)
 (16-7:15)يو

 (4,1: 44مز)
 (17-1:1)يو
 (18-4:10)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبييييييييركسيييييييييييييييييييييييييس:
 مزمور إنجييل القيداس: 
اليييييقيييييداس:  إنيييييجيييييييييييل 

 

 (6:2-1:1يو1)
 (16-1:3)أع

 (16,15: 138مز)
 (25-15:21)يو

 
 

 -(:25-15:21يوإنجيل القداس )
فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعا  بطرس يا سمعا  بن يونا اتحبني اكثر من هؤالء قال نعم يا رب    -15  " 

 انت تعلم اني احبك قال له ارع خرافي. 
 قال له ايضا ثانية يا سمعا  بن يونا اتحبني قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارع غنمي.   -16 
قال له ثالثة يا سمعا  بن يونا اتحبني فحز  بطرس النه قال له ثالثة اتحبني فقال له يا رب انت    -17 

 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   -18 

 نطقك و يحملك حيث ال تشاء.فانك تمد يديك و اخر يم
 قال هذا مشيرا الى اية ميتة كا  مزمعا ا  يمجد هللا بها و لما قال هذا قال له اتبعني.   -19 
فالتفت بطرس و نظر التلميذ الذي كا  يسوع يحبه يتبعه و هو ايضا الذي اتكا على صدره وقت    -20 

 العشاء و قال يا سيد من هو الذي يسلمك.
 طرس هذا قال ليسوع يا رب و هذا ما له.فلما راى ب  -21 
 قال له يسوع ا  كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك اتبعني انت.  -22 
فذاع هذا القول بين االخوة ا  ذلك التلميذ ال يموت و لكن لم يقل له يسوع انه ال يموت بل ا  كنت    -23 

 اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك.
 لذي يشهد بهذا و كتب هذا و نعلم ا  شهادته حق.هذا هو التلميذ ا  -24 
و اشييييياء اخر كثيرة صيييينعها يسييييوع ا  كتبت واحدة واحدة فلسييييت اظن ا  العالم نفسييييه يسييييع الكتب   -25 

 " الم توبة امين
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فصدل ه ا اني  ل  ظذا عظر   اب  يوح/  طلسد   اطرسدلح ب ط/سدب  طباار  واطسد   اطرسدلح  سدأل    إي  ل اطم ار:
إذا شخت فإنك تبسط يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث ال   ااي متا /   م  مول طه ميه سلصلب    باار   ث 

م   . إتبعني أنتمي من ع    اطراب  من تم ل اطصدددددددددل ب اط ي مخت قه طك  وط طك  مول اطسددددددددد   طباار =  تشيييييياء
فذو يتب ده حتس إطس =  ونظر التلمييذ اليذي كيا  يسيييييييييوع يحبيه يتبعيهيوح/د  اطد ي  رتلئ  ابد  طلاب فلمول ع/ده  

اطصدددددددل ب  و  ن هو اطتلر   اطوح   ف ً  ب  يب اطصدددددددل ب  ع    مخا  طلراب  من ال يم قن ح ط/   ع اطغ ا وطر  
فرا يءق ف    ماذا لك ن قد اطسددددد   علله   مي  لف  روي؟ ف   وهذا ما لهف ل باار وسدددددأل اطسددددد   عا يوح/    

 اب  اطرسدددددلح طا  م قن  ع اآلخايا ءيه يءق من اطاب   اله محسدددددا شدددددئ ي/ سدددددبه ط    صدددددل طلسدددددر    ع     
مخا  فرا  اب اطرسددلح ياعس غ/ره مي    ث شددعبه  ط ا ه/ ك  ا طلج فمط  م ل اطصددل ب اط ي  سددرح به هللا  

  ءل يوح/  ص حب اني  ل اط هب حبً  ف  اطرسلح هل  ضع علس ي سه صل بً  إختل قيً  
 

وأنا لقد أكرم على جدًا، أصيفياؤك يا هللا، واعتزت جدًارئاسيتهم،   "  -(:16,15:  138مزمور إنجيل القداس )مز
 " أحصيهم في ثرو  أكثر من الرمل. هلليلويا

  اطرسدددددددددددددلح من هللا   ن  ايرً  ج ًا   ُه؟ه ا      ددددددددددددد ا به  ل  ا  اب =  أنا لقد أكرم علىَّ جداً    ز وق اطم ار:
اطرسددددلح  = وإعتزت رئاسيييتهم جداً   (30:2صددددم1هللا  كاث مصددددفل وه المي  مكاث اط يا  كا وي/ ال )= أصيييفياؤك يا هللا

  ا  يوح/د  و ا  ءلده  اا د  وي رد  ف  قئد سددددددددددددددتده  ويؤ ا علس يد يذم اط ء ايا،  ا ويذم ويا وا اطرسددددددددددددددلح اطد ي 
 ح /   كا ذم اطرسلح ت ون  راة عرلذم مكءا  ا اطا ل =   أكثر من الرملأحصيهم في ثرو يب اون به 

 
 طوبة 4   -السنكسار:

 ميالدية   100نياحة القديس يوحنا اإلنجيلى سنة   "
م تنيح القديس يوحنا البتول اإلنجيلي الرسول وهو ابن زبدي ويقول ذهبي   100في مثل هذا اليوم من سنة  

الفم انه تتلمذ أوال ليوحنا المعمدا  وهو أخو القديس يعقوب الكبير الذي قتله هيرودس بالسيف وقد دعاه  
انهما . وهو التلميذ الذي كا  المخلص مع أخيه )بوانرجس ( أي ابني الرعد ، لشدة غيرتهما وعظيم إيم

يسوع يحبه . وقد خرجت قرعة هذا الرسول ا  يمضي إلى بالد أسيا . وال  س ا  تلك الجهة كانوا غالظ 
الرقاب فقد صلى إلى السيد المسيح ا  يشمله بعنايته ، وخرج قاصدا أفسس مستصحبا معه تلميذه  

نة انكسرت وتعلق كل واحد من الركاب بأحد بروخورس واتخذ لسفره سفينة وحدث في الطريق ا  السفي
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 ش را هللا كثيرا على عنايته  
مضى القديس يوحنا إلى مدينة أفسس ونادي فيها ب لمة الخالص . فلم يتقبل أهلها   بهما . ومن هناك

بشارته في أول األمر إلى ا  حدث ذات يوم ا  سقط ابن وحيد المه في مستوقد حمام كانت تديره فأسرعوا 
 بحرارة ثم إلخراجه ولكنه كا  قد مات . فعال العويل من والدته وعندئذ تقدم الرسول من الصبي وصلى إلى هللا
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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 يتقاطرو  إليه ليسمعوا تعليمه . وآمن 

  فحأولوا الفتك به مرارا كثيرة ولم يتم نوا ال  الرب  منهم عدد كبير فعمدهم . وأثار هذا األمر حقد كهنة األوثا
حافظ ألصفيائه وأخيرا بعد جهاد شديد ومشقة عظيمة ردهم إلى معرفة هللا ورسم لهم أساقفة وكهنة ، ومن 

هناك ذهب إلى نواحي آسيا ورد كثيرين من أهلها إلى اإليما  . وعاش هذا القديس تسعين سنة وكانوا يأتو  
ى مجتمعات المؤمنين ولكبر سنه كا  يقتصر في تعليمه على قول ) يا أوالدي احبوا بعض م به محموال إل

بعضا ( وقد كتب اإلنجيل الموسوم باسمه وسفر الرؤيا التي رآها في جزيرة بطمس المملوءة باألسرار اإللهية  
جلي والذي اتكأ على  وكتب الثالث رسائل الموسومة باسمه ايضا . وهو الذي كا  مع السيد المسيح عند الت

صدر الرب وقت العشاء وقال له من الذي يسلمك . . وهو الذي كا  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  

 يبقي حتى أجئ ماذا لك .   يارب وهذا ما له فقال له يسوع ا  كنت أشاء انه
و لما شيييعر بقرب انتقاله من هذا العالم دعا إليه الشيييعب وناوله من جسيييد الرب ودمه األقدسيييين ، ثم وعظهم  
وأوصيييييييياهم ا  يثبتوا على اإليما  ثم خرج قليال من مدينة أفسييييييييس وأمر تلميذه وآخرين معه فحفروا له حفرة 

هم ا  يعودوا إلى المدينة ويثبتوا األخوة غلي اإليما  بالسيييييييد هناك . فنزل ورفع يديه وصييييييلى ثم ودعهم وأمر 
المسييييييح قائال لهم : إنني برئ اآل  من دم م ، ألني لم اترك وصيييييية من وصيييييايا الرب إال وقد أعلمتكم بها . 
واآل  اعلموا أنكم ال ترو  وجهي بعد . وا  هللا سيييييييجازي كل واحد حسييييييب أعماله . ولما قال هذا قبلوا يديه  

جليه ثم تركوه ومضييييييييوا . فلما علم الشييييييييعب بذلك خرجوا جميعهم إلى حيث القديس فوجدوه قد تنيح فب وه  ور 
بحز  عميق وكانوا يتحدثو  بعجائبه ووداعته وانه وا  لم ي ن قد مات بالسييييييييييف كبقية الرسيييييييييل إال انه قد  

 " بنا المجد دائًما أبدًيا آمين .تساوي معهم في األمجاد السماوية لبتوليته وقداسته . صالته تكو  معنا ، ولر 
يل ح  اطم  ج يوح/  إها ن/ ي ح  ب اطاب مح  ان /  ع دددددا  ذهب طلكان ف  آسدددددل  )تا ل ( وإي سددددداي اطسددددد  /  به  
و  ه تلر  ه هاوخوقور  وء ف  اء واج هاوخوقور إطس إح   اط زق  وت لق يوح/  بأح  مطواح اطسدددددد  /  و/   م  ث 

ل  ع هاوخوقور وذهب  ءفسج وقفضوا  اانته إطس من مء ث ص لً   ا اطروي   ن ء  سمط وصل ط/ ج اط زياة وتم ه
 ف   ستوء  حر ث فآ ا  ء اون وعر هم  وه جره اطو / ون ب  ة ط /ه مخ اًا عر  اط ء ايا  

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 إستشهاد القديس الجليل أغناطيوس بطريرك إنطاكية تلميذ القديس يوحنا اإلنجيلي.  كيهك24
 شهادة القديس بولي ربوس أسقف سميرنا )أزمير( وهو تلميذ للقديس يوحنا اإلنجيلي  أمشير 29
 شهادة القديس أنتيباس أسقف برغامس تلميذ القديس يوحنا اإلنجيلي   برموده 16
 س وما حولها  تذكار بشارة يوحنا اإلنجيلي في آسيا الصغرى وأفس بشنس 16
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 نياحة القديس يوحنا صاحب اإلنجيل الذهب.   أبيب 16
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس إغناطيوس الثيئوفوروس بطريرك أنطاكية كيهك24

م إستشهد القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية ويقول التقليد   107في مثل هذا اليوم من سنة  
هو الطفل الذي حمله السيد المسيح في حضنه وأجلسه أمام الرسل وقال " الحق الكنسي أنه 

أقول لكم أ  لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت هللا .فمن وضع نفسه مثل هذا  
الوالد فهو األعظم في ملكوت السموات . " لما كبر صار تلميذا للقديس يوحنا اإلنجيلي حينما 

يا الصغرى وطاف معه بالدا كثيرة أقامه اآلباء الرسل أسقفا على أنطاكية وقد كا  يبشر في آس
كا  شخصية بارزة ورجال رسوليا صاحب نفوذ عظيم ومعتبرا في كل الكنيسة بعد الرسل . خدم 

القديس في أنطاكية خدمة طويلة مثمرة ورد كثيرين إلى معرفة هللا وعمدهم وأنارهم بالعلوم 
ع رسائل ذات معا  عميقة إلى أهل أفسس ، مغنيسيا ، ترالبا  ، رومية , الكنسية كما كتب سب 

فيالدلفيا ، أزمير ، بولي ربوس . لما جاء اإلمبراطور تراجا  إلى أنطاكية وكانت قد بلغته شهرة  
إغناطيوس وغيرته على بث الروح المسيحي في الشعب سأله " أأنت من يسمونه ثيؤفورس ) 

توشح باإلله ( الذي يعصي أوامري وال يعترف بآلهتي ؟ " فأجابه القديس يعني حامل اإلله أو الم
ب ل شجاعة وس ينة " نعم أنا هو حامل يسوع المسيح ألنه هو اإلله الحقيقي وما آلهتكم سوي  
تماثيل صماء جامدة ال فائدة منها" فدعاه الملك أ  يقدم ذبيحة لآللهة فقال القديس " أنا كاهن  

قدم الذبيحة كل يوم واشتهي أ  اقدم له حياتي ذبيحة " . عندئذ أصدر يسوع المسيح وله أ
الملك ح مه عليه أ  يقاد إلى روما وبأ  يطرح هناك للوحوش أمام الشعب الروماني في حفالت  
األعياد ليتسلى ذلك الشعب برؤية عظيم من عظماء المسيحية تمزقه أنياب الوحوش الضاربة . 

اإلستشهاد وودعه الجميع بالدموع . أركبوه سفينة سارت بهم إلى  فش ر القديس هللا على نعمة
أزمير حيث أسرع أسقفها صديقه القديس بولي ربوس يعانقه بالدموع كما أسرعت كنائس آسيا 
بأساقفتها وشعبها إلى وداعه فتعزي بهم . وعند مغادرته أزمير زودهم برسائله الرعوية التي  

اهتمامهم به ويطلب إليهم االبتعاد عن التعاليم المخالفة من  سبقت اإلشارة إليها يش رهم على 
ناحية واالتفاق فيما بينهم وطاعة المتقدمين في الكنيسة من ناحية أخري . كما حثهم فيها على 

الصبر والثبات على اإليما  وهي تفيض بالمحبة للسيد المسيح وبالتواضع العميق والعطف 
ته الشهيرة إلى أهل روما فيها يرجوهم أ  ال يردوا الوحوش األبوي . ومن أزمير أيضا كتب رسال

عنه بصلواتهم بل يقول لهم " البد لي أ  اطحن بأنياب الوحوش ألصبح خبزا جيدا على مائدة 
المسيح " ، ولما وصلوا إلى روما أخذوه إلى الملعب حيث كانت الجماهير عندئذ جثا على  
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الكنيسة . فهجمت عليه الوحوش ومزقته وافترسته  األرض وقدم ذاته ذبيحة هلل وصلى من أجل 
وهو يدعو باسم يسوع المسيح وه ذا نال إكليل الشهادة . فجمع شماساه فليمو  وأغاثو  

عظامه وأتيا بها إلى أنطاكية حيث دفناها في قبر فاض بالنعم والعجائب ، بركة صلواته فلتكن  
 معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 ديس تكالهيمانوت الحبشيميالد الق
 في هذا اليوم تذكار ميالد القديس العظيم 

 تكالهيمانوت الحبشي .  
للقديس تكالهيمانوت م انة خاصة لدى الكنيسة األثيوبية ب ونه من أعمدة الرهبنة األثيوبية  

 وسبب خالص لكثيرين . 
تدعى سارة جميلة جًدا وغنية  تزوج والده الكاهن ساجازآب أو س ارات )تعني عطية اآلب( بفتاة 

، وقد عاشا في حياة تقوية ، وكا  محبين للفقراء والمساكين . إذ لم يهبهما هللا طفاًلطلبت 
الزوجة من رجلها أ  يقوما بتوزيع كل ممتلكاتهما على الفقراء وعتق جميع العبيد والجواري ،  

شهوة قلبها . حز  العبيد  وإذ طلب أال  تتسرع أصرت على موقفها ، ففرح بمشورتها ، وتمم
والجواري إذ كانوا يشعرو  أنهم أهل البيت وطلب بعضهم أ  يبقوا معهما في البيت فقبال ذلك 

 ليعيش الكل كإخوة .
إذ صار متالومي ملك الداموت يضطهد المسيحيين بعث بعس ره في كل موقع حوله ليمارسوا  

د قتله بالرمح لكن الكاهن هرب ، وإذ وجد أعمال العنف ، فبلغ أحد الجند إلى بيت الكاهن وأرا
بحيرٍة غاص فيها . ووقف الجندي على الشاطئ ينتظر خروجه ليرميه بالرمح . إذ تأخر الكاهن  
جًدا تيقن الجندي أنه قد غرق . لكن الكاهن إذ غاص وجد رئيس المالئكة ميخائيل قد أحاط به  

بيت والكنيسة قد ُخربت ، فصار وظلله ليصير كمن تحت خيمة حتى خرج ليجد زوجته قد سُ 
 يب ي بمرارة .

رأى العس ر الزوجة سارة فُبهروا بجمالها واقتادوها إلى الملك كهدية . أخبروه بأمرها فطلب 
حفظها في أحد البيوت وتقديم ثياب فاخرة وذهب وفضة وآللئ ثمينة تتزين بها ، أما هي  

وفي المساء إذ نام الجميع خلعت الثياب فصامت عن الطعام الفاخر ، وكانت دموعها ال تجف .  
الثمينة ، وارتدت ثيابها البسيطة ، وصارت تصلي هلل ، وتطلب خالصها من هذا الشر ، وكانت  
تطلب شفاعة رئيس المالئكة ميخائيل الذي كانت ُتعيِ د له كل شهر وُتقدم في عيده عطايا كثيرة 

طمئنها ويعزيها ، بل ويعدها بطفٍل مبارٍك ي و   للفقراء . وبالفعل أرسل هللا لها رئيس المالئكة ي
 بركة لكثيرين .

في الصباح ارتدت الثياب الملوكية ، ومضى بها الجند إلى الملك الذي فرح بها جًدا ، فقدم 
هدايا جزيلة للجند ، وطلب أ  يمضوا بها إلى حيث كرسي المملكة ليقيم احتفااًلرسمًيا بزواجه  
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عل جاء الملك إلى الهي ل وسجد أمام األوثا  ، وإذ كانت هي واقفة  بها في هي ل الوثن . وبالف
تنتظر عمل هللا معها ، حدثت بروق ورعود وزالزل ، ونزل رئيس المالئكة ميخائيل ليحملها إلى 

 الكنيسة التي كانت ُتصلي فيها مع زوجها الكاهن .
نها أعلنت عن شخصها التقت برجلها فظنها إحدى بنات الملوك ، إذ كانت تغطي وجهها ، لك

وحدثته عن عمل هللا معها ، فش را هللا ومجداه على عمله معهما . وفي المساء رأت سارة  
)كانت تدعى أيًضا مختارة هللا( كأ  عموًدا منيًرا في وسط بيتها رأسه في السماء ، يحتضن فيه  

رأى الكاهن كأ  طيوًرا كثيرة ومتنوعة ، وتتطلع إليه شعوب كثيرة وملوك في دهشة ، بينما 
شمًسا منيرة تحت سريره وحولها نجوم كثيرة تضيء على المس ونة . في تلك الليلة حملت سارة 

 كيهك . 24بالطفل المبارك ، الذي ولد في  
 طفولته 

جاء في سيرته الكثير من أعمال هللا معه منذ طفولته ، نذكر منها أنه إذ كا  والداه قد باعا كل 
)سارة( من ثياب فاخرة وذهب وفضة وآللئ جاءت بها من عند الملك ، ما حملته مختارة هللا 

وقاما بتوزيعه على الفقراء ، جاء عيد رئيس المالئكة ميخائيل وكانت البالد تعاني من مجاعة  
شديدة . فكانت مختارة هللا تب ي مشتاقة أ  ُتقدم شيًئا للمساكين . وإذ رأى الطفل الرضيع  

ة دقيق ، ووضع يده عليها فصار الدقيق يفيض ب ثرة . أسرعت  دموعها أشار بيده نحو حفن 
األم وقدمت كل ما لديها في مطبخها ليضع الرضيع يده عليه فصار لديها فيض من البركات 

 قدمته للمساكين .
ُعمِ د هذا الطفل وُدعي اسمه فيشهاسيو  أي "فرح صهيو " . وقد تربَّى على حياة التقوى 

 اتضاع وحب للجميع . والعبادة بروح نس ية مع
 سيامته 

إذ بلغ الخامسة عشرة من عمره سامه األنبا كيرلس مطرا  الحبشة شماًسا ، وكا  ذلك في 
عهد األنبا بنيامين . استقبله المطرا  بحفاوة وقبَّله معلًنا عنه أنه محبوب من هللا وأ  مالك  

 الرب يرافقه ممسً ا في يده سيًفا من النار .
جاه رفض ُمعلًنا عن رغبته في  عاش في حياة الطه ارة والعفة ، وعندما حاول والداه أ  يزوِ 

 الحياة البتولية ، ولما ألزماه عاش مع زوجته كأٍخ مع أخته حتى رقدت في الرب . 
مسرى وبعد أربعة أيام  22سامه األنبا كيرلس كاهًنا يساعده في الخدمة ، ثم تنيحت والدته في 

 فس العام . مسرى من ن 26تنيح والده في 
عاش هذا الشاب الكاهن في بيت والديه سبع سنوات ، وإذ خرج يوًما ليصطاد وحوًشا ظهر له  
رئيس المالئكة ميخائيل ، وقال له إ  هذا العمل ال يليق بالكهنة إنما يلزم أ  ي رس كل حياته  

جزات ، وأ  للصالة ودراسة الكتاب والتعليم ، وأ  هللا قد وهبه عطية شفاء المرضى وصنع المع
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اسمه ال ُيدع بعد فيشهاسيو  )فرح صهيو ( وإنما تكالهيمانوت . قيل إنه رأى أيًضا السيد  
 المسيح الذي وضع يده عليه وباركه بعد أ  دعاه للعمل الكرازي ووعده أ  ي و  معه ويسنده .

ع أهل مدينته ، وانطلق ي رز    قام القديس تكالهيمانوت بتوزيع كل أموال والديه على الفقراء وودَّ
 ويبشر . 

 خدمته الكرازية والرهبانية 
ذهب إلى مدينة كاتانا حيث كا  أهلها يعبدو  األوثا  واألشجار والشمس ، وهناك ثار الشعب 
عليه وسمعوا صوت الشيطا  من الشجرة معبودتهم يطالبهم بإقصائه بعيًدا ، أما هو فوقف من  

ل وجهه نحو الشرق وبسط يديه وصلى  ، سائاًلالرب أ  يبيد هذه الشجرة ، فإذا بها بعيد وحوَّ
 ُتقتلع من جذورها وتتحرك نحو القديس ، كما اعترف الشيطا  عالنية عن تضليله للناس . 

 صنع هللا على يديه عجائب كثيرة فأمن كثيرو  ونالوا سر  المعمودية في مياه النهر .
ضخم له ، خاصة وأنه جاء  حز  أمير المنطقة على ما جرى أل  الشجرة كانت مصدر إيراد

ليجد القديس قد أمر بتقطيع الشجرة الستخدام خشبها في بناء كنيسة . وإذ كا  األمير مريًضا  
شفاه القديس باسم الثالوث القدوس ، فآمن هو وزوجته أكروسينا وأوالده الثالثة الذين اعتمدوا 

 م كثيرو  . وصارت أسماؤهم صموئيل وبنيامين وعطية الصليب ، كما اعتمد معه
التحمت حياته النس ية بعمله الكرازي ، فكا  ناسً ا حقيقًيا يقضي أغلب فترة الصوم األربعيني  

 في البراري في تقشف شديد ليعود يلتقي بإخوته وأوالده بحب شديد ، يهتم بهم ويرعاهم .
بأثيوبيا ي رز   تعلَّق به الشعب جًدا ، لكنه كوصية الرب له كا  يضطر إلى التنقل من بلد إلى بلد

باإلنجيل ويقاوم عبادة األوثا  وأعمال السحر فتعرض لمتاعب كثيرة ومقاومة ، لكن الرب كا   
 ينجح طريقه ، واهًبا إيَّاه صنع العجائب واألشفية .

بجانب عمله الكرازي عاش أيًضا أًبا لرهبا  كثيرين ، فقد مارس الحياة الديرية في أمجرا بروح  
خدمة اآلخرين واالهتمام بالفقراء ، حتى حسبه الرهبا  مالًكا ال إنسا  . العبادة والسهر مع 

 وكا  هللا يصنع على يديه عجائب ، فتحول الدير إلى مركز للكرازة . 
قيل إ  ابن أخت رئيس الدير كا  قًسا ومات فصار الكل يب ونه ، وإذ جاء القديس تكالهيمانوت  

مه الرب من الموت ، وعندئٍذ جاء القس يب ي بدموع  إلى حيث يوجد الجثما  صلى إلى هللا فأقا
وهو يسجد عند قدمْي القديس طالًبا المغفرة ، معترًفا أنه كا  يحسده على ما وهبه هللا من  

عطايا ظاًنا أنه سيحتل مركز خاله ويصير رئيًسا للدير بعد نياحته . وكا  القس يش ر القديس 
 حاسديه . ويمدحه من أجل قداسة حياته ومحبته حتى ل

شعر القديس أ  المجد الزمني سيالحقه بعد إقامته هذا القس ، لذا كا  يصرخ إلى هللا كي  
يخلصه من هذا الموضع ، وبالفعل أرشده رئيس المالئكة ميخائيل أ  يذهب إلى دير القديس  
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إسطفانوس تحت رئاسة إيسوس مور )يسوع غالب( . بالفعل ترك منطقة أمجرا حتى بلغ النهر  
 ك به المالك ليسير معه فوق المياه ويبلغ به إلى الدير .فأمس

كرَّس وقته للصلوات والمطانيات بصبٍر عجيب فأهَّله الرب لرؤية أورشليم السماوية وكراسي  
ة للمؤمنين المجاهدين . وهناك سمع صوًتا يناديه باسمه ، قائاًلله إنه سُيحسب مع   المجد المعدَّ

له مجمرة ذهبية ليبخر بها معهم ، وكا  يشترك معهم في   األربعة وعشرين قسيًسا وُأعطي
 التسبيح .

انتقل من هذا الدير إلى دير القديس إدجاوي القائم على جبل دامود حيث كا  القديس يوحنا 
عاًما يمارس الحياة النس ية ، وإذ ودَّعه   12رئيًسا للدير الذي البسه اإلس يم ، وبقي هناك 

في حبل لينزلوه من الدير )على القمة( إلى سفح الجبل . فجأة انقطع  رئيس الدير واإلخوة ربطوه
الحبل وظن الكل أنه يسقط ميًتا ، لكنهم نظروا أجنحة عجيبة برزت من جسده ، ليطير وينزل  

 سالًما ، لهذا كثيُرا ما ُيصور القديس كالشاروب بستة أجنحة . 
 مه وتعمل به وفيه .صار القديس يتنقل بين األديرة ، وكانت قوة هللا تالز 

قيل أيًضا انه ذهب إلى مدينة القدس ، وانه التقى بالبابا اإلس ندري خائيل هناك . تبارك بالقبر  
المقدس والمواضع المباركة ثم ذهب إلى برية اإلسقيط بمصر حيث ظهر له مالك الرب وأمره  

 بالعودة إلى أثيوبيا .
الرهبانية حتى إذ أكمل جهاده ظهر له السيد المسيح وأعلمه  عاش هناك ُيتلمذ الكثيرين للحياة 

  24بقرب انتقاله ، وبالفعل أصيب بمرض الطاعو  ورقد في الرب .وتذكار نياحته في يوم 
 مسرى .

 صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين 
 إستشهاد القديس فيلوغونيوس بطريرك أنطاكية 

ديس فيلوغونيوس بطريرك أنطاكية ، وكا  هذا القديس متزوجا ، وقد  في مثل هذا اليوم تنيح الق
رزق ابنة ، ثم توفيت زوجته فترهب ، ولتزايد فضله ووفرة علمه ونس ه وورعه أختير لرتبة  

البطريركية على مدينة أنطاكية ، فرعى رعية السيد المسيح احسن رعاية ، وحرسها من الذئاب 
سبيليوس ، وعاش في البطريركية عيشة الزهد والنسك ، ولم األريوسية ومن شيعة مقدونيوس و 

يقتن فيها درهما وال دينارا وال ثوبا زائدا ، واكمل سعيه وتنيح بسالم ، قد مدحه القديس يوحنا 
 ذهبي الفم ، صالته تكو  معنا آمين .

 إستشهاد القديس بولي اربوس أسقف سميرنا وتلميذ يوحنا البشير أمشير 29
م إستشهد القديس بولي اربوس أسقف سميرنا الشهيرة بازمير   167في مثل هذا اليوم من سنة  

. بدا حياته في أوأخر الجيل األول المسيحي وتتلمذ للقديس يوحنا اإلنجيلي . وهو الذي يعنيه  
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الرب بقوله " اكتب إلى مالك كنيسة سميرنا . هذا يقوله األول واألخر . . . انا اعرف أعمالك 
وضيقتك وفقرك مع انك غني ، وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع  

الشيطا  . ال تخف البتة ممن أنت عتيد إ  تتألم به . هوذا إبليس مزمع إ  يلقي بعضا منكم  
في السجن لكي تجربوا وي و  لكم ضيق عشرة أيام . كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل 

م إلقناع اني سيتوس أسقف رومية بشا    157فر القديس إلى رومية سنة الحياة " . وقد سا
عيد الفصح ثم عاد وباشر أعماله الرعوية وأقام على كرسي الرعاية زمانا كبيرا حتى شأخ . 

ووضع مقاالت كثيرة وميامر عديدة عن الميالد المقدس والموت والجحيم والعذاب ، وعن العذراء  
 المخلص وغير ذلك وجذب إلى الرب نفوسا كثيرة بتعاليمه المحيية .    القديسة مريم وعن تدبيرات

و لما أثار مرقس اوريليوس االضطهاد على المسيحيين ضيقوا الخناق على القديس قائلين 
احلف فنطلق سراحك . اشتم المسيح . فأجاب بولي اربوس قائال ستة وثمانين سنة خدمته ولم 

الذي خلصني ؟ ثم قال له الوالي إ  كنت تستخف  يفعل لي ضررا فكيف أجدف على ملكي 
بالوحوش فسأجعل النيرا  تلتهمك ، إال إذا تبت . فقال القديس بولي اربوس انك تهددني بالنار  

التي تشتعل ساعة وبعد قليل تنطفئ ألنك ال تعرف نار الدينونة العتيدة والقصاص األبدي 
لك . وبعد اضطهادات مريرة وتهديدات عديدة  المحفوظ لَلشرار ولكن لماذا تتباطأ افعل ما بدا

أراد هذا القديس إ  يسفك دمه على اسم المسيح فأوصي شعبه وعلمهم إ  يثبتوا في اإليما  
وعرفهم انهم سوف ال يرو  وجهه بعد ذلك اليوم . فب وا وتعلقوا به محأولين منعه ولكنهم لم 

بعد عذابات كثيرة نالها أمر الوالي بقطع  يتم نوا من ذلك . أما هو فذهب واعترف بالرب يسوع و 
رأسه فنال إكليل الحياة . وأخذ بعض المؤمنين جسده وكفنوه بإكرام . صالته تكو  معنا ولربنا  

 المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 إستشهاد أنتيباس تلميذ يوحنا الرسول أسقف مدينة برغامس برموده 16

سقف برغامس كا  تلميذا للقديس يوحنا اإلنجيلي  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أنتيباس أ
( وحدث أنه لما شرع دوميتيانوس في اضطهاد القوم وقتلهم بلغة أ  النصارى يقولو  "  2)رؤ 

ا  ملكهم هو المسيح )ورد في مخطوط بشبين الكوم " انه أرسل إلى أورشليم واستدعى أوالد 
عن ملك المسيح فأجابوه أ  ملكه سماوي  يهوذا بن يوسف وأتى بهم مقيدين إلى روما وسألهم 

وأ  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 . 

تهم هذا القديس ثم تولى بعده واليا أخرًافاضطهد المسيحيين وقتل منهم كثيرين وكا  من جمل
وقد عاقبه عقابا شديدا فازداد إال ثباتا في اإليما  ، ولما أودعه السجن أرسل له القديس يوحنا 
اإلنجيلي رسالة مملوءة تعزية دعاه فيها الكاهن اآلمين والراعي الصالح وأخيرا وضعه الملك في  
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الرب وأخذ المؤمنو   ثور مصنوع من نحاس وأوقد النيرا  تحته حتى أسلم روحه الطاهرة بيد 
 جسده ووضعوه ب رامة في الكنيسة صالته تكو  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  

أبو متوشالح الذي عمر على أكثر  يارد ويدعوه معملنا يهوذا الرسول أخنوخ السابع من آدم وهو 
سنة ويشهد الكتاب المقدس عن أخنوخ البار أنه سار مع   969من أي إنسا  آخر إذ عاش 

هللا أي أرضي هللا بسيرته الحسنة وعاش في طاعته في وسط جيل استشري فيه الفساد  
ومعني أخذه أي (   24: 5وتفاقمت فيه الرذيلة وسار أخنوخ مع هللا ولم يوجد أل  هللا أخذه ) تك

  2مل2اصعده إلى السماء حيا بجسده ولم يذق الموت تماما كما حدث بعد ذلك مع إيليا النبي ) 
( فيقتلهما ويذوقا  الموت   7: 11( وسيظل هذا  القديسا  إلى أ  يأتيا ويحاربا الوحش ) رؤ

لتكن معنا سنة قبل إصعاده حيا إلى السماء . بركة صلواته ف 365كباقي الناس . عاش أخنوخ 
 أمين ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 بشارة القديس يوحنا اإلنجيلى وتكريس كنيسة على اسمه بمدينة األس ندرية  بشنس 16
في هذا اليوم نعيد بتذكار القديس يوحنا اإلنجيلي وبشارته في آسيا الصغرى ومدينة أفسس وما  

ة اإلس ندرية . فقد قاسى من األهوال وما حولها من البلدا  ، وتكريس كنيسة على اسمه بمدين 
لحقه من القوم األشرار عابدي األوثا  إلى أ  أعادهم إلى معرفة هللا وأنقذهم من طغيا  

الشيطا  بتعاليمه واآليات التي أجرها هللا على يديه ثم كتب إنجيله فنطق بأزلية االبن وتجسده .  
ية ومراتبهم وسمع تسبيحهم وكتب بذلك سفر  ثم صعد بالروح إلى السماء ورأى الطغمات السمائ

 الرؤيا  
وكا  ذلك أيام اإلمبراطور دومتيانس عند ما نفاه بعد أ  وضعه في مرجل زيت يغلي ولم يؤثر  

 عليه وهناك في المنفي في جزيرة بطمس كتب هذا السفر . 
والويين  م رجع يوحنا إلى أفسس والحظ وجود مبتدعين من النيق 96وبعد قتل دومتيانس سنة 

يعلمو  أ  المسيح مولود والدة طبيعية من يوسف و مريم فكتب إنجيل يوحنا ردا على  
افتراءاتهم ، وكا  شغوفا بهداية الخطاة فقد هدي شابا وسلمه لَلسقف وقال له " احتفظ بهذه  

الوديعة عندك " ولكن الشاب أساء التصرف وأفسدت المعاشرات الرديئة أخالقه وصار رئيسا  
، ولما رجع سأل األسقف عن الوديعة فأظهر األسقف أسفه للحالة التي صار فيها .  للصوص 

فجهز القديس حصانا وأخذ دليال وسافر إلى م انه ولما بلغه قبض عليه اللصوص وساقوه إلى 
زعيمهم ولما دقق النظر في الرسول اعتراه الخجل وفر هاربا فقال له " يا ابني ارحم نفسك فال  
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اء مفتوحا لخالصك وأنا كفيلك عند الرب يسوع " فهطلت الدموع من عينيه ورجع  يزال باب الرج
 تائبا وقدمه للتنأول من األسرار المقدسة لتقويه . 

طوبة وقد رتب هذا العيد تذكار لبشارته وألنه في مثل هذا اليوم   4وأما سيرته فواردة في يوم  
 معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين كرست كنيسة على اسمه بمدينة اإلس ندرية صالته تكو  

 نياحة القديس يوحنا صاحب اإلنجيل الذهبى  أبيب 16
في مثل هذا اليوم تنيح القديس يوحنا صاحب اإلنجيل الذهب . ولد هذا القديس بمدينة رومية  

من أب غني يسمى اطروفيوس )أو اطرافيموس ( . ولما كا  يوحنا يتلقى العلم في الم تب  
طلب من أبيه أ  يجلد له اإلنجيل الذي كا  يقرأ فيه بالذهب فعمل له ما أراد ففرح به كثيرا  

  أحد الرهبا  نزل عندهم عند ذهابه إلى بيت المقدس فطلب منه يوحنا أ  يأخذه معه  واتفق أ
. فأعلمه أنه ذاهب إلى القدس وليس إلى الدير . ثم عرفه أنه صغير السن ، وال يحتمل عيشة  

التقشف التي يمارسها الرهبا  ، غير أ  يوحنا كا  صادقا في عزمه فسافر وحده في سفينة  
راهب ولما رآه الرئيس لم يرد أ  يقبله لصغر سنه ، وأفهمه أ  العيشة الرهبانية  إلى دير ذلك ال

شاقة على مثله ولما ألح عليه يوحنا ورأى فيه الرئيس ثبات العزم وقوة اليقين حلق له شعر  
رأسه وألبسه ثوب الرهبنة المقدس فأجهد يوحنا نفسه بعبادات زائدة وكا  األب الرئيس ينصحه  

فق بنفسك وسر مثل سائر األخوة " فكا  يقول له " ا  قوة هللا وصالتك عني تعينني  قائال : " تر 
" وبعد سبع سنوات رأى في رؤيا من يقول له : " قم أذهب إلى والديك لتأخذ بركتهما قبل  

انتقالك من هذا العالم " وتكررت هذه الرؤيا ثالث ليال متوالية فأعلم الرئيس بها ، فعرفه أ  هذا 
وأشار عليه بالذهاب فلما خرج من الدير وجد رجال مس ينا عليه ثياب رثة ، فأخذها منه   من هللا

وأعطاه ثيابه . ولما وصل منزل والديه قضى ثالث سنوات قريبا من باب البيت يقيم في عشة  
من القش وكا  يقتات أثناءها من فضالت موائد أبيه التي يرميها الخدم , وكانت أمه إذا عبرت  

ز نفسها من رائحته ومن منظر ثيابه الرثة . . ولما دنت نياحته أعلمه الرب أنه بعد  به تشمئ 
ثالثة أيام سينتقل من هذا العالم فاستدعي والدته ولم يعرفها بنفسه واستحلفها أ  تدفنه في  
العشة التي يقيم فيها بما عليه من الثياب ثم أعطاها اإلنجيل الذهب قائال : كلما قرأت فيه  

ني فلما حضر والده إلى المنزل أرته اإلنجيل فعرف أنه إنجيل ولده يوحنا فأسرع إليه تذكرين
االثنا  وسأاله عن اإلنجيل وعن ولدهما فطلب منهما أ  يتعهدا بأ  ال يدفناه إال في ثيابه التي  

عليه . ثم عرفهما بأنه ولدهما . ثم خرجت روحه إلى خالقه ، فب يا ب اء عظيما وسمع بذلك 
ر رومية ، فكفنته أمه بالثياب التي أعدتها ليوم زواجه قبل ذهابه إلى الدير فمرضت لوقتها  أكاب

فتذكر زوجها التعهد الذي قطعاه وفي الحال نزع عن ابنه هذه الثياب وألبسه ثيابه القديمة  
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ودفنه في العشة التي كا  بها وحصلت من جسده عجائب كثيرة ثم بنوا له كنيسة على اسمه 
 جسده بها . ووضعوا 

 صالته تكو  معنا . آمين 
 إحضار جسد الشهيد العظيم جاؤرجيوس

في مثل هذا اليوم كا  وصول أعضاء الشهيد العظيم جاؤرجيوس إلى كنيسته بمصر القديمة  
وذلك أ  راهبا اسمه القمص مرقس كا  رئيسا على دير القلمو  ، وكا  يتردد على البالد  

ق له أ  بات ليلة حسب عادته عند رجل عربي ، فرأى القديس الفتقاد المسيحيين كل سنة فاتف
جاؤرجيوس في رؤيا يقول له : " خذ جسدي من المرأة التي تأتيك به غدا وضعه في كنيستي  

 التي بمصر القديمة "  
ولما كا  الغد أتته امرأة وأعلمته أ  لديها صندوقا كا  أحضره ولدها قبل موته من كنيسة  
القديس جاؤرجيوس بفلسطين فتحققت رؤياه ومضى معها وشاهد الصندوق . ثم ذهب إلى 

البابا البطريرك األنبا غبريال الثامن الثمانين وأخبره بأمره فقام لوقته ومعه الكهنة وبعض الشعب 
ث الصندوق وبعد أ  تباركوا من األعضاء المقدسة وأعطوا المرأة بعض المال حملوا إلى حي

 الصندوق باحتفال عظيم وأتوا به إلى كنيسة القديس بمصر القديمة وظهرت منه آيات كثيرة . 
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 تكريس بيعة الشهيد فيلوثيؤس
 ريس بيعة الشهيد فيلوثيؤس . ولربنا المجد دائًما . آمينفي مثل هذا اليوم تذكار تك

 
السيييييييموات تذيع مجد هللا، الَفلك يخبر بعمل يديه، فى كل األرض خرجت  "  -(:4,1:  18مزمور العشيييييييية )مز

 " أقوالهم، وإلى أقطار المس ونة بلغت تعاليمهم. هلليلويا
داود قم  من اطسدرواي واط/ وث ت  دف  = األرض خرجت أقوالهمالسيموات تذيع مجد هللا.. في كل    ز وق اط  دل :

عرل هللا وعظرته وء قته و ا ته  و/وطج فذم  ا ه ا اطرز وق ميه يتا ث عا قسدددل اطرسدددلح اط يا   ددد وا طل  طم  
 )قاجع اط وطج(. إلى أقطار المس ونة بلغت تعاليمهمعا عظر   اب  اطرسلح، وي اوا ه ا ف   ل اط  طم  

 
  -(:16-7:15يوشية )إنجيل الع

 ا  ثبتم في و ثبت كالمي في م تطلبو  ما تريدو  في و  لكم. -7  "
 بهذا يتمجد ابي ا  تاتوا بثمر كثير فتكونو  تالميذي. -8 
 كما احبني االب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي. -9 
 ا  حفظتم وصاياي تثبتو  في محبتي كما اني انا قد حفظت وصايا ابي و اثبت في محبته.  -10 
 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي في م و ي مل فرح م. -11 
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 هذه هي وصيتي ا  تحبوا بعض م بعضا كما احببتكم.   -12 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ا  يضع احد نفسه الجل احبائه. -13 
 انتم احبائي ا  فعلتم ما اوصي م به. -14 
ال اعود اسمي م عبيدا ال  العبد ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء الني اعلمتكم ب ل ما   -15 

 سمعته من ابي.
م لتيذهبوا و تياتوا بثمر و ييدوم ثمركم لكي يعطي م االب كيل  ليس انتم اخترتموني بيل انيا اخترتكم و اقمتك  -16 

 " ما طلبتم باسمي
هد ه  ت مد   ع  ز وق اطمد ار  وط ا  = بهيذا يتمجيد أبي أ  تيأتوا بثمر كثير فتكونو  تالمييذي  :إي  دل اط  ددددددددددددددلد 

  ب ضددددددددد/   هو إي  ل يت لم عا حب اطرسدددددددددلح ط/  ووجوب  ا ت/  طه و ا ت/. إ  ثبتم في  وثبت كالمي في مكلف 
 طب ض  واطراب    ي  سر  يوح/  اطا  ب 

فاض قلبي كلمة صيييييييالحة، أقول أنا أعمالي أنا للملك، انسييييييي بت النعمة من    "  -:(4,1:  44مز)مزمور باكر 
 " شفتيك، لذلك باركك هللا إلى الدهر. هلليلويا

ه ا   إي  ل يوح/  ه ا      ز ع/ذ  اطب ددددا، فذو  ا  /  عا ط ل   هللا  = فاض قلبي كلمة صيييالحة   ز وق ب كا:
  وي ذم اطرز وق من اآلب يل  انها اط لر  ومن معر ل في البدء كا  الكلمةومنطل  اطرسددددلح، وميه خ طق  ل شددددئ   

خلم  اط ل   فأعر ل اطرسدددلح ه     أقول أنا أعمالي أنا للملكانها ه  ت ويا  ل شدددئ وخلمه  ل شدددئ طر   هللا   
اطرسددددددددددلح اط لر  خلق اط/ ر =  إنسيييييي بت النعمة من شييييييفيتك هو  لر  هللا اطرلك ومعر طه طر   هللا = وأنا للملك

ومفد ض عل ذم  ا ي رتده، ي رد  فوق ي رد  )إي  دل بد كا(  وهد ا  د ن هت سدددددددددددددد ه وإخ ئده طد اتده  وط ا قف ده هللا ب د   
ه/  ياا م  ث اطرسددلح خ طق اط للم    (  ط طك ب ق ك هللا إطس اط ها 11-6:2)ف ذطك ومعا ه إسددرً  فوق  ل إسددم 

 اءوطس واطرسلح ب  ائه خ طق اط للم  اط  ي ة 
 -(:17-1:1يوإنجيل باكر )

 في البدء كا  الكلمة و الكلمة كا  عند هللا و كا  الكلمة هللا.  -1  " 
 هذا كا  في البدء عند هللا. -2 
 و بغيره لم ي ن شيء مما كا . كل شيء به كا  -3 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه.  -5 
 كا  انسا  مرسل من هللا اسمه يوحنا. -6 
 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. -7 
 لم ي ن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
   النور الحقيقي الذي ينير كل انسا  اتيا الى العالم. كا -9 
 كا  في العالم و كو  العالم به و لم يعرفه العالم. -10 
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 الى خاصته جاء و خاصته لم تقبله.  -11 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ا  يصيروا اوالد هللا اي المؤمنو  باسمه.   -12 
 الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من هللا. -13 
 و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا نعمة و حقا.  -14 
 . يوحنا شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ا  الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كا  قبلي  -15 
 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة.  -16 
 " ال  الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا -17 

اطظلر  اطت  ف  اط  طم طم ت قك اط/وق اط ي   دددددددددذ  طه يوح/  مي اطرسدددددددددلح يوق اط  طم وخ طق اط  طر ا   إي  ل ب كا:
 .نعمة فوق نعمةاطرسلح طلرا اطرؤ / ا هل مت  . كل شئ به كا اطسر   واءقض  

 
 -(:18-4:10روالبولس )

 ال  غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. -4  " 
 ال  موسى ي تب في البر الذي بالناموس ا  االنسا  الذي يفعلها سيحيا بها.  -5 
 و اما البر الذي بااليما  فيقول ه ذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح. -6 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات.  -7 
 ي فمك و في قلبك اي كلمة االيما  التي نكرز بها.لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك ف -8 
 النك ا  اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ا  هللا اقامه من االموات خلصت. -9 
 ال  القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص.  -10 
 ال  الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.   -11 
 وناني ال  ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعو  به. النه ال فرق بين اليهودي و الي  -12 
 ال  كل من يدعو باسم الرب يخلص.  -13 
 فكيف يدعو  بمن لم يؤمنوا به و كيف يؤمنو  بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعو  بال كارز.   -14 
 رين بالخيرات.و كيف ي رزو  ا  لم يرسلوا كما هو م توب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبش  -15 
 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل ال  اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا.  -16 
 اذا االيما  بالخبر و الخبر ب لمة هللا. -17 
 " لكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المس ونة اقوالهم -18 

وعرل اطاسدددل من   أي كلمة اإليما  التي ننادي بها ه اط للم  اط  ي ة  ضددداوقة ان ر ن ط/اصدددل علس ه اط وطج:
 م يسدرع ت سد ا هوطج طرز وق اط  دل     كيف يسيمعو  بال كارز وكيف ي رزو  إ  لم ُيرسيلواهللا مقسدلذم طلكانوا  

 وميه علس  اانة اطاسل طل  طم مجرع و /ذم يوح/  ءا ً  
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 -(:6:2-1:1يو1الكاثولي و  )
 (10-1:1يو1)
الذي كا  من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة   -1  " 

 الحياة. 
 فا  الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا.  -2 
لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع  الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي ي و   -3 

 ابنه يسوع المسيح. 
 و نكتب الي م هذا لكي ي و  فرح م كامال. -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ا  هللا نور و ليس فيه ظلمة البتة.  -5 
 ل الحق. ا  قلنا ا  لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعم -6 
و لكن ا  سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه   -7 

 يطهرنا من كل خطية. 
 ا  قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -8 
 ا  اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم. -9 
 " ا  قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا. -10 
 (6-1:1يو1)
 يا اوالدي اكتب الي م هذا لكي ال تخطئوا و ا  اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار. -1  "
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا.  -2 
 د عرفناه ا  حفظنا وصاياه.و بهذا نعرف اننا ق -3 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.  -4 
 و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة هللا بهذا نعرف اننا فيه.  -5 
 " من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك ه ذا يسلك هو ايضا -6 

 قس ط  يوح/  اني  ل  ص حب ه ا اط وث وف ذ  ي ج ه ا   إي  له  ا  اط   وطلكون:
فإ  الحياة أظهرت.. ونشييييهد  اط لر  صدددددد ق جسدددددد ًا وقمي/ ه  ..= الذي كا  من البدء.. الذي سييييمعناه الذي رأيناه

ف طرسدددددددلح مت     ي ج    ي  اني  ل )إي  ل ب كا(=  هللا نور وليس فيه ظلمة البتة  ه ا عرل اطاسدددددددل =  وُنِعلم م
 ه ه ه  ب  قة اطاسل و اانتذم و /ذم يوح/  . وشفيع عند اآلب وكفارة لخطاياناطلكون ط/  يوقًا وحل ة 

 
 -(:16-1:3أعاإلبركسيس )

 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهي ل في ساعة الصالة التاسعة.  -1  " 
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ذي يقال له الجميل  و كا  رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهي ل ال -2 
 ليسال صدقة من الذين يدخلو  الهي ل.

 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ا  يدخال الهي ل سال لياخذ صدقة. -3 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا.  -4 
 فالحظهما منتظرا ا  ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -6 

 امش.
 و امس ه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه.  -7 
 فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهي ل و هو يمشي و يطفر و يسبح هللا.  -8 
 شعب و هو يمشي و يسبح هللا.و ابصره جميع ال -9 
و عرفوه انه هو الذي كا  يجلس الجل الصدقة على باب الهي ل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما    -10 

 حدث له.
و بينما كا  الرجل االعرج الذي شفي متمس ا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق   -11 

 شو . الذي يقال له رواق سليما  و هم منده
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليو  ما بالكم تتعجبو  من هذا و لماذا   -12 

 تشخصو  الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.
ا  اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -13 

 و هو حاكم باطالقه. بيالطس
 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ا  يوهب لكم رجل قاتل.  -14 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات و نحن شهود لذلك.  -15 
و بااليما  باسيييييمه شيييييدد اسيييييمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيما  الذي بواسيييييطته اعطاه هذه    -16 

 " ام جميع مالصحة ام
ه/  يا  باار ويوح/     ون اءعاج  ا باا م ه  ف ط اانة وان ر ن ب طرسلح   اون اط       انها سلج:

طإليس يل  اطر  ب   
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                  اليوم السادس من شهر طوبه
 عيد الختا  المقدس وصعود إيليا النبي حياً 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 العشيييية:مزمور  

 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (4,3: 115مز)
 (20-15:2)لو
 (13,12: 65مز)

 (52-40:2)لو
 (12-1:3)في

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (21-12:1بط2)
 (21-13:15)أع

 (18,12: 49مز)
 (39-21:2)لو

 
 -(:39-21:2لوإنجيل القداس )

 و لما تمت ثمانية ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من المالك قبل ا  حبل به في البطن.  -21 " 
 و لما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب.   -22 
 كما هو م توب في ناموس الرب ا  كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. -23 
 و لكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام او فرخي حمام.   -24 
و كا  رجل في اورشليم اسمه سمعا  و هذا الرجل كا  بارا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل و الروح القدس   -25 

 كا  عليه.
 د اوحي اليه بالروح القدس انه ال يرى الموت قبل ا  يرى مسيح الرب. و كا  ق  -26 
 فاتى بالروح الى الهي ل و عندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنعا له حسب عادة الناموس.  -27 
 اخذه على ذراعيه و بارك هللا و قال.  -28 
 اال  تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسالم. -29 
 ال  عيني قد ابصرتا خالصك.   -30 
 الذي اعددته قدام وجه جميع الشعوب.  -31 
 نور اعال  لالمم و مجدا لشعبك اسرائيل.  -32 
 و كا  يوسف و امه يتعجبا  مما قيل فيه.  -33 
وط و قيام كثيرين في اسرائيل و لعالمة  و باركهما سمعا  و قال لمريم امه ها ا  هذا قد وضع لسق  -34 

 تقاوم. 
 و انت ايضا يجوز في نفسك سيف لتعلن افكار من قلوب كثيرة.  -35 
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و كانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط اشير و هي متقدمة في ايام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع    -36 
 سنين بعد ب وريتها.

 رق الهي ل عابدة باصوام و طلبات ليال و نهارا.و هي ارملة نحو اربع و ثمانين سنة ال تفا  -37 
 فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب و تكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم.   -38 
 "  و لما اكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصرة -39 

(   4:4،5لسددًو متس تا  اط/  ور  وطودًا  ا ا امة )غلف  إي  ل اطم ار يسددرع عا ءصدد  خت ن اطا ل  سددًو  ف
ومتس تا  اط/  ور مي خ ضددد ً  طل/  ور  ف طرسدددلح وح ه هو اط ي ترم  ل    ياي ه اط/  ور و/ذ ا صددد ق  ؤهً  
من   ت ي اطب ددددددددددددا فذو وح ه اط   ل اط ي ه  خال   ويااه ه/   لتز ً  بكل ه/ود اط/  ور، فذو وهو غ ا اطرات ج  

 ي هب طل تتا  طل ت ن 
 

اذبحوا هلل ذبيحة التسيييييبيح، أوِف العلى  نذورك، ذبيحة التسيييييبيح   "  -(:18,12:  49مزمور إنجيل القداس )مز
 " تمجدني، وهناك الطريق حيث أريك خالص هللا. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
وط ا   ن ذطك باسدددددددب  اط  قا  ء    باسدددددددب اط/  ور نوج  ر ث مو فاخ  حر ث   =  إذبحوا هلل ذبيحة التسيييييبيح

شداي   اط ذ  اطم  م اطت  تا طب ب ط ب ئح اط  وي   م   شداي   اط ذ  اط  ي  ف/   من داود ع ا ع/ذ  ب ذم ح ا ء ل 
من هللا ال  سدا ب طرااء ي الءيك ال تسدا ه هلا ، وإال  ف /  مء  ذ  برااء  ال تاضدس ذب ئح هللا ه  قوح  / سداةال  

هللا ب ءكءا هو قوح اطتسدددددد لح  ف طملب اطر/ سددددددا ف  صددددددغا ي ج ال   اح هللا   ( واط ي   اح ءلب 16:51،17) ز
ال( فل/م ث به ف   ل 15:13وط ا اط ي   اح هللا حقلم  اطملب اطر/ سددددا واطرتواضددددع  ع شدددد  ه تسددددباه وقاجع )عب 

 ح ا هلل ذهلا  اطتس لح، مي  ر ق ش  ه   تاف  بإسرهال 
ال   اح بأن يمد ث طه   د  ي  /د وق، هل هو ياي  اطملدب ال   إه/  إعا/س   اة مخا  ف هلل اط ل  =  أوف للعلي نذورك

=  ذبيحة التسييييييييبيح تمجدني وهناك الطريق حيث أريك خالص هللا ءلبكال ومي ءلب  البه هللا؟ اطملب اطرسدددددددددددددبح   
- 9:2كو1( فل تح اطاوح اطم ر ع /له ويا  م   د اطسر   )18:5،19اطملب اطرسبح  رتلئ  ا اطاوح اطم ر )مح

(  واآل   ف ذ  إشدد قة طال   طمول سددر  ن ف  إي  ل اطم ار الءن ع /  ء  مبصددات  خ صددكال  اط  ون اطر توح   12
تا  اطرسلح وت اح به وتابه وت قك عرله اط  ص  واء   د اطر  ة فتسبح  عرو ً   ا    ا ي سه علس اطتس لح  

ئ ت/ تح اط  /  ا فل اح ب طرسدددلح ويسدددبح فلرتلئ  ( و لر   رتل18:5،19ب طتغصدددب ي  م ف  ان ت    ا اطاوح )مح
 فلسبح وه ا ه ون يذ    

 طوبة 6  -السنكسار:
 عيد الختا  المجيد "  

في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار ختا  السيد المسيح له المجد ، وذلك ا  هللا كا  قد رسم شريعة الختا  
عالمة يتميز بها شعبه عن الشعوب األخرى وهي ا  يختتن كل ذكر من نسل إبراهيم في ثامن يوم من ميالده 
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كا  سيدنا مولودا من نسل إبراهيم  ، وقد وضع الرب كل نفس ال تحفظ هذا العهد تحت القصاص ومن ثم إذ 
بالجسد فقد أراد هو أيضا ا  يختتن في ثامن يوم من ميالده لي مل الناموس وليعتقنا من ثقل هذه الوصية 

كما يقول لسا  العطر بولس الرسول " ا  يسوع المسيح قد صار خادم الختا  من اجل صدق هللا حتى يثبت 
هد الجديد بالمعمودية كما قال الرسول " وبه ايضا ختنتم ختانا غير  مواعيد اآلباء " ثم أعطانا عالمة الع

مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختا  المسيح مدفونين معه بالمعمودية التي فيها أقمتم ايضا معه  
 بإيما  عمل هللا الذي أقامه من األموات . وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم
بجميع خطاياكم . لهذا يريد منا ا  نحفظ الختا  الروحي أي ختا  القلب لنحيا له في الرب والقداسة ألنه "  

 ا  كا  أحد ال يولد من الماء والروح ال يقدر ا  يدخل ملكوت هللا . ولربنا المجد إلى األبد آمين .  
 "  فصوله حتى إذا جاء يوم أحد .مالحظة طقسية : عيد الختا  عيد سيدى صغير ، وطقسه فرابحي وتقرأ 

 تذكار صعود إيليا النبي الى السماء حًيا" 
في مثل هذا اليوم كا  انتقال النبي إيليا التشيبي إلى السيماء حيا . وكا  هذا النبي في أيام آخاب الملك . وقد  

وانقياد إلى إيزابييل  غمر قلبيه الحز  إذ رأى آخياب المليك قيد تحول من عبيادة اليه إسيييييييييرائييل إلى عبيادة األوثيا  
الملكة التي سييييياعدت كهنة بعل زبوب ، فأنتشيييييرت عبادة األوثا  في أيامه ، ولذلك وقف أمامه يوًما وقال له 
"حي هو الرب اله إسييييرائيل الذي وقفت أمامه انه ال ي و  طل وال مطر في هذه السيييينوات إال عند قولي " وفي  

غالء في األرض كلها ولكن هللا لم يتخل عن عبده الغيور الحال جفت األنهار ويبس العشييييب وصييييار القحط وال
فأمره الرب ا  يمضيي إلى نهر كريث وكانت الغربا  تأتى إليه بخبز ولحم صيباحا ومسياء . وأمر هللا فجف ماء  
النهر ولكنه لم يترك إيليا ايضيا . إذ أمره ا  يذهب إلى صيرفة صييدا وهناك وجد امرأة أرملة تجمع حطبا فطلب  

بزا ليأكل فقالت له " حي هو الرب إلهك انه ليسيييييييييت عندي كع ة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار منها خ
وقلييل من الزييت في الكوز وهياأنيذا أقش عودين ألتى واعمليه لي والبني لنيأكليه ثم نموت . فقيال لهيا إيلييا ال  

اعملي لك والبنك أخيرا . ألنه  تخافي ادخلي واعملي كقولك ولكن اعملي لي منها كع ة صييييييييغيرة أوال . . . ثم 
ه يذا قيال الرب اليه إسيييييييييرائييل ا  كوار اليدقيق ال يفرغ وكوز الزييت ال ينقص إلى اليوم اليذي يعطي الرب مطرا 
على وجيه األرض . فيذهبيت وفعليت حسييييييييييب قول إيلييا وأكليت هي وهو وبيتهيا أيياميا . وأقيام عنيد األرملية إلى  

رض واشييييتد مرضييييه جدا حتى لم تبق فيه نسييييمة ورأى النبي حز   انقضيييياء زمن الغالء . وكا  لها ولد قد م
المرأة فأخذه منها وصييعد به إلى العلية التي كا  مقيما بها وصييلى ألجله وتمدد عليه ثالث مرات فسييمع الرب 
لصيييييوت إيليا ورجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش فأخذ الولد وأعطاه المه حيا . ولما علمت إيزابل ا  إيليا قد  

نة البعل هددته بالقتل . فلما رأى ذلك منها صيييييغرت نفسيييييه وذهب إلى جبل حوريب حيث أختبأ فكلمه  ذبح كه
الرب ميا ليك ههنيا فقيال ييا رب قتلوا أنبيياءك وهيدموا ميذبحيك وبقييت انيا وحيدي وهم يطلبو  نفسيييييييييي فقيال ليه ال  

يا وعمل الشيير في عيني  تخف فإني قد أبقيت لي سييبعة آالف ركبة لم تجث للبعل . ولما مات آخاب وملك أخز 
الرب سييقط من الكوة ومرض فأرسييل رسييال إلى اله عقرو  ليسييألوه ا  كا  يبرا من هذا المرض . فالتقي إيليا 
النبي بالرسيييل وقال لهم قولوا للملك ه ذا قال الرب " أليس ألنه ال يوجد في إسيييرائيل اله تذهبو  لتسيييألوا بعل  



 هر طوبة( القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم السادس من ش

 

 
459 

صيييعدت عليه ال تنزل عنه بل موتا تموت " . فلما قالوا للملك هذا   زبوب اله عقرو  . لذلك فأ  السيييرير الذي
عرف انه إيليا النبي ، أرسيل إليه رئيس خمسيين وكا  النبي جالسيا على رأس الجبل فقال له القائد يا رجل هللا  

ن معك . انزل إلى الملك فأجاب إيليا : ا  كنت انا رجل هللا فلتنزل نار من السيماء وتأكلك أنت والخمسيين الذي
فنزلت نار من السييماء وأكلته هو والخمسييين الذين له ثم أرسييل الملك رئيس خمسييين أخر وقال كما قال األول  
ونزلت نار وأكلته هو والخمسيين الذين له أما الثالث فقد جاء وجثا على ركبتيه أمام إيليا وتضيرع إليه وقال له 

على فعله ومات الملك على سيريره . وبعد ذلك مضيى  بإتضياع ، فنزل معه بأمر الوحي وذهب إلى الملك وب ته
إلى نهر األرد  ومعه أليشييييع تلميذه حيث ضييييرب الماء بردائه فانفلق إلى نصييييفين فعبرا كالهما في اليابس . 
وفيما هما يتكلما  إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصييييلت بينهما فصييييعد إيليا في العاصييييفة إلى السييييماء . 

 " ن .صالته تكو  معنا آمي
 81نياحة البابا مركيانوس ال " 

م تنيح األب القديس مركيانوس البطريرك الثامن من بطاركة الكرسييي    152في مثل هذا اليوم أيضييا من سيينة  
المر قسيييي . ولد هذا القديس باإلسييي ندرية وتعلم بها ولكثرة علمه جعلوه مديرا لمدرسييية اإلسييي ندرية الالهوتية  

ال الكرسيي المر قسيي بناحية األنبا اومانوس انتخبوه بطريرك فحقق آمال نأخبيه  وقد اشيتهر بالفضييلة . فلما خ
حيث اهتم بتعليم الشيعب وحثهم على المثابرة وبعد أ  أقام على الكرسيي عشير سينوات وشيهرين تنيح بسيالم ، 

 " بركة صلواته فتكن معنا آمين .
 3نياحة البابا مرقس الثالث ال" 

 . صييييالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 3تذكار نياحة البابا مرقس الثالث الفي مثل هذا اليوم  
" 
 77نياحة البابا غبريال الثالث ال" 

 .  77في مثل هذا اليوم تذكار نياحة البابا غبريال الثالث ال 
نياحة أنبا أثناسيوس   في القر  الثالث عشر انقسم األراخنة واألساقفة على اختيار مرشح للبطريركية بعد 

الثالث ، ورغم االحتكام إلى القرعة الهي لية التي أفرزت غبريال ، إال أ  أتباع الفريق اآلخر رغم قبولهم مبدأ  
القرعة الهي لية تشايعوا متشددين لمرشحهم يوأنس )يوحنا( الملقب "الس ري" . وأل  أنصار يوأنس كانوا أقوى 

ا باسمه وأعطوه لقب "السابع" ، واستمر البابا يوحنا يح م الكنيسة نحو ست نفوًذا فقد رسموا مرشحهم بطريركً 
سنوات وتسعة شهور ، كانت كلها منافسة ومعاكسة وخصام وفي خاللها تقو ى حزب غبريال واتفق األساقفة  

 على عزل البطريرك يوحنا وسجنوه بأحد األديرة وول وا غبريال بطريرًكا م انه باسم غبريال الثالث . 
ولم تستمر حبرية أنبا غبريال سوى سنتين كرَّس الميرو  المقدس في دير أنبا مقار ، وانتقل قبل أنبا يوأنس  

 فضمته الكنيسة ضمن باباواتها برقم السابع والسبعين وُدِفن في مصر القديمة كالعادة .
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عتقله ، وأرجعوه إلى مقره  واتحدت كلمة الجميع على إعادة البابا يوأنس إلى منصب البطريركية فأخرجوه من م
فقوبل فيه بإكرام زائد . وكا  أنبا يوأنس أثناء حبرية أنبا غبريال الثالث في الدير شاغاًلنفسه بالصوم  

 والصالة وترجمة الكتب . 
لم يقم بطريرًكا على كرسييي اإلسيي ندرية في وقت واحد بطريركا  إال هذه المرة ، بينما جلس على كرسييي روما  

مرة ، وثالثة أسيييياقفة سييييت مرات ، وأربعة أسيييياقفة أربع مرات )تاريخ االنشييييقاق    28 واحٍد  أسييييقفا  في وقتٍ 
 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين  كشف األسرار في تاريخ البطاركة األحبار ( .405:3-406

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 السنكسار اليوم
 دخول السيد المسيح الى الهي ل سن أربعين يوًما أمشير  8

في هذا اليوم نعيد بتذكار دخول السيييييييد المسيييييييح إلى الهي ل . بعد أربعين يوًما من ميالده  
المجيد ، حيث قدمه يوسيف الصيديق والعذراء والدته ، لي مال ما فرضيته الشيريعة الموسيوية  

دمه أبواه ليصيييينعا له حسييييب عادة على شييييعب إسييييرائيل . ويقول لوقا البشييييير انه عندما ق
الناموس ، أخذه سيييييمعا  الشييييييخ على ذراعيه وبارك هللا قائال " اآل  تطلق عبدك يا سييييييد  

 حسب قولك بسالم " . 
أما سيييمعا  هذا فهو أحد السيييبعين شييييخا الذين ترجموا التوراة من العبرانية إلى اليونانية . 

قبل الميالد . أرسييييل بتدبير    269لي سيييينة وذلك انه لما ملك بطليموس الملقب بالغالب حوا
من هللا إلى أورشييييليم ، واسييييتحضيييير سييييبعين رجال من أحبار اليهود وعلمائهم ، وأمرهم إ  
يترجموا ليه التوراة من العبرانيية إلى اليونيانيية ثم عزل كيل اثنين منهم في م يا  خياص لكي 

ذه الترجمات . وكا  ال يتفقوا على ترجمة واحدة ، وليضيييمن نسيييخة صيييحيحة بعد مقارنة ه
سمعا  الشيخ من بينهم وحدث انه لما وصل إلى ترجمة قول إشعياء النبي " هو ذا العذراء 
تحبل وتلد ابنا " خشييي إ  ي تب " عذراء تحبل " فيهزا به الملك فأراد إ  ي تب كلمة " فتاة " 

هللا في رؤيا عوض كلمة عذراء ولما تألم في دأخله لهذه الترجمة غير الصحيحة ، أعلن له 
انيه ال يري الموت قبيل إ  يري مسييييييييييح الرب المولود من العيذراء . وقيد تم ذليك وعياش هيذا  
البار نحو ثالثمائة سييينة حيث ولد السيييد المسييييح . وكا  بصيييره قد كف فلما حمل الصيييبي  
على ذراعيه ابصر واعلمه الروح القدس إ  هذا هو الذي كنت تنتظره " فبارك هللا وقال اآل  

عبدك يا سييد حسيب قولك بسيالم . ال  عيني قد أبصيرتا خالصيك . الذي أعددته قدام  تطلق
وجه جميع الشييييعوب . نور إعال  لَلمم ومجدا لشييييعبك إسييييرائيل " . بركة صييييالة هذا البار 

 تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
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 ملحوظة على طقس اليوم : 
 الصوم الكبير أو يوم أحد تقرأ فصول العيد . + إذا وقع العيد في صوم نينوي أو في  

مرات في   3+ تعمل الدورة بعد إنجيل القداس ويلف اإلنجيل بستر حرير ابيض ويزف  
 الهي ل 

 نياحة القديس سمعا  الشيخ
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس سمعا  الشيخ وهو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا 

لى اللغة اليونانية في اإلس ندرية بأمر الملك المصري بطليموس  التوراة من اللغة العبرية إ
فالدلفوس . ولما وصل إلى قول إشعياء النبي هوذا العذراء تحبل وتلد أبنا وتدعو أسمه  
عمانوئيل . خشي أ  ي تب العذراء تحبل فيهزأ به الملك ويتهمه بالجهل . فأراد أ  ي تب  

انه ألمر ممتنع أ  تلد عذراء . فالقي هللا عليه  كلمة فتاة . ودخله الشك قائال في نفسه
سباتا فنام ، ورأى في الرؤيا من يقول له أنك لن تعاين الموت حتى تري عمانوئيل مولودا  
من عذراء . وتم ذلك فعاش سمعا  ثالثمائة سنة حتى ولد السيد المسيح من العذراء مريم  

كف . فلما أتى بالروح إلى الهي ل بغير زرع بشر بل بالروح القدس وكا  بصر سمعا  قد 
وحمل بالطفل اإللهي على ذراعيه أبصر واعلمه الروح القدس أ  هذا هو الذي كنت تنتظره  
فبارك هللا وقال اآل  تطلق عبدك يا سيد بسالم حسب قولك أل  عيني قد أبصرتا خالصك 

قبل الطفل الذي أعددته قدام جميع الشعوب ثم بارك يوسف و مريم وتنبأ لهما عن مست
وعن اآلالم التي ستقاسيها العذراء وفي نفس اليوم تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا 

 ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 

 عيد الختا  المقدس.
قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسييبيح، أوفى للرب نذوري فى ديار بيت   "  -(:4,3:  115مزمور العشييية )مز

 " شعبه، فى وسط أورشليم. هلليلوياالرب، قدام كل 
  ز وق اط  ل :

اط ت ن ق ز طلر رود   اطت  هذ  تماع ق/ ط ي اط ال  وق ز طل ت ن  =  قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسيييييييييبيح
( و ا يتااق  ا خا   ه ي/ ك طسددددددد يه ويسدددددددبح هللا، 13:8( فب طاوح ير   معر ل اط سددددددد  ال)قو29:2اطاوح  )قو

تالع اطتسدد لح العلس ميذ ق ب هل   ه/ ك سددأط/  اط يا سدد وي    ث تايلر     لف يايم تايلر   فرا هو  سددت    ال  سدد
(  وءوطه ءا   ء ودي إشددد قة طإلي  ل اط ي يتا ث عا اطر  د، ف طت سددد   4-1:137اطاب ف  مقٍض غايب ال ) ز

، فرا يا     ك ن ه ا   ءصددد  اط  ا  اط ي به ءا   ء ودي   واطتسددد لح ه/  إشددد قة طتسددد لح اطاع ة إذ  قموا اطا ل  سدددًو
اط/ وق  ر  ءل/  إوشدددد قة طلملب = أفي للرب نذوري في ديار الرب قدام كل شييعبه في وسييط أورشييليم سددددًو  سددددبح   
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اط ي  سدددددبح هللا  وموقشدددددللم ه  اط /لسددددد   و ل  ا عاح اطرسدددددلح   اح ميه ال   /س ءن يوج  خ قج اط /لسددددد ،  
 ف ط /لس  ه  جس  اطرسلح 

 
 -(:20-15:2لو)إنجيل العشية 

و لما مضت عنهم المالئكة الى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب اال  الى بيت لحم   -15  " 
 و ننظر هذا االمر الواقع الذي اعلمنا به الرب.

 فجاءوا مسرعين و وجدوا مريم و يوسف و الطفل مضجعا في المذود.   -16 
 فلما راوه اخبروا بالكالم الذي قيل لهم عن هذا الصبي.  -17 
 و كل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة.   -18 
 و اما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكالم متفكرة به في قلبها.  -19 
 " هم يمجدو  هللا و يسبحونه على كل ما سمعوه و راوه كما قيل لهم ثم رجع الرعاة و -20 

 وف  إي  ل اط  ل  يسرع عا ءص  اطر  د 
 

أدخل إلى بيتك بالمحرقات، وأوفيك النذور التي نطقت بها شيييييييييفتاي، أقرب  "  -:(13,12:  65مز)مزمور باكر 
 "  لك محرقات شحمًابغير عظم، مع بخور وكباش. هلليلويا

  ز وق ب كا:
إشد قة طل  دة اطسد/وي  ط وسدف و ايم من ي هب  إطس موقشدللم طلم  وا اط ب ئح ف  ع   اط صدح  =  أدخل بيتك بالمحرقات

 اة مخا  ف هلل ال  سددددددددا ب طرااء ي هل =  ويوفوا النذور. أقرب لك محرقات شيييييحم بغير عظم. مع بخور وكباش
ع اط/   الإء ل حسددددد/ً  ف/م ث ع ول شددددد  ه/ ال وه ه تاجر  ف  ب طملب اط ي   اح ب هلل فلسدددددباه وه ا ع ا ع/ه هوشددددد

(  وع ول اط د  ه اطرمصدود هذ  15:13(  ر  مءتبسدذ  هوطج اطاسدول )عب 2:14اطسدب  /ل  ال را شد  ه   تاف ال )هو
من هللا ال  سددا ب  ول   ب ئح هل شدد  ه   تاف   سددبا  مدق   عرله فسددباته، ه ه مفضددل  ا ع ول اطرااء ي   

 اء ي بغ ا عظم، هل ه  دسر  ج ًا   ام ه ه ه  اطرا
 

 -(:52-40:2لوإنجيل باكر )
 و كا  الصبي ينمو و يتقوى بالروح ممتلئا ح مة و كانت نعمة هللا عليه.  -40 " 
 و كا  ابواه يذهبا  كل سنة الى اورشليم في عيد الفصح.   -41 
 د. و لما كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا الى اورشليم كعادة العي  -42 
 و بعدما اكملوا االيام بقي عند رجوعهما الصبي يسوع في اورشليم و يوسف و امه لم يعلما.   -43 
 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 
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 السا في وسط المعلمين يسمعهم و يسالهم. و بعد ثالثة ايام وجداه في الهي ل ج  -46 
 و كل الذين سمعوه بهتوا من فهمه و اجوبته.   -47 
 فلما ابصراه اندهشا و قالت له امه يا بني لماذا فعلت بنا ه ذا هوذا ابوك و انا كنا نطلبك معذبين.   -48 
 فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني الم تعلما انه ينبغي ا  اكو  فيما البي.   -49 
 فلم يفهما الكالم الذي قاله لهما.  -50 
 ثم نزل معهما و جاء الى الناصرة و كا  خاضعا لهما و كانت امه تحفظ جميع هذه االمور في قلبها.  -51 
 "  النعمة عند هللا و الناسو اما يسوع فكا  يتقدم في الح مة و القامة و  -52 

ألم ويمول طل  قا  وط وسددددددددف ال نعمة هللا عليهومن  ينمو ويتقوى بالروحوف  إي  ل ب كا ي   من اطصدددددددد    سددددددددًو  
 .تعلما أنه ينبغي لي أ  أكو  فيما ألبي

يسددددددرع ف ذ  عا ءصدددددد  انها اط ي طه  ل اطر   وء  مط ً ومخ    )اطم ار واط  ددددددل  و/ كا( -:  واألناجيل الثالثة 
صدددوقة ع   ومط ً حتس اطروي  وي اطصدددل ب ومط ً وي    ل وصدددل  ف  اط/  ور فصددد ق انيسددد ن اط   ل اط ي  

 ( و/ طك ي/ ل اطت /  5:4+ غل 8-6:2 ستالع من   ت ي اط ا ة غ ا اط   ل ا )ف 
 

  -(:12-1:3فيالبولس )
 اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب كتابة هذه االمور الي م ليست علي ثقيلة و اما لكم فهي مؤمنة.  -1 "
 انظروا الكالب انظروا فعلة الشر انظروا القطع. -2 
 الننا نحن الختا  الذين نعبد هللا بالروح و نفتخر في المسيح يسوع و ال نتكل على الجسد.  -3 
 لجسد ايضا ا  ظن واحد اخر ا  يتكل على الجسد فانا باالولى.مع ا  لي ا  اتكل على ا -4 
من جهة الختا  مختو  في اليوم الثامن من جنس اسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من  -5 

 جهة الناموس فريسي.
 من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بال لوم.  -6 
 ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة.  لكن ما كا  لي -7 
بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل  -8 

 االشياء و انا احسبها نفاية لكي اربح المسيح.
 بااليما . و اوجد فيه و ليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بايما  المسيح البر الذي من هللا -9 
 العرفه و قوة قيامته و شركة االمه متشبها بموته.   -10 
 لعلي ابلغ الى قيامة االموات.  -11 
 "  ليس اني قد نلت او صرت كامال و لكني اسعى لعلي ادرك الذي الجله ادركني ايضا المسيح يسوع -12 

 اط وطج:
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وه ا عا  "  نعبد روح هللا ونفتخر في المسيييح يسييوعألننا نحن الختا  نحن الذين  "ف  إشددد قة طل ت ن  مول هوطج  
اطرؤ / ا ب طرسددددلح اطر توي ا ب طاوح  ب طرم قي   ع اط ذود اط يا مشدددد ق طذم عا ي سدددده ء ل من   اح اطرسددددلح فم ل  

وي لق علس ذطك بأن اط ذود   ت اون ب ددددكل اط سدددد  اطر تون  وط /ه   .فمختو  في اليوم الثامنال ا جذ  اط ت ن  
 .والبر الذي من هللا باإليما شئ هو ي     ب   من عاح اطرسلح وص ق   ت ا ب  ص اطرسلح مدقك من  ل 
 - (:21- 12:1بط2الكاثولي و  )

 لذلك ال اهمل ا  اذكركم دائما بهذه االمور و ا  كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -12 " 
 تذكرة.و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المس ن ا  انهض م بال  -13 
 عالما ا  خلع مس ني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا.  -14 
 فاجتهد ايضا ا  تكونوا بعد خروجي تتذكرو  كل حين بهذه االمور.   -15 
 الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته.   -16 
االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب النه اخذ من هللا   -17 

 الذي انا سررت به.
 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس.   -18 
موضع   و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلو  حسنا ا  انتبهتم اليها كما الى سراج منير في  -19 

 مظلم الى ا  ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوب م.
 عالمين هذا اوال ا  كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -20 
 "  النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسا  بل تكلم اناس هللا القديسو  مسوقين من الروح القدس  -21 

 اط   وطلكون:
ه/  يا  عظر  اط ذ  اط  ي  ب ط/سددددددددب  طل ذ  اطم  م اط ي طلب اط ت ن اط سدددددددد ي       ه/وة هلل  ويسددددددددرس اط ذ  

يح وظهوره وأنه أخذ كرامة ومجدًا من اآلب. وكنا  عرفناكم بقوة ربنا يسيوع المسيويمول . الحق الحاضيراط  ي   
فإذا طل /   / م من تتوء وا  =  التنبؤ عنه بواسييييييطة األنبياء)عا ح د   اطت ل (  ومن  ل ه ا تم    معاينين عظمته

عا اط ت ن اط سددددد ي واط/  ور اطامسددددد  فان اط/  ور اطامسددددد    ن ق زًا طلر   اطا ضدددددا  واطا ز يبال ط طر   
 ء  حضا اطرا ون إطله 

 
 -(:21-13:15أعاإلبركسيس )

 و بعدما س تا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13  " 
 سمعا  قد اخبر كيف افتقد هللا اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه.  -14 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو م توب.   -15 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.  -16 
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لكي يطلب الباقو  من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا   -17 
 كله.

 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله.   -18 
 الراجعين الى هللا من االمم. لذلك انا ارى ا  ال يثقل على  -19 
 بل يرسل اليهم ا  يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم.  -20 
 " ال  موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من ي رز به اذ يقرا في المجامع كل سبت -21 

 انها سلج:
صااح  ان ت/ ً عا اط/  ور اطامس   كت  ا من  رت/ع عا ذب ئح اءص/ ث واطزيس واطر /وق   الب اطاسل ه/   

واط ث اطر ئ  فمط  إذًا ءص  اط ت ن ب ط س  ء  إيتذ   م   اطرسلح فلم  إطتزث هذ  ط ترم اط/  ور ويكون اطاجل  
اطب ا  اط   ل اط ي    ي 
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               اليوم العاشر من شهر طوبه
 برمو  الغطاس المقدس

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 الغطاس المجيدقراءات برمو  عيد 
 ( 19- 12:1بط2(                   الكاثولي و : )6,1:  41مز مزمور عشية: )

 ( 34-25:16(              اإلبركسيس: )أع22-12:4إنجيل عشية: )مت 
 ( 4,3:  44مز(               مزمور إنجيل القداس: )8,7: 41مز مزمور باكر: ) 

 (18-1:3إنجيل القداس: )لو(                 29- 22:3إنجيل باكر: )يو 
 (17-1:1كو1البولس: )

 
 -(:18-1:3لوإنجيل القداس )

و في السنة الخامسة عشر من سلطنة طيباريوس قيصر اذ كا  بيالطس البنطي واليا على اليهودية  -1 " 
و هيرودس رئيس ربع على الجليل و فيلبس اخوه رئيس ربع على ايطورية و كورة تراخونيتس و ليسانيوس  

 ئيس ربع على االبلية. ر 
 في ايام رئيس الكهنة حنا  و قيافا كانت كلمة هللا على يوحنا بن زكريا في البرية.  -2 
 فجاء الى جميع الكورة المحيطة باالرد  ي رز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. -3 
طريق الرب اصنعوا  كما هو م توب في سفر اقوال اشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا  -4 

 سبله مستقيمة. 
 كل واد يمتلئ و كل جبل و اكمة ينخفض و تصير المعوجات مستقيمة و الشعاب طرقا سهلة.  -5 
 و يبصر كل بشر خالص هللا. -6 
 و كا  يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا اوالد االفاعي من اراكم ا  تهربوا من الغضب االتي.  -7 
فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة و ال تبتدئوا تقولو  في انفس م لنا ابراهيم ابا الني اقول لكم ا  هللا قادر ا   -8 

 يقيم من هذه الحجارة اوالدا البراهيم. 
 د وضعت الفاس على اصل الشجر فكل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى في النار.و اال  ق -9 
 و ساله الجموع قائلين فماذا نفعل.   -10 
 فاجاب و قال لهم من له ثوبا  فليعط من ليس له و من له طعام فليفعل ه ذا.  -11 
 و جاء عشارو  ايضا ليعتمدوا فقالوا له يا معلم ماذا نفعل.  -12 
 قال لهم ال تستوفوا اكثر مما فرض لكم. ف  -13 
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و ساله جنديو  ايضا قائلين و ماذا نفعل نحن فقال لهم ال تظلموا احدا و ال تشوا باحد و اكتفوا    -14 
 بعالئفكم. 

 و اذ كا  الشعب ينتظر و الجميع يفكرو  في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح.  -15 
اجاب يوحنا الجميع قائال انا اعمدكم بماء و لكن ياتي من هو اقوى مني الذي لست اهال ا  احل  -16 

 سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس و نار.
 الى مخزنه و اما التبن فيحرقه بنار ال تطفا. الذي رفشه في يده و سينقي بيدره و يجمع القمح -17 
 " و باشياء اخر كثيرة كا  يعظ الشعب و يبشرهم -18 

وميه ج   طل   اطاايق طلرسلح، ودعوة    "صوت صارخ": يا  ه/    رود   يوح/  و ا هو يوح/   إنجيل القداس
يوح/  طلتو/  الفذو صوي ص قخ مع وا طايق اطاب وإج لوا طاءه  ستقلر ال )ب طتو/ (  م   ث يوح/  عا اطرسلح 

 وعظر    رود   اطرسلح ب ط/سب  ط وح/   
 

من شيفتيك بهٌى فى حسينه، أفضيل من بنى البشير، إنسي بت النعمة   "  -:(4,3:  44مزمور إنجيل القداس )مز
 "  لذلك باركك هللا إلى الدهر. هلليلويا

جمااًل من بنى البشر.   "أنت أبرع: هو تسبا  طلرسلح اط   مش ق يوح/  ط ظرته ب ط/سب  طه هو  مزمور اإلنجيل
 إنس بت النعمة من شفتيك".

 
 طوبة  10  -السنكسار:

 برامو  عيد الغطاس المجيد"  
في مثل هذا اليوم تقلدت جميع الكنائس المسحية ، عن اآلباء القديسين معلمي الكنيسة ، ا  تصوم إلى 

الغروب وا  ال تأكل إال ما جرت العادة ا  يؤكل في األربعين المقدسة . وذلك ال  الرسل القديسين رسموا ا  
د أو الغطاس سائر األطعمة المحلل أكلها يأكل المؤمنو  في يومي األربعاء والجمعة إذا اتفق فيهما عيد الميال

في أيام الخمسين ، ألنهما عيدا  للرب . فلئال يظن بنا إننا نهمو  منهم و  في لذات العالم الزائلة ، رسم  
لنا ا  نتقدم هذين اليومين بالصوم في يومين عوضا عنهما لتكمل لنا الغايتا  ، غاية الصوم وغاية العيد .  

كنيستنا القبطية ، انه متي اتفق يوم البرمو  في يوم السبت أو يوم األحد . فانهم   والعادة الجارية في
يصومو  يوم الجمعة الذي قبله ، ثم يصلو  على الماء قبل نصف الليل . يغطسو  ، ويباركو  من شاء .  

خرجوا باكرا والسبب في إتمام ذلك قبل نصف الليل ، هو خوفا من ا  يفطر األطفال بالماء . ولكي يقدسوا وي
 كما رسم لهم . 

نسأل السيد المسيح ا  يطهرنا من نجاستنا ويغفر لنا زالتنا . ويجعلنا آهال إلظهار مجد الهوته في قلوبنا 
وأعمالنا ، كما أظهره على نهر األرد  . له المجد مع أبيه الصالح وروح قدسه . اآل  وكل أوا  وإلى دهر 

 " الداهرين آمين .
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 يسطس تلميذ أنبا صموئيل المعترف نياحة القديس " 
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 

شعر رأسها وتزيت بزي الرجال . ثم خرجا معا من قصرهما وسارا على عزمه فأصرت على الذهاب معه وحلقت  
إقدامهما مدة يومين حتى تعبا . فوجدهما شيخ راعي على هذا االعياء فاقتادهما إلى كوخه ليستريحا . ثم 
إرسال معهما صبيا أرشدهما إلى شاطئ البحر وهناك وجدا سفينتين بهما بعض القراصنة . ففتشوهما ليأخذوا 

معهما ولما لم يجدوا شيئا أخذت كل سفينة واحدا منهما وه ذا افترقا عن بعضهما . وعندما وصلوا بالشاب ما 
يسطس إلى الشواطئ المصرية باعوه كعبد ألرخن من أكابر مريوط أسمه أرشليدس فم ث يسطس في بيته  

ام حقد عليه زمالؤه العبيد يخدم بأمانة مدة خمس سنوات ونال نعمة في أعين الجميع . آال أنه في أحد األي
وضربوه ضربا مبرحا حتى ظل سبعة أيام طريحا ال يستطيع الحركة . ولما تماثل للشفاء قام وهرب من منزل 
برية شيهيت  إلى  سيده منفردا في كوخ خارج مدينة مريوط . وبتدبير إلهي مرض االرخن أرشليدس فذهب 

اك التقي باألنبا صموئيل فصلى له وأمره أ  يرجع إلى بلده ليتبارك من الرهبا  ويطلب صلواتهم لشفائه . وهن
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 

عبده يسطس ، ثم ذهب يسطس إلى طبيب يدعي قلته وس ن عنده خمس سنوات مرضت في أثنائها   كا  هو
زوجة األرخن أرشليدس فأرسل الستدعاء الطبيب قلته . فظهر مالك الرب للطبيب وأخبره بأ  شفاءها سيتم 

ه فشفيت على يد خادمه يسطس فأخذه معه رغما عنه إلى البيت وهناك صلى القديس يسطس على ماء وشربت
في الحال وتعجب الجميع شاكرين هللا فرحين مبتهجين بهذه اآلية وم ث القديس يسطس في بيت أرشليدس 
نحو ستة أشهر وتبارك منه الجميع . ثم انطلق القديس يسطس إلى برية شيهيت وتتلمذ على يدي القديس 

عد ذلك انفرد متوحدا في مغارة حتى األنبا صموئيل المعترف عاكفا على النسك والصوم والصلوات عدة سنوات وب
هجم البربر على الدير وأخذوه معهم وباعوه بالبهنسا فأقام فيها صابرا محتمال التجارب في صمت وش ر هلل .  
وظهر مالك الرب للقديس األنبا صموئيل وأعلمه بم ا  تلميذه يسطس ففرح وذهب اليه وشجعه وعزاه وقواه 

القديس يسطس جهاده الصالح وتنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا  ثم عاد إلى ديره وبعد قليل أكمل
 " المجد دائًما أبديا أمين .

 ألنك اعتمدت وخلصتنا " 
 "  طوبة . 12الى  10ألنك اعتمدت وخلصتنا تقال من 

 
خالص عطشييييت نفسييييي، إلى هللا الحي، توكلي على هللا فإني أعترف له،  "  -(:6,1:  41مزمور العشييييية )مز

 " وجهي هو بإلهي. هلليلويا
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الحى":  مزمور عشية يوح/  )مي قاور و/اار وي موب ويوح/ ( ح ا إستر وا   "عطشت نفسي إلى هللا  ت     
ط وح/  وء  وا تو/  حقلقل  عافوا اطرسلح وإشت ءوا طه، وح /ر  دع هم اطرسلح الطوء  تا   اطس  /  وشب كذر  و ل 

اطر لص شس  وتب  هال وطر ذا؟ ءن ي وسذم إشت ء  طه إذ فتا  اطتو/  ع ويذم ف افوا  ا هو اطرسلح هل عافوا ميه  
 اطاقلمس الخ ص وجذس هو إطذسال وم   ؤ ا ت ئب   اح من ال خ ص طه سو  ب هلل 

 
 -(:22-12:4مت إنجيل العشية )

 و لما سمع يسوع ا  يوحنا اسلم انصرف الى الجليل.   -12 " 
 و ترك الناصرة و اتى فس ن في كفرناحوم التي عند البحر في تخوم زبولو  و نفتاليم.  -13 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل.  -14 
 ارض زبولو  و ارض نفتاليم طريق البحر عبر االرد  جليل االمم. -15 
 الشعب الجالس في ظلمة ابصر نورا عظيما و الجالسو  في كورة الموت و ظالله اشرق عليهم نور.  -16 
 من ذلك الزما  ابتدا يسوع ي رز و يقول توبوا النه قد اقترب ملكوت السماوات.  -17 
اه  و اذ كا  يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعا  الذي يقال له بطرس و اندراوس اخ  -18 

 يلقيا  شب ة في البحر فانهما كانا صيادين.
 فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس.   -19 
 فللوقت تركا الشباك و تبعاه.  -20 
ثم اجتاز من هناك فراى اخوين اخرين يعقوب بن زبدي و يوحنا اخاه في السفينة مع زبدي ابيهما   -21 

 يصلحا  شباكهما فدعاهما.
 " السفينة و اباهما و تبعاه فللوقت تركا -22 

: ي   فله من اطرسلح ه م خ  ته ح ا ميذس يوح/  خ  ته وُمْسلوَم وي   ت     يوح/  تاوطوا وص قوا  إنجيل عشية
ت    ًا طلس   اطرسلح )باار ومي قاور مخ ه وي موب إها ن/   ويوح/  مخ ه(  ويسرع من اطرسلح هو اط/وق اط ظلم  

 ل    اطاقلمس باسب ي وة إشع 
 

 "العمق نادى العمق، بصوت ميازيبك، من عندي صالة، إلله حياتي. هلليلويا"  -:(8,7: 41مز)مزمور باكر 
 : الغرٌا ي/ د  غراًا ال فر رود   يوح/    ي  إع ادًا طر رود   اطرسلح م   أيذ  ت/ د  عل ذ  مزمور باكر

 
 -(:29-22:3يوإنجيل باكر )

 تالميذه الى ارض اليهودية و م ث معهم هناك و كا  يعمد.و بعد هذا جاء يسوع و   -22 " 
و كا  يوحنا ايضا يعمد في عين نو  بقرب ساليم النه كا  هناك مياه كثيرة و كانوا ياتو  و    -23 

 يعتمدو .
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 النه لم ي ن يوحنا قد القي بعد في السجن.   -24 
 و حدثت مباحثة من تالميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير.  -25 
فجاءوا الى يوحنا و قالوا له يا معلم هوذا الذي كا  معك في عبر االرد  الذي انت قد شهدت له هو    -26 

 يعمد و الجميع ياتو  اليه. 
 اجاب يوحنا و قال ال يقدر انسا  ا  ياخذ شيئا ا  لم ي ن قد اعطي من السماء. -27 
 انتم انفس م تشهدو  لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه.  -28 
من له العروس فهو العريس و اما صييييديق العريس الذي يقف و يسييييمعه فيفرح فرحا من اجل صييييوت    -29 

 " العريس اذا فرحي هذا قد كمل
 لح   رود   اطرس -2  رود   يوح/        -1: يسرع ه/  عا   روديت ا: إنجيل باكر

ويا  من يوح/    اح إذ ه م اط/ ر ي ه ون طلرسلح طل تر ون  /ه ه اًل  ا من  أتوا إطله هو، هل من    ح ث   ن 
متم عرله   فله  ر ل فاحه، فذو ء  خلق طذ ا ط س     اطاايق طلرسلح، و/ذ ا، م  ه ه ب اط/ ر طلرسلح  كون ء  

 "ألنه كا  هناك مياه كثيرة". ويا  فس اني  ل شذ دة يوح/  طلرسلح  ويا  من اطر رود     ي  ب طتغالج إذ   مول  
 

 - (:17-1:1كو1البولس )
 بولس المدعو رسوال ليسوع المسيح بمشيئة هللا و سوستانيس االخ.  -1 " 
يسوع المدعوين قديسين مع جميع الذين   الى كنيسة هللا التي في كورنثوس المقدسين في المسيح -2 

 يدعو  باسم ربنا يسوع المسيح في كل م ا  لهم و لنا. 
 نعمة لكم و سالم من هللا ابينا و الرب يسوع المسيح. -3 
 اش ر الهي في كل حين من جهتكم على نعمة هللا المعطاة لكم في يسوع المسيح. -4 
 ة و كل علم.انكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلم -5 
 كما ثبتت في م شهادة المسيح. -6 
 حتى انكم لستم ناقصين في موهبة ما و انتم متوقعو  استعال  ربنا يسوع المسيح.  -7 
 الذي سيثبتكم ايضا الى النهاية بال لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. -8 
 امين هو هللا الذي به دعيتم الى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. -9 
و لكنني اطلب الي م ايها االخوة باسم ربنا يسوع المسيح ا  تقولوا جميع م قوال واحدا و ال ي و  بينكم   -10 

 انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد و راي واحد.
 الني اخبرت عنكم يا اخوتي من اهل خلوي ا  بينكم خصومات.  -11 
 و انا البلوس و انا لصفا و انا للمسيح. فانا اعني هذا ا  كل واحد منكم يقول انا لبولس   -12 
 هل انقسم المسيح العل بولس صلب الجلكم ام باسم بولس اعتمدتم.   -13 
 اش ر هللا اني لم اعمد احدا منكم اال كريسبس و غايس. -14 
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 حتى ال يقول احد اني عمدت باسمي. -15 
 و عمدت ايضا بيت استفانوس عدا ذلك لست اعلم هل عمدت احدا اخر.  -16 
 "  ال  المسيح لم يرسلني العمد بل البشر ال بح مة كالم لئال يتعطل صليب المسيح  -17 

: هو دعوة هوطج ءهل  ويءور من  كويوا ه  إي م ء ي وال تاز/ ي ال ط وطج وال ءهلور، فللج هو اط    البولس
عر هم  واطر /س ميذم عر وا بإسم اطء طوث وطلج بإسم هوطج  وط طر  ص قوا موالدًا هلل فذم إخوة فل ب عل ذم من  

 ال  عل وا فس شم ء ي  
 

   -(:19- 12:1بط2الكاثولي و  )
 لذلك ال اهمل ا  اذكركم دائما بهذه االمور و ا  كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -12 "
 و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المس ن ا  انهض م بالتذكرة.  -13 
 عالما ا  خلع مس ني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا.  -14 
 فاجتهد ايضا ا  تكونوا بعد خروجي تتذكرو  كل حين بهذه االمور.   -15 
 و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته.  الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح  -16 
النه اخذ من هللا االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب   -17 

 الذي انا سررت به.
 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس.   -18 
ت التي تفعلو  حسنا ا  انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع و عندنا الكلمة النبوية و هي اثب   -19 

 " مظلم الى ا  ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوب م
: يتا ث فله باار عر  ح ث فس اطت لس، وميذم سر وا صوي اآلب اله ا هو إه/س اطا  ب اط   به الكاثولي و  

و/اار  مول ه ا طُلَ اح  ا  مام قس طته  عا  ا هو اطرسلح  ساقيال وه ا اطمول طخب ء ل م ضً  يوث اطغا ر  
ويمول م ضً  من اءي ل   شذ وا طه، هل من يوقًا سلظذا فس ءلب  ل واح   /ذم   ذ  طلرسلح، وه ا هو عرل اطاوح 
ال اطم ر اط   حل علس اط /لس  يوث حل علس جس  اطرسلح، ف طاوح    اي  عرا هو اطرسلح  ال أخ   ر  طس وي  ا م

 ( و/ذ ا   اق يوقه فس ءلو//   14:16)يو 
 

 -(:34-25:16أعاإلبركسيس )
 و نحو نصف الليل كا  بولس و سيال يصليا  و يسبحا  هللا و المسجونو  يسمعونهما.  -25 " 
فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال االبواب كلها و انفكت قيود   -26 

 الجميع.
و لما استيقظ حافظ السجن و راى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه و كا  مزمعا ا  يقتل نفسه ظانا   -27 

 ا  المسجونين قد هربوا. 
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 عل بنفسك شيئا رديا ال  جميعنا ههنا.فنادى بولس بصوت عظيم قائال ال تف  -28 
 فطلب ضوءا و اندفع الى داخل و خر لبولس و سيال و هو مرتعد.   -29 
 ثم اخرجهما و قال يا سيدي ماذا ينبغي ا  افعل لكي اخلص.   -30 
 فقاال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت و اهل بيتك.  -31 
 و كلماه و جميع من في بيته ب لمة الرب.  -32 
فاخذهما في تلك الساعة من الليل و غسلهما من الجراحات و اعتمد في الحال هو و الذين له   -33 

 اجمعو .
 " و لما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائدة و تهلل مع جميع بيته اذ كا  قد امن باهلل -34 

آ /وا: يا  ه/  اهرل  اطر رود  ؟ إذ إعتر  ح فا اطس ا هو وجرلع ه ته ب   من اإلبركسيس
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             اليوم الحادي عشر من شهر طوبه
 عيد الغطاس المقدس

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 الغطاسقراءات عيد 
 

 مقدمة عن عيد الغطاس
 سرس ع   اطغا ر مو ع   اطظذوق انطذس، ففله ظذا اطء طوث اطم ور، صوي اآلب  ا اطسر   وانها فس اطر  ، 
 واطاوح اطم ر علس شكل حر     ال علس اطرسلح  وه/ ك سؤال   طر ذا ظذا اطء طوث يوث عر د اطرسلح ب ط اي؟

/     ذ/ ، إذًا اط لق هو عرل اطء طوث إذ  مول ي لق   صوقت/       ذ/    م  ء ل هللا ط/ لق انيس ن علس صوقت
 (  10:37بصلغ  اط رع  ف آلب ياي  وانها   لق، فبه   ن  ل شس  واطاوح   اس حل ة طذ ا اطر لوق )حز

ل   و ر  واط وث يات ل هتأسلج سا اطر رود   اط   به ي لق خللم  ج ي ة ب   من فس ي خللمت/  اءوطس ب ط ا
ك ي  اط للم  اءوطس هس عرل اطء طوث اطم ور هك ا اط للم  اطء يل  هس عرل اطء طوث اطم ور، ط طك ظذا اطء طوث  

(  وانها  غاج فس اطر   إع يً  عا ء ول 4:2تس 1اطم ور يوث اطر رود    ف آلب ياي  من اط رلع   لصون)
  اطروي، وه ا هو اط  ا  اطرز ع من  م  ه علس اطصل ب 

(  واطاوح 3:65 م   اج  ا اطر   إع يً  عا ميه طا  ظل   تً  فس اطم ا، هل سلموث ويقلر/    ه،  تا يا به  )قو
اطم ر  ال علس جس  اطرسلح وجس  اطرسلح هو  /لسته، واطاوح اطم ر سلموث ب   ذطك  ع  ل   ر  ه وقه فس 

سلح، وفس خاوجه  ا اطر    موث  ع اطرسلح  ا سا اطر رود  ، وي  ل  ل   ر  فس يزوطه اطر    روي  ع اطر
(  وه ه اط للم    اح هذ  اآلب  وفاح  اآلب 17:5كو 2 وي اط ال  يموث  ع اطرسلح   هت ا فله   للم  ج ي ة )

ه ه ظذاي فس ءوطه اله ا هو إه/س اطا  ب اط   به ساقيال ء ل ه ا يوث اطغا ر وطم  كرل الطه إسر واال  ر  ء ل 
وث هو فاح  اآلب هاجًو إه/ه اطض ل )م  اط /لس ( إطس محض يه  حمً  هو فاح با ع  اطرسلح اط   يوث اطت لس ف ط 

مط ً حتس اطروي  وي اطصل ب، ط /ه فاح اط وث م ضً  هاجوع/  ط طك ء ل اطرسلح ي/بغس ط/  من ي رل  ل ها  وه ا 
 روي وي/تذس ب ني ص ل عا هللا، ف    /س من آدث يوث ُخلوَق   ن ه/ ك ش ئً  ي/مصه   و   هو؟ طو مخاأ مدث  

شا   طل/وق  ع اطظلر   ط ا اط وث قسم اطس   اطرسلح طايم  غ اان اط ال  وت ايا آدث طل ود طاحض ن انطذل ، 
 و/ذ ا فاح اآلب، فلم  مصبح طايق ت ايا انيس ن    ً  

 - و ا ه/  ي ذم قس ط  يوح/  اطر ر ان اءس سل :
 هس دعوة اط  ب اط ذود  طلتو/ ، و ا يتوب ويت/مس سل اح اطرسلح ح ا  ظذا   -1
 طل ر  اطرسلح ف تأسج سا اطر رود   ويكرل  ل ها   -2

 إذًا اطر رود   هس  وي  ع اطرسلح وقل      ه  
 و ا   ي   ه تغ ا جرلع خا   ه اطس بم     - وي  ع اطرسلح: -3
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يال  بال ته  وه ا    ء طه هوطج اطاسول الطس اطال ة هس اطرسلحال   قل      ه: يموث  تا يا به، وه ا   ا /  من -4
 (  20:2(  الاطرسلح  ال  فسال )غل21:1)فس

 وءن اطرسلح  ال  ف / ،  رل  ل ها 
واطاوح اطم ر اط ي حل علس جس  اطرسلح، طلال علس اط /لس  ب   ذطك اهت اً   ا يوث اط رس ا هو م ضً   

ح بصلغ  اط رع الي رل  ل هاال  ف طاوح يبك  علس خال  وعلس ها   اطخ   كرل   /   ل ها ط طك ء ل اطرسل
ط ء ت/  ف  اطرسلح، وهو ه م ه ا اط رل   /  ب طر رود  ،  م  كرل هت  ي  ط ل ت/  خ ل قحل  غا/ت/  ط/ظل  

   هت ا ف  اطرسلح  
 

 - وقراءات عيد الغطاس هى كاألتى:
  -برمو  عيد الغطاس المجيد:  -1

س  علس   رود   يوح/  و لف ميذ    ي  طإلع اد طر رود   اطرسلح  ويا  فس اطماا اي وفله تا ز اط /ل
ب ط/سب  طر رود   يوح/   ومن يوح/    ن فمط ُ  و   عظم اطرسلح ب ط/سب  ط وح/  وعظم   رود   اطرسلح 

   من إيتذس  اطاايق طلرسلح  ومن اطرسلح ه م خ  ته ب   من ميذس يوح/  عرله ومن   رود   اطرسلح ه مي ب
 دوق   رود   يوح/  )اطتس   ي  ع    تو/  فمط( و لف  من ت     يوح/  ص قوا ت    ًا طلرسلح  

 - عيد الغطاس المجيد:  -2
 وفله تا ز اط /لس  علس اطظذوق انطذس وعرل اطء طوث اطم ور   

 وفله تا ز اط /لس  علس اطر رود    -ثانى يوم عيد الغطاس المجيد:  -3
 - :وملحوظة

   اطر رود   واطظذوق انطذس فم  ح      ً   -1طب ً  اطروضوع ن  ت اخ ن 
 

  قراءات عيد الغطاس المجيد
  (20-5:5يو1(     الكاثولي و : )13,7:  41مز مزمور عشية: )

   (6:19- 24:18)أعاإلبركسيس:  (       12- 1:3إنجيل عشية: )مت
   (28,26: 117مز(          مزمور إنجيل القداس: )4,3: 28مز مزمور باكر: ) 

   (34- 18:1إنجيل القداس: )يو (           11-1:1إنجيل باكر: )مر
   (7:3- 11:2البولس: )تى

 -(:34-18:1يوإنجيل القداس )
 هللا لم يره احد قط االبن الوحيد الذي هو في حضن االب هو خبر.   -18 " 
 و هذه هي شهادة يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنة و الويين ليسالوه من انت.  -19 
 فاعترف و لم ينكر و اقر اني لست انا المسيح.  -20 



 لقراءات األيام )  اليوم الحادى عشر من شهر طوبة(القطمارس السنوى الدوار  

 

 
475 

 ال.فسالوه اذا ماذا ايليا انت فقال لست انا النبي انت فاجاب   -21 
 فقالوا له من انت لنعطي جوابا للذين ارسلونا ماذا تقول عن نفسك.  -22 
 قال انا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي.   -23 
 و كا  المرسلو  من الفريسيين.  -24 
 فسالوه و قالوا له فما بالك تعمد ا  كنت لست المسيح و ال ايليا و ال النبي.  -25 
 اجابهم يوحنا قائال انا اعمد بماء و لكن في وسط م قائم الذي لستم تعرفونه. -26 
 هو الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ا  احل سيور حذائه.  -27 
 هذا كا  في بيت عبرة في عبر االرد  حيث كا  يوحنا يعمد.   -28 
 حمل هللا الذي يرفع خطية العالم.  و في الغد نظر يوحنا يسوع مقبال اليه فقال هوذا  -29 
 هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي النه كا  قبلي.   -30 
 و انا لم اكن اعرفه لكن ليظهر السرائيل لذلك جئت اعمد بالماء.   -31 
 و شهد يوحنا قائال اني قد رايت الروح نازال مثل حمامة من السماء فاستقر عليه.  -32 
و انا لم اكن اعرفه لكن الذي ارسلني العمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازال و مستقرا عليه    -33 

 فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. 
 "  و انا قد رايت و شهدت ا  هذا هو ابن هللا -34 

  : يا  فله:إنجيل القداس
   اطاوح اطم ر ي ناًل  ا اطسر    ستماًا علس اطرسلح  -1
 شذ دة يوح/  اطر ر ان عا اطرسلح ميه:  -2

منطل  اطرسلح   ميه متس ب   اطرسلح إال ميه   -حرل هللا اط   يافع خال  اط  طم       ج - إها هللا       ب  -م
  واط   اط/س   طلج  ستامً  من  ال س وق ح ائه يوح/  اطر ر ان معظم   -ك ن ء له  د 

 
مبارك اآلتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب، أنت هو إلهي   "  -(:28,26:  117مزمور إنجيل القداس )مز

 " فأش رك، إلهي أنت فأرفعك. هلليلويا
وءيه  اآلتى بإسم الرب"  "مبارك: قدًا علس    عاف/ ه  ا اني  ل يسبح  ع اطرايم فس ه ا اطرز وق مزمور اإلنجيل

  ر  قف ه وعظره يوح/  اطر ر ان  فأرفعك". "أنت هو إلهى فأش رك إلهى أنتمتس طلكرل  ل ها يسباه 
 
 
 

 طوبة  11  -السنكسار:
 عيد الظهور اإللهى ) الغطاس المجيد ("  
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م ، اعتمد سيدنا والهنا وربنا يسوع المسيح من يد القديس يوحنا الصابغ . و  31في مثل هذا اليوم من سنة  
يدعي هذا اليوم باليونانية " عيد الثاؤفانيا " اي الظهور اإللهي . ال  فيه ظهر الثالوث االقدس ه ذا : االب  

االرد  . و الروح القدس شبه حمامة نازال عليه  ينادي من السماء : هذا هو ابني الحبيب . واالبن قائم على 
، كما شهد بذلك يوحنا المعمدا  . ا  السيد المسيح لما اعتمد صعد للوقت من الماء و اذا السموات قد  

انفتحت فراي روح هللا نازال مثل حمامة واتيا عليه و صوت من السموات قائال : " هذا هو ابني الحبيب الذي 
الذي قال عنه يوحنا البشير ي " و في الغد نظر يوحنا المعمدا  يسوع مقبال اليه فقال   به سررت ي هذا اليوم

هو ذا حمل هللا الذي يرفغ خطية العالم . هذا هو الذي قلت عنه ياتي بعدي رجل صار قدامي . . . لذلك  
 جئت اعمد بالماء "  

هللا الذي يحمل خطية العالم ، لذلك صار   ففي مثل هذا اليوم ظهر مجد السيد المسيح ، وانه ابن هللا ، و حمل
هذا العيد عظيما عند جميع المؤمنين ، فيتطهرو  فيه بالماء مثاال لمعمودية السيد له المجد ، و ينالو  بذلك 

 "  مغفرة خطاياهم . اللهنا المجد و الكرامة و السجود من اال  و إلى دهر الداهرين آمين .
 اللقا   "

 "  وبمالبس الخدمة .  يصلى قبل رفع بخور باكر
 74نياحة البابا يوأنس السادس ال "

م ( تنيح البابا يوأنس السادس البطريرك الرابع والسبعو    1216)    932في مثل هذا اليوم اليوم أيضا من سنة  
من بطاركة الكرازة المرقسية . كا  اسمه أبو المجد ويعمل بالتجارة وكا  شماسا تقيا متبتال وعالما في علوم 

كنيسة . ذا وجه بشوش وحديث عذب ولما خال الكرسي البطريركي بنياحة البابا مرقس الثالث . أتفق رأى ال
الجميع على إختيار هذا الشماس لرتبة البطريركية فلما جلس على الكرسي المر قسي أهتم برعيته في مصر 

 مة والعالقات الطيبة مع الجميع والحبشة . وكا  صديقا للسلطا  صالح الدين األيوبي وعالج كل المشاكل بالح
. وفي أيامه بطل إرسال األساقفة إلى الخمس مد  الغربية . ولما أكمل سعيه بسالم انتقل إلى الفردوس بعد 

 "عاما ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 27ا  جلس على الكرسي المر قسي حوالي  
 82نياحة البابا بنيامين الثانى ال " 

م تنيح األب القديس األنبا بنيامين الثاني البطريرك الثاني   1339ش    1055أيضا من سنة  في مثل هذا اليوم  
والثمانو  من بطاركة الكرازة المرقسية كا  من أهالي الدمقراط التابعة ألر منت بمحافظة قنا وصار راهبا بجبل 

ت السدة المرقسية بنياحة البابا طره باسم بنيامين وتنبأ له القديس برسوم العريا  أنه سيصير بطريركا فلما خل
بنيامين فرسموه سنة   الراهب  التاسع أجتمع اآلباء األساقفة والكهنة واألراخنةنة ووقع إختيارهم على  يوأنس 

م باسم البابا بنيامين الثاني فأهتم بتعمير الكنائس واألديرة وخاصة دير األنبا بيشوي الذي أهتم به   1327
م واشترك معه عشرو  أسقفا   330بعمل الميرو  في دير القديس م اريوس سنة  عمرانيا ورهبانيا كما أقام  

وحدث في عهده اضطهاد لَلقباط على يد والي مصر شرف الدين بن تاج وتدخل ملك الحبشة للصلح وهدأ  
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الموقف ,وأعاد األقباط بناء الكنائس التي تهدمت وبعد جهاد طويل في خدمة الكنيسة نحو اثنتي عشرة سنة 
 ح بسالم ودفن في دير شهرا  ) هو دير األنبا برسوم العريا  بمعصرة حلوا  بمحافظة  تني

 "  القاهرة ( بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 أوشية الثمار " 

 "  يونيه 18تقال أوشية الثمار في القداس الى 
 

أرض األرد ، توكلي على هللا فيإني أعترف ليه، ليذليك أذكرك ييارب، فى    "  -(:13,7: 41مزمور العشييييييييييية )مز
 " خالص وجهي هو إلهي. هلليلويا

 "أذكرك يا رب فى أرض األرد ". : مزمور عشية
"فإنى مذ ا عرلك و  روديتك اطتس   ي  اطاايق طت  ي  خلمتس وط ل تس و/ذ  ُفتوح طس طايق اط  ص   .1

 أعترف له. خالص وجهى هو إلهى".
 طلتو/ ، ومء ث تو/  فت/ تح ع /   ومعافك مذ ا دعوة يوح/   .2

 
 -(:12-1:3متإنجيل العشية )

 و في تلك االيام جاء يوحنا المعمدا  ي رز في برية اليهودية. -1 "  
 قائال توبوا النه قد اقترب ملكوت السماوات.  -2 
فا  هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله  -3 

 مستقيمة.
 و يوحنا هذا كا  لباسه من وبر االبل و على حقويه منطقة من جلد و كا  طعامه جرادا و عسال بريا. -4 
 لمحيطة باالرد . حينئذ خرج اليه اورشليم و كل اليهودية و جميع الكورة ا  -5 
 و اعتمدوا منه في االرد  معترفين بخطاياهم. -6 
فلما راى كثيرين من الفريسيين و الصدوقيين ياتو  الى معموديته قال لهم يا اوالد االفاعي من اراكم ا   -7 

 تهربوا من الغضب االتي. 
 فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة. -8 
لنا ابراهيم ابا الني اقول لكم ا  هللا قادر ا  يقيم من هذه الحجارة  و ال تفتكروا ا  تقولوا في انفس م  -9 

 اوالدا البراهيم. 
 و اال  قد وضعت الفاس على اصل الشجر فكل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى في النار.  -10 
ذاءه هو  انا اعمدكم بماء للتوبة و لكن الذي ياتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهال ا  احمل ح -11 

 سيعمدكم بالروح القدس و نار.
 " الذي رفشه في يده و سينقي بيدره و يجمع قمحه الى المخز  و اما التبن فيحرقه بنار ال تطفا -12 
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 إنجيل عشية: 
 دعوة يوح/  طلتو/  و ا يتوب سل اح اطرس لح ح ا  ظذا ط   ته  -1

 ب ط/سب  طر رود   يوح/  )اطتس ب طر  ( ( التى بالروح القدس ونارعظم   رود   اطرسلح ) -2
 
صيوت الرب على المياه إله المجد أرعد، الرب على المياه الكثيرة، صيوت الرب  " -:(4,3:  28مز)مزمور باكر 

 " بقوة، صوت الرب بجالل عظيم. هلليلويا
 إش قة طصوي اآلب ه /ر  انها فس اطرل ه   "صوت الرب على المياه": مزمور باكر

 ( 29 ، 28:12  ن هللا إذًا ت لم  ظ/ون ميه قع  )يو "إله المجد أرعد"
 إش قة ءن اطر رود   ب طتغالج "الرب على المياه الكثيرة" 

 ف رل ت  ي  خلم  انيس ن هو عرل جب ق  "صوت الرب بقوة"
 

  -(:11-1:1مرإنجيل باكر )
 انجيل يسوع المسيح ابن هللا.بدء  -1 "
 كما هو م توب في االنبياء ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك. -2 
 صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة.  -3 
 كا  يوحنا يعمد في البرية و ي رز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا.  -4 
كورة اليهودية و اهل اورشليم و اعتمدوا جميعهم منه في نهر االرد  معترفين  و خرج اليه جميع  -5 

 بخطاياهم.
 و كا  يوحنا يلبس وبر االبل و منطقة من جلد على حقويه و ياكل جرادا و عسال بريا. -6 
 و كا  ي رز قائال ياتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهال ا  انحني و احل سيور حذائه.  -7 
 ا عمدتكم بالماء و اما هو فسيعمدكم بالروح القدس.ان -8 
 و في تلك االيام جاء يسوع من ناصرة الجليل و اعتمد من يوحنا في االرد . -9 
 و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.   -10 
 "  و كا  صوت من السماوات انت ابني الحبيب الذي به سررت -11 

يا  ه/  ظذوق اطء طوث اطم ور، فس يذ    اني  ل، ط ا فس ه ا   اني  ل يا  دعوة يوح/  طلتو/     إنجيل باكر:
 اطم ور  / تح ع / ه وي اح اطء طوث ن  ل  ا  م ث تو/  ت واطرمصود م

 -(:7:3-11:2تىلبولس )ا
 (15-11:2تى)
 النه قد ظهرت نعمة هللا المخلصة لجميع الناس.  -11  " 
 معلمة ايانا ا  ننكر الفجور و الشهوات العالمية و نعيش بالتعقل و البر و التقوى في العالم الحاضر.   -12 
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 منتظرين الرجاء المبارك و ظهور مجد هللا العظيم و مخلصنا يسوع المسيح.  -13 
 ل حسنة. الذي بذل نفسه الجلنا لكي يفدينا من كل اثم و يطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في اعما -14 
 "تكلم بهذه و عظ و وبخ ب ل سلطا  ال يستهن بك احد. -15 
 (7-1:3تى)
 ذكرهم ا  يخضعوا للرياسات و السالطين و يطيعوا و ي ونوا مستعدين لكل عمل صالح. -1 " 
 و ال يطعنوا في احد و ي ونوا غير مخاصمين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس.  -2 
الننا كنا نحن ايضا قبال اغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات و لذات مختلفة عائشين في   -3 

 الخبث و الحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا.
 و لكن حين ظهر لطف مخلصنا هللا و احسانه. -4 
 ال باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني و تجديد الروح القدس. -5 
 الذي س به بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. -6 
 " حتى اذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة االبدية -7 

 يا  عرل اطء طوث اطم ور     البولس والكاثولي و  واإلبركسيسوفس 
 يا  عرل اآلب:  البولسفس 

 ءيه ظذاي ي ر  هللا اطر لص  ط رلع اط/ ر    -1
 

 طر  ظذا طاف   لص/  هللا و ا ته طلب ا   هاحرته خلص/   هللا ياي  من اط رلع   لصون  -2
 ويا  عرل انها   غسل اطر  د اطء يس )ف/اا يروي ويموث   ه ب طر رود  (    

ويا  عرل اطاوح اطم ر   وت  ي  اطاوح اطم ر اط   مف ضه عل /  بغ/س هلسًو اطرسلح   لص/  ط س يت اق ه/ ر  
 ذاك   

 
  -(:20-5:5يو1الكاثولي و  )

 من هو الذي يغلب العالم اال الذي يؤمن ا  يسوع هو ابن هللا.  -5  "
هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح ال بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد ال   -6 

 الروح هو الحق.
 ثة هم واحد.فا  الذين يشهدو  في السماء هم ثالثة االب و الكلمة و الروح القدس و هؤالء الثال  -7 
 و الذين يشهدو  في االرض هم ثالثة الروح و الماء و الدم و الثالثة هم في الواحد. -8 
 ا  كنا نقبل شهادة الناس فشهادة هللا اعظم ال  هذه هي شهادة هللا التي قد شهد بها عن ابنه.  -9 
كاذبا النه لم يؤمن بالشهادة من يؤمن بابن هللا فعنده الشهادة في نفسه من ال يصدق هللا فقد جعله   -10 

 التي قد شهد بها هللا عن ابنه. 
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 و هذه هي الشهادة ا  هللا اعطانا حياة ابدية و هذه الحياة هي في ابنه.   -11 
 من له االبن فله الحياة و من ليس له ابن هللا فليست له الحياة.   -12 
 ا  لكم حياة ابدية و لكي تؤمنوا باسم ابن هللا.كتبت هذا الي م انتم المؤمنين باسم ابن هللا لكي تعلموا  -13 
 و هذه هي الثقة التي لنا عنده انه ا  طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا.  -14 
 و ا  كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ا  لنا الطلبات التي طلبناها منه.   -15 
اة للذين يخطئو  ليس للموت توجد ا  راى احد اخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حي -16 

 خطية للموت ليس الجل هذه اقول ا  يطلب.
 كل اثم هو خطية و توجد خطية ليست للموت. -17 
 نعلم ا  كل من ولد من هللا ال يخطئ بل المولود من هللا يحفظ نفسه و الشرير ال يمسه.   -18 
 نعلم اننا نحن من هللا و العالم كله قد وضع في الشرير.  -19 
و نعلم ا  ابن هللا قد جاء و اعطانا بصيييرة لنعرف الحق و نحن في الحق في ابنه يسييوع المسيييح هذا   -20 

 " هو االله الحق و الحياة االبدية
 يا  عرل اطء طوث اطم ور     البولس والكاثولي و  واإلبركسيسوفس 
بر   ودث وقوح  سًو اطرسلح ال ب طر   فمط : يا  عرل انها واطاوح اطم ر   ه ا هو اط   ج    لكاثولي و  فس ا

 هل ب طر   واط ث واطاوح   ذ   
 ويا  اطء طوث   فإن اط يا   ذ ون فس اطسر   هم      اآلب واط لر  واطاوح اطم ر 

 -(:6:19-24:18أعاإلبركسيس )
 (28-24:18أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اس ندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب.  -24  " 
كا  هذا خبيرا في طريق الرب و كا  و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا   -25 

 معمودية يوحنا فقط. 
اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريس ال اخذاه   -26 

 تدقيق.
و اذ كا  يريد ا  يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ا  يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا   -27 

 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.
 " النه كا  باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ا  يسوع هو المسيح. -28 
 (6-1:19أع)
فحدث فيما كا  ابلوس في كورنثوس ا  بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ   -1  "

 وجد تالميذ. 
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -2 
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 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -3 
 فقال بولس ا  يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ا  يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع.  -4 
 باسم الرب يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا -5 
 " و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمو  بلغات و يتنباو   -6 

 يا  عرل اطء طوث اطم ور     البولس والكاثولي و  واإلبركسيسوفس 
 : يا  عرل اطاوح اطم ر اط     اس  واهب )اطس/  وت/ ؤ(  اإلبركسيسفس 

وه ه اطرواهب هس ط /ل ن اط /لس   
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               اليوم الثاني عشر من شهر طوبه

 ثاني يوم عيد الغطاس المقدس

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 راجع التفسير في كتاب قطمارس اآلحاد

 
 قراءات ثانى يوم عيد الغطاس المجيد

 ( 22- 15:3بط1(            الكاثولي و : )6,1:  41مز مزمور عشية: )
 ( 39- 26:8(            اإلبركسيس: )أع22 ، 21:3)لوإنجيل عشية: 
 (2,1:  103مز(            مزمور إنجيل القداس: )5,11: 33مز مزمور باكر: ) 

 ( 51- 35:1إنجيل القداس: )يو (           17- 13:3إنجيل باكر: )مت 
 ( 14- 1:1البولس: )أف

 
 

 -(:51-35:1يوإنجيل القداس )
 يوحنا واقفا هو و اثنا  من تالميذه.و في الغد ايضا كا    -35 " 
 فنظر الى يسوع ماشيا فقال هوذا حمل هللا.   -36 
 فسمعه التلميذا  يتكلم فتبعا يسوع.  -37 
 فالتفت يسوع و نظرهما يتبعا  فقال لهما ماذا تطلبا  فقاال ربي الذي تفسيره يا معلم اين تم ث.  -38 
اين كا  يم ث و م ثا عنده ذلك اليوم و كا  نحو الساعة  فقال لهما تعاليا و انظرا فاتيا و نظرا  -39 

 العاشرة. 
 كا  اندراوس اخو سمعا  بطرس واحدا من االثنين اللذين سمعا يوحنا و تبعاه.  -40 
 هذا وجد اوال اخاه سمعا  فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح.   -41 
 سمعا  بن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس.فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع و قال انت   -42 
 في الغد اراد يسوع ا  يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني.   -43 
 و كا  فيلبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس و بطرس.   -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 يم ن ا  ي و  شيء صالح قال له فيلبس تعال و انظر.   -46 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني عشر من شهر طوبة( 

 

 
483 

 ش فيه. و راى يسوع نثنائيل مقبال اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا ال غ  -47 
 قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب يسوع و قال له قبل ا  دعاك فيلبس و انت تحت التينة رايتك.   -48 
 اجاب نثنائيل و قال له يا معلم انت ابن هللا 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 اال  ترو  السيييماء مفتوحة و مالئكة هللا يصيييعدو  و ينزلو  على   -51 

 " ابن االنسا 
شذ دة ع  ب   ا يوح/  طلرسلح  اول هذ  ت    ه طلرسلح  يوح/    ن  طه اط  ا    "هو ذا حمل هللا":  إنجيل القداس

يا  ف ذ  ش ص اطرسلح وميه إها هللا   و/ه ح ث اطصلح ه ا    اطر توح  وقم  عرل اطرسلح اط  ائس  شذ دة يء/ ئ ل
 ترو  السماء مفتوحة ومالئكة هللا يصعدو  وينزلو  على إبن البشر".  "من اآل اطسر   واءقض 

 
بياركي ييانفسيييييييييي الرب، أيهيا الرب اإلليه قيد عظميت جيدًا، االعتراف    "  -(:2,1:  103مزمور إنجييل القيداس )مز

 " تسربلت، اشتملت بالنور مثل الثوب. هلليلوياوعظم الجالل 
 : ه/  تسبا  ط  ص اطرسلح إها هللا  لك إساائ ل )كلر ي يء/ ئ ل(   مزمور اإلنجيل

 
 طوبة  12   -السنكسار:

 إستشهاد القديس تادرس المشرقى  "
القديس ثاؤدورس  م تعيد الكنيسة بتذكار إستشهاد القديس الشجاع  306في مثل هذا اليوم من سنة  

م . ولما بلغ دور الشباب ، انتظم في الجندية ، وارتقي إلى رتبة   275المشرقي . وقد ولد بمدينة صور سنة  
قائد . وكا  أبوه صداريخوس وزيرا في عهد نوماريوس ، وأمه أخت واسيليدس الوزير . فلما مات الملك 

محارب جهة الغرب . فقد ظل الوزيرا  نورماريوس في حرب الفرس ، وكا  ولده يسطس في الجيش ال
م وأثار االضطهاد  303صداريخوس وواسيليدس يدبرا  شئو  المملكة ، إلى ا  ملك دقلديانوس الوثني سنة 

على المسيحيين . أما القديس ثاؤدورس فكا  في هذه األثناء متوليا قيادة الجيش المحارب ضد الفرس . وقد 
ألرض إلى السماء ، وفوق السلم جلس الرب على منبر عظيم وحوله ربوات رأى في رؤيا الليل كا  سلما من ا

من المالئكة يسبحو  . ورأى تحت السلم تنينا عظيما هو الشيطا  . وقال الرب للقديس ثاؤذورس سيسفك  
دمك على اسمي ، فقال له وصديقي الونديوس ؟ فقال له الرب ليس هو فقط . بل وبانيقاروس الفارسي ايضا 

ما عقدت هدنة بين جيش الروم وجيش الفرس ، وأرشده إلى الدين المسيحي فآمن بالمسيح . ثم رأى  ، وعند
دقلديانوس ا  يستقدم األمير ثاؤذورس فحضر بجيشه ومعه الونديوس وبانيقارروس ، وإذا علم ثاؤذورس ا  

المسيح فليقم معي .  الملك سيدعوه إلى عبادة األوثا  قال لجنوده من أراد منكم الجهاد على اسم السيد
فصاحوا جميعا بصوت واحد نحن نموت معك ، وإلهك هو إلهنا . ولما وصل المدينة ترك جنوده خارجا ، 

ودخل على الملك الذي احسن استقباله . وسأله عن الحرب بشجاعة اإليما  انا ال اعرف لي إلها اسجد له 
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وه على شجرة وا  يشددوا في عذابه ، ولكن  سوي سيدي يسوع المسيح . فأمر دقلديانوس الجنود ا  يسمر 
الرب كا  يقويه ويعزيه . وأخيرا اسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي احبه ، ونال إكليل المجد األبدي في  

ملكوت السموات ، ثم أرسل الملك كهنة أبوللو  إلى جنود القديس يدعونهم إلى عبادة األوثا  . فصرخوا  
ال سيدنا يسوع المسيح ، ملك الملوك ورب األرباب . فلما بلغ مسامع دقلديانوس  جميعا قائلين ليس لنا ملك إ

 "  أرسل فقطع رؤوسهم جميعا ، ونالوا األكاليل النورانية والسعادة الدائمة . صلواتهم تكو  معنا آمين
 إستشهاد القديس أنا طوليوس ال 

الفرس ، ولما نشا التحق بالجندية بمملكة  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أناطوليوس . ولد في بالد 
الروم ، وارتقي إلى ا  صار قائدا في الجيش ، وظل كذلك خمس عشرة سنة إلى ا  كانت أيام دقلديانوس ، 
فاحب ا  يختار المملكة السمائية ، مفضال إياها على مجد هذا العالم الزائل . فأتى وخلع ثياب الجندية أمام 

بالسيد المسيح . فدهش الملك من جرأته . وإذ علم انه من الفرس الطفه وسلمه إلى الملك واعترف باإليما  
رومانوس لعله يثنيه عن عزمه . قد عجز رومانوس عن ذلك فأعاده إلى الملك ، فعذبه بأنواع العذاب ، تارة  

الكه يعزيه  بالعصر ، وتارة بالضرب والطرح للوحوش ، وتارة بقطع لسانه . وكا  السيد المسيح يرسل له م
في جميع شدائده . وم ث تحت العذاب مدة طويلة . وإذ ضاق الملك بتعذيبه أمر بقطع رأسه . فنال إكليل  

 الشهادة في الملكوت األبدي صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 مالحظة  

 السة بعيده في الخامس من طوبة .لعل القديس أناطوليوس هو القديس باني اروس الفارسي الذي تحتفل الكني
 تذكار المالك الجليل ميخائيل ال 

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر .  
 ال شفاعته تكو  معنا . آمين .

 
المياه، كذلك تاقت نفسي، أ  تأتى إليك يا هللا، كما يشتاق اإليل إلى ينابيع   "  -(:6,1:  41مزمور العشية )مز

 " لذلك أذكرك يارب فى أرض األرد . هلليلويا
هو إشتل ق اط/ ج اطتس عاف  قلر  اطر رود  ، وه ا    يااه "كما يشتاق األيل إلى جداول المياه"    مزمور عشية:
 فس انها سلج  

 
 -(:22 ،21:3لوإنجيل العشية )

 جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا و اذ كا  يصلي انفتحت السماء.و لما اعتمد   -21 " 
و نزل عليه الروح القدس بهيئة جسييمية مثل حمامة و كا  صييوت من السييماء قائال انت ابني الحبيب   -22 

 " بك سررت
 : عر د اطس   اطرسلح واطظذوق انطذس  إنجيل عشية
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وإسيييييمعونى، ألعلم م مخافة الرب، تقدموا إليه واسيييييتنيروا،  هلم أيها األبناء  "  -:(5,11:  33مز)مزمور باكر 

 " ووجوه م ال تخزى. هلليلويا
هس دعوة طلتو/  ء ل اطر رود   اطتس مسر ه  ه/    "هلم أيها األبناء وإسمعونى ألعلم م مخافة الرب": مزمور باكر
 "تقدموا إليه وإستنيروا".انست/ قة 

 
  -(:17-13:3متإنجيل باكر )

 حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االرد  الى يوحنا ليعتمد منه.  -13 "
 و لكن يوحنا منعه قائال انا محتاج ا  اعتمد منك و انت تاتي الي.   -14 
 فاجاب يسوع و قال له اسمح اال  النه ه ذا يليق بنا ا  نكمل كل بر حينئذ سمح له.  -15 
ماوات قد انفتحت له فراى روح هللا نازال مثل حمامة  فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء و اذا الس  -16 

 و اتيا عليه. 
 " و صوت من السماوات قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت -17 

 : عر د اطس   اطرسلح واطظذوق انطذس إنجيل باكر
 -(:14-1:1أفالبولس )

 افسس و المؤمنين في المسيح يسوع.بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة هللا الى القديسين الذين في  -1 " 
 نعمة لكم و سالم من هللا ابينا و الرب يسوع المسيح. -2 
 مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا ب ل بركة روحية في السماويات في المسيح.  -3 
 كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكو  قديسين و بال لوم قدامه في المحبة. -4 
 سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته.  اذ -5 
 لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب. -6 
 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفرا  الخطايا حسب غنى نعمته. -7 
 التي اجزلها لنا ب ل ح مة و فطنة. -8 
 اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه.  -9 
 لتدبير ملء االزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات و ما على االرض في ذاك.  -10 
 الذي فيه ايضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب راي مشيئته.  -11 
 لنكو  لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح.  -12 
الذي فيه ايضا انتم اذ سمعتم كلمة الحق انجيل خالص م الذي فيه ايضا اذ امنتم ختمتم بروح الموعد   -13 

 القدوس.
 " الذي هو عربو  ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده -14 
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 -:: يا  ه/    ذا ء  مع  طلرؤ ا اطر ر  البولس
السماويات فى المسيح وباركنا هللا ب ل بركة روحية فى    نعمة وسالم من هللا اآلب والرب يسوع المسيح -1

 الذى إختارنا فيه قبل إنشاء العالم. 
 طب ً  ب طر رود   اطتس هذ  يص ا مه/   ب نتا د ب طرسلح انها   عيننا للتبنى" ال -2
يل/  اط  ص ه  ه، وفله م ضً  مخ ي  يص بً   وختر/  هاوح اطروع  اطم ور اط   هو عا/ون   اا /  ط  ص   -3

 اطرمت/س )م  حصوط/  علس اط س  اطرر  (  
 

  -(:22-15:3بط1الكاثولي و  )
لوب م مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي في م بل قدسوا الرب االله في ق  -15 "

 بوداعة و خوف.
و لكم ضمير صالح لكي ي و  الذين يشتمو  سيرتكم الصالحة في المسيح يخزو  في ما يفترو     -16 

 علي م كفاعلي شر.
 ال  تالم م ا  شاءت مشيئة هللا و انتم صانعو  خيرا افضل منه و انتم صانعو  شرا.  -17 
فا  المسيح ايضا تالم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل االثمة لكي يقربنا الى هللا مماتا في    -18 

 الجسد و لكن محيى في الروح. 
 جن.الذي فيه ايضا ذهب فكرز لالرواح التي في الس -19 
اذ عصت قديما حين كانت اناة هللا تنتظر مرة في ايام نوح اذ كا  الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلو   -20 

 اي ثماني انفس بالماء.
الذي مثاله يخلصنا نحن اال  اي المعمودية ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن هللا   -21 

 بقيامة يسوع المسيح. 
 "  اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطين و قوات مخضعة لهالذي هو في يمين هللا -22 

مي ج و/ طر رود   ي لص فذس طلس  نناط    8  فب ط لك خلص  فلك نوح كمثال للمعمودية: يا  ف ذ  الكاثولي و  
 وسخ اط س  هل سؤال ضر ا ص طح   

 
  -(:39-26:8أعاإلبركسيس )

قائال قم و اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من اورشليم الى ثم ا  مالك الرب كلم فيلبس   -26 "
 غزة التي هي برية. 

فقام و ذهب و اذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة كا  على جميع خزائنها فهذا كا  قد   -27 
 جاء الى اورشليم ليسجد. 

 و كا  راجعا و جالسا على مركبته و هو يقرا النبي اشعياء.   -28 
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 فقال الروح لفيلبس تقدم و رافق هذه المركبة.   -29 
 فبادر اليه فيلبس و سمعه يقرا النبي اشعياء فقال العلك تفهم ما انت تقرا.  -30 
 فقال كيف يم نني ا  لم يرشدني احد و طلب الى فيلبس ا  يصعد و يجلس معه.   -31 
و اما فصل الكتاب الذي كا  يقراه فكا  هذا مثل شاة سيق الى الذبح و مثل خروف صامت امام الذي   -32 

 يجزه ه ذا لم يفتح فاه.
 في تواضعه انتزع قضاؤه و جيله من يخبر به ال  حياته تنتزع من االرض.  -33 
 ام عن واحد اخر.فاجاب الخصي فيلبس و قال اطلب اليك عن من يقول النبي هذا عن نفسه   -34 
 ففتح فيلبس فاه و ابتدا من هذا الكتاب فبشره بيسوع.  -35 
 و فيما هما سائرا  في الطريق اقبال على ماء فقال الخصي هوذا ماء ماذا يمنع ا  اعتمد.  -36 
 فقال فيلبس ا  كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فاجاب و قال انا اؤمن ا  يسوع المسيح هو ابن هللا.   -37 
 فامر ا  تقف المركبة فنزال كالهما الى الماء فيلبس و الخصي فعمده.  -38 
 " و لما صعدا من الماء خطف روح الرب فيلبس فلم يبصره الخصي ايضا و ذهب في طريقه فرحا -39 

ح ا فذم    هس اطر رود   ووج      ء ل ط  لبج الهوذا       ذا  ر/ /س من   فالخصى الحبشى  :إلبركسيسفس ا
معتر  



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث عشر من شهر طوبة( 

 

 
488 

 اليوم الثالث عشر من شهر طوبه
                    تذكار عيد عرس قانا الجليل

 وشهادة القديسة دميانه  

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (9,8: 4مز)
 (12-1:19)مت

 (23,15: 103مز)
 (54-43:4)يو
 (16-3:6)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (25-20:2يو1)
 (13-3:8)أع

 (10,9: 76مز)
 (11-1:2)يو

 
  -(:11-1:2يوإنجيل القداس )

 و في اليوم الثالث كا  عرس في قانا الجليل و كانت ام يسوع هناك. -1 "
 و دعي ايضا يسوع و تالميذه الى العرس. -2 
 و لما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر.  -3 
 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 اجرا  من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين او ثالثة.  -6 
 قال لهم يسوع امالوا االجرا  ماء فمالوها الى فوق. -7 
 وا اال  و قدموا الى رئيس المتكا فقدموا.ثم قال لهم استق -8 
فلما ذاق رئيس المتكا الماء المتحول خمرا و لم ي ن يعلم من اين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا  -9 

 الماء علموا دعا رئيس المتكا العريس. 
انت فقد ابقيت الخمر و قال له كل انسا  انما يضع الخمر الجيدة اوال و متى س روا فحينئذ الدو  اما   -10 

 الجيدة الى اال .
 "  هذه بداية االيات فعلها يسوع في قانا الجليل و اظهر مجده فامن به تالميذه -11 

 ي حا فله إي  ل اطم ار:
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ءن يتاذا  راه  (  إمَلوا األجرا اءجاان طلتاذ ا واط را إشدددددد قة طل اح و ا  سدددددد س بم ق جذ ه )وه ا   /س    1
 اطرسلح فاحً  

 اءفااح اطاقلقل   اضاه  اطرسلح وء  سله وطلس  مفااح اط  ع  واطاءص   2
 ش  ع  اط  قا  واضا  فذو إست  ب طذ   ع من س عته طم تأي ب     3
 ه  وصل  اط  قا  ط/  حتس اآلن  قال لكم فإفعلوه""مهما وصل  اط  قا    4
 

أنت هو هللا صيييانع العجائب، أظهرت فى الشيييعوب قوتك، خلصيييت   "  -(:10,9:  76مزمور إنجيل القداس )مز
 " بذراعك شعبك، أبصرتك المياه يا هللا ففزعت. هلليلويا

مع و/  تاويل اطر   إطس خرا  فم قة  اطرسددددلح هو هللا اط ي صدددد/ع  = أنت هو هللا صيييانع العجائب   ز وق اطم ار:
 اطرسلح ه ه ه  ء قة إطذل  فذ     زة خلق ف / صا اطر   غ ا ع/ صا اط را 

إشدددد قة طتاويل حل ت/  اط ئ ب  إطس حل ة فاح وق ز =  خلصيييت بذراعك شيييعبكط ؤ /وا  =  أظهرت في الشيييعوب قوتك
 ه ا تاويل اطر   إطس خرا 

ا اءحرا إي دددق وهك ا اءقدن  وط ا ه ه ه/  إشددد قة ءن ط ل   اطر   تغ اي  اطبا=  أبصييرتك المياه يا هللا ففزعت
 إطس خرا م  ث ءوة اطرسلح انطذل  اط  طم  

 
 طوبة 13  -السنكسار:

 عيد عرس قانا الجليل"  
 (   عيد سيدى صغير) 

في هذا اليوم تحتفل الكنيسييية بتذكار األعجوبة التي صييينعها السييييد المسييييح في قانا الجليل . وهي األعجوبة  
األولى التي صينعها السييد المسييح بعد العماد . وكا  قد دعي والقديسية مريم العذراء إلى العرس وكذلك بعض  

ال لها يسييوع ما لي ولك يا امرأة . لم تأت تالميذه . ولما فرغت الخمر قالت السيييدة العذراء ليس لهم خمر . ق
سياعتي بعد ، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه . وكانت سيتة أجرا  موضيوعة هناك . قال لهم يسيوع 
أملوا األجرا  ماء . فملئوها إلى فوق . ثم قال لهم اسيييتقوا اآل  وقدموا إلى رئيس المتكأ ، فقدموا الخمر الذي 

هي فصييار خمرا جيدا ، كما شييهد رئيس المتكأ إذ قال للعريس : " كل إنسييا  إنما يضييع الخمر  تحول بأمره اإلل
الجيدة أوال ومتي سيييييي روا فحينئذ الدو  . أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى اآل  . هذه بداية اآليات فعلها 

 ح والروح القدس إلى األبد آمين يسوع في قانا الجليل واظهر مجده فأمن به تالميذه " له المجد مع أبيه الصال
 إستشهاد القديسة دميانة " 

في مثل هذا اليوم إسيتشيهدت القديسية دميانة . وكانت هذه العذراء العفيفة المجاهدة ابنة مرقس والي البرلس 
الكنيسييية والزعفرا  ووادي السييييسيييبا  . وكانت وحيدة ألبويها . ولما كا  عمرها سييينة واحدة أخذها أبوها إلى 

التي بيدير الميمية وقيدم النيذور والشيييييييييموع والقرابين ليبيارك هللا فيهيا ويحفظهيا ليه . ولميا بلغيت من العمر خمس  
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عشيرة سينة أراد ا  يزوجها فرفضيت وأعلمته أنها قد نذرت نفسيها عروسيا للسييد المسييح . وإذ رأت ا  والدها 
عبد في هي وصياحباتها . فأجاب سيؤالها . وبنى لها قد سير بذلك طلبت منه ايضيا ا  يبني لها مسي نا منفردا تت

المسيي ن الذي أرادته ، فسيي نت فيه مع أربعين عذراء ، كن يقضييين اغلب أوقاتهن في مطالعة الكتاب المقدس 
والعبادة الحارة . وبعد زمن أرسيييييل دقلديانوس الملك ، واحضييييير مرقس والد القديسييييية دميانة وأمره ا  يسيييييجد 

 غير انه بعد ا  الطفه الملك ، انصيييياع ألمره وسييييجد لَلوثا  . وترك خالق األكوا  ولما  لَلوثا  . فامتنع أوال
عاد مرقس إلى مقر واليته ، وعلمت القديسييييية بما عمله والدها ، أسيييييرعت إليه ودخلت بدو  سيييييالم أو تحية  

تركت عنك  وقالت له : ما هذا الذي سيييييمعته عنك ؟ كنت أود ا  يأتيني خبر موتك ، من ا  اسيييييمع عنك انك
اإلله الذي جبلك من العدم إلى الوجود ، وسييييجدت لمصيييينوعات األيدي . اعلم انك ا  لم ترجع عما أنت عليه  
اآل  ، ولم تترك عبادة األحجار ، فلسيت بوالدي وال انا ابنتك ، ثم تركته وخرجت . فتأثر مرقس من كالم ابنته  

المسييح . ولما عجز الملك عن إقناعه بالوعد والوعيد   وب ى ب اء مرا ، وأسيرع إلى دقلديانوس واعترف بالسييد
أمر فقطعوا رأسه . وإذ علم دقلديانوس ا  الذي حول مرقس عن عبادة األوثا  هي دميانة ابنته ، أرسل إليها 
أميرا ، وأمره ا  يالطفها أوال ، وا  لم تطعه يقطع رأسيييييها . فذهب إليها األمير ومعه مئة جندي وآالت العذاب 

ا وصيييل إلى قصيييرها دخل إليها وقال لها : انا رسيييول من قبل دقلديانوس الملك ، جئت أدعوك بناء على . ولم
أمره ا  تسييجدي أللهته ، لينعم لك بما تريدين . فصيياحت به القديسيية دميانة قائلة : شييجب هللا الرسييول ومن  

شيياطين . ليس اله في السيماء أرسيله ، أما تسيتحو  ا  تسيموا األحجار األخشياب آلهة ، وهي ال يسي نها إال 
وعلى األرض إال اله واحد . االب واالبن والروح القدس ، الخالق األزلي األبدي مالئ كل م ا  ، عالم األسيييرار 
قبل كونها ، وهو الذي يطرح م في الجحيم حيث العذاب الدائم ، أما انا فإني عبدة سيييييدي ومخلصييييي يسييييوع 

لثالوث األقدس ، به اعترف ، وعليه أتوكل ، وباسييمه أموت ، وبه أحيا المسيييح وأبيه الصييالح والروح القدس ا
إلى األبد . فغضييب األمير وأمر ا  توضييع بين هنبازين ويتولى أربعة جنود عصييرها فجرى دمها على األرض . 
وكيانيت العيذارى واقفيات يب ين عليهيا . ولميا أودعوهيا السيييييييييجن ظهر لهيا مالك الرب ومس جسيييييييييدهيا بيأجنحتيه  

ية ، فشييفيت من جميع جراحاتها . وقد تفنن األمير في تعذيب القديسيية ديانة ، تارة بتمزيق لحمها وتارة النوران
بوضيييعها في شيييحم وزيت مغلي ، وفي كل ذلك كا  الرب يقيمها سيييالمة . ولما رأى األمير ا  جميع محأوالته  

معها من العذارى العفيفات . فنلن  قد فشيلت أمام ثبات هذه العذراء الطاهرة ، أمر بقطع رأسيها هي وجميع من 
 " جميعهن إكليل الشهادة . صالتهن تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس ثاؤفيلس الراهب" 
في مثيل هيذا اليوم تنيح القيديس ثياؤفيلس الراهيب ، اليذي كيا  االبن الوحييد لمليك إحيدى جزائر روميية ، فربياه 

وهذبه باآلداب المسييييحية . ولما بلغ من العمر اثنتي عشيييرة سييينة ، قرأ رسيييائل لسيييا  العطر احسييين تربية ، 
بولس ، فوجد في الرسييالة إلى العبرانيين فوله : " أنت يا رب في البدء أسييسييت األرض ، والسييموات هي عمل  

نت وسنوك لن تفنى " يديك . هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلي . وكرداء تطويها فتتغير . ولكن أنت أ
وقرأ في رسيالته األولى إلى أهل كورنثوس : " حسين للرجل ا  ال يمس امرأة . ولكن لسيبب الزنا لي ن لكل وحد 
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امرأته ولي ن لكل واحدة رجلها . . . ألني أريد ا  ي و  جميع الناس كما انا . . . وأظن انا ايضييا عندي روح  
ل سيييدنا : " ا  أردت ا  تكو  كامال فاذهب وبع أمالكك وأعط الفقراء هللا " وقرا ايضييا في اإلنجيل المقدس قو

في و  لك كنز في السماء وتعال اتبعني " فترك بيت أبيه وكل ما له ، وخرج متنكرا ، وصار يتنقل من دير إلى  
لم من  دير ، إلى ا  وصل اإلس ندرية ، ومنها مضى إلى دير الزجاج . فلما رآه القديس بقطر رئيس الدير ، ع

النعمة التي فيه انه من أوالد الملوك ، فتلقاه ببشاشة وباركه ، ثم استفسر عن أمره فاعلمه به . فتعجب االب 
ومجد هللا وقبله في الدير . ولما رأى نجاحه في الفضيييييلة ونشيييياطه ، البسييييه اإلسيييي يم المقدس . وبعد عشيييير  

. فلما وصييل إلى أبيه لم يعرفه ال  النسييك كا  سيينوات ، آتى جند من قبل أبيه وآخذوه رغما عن رئيس الدير 
قد غير شييي له ، فعرفه القديس بنفسيييه ففرح كثيرا بلقائه . وشيييرع القديس في وعظ أبيه مبينا له حالة الموت  
والحيياة وهول اليدينونية وغير ذليك حتى اثر كالميه في قليب واليده . فنزع التياج عن رأسيييييييييه تياركيا المليك ألخييه . 

القيديس ثياؤفيلس ابنهميا إلى دير الزجياج حييث ترهبيا وأقيام مع وليده . أميا واليدتيه فقيد ترهبيت  وذهيب هو وامرأتيه و 
بيدير الراهبيات . وعياش الجميع بيالنسيييييييييك والعبيادة ة عميل الفضيييييييييائيل حتى أخر أييامهم . ولميا اكملوا جهيادهم  

 " الصالح تنيحوا بسالم . صالتهم تكو  معنا آمين .
 تذكار عيد عرس قانا الجليل.

 
قد كثروا من ثمرة الحنطة، وخمرهم وزيتهم، ألنك أنت وحدك يارب، أس نتني    "  -(:9,8:  4زمور العشية )مزم 

 "  على الرجاء. هلليلويا
وء   اط /لسددددددددددد  م  ث    زة تاويل اطر   إطس خرا  تأ ل  ف   وءف اطب دددددددددددا اط يا  ظ/ون من    ز وق اط  دددددددددددل :

فد ط د طم   دددددددددددددد ا من م د يده  كون  =  قيد كثروا من ثمرة الحنطية وخمرهم وزيتهمإطرئ/د يذم  كون ف  وفاة اطرد د د ي   
 دد د دد ي فذو حول اطردد   إطس   ف  نيدد دة اطردد د دد ي  م دد  موالد هللا ف اون من هللا ءدد دق من   وطذم حتس طو طم توجدد  

 .ألنك أنت وحدك يا رب أس نتني على الرجاءخرا  
 

  -(:12-1:19متإنجيل العشية )
 و لما اكمل يسوع هذا الكالم انتقل من الجليل و جاء الى تخوم اليهودية من عبر االرد .  -1  "
 و تبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. -2 
 قائلين له هل يحل للرجل ا  يطلق امراته لكل سبب. و جاء اليه الفريسيو  ليجربوه -3 
 فاجاب و قال لهم اما قراتم ا  الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا و انثى.  -4 
 و قال من اجل هذا يترك الرجل اباه و امه و يلتصق بامراته و ي و  االثنا  جسدا واحدا.  -5 
 ال يفرقه انسا . اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه هللا   -6 
 قالوا له فلماذا اوصى موسى ا  يعطى كتاب طالق فتطلق.  -7 
 قال لهم ا  موسى من اجل قساوة قلوب م اذ  لكم ا  تطلقوا نساءكم و لكن من البدء لم ي ن ه ذا. -8 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث عشر من شهر طوبة( 

 

 
492 

 و اقول لكم ا  من طلق امراته اال بسبب الزنى و تزوج باخرى يزني و الذي يتزوج بمطلقة يزني.  -9 
 قال له تالميذه ا  كا  ه ذا امر الرجل مع المراة فال يوافق ا  يتزوج.  -10 
 فقال لهم ليس الجميع يقبلو  هذا الكالم بل الذين اعطي لهم.  -11 
من بطو  امهاتهم و يوجد خصيييييا  خصيييياهم الناس و يوجد خصيييييا   النه يوجد خصيييييا  ولدوا ه ذا  -12 

 " خصوا انفسهم الجل ملكوت السماوات من استطاع ا  يقبل فليقبل
ياا م  ث عار ء ي  اط ل ل اط ي ب ق ه اطرسددددلح  وه ا اني  ل يت لم عا اطزواج ومن ق/ ز اطزي     إي  ل اط  ددددل :

 ال ي/ صم 
 

الخمر يفرح قليب اإلنسييييييييييا ، ويبهج وجهيه بيالزييت، كمثيل ميا عظميت    "  -:(23,15:  103مز)مزمور بياكر  
 " أعمالك يارب، كل شيء بح مة صنعت. هلليلويا

ويبتهج وجهه  ه ا هو ه ح اطرسدددددددددددددلح من  را ءلوب ع   ه فاحً   =  الخمر يفرح قلب اإلنسيييييييييا    ز وق ب كا:
وط ا  صددددددددد ق اط اح طلج اط را اطر د   هل اطاوح اطم ر )اطزي  ق ز طلاوح(  ر  ء ل هوطج اطاسدددددددددول ال  بالزيت

   زاتك و/ ط اي ه ه اطر  زة  =  كمثل ما عظمت أعمالك يا رب(   18:5تسددددكاوا ب ط را هل إ تلئوا ب طاوح )مح
اط  طم ه  اءفااح اطر د   و ءاة  ت ه ا خ صددددددددددددد/  وفاح/  هللا ي هاه باكر   فاكر  =  كل شييييييييئ بح مة صيييييييينعت

اطر د  ي، م   هللا فله مسدددددد ط ب مخا ، ف هلل   اح من اط اح اطاقلم  هو ف  يم وة اطملب، وه ه ء  تسددددددت عس ب ض 
 اطت  قب واطضلم ي وط ا اط/تل   فاح  ؤ   

 
  -(:54-43:4يوإنجيل باكر )

 و بعد اليومين خرج من هناك و مضى الى الجليل.  -43  "
 ال  يسوع نفسه شهد ا  ليس لنبي كرامة في وطنه.   -44 
فلما جاء الى الجليل قبله الجليليو  اذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في اورشليم في العيد النهم هم    -45 

 ايضا جاءوا الى العيد. 
 حوم.فجاء يسوع ايضا الى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا و كا  خادم للملك ابنه مريض في كفرنا  -46 
هذا اذ سمع ا  يسوع قد جاء من اليهودية الى الجليل انطلق اليه و ساله ا  ينزل و يشفي ابنه النه   -47 

 كا  مشرفا على الموت. 
 فقال له يسوع ال تؤمنو  ا  لم تروا ايات و عجائب.  -48 
 قال له خادم الملك يا سيد انزل قبل ا  يموت ابني.   -49 
 حي فامن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع و ذهب.قال له يسوع اذهب ابنك   -50 
 و فيما هو نازل استقبله عبيده و اخبروه قائلين ا  ابنك حي.  -51 
 فاستخبرهم عن الساعة التي فيها اخذ يتعافى فقالوا له امس في الساعة السابعة تركته الحمى.   -52 
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 ا  ابنك حي فامن هو و بيته كله. ففهم االب انه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع   -53 
 " هذه ايضا اية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية الى الجليل -54 

و  ن ه ا  ال تؤمنو  إ  لم تعاينوا آيات وعجائبع   اطرلك  سدأل اطاب شد  ً  نه/ه واطسد    مول طه  إي  ل ب كا:
ء دق من  صددد/ع اطر  زاي وط ا ه فذ  من ي افه ويؤ ا به  ب      زة تاويل اطر   ط را  ب شددداة واطر /س من هللا  

 حتس طو طم  كا ه/ ك    زاي 
 

  -(:16-3:6روالبولس )
 ام تجهلو  اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته.  -3  "
فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من االموات بمجد االب ه ذا نسلك نحن ايضا في  -4 
 دة الحياة. ج
 النه ا  كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته.  -5 
 عالمين هذا ا  انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي ال نعود نستعبد ايضا للخطية. -6 
 ال  الذي مات قد تبرا من الخطية. -7 
 فا  كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه.  -8 
 عالمين ا  المسيح بعدما اقيم من االموات ال يموت ايضا ال يسود عليه الموت بعد. -9 
 ال  الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة و الحياة التي يحياها فيحياها هلل.  -10 
 واتا عن الخطية و لكن احياء هلل بالمسيح يسوع ربنا.كذلك انتم ايضا احسبوا انفس م ام -11 
 اذا ال تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتها. -12 
و ال تقدموا اعضاءكم االت اثم للخطية بل قدموا ذواتكم هلل كاحياء من االموات و اعضاءكم االت بر    -13 

 هلل.
 ت الناموس بل تحت النعمة. فا  الخطية لن تسودكم النكم لستم تح  -14 
 فماذا اذا انخطئ الننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة حاشا.  -15 
السيتم تعلمو  ا  الذي تقدمو  ذواتكم له عبيدا للطاعة انتم عبيد للذي تطيعونه اما للخطية للموت او   -16 

 " للطاعة للبر
ف ر  معاس اطرسدددددددددلح اطر   ط ل   ج ي ة هك ا   ا   . نسييييييلك في جدة الحياةصددددددددد ق ط/  حل ة ج ي ة    اط وطج:

ال يمليك الخطيية في جسيييييييييده  اد ول بكدل جذد ه من  اطرسددددددددددددددلح اطرؤ ا اطر رد  حلد ة جد يد ة  ط ا علس اطرؤ ا من
 ) ا اءجاان     واطر       تاذ ا( ح /ئ   كون طه فاح اطا ل   اط  ي ة = المائت

 -(:25-20:2يو1الكاثولي و  )
 و اما انتم فلكم مسحة من القدوس و تعلمو  كل شيء.   -20 "  
 لمونه و ا  كل كذب ليس من الحق.لم اكتب الي م النكم لستم تعلمو  الحق بل النكم تع -21 
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 من هو الكذاب اال الذي ينكر ا  يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر االب و االبن.  -22 
 كل من ينكر االبن ليس له االب ايضا و من يعترف باالبن فله االب ايضا.  -23 
اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا في م ا  ثبت في م ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا   -24 

 تثبتو  في االبن و في االب.
 "  و هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة االبدية -25 

ط/دد   بدد ي ف    (  وط ا هدد ا طو  دد ن22:5واطاوح  ا  ردد قه اط اح )غددل=  لكم مسيييييييييحية من القيدوس  :اط دد  وطلكون 
واط/تل    ه ا هو  .  أما أنتم أيضيييًا فما سيييمعتموه من البدء فليثبت في ماطرسدددددلح، ف  شدددددا   طل/وق  ع اطظلر   

 اطوع  اط ي وع ي  به اطال ة اءه    
 -(:13-3:8أعاإلبركسيس )

الى   و اما شاول فكا  يسطو على الكنيسة و هو يدخل البيوت و يجر رجاال و نساء و يسلمهم -3  " 
 السجن. 

 فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة.  -4 
 فانحدر فيلبس الى مدينة من السامرة و كا  ي رز لهم بالمسيح.  -5 
 و كا  الجموع يصغو  بنفس واحدة الى ما يقوله فيلبس عند استماعهم و نظرهم االيات التي صنعها.  -6 
ال  كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم و كثيرو  من المفلوجين و   -7 

 العرج شفوا. 
 فكا  فرح عظيم في تلك المدينة.  -8 
و كا  قبال في المدينة رجل اسمه سيمو  يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه شيء   -9 

 عظيم.
 و كا  الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة هللا العظيمة.   -10 
 و كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال بسحره.  -11 
و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت هللا و باسم يسوع المسيح اعتمدوا   و لكن لما صدقوا فيلبس  -12 

 رجاال و نساء.
  و سيمو  ايضا نفسه امن و لما اعتمد كا  يالزم فيلبس و اذ راى ايات و قوات عظيمة تجرى اندهش  -13 
" 

ه/  يا     زاي ش    وآ  ي وءواي عظلر ، ف طر  زاي   ناط   وجودة ف  اط /لس ، وه  ت  ب    انها سلج:
فكا  كء ايا  وهللا ال   يع ع/ ه  ا عرل اطر  زاي إن   ي  ستتس ب ف  خ ص مح   وط ا الحا اآل     

موالده   احون ه ا هو ه ح هللا من = فرح عظيم في تلك المدينة
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          اليوم الثاني والعشرو  من شهر طوبه 
 نياحة القديس أنبا أنطونيوس

 أبو الرهبا  وكوكب البرية  

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (7,1 :32+12: 31مز)
 (23-14:25)مت

 (12,1: 32مز)
 (19-11:19)لو
 (9:4-20:3)في

 الييييييكيييييياثييييييولييييييييييييي ييييييو :  
 اإلبييييييييركسييييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجيييل القييداس:
اليييييقيييييداس:   إنيييييجيييييييييييل 

 

 (20-9:5)يع
 (26-19:11)أع

 ( 4: 67+ 18:33 مز)

 (44-32:12)لو 

 
  -(:44-32:12إنجيل القداس )لو

 ال تخف ايها القطيع الصغير ال  اباكم قد سر ا  يعطي م الملكوت.  -32 "
بيعوا ما لكم و اعطوا صدقة اعملوا لكم اكياسا ال تفنى و كنزا ال ينفد في السماوات حيث ال يقرب    -33 

 سارق و ال يبلي سوس. 
 النه حيث ي و  كنزكم هناك ي و  قلب م ايضا.  -34 
 لتكن احقاؤكم ممنطقة و سرج م موقدة.  -35 
 و انتم مثل اناس ينتظرو  سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء و قرع يفتحو  له للوقت.   -36 
طوبى الولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق و يتكئهم و   -37 

 يتقدم و يخدمهم. 
 دهم ه ذا فطوبى الولئك العبيد. و ا  اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزيع الثالث و وج  -38 
 و انما اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي ساعة ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب.   -39 
 فكونوا انتم اذا مستعدين النه في ساعة ال تظنو  ياتي ابن االنسا .  -40 
 فقال له بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع ايضا.   -41 
 قال الرب فمن هو الوكيل االمين الح يم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها. ف  -42 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل ه ذا. -43 
 " بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -44 
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رَّ أ  يعط  إي  ل اطم ار: ه ا اطرل وي هو اط افع =  ي م الملكوتال تخف أيها القطيع الصييييييغير أل  أباكم قد سييييييُ
وه ا    ف له =  بيعوا ما لكم وإعطوا صييييدقةطذؤال  اطم  سددددد ا من   تافوا ب طرسدددددلح ويسدددددت دددددذ وا ويتاه وا ويزه وا   

 .لتكن أحقاءكم ممنطقةو  يوا  ست  يا  ل ح ا  . كنزًا ال يفنى في السمواتمياوي ور وغ اه ف رلوا ءي سذم 
 

كثيرة هي أحزا  الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب،  " -(: 4: 67+ 18:33  مزالقداس )مزمور إنجيل 
 "   والصديقو  يفرحو  ويتهللو  أمام هللا، ويتنعمو  بالسرور. هلليلويا

ث إسدددددت دددددذ دث حاوب شدددددل ط ا وصدددددل  طضددددداب اطم  ج  =  كثيرة هي أحزا  الصيييديقين   ز وق اطم ار: نه ث جًو
 مياوي ور هواسا  وحوح وظذوقهم ف  صوقة يس     اطخ  

 اطاب ي   ء  س ا ويصاهم علس ه ه اطااوب = ومن جميعها ينجيهم الرب
 ت زي ي هللا ومفااحه ت وق اءحزان واآلالث اط س    = والصديقو  يفرحو  

 
 طوبة 22  -السنكسار:

 حة القديس العظيم أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبا نيا"  
م تنيح القديس العظيم كوكب البرية ، وأب جميع الرهبا  ، األنبا أنطونيوس    355في مثل هذا اليوم من سينة 
في بلد قمن العروس ، من والدين غنيين محبين للكنائس والفقراء ، فربياه في    251. وقد ولد هذا البار سينة  

ولما بلغ عمره عشيييرين سييينة ، مات أبواه فكا  عليه ا  يعتني بأخته . وحدث انه دخل الكنيسييية    مخافة هللا .
ذات يوم فسيمع قول السييد المسييح " ا  أردت ا  تكو  كامال فاذهب وبع أمالكك وأعط للفقراء في و  لك كنز  

موجها إليه ، فأخذ في توزيع    في السماء وتعال اتبعني " . فعاد إلى بيته مصمما على تنفيذ هذا القول واعتبره
أمواله على الفقراء والمساكين ، وسلم أخته للعذارى ، ولم ي ن نظام الرهبنة قد ظهر بعد ، بل كا  كل من أراد 
الوحدة ، يتخذ له م انا خارج المدينة . وه ذا فعل القديس العظيم أنطونيوس . حيث اعتزل للنسييييييييك والعبادة 

لملل والكسيل وخياالت النسياء ، وكا  يتغلب على هذا كله بقوة السييد المسييح ، وكا  الشييطا  يحاربه هناك با
وبعد هذا مضييى إلى أحد القبور وأقام فيه واغلق بابه عليه . وكا  بعض أصييدقائه يأتو  إليه بما يقتات به . 

فلما آتي   فلما رأى الشيييطا  نسيي ه وعبادته الحارة ، حسييده وهجم عليه وضييربه ضييربا موجعا ة تركه طريحا .
أصدقاؤه يفتقدونه ، وجدوه على هذا الحال ، فحملوه إلى الكنيسة ، وإذ وجد نفسه تماثل إلى الشفاء قليال عاد 
إلى م انه األول . فعاود الشييطا  محاربته بأشي ال متنوعة في صيورة وحوش وذئاب واسيود وثعابين وعقارب ، 

فكا  يهزا بهم قائال : لو كا  لكم على سييييييلطا  لكا   وكا  يصييييييور له ا  كال منها يهم ليمزقه . أما القديس
واحد منكم ي في لمحاربتي . وعند ذلك كانوا يتوارو  من أمامه كالدخا  ، إذ أعطاه الرب الغلبة على الشيطا   
. وكا  يترنم بهذا المزمور : " يقوم هللا . يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضيييييوه من أمام وجهه " . وكا  يعد لنفسيييييه  

بز ما ي فيه سييتة اشييهر كاملة . ولم يسييمح ألحد بالدخول ، بل كا  يقف خارجا ويسييتمع لنصييائحه . من الخ
وقد اسيييتمر القديس على هذا الحال عشيييرين سييينة وهو يتعبد بنسيييك عظيم . ثم مضيييى بأمر الرب إلى الفيوم  
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هيدا ، فترك ديره وثبت األخوة الذين كانوا هناك ثم عاد إلى ديره . وفي زمن اإلسيييييتشيييييهاد تاق ا  يصيييييير شييييي
ومضييى إلى اإلسيي ندرية ، وكا  يفتقد المسييجونين على اسييم المسيييح ويعزيهم . فلما رأى منه الحاكم المجاهرة 
بالسيييييييييييد المسييييييييييح وعدم المبياالة ، أمر ا  ال يظهر بالميدينية مطلقيا . ولكن القيديس لم يعبيا بالتهيديد ، وكا  

، ولكن ال  الرب حفظه لمنفعة الكثيرين فقد تركه الحاكم يوجهه ويحاجه ، لعله يسييييوقه للعذاب واإلسييييتشييييهاد  
وشييييانه .و بتدبير من هللا رجع القديس إلى ديره وكثر الذين يترددو  عليه ويسييييمعو  تعاليمه . ورأى ا  ذلك 
يشيغله عن العبادة ، فأخذ يتوغل في الصيحراء الشيرقية ، ومضيى مع قوم أعراب إلى دأخل البرية على مسييرة  

، حييث وجيد عين مياء وبعض النخييل فيأختيار ذليك الموضيييييييييع وأقيام فييه ، وكيا  العرب ييأتو  إلييه    ثالثية أييام
بيالخبز . وكيا  بيالبريية وحوش كثيرة طردهيا الرب من هنياك من اجليه . وفي بعض األييام كيا  ييذهيب إلى اليدير 

الملك قسييييييطنطين المحب الخارجي ، ويفتقد األخوة الذين هناك ثم يعود إلى الدير الداخلي . وبلغ صيييييييته إلى  
لإلليه ، فكتيب إلييه يمتيدحيه ، ويطليب منيه ا  يصيييييييييلي عنيه . ففرح األخوة ب تياب المليك . أميا هو فلم يحفيل بيه  
وقال لهم : هوذا كتب هللا ملك الملوك ورب األرباب توصيييييينا كل يوم ونحن ال نلتفت إليها ، بل نعرض عنها ، 

ين محب للكنيسيييييية ، قبل ا  ي تب له خطابا باركه فيه ، طالبا  وبإلحاح األخوة عليه قائلين ا  الملك قسييييييطنط
سييييالم المملكة والكنيسيييية . واعتراه الملل ذات يوم فسييييمع صييييوتا يقول له : أخرج خارجا وانظر . فخرج ورأى 
مالكا متوشيحا بزنار صيليب مثال اإلسي يم المقدس ، وعلي رأسيه قلنسيوة ، وهو جالس يضيفر ، ثم يقوم ليصيلي  

ليضييفر ايضييا . وأتاه صييوت يقول له : يا أنطونيوس افعل ه ذا وأنت تسييتريح . فاتخذ لنفسييه هذا ، ثم يجلس 
الزي من ذلك الوقت وصييار يعمل الضييفيرة ولم يعد الملل . وتنبأ عن االضييطهاد الذي يسييحل بالكنيسيية وتسييلط  

القديس مقاريوس البسييه زي   الهراطقة عليها ، ثم أعادتها إلى حالتها األولى ، وعلي انقضيياء الزما  ولما زاره
الرهبنة وأنباه بما يسيييييي و  منه . ولما دنت أيام وفاة القديس األنبا بوال أول السييييييواح ، مضييييييى إليه القديس 
أنطونيوس ، واهتم به وكفنه بحلة أهداها إليه القديس أثناسيييييييوس الرسييييييولي البابا العشييييييرو  . ولما شييييييعر  

ا  يخفوا جسييييييييييده ، وا  يعطوا ع ييازه لمقيياريوس ، والفروة    القييديس أنطونيوس بقرب نييياحتييه ، أمر أوالده
ألثناسيييييوس ، والملوطة الجلد لسييييرابيو  تلميذه . ثم رقد ممددا على األرض واسييييلم الروح ، فتلقتها صييييفوف  
المالئكة والقديسيييييييين . وحملتها إلى موضيييييييع النياح الدائم . وقد عاش هذا القديس مائة وخمس سييييييينوات ، 

 " داسة والطهر . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .مجاهدا في سبيل الق
  سرع ف  اط /لس  ءول اطاب الإن مقدي من ت ون    ً  فإذهب و/ع م  كك نياحة القديس العظيم أنبا أنطونيوس

 كا يظ ث اطاه /  ء  وإعط اط ماا  فلكون طك  /ز ف  اطسدددر   وت  ل إتب / ال فسدددلم مخته طل  اق  وفاق م واطه  وطم 
إهت م، ط ا   ن  ا ياي  اطوح ة يت   طه  ك يً  خ قج اطر ي/  ف  ل ذطك  وح ق/ه اط دددلا ن ب ل الي اط/سددد   واطرلل، 
 م مء ث ف  مح  اطم وق وحسد ه اط دلا ن فضدا/ه ضدا/ً   وج ً ، وف  صدوقة وحوح ف  ن  سد ا  /ذم ء ئً  الطو ط م  

ق/ت ال ف  يوا يتواقون   ط خ ن  وف  م  ث انسدددت دددذ د ذهب طلسدددت دددذ  وط ا هللا  سدددلا ن ط  ن واح   / م  ك   طرا 
ح ظه طر/    اط ء ايا   م توغل ف  اطصددددااا  اط دددداقل    تب طه ان  ااطوق ءسددددا/ا ا  ت بً  فاح به انخوة، م   

  ك ض ا اط وص هو فلم يذتم وء ل ع/ ي   ت ب  ا  لك اطرلوك وياا ال يلت   إطله ) مص  اني  ل(  وعلره  
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وطبج انسدددددكلم وت/بأ عر  سدددددلال ب ط /لسددددد  بإضددددداذ داي وهاطم ي  وهو مطبج مهو  م ق ني اطاه / ، وهو اط ي 
 س/واي 105ك ا اءيب  هوال مول اطسواح بال  مه اه  طه اطب ب  م / س ور  ع ح 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 نياحة األب البار القديس إيالريو  الراهب المتوحد بابه 24
 نياحة القديس بيمن المعترف الشهيد بغير سفك دم. كيهك 9
 نياحة األب الراهب زوسيما القس.  برموده 9

 نياحة القديس أرسانيوس معلم أوالد الملوك. بشنس 13
 نياحة األنبا إسحق قسيس القاللي.  بشنس 19
 نياحة القديس يعقوب المشرقي المعترف  بؤونه 5

 نياحة القديس العظيم األنبا التصو .  بؤونه 17
 نياحة القديس أبانوب المعترف.   بؤونه 23
 

 السنكسار اليوم
 للشهداء  188نياحة أنبا إيالريو  الكبير الراهب سنة  بابه 24

االب البار المجاهد القديس إيالريو  ميالدية تنيح   472في مثل هذا اليوم من سنة  
الراهب المتوحد . كا  من أهل غزة . ابنا ألبوين وثنيين وقد أدباه بالعلوم اليونانية ، ولما  
بلغ فيها وفاق أقرانه اشتاق إلى إتقانها ، ولم ي ن هناك من يوصله إلى غايته . فقصد  

يرة ، وحركته الغيرة اإللهية  مدينة اإلس ندرية ودخل مدرستها ، فحصل منها على علوم كث
إ  يدرس علوم المسيحية ايضا ، فطلبها وقراها . وكا  االب ألكسندروس يشرح له ما 

عسر عليه فهمه ، فلم يلبث إ  آمن بالسيد المسيح له المجد فعمده االب البطريرك ونال  
، فلما رآه النعمة اإللهية ، وأقام عنده زمانا قليال ، ثم قصد القديس العظيم أنطونيوس 

دهش من عظيم هيبته ، وحسن طلعته المشرقة بنعمة الروح القدس . فتخشع قلبه ومال  
إلى التمسك بسيرة الرهبانية فخلع الثياب العالمية وارتدى ثوب الرهبنة وابتدأ يزأول أعمالها  
بحرارة زائدة ، مقتديا في ذلك بالقديس أنطونيوس معلمه ، وبعد زمن يسير بلغه خبر موت  

الديه فعاد إلى بلده وأخذ ما تركاه ووزعه على الفقراء والمحتاجين . ثم دخل أحد أديرة و 
الشام ، وهناك سلك في كل باب من النسك مسلكا عظيما . وكا  يصوم االسبوع كامال ، 

ويتغذى بالبقول والحشائش . فاستنار عقله وأعطاه الرب نعمة النبوة وعمل اآليات . وبعد 
رهب القديس ابيفانيوس في هذا الدير ، فسلمه رئيسه للقديس إيالريو  . مدة من الزما  ت



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثاني والعشرون من شهر طوبة( 

 

 
499 

فأدبه بآداب الرهبنة وعلمه علوم الكنيسة ، وتنبأ عنه انه سيصير أسقفا على قبرص . 
وبلغ هذا االب من العمر ثمانين سنة منها عشر سنوات في منزل والده . وسبع سنوات في  

ة في العبادة . ثم تنيح بشيخوخة صالحة مرضية هلل  مدينة اإلس ندرية . وثالث وستو  سن
، وقد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم في بعض مقاالته وذكره القديس باسيليوس في  

 بعض نس ياته . صالته تكو  معنا آمين .
 إستشهاد القديس بولس و لونجينوس ودينا 

ن والقديسة دينه  في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديسين بولس و لونجينوس الشهيدي
 الشهيدة . شفاعتهم تكو  معنا . 

 ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 نياحة القديس بيمن المعترف  كيهك 9

في مثل هذا اليوم تنيح القديس بيمين الشهيد بغير سفك دم ، وقد كا  من منية بني  
خصيب من أعمال األشمونين ، وكا  وكيال ألشغال رجل أرخن جليل المقدار ، ولطهارته  

وتقواه احبه الجميع ، كما كا  لزوجة ذلك األرخن ثقة عظيمة به ، والحتقاره أباطيل العالم  
را في تلك المدينة حيث ترهب فيه ، فلما علم األرخن توجه إليه هو  ، ترك عمله وقصد دي

وزوجته وسأاله العودة إلى الخدمة آسفين على فراقه ، وإذ لم يوافقهما عادا حزينين ، أما 
القديس فقد استمر في عبادته ونس ه ، ولم يقنع بذلك بل رغب إ  يصير شهيدا بسفك 

إلى أنصنا ووجد كثيرين من المسيحيين يعذبو   دمه على اسم المسيح له المجد ، فمضى 
على اسم المسيح ، فتقدم هو ايضا واعترف ، فعذبوه عذابا شديدا بالضرب والحريق  

وتقطيع األعضاء والعصر بالهنبازين ، وفي ذلك كله كا  السيد المسيح يقويه ويقيمه  
قسطنطين الملك سالما ، وفيما هو على هذا الحال انقضي زما  عبادة األوثا  ، وملك 

البار ، وأمر باإلفراج عن كل الذين في السجو  بسبب اإليما  ، فظهر السيد المسيح لهذا 
القديس وأمره إ  يخبر جميع القديسين المسجونين بأنه تبارك اسمه قد حسبهم مع جملة  

الشهداء ودعاهم بالمعترفين ، وأرسل الملك قسطنطين يستحضر اثنين وسبعين منهم 
ه وبينهم القديس أبانوب المعترف ، أما القديس بيمين فس ن في دير خارج  فمضوا إلي

األشمونين ، وكا  الرب قد انعم عليه بموهبة الشفاء ، وشاع ذكره في جميع تلك النواحي  
، وحدث إ  مرضت ملكة رومية بمرض عضال استعصي عالجه ، وزارت أديرة وكنائس 

إلى أنصنا وصحبها الوالي ورجاله إلى حيث  كثيرة ولم تحصل على الشفاء ، وأخيرا آتت
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 القديس على  
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هدايا عظيمة فلم يقبلها ، ما زيت ودهنت به فبرئت في الحال ، وقدمت له أمواال كثيرة و 
عدا آنية برسم الهي ل ، وهي صينية وكاس وصليب من ذهب ، ثم عادت إلى مدينتها  

ممجدة هللا ، وكا  هناك أسقف قديس يعيد هو وجماعة من المؤمنين لبعض الشهداء في  
لهم أحد األديرة ، فعلم با  األريوسيين قد اتخذوا لهم أسماء شهداء بغير وجود ، وعينوا 

أسقفا غير شرعي ، وأضلوا بذلك كثيرين من الشعب ، فتوجه األسقف إلى القديس بيمين 
واعلمه بذلك ، فأخذ معه جماعة من الرهبا  وذهبوا إلى حيث هؤالء المخالفين وجادلوهم 

وبينوا ضاللتهم فتشتتوا وبدد الرب شملهم ، ورجع القديس بيمين إلى ديره وتقدم في األيام 
األخوة وأوصاهم ، وأعلمهم انه قد حا  الوقت ليمضي إلى الرب ، فحزنوا   ومرض ، فجمع

جدا على فراقه ، ثم اسلم الروح فكفنه األخوة ، وصلوا عليه ، وقد حدثت من جسده آيات 
 شفاء عديدة . 

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 مس والخمسين األس ندرى ظهور آية على يد البابا سانوتيوس الخا برموده 9

في مثل هذا اليوم ظهرت آية عظيمة على يد أبينا القديس البابا سانوتيوس الخامس 
ش إلى    575طوبة سنة  13والخمسين من باباوات اإلس ندرية ، الذي تولى الكرسي من 

( . وهي أ  هذا البابا كا  قد صعد إلى برية  880ش )سنة  596برمودة سنة  24
ربعين المقدسة مع اآلباء الرهبا  . وفي أسبوع الشعانين أقبل كثيرو   شيهيت ليصوم األ 

من العربا  على البرية لنهب األديرة وأقاموا هناك على الصخرة الكائنة شرقي الكنيسة  
وسيوفهم مجردة استعدادا للقتل والسلب . فاجتمع األساقفة والرهبا  وقرروا مبارحة البرية 

رفعوا اآلمر إلى البابا سانوتيوس ، فقال لهم : أما أنا فإني ال  قبل عيد القيامة المجيد ، و 
أفارق البرية إلى أ  أكمل الفصح وفي يوم الخميس الكبير عظم اآلمر وزاد القلق فأخذ هذا 
البابا ع ازه الذي عليه عالمة الصليب , وأراد الخروج لمقابلة العربا  وهو يقول " األفضل  

نعوه من الخروج ولكنه عزاهم وقواهم ثم خرج إلى العربا   لي أ  أموت مع شعب هللا " فم
وبيده ذلك الع از . فعندما رأوه رجعوا إلى الوراء وفروا هاربين كأ  جندا كثيرين قد صدوهم  
عن ذلك الم ا  ولم يعودوا إليه من ذلك اليوم بقصد سيئ , صالته هذا األب تكو  معنا 

 شرين من شهر برمودة ( .آمين )ذكر تاريخه تحت اليوم الرابع والع
 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 

اه لراهب شيخ قديس . قديسين من أهل فلسطين . وفي السنة الخامسة من عمره سلم
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فرباه تربية مسيحية وعلمه العلوم الدينية وبعد قليل رسموه شماسا . وصار راهبا تقيا فنما  
 في الفضيلة نموا زائدا .  

وكا  مالزما للتسبيح والقراءة نهارا وليال ، وفي وقت العمل أيضا ولما أكمل خمسا وثالثين  
ده وجهاده وبعد أ  قضى كذلك ثالث عشرة سنة في الدير رسموه قسا فتزايد في نس ه وزه

سنة زرع العدو في فكره أنه قد أصبح يفوق كل أهل زمانه في التقوى والفضيلة ولكن الرب 
شاء أ  يرده عن هذا الظن فأرسل إليه مالكا أمره باالنتقال إلى الدير القريب من األرد   

. فتبين له عندئذ أنه كا   فقام ومضى إليه فوجد فيه شيوخا قديسين أكمل منه في سيرتهم
بعيدا عما ظنه في نفسه فأقام عندهم . وكا  من عادة هؤالء الشيوخ أنهم في أيام الصوم 
الكبير بعدما يصومو  األسبوع األول منه ، يتقربو  من األسرار المقدسة ثم يخرجو  من  

طبعة الدير وهم يتلو  المزمور السادس والعشرين )المزمور السابع والعشرو  حسب 
بيروت( وعند نهايته يصلو  وبعد أ  يبارك عليهم الرئيس يودعو  بعضهم بعضا 

ويتفرقو  في براري األرد  يجاهد كل منهم على حده فصار القديس زوسيما يخرج معهم  
كل عام ويجول في البرية سائال هللا أ  يريه من هو أكمل منه فوجد في بعض جوالته  

م منها عن سيرتها وسبب تجولها . وطلبت منه التقرب من  القديسة مريم القبطية . واستعل
األسرار اإللهية فأتاها بها في العام المقبل وقربها ثم أفتقدها في العام التالي ، فوجدها قد 
تنيحت فواراها التراب وقص سيرتها على رهبا  الدير وبعد أ  عاش تسعا وتسعين سنة  

 تنيح بسالم . صالته تكو  معنا . آمين 
 نياحة األنبا أرسانيوس معلم أوالد الملوك شنس ب13

م تنيح األب العابد الح يم المجاهد القديس أرسانيوس .   445في مثل هذا اليوم من سنة  
وقد ولد هذا القديس بمدينة رومية من والدين مسيحيين غنيين جدا فعلماه علوم الكنيسة  

ورسماه شماسا وقد نال من الثقافة اليونانية قسطا وافرا ومن الفضيلة المسيحية درجة 
ك ثاؤدسيوس الكبير لما طلب رجال ح يما صالحا ليعلم ولديه أنوريوس  كاملة حتى أ  المل

وأركاديوس , لم يجد أفضل منه فاستحضره إلى قصره وعهد إليه تعليم ولديه . فأدبهما  
وعلمهما بما يتفق مع غزارة علمه . وقد حدث أ  ألجأه االجتهاد في التعليم ، إلى أ  

دهما وملك أنوريوس على رومية وأركاديوس على  ضربهما مرة ضربا موجعا . فلما مات وال
القسطنطينية تذكر القديس أنه كا  قد ضربهما مرة وأ  أنوريوس ينوي له شرا . وبينما هو  

يفكر في هذا اآلمر أتاه صوت من قبل الرب قائال : يا أرساني أخرج من العالم وأنت 
 ندرية ثم ذهب إلى برية  تخلص . وحالما سمع هذا الصوت غير زيه وأتي إلى مدينة اإلس

القديس مقاريوس وهناك أجهد نفسه بالصوم الكثير والسهر الطويل وحدث أ  كا  يعرض  
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أفكاره في بدء رهبنته على راهب بسيط فتعجب منه الرهبا  وقالوا له : " أمثل أرسانيوس  
م : )  الذي أحرز علوم اليونا  والروما  يحتاج إلى إرشاد هذا الراهب البسيط " ؟ فأجابه
ألفا ( ) فيتا ( القبطية التي يتقنها هذا الراهب لم يتقنها أرسانيوس بعد وكا  يعني 

 الفضيلة . 
جاءه رسول من روما يحمل وصية أحد أقربائه المتوفين يهبه فيها كل ما تركه فسأل 
الرسول " متي مات هذا الرجل ؟" فقال له : " منذ سنة " فأجابه : ,أنا مت منذ إحدى 

 عشرة سنة . والميت عن العالم ال يرث ميتا " . 
لست معه مدة طلبت منه  زارته مرة إحدى شريفات روما عندما بلغها خبر تقواه وبعد أ  ج

أ  يذكرها في صالته فأجابها " أرجو هللا أ  يمحو ذكراك من عقلي " فرجعت متأثرة وش ت  
للبابا محتجة على هذا الكالم ، فأفهمها البابا ثاؤفيلس قصده وهو : خوفه من أ  ذكراها 

 قد يستخدمها الشيطا  وسيلة لمحاربته .  
ي لنفسه الفول األبيض أثناء تنأول الطعام ولما الحظ ولما بدأ أرسانيوس الرهبنة كا  ينتق

الرئيس ذلك ضرب بلطف الراهب المجاور ألرسانيوس وقال له : " ال يصح أ  تميز نفسك 
 عن أخوتك وتنتقي الفول األبيض " فقال أرسانيوس : " هذا القلم على خدك يا أرسانيوس "  

ثيرا ما ندمت على ما تكلمت  وأتقن فضيلة الصمت ولما سئل عن سبب ذلك قال : " ك
 ولكني لم أندم على الس وت قط " . 

وكا  متضعا جدا ويعيش من عمل يديه في ضفر الخوص متصدقا بما يفضل عنه وقد  
 وضع تعاليم نافعة وكا  إذا دخل الكنيسة يتواري وراء عمود حتى ال يراه أحد . 

 سنين أحنت ظهره .  وكا  منظره حسنا بشوش الوجه طويل القامة إال أ  كثرة ال
وقد زار أورشليم وهو في سن السبعين وتبارك من األماكن المقدسة ورجع إلى االسقيط 

وبلغ من العمر خمسا وتسعين سنة منها في روما أربعو  سنة وفي برية القديس  
مقاريوس أربعو  سنة وعشر سنوات في جبل طره قريبا من مصر وثالث سنوات في أديرة 

 د إلى جبل طره وأقام فيه سنتين .  اإلس ندرية ثم عا
وكا  قد أوصي تالميذه أ  يلقوا جسده على أحد الجبال لكي تقتات به الوحوش والطيور 

ولكن خوفا استحوذ عليه عند مفارقة نفسه من جسده فقال له تالميذه " هل مثل  
هذه   أرسانيوس يرهب الموت ؟ " فأجابهم قائال " منذ دخلت في سلك الرهبنة وأنا أتصور

الساعة " وس ن جأشه وهدأت أنفاسه واشتمل محياه بالسالم ولسا  حاله يقول " إذا سرت 
 م .   445في وادي ظل الموت ال أخاف شرا ألنك أنت معي " وتنيح بسالم عام 
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ولما علم بنياحته الملك ثاؤدسيوس الصغير ابن أركاديوس أحضر جسده إلى القسطنطينية  
  الذي تنيح فيه دير كبير وهو المعروف في التاريخ بدير  . ثم أمر أ  يبني في الم ا 

 القصير . 
ومن ح م القديس قوله لتالميذه أنه رأى رؤيا نسبها إلى أحد الشيوخ قائال : كا  أحد 

الشيوخ جالسا في قاليته فسمع صوتا يقول " أخرج خارجا فأريك أعمال الناس " ، فلما 
ولما بدأ يرفعه لم يستطع وبدل من أ  ينقص   خرج رأى رجال أسود يقطع حمال من الحطب

منه زاد عليه وحأول حمله فلم يستطع أيضا واستمر على هذه الصورة ثم مشي قليال فأراه 
رجال آخر أمام بئر يأخذ الماء منها ويصبه في قدر مثقوب فال يمتلئ القدر . . ثم أراه  

أحد طرفيه ولما أتيا إلى  رجلين راكبين على فرسين ومعهما عامود يحمله كل منهما من 
 الباب أبت الكبرياء عليهما أ  يتأخر أحدهما ليدخال العمود طوليا ولذلك بقيا خارجا . 
ثم أخذ القديس أرسانيوس يفسر هذه الرؤيا فيقول : ا  حامل الحطب هو إنسا  كثير  

عطايا  الخطايا وبدال من أ  يتوب يزيد خطاياه ثقال على ثقل ، وناقل الماء هو من يعطي  
لكنها من ظلم الناس فيضيع أجره ، وحامال العامود هم حاملو نير ربنا يسوع المسيح بال 

 تواضع فيقفو  خارج الملكوت . 
 بركة صالة هذا القديس تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 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 بين والدين تقيين هما بامو  و مرثا ، وكا  منذ صغره محًبا لحياة العفة ، وإذ دخل 

الجندية كا  ينفق كل مرتبه على الفقراء والمحتاجين ، وقد تدرب على حياة السهر 
ضي أغلب أسبوعه صائًما بال طعام أو شراب عدا السبت واألحد . كا   والتسبيح . وكا  يق

مهتًما بخدمة المرضي المسجونين ، وقيل أ  مالك الرب كا  يظهر له ويتحدث معه 
 كصديٍق مع رفيقه .

 في برية تال 
إذ كفر دقلديانوس ، ترك بيجول الجندية وانطلق إلى البرية التي في غرب تال يقضي حياته  

ة ، ويذهب كل سبت إلى الكنيسة القريبة ليسهر متعبًدا ثم يتمتع باألسرار اإللهية  في العباد
. في هذه الفترة تعرض لتجارٍب كثيرة ، منها إنه ظهر له الشيطا  في ش ٍل آدمي ينصحه  
أ  يرجع إلى بلده ويعود إلى الجيش للعمل ويتزوج . وبقدر ما تعرض للحروب والمقاومة  

، إذ ظهر له مالك الرب وشجعه وأنبأه أنه سي و  شهيًدا ، بل   كانت نعمة هللا تسنده
 وظهر له السيد المسيح نفسه ليسنده ويباركه ويسأله أ  ينطلق لينال إكليل االستشهاد .
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 في اإلس ندرية 
انطلق إلى اإلس ندرية فوجد الوالي يحاكم المسيحيين . اقتحم الم ا  وأعلن مسيحيته .  

 ، فظهر له رئيس المالئكة ميخائيل وعزاه . ئه في السجنتعرض لضربات قاسية وإلقا
في السجن صلى من أجل إنساٍ  أسره روح شرير ، وباسم ربنا يسوع المسيح حرره من هذا 
القيد ، فشاع خبره في كل اإلس ندرية . سمع بذلك أحد أكابر اإلس ندرية فجاءه في السجن 

خبره أنه سي و  عنده بالليل . وبالفعل إذ يطلب أ  يحرر ابنه من روح شرير ، فطمأنه ، وأ
حل  المساء صلى القديس من أجل هذا االبن فجاءه رئيس جند الرب ميخائيل وحل  قيوده  
وفتح أمامه أبواب السجن وذهب معه إلى بيت الرجل حيث صلى هناك وباسم ربنا يسوع 

 ية .المسيح أخرج الروح الشرير ، ثم أعاده رئيس المالئكة إلى السجن ثان
أحضره قلقيانوس )كلكيانوس( أمامه ، وأمر بعصره ، حتى ظهرت عظامه ، لكنه إذ صرخ  

أرسل ربنا يسوع مالكه وشفاه . اغتاظ الوالي فألقاه على سريٍر محمي بالنار ، فصارت 
 النار كالندى . 

جاء القس بيجول من الصعيد وشاهد بيجول الجندي وسط العذابات ، فصرخ: "الويل لك يا 
 يانوس ، حتى متى تعذب عبيد الرب؟" قلق

جاء كتاب من الملك فيه صار قلقيانوس والًيا على والية البهنساوية ، وتعين أرمانيوس  
 والًيا على اإلس ندرية ، وكا  األخير عنيًفا أيًضا في تعذيب المسيحيين . 

ٍل أعمى إذ ُأرسل القديسا  بيجول القس وبيجول الجندي إلى السجن التقيا في الطريق برج 
، صليا عليه فُشفي وانفتحت عيناه ، فرافقهما حتى دخال السجن ، األمر الذي عزى 

 المسيحيين المسجونين ، أما الوالي فحسب ذلك من فعل السحر .
أمر الوالي بتعذيب بيجول الجندي بضربه على رأسه بالقضبا  حتى سال الدم من أنفه  

ت ليطيل مدة آالمه . أما القس بيجول فتألم  جلدة ، جلدتين على فترا 200وفمه ، وبجلده 
كثيًرا حتى ب ى كثيرو  بسببه . ُأعيد القديسا  إلى السجن فُدهش المسجونو  إذ ظنوا 

 انهما استشهدا .
 شهادة القديس بيجول القس

أمشير احتمل القديس عذابات كثيرة أمام أرمانيوس ، وأخيًرا ُقطعت عنقه ، وهو   15في  
قائاًل: "اآل  قد كمل فرحي ، وتممت كهنوتي في أيامك ، فإ  لي اليوم أربعين يصرخ بفرح 

 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 ،  
ا المعونة ويرشم ذاته بالصليب ، وإذ خلصه مالك الرب أرسله فكا  القديس يصلي طالبً 
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أرمانيوس إلى أريانا والي أنصنا بصعيد مصر . رست السفينة عند بلده ، فاستدعى أخته 
ثاودورا وأوصاها بالصالة وعمل الرحمة مع المساكين واأليتام ثم ودعها . وفي أنصنا رفعه  

 جسده قوة ، كما أمر بقلع أظافره وضربه  أريانا على هنبازين ، فأضاء وجهه وامتَل
بالمرازب الحديد ، وكا  الرب يقويه ، وأمر بعصره ، ثم رفعه على ساري منكس الرأس ، 

وجلده . ُألقي  القديس في السجن ، وفي اليوم التالي ُألقي  في أتو  نار وكا  رئيس 
، وإذ رأى "قلته" أحد المالئكة ميخائيل يخلصه وينطلق به إلى حيث كا  أريانا جالًسا 

 من شهر برمهات . 26الجنود الحاضرين ذلك آمن واستشهد في 
 إرساله إلى دقلديانوس

أرسله أريانا إلى دقلديانوس في إنطاكية وكتب له قضيته بالكامل . وإذ قام الملك بتعذيبه 
وهناك زاره  وقتل الخادم الصغير الذي كا  يرافقه ، ُيدعى سرجيوس ، أرسله إلى السجن ، 

القديس بقطر بن رومانيوس الوزير . وقد وهبه هللا عمل عجائب في السجن فاغتاظ الملك  
، وأمر بإلقائه في جٍب مظلٍم ووضع حجٍر ثقيٍل عليه ليموت ، وفي الصباح إذ فك الجنود 
األختام وجدوا القديس باسًطا يديه علي ش ل صليب يصلي ، فأحضروه إلى الملك وُقطعت  

من شهر بشنس . بركة صالة هذا القديس تكو  معنا    13ينال إكليل االستشهاد في  رقبته ل
 ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة األنبا إسحق قس القاللى بشنس 19
في هذا اليوم تذكار األب القديس المجاهد األنبا إسحق قسيس القاللي . ولد هذا األب في  

يا بأعماله الصالحة . إذا أنه انتهز فرصة  قرية مصرية من أبوين فقيرين لكنه كا  غن
وجود الشيوخ في الريف لبيع عمل أيديهم وتبعهم إلى البرية حيث دخل تحت نير الطاعة . 
ولما صار راهبا تناهي في النسك والعبادة حتى أنه لم يقتن ثوبين في وقت واحد . فسألوه 

العالم قبل الرهبنة لم أقتن ثوبين مرة " لماذا ال تقتني ثوبين ؟ " فقال : ألني لما كنت في 
 معا " . 

وكا  يب ي كثيرا في صالته ويخلط خبزه بالرماد ثم يأكله ومرض مرة مرضا شديدا فصنع  
بعض األخوة طعاما فلم يتنأول منه شيئا فوصف له األخ فائدة الطعام وألح عليه لكي  

أخي أنني أشتهي أ   يتنأول منه فأصر على عدم تنأول شيء منه وقال له : " صدقني يا 
أبقي عليال مدة ثالثين سنة " ولما كبر وذاعت فضائله أجمع اآلباء على رسامته قسا 
فهرب منهم وأختفي في حقل مزروع وبينما هم يفتشو  عليه أتفق مرورهم بذلك الحقل 

فجلسوا ليستريحوا قليال . فدخلت دابة كانت معهم إلى الحقل ووقفت حيث كا  هذا األب . 
دخلوا وراءها ألخذها وجدوه وأرادوا قيده لئال يهرب منهم . فقال لهم : " أني ال أهرب  ولما 
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اآل  ألني علمت أ  هذا األمر هو من هللا " . ومضى معهم فرسموه قسا . فزاد في الطاعة 
للشيوخ ، وفي تعليم المبتدئين الفضيلة . ولما دنا وقت وفاته سألوه : " ماذا يعملو  بعده 

لهم : " مثلما كنتم ترونني أصنع ، اصنعوا ا  كنتم تريدو  الثبات في البرية " ثم  " ؟ فقال 
 تنيح بسالم . صالته تكو  معنا . آمين 

 تذكار إستشهاد القديس إيسيذورس األنطاكي 
في مثل هذا اليوم تذكار شهادة القديس إيسيذورس ومن أمره أنه ولد في أنطاكية من أب 

مملكة دقلديانوس وأمه اسمها صوفية وكانت له أخت اسمها  اسمه بندالؤ  كا  من أكابر
أوفيمية فعلماهما وأدباهما باآلداب المسيحية فلما كفر دقلديانوس ترك القديس بندالؤ  
وابنه إيسيذورس كل مالهما وخرجا خفية إلى أحد الجبال وس نا عند رجل قديس يسمي  

طف بندالؤ  ووعده ثم توعده فلم األنبا صموئيل وعلم بأمرهما الملك فاستحضرهما وال
يلتفت إلى شيء من أقواله فأمر أخيرا بقطع رأسه . وأما القديس إيسيذورس فعذبوه بأنواع 

كثيرة وكا  عمره وقتئذ اثنتي عشرة سنة . وكانت أمه وأخته يصبرانه ويثبتانه على 
 االحتمال . فأمر الملك بقطع رؤوسهم جميعا وه ذا نالوا إكليل الحياة .  

وقد أجرى هللا على يدي هذا القديس آيات عديدة فآمن كثيرو  بواسطته ونالوا إكليل 
 الشهادة . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد القديس يعقوب المشرقى المعترف  بؤونه 5
في مثل هذا اليوم تنيح القديس يعقوب المشرقي المعترف . كا  يتعبد في أحد ديارات 

المشرق وقد عاصر قسطينوس بن قسطنطين الكبير ويوليانس المعاند ويوبيانوس المؤمن  
الذي لما قتل تملك أخوه فالنز وكا  أريوسي المذهب فأذ  لالريوسيين بفتح كنائسهم 

فتحرك هذا القديس بالنعمة اإللهية وأتي إلى القسطنطينية  وإغالق كنائس األرثوذكسيين 
فالتقي بالملك وهو خارج للحرب فوقف أمامه وقال له أنا أسألك أ  تفتح كنائس المؤمنين  
للصالة عنك لينصرك هللا على أعدائك وا  لم تفعل ذلك فا  هللا سيتخلى عنك فتهزم أمام 

ه . فقال له القديس اعلم أنك ستهزم أمام  أعدائك فغضب الملك من ذلك وأمر بضربه وحبس 
أعدائك وتموت حرقا . فازداد الملك غضبا وأمر باعتقاله إلى أ  يعود من الحرب فقال له 

القديس ا  عدت سالما فال ي و  الرب قد تكلم على فمي وسار الملك لمحاربة أعدائه ولما  
إلى أ  دخل إحدى القرى التقي الجيشا  تخلي الرب عنه فانهزم أمام أعدائه وتتبعوه 

فأشعلوا النيرا  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 المؤمنو  وأخرجوه من السجن بإكرام جزيل وتحقق األريوسيو  بأ  روح هللا كانت
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عليه كما صدقوا صحة إيمانه فرجعوا عن ضاللهم معترفين بمساواة ابن هللا مع أبيه في  
 الجوهر وقضى هذا القديس بقية أيامه مجاهدا ناس ا حتى تنيح بسالم .  

 صالته تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد القديسين األنبا بشاي واألنبا بطرس 

م ( إستشهد القديسا  بشاي  304للشهداء )  20في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
وبطرس . 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 
ر  بطرس ويسفكا دمهما على اسم السيد المسيح وقد أكمل هذه النبوة مالك الرب الذي ظه

لوالد 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 السابعة تعلما على يدي معلم فاضل من أخميم فدربهما على قراءة الكتاب 
الكنيسة وحفظ المزامير فرسمهما األنبا ميساس في درجة الشماسية  المقدس والصالة ب

فكانا يداوما  على حياة النسك والعبادة فصار موضع حديث المدينة . ولما وصال إلى سن  
الشباب سمع بهما أريانوس والي أنصنا فاستدعاهما وسجنهما . فتحول السجن إلى كنيسة  

ا أريانوس فآمر بتعذيبهما بالهنبازين فكا  مقدسة تحدث فيها معجزات شفاء . فسمع بهذ
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  
ن ودفنوه . أما خشبه في موضع عال لتأكله طيور السماء وبعد ذلك أنزله بعض المؤمني

القديس بشاي فبقي في السجن حتى استدعاه أريانوس وأمر بربطه بالقيود ثم أرسله إلى 
اإلس ندرية . فعذبه الوالي هناك ثم أودعه السجن حتى جاء اإلمبراطور م سيميانوس  

فعرف قصته وأخذ بشاي ومن معه إلى أنطاكية حيث قطع رأسه فيها ونقل بعض  
إلس ندرية ثم إلى بلده بوها ، وفي أيام اإلمبراطور البار قسطنطين المسيحيين جسده إلى ا

بني أهل بوها كنيسة ثم وضعوا فيها الجسدين وتوجد حاليا كنيسة باسمهما بمدينة صدفا ،  
 صالتهما تكو  معنا . آمين 

 نياحة القديس التصو  البهنساوى  بؤونه 17
  من أهل البهنسا وذات يوم دخل في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم األنبا التصو

الكنيسة فسمع قول السيد المسيح في اإلنجيل المقدس " من أراد أ  يخلص نفسه يهلكها 
ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها . ألنه ماذا ينتفع اإلنسا  لو ربح العالم كله وخسر  

 ( .  25و  24:  9نفسه . أو ماذا يعطي اإلنسا  فداء عن نفسه )لو 
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لك التهب قلبه فترك العالم ومضى إلى جبل شيهيت وأجهد نفسه بصلوات فلما سمع ذ
متواترة وأصوام كثيرة وظهر له مالك الرب وأمره أ  يمضي إلى القديس إيسيذورس ليلبسه  
اإلس يم المقدس فذهب اليه وبعد أربعين يوًما ألبسه إياه فزاد في نس ه ثم انفرد في البرية  

  وذلك أ  الشيطا  كا  قد ظهر للقديس بالمو  في ش ل  وهناك حضر إليه القديس بالمو
امرأة وأخذ يغريه على الزواج منها ذاكرا بعض رجال العهد القديم الذين كانوا متزوجين ومع  

ذلك كانوا أبرارا ولكن القديس عرف أنه الشيطا  فرسم على نفسه عالمة الصليب وصلى 
ذهب القديس بالمو  إلى القديس إلى الرب فتحول الشيطا  إلى دخا  وغاب عنه ، ف

التصو  يسترشده في المحاربات الشيطانية فأرشده إلى كيفية التغلب عليها ورجع األب 
 بالمو  إلى م انه أما القديس التصو  فقد ازداد في نس له وتقشفه حتى تنيح بسالم . 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 عودة رفات القديس مارمرقس
من شهر يونيو   24للشهداء األطهار الموافق االثنين  1684في مثل هذا اليوم من سنة  

لميالد المسيح وفي السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو البابا   1968سنة 
المائة والسادس عشر في سلسلة باباوات الكرسي األس ندري عاد إلى القاهرة رفات القديس 

إلنجيلي مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك األول من  العظيم ناظر اإلله ا
بطاركة اإلس ندرية . وكا  البابا كيرلس السادس قد انتدب وفدا رسميا للسفر إلى روما  

لتسلم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس . وتألف الوفد من عشرة من 
لمطارنة األثيوبيين ومن ثالثة من كبار أراخنةنة القبط  المطارنة واألساقفة بينهم ثالثة من ا

 . 
أما المطارنة واألساقفة فهم حسب أقدمية الرسامة : األنبا مرقس مطرا  كرسي أبو تيج 

وطهطا وطما وتوابعها ، ورئيس الوفد األنبا ميخائيل مطرا  كرسي أسيوط وتوابعها ، األنبا 
ابعهما واألنبا بطرس مطرا  كرسي أخميم  أنطونيوس مطرا  كرسي سوهاج والمنشاة وتو 

وساقلته وتوابعهما ، واألنبا يوأنس مطرا  تيجراي وتوابعها بأثيوبيا ، واألنبا لوكاس مطرا  
كرسي اروسي وتوابعها بأثيوبيا ، واألنبا بطرس مطرا  كرسي جوندار وتوابعها بأثيوبيا ، 

با غريغوريوس أسقف عام للدراسات  واألنبا دوماديوس أسقف كرسي الجيزة وتوابعها ، واألن
 الالهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي واألنبا بولس أسقف حلوا  وتوابعها 

الموافق   1684بؤونه سنة  13وطار الوفد البابوي األس ندري إلى روما في يوم الخميس 
قبطيا من المرافقين    90م في طائرة خاصة أقلتهم ومعهم نحو  1968من يونيو سنة    30

من   15كا  من بينهم سبعة من الكهنة وفي الساعة الثانية عشر من يوم السبت الموافق 
ذهب الوفد البابوي الس ندري ومعه أعضاء البعثة البابوية   من يونيو  22بؤونة الموافق  
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الرومانية في موكب رسمي إلى القصر البابوي بمدينة الفاتي ا  وقابلوا البابا بولس 
السادس وتسلموا منه الرفات المقدس في حفل رسمي كا  يجلله الوقار الديني ويتسم 

س بعد أحد عشر قرنا كا  فيها جسد  بالخشوع والتقوى ولقد كانت لحظة تسلم الرفات المقد
مار مرقس محفوظا في مدينة البندقية ) فينيسيا ( بإيطاليا لحظة رهيبة بقدر ما هي سعيدة  

 . 
يونيو أقام الوفد البابوي الس ندري  23بؤونة الموافق  16وفي اليوم التالي وهو األحد 

قداسا حبريا احتفاليا ب نيسة القديس أثناسيوس الرسولي بروما خدم فيه جميع المطارنة  
واألساقفة العشرة والكهنة المرافقو  وقد حضر أعضاء البعثة البابوية الرومانية وجميع  

لقبط وعدد كبير من األقباط المقيمو  بروما ومن األجانب ومندوبي الصحف المرافقين من ا
ووكاالت األنباء وكا  قداسا رائعا رفع بروحانية عميقة . وبعد قراءة اإلنجيل حمل المطارنة  

مرات أنحاء الكنيسة ثم بخر المطارنة   3واألساقفة صندوق الرفات المقدس وطافوا به  
ترتيب أقدمية الرسامة وكا  الكهنة والشمامسة يرتلو   واألساقفة أمام الرفات بحسب

 األلحا  المناسبة . 
وعاد الوفد البابوي الس ندري ومعه أعضاء البعثة البابوية الرومانية يحملو  الرفات 

المقدس في يوم االثنين في موكب رسمي تتقدمه الدراجات البخارية إلى المطار . ومن 
خصيصا من القاهرة ووصلت إليها في العاشرة والنصف  هناك استقلوا طائرة خاصة قامت 

من مساء اليوم نفسه . وكا  البابا كيرلس في انتظار وصول الرفات وكا  يصحبه مار  
أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريا  األرثوذكس وعدد كبير  

األديا  مصريين وأجانب وألوف  من المطارنة واألساقفة األقباط واألجانب ورؤساء الطوائف و 
من أفراد الشعب مسيحيين ومسلمين يرتلو  وينشدو  أحلي األناشيد الدينية وكا  المطار 

كله يدوي بالترانيم وعند مارست الطائرة صعد البابا إلى سلم الطائرة وتسلم من يد رئيس  
رأى  الوفد الصندوق الثمين الذي يحمل رفات مار مرقس الرسول وفي هذه اللحظة

الكثيرو  وخاصة المطلو  من شرفات المطار ثالث حمامات بيضاء ناصعة البياض حلقت 
فوق الطائرة ولما كا  الحمام ال يطير في هذا الوقت من الليل فلم ي ن هذا أذ  بحمام 

 عادي ولعله أرواح القديسين ترحب برفات القديس العظيم مار مرقس  
على كتفه بين ترتيل الشمامسة ويتبعه موكب  ونزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفات

ضخم من كتل بشرية تعد باأللوف يرنمو  مع الشمامسة فرحين متهللين حتى أ  رئيس  
البعثة البابوية الرومانية ذهل من تلك المظاهرة الدينية الكبيرة وأعرب عن تأثره البالغ 

ما رآه فاق كل تقديره فما  بتدين األقباط وعظيم إجاللهم وإكبارهم للقديس مرقس وقال أ  
كا  يتوقع بتاتا أ  ي و  استقبال رفات مار مرقس بهذه الحماسة الروحية البالغة خاصة 
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وا  الجماهير ظلت منتظره بالمطار منذ الخامسة مساء حيث كا  مقررا وصول الطائرة إلى  
 عة الحادية عشرة مساء أو يزيد .  السا

رفات إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى القديمة  وعاد البابا في سيارته ومعه صندوق ال
باألزب ية ووضع الصندوق على المذبح الكبير المدشن باسم مار مرقس وظل الصندوق  

يونيو    26بؤونة الموافق  19هناك إلى اليوم الثالث لوصوله . وفي صباح يوم األربعاء 
ارته الخاصة إلى دير في نحو السادسة صباحا حمل البابا صندوق الرفات وأتي به في سي

األنبا رويس الذي كا  يعرف بدير الخندق والمقامة على أرضه الكاتدرائية المرقسية  
الجديدة التي افتتحها البابا كيرلس بحضور الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية 
مصر العربية واإلمبراطور هيالسالسي األول إمبراطور أثيوبيا في اليوم السابق مباشرة 

يونيو وقد وضع البابا رفات مار مرقس على   15بؤونة الموافق  18ني به الثالثاء وأع
مائدة في منتصف شرقية هي ل الكاتدرائية الجديدة . وظل كذلك طوال مدة القداس الحبري  

الحافل الذي رأسه البابا كيرلس السادس واشترك معه البطريرك مار أغناطيوس يعقوب  
ر المشرق للسريا  األرثوذكس وعدد من مطارنة السريا  الثالث بطريرك أنطاكية وسائ

والهنود واألرمن األرثوذكس وحضر القداس اإللهي جاللة هيالسالسي األول إمبراطور 
أثيوبيا وعدد كبير من رؤساء األديا  ومندوبي الكنائس والطوائف من مختلف بالد العالم  

القداس نزل البابا في موكب  وعدد من أفراد الشعب يزيد على ستة آالف نسمة . وبعد
رسمي يحمل صندوق الرفات إلى المزار الجميل المعد له تحت الهي ل 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 بسبع لغات مختلفة أي
بالقبطية واألثيوبية ، والسريانية ، واألرمنية واليونانية والالتينية والعربية وكا  يوًما سعيدا 

 من أسعد األيام التي شهدتها مصر وكنيسة اإلس ندرية والكرازة المرقسية .  
 بركة مار مرقس الرسول تشمل الجميع ، آمين 

 نياحة القديس أبانوب المعترف  بؤونه 23
م تنيح األب القديس الطاهر أبانوب "أبو الذهب" المعترف "أبو الذهب" كا  في مثل هذا اليو 

هذا القديس راهبا فاضال بأحد أديرة الصعيد في زما  دقلديانوس الذي عذب الشهداء كثيرا 
وسفك دماءهم حتى أنه سفك دماء ثمانين شهيدا في يوم واحد ، وحدث في أحد األيام أ  

فاستحضره أريانا والي أنصنا وعرض عليه السجود لَلوثا    ذكر أحدهم اسم القديس أبانوب
فأجابه القديس قائال : " كيف اترك سيدي يسوع المسيح وأعبد األوثا  المصنوعة من 

الحجارة " فعذبه كثيرا ثم نفاه إلى الخمس مد  الغربية فأقام هناك محبوسا سبع سنوات  
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ر أمره بإطالق جميع من في  حتى أهلك الرب دقلديانوس وملك قسطنطين البار وأصد
السجو  وإحضارهم اليه ليتبارك منهم ، ال سيما الفضالء منهم وهم زخاريس اإلهناسي  

وم سيميانوس الفيومي وأغابي الذي من دهني و أبانوب الذي من باالؤس فانطلق رسول  
س الملك يخرج القديسين من السجو  فكانوا يخرجو  وهم يرتلو  ويسبحو  هللا وكا  القدي

أبانوب قد عاد من الخمس مد  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 قسا وحدث بينما كا  يقدس وعند قوله : " هذا قدس 
اهرا فليتقدم " أنه رأى السيد المسيح له المجد يتجلي في الهي ل القديسين فمن كا  ط

بمجده األسنى وهو يغفر خطايا الشعب التائب وسافر الرسول إلى الملك ومعه القديسو   
وكا  عددهم اثنين وسبعين ، ركب كل اثنين منهم عربة ولما مروا على إحدى البالد وكا  

عذراء وهن ينشدو  ويرتلن أمامهم حتى غابوا عن  بها أديرة للعذارى خرج للقائهم سبعمائة
األعين ولما وصلوا ودخلوا عند الملك طلب إليهم أ  يغيروا ثيابهم بأخرى جديدة فلم يقبلوا  
فتبارك منهم وقبل جراحاتهم وأكرمهم وقدم لهم ماال فرفضوا وأخذوا ما تحتاجه الكنائس من  

دهم وعاد القديس أبانوب إلى ديره ولما ستور وأواني ، ثم ودعهم الملك وعادوا إلى بال
 أكمل سعيه تنيح بسالم . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 
افرحوا أيها الصيييييييديقو  بالرب وتهللوا، للمسيييييييتقيمين ينبغي   "  -(:7,1  :32+12:  31مزمور العشيييييييية )مز

 " مستقيم. هلليلوياالتسبيح، من أجل هذا نبتهل إليك، كل األبرار فى أوا  
ح ا  أت  اطاب طلاسدددد ب سدددد  خلذم إطس اءفااح اءه     هل هم  = إفرحوا أيها الصيييديقو  بالرب  ز وق اط  ددددل :

 علس اءقض يت وءون عا/ون ه ه اءفااح 
علس اطرسددددددددددتقلر ا من  سددددددددددباوا هللا وه ا هو طايق ان ت    ا اطاوح اطم ر = للمسيييييييتقيمين ينبغي التسيييييييبيح

 ( و/ طت ط  طايق اط اح 18:5،19)مح
 

 -(:23-14:25متإنجيل العشية )
 و كانما انسا  مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله.  -14  " 
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت.   -15 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر.   -16 
 و ه ذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين.  -17 
 فضة سيده.  و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى  -18 
 و بعد زما  طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم.  -19 
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فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا    -20 
 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها. 

ى الكثير ادخل الى فرح فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك عل  -21 
 سيدك.

 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتا  اخريا  ربحتهما فوقهما.   -22 
قال له سييييده نعما ايها العبد الصيييالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح    -23 

 " سيدك
 معاس ط ل واح   م اق  ا اطوني ي  وهللا سدددددددلا سدددددددب باسدددددددب اطوني ي اطت   عا اطوني ي  ف هلل إي  ل اط  دددددددل :

 "كنت أمينًا.. أدخل إلى فرح سيدك "معا   طه وهؤال  اطم  سون   يوا م /   علس وني تذم فسر وا 
 

ابتهجوا أيها الصيييديقو  بالرب، للمسيييتقيمين ينبغي التسيييبيح، طوبى لَلمة   "  -:(12,1:  32مز)مزمور باكر 
 " التي الرب إلهها، والشعب الذي اختاره ميراثًاله. هلليلويا

ف طاب وح ه = طوبى لَلمة التي الرب إلهها ح ا  أت  طلا سددددب =  إبتهجوا أيها الصيييديقو  بالرب   ز وق ب كا:
 اءه      ستالع من   ا  اط اح واطرك فأة ف 

 
 -(:19-11:19لوإنجيل باكر )

و اذ كانوا يسمعو  هذا عاد فقال مثال النه كا  قريبا من اورشليم و كانوا يظنو  ا  ملكوت هللا    -11 " 
 عتيد ا  يظهر في الحال.

 فقال انسا  شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة لياخذ لنفسه ملكا و يرجع.  -12 
 .فدعا عشرة عبيد له و اعطاهم عشرة امناء و قال لهم تاجروا حتى اتي  -13 
 و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ا  هذا يملك علينا.  -14 
و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ا  يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل    -15 

 واحد.
 فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة امناء.   -16 
 فقال له نعما ايها العبد الصالح النك كنت امينا في القليل فلي ن لك سلطا  على عشر مد .  -17 
 ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خمسة امناء.   -18 
 "  فقال لهذا ايضا و كن انت على خمس مد  -19 

 اء /   وهو ي ج ف اة إي  ل اط  ل   ءل  إي  ل ب كا:
 

 -(:9:4-20:3فيالبولس )
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 (21-20:3في)
 فا  سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح.  -20 " 
الذي سيييغير شيي ل جسييد تواضييعنا لي و  على صييورة جسييد مجده بحسييب عمل اسييتطاعته ا  يخضييع   -21 

 "  لنفسه كل شيء.
 (9-1:4يف)
 اذا يا اخوتي االحباء و المشتاق اليهم يا سروري و اكليلي اثبتوا ه ذا في الرب ايها االحباء. -1  "
 اطلب الى افودية و اطلب الى سنتيخي ا  تفتكرا فكرا واحدا في الرب.  -2 
نعم اسالك انت ايضا يا شري ي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في االنجيل مع اكليمندس   -3 

 ايضا و باقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياة.
 افرحوا في الرب كل حين و اقول ايضا افرحوا. -4 
 لي ن حلم م معروفا عند جميع الناس الرب قريب. -5 
 ء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الش ر لتعلم طلباتكم لدى هللا.ال تهتموا بشي -6 
 و سالم هللا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوب م و افكاركم في المسيح يسوع. -7 
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 

 ا  كا  مدح ففي هذه افتكروا.ما صيته حسن ا  كانت فضيلة و 
 " و ما تعلمتموه و تسلمتموه و سمعتموه و رايتموه في فهذا افعلوا و اله السالم ي و  مع م -9 

سييغير شي ل جسيد تواضيعنا لي و     اط ي ي فع اطم  سد ا طتاك اط  طم واطسدلوك ف  نه ؟ إ ر يذم بأن هللا  اط وطج:
كل ما ط طك  سدذل عل ذم من ت ون سد اتذم ) واط/تذم( ف  اطسدرواي، مي  سدل وا ف  . مشياركًا لصيورة جسيد مجده

كر   اق من  سددددددددددددل وا  رواط/ ا سددددددددددددر وي ا  و ع نه هم ه ا فذم  =  هو حق. كل ما هو جليل. كل ما هو عادل
 .إفرحوا في الرب كل حين وأقول أيضًا إفرحوا  احون، فذ ه إقادة هللا  

 
 -(:20-9:5يعالكاثولي و  )

 ال يئن بعض م على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديا  واقف قدام الباب. -9  " 
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باسم الرب. -10 
 ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب ال  الرب كثير الرحمة و رؤوف.   -11 
و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء و ال باالرض و ال بقسم اخر بل لتكن نعم م نعم   -12 

 و الكم ال لئال تقعوا تحت دينونة. 
 سرور احد فليرتل. اعلى احد بينكم مشقات فليصل ام -13 
 امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه و يدهنوه بزيت باسم الرب. -14 
 و صالة االيما  تشفي المريض و الرب يقيمه و ا  كا  قد فعل خطية تغفر له.  -15 
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في  اعترفوا بعض م لبعض بالزالت و صلوا بعض م الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا  -16 
 فعلها.

كا  ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ا  ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة   -17 
 اشهر.

 ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرها.  -18 
 ايها االخوة ا  ضل احد بينكم عن الحق فرده احد. -19 
 " يقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايافليعلم ا  من رد خاطئا عن ضالل طر  -20 

وهل  صدددد ا مح  .  بصيييبر أيوبوي ا   ء اًل  ها نحن نغبط الذين صيييبروا  يت لم عا اطصدددد ا ويمول   اط   وطلكون:
 كر   ص ا اط/س ك اطاقلم ون 

 
 
 

  -(:26-19:11أعاإلبركسيس )
اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقية و قبرس و   -19  "

 انطاكية و هم ال ي لمو  احدا بالكلمة اال اليهود فقط. 
و لكن كا  منهم قوم و هم رجال قبرسيو  و قيروانيو  الذين لما دخلوا انطاكية كانوا يخاطبو     -20 

 يسوع.  اليونانيين مبشرين بالرب
 و كانت يد الرب معهم فامن عدد كثير و رجعوا الى الرب.  -21 
 فسمع الخبر عنهم في اذا  الكنيسة التي في اورشليم فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكية.  -22 
 الذي لما اتى و راى نعمة هللا فرح و وعظ الجميع ا  يثبتوا في الرب بعزم القلب.  -23 
 النه كا  رجال صالحا و ممتلئا من الروح القدس و االيما  فانضم الى الرب جمع غفير.   -24 
 ثم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول و لما وجده جاء به الى انطاكية.  -25 
فحدث انهما اجتمعا في الكنيسية سينة كاملة و علما جمعا غفيرا و دعي التالميذ مسييحيين في انطاكية    -26 

 " اوال
اطضددد ق هو سدددر  ه ا اط  طم، فللج غايبً  من   ت ق اطاهب ن طايق  = أما الذين تشييتتوا من الضيييق  انها سدددلج:

ويا  ه ا غ ا اطرؤ / ا وي  اون ه   اطاب، .  كانت يد الرب معهماطض ق  وط ا  ع اط يا    يون  ا اطض ق    
وي حا من بسدددددددددددد ب  . فآمن جمٌع كثير ورجعوا إلى الربو/ ط اح واطت زي ي اطت   عل ددددددددددددذ  اطرؤ / ا ، واط/تل     

اطض ق ت ت  اطرؤ /ون ف  ن ف  ه ا  اانة، واط اانة   ي  س بً  ف  إيت  ق ان ر ن 
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            اليوم السادس والعشرو  من شهر طوبه

 شهادة التسعة واألربعين شيخاً 
 شهداء برية شيهات 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشية:
 

 العشية:إنجيل 
 مزمور باكر:

بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 

 12,7: 31مز)
 (1: 32مز +

 (42-34:10)مت
 (12,1: 32مز)

 (23-17:6)لو

 :سبو لييييييييييييييييييييييييييييييييال 
 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو : 
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (14-3:12)عب
 (19-12:4بط1)

 (13-3:8)أع
 (19,18: 33مز)

 (16:5-23:4)مت
 

 
  -(:16:5-23:4متإنجيل القداس )

 (25-23:4مت)
و كا  يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم و ي رز ببشارة الملكوت و يشفي كل مرض و كل   -23  "

 ضعف في الشعب.
فذاع خبره في جميع سورية فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض و اوجاع مختلفة و    -24 

 المجانين و المصروعين و المفلوجين فشفاهم.
 " الجليل و العشر المد  و اورشليم و اليهودية و من عبر االرد . فتبعته جموع كثيرة من -25 
 (16-1:5مت)
 و لما راى الجموع صعد الى الجبل فلما جلس تقدم اليه تالميذه.  -1  "
 ففتح فاه و علمهم قائال. -2 
 طوبى للمساكين بالروح ال  لهم ملكوت السماوات. -3 
 طوبى للحزانى النهم يتعزو . -4 
 طوبى للودعاء النهم يرثو  االرض. -5 
 طوبى للجياع و العطاش الى البر النهم يشبعو . -6 
 طوبى للرحماء النهم يرحمو . -7 
 طوبى لالنقياء القلب النهم يعاينو  هللا.  -8 
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 طوبى لصانعي السالم النهم ابناء هللا يدعو .  -9 
 طوبى للمطرودين من اجل البر ال  لهم ملكوت السماوات. -10 
 طوبى لكم اذا عيروكم و طردوكم و قالوا علي م كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين. -11 
 عظيم في السماوات فانهم ه ذا طردوا االنبياء الذين قبلكم.افرحوا و تهللوا ال  اجركم  -12 
انتم ملح االرض و لكن ا  فسد الملح فبماذا يملح ال يصلح بعد لشيء اال ال  يطرح خارجا و يداس  -13 

 من الناس.
 انتم نور العالم ال يم ن ا  تخفى مدينة موضوعة على جبل. -14 
 لم يال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. و ال يوقدو  سراجا و يضعونه تحت ا  -15 
 " فليضئ نوركم ه ذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة و يمجدوا اباكم الذي في السماوات -16 

إفرحوا وتهللوا أل  أجركم عظيم في  هؤال  اطتسدددددددددد   واءق/  ا شددددددددددذ  ًا سددددددددددر وا ءول اني  ل ه/     إي  ل اطم ار:
فذو ع طم ضددد ق ومحزان حتس اءي ل  ، هل حتس طلرسدددلح  ط ا هؤال   = ذا طردوا األنبياء قبلكمالسييموات ألنهم ه 

 .بأعمالهم الحسنة مجدوا اآلب الذي في السمواتاطم  س ا 
كثيرة هي أحزا  الصيييييييييديقين، ومن جميعهيا ينجيهم الرب، يحفظ  "  -(:19,18: 33مزمور إنجييل القيداس )مز

 "  وواحدة منها ال تنكسر. هلليلوياالرب جميع عظامهم، 
كلف وهم ء  = ومن جميعها ينجيهم الربه ه ه  ط ل   اط  طم   = كثيرة هي أحزا  الصييييييديقين   ز وق اطم ار:

( ءيذم ميذوا معر طذم علس اءقض اطت   11:19إسددددت ددددذ وا؟ ط طر  هم ء  إسددددت ددددذ وا   ن ه ا بسددددر ح  ا هللا )يو
و د ناطد  عظد  ذم  ا وظد  وتسدددددددددددددد دب ها د  طل/د ر  =  الرب جميع عظيامهم  يحفظ(   10:2خلموا  ا مجلذد  )مح

كم  ا  اة ع هوا شددذ ا  و سدداوهم وط ا اطاب شدد  هم و  ن ه ا سدد بً  ن ر ن اط ء ايا   =  وواحدة منها ال تنكسير
 وطر  متروا معر طذم سرح هللا طلوالة بمتلذم ط  ه وا طلااح  

 
 طوبة 26  -السنكسار:

 شهيًدا شيوخ شيهات  49إستشهاد "  
في مثل هذا اليوم كا  إسيتشيهاد التسيعة واألربعين قسييسيا شييوخ شييهيت ومرتينوس رسيول الملك وابنه . وذلك 
ا  الملك ثاؤدسيييوس الصييغير ابن الملك أركاديوس لم يرزق ولدا . فأرسييل إلى شيييوخ شيييهيت يطلب إليهم ا  

سيييييذورس كتابا يعرفه فيه ا  هللا لم يرد ا  ي و  له نسييييل  يسييييألوا هللا لكي يعطيه ابنا . فكتب إليه القديس إي
يشييييترك مع أرباب البدع بعده . فلما قرا الملك كتاب الشيييييخ شيييي ر هللا ، لكن أشييييار عليه قوم ا  يتزوج امرأة 
أخرى ليرزق منها نسيييال يرث الملك من بعده . فأجابهم قائال : إنني ال افعل شييييئا غير ما أمر به شييييوخ برية  

. ثم أوفد رسيييواًلمن قبله اسيييمه مرتينوس ليسيييتشييييرهم في ذلك . وكا  لمرتينوس ولد اسيييمه ذيوس  شييييهيت  
أتصيحبه معه للزيارة والتبرك من الشييوخ . فلما وصيال وقرا الشييوخ كتاب الملك ، وكا  القديس إيسييذورس قد  

وصيييل كتاب من الملك فبماذا  تنيح ، أخذوا الرسيييول وذهبوا به إلى حيث يوجد جسيييده ونادوا قائلين يا أبانا قد 
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نجياوبه . فأجابهم صيييييييييوت من الجسيييييييييد الطياهر قائال : ما قلتيه قبال أقوله اآل  ، وهو ا  الرب ال يرزقه ولدا 
يشترك مع أرباب البدع حتى ولو تزوج عشر نساء ، فكتب الشيوخ كتابا بذلك للملك . ولما أراد الرسول العودة 

عظيم يقال له األنبا يوأنس ونادي األخوة قائال هو ذا البربر قد اقبلوا  ، غار البربر على الدير ، فوقف شيييييييييخ 
لقتلنا ، فمن أراد اإلسييتشييهاد فليقف ، ومن خاف فليلتجئ إلى القصيير ، فالتجأ البعض إلى القصيير ، وبقي مع  

بن إلى الشييييييييييخ ثميانيية وأربعو  ، فذبحهم البربر جميعيا ، وكا  مرتينوس وانبيه منزويا  في م يا  ، وتطلع اال
فوق فرأى المالئكة يضيعو  األكاليل على رؤوس الشييوخ الذين قتلوا ، فقال ألبيه : ها أنا أرى قوما روحانيين 
يضعو  األكاليل على رؤوس الشيوخ فأنا ماض ألخذ لي إكليال مثلهم ، فأجابه أبوه : وأنا أيضا اذهب معك يا 

كليل الشييييييهادة . وبعد ذهاب البربر نزل الرهبا  من القصيييييير إبني . فعاد االثنا  وظهرا للبربر فقتلوهما وناال إ
وأخذوا األجسياد ووضيعوها في مغارة وصياروا يرتلو  ويسيبحو  أمامها كل ليلة . وجاء قوم من البتانو  وأخذوا  
جسييييد األنبا يوأنس ، وذهبوا به إلى بلدهم . وبعد زما  أعاده الشيييييوخ إلى م انه ، وكذلك أتى قوم من الفيوم  

وا جسيييد ذيوس ابن مرتينوس ، وعندما وصيييلوا به إلى بحيرة الفيوم ، أعاده مالك الرب إلى حيث جسيييد وسيييرق
أبيه . وقد أراد اآلباء عدة مرات نقل جسييييييييد الصييييييييبي من جوار أبيه فلم يم نهم . وكانوا لكما نقلوه يعود إلى 

نفترق في الجسيد وال عند المسييح    م انه . وقد سيمع أحد اآلباء في رؤيا الليل من يقول سيبحا  هللا . نحن لم
ايضييا ، فلماذا تفرقو  بين أجسييادنا ؟ . ولما ازداد االضييطهاد وتوالت الغارات والتخريب في البرية ، نقل اآلباء 
األجسيييييياد إلى مغارة بنوها لهم بجوار كنيسيييييية القديس مقاريوس . وفي زما  األنبا ثاؤدسيييييييوس البابا الثالث  

. ولميا أتى األنبيا بنييامين البيابيا الثيامن والثالثو  إلى البريية ، رتيب لهم عييدا في  والثالثين بنوا لهم كنيسييييييييية  
الخامس من أمشيير وهو يوم نقل أجسيادهم إلى هذا الكنيسية . ومع مرور الزمن تهدمت كنيسيتهم فنقلوهم إلى  

من عشيييييير للميالد إحدى القاللي حتى زما  المعلم إبراهيم الجوهري فبني لهم كنيسيييييية حوالي أوأخر القر  الثا
ونقلوا األجسياد إليها . وال زالت موجودة إلى اليوم بدير القديس مقاريوس . أما القالية التي كانوا بها فمعروفة  

 ". إلى اليوم بقالية "أهميه ابسيت" ) أي التسعة واألربعين ( صالتهم تكو  معنا آمين
 
 إستشهاد القديس بجوش " 

إسيتشيهد القديس بجوش كا  رجال غنيا محبا للفقراء والمسياكين ولما أثار دقلديانوس  في مثل هذا اليوم أيضيا  
االضيييطهاد على المسييييحيين ظهر رئيس المالئكة ميخائيل ودعاه أ  يشيييهد للسييييد المسييييح أمام الوالي فقام 

له يرجع فتمسييييييييك  بتوزيع كل ممتلكاته على الفقراء وذهب إلى الوالي يعلن إيمانه جهرا . الطفه الوالي كثيرا لع
بإيمانه فألقاه في السييييييييجن ولما سييييييييمعت والدته جاءت تعاتبه كيف يتركها دو  أ  يشييييييييركها معه في إكليل 
الشيييييهادة وبقيت معه طوال الليل يصيييييلبا  معا لكي يهبها هللا إكليل الشيييييهادة وفي الصيييييباح اسيييييتدعي الوالي 

بقطع رأسيييييييييهيا . أميا القيديس فعيذبيه الوالي القيديس بجوش فكيانيت أميه تسيييييييييير معيه وتعلن إيميانهيا فيأمر الوالي  
بعذابات كثيرة وأخيرا أمر بقطع رأسيييييه فنال إكليل الشيييييهادة وقد تم ذلك بقرية طما التابعة لقاو .بركة صيييييلواته  

 " فلتكن معنا آمين .
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 نياحة القديسة أنسطاسيا " 
نة القسييطنطينية . وألنها  في مثل هذا اليوم تنيحت القديسيية أنسييطاسيييا . وهذه كانت من اعرق العائالت بمدي

كانت جميلة وذات أخالق حميدة ، فقد طلبها الملك يوسييييييتينيانوس ليتزوجها . فأبت ومضييييييت فأعلمت زوجة 
الملك بذلك . فأرسيلتها إلى اإلسي ندرية على سيفينة خاصية ، وهناك بنت لها ديرا خارج المدينة سيمي باسيمها . 

ت إلى برية شييييييهيت متشيييييبهة بأحد األمراء . واجتمعت باألنبا  ولما علم الملك بأمرها أرسيييييل في طلبها . فهرب
دانيال قمص البرية وأطلعته على أمرها . فأتى بها إلى مغارة ، وأمر أحد الشييييوخ ا  يمال لها جرة ماء مرة كل  

سيينة دو  ا  يعلم أحد انها امرأة .   28أسييبوع ، ويتركها عند باب المغارة وينصييرف . فأقامت على هذا الحال  
كانت تكتب أفكارها على شييقفة من الخزف وتضييعها على باب المغارة ، فيأخذها الشيييخ الذي كا  يحضيير لها و 

الماء دو  ا  يعرف ما هو م توب فيها ويعطيها للقديس دانيال . وفي بعض األيام أتى بالشييييقفة إلى الشيييييخ 
التراب . فلما دخلوا إليها وتباركوا من    فلما قراها ب ى وقال لتلميذه قم بنا نواري جسيييد القديس الذي في المغارة

بعضيييهم . قالت لَلنبا دانيال من اجل هللا ال تكفني إال بالذي على ثم صيييلت وودعتهم وتنيحت بسيييالم . فب يا  
عليهيا واهتميا بدفنهيا . فلميا تقيدم التلمييذ لي فنهيا عرف انهيا امرأة فتعجيب وسييييييييي يت . وبعيد ا  دفنياها وعادا إلى 

أميام القيديس دانييال قيائال . من اجيل هللا ييا أبي عرفني الخبر ألني رأييت انهيا امرأة . فعرفه   م يانهميا خر التلمييذ
الشييخ قصيتها وأنها من بنات أمراء القسيطنطينية ، وكيف انها سيلمت نفسيها للمسييح ، تاركة مجد هذا العالم 

 " الفاني . صالتها تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 

 تسعة واألربعين شيخا شهداء برية شيهاتشهادة ال
غد ق اط ا/ا علس اطد يا، و د ن ف  اطد يا قسددددددددددددددول  ا اطرلدك وإه/ده طسددددددددددددددؤال اطاهبد ن عا م ا  د   وءد ل محد  اءبد    

قاهبً  ذباذم اط ا/ا جرل ً   وقم  إها قسدول اطرلك   ئ    48طلاهب ن  ا مقاد من  سدت دذ  فل بمس، فبمس  ع اط دلخ  
س قوور اط ددد وخ  ف هب انها واءب واسدددت دددذ وا   ذم  وطم يتركا مح   ا يمل جسددد  اطوط   ضددد ون اءك ط ل عل

 ب   ًا عا مهله 
  مسرى وهو يوم نياحة القديس يوحنا الجندي5وتقرأ هذه القراءات أيضًا يوم 

يتظ ها بروافم   وهو   ن  ا ج/ود اطرلك يوطل يور اط  فا  وطر  مقسدددددددددله يوطل يور نضددددددددداذ د اطرسدددددددددلا  ا   ن 
اط /ود علس إضددددداذ دهم وط ا   ن ف  اطاقلم  ي افع ع/ذم وي   لذم ب طاسددددد/س ويمضددددد  ح ج تذم  و  ن  واظبً   

 علس اطصوث واطص ة واطص ء ي وع ح ب قًا ومظذا هللا  ا ء اه ع  ئب 
 

 السنكسار اليوم
في مثل هذا اليوم تنيح القديس العابد يوحنا الجندي . وقد ولد من أبوين مسيحيين تقيين   مسرى 5

ولما نشأ انتظم في سلك جنود الملك يوليانوس الكافر ، وحدث أ  أرسله يوليانوس مع  
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بعض الجنود الضطهاد المسيحيين فكا  يتظاهر بموافقة الجنود على اضطهادهم ولكنه  
نهم ويعاملهم بالحسنى ويقضي حاجاتهم وكا  أيضا مداوما على كا  في الحقيقة يدافع ع

الصوم والصالة والصدقات وعاش عيشة األبرار حتى تنيح بسالم وأظهر هللا من قبره 
 عجائب كثيرة . 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 

الصييييديقو  بالرب وتهللوا، للمسييييتقيمين ينبغي  افرحوا أيها  " -(:1:  32مز+  12,7:  31مزمور العشييييية )مز
 " التسبيح، من أجل هذا نبتهل إليك، كل األبرار فى أوا  مستقيم. هلليلويا

و  ن طذم فاح ف  اءقض طم اسددددددددتذم، و  ن ه ا اط اح عا/ون  =  إفرحوا أيها الصييييييديقو  بالرب  ز وق اط  ددددددددل :
 ا إكت دددددف عظم  اب  هللا  سدددددباه، و ا  سدددددبح  رتلئ ب طاوح  =  للمسيييتقيمين ينبغي التسيييبيحمفااحذم اءه      

 ( و ا  رتلئ ب طاوح   اح 18:5،19)مح
طلاصددددددددددل علس ه ا اطر   اط ل ي تذل ويصددددددددددل  ويايم  =  من أجل ذلك تبتهل إليك كل األبرار في أواٍ  مسيييييييتقيم

)ف  يسدددددددد   ه اوي( الف  وء     ك فلهال ف طرز وق =  في أواٍ  مسيييييتقيماطسددددددددر وي وعلس ه ا اط اح ه/  وه/ ك   
مصً  يت لم عا اطتو/  واطغ اان  ف ءوان اطرستقلم اط ي  م ل هللا فله تس هلا/  هو وء  ي ون ت ئ  ا فله، ف  ء ول 

  ستقلم  تم ل  را  ال  ف  إستم    وه ه ه  اطتاجر  ه/   موانٍ  طصلواي اط  طئ اطر/ااح هل اطصلواي 
 

 - (: 42-34:10مت إنجيل العشية )
 ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت اللقي سالما بل سيفا.  -34  " 
 فاني جئت الفرق االنسا  ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ضد حماتها.  -35 
 و اعداء االنسا  اهل بيته.   -36 
 من احب ابا او اما اكثر مني فال يستحقني و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يستحقني.  -37 
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني.   -38 
 ضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها.من وجد حياته ي  -39 
 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.   -41 
 " جرهو من سقى احد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول لكم انه ال يضيع ا -42 

ضد  اطرؤ / ا  ط ا   بل سييفاً هل ضد ق وإضداذ د  =ال تظنوا إني جئت أللقي سيالمًا على األرض إي  ل اط  دل :
(  و ا محدب حلد ة جسدددددددددددددد ه ومي ا 27:14  ا  ف  داخدل ءلوب اطرؤ / ا سدددددددددددددد  دً  طلج  رد    ا  اط د طمال )يو

وهؤال  اط دددددذ ا  مح وا .  من أحب أبًا أو أمًا أكثر مني فال يسيييتحقنياطرسدددددلح م  ث انضددددداذ د فذو ال  سدددددتامه   
 اطرسلح مكءا  ا حل تذم فإستاموا اطر   
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ابتهجوا أيها الصيييديقو  بالرب، للمسيييتقيمين ينبغي التسيييبيح، طوبى لَلمة   "  -:(12,1:  32مز)مزمور باكر 

 " التي الرب إلهها، والشعب الذي اختاره ميراثًاله. هلليلويا
= طوبى لَلمة التي الرب هو إلههاي ج   ذروث  ز وق اط  ددددل    = إبتهجوا أيها الصيييديقو  بالرب   ز وق ب كا:

   ا  اطغ اان واط اح واط ا  ي ف هلل هو اط ي 
 

 -(:23-17:6لوإنجيل باكر )
و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع   -17 "  

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 ا يبراو .و المعذبو  من ارواح نجسة و كانو   -18 
 و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع.   -19 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا.   -20 
 طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  النكم ستضح و . -21 
 طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اجل ابن االنسا .  -22 
 " ا يفعلو  باالنبياءافرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء ال  اباءهم ه ذا كانو  -23 

طوبياكم إذا أبغضييييييييي م النياس.. إفرحوا وتهللوا في ذليك اليوم فيإ  هيا  يا  جزا  اطر لص طاهااق    إي  دل بد كا:
 ه ا هو اطر   اط ي ي/تظا  ا إحترل اطسلف ت ق ً  س ث اط  طم = هوذا أجركم عظيم في السماء

 
 -(:14-3:12عبالبولس )

 فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئال تكلوا و تخوروا في نفوس م.  -3 "  
 لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. -4 
 و قد نسيتم الوعظ الذي يخاطب م كبنين يا ابني ال تحتقر تاديب الرب و ال تخر اذا وبخك. -5 
 د كل ابن يقبله. ال  الذي يحبه الرب يؤدبه و يجل -6 
 ا  كنتم تحتملو  التاديب يعاملكم هللا كالبنين فاي ابن ال يؤدبه ابوه.  -7 
 و لكن ا  كنتم بال تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول ال بنو .  -8 
 ثم قد كا  لنا اباء اجسادنا مؤدبين و كنا نهابهم افال نخضع باالولى جدا البي االرواح فنحيا.  -9 
 ال  اولئك ادبونا اياما قليلة حسب استحسانهم و اما هذا فالجل المنفعة لكي نشترك في قداسته.   -10 
و لكن كل تاديب في الحاضر ال يرى انه للفرح بل للحز  و اما اخيرا فيعطي الذين يتدربو  به ثمر بر   -11 

 للسالم. 
 لذلك قوموا االيادي المسترخية و الركب المخلعة. -12 
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 نعوا الرجلكم مسالك مستقيمة لكي ال يعتسف االعرج بل بالحري يشفى.و اص  -13 
 " اتبعوا السالم مع الجميع و القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب -14 

ه/  يا  اءطم  سددددرح به اطاب طلتأديب وي ب من يم له  حمً  ال يوج  عصددددا إسددددت ددددذ د اآلن، وط ا توج   اط وطج:
 ياترلذ  حتس طو عاف/  من هللا  سرح هذ  طلتأديب  ف ط ي  ابه اطاب يؤدبه ب ض اآلالث فذل ال 

 
   -(:19- 12:4بط1الكاثولي و  )

 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصاب م امر غريب.  -12  "
 ستعال  مجده ايضا مبتهجين. بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في ا  -13 
ا  عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ال  روح المجد و هللا يحل علي م اما من جهتهم فيجدف عليه و   -14 

 اما من جهتكم فيمجد. 
 فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.  -15 
 و لكن ا  كا  كمسيحي فال يخجل بل يمجد هللا من هذا القبيل.   -16 
 النه الوقت البتداء القضاء من بيت هللا فا  كا  اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيعو  انجيل هللا.   -17 
 و ا  كا  البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهرا .   -18 
 " فاذا الذين يتالمو  بحسب مشيئة هللا فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير -19 

إذًا ال تسيييييييتغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم. بل كما إشيييييييتركتم في  اط  طم  له ضدددددددددد ق     اط   وطلكون:
 .مسيح إفرحوا لكي تفرحوا بإبتهاج في إستعال  مجدهأوجاع ال

 
 -(:13-3:8أعاإلبركسيس )

و اما شاول فكا  يسطو على الكنيسة و هو يدخل البيوت و يجر رجاال و نساء و يسلمهم الى   -3  " 
 السجن. 

 فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة.  -4 
 فانحدر فيلبس الى مدينة من السامرة و كا  ي رز لهم بالمسيح.  -5 
 و كا  الجموع يصغو  بنفس واحدة الى ما يقوله فيلبس عند استماعهم و نظرهم االيات التي صنعها.  -6 
ال  كثيرين من الذين بهم ارواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم و كثيرو  من المفلوجين و   -7 

 العرج شفوا. 
 فكا  فرح عظيم في تلك المدينة.  -8 
و كا  قبال في المدينة رجل اسمه سيمو  يستعمل السحر و يدهش شعب السامرة قائال انه شيء   -9 

 عظيم.
 و كا  الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة هللا العظيمة.   -10 



 السادس والعشرون من شهر طوبة(  القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم

 

 
522 

 بسحره.  و كانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويال  -11 
و لكن لما صدقوا فيلبس و هو يبشر باالمور المختصة بملكوت هللا و باسم يسوع المسيح اعتمدوا    -12 

 رجاال و نساء.
  و سيمو  ايضا نفسه امن و لما اعتمد كا  يالزم فيلبس و اذ راى ايات و قوات عظيمة تجرى اندهش  -13 
" 

هللا حول .. نرى شييييياول يضيييييطهد الكنيسييييية.. والذين تشيييييتتوا كانوا يجولو  مبشيييييرين ب لمة هللا  انها سدددددددلج:
.  فكا  فرٌح عظيم في تلك المدينة انضاذ د ها   طل اانة  ط ا ه/ ك ع  ئب   رلذ  هللا هواسا  اط  قنيا ف/سرع  

وه ه ه  اط/صاة ف  اطرسلال   فرح وسط اآلالمإذًا سر  اط /لس  
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            اليوم الثالثو  من شهر طوبه

   شهادة العذارى هلبيسا وبستة
 وأغابي وصوفيا أمهم

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (25,24: 67مز)
 (13-6:26)مت

 (3,2: 8مز)
 (24-15:4)يو
 (21-8:5)أف

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (14-5:3بط1)
 (14-5:21)أع

 (16: 44مز)
 (13-1:25)مت

 
 -(:13-1:25متإنجيل القداس )

 حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى اخذ  مصابيحهن و خرجن للقاء العريس. -1 " 
 و كا  خمس منهن ح يمات و خمس جاهالت. -2 
 اما الجاهالت فاخذ  مصابيحهن و لم ياخذ  معهن زيتا. -3 
 و اما الح يمات فاخذ  زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. -4 
 و نمن.  و فيما ابطا العريس نعسن جميعهن -5 
 ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فاخرجن للقائه.  -6 
 فقامت جميع اولئك العذارى و اصلحن مصابيحهن. -7 
 فقالت الجاهالت للح يمات اعطيننا من زيتكن فا  مصابيحنا تنطفئ.  -8 
 لكن.  فاجابت الح يمات قائالت لعله ال ي في لنا و لكن بل اذهبن الى الباعة و ابتعن -9 
 و فيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس و المستعدات دخلن معه الى العرس و اغلق الباب.   -10 
 اخيرا جاءت بقية العذارى ايضا قائالت يا سيد يا سيد افتح لنا. -11 
 فاجاب و قال الحق اقول لكن اني ما اعرفكن.  -12 
 " فاسهروا اذا النكم ال تعرفو  اليوم و ال الساعة التي ياتي فيها ابن االنسا   -13 
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عا  ءل اطسدددد   اطرسددددلح عا اط  اق  اطاكلر ي واط  اق  اط  ه ي  واط  قا  طلسدددد  فمط ه   ا    إي  ل اطم ار:
قة صددددددد قي هتو/تذ   طم تتزوج هل  ل ي ج مح   اطرسدددددددلح و  ي  م  /  طه  ف طم  سددددددد  ب ئلسددددددد  صددددددد حب  ه   اط ع 

 ع قا   ط طك ء ل اءب   إن اطتو/  تاول اطزاي  إطس هتول 
واط /لس  ه/   لذ   رءل  ب  ا ع اق ، ط ا ه/ ك اطاكلر ي وه/ ك اط  ه ي  واط /لس  تمام ه ا اط صل ف ل  ا  

 يات ل هذا اط وث ها شذ  اي وقاهب ي وء  س ي   لذا  ا ع اق  حكلر ي 
 

ييدخلن إلى المليك عيذارى فى إثرهيا، جميع أقربيائهيا إلييه يقيدمن، يبلغن   "  -(:16:  44)مز  مزمور إنجييل القيداس
 "بفرٍح وابتهاج، يدخلن إلى هي ل الملك. هلليلويا 

اطرلك هو اطرسددلح  و ل ي ج ع قاوي  مح   اطرسددلح ت ددت ق  = ُيدِخلن إلى الملك عذارى في إثرها  : ز وق اطم ار
مخا  طلرسددددددلح  وذطك بكاانتذا مو بسدددددد اتذا اط ااة  وقمي/  ف  ءصددددددص اط  اق  اطلوات  من تأت  ه/ ور ع قاوي   

 يات ل هذا اط وث ي ور  ء اة آ /  ح ا قموا  ب تذا وإ ر يذم 
ْمنَ  إذ قمي مءا/ ئذ   ا تذ  ف  اطرسدددددددددددلح مح وا اطرسدددددددددددلح  ه ه  ءل ءول ه/ ي موقشدددددددددددللم  =  جميع أقربائها إليه ُيقدَّ

 ( 9:5ا  ا تذ  طه ال   ح  بك  ا ح  ب ميتذ  اط ر ل  ه ا اط/س    ال )ي ط اور اط/    إذ قمو 
 

 طوبة 30  -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 
كانت من عائلة شريفة بأنطاكية . و لما رزقت بهؤالء الثالث بنات دعتهن بهذه االسماء : بيستس اي  

هن إلى رومية لتعلمهن  االيما  ، و هلبيس اي الرجاء ، و أغابى اي المحبة . و لما كبر  قليال مضت ب 
العبادة و خوف هللا .فبلغ امرهن إلى الملك ادريانوس المخالف فامر باحضارهن اليه . فشرعت امهن تعظهن  
و تصبرهن لكي يثبتن على االيما  بالسيد المسيح و تقول لهن : اياكن ا  تخور عزيمتكن و ييغرنكن مجد  

بر  حتى تصر  مع عريس ن المسيح ، و تدخلن معه النعيم . هذا العالم الزائل ، فيفوتكن المجد الدائم . اص
و كا  عمر الكبري اثنتي عشرة سنة ، و الثانية أحدي عشرة سنة ، و الصغري تسعة سنوات . و لما وصلن 

إلى الملك طلب إلى الكبري ا  تسجد االوثا  و هو يزوجها ألحد عظماء المملكة و ينعم عليها بانعامات  
المره . فامر بضربها بالمطارق و ا  تقطع ثدياها و توقد نار تحت اناء به ماء يغلي و  جزيلة فلم تمتثل 

توضع فيه ، و كا  الرب معها ينقذها و يمنحها القوة و السالم ، فدهش الحاضرو  و مجدوا هللا ، ثم امر  
ثم أخرجوها و قطعوا   بقطع راسها . و بعد ذلك قدموا له الثانية فامر بضربها كثيرا و وضعها ايضا في االناء

راسها . اما الصغري فقد خشيت امها ا  تجزع من العذاب ، فكانت تقويها و تصبرها . فلما امر الملك با  
تعصر بالهنبازين ، استغاثت بالسيد المسيح ، فارسل مالكه و كسره . فامر الملك ا  تطرح في النار فصلت  

ا . فابصر الحاضرو  ثالثة رجال بثياب بيض محيطين و رسمت وجهها بعالمة الصليب و القت بنفسها فيه
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بها ، و االتو  كالندي البارد . فتعجبوا و امن كثيرو  بالسيد المسيح فامر بقطع رؤوسهم . ثم امر الملك 
ا  توضع في جنبي الفتاة سفافيد محماة في النار ، و كا  الرب يقويها فلم تشعر بالم . و أخيرا امر الملك  

ففعلوا كذلك فحملت امهن اجسادهن إلى خارج المدينة ، و جلست تب ي عليهن ، وتسالهن ا   بقطع راسها .
يطلبن من السيد المسيح ا  يأخذ نفسها هي ايضا . فقبل الرب سؤلها و صعدت روحها إلى خالقها . فاتي 

قد اصابه الرب  بعض المؤمنين و أخذوا االجساد و كفنوها و دفنوها باكرام جزيل . اما الملك ادريانوس ف 
بمرض الجدري في عينيه فاعماهما ، و تدود جسمه و مات ميتة شنيعة ، و انتقم الرب منه الجل العذاري 

 القديسات .  
 " صلواتهن تكو  معنا . و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 47نياحة البابا مينا األول ال " 
   47في هذا اليوم تذكار نياحة البابا مينا األول ال

من رهبا  دير األنبا مقار ببرية شيهيت ، جلس على كرسي اإلس ندرية خلًفا للبابا ميخائيل األول ، وكا   
انتخابه بإجماع آراء اإلكليروس والشعب . وعند الرسامة رغب في أ  يحتفظ باسمه فأصبح األنبا مينا األول  

يعلم الشعب ويوضح له معنى اإليما    ش( . ولما تسلم مقاليد الرئاسة الروحية العليا أخذ474م ) 765سنة 
األرثوذكسي ، كما أخذ يبني الكنائس المتهدمة . وكا  يعمل بفرح روحي انع س على وجهه فكا  الشعب  
يتعجب من النعمة البادية عليه ، وقد استطاع األنبا مينا األول أ  ينجز هذه األعمال البناءة في سرعة  

 األقباط ووالي البالد إذ ذاك . وهدوء أل  التفاهم ساد العالقات بين 
 راهب يطلب إقامته بطريرًكا 

لكن عدو الخير لم يدع األنبا مينا يستمتع بجهوده الروحية طوياًل، فجاءت التجربة هذه المرة من الداخل من 
أحد الرهبا  اسمه بطرس ، تودد إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ثم طلب منه العمل على إقامته  

ا على كرسي اإلس ندرية ، فكتب الخليفة إلى أبي العو  والي مصر ليحقق رغبة الراهب . كا  أبي بطريركً 
العو  يحترم البابا مينا إال أنه اضطر لتنفيذ أوامر الخليفة فاعتقل البابا في دار الوالية ، ثم عاد واعتقل  

ته بطالء المراكب سنة كاملة دو  أ  األساقفة لرفضهم تنفيذ طلب ذاك الراهب . واشتغل األنبا مينا وأساقف
يبدو منهم أي ألم أو ضجر ، وأخيًرا إذ ازداد بطرس في تشامخه مع الوالي نفسه أمر بحبسه ، ثم أذ  

 لساعته لَلنبا مينا وأساقفته بأ  يعودوا إلى كراسيهم م رمين . 
يد الكنائس ، خاصة أ  الوالي قضى األنبا مينا سنواته األخيرة في افتقاد شعبه واستنهاضه للجهاد وفي تجد

صالح بن علي نهج منهج أبي العو  في إنصافه للمسيحيين وفي حسن معاملته للشعب المصري عامة . ثم 
 انتقل البابا إلى كنيسة األب ار وكانت أيام باباويته ثماني سنين وعشرة أشهر .

 " . صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 القديس إبراهيم المتوحد نياحة" 
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في مثل هذا اليوم أيضا تنيج القديس إبراهيم المتوحد . ولد بمدينة الرها من بالد ما بين النهرين في بداية  
القر  الرابع الميالدي من أبوين مسيحيين تقيين فشب على حياة التقوى محبا للعبادة وأشتاق إلى حياة  

مر خالصه فس ن في مغارة في الجبل القريب من مدينته وظل أهله  الرهبنة وطلب كثيرا إلى هللا أ  يدبر أ
يبحثو  عنه فوجدوه في المغارة فأرادوا أ  يأخذه معهم فرفض وطلب منه أ  ال يزوروه مرة أخرى . بعد مدة 
أغلق مغارته وترك فيها طاقة صغيرة يتنأول منها طعامه وظل في هذه الوحدة نحو خمسين عاما فكا  مثاال  

 دين بسيطا للغاية في معيشته . للمتوح
كا  بالقرب منه قرية مملوءة بالوثنيين األشيييرار ولم يسيييتطع أحد من المسييييحيين أ  يدخل إليها ليبشييير أهلها 
بالسييييد المسييييح فطلب القديس يعقوب السيييروجي أسيييقف المنطقة من القديس إبراهيم المتوحد أ  يذهب إلى 

من مغارته ودخل إليها وبدأ ينادي القرية ويبشير أهلها بالسييد المسييح فشيعر بدافع قوي لهذه الخدمة . فخرج  
بالسيد المسيح فأضطهده الوثنيو  وضربوه بقساوة وطردوه خارج القرية . ظل خارج القرية يصلي إلى هللا لكي  
يفتقدهم برحمته فاسيييييتجاب هللا صيييييالته وحرك قلوبهم فذهبوا اليه فوعظهم ب الم الحياة األبدية واإليما  بالرب  

وطلبوا منه الصييفح عما أسيياءوا اليه وظلوا يسييمعو  منه كالم الحياة حتى آمنوا  يسييوع المسيييح فتأثر بعضييهم 
باسيم المسييح وطلبوا العماد . فأرسيل إلى األسيقف برغبة أهل القرية فأتى وعمد منهم عددا كثيرا وظل القديس 

حيدة مرة أخري . إبراهيم يعلمهم ويثبتهم في اإليميا  ميدة من الزمن وأخيرا عياد إلى مغيارتيه ليسيييييييييتيأنف حيياة الو 
كا  ألخيه ابنة اسيييمها مريم مات أبواها وتركاها وحيدة اسيييتطاع الشييييطا  أ  يسيييقطها في الخطية فاسيييتطاع 
بمعونة الرب أ  يعيدها إلى حياة التوبة وسي نت في مغارة مجاورة لمغارته وسيارت سييرة رهبانية حسينة . ولما  

 عاما . بركة صلواته  85ا من العمر أكمل القديس إبراهيم سعيه الصالح رقد في الرب بالغ
 " فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 
)محبة( وعمرها   سيييينة وأغابي11سيييينة وهلبيسييييا )رجاء( وعمرها 12شييييهادة العذارى بسييييتة )إيما ( وعمرها 

وهؤال  سدددرع ع/ذم اطرلك مدقي يور ف  م    هذا وم ذا ت ددد  ذا و  ن اطاب  سيينوات. وصييوفيا )ح مة( أمهم.9
ي/م ها وير/اذا اطموة واطسدددددد ث، و/سدددددد ب ه ا آ ا  ء اون فماع اطرلك قووسددددددذم  م ءاع قوور اط / ي  وحرل  
م ذا مجسدددد دها وجلسدددد  تبك  وطل   من  أخ  اطسدددد   اطرسددددلح ي سددددذ    ذا وإسددددت  ب طذ  اطاب وضدددداب اطاب 

 براض اط  قي ف  ع /له ودود جسره و  ي   ت  ش/ل     اطرلك
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 شهادة القديسة صوفية. عذبها الوالي ثم قطع رأسها توت 5
 شهادة القديسة مطرونة.  توت 10
 نياحة القديسة تاؤبستي.  توت 20
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 شهادة القديسة إربسيما العذراء وإخواتها العذارى أيام دقلديانوس.  توت 29
 شهادة القديسة أنسطاسية  بابه 1
 الصديقة حنة النبية أم صموئيل النبي.نياحة  بابه 6
 شهادة العذارى الخمسين وأمهم.  هاتور 10
 شهادة القديسة أنسطاسية  كيهك26
 نياحة القديسة مريم الحبيسة الناس ة.  طوبه 24
 نياحة القديسة أكساني من بنات أشراف رومية وأغنيائها.  طوبه 29
 نياحة القديسة المجاهدة سارة الراهبة برمهات 15
 نياحة القديسة براكسية العذراء  برمهات 26
 نياحة القديسة مريم المصرية السائحة.  برموده 6
 شهادة العذارى القديسات أغابي وإيريني وسيونية.  برموده 8
 نياحة القديسة ثاؤذورا التي رهبنها البابا أثناسيوس الرسولي.  برموده 11
 شهادة القديسة سارة وولديها  برموده 25
 شهادة القديسة أفرونية الناس ة.  أبيب 1
 شهادة القديسة أوفيمية.  أبيب 17
 نياحة القديسة مريم المجدلية.  أبيب 28
 نياحة القديسة بائيسة.  مسرى 2
 شهادة القديسة يوليطة. مسرى 6
 تذكار نياحة القديسة مريم المعروفة بإسم مارينا الناس ة.  مسرى 15
 نياحة القديسة إيريني.  مسرى 21
 
 

 السنكسار  اليوم
 إستشهاد القديسة صوفيا توت 5

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة صوفيا . هذه كانت تتردد على الكنيسة مع جارات لها  
مسيحيات . فآمنت بالسيد المسيح وأرادت أ  تصير مسيحية فقصدت أسقف منف . فعمدها 

القدس . والزمت الكنيسة فوشى بها إلى اقلوديوس الوالي أنها باسم اآلب واالبن والروح 
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تعمدت ، 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  

لها زوجته تالطفها وتعدها بمواعيد كثيرة . فلم  بقطع لسانها ، وأعادها إلى السجن . وأرسل
تمل إلى كالمها . فأمر بقطع رأسها . فصليت عند ذلك صالة طويلة . وسألت هللا أ  يسامح 
الملك وجنده بسببها . ثم أحنت عنقها للسياف فقطع رأسها ، وأخذت امرأة مسيحية جسدها 

ئف ثمينة ، ووضعته في منزلها ، وكانت  الطاهر بعد أ  قدمت للجند أمواال كثيرة ولفته بلفا
تظهر منه آيات كثيرة . وكانوا يوم عيدها ينظرو  نورا عظيما يشع من جسدها الطاهر . 

وتخرج منه روائح طيبة . ولما ملك قسطنطين البار وسمع بخبرها أرسل فنقل الجسد 
. . صالتها المقدس إلى مدينة القسطنطينية بعد أ  بنى له كنيسة عظيمة ووضعوه فيها 

 وبركاتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 
 تذكار إستشهاد القديس ماماس أو ماما

ين في الروح ، مواظبين علي العبادة ، يفتقدا    كا  والدا القديس وهما ثيؤدوتس وروفينا حار 
لشيييييييييعيب جيًدا . لكن العيائالت ويثبتيانهيا في اإليميا  ، ويخيدميا  الفقراء والمحتياجين فيأحبهميا ا

عدو الخير أوعز إلي بعض الناس أ  يشييييييوا بهما لدي الحاكم الكسييييييندروس . اسييييييتدعاهما 
وأمرهما بعبادة األوثا  وإذ رفضييييييا جلدهما وألقاهما في السييييييجن . وإذ الحظ إصييييييرارهما علي  
اإليما  أرسيييييلهما إلي فوسيييييتوس حاكم قيصيييييرية ، وكانا قد تعبا جًدا من طول السيييييفر علي  

 بغير طعام . هددهما فوستوس بالقتل أما هما فلم يباليا بالتهديد . األقدام
سيييقط ثيؤدوتس ميًتا بسيييبب التعب الشيييديد ، ثم ولدت روفينا طفال ذكًرا وماتت في الحال قبل  

 أ  تدعوه باسم معين . ه ذا ُولد الطفل في السجن ولم ينظراه والداه .
 دعوته ماما أو ماماس

ي أميا رؤيا أثناء صييييالتها ، حيث ُدعيت أ  تذهب إلي السييييجن رأت سيييييدة مؤمنة تقية تدع
وتسييييأل عن طفٍل حديث الوالدة يتيم الوالدين . ذهبت إلى السييييجن ودبر لها الرب أ  تسييييتلم  
الطفل وأ  تأخذ الجثمانين حيث دفنتهما في بسيييييتا  كانت تملكه ، وكانت تفوح منهما روائح  

 عطرية .
السيييييماء لها . كبر الطفل وكا  ينادي والدته التي تبنته    اهتمت أميا بالطفل وحسيييييبته وديعة

 "ماما" )باليونانية ماماس( ، ولفرحها الشديد به كانت تناديه "ماما" .
تمتع ب لمة اإلنجيل وتعلم الصيييالة وكا  يفرح بسيييير القديسيييين الشيييهداء ، خاصييية سييييرتي  

الكثير عن الكتاب والديه . وفي الخامسيييييييية من عمره التحق بمدرسيييييييية الكنيسيييييييية حيث تعلم 
 المقدس .
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إذ بلغ الثانية عشير من عمره ماتت مربيته أميا ، فقدم كل ما ورثه عنها للكنيسية التي قامت  
 بتوزيعه علي الفقراء . 

 كا  يشهد للسيد المسيح بين الوثنيين فاجتذب كثير من الشبا  لإليما  .
 استدعاؤه

النزينزي عن القديس ماماس أنه كا  راعًيا للغنم يذكر القديسيييييا  باسييييييليوس وغريغوريوس  
بقيصيييييرية كبادوكيا ، اهتم برعاية بعض األغنام حيث كا  يشيييييرب من لبنها ويصييييينع جبًنا . 
وكا  منذ حداثته يسيييييعى إلى ملكوت هللا من كل قلبه ، فكرس نفسيييييه للخدمة . اجتمع حوله  

كما كا  يهتم بإطعامهم جسيدًيا كثيرو  فكا  يشيهد للسييد المسييح وي رز ببشيارة الخالص ، 
م  275. وبسييبب إيمانه تحمل تعذيًبا وحشييًيا ب ل فرٍح إلى أ  نال إكليل الشييهادة حوالي سيينة  

. 
  Aurelianبحسيييب التقليد الشيييرقي اسيييتشيييهد القديس ماماس في زمن اإلمبراطور أوريليا  

عنيه أنيه تعرض لتعيذييب  عن طريق الرجم بينميا كيا  ميا يزال حيدثًيا . ولكن التقلييد الغربي ييذكر  
 طويل جًدا منذ كا  حدًثا إلى أ  صار شيًخا .

وشيي به أهل الشيبا  الذين قبلوا اإليما  لدي الحاكم الجديد ديمقريطوس ، فاسيتدعاه وحاول 
 إغراءه فلم يفلح .

بعث به إلى اإلمبراطور الذي اسيييتخف به كصيييبي صيييغير . أمر اإلمبراطور بضيييربه بالعصيييي  
ودع في السيجن أوقدوا ناًرا إلرهابه ، أما هو فاشيتهي أ  ُيقدم محرقة للرب حتى تهرأ جسيده وأ

 . لم ُيلق في النار إذ لم يصدر اإلمبراطور أمًرا بذلك .
أمر الملك بربطه بالسييييالسييييل وطرحه في البحر ، لكن عناية هللا أنقذته إذ قذفته األمواج إلي 

 بين الوحوش كصديٍق لها .الشاطئ ، وانطلق ماماس إلي التالل المجاورة وس ن 
 اتهامه بالسحر

حسيده عدو الخير فأثار البعض ضيده ، إذ وشيوا ضيده لدي حاكم المنطقة وادعوا أنه سياحر . 
أرسييل إليه جماعة من الجند للقبض عليه ، فاسييتقبلهم ب ل محبة وبشيياشيية ، واسييتأذنوه أ  

ا  الشييرير . اغتاظ الحاكم  يذهب معهم إلي الحاكم . شييهد الجند بأنه ليس سيياحًرا وال باإلنسيي
فأرسيله إلى اإلمبراطور الذي أمر بتعليقه وتمشييط جسيمه وتقطيع لحمه ثم إلقائه في السيجن 

. 
ضييمد الرب جراحاته ، فجاء إليه المسييجونو  وكانوا يئنو  من شييدة الجوع ، فصييلي ألجلهم  

 ونو  .وأرسل هللا لهم من يقدم لهم طعاًما ، ثم انفتحت أبواب السجن وخرج المسج
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أمر اإلمبراطور بييإلقييائييه في أتو  نييار ، وإذ سيييييييييقطييت أمطييار غزيرة انطفييأت النيرا  . أمر  
عاًما . ُدفن في مدينة قيصييارية    15اإلمبراطور بقطع رأسييه فسييلم الروح ، وكا  عمره حوالي 

 الكبادوك بآسيا الصغرى .
وكييا  يتغييذى  عنييه أنييه خرج ليعيش في القرييية مع الحيوانييات ،    Orpheusروى أورفيوس  

على اللبن والعسييييييل . ولما أطلق عليه الُمَعذِ بين الحيوانات المفترسيييييية عاملته الوحوش كراٍع 
وسيط حمالنه ، فكانت تسيتلقي عند قدميه في خضيوٍع وسيعادٍة . ثم أطلقوا عليه أسيًدا ضيخًما  

قاهم عند  فكا  يلعق قدمي  الشيييهيد ، وحين ذهب الجنود الُمَعذِ بين لرؤيته أمسييي هم األسيييد وأل
 توت . 4قدمي  الشهيد . تعيد له الكنيسة القبطية في 

هذا الشييهيد هو راعي هذه المدينة )قيصييارية الكبادوك( اآل  بوجود أعضييائه الم رمة فيها . 
ا لَلغنيام عيديمية النطق في حيياتيه الزمنيية ، اآل  يرعى نفوس سييييييييي يا  هيذه  وكميا كيا  راعييً

   عليها بصلواته .المنطقة بشفاعته والبركات التي يحصلو
 القديس غريغوريوس الثيئولوغوس

Butler, August 17  . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
 إستشهاد القديسة مطرونة توت 10

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة مطرونة وكانت خادمة المرأة يهودية ، وكانت مسيحية  
سيدتها تغريها باعتناق الديانة اليهودية ، فلم تقبل ولذلك كانت تهينها  عن أبائها ، وكانت 

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 

، قد ابتعد هللا عنه ، فكيف أدخله ، وإنما الم ا  الذي يجب  القديسة "إ  المجمع الذي لكم
الدخول إليه هو البيعة التي اشتراها السيد المسيح بدمه" . فغضبت سيدتها لذلك ، وضربتها 

ضربا شديدا ، ثم حبستها في موضع مظلم ، م ثت فيه أربعة أيام بال أكل وال شرب ، ثم 
ها إلى الحبس فتنيحت فيه ، فأخذتها سيدتها بعد  أخرجتها وضربتها ضربا موجعا ، وأعادت

موتها إلى أعلى مس نها وألقتها إلى أسفل ، ليقال أنها سقطت عفوا ، ألنها خافت أ  
تطالبها الح ومة بدمها ، فداهمها السخط اإللهي فزلت قدمها وسقطت إلى أسفل وماتت  

 م . شفاعتها تكو  معنا آمين .وذهبت إلى الجحيم أما القديسة فقد انتقلت إلى النعيم الدائ
 إستشهاد القديس يوأنس المصري وزمالئه

تذكار إستشهاد القديس يوأنس المصري وزمالئه . وذلك في عهد اإلمبراطور م سيميانوس  
م كا  هذا القديس يحب الرب من كل قلبه   313إلى سنة   305دازا الذي ح م ما بين سنة  

أعماقه وقد تقابل معه يوسابيوس القيصري أبو  ويحفظ األسفار اإللهية حتى انطبعت في
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التاريخ الكنسي فدهش من معرفته الواسعة للكتاب المقدس وقد أعترف هذا القديس مع  
زمالئه بالسيد المسيح أمام الوالي . فأمر بإرسالهم ليعملوا في أشغال شاقة تحت لهيب  

ى ساقيه بالحديد المحمي .  الشمس المحرقة . أما يؤانس فأمر الوالي بقلع عينيه وحرق إحد
 وأخيرا أمر بقطع رؤوسهم فنالوا أكاليل الشهادة . بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين . 

 تذكار إستشهاد القديسة باسين وأوالدها الثالثة
 تذكار القديسة باسين وأوالدها الثالثة . صلواتهم تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 القديسة مريم العذراء والدة اإلله ، حسب دالل دير القديس م اريوستذكار ميالد 
تذكار ميالد القديسة مريم العذراء والدة اإلله ، حسب دالل دير القديس م اريوس ، وبعض 

 من أهل الصعيد ، ويقرأو  فيه فصول أول بشيس ، وهو اليوم الذي نعيد فيه بميالدها .
 نياحة القديسة ثاؤبستى توت 20

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة المطوبة ثاؤبستى . كانت هذه القديسة قد تزوجت ورزقت  
ولدا واحدا . ومات بعلها وهى في ريعا  الصبا : فأخذت على نفسها أ  تترهبن . فابتدأت  
بممارسة السيرة الروحانية . وواظبت على الصوم والصلوات المتواترة وكثرة المطانيات ليال 

م مضت إلى األب القديس األنبا مقاريوس أسقف نقيوس . )نقيوس ايشاتى هي  ونهارا . ث
زاوية رزين بالمنوفية ( . وسجدت له ، وتباركت منه ثم سألته أ  يصلى عليها ويلبسها ثوب  

الرهبنة . فأشار عليها األب األسقف آ  تجرب نفسها سنة واحدة . ووعدها أنه بعدها 
إلى منزلها وحبست نفسها في بيت صغير وسدت بابه  يلبسها الثوب الرهباني . فمضت 

وجعلت به طاقة صغيرة . وكا  ولدها البالغ من العمر اثنتي عشر سنة يهتم بمطالب الحياة  
لها . واندفعت في عبادات شاقة بزهد وتقشف . وانقضت السنة . وقد نسى األب األسقف ما 

بنة ، فرآها في النوم بهيئة مضيئة  كا  قد وعد به هذه القديسة من أنه سيلبسها ثوب الره
وقالت له يا أبى : كيف نسيتني إلى اآل  وأنا سوف أتنيح في هذه الليلة . ورأى األب 
األسقف كأنه قام من نومه ، وصلى عليها صالة الرهبنة وألبسها ثوبها . ولما لم يجد 

المقدس . وأمر  قلنسوة خلع قلنسوته من فوق رأسه ، ووضعها عليها . ثم وشحها باإلس يم 
تلميذه أ  يأتيه بقلنسوة أخرى فلبسها . وكا  بيدها صليب من الفضة فنأولته له قائلة . 

أقبل يا أبي من تلميذتك هذا الصليب . وقيل أنه لما صحا من نومه وجد الصليب بيده 
وتأمله فإذا هو جميل !لصنع . فتعجب ومجد هللا ، وفى الصباح المب ر مضى هو وتلميذه  

بيت تلك المرأة المباركة . فتلقاهما ابنها وهو يب ى بدموع غزيرة . ولما سأله عن السبب إلى 
، أجابه : ا  والدتي استدعتني في منتصف هذه الليلة ، وودعتني وقالت لي : يا أبني مهما  

أشار عليك األسقف ، افعله وال تخرج عنه . وسأتنيح في هذه الليلة و أمضى إلى السيد 
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صلت على وأوصتني قائلة "احفظ جميع ما أوصيتك به وال تخرج عن رأى أبينا  المسيح . ثم
األسقف" . وها أنا بين يديك . فأتى األب األسقف إلى حيث القديسة وقرع الباب فلم تجبه ،  
فقال حقا لقد تنيحت هذه المباركة وأمر تلميذه بفتح الباب . ولما دخل األسقف وجد القديسة 

هى متشحة باإلس يم الذي وشحها به في الرؤيا وأيضا القلنسوة التي  قد أسلمت الروح ، و 
كا  يلبسها . فاغرورقت عيناه بالدموع ، وسبح ومجد هللا الذي يصنع مرضاة قديسيه .  

وكفنها األب األسقف كعادة الرهبا  . واستدعى الكهنة فحملوها إلى البيعة المقدسة . وصلوا  
دينة رجل وثني مقعد ، معذب من األرواح الخبيثة ، فلما  عليها بإكرام عظيم . وكا  في الم

سمع ترتيل الكهنة طلب من أهله أ  يحملوه ويمضوا به إلى حيث جسد القديسة . فلما أتوا 
به إلى البيعة اقترب من الجسد المقدس بإيما  فشفى لوقته ، وخرج منه الشيطا  . وكا  

ميع أهله . فعمدهم األب األسقف . وكا  يصلى معافى . فأمن لوقته بالسيد المسيح هو وج
كل من به مرض أو عاهة يأتي إلى البيعة ويلمس الجسد المقدس فيبرأ في الحال . ولما 

سمع الوالي بهذه العجائب أمن بالسيد المسيح هو وأكثر من في المدينة ثم أتى إلى البيعة 
لمسيح وألبيه الصالح  وحمل الجسد ودفنه بإكرام عظيم . والمجد لربنا ومخلصنا يسوع ا

 والروح القدس إلى األبد أمين .
 28نياحة البابا أثناسيوس الثاني 

م تنيح األب البار القديس أثناسيوس الثاني وهو الثامن 512في مثل هذا اليوم من سنة  
والعشرو  من بطاركة الكرازة المرقسية . وقد كا  هذا األب وكيال على كنائس اإلس ندرية ،  

الب القديس األنبا بطرس ، اتفق رأى جماعة من األساقفة واألراخنةنة على  فلما تنيح ا
رسامته بطريركا ، وذلك لما عرف عنه من االستقامة في دينه وعلمه . وكا  رجال صالحا  
مملوءا من اإليما  والروح القدس . فلما صار بطريركا رعى شعبه أحسن رعاية . وحرسهم 

اته . وأقام على الكرسي البطريركي ثالث سنوات وتسعة  من الذئاب الخاطفة بمواعظه وصلو 
 أشهر ثم تنيح بسالم ، صلواته تكو  معنا آمين .

 إستشهاد القديسة ميالتيني العذراء
 تذكار شهادة القديسة مالتينى العذراء صالتها تكو  معنا أمين .

 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( توت 29
 ر األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .تذكا

من برمهات تذكار    29فإذا وقع التاسيييع والعشيييرو  من الشيييهر القبطي يوم أحد تقرأ فصيييول  
 البشارة .
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أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعا  خارج فترة البشارة والحمل اإللهى  
 لى الميالد ، كما أنهما يرمزا  للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد . ا

 إستشهاد القديسة أربسيما العذراء ومن معها
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسات العذارى أربسيما وغاثا وأخواتهما اللواتي كن معهما ،  

ل صبية فأرسل أيام الملك دقلديانوس وذلك أنه هذا الطاغية أراد أ  يتزوج من أجم 
المصورين إلى جميع األصقاع ، وأمرهم أ  يصوروا له أجمل فتاة يقع نظرهم عليها ثم 

يوصفونها له وصفا دقيقا ، فلما وصلوا إلى نواحي رومية ، دخلوا ديرا للعذارى ، فوجدوا هذه  
ففرح  القديسة أربسيما ، ولم ي ن من يماثلها في الجمال فأخذوا صورتها وأرسلوها إلى الملك 
بها ، وأرسل يدعو الملوك والرؤساء إلى االحتفال بالعرس ، فلما علمت أربسيما وبقية  

العذارى بذلك ب ين وخرجن من الدير وهن يتوسلن إلى السيد المسيح أ  يعينهن ويحفظ 
بتوليتهن ، ثم هجر  الدير وأتين إلى بالد أرمينية في والية تريداته وأقمن دأخل معصرة في  

ين الخربة وكن يحصلن على قوتهن بمشقة عظمية بواسطة واحدة منهن تصنع  أحد البسات
الزجاج وتبيعه ويقتتن بثمنه . ولما طلب دقلديانوس أربسيما لم يجدها ، وسمع أنها في بالد  
أرمينية . فأرسل إلى تريداته الوالي يعرفه بقصتها لكي يحتفظ بها ، فلما عرف العذارى ذلك  

ي المدينة . فدل بعضهم عليهن . فأمر تريداته بإحضار أربسيما . تركن مأواهن وأختفين ف 
وإذ لم ترد أختطفوها وآتوا بها إليه . فلها رأى جمالها أراد أ  يأخذها لنفسه فلم تم نه من  

ذلك ، فاحضر لها أمها لعلها تطيب قلبها ، ولكنها كانت تعزيها وتصبرها وتعضدها وتوصيها 
رب يسوع المسيح ، وأ  ال تدنس توليتها ، فلما علم بما فعلته  أال تترك عريسها الحقيقي ال

أمها أمر ب سر إسنانها ، أما القديسة أربسيما فقد أعطاها الرب قوة فتغلبت على الوالي با  
دفعته بقوة فسقط على ظهره ، وخرجت وتركته ملقى على األرض مع أنه كا  مشهورا في  

خزي إذ غلب من صبية عذراء وأمر بقطع رأسها فأتى الحرب بالبطولة والشجاعة . فاعتراه ال
الجند .وأوقفوها وقطعوا لسانها ، وأخرجوا عينيها ، وقطعوها أربا فلما استفاق الوالي ندم  
على قتل القديسة . وأمر بقتل بقية العذارى ، ففعل الجند كطلبه وسلخوا جلودهن ، ثم 

راقدة في كوخ ، فصاحت في الجند  قطعوهن أربا ، وطرحوهن ، وكانت واحدة منهن مريضة 
أ  يلحقوها بأخوتهن فقطعوا رأسها أيضا ونلن جميعهن إكليل الشهادة . وقتلوا أيضا من أتى 

في صحبتهن من رومية ، وبعد نياحتهن جن الوالي واحتار فيه األطباء حتى أتاه القديس 
يح وأخذ أجساد  غريغوريوس أسقف أرمينية وصلى عليه فبرئ من دائه وأمن بالسيد المس

القديسات الطاهرات ووضعها في م ا  مقدس . صالتهن تكو  معنا ، ولربنا . المجد دائًما 
 أبديا آمين . 

 إستشهاد القديسة فبرونيا
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كيانيت هيذه العيذراء من ميدينية كركوز بمركز قوص محيافظية قنيا ، والتحقيت كممرضييييييييية بيالكتيبة  
أنها كانت قريبة للقديس في تور أحد أفراد هذه الكتيبة  الطيبية في إرساليتها إلى أوروبا ، كما  

. 
  Agaunumبعد اسيتشيهاد أفراد الكتيبة بأمر اإلمبراطور م سييميانوس أتت فيرينا إلى أجوَنم  

للتبارك من أجسييييياد الشيييييهداء وتبحث عن رفات القديس في تور . اسيييييتقرت في سيييييولوثور   
Solothurn  ل أنه مازال موجود حتى اآل  . في سييييييويسييييييرا حالًيا ، وسيييييي نت في كهف يقا

وكييانييت تخرج من هييذا الكهف إلى القرى المحيطيية لتقييدم أعمييال الرحميية والمحبيية للفالحين 
ا بتعليمهم أصيول النظافة الشيخصيية . ويقال أنها قضيت   والفقراء ، وكانت تهتم اهتماًما خاصيً

أبعيد األثر في    ، وكيا  لقيداسيييييييييتهيا  Zurzachبقيية حيياتهيا في مغيارة ُبِنييت لهيا في ُزرزاخ  
م على قبرها صيورة  النفوس فلما تنيحت بسيالم بنى أهالي ُزرزاخ كنيسية فوق قبرها ، حيث ُرسيِ

 لها وهي تحمل مشًطا وابريق ماء للداللة على عملها . 
مت الكنيسيييييية مع البلدة كلها حين اجتاحتها القبائل الجرمانية ، وفي القر  التاسييييييع  وقد تهد 

 انها .ُشيد دير للبندي تين م 
 ما تزال القديسة فيرينا تنال كل االحترام والتقدير في جميع أنحاء سويسرا .

Butler, September 1 . 
.صلواتها تكو  معنا ولربنا المجد دائًما  140قصة الكنيسة القبطية ، الكتاب األول صفحة 

 إبديا آمين 
 م250إستشهاد القديسة أنسطاسيا من أهل رومية سنة  بابه 1

في مثل هذا اليوم إسيييتشيييهدت القديسييية أنسيييطاسييييا . وكانت هذه المجاهدة من أهل رومية ، 
ابنة ألبوين مسيييحيين ، قد ربياها أحسيين تربية وأدباها باآلداب المسيييحية . فلما شييبت وأراد 
واليداهيا تزويجهيا لم توافق ألنهيا زهيدت أبياطييل العيالم وشيييييييييهواتيه وأختيارت السييييييييييرة الروحيانيية 

ى األمجاد السييييماوية من صييييغرها . فدخلت بعض أديرة العذارى التى في رومية . واشييييتاقت إل
وتوشيحت بالزي الرهباني . وأضينت جسيدها بالنسيك والتقشيف . وكانت ال تتنأول طعاما إال مرة  
كل يومين . وفى األربعين المقدسيية لم تكن تفطر إال يومي السييبت واألحد بعد صييالة السيياعة  

 كا  غذاؤها كل أيام رهبنتها الخبز الجاف والملح . السادسة من النهار ، و 
واتفق أ  بعض أديرة العذارى القريبة من الدير الذي تقيم فيه هذه القديسة كانت تحتفل بأحد 
األعياد . فأخذتها الرئيسيييية مع بعض العذارى ومضييييين لالشييييتراك في ذلك العيد . وبينما كن 

مليك الكيافر يعيذبو  بعض المسييييييييييحيين  ذاهبيات ، أبصيييييييييرت هيذه القيديسييييييييية جنيد داكيوس ال
ويسيحبوهم على األرض . فألتهب قلبها بالمحبة اإللهية وصياحت بهم قائلة: يا قسياة القلوب: 
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أه ذا تفعلو  بمن خلقهم هللا على صورته ومثاله وبذل نفسه عنهم: فقبض عليها أحد الجند 
مصيييييلوب؟ فأقرت بذلك ولم  وقدمها إلى األمير . فسيييييألها قائال: أحقا أنت مسييييييحية تعبدين ال

تنكر . فعذبها عذابا شيييييديدا ثم صيييييلبها وأوقد تحتها النيرا  فلم تضيييييرها . ولما لم تنثن عن 
إيمانها بسييييبب هذه اآلالم أمر بأ  تقطع رأسييييها . فصييييلت صييييالة طويلة . ثم أحنت رأسييييها  

 فضرب السياف عنقها ونالت إكليل الشهادة . 
 دائًما أبديا ، آمين .شفاعتها تكو  معنا ، ولربنا المجد 

 نياحة الصديقة حنة أم صموئيل النبي بابه 6
في مثل هذا اليوم تنيحت الصديقة النبيه حنة أم صموئيل النبي هذه البارة كانت من سبط 

آلوى ، وتزوج بها القانه بن يروحام وكانت له زوجة أخرى اسمها فننة . ولم ي ن لحنة ولد  
وكانت فننة تعيرها في كل وقت بعدم النسل ، فب ت حنة ولم تأكل . ، ألنها كانت عاقرا . 

فعزاها القانه رجلها قائال: "لماذا تب ين ، ولماذا ال تأكلين ولماذا ي تئب قلبك . أما أنا خير 
( فلم تقبل منه عزاء وصعدت إلى بيت الرب . وكا  ذلك  8 1صم : 1لك من عشرة بنين" )

وب ت أمام الرب ونذرت نذرا وقالت "إ  رزقت ولدا جعلته نذرا في أيام عالي الكاهن . فصلت 
للرب كل أيام حياته" ، وكا  عالي يبصرها وهى ساكتة . ألنها كانت تصلى بقلبها . فظنها 
س ري . فأنكر عليها ذلك وانتهرها . فأعلمته أنها لم تشرب خمرا وال مس را بل هي حزينة  

( فأمنت بقوله  17 1صم :  1إسرائيل يعطيك سؤلك) القلب . فقال لها . اذهبي بسالم وإله
وانصرفت إلى منزلها ثم حملت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل الذي تفسيره "سؤال" . 

ألنها قالت "إني من الرب سألت" . ولما فطمته أصعدته إلى بيت الرب كما نذرت ، وقدمته  
يك تصلى إلى الرب ألجل هذا الصبي إلى عالي الكاهن وأعلمته قائلة "أنا المرأة التي وقفت لد

صليت وقد استجاب الرب طلبتي وأعطاني سؤل قلبي . وقد قدمته للرب لي و  خادما له في 
بيته جميع أيام حياته" . ثم سبحت هللا التسبحة المنسوبة إليها . وعاشت بعد ذلك مرضية  

 . آمين .  هلل وتنيحت بسالم . صالتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا
 إستشهاد العذارى الخمسين وأمهن صوفيا هاتور 10

في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسات الطاهرات ، والعذارى الراهبات الخمسو  وأمهن  
صوفية ، هؤالء القديسات كن من بالد مختلفة ، وقد جمعتهن المحبة اإللهية والسيرة 

ديسة صوفية رئيسة هذا الدير مملوءة من  النس ية ، فاقمن بدير للعذارى بالرها ، وكانت الق
كل ح مة ونعمة ، فربتهن تربية روحانية حتى صر  كمالئكة هللا على األرض ، مداومات  
على األصوام والصلوات والقراءة في الكتب اإللهية وأخبار الرهبا  ، وكا  منهن من أقامت 

بتة اإليما  ، قوية  في الدير سبعين سنة ، ومنهن من هي في ريعا  الشباب ، ولكن ثا
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اليقين ، ولما سمع يوليانوس الملك العاصي إ  سابور ملك الفرس عزم على محاربته ، عبا  
جيشه وسار إليه ، وكانت مدينة الرها في طريقه ، وإذ عبر على دير هؤالء العذارى أمر  

ا ، ونهبوا  الجند بقتل من فيه ونهبه ، فنفذ الجند األمر ، وقطعوا الراهبات بالسيف أربا أرب
كل ما وجدوه ، وقد انتقم هللا من هذا الملك الشرير بطعنه سهم في الحرب من يد فارس ) 

م ، أما العذارى   363قيل انه الشهيد مرقوريوس فخر صريعا عن ظهر جواده ومات سنة 
 فقد نلن إكليل الشهادة ، صالتهم تكو  معنا آمين ، 

 الكبير إجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم
في مثل هذا اليوم اجتمع مجمع مقدس برومية في أيام فكتور بابا رومية وديمتريوس بابا  

اإلس ندرية . وسبب انعقاد هذا المجمع إ  المسيحيين كانوا يحتفلو  بعيد الغطاس ثم 
يصومو  ابتداء من اليوم الذي يليه . ويفطرو  في اليوم الثاني والعشرين من شهر أمشير  

ام يصومو  أسبوع اآلالم ثم يعيدو  عيد القيامة المجيد . ولما قدم القديس . وبعد أي
ديمتريوس بطريركا على كرسي اإلس ندرية ، أنار هللا عقله بالنعمة اإللهية ، فقرا كتب 

الكنيسة وشرح أكثرها . ووضع قواعد حساب األصوام واألعياد المتنقلة التي نحتفل بها إلى 
سخا منها إلى األب فكتور بطريرك رومية واألب م سيموس بطريرك  وقتنا الحاضر . وأرسل ن

أنطاكية واألب أغابيوس أسقف أورشليم . ولما وصلت هذه الرسالة إلى األب فكتور قراها  
فاستحسنها كثيرا وجمع أربعة عشر عالما من أساقفة كرسيه وجماعة من علماء القسوس ،  

وبذلك ترتب الصوم المقدس والفصح المجيد فحصوها فاقروها ونشروها في جميع بالدهم . 
 كما هو اآل  في كنيستنا القبطية األرثوذكسية . إللهنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 إستشهاد القديسة أنسطاسيا كيهك26
م إستشهدت القديسة أنسطاسيا ، وقد ولدت هذه المجاهدة  304في مثل هذا اليوم من سنة  

أب وثني واسمه بريتاسطانوس وأم مسيحية اسمها فالفيا ، م من  275بمدينة رومية سنة 
وهذه كانت قد عمدت ابنتها خفية عن والدها ، ثم ربتها تربية حسنة ، وكانت تغذيها كل يوم  
بالتعاليم المسيحية ، حتى ثبتت فيها ثباتا يعسر معه انتزاعها منها ، ولما بلغت سن الزواج 

ني مثله ، فكانت تصلي إلى السيد المسيح بحرارة  زوجها والدها رغم أرادتها من شاب وث
وتضرع إ  يفرق بينها وبين هذا الشاب البعيد عن اإليما  ، وكانت عند خروجه من البيت  
إلى عمله ، تخرج هي ايضا فتزور المحبوسين في سبيل اإليما  وتخدمهم وتعزيهم ، وتقدم  

لمنزل وجعل عليها حراسا ،  لهم ما يحتاجو  إليه ، ولما عرف زوجها ذلك حبسها في ا
فكانت تداوم على الطلب إلى هللا والتضرع بالب اء واالنسحاق إ  ينقذها من يده ، فاستجاب 

هللا طلبتها وقبل تضرعها وعجل بموته ، وللحال أسرعت في توزيع مالها على المساكين 
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فلورس الحاكم  والمحبوسين من المعترفين والمجاهدين ألجل اإليما  ، ولما وصل خبرها إلى 
استحضرها واستفسر منها عن دينها ، فأقرت انها مسيحية ، فتحدث معها كثيرا ، ووعدها 
بعطايا جزيلة ، محأوال إ  تعدل عن رأيها ، وإذ لم تذعن له عاقبها بعقوبات كثيرة ، ولما 
م حار في آمرها أمر بإغراقها في البحر ، ولكهنا صعدت منه سالمة بعناية الرب ، ولما عل

األمير بذلك أمر با  توثق بين أربعة أوتاد وتضرب ضربا مؤلما ، ثم تطرح في حفرة مملوءة  
نارا ، ففعلوا بها كما أمر حتى أسلمت روحها الطاهرة ، ونالت إكليل الشهادة ، صالتها 

 تكو  معنا آمين . 
 تكريس كنيسة الشهيدين أنبا بيشاي وأنبا بطرس

يسة الشهيدين أنبا بشاي وأنبا بطرس " وفيه أيضا تعيد في مثل هذا اليوم أيضا تكريس كن
الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيدين أنبا بشاي وصديقه أنبا بطرس اللذين إستشهدا في 
اليوم الخامس من شهر بؤ ونه . وذلك أنه بعد انقضاء زما  االضطهاد وتملك اإلمبراطور 

مسقط راس القديس أنبا بشاي في م ا   البار قسطنطين بين المؤمنو  كنيسة بمدينة بوها
منزله وزينوها ب ل حسن وبهاء . وتم تكريسها في مثل هذا اليوم وتوجد حاليا لهما كنيسة  

أثرية في مدينة صدفا التابعة اليبارشية أبو تيج ويوجد جسداهما فيها . كما توجد لهما  
 ربنا المجد دائًما أبديا آمين . كنيسة أخرى في مدينة الزقازيق . بركة صلواتهما فلتكن معنا ول

 تكريس كنيسة القديسة يوليانة الشهيدة
 في مثل هذا اليوم تذكار القديسة يوليانة الشهيدة .

امرأة كانت حاضيرة وقت تعذيب الوالي مركيانوس للقديسية بربارة في عهد الملك م سييميانوس  
حية حين رأت السيييييد المسيييييح  في القر  الثالث الميالدي . تأثرت يوليانا جًدا وآمنت بالمسييييي

 يعزي بربارة ويقويها .
لما علم الوالي مركيانوس بإيمانها أمر بقطع رأسيييها في الثامن من كيهك . وقد ُبنيت كنيسييية  

 فوق موضع جسدها ، ُكرست في السادس والعشرين من شهر كيهك . وأما سيرتهما فهي:
بربارة في عهد الملك م سييميانوس  امرأة كانت حاضيرة وقت تعذيب الوالي مركيانوس للقديسية  

في القر  الثالث الميالدي . تأثرت يوليانا جًدا وآمنت بالمسيييييحية حين رأت السيييييد المسيييييح  
 يعزي بربارة ويقويها .

لما علم الوالي مركيانوس بإيمانها أمر بقطع رأسها في الثامن من كيهك . وقد ُبنيت كنيسة  
عشرين من شهر كيهك . صالتهما تكو  معنا  فوق موضع جسدها ، ُكرست في السادس وال

 ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 نياحة القديسة مريم الحبيسة الناس ة طوبه 24



 األيام )  اليوم الثالثون من شهر طوبة( القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
538 

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة مريم الحبيسة الناس ة . وقد كا  والدها من أشراف مدينة  
فلم تقبل ، ولما توفي والدها اإلس ندرية . وطلبها كثيرو  من أبناء عظماء المدينة للزواج 

وزعت كل ما تركاه لها على الفقراء والمساكين . واحتفظت بجزء يسير منه ، ثم دخلت أحد  
أديرة العذارى التي بظاهر اإلس ندرية ولبست ثوب الرهبنة ، وأجهدت نفسها بعبادات كثيرة 

لشعر . ثم مدة خمس عشرة سنة ، ثم لبست اإلس يم المقدس ، واتخذت لها ثوبا من ا
استأذنت رئيسة الدير ، وحبست نفسها في قاليتها ، وأغلقت بابها عليها ، وفتحت فيها  

طاقة صغيرة 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  

ليل من البقول المبللة . وفي اليوم الحادي عشر من شهر طوبة ، طلبت قليال من على ق
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 

م الرئيسة وبقية األخوات ، وودعتهن على ا  يفتقدنها  األسرار اإللهية ايضا واستدعت األ
بعد ثالثة أيام . فلما كا  اليوم الرابع والعشرو  من شهر طوبة ، افتقدنها فوجدنها قد 
تنيحت بسالم . فحملنها إلى الكنيسة وبعد الصالة عليها وضعنها مع أجساد العذارى 

 القديسات . صالتها تكو  معنا آمين .
 إستشهاد القديس بسادة القس

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس بسادي ، وكا  أبوه من القدس وأمه من اهريت ، ابنة  
أحد كهنة األوثا  . وقد آمنت بالسيد المسيح ، ولما طلب ابن كاهن وثني إ  يتزوج بها .  

في خوف هللا   هربت إلى القيس ، وهناك تزوجت بمزارع ، ورزقهما هللا بسادي هذا ، فربياه
وحفظ الوصايا . ولما بلغ عمره عشرين سنة توفي والده وترك أمواال كثيرة ، فازداد في عمل  
البر والصدقة ، إلى ا  صدر أمر دقلديانوس بعبادة األوثا  . فانزوي هذا القديس في بيته  

وتقدم إلى  مالزما العبادة . فناداه صوت من العالء قائال : لماذا هذا التواني ؟ فقام مسرعا
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 ،  

وكا  السيد المسيح يشفيه من جراحاته ، وقد صنع عدة معجزات . ولما ضجر منه الوالي 
ى الفيوم م بال ، وهناك أقام طفال من الموت ، كا  قد سقط عليه جدار كبير أثناء  أرسله إل

وقوفه بجوار حائط . وسمع به أسقف المدينة فاستحضره ورسمه قسا . وعاد فظهر أمام  
والي الفيوم فعذبه كثيرا ، ثم أرسله إلى اإلس ندرية . وهناك إستشهد ونال إكليل الشهادة . 

وليوس االقفهصي . وكانت أمه حاضرة هناك فسلمه إليها ، وعادت به  فأخذ جسده القديس ي
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إلى بلدها اهريت ، وتلقاه أهلها بالفرح ودفنوه ب رامة وبنوا له كنيسة ، واظهر الرب من  
 جسده عجائب كثيرة . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 نياحة القديسة أكسانى الرومية طوبه 29
هذا اليوم تنيحت القديسة أكسانى ، التي كانت من بنات أشراف رومية وأغنيائها   في مثل

وكانت وحيدة لوالديها ، وقد نشأت من صغرها على مداومة الصوم والصالة وزيارة  
المسجونين والتصدق على المحتاجين . وكانت تزور أديرة العذارى برومية للنسك والعبادة ،  

لى الفقراء والمساكين ، وتكتفي بطعام الراهبات ، وكانت وكانت توزع ما تحضره معها ع
تالزم قراءة أخبار القديسين وتكثر الطلبة إلى هللا ا  يجعل لها نصيبا معهم . وحدث ا  أحد  

وزراء رومية خطبها البنه . فاهتم والدها باألمر كثيرا واحضر لها احسن الثياب وأغلي 
مها إنني بعد ا  يتم زواجي ال يليق بي ا  اذهب األواني . ولما حا  وقت زفافها قالت ال

لزيارة صديقاتي الراهبات ، فاسمحي لي با  اذهب إليهن اآل  ألودعهن . وإذ آذنت لها 
أسرعت فأخذت بعض حليها واثنتين من جواريها وقصدت شاطئ البحر ، وهناك وجدت 

لقديس ابيفانيوس  سفينة متجهة إلى جزيرة قبرص فاستقلتها . وعند وصولها ذهبت إلى ا
وأعلمته بأمرها ، فأشار عليها با  تذهب إلى مدينة اإلس ندرية ، فسافرت إلى هناك حيث 
التقت باألنبا ثاؤفيلس بابا اإلس ندرية الثالث والعشرين ، وأطلعته على رغبتها في الترهب 

الحلي  فوافقها على ذلك وقص شعرها والبسها لباس الرهبنة . ثم باعت كل ما كا  لها من 
والثياب وبنت بثمنه كنيسة على اسم القديس استفانوس رئيس الشمامسة . وأقامت مع  
جماعة من العذارى الراهبات ، أس نهن معها األنبا ثاؤفيلس البطريرك . وقد آخذت في  

ممارسة النسك والجهاد فكانت تعيش على الخبز وقليل من البقول المبللة ولم تذق طعاما 
تنام على األرض . وقد استمرت في جهادها هذا مدة تزيد عن العشرين  مطهيا ، كما كانت 

سنة . ولما تنيحت اظهر هللا آية تدل على مقدار ما حصلت عليه من النعم السمائية ، وذلك 
انه ظهر في السماء في نحو نصف النهار صليب من نور تغلب ضوءه على ضياء الشمس 

ولم يزل ظاهرا إلى ا  تم وضع جسدها مع   ، وحوله دائرة من النجوم مضيئة كإكليل ،
أجساد الراهبات القديسات ثم غاب . فعلم الناس ا  ظهور هذا الصليب كا  إلظهار فضلها 

. وبعد ذلك قصت الجاريتا  على االب البطريرك أمر سيدتهما ، وكيف عاهدتهما على إخفاء  
جد هللا وكتب سيرتها . أمرها ، وا  يدعونها أختهن . فتعجب االب البطريرك من ذلك وم

 صالتها تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 نياحة القديس سرياكوس المجاهد



 األيام )  اليوم الثالثون من شهر طوبة( القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
540 

في هذا اليوم تذكار نياحة القديس سرياكوس المجاهد . صالته تكو  معنا و لربنا المجد 
 دائًما أبدًيا آمين . 

 نياحة القديس أنبا مينا الناسك
( م . إستشهد القديس فيلياس أسقف تمي   310ش ) 26أيضا من سنة في مثل هذا اليوم 

األمديد ) حاليا قرية بمركز السنبالوين محافظة الدقهلية ( . ولد هذا القديس من أسرة 
عريقة في تمي األمديد . وتعلم الفلسفة والعلوم واآلداب ونبغ فيها فعينه اإلمبراطور واليا 

والقداسة التي كا  يعيشها ترك أعمال الوالية ورسم  على منطقته . ونظرا لحياة التقوى 
أسقفا على نفس االيبارشية . فاهتم بالوعظ وتعليم الشعب وافتقاده وقيادته في طريق  

القداسة والثبات على اإليما  في فترة االضطهاد . مضى القديس إلى اإلس ندرية لينال بركة  
بات شهداء اإلس ندرية وكا  يشددهم البابا القديس بطرس خاتم الشهداء فرأى هناك عذا

ويشجعهم فقبض عليه الوالي وأودعه في السجن فأرسل رسالة رعوية إلى شعب ايبارشيته  
يدعوهم أ  يثبتوا على اإليما  ويحتملوا اآلالم من أجل اسم المسيح ومن أجل أ  ينالوا 

على ش ل صليب  الحياة األبدية السعيدة . اقتيد إلى ساحة اإلستشهاد وهناك مد ذراعيه
وصلى بصوت عال ثم ضرب الجند عنقه بحد السيف ونال إكليل الشهادة .بركة صلواته  

 فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
 نياحة القديسة سارة الراهبة برمهات 15

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة المجاهدة سارة الراهبة هذه الناس ة كانت من أهالي 
الصعيد " ، وكا  أبواها مسيحيين غنيين . ولم ي ن لهما ولد سواها . فربياها تربية مسيحية  
، وعلماها القراءة والكتابة . وكانت مداومة على قراءة الكتب الدينية وخصوصا أخبار اآلباء 
الرهبا  . فتأثرت بسيرتهم الصالحة واشتاقت إلى الحياة النس ية . فقصدت أحد األديرة التي 
بالصعيد حيث م ثت فيه سنوات كثيرة تخدم العذارى . ثم لبست زي الرهبنة ، ولبثت تجاهد 
شيطا  الشهوة ثالث عشرة سنة حتى كل الشيطا  منها ، وضجر من ثباتها وطهارتها . 

فقصد إسقاطها في رذيلة الكبرياء فظهر لها وهى قائمة تصلى على سطح قاليتها وقال لها  
لشيطا  " . فأجابته : " أنني امرأة ضعيفة ال أستطيع أ  أغلبك إال : " بشراك فقد غلبت ا

بقوة السيد المسيح " فتوارى من أمامها . ولهذه القديسة أقوال كثيرة نافعة كانت تقولها 
للعذارى . منها قولها : " أنني ال أضع رجلي على درجة السلم إال وأتصور أنني أموت قبل  

عدو باألمل في طول الحياة ، ومنها قولها : " جيد لإلنسا  أ   أ  أرفعها . حتى ال يغرينى ال
يفعل الرحمة ، ولو آلرضاء الناس . فسيأتي وقت تكو  إلرضاء هللا " . ولها أقوال أخرى 

كثيرة مدونه في كتب سير شيوخ الرهبا  . وأقامت هذه القديسة على حافة النهر مدة ستين  
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خاللها حتى انتقلت إلى النعيم الدائم بالغة من سنة تجاهد جهادا عظيما لم يبصرها أحد 
 العمر ثمانين عاما . صالتها تكو  معنا . آمين

 إستشهاد القديس إيلياس اإلهناسى
فى مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديس العظيم إيلياس اإلهناسي نشأ هذا القديس في قرية  

لي إهناسيا الوثني وكا  شابا  قرب إهناس وكا  يعمل فالحا في بساتين األمير كلكيانوس وا
تقيا محبا هلل وله خال يدعي أنبا يعقوب متوحد بالصحراء القريبة من إهناسيا . فكا  يذهب 
اليه إيلياس كثيرا يتعلم منه العبادة والنسك وكا  خاله يوصيه أ  يحفظ نفسه بالطهارة قائال 

يلة وس نت فيه مخافة هللا وكا  أ  الطهارة تجعلنا نتشبه بالمالئكة الروحانيين فنما في الفض
أمينا في كل ما لسيده في حقله وبيته كيوسف الصديق في بيت فوطيفار . فأحبه األمير وكل  

أسرته وكا  يأتي بالفواكه إلى دار األمير فتعلقت به ابنه األمير فصارت تالحقه تريد أ  
دأخل الباب ويهرب   تسقطه معها في الخطية أما هو فعندما شعر بذلك كا  يلقي بالفاكهة

كمن يبتعد من النار وكا  يذهب ويشتكي لخاله يعقوب فكا  يحذره بشدة من االستماع أو 
النظر إليها ولما ظلت الفتاة تطارده بشدة ولبساطته مضى وخصي نفسه لينزع عنها كل أمل  

ومرض بسبب هذا العمل مرضا شديدا ولما علمت الفتاة بذلك اغتاظت جدا وش ته ألبيها  
ائلة أنه مسيحي ويريد االعتداء عليها فغضب األمير واستحضر إيلياس وصار يوبخه ولكنه  ق

اثبت براءته . فطلب منه األمير أ  يذبح لَلوثا  فيعفو عنه فرفض بشدة فصار األمير  
يعذبه بعذابات شديدة والرب يخلصه منه . وأخيرا أمر بقطع رأسه ففرح إيلياس وقال هذه هي  

اطلبها . وطلب من الجنود أ  يمهلوه حتى يصلي وبينما هو يصلي ظهر   الساعة التي كنت
له مالك الرب قائال الرب قد قبل طلبتك وهوذا يوليوس االقفهصي بالقرب منك ي تب سيرتك  

وهو سي فن جسدك ويوصله إلى خالك فيحفظه إلى اليوم الذي يريد الرب ظهوره فيه  
عد ذلك مد عنقه للجنود فقطعوا رأسه ونال وسيظهر الرب من جسدك آيات وعجائب كثيرة ب

إكليل الشهادة وتمت أقوال المالك وبنيت له كنيسة في إهناسيا ووضع جسده فيها وظلت 
هذه الكنيسة قائمة إلى أوائل القر  الثالث عشر ثم اندثرت . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا  

 المجد دائًما أبديا آمين . 
 نياحة القديسة أفروسيني

 هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديسة أفروسيني ، في 
اتسييييم القر  الرابع بهجرة القلوب المؤمنة إلى البراري لتمارس حياة العشييييق اإللهي في أبدع 
صييييييوره ، حيث يرفض المؤمنو  ال حياة الترف فحسييييييب بل وكل ما يم ن أ  يشييييييغلهم عن 

الحياة نجحت بعض الفتيات المشيييييييتاقات   التأمل اإللهي . وإذ انطلق اآلالف يمارسيييييييو  هذه
للحياة النسيييي ية الجادة أ  يختفين في زي رجال ويفقد  بالنسييييك نعومتهن وأنوثتهن ليعشيييين 
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الحياة القاسيييييية بقلب ملتهب حًبا وعاطفة مقدسييييية منطلقة في السيييييماويات . من بين هؤالء  
ضييييييييييا أفروسيييييييييينى  القيديسييييييييييات ميارينيا ، وايالريية ، واثنياسيييييييييييا وأبوليفيارس الخ . . . وأي

Euphrosyne . "التي يلقبها اليونا : "أمنا ، 
جاءت أفروسيييينى ثمرة صيييلوات أحد األباء الرهبا  القديسيييين ، إذ التجأ إليه أبوها بفنوتيوس  
أحد أثرياء اإلسيييي ندرية يطلب منه الصييييالة ليهبه هللا ثمرة مباركة ، وقد اسييييتجاب الرب له ، 

 " ، إذ جاءت بعد شوق طويل لسنوات .فدعاها والدها "أفروسينى" أي "بهجة
نشيأت هذه الفتاة الجميلة بين والدين تقيين وغنيين في نهاية القر  الرابع ، سيخيين جًدا في  

 العطاء ، فالتقطت منهما محبة هللا الفائقة حتى اشتهت تكريس حياتها للعبادة .
ا لشييييياب تقي وغني ، إذ بلغت أفروسييييييني الثامنة عشيييييرة من عمرها ، أراد والداها أ  يزوجه

 وعبًثا تضرعت إليه ليتركها وشأنها ، وراح يعد لها العرس .
 فجأة اختفت الفتاة ، فصار األب يبحث عنها في كل مدينة وقرية فلم يجدها .

انطلقت الفتاة إلى أحد األديرة بعد أ  اختفت في زي الرجال ، والتقت بالرئيس الذي رفض في  
ا من عالميات النعومية والغنى مع الجميال ، لكن تحيت إصيييييييييرارهيا البيدايية قبولهيا لميا رأى عليهي

 قبلها تحت التجربة ، حاسًبا إياها شاًبا مدلاًللن يحتمل الحياة الرهبانية .
طارت الفتاة من الفرح وأخذت تسييييييلك بحياة نسيييييي ية جادة مع عبادة تقوية وسييييييلوك أدهش  

 الجميع 
لكنهيا كتميت مشييييييييياعرهيا ، وكيانيت تلتقي بيه  بعيد فترة زار واليدهيا اليدير ، فعرفتيه أفروسيييييييييينى و 

وترشيده في احتمال اآلالم بفرح . فوجد فيها تعزيته ، لذا صيار ي ثر التردد على الدير بسيببها  
 وهو ال يعلم أنها ابنته .

عاشييت أفروسييينى ثماني عشييرة سيينة كراهب ناسييك ، وإذ مرضييت وأدركت أ  يوم رحيلها حا  
ى عنقها وصار يقبلها ، فعزته وشجعته وأنعشت إيمانه ، كشفت أمرها لوالدها الذي انطرح عل

 ثم رقدت بين يديه .
 تطوبها كنيسة الروم بهذا النشيد العذب:

"لما صيبوِت إلى نيل الحياة العلوية أهملت النعيم األدنى بنشياط ونظمِت ذاتك في سيلك الرجال 
 تنك" .، يا دائمة الذكر ، فإنك قد ازدريت خطيبك الزمني من أجل المسيح خ

نعود إلى والدها الذي تأثر بابنته جًدا ، واشييييييييتاق أ  يلحقها في الحياة المقدسيييييييية في الرب 
مرتفًعا بروح هللا القدوس على جبال الفضيييييييلة . . . إذ باع كل ما يملكه ووزعه على الفقراء 

 والتحق بالدير ليقضي عشر سنوات في قالية إبنته يجاهد بفرح في حياة نس ية جادة .
Butler's Lives of Saints . Jan . 1 
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.صلواتها تكو  معنا ، ولربنا   25األرشمندريت ميشيل عساف: كتاب السنكسار ، أيلول 
 المجد دائًما . آمين . 

 نياحة القديسة براكسيا العذراء برمهات 26
فى مثل هذا اليوم تنيحت القديسييييييية الطوباوية براكسيييييييية العذراء وهذه كانت ابنة لوالدين من  
عظمياء ميدينية روميية ومن عيائلية المليك أنوريوس . وعنيد نيياحية واليدهيا أوصيييييييييى المليك بهيا  
واتفق أ  أتت والدتها الى مصيييييير لتحصيييييييل أجرة األمالك والبسيييييياتين التى تركها لها زوجها 

ها وكا  عمرها وقتئذ تسييييييع سيييييينوات ونزلتا بأحد أديرة العذارى . وكانت  فأحضييييييرت ابنتها مع
راهبات ذلك الديرعلى غاية النسييك والتقشييف فال يأكلن المأكوالت الدسييمة وال زيتا وال فاكهة ، 
وال يذقن خمرا ، وينمن على األرض فأحبت هذه الصييبية الدير واسييتأنسييت بالخادمة التى فيه  

عياهيدينى أنيك ال تتركين هيذا اليدير " فعياهيدتهيا على ذليك ولميا أنهيت    . فقياليت لهيا الخيادمية : "
والدتهيا عملهيا الذي كانت قد أتت ال جليه امتنعيت ابنتهيا عن العودة معهيا قائلية " أنى قد نذرت  
نفسييي للمسيييح وال حاجة بي الى هذا العالم ، ال  عريسييى الحقيقي هو السيييد المسيييح ، . 

زعيت كيل ميالهيا على المسييييييييياكين وأقياميت معهيا في اليدير عيدة فلميا عرفيت واليدتهيا ذليك منهيا و 
سييينوات ثم تنيحت بسيييالم . وسيييمع أنوريوس هذا الخبر فأرسيييل يطلبها . فأجابته قائلة بأنها  
نذرت نفسييييها للسيييييد المسيييييح وال تقدر أ  تخلف نذرها فتعجب الملك من تقواها على صييييغر  

ا زائدا فكانت تصييوم يومين يومين ثم  سيينها وتركها أما هي فسييارت سيييرة فاضييلة وتعبدت تعبد
ثالثة فأربعة فأسيييبوعا وفي صيييوم األربعين لم تكن تأكل شييييئا مطبوخا . فحسيييدها الشييييطا  
وضيربها في رجلها ضيربة آلمتها زمانا طويال إلى أ  تحنن الرب عليها وشيفاها وقد أنعم الرب 

رئيسييية لطاعتها العظيمة  عليها بموهبة شيييفاء المرضيييى . وكانت محبوبة من األخوات واآلم ال
 لهن . 

وفى إحدى الليالي رأت الرئيسية أكاليل معدة . فسيألت لمن هذه ؟ فقيل لها : " البنتك بركسيية  
" وهى سيتجيء الينا بعد قليل " وقصيت األم الرؤيا على األخوات وأوصيتهن أال يعلمن براكسيية  
بها . ولما حانت أيامها لتترك هذا العالم اعترتها حمى بسيييييييطة فاجتمع عندها األم واألخوات  

 الخادمة وطلبن منها أ  تذكرهن أمام العرش اإللهي ثم تنيحت بسالم . و 
ثم تنيحت بعدها الخادمة صديقتها وبعدها بقليل مرضت األم فجمعت األخوات وقالت لهن " 

تدبر  في من تقمنها علي ن الني ذاهبة إلى الرب " وفي صباح اليوم التالي افتقدنها فوجد  
 تكو  معنا . آمين . .  أنها قد تنيحت . صالة الجميع
 104نياحة البابا بطرس السادس ال
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في سيينة    104فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسيية تذكار نياحة البابا بطرس السييادس البطريرك 
م ( وكيا  هيذا األب الطوبياوى والمالك الروحيانى ابنيا  1726أبرييل سييييييييينية    2ش )    1442

وط فربياه أحسيييين تربية وثقفاه بالعلوم ألبوين مسيييييحيين طاهرين من المدينة المحبة هلل أسييييي
واآلداب الكنسيييية حتى برع فيها. وكا  اسيييمه مرجا  ولكنه اشيييتهر باسيييم بطرس االسييييوطى  
فيما بعد وكانت نعمة هللا حالة عليه من صيغره فلما بلغ أشيده زهد العالم وكل ما فيه واشيتاق  

عربة فم ث فيه وترهب ولبس  إلى سيرة الرهبنة. فمضى إلى دير القديس العظيم أنطونيوس بال
الزي الرهباني وأجهد نفسيييييييه في العبادة ولما نجح في الفضييييييييلة والحياة النسييييييي ية والطهارة 
والتواضيع أختاره اآلباء الرهبا  قسيا. فأخذوه رغم إرادته وقاموا به إلى مصير ورسيم قسيا على 

 با يؤانس الطوخي دير القديس العظيم أنبا بوال أول السواح، هو وكهنة آخرو  من يد البا
( في بيعة السييييييدة العذراء بحارة الروم فزاد في الفضييييييلة وشييييياع ذكره بين    103البطريرك ) 

الناس ولما تنيح البابا يؤانس المذكور وخال الكرسيييييييى بعده مدة شيييييييهرين وسيييييييتة أيام لبثوا  
هم في  يبحثو  عمن يصييلح لهذه الرتبة الجليلة فأختاروا بعض الكهنة والرهبا  وكتبوا أسييماء

وريقات وضعوها على المذبح وأقاموا القداس. وفي ثالث يوم وقعت القرعة على هذا األب بعد  
الطلبة والتضييييييرع إلى هللا أ  يقيم لهم المختار من عنده . فتحققوا بذلك أنه مختار من هللا . 

  21ش )   1434مسييييرى سيييينة    17ورسييييم بطريركا على الكرسييييى المرقسييييى في يوم األحد 
م ( في بيعة الشيهيد مرقوريوس أبى سييفين بمصير القديمة وكا  فرح    1718أغسيطس سينة  

عظيم بإقامته . وحضير رسيامته الشيعب المسييحي وبعض من اإلفرنج والروم واألرمن وطائفة  
 من العس ر . 

ثم بعد ذلك مضييى إلى بالد الوجه البحري وافتقد الكنائس ووصييل اإلسيي ندرية لزيارة بيعة مار  
ش واهتم هناك بإصيييالحات معمارية دأخل   1438برمودة سييينة    11ا في  مرقس اإلنجيلى له

الكنيسيية وقبل الرأس المقدسيية الطاهرة . ولما أراد الرجوع علم أ  جماعة باإلسيي ندرية تكلموا  
على الرأس المقيدسييييييييية فأخفياها في الدير من ذلك الوقت . ثم قدم قنيديال من الفضييييييييية هدية  

بحجاب له طاقات تطل على الداخل ومضيييييييى آلي   وأسيييييييرجه على قبر البشيييييييير . كما أحاطه
الوجهين البحري والقبلي وفرح به أهل كوره مصييييييييير وفى أيام هذا البابا حضييييييييير جماعة من  
الكهنة والشيييمامسييية من قبل سيييلطا  أثيوبيا ومعهم هدايا فاخرة مع مرسيييوم من الملك يطلب  

اخنة في القاهرة وباقي  مطرانا فتشيييييييياور في األمر مع المعلم لطف هللا أبو يوسييييييييف كبير األر 
أراخنةنة الشيعب على أبينا الم رم خرسيتوذلو أسيقف القدس الشيريف فامسي وه ورسيموه مطرانا  
النه كا  خبيرا كامال ومعلما عالما وحبرا فاضييييييييال فمضييييييييوا به فرحين مسييييييييرورين . ودعى  

م ورسيييييييم األنبا    1742م إلى   1720خرسيييييييتوذلو الثالث وتولى هذه االبرشيييييييية من سييييييينة  
يوس أسييقفا على أورشييليم وقد شيييدت في مدة رئاسيية هذا البابا كنائس كثيرة وكرسييت  أثناسيي
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بييده المبياركية ومن بينهيا كنيسييييييييية دير العيدويية على البحر جهية المعيادى التى جيددهيا المعلم 
مرقورة الشيييييهير بديك أبيض وكنيسييييية المالك ميخائيل القبلي بجهة بابلو  وكنيسييييية مارمينا  

مصر عمرهما الثرى الشهير واالرخن الكبير المعلم لطف هللا يوسف من  العجايبى بفم الخليج ب
جيبه الخاص. وبسيييييبب هذا التجديد غرمه الوزير أربعين كيسيييييا من المال دفعها له من ماله  
كما قام هذا المحسيييييين الكريم أثناء نظارته على دير القديس أنطونيوس ببناء كنيسيييييية آبائنا  

بالدير المذكور ألنه كا  مملوءا غيرة واهتماما بشيئو     الرسيل وكرسيها مع كنيسية أنبا مرقس
أمته وكنيسييته القبطية وقام أيضييا بتحمل مصيياريف حفلة إقامة تنصيييب البطريرك على نفقته  
الخاصية وانقضيت أياما هذا البابا في هدوء واطمئنا  وكا  يعمل على تنفيذ القوانين الكنسيية  

ى الوالى ابن ايواز وباحث علماء اإلسييييالم فأبطل الطالق آلي سييييبب ومضييييى لهذا الغرض إل
فكتبوا له فتاوى وفرمانا من الوزير بأ  عدم الطالق ال يسيييرى إال على الدين المسييييحي دو   
غيره وانه ليس ألحد أ  يعارضيييه في أح امه فأمر الكهنة أ  ال يعقدوا زواجا إال على يده في  

تزوج غيرهيا بيدو  علميه فيأمر  قاليتيه بعيدميا اعترضيييييييييه رجيل ابن قسييييييييييس كيا  طلق امرأتيه و 
بإحضيياره فيفصييل بينهما فأبى ولم يحضيير فحرمه هو وزوجته وأبيه القمص فمات هذا الرجل 
 بعد أ  تهرأ فمه وذاب لسانه وسقطت إسنانه . أما أباه فاستغفر وأخذ الحل من البابا ومات. 

  26وتنيح فى يوم  رعى هذا البابا رعية المسيح رعاية صالحة . ولما أكمل سعيه مرض قليال  
ش في الصييييوم الكبير ووضييييع جسييييده في مقبرة اآلباء البطاركة ببيعة    1442برمهات سيييينة  

أشيهر    7سينوات و 7الشيهيد مرقوريوس أبى سييفين بمصير القديمة . وأقام على الكرسيى مدة  
يوًما . وكا  عمره سيييتة وأربعين سييينة تقريبا وعاصييير السيييلطا  احمد الثالث العثماني    11و 

 لكرسى بعده تسعة أشهر واحد عشر يوًما . وخال ا
وفي سنة نياحة هذا البابا وقع وباء الطاعو  فى البالد مع قحط شديد وتنيح قسوس 

كثيرو  وأساقفة ووقع الموت على الناس من اإلس ندرية إلى أسوا  واضطر الناس إلى ترك 
تلفت زراعة القمح  الزرع حتى صاروا يدفنو  في الحصر من قلة األكفا  . وفي تلك السنة

في وادي النيل ولم يسد حاجة البالد ووقع القحط والغالء ، لطف هللا بعباده ونفعنا ببركات  
 وصلوات المثلث الرحمة البابا البطريرك بطرس االسيوطى . ولربنا المجد دائًما . آمين

 ظهور الرب لتوما برموده 6
لتوما الرسول , في اليوم الثامن من القيامة في هذا اليوم تذكار ظهور الرب يسوع له المجد 

المجيدة وذلك كما يقول الكتاب " وبعد ثمانية أيام كا  تالميذه أيضا دأخال و توما معهم .  
فجاء يسوع واألبواب مغلقة ، ووقف في الوسط وقال : سالم لكم . ثم قال لتوما هات إصبعك 

ن غير مؤمن بل مؤمنا . أجاب توما  إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي وال تك
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وقال له : ربي والهي . قال له يسوع ألنك رأيتني يا توما آمنت طوبى للذين آمنوا ولم يروا " 
( فالقديس توما عندما وضع يده في جنب الرب كادت تحترق يده من   29 -  26:   20)يو 

ة هذا الرسول تكو   نار الالهوت . وعندما اعترف بألوهيته برئت من ألم االحتراق . صال
 معنا . آمين 

 نياحة مريم المصرية السائحة
م ( تنيحت القديسة السائحة مريم القبطية . وقد  421ش )  137في مثل هذا اليوم من سنة  

م ( من أبوين مسيحيين . ولما بلغت اثنتي  345ش )  61ولدت بمدينة اإلس ندرية نحو سنة  
وشييركا فاصييطاد بها نفوسييا كثيرة ال تحصيي   عشييرة سيينة خدعها عدو البشيير . فجعلها له فخا

وم ثت على هذه الحال اآلثمة سيييييبعة عشييييير عاما حتى أدركتها محبة هللا فرأت قوما ذاهبين  
إلى بيت المقدس فسيييييافرت معهم وإذ لم ي ن معها أجرة سيييييفرها ، أسيييييلمت ذاتها ألصيييييحاب 

ولما أرادت الدخول السييفينة حتى وصييلت إلى بيت المقدس وهناك أيضييا كانت تأتي هذا اآلثم  
من باب كنيسيييييييية القيامة شييييييييعرت بقوة خفية جذبها من الخلف . وكانت كلما أرادت الدخول 
تشيييييعر بمن يمنعها وللحال تحققت أ  ذلك لسيييييبب نجاسيييييتها . فرفعت عينيها وهي منكسيييييرة  
القلب وب ت مستشفعة بالسيدة العذراء وسألتها بدموع حارة أ  تتشفع فيها لدي ابنها الحبيب  

م تشجعت وأرادت الدخول مع الداخلين فلم تجد ممانعة فدخلت مع الساجدين وصلت إلى هللا  ث
 طالبة أ  يرشدها إلى ما يرضيه . 

ثم وقفت أمام أيقونة العذراء البتول الزكية وتوسيلت إليها بحرارة أ  ترشيدها إلى حيث خالص 
  تجدين راحة وطمأنينة " نفسيييييها . فأتاها صيييييوت من ناحية األيقونة يقول : إذا عبرت األرد

فنهضيييت مسيييرعة وخرجت من سييياحة القيامة . وفي الطريق قابلها إنسيييا  . وأعطاها ثالثة  
دراهم من الفضييييية ابتاعت بها ثالثة أرغفة من الخبز ثم عبرت نهر األرد  إلى البرية وم ثت  

عنه    بها سيييبعا وأربعين سييينة منها سيييبع عشيييرة سييينة وهي تقاتل العدو ضيييد اآلثم الذي تابت
حتى تغلبت بنعمة هللا وكانت تقتات طول هذه المدة بالحشيييييييييائش وفي السييييييييينة الخامسييييييييية  
واألربعين لسيياحتها خرج القديس زوسييما القس إلى البرية حسيب عادة الرهبا  هناك في مدة  
صيييوم األربعين المقدسييية لَلختالء والتنسيييك . وبينما هو يسيييير في البيداء رأى هذه القديسييية  

خياال وصلى إلى هللا أ  ي شف له أمر هذا الخيال . فألهمه أنه إنسا  . فأراد عن بعد فظنها  
اللحياق به فكيا  يهرب أمامه ولميا رأت أنه لم ي ف عن تعقبهيا نادته من وراء أكمية قائلية : يا 
زوسييما . ا  شيئت أ  تخاطبني فارم شييئا أسيتتر به ألني عارية . فتعجب إذ دعته باسيمه . 

رت به فجاءت إليه وبعد السيييالم والمطانيات سيييألته أ  يصيييلي عليها ألنه  ورمي لها ما اسيييتت
كا  كاهنا واسيييتوضيييحها عن سييييرتها . فقصيييت عليه جميع ما جرى لها من أول عمرها إلى 
 ذلك الوقت . ثم التمست منه أ  يحضر معه في العام القادم القربا  المقدس لينأولها منه . 
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لها من السرائر اإللهية ثم قدم لها ما معه من التمر  وفي العام التالي حضر إليها وناو 
والعدس فتنأولت بعض حبات من العدس المبلول , وسألته أ  يعود في العام المقبل وحضر  
إليها في الميعاد فوجدها قد تنيحت ورأى أسدا واقفا بجوارها . وعند رأسها م توب : " ادفن 

عجب من الكتابة ومن األسد . وفيما هو مفكر  مريم المس ينة في التراب الذي منه أخذت " فت
كيف يحفر األرض لمواراتها تقدم األسد وحفر األرض بمخالبه فصلى األب عليها ودفنها . ثم  
عاد إلى ديره وأخبر الرهبا  بسيرة هذه القديسة فازدادوا ثباتا في المراحم اإللهية وتقدما في  

سنة . صالتها تكو  معنا ولربنا المجد السيرة الروحية وكانت سنو حياتها ستا وسبعين 
 دائًما . آمين 

 إستشهاد أغابى وإيرينى وصوفيا برموده 8
في مثل هذا اليوم إستشهدت العذارى القديسات أغابى وإيريني وصوفية . وهؤالء كن من 

أهل تسالونيقية ، وكن عابدات للمسيح عن آبائهن ثم أختر  عيشة البتولية واتفقن على  
لفضيلة وكن مداومات على االصوام المتواصلة والصلوات الكثيرة مترددات على  السلوك في ا

أديرة العذارى متنس ات مع الراهبات . فلما تملك م سيميانوس الكافر )نحو أوأخر القر  
الثالث ( وأثار عبادة األصنام وسفك دماء كثيرين من المسيحيين خافت القديسات وهربن إلى 

مداومات على نس هن وعبادتهن وكانت هناك امرأة عجوز مسيحية   الجبل وأختبأ  في مغارة
تفتقدهن ب ل ما يحتجنه كل أسبوع وتبيع ما يعملنه بأيديهن وتتصدق عنهن بما يفضل . 

وحدث أ  رأى أحد األشرار كثرة خروج هذه العجوز إلى الجبل . فتبعها عن بعد إلى أ  عرف 
راه عند عودتها ، وكا  يظن أنها تخبئ أشياء ثمينة  المغارة التي تدخل إليها فأختبأ حتى ال ت

فلما خرجت من المغارة وابتعدت عنها دخل إليها فوجد الجواهر النفيسة عرائس المسيح وهن  
قائمات يصلين فربطهن وجذبهن وأحضرهن إلى والي تسالونيقية . فسألهن عن أيمانهن  

ن وعذبهن كثيرا ثم طرحهن في  فأقرر  أنهن مسيحيات عابدات للمصلوب فحنق الوالي عليه
 النار فأسلمن أرواحهن ونلن إكليل الشهادة . صالتهن تكو  معنا . آمين

 شهيد على يد ملك الفرس 150إستشهاد 
في مثل هذا اليوم تذكار حادثة إستشهاد مائة وخمسين من المؤمنين قتلوا في ساعة واحدة 

بالد المسيحيين المتأخمة لحدود بالده  بيد ملك الفرس وذلك أ  هذا الملك كا  قد أغار على 
وسبي منهم كثيرين . ولما لم يطيعوه ليعبدوا الشمس والكواكب أمر بقطع رؤوسهم . فنالوا 

 أكاليل الشهادة . صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 نياحة القديسة ثيؤدورة برموده 11
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الطاهرة األم ثيؤدورة . هذه القديسة كانت ابنة وحيدة في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة 
لوالدين من أغنياء اإلس ندرية المسيحيين . فأحبا أ  يزوجاها فأحضرا لها الكثير من الحلي 
والمالبس الغالية . فلم تقبل هذه القديسة ذلك ألنها كانت تميل بقلبها إلى عبادة هللا والجهاد 

ه لها والداها وفرقت منه على المساكين ثم بنت كنيسة  من أجل اسمه . وباعت كل ما أحضر 
خارج اإلس ندرية من الجهة الغربية وبعد ذلك قصدت األب القديس أثناسيوس الرسولي )في  
القر  الرابع المسيحي( فقص شعرها ورهبنها خارج اإلس ندرية فتنس ت نس ا زائدا وجاهدت 

هية وا  تميز المالئكة من الشياطين جهادا روحيا حتى استحقت أ  تنظر اإلعالنات اإلل
وتعرف األفكار وكا  البابا أثناسيوس يفتقدها كثيرا بتعاليمه حتى أنه لما نفي كا  ي اتبها  

من منفاه بالعظات المفيدة فثبتت في جهادها إلى آخر أيامها وعاصرت خمسة بطاركة وهم  
أقواال كثيرة نافعة  ألكسندروس وأثناسيوس و بطرس وتيموثاؤس وثاؤفيلس . وقد وضعت 

بعضها بالنعمة التي كانت فيها والبعض األخر مما تعلمته من أولئك اآلباء ، وسئلت مرة " 
إذا تحدث إنسا  مع آخر حديثا رديئا هل يقول له : اس ت أو ينتهره أو يميل عنه بسمعه ؟  

أ  تقول  " فأجابت قائلة : "ما أنك إذا وضعت أمامك أطعمة كثيرة جيدة وردية ال يم نك 
لواضعها ارفع هذا أو ذاك ألنه مضر بي . بل تتركها وتأكل ما يطيب لنفسك . ه ذا ال يجب 
أ  يقال شيء لمن يحادث غيره بحديث رديء بل ي في اإلنسا  أ  ال يدع سمعه يتلذذ بما  

سمع" . وسئلت أيضا : بماذا يغلب اإلنسا  عدوه الشيطا  ؟ فقالت " بالصوم والصالة 
ولما أكملت جهادها تنيحت بسالم ، بالغة من العمر مائة سنة . صالتها تكو  واألتضاع" 
 معنا . آمين 

 تذكار أنبا يوحنا أسقف غزة
في هذا اليوم تذكار نياحة أنبا يوحنا أسقف غزة شفاعته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . 

 آمين 
 إستشهاد القديسة سارة وولديها برموده 25

سيتشيهدت القديسية سيارة وولداها وهذه كانت من أهل أنطاكية زوجة لرجل في مثل هذا اليوم إ
اسييييمه سييييقراطس أحد قواد دقلديانوس . وكا  هذا القائد قد ترك دينه المسيييييحي تملقا للملك 
وكا  يتظاهر أمام زوجته بأنه إنما فعل هذا خوفا من الملك . ورزقها هللا ولدين فلم تسيييييتطع  

المليك ومن زوجهيا . فيأخيذتهميا وسيييييييييافرت إلى اإلسييييييييي نيدريية   أ  تعميدهميا بيأنطياكيية خوفيا من
لتعمدهما هناك . فأراد هللا أ  يظهر عظم أمانتها منفعة لَلجيال المقبلة فأهاج رياحا شيييييديدة  
كادت تغرق المركب . فخافت المرأة أ  يموت ولداها بغير عماد . فصييييييلت صييييييالة طويلة ثم  
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جبيني ولديها وقلبهما ثم غطسيييتهما في    شيييرطت ثديها اليمين وأخذت من الدم وصيييلبت على
 البحر ثالث مرات باسم اآلب واالبن والروح القدس 

وبعد ذلك سيييي تت الرياح وهدأ البحر وسييييارت المركب ولدي وصييييولها إلى اإلسيييي ندرية دخلت 
الكنيسييييية وقدمت ولديها للبابا بطرس خاتم الشيييييهداء ليعمدهما مع أطفال المدينة . فلما أخذ 

هميا جميد مياء المعموديية كيالحجر . فتعجيب البيابيا من ذليك فيأخيذ الوليدين مرة  الوليدين ليعميد
ثانية فتجمد الماء ثانية . وه ذا إلى ثالث مرات فاسيييييتغرب البابا واسيييييتخبر من والدتهما عن 
اآلمر . فعرفتييه بمييا جرى لهييا في البحر ومييا عملتييه لولييديهييا فمجييد هللا قييائال : " حقييا أنهييا  

 معمودية واحدة " 
عادت المرأة إلى أنطاكية أنكر عليها زوجها ما فعلته وأخبر الملك بذلك فاسيييييييتحضيييييييرها   ولما

ووبخها قائال : " لماذا ذهبت إلى اإلسيي ندرية لتزني مع النصييارى ؟ " فأجابته القديسيية : " أ  
النصييييارى ال يزنو  وال يعبدو  األصيييينام ومهما أردت بعد هذا فافعله وسييييوف ال تسييييمع مني  

فقال لها : " عرفيني ماذا عملت باإلسيي ندرية " فلم تجبه . فأمر بشييد يديها إلى كلمة أخرى " 
خلفها ووضيييييع ولديها على بطنها ثم حرقها بالنار فحولت وجهها إلى الشيييييرق وصيييييلت . ثم  

 أسلمت روحها الطاهرة مع ولديها . ونالوا جميعا إكليل الشهادة . 
 صالتهم تكو  معنا . آمين 

 ببنوده المتوحدتذكار القديس 
في هيذا اليوم نحتفيل بتيذكيار القيديس ببنوده المتوحيد والقيديس ثياؤذورس العيابيد وميائية شيييييييييهيد  

 إستشهدوا جميعا ببالد العجم . 
 صلواتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 إستشهاد القديسة أفرونية الناس ة أبيب 1
عذراء أفرونية . هذه القديسة كانت لها خالة في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة الناس ة ال

تسمى أوريانة رئيسة على دير كا  موجودا بين النهرين فيه خمسو  عذراء فربتها بخوف  
هللا وعلمتها قراءة الكتب اإللهية . فنذرت نفسها للسيد المسيح وجاهدت الجهاد الحسن 

دقلديانوس أمره بعبادة بالنسك والصوم يومين يومين والصالة بغير انقطاع ولما أصدر 
األوثا  وإستشهد كثيرو  من المسيحيين على يديه سمعت العذارى بذلك فخفن وخرجن من 
الدير وأختبأ  . ولم يبق فيه إال القديسة أفرونية وأخت أخرى والرئيسة . ولما كا  الغد أتى  

ذوني أنا واتركوا  رسل الملك إلى الدير وقبضوا على الرئيسة وأهانوها . فقالت لهم أفرونية "خ
هذه العجوز" . فأخذوها هي أيضا مقيدة بالحبال إلى الوالي وكا  عمرها في ذاك الوقت  

عشرين سنة وكانت جميلة المنظر وكانت اآلم تتبعها فعرض عليها الوالي عبادة األوثا   
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ووعدها بوعود كثيرة فلم تقبل فأمر بضربها بالعصي ثم أمر بتمزيق ثوبها . فصرخت فيه  
م قائلة : " يشقك الرب أيها الوحش المفترس ألنك تقصد التشهير بهذه الصبية اليتيمة "  األ

فاغتاظ وأمر أ  تعصر القديسة أفرونية بالمعصرة ويمشط جسدها بأمشاط من حديد إلى أ   
تهرأ لحمها فكانت تصلي إلى الرب طالبة منه المعونة ثم قطع لسانها وقلع إسنانها وكا  

صبرها . ,أخيرا أمر بذبحها فنالت إكليل الشهادة فأخذ أحد األتقياء جسدها الرب يقويها وي
 ولفه بلفائف غالية ووضعه في صندوق مذهب صالتها تكو  معنا . آمين 

 نياحة القديس بيوخا و بناين الكاهنين
في مثل هذا اليوم تنيح القديسييييا  المجاهدا  بيوخا و بناين وكانا كاهنين على كنيسيييية تونة  

من أعمال تندا وكا  أبوهما ناظرا على تلك الكنيسيييييييية وحدث أنه بينما كا  القس بناين  التي 
يقدس على المذبح ، أ  جاءه من يدعوه ليرى أباه الذي يحتضيييييييير في تلك اللحظة . فأجابه  
قائال : " ال اقدر أ  أنزع عني لباس التقديس قبل االنتهاء وأ  كا  الرب يشياء سيأبصيره قبل  

كن إرادة هللا " وه يذا طلبيه أبوه ثالث مرات وهو يجييب بهيذا . ولميا أكميل القيداس وفياتيه وإال فلت
وجد أ  أباه قد تنيح وكانت أواني الكنيسية موضيوعة في م ا  ال يعرفه إال هو فمضيى القس 
بناين إلى برية شييهيت واجتمع بالقديس دانيال قمص البرية وهذا أرشيده باإللهام اإللهي إلى 

 اد وأخرجها . وسار هذا  القديسا  سيرة فاضلة كاملة حتى تنيحا بسالم . م ا  األواني فع
 صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 تكريس كنيسة الشهيد مار مينا بجبل أبنوب
في هذا اليوم نعيد بتذكار تدشييين كنيسيية الشييهيد مار مينا الكائنة بديره ، والتي دشيينها البابا 

لي . وال يزال يحتفل دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب سيينويا يهذة المناسييبة  أثناسيييوس الرسييو 
 ويستمر إلى صوم العذراء . 

 صلوات القديس مار مينا تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 إستشهاد القديسة أوفيمية أبيب 17

في مثل هذا اليوم إسييييتشييييهدت القديسيييية أوفيمية . وذلك أنه لما عبر بريسييييقوس أحد نواب  
دقلديانوس ببعض القديسين وكانوا مربوطين بسالسل في رقابهم كالكالب ورأتهم هذه القديسة  
التهبيت جوارحهيا بيالغيرة وتيأثر قلبهيا فب يت ثم لعنيت المليك وأوثيانيه ووبخيت الوالي قيائلية : " ييا  

لب أما تشيفق على هؤالء القوم القديسيين : أو ال تخشيى أ  يهلكك ألههم " فغضيب  قاسيي الق
الوالي وأبلغ أمرها إلى دقلديانوس ، فاسيتحضيرها وسيألها عن معتقدها فأعترفت أنها مسييحية  

 فعذبها بالضرب والحرق حتى أسلمت روحها الطاهرة بيد الرب . 
 صالتها تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 
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 إستشهاد القديستين تكال و مرثا من إسنا
م ( إستشهدت القديستا  تكال و مرثا    303للشهداء )   19في مثل هذا اليوم أيضا من سنة  

من إسيييييينا . وذلك أنه لما ذهب أريانوس والي أنصيييييينا إلى مدينة أر منت هرعت إلى امرأتا  
الي إلى من حوله من أهل أر  اسييمهما تكال و مرثا واعترفتا أمامه بالسيييد المسيييح فالتفت الو 

منت وقال لهم : كيف تقولو  أنه ليس في مدينتكم مسييحي واحد ؟ فأخبروا الوالي أ  هاتين  
 المرأتين من إسنا وليس من أر منت فأمر بقطع رأسيهما بحد السيف ونالتا إكليل الشهادة 

 بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين
 احة القديسة مريم المجدليةني أبيب 28

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسيييية مريم المجدلية ، وهي التي تبعت السيييييد المسيييييح فأخرج  
منها سيييييبعة شيييييياطين ، فخدمته وقت آالمه وصيييييلبه وموته ودفنه وهي التي ب رت مع مريم  

المالك ال  األخرى إلى القبر ورأت الحجر ميدحرجيا والمالك جيالسيييييييييا علييه ولميا خيافتيا قيال لهميا 
  7  -  1:   28تخافا فآني أعلم أنكما تطلبا  يسييوع المصييلوب ليس هو ههنا ألنه قام " )مت 

( . وهي التي ظهر لها المخلص وقال لها : " اذهبي وأعلمي أخوتي وقولي لهم إني أصيييييييعد  
إلى أبي وأبي م والهي أله م " . فأتت وبشيييييرت التالميذ بالقيامة وبعد صيييييعود الرب بقيت في  

التالمييذ ونياليت مواهيب الروح المعزي . فتميت بيذليك نبوة يوئييل النبي القيائلية : " وي و     خيدمية
بعد ذلك أني أسيييي ب روحي على كل بشيييير فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيييييوخ م أحالما ويرى 

( . هذه القديسيييية بشييييرت مع التالميذ وردت نسيييياء كثيرات إلى 28:    2شييييباب م رؤى " )يؤ 
قامها الرسيل شيماسية لتعليم النسياء وللمسياعدة عند تعميدهن . وقد نالها اإليما  بالمسييح وأ

 من اليهود تعييرات وإهانات كثيرة وتنيحت بسالم وهي قائمة بخدمة التالميذ . 
 صالتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة القديسة بائيسة مسرى 2
في مثل هذا اليوم تنيحت القديسيييييية بائيسيييييية . ولدت في منوف من أبوين غنيين تقيين ولما  
توفي والداها جعلت منزلها مأوى للغرباء والمسياكين وصيارت تقبل كل من يقصيدها وتقضيي له  
حاجته حتى نفذ مالها فاجتمع بها قوم أرد ياء السيييرة وحولوا فكرها إلى الخطية فجعلت بيتها  

رة فاتصيل خبرها بشييوخ شييهيت فحزنوا عليها حزنا عظيما واسيتدعوا القديس يوحنا دارا للدعا
القصيييييييييير وكلفوه بياليذهياب إليهيا ليصييييييييينع معهيا رحمية عوض ميا صييييييييينعتيه من الخير معهم  
ومسياعدتها على خالص نفسيها فأطاعهم القديس وسيألهم أ  يسياعدوه بصيلواتهم . ولما أتى 

سيدتك بوجودي " فلما أعلمتها تزينت واستدعته فدخل    إلى حيث تقيم قال للخادمة : " أعلمي
(   4:    23وهو يرتل قائال : إذا سيييييرت في وادي الموت ال أخاف شيييييرا ألنك أنت معي " )مز  
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ولما جلس نظر إليها وقال : " لماذا اسييييتهنت بالسيييييد المسيييييح وأتيت هذا األمر الرديء ؟ " 
حنى رأسيييه وبدأ يب ي فسيييألته : " ما الذي فارتعدت وذاب قلبها من تأثير كالم القديس الذي أ

يب يك ؟ " فأجابها بقوله :" ألني أعاين الشيييييييياطين تلعب على وجهك "فلهذا أنا أب ي عليك " 
فقياليت ليه " " وهيل لي توبية ؟ " فيأجيابهيا بقوليه " نعم ولكن ليس في هيذا الم يا  " فقياليت ليه : " 

ات القريبة من جبل شيييهيت ولما أمسييى  خذني إلى حيث تشيياء " فأخذها إلى أحد أديرة الراهب
الوقت قال لها نامي هنا ، أما هو فقد نام بعيدا عنها ولما وقف يصييييلي صييييالة نصييييف الليل 
رأى عمودا من نور نازال من السيييماء متصيييال باألرض ومالئكة هللا حاملين روح بائيسييية ولما  

 أ  يعرفه أمرها فجاءه  اقترب منها وجدها قد ماتت فسيييجد وصيييلى بحرارة ودموع طالبا إلى هللا
صيوت قائال : " ا  توبتها قد قبلت في اللحظة التي تابت فيها " وبعدها واراها التراب عاد إلى 

 الشيوخ وأعلمهم بما جرى فمجدوا هللا الذي يقبل التائبين ويغفر لهم خطاياهم . 
 صالة هذه القديسة تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 د القديسة يوليطةإستشها مسرى 6
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديسة يوليطة . ولدت بقيصرية القبادوق من أبوين مسيحيين  
غنيين فورثت عنهما أمواال جزيلة فاغتصييبها منها أحد الظالمين بواسييطة شييهود زور أقامهم  

عند  ضييدها بالرشييوة ولما علم أنها تريد إقامة الحجة عليه لتظهر اغتصييابه وكذبه وشييى بها 
والي القبادوق أنها مسييييحية فقالت في نفسيييها أ  األشيييياء الحاضيييرة ليسيييت شييييئا لتعرضيييها  
للضيييييييياع أما األمور المقبلة فا  أنا اقتنيتها فلن ينزعها أحد مني ولما حضيييييييرت أمام الوالي 
اعترفت باسييييييم المسيييييييح فطرحها في النار فأسييييييلمت روحها الطاهرة بيد الرب ونالت عوض  

 الحياة األبدية وقد مدحها القديس باسيليوس الكبير كثيرا .  أمالكها الفانية
 صالتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة القديسة مارينا الناس ة مسرى 15
في هيذا اليوم تعييد الكنيسييييييييية بتيذكيار نيياحية القيديسييييييييية ميارينيا الراهبية . وهى كيانيت ابنية رجيل 
مسيييحي غني جدا وكانت تسييمى مريم فتيتمت من أمها وهي صييغيرة جدا فرباها أبوها وأدبها  
ولما أراد أ  يزوجها ويمضييييييييي هو إلى أحد األديرة قالت له " لماذا يا والدي تخلص نفسييييييييك  

فأجابها ماذا أصييييينع بك وأنت امرأة ؟ " فقالت له انزع عني زي النسييييياء ، وتهلك نفسيييييي ؟ " 
وألبسيني زي الرجال " ونهضيت في الحال وحلقت شيعرها وخلعت مالبسيها ولبسيت زي الرجال . 
فلما رآها أبوها قوية في عزمها مصييييممة على رغبتها وزع كل ماله على الفقراء بعد أ  ابقي  

 رينا بدال من مريم . له منه شيئا يسيرا وأسماها ما
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ثم قصييييد أحد األديرة وسيييي ن في قالية هو وأبنته وقضيييييا عشيييير سيييينوات وهما يجاهدا  في  
العبادة وبعدها تنيح الشيييخ وبقيت القديسيية وحدها فضيياعفت صييلواتها وأصييوامها وزادت في  
نسييييي ها ولم يعلم أحد أنها امرأة بل كانوا يظنو  أ  رقة صيييييوتها إنما هو من شيييييدة نسييييي ها  

هرها في صيييلواتها واتفق أ  رئيس الدير أرسيييلها مع ثالثة من الرهبا  لقضييياء مصيييالح وسييي
الدير فنزلوا في فندق للمبيت وكا  أحد جنود الملك نازال فيه تلك الليلة فأبصيييييير الجندي ابنة  
صييياحب الفندق فاعتدى على عفافها ولقنها بأ  تقول ألبيها " ا  األب مارينا الراهب الشييياب 

ذلك " فلما حملت وعرف أبوها ذلك سألها فقالت " أ  األب مارينا هو الذي فعل    هو الذي فعل
بي هذا الفعل " فغضييييب أبوها لذلك وأتى إلى الدير وبدأ يسييييب الرهبا  ويلعنهم . ولما اجتمع  
به الرئيس طيب خاطره وصييييرفه ثم اسييييتدعى هذه القديسيييية ووبخها كثيرا فب ت عندما وقفت  

ي شييياب وقد أخطأت فاغفر لي يا أبي " فحنق عليها الرئيس وطردها  على الخبر ، وقالت " أن
 من الدير فبقيت على الباب مدة طويلة . 

ولما ولدت أبنه صيياحب الفندق ولدا حمله أبوها إلى القديسيية وطرحه أمامها فأخذته وصييارت  
تنتقل به بين الرعاة وتسييييقيه لبنا . ثم زادت في صييييومها وصييييالتها مدة ثالث سيييينوات وهي  
خارج الدير إلى أ  تحنن عليها الرهبا  وسيييييييألوا رئيسيييييييهم أ  يأذ  بدخولها فقبل سيييييييؤالهم 
وأدخلها الدير بعد أ  وضيع على القديسية قوانين ثقيلة جدا . فصيارت تعمل أعماال شياقة من  

 طهي ونظافة وسقي الماء خارجا عن الفروض الرهبانية والقوانين التي وضعت عليها . 
ب وبعد أ  أكملت القديسييييية مارينا أربعين سييييينة مرضيييييت ثالثة أيام ثم  ولما كبر الصيييييبي تره

تنيحت فأمر الرئيس بنزع مالبسها وألباسها غيرها وحملها إلى موضع الصالة . وعندما نزعوا 
ثيابها وجدوها امرأة فصيييياحوا جميعا قائلين " يارب ارحم " وأعلموا الرئيس فأتى وتعجب وب ى 

صييياحب الفندق وعرفه بأ  الراهب مارينا هو امرأة فذهب إلى   نادما على ما فعل ثم اسيييتدعى
حيث هي وب ى كثيرا وبعد الصيييييييييالة على جثتها تقدموا ليتباركوا منها وكا  بينهم راهب بعين  
واحدة فوضييييع وجهه عليها فأبصيييير للوقت . ولما دفنت أمر هللا شيييييطانا فعذب ابنة صيييياحب  

 برها وأقر االثنا  بذنبهما أمام الجميع . الفندق والجندي صاحبها وأتى بهما إلى حيث ق
 وقد أظهر هللا من جسدها عجائب كثيرة صالتها تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة القديسة إيرينى مسرى 21
في مثيل هيذا اليوم تنيحيت القيديسييييييييية إيريني ) أي السيييييييييالمية ( كيانيت ابنية مليك وثني ييدعى  

ها الطبيعي ، ولمحبة والدها لها بنى لها قصيييييييرا حصيييييييينا لي ينيوس . وكانت فريدة في جمال
وجعل معها ثالث عشيييرة جارية لخدمتها ، والسيييهر على حراسيييتها حفظا لها مما يفسيييد بهاء  
شيييييرف عائلتها , وكا  عمرها وقتئذ سيييييت سييييينوات وقد ترك لها بعض التماثيل لتسيييييجد لها 
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رأت القديسة في رؤيا حمامة وفي  وتعبدها وعين لها شيخا معلما ح يما لتعليمها . وحدث أ  
فمها ورقة زيتو  نزلت ووضييعتها على المائدة أمامها ثم هبط نسيير ومعه إكليل وضييعه على 
المائدة فجزعت من هذه الرؤيا وقصتها على المعلم الذي كا  مسيحيا يي دو  أ  يعرف والدها 

عمودية والنسير هو  ذلك ييييييييييي فأجابها : ا  الحمامة هي تعليم الناموس وورقة الزيتو  هي الم
الغلبة واإلكليل هو مجد القديسيييين والغراب هو الملك والثعبا  هو االضيييطهاد وختم قوله بأنه  

 ال بد لها أ  تجاهد في سبيل اإليما  بالسيد المسيح 
زارهيا أبوهيا ذات يوم وعرض عليهيا الزواج من أحيد أوالد األمراء فطلبيت منيه مهلية ثالثية أييام 

ما تركهيا أبوها دخليت إلى التمياثييل وطلبيت منهيا أ  ترشيييييييييدها إلى ما فيه  لتفكر في األمر . ول
خيرها فلم تجبها فرفعت عينيها إلى السيماء وقالت : يا اله المسييحيين أهدني إلى ما يرضييك  
" . فظهر لها مالك الرب وقال لها : سيييييأتيك غدا أحد تالميذ بولس الرسييييول ويعلمك ما يلزم  

ا القديس تيموثاوس الرسييييييول وعلمها أسييييييرار الديانة وعمدها ولما  ثم يعمدك " وفي الغد أتاه
علم أبوها بذلك اسييييتحضييييرها وإذ تحقق منها اعترافها بالسيييييد المسيييييح أمر بربطها في ذنب  
حصيييييا  جموح ثم أطلقه . غير أ  هللا حفظها فلم ينلها آذى . بل أ  الحصيييييا  نفسيييييه عاد 

فسيييقط ميتا . وبصيييالة ابنته القديسييية قام وقبض بفمه على ذراع والدها وطرحه على األرض 
حييا وآمن هو وامرأتيه وثالثية آالف نفس ونيالوا سييييييييير العمياد المقيدس وقيد شيييييييييرف هللا هيذه 
القديسيييية بصيييينع آيات كثيرة أمام والة وملوك حتى آمن بسييييببها كثيرو  ولما أكملت جهادها 

 تنيحت بسالم . 
 صالتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 لتذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراءا
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله 

 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين .
 

المرتلين، فى وسيط صيبايا ضيارباٍت بالدفوف، فى  ُيبادر الرؤسياء إلى كل  "  -(:25,24:  67مزمور العشيية )مز
 " الكنائس باركوا هللا، والرب من ينابيع إسرائيل. هلليلويا

ه/  ف  ءصد  اط  اق  )وه ا ت اق  ء اًا( ي   اطوالة اط يا   يوا  =  تبادر الرؤسياء إلى كل المرتلين  ز وق اط  دل :
   هون اط دددذ ا  إذ ياوهم فاح ا  اتل ا،  أتون  ؤ / ا ب طرسدددلح  هم متوا طل  هوا اط دددذ ا ، و ء اون  /ذم تاوطوا 

ي ج  إطس  ؤ / ا هل إسددددت ددددذ وا  والحا من هؤال  اط ددددذ ا  طم  كويوا ف  ح ط  خوح مو قعب مو حزن مو صددددغا 
في وسيط الصيبايا وءن هل لسدد  ومخواتذ    يوا صددب    صددغ ااي يسددرع  .  مرتلينشدد عايا من هللا ء  ت لس ع/ذم هل 

 فذا ياتلا فاح ي ب هلل =ضاربات بالدفوف
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إسداائ ل ه  اط /لسد  وي/ هلع إسداائ ل  =  والرب من ينابيع إسيرائيلاط ي   ا  ه ا اط اح   =  في الكنائس باركوا هللا
 ح اطم ر اط ي   ا  ه ا اط اح إش قة طلاو 

 
  -(:13-6:26متإنجيل العشية )

 و فيما كا  يسوع في بيت عنيا في بيت سمعا  االبرص. -6  "
 تقدمت اليه امراة معها قارورة طيب كثير الثمن فس بته على راسه و هو متكئ. -7 
 فلما راى تالميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا االتالف.  -8 
 كا  يم ن ا  يباع هذا الطيب ب ثير و يعطى للفقراء. النه  -9 
 فعلم يسوع و قال لهم لماذا تزعجو  المراة فانها قد عملت بي عمال حسنا.   -10 
 ال  الفقراء مع م في كل حين و اما انا فلست مع م في كل حين.   -11 
 فانها اذ س بت هذا الطيب على جسدي انما فعلت ذلك الجل تكفيني.   -12 
 "الحق اقول لكم حيثما ي رز بهذا االنجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها  -13 

ه/  يا   اب   ايم سدددد كب  اطا ب علس اطرسددددلح  فرا محب اطرسددددلح  سددددكب مغلس    ع/ ه حتس    إي  ل اط  ددددل :
(  ه ه ع    اط/ ج اط  قاوي   6:4ت 2،  ر   مول هوطج الاآلن مسدددددكب سدددددك بً  ووء  إيا ط  ء  حضددددداال )حل ته

 ( 39-35:8ميذ  تاب اطرسلح حتس اطروي )قو
 

من أفواه األطفال والرضيييييعا ، هيأت سيييييبحًا، ألني أرى السيييييموات أعمال يديك،  "   -:(3,2:  8مز)مزمور باكر 
 " القمر والنجوم أنت أسستها. هلليلويا 

س/ ( وط ا بصوقة  12-9ء  ي ذم اءط  ل عا ع اق  اط وث فس/ذا يتااوح ه ا )=  من أفواه األطفال   ز وق ب كا:
ه ه اط/ ور =  ألني أرى السموات أعمال يديك  وص قي   ءط  ل ع    ف ط/ ج اطت ئب  اط  قاوي  ه  ي ج ع دي  

 ص ق طذ  اط  ا اطر توح  اطت  ت قك معر ل هللا وتسباه علس عظرته 
 

  -(:24-15:4يوإنجيل باكر )
 قالت له المراة يا سيد اعطني هذا الماء لكي ال اعطش و ال اتي الى هنا الستقي.   -15  "
 ي زوجك و تعالي الى ههنا.قال لها يسوع اذهبي و ادع  -16 
 اجابت المراة و قالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج.  -17 
 النه كا  لك خمسة ازواج و الذي لك اال  ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق.  -18 
 قالت له المراة يا سيد ارى انك نبي.  -19 
 اورشليم الموضع الذي ينبغي ا  يسجد فيه.  اباؤنا سجدوا في هذا الجبل و انتم تقولو  ا  في -20 
 قال لها يسوع يا امراة صدقيني انه تاتي ساعة ال في هذا الجبل و ال في اورشليم تسجدو  لالب.  -21 
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 انتم تسجدو  لما لستم تعلمو  اما نحن فنسجد لما نعلم ال  الخالص هو من اليهود.  -22 
و لكن تاتي ساعة و هي اال  حين الساجدو  الحقيقيو  يسجدو  لالب بالروح و الحق ال  االب    -23 

 طالب مثل هؤالء الساجدين له.
 " جدواهللا روح و الذين يسجدو  له فبالروح و الحق ينبغي ا  يس -24 

عا طم   اطاب  ع اطسددددد  اي   ويا  ذ  عا اطر   اطا  اط ي   اله )اطاوح اطم ر(  صددددد ق  ل فاح   إي  ل ب كا:
حتس يرتلئ ف/ اح    بيالروح والحقمي يمد ث اطعبد دة   بيالروح والحقحقلم ، وط ا ي/بغ   رد  ءد ل اطاب من يسدددددددددددددد د  

 وتصبح اط/ ج ع قاوي  
 

  -(:21-8:5أفالبولس )
 النكم كنتم قبال ظلمة و اما اال  فنور في الرب اسلكوا كاوالد نور. -8  "
 ال  ثمر الروح هو في كل صالح و بر و حق.  -9 
 مختبرين ما هو مرضي عند الرب.   -10 
 و ال تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها.   -11 
 ح. ال  االمور الحادثة منهم سرا ذكرها ايضا قبي  -12 
 و لكن الكل اذا توبخ يظهر بالنور ال  كل ما اظهر فهو نور.  -13 
 لذلك يقول استيقظ ايها النائم و قم من االموات فيضيء لك المسيح. -14 
 فانظروا كيف تسلكو  بالتدقيق ال كجهالء بل كح ماء.  -15 
 مفتدين الوقت ال  االيام شريرة.  -16 
 من اجل ذلك ال تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب.   -17 
 و ال تس روا بالخمر الذي فيه الخالعة بل امتلئوا بالروح.  -18 
 م لمين بعض م بعضا بمزامير و تسابيح و اغاني روحية مترنمين و مرتلين في قلوب م للرب.   -19 
 لمسيح هلل و االب.شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع ا -20 
 "خاضعين بعض م لبعض في خوف هللا  -21 

سيييروا إذًا كأوالد النور.. ال تشييتركوا في أعمال  لف يتاول ط/ ج ع قاوي   / ور اط  اق  اطاكلر ي؟   اط وطج:
تسيييييي روا  ال )تو/   ا  وي اط ال ( =  الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها.. قم أيها النائم من بين األموات

 .بالخمر.. إمتلئوا بالروح م لمين أنفس م بعض م بعضًا بمزامير وتسابيح وتراتيل.. شاكرين خاضعين
 

 -(:14-5:3بط1الكاثولي و  )
 فانه ه ذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكالت على هللا يزين انفسهن خاضعات لرجالهن.  -5 " 
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اياه سيدها التي صرتن اوالدها صانعات خيرا و غير خائفات خوفا   كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية -6 
 البتة.

كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع االناء النسائي كاالضعف معطين اياهن كرامة   -7 
 كالوارثات ايضا مع م نعمة الحياة لكي ال تعاق صلواتكم.

 ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء. و النهاية كونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد -8 
غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالع س مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي  -9 

 ترثوا بركة.
 ال  من اراد ا  يحب الحياة و يرى اياما صالحة فلي فف لسانه عن الشر و شفتيه ا  تتكلما بالم ر.   -10 
 ير ليطلب السالم و يجد في اثره.ليعرض عن الشر و يصنع الخ -11 
 ال  عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر.  -12 
 فمن يؤذي م ا  كنتم متمثلين بالخير.   -13 
 " و لكن و ا  تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا   -14 

النسييياء القديسيييات المتوكالت على هللا يزين أنفسيييهم خاضيييعات ءن اط  ث عا اط  اق  يسددددرع من   اط   وطلكون:
جميعًا برأٍي واحد.. مشيييتركين في  وعايج ي وسدددد/  هو اطرسددددلح فل/زيا مي سدددد/  ب ط ضدددد ئل م   ه   وي ون    لرجالهن

 و/ذ ا ي ون ع اق  حكلر ي .. اآلالم.. محبين اإلخوة رحومين
 
 

 -(:14-5:21أعاإلبركسيس )
و لكن لما استكملنا االيام خرجنا ذاهبين و هم جميعا يشيعوننا مع النساء و االوالد الى خارج المدينة   -5  " 

 فجثونا على ركبنا على الشاطئ و صلينا. 
 و لما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة و اما هم فرجعوا الى خاصتهم. -6 
سفر في البحر من صور اقبلنا الى بتولمايس فسلمنا على االخوة و م ثنا عندهم يوما و لما اكملنا ال -7 

 واحدا.
ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس و جئنا الى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كا  واحدا من  -8 

 السبعة و اقمنا عنده.
 و كا  لهذا اربع بنات عذارى كن يتنبا . -9 
 ن مقيمو  اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس. و بينما نح  -10 
فجاء الينا و اخذ منطقة بولس و ربط يدي نفسه و رجليه و قال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي    -11 

 له هذه المنطقة ه ذا سيربطه اليهود في اورشليم و يسلمونه الى ايدي االمم.
 و الذين من الم ا  ا  ال يصعد الى اورشليم. فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن  -12 
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فاجاب بولس ماذا تفعلو  تب و  و تكسرو  قلبي الني مستعد ليس ا  اربط فقط بل ا  اموت ايضا   -13 
 في اورشليم الجل اسم الرب يسوع.

 "و لما لم يقنع س تنا قائلين لتكن مشيئة الرب  -14 
مي اط/تل    ضروي  فل/  ه  و ا  = أربع بنات عذارى كن يتنبأ تا  ق عرل ، ه/  يا  ف لبج طه   انها سلج:

اطرؤ   س/ ون ع اق  حكلر ي 



 األيام )  اليوم الثاني من شهر أمشير(القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
559 

                  اليوم الثاني من شهر أمشير
 نياحة األنبا بوال أول السواح

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (7,12: 31مز)
 (30-24:22)لو
 (12,1: 32مز)

 (23-14:25)مت
 (24-7:13)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (14-1:15بط1)
 (21-12:15)أع

 (7,1: 131مز)
 (41-33:9)مر

 
 -(:41-33:9مرإنجيل القداس )

 و جاء الى كفرناحوم و اذ كا  في البيت سالهم بماذا كنتم تتكالمو  فيما بينكم في الطريق.   -33  " 
 فس توا النهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو اعظم.  -34 
 فجلس و نادى االثني عشر و قال لهم اذا اراد احد ا  ي و  اوال في و  اخر الكل و خادما للكل.  -35 
 فاخذ ولدا و اقامه في وسطهم ثم احتضنه و قال لهم.  -36 
 من قبل واحدا من اوالد مثل هذا باسمي يقبلني و من قبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني.  -37 
ائال يا معلم راينا واحدا يخرج شياطين باسمك و هو ليس يتبعنا فمنعناه النه ليس  فاجابه يوحنا ق  -38 

 يتبعنا. 
 فقال يسوع ال تمنعوه النه ليس احد يصنع قوة باسمي و يستطيع سريعا ا  يقول علي شرا.   -39 
 ال  من ليس علينا فهو معنا.  -40 
 " لكم انه ال يضيع اجره ال  من سقاكم كاس ماء باسمي النكم للمسيح فالحق اقول -41 

من أراد أ  ي و   و د ن دقر اطر لص طده . من هو األعظمهو عا حواق اطت   د  فلرد  ه /ذم عا   إي  دل اطمد ار:
طم  ظا باار مخو اءيب  هوال ميه سلص ا عظلرً  إذا إندادي م واطه وي   . أواًل في و  آخر الكل وخادمًا للجميع
عظلرً  ومواًل ع/  هللا و/سدد به ي/زل اطراا ويفلض يذا اط/ ل، هل الصدد ق اط  طم  اءيب  هوال ح ا تاك  ل شددئ صدد ق  

ال  سدددتاق وطأة ء  هال طم  صددد ق  ا وضدددع ي سددده مخ اًا هو اءعظم  واطسددد ئح  ضدددع ي سددده آخا اط ل وهك ا ف ل 
 طم وذهب اطم  ج يوح/  اطمصدددددددد ا وط//ظا   ذا   ن قم  اطسددددددددر   فله  ف طزاه  اطاقلم  هو  ا إكت ددددددددف ت  ه  اط 

، و ا عاح اطا  ب  سددددًو حمً   صدددد ا اءعظم ف  اطسددددر   وعلس اءقض  وال  ط تم هل ف  خلوة  ع اطا  ب  سددددًو
 ف  اطسر    هل إن  وب اءيب  هوال اطلل   مء ث   تً   يضيع أجره
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عبدك، أذكر كهنتك يلبسو  العدل، وأبرارك يبتهجو  من أجل داود    "  -(:7,1:  131مزمور إنجيل القداس )مز
 " يارب داود وكل دعته، كما أقسم الرب ونذر إلله يعقوب. هلليلويا

هؤال  اآلب   ع شدددوا ف  فاح  ا مجل عرل اطرسدددلح )ق زه = أبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك   ز وق اطم ار:
 داود ه/ (

ح  وقاجع إختب قاي اءيب  بروا هؤال  اآلب     يوا ودع   ج ًا علس  ء ل وداع  اطرسل=  أذكر يا رب داود وكل دعته
  ع اطم  ج يوح/  اطمص ا 

 هؤال  اطم  سون ي قوا ي وسذم نطه   موب وتا وا اط  طم = ونذر إلله يعقوب
وه ه ه  اءدق  ف ط ي مءسم هو  ا ي ق ي سه وطلج   كيف حلف للربج  ي ف  طب   ه اوي  =  كما أقسم الرب

ويص ا اطر /س من هؤال  اءهااق صرروا ب  ة من ي/ قوا مي سذم  . كما أقسم للرباطاب ي سه  وتص ا اطعب قة ه ء   
 طلاب وقاجع ءص  اطم  ج يوح/       

 
 أمشير 2   -السنكسار:

 نياحة القديس أنبا بوال أول السواح " 
م تنيح القديس العظيم األنبا بوال أول السواح . كا  هذا القديس من  341م من سنة  في مثل هذا اليو 

اإلس ندرية ، وكا  له أخ يسمي بطرس ، وبعد وفاة والدهما ، شرعا في قسمة الميراث بينهما ، فلما أخذ 
؟ فأجابه  أخوه الجزء األكبر تألم بولس من تصرف أخيه وقال له : لماذا لم تعطني حصتي من ميراث أبى 

ألنك صبي وأخشي إ  تبدده ، أما انا فسأحفظه لك . وإذ لم يتفقا ، مضيا للحاكم ليفصل بينهما . وفيما هما  
ذاهبين ، وجدا جنازة سائرة في الطريق ، فسال بولس أحد المشيعين عن المتوفى ، فقيل له إنه من عظماء  

ر ، وها هم يمضو  به إلى القبر بثوبه فقط . فتنهد  هذه المدينة وأغنيائها ، وهوذا قد ترك غناه وماله الكثي 
القديس وقال في نفسه : ما لي إذ  وأموال هذا العالم الفاني الذي سأتركه وأنا عريا  . ثم التفت إلى أخيه 

وقال له : ارجع بنا يا أخي ، فلست مطالبا إياك بشيء مما لي . وفيما هما عائدين انفصل عنه بولس وسار 
وصل إلى خارج المدينة . فوجد قبرا أقام به ثالثة أيام يصلي إلى السيد المسيح إ  يرشده   في طريقه حتى

إلى ما يرضيه . أما أخوه فانه بحث عنه كثيرا ، وإذ لم يقف له على اثر حز  حزنا عظيما وتأسف على ما  
 فرط منه .  

معه إلى إ  آتى إلى البرية الشرقية  أما القديس بولس فقد أرسل إليه الرب مالكا أخرجه من ذلك الم ا  وسار  
الداخلية ، وهناك أقام سييبعين سيينة لم يعاين أثناءها أحدا . وكا  يلبس ثوبا من ليف ، وكا  الرب يرسييل إليه  
غرابا بنصييف خبزة في كل يوم . ولما أراد الرب إظهار قداسييته وبره ، أرسييل مالكه إلى األب العظيم أنطونيوس  

من سي ن البرية ، وقال له : يوجد في البرية الداخلية إنسيا  ال يسيتحق العالم وطأة ، الذي كا  يظن انه أول 
قدميه ، وبصيييالته ينزل الرب المطر والندي على األرض ، ويأتي بالنيل في حينه . فلما سيييمع أنطونيوس هذا 

ل إليه وسييجد كل  قام لوقته وسييار في البرية الداخلية مسييافة يوم . فارشييده الرب إلى مغارة القديس بولس فدخ
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منهما لآلخر وجلسييا يتحدثا  بعظائم األمور . ولما صييار المسيياء أتى الغراب ومعه خبزة كاملة . فقال القديس 
بولس للقديس أنطونيوس : اآل  قد علمت انك من عبيد هللا . إ  لي اليوم سييييييبعين سيييييينة والرب يرسييييييل لي  

، واال  أسييييييرع واحضيييييير لي الحلة التي أعطاها نصييييييف خبزة كل يوم ، أما اليوم فقد أرسييييييل الرب لك طعامك 
قسيطنطين الملك ألثناسييوس البطريرك . فمضيى إلى البابا أثناسييوس أخذها منه وعاد بها إليه . وفيما هو في  
الطريق رأى نفس القديس األنبا بوال والمالئكة صييييياعدين بها . ولما وصيييييل إلى المغارة وجده قد تنيح ، فقبله  

ة وأخذ الثوب الليف . ولما أراد مواراة جسييده الطاهر تحير كيف يحفر القبر ، وإذا بأسييدين باكيا ثم كفنه بالحل
يدخال  عليه وصييارا يطأطأ  بوجهيهما على جسييد القديس ، ويشيييرا  برأسيييهما كمن يسييتأذناه فيما يعمال  . 

هما . وحينئذ واري فعلم انهما مرسييييال  من قبل الرب ، فحدد لهما مقدار طول الجسييييد وعرضييييه فحفراه بمخالب
القديس أنطونيوس الجسيد المقدس وعاد إلى األب البطريرك واعلمه بذلك ، فأرسيل رجاال ليحملوا الجسيد إليه . 
فقضيييييييوا أياما كثيرة يبحثو  في الجبل فلم يعرفوا له م انا ، حتى ظهر القديس للبطريرك في الرؤيا واعلمه إ  

، فأرسييييل واسييييتحضييييرهم . أما الثوب الليف فكا  يلبسييييه األب الرب لم يشييييأ إظهار جسييييده فال تتعب الرجال  
البطريرك ثالث مرات في السييييينة أثناء التقديس . وفي أحد األيام أراد إ  يعرف الناس مقدار قداسييييية صييييياحبه 
فوضييعه على ميت فقام لوقته . وشيياعت هذه األعجوبة في كل ارض مصيير واإلسيي ندرية . صييالته تكو  معنا  

 " آمين .
 نياحة القديس لونجينوس رئيس دير الزجاج" 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس الطاهر األنبا لونجينوس رئيس دير الزجاج . وكا  من أهل قيليقية . ترهب  
في أحد األديرة التي كا  قد ترهب فيها والده لوقيانوس بعد وفاة زوجته . وحصل بعد نياحة رئيس هذا الدير  

ة القديس لوقيانوس رئيسا عليهم فلم يقبل ، ألنه كا  يبغض مجد العالم وأخذ ابنه ، إ  أراد الرهبا  إقام
لونجينوس وآتى به إلى الشام وأقاما هناك في كنيسة . وقد اظهر هللا فضائلهما بأجراء عدة آيات على 

ير  أيديهما ، وخوفا من مجد العالم ، استأذ  لونجينوس أباه في الذهاب إلى مصر . ولما وصل قصد د
الزجاج غرب اإلس ندرية ، فقبله الرهبا  بفرح ، إلى إ  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  يصنعا  قلوع المراكب ويقتاتا  من عملهما واجري هللا على أيديه

 بسالم ولحقه ابنه بعد ذلك . 
 " بركة صاله هذين القديسين تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

  ن طه مخ إسددره باار ظلم هوال ف    ااث مهله  وف  م /   ذه به طلواط  طلات ر    نياحة األنبا بوال أول السييواح.
فسدددأل طرا؟ فم طوا ءح  عظر   ه ه اطر ي/   فم ل ط/ سددده   ط  إذن وم وال ه ا اط  طم اط  ي  اط ي طه شددد ه  ج/ نة  

سدأتا ه ومي  عاي ن   م إطت   ءخله وء ل طه: إقجع    مخ  فلسد   ا طبً  إ  ك ب دئ  ر  ط    م خاج  ا اطر ي/   
طل اي  اط ددددداقل  اط اخلل   وه/ ك   ن   م  ث من ياشددددد ه اطاب ميا ي هب( من ي هب 3ومقشددددد ه   ك )إذ مخ   صدددددل   

سددد/   وطر  مقاد هللا من  ظذا ء اسدددته مقسدددل طه اءيب  مياوي ور  و  ن  70ُياسدددل طه غااب ه/صدددف خ زة يوث طر ة  



 األيام )  اليوم الثاني من شهر أمشير(القطمارس السنوى الدوار لقراءات 

 

 
562 

اءيب  مياوي ور  ظا ميه مول  ا سددددكا اط اي  وء ل طه اطر ك عا اءيب  هوال اليوج  ف  اط اي  اط اخلل  إيسدددد ن ال  
طأة ء  ه، و/صدددد ته ي/زل اطاب اطراا واط/   علس اءقض، ويأت  ب ط/ ل ف  ح /هال  وطر  جلج  سددددتاق اط  طم و 

 ع اءيب  مياوي ور متس اطغااب ب  زة    ل   فم ل اءيب  هوال اآلن علر  ميك  ا ع    هللا، مسددًا ومحضددا اطال  
ي ج اءيب  هوال واطر ئ   صددددددد ع يا    اطت  معا ه  ءسدددددددا/ا ا اطرلك طلب ب  م / سددددددد ور  وفلر  هو ع ئ  ب طال  قم 

هذ   وطر  وصدل إطس اطرغ قة وج ه ء  ت/لح ف  /ه ب طال  ومخ  اطءوب اطللف  وح ا طه مسد ان ط  فا جسد  اءيب  هوال  
وطم   ءاوا علس اطرك ن   يل  وظذا اطم  ج طلبااياك ومعلره من اطاب ال ياي  من  ظذا جسدددددددددد ه  و  ن اطبااياك 

 ااي ف  اطسددددد/  م /   اطتم  ج  وف  مح  اء  ث مقاد من   اح اط/ ر  م اق ء اسددددد  صددددد حبه    3يلبج  وب اطللف 
 فوض ه علس     فم ث طوءته 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 نياحة القديس العظيم األنبا يؤنس القصير.  بابه 20
 نياحة القديس متى المس ين.  كيهك 7
 نياحة القديس يوحنا كاما.  كيهك25
 نياحة األنبا شنوده رئيس المتوحدين.  أبيب 7
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس يوحنا القصير الشهير بابي يحنس  بابه 20

في مثل هذا اليوم تنيح القديس الضياء العظيم اإليغومانس األنبا يوأنس القصير ، كا  من 
أهل بتسا بصعيد مصر . وكا  وأخ له من أبوين صالحين خائفين من هللا ، غنيين في اإليما  

ره تحول قلبه عن أباطيل العالم وشهواته  واألعمال الصالحة . ولما بلغ يوأنس الثامنة من عم
وأمجاده واشتاق للرهبنة ، فحركته نعمة هللا أ  يمضى إلى برية شيهيت ، وهناك اهتدى إلى  
شيخ قديس مجرب ، يقال له أنبا بمويه من البهنسا وسأله أ  يسمح له باإلقامة عنده فقال  

نا أل  هذه برية متعبة ، والساكنو  له الشيخ مختبرا "يا إبنى ، إنك ال تقدر على اإلقامة مع 
فيها يقتاتو  من عمل أيديهم فضال عن الصوم الكثير والصالة والنوم على األرض والتقشف ،  
فارجع إلى العالم وعش في التقوى" ، فقال له األنبا يوأنس "ال تردني يا أبى من أجل هللا ألني  

أؤمن أ  الرب يطيب قلبك على" .  أتيت ألكو  تحت طاعتك وفى صالتك ، فإذا قبلتني فإني 
ولما كا  من عادة األب بمويه أنه ال يعمل بعجلة ، فقد سأل السيد المسيح أ  ي شف له أمر  
هذا الشاب ، فظهر له مالك الرب قائال: اقبله فإنه سي و  إناء مختارا ، فأدخله األب بمويه  

يام وثالث ليالي ، وعندما  وقص شعر رأسه ، وأخذ ثياب الرهبنة ولبث يصلى عليها ثالثة أ
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ألبسه إياها رأى مالكا يصلب عليها ، وابتدأ القديس يوأنس بنسك عظيم وأعمال فاضلة ، وفى  
أحد األيام أراد األب بمويه أ  يمتحنه فطرده من عنده قائال: ال أقدر أ  أس ن معك ، فأقام 

يقرعه بجريدة نخل ، سبعة أيام خارج باب القالية ، وفى كل يوم كا  يخرج األب بمويه و 
فيسجد له قائال "أخطأت" ، وفى اليوم السابع خرج الشيخ قاصدا الكنيسة ، فرأى سبعة مالئكة  

معهم سبعة أكاليل يضعونها على رأس يوأنس ، ومن ذلك اليوم صار عنده م رما مبجال . 
ذا العود وحدث يوًما أ  األنبا بمويه وجد عودا يلبسا فأعطاه ألنبا يوأنس وقال له: خذ ه

واغرسه واسقه ، فأطاعه وصار يسقيه كل يوم مرتين وكا  الماء يبعد عن س نهما مقدار  
إثنى عشر ميال ، وبعد ثالث سنوات نما العود وصار شجرة مثمرة ، فأخذ الشيخ من الثمرة 
وطاف بها على الشيوخ قائال "خذوا وكلوا من ثمرة الطاعة" ، وال تزال هذه الشجرة باقية في  

 ا  الذي فيه ديره ، ومرض األب بمويه اثنتي عشرة سنة ، وكا  األب يوأنس يخدمه طول  الم
هذه المدة ، ولم يسمع من معلمه في أثنائها قط أنه قصر في خدمته ، أل  القديس بمويه  

كا  شيخا ذا أختبار ، وقد جرب كثيرا وأضناه المرض حتى صار كالعود اليابس لي و  قربانا 
نياحته جمع الشيوخ وأمسك بيد األنبا يوأنس وسلمه لهم قائال "احتفظوا بهذا مختارا ، وعند 

ألنه مالك وليس إنسا " ، وأوصاه أ  يقيم في الم ا  الذي غرس فيه الشجرة ، وبعد هذا 
 أتى أخوه الكبير وترهب عنده وصار هو أيضا راهبا فاضال . 

لما وضع األب البطريرك ثاؤفيلس  ولما صيروا األنبا يوأنس قمصا على كنيسته ، حدث أنه 
يده على رأسه ، أ  أتى صوت من السماء سمعه الحاضرو  قائال "مستحق ، مستحق" ، وقد  
امتاز هذا القديس بأنه كا  وقت خدمة األسرار يعرف من يستحق القربا  ومن ال يستحقه من  

للثالثة فتية   المتقدمين للتنأول ، وكا  األب البطريرك األنبا ثاؤفيلس قد بنى كنيسة
باإلس ندرية ، ورغب إحضار أجسادهم ووضعها فيها ، فاستحضر القديس يوأنس وكلفه  
السفر إلى بابل الكلدانيين وإحضار األجساد المقدسة ، وبعد إحجام كثير قبل القيام بهذه  

المهمة الشاقة ، وخرج من عند البطريرك فحملته سحابة إلى بابل فدخل المدينة وشاهد آثارها 
وأنهارها وقصورها ووجد أجساد القديسين ، ولما شرع في نقلها من م انها ، خرج صوت من  
األجساد المقدسة يقول له: إ  هذه إرادة هللا ، أنهم ال يفارقو  هذا الم ا  إلى يوم القيامة ، 
ولكن ألجل محبة البطريرك ثاؤفيلس وتعبك أيضا ، عليك أ  تعرف البطريرك أ  يجمع الشعب 

كنيسة ويأمر بتعمير القناديل وال يوقدها ، ونحن سنظهر في الكنيسة بعالمة تعرفونها  في ال
في ذلك الحين ، فانصرف عائدا إلى اإلس ندرية ، وعرف البطريرك بما قاله القديسو  ، وقد  

 حدث عندما كا  البطريرك والشعب بالكنيسة أ  القناديل أنارت فجأة فأعطوا المجد هلل . 
ام دخل أحد الرهبا  قالية األنبا يوأنس ، فوجده راقدا ومالئكة يروحو  عليه ، وفى أحد األي

وبعد ذلك أغار البربر على البرية فتركها ، وعندما سئل في ذلك أجاب بأنه لم يتركها خوفا من  
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الموت ولكن لئال يقتله بربري فيذهب إلى الجحيم بسببه ، وأنه ال يريد أ  ي و  في راحة ،  
اب بسببه ، ألنه وا  كا  مقومه في العبادة إال أنه أخوه في الصورة ، ثم قصد وغيره في عذ

جبل األنبا أنطونيوس عند القلزم وس ن بجوار قرية هناك ، فرزقه هللا رجال مؤمنا كا  يخدمه  
، ولما أراد الرب نياحته وإنهاء غربته في هذا العالم ، أرسل إليه قديسيه أبو مقار وأنطونيوس  

ويعرفاه بانتقاله ، فمرض مرضا بسيطا وأرسل الخادم ليأتي له بشيء من القرية وكا   ليعزياه 
ذلك ليلة األحد ، فحضرت المالئكة وجماعة القديسين وتسلموا نفسه الطاهرة وصعدوا بها إلى 
السماء ، وعندما عاد الخادم رأى نفس القديس وجماعة القديسين يحيطو  بها ، والمالئكة  

وفى مقدمة الكل واحد منظره مثل الشمس يرتل ، ودهش الخادم لهذا المنظر  يرتلو  أمامها 
الرائع فأتاه مالك 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  
" ، ولما وصل الخادم إلى المغارة وجد جسد القديس ساجدا إلى األرض ،  أبو جميع الرهبا 

ألنه أسلم روحه في حال سجوده ، فب ى ب اء عظيما ، وأسرع إلى أهل القرية وأعلمهم بما 
حدث ، فحضروا وحملوا جسده المقدس ب رامة عظيمة ، وفى دخوله المدينة أجرى هللا من  

 نا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . جسده عجائب كثيرة . صالته تكو  مع
 نياحة القديس متاؤس الفأخوري بإسنا "متي المس ين"  كيهك 7

في مثل هذا اليوم تنيح القديس متي المس ين " متاؤس الفأخوري "، كا  هذا االب رئيس دير  
جبل أسوا  ، وكا  ذا فضائل عظيمة ، وقد منحه هللا نعمة شفاء المرضى وإخراج الشياطين ،  

فمنها انهم قدموا إليه امرأة بها مرض خفي حار في عالجه األطباء فعلم بالروح حالها ،  
تقر بخطتها أمام الحاضرين ، فاعترفت انها تزوجت بأخوين فاعتراها هذا الداء ،   وأمرها إ 

فصلى القديس من اجلها فبرئت في الحال ، وقد بلغ من فضائل هذا االب إ  الوحوش كانت  
 تأنس إليه ، وتتنأول طعامها من يده ، ولما اكمل سعيه تنيح بسالم . 

 بدًيا آمين . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أ
 إستشهاد القديس بانينا و باناوا

في مثل هذا اليوم أيضا إستشهد القديسا  بانينا وباناوا في عهد اإلمبراطور دقلديانوس . ولد  
القديسا  وتربيا بإحدى القرى القريبة من ملوي واتفقا معا على في األصوام والصلوات 

أى هللا جهادهما ونقاوة قلبيهما أرشدهما إلى والقراءات وأظهرا نبوغا عظيما في العلم . ولما ر 
شيخ ناسك قديس بمنطقة الفيوم فتتلمذا على يديه لمدة ثالث سنوات . ثم اتجها جنوبا إلى  

جبل إبصاي التابع ألخميم حيث كا  يقطن فيه عدد كبير من النساك القديسين . بني النساك 
األسقف القديس بسادة فلما وجده دعاه  كنيسة وأرادوا تدشينها فنزل القديس بانينا يبحث عن 
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فجاء معه إلى الجبل وكرس الكنيسة كما قام برسامة بانينا قسا وباناوا شماسا . أقام الوثنيو   
في جبل أدريبه القريب من سوهاج صنما ضخما وكانوا يقدمو  له الضحايا البشرية فحز   

العالم فأثار الشيطا  الشعب القديسا  على ذلك وصليا إلى هللا لينهي عبادة األوثا  من 
الوثني عليهما لقتلهما لكن هللا حفظهما . ولما جاء الملك م سيميانوس إلى مصر ليشرف  

بنفسه على اضطهاد المسيحيين ذهب اليه كهنة األصنام وش وا له هذين القديسين فطلب أ  
ما بأ  الملك  يقبض عليهما وفي نفس الوقت ظهر مالك الرب للقديسين بانينا وباناوا يخبره 

يطلبهما وأ  األكاليل السماوية قد أعدت لهما . فانطلقا إلى الملك وشهدا أمامه بإيمانهم فأمر  
 بقطع رأسيهما وناال إكليل الشهادة , بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين 

 تذكار تكريس كنيسة القديس أبسخيرو  القليني 
 رو  "األب القوي" القليني . في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس أبسخي

 نشأته 
كلمة "أباسخيرو " أو "أبسخيرو " مشتقة من كلمتين: "أبا " معناها "أب" ، و "سخيرو " 

 "أسشيروس" أو "إس اروس" ، معناها "القوي" .
ُولد بقلين من محافظة كفر الشيخ ، وكا  جندًيا شجاًعا محبوًبا ، له شهرة واسعة وم انة بين  

 ه ، من جنود الفرقة التي كانت بأتريب )بنها( .رفقائه ورؤسائ
 موقفه من منشور دقلديانوس

إذ أصدر دقلديانوس منشوًرا بالذبح لَلوثا  في كل إنحاء اإلمبراطورية ، وإذ أُعلن المنشور  
بين الجند رفض أبسخيرو  التعبد لَلوثا  ، فقام الوالي ولطمه وصار يوبخه ، أما هو فألقى 

 مامه ، للحال أمر الوالي بسجنه .بمنطقة الجندية أ 
كا  للقديس أبسخيرو  أخا  جاءا إليه يب يا  ويستعطفانه ليبخر لَلوثا  ، وإذ لم يستجب  
لدموعهما صار يتبرأ  منه ، أما هو فكا  يحدثهما عن اإليما  بالسيد المسيح . . . . ثم 

 صار يصلي فظهر له مالك يسنده ويشجعه . 
قدم في صباح اليوم التالي للمحاكمة ، وصار الوالي تارة يهدده وأخرى يالطف ، وإذ وجده 
ثابًتا على إيمانه قرر ترحيله إلى أريانا والي أنصنا )قرية الشيخ عبادة تجاه ملوي شرق  

النيل( . قيد أبسخيرو  ورحل مع أربعة من الجنود على مركب متجًها نحو الصعيد . فظهر له  
مسيح وهو في السفينة وحل  قيوده ، وإذ توسل إليه الجنود سمح لهم أ  يقيدوه حتى  السيد ال

 ال يتعرضوا للموت  
 في أسيوط 
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لم يجدوا الوالي في أنصنا إذ عرفوا أنه قد ذهب إلى أسيوط ، فانطلقوا إليه وهناك تعرف  
يعذبهم ، فتعزى أبسخيرو  على جماعة المؤمنين من أسوا  وإسنا كانوا قد ُحملوا إلى أريانا ل

 الكل مًعا .
أخرج القديس روًحا شريًرا كا  يعذب مشير الوالي م سيماس )غالًبا والي أسيوط الذي كا   

برفقة أريانا والي أنصنا( ، فاغتاظ الوالي وأمر بربط القديس في خيل والطواف به في شوارع 
امر الملوك ويقدم المدينة ، ويصيح البعض أمامه ، قائلين: "هذا جزاء من ال يخضع ألو 

 البخور لآللهة" .
م لعذابات كثيرة وكا  الرب يسنده ويقويه . اتهمه أريانوس بالسحر ، فاستدعى ساحًرا   ُقد 

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   7تعذيبه للقديس وأخيًرا قطع رأسه في   تشدد أريانا في
 ألفيوس وأرمانيوس وأركياس و بطرس وقيرايو  . 

 كنيسة القديس أبسخيرو  بالبيهو 
هي كنيسة القديس أبسخيرو  التي كانت بقلين )بمحافظة كفر الشيخ( ، نقلها القديس إلى 

 ت قائمة إلى اليوم .البيهو بمحافظة المنيا بالصعيد ، وال زال
قيل أ  أهل قلين اعتادوا أ  يعينوا ليلة محددة إلقامة عدًدا من الزيجات مًعا ، ربما بسبب 

صعوبة المواصالت في ذلك الوقت ، ولتوافقها بوقت جمع المحاصيل . وفي أحد هذه 
االحتفاالت إذ كا  حوالي مائة شخص مجتمعين في الكنيسة ، كا  عدو الخير قد أثار 

لمضطهدين عليهم ، وكا  المؤمنو  في هذه المدينة يتشفعو  دائما بالقديس أبسخيرو  ا
الذي من بلدتهم . وفي أثناء الليل قبل أ  ينفذ المضطهدو  ما في نيتهم نقلت الكنيسة بمن  
هم فيها إلى البيهو بصعيد مصر . وفي الصباح خرج الناس من الكنيسة ليجدوا أنفسهم في  

 بلد غير بلدهم . 
ظهر لهم القديس دو  أ  يعرفوه ، وسار معهم حتى شاطئ النيل ، وإذ ركبوا سفينة وصلوا  
إلى قلين في يوم واحد عوض ثالثة أيام ، فتعجب صاحب السفينة وآمن بالمسيحية ، وفي  
قلين لم يجدوا الكنيسة ، ال يزال م انها بركة ماء تسمى بحيرة القليني .صالته تكو  معنا 

 دائًما أبدًيا آمين .ولربنا المجد 
 نياحة القديس يوحنا أسقف أرمنت 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس يوحنا أسقف مدينة أرمنت ولد هذا القديس من أبوين وثنين  
كا  والده يعمل نجارا . خرج أخوه الكبير بسنتاؤس ومضى إلى قصر الطود وم ث هناك يقرأ 

م رجع وعلم أخاه يوحنا مبادئ اإليما  ويبحث حتى تأكد من صحة الديانة المسيحية . ث
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المستقيم ثم 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  

رجع إلى مدينته عمد كثيرين  به إلى اإلس ندرية حيث كرسه البابا أسقفا على أرمنت . ولما 
من الوثنين وبني كنائس كثيرة وكا  يفصل كلمة الحق باستقامة وشجاعة دو  محاباة . وقد 

قاسي متاعب كثيرة من الوالة الوثنيين . وكا  صابرا محتمال حتى صار الناس يهابونه  
يه الحسن ويهابو  رجال الكهنوت بسببه وقد رعى شعبه بالبر واالستقامة . ولما أكمل سع 

 تنيح بسالم ، بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس أنبا يحنس كاما القس  كيهك25

في مثل هذا اليوم تنيح القديس العظيم يوحنا كاما ، وكا  من أهل شبرامنتو من أعمال صا ، 
وكا  أبواه مسيحيين خائفين من هللا ، ولم ي ن لهما ابن سواه ، فزوجاه بغير أرادته ، ولما  
دخل إلى خدره وقف وصلى كثيرا ، ثم تقدم إلى الصبية وقال لها " يا أختي أنت تعرفين إ   

لم يزول وكل شهواته فهل لك إ  توافقيني على حفظ جسدينا طاهرين ؟ ؤ" فأجابته قائلة :  العا
يا أخي حي هو الرب ، إ  هذه هي رغبتي ، واآل  قد أعطاني الرب سؤل قلبي " ، فاتفقا إ  

يلبثا محتفظين ببتوليتهما ، وكانا إذا رقدا ينزل مالك ويظلل عليهما بجناحيه . ولكثرة 
بت الرب كرمة لم يزرعها أحد ، قامت وظللت جدارهما عالمة على طهريهما  فضائلهما ان

وقداستهما ، أل  هذا يفوق الطبيعة البشرية ، إ  ينام شابا  بجانب بعضهما وال تثور فيما  
الطبيعة إلى الشهوة ، ومن هو الذي يدنو من النار وال يحترق ، لوال إ  العناية اإللهية كانت  

أبوهما انهما أقاما زمنا طويال ولم يرزقا نسال ، ظنا إ  ذلك يرجع إلى   تحفظهما ، ولما رأى
صغر سنهما ، وذات يوم قال يوحنا لزوجته " يا أختي انا اشتهي الذهاب إلى البرية للترهب 
وال أستطيع ذلك إال برضاك " ، فأجابته إلى ما أراد بعد إ  ادخلها أحد أديرة العذارى ، وهناك 

 صنعت عجائب كثيرة أهلتها ال  تكو  رئيسة على الدير . صارت أما فاضلة و 
أما القديس يوحنا فانه لما خرج من بلده ، ظهر له مالك الرب وأرشده إلى طريق برية شيهيت  

، فذهب إليها وترهب هناك في قالية االب درودي بدير القديس مقاريوس ، وأقام عند هذا 
مره المالك إ  يمضي غرب دير القديس أبو يحنس  الشيخ يتعلم منه الفضيلة إلى إ  تنيح ، فأ

القصير بقليل ، ويبني له مس نا هناك ، فمضى وفعل كما أمره المالك ، فاجتمع حوله  
ثالثمائة أخ ، وبنوا لهم كنيسة ومنزال ذا حديقة ، وعلمهم الصلوات وترتيل اإلبصلمودية ، وفي  

يرتلو  تسبحة الثالثة فتية ، وعرفه  إحدى الليالي ظهر له القديس أثناسيوس الرسولي وهم 
بأسرار كثيرة ، وفي مرة أخرى ظهرت له السيدة العذراء وقالت له " إ  هذا هو مس ني إلى 
األبد ، وساكو  معهم كما كنت معك ، ويدعي اسمي على هذا الدير " ، أل  الكنيسة كانت  
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رشاد القديس يوحنا كاما على اسمها ، ورغب رهبا  بعض األديرة في الصعيد إ  ي ونوا تحت إ
فأرسلوا إليه طالبين حضوره ، فدعا أخا يسمي شنودة وكلفه رعاية األخوة حتى يعود ، ولما  

عاد وجده قد رعاهم على الوجه األكمل ، ولما اكمل سعيه المبارك تنيح بسالم . صالته تكو   
 معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 بسنتاؤوس وأنبا بيشاي بجبل الطود أرمنت شرق ) بدير القديسين (نياحة القديسين أنبا 
في هذا اليوم تذكار نياحة القديسين أنبا بسنتاؤوس وأنبا بيشاي بجبل الطود أرمنت شرق )  

بدير القديسين ( )قرية على الضفة الشرقية للنيل تابعة لمركز أرمنت بمحافظة أرمنت ( وكا  
كثيرا في نبوة إرميا النبي حتى كا  يبصره عيانا ولم يعط جسده ناس ا متعبدا منذ صغره ويقرأ 

راحة لكثرة السهر والصلوات والمطانيات . ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ووضعوا جسده 
في الكنيسة وبها بئر ماء وكا  الرب يعمل آيات وأشفيه كثيرة لكل من استعمل هذا الماء وما 

شرق أر منت ويسمي دير القديسين وبه أيضا جسد القديس  يزال ديره كائنا بناحية الطود 
 األنبا بسنتاؤس ، بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 نياحة القديس شنودة رئيس المتوحدين أبيب 7
في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الناسك األنبا شنودة رئيس المتوحدين . وقد ولد هذا 

 ببلدة شندويل من أعمال أخميم . وكا  أبوه مزارعا يملك أغناما كثيرة .  القديس 
ولما نشأ شنودة سلمه أبوه رعاية الغنم . فكا  يرعاها ويعطي غذاءه للرعاة ، ويظل هو  

صائما طول يومه وأخذه أبوه ومضى به إلى خاله األنبا بجال ليباركه ، فوضع األنبا بجال يد 
بارك على أنت ألنك ستصير أبا لجماعة كثيرة " وتركه أبوه عنده    الصبي على رأسه وقال : "

ومضي . وفي ذات يوم سمع صوت من السماء قائال : " قد صار شنودة رئيسا للمتوحدين " 
ومن ذلك الحين صار يجهد نفسه بالنسك الزائد والعبادة الكثيرة ولما تنيح األنبا بجال حل 

انية الذي وضعه القديس باخوميوس وأضاف عليه تعهدا شنودة محله فاتبع نظام الشركة الرهب
 يوقعه الراهب قبل دخوله الدير  

راهب وال يزال هذا الدير قائما حتى اآل  غرب سوهاج   1800وبلغ عدد الرهبا  في أيامه 
 يضم كنيسة ويعرف بدير األنبا بيشوي .  

تى اآل  يضم كنيسة  راهب وما زال ح 2200وبنى األنبا شنودة ديرا آخر بلغ عدد رهبانه 
ويعرف بدير األنبا شنودة وحدث أ  قائدا في الجيش استأذنه ليعطيه منطقته ليلبسها أثناء 

 الحرب لكي ينصره هللا فأعطاها له وانتصر فعال على أعدائه . 
وصار األنبا شنودة ضياء لكل المس ونة بعظاته ومقاالته والقوانين التي وضعها لمنفعة  

والعلمانيين رجاال ونساء وقد حضر مجمع المائتين بأفسس مع األب الرهبا  والرؤساء 
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القديس البابا كيرلس الرابع والعشرين وب ت نسطور المجدف وعند نياحته طلب من تالميذه أ   
يسندوه حتى يسجد لخالقه . فسجد ثم أوصاهم أ  يترسموا خطاه وقال لهم : " أستودع م هللا  

 عنا . آمين" و تنيح بسالم . صالته تكو  م
 صالة أنبا شنودة رئيس المتوحدين   * 
المجد لآلب واإلبن والروح القدس اإلله الواحد . الثالوث في الوحدانية ، ووحدانية    +

في الثالوث … أيها الرب اإلله الساكن في السموات ، لتدركني رحمتك وتسترني ، ألنني ألقيت  
 تتركني .كل اهتمامي عليك ، أيها المسيح إبن هللا ، فال 

ن نفسي بنعمتك . أيها المسيح المخلص إلهنا ال يوجد لنا  +  أيها اإلله محب البشر حص 
 سواك . وال يوجد إله غيرك عادل ومخلص ، وبدونك يارب ال نستطيع أ  نفعل شيئًا.

أللهم إغفر لي أنا الخاطئ ، فإنني ال أستطيع أ  أرفع عيني إليك ، ألنني أخزى من  + 
 أثامي وخطاياي . أجل كثرة 

أللهم أتضرع اليك وأسألك من أجل نفسي وجسدي البائسين . يارب أستر فضيحة   + 
 عريى أمام منبرك المرهوب ، وطهرني كي ال يوجد دنس في نفسي بين يديك . 

أللهم إرحمني يا من له سلطا  الرحمة . يارب ال تفحص وتبحث عن خطاياي ، بل   + 
سارك ألني عصيتك . التخف وجهك عني عند وقوفي أمامك .  إمحها كلها ، والتطرحني عن ي

 والترفضني بما أنك دعوتني ، ألنني عاجز جدًابسبب خطاياي الكثيرة وضعف بشريتي .  
أللهم أنصت إلى صوتي . ولتدخل صالتي أمامك . وليدخل إليك صراخي لتستقيم   + 

تي وإبتهاالتي ألنك يارب  صالتي يارب أمامك . كرائحة بخور طيبة بين يديك إقبل مني صال 
 تعرف ما نحتاج إليه قبل أ  نطلبه . 

أللهم إجعلني مستحقًاأ  أباركك كل األوقات إلى النفس األخير . وأ  تسبحك نفسي   + 
 وروحي كل أيام حياتي .

أللهم أعطني أ  أصنع إرادتك ومشيئتك ، ولترشدني نعمتك وعمل رحمتك فى . ألنه   + 
 ين يديك وبما أتذكى حين تحاكمني . ماذا أقول عند مثولي ب

أللهم ضع سالمك وإسمك القدوس علَى أيها الرب الساكن في السموات أهلني لكي  + 
 يجد روحك القدوس مس نًافى . وأصير هي اًللك . فترتاح نفسي وتبتهل روحي بك .

ي  أللهم إنزع مني القلب الحجري ، وأنعم على  بقلب منسحق أتضرع به أمامك . أعطن  + 
 يارب سبياًلأ  أصنع مشيئتك . التنزع يا إلهي عني نعمتك . بل طهر قلبي وجميع حواسي .

ثبت ياربي كلماتك في قلبي ونفسي . ودبر سيرتي كما يرضيك . وتراءف على  والتبعد  + 
 عني رحتمك . أجعلني ياسيدي مستحقًالقولك الذي وعدت به محبيك .  
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وأنعم على  بقلب منسحق أتضرع به أمامك . أعطني  أللهم إنزع مني القلب الحجري ،  + 
 يارب سبياًلأ  أصنع مشيئتك . التنزع يا إلهي عني نعمتك . بل طهر قلبي وجميع حواسي .

ثبت ياربي كلماتك في قلبي ونفسي . ودبر سيرتي كما يرضيك . وتراءف على  والتبعد  + 
 محبيك .    عني رحتمك . أجعلني ياسيدي مستحقًالقولك الذي وعدت به

أللهم هب لنا أ  نتطهر ونغتسل من األوزار كلية ، طالما أ  اليوم يوم مقبول .  + 
والوقت وقت خالص . ياربي ثبت الذين يحبونك بيمينك القوية ، التي تطهرهم من كل 

 النجاسات والعادات الشيطانية . 
رب من فخاخه  أللهم نجني من أهوال لجة الشيطا  والتسلمني بيد العدو . نجني يا + 

الشريرة . يا إلهي أفتح قلبي وقلب كل نفس بشرية ترجوك ، لكي تغرف ضالل ذلك الروح 
 النجس الشيطا  الذي سقط من السماء مثل البرق ، ويريد أ  يسقطنا معه . 

أللهم أعطنا نعمة معرفة حيله الماكرة لكي ندوسه بأقدامنا ، وندوس كل قواته الشريرة  + 
صي رته ضعيفًاعلى الصليب . أعطيتنا السلطا  أ  نهزمه بإشارة صليبك . ألنك يا إلهنا 

 المحي .
أللهم إذا ملت للشر . فال تدعني أسير حسب شهواتي . وال تترك تب يتي ليوم دينونتك  + 

العظيم . إضبط يا إلهي أهواء الخطية التي في  بخوفك أيقظني ياربي من سنة الغفلة التي  
رديئ الطعم … يارب إحفظني من الضاللة والزلق بشفتي . وأجعل تنتج من نبع الخطية ال

 مالكك الطاهر طاردًاعني كل تجديفات الخطية .  
أللهم إذ تفوهت باعترافى أمامك وبين يديك ، تفضل بعظيم رحمتك وتحننك إرحمني  + 

وإستجب لي ، وطهرني من جميع خطاياي ونجاسات قلب . ونجني من غضبك ورجزك . وال  
لى كإستحقاق خطاياى . أل  لك الملك والقوة والمجد والعظمة والسلطا  والكرامه تقض ع

 والخالص األ  وكل أوا  وإلى دهر الدهور أمين . 
 إستشهاد القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية 

وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس أغناطيوس )ذكرت سيرته في اليوم الرابع والعشرين من 
م . هذا الذي انتخبوه أسقفا على أنطاكية بعد القديس  107سنة  شهر كيهك ( في رومية
م وذلك في عهد الملك تراجا  الذي لما علم بأ  هذا القديس قد  69بطرس الرسول في سنة  

اجتذب بتعاليمه كثيرين إلى اإليما  بالسيد المسيح استحضره وسأله : " هل أنت أغناطيوس  
ل هللا " فقال له : " أتظن أننا ال نحمل آلهتنا لتنصرنا في  الثيئوفورس ؟ " فأجابه معناه : " حام

الحروب ؟ " فأجابه " كيف تكو  التماثيل آلهة ؟ اعلم أنه ال اله إال هللا وحده الذي خلق 
السماء واألرض وابنه يسوع المسيح الذي تجسد ليخلص البشر فلو كنت تؤمن به لكنت في  

 هذا الملك سعيدا " .  
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إغراءه لترك المسيحية فرفض فاستشاط غضبا وأمر أ  يقيد بالسالسل  فحأول اإلمبراطور
ويؤخذ إلى روما ليلقى للوحوش فبادر أغناطيوس بتقبيل السالسل التي ستكو  وسيلة إلى 

نواله إكليل الشهادة وقد سعى المؤمنو  أ  يخلصوه بدفع أموال للجند فرفض ألنه كا   
 متعطشا لإلستشهاد 

زمير وكتب منها رسالة للمسيحيين بروما من فقراتها " أخشى أ  تكو  وذهب في طريقه إلى أ
محبتكم ضررا فإذا أردتم أ  تمنعوا الموت عني فال يعسر علي م ذلك . ولكن ائذنوا لي أ  أذبح 
حيث أعد المذبح . . أنني حنطة ينبغي أ  أطحن ألكو  خبزا يقدم ليسوع المسيح ، فحيثما ال  

 ر ، أشاهد أنا ربنا يسوع المسيح " . تعود تشاهدني أعين البش
ولما وصل إلى روما طرحوه للوحوش فهجم أسد وأمس ه من عنقه فأسلم القديس الروح بيد  

الرب ثم تركه األسد وعاد إلى م انه فحمل بعض المؤمنين جسده بإكرام عظيم إلى م ا  أعدوه 
 ين له في أنطاكية , صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آم

 
افرحوا أيها الصيييييييديقو  بالرب وابتهجوا، وافتخروا يا جميع مسيييييييتقيمي  "  -(:7,12:  31مزمور العشيييييييية )مز

 "القلوب، من أجل هذا يبتهل إليك، كل األبرار فى أوا  مستقيم. هلليلويا
ب ط لور علس   ئ ة اطاب ف  اطرل وي  واطاب   ا  عا/ون  =  إفرحوا أيها الصييييييديقو  بالرب  ز وق اط  ددددددددددل :

من أجل هذا تبتهل إليك  هذ ا اطر   اطر   ط م =  وأفتخروا يا جميع مسييتقيمي القلوباءفااح ه/  علس اءقض   
 طو/ه 26قاجع  ز وق اط  ل  يوث = كل األبرار في أوا  مستقيم

 
   -(:30- 24:22لوإنجيل العشية )

 هم ايضا مشاجرة من منهم يظن انه ي و  اكبر.و كانت بين  -24 " 
 فقال لهم ملوك االمم يسودونهم و المتسلطو  عليهم يدعو  محسنين.  -25 
 و اما انتم فليس ه ذا بل الكبير في م لي ن كاالصغر و المتقدم كالخادم.  -26 
 ال  من هو اكبر الذي يتكئ ام الذي يخدم اليس الذي يتكئ و لكني انا بينكم كالذي يخدم.  -27 
 انتم الذين ثبتوا معي في تجاربي.  -28 
 و انا اجعل لكم كما جعل لي ابي ملكوتا.   -29 
 " عشر لتاكلوا و تشربوا على مائدتي في ملكوتي و تجلسوا على كراسي تدينو  اسباط اسرائيل االثني -30 

 ي ج اطاواق ه ا اطت     عا  ا هو اءعظم )قاجع إي  ل اطم ار( إي  ل اط  ل :
 ا يؤ ا ميه سدددددددددلأكل علس   ئ ة هللا طا يذتم بروائ  اط  طم هل  =  لتأكلوا وتشييييييربوا معي على مائدتي في ملكوتي

 سلال  ناه ًا وه ا    عرله هؤال  اآلب   
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ابتهجوا أيها الصيييديقو  بالرب، للمسيييتقيمين ينبغي التسيييبيح، طوبى لَلمة   "  -:(12,1:  32مز)مزمور باكر 
 " التي الرب إلهها، والشعب الذي اختاره ميراثًاله. هلليلويا

ف طاب وح ه = طوبى لَلمة التي الرب إلهها ح ا  أت  طلا سددددب =  إبتهجوا أيها الصيييديقو  بالرب   ز وق ب كا:
 ءه     ستالع من   ا  اط اح واطرك فأة ف  ا

 
 -(:23-14:25متإنجيل باكر )

 و كانما انسا  مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله.  -14  " 
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت.   -15 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر.   -16 
 و ه ذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين.  -17 
 فضة سيده.  و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى  -18 
 و بعد زما  طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم.  -19 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا    -20 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها. 
ى الكثير ادخل الى فرح فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك عل  -21 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتا  اخريا  ربحتهما فوقهما.   -22 
قال له سييييده نعما ايها العبد الصيييالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح    -23 

 " سيدك
اطوني ي واط/صدددددددددددد ب واطوع  طا /    وه/  طم  كرل اطرءل ه/صدددددددددددد ب صدددددددددددد حب اطوني  غ ا  عا  ءل  إي  ل ب كا:

 اء  ا، فللج ه ا هو  وضوع/  هل  وضوع/  عا اء /   م ء ل اءيب  هوال 
 

 -(:24-7:13عبالبولس )
 اذكروا مرشدي م الذين كلموكم ب لمة هللا انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم.  -7  " 
 يسوع المسيح هو هو امسا و اليوم و الى االبد. -8 
ال تساقوا بتعاليم متنوعة و غريبة النه حسن ا  يثبت القلب بالنعمة ال باطعمة لم ينتفع بها الذين  -9 

 تعاطوها.
 لنا مذبح ال سلطا  للذين يخدمو  المس ن ا  ياكلوا منه.  -10 
االقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج   فا  الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى  -11 

 المحلة.
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 لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تالم خارج الباب. -12 
 فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره.  -13 
 ال  ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة.  -14 
 فلنقدم به في كل حين هلل ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه.   -15 
 و لكن ال تنسوا فعل الخير و التوزيع النه بذبائح مثل هذه يسر هللا.  -16 
يعطو  حسابا لكي يفعلوا ذلك اطيعوا مرشدي م و اخضعوا النهم يسهرو  الجل نفوس م كانهم سوف  -17 

 بفرح ال انين ال  هذا غير نافع لكم.
 صلوا الجلنا الننا نثق ا  لنا ضميرا صالحا راغبين ا  نتصرف حسنا في كل شيء.  -18 
 و لكن اطلب اكثر ا  تفعلوا هذا لكي ارد الي م باكثر سرعة.   -19 
 يم ربنا يسوع بدم العهد االبدي.و اله السالم الذي اقام من االموات راعي الخراف العظ  -20 
لي ملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عامال في م ما يرضي امامه بيسوع المسيح الذي له   -21 

 المجد الى ابد االبدين امين.
 و اطلب الي م ايها االخوة ا  تحتملوا كلمة الوعظ الني ب لمات قليلة كتبت الي م.   -22 
 خ تيموثاوس الذي معه سوف اراكم ا  اتى سريعا. اعلموا انه قد اطلق اال -23 
 " سلموا على جميع مرشدي م و جميع القديسين يسلم علي م الذين من ايطاليا -24 

 فلت ا حل ة وس اة هؤال  اطم  س ا ء وة ط/  = الذين تنظرو  إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم اط وطج:
هؤال  اطم  سدد ا تا وا اءط ر  ونه وا  =  بأطعمة لم ينتفع بها الذين يتعاطونهاحسين أ  تثبتوا قلوب م بالنعمة ال 

 ف ذ  ط ا إ تاوا ي ر  وه  اطت    تتذم 
 هم تا وا اط يل  وذه وا طل اي  = فلنخرج إليه خارج المعس ر.. أل  ليس لنا هنا مدينة باقية

 ه ا   ن عرلذم = فلنرفع به في كل حين ذبائح التسبيح هلل
 هم ب عوا م واطذم ومعاوه  ص ء ي وتاه وا = تنسوا فعل اإلحسا ال 

 -(:14-1:15بط1الكاثولي و  )
اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ا    -1 " 

 يعلن.
 ارعوا رعية هللا التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط. -2 
 و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة للرعية.  -3 
 رئيس الرعاة تنالو  اكليل المجد الذي ال يبلى.و متى ظهر  -4 
كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعض م لبعض و تسربلوا بالتواضع ال  هللا   -5 

 يقاوم المستكبرين و اما المتواضعو  فيعطيهم نعمة. 
 فتواضعوا تحت يد هللا القوية لكي يرفع م في حينه. -6 
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  م عليه النه هو يعتني ب م. ملقين كل هم -7 
 اصحوا و اسهروا ال  ابليس خصم م كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 فقاوموه راسخين في االيما  عالمين ا  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 ي ملكم و يثبتكم    -10 

 و يقوي م و يم نكم. 
 له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. -11 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت الي م ب لمات قليلة واعظا و شاهدا ا  هذه هي نعمة هللا    -12 

 الحقيقية التي فيها تقومو .
 تسلم علي م التي في بابل المختارة مع م و مرقس ابني.   -13 
 "  سلموا بعض م على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميع م الذين في المسيح يسوع امين -14 

 ه ا اطوع  ب طر   ج ل اطم  س ا   ت اون  ل شئ ف  اط  طم ي     = شريك المجد العتيد أ  ُيعلن اط   وطلكون:
 ك ن اءيب  هوال يلبج  و/ً   ا طلف = متسربلين بالتواضع

 هللا   ن ياسل خ ز  ع غااب طايب  هوال = هللا يعتني ب م
 ه ا يص ب هؤال  اطزاه يا = ويقوي مبعد ما تألمتم هو يهيئكم ويثبتكم 

 
 -(:21-12:15أعاإلبركسيس )

فس ت الجمهور كله و كانوا يسمعو  برنابا و بولس يحدثا  بجميع ما صنع هللا من االيات و    -12 " 
 العجائب في االمم بواسطتهم.

 و بعدما س تا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13 
 بر كيف افتقد هللا اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه. سمعا  قد اخ -14 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو م توب.   -15 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.  -16 
قول الرب الصانع هذا  لكي يطلب الباقو  من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم ي -17 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله.   -18 
 لذلك انا ارى ا  ال يثقل على الراجعين الى هللا من االمم.  -19 
 بل يرسل اليهم ا  يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم.  -20 
 "  ال  موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من ي رز به اذ يقرا في المجامع كل سبت -21 

  فس ت الجمهور كله وكانوا يسمعو  برناباس وبولس يحدثا  بجميع ما صنع هللا من اآليات.. انها سلج:
 إسم هوال هو ي سه هوطج = األنبا بوال  1
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كر  سك  اط/ ر طلسر وا هاي ب  و/وطج فلر  وا هللا هك ا   نال اط  طم  سرع ءص  اءيب  هوال )هوطج( و      2
عرله هللا   ه وير   هللا  
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            اليوم الثالث عشر من شهر برمهات
 بمدينة بوبستة شهادة األربعين شهيد 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (19,18: 33مز)
 (28-24:16)مت

 (40,39: 36مز)
 (13-9:13)مر

 (18-1:10كو2)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (11-1:4بط1)
 (12:13-25:12)أع

 (12-11: 96مز)
 (12:12-53:11)لو

 
  -(:12:12-53:11لوإنجيل القداس )

 (54-53:11لو)
 و فيما هو ي لمهم بهذا ابتدا الكتبة و الفريسيو  يحنقو  جدا و يصادرونه على امور كثيرة.   -53  "
 " و هم يراقبونه طالبين ا  يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه -54 
 (12-1:12لو)
و في اثناء ذلك اذ اجتمع ربوات الشعب حتى كا  بعضهم يدوس بعضا ابتدا يقول لتالميذه اوال تحرزوا  -1 "

 النفس م من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. 
 فليس م توم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف.  -2 
ع ينادى به على لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور و ما كلمتم به االذ  في المخاد -3 

 السطوح.
 و لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلو  اكثر.  -4 
بل اري م ممن تخافو  خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطا  ا  يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا  -5 

 خافوا.
 احد منها ليس منسيا امام هللا. اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و و  -6 
 بل شعور رؤوس م ايضا جميعها محصاة فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -7 
 و اقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن االنسا  قدام مالئكة هللا.  -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة هللا.  -9 
 و كل من قال كلمة على ابن االنسا  يغفر له و اما من جدف على الروح القدس فال يغفر له.   -10 
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 ء و السالطين فال تهتموا كيف او بما تحتجو  او بما تقولو . و متى قدموكم الى المجامع و الرؤسا  -11 
 " ال  الروح القدس يعلم م في تلك الساعة ما يجب ا  تقولوه. -12 

 إي  ل اطم ار:
ف ط ددلا ن ضدد  اطرسددلح و ل  ا يؤ ا ب طرسددلح  وط ا اطاب  ارئا موالده =  الفريسييو  يم رو  ليصيطادوا الرب

ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسييد.. أنتم أفضييل من عصييافير كثيرة.. حتى شييعور رؤوسيي م محصيياة .. ء ئً  
متى قيدموكم إلى المجيامع.. ال تهتموا كيف أو بميا تجيبو  أو بميا تقولو  أل  الروح القيدس يعلم م في تليك 

 .ساعة ما يجب أ  تقولوهال
 

  -12القلب.  نور قد زرع للصييييديق و فرح للمسييييتقيمي    -11 "   -(:12-11:  96مزمور إنجيل القداس )مز
 " افرحوا ايها الصديقو  بالرب و احمدوا ذكر قدسه

  ز وق اطم ار:
اطسد   اطرسدلح   زي  يوق ان ر نث يوق اط اح اط ي   اله اطابث هل من اطم  سد  يوطل ي  قمي =  نورأشيرق للقديسيين

 اطم  س  ها/ قةث يوق اطر ئ   اطت  تظذا طتموي اط ذ ا ، يزول اطر ئ   علس قوور اط ذ ا  اءق/  ا 
 هللا ال يتاك شذ اوه وح هم، هل  راهم فاحً  وعزاً   =فرح للمستقيمين بقلبهم

 إعتافوا هلل بكل معر ل  ا ته = إعترفوا لذكر قدسه
 

 برمهات 13  -السنكسار:
 إستشهاد األربعين شهيًدا بسبسطية "  

فى مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  األربعو  شهيدا بمدينة سبسطية . وذلك أ  الملك قسطنطين الكبير  
كا  قد ولى لي يوس صديقه من قبله على الشرق وأوصاه بالمسيحيين خيرا ولكنه لما وصل الى مقر الوالية 

صنام فامتنعوا وشتموا آلهته . وفى إحدى الليالي اتفق بعض الجنود وأوالدهم من  أمر مرؤوسيه بعبادة األ
مدينة سبسطية على أ  يتقدموا إليه معترفين بإيمانهم وبينما هم نائمو  ظهر لهم مالك الرب وشجعهم وثبت 

يخافوا . وأمر   الملك فلم-الوالي واعترفوا بالسيد المسيح فهددهم  -قلوبهم . وفى الصباح وقفوا أمام حاجب 
أ  يرجموا بالحجارة ، فكانت الحجارة ترتد على مرسليها . وكا  بجوارهم بركة ماء متجمدة . فأمر أ  يطرحوا  

 فيه فطرحوهم فتقطعت أعضاؤهم من شدة البرد .  
وكا  بجوار البركة حمام وخارت قوى أحدهم فصعد الى هذا الحمام وأذابت حرارته الجليد الذي كا  عليه 

 لت أعصابه ومات بسرعة . وه ذا حرم من طغمة الشهداء. فانخ
أما الباقو  فا  أحد الحراس رأى مالئكة نزلت من السيييييييماء وبيدهم أكاليل وضيييييييعوها على رؤوس الشيييييييهداء 
التسيعة والثالثين . وبقى إكليل بيد المالك . فأسيرع الحارس ونزل الى البركة وهو يصييح : " أنا مسييحي . أنا 

ذ اإلكليل الذي كا  معلقا بيد المالك ، وانضييييم الى صييييفوف الشييييهداء . وكا  بين الشييييهداء مسيييييحي " . فأخ
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بعض صيييييغار السييييين ، وكانت أمهاتهم تقويهم وتثبتهم . وإذ م ثوا فى البركة زمانا ولم يموتوا ، أراد الملك أ  
البحر بعد أ  يحرقوا   ي سير سييقانهم ، فأخذ الرب نفوسيهم وأراحهم . فأمر أ  يوضيعوا على عجلة ويطرحوا فى

. وكا  بينهم صيبى صيغير لم يمت ، فتركوه فحملته أمه وطرحته على العجلة مع رفقائه فأنزلوه ثانيا النه حي  
فأخذته أمه ومات على عنقها . فوضييعته معهم . وخرجوا بهم الى خارج المدينة ورموهم فى النار فلم تمسييهم  

الث ظهر القديسيو  ألسيقف سيبسيطية فى رؤيا وقالوا له : هلم الى بأذى . ثم رموهم فى البحر . وفى اليوم الث
النهر وخذ أجسيادنا . فقام وأخذ الكهنة ووجد األجسياد فحملها باحترام ووضيعها فى محل خاص . وشياع ذكرهم 

 "فى كل األقطار . صلواتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 
 14األس ندرى النياحة البابا ديونيسيوس " 

ميالدية ( تنيح األب العظيم األنبا ديونيسيوس الرابع عشر من  264مارس سنة   8فى مثل هذا اليوم . ) 
باباوات الكرازة المرقسية . وهذا كا  ابنا ألبوين على مذهب الصابئة ) عابدي الكواكب ( وقد اهتم والده 

 بتعليمه كل علوم الصابئة . 
عجوز مسيحية وبيدها بضع أوراق من رسائل بولس الرسول وعرضت عليه   وحدث ذات يوم أ  مرت به 

شراءها . فلما تنأولها واطلع عليها وجد بها شيئا غريبا وعلما عجيبا . فسألها " أتبيعينها " ؟ فأجابته : " نعم 
أ   بقيراط ذهب فأعطاها ثالثة قراريط ، وطلب منها أ  تبحث عن بقية هذه األوراق وهو على استعداد 

يضاعف لها الثمن . فذهبت وعادت ببضع أوراق أخرى . وإذ وجد الكتاب ناقصا طلب منها بقيته . فقالت له 
: " لقد وجدت هذه األوراق ضمن كتب آبائي . وإذا أردت الحصول على الكتاب كامال فاذهب الى الكنيسة  

رسائل بولس فأعطاها له فقرأها  وهناك تحصل عليه " . فذهب وطلب من أحد الكهنة أ  يطلعه على ما يسمي  
ووعاها . ثم قصد القديس ديمتريوس البابا الثاني عشر . فأخذ البابا يعلمه ويرشده الى حقائق اإليما  

 المسيحي ثم عمده . فتقدم كثيرا في علوم الكنيسة ، حتى أ  األنبا ديمتريوس عينه معلما للشعب 
ولما تنيح األنبا ديمتريوس ورسم األب ياروكالس بطريركا جعله نائبا فى الح م بين المؤمنين . وفوض إليه  
أمر إدارة البطريركية . ولما تنيح القديس ياروكالس اتفق رأى كل الشعب على تقدمته بطريركا فى أول طوبة  

، فرعى رعيته أحسن رعاية . غير  م ( ، فى زمن الملك فيلبس المحب للنصارى   2  46ديسمبر سنة   28) 
أنه تحمل شدائد كثيرة . وذلك أ  داكيوس تغلب على فيلبس وقتله ولما جلس على أري ة الملك أثار 

االضطهاد على المسيحيين ، وقتل كثيرين من البطاركة واالساقفا والمؤمنين . ومات فملك بعده غالوس ،  
 لك م انه فاليريانوس أثار من جديد االضطهاد فهدأ االضطهاد فى مدة ملكه . ولما مات هذا وم

على المسيحيين بشدة وقبض على األب ديونيسيوس وعرض عليه السجود لَلصنام فامتنع قائال " نحن 
نسجد هلل اآلب وابنه يسوع المسيح والروح القدس اآللة الواحد " فهدده كثيرا وقتل أمامه جماعة ، فلم يردعه  

اده من النفى وقال له : بلغنا أنك تنفرد وتقدس فأجابه : " نحن ال نترك صالتنا  شئ من ذلك . فنفاه ثم استع
ليال وال نهارا " . ثم التفت الى الشعب الذي كا  حوله وقال لهم : إ امضوا وصلوا . وأنا وا  كنت غائبا عنكم 



 من شهر برمهات(  القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث عشر

 

 
579 

غلب عليه سابور ملك بالجسد فآني حاضر مع م بالروح " . فاغتاظ الملك من ذلك وأعاده الى منفاه . ولما ت
الفرس واعتقله ، تسلم الملك ابنه غاليانوس وكا  صالحا حليما فأطلق المعتقلين من المؤمنين وأعاد منهم  

 من كا  منفيا . وكتب للبطريرك واألساقفة كتاب أما  أ  يفتحوا كنائسهم .  
د ، ثم تقوم معيه فى يوم  وظهر فى أييام هيذا األب قوم فى بالد العرب يقولو  : ا  النفس تموت مع الجسيييييييييي

القييامية ، . . فجمع عليهم مجمعيا وحرمهم . وظهر آخرو  على بيدعية أوريجيانوس وسيييييييييابليوس ، ولميا كفر  
بولس السيميسياطى باالبن ، واجتمع عليه مجمع بأنطاكية ، لم يسيتطع هذا القديس الحضيور إليه لشييخوخته ، 

المبتدع ، وأظهر صييييحة المعتقد القويم . وأكمل سييييعيه  فاكتفى برسييييالة كلها ح مة ، بين فيها فسيييياد رأى هذا 
  17م ( ، بعد أ  أقام على الكرسييي الرسييولى   264مارس سيينة   8الصييالح ، وتنيح بشيييخوخة صييالحة فى ) 

 "سنة وشهرين وعشرة أيام . صالته تكو  معنا . آمين .
 فاهما عودة القديسين األنبا مقاريوس الكبير واألنبا مقاريوس األس ندري من من "

فى مثل هذا اليوم تذكار عودة القديسين العظيمين األنبا مقاريوس الكبير واألنبا مقاريوس األس ندري من  
 منفاهما فى جزيرة بأعلى الصعيد . وكا  قد نفاهما إليها الملك والس االريوسى . " 
هل تلك الجهة عذابات أليمة  وكا  أهل تلك الجزيرة يعبدو  األوثا  . وبناء على أمر فالنز نال القديسييا  من أ

مدة ثالث سيييييينوات . وحدث ذات يوم أ  دخل شيييييييطا  فى ابنة كاهن الوثن بتلك الجزيرة وأتعبها جدا . فتقدم  
القديس مقاريوس الكبير وصيييييلى عليها فشيييييفاها الرب فأمن الكاهن وأهل الجزيرة بالسييييييد المسييييييح . فعلمهم  

طوبة وحولوا البربة التى فى الجزيرة إلى  11لة الغطاس القديسييييييييا  حقائق الدين المسيييييييييحى وعمداهم فى لي
كنيسييية . وقدس فيها القديسيييا  وناوالهم من األسيييرار اإللهية . وبإعال  من السييييد المسييييح رسيييما لهم كهنة  
وشيمامسية . وعندما أرادا العودة لم يعرفا الطريق ، فظهر لهما مالك الرب وسيار معهما يرشيدهما ، فوصيال الى 

، ومنها إلى جبل شييييييهيت . فتلقاهما رهبا  البرية ، وكا  عددهم فى ذاك الوقت خمسيييييين ألف   اإلسييييي ندرية
راهب ، منهم األنبا يؤانس القصيير واألنبا بيشيوى ، وفرح الرهبا  بلقاء أبيهم . صيلوات هؤالء القديسيا  تكو   

 " معنا . آمين
   شهادة األربعين شهيد بمدينة سبسطية

و/ /ر  هم ي ئرون ظذا   ب طرسدددلح  سدددبسدددال   إت ق ب ض ج/وده وموالدهم من يتم  وا إطله   تاف ا لك و /  بر ي/   
طذم   ك اطاب وشدددد  ذم  وف  اطصددددب ح م ا اطرلك هاجرذم ب طا  قة ف  ي  اطا  قة تات  علس  اسددددل ذ   فأطموهم  

كل لده  وقمي محد  اطااار  ف  ها د   د    ت رد ة، ف د قي ءو  محد هم وخاج إطس حرد ث دافئ فرد ي فوقًا وخسددددددددددددددا إ
إكل ل وضددد وه  علس قوور اط دددذ ا  اطتسددد   واطء   ا و/مس إكل ل ه     ك 39  ئ   يزط   ا اطسدددر   و  ذ  

ف/زل اطا قر إطس اط ا   صدد ئاً  مي   سددلا  فأخ  انكل ل اءق/  ا وإيضددم طصدد وح اط ددذ ا   و  ن ه /ذم ب ض  
م  وإذ  كءوا ف  اط ا   ن  يً  وطم  روتوا مقادوا  سدددا سدددلم يذم فأقاحذم  صدددغ ق اطسدددا، و  ي  م ذ تذم تمويذم وتء تذ

اطاب ومخ  ي وسددددددددددددذم فأ ا اطرلك من  ارلوا علس ع ل  ويااحوا ف  اطباا ب   من  ااءوا ، و  ن ه /ذم صدددددددددددد    
ع/مذ   صدددددغ ا طم  ر  فتا وه فوضددددد ته م ه علس اط  ل   ع قفم ئه فأيزطوه   يل  ءيه ح  فأخ ته م ه و  ي علس  
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فوضدددددددد ته علس اط  ل    ذم  وق وهم ف  اط/ ق فلم تؤذهم، فا وهم ف  اطباا  وف  اط وث اطء طث ظذا اطم  سددددددددون  
 ءسمف سبسال  ف  قوي  وء طوا طه هلم إطس اط/ذا وخ  مجس دي  

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 شهادة القديس واخس رفيق القديس سرجيوس.  بابه 4
 شهادة القديس سرجيوس رفيق واخس.  بابه 10
 تكريس كنيسة القديسين سرجيوس وواخس.  هاتور 19
 والقديستين بربارة ويوليانة.شهادة القديسين إيسي وتكال أخته  كيهك 8

: لماذا أشيييفق على نفس من األلم ظانًا أنني برئ، والعذراء ما ذنبها واليصيييابات ما ذنبها،  ملحوظة
بل وما ذنب المسييييح. هو صيييليب واقع على المسييييح ومن يحبو  المسييييح ولكن بعد 

 ذلك مجد.
 أحد رجال قصر الملك تاؤدوسيوس الكبير. نياحة القديس سوسنيوس الخصى  أبيب 21
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس واخس رفيق القديس سرجيوس  بابه 4

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس واخس رفيق القديس سرجيوس . وذلك أنه لما قبض  
الملك م سيميانوس على هذين القديسين ، وعذبهما عذابا شديدا . بعد أ  جردهما من رتب  
الجندية ، أرسلهما إلى أنطيوخس ملك سوريا الذي سجن القديس سرجيوس . أما القديس 

بالحجارة ويرمى في نهر الفرات . وحرس الرب الجسد ، فقذفته   واخس فأمر بذبحه ، وأ  يثقل
المياه إلى الشاطئ على مقربة من قديسين ناس ين وحيدين ، وهما أخوا  . فظهر لهما مالك  
الرب ، وأمرهما أ  يذهبا ويحمال جسد القديس . فلما أتيا إلى حيث الجسد وجدا عقابا وأسدا 

وم وليلة ، ولم يمساه بأذى مع أنهما من الوحوش أكلة يحرسانه ، وقد مضى على حراستهما ي
اللحوم وقد أمرا من العناية العلوية بحراسته . وأخذ القديسا  الجسد ب رامة عظيمة ، وهما  

 يرتال  إلى أ  وصال إلى مغارتهما ودفناه هناك . 
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 

 إستشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس  بابه 10
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سرجيوس رفيق القديس واخس . كا  من كبار الجنود 

المتقدمين في بالط الملك م سيميانوس ومن أصحاب الحظوة لديه . وأل  هذا الملك كا  وثنيا  
ريا لتعذيبهما . حتى ، وهذا  القديسا  من أهل اإليما  . فقد أرسلهما إلى أنطيوخس ملك سو 
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إذا لم يرجعا عن إيمانهما يقتلهما . فعذب أنطيوخس القديس واخس عذابا شديدا . وإذ لم 
ينثن عن مسيحيته أمر بذبحه ، فذبحوه وطرحوه في نهر الفرات فقذفته المياه إلى الشاطئ .  

ام ودفناه)راجع  وأرسل هللا عقابا لحراسته الجسد الطاهر حتى أوحى إلى قديسين ، فأخذاه باحتر 
 بابه(   4

وبقى سرجيوس حزينا عليه ، فرأى في نومه أخاه واخس في هودج جميل ونوره ساطع فتعزت  
نفسه كثيرا . وبعد هذا أمر الحاكم أ  يسمر في رجليه ، ويرسل إلى الرصافة )كانت في  

وكا   الجانب الشرقي من بغداد ، وقد زالت في العصر العباسي( مربوطا في أذناب الخيل .
دمه يقطر على األرض . وصادفوا في طريقهم صبية عذراء ، فاستقوا منها ماء . ولما رأت 
الحالة التي عليها هذا القديس حزنت عليه ، ورثت لشبابه وجمال منظره . فقال لها القديس 

"ألحقي بي إلى الرصافة لتأخذي جسدي" ، فتبعته . وأل  حاكم تلك الناحية كا  صديق  
يوس إذ بوساطته وجد في هذا المركز . فقد حأول إقناعه بالعدول عن رأيه القديس سرج

حفاظا على حياته . وإذ لم يقبل منه أي نصح أمر بقطع رأسه فتقدمت العذراء وأخذت الدم  
الذي خرج من عنقه المقدس وجعلته في جزة من الصوف .أما جسده المقدس فقد حفظ إلى  

كنيسة بالرصافة ، تولى تكريسها خمسة عشر أسقفا .  انقضاء زما  االضطهاد حيث بنوا له
ووضعوا الجسد المقدس في تابوت من الرخام وشهد من قصدوه للتبرك أ  دهنا طيبا ينبع من  

 هذا الجسد شفاء للمرضى . 
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 

 ة تذكار كنيسة القديس سرجيوس و واخس بالرصاف  هاتور 19
في مثل هذا اليوم كرست كنيسة القديسين سرجيوس و واخس بمدينة الرصافة . وذلك انه لما 
إستشهد القديس سرجيوس بهذه المدينة ، أخذ قوم من المؤمنين جسده وكفنوه وأخفوه عندهم  

، وكانوا يوقدو  أمامه القناديل والشموع حتى انقضي زمن االضطهاد ، فأظهروه ، وبنيت  
. وقد حضر تكريسها خمسة عشر أسقفا وجمع كثير من الشعب ، ثم احضروا  باسمه كنيسة 

 جسد القديس إليها ، فسال منه دهن شفي الذين تنأولوه بإيما  . شفاعته تكو  معنا آمين . 
 إستشهاد القديس أبيبوس 

م إستشهد القديس 316للشهداء سنة   32تذكار إستشهاد القديس أبيبوس . من سنة 
لملك لي ينيوس قيصر . وذلك أنه لما سمع الملك بالقديس أبيبوس أصدر أبيبوس في أيام ا

أمره بالقبض عليه ولكنه قدم نفسه اليه وعندما رأى تمس ه باإليما  أمر أ  يربط على خشبة 
ويمزق جسده بأمشاط من حديد ففعل الجنود ذلك . أخيرا أمر أ  يحرق خارج المدينة وربطوه  
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ه النار فاحترق جسده ونال إكليل الشهادة . بركة صالته فلتكن  على خشبة عالية وأوقدوا تحت
 معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 إستشهاد القديس إيسى و تكال أخته كيهك 8
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس إيسي و تكال أخته . وكانا من أبوصير غرب األشمونين .  

يتصدق على المساكين بثمن ما يجزه من غنمه . ولما  وكا  القديس إيسي غنيا جدا . وكا  
علم إ  صديقه بولس مريض بمدينة اإلس ندرية ، حيث كا  يتردد عليها للتجارة ، مضى إليه 
ليعوله ولما أتى إليه وجده قد عوفي من مرضه ، فاتفقا معا على إ  يقوما بافتقاد القديسين 

عض القديسين بأنهما سيناال  إكليل الشهادة المسجونين بسبب االضطهاد . وقد تنبأ عنهما ب
. وقد حدث ذلك أثناء مجيء القديس بقطر بن رومانوس إلى اإلس ندرية . فلما علما بحسن 
سيرته وزهده للعالم أحبا إ  ي ونا مثله ، فتقديم إيسي إلى الوالي واعترف بالسيد المسيح ، 

ويعصر ، ثم تصوب مشاعل نار إلى  فأمر بتعذيبه بأشد أنواع العذابات وكا  يعري ويوثق 
جنبيه ، وإ  يطرح على األرض ويضرب بالسياط وتقطع أعضاؤه . وكا  صابرا على هذا 
جميعه وكا  مالك الرب يقويه ويشفي جراحاته . وكا  بولس صديقه يب ي من اجله هو  

حر وغلمانه ، وظهر مالك الرب ألخته تكال وأمرها إ  تمضي إلى أخيها ، فذهبت إلى الب
واستقلت إحدى السفن ، فظهرت لها فيها العذراء والدة اإلله و أليصابات نسيبتها وجعلتا  

تعزيانها في أخيها ، وكانت أليصابات تقول لها "إ  لي ولدا أخذوا رأسه ظلما" . وقالت لها  
السيدة البتول "إ  لي ولدا صلبوه حسدا" . وكانت تكال ال تعرف من هما . ولما التقت بأخيها  

اتفق االثنا  وتقدما إلى الوالي معترفين بالسيد المسيح ، فعذبهما اشد عذاب بالهنبازين 
وبحرق النار وبالتسمير وسلخ جلد الرأس ، وكا  الرب يقويهما ويصبرهما . ثم أسلمهما إلى 
ولده والي ناحية الخصوص ، ليذهب بهما إلى الصعيد . فلما سارت بهم السفينة قليال س نت 

قفت عن المسير . فأمر إ  تؤخذ رأسا إيسي و تكال أخته ، ويطرحا في الشوك الريح فو 
والحلفاء ، فكا  كذلك وناال إكليل الشهادة . وأوحي الرب إلى قس يسمي آري بشطانوف فأخذ 

جسديهما . أما بولس صديق إيسي وابالنيوس بن تكال أخته فقد إستشهدا بعد ذلك . 
 شفاعتهم تكو  معنا آمين .

 اد القديسة بربارة ويوليانة إستشه
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديستا  بربارة ويوليانة ، كانت بربارة إبنة رجل عظيم من  
إحدى بالد المشرق يسمي ديسقورس أيام م سيميانوس الملك أي في أوائل الجيل الثالث 

لى السماء من  المسيحي ، ولشدة محبته لها بني لها برجا لتقيم فيه فرفعت القديسة بصرها إ
أعلي البرج ، وتأملت بهاء السماء وما بها من شمس وقمر وكواكب ، واستنتجت انه البد لها  
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من صانع قادر ح يم ، ولن ي و  إال هللا تعالي هو صانعها ، وأتفق وجود العالمة أوريجانوس 
ا  في  في تلك الجهة فعلم بخبر القديسة ، وآتي إليها وعلمها مبادئ الدين المسيحي ، وك

الحمام طاقتا  فأمرت بفتح طاقة ثالثة ، ووضع صليب على حوض الماء فلما دخل أبوها  
ورأى التغيير الذي حدث ، سألها عن السبب ، فقالت له "أما تعلم يا والدي انه بالثالوث 

األقدس يتم كل شئ ، فهنا ثالث طاقات على اسم الثالوث األقدس ، وهذه العالمة هي مثال  
د المسيح الذي كا  به خالص العالم ، فأسألك يا والدي العزيز إ  ترجع عن لصليب السي

الضاللة التي أنت فيها ، وإ  تعبد اإلله الذي خلقك" ، فعندما سمع أبوها هذا الكالم غضب 
جدا وجرد سيفه عليها ، فهربت من أمامه فركض وراءها ، وكانت أمامها صخرة انشقت  

رة إلى حالتها األولى ، ودار أبوها حول الصخرة فوجدها شطرين ، فاجتازتها وعادت الصخ
مختبئة في مغارة ، فوثب عليها كالذئب وأخذها إلى الوالي مركيانوس الذي الطفها تارة بالكالم  

وأخرى بالوعد ثم بالوعيد ، ولكنه لم يستطع إ  يسلبها حبها للسيد المسيح ، عند ذلك أمر 
اك صبية يقال لها يوليانة ، شاهدت القديسة بربارة وهي  بتعذيبها بأنواع العذاب ، وكانت هن

في العذاب ، فكانت تب ي ألجلها ، وقد رأت السيد المسيح يعزي القديسة بربارة ويقويها ، 
فاستنارت بصيرتها وأمنت بالسيد المسيح ، فقطعوا رأسها وراس القديسة بربارة ، ونالتا إكليل 

قليل ، وكذلك هلك الوالي الذي تولى تعذيبها ، أما حوض الشهادة ، وقد هلك والدها بعد ذلك ب
الماء الذي عليه الصليب المقدس ، فقد صار لمائه قوة الشفاء لكل من يغتسل منه ، وجعلوا 
جسدي هاتين القديستين في كنيسة خارج مدينة غالطية ، وبعد سنوات نقلوا جسد القديسة 

 إلى اليوم ، شفاعتها تكو  معنا آمين .  بربارة إلى مصر في الكنيسة التي سميت باسمها
 نياحة القديس أنبا صموئيل المعترف 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا صموئيل رئيس دير القلمو  . ولد في دكلوبا من كرسي  
ميصيل ، من أبوين قديسين ولم ي ن لهما ولد سواه ، وكا  أبوه ارسالؤس قسا فابصر في  

يقول له " البد لولدك هذا إ  يؤتمن على جماعة كثيرة وي و  مختارا رؤيا الليل شخصا مضيئا 
للرب طول أيام حياته" ، وكا  صموئيل طاهرا منذ صغره مثل صموئيل النبي ، وكانت تساوره 

دائًما فكرة الرهبنة ، وفي بعض األيام وجد وسيلة للذهاب إلى برية شيهيت ولم ي ن يعرف  
شبه راهب ورافقه كأنه يقصد الدير مثله إلى إ  وصال إلى  الطريق ، فظهر له مالك الرب في

جبل شيهيت ، وهناك سلمه لرجل قديس يسمي أنبا اغاثو فقبله عنده كما أرشده المالك ، 
حيث أقام ثالث سنوات طائعا في كل ما يأمره به ، وبعد ذلك تنيح الشيخ القديس اغاثو وتفرغ 

، حتى انه كا  يصوم أسبوعا أسبوعا ، فقدموه   القديس صموئيل للصلوات واألصوام الكثيرة
قسا على كنيسة القديس مقاريوس ، وحدث إ  أتى إلى البرية رسول يحمل طومس الوو  ،  
فلما قراه على الشيوخ غار األنبا صموئيل غيرة الرب ، ووثب وسط الجماعة وامسك الم توب  
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  كل من يغير األمانة  ومزقه قائال " محروم هذا الطومس وكل من يعتقد به ، وملعو
المستقيمة التي ألبائنا القديسين " ، فلما رأى الرسول ذلك اغتاظ وأمر بغضب إ  يضرب  

بالدبابيس ثم يعلق من ذراعه ويلطم فصادفت إحدى اللطمات عينه فقلعتها ، ثم طرد من الدير  
ديرا أقام   ، فظهر له مالك الرب وأمره إ  يمضي ويس ن في القلمو  ، فمضى إلى هناك وبني

فيه مدة يعلم الملتفين حوله ويثبتهم على األمانة المستقيمة ، واتصل خبره بالمقوقس حاكم  
مصر فأتى إليه وطلب منه إ  يعترف بمجمع خلقيدونية ، وإذ لم يذعن لرأيه ضربه وطرده من  

الدير ، فمضى وس ن في إحدى الكنائس ، وبعد حين عاد إلى الدير ، واتفق مجيء البربر  
إلى هناك ، فأخذوه معهم في رجوعهم إلى بالدهم ، فصلى إلى السيد المسيح إ  ينقذه منهم ،  

فكا  كلما اركبوه جمال ال يستطيع القيام به ، فتركوه ومضوا ، ثم عاد هو إلى ديره ، وأتي  
البربر إلى هناك مرة ثانية وأخذوه معهم إلى بالدهم وكانوا قد سبوا قبل ذلك األنبا يوأنس 

ص شيهيت ، فاجتمع االثنا  في السبي وكانا يتعزيا  معا ، وحأول آسره إ  يغويه لعبادة قم
الشمس ، ولما لم يستطع إلى ذلك سبيال ، ربط رجله مع رجل جارية من جواريه ، وكلفهما  
رعاية اإلبل قصدا منه إ  يقع معها في الخطية ، وعندئذ يتسلط عليه فيذعن لقوله ، كما 

س ، وفي هذا جميعه كا  القديس يزداد شجاعة وقوة قلب ، ولم يزل على هذا أشار عليه إبلي
الحال حتى مرض ابن سيده مرض الموت ، فصلى عليه فشفاه ، فشاع خبره في تلك البالد ،  

وكا  يأتي إليه كل من به مرض ، فيصلي عليه ويدهنه بزيت فيبرا ، فاحبه سيده كثيرا 
ه إ  يطلب ما يريد ، فطلب إ  يأمر بعودته إلى ديره ،  واعتذر إليه واستغفره ، وعرض علي

فأعاده ، ولدي وصوله اجتمع حوله كثيرو  من أوالده الذين كانوا قد كثروا جدا حتى بلغوا 
األلوف ، وظهرت له السيدة العذراء وقالت له إ  هذا الموضع هو مس ني إلى األبد ، ولم يعد 

هذا االب مواعظ كثيرة ومقاالت شتي وتنبأ عن  البربر يغيرو  على هذا الدير ، وقد وضع
دخول اإلسالم مصر ، ولما قربت أيام نياحته جمع أوالده وأوصاهم إ  يثبتوا في مخافة هللا  
والعمل بوصاياه ويجاهدوا في سبيل اإليما  المستقيم إلى النفس األخير ، وتنيح بسالم ، 

 صالته صالته تكو  معنا آمين . 
 ألنطوني نياحة أبونا يسطس ا

 في مثل هذا اليوم تنيح القديس أبونا يسطس األنطوني .
 رهبنته 

م بقرية زرابي بجوار دير المحرق بمحافظة أسيوط وتسمى باسم نجيب . 1910ُولد سنة  
 عمل ترزًيا مع والده وتعلم اللغة القبطية وأجادها ، ثم ُرِسم شماًسا . 

ال بالصحراء الشرقية وقضى فيه نحو عامين  اشتاق إلى حياة الرهبنة فذهب إلى دير األنبا بو 
 م .1941تحت االختبار ثم انتقل إلى دير األنبا أنطونيوس وسيم راهًبا في نوفمبر سنة 
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 كمن ينتظر مجيء سيده 
في جهاده الروحي كا  نادًرا ما تغفل عيناه إذ يبقى الليل ساهًرا يتجول داخل الدير كأنه ينتظر  

تريح كا  يجلس تحت شجرة ، وفي مراحل جهاده األولى كا  مجيء سيده ، وإذا أراد أ  يس
 ينام على جزع شجرة ملقى على األرض لكيال ينعم بنوم وليظل طول الليل مصلًيا .

 كا  كلما التقى بأحٍد يسأله: "الساعة كام" ، كمن ينتظر ساعة رحيله .
 جهاده 

الشريرة كا  يظل ساهًرا مصلًيا الصالة  في بدء حياته الرهبانية عندما كانت تحاربه األفكار 
 الربانية مرات عديدة بصوٍت عاٍل وال ي ف عن ذلك حتى تهرب األفكار .

أما عن الكتاب المقدس فكا  يحفظ المزامير عن ظهر قلب ، وكا  مالزًما للكتاب المقدس 
 حتى حفظ رسائل بولس الرسول عن ظهر قلٍب ، وكا  يحب قراءة اإلنجيل بالقبطية .

في مأكله كا  ي تفي بالقليل ويقدم غذاءه للعمال أو القطط ، وأكلته المفضلة هي الخبز 
 المتساقط من المائدة فيباهلل بالماء ويأكله . 

عاش فقيًرا متجرًدا ال يحتفظ معه بأي نقود وكانت قاليته تنطق بمدى تجرد الرجل وزهده ،  
إنسا  أ  يطرقها ألنها بال نوافذ أو   فهي مبنية من الطين وسقفها من الجريد ويم ن ، ألي

أبواب ، وال تجد فيها مرتبة أو وسادة بل حصيرة قديمة ودلو للماء ، وكل شيء موضوع على  
األرض حتى تظن أنك في م ا  مهجور ، وليس في القالية شيء هام سوى اإلبصلموديتين:  

 السنوية والكيه ية . 
بصحة جيدة ، فعاش يخدم نفسه ويجلب الماء  وبالرغم من نس ه الشديد إال أنه كا  يتمتع
 من العين كما كا  يجلبه لبعض الرهبا  . 

كا  حبه للكنيسة قوًيا ، ففي الليل يركع مصلًيا أمامها وعندما يدق جرس التسبحة ي و  أول  
الداخلين ، ووقفته أثناء الصالة مثل وقفة جندي في حضرة الملك ، ال يتحرك وال يتلفت ، بل  

التطلع إلى أيقونة السيد المسيح الموضوعة على حجاب الهي ل . وفي وقت التناول   كا  دائم
 كا  ينبه المتناولين بقوله: "المناولة نور ونار" .  

منحه هللا شفافية فكا  يعلم بأمور قبل حدوثها ويرد على استفسارات قبل أ  يسأله أحد ،  
 بلغ عظة . ومع هذا فكا  شديد التواضع قليل الكالم فكا  صمته أ

حاربته الشياطين حرًبا قاسية ولما لم يم نهم قهره أخذوا يضربونه ويلقونه أرًضا ويجرونه ،  
ولشدة غيظهم وضعوا رماًلفي عينيه أصاب بصره حتى احتاج إلى من يقوده ، وبقي على هذا 

 الحال خمسة عشر يوًما بعدها أعاد هللا له نور عينيه . 
 نياحته  
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بضع ساعات قبل نياحته ، وُوِجد نائًما على األرض كأفقر الناس .  لما أكمل جهاده مرض  
ش 1693كيهك   8حملوه إلى حجرة من حجرات الدير حيث أسلم الروح ، وكانت نياحته في  

م . وقد رأى أحد الرهبا  نوًرا ينبعث من الم ا  الذي ُدفن فيه ، 1976ديسمبر  17الموافق  
ي منطقة قريبة من الدير شاهدوا نوًرا ينبعث من الدير  كما أ  الجنود الذين كانوا يعس رو  ف

 عدة لياِل متوالية حتى ظنوا أ  هناك احتفااًلغير عادي .
 صالته تكو  معنا آمين . 
 13نياحة البابا ياروكالس ال

م تنيح االب القديس ياروكالس بابا اإلس ندرية الثالث عشر  240في مثل هذا اليوم من سنة  
ن وثنيين إال انهما أمنا وتعمدا بعد والدته ، وكانا قد ادباه بالح مة  ، وقد ولد من والدي

اليونانية ثم بالح مة المسيحية ، ودرس األناجيل األربعة والرسائل ، فرسمه القديس 
ديمتريوس بابا اإلس ندرية الثاني عشر شماسا ثم قسا على كنيسة اإلس ندرية فنجح في  

ن عليه ، ولما تنيح االب ديمتريوس انتخب القديس  الخدمة ، وكا  أمينا في كل ما أؤتم
ياروكالس لرتبة البطريركية ، فرعى رعية المسيح احسن رعاية ، ورد كثيرين من الصابئة 

وعمدهم وقد كرس جهوده على التعليم والوعظ وإرشاد المخالفين ، كما سلم للقديس 
على الكرسي ثالث عشر سنة ،  ديونوسيوس النظر في األح ام وتدبير أمور المؤمنين . وأقام 

 وتنيح بسالم ، صالته تكو  معنا آمين . 
 نياحة سوسنيوس الخصي  أبيب 21

وفي مثل هذا اليوم تنيح القديس سوسنيوس الخصي أحد رجال قصر الملك تاؤدوسيوس  
الكبير . وكا  كثير الرحمة مملوءا نعمة وح مة . ولما اجتمع المجمع المس وني الثالث 

بأفسس لمحاكمة نسطور . كا  هذا القديس في خدمة القديس كيرلس الكبير وباقي أعضاء 
لك ثاؤدوسيوس . واتفق أنه مرض ، فصلى القديس كيرلس من  المجمع القديسين من قبل الم

أجله إلى هللا فنهض من 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  

 . 
 ين صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آم

 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله 

 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين .
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قريب هو الرب من المنكسري القلوب و يخلص المنسحقي    -18  " -(:19,18: 33مزمور العشية )مز
 "  كثيرة هي باليا الصديق و من جميعها ينجيه الرب. -19 الروح.

  
   -(: 28-24:16مت إنجيل العشية )

 حينئذ قال يسوع لتالميذه ا  اراد احد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  -24  "
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها.  -25 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسا  فداء عن نفسه.   -26 
 فا  ابن االنسا  سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.   -27 
 " الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ابن االنسا  اتيا في ملكوته -28 

 إي  ل اط  ل :
صيييليبه ويتبعني.. من يهلك نفسيييه من  من يريد أ  يتبعني فلينكر نفسيييه ويحمل  اطاب ياسدددددم ط/  طايق اطر  :  

حينئذ ُيجازي )اط دذ ا  مهل وا مي سدذم وط /ذم ت للوا(  إذًا طايق اطاب: آالث  ع ت زي ي وه/ ك       أجلى يجدها
 .كل واحد حسب أعماله

 
 اما خالص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زما  الضيق. -39  " -:(40,39: 36مز ) مزمور باكر 

 "  و يعينهم الرب و ينجيهم ينقذهم من االشرار و يخلصهم النهم احتموا به  -40
  ز وق ب كا:

إذا مقاد اطاب ي/م  صددددددد  قله، فذ ا ح ث  ع ها/ قة وشدددددددق اطاب طذ  اطصددددددد اة  =  خالص الصييييديقين من قبل الرب
باار ميم ه ف  اطسدد ا، ط ا   موب   ن ء  ميذس عرله فسددرح طسددلف ه اودر من ي/ذ   ط /م ه ، ومقسددل   ك ط

 (12حل ته )ًم
كم  ا شدذ     يوا    هويه و  ن هللا   دفله ويقلره  أن طم  كا  =  وهو ناصيرهم.. يعينهم .. وينجيهم.. ويخلصيهم

 شئ 
  -(:13-9:13مرإنجيل باكر )

فانظروا الى نفوس م النهم سيسلمونكم الى مجالس و تجلدو  في مجامع و توقفو  امام والة و ملوك  -9  "
 من اجلي شهادة لهم.

 و ينبغي ا  ي رز اوال باالنجيل في جميع االمم.   -10 
اعة فمتى ساقوكم ليسلموكم فال تعتنوا من قبل بما تتكلمو  و ال تهتموا بل مهما اعطيتم في تلك الس  -11 

 فبذلك تكلموا ال  لستم انتم المتكلمين بل الروح القدس. 
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم.   -12 
 " و تكونو  مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. -13 
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الذي وط ا  سيييسييلمونكم إلى مجالس وسيييضييربونكم في المحافل..ر  سدددلا ث اطسددد   اطاب    اي  ب إي  ل ب كا:
 .يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص

 
 -(: 18- 1:10كو2البولس )

ثم اطلب الي م بوداعة المسيح و حلمه انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم و اما في الغيبة   -1 "  
 فمتجاسر علي م. 

و لكن اطلب ا  ال اتجاسر و انا حاضر بالثقة التي بها ارى اني ساجترئ على قوم يحسبوننا كاننا   -2 
 نسلك حسب الجسد. 

 الننا و ا  كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. -3 
 اذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة باهلل على هدم حصو . -4 
 هادمين ظنونا و كل علو يرتفع ضد معرفة هللا و مستاسرين كل فكر الى طاعة المسيح. -5 
 و مستعدين ال  ننتقم على كل عصيا  متى كملت طاعتكم. -6 
ح فليحسب هذا ايضا من نفسه انه  اتنظرو  الى ما هو حسب الحضرة ا  وثق احد بنفسه انه للمسي -7 

 كما هو للمسيح كذلك نحن ايضا للمسيح. 
 فاني و ا  افتخرت شيئا اكثر بسلطاننا الذي اعطانا اياه الرب لبنيانكم ال لهدم م ال اخجل. -8 
 لئال اظهر كاني اخيفكم بالرسائل. -9 
 الم حقير. النه يقول الرسائل ثقيلة و قوية و اما حضور الجسد فضعيف و الك  -10 
مثل هذا فليحسب هذا اننا كما نحن في الكالم بالرسائل و نحن غائبو  ه ذا نكو  ايضا بالفعل و   -11 

 نحن حاضرو . 
الننا ال نجترئ ا  نعد انفسنا بين قوم من الذين يمدحو  انفسهم و ال ا  نقابل انفسنا بهم بل هم اذ    -12 

 بانفسهم ال يفهمو . يقيسو  انفسهم على انفسهم و يقابلو  انفسهم 
و لكن نحن ال نفتخر الى ما ال يقاس بل حسب قياس القانو  الذي قسمه لنا هللا قياسا للبلوغ الي م    -13 

 ايضا. 
 الننا ال نمدد انفسنا كاننا لسنا نبلغ الي م اذ قد وصلنا الي م ايضا في انجيل المسيح.  -14 
بل راجين اذا نما ايمانكم ا  نتعظم بينكم حسب   غير مفتخرين الى ما ال يقاس في اتعاب اخرين  -15 

 قانوننا بزيادة.
 لنبشر الى ما وراءكم ال لنفتخر باالمور المعدة في قانو  غيرنا. -16 
 و اما من افتخر فليفتخر بالرب.   -17 
 " النه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب  -18 

 اط وطج:
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، ط ا هللا هو اط ي  ا قب وياا يصددددددر     ف/اا=  أسييييلحة محاربتنا ليسييييت جسييييدية ال يا قب بسدددددد وح ودقًو
 (  ف هلل شق اطص اة ط ا/ قة 14:14)خا

إذًا ه/ ك ءوة طرا  سد ا  ع اطرسدلح، فأوالد هللا طلسدوا = مسيتعدين أل  ننتقم على كل عصييا  متى كملت طاعتكم
 ض     هل ءوتذم  ا ءوة اطرسلح 

 
  -(:11-1:4بط1الكاثولي و  )

فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فا  من تالم في الجسد كف عن   -1  "
 الخطية.

 لكي ال يعيش ايضا الزما  الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة هللا.  -2 
الشهوات و ادما   ال  زما  الحياة الذي مضى ي فينا لنكو  قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و -3 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثا  المحرمة.
 االمر الذي فيه يستغربو  انكم لستم تركضو  معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 الذين سوف يعطو  حسابا للذي هو على استعداد ا  يدين االحياء و االموات. -5 
 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب هللا بالروح.  -6 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7
 كم بعض م لبعض شديدة ال  المحبة تستر كثرة من الخطايا. و لكن قبل كل شيء لتكن محبت -8 
 كونوا مضيفين بعض م بعضا بال دمدمة.  -9 
 لي ن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعض م بعضا كوكالء صالحين على نعمة هللا المتنوعة.  -10 
ها هللا لكي يتمجد هللا في كل ا  كا  يتكلم احد فكاقوال هللا و ا  كا  يخدم احد فكانه من قوة يمنح  -11 

 "  شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين.
 اط   وطلكون:

عل /  من ال  =  فإذ قد تألم المسيييح بالجسييد عنا تسييلحوا أنتم بهذا المثال فإ  من تألم بالجسييد ُكفَّ عن الخطية
يافض اءطم ط/ ون علس  ء ل اطرسددلح  فإن  ا يافض اءطم واطصددل ب هو خ ضددع طل ددلا ن، يل ب به اط ددلا ن   

( وط/ حا من  23:16كر  ح ول باار من يء/  اطرسدلح عا طايق اطصدل ب فم ل طه الإب   ع/     شدلا نال )   
من هللا ء سدددددد  وهو  ضددددددع عل /  آالث وياا    اط ددددددلا ن هو  صدددددد ق  ل مطم  مع عل / ،  م  ك ب ويذرج ف  مذاي/ 

. من تألم بالجسييد ُكفَّ عن الخطيةمهاي    ط ا إذا سددرح هللا طل ددلا ن من  ضددع عل /  مي مطم  كون ه ا طت/م ت/    
و ا  ضددددع ف  ي سدددده ميه خ طئ  سددددتاق مي مطم، و ا   ذم من اءطم طو ح ث سددددلكون بسددددر ح  ا هللا وه فه من  

الع اط دلا ن من   رل   ه شدئ، فإذا إشدت س من هللا ء سد  سدأءول هل مي  مسدتاق، ومن ي ف عا اط ال ، طا  سدت
    ا ث طل  ا، و/ طت ط  طا  ا ث تصددددد دث  ع هللا   م  الب اطاسدددددول  ا اط رلع من  ك وا عا من  عل دددددوا ف  

سددددلك هك ا اط ددددذواي واط/  سدددد ي   ومن  سددددلك اط رلع براب  وطل  ث اط رلع ب ضددددذم اطب ض  واطسدددد ب من  ا  
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 سدذل علله من  ظل   تافً  ب طرسدلح ويم ل انسدت دذ د  م     ا  سدلك ب  ث  اب  مو  سدلك ف  ي  سد  طا  سدتالع  
 من  م ل انست ذ د إذا ج   عصا است ذ د 

 
  -(:12:13-25:12أعاإلبركسيس )

 (25:12أع)
 " يوحنا الملقب مرقس و رجع برنابا و شاول من اورشليم بعدما كمال الخدمة و اخذا معهما -25 " 
 (12-1:13أع)
و كا  في انطاكية في الكنيسة هناك انبياء و معلمو  برنابا و سمعا  الذي يدعى نيجر و لوكيوس   -1  "

 القيرواني و مناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع و شاول.
و بينما هم يخدمو  الرب و يصومو  قال الروح القدس افرزوا لي برنابا و شاول للعمل الذي دعوتهما   -2 

 اليه.
 اموا حينئذ و صلوا و وضعوا عليهما االيادي ثم اطلقوهما.فص -3 
 فهذا  اذ ارسال من الروح القدس انحدرا الى سلوكية و من هناك سافرا في البحر الى قبرس.  -4
 و لما صارا في سالميس ناديا ب لمة هللا في مجامع اليهود و كا  معهما يوحنا خادما.  -5 
 س وجدا رجال ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع.و لما اجتازا الجزيرة الى بافو  -6 
 كا  مع الوالي سرجيوس بولس و هو رجل فهيم فهذا دعا برنابا و شاول و التمس ا  يسمع كلمة هللا.  -7 
 فقاومهما عليم الساحر ال  ه ذا يترجم اسمه طالبا ا  يفسد الوالي عن االيما . -8 
 امتال من الروح القدس و شخص اليه. و اما شاول الذي هو بولس ايضا ف -9 
و قال ايها الممتلئ كل غش و كل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر اال تزال تفسد سبل هللا    -10 

 المستقيمة. 
فاال  هوذا يد الرب عليك فتكو  اعمى ال تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط عليه ضباب و    -11 

 ظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده.
 " فالوالي حينئذ لما راى ما جرى امن مندهشا من تعليم الرب. -12 

 انها سلج:
يا  ه/   /لس   موده  اطاوح اطم ر، فذ   /لس  مهواب اط الم طا تمو  عل ذ ، ف طاوح اطم ر س كا ف ذ   وي   

حتس =  أعمى إلى حينه/  صوقة طاسلا  اطاوحل  اطت  يا قب هذ   ف وطج حكم علس عللم اطس حا بأن  ص ا 
ط ؤ ا )كر  شق اطاب اطص اة م  ث واط  ها/ قة حتس   ذم ويؤ ا(  ف هلل   ا  حتس طذؤال  اءشااق    اله فاص  

فاص  ق/ر  يتو/وا  ومعاس قوي  طل / ي اط ي آ ا ويزل ف  با اة س ب سال   ف هلل ياي  خ ص  ل إيس ن   
 حقلم   ف طرسلح علس  وء قن ه ا سلا ن هوطج واطض ف اطظ هاي اط ي طل ذ ا ، ف/ ذم من ه ا طلج ض   ً 

اطصل ب طم  كا ضعل ً  هل بموة جب قة هزث إهللج واط ال  واطروي  
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            من شهر برمهاتواليوم التاسع والعشر 
 عيد البشارة بالخالص المجيد وقيامة مخلصنا

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 عيد البشارة بالخالص المجيد وقيامة مخلصنا
 القرأت: 

 ( 6:2- 1:1يو1(              الكاثولي و : )7,5:  143مز مزمور عشية: )
 ( 34-23:7)أع(                اإلبركسيس: 50-36:7إنجيل عشية: )لو

 ( 13: 44مز(                مزمور إنجيل القداس: )6,5: 71مز مزمور باكر: ) 
 ( 38- 26:1(               إنجيل القداس: )لو28-20:11إنجيل باكر: )لو

 ( 31-1:3البولس: )رو
 

 برمهات  29 -السنكسار:
 عيد البشارة المجيد"  

 "النسيمال يحتفل به من ختام الصوم إلي شم + "
في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار بشارة أمنا والدة اإلله العذراء القديسة مريم وذلك أنه لما جاء الوقت 

المعين منذ األزل من هللا لخالص البشر . أرسل هللا رئيس المالئكة جبرائيل إلى القديسة مريم البتول التي  
ل اإللهي والميالد المجيد . كما شهد بذلك الكتاب المقدس من سبط يهوذا ومن قبيلة داود الملك ليبشرها بالحب

بقوله : في الشهر السادس أرسل جبرائيل المالك من هللا إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء  
مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها المالك وقال : سالم لك آيتها 

لرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كالمه وفكرت ما عسي أ  تكو   الممتلئة نعمة . ا
هذه التحية فقال لها المالك " ال تخافي يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند هللا وها أنت ستحلبين وتلدين أبنا 

ملك على بيت وتسمينه يسوع هذا ي و  عظيما وابن العلي يدعي ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه وي 
يعقوب إلى األبد و ال ي و  لملكه نهاية' " فقالت مريم للمالك " كيف ي و  هذا وأنا لست أعرف رجال ؟ " 

فأجاب المالك وقال لها " الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعي"  
" هوذا اليصابات نسيبتك هي أيضا حبلي بابن في   ابن هللا" ثم قدم لها دليال على صدق بشارته قائال :

شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا , ألنه ليس شيء غير مم ن لدي هللا " فقالت مريم " 
( وعند قبولها هذه   38  - 26:  1هودا أنا أمة الرب . لي ن لي كقولك " فمضى من عندها المالك )لو 

بن الوحيد قوة هللا الكلمة أحد الثالثة األقانيم األزلية وحل في أحشائها حلوال ال يدرك  البشارة اإللهية نزل اال
 البشر كيفيته واتحد للوقت بإنسانية كاملة اتحادا كامال لم ي ن بعده افتراق . 
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يدة فهذا اليوم آذ  هو ب ر األعياد . أل  فيه كانت البشري بخالص العالم وفي مثله تم الخالص بالقيامة المج
 آلدم وبنيه من أيدي الشيطا  نسأل إلهنا وفادينا أ  يتفضل فيغفر لنا آثامنا ويتجاوز عن خطايانا . أمين "

 تذكار قيامة مخلصنا الصالح من األموات " 
في هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار كمال الخالص بالقيامة المجيدة أل  ربنا له المجد لما أكمل تدبيره على 

مدة ثالث وثالثين سنة وتألم بإرادته في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر قام من بين   األرض ، و فى
األموات في مثل هذا اليوم الذي فيه بشر أهل العالم بتجسد المسيح الذي كانوا ينتظرونه واليوم الذي بشر فيه 

وم األحد لَلحياء وتيقنوا من األحياء واألموات ووثقوا بالخالص كا  في يوم الجمعة إلى أ  تحقق ذلك في ي
قيامتهم بقيامة جسد المسيح الذي هو رأسهم كما يقول الرسول أ  المسيح هو الذي أقام المضجعين نسأله 

 كعظم رأفته وسعة رحمته أ  يتفضل علينا بمغفرة خطايانا له المجد الدائم إلى األبد . آمين . "
 لا ن واط ال   اطب  قة هس بر س  اطرسلح طل لص/   ا اطروي واط 

 
يا رب طأطئ السييييييموات وانزل . إلمس الجبال فتدخن . أرسييييييل يدك من    -(:7,5:  143مزمور العشييييييية )مز

  العالء . أنقذنى ونجنى . هلليلويا .
 

 -(:50-36:7لوإنجيل العشية )
 و ساله واحد من الفريسيين ا  ياكل معه فدخل بيت الفريسي و اتكا.  -36 " 
 و اذا امراة في المدينة كانت خاطئة اذ علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب.  -37 
و وقفت عند قدميه من ورائه باكية و ابتدات تبل قدميه بالدموع و كانت تمسحهما بشعر راسها و    -38 

 يه و تدهنهما بالطيب.تقبل قدم 
فلما راى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائال لو كا  هذا نبيا لعلم من هذه االمراة التي    -39 

 تلمسه و ما هي انها خاطئة.
 فاجاب يسوع و قال له يا سمعا  عندي شيء اقوله لك فقال قل يا معلم.  -40 
 ينار و على االخر خمسو . كا  لمداين مديونا  على الواحد خمس مئة د -41 
 و اذ لم ي ن لهما ما يوفيا  سامحهما جميعا فقل ايهما ي و  اكثر حبا له.   -42 
 فاجاب سمعا  و قال اظن الذي سامحه باالكثر فقال له بالصواب ح مت.   -43 
ط و اما ثم التفت الى المراة و قال لسمعا  اتنظر هذه المراة اني دخلت بيتك و ماء الجل رجلي لم تع  -44 

 هي فقد غسلت رجلي بالدموع و مسحتهما بشعر راسها.
 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.  -46 
 حب قليال. من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة النها احبت كثيرا و الذي يغفر له قليل ي  -47 
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 ثم قال لها مغفورة لك خطاياك.   -48 
 فابتدا المتكئو  معه يقولو  في انفسهم من هذا الذي يغفر خطايا ايضا.   -49 
 " فقال للمراة ايمانك قد خلصك اذهبي بسالم  -50 
 

ينزل مثيل المطر على الجزة، ومثيل قطرات تقطر على األرض، يشيييييييييرق فى    "  -:(6,5:  71مز)مزمور بياكر  
 "أيامه العدل، وكثرة السالمة. هلليلويا 

 
 -(:28-20:11لوإنجيل باكر )

 و لكن ا  كنت باصبع هللا اخرج الشياطين فقد اقبل علي م ملكوت هللا.   -20 " 
 حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكو  امواله في اما . -21 
 و لكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه و ينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه و يوزع غنائمه.   -22 
 من ليس معي فهو علي و من ال يجمع معي فهو يفرق.   -23 
متى خرج الروح النجس من االنسا  يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و اذ ال يجد يقول    -24 

 جت منه. ارجع الى بيتي الذي خر 
 فياتي و يجده م نوسا مزينا.  -25 
ثم يذهب و ياخذ سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل و تس ن هناك فتصير اواخر ذلك االنسا  اشر من   -26 

 اوائله.
و فيما هو يتكلم بهذا رفعت امراة صوتها من الجمع و قالت له طوبى للبطن الذي حملك و الثديين    -27 

 اللذين رضعتهما.
 "ا هو فقال بل طوبى للذين يسمعو  كالم هللا و يحفظونه ام -28 
 

 -(:31-1:3روالبولس )
 اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختا . -1  " 
 كثير على كل وجه اما اوال فالنهم استؤمنوا على اقوال هللا.  -2 
 فماذا ا  كا  قوم لم ي ونوا امناء افلعل عدم امانتهم يبطل امانة هللا.  -3 
 حاشا بل لي ن هللا صادقا و كل انسا  كاذبا كما هو م توب لكي تتبرر في كالمك و تغلب متى حوكمت.  -4 
 االنسا .و لكن ا  كا  اثمنا يبين بر هللا فماذا نقول العل هللا الذي يجلب الغضب ظالم اتكلم بحسب  -5 
 حاشا فكيف يدين هللا العالم اذ ذاك.  -6 
 فانه ا  كا  صدق هللا قد ازداد ب ذبي لمجده فلماذا ادا  انا بعد كخاطئ. -7 
 اما كما يفترى علينا و كما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيات لكي تاتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة.  -8 
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 الننا قد ش ونا ا  اليهود و اليونانيين اجمعين تحت الخطية.فماذا اذا انحن افضل كال البتة  -9 
 كما هو م توب انه ليس بار و ال واحد. -10 
 ليس من يفهم ليس من يطلب هللا.  -11 
 الجميع زاغوا و فسدوا معا ليس من يعمل صالحا ليس و ال واحد. -12 
 حنجرتهم قبر مفتوح بالسنتهم قد م روا سم االصالل تحت شفاههم.  -13 
 و فمهم مملوء لعنة و مرارة.  -14 
 ارجلهم سريعة الى سفك الدم.  -15 
 في طرقهم اغتصاب و سحق.   -16 
 و طريق السالم لم يعرفوه.   -17 
 س خوف هللا قدام عيونهم.لي -18 
و نحن نعلم ا  كل ما يقوله الناموس فهو ي لم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم و يصير كل    -19 

 العالم تحت قصاص من هللا.
 النه باعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر امامه ال  بالناموس معرفة الخطية.  -20 
 الناموس مشهودا له من الناموس و االنبياء.و اما اال  فقد ظهر بر هللا بدو    -21 
 بر هللا بااليما  بيسوع المسيح الى كل و على كل الذين يؤمنو  النه ال فرق.  -22 
 اذ الجميع اخطاوا و اعوزهم مجد هللا. -23 
 متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح.  -24 
 ار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفة بامهال هللا. الذي قدمه هللا كفارة بااليما  بدمه الظه -25 
 الظهار بره في الزما  الحاضر لي و  بارا و يبرر من هو من االيما  بيسوع.  -26 
 فاين االفتخار قد انتفى باي ناموس ابناموس االعمال كال بل بناموس االيما .  -27 
 لناموس.اذا نحسب ا  االنسا  يتبرر بااليما  بدو  اعمال ا -28 
 ام هللا لليهود فقط اليس لالمم ايضا بلى لالمم ايضا. -29 
 ال  هللا واحد هو الذي سيبرر الختا  بااليما  و الغرلة بااليما .   -30 
 "افنبطل الناموس بااليما  حاشا بل نثبت الناموس  -31 
 

   -(:6:2- 1:1يو 1الكاثولي و  )
 ( 10- 1:1يو1)
الذي كا  من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة   -1 "

 الحياة. 
 فا  الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا.  -2 
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الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي ي و  لكم ايضا شركة معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع   -3 
 ابنه يسوع المسيح. 

 و نكتب الي م هذا لكي ي و  فرح م كامال. -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ا  هللا نور و ليس فيه ظلمة البتة.  -5 
 ا  قلنا ا  لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق.  -6 
و لكن ا  سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه   -7 

 يطهرنا من كل خطية. 
 ا  قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -8 
 ا  اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم. -9 
 "  ا  قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا.  -10 
 (6- 1:2يو1)
 تخطئوا و ا  اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار.يا اوالدي اكتب الي م هذا لكي ال  -1 " 
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا.  -2 
 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ا  حفظنا وصاياه. -3 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.  -4 
 كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة هللا بهذا نعرف اننا فيه. و اما من حفظ  -5 
 "من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك ه ذا يسلك هو ايضا  -6 
 

 -(:34-23:7أعاإلبركسيس )
 و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ا  يفتقد اخوته بني اسرائيل.   -23  " 
 ى عنه و انصف المغلوب اذ قتل المصري.و اذ راى واحدا مظلوما حام  -24 
 فظن ا  اخوته يفهمو  ا  هللا على يده يعطيهم نجاة و اما هم فلم يفهموا.   -25 
و في اليوم الثاني ظهر لهم و هم يتخاصمو  فساقهم الى السالمة قائال ايها الرجال انتم اخوة لماذا    -26 

 تظلمو  بعض م بعضا. 
 ه قائال من اقامك رئيسا و قاضيا علينا.فالذي كا  يظلم قريبه دفع   -27 
 اتريد ا  تقتلني كما قتلت امس المصري. -28 
 فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديا  حيث ولد ابنين.  -29 
 و لما كملت اربعو  سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة.   -30 
 فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب.   -31 
 انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ا  يتطلع. -32 
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 له الرب اخلع نعل رجليك ال  الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة.  فقال  -33 
اني لقد رايت مشيييقة شيييعبي الذين في مصييير و سيييمعت انينهم و نزلت النقذهم فهلم اال  ارسيييلك الى   -34 

 "مصر 
 

إسيييمعى يا إبنتى وأنظرى وأميلى أذنك . وإنسيييى شيييعبك وكل بيت أبيك   -(:13:  44مزمور إنجيل القداس )مز
 "هلليلويا  إ  الملك قد إشتهى حسنك . ألنه هو ربك ..ف
 

  -(:38-26:1لوإنجيل القداس )
 و في الشهر السادس ارسل جبرائيل المالك من هللا الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة.  -26 " 
 الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف و اسم العذراء مريم. -27 
 و قال سالم لك ايتها المنعم عليها الرب معك مباركة انت في النساء.  فدخل اليها المالك  -28 
 فلما راته اضطربت من كالمه و فكرت ما عسى ا  تكو  هذه التحية.   -29 
 فقال لها المالك ال تخافي يا مريم النك قد وجدت نعمة عند هللا.   -30 
 و ها انت ستحبلين و تلدين ابنا و تسمينه يسوع.  -31 
  و  عظيما و ابن العلي يدعى و يعطيه الرب االله كرسي داود ابيه. هذا ي  -32 
 و يملك على بيت يعقوب الى االبد و ال ي و  لملكه نهاية.   -33 
 فقالت مريم للمالك كيف ي و  هذا و انا لست اعرف رجال.  -34 
القدوس المولود منك فاجاب المالك و قال لها الروح القدس يحل عليك و قوة العلي تظللك فلذلك ايضا   -35 

 يدعى ابن هللا.
و هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها و هذا هو الشهر السادس لتلك    -36 

 المدعوة عاقرا.
 النه ليس شيء غير مم ن لدى هللا.  -37 
 "فقالت مريم هوذا انا امة الرب لي ن لي كقولك فمضى من عندها المالك  -38 
 

 اطب  قة هس بر س  اطرسلح طل لص/   ا اطروي واط لا ن واط ال   
ال هس شذوة  ل إيس ن    ء ل اطرسلح ط /زل اطرسلح ويت س     يا رب طأطىء السموات وأنزل: ال  مزمور عشية

 وهس شذوة  ل  /  طلاأطس  اطرسلح اطسرواي م     ل/  يال  اطسر وي ي وياا علس اءقض 
 to bow downطأطأ      
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 ف طرسلح فس سر ئه، ط /ه ج ل/  يال  اطسر وي ي 
 
 
 
 
 

 (  20:3وياا علس اءقض  ءن س ات/  هس فس اطسرواي )فس
ال  إنجيل عشية اطرسلح  اطس    اط  طئ  ءول  اطرامة  فلم  سر    اط ا ة،  اطب  قة، خ ص  إيمانك  قد : ه ه هس 

ال  وط ا ط/ حا من طايق انءتااب طلرسلح حتس يسرع ه ه اطوعود هو اطاايق اط     خلصك.. مغفورة لك خطاياك 
 إتب ته اطرامة م  انيسا ق واط  ًو واطتو/  

اطم ر )إصبع هللا( اط     اج اط ل ط ا وي    ت ك ل ط ل ت/  إعتر دًا علس   : يسرع فله عا اطاوحإنجيل باكر
عرل ف ا  اطرسلح )ذقًا هللا( اط   غلب اط لا ن ومخ ي   /ه وحاقي   ط ا حتس ال   ود اط لا ن   اة مخا  و  ه 

من ه ته  كون ف قغً    سب   شل ط ا مخا مشا  /ه، عل /  من ي ون  رتلئ ا ب طاوح، واطررلو  ب طاوح ال  م ل ع/ه
  ك/وسً   زي/ً  
 :    ع قك    إيس ن فس ميك غ ا  رتلس  ب طاوح ب طاغم  ا من هللا مف ض به علس اط /لس   مزمور باكر

ال وط ا الحا من اط زة هس ط اوح   هوح  ف طاوح  فلض علس  ا  مثل المطر(  فروة الخروف)  ينزل على الجزةال  
 ( 24:5+ غل  1:12 ع اءهوا  واط ذواي )قوء ث جس ه ذهلا  حل ، صلب اط س  

 ال مجس دي   أخوذة  ا اءقض و   ذ  ه/  ب ءقض ي/زل عل ذ  اطراا فتءرا  ومثل قطرات تقطر على األرضال 
 : يا  فله   ذا  /  ء ل اطرسلح و/ طرسلح ت اقي  البولس

ب طاوار اط س    وط ا ب طاوح اطم ر، ود ه  اذاي   : طم  ص ق اطرسلح  ائلً  و سروعً  و لروسً  طلج  الكاثولي و  
  ا  ل خال   وجذ دي  من ال ي اس  

:  وسس اطرافوض  ا شعبه ق ز طلرسلح وهللا ياسل  وسس طل لص اط  ب ق زًا طلرسلح اط   متس اإلبركسيس
 طل لص/   

حس/ذ  فت س   ا با/ذ  طل لص ال هس اط  قا  اطا هاة اطتس إشتذس هللا    الملك قد إشتهى حسنك: ال  مزمور اإلنجيل
 اط  طم 

ال فذس إ تاي ي ر  ءيذ  إستام  ذطك   سالم لِك أيتها المملؤة نعمةالحا ب  قة اطر ك طل  قا  ال    إنجيل القداس:
 ط ذ ده  فس من تا ا ي سذ  ط هاة، هس إستام  من  ال اطرسلح ف ذ   

ب ن ر ن فس ءلبه، و/ طت طس ت ون ط/  حل ته،    وهك ا  ل  ا    ه  سددددددددددددلرتلس  ي ر  تغ ا ط ل ته ويال اطرسددددددددددددلح
وت ون ط/  ط ل   ج ي ة  وه ه هس ب دددددد قة اط  ص وسددددددؤال  ايم اط  قا     لف   طلج عا شددددددك  هل هس غ ا  

  تزوج  وال تاي  اطزواج هل وه   ي سذ  هلل ف لف تا ل وتل  

 السماء

 األرض 
 طأطىءالسموات
 أى أحناها ألسفل
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            من شهر برمودهواليوم الثالث والعشر 
 شهادة القديس جرجس الروماني

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (19,17: 33مز)
 (22-16:10)مت

 (19,18: 33مز)
 (1:9-34:8)مر
 (39-28:8)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (11-1:4بط1)
 (34-16:16)أع

 (12,11: 96مز)
 (19-12:21)لو

 
 -(:19-12:21لوإنجيل القداس )

و قبل هذا كله يلقو  ايديهم علي م و يطردونكم و يسلمونكم الى مجامع و سجو  و تساقو  امام   -12  " 
 ملوك و والة الجل اسمي. 

 فيؤول ذلك لكم شهادة.  -13 
 فضعوا في قلوب م ا  ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا.  -14 
 ها او يناقضوها.الني انا اعطي م فما و ح مة ال يقدر جميع معاندي م ا  يقاومو   -15 
 و سوف تسلمو  من الوالدين و االخوة و االقرباء و االصدقاء و يقتلو  منكم.   -16 
 و تكونو  مبغضين من الجميع من اجل اسمي.   -17 
 و لكن شعرة من رؤوس م ال تهلك.   -18 
 " بصبركم اقتنوا انفس م. -19 

 إي  ل اطم ار:

أعطي م فمًا وح مة ال يقدر جميع معاندي م أ  يقاوموها أو يناقضوها..  يلقو  أيديهم علي م.. يطردونكم.. لكن  
 ف طس   ء  س ق ومخ اي  بكل شئ . بصبركم تقتنو  أنفس م

 
  -12 نور قد زرع للصديق و فرح للمستقيمي القلب.  -11 " -(:12,11: 96مزمور إنجيل القداس )مز

 "   افرحوا ايها الصديقو  بالرب و احمدوا ذكر قدسه
  ز وق اطم ار:
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 ها ذ ي 13قاجع  ز وق اطم ار = نور أشرق للصديقين
 

 برمودة 23  -السنكسار:
 إستشهاد مار جرجس الرومانى "  

م إستشهد القديس العظيم في الشهداء مار جاؤرجيوس . وقد ولد   307في مثل هذا اليوم من سنة  
ار ابن عشرين سنة مات والده . فذهب  بالقبادوقية من أب أسمه أنسطاسيوس وأم تدعي ثاؤبستا . ولما ص

إلى دقلديانوس ليتقلد وظيفة والده فوجد أ  الملك قد كفر وأمر بعبادة األصنام فحز  وفرق كل ماله وأعطاه 
للمساكين وصرف غلمانه وتقدم إلى الملك معترفا بالسيد المسيح له المجد وكا  ذلك بعد أ  رأى منشورات 

ال " إلى متي تصبو  غضب م على المسيحيين األبرار وتكرهو  الذين عرفوا اإلمبراطور فصرخ في وسطهم قائ
اإليما  الحقيقي على أ  يتبعوا الديانة التي أنتم في شك منه ألنه غير حقيقية ؟ فأما أ  تؤمنوا بهذه الديانة 

، أحد وزرائه   الحقيقية أو على األقل ال تقلقوا بحماقة أولئك المتمس ين بها . فأشار الملك إلى مفنانيوس
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  
 جميع جراحاته . إليها فعذبه كثيرا وكا  الرب يقويه ويشفي 

ولما حار الملك في تعذيبه أستحضر ساحرا أسمه أثناسيوس وهذا أحضر كأسا مَلنا وتال عليه من أقواله  
السحرية ، وقدمه للقديس فشربه بعد أ  رسم عليه عالمة الصليب ، فلم ينله آذى ، مما جعل أ  الساحر 

ؤرجيوس حتى يسلم الروح  نفسه يؤمن بالسيد المسيح ، ونال إكليل الشهادة فاغتاظ الملك وأمر بعصر جا
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 .  

لوا للقديس " نريد أ  تجعل هذه الكراسي تورق وتثمر " .  وكا  بحضرة دقلديانوس بعض من الملوك فقا
فصلى القديس إلى السيد المسيح فاستجاب طلبه . وأخذه مرة إلى مقبرة وطلبوا إليه أ  يقيم من بها من  

الموتى ، فصلى إلى السيد المسيح فأقامهم الرب وبعد أ  تحدثوا إليهم عادوا فرقدوا . وقدمت له امرأة فقيرة 
ا  أعمي وأصم وأخرس فصلى إلى السيد المسيح ورشم الطفل بعالمة الصليب فشفي من جميع  ابنها وك

أمراضه . وكا  دقلديانوس مستمرا في تعذيبه فلما تعب من ذلك ومل صار يالطفه ، ويعده أ  يزوجه من 
كا  يصلي   أبنته إذا بخر لآللهة فخادعه ، جاؤرجيوس وأوهمه أنه قبل ذلك ففرح وأدخله إلى قصره وبينما

سمعته الملكة وهو يقرأ المزامير فطلبت إليه أ  يشرح ما كا  يقوله . فبدأ يفسر لها كل األمور من أول خلقة  
 العالم إلى تجسد السيد المسيح فدخل كالمه في قلبها وآمنت بالمسيح له المجد . 

خر آللهية المليك , فلميا اجتمع  وكيا  المليك قيد أمر أ  ينيادوا في الميدينية بيإجتمياع النياس ليروا جياؤرجيوس يب
جمع كبير عند األصنام وقف جاؤرجيوس وصرخ في األصنام باسم الرب يسوع مخلص العالم . ففتحت األرض  
فاها وابتلعت جميع األصيييينام فخزي الملك ومن معه ودخل حزينا إلى قصييييره فقالت له الملكة : ألم أقل لك " ال  
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أ  جياؤرجيوس قيد أميالهيا هي األخرى إلى أيميانيه ودفعيه الغيظ إلى أ    تعيانيد الجليليين ال  إلههم قوي ؟ " فعلم
أمر بتمشيييط جسييمها وقطع رأسييها فنالت إكليل الشييهادة . وأخيرا رأى دقلديانوس أ  يضييع حدا لتلك الفضييائح 
التي تلحقه فقرر قطع رأس القديس جاؤرجيوس فنال إكليل الشيييييهادة وأخذ أحد المسييييييحيين جسيييييده ولفه في  

أخرة ومضييييى به إلى بلده وبنوا على اسييييمه كنيسيييية عظيمة شييييفاعته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . أكفا  ف
 " آمين

سدددد/   ذهب ط تمل  وظل   واط ه ح ا   ي واط ه  20ف  سددددا    عيد إسيييشيييتهاد أمير الشيييهداء مارجرجس الروماني.
وقاي اطرلك  و/    ا والي نغاائه  فوج  دءل   يور ء    ا فوًن   طه وتم ث   تافً  ب طسدددددد   اطرسددددددلح و زق  / دددددد

ب طاتب ف  م اطرلك    به واطاب   دفله، وج   بسد حا طلسدقله سدرً  فاسدم علله اط دذ   ع    اطصدل ب فلم ي/له مذ  
فآ ا اطسد حا ب طرسدلح وإسدت دذ ، ف صداوه حتس مسدلم اطاوح وق وه خ قج اطر ي/  فأء  ه هللا حلً  وع د طلر ي/  فآ ا  

ج وإسدددت دددذ وا جرل ً  وصددد/ع    زاي شددد     ء اة و   زاي ع  ب  هل ب دددا اطرل   فآ /   ي 3700بسددد ب ذطك  
ب طرسدلح  وخ ً اطرلك وموهره ميه سد ب ا طاصد/ ث ف رع مهل اطر ي/  فصداخ اط دذ   ف تا  اءقض ف ه  ومهتل   

ءن إطذذم ءو  ف اح اءصدددددددد/ ث ف خل اطرلك ف  خزي إطس ءصدددددددداه فم ط  طه اطرل   مطم مءل طك ال ت  ي  اط ل ل  ا  
 ميذ  ص قي  سلال  ف  هذ  وءاع قمسذ ، ومخ اًا ءا وا قمسه  

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
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 م 959شهادة القديس جرجس المعروف بالمزاحم سنة  بؤونه 19
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 السنكسار اليوم
 تذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس باللد هاتور 7

مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس الجليل والشهيد العظيم جاؤرجيوس الكبير بمدينة  في  
اللد . وما اجري هللا فيها من العجائب الباهرة واآليات الشائعة في البر والبحر . حتى إ  الملك  
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دقلديانوس لما سمع بصيتها أرسل اوهيوس رئيس جنده ومعه بعض الجند لهدمها . فتقدم هذا  
ب برياء إلى حيث أيقونة القديس جاؤرجيوس ، وبدا يستهزئ بالنصارى وبالقديس . وكا  بيده  

قضيب ، ضرب به القنديل الذي أمام صورة القديس فكسره ، فسقطت منه شظية على رأسه فغشيته  
رعدة وخوف وسقط طريحا على األرض . فحمله الجند ومضوا به إلى بالدهم وقد علموا إ  هذا 

ريته بهذا الشهيد العظيم . ومات اوهيوس في الطريق ذليال فطرحوه في البحر . ولما نتيجة سخ
علم الملك دقلديانوس بذلك غضب ، وعزم إ  يمضي هو إلى هذه الكنيسة ويهدمها . ولكن الرب  

لم يمهله حتى يتمم ما كا  قد عقد العزم عليه . فضربه بالعمي . وأثار عليه أهل المملكة وانتزعها 
. وأقام بعده قسطنطين الملك البار . فاغلق البرابي ، وفتح أبواب الكنائس وابتهجت المس ونة  منه 

والكنائس ، وخاصة كنيسة الشهيد العظيم كوكب الصبح القديس جاؤرجيوس . شفاعته تكو  معنا  
 آمين 

 تذكار القديس جاؤرجيوس األس ندرى 
. كا  أبوه تاجرا باإلس ندرية ولم ي ن   في مثل هذا اليوم إستشهد القديس جاؤرجيوس األس ندري 

له ولد . واتفق له السفر إلى اللد وحضر عيد تكريس كنيسة الشهيد جاؤرجيوس . فصلى إلى هللا  
متشفعا بقديسه العظيم إ  يرزقه ولدا . فقبل الرب دعاه ورزقه طفال اسماه جاؤرجيوس . وكانت  

اه وكا  له من العمر خمسا وعشرين سنة .  أمه آختا الرمانيوس والي اإلس ندرية . وتوفي أبو 
وكا  صالحا رحوما بالمساكين ، محبا للكنيسة فم ث عند خاله ، وكانت له ابنة وحيدة ، خرجت  

ذات يوم ومعها بعض صاحباتها للنزهة ، فشاهدت ديرا خارج المدينة ، وسمعت رهبانه يرتلو   
وس عما سمعته ، فأجابها با  هؤالء  تراتيل حسنة فتأثرت مما سمعت وسالت ابن عمتها جاؤرجي

رهبا  قد انقطعوا عن العالم للعبادة ، وهداها إلى اإليما  بالسيد المسيح ، وعرفها نصيب الخطاة 
من العذاب ، ونصيب األبرار من النياح . فلما عادت إلى أبيها عرفته انه مؤمنة بالمسيح ، 

المه فأمر بقطع رأسها ونالت إكليل الشهادة  فالطفها وخادعها ، ووعدها ثم توعدها ، فلم تذعن لك
. وبعد ذلك عرف الوالي إ  جاؤرجيوس هو الذي أطغاها ، فقبض عليه وعذبه عذابا شديدا . ثم 
أرسله إلى أنصنا . فعذبوه هناك ايضا . وأخيرا قطعوا رأسه المقدس ونال إكليل الشهادة . وكا  

ضى به إلى منف من أعمال الجيزة . ولما  هناك شماس يسمي صموئيل . فأخذ جسده المقدس وم
علمت امرأة خاله أرمانيوس ، أرسلت فأخذت الجسد ووضعته مع جسد ابنتها الشهيدة باإلس ندرية  

 . شفاعتهما تكو  معنا آمين .
 إستشهاد القديس األنبا نهروه

 كثيرا . في مثل هذا اليوم إستشهد القديس نهروه . وهذا كا  من بالد الفيوم ، وكا  يخاف هللا
ولما سمع بأخبار الشهداء ذهب إلى اإلس ندرية ليموت على اسم السيد المسيح . فقيل له في رؤيا 

" البد لك إ  تمضي إلى أنطاكية" ، وفيما هو يفكر كيف يذهب إلى هناك ، انتظر سفينة ذاهبة  
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لى أنطاكية . ليركبها ، فأرسل له الرب مالكه ميخائيل ، فحمله على أجنحته من اإلس ندرية إ
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 

وتارة بحرق النار ،  يخش ، فأمر الملك بتعذيبه بأنواع كثيرة . فعذبوه تارة بإطالق األسد عليه ، 
وتارة بالعصر ، وتارة بطرحه في إناء وتوقد النيرا  تحته . وأخيرا قطعوا رأسه المقدس بحد السيف  
ونال إكليل الشهادة . وصار بديال عن الشهداء الذين من أنطاكية وإستشهدوا بأرض مصر . واتفق  

سله مع غآلمين له إلى حضور القديس يوليوس اإلقفهصي هناك وقت إستشهاده فأخذ جسده وأر 
 بلده ب رامة عظيمة . شفاعته تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس أكبسيما و أبتوالديوس و يوسف
للشهداء سنة   92تذكار إستشهاد القديس أكبسيما و أبتوالديوس و يوسف . وفيه أيضا من سنة  

سقف مدينة أونيتي  م إستشهد القديسو  اكيسيما وايتاال و يوسف تعرض القديس اكبسيما أ376
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 اإليما  وهددهم بالموت أ  لم 

تى نالوا أكاليل الشهادة  يسجدوا للشمس فلما رفضوا عذبهم ومزق أجسادهم ووضعهم في السجن ح
 ، 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 وكا  هذا االب 

بالصوم والصالة والنسك من أهل سمنود . وكا  وحيدا ألبوين يخافا  هللا ويمارسا  أعمال الرهبنة 
حتى شاع صيتهما في البالد . وزوجا ولدهما بغير إرادته فأطاع ، ولكنه اتفق مع زوجته على إ   

يحتفظا بتوليتهما ، ولبثا ه ذا يؤديا  عبادات كثيرة كما يؤديها الرهبا  ، حيث كانا يلبسا  مسوحا 
 . واشتاق هذا القديس إلى الترهب من شعر ، ويقضيا  اغلب ليلهما في الصالة وتالوة كالم هللا

ففاتح زوجته قائال "ال يليق إ  نمارس أعمال الرهبا  ونحن في العالم" ، وإذ وافقته على ذلك قصد  
دير األنبا أنطونيوس لبعده عن والديه اللذين كانا يجدا  في البحث عنه ، فلم يعرفا له م ا  ، 

د البطريرك السادس واألربعين على مدينة  ومن هناك ذهب مع أنبا خائيل الذي صار فيما بع
اإلس ندرية ، إلى دير القديس مقاريوس وترهبا هناك . وكا  ذلك في زما  الكوكبين المضيئين  
أبرآم وجاورجه . فتتلمذ لهما االب مينا وتضلع بعلومهما واقتدي بعبادتهما . وازداد في العمل  

وحسده الشيطا  على فرط جهاده ، فضربه في   المالئكي حتى فاق كثيرين من اآلباء في عبادته .
رجليه ضربة أقعدته مطروحا على األرض شهرين . وبعد ذلك شفاه السيد المسيح وتغلب على 

الشيطا  بقوة هللا . ثم دعي إلى رتبة األسقفية ، فحضر إليه رسل من قبل البطريرك . ولما عرف  
اآلباء إ  هذا األمر من هللا . فأطاع  الغرض حز  وب ي ، وتأسف على فراقه البرية . فأقنعه
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ومضى مع الرسل فرسمه البطريرك أسقفا على تمي . وأعطاه الرب نعمة شفاء المرضى وموهبة  
معرفة الغيب ، حتى انه كا  يعرف ما في ضمير اإلنسا  . وكا  أساقفة البالد القريبة يأتو  إليه  

م ا  لسماع تعاليمه ، وصار أبا ألربعة من  ويستشيرونه ، كما كانت الجماهير تتقاطر إليه من كل 
بطاركة اإلس ندرية ، 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 
م إ  يثبتوا في األمانة المستقيمة ، وإ  يحفظوا الوصايا أعلمه بذلك . فدعا شعب كرسيه وأوصاه

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  

 ودفنوه في م ا  كا  قد عينه لهم من قبل . صالته تكو  معنا آمين . هللا . ثم شيعوه كما يليق  
 إستشهاد القديس إسحق الدفراوى  بشنس 6

في مثل هذا اليوم إسيييتشيييهد القديس إسيييحق الدفراوي وقد ولد ببلدة دفره التابعة لمركز طنطا . ولما  
شيب ظهر له مالك الرب في رؤيا وأمره أ  يمضيي إلى مدينة طوه " بمركز ببا " لينال إكليل الشيهادة 

من البلد فلما  فقام لسيييييييياعته ليودع والديه فب يا ومنعاه من ذلك حتى ظهر له المالك ثانية وأخرجه  
أتى إلى مدينة طوه صييرخ أمام الوالي قائال : أنا مؤمن بالسيييد المسيييح " فوضييعه تحت حراسيية أحد 

كا  جالسا على  -جنوده حتى يعود من نقيوس . وحدث وهو مار مع الجندي أ  سأله رجل أعمي 
إلى السييد المسييح الطريق أ  يهبه النظر فقال له " ال تقل هبني ولكن لي ن لك كأيمانك " ثم صيلى 

من أجله فأبصير الرجل لوقته فلما رأى الجندي آمن وعند عودة الوالي اعترف أمامه بالسييد المسييح  
 فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة . 

أما الوالي فقد حنق على القديس إسييييييحق وعذبه عذابا أليما ثم أرسييييييله إلى البهنسييييييا ليعذب هناك 
طلب أ  يشييييييييرب فأعطاه أحد النوتية قليال من الماء وكا  الرجل وحدث أنه لما كا  في السييييييييفينة  

 بعين واحدة فس ب القديس عليه جزءا منه فأبصر في الحال بعينه األخرى . 
ولما وصل القديس إلى البهنسا عذبه الوالي كثيرا وكا  الرب يصبره ويشفيه . وأخيرا أمر الوالي  

نين فحملوا جسده وأتوا به إلى بلده دفره ودفنوه بها بقطع رأسه فنال إكليل الحياة وجاء بعض المؤم
 ثم بنوا كنيسة باسمه شفاعته تكو  معنا . آمين 

 نياحة القديس مقاريوس األس ندرى 
م تنيح األب الطوباوي القديس مقاريوس األسييييي ندري وهذا األب   395في مثل هذا اليوم من سييييينة  

ا أطلق عليه اسييييم م اريوس الصييييغير وترهب  كا  معاصييييرا للقديس مقاريوس الكبير أب الرهبا  ولذ
في أحد األديرة القريبة من اإلسيييي ندرية ونظرا لتزايده في النسييييك صييييار أبا ومرشييييدا لجميع القاللي 
القريبة من اإلسي ندرية ولذا دعي آب جميع القاللي . وقد قام بعبادات كثيرة وتحلي بفضيائل عظيمة  
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مسية أيام وعقله في السيماء وشيغل نفسيه بعد أ  وقف  وباشير نسي ا زائدا ، ومن ذلك أنه لبث مرة خ
على حصييرته بالقديسيين السيابقين البطاركة واألنبياء وطغمات المالئكة والسييد المسييح والرسيل ولما  
كملت ليلتا  صييارت الشييياطين تخدش رجليه ثم تعمل كالثعابين تلتف حولهما . كما أظهروا نارا في  

بصيييييبره تالشيييييت النار والخياالت . وفي اليوم الخامس لم  -اآلمر  القالية وظنوا أنه يحترق ، وأخر  
يسيييتطع أ  يضيييبط الفكر في اهتمامات العالم وكا  ذلك لكي ال يتعظم ثم قال أني بقيت في النسيييك 

 خمسين سنة ولم تكن مثل هذه الخمسة األيام . 
دي النطرو  وهي  ميالدية في صيييحراء وا  335قام بإدارة مدارس طالبي العماد ثم اعتكف في سييينة  

التي كا  يطلق عليها وقتئذ اسيم القاللي . ذات مرة سيار في البرية عدة أيام في طريق غير ممهدة  
، وكيا  يغرس في الطريق قطعيا من البوص لتهيدييه في العودة ولميا أراد الرجوع وجيد الشييييييييييطيا  قيد 

تى ارتوي إلى أ  عاد قلعها كلها ليضييله ، فلما عطش أرسييل هللا له بقرة وحشييية فشييرب من لبنها ح
إلى قاليتيه ، وأتتيه مرة ضيييييييييبعيه وبيدأت تجر ثوبيه فتبعهيا إلى مغيارتهيا فيأخرجيت ليه أوالدهيا الثالثية  
فوجدها ذوات عاهات فتعجب من فطنة الحيوا  وصييييلى ووضييييع يده عليها فعادت صييييحيحة وغابت  

ه أفكار الكبرياء مرة الضيبعه وعادت وفي فمها فروة قدمتها له وظل يفترشيها حتى وفاته ، وقد أتعبت
فدعوه إلى رومية ليشيييفي المرضيييى هناك بدل أ  يقاسيييي تعب السيييفر إليه فأخرج رجليه من القالية  
ونام ثم قال ألفكاره : اذهبي أنت ا  كنت تسيييتطيعين " ولما أتعبته أفكاره حمل على كتفه مقطفا من  

 واستراح .  الرمل وسار به إلى البرية إلى أ  تعب جسده وتركه فكر الكبرياء
ومضييى مرة إلى دير القديس باخوميوس في زي علماني وأقام هناك مدة األربعين المقدسيية لم ينظره 
أحد في أثنائها آكال أو جالسييييييييا بل كا  في كل هذه المدة يضييييييييفر الخوص وهو واقف فقال األخوة  

تى ي شف لنا هللا  للقديس باخوميوس أخرج عنا هذا الرجل ألنه ليس له جسد فقال لهم تأنوا قليال ح
أمره فلما سيييييأل الرب عنه عرفه أنه مقاريوس األسييييي ندري ففرحوا به فرحا عظيما وتباركوا منه ولما  

 رأى أ  فضيلته قد اشتهرت عاد إلى ديره . 
وحدث أنه لما امتنع نزول المطر باإلس ندرية استدعاه البابا البطريرك فحين وصوله هطلت األمطار  

 وا منه إيقافها فصلى إلى الرب فامتنعت . ولم تزل تهطل حتى طلب
وقد نفاه الملك فالنز األريوسي إلى إحدى الجزر مع القديس مقاريوس الكبير فقاما بهداية أهلها  

إلى اإليما  المسيحي وعادا إلى مقريهما وكا  يعتبر أ  الفضيلة التي تعرف وتذاع عديمة الجدوى  
مارسها هو ال يهدأ باله حتى يتقنها أكثر منه وقد  وإذا سمع عن إنسا  أنه يمارس فضيلة لم ي 

أكمل حياته في سيرة روحية حتى وصل إلى شيخوخة صالحة وتنيح بسالم صالته تكو  معنا .  
 آمين 

 نياحة أنبا يحنس السنهوتي بشنس 8
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في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يحنس السنهوتي وقد ولد هذا القديس بسنهوت من أب اسمه  
وأم اسمها حنة وحدث وهو يرعى غنم أبيه أ  ظهر له مالك الرب وأراه إكليال من نور وقال  مقاره 

له لماذا أنت جالس هنا والجهاد قائم قم امض إلى أتريب ) بنها ( وجاهد على اسم السيد المسيح 
ثم أعطاه السالم ومضى عنه ، فودع والديه ومضى إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح 

ه الوالي إلى أحد الجنود ليالطفه عساه يذعن إلى قوله ولما تسلمه الجندي أجرى القديس  فسلم
أمامه جملة آيات جعلت الجندي يؤمن أيضا بالسيد المسيح وينال إكليل الشهادة على يد الوالي .  
فغضب الوالي وعذب القديس ب ل أنواع العذاب ولكن الرب كا  يقويه ويصبره ثم أرسله إلى أنصنا 

فعذب هناك أيضا وفي اآلخر قطع رأسه بالسيف فأخذ يوليوس األقفهصي جسده وكفنه وأرسله إلى 
بلده سنهوت فتلقاه أهلها بالتسبيح والترتيل ووضعوه في الكنيسة وجسده اآل  في شبرا الخيمة  

 .صالته تكو  معنا آمين . 
 نياحة األنبا دانيال قمص شيهيت
س األنبيا دانييال قمص شييييييييييهييت ولقيد كيا  أبيا طياهرا كيامال ولميا في مثيل هيذا اليوم تنيح األب القيدي

شييياع صييييته أتت إليه القديسييية أنسيييطاسييييا في زي رجل وترهبت وم ثت في مغارة بقربه مدة ثماني  
 وعشرين سنة ولم يعلم بأمرها أحد . 

عم أبصييير مرة أنسيييانا اسيييمه أوالجي كا  يقطع حجارة كل يوم بقيراط ذهب فيقتات منه باليسيييير ويط
الفقراء بالباقي ولم ي ن يدخر شيييييئا فلما أبصيييير القديس ذلك أسييييتحسيييين سيييييرته وطلب من هللا أ  
يعطييه مياال ليزداد في عميل الخير والرحمية وقيد سيييييييييمع ليه هللا إذ وجيد أوالجي كنزا أثنياء عمليه في  

ما  األحجار وأخذه ومضيييى إلى القسيييطنطينية . وسيييعى بماله حتى صيييار وزيرا وترك عمل الخير . فل
سيمع بخبره القديس دانيال قصيد القسيطنطينية وعرف سييرته وما صيار إليه من ترك عمل الخير . ثم  
رأى كأ  السييييييد المسييييييح جالس يح م بين الناس وكأنه أمر بصيييييلب القديس دانيال وطالبه بنفس  

ه  أوالجي . ولما اسيييييييتيقظ من نومه عاد إلى ديره وسيييييييأل هللا عن أوالجي أ  يعيده إلى ما كا  علي 
فظهر له مالك الرب ونهاه عن أ  يعارض ح م هللا في خلقه وبعد هذا مات ملك القسطنطينية وملك  
غيره فطرد أوالجي وأخيذ منيه مياليه فهرب لينجو بنفسيييييييييه وعياد إلى بليده يقطع الحجيارة كميا كيا  أوال  

 فاجتمع به األنبا دانيال وقص عليه ما حل به بسببه . 
يدة في سبيل اإليما  وأظهر هللا على يديه آيات كثيرة وعرف  وقد حلت بهذا القديس متاعب شد

زما  انتقاله من هذا العالم فجمع الرهبا  وأوصاهم وثبتهم وعزاهم ثم تنيح بسالم . صالته تكو   
 معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد القديس أبسخيرو  الجندى القلينى بؤونه 7
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في مثل هذا اليوم إسييتشييهد القديس الجليل أبسييخيرو  "األب القوي" الجندي الذي من قلين . وكا  
من جند أريانا والي أنصنا . ولما صدرت أوامر دقلديانوس بعبادة األوثا  برز هذا القديس في وسط  

ي قصيير  الجمع الحاضيير مبينا ضييالل الملك العنا أوثانه فقبضييوا عليه وأودعوه السييجن الذي كا  ف
الوالي بأسيييييوط فاتفق معه خمسيييية من الجنود ) ألفيوس وأرمانيوس وأركياس و بطرس وقيرايو  ( 
على أ  يسييييييفكوا دمهم على اسييييييم المسيييييييح فلما مثلوا أمام الوالي أمر بتقطيع مناطقهم وتعذيبهم  

ات وصيلب بعضيهم وقطع رؤوس اآلخرين ، وأما القديس أبسيخيرو  فقد عذبه الوالي بمختلف العذاب
ولكن الرب كا  يقويه ويصييبره ويشييفيه من جراحاته ، و اسييتحضيير سيياحرا يسييمي اسيي ندر ، ليقدم 
للقديس شييييئا من السيييم القاتل ، قائال يا رئيس الشيييياطين اظهر في هذا المسييييحي قوتك ، فتنأول  
القديس السيييم ورسيييم عليه عالمة الصيييليب وشيييربه فلم ينله أي آذى , فتعجب السييياحر وآمن بإله 

ديس أبسييييخيرو  فقطع الوالي رأس السيييياحر ونال إكليل الشييييهادة . أما القديس فقد ازداد الوالي الق
 غضبا عليه وبعد أ  عذبه كثيرا أمر بقطع رأسه أيضا فنال إكليل الشهادة 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 نياحة القديس مويسيس بجبل أخميم

تنيح القديس مويسيس بجبل أخميم .كا  عابدا يقيم بجوار عين ماء بجبل  في مثل هذا اليوم أيضا 
أخيم وقد التف حوله كثيرو  صار هو أبا ومرشدا لهم ومن جملة تالميذه القديسين ديوسقورس  

م ، وبعد   304طوبة سنة   1وأخيه س البيوس . اللذين إستشهدوا في مذبحة أخميم الشهيرة يوم 
سيس بقرب نياحته فاستدعي أوالده وباركهم وأوصاهم بالثبات على  جهاد طويل شعر القديس موي

اإليما  وحفظ وصايا الرب ثم فاضت روحه الطاهرة فكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل ، بركة صلواته فلتكن 
 معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 تكريس كنيسة األنبا متاؤس الفأخوري بجبل إسنا
تكريس كنيسة القديس العظيم األنبا متاؤس الفأخوري بجبل إسنا .  في مثل هذا اليوم أيضا تم

وذلك أنه اعترى زوجة ملك النوبة شيطا  رديء ولما سمع ملك النوبة بمعجزات القديس أرسل اليه  
بعض حاشيته اصطحبوه إلى هناك فلما دخل الم ا  الذي كانت موجودة فيه زوجة الملك صرخ  

إلى ديره م رما وأرسل الملك أمواال كثيرة بين بها القديس حصن  الشيطا  وشفيت المرأة وأرجعوه
الدير وكنيسة جميلة كرست في مثل هذا اليوم . بركة صلوات القديس متاؤس فلتكن معنا ولربنا  

 المجد دائًما أبديا آمين . 
 إستشهاد القديس جرجس المزاحم بؤونه 19

م ( إسيتشيهد القديس جرجس الجديد   959يونيو سينة    13ش )    675في مثل هذا اليوم من سينة  
المعروف بالمزاحم كا  أبوه مسييييييلما بدويا متزوجا من امرأة مسيييييييحية من أهل دميرة القبلية ورزق  
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منها بثالثة بنين أحدهم هذا القديس فسييييييييموه " مزاحم " وكا  يتردد مع والدته على الكنيسيييييييية منذ  
يام تناولهم األسيرار المقدسية فاشيتاق أ  حداثته فرأى أوالد المسييحيين يلبسيو  مالبس بيضياء في أ

تلبسيييييه أمه مثلهم وتسيييييمح له أ  يأكل مما يأكلونه في الهي ل فعرفته أ  هذا ال ي و  إال إذا تعمد  
وأعطته لقمة بركة من القربا  الذي يوزعونه على الشيعب فصيارت في فمه كالعسيل فقال في نفسيه " 

لوا بهذا المقدار فكيف ي و  طعم القربا  المقدس ؟  إذا كا  طعم القربا  الذي لم يقدس بالصيييالة ح
 " وأخذ شوقه يزداد إلى اإليما  بالمسيح منذ ذلك الحين . 

ولما كبر تزوج امرأة مسيحية وأعلمها أنه يريد أ  يصير مسيحيا فأشارت عليه أ  يعتمد أوال .  
وعرفه المسلمو    فمضى إلى برما ولما اشتهر أمره أتى إلى دمياط واعتمد وتسمي باسم جرجس

فقبضوا عليه وعذبوه فتخلص منهم وذهب إلى صفط أبي تراب حيث أقام بها ثالث سنوات . ولما 
عرف أمره ذهب إلى قطور ولبث بها يخدم كنيسة القديس مار جرجس ثم عاد إلى دميرة يخدم  

سلمو  كنيسة القديس مار جرجس فسمع به المسلمو  فأسلموه للوالي فأودعه السجن فاجتمع الم
وكسروا باب السجن وضربوه فشجوا رأسه وتركوه بين الحياة والموت ولما أتى بعض المؤمنين في  

الغد ليدفنوه ظنا منهم أنه مات وجدوه حيا . وعقد المسلمو  مجلسا وهددوه فلم يرجع عن رأيه  
  فعلقوه على صاري مركب ولكن القاضي أنزله وأودعه السجن وكانت زوجة هذا القديس تصبره

وتعزيه وتعلمه بأ  الذي حل به من العذاب إنما هو من أجل خطاياه لئال يغريه الشيطا  فيفتخر 
أنه صار مثل الشهداء وظهر له مالك الرب وعزاه وقواه وأنبأه بأنه سينال إكليل الشهادة في اليوم  

أخذوه  التالي . وفي الصباح اجتمع المسلمو  عند الوالي وطلبوا منه قطع رأسه فسلمه لهم ف
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 هللا رسا إلى جزيرة بها امرأة مؤمنة  

 نا . آمين فأخذته وكفنته وخبأته في منزلها إلى أ  بنوا له كنيسة ووضعوه فيها شفاعته تكو  مع
 إستشهاد القديس بشاي إن وب الدمياطى في أنصنا

في مثل هذا اليوم إسييتشييهد القديس بشيياي إن وب الذي تفسيييره " ذهب الطالء " كا  من بلدة تسييمي  
بانايوس من كرسي دمياط وكا  من جند قبريانوس والي أتريب ولما ثار االضطهاد على المسيحيين  

السيييد المسيييح فعذبه ثم أرسييله إلى أنصيينا فجاهر أمام واليها أريانا تقدم إلى الوالي وأعترف أمامه ب
بيالمسييييييييييح فعيذبيه كثيرا وأخيرا أمر بقطع رأسيييييييييه خيارج الميدينية فخرج خلفيه جمهور كثير وكيا  من  
جملتهم مروض سيباع أريانا الوالي ومعه أسيدا  مقيدا  بالسيالسيل فقطع أسيد منهما السيلسيلة ووثب  

لحال ظهر مالك الرب وأخذ القديس وأتي به إلى مدينة عين شيييييييمس  على القديس ليفترسيييييييه ففي ا
 وهناك كملت شهادته . 

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 
 إقامة أول قداس حبري بالكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير األنبا رويس
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  1968يونيو سيييينة  من    26للشييييهداء األطهار الموافق األربعاء   1684في مثل هذا اليوم من عام  
احتفلت الكنيسية بيوم افتتاح الكاتدرائية المرقسيية الجديدة المقامة بدير األنبا رويس المعروف قديما  

 بدير الخندق والتي وضع فيها رفات القديس مار مرقس بعد عودته من البندقية وروما 
ولهذه المناسييييبة أقيم في ذلك اليوم قداس حبري حافل رأسييييه البابا كيرلس السييييادس واشييييترك معه  
البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسييائر المشييرق للسييريا  األرثوذكس وعدد  
من مطارنة السييييريا  والهند واألرمن األرثوذكس وحضييييره اإلمبراطور هيالسييييالسييييي األول إمبراطور  

ثيوبييا والكردينيال دوفيال رئيس البعثية البيابياويية الروميانيية وكثيرو  من رؤسييييييييياء األدييا  والمطيارنية  أ
واألسياقفة ورجال الدين مصيريين و أجانب من مختلف بالد العالم وعدد غفير من الشيعب نحو سيتة  

 آالف نسمة . 
مائدة في    وأثناء القداس كا  الصييييييييندوق الذي يحوى رفات مار مرقس الرسييييييييول موضييييييييوعا على

منتصييييييف شييييييرقية هي ل الكاتدرائية وظل هناك طوال القداس وما أ  انتهي القداس حتى نزل البابا 
كيرلس يحمل صييندوق الرفات ومعه اإلمبراطور وبطريرك السييريا  األرثوذكس ورؤسيياء الكنائس في  

ق في  موكيب كبير اتجيه إلى مزار القيديس مرقس المعيد ليه تحيت الميذبح الرئيس ، وأودع الصييييييييينيدو
المزار في دأخل المذبح الرخامي وغطي بلوحة رخامية كبيرة وعليها مائدة المذبح وهنا أنشيييدت فرق  
التراتيل بالتتابع ألحانا مناسيييبة بلغات مختلفة تحية لمار مرقس الرسيييول باللغات القبطية واألثيوبية  

 من أسعد أيام كنيسة اإلس ندرية  والسريانية واألرمنية واليونانية والالتينية والعربية فكا  يوًما بهيجا
 بركة مار مرقس الرسول تشمل الجميع . آمين 
 نياحة البابا أرشيالؤس البطريرك الثامن عشر

م تنيح البابا أرشيالوس البطريرك الثامن  312يونيو سنة  23ش  28في مثل هذا اليوم من سنة  
األول خاتم الشهداء إكليل الشهادة  عشر وقد كا  قسا في كنيسة اإلس ندرية ولما نال البابا بطرس 

اتفق المؤمنو  باإلس ندرية وجمعوا األساقفة ورسموا أرشيالوس القس بطريركا عوضا عنه كما 
كيهك سنة   19كا  قد أوصي قبل انتقاله من هذا العالم فلما جلس على الكرسي البطريركي في  

لبوا منه قبول أريوس فقبل م ( تقدم إليه جماعة من الشعب وط 311ديسمبر سنة  24ش )  28
سؤالهم ورسمه شماسا . ولما قبله وخالف وصية أبيه بطرس لم يقم على الكرسي سوي ستة  

 شهور وتنيح صالته تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد القديس أبامو   أبيب 27

في مثل هذا اليوم إسييييتشييييهد القديس أبامو  من أهل ترنوط واتفق أنه ذهب إلى الصييييعيد ورأى ما 
األشييييرار بالقديسييييين فتقدم إلى أريانوس والي أنصيييينا واعترف أمامه بالسيييييد المسيييييح فعذبه    يعمله

بالضرب وتمشيط لحمه وتسمير جسده بمسامير طويلة وكا  السيد المسيح يقويه ويشفيه ثم أرسله  
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إلى اإلسييي ندرية فظهر له مالك الرب وشيييجعه وقواه وهناك عذبوه كثيرا وإسيييتشيييهد كثيرو  بسيييببه  
ذراء اسيييمها ثاؤفيال أتت إلى الوالي واعترفت بالسييييد المسييييح ووبخته على عبادته األصييينام منهم ع

 فطرحها في النار ولكن الرب أنقذها منها . وأخيرا قطعوا رأسها كما قطعوا رأس القديس أبامو  . 
 صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 وسيميتكريس كنيسة القديس أبي فام الجندي األ 
 في مثل هذا اليوم تم تكريس كنيسة أبي فام .

ُولد هذا القديس بأوسيييييم من أب يدعى أنسييييتاسيييييوس وأم تقية ُتدعى سييييوسيييينة ، ربياه على روح  
التقوى والعبادة ومحبة الفقراء . وإذ بلغ التاسيييييييعة من عمره أرسيييييييله والده إلى قٍس فاضيييييييل يدعى 

 الكنيسة .أوسانيوس لكي يعلمه الكتب المقدسة وتعاليم 
في إحدى المرات إذ كا  ماضيًيا إلى الم تب وبصيحبته أحد الغلما  ، رآه مجذوم فسيأله صيدقة ، وإذ 
في المريض في الحال . اندهش الكل وشييعروا أنه سييي و  لهذا الفتى شييأ   مد  يده ليهبه صييدقة شييُ

مالك للكياهن يخبره عظيم ، وقد طليب الكياهن نفسيييييييييه من الغالم أ  يبياركه . وفي نفس الليلية ظهر  
بما سيي و  أمر هذا الفتى . أما بيفام فازداد انسيحاًقا أمام هللا ، وصيار يصيوم كل يوم حتى المسياء 

 ، محوِ اًلمخدعه إلى قالية للعبادة .
 ظهور السيد المسيح له

إذ صيييييار يعبد هللا بتقوى وأمانة ظهر له السييييييد المسييييييح ومعه القديسييييية مريم والدة اإلله ورئيس  
الئكة غبريال ، وقد أنبأه السيييد المسيييح انه سييينال إكليل الشييهادة . وفي الصييباح شيياهده أوالده  الم

 بوجه مضيء وقد فاحت من حجرته رائحة بخور طيبة . 
أخبر القديس بيفام صيييديقه تاوضيييروس الذي صيييار فيما بعد أسيييقًفا على أوسييييم ، وهو الذي كتب  

 سيرة القديس في ميمر ، بما رآه .
 توليةحبه للب

في عييد السيييييييييييدة العيذراء أقيام واليداه وليمية محبية للفقراء كعيادتهميا ، وبعيد الوليمية فياتحياه في أمر  
زواجه ، فأجابهما: "إني أحرص أ  أكو  بتواًلإلى أ  أقف أمام منبر السيد المسيح إلهي" ، فصمت  

 التي ورثها عن والده .الوالدا  . بعد أيام تنيح والده ، فصار االبن يمارس أعمال الرحمة 
 رؤيا األنبا سرابيو  

روى ناسييك قديس ُيدعى سييرابيو  للقديس تاوضييروس أنه أبصيير رؤيا من جهة القديس بيفام ، أ  
مالًكا حمله إلى أوسيييييم وأراه في غربها سييييطانائيل )الشيييييطا ( وجنوده في مناظر مخيفة ومرعبة ، 

م من هذا الفتى بيفام بن أنسيطاسييوس ألنه تركني  وكا  سيطانائيل يقول: "الويل لي ، الويل لي اليو 
واتبع وصيييايا هللا ، وال أقدر أ  أغلبه وال أ  أضيييعفه سيييريًعا . . ." ثم انطلق به إلى شيييرق المدينة  
ليريه سيبعة كراسيي مملوءة مجًدا ، ولما سيأل المالك عنها ، أجابه: "هذه سيبع فضيائل اقتناها الفتى 
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وكمالها بالفعل وهي: "التواضع ، الطهارة ، البتولية ، الصالة ، الصبر   الح يم بيفام بحفظ وصايا هللا
، المحبة" . الحظ أ  كرسيي المحبة يضيئ أكثر من بقية الكراسيي ، كما رأى األشيخاص الروحانيين 
راكبين خياًلوبأيديهم سييوف ذي حدين تحوط بهم جوقة من المالئكة ، وقد سيار الكل نحو الشييطا  

 هم حتى هرب وصار كالدخا  ، ثم عادوا ليدخلوا بيت القديس بيفام .، الذي ما أ  رآ
 دعوته لالستشهاد

ظهر له رئيس المالئكة ميخائيل في مخدعه وطلب منه أ  يتقدم ومعه الغالم ديوجانس ليستشهد . 
 وقد أخبر صديقه تاوضروس بما رآه .

لبس أفخر الثياب ، ومنطق نفسه  دخل أريانا والي أنصنا مدينة أوسيم ، فقام أبيفام وصلى ، وقد 
بمنطقة من ذهب وركب حصاًنا ، وكا  يقول: "هذا هو يوم عرسي الحقيقي ، هذا هو يوم فرحي  

 وسروري بلقاء ملكي والهي سيدي يسوع المسيح" .
 ألف باألس ندرية 30إستشهاد  مسرى 23

في مثل هذا اليوم تذكار شيهادة ثالثين ألف مسييحي بمدينة اإلسي ندرية وذلك أنه بعد أ  نفى الملك 
مرقيانوس البابا ديسيييقورس إلى جزيرة غاغرا وعين بروتاريوس بطريركا عوضيييا عنه رفض أسييياقفة  
مصييير االشيييتراك معه وعقدوا مجمعا ضيييده وضيييد مجمع خلقيدونية ورسيييالة الو  هذه الرسيييالة التي  

رسييلها أسييقف روما "الو " إلى مجمع خلقيدونية ومن مضييمونها " حقا يأتي المسيييح االثنا  اإلله  أ
واإلنسيييييييييا  . األول يبهر بيالمعجزات والثياني ملقى لإلهيانيات " ولهيذا حرمهيا األرثوذكس على مجمع  
خلقيدونية كما حرم البابا ديسيييييييييقورس أيضيييييييييا بدعة أوطاخي التي تقول بامتزاج طبيعة المسييييييييييح  

نياسيييييييييوتيية في طبيعتيه الالهوتيية ، ووقوع األلم على جوهر الالهوت وقيال اآلبياء بياتحياد الالهوت  ال
بالناسييييوت كاتحاد الحديد فبالطرق عليه ي و  األثر على الحديد ولكن النار ال تتأثر مع مشيييياركتها  

ألم ألجيل للحيدييد في االتحياديية كميا أ  اتحياد الالهوت بيالنياسيييييييييوت عنيد اآلالم أعطى قيمية كبرى للمتي
 خالص جنس البشرية جميعا . 

فياغتياظ بروتياريوس وهجم بقوات الح ومية على األديرة والكنيائس ونهبهيا ثم اسيييييييييتولى على أوقيافهيا  
فأصيييبح ذا ثروة كبيرة ومال وافر فانقض عليه اللصيييوص ليال وقتلوه وسيييلبوا ما وجدوه معه فأرسيييل  

لذين قتلوا البطريرك الذي عينة الملك " أصيييحابه إلى الملك قائلين : " أ  أصيييحاب ديسيييقورس هم ا
 فغضب وأرسل عددا كبيرا من الجنود فقتلوا نحو ثالثين ألف مسيحي . 

وعلى أثر ذلك مات مرقيانوس وجلس الو  الكبير فانتهز أسيياقفة مصيير هذه الفرصيية ورسييموا األب 
ني فييأعلم تيموثيياوس بطريركييا على اإلسييييييييي نييدرييية وفي الحييال جمع مجمعييا وحرم المجمع الخلقييدو 

الهراطقة الملك قائلين : " أ  الذين قتلوا بروتاريوس رسيييموا لهم بطريركا بدو  أمر الملك " فغضيييب  
ونفاه هو وأخاه أناطوليوس إلى جزيرة غاغرا . فلبث هناك سييييبع سيييينوات إلى أ  أعاده الملك الو   
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مائة أسييييقف  الصييييغير فاتحد مع األب بطرس األنطاكي وعقد مجمعا في العاصييييمة مؤلفا من خمسيييي
وح م برفض أعمال مجمع خلقيدونية وأقر التعليم بوحدة السيد المسيح الطبيعية . ورفع تقريرا بذلك 
إلى الملك فقبله وأصييييدر منشييييورا بوجوب التمسييييك به دو  غيره وبذلك اتحدت كراسييييي اإلسيييي ندرية  

 والقسطنطينية وأنطاكية وأورشليم معا زمانا طويال . 
   معنا . آمين صلوات هؤالء اآلباء تكو

 إستشهاد القديس دميا  بأنطاكية
في مثل هذا اليوم إسييييييتشييييييهد بمدينة أنطاكية القديس دميا  وقد احتمل عقوبات وعذابات شييييييديدة  

 فأسلم نفسه بيد الرب . 
 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد القديسين بنيامين وأودكسية أخته مسرى 27
إسييييتشييييهد القديس بنيامين وأخته القديسيييية أودكسييييية . كا  والداهما مسيييييحيين    في مثل هذا اليوم

تقيين محبين للغرباء فربياهما تربية مسيييييحية . ولما كبر بنيامين اشييييتاق أ  يسييييتشييييهد على اسييييم 
المسييييح فذهب إلى شيييطانوف وأعترف أمام الوالي بالسييييد المسييييح فعذبه كثيرا ثم أودعه السيييجن . 

ختيه أتوا إلييه بياكين فعزاهم وعرفهم بزوال هيذا العيالم وحيياة اليدهر اآلتي التي ال  فلميا علم واليداه وأ
نهيايية لهيا فلميا سيييييييييمعيت منيه أختيه ذليك قياليت ليه : " حي هو الرب أني ال أفيارقيك حتى نموت معيا " 
فوضييعهما الوالي في م ا  مظلم مدة عشييرين يوًما . ثم أخرجهما وعلق في عنقيهما حجارة ثقيلة ، 

في البحر فنزل مالك الرب وحل الحجارة وظال سيابحين على وجه الماء إلى أ  وصيال إلى   وطرحهما
بلدة بطره فوجدتهما فتاة عذراء وأنقذتهما فرجعا إلى الوالي واعترفا بالمسيييييييح فأمر بقطع رأسيييييييهما  

 فناال إكليل الشهادة . وبنى المؤمنو  لهما كنيسة في بلدهما شنشور . 
 ربنا المجد دائًما . آمين صلواتهم تكو  معنا ول

 إستشهاد القديسة مريم األرمنية
في مثل هذا اليوم إسييييتشييييهدت القديسيييية مريم األرمنية . كانت أسيييييرة فطلب منها أ  تجحد إيمانها  
بالسيييد المسيييح فلم تقبل وعذت عذابا شييديدا ولكنها ظلت ثابتة على إيمانها ولما هددت بحرقها في  

مر فقالت حفرة مشيتعلة عند باب زويلة بالقاهرة ، اجتمع هناك جموع كثيرة وظلوا يصيعبو  عليها األ
: " حسنا أ  القي روحي بين يدي سيدي والهي ومخلصي يسوع المسيح " وبسرعة ألقت نفسها في  

 الحفرة فنالت إكليل الشهادة .  
 صالتها معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 
  اولئك صرخوا و الرب سمع و من كل شدائدهم انقذهم. -17 " -(:19,17: 33مزمور العشية )مز
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 " كثيرة هي باليا الصديق و من جميعها ينجيه الرب. -19
  ز وق اط  ل  و ز وق ب كا:

 كم  اة ميم  اطاب اط ذ ا  ب   من جاحوهم وءا وهم = الصديقو  صرخوا والرب إستجاب لهم
اطسددددددددد   اطاب سددددددددد ق ومخ اي  ب آلالث اطت  سدددددددددتمع علس  =  ربكثيرة هي أحزا  الصييييييديقين ومن جميعها ينجيهم ال

[ اطاب   رل    زاي وي دد   اط ددذ    ا جااح ته  2[ بأن  صددل اط ددذ   طل ادور ]1اط /لسدد   وط ا اطاب ي/   ]
 ويكون ه ا  اانة  

 
 - (: 22-16:10مت إنجيل العشية )

 ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا ح ماء كالحيات و بسطاء كالحمام.  -16 " 
 و لكن احذروا من الناس النهم سيسلمونكم الى مجالس و في مجامعهم يجلدونكم.  -17 
 و تساقو  امام والة و ملوك من اجلي شهادة لهم و لالمم.  -18 
 النكم تعطو  في تلك الساعة ما تتكلمو  به.فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمو    -19 
 ال  لستم انتم المتكلمين بل روح ابي م الذي يتكلم في م.  -20 
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم.   -21 
 " هذا يخلص.و تكونو  مبغضين من الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى ف -22 

 اطس   اطاب    اي  بر  سوح  كون  ا ضلم ي تمع علس اط /لس   إي  ل اط  ل :
 قريب هو الرب من المنكسيييري القلوب و يخلص المنسيييحقي الروح.  -18  "  -:(19,18:  33مز)مزمور باكر 

 "  كثيرة هي باليا الصديق و من جميعها ينجيه الرب. -19
  ز وق اط  ل  و ز وق ب كا:

 كم  اة ميم  اطاب اط ذ ا  ب   من جاحوهم وءا وهم = الصديقو  صرخوا والرب إستجاب لهم
اطسددددددددد   اطاب سددددددددد ق ومخ اي  ب آلالث اطت  سدددددددددتمع علس  =  كثيرة هي أحزا  الصييييييديقين ومن جميعها ينجيهم الرب

    ا جااح ته  [ اطاب   رل    زاي وي دد   اط ددذ2[ بأن  صددل اط ددذ   طل ادور ]1اط /لسدد   وط ا اطاب ي/   ]
 ويكون ه ا  اانة  

 
 -(:1:9-34:8مرإنجيل باكر )

 (38-34:8مر)
 و دعا الجمع من تالميذه و قال لهم من اراد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  -34  " 
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي و من اجل االنجيل فهو يخلصها.  -35 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه.  -36 
 يعطي االنسا  فداء عن نفسه. او ماذا  -37 
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ال  من اسيييتحى بي و ب المي في هذا الجيل الفاسيييق الخاطئ فا  ابن االنسيييا  يسيييتحي به متى جاء   -38 
 " بمجد ابيه مع المالئكة القديسين

 (1:9مر)
 " ة.و قال لهم الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ملكوت هللا قد اتى بقو   -1"  
 
 

 إي  ل ب كا:
من أراد أ  يأتي ورائي فلينكر نفسييييييه ويحمل صييييييليبه ويتبعني وذلك حتى ال يسييييييتحي بنا إبن طايق اطسدددددددددر   

 .اإلنسا  متى جاء في مجد أبيه مع مالئكته القديسين
 

 -(:39-28:8روالبولس )
 و نحن نعلم ا  كل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبو  هللا الذين هم مدعوو  حسب قصده.   -28  " 
 ال  الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لي ونوا مشابهين صورة ابنه لي و  هو ب را بين اخوة كثيرين.   -29 
و الذين بررهم فهؤالء  و الذين سبق فعينهم فهؤالء دعاهم ايضا و الذين دعاهم فهؤالء بررهم ايضا   -30 

 مجدهم ايضا.
 فماذا نقول لهذا ا  كا  هللا معنا فمن علينا.   -31

 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله الجلنا اجمعين كيف ال يهبنا ايضا معه كل شيء.  -32 
 من سيشتكي على مختاري هللا هللا هو الذي يبرر.  -33 
حري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين هللا الذي من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بال  -34 

 ايضا يشفع فينا.
 من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف.  -35 
 كما هو م توب اننا من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح. -36 
 و لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا.  -37 
فاني متيقن انه ال موت و ال حياة و ال مالئكة و ال رؤساء و ال قوات و ال امور حاضرة و ال   -38 

 مستقبلة.
 " و ال علو و ال عمق و ال خليقة اخرى تقدر ا  تفصلنا عن محبة هللا التي في المسيح يسوع ربنا -39 

 اط وطج:
فذ ه اآلالث اطت  يواجذذ  اط ددذ ا  ت رل طل  ا  ف ء اون يؤ /ون  =  كل األشييياء تعمل للخير مع الذين يحبو  هللا

ح ا ياوا  اب  اط دددذ ا  ف  اطرسدددلح وياوا سددد  ذم وفاحذم وياوا    زاي اط ددد    تا ث طذم  واط دددذ ا  مي سدددذم  
فآال ذم صد قي سد بً  طر   عظلم طذم  ويا   . ضياً الذين بررهم فهؤالء مجدهم أيي ه وا طل ادور ف      عظلم   
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من هو الذي يقدر أ  يفصيلنا عن محبة المسييح. أشيدة اط افع طذ ا انسدت دذ د مال وهو  اب  اط دذ ا  طلرسدلح   
 .أم .. كما هو م توب أننا من أجلك نقتل كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح

 
 -(:11-1:4بط1الكاثولي و  )

فاذ قد تالم المسيح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية فا  من تالم في الجسد كف عن  -1  " 
 الخطية.

 لكي ال يعيش ايضا الزما  الباقي في الجسد لشهوات الناس بل الرادة هللا.  -2 
الشهوات و ادما  ال  زما  الحياة الذي مضى ي فينا لنكو  قد عملنا ارادة االمم سالكين في الدعارة و  -3 

 الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثا  المحرمة.
 االمر الذي فيه يستغربو  انكم لستم تركضو  معهم الى فيض هذه الخالعة عينها مجدفين. -4 
 الذين سوف يعطو  حسابا للذي هو على استعداد ا  يدين االحياء و االموات. -5 
 فانه الجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يدانوا حسب الناس في بالجسد و لكن ليحيوا حسب هللا بالروح.  -6 
 و انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات.  -7
 و لكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعض م لبعض شديدة ال  المحبة تستر كثرة من الخطايا.  -8 
  م بعضا بال دمدمة. كونوا مضيفين بعض -9 
 لي ن كل واحد بحسب ما اخذ موهبة يخدم بها بعض م بعضا كوكالء صالحين على نعمة هللا المتنوعة.  -10 
ا  كيا  يتكلم احيد فكياقوال هللا و ا  كيا  يخيدم احيد فكيانيه من قوة يمنحهيا هللا لكي يتمجيد هللا في كيل   -11 

 " ابد االبدين امين.  شيء بيسوع المسيح الذي له المجد و السلطا  الى
 اط   وطلكون:

 ها ذ ي 13قاجع    وطلكون 
 

  -(:34-16:16أعاإلبركسيس )
و حدث بينما كنا ذاهبين الى الصالة ا  جارية بها روح عرافة استقبلتنا و كانت تكسب مواليها   -16  "

 م سبا كثيرا بعرافتها.
هذه اتبعت بولس و ايانا و صرخت قائلة هؤالء الناس هم عبيد هللا العلي الذين ينادو  لكم بطريق    -17 

 الخالص. 
ولس و التفت الى الروح و قال انا امرك باسم يسوع المسيح ا  و كانت تفعل هذا اياما كثيرة فضجر ب  -18 

 تخرج منها فخرج في تلك الساعة.
 فلما راى مواليها انه قد خرج رجاء م سبهم امس وا بولس و سيال و جروهما الى السوق الى الح ام.   -19

 ديا .و اذ اتوا بهما الى الوالة قالوا هذا  الرجال  يبلبال  مدينتنا و هما يهو   -20 
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 و يناديا  بعوائد ال يجوز لنا ا  نقبلها و ال نعمل بها اذ نحن رومانيو .   -21 
 فقام الجمع معا عليهما و مزق الوالة ثيابهما و امروا ا  يضربا بالعصي.  -22 
 فوضعوا عليهما ضربات كثيرة و القوهما في السجن و اوصوا حافظ السجن ا  يحرسهما بضبط.   -23 
 وصية مثل هذه القاهما في السجن الداخلي و ضبط ارجلهما في المقطرة. و هو اذ اخذ  -24 

 و نحو نصف الليل كا  بولس و سيال يصليا  و يسبحا  هللا و المسجونو  يسمعونهما.  -25
فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن فانفتحت في الحال االبواب كلها و انفكت قيود   -26 

 الجميع.
ا استيقظ حافظ السجن و راى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه و كا  مزمعا ا  يقتل نفسه ظانا و لم  -27 

 ا  المسجونين قد هربوا. 
 فنادى بولس بصوت عظيم قائال ال تفعل بنفسك شيئا رديا ال  جميعنا ههنا.  -28 
 فطلب ضوءا و اندفع الى داخل و خر لبولس و سيال و هو مرتعد.   -29 
 ما و قال يا سيدي ماذا ينبغي ا  افعل لكي اخلص. ثم اخرجه  -30 
 فقاال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت و اهل بيتك.  -31 
 و كلماه و جميع من في بيته ب لمة الرب.  -32 
فاخذهما في تلك الساعة من الليل و غسلهما من الجراحات و اعتمد في الحال هو و الذين له   -33 

 اجمعو .
 " و لما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائدة و تهلل مع جميع بيته اذ كا  قد امن باهلل. -34 

 انها سلج:
قمي/  اط لا ن يء ا حاب إست ذ د ض  اط /لس  وط //  ه/  يا  حاب يء اه  اط لا ن وط ا باايم    تل    ف/    

هؤالء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخالص هم عبيد هللا  ج قي  هذ  قوح عااف  تتبع هوطج اطاسول ص ئا  
 ها ي  و ميه ال    كل ف     ذ  فلر ذا تض ا هوطج  /ذ ؟ ه  ب ذ دتذ  ط وطج وهلل تستر ل  اطظ= العلي

اط/ ر من  ص ءوه  وي   وا هذ     ه ة هلل و/   ذطك ح ا ت تسب  م  اط/ ر تب  هم عا اطرسلح، ف ط ي يت لم  
آالث هوطج اطاسول  وط ا علس طس يذ  هو اط لا ن وهو    دً    ب اط/ ر طلضللذم ب   ذطك ويا  ب   ذطك 

يا  تس لاه و ب ته وميه طم يذاب   ن س بً  ف  إ ر ن اطس  ن وع ئلته  
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               من شهر برمودهواليوم السابع والعشر 

 شهادة القديس بقطر إبن رومانوس

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (9-7: 4مز)
 (28-24:16)مت

 (13,12: 5مز)
 (42-34:10)مت
 (30-18:8)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (15-8:3بط1)
 (41-23:19)أع

 (35,34: 67مز)
 (12-4:12)لو

 
 -(:12-4:12لوإنجيل القداس )

 و لكن اقول لكم يا احبائي ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسد و بعد ذلك ليس لهم ما يفعلو  اكثر.  -4  " 
بل اري م ممن تخافو  خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطا  ا  يلقي في جهنم نعم اقول لكم من هذا  -5 

 خافوا.
 اليست خمسة عصافير تباع بفلسين و واحد منها ليس منسيا امام هللا.  -6 
 بل شعور رؤوس م ايضا جميعها محصاة فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة. -7 
 م كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن االنسا  قدام مالئكة هللا. و اقول لك -8 
 و من انكرني قدام الناس ينكر قدام مالئكة هللا.  -9 

 و كل من قال كلمة على ابن االنسا  يغفر له و اما من جدف على الروح القدس فال يغفر له.  -10
 السالطين فال تهتموا كيف او بما تحتجو  او بما تقولو . و متى قدموكم الى المجامع و الرؤساء و   -11

 "ال  الروح القدس يعلم م في تلك الساعة ما يجب ا  تقولوه.  -12 
 إي  ل اطم ار:

ال تخافوا من الذين يقتلو   بر/ سدددددددب  إحت  ل اط /لسددددددد  ب ط دددددددذ ا  وموطذم اط دددددددذ   بماا إها قو  يور يسدددددددرع    
 ا مجرل من يصددددددد ا مصددددددد ء   طلاب  وإذا  /   =  أقول لكم يا أصيييييدقائيوالحا ءول اطسددددددد   ء ل ه ا =  جسيييييدكم

   ًٍ ال هل ياا مصددد ء    ال تخافوا أنتم أفضييل من عصييافير كثيرة..مصددد ء  ه فذل  مودي  صددد  م/  طخالث دوير  دا
 .فمن يعترف بي قدام الناس يعترف به أيضًا إبن اإلنسا هلل  واله  من ياترل 
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اعطوا عزا هلل على اسرائيل جالله و قوته في الغمام.  -34 " -(:35,34: 67مزمور إنجيل القداس )مز
 "   مخوف انت يا هللا من مقادسك اله اسرائيل هو المعطي قوة و شدة للشعب مبارك هللا  -35

  ز وق اطم ار:
[  3[  صدددددددددد/ ون ع  ئب  ]2[   ا ذم ءوة   ددددددددددذ ون هذ  م  ث اطوالة ه  خوح ]1]=  عجيب هو هللا في قديسيييييييه

[ هللا  قلرذم مصدا   ب   من  ما ويذم إق/ً  إق/ً   وهللا ال يتاك شدذ اوه 4مجسد دهم ب   إسدت دذ دهم تصد/ع ع  ئب ]
ف  اطسدددددر     =إله إسيييرائيل هو يعطي قوة وعزاًء لشيييعبه والصيييديقو  يفرحو  ويتهللو  وح هم ف  آال ذم هل   

ب اح مه ي وه/   أخ ون عا/ون ه ا اط اح  ف م  ا شددددذ   مقاه هللا  / نل اطم  سدددد ا ف  اطسددددر   ء ل من  سددددت ددددذ   
 طل زيه ويمويه 

 
 برمودة 27   -السنكسار:

 إستشهاد بقطر بن رومانوس" 
ربته أمه مرتا   في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الجليل بقطر بن رومانوس وزير الملك دقلديانوس . وقد

على المبادئ المسيحية وارتقي في رتب المملكة حتى أصبح الثالث في مرتبتها . وكا  له وقتئذ عشرو  سنة  
وكا  كثير الصوم والصالة وافتقاد المحبوسين وإعانة الضعفاء والمساكين . ولما قطعوا رأس القديسة ثيؤدورة  

ها خوفا من الملك . فتقدم هذا القديس وأخذ الجسد وكفنه  أم القديسين قزما  و دميا  لم يجسر أحد أ  يدفن
 ثم دفنها غير مبال بأمر الملك .  

وكثيرا ما كا  يب ت والده على عبادته األوثا  . فوشي به عند الملك فاستحضره وطلب منه أ  يعبد األوثا   
يتك التي أعطيتنيها " طاعة لآلمر الملكي فحل القديس منطقة الجندية ورماها في وجهه قائال : " خذ عط

وألقاها بين يديه ، فأشار أبوه على الملك أ  يرسله إلى اإلس ندرية ليعذب فيها وفيما هم سائرو  به ودعته 
أمه باكية فأوصاها على المساكين واألرامل والمنقطعين . ولما وصل اإلس ندرية عذبه الوالي أرمانيوس عذابا  

هذا أيضا ثم قطع لسانه وقلع عينيه . وكا  الرب يقويه ويصبره كل مرة   كثيرا ثم أرسله إلى والي أنصنا فعذبه
وكانت صبية عمرها خمس عشرة سنة تنظره من شباك منزلها أثناء العذاب فرأت إكليال نازال على رأسه 

  فاعترفت بذلك أمام الوالي والجمع الحاضر فأمر الوالي بقطع رأسها ورأس القديس بقطر , فناال إكليل الحياة
 في ملكوت السموات .  

ويوجد حي في اإلس ندرية لم يزل لال  يعرف باسم البقطرية نسبة لهذا القديس حيث يظهر أنه كانت هناك 
 كنيسة باسمه في هذا الحي .

 " صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
  و  ن  ء ا اطصددددددوث واطصدددددد ة و  وي  اطضدددددد     وإفتم د شييييهادة القديس بقطر إبن رومانوس وزير دقلديانوس

اطرا وسدددد ا  و  ن يبك  واط ه علس عب دته طاو  ن فوشددددس به طلرلك ف  هوه ومقسددددلوه طإلسددددك/ قي   م طواط  ميصدددد/   
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سدد/  وإكل ً  ي ناًل علس قمسدده وهم    هوه فإعتاف  ه طك فما وا 15وءا وا طسدد يه وءل وا ع /له  قمته صدد ل  عراه   
 مس ذر   ق 
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 إستشهاد القديس واسيليدس الذي كا  وزيرًا ومدبرًا لمملكة الروم.  توت 11
شييييهادة القديسييييين كوبتالس وأكسييييوا أخته وطاطس صييييديقه ويوليوس األقفهصييييي كاتب سييييير   توت 22

 الشهداء. 
 شهادة القديسين سمعا  المنوفي وأبا هور وأبامينا الشيخ. كيهك14

 وشهادة القديسين بهنام وسارة أخته وهما أوالد سنحاريب ملك الفرس. 
 شهادة القديس الجليل فيلوثاؤس  طوبه 16
 وأيضًا ذكرى استشهاد القديس سرابيو   إستشهاد القديس أبي فام الجندي طوبه 27
  شهادة القديسين سرجيوس األتربي وأبيه وأمه وأخته ومعهم كثيرين. أمشير 13
 شهادة القديس مينا الراهب أمشير 17
 توت من قراءات هذا اليوم(. 11شهادة القديس أوساويوس إبن القديس واسيليدس. راجع ) أمشير 23
 شهدة القديس أرسانيوس مملوك القديس سوسنيوس.  برموده 18
 شهادة القديس إقلوديوس.  بؤونه 11
 شهادة القديسين يوحنا وسمعا  إبن عمه.  أبيب 11
 تذكار شهادة القديس مقاريوس بن واسيلديس الوزير.  أبيب 22

 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس واسيليدس الوزير في عهد الملك نوماريوس قيصر  توت 11

في مثل هذا اليوم أستشهد القديس واسيليدس ، هذا كا  وزيرا ومدبرا لمملكة الروم ، التي 
كا  يقودها برأيه ، وكا  له من الممالك والغلما  عدد كثير . ويومئذ كا  الملك نورماريوس  
الذي تزوج أخت واسيليدس "البطريقة" )لقب مدني أحدثه قسطنطين( أم ثاؤدورس المشرقي .  

ه يسطس . ورزق واسيليدس ولدين أوساويوس ومقاريوس . ولما ثار الفرس على  فرزقت من 
الروم 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  
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 يقال له اغريبيطا راعى غنم وجعلوه على إسطبل الخيل اختاروا من بين الجنود للحرب رجال
الذي للملكة . وكا  ذا بطش متسرعا في أموره . فتطلعت إليه واحدة من بنات الملك 

واتخذته لها زوجا . وجعلته ملكا وأسمته دقلديانوس . وبعد قليل ترك إله السماء وعبد 
ى خدمة الملك . أما يسطس ابن الملك  األوثا  . فلما سمع واسيليدس اغتم جدا ، ولم يعد إل

نورماريوس ، وأوساويوس بن واسيليدس ، فأنهما عادا من الحرب ظافرين منتصرين ، فلما 
رأيا أ  الملك قد ابتعد عن اإليما  صعب عليهما األمر وجردا السيف وأرادا قتل الملك الخائن  

واسيليدس من ذلك ، ثم  ، و إعادة المملكة إلى صاحبها يسطس بن نورماريوس ، فمنعهم  
جمع جيشه وعبيده . وعرفهم أنه يريد أ  يبذل نفسه من أجل اسم المسيح فأجابوه بأجمعهم  

قائلين نموت معك . فاتفقوا وتقدموا إلى الملك فخاف منهم خوفا عظيما ألنهم أصحاب 
فأرسل  المملكة . فأشار عليه رومانوس والد بقطر أ  ينفيهم إلى ديار مصر ليعذبوا هناك . 

كل واحد منهم إلى إقليم ، مع أبادير وإبرائي أخته وأوساويوس ومقاريوس وأقلوديوس و 
 بقطر . وسمر ثاؤدورس المشرقي على شجرة .  

أما واسيليدس فقد أرسله إلى ماسورس والى الخمس المد  الغربية . فلما رآه تعجب من  
الروح القدس إلى السماء ، وأراه تركه مملكته ومجده . وأرسل السيد المسيح مالكه وأصعده ب

المنازل الروحانية ، فتعزت نفسه . أما عبيده فقد أعتق البعض منهم ، وأستشهد معه  
البعض . وقد احتمل القديس واسيليدس العذاب الشديد تارة بالهنبازين وتارة بتمشيط الجسم  

ولم يترك الوالي بأمشاط من حديد . ثم رفعه على لولب به منشار ، ودفعه على سرير حديد 
ماسورس شيئا من العذاب إال وعذبه به . ولما ، لم يتزحزح عن إيمانه ، أمر بقطع رأسه  

المقدس ، ونال إكليل الشهادة في ملكوت السماوات ، عوض المملكة األرضة التي تركها . 
 شفاعته تكو  معنا . آمين 

 إستشهاد الثالثة فالحين بإسنا )سورس ، أنطوكيو  ، مشهوري(
تذكار إستشهاد إستشهاد الثالثة فالحين بإسنا )سورس ، أنطوكيو  ، مشهوري( . في مثل  

هذا اليوم أيضا إستشهد القديسو  الثالثة فالحين بإسنا وهم سورس . وانطوكيو  
ومشهوري وذلك أنه بعد إستشهاد شعب إسنا أخذ الوالي أريانوس األنبا أمونيوس أسقف 

ند رجوعه دخل مدينة إسنا فلم يجد فيها أحدا وسار إلى بحري  إسنا أسيرا معه إلى أسوا  وع
المدينة فقابله هؤالء الفالحو  الثالثة . فصرخوا بصوت واحد نحن مسيحيو  . أجاب الوالي 

لقد أرجعنا سيوفنا إلى أغمادها .فقالوا معنا فؤوسنا . اقتلنا بها فأمر الوالي الجند بقتلهم  
أعناقهم فقطع الجند رؤوسهم بفؤوسهم ونالوا أكاليل  وكا  هناك حجر كبير مدوا عليه 

الشهادة . وما زالت 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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 وتاتاس صديقه إستشهاد القديس كوبتالس وأكسو أخته   توت 22
في مثل هذا اليوم أستشهد القديسو  كوبتالس وأكسوا أخته نجال سافور ملك الفرس ، 

وطاطس صديقه . وذلك آ  سافور كا  يعبد النار والشمس . وكا  يعذب المؤمنين كثيرا . 
ولهذا لم يجسر أحد أ  يذكر اسم المسيح في عهده . . وكا  البنه كوبتالس صديق اسمه  

على كورة الميدسيين فوشى به بعضهم أنه مسيحي ، فأرسل إليه الوالي  طاطس رئيسا
طومأخر ، ليعرف صحة هذا القول حتى إذا كا  صحيحا عذبه . ولما سمع ، بذلك كوبتالس 

ابن الملك انطلق هو أيضا إلى تلك الكورة إلى صديقه طاطس . فلما حضر الوالي ووجده 
ح فيه . فرشم القديس طاطس عالمة الصليب على مسيحيا ، أمر أ  يعد له أتو  نار ويطر 

النار فانطفأت . فتعجب كوبتالس وقال له "كيف تعلمت هذا السحر يا أخي" ؟ فأجابه "ليس  
هذا من السحر بل إنه من اإليما  بالمسيح" . فقال له "وإذا كنت أنا مسيحيا أفعل ه ذا ؟" 

ابن الملك بالمسيح . ثم تقدم إلى النار أجابه "باإليما  تفعل أكثر من هذا" . فأمن كوبتالس 
ورشم عليها ، فانطفأت راجعة خمس عشرة ذراعا ، فأرسل الوالي إلى الملك يبلغه بهذا األمر  

. فاستدعاهما الملك . وأمر بقطع رأس طاطس ونال إكليل الشهادة . وأما كوبتالس ولده 
ن ثم أرسل إليه أخته أكسوا فعذبه بأنواع العذاب . وسلمه لمقدم يعذبه . فطرحه في السج

لعلها تستميل قلبه وترده إلى عقيدة أبيه . فوعظها وأمال قلبها إلى اإليما  بالمسيح . ثم 
أرسلها إلى قس . ليعمدها وعادت إلى أبيها قائلة ة ليتك كنت حاصل على ما حصلت عليه 

ا حتى أسلمت أنا وآخي . فانه ليس اله إال يسوع المسيح . فغضب الملك وأمر بتعذيبهم
الروح في يد المسيح . ؟ أما كوبتالس 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 

هو يضئ كالثلج وأخفوه في م ا  إلى انقضاء زمن االضطهاد . شفاعة الجميع  المقدس و 
 تكو  معنا ، أمين 

 إستشهاد القديس يوليوس األقفهصي كاتب سير الشهداء ومن معه 
فى هذا اليوم إستشهد القديس يوليوس اإلقفهصي )اقفوص بمركز الفشن بمحافظة بني  

لسيد المسيح لالهتمام بأجساد الشهداء سويف( كاتب سير الشهداء . هذا الذي أقامه ا
القديسين وتكفينهم وإرسالهم إلى بالدهم . وقد أنزل الرب على قلوب الوالة سهوا فلم يتعرض  

له أحد ، ولم يرغموه على عبادة األوثا  . وحفظه هللا عناية بالشهداء واستخدم ثالثمائة  
ن ، ويمضو  بها إلى بالدهم . أما غالم لهذه الغاية . فكانوا ي تبو  سير الشهداء القديسي

هو فكا  يخدم الشهداء بنفسه ويداوى جراحهم ، وكانوا يدعو  له ويقولو  "ال بد من سفك 
دمك على اسم المسيح لتحسب في عداد الشهداء" . فلما زال ملك الملك دقلديانوس وملك  
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  ليحسب في عداد قسطنطين البار . أراد السيد المسيح أ  يتم له ما قد تنبأ به القديسو
الشهداء . فأمره الرب أ  يمضى إلى أرقانيوس والى سمنود ويعترف بالسيد المسيح فانطلق  

إلى هناك فعذبه الوالي عذابات كثيرة وكا  الرب يقويه . وصلى فإنشقت األرض وابتلعت 
كأمر  األصنام سبعين وثنا ومائة وأربعين كاهنا كانوا يخدمونها ، لما قدموها له ليسجد لها 

الوالي )ال تزال آثارها بجوار بنها ؛ وقد إكتشفتها بعثة أثرية مع بقايا كنيسة أتريب العظيمة( 
فلما رأى الوالي هالك ألهته آمن بالسيد المسيح . ثم مضى صحبة القديس إلى والى أتريب 
الذي عذب القديس يوليوس بعذابات شديدة ، وكا  السيد المسيح يقويه . وكا  في بعض  

يام عيد لَلصنام فزينوا البرابي ) فيافى األوثا  أو هياكل األوثا  ( بالقناديل والتماثيل  األ
وسعف النخل ، وأغلقوا األبواب ليبدءوا باالحتفال غدا ، وطلب القديس من الرب فأرسل  

مالكه وقطع رؤوس األصنام وغبر وجوهها بالرماد وأحرق السعف وجميع آلهة البربا . ولما 
اليوم التالي وهم متسربلو  باللباس لالحتفال بالعيد ورأوا ما ألم بآلهتهم ، عرفوا  أتوا صباح 

ضعفها ، فأمن والى أتريب وعدد كبير من الشعب بالسيد المسيح ، ثم مضى القديس من 
هناك إلى طوه )طوه ، بقاياها بقرب طنطا( ومعه والى سمنود ووالى أتريب ، واجتمع  

نع أوال عن تعذيبهم ، ولكنه رجع أخيرا فأمر بضرب أعناقهم .  باألس ندروس واليها . فامت
وهم يوليوس وولداه تادرس ويونياس وعبيده ، وواليا سمنود وأتريب ، وجماعة عظيمة يبلغ  
عددهم ألف وخمسمائة نفس إستشهدوا معه ، وحملوا جسده وولديه إلى اإلس ندرية ، ألنه  

 ولربنا المجد دائًما أبديا .كا  من أهلها . شفاعته تكو  مع جميعنا ، 
 إستشهاد القديس بهنام و سارة أخته كيهك14

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  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  

ى افترق عن غلمانه وقد أمسى عليه الليل ، فاضطر إ  كبيرا فطارده مسافة طويلة ، حت
يقضي ليلته في م انه ، فنام ورأى في نومه من يقول له " اذهب إلى القديس متي المس ين 

في هذا الجبل وهو يصلي على أختك ) وكانت مصابة بمرض عضال ( فيشفيها الرب " . 
متي حتى وجدوه في مغارة ،   فلما استيقظ من نومه اجتمع بغلمانه ، وبحثوا عن القديس

فسجد بهنام بين يديه واعلمه بالرؤيا وطلب منه الذهاب معه إلى المدينة فقام معه . وقد  
سبقه بهنام ومضى فاعلم والدته الرؤيا وبوجود القديس متي خارج المدينة ، ونظرا لمحبتها  

ها فشفاها له سمحت بذهاب أخته معه سرا . ولما وصال إلى حيث القديس متي صلى علي
الرب ، ثم وعظها وعلمها طريق الحياة ، وصلى ايضا فانبع الرب عين ماء ، فعمدها باسم 

االب واالبن والروح القدس اإلله الواحد ، وعاد إلى م انه . ولما علم الملك سنحاريب بشفاء  
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لذي ابنته ، استدعاها إليه وسألها عن كيفية شفائها فقالت له " إ  الرب يسوع المسيح هو ا
وهبها الشفاء على يد القديس متي ، وليست الكواكب التي يعبدها هو " ، فغضب الملك على  
ولديه وهددهما بالعقاب فلم يرجعا عن رأيهما الصالح . ولما كا  الليل تشاور القديس بهنام  

وأخته لكي يذهبا معا إلى القديس متي ليودعاه قبل موتهما ، فسارا إليه خفية مع بعض 
ما ، وإذ علم الملك بذلك أرسل وراءهما من لحقهما في الطريق وقتلهما ، فناال إكليل  أصدقائه

الحياة في ملكوت السموات . ولما عاد قاتلو بهنام وأخته ، وجدوا إ  الملك قد أصابه روح  
نجس ، وصار يعذبه عذابا أليما ، فأرسلت الملكة إلى القديس متي متوسلة إ  يحضر ، 

فشفاه الرب في الحال . وأخذ القديس في تعليمهما فآمنا هما وكل من   ولما جاء صلى عليه
في المدينة ، ثم بني الملك للقديس متي ديرا عظيما ووضع فيه جسدي ابنيه بهنام وأخته ،  

وس ن فيه القديس متي زمنا طويال ، واظهر الرب من جسديهما آيات كثيرة للشفاء . 
 صالتهما تكو  معنا آمين . 

 قديس أمونيوس أسقف إسناإستشهاد ال
في مثل هذا اليوم إستشهد االب العظيم األنبا أمونيوس أسقف مدينة إسنا . وكا  منذ  

حداثته حسن السيرة وذاعت فضائله . فرسمه األنبا بطرس بابا اإلس ندرية أسقفا على مدينة  
واعد مغارة   إسنا ، ولرغبته الشديدة في الوحدة بني ديرا على حافة الجبل بجوار عين ماء ،

كا  يقيم فيها طوال االسبوع . وينزل يوم السبت إلى الكنيسة ، ويقوم بخدمة القداس يوم  
األحد ، حيث 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 
عبه . وذلك انه لما ذهب إريانوس الوثني إلى الصعيد ، كا  في طريقه يضطهد النصارى  ش

، وي لفهم بالسجود لَلوثا  ، ومن خالف عذبه ثم قتله . واستمر كذلك حتى وصل إلى  
مدينة إسنا ، وعند دخوله وجد أربعة من الصبية يسوقو  دوابا تحمل بطيخا . فسألهم أحد  

فأجابوه " نحن نصارى " ، فقبضوا عليهم . ولما علمت أمهم   جند الوالي عن معتقدهم
أسرعت إليهم وكانت تشجعهم وتقول للجند " نحن نحب يسوع المسيح وال نعبد أصنام م 
المرذولة " ، فأمر الوالي باعتقالهم في السجن ، وفي نصف الليل ظهرت السيدة العذراء 

لرب قد دعاك أنت وأوالدك السعداء سروس لهذه األم وقالت لها " اعلمي إ  ابني المخلص وا
وهرما  وبانوف وبسطاي إلى الملكوت السمائية . وأعطتها السالم ثم صعدت إلى السماء .و 
لما كا  الصباح ، استحضرهم األمير ، وعرض عليهم عبادة األصنام فرفضوا بآباء وشجاعة  

منو  أجسادهم ، فقطع رؤوسهم ، وكا  ذلك في السادس من شهر بشنس ، وأخذ المؤ 
ودفنوها في بيتهم . وظهرت من أجسادهم جملة عجائب وآيات . وكا  بالمدينة أربعة  

أراخنةنة يقومو  بجباية الضرائب . وإذ كانوا يقدمو  ألريانوس حساب عملهم ، حدث إ  
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ذكر أحدهم اسم المسيح ، فغضب إريانوس عند ذلك وأمر بتعذيبهم . وإذ رأى قوة صبرهم 
وسهم فكملوا شهادتهم في اليوم السادس من شهر بؤونة ، وإستشهد معهم  أمر بقطع رؤ 

عدد وفير من النساء والرجال والرهبا  . ولما ذهب إريانوس إلى أرمنت هرعت إلى هناك 
امرأتا  اسمهما تكلة ومرتا من أهل إسنا ، واعترفتا أمامه بالمسيح ، فالتفت إلى من حوله  

ولو  إذ  انه ليس في مدينتكم نصراني واحد " ، أما هم من أهل أرمنت قال لهم " كيف تق 
فقد بحثوا حتى علموا إ  المرأتين من إسنا ، فقالوا له " انهما غريبتا  عن مدينتنا المحبة  
للملوك واآللهة " . فأمر بأخذ رأسيهما في اليوم السابع عشر من شهر أبيب . أما القديس 

لبرية وقال له " السالم لك يا أمونيوس . الرب أمونيوس فقد ظهر له مالك الرب وهو في ا
قبل صلواتك عن شعبك ، وهيأ لكم األكاليل ، فقم وانزل وعظهم إ  يثبتوا على االعتراف 
بالسيد المسيح " ، وأعطاه السالم وانصرف عنه . فنهض القديس وأسرع بالنزول إلى  

فصاح الجميع " نحن يا أبانا  المدينة ، وجمع الشعب ووعظهم وأخبرهم بما قاله له المالك . 
على استعداد إ  نتحمل على اسم المسيح كل عذاب حتى الموت " . واتفق عيد القديس  
إسحق في ذلك اليوم ، فصعد بشعبه كله إلى جبل كاتو  ، الذي تأويله جبل الخيرات ، 
سنا ، واحتفلوا هناك بالعيد . أما إريانوس فقد رحل من أرمنت إلى قرية تسمي حلوا  غرب إ

فخرج أهلها إليه واعترفوا باسم المسيح ، فأمر بقطع رؤسهم ، ونالوا إكليل الشهادة . ودخل  
إريانوس المدينة وسار في شوارعها فلم يجد بها شخصا واحدا ، حتى وصل إلى الباب 

القبلي المسمى "باب الش ر" ، ال  األسقف كا  قد صلى هناك مع شعبه صالة الش ر . 
ز لم تستطع الصعود معهم إلى الجبل . فسألها الوالي عن أهل المدينة  فوجد امرأة عجو 

فقالت له " لقد سمعوا إ  الوالي الكافر قادم إلى المدينة ليقتل النصارى ، فصعدوا إلى الجبل 
لالحتفال بالعيد " . فقال لها من هو معبودك من اآللهة ؟ فأجابته : " انا مسيحية " . فأمر  

من المدينة يقصد الجبل ، فوجد جماعة في م ا  يقال له "المبقلة"  بقطع رأسها ، وخرج  
فقتلهم ، ثم جماعة في قرية تسمي "جرماجهت" فقتلهم ايضا . وغيرهم في م ا  يقال له 
"سرايا" فقتلهم كذلك . وكا  يقتل في طريقه كل مسيحي يصادفه حتى وصل إلى الجبل ، 

مسيحيو  . فهددهم وإذ لم يصغوا لتهديده ،   وهناك قابله الشعب بصوت واحد قائلين " نحن
أمر جنده إ  يستلوا سيوفهم وال يبقوا على أحد منهم . فكا  الواحد منهم يقدم ابنته إلى 

السياف ويقول لها تقدمي إلى العريس الحقيقي الذي ال يموت . وكا  الجميع يتقدمو  إلى 
السموات " ، وكملوا شهادتهم في   السياف قائلين " نحن ماضو  إلى الفرح الدائم في ملكوت

التاسع عشر من شهر أبيب . أما األسقف فانهم قبضوا عليه وأحضروه أمام إريانوس فأمر  
بغضب إ  يربط خلف الخيل ثم أخذه معه إلى أسوا  . وفي عودته إلى إسنا قابله ثالثة  

يوفنا هنا . فقال رجال ، وكانوا يصيحو  " نحن نصارى " . فقال الجند لقد حلفنا إال نجرد س
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لهم الرجال : هذه فؤوسنا معنا . فأخذوا منهم الفؤوس ووضعوا رؤوسهم على حجر بجوار  
باب المدينة البحري وقطعوها بالفؤوس ونالوا إكليل الشهادة . أما االب األسقف أمونيوس  
فقد وضعوه في مؤخرة المركب وكا  إريانوس يخرجه من حين ألخر ويطلب منه التبخير  

هة فيرفض . وأخيرا أمر بحرقه فنال إكليل الشهادة في اليوم الرابع عشر من شهر كيهك  لآلل
، وأخذ جسده بعض المؤمنين وكا  سالما لم تصبه النار بأذى ، وكفنوه وأخفوه حتى انقضي  
زمن االضطهاد ، حيث أتى أهل كرسيه يريدو  نقله إلى مدينتهم ، فسمعوا صوتا من الجسد 

م ا  الذي أختاره لي الرب" . صلوات هؤالء القديسين تكو  معنا ، ولربنا يقول " هذا هو ال
 المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 إستشهاد القديس سمعا  و أباهور و أبا مينا 
في مثل هذا اليوم أيضا تعيد الكنيسة بتذكار إستشهاد القديس سمعا  المنوفي و أباهور و  

هم اعترفوا جهارا بإيمانهم قائلين " نحن مسيحيو   أبا مينا الشيخ . في أيام العرب وذلك أن
نؤمن بالسيد المسيح ابن هللا الحي ونسجد له ونمجده مع أبيه الصالح والروح القدس " 

فعذبوهم أياما كثيرة ب ل أنواع العذاب ثم قطعوا رؤوسهم بحد السيف فنالوا أكاليل الشهادة .  
 بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين . 

 66خرستوذولس ال  نياحة البابا
م تنيح البابا خرستوذلوس البطريرك  1077للشهداء سنة  794في مثل هذا اليوم أيضا من 

السادس والستو  من بطاركة الكرازة المرقسية ولد هذا القديس وتربي في بلدة تسمي بورا ثم  
ترك  مضى وترهب بدير البراموس حيث قضى بضع سنوات نال خاللها رتبة الكهنوت بعدها 

الدير وانفرد في صومعة على شاطئ البحر في سنجار وسمي بالحبيس . أختاروه للبطريركية  
فأهتم ببناء عدد من الكنائس الجديدة باإلس ندرية وإصالح ما تخرب منها وبرسامة عدد من 
الكهنة والشمامسة الالزمين لها . كما كتب الرسائل الباباوية يحث فيها الشعب على التمسك 

والصالة والمواظبة على القداسات والتنأول . كما أهتم بوضع بعض القوانين الالزمة   بالصوم
لمقابلة الظروف الجديدة التي تواجهها الكنيسة وكا  عدد القوانين التي وضعها هي واحد  

وعشرو  قانونا . وفي أول زيارة له للقاهرة رأى ضرورة نقل المقر البابوي لها بدال من  
على اتصال بالح ام فاتخذ كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة مقره  اإلس ندرية لي و  

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 

ونشاطه الرعوي فاحتملها بصبر وش ر . ولما أكمل سعيه   من الح ام بسبب تمس ه باإليما 
الصالح تنيح بسالم بعد أ  قضى على الكرسي واحدا وثالثين سنة ودفنوه ب نيسة المعلقة 
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بإكرام جزيل ثم نقل جسده فيما بعد إلى دير القديس م اريوس ببرية شيهيت ، بركة صلواته  
 فلتكن معنا آمين .

 سائح نياحة القديس خرستوذولس ال
في مثل هذا اليوم تنيح القديس خرستوذولوس السائح ، وكا  من مدينة عين شمس ، وفي 
أحد األيام أتت إليه إمرأة حسنة الصورة جميلة الطلعة ، وقدمت له آنية من ذهب مهشمة ،  
وبدأت تخادعه ، فكشفت عن يديها وقالت له " يا معلم اعمل لهذه األصابع خواتم ، ولهاتين  

ارين ، ولهذا الصدر صليبا ، ولهاتين األذنين قرطين ، فقال لها انا اليوم مريض ، اليدين سو 
وفي الغد لتكن إرادة هللا ، ثم قام لساعته وجمع كل أدواته ومضى إلى بيته ، وبدا يعاتب 
نفسه قائال " يا نفسي لست اقوي من القديسين أمثال مقاريوس وأنطونيوس وباخوميوس  

ن العالم وس نوا البراري ، فاهربي من هذا العالم إ  أردت الخالص ، ثم وغيرهم الذين هربوا م
قص ما جرى له على والدته وسألها بدموع غزيرة إ  تسمح له إ  يمضي إلى البرية ، فقالت  
له " إ  كا  األمر كما ذكرت فأرشدني أوال إلى دير أترهب انا فيه ، وأنت فلي ن الرب معك "  

الراهبات وسلمها لرئيسته ، وقدم لها حاجتها من المال ، ثم وزع ما  ، فأخذها إلى أحد أديرة
تبقي على 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 إ  
إلى واد به أشجار مثمرة وعين ماء عذب ، فلبث   يرشدوه إلى ما فيه خالص نفسه ، فأرشدوه

به عدة سنوات ، مداوما على تالوة المزامير والصوم الكثير ، وكا  يقتات من ثمر أشجار 
 هذا الوادي .  

و لما عجز الشيطا  عن التغلب عليه ظهر لقوم أشرار في زي بربري وقال لهم " إ  هناك 
ص وهو مقيم بجواره ، هلموا معي ألري م إياه " كنزا عظيما في الوادي ، وقد عثر عليه شخ

، فتبعوه إلى الجبل ، ولكنهم لم يستطيعوا إ  ينزلوا إلى الوادي ، فذهب الشيطا  في زي 
راهب إلى القديس خرستوذولوس وقال له " في اعلي الجبل رهبا  ضلوا الطريق وقد أعياهم 

ا ويشربوا ويحيوا ، فرسم القديس عالمة  التعب وكاد يقتلهم العطش ، فهلم إليهم ننزلهم ليأكلو 
الصليب على وجهه كعادة الرهبا  ، وللحال تحول الشيطا  إلى دخا  وغاب ، وه ذا كا   

دائًما يتغلب على الشيطا  بعالمة الصليب ، وكا  يتزايد في عبادته حتى بلغ سن 
وه إلى الوادي فصلى الشيخوخة ، ولما دنا يوم انتقاله اقبل إليه الثالثة السواح الذين أرشد

الجميع معا ، وبعد إ  تباركوا من بعضهم البعض قالوا له " الرب أرسلنا إليك لتخبرنا بسيرتك  
لنسطرها فائدة لَلخوة ، فأخبرهم ب ل ما حدث له ، وبعد إ  مرض قليال تنيح بسالم فصلوا 

 عليه وواروا جسده التراب ، صالته تكو  معنا آمين . 
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 ديس فيلوثاؤس من أنطاكية إستشهاد الق طوبه 16
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الجليل فيلوثاؤس الذي تفسير اسمه " محب اإلله " . 

وقد ولد بمدينة أنطاكية من أبوين وثنيين يتعبدا  لعجل اسمه زبرجد ، وكانا يطعمانه سميدا  
م ، ويسقيانه  معجونا بزيت السيرج وعسل النحل ، ويدهنانه بدهن وطيب ثالث مرات في اليو 

نبيذا وزيتا ، وخصصوا له م انين أحدهما للشتاء واألخر للصيف ، ووضعوا في عنقه طوقا  
من ذهب . وخَلخل ذهب في رجليه . ولما بلغ فيلوثاؤس عشر سنوات دعاه أبوه ا  يسجد 
  للعجل فلم يقبل ، فتركه ولم يرد ا  ي در خاطره لمحبته له وألنه وحيده . أما فيلوثاؤس فانه

لصغر سنه ، ولعدم إدراكه معرفة هللا ظن ا  الشمس هي اإلله فوقف أمامها مرة قائال : 
أسألك أيتها الشمس ا  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 

ة الصبي ، أرسل إليه مالكا فاعلمه ب ل شئ عن خلقة العالم وتجسد السيد الرب استقام
المسيح لخالص البشر . فسر فيلوثاؤس وابتهج قلبه ، وشرع من ذلك الوقت يصوم ويصلي  

ويتصدق على المساكين والبائسين . وبعد سنة من ذلك التاريخ ، أقام أبواه وليمة لبعض 
عجل قبل األكل والشرب . فوقف الصبي أمام العجل وقال  األصدقاء ، وطلبا ولدهما ليسجد لل

له : أأنت اإلله الذي يعبد ؟ فخرج منه صوت قائال إنني لست اإلله ، وإنما الشيطا  قد دخل 
في وصرت أضل الناس . ثم وثب على أبوي الصبي ونطحهما فماتا في الحال . أما القديس 

إلى هللا من اجل والديه فأقامهما الرب من  فأمر عبيده بقتل العجل وحرقه وتذريته . وصلى 
الموت . وبعد ذلك تعمد هو وأبواه باسم االب واالبن والروح القدس . وأعطها الرب موهبة  

شفاء المرضي . فذاع صيته وبلغ مسامع دقلديانوس فاستحضره وأمره ا  يقدم البخور 
عزمه عاد الملك فالطفه   لَلوثا  فلم يفعل ، فعذبه ب ل أنواع العذاب . ولما لم ينثن عن

وخادعه . فوعده القديس بالسجود ألبوللو  كطلبه . ففرح الملك وأرسل فاحضر أبوللو  
وسبعين وثنا مع سبعن كاهن ونادي المنادو  في المدينة بذلك . فحضرت الجماهير الكثيرة 

السيد لمشاهدة سجود القديس فيلوثاؤس ألبوللو  . وفيما هم في الطريق صلى القديس إلى 
المسيح ففتحت األرض وابتلعت الكهنة واألوثا  . 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 تكو  معنا آمين
 48وأنس الرابع ال نياحة البابا ي

م تنيح القديس األنبا يوحنا الرابع بابا اإلس ندرية الثامن  792في مثل هذا اليوم من سنة  
واألربعو  . وقد ترهب في دير القديس مقاريوس ، وكا  يداوم على العبادة الحارة واشتهر  

يسة آبي مينا  بالنسك . فأختاره األنبا ميخائيل البابا السادس واألربعو  ورسمه قسا على كن
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وسلم له تدبير شئو  شعبها وأمالكها ونذورها فقام بذلك خير قيام . ولما تنيح األنبا مينا  
البابا السابع واألربعو  ، اجتمع األساقفة والكهنة والعلماء بمدينة اإلس ندرية ، ووقع 
وم ث   إختيارهم على بعض الرهبا  ، فكتبوا اسم كل منهم في ورقة وكا  هذا االب بينهم ،

األساقفة ثالثة أيام يقيمو  القداس ويصلو  . وبعد ذلك احضروا طفال ، أخذ إحدى األوراق 
، فوجدها باس هذا القديس . ثم أعادوها بين األوراق األخرى ، واحضروا طفال أخر فخرجت 

بيده نفس الورقة . وتكرر ذلك مرة ثالثة . فأيقنوا ا  هللا قد أختاره ، فآخذوه ورسموه  
م فاحسن الرعاية ، وكا  مداوما على وعظ الشعب ، لتثبيته على   768ركا سنة  بطري

اإليما  األرثوذكسي ، كما كا  كثير الرحمة على الفقراء والمحتاجين . وحدث في أيامه  
غالء فاحش ، حتى بلغ ثمن إردب القمح دينارين . فكا  يجتمع عند بابه كل يوم فقراء  

فعهد إلى تلميذه مرقس ا  يستخدم أموال الكنائس في سد  كثيرو  على أختالف عقائدهم ، 
أعواز ذوي الحاجة فكا  يقدم للجميع بسخاء إلى ا  أزال هللا الغالء . واهتم هذا االب ببناء  

طوبة ، وفيه   16كنائس كثيرة ، ولما دنا وقت نياحته دعا كهنته وقال لهم إني ولدت في 
لم . فلما سمع األساقفة والكهنة ب وا وقالوا : بري رسمت بطريركا ، وفيه سأنتقل من هذا العا

من هو الذي يس و  أبا لنا بعدك ؟ فقال لهم ا  السيد المسيح قد أختار تلميذي القس 
مرقس لهذه الرتبة . واكمل في الرئاسة ثالث وعشرين سنة وبضعة شهور وتنيح بسالم . 

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 إستشهاد القديس أبي فام الجندى األوسيمي  طوبه 27

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبى فام الجندي . وقد ولد بأوسيم من أب غني اسمه  
أنسطاسيوس وأم تقية اسمها سوسنة . فربياه تربية مسيحية ، فشب على خوف هللا والرحمة  

اه الزواج فلم يقبل . ولما ملك  بالمساكين والمداومة على الصالة والصوم . وعرض عليه أبو 
دقلديانوس ، وعلم ا  هذا القديس ال يبخر لإللهة ، أرسل إلى الوالي أريانوس لتعذيبه ا  لم 

يبخر لإللهة ، فجاء أريانوس إلى أوسيم ولما رأى القديس قال له : السالم لك : فأجابه  
م هو لَلبرار ، وال سالم قال القديس قائال : لماذا تتكلم ب لمة السالم ؟ أال تعلم ا  السال

الرب لَلشرار . فغضب الوالي جدا ثم أخذه إلى قاو ، حيث عذبه عذابا شديدا ، وقطع رأسه  
فنال إكليل الشهادة . وقد شرف هللا هذا القديس بإظهار آيات كثيرة من جسده . صالته  

 تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين 
 إستشهاد القديس سرابيو  

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سرابيو  . كا  من أهل بينوسة من أعمال مصر السفلي 
، ذا أموال ومقتنيات ، كما كا  محبا للصدقة جدا . ولما جاءت أيام االضطهاد ، وسمع ا  
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أرمانيوس والي اإلس ندرية قد وصل إلى الوجه البحري يعذب المسيحيين ، خرج إليه هو  
دورس وأخر من رعاة الدواب اسمه توما ، واعترفوا أمامه بالمسيح  وصديق له اسمه ثاؤ 

فطرحهم في السجن وسمع بذلك أهل بلده فأتوا حاملين السالح لقتل الوالي وإطالق القديس 
، ولكن القديس منعهم وعرفهم بأنه هو الذي يريد اإلستشهاد على اسم المسيح فانصرفوا .  

فينة إلى اإلس ندرية ، وهناك عذبه بالهنبازين ، وألقاه  أما الوالي فقد أخذ القديس معه في س
في حفرة مليئة بالنار ، ثم وضعه في أناء به زفت وقطرا  وأوقدوا تحته النيرا  . وفي هذا  

جميعه كا  الرب يشفيه ويقيمه سالما . وأخيرا صلبوه وأخذوا يضربونه بالنشاب ، فجاء 
نه . فكانوا يضربونه كأنه القديس وهو يصرخ  مالك الرب ، وانزل القديس وصلب الوالي م ا

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 وكا  عدد الشهداء الذين أخذت 

اسند الوالي أمر تعذيب القديس رؤوسهم في ذلك اليوم خمسمائة وأربعين نفسا . وبعد ذلك 
إلى أحد األمراء الذي يقال له اوريو  . فسافر به بحرا إلى بلده . وعند المساء رست 

السفينة على إحدى القرى وناموا . وفي الصباح وجد ا  الم ا  الذي رست أمامه هو بلد  
ب كثير قطعوا  القديس الذي تعجب من ذلك . فأتاه صوت قائال هذه بلدك فأخرجوه ، وبعد عذا

رأسه المقدس ونال إكليل الشهادة ، وخلع اوريو  قميصه ولف به جسد القديس وسلمه  
 ألهله . صالته تكو  معنا آمين  

 نقل جسد القديس تيموثاؤس تلميذ معلمنا القديس بولس الرسول
في هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء القديس تيموثاؤس الرسول من مدينة أفسس إلى  
مدينة القسطنطينية . وذلك انه لما بني الملك قسطنطين مدينة قسطنطينية . ونقل إليها 

كثيرا من أجساد القديسين ، وسمع بوجود هذا القديس ، أرسل بعضا من الكهنة ، فحملوه  
 إلى القسطنطينية ، ووضعوه في هي ل الرسل والقديسين . صالته تكو  معنا آمين .

 يالتذكار رئيس المالئكة سور 
في هذا اليوم تذكار المالك الجليل سوريئيل . هذا الذي كا  مع عزرا النبي الصديق ، وعرفه  

 األسرار الخفية . وهو ايضا الشفيع في الخطاة . شفاعته تكو  معنا آمين . 
 إستشهاد القديس سرجيوس األتربى وأبية وأمه وكثيرين معه .  أمشير 13

يوس وأبوه وأمه وأخته وكثيرو  معهم ولد القديس في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سرج
سرجيوس في مدينة أتريب من أبوين تقيين فربياه على اآلداب المسيحية ولما بلغ عمره 

عشرين سنة فكر في زوال العالم والسعادة األبدية فقام ومضى إلى الوالي كيريانوس وأعترف  
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بصر في رؤيا مساكن األبرار فتعزت  أمامه بالسيد المسيح فأمر بتعذيبه وسجنه وفي الليل أ
 نفسه وشفاه الرب من أوجاعه . 

توهم أوهيوس االسفهسالر تعذيب القديس فأمر بسلخ جلده وتدلي ه بخل وملح ثم عصره  
بالهنبازين وقلع أظافره ووضعه على سرير حديد تحته نار موقدة وكا  الرب يقويه ويشفيه  

سه وأثناء ذلك حضر أباه وأمه وأخته وكثيرو   ولما ضجر أوهيوس االسفهسالر أمر بقطع رأ
معهم فلما رأوه مشدودا بلجام كالخيل إلى موضع اإلستشهاد احتجوا على الجند لقساوتهم  
 فأمر القائد بقطع رؤوسهم جميعا ونالوا إكليل الشهادة ، بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين . 

 32نياحة البابا تيموثاوس الثالث بابا األس ندرية ال 
م تنيح االب القديس األنبا تيموثاوس الثالث بابا  528في مثل هذا اليوم من سنة  

م و قد نالت   511اإلس ندرية الثاني و الثالثو  و كا  جلوسه على الكرسي الرسولي سنة  
هذا االب شدائد كثيرة بسبب المحافظة على االيما  المستقيم . و حضر في أيامه القديس 

إلى الديار المصرية هربا من االضطهاد . و تجول االثنا  في   ساويرس بطريرك أنطاكية
البالد و االديرة يثبتا  الشعب على المعتقد االرثوذكسي و النه لم يوافق الملك مرقيا  على  
قوانين المجمع الخليقدوني فقد نفاه عن كرسيه و في يوم نفيه عارض المؤمنين في تنفيذ  

تي الف نفس . و قد تنيح هذا االب في المنفي هو و  األمر فقتل منهم بامر الملك نحو مئ 
سنة صالته تكو  معنا .  17القديس ساويرس االنطاكي بعد إ  اقام على الكرسي المرقسي  

 و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 إستشهاد القديس أنبا مينا الراهب أمشير 17

هذا القديس بإحدى بالد أخميم من  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس مينا الراهب . ولد 
أبوين مسيحيين يعيشا  على الفالحة . ومنذ حداثته مال قلبه إلى ذهد العالم ، فترهب بأحد 

أديرة أخميم وأقام مدة يصوم يومين يومين ناس ا في طعامه وشرابه ثم انتقل إلى بالد 
. فلما ملك العرب األشمونين وأقام في دير هناك ست عشرة سنة لم يغادر خاللها الدير 

البالد وسمع بأنهم ينكرو  إ  ي و  هلل ابن من طبيعته وجوهره مساو له في األزلية ، عز  
عليه هذا القول واستأذ  رئيس الدير وذهب إلى األشمونين وتقدم إلى قائد العس ر وقال له  

 هذا أحقا تقولو  إ  ليس هلل ابن من طبيعته وجوهره ؟ فقال له : نعم نحن ننفي عن هللا
القول ونتبرأ منه . فقال له القديس إنما يجب إ  نتبرأ منه إذا كا  ذلك عن طريق التناسل 
األبوي ولكن اعتقادنا إ  الرب يسوع اله من اله ، نور من نور . فقال له هذا في شريعتنا 

كفر . فقال له القديس اعلم إ  اإلنجيل يقول الذي يؤمن باالبن له حيوة أبدية والذي ال 
يؤمن باالبن لن يري حيوة بل يم ث عليه غضب هللا . فغضب القائد من هذا القول وأمر  
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جنوده فقطعوا القديس بالسيوف أربا وطرحوه في البحر . فجمع المؤمنو  أجزاء جسده 
وكفنوه ودفنوه ورتبوا له تذكار في مثل هذا اليوم . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما 

 أبديا آمين . 
 س كنيسة القديس قسطور البردنوهي تكري

في مثل هذا اليوم أيضا تم تكريس كنيسة الشهيد قسطور البردنوهي الذي إستشهد 
باإلس ندرية وعند وصول جسده إلى بلده بردنوها ) قرية بمركز مطاي محافظة المنيا ( خرج  

اد حولوا بيته  الشعب كله الستقباله فحملوا جسده بإكرام عظيم إلى بيته وبعد انتهاء االضطه
إلى كنيسة على اسمه وكرسوها في مثل هذا اليوم ومازالت حتى اآل  توجد في بردنوها  

 كنيسة باسمه ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين 
 إستشهاد القديس أوساوبيوس ابن واسيليدس الوزير أمشير 23

ن القديس واسيليدس الوزير وكا  هذا في مثل هذا اليوم إستشهد القديس اوساوبيوس اب
القديس أحد الجنود في الحرب ضد الفرس ولما ارتد دقلديانوس أخبره أبوه واسيليدس بما  

كا  من أمر دقلديانوس فاعلم اوساويوس أقاربه القديسين أبادير ويس س وإقالديوس  
مسيح . ولما وثاؤودورس بهذا فتحالفوا جميعا على إ  يسفكوا دماءهم على اسم السيد ال

انتهي القتال وعادوا إلى أنطاكية حاملين علم الغلبة والظفر ، خرج الملك للقائهم . وبعد ذلك 
عرض عليهم عبادة األوثا  مثله فرفضوا جميعا ثم تقدم اوساويوس وجرد سيفه وهم بقتل  
  دقلديانوس ومن معه فهرب من أمامه وأختفي ولوال وجود وزيره واسيليدس لكا  القديسو  
اهلكوا كل كبار الدولة ، فأشار رومانوس أحد الوزراء على الملك بنفي القديس اوساويوس  

إلى ارض مصر ليقتل هناك فتم ذلك وأرسلوه إلى موريانوس والي فقط الذي عذبه كثيرا 
بالهنبازين وتقطيع األعضاء والضرب الشديد . وكا  الرب يرسل إليه مالكه فيقويه في جميع  

ويشفي جراحاته . ثم أراه في رؤيا الفردوس مساكن القديسين والمواضع التي  شدائده ويعزيه 
أعدت له وألبيه وألخيه ففرحت نفسه جدا . وبعد ذلك أمر الوالي بحرقه في أتو  خارج مدينة  

إهناس فنزل مالك الرب وأطفأ اللهيب وأخرج القديس سالما وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه  
 . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .  حيث ونال إكليل الشهادة

 إستشهاد أرسانيوس مملوك سوسنيوس  برموده 18
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أرسانيوس مملوك القديس سوسنيوس وقد ش ا والد هذا 

القديس إلى دقلديانوس الغالم أرسانيوس وقال انه يعبد المسيح وينكر عبادة األصنام 
الملك وسأله عن معتقده فأعترف بألوهية السيد المسيح ووبخ الملك أيضا على   فأحضره
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تركه عبادة اإلله الحقيقي وتمس ه بعبادة األوثا  . فاستشاط الملك غضبا وأمر بضرب  
 عنقه أمام سيده ونال إكليل الشهادة . صالته تكو  معنا لربنا المجد دائًما , آمين

 ماسإستشهاد أوسابيوس و أبامو  الش
 في مثل هذا اليوم إستشهاد أوسابيوس و أبامو  الشماس . صالتهما تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس إقالديوس  بؤونه 11
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  
 . ) 

كا  محبوبا من جميع أهل أنطاكية لحسن صورته وشجاعته ولمحبتهم له عملوا له صورة 
أنطاكية ولما كفر دقلديانوس وأثار االضطهاد على المسيحيين اتفق   وعلقوها على باب مدينة

هذا القديس مع القديس بقطر بن رومانوس على اإلستشهاد من أجل اسم المسيح فظهر  
لهما الشيطا  في شبه شيخ وقال لهما : يا ولدي أنتما في سن الشباب بعد ، ومن أوالده 

. فا  قال لكما اسجدا لَلوثا  فوافقاه . وفي   األكابر وأخاف علي ما من هذا الملك الكافر
منزلكما يم نكما أ  تعبدا المسيح خفية . ففطن االثنا  إلى أنه شيطا  في زي شيخ وقاال  
له يا ممتلئا من كل شر اذهب عنا . وللوقت تبدل شخصه وصار كعبد أسود وقال لهما : 

 هوذا أنا أسبقكما إلى الملك وأحرضه على سفك دم ما . 
ستحضر الملك القديس أقلوديوس وعرض عليه عبادة األوثا  ووعده أ  يجعله م ا  أبيه وا

. فلم يلتفت إلى وعوده وخاطبه ب ل جرأة موبخا إياه على عبادته األوثا  فلم يجسر الملك 
على أ  يمسه بأذى لمحبة االنطاكيين له فأشار عليه رومانس الوزير والد القديس بقطر  

يقتل هناك فأرسله مصحوبا ب تاب إلى والي أنصنا يقول له فيه ا  بإرساله إلى مصر ل
أقلوديوس لم يخضع آلمرنا وال أذعن لقولنا فالطفه ب ل جهدك أوال فا  لم يرجع عن رأيه 

 فاقطع رأسه .  
فلما علم القديس بذلك استدعي صدريخس زوج أخته وأوصاه على ماله ثم ودعه ومضى مع  

إلى أريانا والي أنصنا استقبله واقفا وقبل يديه قائال : يا سيدي الجند إلى مصر . ولما وصل 
أقلوديوس ال تخالف أمر الملك فأجابه القديس لم أرسل إليك لتطغيني ب المك ، بل لتتم ما 
أمرك به الملك . وظل االثنا  بين أخذ ورد إلى أ  اغتاظ أريانا من أجوبة القديس وطعنه  

الشهادة . وأتي قوم من المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه بحربه فاسلم الروح ونال إكليل 
ووضعوه مع جسد القديس بقطر الذي كا  قد إستشهد قبل ذلك بقليل حتى انقضي  

 االضطهاد فأتت أم بقطر وأخذتهما إلى أنطاكية . 
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 صالتهما تكو  معنا . آمين 
 تذكار تشييد هي ل األربعين شهيًدا ب نيسة المخلص

لكنيسة بتذكار تكريس هي ل األربعين شهيدا ب نيسة المخلص بثغر  في هذا اليوم تعيد ا
 اإلس ندرية شفاعتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد القديس يوحنا وسمعا  ابن عمه  أبيب 11
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  يوحنا وسمعا  ابن عمه اللذين من شبراملس )مركز  
زفتي غربية ( . وقد كانت والدة يوحنا عاقرا فداوم والده على الصالة إلى الرب أ  يعطيه  

ولدا يقدمه نذرا له فرأى في رؤيا كأ  القديس يوحنا المعمدا  يعلمه أ  الرب سيعطيه ولدا .  
بهذا القديس سماه يوحنا وبني كنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدا  فلما نشأ فلما رزق 

الصبي وصار عمره إحدى عشر سنة كلفه والده رعاية غنمه فكا  يوزع غذاءه على الرعاة  
ويبقي هو صائما طول يومه . ولما علم والده ذهب اليه ليتحقق هذا األمر فلما رآه الصبي 

ب . فطمأنه والده ثم سأله عن غذائه فأجابه : انه في العشة خاف أ  يضربه وهم بالهرو 
فلما دخل والده وجد المقطف مآلنا خبزا فعاد وأعلم والدته بذلك وفرح الوالدا  بالنعمة التي  

شملت ولدهما ومنعاه من رعاية الغنم وسلماه لمن علمه كتب الكنيسة . ولما بلغ من العمر  
سمعا  ابن عمه فكا  أيضا يرعي غنم أبيه فترك ذلك ثماني عشرة سنة رسموه قسا . أما 

وتتلمذ لهذا القديس وقد أجرى هللا على يدي القديس يوحنا آيات كثيرة . ولما أثار  
دقلديانوس عبادة األوثا  ذهب القديسا  يوحنا وسمعا  إلى اإلس ندرية واعترفا أمام الوالي 

 وناال إكليل الشهادة  بالسيد المسيح فعذبهما كثيرا وأخيرا قطع رأسيهما  
 صالتهما تكو  معنا . آمين 

 نياحة القديس إشعياء المتوحد
م ( تنيح القديس العظيم األنبا  447للشهداء )  163في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

م أحب النسك  337إشعياء االسقيطي المتوحد بجبل شيهيت . ولد هذا القديس سنة  
امنة عشر من عمره ترهب ببرية شيهيت وتتلمذ على يد والعبادة منذ صغره ولما بلغ سن الث

القديس أخيلس الذي دربه على النسك الشديد . عاصر القديس م اريوس الكبير ورافقه كثيرا  
وتعلم نه . وكا  ضمن مشاهير النساك في برية شيهيت الذين شغف بهم البابا اثناسوس  

نبا إشعياءء معلما للقديس الرسولي وكا  يسأل عنهم في رسائله . كا  القديس األ 
أرسانيوس معلم أوالد الملوك . وفي إحدى المرات كا  أرسانيوس يأكل صنفين من الطعام  
بقال وخال . وقد خجل األنبا إشعياءء أ  يحدثه في هذا األمر إذ يعلم حياته األولي فدخل  

فوجدها  قالية األب زينو  ووجده يبل الخبز الجاف في ماء به ملح بسبب الحر الشديد
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فرصة ال للتشهير بالراهب بل لتعليم أرسانيوس 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 وفي خالص نفسك فكيف تريد اآل  
ذ ذاتك باألطعمة … إ  كنت تريد أ  تأكل مرقا أمض إلى مصر ألنه ال يوجد في  أ  تلذ

االسقيط تنعم وإذ سمع أرسانيوس قال لنفسه هذا كالم موجه إليك يا أرساني . وقد اشتهر  
القديس األنبا إشعياءء بح مته العالية في توجيه وار شاد الرهبا  وخاصة المبتدئين منهم .  

نيوس يأكل فوال مسلوقا مع الرهبا  فكا  يأكل الجيد ويترك الرديء فقد جلس القديس أرسا
فخشي األنبا إشعياءء أ  يفسد أرسانيوس نظام الدير فأختار أحد الرهبا  وقال له : احتمل  

ما أفعله بك من أجل الرب فأجابه األخ أمرك يا أبي . قال له اجلس بجانب أرسانيوس 
كما أمره . وفاجأه األنبا إشعياءء بضربة قائال كيف   وتنأول الفول األبيض وكله ففعل األخ

تنقي الفول األبيض لنفسك وتترك األسود ألخوتك . وصنع أرسانيوس مطانية لَلنبا إشعياءء 
واألخوة وقال لذلك األخ أ  هذه اللطمة ليست لك ولكنها موجهه لخد أرسانيوس ، وفي عام 

هو وتالميذه بسبب غارة البربر األولى م ترك القديس األنبا إشعياءء برية شيهيت  407
وعاش جنوب مدينة نصيبين مدة أربعين سنة . كتب فيها كتابات كثيرة عن النس يات سميت  
نس يات إشعياءء وكتب أيضا عن مخافة هللا ومحاسبة النفس واألتضاع وطرح النفس أمام 

كتاباته باالستناد إلى  هللا واللطف مع األخوة واألبدية ونصائح للمبتدئين . وامتازت جميع 
المبادئ والمفاهيم اإلنجيلية وهي منتشرة بين الرهبا  في الشرق المسيحي كله وب افة  

اللغات القبطية والسريانية والحبشية واليونانية والالتينية كما ترجمت إلى اللغة الفرنسية .  
صميم ولما بلغ   وقد اهتم به السريا  جدا ورفعوه إلى مستوى عال من التكريم مع أنه قبطي

 القديس من العمر مائة وعشر سنوات تنيح بسالم ، صالته تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد مقاريوس ابن واسيليدس الوزير أبيب 22

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم مقاريوس بن واسيليدس الوزير . وذلك أنه لما 
عرضوا عليه أوامر الملك دقلديانوس القاضية بعبادة األوثا  لم ي ترث بها . ولما علم الملك  

بذلك أرسله إلى والي اإلس ندرية ، فودع والدته وأوصاها بالمساكين والضعفاء ومضى مع  
له السيد المسيح في رؤيا وشجعه وأعلمه بما سيناله فلما وصل مدينة   الرسل فظهر

اإلس ندرية ووقف أمام أرمانيوس الوالي الطفه وخادعه كثيرا لعلمه أنه ابن الوزير  
واسيليدس ، وإذ لم يرجع عن عزمه عذبه ب ل نوع وبينما هو يعذب خطفت نفسه وشاهدت  

إلى نقيوس وهناك عذبوه وقطعوا لسانه وذراعيه  منازل القديسين . وبعد ذلك أرسله الوالي 
وجعلوا مسامير سأخنة في جنبيه . وقد اجري هللا على يديه آيات كثيرة ، من ذلك أ  قوما  
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اجتازوا به حاملين ميتا ، فطلب القديس من السيد المسيح أ  يظهر مجده فقام الميت لوقته  
الكل . فآمن كثيرو  وقطعت  وأعلم الحاضرين أنه رأى الجحيم ، وأ  المسيح هو رب

رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة . وقد اتفق حضور أريانا والي أنصنا . فأخذ القديس معه عند  
عودته ، ولما وصلوا إلى شطانوف توقفت السفينة عن السير ولم يستطيعوا تحري ها من 

أكمل جهاده  م انها فأمر الوالي الجند فأصعدوا القديس إلى البر حيث قطعوا رأسه وه ذا
ونال إكليل الشهادة ولما تولى الملك قسطنطين البار ، أرسل من قبله القائد أولوجيوس )ورد  

اسمه في مخطوط " أوخيدس "( وأمره بفتح الكنائس وترميم المتهدم منها وهدم هياكل  
األوثا  فظهر له القديس في رؤيا وأعلمه بم ا  جسده فذهب إلى حيث أرشده وأخرج الجسد 

 ي على اسمه كنيسة ووضع فيها الجسد وقد اجري هللا منه آيات كثيرة . وبن
 صالته تكو  معنا . آمين 

 تذكار إستشهاد القديس الونديوس 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس الونديوس . ولد في طرابلس من والدين مسيحيين وكا  

ءة الكتب اإللهية  حسن الصورة كامال في سيرته لطيفا في معاشرته ، مداوما على قرا
وباألكثر سفر المزامير حتى حفظه . ولما انتظم في سلك الجندية كا  يعظ رفاقه الجنود  

ويبين لهم فساد عبادة األوثا  وينصحهم أ  يقلعوا عن عبادتها . فمنهم من أطاع والبعض 
أ    اآلخر أغراهم الشيطا  فمضوا إلى القائد ، وعرفوه أ  الونديوس يحتقر األصنام ويعلم

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 "  
 (  35:  8)رو 

جرؤ على فغضب القائد وطرحه في السجن وفي اليوم التالي استحضره وقال له : " بأية قوة ت
مخالفة الملك ، وترد الناس عن عبادة اآللهة ؟ فأجابه القديس : حقا أنني أود أ  يقبل  
الناس جميعهم إلى طاعة المسيح وآنت إذا تركت ضاللك وعبدت المسيح ترث الملكوت  

األبدي فأمر بضربه حتى جرى دمه على األرض وهو يسبح هللا ويقدسه فرثي له أحد الجنود 
ل له : أنني أشفق عليك كثيرا ولذلك أريدك أ  تذبح لآللهة فيعفي عنك . وتقدم منه وقا

فصرخ فيه القديس قائال : اذهب عني يا شيطا  ، فزاد القائد في تعذيبه حتى أسلم روحه 
الطاهرة وهو في السجن . وأتت امرأة مؤمنة غنية وبذلت أمواال كثيرة للجنود وللسجا  حتى  

ذهب ووضعته في تابوت دأخل بيتها حتى انقضى زمن  أخذت الجسد وكفنته في ثوب م
 االضطهاد )تكريس كنيسته تحت اليوم األول من شهر بؤونه(  

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 
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يا   -8اما انا فب ثرة رحمتك ادخل بيتك اسيجد في هي ل قدسيك بخوفك.    -7 "  -(:9-7:  4مزمور العشيية )مز

النه ليس في افواههم صيييدق جوفهم هوة حلقهم   -9بب اعدائي سيييهل قدامي طريقك. رب اهدني الى برك بسييي
 " قبر مفتوح السنتهم صقلوها.

  ز وق اط  ل : 
ه ا عا اط زا  واط اح اط ي ياتسدددددددم علس وجوه اط دددددددذ ا   وه ا ف  ح  ذاته =  قد إرتسيييييم علينا نور وجهك يا رب

[ اطرسددددددلح ياسددددددم يوقه علس  2اط ددددددذ ا  ي ل ون حل تذم ءجل اطرسددددددلح ][  1كاانة، ف  ن سدددددد بً  ف  إ ر ن اط ء ايا ]
 وجوهذم 

 
   -(: 28-24:16مت إنجيل العشية )

 حينئذ قال يسوع لتالميذه ا  اراد احد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  -24 "
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها.  -25 
 النه ماذا ينتفع االنسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسا  فداء عن نفسه.   -26 
 فا  ابن االنسا  سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.   -27 
 "  اتيا في ملكوتهالحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ابن االنسا   -28 

 إي  ل اط  ل :
    ا ياي  من يتب /  فل / ا ي سه ويارل صل به ويتب /  الرب يخبرنا بطريق المجد

 
و يفرح جميع المتكلين علييك الى االبيد يهتفو  و تظللهم و يبتهج    -11    " -:(13,12:  5مز)مزمور بياكر  

 " النك انت تبارك الصديق يا رب كانه بترس تحيطه بالرضا -12بك محبو اسمك. 
  ز وق ب كا:

بسد ب اطر   اط ي مع ه طذم واط اح اط ي   اله طذم واطموة اطت    د اون  =  ويفتخرو  بك كل الذين يحبو  إسيمك
اءفااح اطت  محات/  هذ  ه   سددد ح  ار /   = مثل سييالح المسييرة كللتنا= ألنك أنت يا رب باركت الصييديقهذ    

هذ  آالث     ا حاوب إهللج  فإهللج سدد حه  اب  اط  طم وط ا اطرسددلح   ا  متب عه سدد  ً  وفاحً  وعزاً   اتماون 
 اط  طم وم   د اط  طم 

 
  -(:42-34:10متإنجيل باكر )

 ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت اللقي سالما بل سيفا.   -34 "
 فاني جئت الفرق االنسا  ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ضد حماتها.  -35 
 و اعداء االنسا  اهل بيته.   -36 
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 ا اكثر مني فال يستحقني و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يستحقني. من احب ابا او ام  -37
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني.   -38 
 من وجد حياته يضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها.  -39 
 من يقبلكم يقبلني و من يقبلني يقبل الذي ارسلني.  -40 
 ياخذ و من يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ.  من يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي  -41 
 " و من سقى احد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول لكم انه ال يضيع اجره  -42 

 إي  ل ب كا:
اطرسددددددلح طم  أي طل ا  متب عه سدددددد  ً  ع طرلً  هل سدددددد ءوق اط  طم ضدددددد هم ف  =  ما جئت أللقي سييييالمًا بل سيييييفاً 

 طو/ه(26( )وقاجع إي  ل ع ل  27:14إضاذ د ع/لف  ط /ه   ا  س  ً  داخللً  )يو
 

 -(:30-18:8روالبولس )
 فاني احسب ا  االم الزما  الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ا  يستعلن فينا.  -18 " 
 ال  انتظار الخليقة يتوقع استعال  ابناء هللا.   -19 
 وعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء.اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس ط -20 
 ال  الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد هللا.  -21 
 فاننا نعلم ا  كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى اال .  -22 
ن التبني  و ليس ه ذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعي  -23 

 فداء اجسادنا.
 الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء ال  ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا.   -24 
 و لكن ا  كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.  -25 
نفسه   و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح  -26 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة هللا يشفع في القديسين.   -27 
 و نحن نعلم ا  كل االشياء تعمل معا للخير للذين يحبو  هللا الذين هم مدعوو  حسب قصده.   -28 
 ال  الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم لي ونوا مشابهين صورة ابنه لي و  هو ب را بين اخوة كثيرين.   -29 
و الذين سييييبق فعينهم فهؤالء دعاهم ايضييييا و الذين دعاهم فهؤالء بررهم ايضييييا و الذين بررهم فهؤالء    -30 

 "  مجدهم ايضا.
 اط وطج:

وءي/     الزما  الحاضيييير ال تقاس بالمجد العتيد أ  يسييييتعلن فيناألني أظن أ  آالم  طر ذا  اترل اط دددددددذ ا  اءطم؟  
الروح يعضيد ضيعفنا وكل األشيياء تعمل للخير وط ا ياا ضد  ح ف لف ياترل   .  متوقعين التبني فداء أجسيادنا
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[ ه   2[ تؤهلذم طر   معظم         ]1حتس ه ه اآلالث اطت     ي   /ذ  اط دددددذ ا   ه  طل  ا ]  للذين يحبو  هللا
 اانة: ف م  ا مطوح آ /وا ح /ر  قموا اط ذ ا  ف  فاح  اترلون ه ه اآلالث ءجل اطرسلح ك
 

 -(:15-8:3بط1الكاثولي و  )
 و النهاية كونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء. -8 " 
انكم لهذا دعيتم لكي غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالع س مباركين عالمين  -9 

 ترثوا بركة.
 ال  من اراد ا  يحب الحياة و يرى اياما صالحة فلي فف لسانه عن الشر و شفتيه ا  تتكلما بالم ر.   -10 
 ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره. -11 
 ال  عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر.  -12 
 فمن يؤذي م ا  كنتم متمثلين بالخير.   -13 
 و لكن و ا  تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا.  -14 
كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي في م  بل قدسوا الرب االله في قلوب م مستعدين دائما لمجاوبة  -15 

 "  بوداعة و خوف.
 اط   وطلكون:

انسددت ددذ د جذ د وط ا ال  سددتالع إيسدد ن من يتم ل اآلالث إال  طو تاذا ءلبه، ط طك   ا /  اطاسددول باار اطاايق 
ذل فرا  وه ا هو اط ذ د اطسدد  كونوا محبين اإلخوة رحومين غير مجازين عن شير بشير أو عن شيتيمة بشيتيمة..

 ي/ ح فله  ستالع من    ه  اط ذ د اءص ب مي آالث انست ذ د 
 

 -(:41-23:19أعاإلبركسيس )
 و حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق.  -23 " 
ال  انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة الرطاميس كا  ي سب الصناع م سبا ليس   -24 

 بقليل. 
فجمعهم و الفعلة في مثل ذلك العمل و قال ايها الرجال انتم تعلمو  ا  سعتنا انما هي من هذه    -25 

 الصناعة.
تقريبا استمال و ازاغ بولس  و انتم تنظرو  و تسمعو  انه ليس من افسس فقط بل من جميع اسيا  -26 

 هذا جمعا كثيرا قائال ا  التي تصنع بااليادي ليست الهة. 
فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ا  يحصل في اهانة بل ايضا هي ل ارطاميس االلهة العظيمة ا    -27 

 يحسب ال شيء و ا  سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسيا و المس ونة.
 وا امتالوا غضبا و طفقوا يصرخو  قائلين عظيمة هي ارطاميس االفسسيين. فلما سمع   -28 
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فامتالت المدينة كلها اضطرابا و اندفعوا بنفس واحدة الى المشهد خاطفين معهم غايوس و ارسترخس    -29 
 الم دونيين رفيقي بولس في السفر.

 و لما كا  بولس يريد ا  يدخل بين الشعب لم يدعه التالميذ.   -30 
 و اناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبو  اليه ا  ال يسلم نفسه الى المشهد.  -31 
و كا  البعض يصرخو  بشيء و البعض بشيء اخر ال  المحفل كا  مضطربا و اكثرهم ال يدرو     -32 

 الي شيء كانوا قد اجتمعوا. 
 در بيده يريد ا  يحتج للشعب. فاجتذبوا اس ندر من الجمع و كا  اليهود يدفعونه فاشار اس ن  -33 
فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي ارطاميس   -34 

 االفسسيين. 
ثم س ن الكاتب الجمع و قال ايها الرجال االفسسيو  من هو االنسا  الذي ال يعلم ا  مدينة    -35 

 و التمثال الذي هبط من زفس.   االفسسيين متعبدة الرطاميس االلهة العظيمة
 فاذ كانت هذه االشياء ال تقاوم ينبغي ا  تكونوا هادئين و ال تفعلوا شيئا اقتحاما.  -36 
 النكم اتيتم بهذين الرجلين و هما ليسا سارقي هياكل و ال مجدفين على الهتكم.  -37 
فا  كا  ديمتريوس و الصناع الذين معه لهم دعوى على احد فانه تقام ايام للقضاء و يوجد والة   -38 

 فليرافعوا بعضهم بعضا.
 ي. و ا  كنتم تطلبو  شيئا من جهة امور اخر فانه يقضى في محفل شرع  -39 
الننا في خطر ا  نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم و ليس علة يم ننا من اجلها ا  نقدم حسابا عن هذا   -40 

 التجمع.
 " و لما قال هذا صرف المحفل  -41 

 انها سلج:
ه/  ي    وقة مهل مفسج دف عً  عا مقط  لج إطذتذم  وط ا هل إستا ع  مقط  لج من ت ا  ت ب  ذ  س  ً ؟  
مه ًا  هل ي  هم ف   وقة وهل  ن ه    اق  هل هم ي اف ون عا إطذتذم وال ت افع ه  ع/ذم   م ي   اط غب ء  

إيتذس إع يً  من  ل إضاذ د ض  اط /لس  س توءف يو ً    
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              الثالثو  من شهر برمودهاليوم 

 شهادة القديس مرقس اإلنجيلي  
 أول باباوات اإلس ندرية

           1رجوع للجدول
 السنكسار جدول     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 

بييييياكي  ر: إنيجيييييييل 
 البولس:

 (2,9: 39مز)
 (13-6:6)مر

 (1: 104مز)
 (30-17:10)مر

 (18:4-10:3تي2)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (14-1:5بط1)
 (5:16-36:15)أع

 (2,1: 95مز)
 (11-1:1)مر

 
 

 -(:11-1:1مرإنجيل القداس )
 بدء انجيل يسوع المسيح ابن هللا. -1 " 
 كما هو م توب في االنبياء ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك. -2 
 صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة.  -3 
 كا  يوحنا يعمد في البرية و ي رز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا.  -4
و خرج اليه جميع كورة اليهودية و اهل اورشليم و اعتمدوا جميعهم منه في نهر االرد  معترفين   -5 

 بخطاياهم.
 بل و منطقة من جلد على حقويه و ياكل جرادا و عسال بريا.و كا  يوحنا يلبس وبر اال -6 
 و كا  ي رز قائال ياتي بعدي من هو اقوى مني الذي لست اهال ا  انحني و احل سيور حذائه.  -7 
 انا عمدتكم بالماء و اما هو فسيعمدكم بالروح القدس. -8 
 في االرد .و في تلك االيام جاء يسوع من ناصرة الجليل و اعتمد من يوحنا  -9
 و للوقت و هو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازال عليه.   -10 
 " و كا  صوت من السماوات انت ابني الحبيب الذي به سررت. -11 

 إي  ل اطم ار:
لمسيييح إبن بدء إنجيل يسييوع اء  ج ه ا اط وث اءسددد سددد  هو   ق اءج، ف ني  ل هو اآل  ي اءوطس  ا إي  له:  

فد طب ددددددددددددددد قة اطر احد  ه  حصددددددددددددددوط/د  علس حلد ة جد يد ة  .  إنجييلفرد ق اءج هو اطوح د  اطد ي هد م هذد ه اط لرد   .  هللا



 اليوم الثالثون من شهر برمودة( القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  

 

 
640 

ب طر رود   وان ر ن بأن  سدددددددددددددًو اطرسدددددددددددددلح هو إها هللا و/ذ ا ختم اطم  ج  اءج إي  له ال ا آ ا وإعتر  خلصال 
  اطرسدددددلح  و  ي  ه ا   ءوي  فذو ح د  ا مول آ    (  ط طك ه م  اءج إي  له بر رود   يوح/   م   رود 16:16)

من  سدددددًو اطرسدددددلح هو إها هللا، وهللا   دددددذ  طه ف  اطر رود   ايه إه/ه  فإي  ل  اءج يتل ص ف  من إها هللا متس  
و ا يؤ ا به وي تر    لص  وءن   ق اءج هو   قون د  قي  اطرصددداي  فإي/  يمام ه ه اآل  ي اطت  ت ددد ا طاايق  

 ط ي ب اي  به   ق اءج اط  ص ا
 

رنموا   -2االرض. رنموا للرب ترنيمية جيدييدة رنمي للرب ييا كيل   -1   " -(:2,1:  95مزمور إنجييل القيداس )مز
 " للرب باركوا اسمه بشروا من يوم الى يوم بخالصه.

  ز وق اطم ار:
اط  ص اط ي ب دددددا به  اءج تسددددد لح علس  =  سيييبحوا الرب تسيييبيحًا جديدًا.. بشيييروا من يوم إلى يوم بخالصيييه

  صا وإفايقل ، و/ م به إي  له 
 

 برمودة 30   -السنكسار:
 إستشهاد مارمرقس الرسول أول باباوات األس ندرية " 

م إستشهد الرسول العظيم القديس مرقس كاروز الديار  68أبريل سنة   26في مثل هذا اليوم الموافق  
المصرية وأول باباوات اإلس ندرية واحد السبعين رسواًلكا  اسمه أوال يوحنا كما يقول الكتاب : أ  الرسل 

ار إليه السيد المسيح له  ( وهو الذي أش12:  12كانوا يصلو  في بيت مريم أم يوحنا المدعو مرقس )أع 
المجد بقوله لتالميذه : " إذهبوا إلى المدينة إلى فال  وقولوا له . المعلم يقول وقتي قريب وعندك أصنع  

( " ولقد كا  بيته أول كنيسة مسيحية حيث فيه أكلوا الفصح وفيه  18:  26الفصح مع تالميذي )مت 
 م الروح القدس أختبأوا بعد موت السيد المسيح وفي عليته حل عليه

ولد هذا القديس في ترنا بوليس )من الخمس مد  الغربية بشمال أفريقيا( من أب اسمه أرسطو بولس وأم 
أسمها مريم . إسرائيلي المذهب وذي يسار وجاه عريض ، فعلماه وهذباه باآلداب اليونانية والعبرانية ولقب  

لمذ للسيد المسيح . وأل  بطرس كا  متزوجا بمرقس بعد نزوح والديه إلى أورشليم حيث كا  بطرس قد ت
 بابنة عم أرسطو بولس فكا  مرقس يتردد على بيته كثيرا ومنه درس التعاليم المسيحية .  

وحدث أ  أرسطو بولس وولده مرقس كانا يسيرا  بالقرب من األرد  وخرج عليهما أسد ولبؤة وهما يزمجرا   
ولده أ  يأمره بالهروب للنجاة بنفسه ولكن مرقس طمأنه قائال  فخاف أبوه وأيقن بالهالك ودفعته الشفقة على

ال تخف يا أبي فالمسيح الذي أنا مؤمن به ينجينا منهما . ولما اقتربا منهما صاح بهما القديس قائال " السيد 
  المسيح ابن هللا الحي يأمركما أ  تنشقا وينقطع جنس ما من هذا الجبل " فانشقا ووقعا على األرض مائتين
فتعجب والده وطلب من ابنه أ  يعرفه عن المسيح فأرشده إلى ذلك وآمن والده وعمده بالسيد المسيح له  

 المجد . 
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وبعد صعود السيد المسيح استصحبه بولس وبرنابا للبشارة باإلنجيل في أنطاكية وسلوكية وقبرص وسالميس 
ع الرسولي بأورشليم استصحبه برنابا معه  وبرجة بمفيلية حيث تركهما وعاد إلى أورشليم وبعد انتهاء المجم

 إلى قبرص . 
وبعد نياحة برنابا ذهب مرقس بأمر السيد المسيح إلى أفريقية وبرقة والخمس المد  الغربية . ونادي في تلك 

م   61الجهات باإلنجيل فآمن على يده أكثر أهلها . ومن هناك ذهب إلى اإلس ندرية في أول بشنس سنة 
نة انقطع حذاؤه وكا  عند الباب إس افي أسمه إنيانوس ، فقدم له الحذاء وفيما هو قائم وعندما دخل المدي 

بتصليحه جرح المخراز إصبعه فصاح من األلم وقال باليونانية " اس ثيؤس " ) يا هللا الواحد ( فقال له 
على التراب ووضع   القديس مرقس : " هل تعرفو  هللا ؟ " فقال " ال وإنما ندعو باسمه وال نعرفه " . فتفل

على الجرح فشفي للحال ، ثم أخذ يشرح له من بدء ما خلق هللا السماء واألرض فمخالفة آدم ومجيء  
الطوفا  إلى إرسال موسى وإخراج بني إسرائيل من مصر وإعطائهم الشريعة وسبي بابل ثم سرد له نبوات  

ده فوعظهم جميعا وعمدهم باسم األب واالبن األنبياء الشاهدة بمجيء المسيح فدعاه إلى بيته وأحضر له أوال
 والروح القدس . 

ولما كثر المؤمنو  باسم المسيح وسمع أهل المدينة بهذا اآلمر جدوا في طلبه لقتله . فرسم إنيانوس أسقفا 
وثالثة قسوس وسبعة شمامسة ثم سافر إلى الخمس المد  الغربية وأقام هناك سنتين يبشر ويرسم أساقفة  

 وقسوسا وشمامسة .  
وا لهم كنيسة في الموضع المعروف ببوكوليا ) دار البقر (  وعاد إلى اإلس ندرية فوجد المؤمنين قد ازدادوا وبن

م   68شرقي اإلس ندرية على شاطئ البحر وحدث وهو يحتفل بعيد الفصح يوم تسعة وعشرين برمودة سنة 
وكا  الوثنيو  في اليوم نفسه يعيدو  أللههم سرابيس ، أنهم خرجوا من معبدهم إلى حيث القديس قبضوا  

ل وكانوا يسحبونه وهم يصيحو  " جروا الثور في دار البقر " فتناثر لحمه وتلطخت  عليه وطوقوا عنقه بحب
أرض المدينة من دمه المقدس وفي المساء أودعوه السجن فظهر له مالك الرب وقال له " افرح يا مرقس  
ثم   عبد اإلله ، هودا اسمك قد كتب في سفر الحياة وقد حسبت ضمن جماعة القديسين " وتواري عنه المالك

 ظهر له السيد المسيح وأعطاه السالم فابتهجت نفسه وتهللت " .  
برمودة ( أخرجوه من السجن وأعادوا سحبه في المدينة حتى أسلم روحه الطاهرة ولما    30وفي اليوم التالي ) 

. أضرموا نارا عظيمة لحرقه حدثت زالزل ورعود وبروق وهطلت أمطار غزيرة فارتاع الوثنيو  وولوا مذعورين 
وأخذ المؤمنو  جسده المقدس إلى الكنيسة التي شيدوها وكفنوه وصلوا عليه وجعلوه في تابوت ووضعوه في  

 م ا  خفي من هذه الكنيسة . 
 " صالة هذا القديس العظيم والكاروز الكريم تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 السبعين رسواًل.شهادة القديس مرقس اإلنجيلي أول باباوات اإلس ندرية وأحد 
و  ن إسددددددددره يوح/  و/ ته   ن  ك ن فصددددددددح خرلج اط ذ  ف  ن مول  /لسدددددددد   سددددددددلال  وفله إختبأوا ب   صددددددددلب  

اطرسددددددلح  وفله حل اطاوح اطم ر عل ذم  وط  ف  اط رج   ن اطغا/ل  و  ن واط ه غ/لً  وطمب براءج ب   من يزحوا 
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ءج    ن  سد ا ب  يب اءقدن  ع واط ه وخاج عل ذر  مسد   إطس موقشدللم  و/اار   ن  تزوجً   ا إه/  عم واط   ا 
وط ؤة فم ل بإسدددم اطرسدددلح ت/ دددم  فر ت ، فآ ا واط ه ب طرسدددلح  اصددداابه هوطج ف  اطاحل  اءوطس وتا ذر    م مخ ه 
هاي ب  إطس ء اص  و/   يل ح  هاي ب  ذهب إطس مفايقل  بأ ا اطرسدددلح  م إطس  صدددا  وف  انسدددك/ قي  ح    ءصددد  

ا  اطرماًو  ع إيل يور  ف طر اان جاح إصدبع إيل يور فصداخ الإر   ئورال مي    هللا اطواح  فم ل طه  اءج: اطا  
هل ت افون هللا اطواح  فم ل ال إير  ي عوه بإسدددددددددددره وال ي افه  فت ل علس اطتااب ومخ   /ه ووضدددددددددددع علس إصدددددددددددبع  

رد ي/د  ءتلده طرد   ءا عد د اطرؤ /ون فاسددددددددددددددم انسددددددددددددددكد ف  إيلد يور ف ام طوءتده فدآ ا وإعترد  هو و/ تده  وحد ول مهدل اط
 إيل يور مسم ً  و  ه      ءسور وسب   شر  س  وس فا طل رج   ن اطغا/ل  

وع د طإلسدك/ قي  فوج  اطرؤ /ون ء  إندادوا و//وا طذم  /لسد  ف  اطروضدع اطر اوح ه و  طل  وع هوه وإسدت دذ   وطم  
هوذا إسددرك ء   تب ف  سدد ا اطال ةال  م ظذا طه اطسدد   اطرسددلح  ومقادوا ظذا طه   ك اطاب ء ئً  الإفاح     اءج 

حاق جسددددد ه فا    نالنل وقعود و/اوق وم ا ق غزياة فإقت ً اطو / ون  ف    اطرؤ /ون ومخ وا جسددددد ه ووضددددد وه  
 ف  اط /لس  

    
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 يس كنيسة مارمرقس وظهور رأسه المقدس في اإلس ندرية.تكر  بابه 30
 نياحة القديس إنيانوس ثاني باباوات اإلس ندرية.  هاتور 20
( مع أندرني وس  7:16نياحة القديس يونياس أحد السييييبعين رسييييواًل. ذكره بولس الرسييييول )رو بشنس 23

 )أحد السبعين(. 
 شهادة القديس حنانيا الرسول الذي أقامه الرسل أسقفًا على دمشق.  بؤونه 27
 أنه سمعا  القانوي ولباوس أيضًا. نياحة القديس تداؤس الرسول وقيل  أبيب 2
 شهادة القديس سمعا  كلوبا الرسول وهو إبن كلوبا شقيق يوسف النجار.  أبيب 9

 
 

 السنكسار اليوم
 ش360ظهور راس مارمرقس اإلنجيلي الرسولي وتكريس كنيسته سنة  بابه 30

القديس البتول مار مرقس اإلنجيلي كاروز الديار في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة 
المصرية ، وظهور رأسه المقدس بمدينة اإلس ندرية . وفيه أيضا تعيد الكنيسة بظهور  

رأس القديس مار مرقس اإلنجيلي وتكريس الكنيسة التي بنيت عليها . ظل جسد القديس 
ابوت محفوظا في  م وكا  هذا الت644مار مرقس ورأسه معا في تابوت واحد حتى سنة 

م دخل أحد البحارة العرب إلى 644كنيسة بوكاليا أو دار البقر . وفي أحد األيام من سنة  
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الكنيسة فوجد التابوت وتوهم أ  فيه ذهبا ووضع يده في التابوت . فوقعت يده على الرأس  
فأخذها في الليل وأخفاها في أسفل المركب . ولما عزم القائد عمرو بن العاصي على  

مسير . أبحرت كل السفن وخرجت من ميناء اإلس ندرية ما عدا تلك السفينة التي بها  ال
الرأس فلم تتحرك إطالقا رغم محأوالت البحارة في بذل جهودهم إلخراجها . عند ذلك علموا 

أ  في األمر سرا . فأمر عمرو بن العاص بتفتيش السفينة فوجدوا الرأس مخبأة فيها  
حتفظ بها عمرو وبعدها تحركت السفينة حاال ففهم عمرو بن فأخرجوها من السفينة وا

العاص ومن معه أ  تأخر السفينة كا  بسبب وجود الرأس المقدسة فيها . فأحضر البحار 
الذي خبأها فأعترف بجريمته فعاقبه . ثم سأل عمرو بن العاص عن بابا األقباط وكا  هو  

هاربا ومختبئا بأديرة الصعيد فكتب له عمرو   األنبا بنيامين البطريرك الثامن والثالثو  وكا 
بن العاص خطابا بخط يده يطمئنه ويعطيه األما  ويطلب منه الحضور . فحضر البابا 

بنيامين وأستلم منه الرأس المقدسة . بعد ما قص عليه عمرو بن العاص المعجزة العظيمة  
يمة على أسم صاحب التي حدثت منه . ثم أعطاه عشرة آالف دينار ليبني بها كنيسة عظ

هذه الرأس . فش ره البابا وأحتفظ بالرأس في قاليته بدير مطرا إلى أ  يتم بناء الكنيسة .  
ثم بدأ في بناء الكنيسة التي عرفت باسم المعلقة باإلس ندرية الكائنة في شارع المسلة 

ذا اليوم .  بالثغر ولكنه لم يستطع إكمالها فأتمها خليفته البابا أغاثو  وكرسها في مثل ه
ووضع فيها الرأس المقدسة وكا  من طقس رسامة البطاركة أ  يتوجه البابا ثاني يوم  
رسامته إلى رأس مار مرقس اإلنجيلي الرسول وبصحبته األساقفة والكهنة والشعب . 

فيضرب المطانية أمام الرأس المقدس ثم يرفع البخور أمام الرأس ويقرأ مقدمة إنجيل مرقس  
ة بالتحليل والبركة ثم يدخل إلى حجرة وحده . ويأخذ الرأس المقدسة ويضعها . ويختم الصال

في حجرة ويعريها من الكسوة القديمة وي سوها ب سوة جديدة من الحرير ويخيط عليها وبعد 
ذلك يظهر للناس وهي في حجرة ليقبلوها واحدا واحدا حسب رتبهم . ويتبارك هو من 

البابا األس ندري خليفة مار مرقس بركة صلوات القديس مؤسس الكرازة المرقسية وأذ يدعي 
 مار مرقس اإلنجيلي الرسول فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 نياحة القديس إبراهيم المتوحد
في مثل هذا اليوم تنيح االب العظيم في القديسين العابد المجاهد إبراهيم المتوحد . كا   

نا ألبوين مسيحيين من ذوي الثراء . فلما كبر اشتاق إلى  هذا االب من مدينة منوف اب
الرهبنة ، فقصد أخميم ، ومن هناك وصل إلى القديس باخوميوس حيث البسه ثياب الرهبنة  

، فاضني جسده بالنسك والعبادة ، وأقام عنده ثالثة وعشرين سنة ثم رغب الوحدة في  
يصنع شباكا لصيد السمك .  بعض المغارات فسمح له القديس باخوميوس بذلك ، وكا 

وكا  أحد العلمانيين يأتي إليه ويأخذ عمل يديه ويبيعه ويشتري له فوال ، ويتصدق عنه  
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بالباقي . وأقام على هذا الحال ست عشرة سنة ، كانت مئونته في كل يوم منها عند 
هرأ ، المساء ربع قدح فول مبلول مملح . وال  اللباس الذي كا  قد خرج به من الدير قد ت
فانه ستر جسده بقطعة من الخيش . وكا  يقصد الدير في كل سنتين أو ثالث لتنأول  

األسرار المقدسة . وقد حورب كثيرا من الشياطين في أول س نه هذا المغارة ، حيث كانوا 
يزعجونه بأصوات غريبة ، ويفزعونه بخياالت مخيفة . فكا  يقوي عليهم ويطردهم . ولما 

ألخ العلماني الذي كا  يخدمه إلى الدير يستدعي االب تادرس تلميذ  دنت وفاته أرسل ا
القديس باخوميوس . فلما حضر إليه ضرب له مطانية وسأله إ  يذكره في صالته . ثم قام 
وصلى هو والقديس تادرس . ثم رقد متجها إلى الشرق واسلم روحه الطاهرة . ولما أرسل 

با  وحملوه إلى هناك ثم صلوا جميعهم عليه القديس تادرس الخبر إلى الدير حضر الره
وتباركوا منه ووضعوه مع أجساد القديسين . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا 

 آمين . 
 2نياحة البابا إنيانوس  هاتور 20

ميالدية تنيح االب القديس األنبا إنيانوس ثاني باباوات   86في مثل هذا اليوم من سنة  
اإلس ندرية . وكا  هذا القديس من أهالي مدينة اإلس ندرية ، ابنا لوالدين وثنيين ، وكا  
إس افيا . وحدث انه لما دخل القديس مرقس الرسول مدينة اإلس ندرية ، اتفق بالتدبير  

اإللهي انه عثر فانقطع حذاؤه فدفعه إلنيانوس ليصلحه . وقد حدث وهو يغرز فيه المخراز 
لجهة األخرى وجرح إصبعه . فصرخ من األلم وقال باليونانية " ايس ثيئوس "  إ  نفذ إلى ا

أي يا هللا الواحد ، فلما سمع القديس مرقس ذلك مجد المسيح حيث سمعه يذكر اسم هللا . 
ثم أخذ ترابا من األرض وتفل عليه ووضعه على إصبع إنيانوس فبرئ في الحال ، وتعجب  

لقديس مرقس إلى منزله ، وسأله عن اسمه ومعتقده ، إنيانوس من ذلك كثيرا ، وأخذ ا
ومن أين أتي ، فقص عليه الرسول من كتب األنبياء عن ألوهية السيد المسيح ، وعن سر  
تجسده وموته وقيامته وعمل اآليات باسمه . فاستضاء عقل إنيانوس وآمن هو وأهل بيته  

النعمة اإللهية ، والزموا سماع ، وتعمدوا باسم االب واالبن والروح القدس ، فحلت عليهم 
تعليم الرسول ، فعلمهم علوم الكنيسة وفرائضها وسننها . ولما عزم القديس مرقس على  
الذهاب إلى الخمس المد  الغربية ، وضع يده على إنيانوس وكرسه بطريركا على مدينة  

م على  ميالدية . فظل يبشر أهلها ويعمدهم سرا . ويعضدهم ويثبته 64اإلس ندرية سنة 
اإليما  بالمسيح ، ثم جعل داره كنيسة ، ويقال انها هي المعروفة ب نيسة القديس مار  
مرقس الشهيد . والتي تقوم في م انها اآل  الكنيسة المرقسية باإلس ندرية . وأقام هذا 

 القديس على الكرسي اثنتين وعشرو  سنة . ثم تنيح بسالم . صالته تكو  معنا آمين . 
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 ألمير تادرس الشاطبى وتادرس المشرقيتذكار بيعتى ا
في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيستي القديسين األمير ثاؤدورس بن يوحنا الشطبي .  

وفيه أيضا تم تكريس كنيستي األمير تادرس الشطبي واألمير تادرس المشرقي وبعد أ  تم 
كنيسة له وبينما  نقل جسد القديس األمير تادرس الشطبي إلى بلدة شطب ، بدأوا في بناء 

يحفر العمال االساسات وجد أحدهم كنزا فيه ذهب فأخفاه في مالبسه وأراد الفرار إلى منزله  
وإذا بفارس يعترض طريقه . فخاف الرجل جدا وقال للفارس . خذ نصفه واتركني فقال له 

الفارس اذهب إلى المسئول عن بناء الكنيسة وسلم له الذهب ثم ظهر للمسئول نفس 
س وابلغه بحضور الرجل اليه ليسلمه الذهب فلما تقابل االثنا  ذهبا إلى األب الكاهن  الفار 

فأخذ منهم الذهب وبنيت الكنيسة ودشنها أسقف مدينة شطب ونقل إليها جسد الشهيد  
تادرس الشطبي بفرح وتهليل وعملوا عيدا عظيما . وفي نفس اليوم تم تكريس كنيسة  

 التهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين األمير تادرس المشرقي . بركة ص
 نياحة القديس يونياس الرسول بشنس 23

في مثل هذا اليوم تنيح القديس يونياس أحد السييييييبعين رسييييييواًل. ولد هذا الرسييييييول في بيت  
جبريل من سييبط يهوذا . فانتخبه الرب من ضييمن السييبعين رسييواًل. وقبل الروح المعزي . ثم 

ميذ وتحمل شيدائد كثيرة ورافق الرسيول أندرونكوس في الكرازة ببشيارة الملكوت بشير مع التال
، كما ذكر في الثاني والعشرين من شهر بشنس . وبعد أ  تنيح الرسول أندرونكوس وكفنه  
هذا القديس ودفنه . صييييييلى إلى الرب أ  ال يفارقه فتنيح في اليوم التالي . وقد ذكره بولس  

 س عشر من رسالته إلى رومية . الرسول في اإلصحاح الساد
 صالته تكو  معنا . آمين 

 إستشهاد القديس يوليانوس وأمه باألس ندرية
 في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يوليانوس وأمه بمدينة اإلس ندرية . 

 صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 إستشهاد القديس توماس الشندالتى بؤونه 27

هذا اليوم إستشهد القديس توماس الذي من شندالت )مركز السنطة غربية( هذا في مثل  
القديس ظهر له ميخائيل مالك الرب وهو في سن الحادية والعشرين بينما كا  نائما في  

الحقل يرعى الخنازير وأمره أ  ينهض ويعترف بالسيد المسيح فذهب إلى اإلس ندرية  
العذاب وكا  معه في العذاب القديس ببنوده الذي من  واعترف أمام الوالي فعذبه ب ل أنواع

البندرة ، وأنبا شنوسي )وردت " موسى " في مخطوط بشبين الكوم( الذي من بلكيم . فكانوا 
يصبرو  بعضهم بعضا . وبعد عذابات كثيرة أرسله الوالي إلى أريانا والي أنصنا وهناك 
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شهدوا في أيامه سبعمائة رجل وتسع  قطع رأسه فنال إكليل الشهادة وكا  عدد الذين إست
 نساء .صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد القديس يوحنا بن األبح
م ( تنيح القديس يوحنا االبح  1045للشهداء )  761في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

ألمانته وعلمه   كا  وزيرا للمستنصر باهلل الفاطمي . وكا  عزيزا وم رما عنده جدا نظرا
وجعله على جميع كوره مصر . وكا  هذا الوزير متواضعا رحوما على كل الناس وحدث أ   

وقع في ضيقة عظيمة بسبب م يدة أحد األشرار حتى أراد الخليفة أ  يقطع رأسه وكا  
يتشفع هو وزوجته الفاضلة بالقديسة بر بارة فأظهر هللا الحقيقة للخليفة فعاقب صاحب 

شر عقاب وأفرج عن وزيره األمين وزادت محبته له . ثم قال له اطلب مني أي  الم يدة أ
طلب فأقضيه لك فقال هل شهوتي أ  أبني كنيسة بالقرب من بيتي اصلي فيها أنا وعائلتي  
وجيراني فصرح له ببناء كنيسة فأحضر كل ما يلزم للبناء وب ميات كبيرة بدال من أ  يبني  

نتا مهدومتين وهما كنيسة القديس أبى سرجه وكنيسة كنيسة واحدة بني كنيستين كا
القديسة بربارة بمصر القديمة وهما متجاورتا  فأكمل البناء بهدوء وجاء األب البطريرك 

فكرسهما وكا  فرح عظيم بين األقباط ، سمع الخليفة أ  الوزير يوحنا بن االبح بني  
م واحدة منهما وأرسل معه  كنيستين وليس واحدة كما صرح له فأستحضره وأمره أ  يهد

الجنود والعمال بالمعأول لهدم إحدى الكنيستين فخرج الوزير حزينا مغموما جدا وظل يتنقل  
بين الكنيستين يصلي في قلبه وهو في حيرة شديدة من هذا األمر وكلما يذهب إلى واحدة 

الكنيستين   يجدها أجمل من األخرى فال يهو  عليه هدمها . وظل الوزير القديس يتنقل بين
وخلفه الجنود والعمال بمعأولهم ومن كثرة التعب والضيق الجوع والعطش بسبب الصوم  

خارت قواه وأستند على حائط بين الكنيستين وأشار إلى من حوله أ  يسقيه قليال من الماء 
ولما أحضروا له الماء وجدوه قد تنيح ، فلما سمع الخليفة عز عليه هذا المر وحز  وب ى 

ثيرا قائال كا  نعم الوزير ونعم المشير وأمر بترك الكنيستين دو  هدم األولي من عليه ك
أجل التصريح والثانية من أجل موته . وبعد أ  كفنوه وصلوا عليه كما يليق دفنوه في  

كنيسة القديسة برباره وبعد الدفن نزل من السماء نور ساطع ظل على قبره مدة حتى ظنه  
بب كثرة توهجه وال يزال قبره موجودا حتى اليوم ويلقب يوحنا بن الناظرو  أنه صار نار بس

 األبح بلقب شهيد الكنيستين ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 إستشهاد القديس حنانيا الرسول أحد السبعين

على دمشق   في مثل هذا اليوم تنيح القديس حنانيا الرسول هذا القديس أقامه الرسل أسقفا
فبشر فيها ببشارة الحياة . كما بشر في بيت جبريل أيضا ورد كثيرين من أهلها إلى 

اإليما  وعمدهم هم وأبناءهم . وهو الذي عمد بولس الرسول عندما أرسله الرب إليه ولما 
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عمده وقعت من عينيه قشور ثم أبصر . وقد أجرى هللا على يدي هذا القديس آيات كثيرة 
ه كثيرو  من اليهود واألمم . وبعد ذلك قبض عليه لوكيانوس األمير وعذبه  فأمن ببشارت

بعذابات شديدة منها حرق جنبيه بمشاعل نار وأخيرا أخرجه خارج المدينة وأمر برجمه  
 حتى اسلم روحه الطاهرة بيد الرب صالته تكو  معنا . آمين 

 تداوس(نياحة القديس تداؤس الرسول )لباوس الملقب  أبيب 2
في مثل هذا اليوم تنيح القديس تداؤس )دعاه لوقا باسيييييييم يهوذا أخي الرب ، وقد ذكر متى  

 "  4:  10لباوس الملقب تداوس " مت 
وكا  قد انتخبه الرب ضيمن اإلثني عشير رسيواًل. ولما نال نعمة المعزي مع التالميذ جال في  

معرفة هللا وعمدهم . ثم ذهب إلى   العالم وبشييييييير باإلنجيل ورد كثيرين من اليهود واألمم إلى
بالد سيييييييييورييا وبشييييييييير أهلهيا فيأمن كثيرو  على ييدييه وقيد نيالتيه من اليهود واألمم إهيانيات 

 وعذابات كثيرة . ثم تنيح بسالم . 
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد القديس سمعا  كلوبا أحد السبعين رسوالً  أبيب 9
 إستشهد القديس سمعا  الرسول وهو:  في مثل هذا اليوم

 + القديس سمعا  " حلفى" كلوبا أحد السبعين رسوالً 
+ ابن كلوبا شيقيق يوسيف البار خطيب مريم العذراء كما يذكر كل من يوسيابيوس القيصيري  

(. وابيفانيوس  4:   22، الجزء الرابع )فصيييييل 11فصيييييل    3في كتاب تاريخ الكنيسييييية الجزء  
 .Hegesippusوهيجيسيبوس 

 (.25:  19+ ابن حلفى هو كلوبا زوج مريم الشقيقة الصغري للقديسة مريم العذراء) يو 
 

 + نال نعمة المعزي في علية صهيو .
+ رسيييم أسيييقفا على أورشيييليم . بعد القديس يعقوب الرسيييول فجذب كثيرين من اليهود إلى 
اإليما  بالسيييد المسيييح وصيينع هللا على يديه آيات كثيرة وكا  يحض على العفة والطهارة، 
وسييمع به ترايا  فاسييتحضييره وعذبه كثيرا ثم قطع رأسييه وكا  له من العمر مائة وعشييرو   

 سنة 
 آمين  صالته تكو  معنا .

 نياحة القديس البابا كالديانوس التاسع من باباوات الكرازة المرقسية
م تنيح البيابيا كالدييانوس التياسيييييييييع من بيابياوات الكرازة  166في مثيل هيذا اليوم من سييييييييينية 

 طوبة  8المرقسية . كا  رجال عالما فاضال ممدوح السيرة فانتخب بطريركا في 
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البابا مركيانوس ، فاسييييتمر يعلم ويعظ ويهذب    م ( بعد نياحة سييييلفه  152يناير سيييينة   4) 
 شعبه إلى أ  تنيح بسالم بعد أ  أقام على الكرسي مدة أربع عشرة سنة وستة أشهر . 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
بشيييييرت ببر في جماعة عظيمة هوذا شيييييفتاي لم امنعهما انت يا رب    -9 "  -(:2,9:  39مزمور العشيييييية )مز

 " و اصعدني من جب الهالك من طين الحماة و اقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي. -2علمت. 
  ز وق اط  ل  

 اءج  ان  ع هوطج  م  ع هاي ب   م متس طوح ه إطس  صدا واط رج   ن  وهك ا =  بشيرت بعدلك جماعة عظيمة
  ل هذم اط وث  ا ت     اطاب كل  ا يات

اطاوح اطم ر  ضددددددع اط  ث ويرا اط/ ج غ اة  لتذب  ف   سددددددتالع اطاسددددددول إال  من   ددددددذ   =  هوذا ال أمنع شييييفتي
 طلرسلح 

اط /لسدد  تؤسددج علس اطرسددلح اطصدد اة  واطاسددول إ ر يه طلج برسددلح ضددعلف هل بإطه  = أقام على الصييخرة رجلي  
وه ه ه  مول آ   ف  إي  ل  اءج )إي  ل اطم ار(   ر  ء ل اطاب طباار العلس ه ه اطصددددد اة مه/س  /لسدددددت   ال  

 ( ح ا ء ل من اطرسلح هو إها هللا اطا   16:16-18)   
 طذم اطاايق ط ترروا عرلذم  اطاوح اطم ر  مود اطاسل ويسذل= سهل خطواتي

 
 -(:13-6:6مرإنجيل العشية )

 و تعجب من عدم ايمانهم و صار يطوف القرى المحيطة يعلم. -6 " 
 و دعا االثني عشر و ابتدا يرسلهم اثنين اثنين و اعطاهم سلطانا على االرواح النجسة. -7
 و اوصاهم ا  ال يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط ال مزودا و ال خبزا و ال نحاسا في المنطقة. -8 
 بل ي ونوا مشدودين بنعال و ال يلبسوا ثوبين. -9 
 و قال لهم حيثما دخلتم بيتا فاقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك.  -10 
و انفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شهادة  و كل من ال يقبلكم و ال يسمع لكم فاخرجوا من هناك   -11 

 عليهم الحق اقول لكم ستكو  الرض سدوم و عمورة يوم الدين حالة اكثر احتماال مما لتلك المدينة. 
 فخرجوا و صاروا ي رزو  ا  يتوبوا.  -12

 " و اخرجوا شياطين كثيرة و دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. -13 
 إي  ل اط  ل :

اطت     ان /س ع دددا  وذطك ط ؤسدددسدددوا  ل وي هللا  ومعا هم سدددلا يً  علس اءقواح اط/ سددد   وهو    ه/  يا  إقسددد طل 
وء قن  ع ءول اطاب ف  إي  ل ب كا ال   ه/      معسددددا  . أوصييياهم أ  ال يحملوا شييييئاً   وطذم ف/سددددرع ءول اطسدددد   

وا وأخرجوا شيياطين كثيرة. ودهنوا  فخرجوا وصياروا ي رزو  أ  يتوبدخول اطرت ل ا علس م واطذم إطس  ل وي هللاال 
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[ شدددددددد     ا اطا ل    3[ تااق  ا اط ددددددددل ط ا ]2[ تو/  ]1ه ا هو  ل وي هللا ]  بزيت مرضيييييى كثيرين فشيييييفوهم
 اطم  ر   وه ا      ن يب ا به  ل  ا مقسله اطس   اطرسلح و /ذم  اءج 

 
 " بين االمم باعماله.احمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا  -1 "  -:(1: 104مز)مزمور باكر 
ه ه   ي   اانة   ق اءج  وه ه دعوة ط ل  ؤ ا عاح من اطرسدددددلح  =  إعترفوا للرب وإدعوا بإسيييمه   ز وق ب كا:

 متس طه ب طال ة اءه    وميه   وطه ف  داع  طلملق 
ه /ر    ن  طم وط/ااجع    زة إهاا  إصددددبع إيل يور، و لف إيت دددداي اطرسددددلال  ف   ل اط  =  حدثوا بجميع عجائبه

 كل اط  طم  م و ذ  
 

 -(:30-17:10مرإنجيل باكر )
و فيما هو خارج الى الطريق ركض واحد و جثا له و ساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل الرث    -17 " 

 الحياة االبدية.
 فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا اال واحد و هو هللا.  -18 
 ال تز  ال تقتل ال تسرق ال تشهد بالزور ال تسلب اكرم اباك و امك. انت تعرف الوصايا -19 
 فاجاب و قال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي.   -20 
فنظر اليه يسوع و احبه و قال له يعوزك شيء واحد اذهب بع كل ما لك و اعط الفقراء في و  لك كنز   -21 

 في السماء و تعال اتبعني حامال الصليب. 
 فاغتم على القول و مضى حزينا النه كا  ذا اموال كثيرة.  -22 
 فنظر يسوع حوله و قال لتالميذه ما اعسر دخول ذوي االموال الى ملكوت هللا.  -23 
فتحير التالميذ من كالمه فاجاب يسوع ايضا و قال لهم يا بني ما اعسر دخول المتكلين على االموال    -24 

 الى ملكوت هللا.
 جمل من ثقب ابرة ايسر من ا  يدخل غني الى ملكوت هللا. مرور   -25 
 فبهتوا الى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع ا  يخلص.  -26 
فنظر اليهم يسوع و قال عند الناس غير مستطاع و لكن ليس عند هللا ال  كل شيء مستطاع عند    -27 

 هللا.
 و تبعناك.  و ابتدا بطرس يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء  -28 
فاجاب يسوع و قال الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او   -29 

 اوالدا او حقوال الجلي و الجل االنجيل. 
اال و يياخيذ مئية ضيييييييييعف اال  في هيذا الزميا  بيوتيا و اخوة و اخوات و امهيات و اوالدا و حقوال مع    -30 

 "  االتي الحياة االبدية. اضطهادات و في الدهر
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سدددددؤال اط ددددد ب اطغ/  طلسددددد   =  وقال يا بنيًّ ما أعسيييير دخول المتكلين على األموال إلى ملكوت هللا إي  ل ب كا:
وقد ب ءي ج ل اطء     تس و اءج وطوء   وط ا ه ه اطعب قة عا وجوب   ماذا أعمل ألرث الحياة األبديةاطرسددددددددددددددلح  

انت  ل علس هللا وح ه طم تاد سدددو  ف  إي  ل  اءج   وضدددوع/  هو اط  ص واطال ة اءه    وإي  ل ب كا   ددداح  
وإال  [ ي لع  ل شددددددئ واطرمصددددددود مال ي لع ف ً   ل شددددددئ  3[ ح ا اطوصدددددد    ]2[ ب نت  ل علس هللا وح ه ]1كلف؟ ]

كلف يال  وط ا اطرمصدود من ال يءق ف  من اطر ل ضدر يً  طال ت/  ومن يمصده  سد ب ع ث إطرئ/ ن ف هلل هو   وط/    
سييييأخذ مئة ضيييعف مع  وط ا الحا ميه .  يأخذ مئة ضيييعف ويأخذ الحياة األبديةو ا يتاك شددددئ ءجل اطرسددددلح  

 وه ا    ح ث طراءج  إضطهادات
 

 - (:18:4-10:3تي 2البولس )
 ( 17-10:3تي 2)
 و اما انت فقد تبعت تعليمي و سيرتي و قصدي و ايماني و اناتي و محبتي و صبري.  -10 " 
و اضطهاداتي و االمي مثل ما اصابني في انطاكية و ايقونية و لسترة اية اضطهادات احتملت و من    -11 

 الجميع انقذني الرب.
 و جميع الذين يريدو  ا  يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدو .   -12 
 و لكن الناس االشرار المزورين سيتقدمو  الى اردا مضلين و مضلين.   -13 
 و اما انت فاثبت على ما تعلمت و ايقنت عارفا ممن تعلمت.   -14 
الص بااليما  الذي في المسيح و انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ا  تح مك للخ  -15 

 يسوع.
 كل الكتاب هو موحى به من هللا و نافع للتعليم و التوبيخ للتقويم و التاديب الذي في البر. -16 
 "   لكي ي و  انسا  هللا كامال متاهبا لكل عمل صالح -17 
 ( 18-1:4تي 2)
 االحياء و االموات عند ظهوره و ملكوته.انا اناشدك اذا امام هللا و الرب يسوع المسيح العتيد ا  يدين  -1 ال 
 اكرز بالكلمة اع ف على ذلك في وقت مناسب و غير مناسب وبخ انتهر عظ ب ل اناة و تعليم.  -2 
النه سي و  وقت ال يحتملو  فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعو  لهم معلمين  -3 

 مستح ة مسامعهم. 
 فيصرفو  مسامعهم عن الحق و ينحرفو  الى الخرافات. -4 
 و اما انت فاصح في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر تمم خدمتك. -5 
 و وقت انحاللي قد حضر.فاني انا اال  اس ب س يبا  -6 
 قد جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت االيما . -7 
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و اخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديا  العادل و ليس لي فقط بل   -8 
 لجميع الذين يحبو  ظهوره ايضا. 

 بادر ا  تجيء الي سريعا. -9
ال  ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر و ذهب الى تسالوني ي و كريس يس الى غالطية و   -10 

 تيطس الى دلماطية.
 لوقا وحده معي خذ مرقس و احضره معك النه نافع لي للخدمة.  -11 
 اما تيخي س فقد ارسلته الى افسس. -12 
 ئت و الكتب ايضا و ال سيما الرقوق. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى ج -13 
 اس ندر النحاس اظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب اعماله. -14 
 فاحتفظ منه انت ايضا النه قاوم اقوالنا جدا.  -15 
 في احتجاجي االول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني ال يحسب عليهم.  -16 
 ي الكرازة و يسمع جميع االمم فانقذت من فم االسد. و لكن الرب وقف معي و قواني لكي تتم ب  -17 
و سينقذني الرب من كل عمل رديء و يخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى دهر الدهور   -18 

 ال امين.
وإي  ل  اءج = جميع الكتب الموحى بها من هللاه  قسد ط  هوطج اطاسدول طتلر  ه تلرو  ور يسدرع ف ذ   اط وطج:

ع لي إكليل و  ن ه ا عرل   ق اءج  = إكرز بالكلمة     وحس به  ا هللا جاهدت الجهاد الحسيييين.. أخيرًا وضييييُ
فذو اط ي ي دددددا  اطرسدددددلال  ف    مرقس أنه نافع للخدمةه ا  م ل م ضدددددً  عا  اءج   م يسدددددرع عب قة عا  =  البر

  ع  ل قسله ه ا عرله هللا = وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازةإفايقل  وس ع  هوطج  ء اًا   
 

 -(:14-1:5بط1الكاثولي و  )
اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم و الشاهد الالم المسيح و شريك المجد العتيد ا    -1 " 

 يعلن.
 ارعوا رعية هللا التي بينكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختيار و ال لربح قبيح بل بنشاط. -2 
 و ال كمن يسود على االنصبة بل صائرين امثلة للرعية.  -3 
 و متى ظهر رئيس الرعاة تنالو  اكليل المجد الذي ال يبلى. -4 
ن بعض م لبعض و تسربلوا بالتواضع ال  هللا  كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعي -5 

 يقاوم المستكبرين و اما المتواضعو  فيعطيهم نعمة. 
 فتواضعوا تحت يد هللا القوية لكي يرفع م في حينه. -6 
 ملقين كل هم م عليه النه هو يعتني ب م.  -7 
 اصحوا و اسهروا ال  ابليس خصم م كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
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 فقاوموه راسخين في االيما  عالمين ا  نفس هذه االالم تجرى على اخوتكم الذين في العالم.  -9 
م  و اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو ي ملكم و يثبتك  -10 

 و يقوي م و يم نكم. 
 له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. -11 

بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت الي م ب لمات قليلة واعظا و شاهدا ا  هذه هي نعمة هللا    -12
 الحقيقية التي فيها تقومو .

 تسلم علي م التي في بابل المختارة مع م و مرقس ابني.   -13 
 "  ض م على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميع م الذين في المسيح يسوع امينسلموا بع -14 

 اط   وطلكون:
ننال  ط طك  م ل مي مطم وهك ا  ل قسدول هل  ل  /   حتس  = شيريك المجد العتيدباار  مول ميه اط دلخ )اط  ها(  

 .إرعوا رعية هللاووصل  باار طلاع ة  . إكليل المجد الذي ال يضمحل
 -(:5:16-36:15أعاإلبركسيس )

 (41-36:15أع)
 ثم بعد ايام قال بولس لبرنابا لنرجع و نفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها ب لمة الرب كيف هم.  -36 " 
 فاشار برنابا ا  ياخذا معهما ايضا يوحنا الذي يدعى مرقس.  -37 
 لم يذهب معهما للعمل ال ياخذانه معهما. و اما بولس فكا  يستحسن ا  الذي فارقهما من بمفيلية و  -38 
 فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق احدهما االخر و برنابا اخذ مرقس و سافر في البحر الى قبرس.   -39 
 و اما بولس فاختار سيال و خرج مستودعا من االخوة الى نعمة هللا.  -40 
 "  فاجتاز في سورية و كيلي ية يشدد الكنائس -41 
 (5-1:16أع)
ثم وصل الى دربة و لسترة و اذا تلميذ كا  هناك اسمه تيموثاوس ابن امراة يهودية مؤمنة و لكن اباه  -1  "

 يوناني. 
 و كا  مشهودا له من االخوة الذين في لسترة و ايقونية.  -2 
ا  فاراد بولس ا  يخرج هذا معه فاخذه و ختنه من اجل اليهود الذين في تلك االماكن ال  الجميع كانو  -3 

 يعرفو  اباه انه يوناني.
و اذ كانوا يجتازو  في المد  كانوا يسلمونهم القضايا التي ح م بها الرسل و المشايخ الذين في   -4 

 اورشليم ليحفظوها.
 " فكانت الكنائس تتشدد في االيما  و تزداد في العدد كل يوم. -5 

 انها سلج:
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عا فااق  اءج و/وطج  م ذه ب  اءج  ع هاي ب  وذه هذم إطس ء اص  إذًا ال يذتم طو قمي/  خ ف ي ه ا قع ة  
اط /لس ، فذ ا واقد ف/اا ب ا، وط ا هللا اط ي  مود اط /لس   اول  ل ه ه اط  ف ي طر   إسره  ف  ح  اءج 

م ض   نفايقل   هل وطج   ن س ب خ ا وإ ر ن طرصا ع ه
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                        اليوم األول من شهر بشنس

 ميالد القديسة العذراء مريم

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (7,5,3: 86مز)
 (42-38:10)لو
 (1,8: 47مز)

 (50-35:12)مت
 (12-1:9)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (13-1:1يو2)
 (14-1:1)أع

 (15,14: 44مز)
 (56-39:1)لو

 
 -(:56-39:1لوإنجيل القداس )

 فقامت مريم في تلك االيام و ذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا.  -39 " 
 و دخلت بيت زكريا و سلمت على اليصابات.   -40 
 فلما سمعت اليصابات سالم مريم ارتكض الجنين في بطنها و امتالت اليصابات من الروح القدس.  -41 
 و صرخت بصوت عظيم و قالت مباركة انت في النساء و مباركة هي ثمرة بطنك.  -42 
 فمن اين لي هذا ا  تاتي ام ربي الي.   -43 
 حين صار صوت سالمك في اذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني. فهوذا  -44 
 فطوبى للتي امنت ا  يتم ما قيل لها من قبل الرب.   -45 

 فقالت مريم تعظم نفسي الرب.   -46
 و تبتهج روحي باهلل مخلصي.   -47 
 النه نظر الى اتضاع امته فهوذا منذ اال  جميع االجيال تطوبني.   -48 
 ال  القدير صنع بي عظائم و اسمه قدوس.   -49 
 و رحمته الى جيل االجيال للذين يتقونه.   -50 
 صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. -51 
 انزل االعزاء عن الكراسي و رفع المتضعين.  -52 
 اشبع الجياع خيرات و صرف االغنياء فارغين. -53 
 عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة.  -54 
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 كما كلم اباءنا البراهيم و نسله الى االبد. -55 
 " فم ثت مريم عندها نحو ثالثة اشهر ثم رجعت الى بيتها. -56 

 إي  ل اطم ار:
 عا ني قة اط  قا   ايم ءطلص ب ي 

و ل  ا صددددد ق اطرسدددددلح    ح ا صددددد ق اطرسدددددلح ف  با/ذ  ذه   طت  ث )ف طرسدددددلح متس طل  ث(= وذهبت إلى الجبل
 ال  فله يتسددم بصدد   اط      وذه   طل ب ل واط ب ل ت دد ا طلسددر وي ي، وهك ا  ل  ا  ال  اطرسددلح داخله ت  ه  
 ال  ف  اطسدددر وي ي  وي  ه  تسدددبح وه ه سدددر   ر زة طرا  ال  اطرسدددلح ف ذم  هل ح /ر  ناقي اطلصددد ب ي إ تاي 

ب طرسدددددلح ت ا   ا با/ه ميذ ق     ح  ويفلض علس اآلخايا   اطلصددددد ب ي  ا اطاوح اطم ر  وهك ا  ل  ا آ ا
ف طاوح اطم ر ي عوي  ءن  =  مباركة أنِت في النسيياء(  و  ذا ء ط  اطلصددد ب ي اطت  إ تاي ب طاوح  39-37:7)يو

 من أين لي هذا أ  تأتي إلىَّ يب قك اط  قا  مث هللا وير  ه ، وهك ا مسدددددرتذ  اطلصددددد ب ي اطررلو ة  ا اطاوح اطم ر  
 .أم ربي

 
  -13و بنت صور اغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية.   -12 " -(:15,14: 44مزمور إنجيل القداس )مز

بمالبس مطرزة تحضر الى الملك في اثرها   -14كلها مجد ابنة الملك في خدرها منسوجة بذهب مالبسها. 
 "  عذارى صاحباتها مقدمات اليك.

  ز وق اطم ار: 
اطرسددددلح     ه مي  سدددد   طه  ل اء م )صددددوق ق ز طا م(، واطذ    اطت  ت اح  = بالهداياوله تسيييجد بنات صيييور 

=  ويتلقو  وجَهُه أغنياء شييعب األرض ءلب اطرسددلح ه  ان ر ن به وتسدد لاه وه ا    عرلته اطلصدد ب ي  م  ايم   
ف  تاجر  ه اوي اله/  صددددددوق مغ/س اط دددددد وب تتاضددددددس وجذكو هذ   ال صددددددوق   يوا مغ/س مغ/ل   اءقض، ي  ه   

واطرمصددددددود اط /لسدددددد    وجهكِ اط /لسدددددد  يتاضددددددون وجه اطرسددددددلح مي  ا وطون إقضدددددد وه هذ ا  هم، وف  ه اوي  مول  
  اطت   ا  كا ذ   كاث  واطر /س  ت   ل، فرا ياضدددس اط /لسددد  هذ    هو ياضدددس اطرسدددلح عايسدددذ   وت ددد ا طل  قا

هد ا يد  ايد  ب لرد  انجترد ً اطت   د يد   ا داخدل  غاد ة بد طد هدب و ا  =  كيل مجيد إبنية المليك من داخيلإه/ذد    
اط  قج جلود  ب ح  اراة إشددددد قة ط ث اطرسدددددلح  وهك ا اط /لسددددد  فذ   ا اط  قج آالث وإضددددداذ د  ط ا  ا اط اخل 

ه   وت د ا طل  قا  اطت     ه  ف  إه/ذ  اط ي ف  با/ذ   المكون   سدلاذ  ف  اط اخل،  سدلاذ  ف ذ ، وه ا هو     
 (5:2   ًا ف  وساذ ال )نك

 إش قة طل ض ئل اطت    ي  تتالس هذ  اط  قا   ايم = مشتملة متزينة بأش ال كثيرة
 

 بشنس 1  -السنكسار:
 ميالد القديسة العذراء والدة اإلله" 
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رة مرتمريم واليدة اإلليه التي منهيا كيا  الخالص لجنس البشييييييييير . في مثيل هيذا اليوم نعييد بميالد البتول الطياه
ولدت هذه العذراء بمدينة الناصرية حيث كا  والداها يقيما  ، وكا  كليهما متوجع القلب ألنه لم ي ن يستطيع  

ب أ  يقدم قربانا هلل ألنه لم ينجب أوالدا فلما جاء ملء الزما  المعين حسييييييب التدبير اإللهي أرسييييييل مالك الر 
وبشر الشيخ يواقيم والدها حينما كا  قائما في الجبل يصلي بقوله : " ا  الرب يعطيك نسال ي و  منه خالص 
العالم " فنزل من الجبل لوقته موقنا ومصيييييييدقا بما قاله له المالك وأعلم زوجته حنة بما رأى وسيييييييمع ففرحت  

أييام حيياتيه وبعيد ذليك حبليت ووليدت هيذه   وشييييييييي رت هللا ونيذرت نيذرا أ  اليذي تليده ي و  خيادميا هلل في بيتيه كيل
القديسية وأسيمتها مريم التي أصيبحت ملكة نسياء العالمين . وبها نلنا النعمة شيفاعتها تكو  معنا ولربنا المجد 

 " دائًما . آمين
 ميالد القديسة العذراء مريم.

وط ي ف    ي/  اط/ صداة ح ث   ن  قلم واط اه   و  ن واط اه  ال ي/ ب ن  ومقسدل اطاب   كه ط ب دا اط دلخ يواقلم   
واطد هد  ح /رد   د ن ءد ئردً  ف  اط  دل  صددددددددددددددل : إن اطاب   الدك يسددددددددددددددً   كون  /ده خ ص اط د طم  ف/زل  ا اط  دل  

 هلل ف  ه ته  ل م  ث حل ته  ص ءً  ومخ ا نوجته ف/ قي ي قًا من اط ي تل ه  كون خ د ً  
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 دخول السيدة العذراء إلى الهي ل بأورشليم وهي إبنة ثالث سنين ألنها كانت نذرًا هلل.  كيهك 3
 نياحة سيدتنا العذراء والدة اإلله.  طوبه 21
 تذكار بناء أول كنيسة للعذراء مريم بمدينة فيلبي.  بؤونه 21
 صعود جسد البتول الطاهرة العذراء مريم.  مسرى 16
 
 

 السنكسار اليوم
 سنوات3تذكار تقديم القديسة العذراء مريم الى الهي ل بأورشليم سن  كيهك 3

في مثل هذا اليوم تذكار دخول السييدة البتول والدة اإلله القديسية مريم إلى الهي ل ، وهي ابنة  
ثالث سييييييينوات ، ألنها كانت نذرا هلل ، وذلك انه لما كانت أمها حنة بغير نسيييييييل ، وكانت لذلك 
 مبعدة من النسيياء في الهي ل ، فكانت حزينة جدا هي والشيييخ الكريم يواقيم زوجها ، فنذرت هلل
نيذرا ، وصيييييييييليت إلييه بحرارة وانسيييييييييحياق قليب قيائلية "إذا أعطيتني ثمرة فيإني أقيدمهيا نيذرا لهي ليك 
المقدس" ، فاسييييتجاب الرب لها ورزقها هذا القديسيييية الطاهرة فأسييييمتها مريم ، ولما رزقت بها 
ربتها ثالث سيييينوات ثم مضييييت بها إلى الهي ل مع العذارى ، حيث أقامت اثنتي عشييييرة سيييينة ، 

تييات خاللهييا من يييد المالئكيية إلى إ  جيياء الوقييت الييذي يييأتي فيييه الرب إلى العييالم ، كييانييت تق
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ويتجسيييد من هذه التي اصيييطفاها ، حينئذ تشييياور الكهنة إ  يودعوها عند من يحفظها ، ألنها 
نذر للرب ، إذ ال يجوز لهم إ  يبقوها في الهي ل بعد هذه السن فقرروا إ  تخطب رسميا لواحد  

ها ويهتم بشييئونها ، فجمعوا من سييبط يهوذا اثني عشيير رجال أتقياء ليودعوها  يحل له إ  يرعا
عند أحدهم ، وأخذوا عصيييييهم وادخلوها إلى الهي ل ، فاتت حمامة ووقفت على عصييييا يوسييييف  
النجار ، فعلموا إ  هذا األمر من الرب ، ال  يوسيف كا  صيديقا بارا ، فتسيلما وظلت عنده إلى 

 ئيل وبشرها بتجسد االبن منها لخالص آدم وذريته . إ  آتى إليها المالك جبرا
 شفاعتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 إستشهاد القديس صليب الجديد
م إستشهد القديس صليب الجديد ولد  1512للشهداء سنة  229في مثل هذا اليوم من سنة  

ملوي وتسمي باسم صليب وتعلم علوم هذا القديس ببلدة ابشادات القريبة من هور بمركز  
البيعة . ولما أصبح شابا أراد أ  يحيا حياة البتولية لكن والديه زوجاه بغير إرادته من إحدى 
قريباته فوجد عند زوجته نفس الميل لحياة البتولية فاتفقا على ذلك وعاشا تحت سقف بيت  

قاته مع اآلباء الرهبا  باألديرة الزوجية في بتولية كاملة . وكا  القديس صليب يقضي اكثر أو 
يستمع إلى نصائحهم مداوما الصالة متشفعا بالعذراء ا  تعينه في جهاده . وذات يوم قبض  

عليه جماعة من األشرار وأقاموا عليه دعاوى كثيرة كاذبة فاعترف جهارا بالسيد المسيح  
ل الليل وامرأة فأودعوه في السجن وكانت زوجة السجا  تراه من طاقة السجن مصليا طوا

مضيئة تقول له " اصبر فستنال إكليل الشهادة وسيعينك رئيس المالئكة ميخائيل ، وبعد ذلك  
أرسله الوالي إلى القاهرة مقيدا بالسالسل فأقام في السفينة عدة أيام بدو  طعام مداوما  

لك األشراف الصالة والقديسة العذراء تظهر له وتقويه ولما وصل إلى القاهرة أوقفوه أمام الم
قانصوة الغوري فأعترف أمامه بالسيد المسيح فغضب الملك وأرسله إلى القاضي ليح م عليه . 
ولما رأى القاضي إصراره على االعتراف بالسيد المسيح ب ل شجاعة ح م بإعدامه وأوكل ذلك  

على  إلى أحد أمراء المماليك ، فعملوا صليبا من خشب وسمروا عليه القديس ثم رفعوه مصلوبا 
ظهر جمل وطافوا به شوارع القاهرة فكا  فرحا انه حسب أهال أ  يها  من أجل اسم المسيح 

بعد ذلك أنزلوه من على الجمل وأخذوا يعدونه باإلفراج عنه أ  رجع عن رأيه لكن القديس 
صرخ قائال " أنا ال أموت إال مسيحيا على اسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع " فأمر األمير بقطع  

فنال إكليل الشهادة . وصار جسده الطاهر مطروحا في وسط نار أشعلوها ثالثة أيام ولم   رأسه
يحترق إلى أ  أتى بعض المؤمنين وأخذوا الجسد الطاهر وأتوا به إلى القالية البطريركية بحارة 

زويلة فاستقبله البابا يؤانس الثالث عشر ب رامة عظيمة ب نيسة العذراء األثرية بحارة زويلة 
سمح ألسقف   117القاهرة وحفظه فيها . وفي حبرية قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك ب

ملوي نيافة األنبا ديمتريوس بنقل جزء من رفات القديس إلى كنيسة العذراء مريم بابشادات 
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م ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما  1987ش   1703من بؤونة   15وذلك في  
 أبديا آمين . 

 نياحة والدة اإلله القديسة مريم العذراء طوبه 21
م تنيحت القديسة الطاهرة مريم العذراء والدة اإلله حيث  48في مثل هذا اليوم من سنة  

عاشت بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء في بيت القديس يوحنا الحبيب خمس عشرة 
علمها الروح القدس بموعد سنة . كانت تتردد على القبر المقدس كثيرا وتصلي هناك فأ

انتقالها ففرحت . فأجتمع اآلباء الرسل فباركتهم العذراء ثم جاء السيد المسيح بنفسه مع  
مالئكته القديسين واستلم روحها الطاهرة وصعد بها إلى السماء أما جسدها الطاهر فكفنه  

حأول أحد اليهود  اآلباء الرسل وحملوه إلى الجثمانية ليدفنوه في جبل يهوشافاط وفي الطريق
منعهم من ذلك وأمسك بالتابوت . فانفصلت يداه عن جسده وفيتا معلقتين فندم وب ى على  

سوء فعله وبتوسالت اآلباء الرسل القديسين عادت يداه كما كانت فآمن لوقته بالرب يسوع . 
اتها ثم أكمل الرسل سيرهم حتى وصلوا الجثمانية ودفنوها هناك بإكرام جزيل وكانت سنو حي

 على األرض نحو ستين عاما ، شفاعتها المقدسة فلتكن معنا آمين . 
 نياحة القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس الكبير

م تنيح القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس الكبير .  396في مثل هذا اليوم من سنة  
بليغا في علم المنطق واللغة كا  هذا االب العظيم مع أخوته من ذوي الفضيلة ، كما كا  

اليونانية ، وكا  شديد الغيرة على األمانة المستقيمة . ولما عرفت عنه هذه الصفات الصالحة 
والخالل الحسنة أختير وغما عنه لرتبة األسقفية . فرسم على مدينة نيسس ، فرعى رعية  

نفاته ، وشرح  المسيح التي أؤتمن عليها احسن رعاية ، حيث أضاء النفوس بمواعظه ومص 
اكثر األسفار المقدسة . وقد نفي ، ولكنه عاد بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير إلى نيسس سنة  

بسبب هرطقة    381مز ولما اجتمع اآلباء المئة والخمسو  بمدينة القسطنطينية سنة   378
 مقدونيوس بطريركها ، بامر الملك ثاؤدسيوس ، كا  هذا االب أحد الحاضرين . وقد أفحم هذا

االب سبليوس ومقدونيوس وأبوليناروس مفندا أراءهم الكفرية كما فل بسيف خطبه حجج 
الملحدين . وقد قيل عنه انه عندما كا  يصلي القداس اإللهي كا  يري الشاروبيم على  

المذبح . ولما كملت له ثالث وثالثو  سنة في األسقفية ، آتي إليه أخوه القديس باسيليوس  
قد مرض من كثرة النسك ، فتلقاه بفرح . ولما عزم القديس غريغوريوس   ليفتقده . ألنه كا 

ا  يقيم القداس ، أخذته غفوة ، وظهرت له السيدة العذراء وقالت له اليوم ستأتي إلينا . وقد 
تنيح في نفس اليوم ، فصلى عليه أخوه القديس باسيليوس ودفنوه بإكرام جزيل . صالته  

 ا أبدًيا آمين . تكو  معنا ولربنا المجد دائمً 
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 نياحة القديسة إيالرية إبنة الملك زينو  
في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة البارة إيالرية ابنة الملك زينو  الذي كا  أرثوذكسيا محبا 

للكنيسة . ولم يرزق سوي إيالرية وأختا لها اسمها ثاؤبستا ، فهذبهما أبوهما وعلمهما أصول  
على حب الوحدة وخطر على بالها فكر الرهبنة ولباس اإلس يم  الدين القويم . ونشأت إيالرية

. فخرجت من بالط أبيها وتزينت بزي الرجال وأتت إلى ديار مصر حيث كا  عمرها وقتئذ  
ثماني عشرة سنة . ومن هناك قصدت برية القديس مقاريوس ، وقابلت رجال قديسا اسمه  

رهبت باسم الراهب إيالري . وبعد ثالث األنبا بمويه وعرضت عليه رغبتها في الرهبنة ، وت
سنوات عرف القديس األنبا بمويه أنها إيالرية ابنة الملك زينو  ، فكتم أمرها وجعلها في  

مغارة وكا  يفتقدها من حين ألخر ، حيث أقامت خمس عشرة سنة . وإذ لم تظهر لها لحية ،  
أختها ثاؤبستا فقد اعتراها  ظن الشيوخ انها خصي فكانوا يدعونها " إيالري الخصي " . أما

شيطا  رديء ، وانفق عليها والدها ماال كثيرا دو  جدوي . وأخيرا أيشار عليه رجال بالطه ا   
يرسلها إلى شيوخ شيهيت ، ال  صيت قداساهم كا  قد بلغ كل البالد الرومانية . فأرسلها مع  

ا إلى شيوخ البرية يبثهم  أحد عظماء المملكة ترافقه حاشية من الجند والخدم ، وسلمه كتاب
آلمه ، ويذكر لها ا  هللا تعالي قد رزقه ابنتين ، واحدة خرجت ولم تعد وال يعلم م انها وال  

أخبارها ، واألخرى قد اعتراها شيطا  رديء يعذبها دواما . وكا  يتمني ا  ي و  له بها عزاء  
. فلما وصلت األميرة  عن أختها ، ويسألهم الصالة عليها ليشفيها الرب مما قد ألم بها

بحاشيتها برية شيهيت وقرا الشيوخ كتاب الملك ، وصلوا عليها أياما كثيرة فلم تبرا . وأخيرا 
قرر رأى اآلباء ا  يأخذها القديس إيالري الخصي " إيالرية أختها " ويصلي عليها فامتنع . 

فلم تعرفها . فكانت  ولكن الشيوخ ألزموه فأخذها ، وقد عرفت القديسة انها أختها وأما هي  
إيالرية تعانق أختها وتقبلها وتخرج فتب ي كثيرا . وبعد أيام قليلة برئت أختها من مرضها 

فأخذها القديس إلى الشيوخ وقال لهم : بصلواتكم أيها اآلباء قد وهبها هللا الشفاء . فأعادوها 
يهم سالمة ، وش روا إلى والدها بسالم . فلما وصلت إليه فرح مع كل أهل القصر لعودتها ال

السيد المسيح كثيرا وبعد ذلك سألها : كيف كا  حالها في برية شيهيت ؟ فقالت : ا  القديس  
إيالري الذي شفاها ، ثم ح ت له القصة كاملة ، فساورته الش وك في ذلك الراهب ، وأرسل  

مره الشيوخ  إلى الشيوخ يطلب إرسال القديس إيالري الذي أبرا ابنته لينال بركته . ولما أ
بالذهاب إليه ب ى ب اء حارا أمام الشيوخ متوسال إليهم ا  يعفوه من الذهاب . فقالوا له هذا 

ملك بار محب للكنيسة المقدسة ، والواجب يحتم عدم مخالفته كما أوصتنا الكتب . وبعد جهد 
كنت أيها  ذهب إلى الملك فسلم عليه هو ومن معه . ثم أختلي الملك والملكة به وقاال : كيف 

القديس تعانق األميرة ؟ فقال لهما الراهب احضروا لي اإلنجيل وتعهدا لي أنكما ال تحوال دو   
عودتي إلى البرية إذا أجبتكما إلى طلب ما . فاحضرا له اإلنجيل وتعهدا له كما أراد ، فأجابهما 
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ما حالها من يوم  إلى طلبهما ، وعرفهما بنفسه قائال : انا " ابنتكما أيالرية " ، ثم روت له 
خروجها إلى تلك اللحظة ، فعال صوت والديها بالب اء ، وحدث هرج كثير في القصر ، وم ثت  
ثالثة اشهر ، ثم أرادت العودة إلى حيث كانت ، فلم يطلقاها إال بعد ا  ذكرتهما بالعهد الذي  

إردب قمح   قطعاه لها . وكتب الملك إلى والي مصر يأمر ا  يرسل إلى البرية كل عام مائة
وستمائة قسط زيت وكل ما يحتاج إليه رهبا  الدير . وقد اهتم الملك ببناء القاللي كما بني  
قصرا بديعا بدير القديس مقاريوس . ومنذ ذلك الحين ازداد عدد الرهبا  في تلك البرية . أما  

تنيحت   القديسة إيالرية فقد أقامت بعد عودتها من عند أبيها إلى البرية خمس سنوات ، ثم
 بسالم ، ولم يعلم أحد انها كانت فتاة إال بعد نياحتها . صالتها تكو  معنا آمين .

 تكريس أول كنيسة لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء بفيلبى )حالة الحديد( بؤونه 21
في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار بناء أول كنيسة على اسم البتول كلية الطهر السيدة مريم  
والدة اإلله التي كا  بواسطتها خالص آدم ونسله وذلك أنه لما بشر الرسواًل  بولس وبرنابا  
بين األمم آمن كثيرو  منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها كنيسة على اسم البتول والدة اإلله . 

وصار تكريسها في مثل هذا اليوم ولذا يجب علينا أ  نعيد لها عيدا روحيا ألنها ولدت مخلص 
 مس ونة .شفاعتها تكو  معنا . آمين ال

 إستشهاد القديس تيموثاؤس المصري 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس تيموثاؤس الذي من مصر القديمة كا  من أجناد أريانا  

والي أنصنا ولما صدر أمر دقلديانوس بعبادة األوثا  وثب هذا الجندي في وسط الجمع وأخذ  
 يسوع المسيح ابن هللا الحي " فغضب الوالي وأمس ه من شعره األمر ومزقه قائال " ليس اله إال

وطرحه إلى األرض وأمر بضربه حتى تهرأ لحمه وكا  يصرخ قائال : " يا سيدي يسوع المسيح 
أعني . فليس اله أال أنت " فنظر الرب إلى صبره وأرسل مالكه فشفاه فعاد إلى الوالي وهو  

ن هللا الحي " فشدد عليه العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال  يصيح : " ليس اله إال يسوع المسيح اب
 إكليل الشهادة . صالته تكو  معنا . آمين 

 نياحة البابا القديس كردونوس الرابع من باباوات الكرازة المرقسية
م ( تنيح البابا القديس كردونوس الرابع من باباوات   106يونية سنة    15في مثل هذا اليوم ) 

وقد تعمد هذا األب من يد القديس مرقس الرسول كاروز الديار المصرية .  الكرازة المرقسية  
 5توت )   7وتعلم علوم الكنيسة وبعد نياحة البابا ميليوس رسم بابا للكرسي المرقسي في 

م ( فرعى شعبه أحسن رعاية بالوعظ والتعليم واإلرشاد مدة إحدى عشرة   95سبتمبر سنة 
 بسالم صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين  سنة وشهرا واثني عشر يوًما وتنيح

 صعود جسد القديسة مريم العذراء مسرى 16
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في مثل هذا اليوم كا  صعود جسد سيدتنا الطاهرة مريم والدة اإلله فأنها بينما كانت مالزمة  
الصالة في القبر المقدس ومنتظرة ذلك الوقت السعيد الذي فيه تنطلق من رباطات الجسد  

علمها الروح القدس بانتقالها سريعا من هذا العالم الزائل ولما دنا الوقت حضر التالميذ  أ
وعذارى جبل الزيتو  وكانت السيدة مضطجعة علي سريرها . وإذا بالسيد المسيح قد حضر 
إليها وحوله ألوف ألوف من المالئكة . فعزاها وأعلمها بسعادتها الدائمة المعدة لها فسرت  

دها وباركت التالميذ والعذارى ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد ابنها وألهها يسوع بذلك ومدت ي
المسيح فأصعدها إلى المساكن العلوية آما الجسد الطاهر فكفنوه وحملوه إلى الجسمانية وفيما  

هم ذاهبو  به خرج بعض اليهود في وجه التالميذ لمنع دفنه وأمسك أحدهم بالتابوت  
وبقيتا معلقتين حتى آمن وندم علي سوء فعله وبصلوات التالميذ فانفصلت يداه من جسمه 

القديسين عادت يداه إلى جسمه كما كانتا . ولم ي ن توما الرسول حاضرا وقت نياحتها ، 
واتفق حضوره عند دفنها فرأي جسدها الطاهر مع المالئكة صاعدين به فقال له أحدهم : " 

أسرع وقبله . وعند حضوره إلى التالميذ أعلموه أسرع وقبل جسد الطاهرة القديسة مريم " ف
بنياحتها فقال : " أنا ال أصدق حتى أعاين جسدها فأنتم تعرفو  كيف أني ش كت في قيامة  
السيد المسيح " . فمضوا معه إلى القبر وكشفوا عن الجسد فلم يجدوه فدهش الكل وتعجبوا 

مالئكة صاعدين به . وقال لهم فعرفهم توما الرسول كيف أنه شاهد الجسد الطاهر مع ال
الروح القدس : " أ  الرب لم يشأ أ  يبقي جسدها في األرض " وكا  الرب قد وعد رسله  
األطهار أ  يريها لهم في الجسد مرة أخري فكانوا منتظرين إتمام ذلك الوعد الصادق حتى  

ين ابنها اليوم السادس عشر من شهر مسرى حيث تم الوعد لهم برؤيتها وهي جالسة عن يم
وإلهها وحولها طغمات المالئكة وتمت بذلك نبوة داود القائلة : " قامت الملكة عن يمين الملك 

" وكانت سنو حياتها علي األرض ستين سنة . جازت منها اثنتي عشرة سنة في الهي ل  
وثالثين سنة في بيت القديس يوسف البار . وأربع عشرة سنة عند القديس يوحنا اإلنجيلي ، 

 ية الرب القائل له : " هذا ابنك " وليوحنا : " هذه أمك " شفاعتها تكو  معنا . آمين كوص
 102نياحة البابا القديس متاؤس الرابع البطريرك ال 

م ( تنيح البابا متاؤس    1675أغسيييطس سييينة   15ش )    1391في مثل هذا اليوم من سييينة  
د هذا األب من أبوين مسيييييحيين  . وهو يعرف باسييييم متى الميرى . ول  102الرابع البطريرك أل 

تقيين كانا من األبرار الصييييالحين يعمال  الصييييدقات والحسيييينات وهما من أغنياء أهل مير من 
إقليم األشيمونين ب رسيي قسيقام المعروف بالمحرق وكانت لهما أراض زراعية متسيعة ومواشيي  

د والديه وكا  اسيمه  . وقد رزقا ثالثة أوالد ذكور أحدهم هذا األب الفاضيل وكا  أحب أخوته عن
أوال جرجس . وقيد اعتنييا بتربيتيه وهيذبياه ب يل أدب ووقيار ، ولم ي لفياه كيأخوييه بيالعميل في الحقيل 
والزراعة وال برعي المواشيييييي بل جعاله ينصيييييرف إلى القراءة والتعليم حتى صيييييار عالما بالكتب 
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يه أمرها ولما كبر المقدسية أكثر من أهل جيله وأصيبح قادرا على تفسيير معانيها لمن أشي ل عل
زهد هذا العالم الزائل ومضيييييى إلى دير السييييييدة العذراء المعروف بالبراموس في برية شييييييهيت  
وأقام به سيييت سييينوات فتراءى له في حلم أ  أبويه حزينا  عليه وعرفا عنه أنه مات ألنهما لم  

إلى بليده لرؤيية يهتيدييا إلى م يانيه . فقيام لوقتيه وأعلم أخوتيه في اليدير فيأشييييييييياروا علييه بيالتوجيه  
والديه فمضيى إلى مير وسيلم عليهما . فلما وقع نظرهما عليه فرحا فرحا عظيما وبعد ذلك أرادا 
أ  يزوجاه فلما علم القديس من أخ صديق له بما اعتزما عليه هرب وعاد إلى ديره ثانيا فتلقاه 

يل المحبة أخوته الرهبا  بالترحاب والسييييرور وسيييي ن مع هؤالء القديسييييين ، وسييييلك معهم سييييب
واإلخالص وخدمهم الخدمات الصيييادقة فزكوه للرهبنة وبعد ذلك رسيييم قسيييا على الدير وبعد أيام 
من ذلك لبس اإلسيي يم المقدس . وصييار يجهد نفسييه بالسييهر والصييالة والعبادة والسييجود أكثر 
مما فرض على غيره من الرهبا  فكا  يصييوم من الليل إلى الليل وفي زمن الشييتاء كا  يصييوم 

مين يومين واسييتمر على هذا المنوال مدة حياته حتى اكتسييب رضيياء الرب بأعماله الصييالحة يو 
 وعبادته المرضية وتقشفه التقوي . 

وطليب اآلبياء والكهنية   101ولميا أنتقيل إلى رحمية هللا البيابيا مرقس السييييييييييادس البطريرك أل  
ري واألديرة عمن يصييلح واألراخنةنه أ  يقيموا لهم راعيا صييالحا عوضييا عنه سييألوا رهبا  البرا

لهذا المركز السامي فأرشدهم إلى هذا األب فطلبوا إليه الحضور إلى مصر فرفض إجابة الطلب  
 فاضطروا أ  يرسلوا جنديا من قبل الدولة فقبض عليه وأتى به مقيدا . 

وأما أهل مصير فأمسي وا قسيا آخر من الرجال القديسيين يسيمى يوحنا وأرادوا أ  يرسيموه بطريركا 
فوقع خالف بسيبب ذلك فقبض الوالي على المرشيحين االثنين وحبسيهما عنده مدة أربعين يوًما  
ولما طال اآلمر اجتمع األسيييياقفة وأشيييياروا بعمل قرعة هي لية فعملت القرعة أمام الجمهور كما 

الجند أيضيا قرعة فيما بينهم بدار الوالية وفي كل مرة كا  يسيحب اسيم جرجس في القرعة عمل  
وفي بعض الليالي كا  يشيييياهد جند الوالي شييييبه قنديل مضيييييء فوق رأس األب جرجس أثناء 
وجوده في السيييجن فوقع عليه اإلختيار بعد األختالف الكبير ورضيييي به الشيييعب فرسيييم في يوم 

م ( في عهد السييييلطا  محمد    1660ديسييييمبر سيييينة    6ش )    1377هاتور سيييينة    30األحد 
 الرابع العثماني 

وكا  االحتفال برسييييييامته فخما عظيما حضييييييره كثيرو  من طوائف المسيييييييحيين على أختالف 
ميذاهبهم ولميا اعتلى الكرسيييييييييي البطريركي في القاليية البطريركيية بحيارة زويلية نظر في األح يام 

ادة وال محاباة وكا  متواضييعا وديعا ال يحب الظهور والعظمة الشييرعية واألمور الكنسييية بال هو 
فما كا  يجلس على كرسي في الكنيسة بل كا  يقف بجانبه إلى انتهاء الصالة . ومن فضائله 
أنيه كيا  يفتقيد األراميل واأليتيام وكيا  يزور المحبوسيييييييييين في السيييييييييجو  وينظر إلى الرهبيا  

ما يحتاجو  إليه وكا  محبا لَلديرة والكنائس وكانت المنقطعين باألديرة ويعتني بأمرهم ويقضي  
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معيشييته بسيييطة كعيشيية الرهبا  في البرية . وسيياد في أيامه الهدوء والطمأنينة وقد اسييتنارت  
م ( حصل وباء عظيم في مصر    1671ش )   1387الكنيسة بغبطته مدة رئاسته ، وفي سنة  

 أفنى الكثير . 
ملكة أثيوبيا بعد وفاة مطرانها يؤانس الثالث عشيييييييير ، وقام برسييييييييامة مطرانين على التعاقب لم

م إلى سيينة    1665األول األنبا خرسييتوذللو الثاني ، وأقام هذا المطرا  على الكرسييي من سيينة  
م في مدة الملك واسييييييييييليدس ، والثاني األنبا شييييييييينودة األول . وأقام على الكرسيييييييييي   1672

 حنا األول . م في أيام يو  1694إلى سنة  1672البطريركي من سنة 
والبابا متاؤس الرابع كا  آخر من سي ن القالية البطريركية في حارة زويلة ألنه نقل كرسييه إلى 

 م أول أيام رسامته .  1660حارة الروم في سنة 
وقد قاسيى بعض الشيدائد إذ دخل الشييطا  في قلب رجل مسييحي فصيار يمضيي إلى بيت جامع 

لحال فشيي وه إلى البابا فأرسييل إليه وأحضييره ونهاه فلم الضييرائب ويغرم المسيييحيين فاشييتد بهم ا
يرتدع عن غيه فحرمه ومات شيير ميتة ، ومرة أخرى أتت إليه امرأة تشيي و له بعلها بأنه طلقها 
وتزوج بأخرى فأرسييل وأحضييره ومعه امرأته الثانية وأمر بالتفرقة بينهما فامتنعت المرأة وقالت : 

فقال لها البابا البطريرك : " ا  السيييييد المسيييييح يفصييييل   كيف ي و  هذا وأنا قد حملت منه ؟ "
بين الشيييييييييرعين " ) بينيك وبينهيا ( ولم تكيد المرأة تخرج من القالية حتى نزل الجنين من بطنها  
فحصيل خوف عظيم بسيبب هذا الحادث وانفصيل الرجل عنها وعاد إلى امرأته األولى وصيار هذا 

 البابا محترما م رما مهابا من شعبه . 
مرة أخرى أراد بعض المخالفين أ  يهدموا كنيسيية الشييهيد مرقوريوس أبي سيييفين بمصيير    وفي

القديمة ودخلوا الديوا  وعينوا رئيسييييا لهذا اآلمر فبلغ الخبر مسييييامع البابا فاغتم كثيرا وقضييييى 
تلك الليلة سياهرا متضيرعا إلى هللا تعالى متشيفعا بالشيهيد مرقوريوس كي يحبط مؤامرة األشيرار 

الكنيسييييية من الهدم فحدث والجند نيام أ  سيييييقط عليهم حائط فماتوا جميعا وشييييياع هذا وينجي  
 الخبر في المدينة كلها وبطلت تلك المؤامرة الرديئة فمجدوا هللا تعالي . 

وفي أيامه كا  عدو الخير يهيج غير المؤمنين على المسيييحيين وكا  المسيييح عز شييأنه يبدد 
 نه كا  يرعى رعية المسيح الرعاية الصالحة . مشورتهم ويهلكهم ببركة صلواته أل 

ولما دنا وقت نياحته مضى إلى المقبرة التي تحوي أجساد البطاركة بمصر وقال لها : " انفتحي  
واقبليني ألسييييييييي ن بين أخوتي األبرار " ولميا عياد إلى م يانيه مرض مرض الموت فيأرسيييييييييل إلى 

كما احضر الرئيسة من الدير وأعطاها  األساقفة والكهنة واحضرهم وأوصاهم على رعية المسيح 
كل ما عنده وأوصيييييييياها أ  تسييييييييلمه لمن يأتي بعده ألنه وقف القيامة " ثم تنيح بسييييييييالم في  
شييييخوخة صيييالحة بعد أ  أقام على الكرسيييي المرقسيييي مدة أربع عشيييرة سييينة وثمانية شيييهور 
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 نيسية القديس وتسيعة أيام . وكانت مدة حياته خمسية وسيبعين سينة ودفن في مقبرة البطاركة ب
 مرقوريوس بمصر القديمة وخال الكرسي بعده سبع أشهر . 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 

 قد قيل بك امجاد يا مدينة هللا ساله.  -3 " -(:7,5,3: 86مزمزمور العشية )
 و لصهيو  يقال هذا االنسا  و هذا االنسا  ولد فيها و هي العلي يثبتها. -4
 "  و مغنو  كعازفين كل الس ا  فيك -7 

  ز وق اط  ل :
ف  طب دد  ه اوي الءدد  ء ددل بددكو م  دد ٌد  دد   دد ي/دد  هللاال فذ/دد ك م  دد د =  أعميال مجييدة قيد قيليت ألجليك ييا ميدينية هللا

وي واي     ة عا موقشددددددللم ءن هللا سدددددد كا ف ذ   و ر  سددددددكا هللا ف  موقشددددددللم سددددددكا ف  باا اط  قا   ايم  م   
 اطتاجر  اطسدددددب  /ل  تمول معر ل واطر  ي   ت   ل ، ف ءعر ل اطت  ء ل  ه  عا ت سددددد  اطرسدددددلح  ا باا اط  قا 

وهو العلى الذي أسيسيها اله  اط  قا  تا ل وتل  إه/ً ال  و ع من اطرسدلح ت سد   ا باا اط  قا  إال  ميه هو خ طمذ   
 .إلى األبد

وف  طب   ه اوي  مول ال غ/ون    نف ا  =  أل  سي نى الفرحين جميعهم فيك م يتسددع اطر /س إطس اط /لسدد   لذ    
لح  سددباون فاح ا ءجل ه ه اءعر ل وه ه اء   د اطت  ء ل  كل اطسددك ن فلكال ف ل اطروجوديا ف   /لسدد  اطرسدد

 عا اط /لس  وعا اط  قا  م /  
 

  -(:42-38:10لوإنجيل العشية )
 و فيما هم سائرو  دخل قرية فقبلته امراة اسمها مرثا في بيتها.   -38 "
 و كانت لهذه اخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع و كانت تسمع كالمه.   -39 
و اما مرثا فكانت مرتب ة في خدمة كثيرة فوقفت و قالت يا رب اما تبالي با  اختي قد تركتني اخدم   -40 

 وحدي فقل لها ا  تعينني.
 فاجاب يسوع و قال لها مرثا مرثا انت تهتمين و تضطربين الجل امور كثيرة.  -41 
 "  نزع منهاو لكن الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ي -42 

 إي  ل اط  ل :
 عا  ايم و ا    واط /لس  إخت قي فصً  عا  ا طذ  ي ج انسم 

 اطرسلح ف  ه    ايم مخ  ط  نق إش قة طلرسلح ف  باا اط  قا   ايم   1
 واط  طم ف ً  هو ف  ح ج  طذ ا اطواح  اط ي   ن ف  باا  ايم  الحاجة إلى واحداطاب  مول طرايم   2
 اط/ص ب اطص طح   ايم اط  قا  باذ قتذ  إستام  من  كون طذ  ه ا اط/ص ب اطص طح  ايم إخت قي   3
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كما سيمعنا ه ذا راينا في مدينة رب الجنود في مدينة الهنا هللا يثبتها الى    -8 "  -:(1,8:  47مز)مزمور باكر 
 " عظيم هو الرب و حميد جدا في مدينة الهنا جبل قدسه. -1 االبد ساله.

 ب كا: ز وق 
 ر  سددر /  عا معر ل هللا اط   ب   ع شددعبه ف  خاوجه  ا  صددا ودخوطه  /  ن،   =كمثل ما سييمعنا كذلك رأينا

ه ا   ن إشددددد قة طر  قمي/ ه ف  ءصددددد  اطت سددددد  واط  ا   و ر  مقسدددددل هللا  وسدددددس طل لص شدددددعبه  ا فاعون، مقسدددددل 
(  ياا يات ل اط وث  8:13طس اءه  )عب اطرسددلح طل لص شددعبه  ا إهللج، فلسددًو اطرسددلح هو هو م ج واط وث وإ

في مدينة رب القوات في مدينة  ب ط  قا  اطت    ن  /ذ  ه ا   ءصدددددددددد  اط  ا ، ف طرسددددددددددلح ت سدددددددددد   /ذ  ط طك  كرل 
كر  قمي/  ف   ز وق اط  دددددل  فر ي/  قب اطمواي ه  اط  قا   ايم اطت  سدددددكا هللا ف ذ ، ف هلل دائرً    ن ي/م   = إلهنا

ه ا    سر / ه ف  اط ت ب اطرم ر، وه ه اطراة   ن ي/م  شعبه بأن يت س  و  ن ه ا  ا اط  قا  شعبه  ا مع ائه و 
  ايم 

ه  اط /لس   =  كذلك رأينا في مدينة إلهناعلس اط  ص واط  ا  اط ي متره وقمي/ ه   =  عظيم هو الرب ومسبح جداً 
 .جبله المقدساطت  ص قي م ً  وإخوة طلرسلح، صاي  جس ه صاي  

 
  -(:50-35:12متإنجيل باكر )

االنسا  الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات و االنسا  الشرير من الكنز الشرير   -35 "
 يخرج الشرور. 

 و لكن اقول لكم ا  كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطو  عنها حساب يوم الدين.  -36 
 النك ب المك تتبرر و ب المك تدا .   -37 

 حينئذ اجاب قوم من الكتبة و الفريسيين قائلين يا معلم نريد ا  نرى منك اية. -38
 ه اية اال اية يونا  النبي. فاجاب و قال لهم جيل شرير و فاسق يطلب اية و ال تعطى ل  -39 
النه كما كا  يونا  في بطن الحوت ثالثة ايام و ثالث ليال ه ذا ي و  ابن االنسا  في قلب االرض    -40 

 ثالثة ايام و ثالث ليال.
رجال نينوى سيقومو  في الدين مع هذا الجيل و يدينونه النهم تابوا بمناداة يونا  و هوذا اعظم من   -41 

 يونا  ههنا.
ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل و تدينه النها اتت من اقاصي االرض لتسمع ح مة    -42 

 سليما  و هوذا اعظم من سليما  ههنا. 
 اذا خرج الروح النجس من االنسا  يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة و ال يجد.  -43

 جده فارغا م نوسا مزينا.ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه فياتي و ي  -44 
ثم يذهب و ياخذ معه سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل و تس ن هناك فتصير اواخر ذلك االنسا     -45 

 اشر من اوائله ه ذا ي و  ايضا لهذا الجيل الشرير. 
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 و فيما هو ي لم الجموع اذا امه و اخوته قد وقفوا خارجا طالبين ا  ي لموه.  -46
 ذا امك و اخوتك واقفو  خارجا طالبين ا  ي لموك.فقال له واحد هو   -47 
 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 
 " ال  من يصنع مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي و اختي و امي -50 

 إي  ل ب كا:
و لف يتاول طاجل صددد طح ف/ اج اطصددد ح؟ ه ا ال يتم سدددو   = الصييالح يخرج الصييالحالرجل الصييالح من كنزه 

 ه/   يونا ب ط للم  اط  ي ة، وه ه   ي  بروي اطرسلح وقل  ته وق زه  ءص  
ه ه ه  اءعر ل اطر   ة اطت  ص/ ذ  اطاب ط/  ط/ اج اطص ح  وط ا عل /   = إذا خرج الروح النجس من إنسيا 

و لف يتم ه ا؟  ا  .  الشيييطا  ومعه سييبعة أرواح أخر أشيير منهحتس ال   ود   م نوسييًا مزيناً من ال يبمس داخل/  
 .كل من يصنع إرادة أبيه  م   وإخوت    

إذًا  ا  صددددد/ع إقادة هللا طا يبمس داخله  ك/وسدددددً   زي/ً   ءن  ا  صددددد/ع إقادة هللا  سدددددكا هللا فله ف  تسدددددتالع   (1
 ز اطص طح   اج اطص ح  هذ ا يست     ا ف ا  اطرسلح اط ل ط ا من تمتاب  /ه  و ا ه ا اط /

ف/اا يص ا جس  اطرسلح  ا طاره و ا  =  ها أمي وإخوتي ا  سكا هللا داخله  ص ا ءايبً  طلرسلح ب ط س   (2
 (30:5عظ  ه )مح

ءيذ   ك ث اطسددددد   عا م ه وإخوته ال   /  من اطرسدددددلح ال  كا ذ ، هل اطر /س ال ت ا وه  فمط ءيذ  م  ، هل  (3
 ء  س  تص/ع إقادة اآلب 

 ه ا اط صل  ا اني  ل يا  فله ها  ي اطت س  اط ي   ن  ا اط  قا   ايم  (4
 

 -(:12-1:9عبالبولس )
 ثم العهد االول كا  له فرائض خدمة و القدس العالمي. -1 " 
 النه نصب المس ن االول الذي يقال له القدس الذي كا  فيه المنارة و المائدة و خبز التقدمة.  -2 
 و وراء الحجاب الثاني المس ن الذي يقال له قدس االقداس. -3 
فيه مبخرة من ذهب و تابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن و   -4 

 و لوحا العهد.  عصا هرو  التي افرخت
 و فوقه كروبا المجد مظللين الغطاء اشياء ليس لنا اال  ا  نتكلم عنها بالتفصيل. -5 
 ثم اذ صارت هذه مهياة ه ذا يدخل الكهنة الى المس ن االول كل حين صانعين الخدمة. -6 
 جهاالت الشعب. و اما الى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بال دم يقدمه عن نفسه و عن -7 
 معلنا الروح القدس بهذا ا  طريق االقداس لم يظهر بعد ما دام المس ن االول له اقامة.  -8 
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الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين و ذبائح ال يم ن من جهة الضمير ا  تكمل الذي  -9 
 يخدم.

 ية فقط موضوعة الى وقت االصالح. و هي قائمة باطعمة و اشربة و غسالت مختلفة و فرائض جسد   -10 
و اما المسيح و هو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمس ن االعظم و االكمل غير المصنوع بيد   -11

 اي الذي ليس من هذه الخليقة. 
 " و ليس بدم تيوس و عجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى االقداس فوجد فداء ابديا. -12 

 اط وطج:
 ه  اطم ر اط ي   ن فله اطر ئ ة وخ ز اطتم   ، و  ن ه ا ق زًا طلرسلح = ولىالقبة األ 

يدخلها رئيس  ه  اط  قا  اطت  سدددددددددكا ف  با/ذ   سدددددددددًو اطرا ون إطله   م ف  إشددددددددد قة طذ ا  مول   =  القبة الثانية
 رئيس كهنة للخيرات العتيدة..ف طرسلح وح ه سكا ف  باا اط  قا ، وهو قئلج  ذ/ت/  ء  ج   = األحبار وحده

 
 -(:13-1:1يو2الكاثولي و  )

الشيخ الى كيرية المختارة و الى اوالدها الذين انا احبهم بالحق و لست انا فقط بل ايضا جميع الذين  -1 " 
 قد عرفوا الحق.

 من اجل الحق الذي يثبت فينا و سي و  معنا الى االبد. -2 
 تكو  مع م نعمة و رحمة و سالم من هللا االب و من الرب يسوع المسيح ابن االب بالحق و المحبة. -3 
 فرحت جدا الني وجدت من اوالدك بعضا سالكين في الحق كما اخذنا وصية من االب. -4
كاني اكتب اليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء ا  يحب  و اال  اطلب منك يا كيرية ال  -5 

 بعضنا بعضا.
 و هذه هي المحبة ا  نسلك بحسب وصاياه هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء ا  تسلكوا فيها. -6 
النه قد دخل الى العالم مضلو  كثيرو  ال يعترفو  بيسوع المسيح اتيا في الجسد هذا هو المضل و   -7
 ضد للمسيح. ال
 انظروا الى انفس م لئال نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما.  -8 
كل من تعدى و لم يثبت في تعليم المسيح فليس له هللا و من يثبت في تعليم المسيح فهذا له االب و   -9 

 االبن جميعا.
 ا له سالم.ا  كا  احد ياتي م و ال يجيء بهذا التعليم فال تقبلوه في البيت و ال تقولو  -10 
 ال  من يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة.  -11 

اذ كا  لي كثير الكتب الي م لم ارد ا  ي و  بورق و حبر الني ارجو ا  اتي الي م و اتكلم فما لفم  -12
 لكي ي و  فرحنا كامال. 

 "  يسلم عليك اوالد اختك المختارة امين -13 
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 اط   وطلكون:
اطسددد  ة اطر ت قة إشددد قة طل  قا  فذ  اطسددد  ة اطر ت قة وموالده  ياا  = السيييدة المختارة وإلى أوالدهامن الشيييخ إلى  
و لف     ف /  اطاق؟ ب طت سدددددددد  ه مي ءصدددددددد  . من أجل الحق الثابت فيناطر ذا؟    الذين أنا أحبهممي اط /لسدددددددد   

 سك/س اطرسلح ف /  واطرسلح هو اطاق 
 

 -(:14-1:1أعاإلبركسيس )
 كالم االول انشاته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله و يعلم به. ال -1 " 
 الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم.  -2 
الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تالم و هو يظهر لهم اربعين يوما و يتكلم عن االمور   -3 

 هللا. المختصة بملكوت 
 و فيما هو مجتمع معهم اوصاهم ا  ال يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد االب الذي سمعتموه مني. -4 
 ال  يوحنا عمد بالماء و اما انتم فستتعمدو  بالروح القدس ليس بعد هذه االيام ب ثير.  -5 
 اسرائيل.اما هم المجتمعو  فسالوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى  -6
 فقال لهم ليس لكم ا  تعرفوا االزمنة و االوقات التي جعلها االب في سلطانه.  -7 
لكنكم ستنالو  قوة متى حل الروح القدس علي م و تكونو  لي شهودا في اورشليم و في كل اليهودية و  -8 

 السامرة و الى اقصى االرض.
 و لما قال هذا ارتفع و هم ينظرو  و اخذته سحابة عن اعينهم.  -9 
 و فيما كانوا يشخصو  الى السماء و هو منطلق اذا رجال  قد وقفا بهم بلباس ابيض.  -10 
و قاال ايها الرجال الجليليو  ما بالكم واقفين تنظرو  الى السماء ا  يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى   -11 

 السماء سياتي ه ذا كما رايتموه منطلقا الى السماء. 
حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتو  الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر   -12

 سبت.
ا دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمو  فيها بطرس و يعقوب و يوحنا و اندراوس و فيلبس  و لم  -13 

 و توما و برثولماوس و متى و يعقوب بن حلفى و سمعا  الغيور و يهوذا اخو يعقوب. 
هؤالء كلهم كانوا يواظبو  بنفس واحدة على الصيييييييالة و الطلبة مع النسييييييياء و مريم ام يسيييييييوع و مع    -14 

 " ته.اخو 
ه/  يا  اطت     و  ذم اط  قا   ايم واط ل يواظ ون علس اطص ة ه/ ج واح ة ب   ص ود اطرسلح    انها سلج:

م اطرسلح عرل  ل شئ ه ا      ب من تموث به اط /لس  اآلن وط/ذ    اطز  ن ب   من مت
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                 اليوم العاشر من شهر بشنس

 نياحة الثالثة فتية القديسين
 حنانيا وعزاريا وميصائيل 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (6,3: 4مز)
 (30-25:11)مت

 (1: 112مز)
 (16-13:10)مر
 (2:12-32:11)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (19-12:4بط1)
 (41-23:19)أع

 (13,12: 65مز)
 (20-10:18)مت

 
 -(:20-10:18متإنجيل القداس )

انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ا  مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرو    -10 " 
 وجه ابي الذي في السماوات.

 ال  ابن االنسا  قد جاء لكي يخلص ما قد هلك.  -11 
تظنو  ا  كا  النسا  مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبال و  ماذا   -12

 يذهب يطلب الضال.
 و ا  اتفق ا  يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل.   -13 
 الصغار.ه ذا ليست مشيئة امام ابي م الذي في السماوات ا  يهلك احد هؤالء   -14 

 و ا  اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ا  سمع منك فقد ربحت اخاك.  -15
 و ا  لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة.  -16 
 و ا  لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ا  لم يسمع من الكنيسة فلي ن عندك كالوثني و العشار.   -17 
الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض ي و  مربوطا في السماء و كل ما تحلونه على االرض   -18 

 ي و  محلوال في السماء. 
شيء يطلبانه فانه ي و  لهما من قبل ابي  و اقول لكم ايضا ا  اتفق اثنا  منكم على االرض في اي  -19 

 الذي في السماوات.
 "  النه حيثما اجتمع اثنا  او ثالثة باسمي فهناك اكو  في وسطهم. -20 
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 إي  ل اطم ار:

فذم صدغ ق وط ا طذم   ئ   تااسدذم وه ه  أنظروا إذًا ال تحتقروا أحد هؤالء الصيغار أل ..ءيذم فتل  يسدرع ه/   
ط طك طم يذلك اطء     = أ  يهلك أحد هؤالء الصغاروهللا ال       .  وجه أبي الذي في السموات  ينظرو  اطر ئ    

ألنه حيثما إجتمع إثنا  أو ثالثة بإسيييمى فهناك أكو  فتل   وءن اطرسددددلح   ن ف  وسدددداذم ف  اءتون يسددددرع   
 .في وسطهم

 
ركبت اناسيييييييييا على رؤوسييييييييينا دخلنا في النار و الماء ثم    -12 "  -(:13,12:  65مزمور إنجيل القداس )مز

 "  ادخل الى بيتك بمحرقات اوفيك نذوري. -13اخرجتنا الى الخصب.  
  ز وق اطم ار:

 وه ا    ح ث طل تل  اطء    = جزنا في النار.. وأخرجتنا إلى الراحة
 (2:14وسط اطضلم ي )هو واطرااء ي اطت  ت اح ءلب هللا ه  تسباته= أدخل إلى بيتك بالمحرقات

 
 بشنس 10  -السنكسار:

 نياحة الثالثة فتية القديسين حنانيا و عزريا و ميصائيل "  
في مثل هذا اليوم تذكار نياحة الثالثة فتية القديسين : حنانيا وعزاريا و ميصائيل وهؤالء القديسو  هم أوالد  

يهوياقيم ملك يهوذا وكا  قد سباهم نبوخذنصر إلى بابل ولما أختار هذا الملك بعض الفتيا  المسبيين 
ماهم اشفنز رئيس الخصيا  أسماءا  لخدمته كا  هؤالء ودانيال ابن أختهم من ضمن الذين أختارهم . فس

أخري . فسمي دانيال بلطشاصر ، و حنانيا شدرخ و ميصائيل ميشخ ، وعزاريا عبدناغو . أما هؤالء فقرروا 
فيما بينهم أ  ال يأكلوا من غير ذبائح بني اسرائيل وطلبوا من رئيس الخصيا  أ  يعفيهم من طعام اللحوم  

يتغير منظر وجوه م فيهلكني الملك فأجابوه " جربنا . وإذا لم تنصلح  ويعطيهم بقوال . فقال لهم أخشى أ  
وجوهنا فافعل ما تريد " ثم صاروا يأكلو  البقول فكانت وجوههم تتَلأل حسنا وجماال بنعمة هللا . ووجدوا نعمة 

م الذين في عيني الملك فجعلهم ح اما على كل أعمال بابل ولما أقام الصورة الذهب ولم يسجدوا لها سعى به
كانوا يحسدونهم فاستحضرهم نبوخذنصر وسألهم عن ذلك فاعترفوا باإلله الحقيقي فألقاهم في األتو  فأرسل 

الرب مالكه وحول اللهيب إلى ندي بارد مع أنه أحرق الذين رموهم في األتو  ولما رأى الملك ذلك آمن 
بشنس وكانوا قائمين يصلو  في منزلهم   بإلههم وزادهم رفعة . وأعلي منزلتهم ولما كا  اليوم العاشر من

وعند سجودهم أسلموا نفوسهم بيد الرب فحدثت للوقت زلزلة عظيمة في المدينة فارتعب الملك وتقصى من  
دانيال عن السبب فأعلمه أ  الثالثة فتية قد تنيحوا فأتى إلى الم ا  وحز  عليهم وأمر أ  تعمل لهم ثالثة  

ن حرير ويضعوهم عليها ثم أمر أ  يعمل له سرير من ذهب حتى إذا مات أسرة من عاج ,ا  ي فنوا بحلل م
 يوضع عليه بين أجسادهم . وه ذا كا  .  
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ولما جلس البابا ثاؤفيلس البطريرك الثالث والعشيرو  على الكرسيي المرقسيي بنى لهم كنيسية وأراد نقل أجسياد 
ابل ولما وصيل إلى حيث األجسياد سيمع صيوتا  القديسيين إليها . وأوفد لذلك القديس يوحنا القصيير فذهب إلى ب

منهم يقول : " ا  الرب قد رسيييييم أال تفارق أجسيييييادنا هذا الموضيييييع . وحتى ال يضييييييع تعبك فعند رجوعك قل  
للبطريرك أ  يعمر القناديل ليلة التكريس بالزيت وسيييييييتظهر قوة هللا فيها . ولما عاد أعلم البابا البطريرك بذلك 

القناديل فمجدوا هللا وأتموا تكريس الكنيسيييية التي لهؤالء القديسييييين صييييالتهم تكو    فعمل كما أمروه فاشييييتعلت
 " معنا , ولربنا المجد دائًما . آمين

 نياحة الثالثة فتية القديسين حنانيا وعزاريا وميصائيل.
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 السنكسار اليوم

 اليعازر وزوجته سالومى وأوالدهما إستشهاد القديس  مسرى  8
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  التسعة : أليعازر الشيخ وزوجته سالومى وأوالدهما  

أبيم وأنطونيوس وعوزيا وأليعازر وأنيانا وسامونا ومركلوس . كا  أليعازر أحد معلمي  
بأمر بطليموس ملك الشريعة اليهودية وكا  أبوه أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوارة 

 مصر وقد أدب أليعازر أوالده بعلوم الشريعة الموسوية . 
ولما ملك أنطيوخس ملك الروم بالد الشام وحاصر أورشليم استعمل القسوة مع اآلمة  

اليهودية بمخالفة شريعة آبائهم بأ  يأكلوا ما كا  محرما عليهم مثل لحم الخنزير وغير  
وه . أما هؤالء األبرار فقد ظلوا محافظين على ذلك فخاف كثيرو  من سطوته وأطاع

الشريعة المعطاة لهم من هللا ، فعذبهم كثيرا بالضرب والصلب والحرق وتمشيط الجسم 
بأمشاط حديدية وكانت البارة سالومى تشجعهم إلى أ  تنيحوا ثم ألقت هي أيضا نفسها في  

 الشهادة .  النار غير منتظره من يلقيها فيها وه ذا نال الجميع إكليل 
 صالتهم المقدسة تكو  معنا . آمين

 اعتراف الرسول بطرس بأ  المسيح هو ابن هللا الحي 
في هذا اليوم تحتفل الكنيسة باعتراف بطرس الرسول بأ  المسيح هو ابن هللا الحي فانه  

لما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تالميذه قائال : من يقول الناس أني أنا ابن 
سا  " فقالوا : قوم يوحنا المعمدا  ، وآخرو  إيليا وآخرو  إرميا أو واحد من األنبياء  اإلن

، قال لهم وأنتم من تقولو  أني أنا ، فأجاب سمعا  بطرس وقال : أنت هو المسيح ابن 
هللا الحي فأجاب يسوع وقال له : طوبى لك يا سمعا  بن يونا أ  لحما ودما لم يعلن لك  

السموات أنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي  لكن أبي الذي في 
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وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات وكل ما تحله على األرض  
 ي و  محلوال في السموات حينئذ أوصى تالميذه أ  ال يقولوا ألحد أنه يسوع المسيح " 

 ( 20 -  13:  16)مت 
 . آمين  لربنا المجد دائًما

 
كثيرو     -6  فاعلموا ا  الرب قد ميز تقيه الرب يسييمع عندما ادعوه.  -3  "  -(:6,3:  4مزمور العشييية )مز

 " يقولو  من يرينا خيرا ارفع علينا نور وجهك يا رب.
  ز وق اط  ل :

 [ ميم هم  ا اط/ ق 2[  اهم حكر  وجر ل ]1]= إعلموا أ  الرب قد جعل باره عجباً 
 اطاب إست  ب طذم، هل متس طذم وسط اط/ ق = يستجيب لي إذا ما صرخت إليهالرب 

 وسط اآلالث ظذا اطرسلح وساذم و  ن سا س ث وفاح طذم = قد إرتسم علينا نور وجهك يا رب
 

 -(:30-25:11متإنجيل العشية )
يت هذه عن  في ذلك الوقت اجاب يسوع و قال احمدك ايها االب رب السماء و االرض النك اخف  -25 " 

 الح ماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال. 
 نعم ايها االب ال  ه ذا صارت المسرة امامك.  -26 
كل شيء قد دفع الي من ابي و ليس احد يعرف االبن اال االب و ال احد يعرف االب اال االبن و من   -27 

 اراد االبن ا  يعلن له. 
 حمال و انا اريح م. تعالوا الي يا جميع المتعبين و الثقيلي اال  -28

 احملوا نيري علي م و تعلموا مني الني وديع و متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوس م. -29 
 "  ال  نيري هين و حملي خفيف -30 

 إي  ل اط  ل :
. وأعلنتها لَلطفال)حكر   ب هل(    أخفيت هذه عن الح ماء والفهماءءيذم فتل  وءن هللا معا هم حكر  يسدددددددددرع   

 وهو مقاح اط تل   تعالوا إلي  يا جميع المتعبين..ويسرع عا  سلا/   ايح اطت  هس  
 

 " هللويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب. -1 "  -:(1: 112مز)مزمور باكر 
  ز وق ب كا:

 ه/ ك تسبا  اطء    فتل  ف  اءس  ق اطم يويل  اطء يل  = سبحوا الرب أيها الفتيا 
 

  -(:16-13:10مرباكر )إنجيل 
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 و قدموا اليه اوالدا لكي يلمسهم و اما التالميذ فانتهروا الذين قدموهم.   -13 "
 فلما راى يسوع ذلك اغتاظ و قال لهم دعوا االوالد ياتو  الي و ال تمنعوهم ال  لمثل هؤالء ملكوت هللا.  -14 
 .الحق اقول لكم من ال يقبل ملكوت هللا مثل ولد فلن يدخله -15 
 " فاحتضنهم و وضع يديه عليهم و باركهم. -16 

 إي  ل ب كا:
لمثل هؤالء ملكوت  وء ل إن    وإحتضيييييينهمءيذم فتل  ف طا يث ه/  عا اءوالد  فلسدددددددددًو  /ع اطت      ا إيتذ قهم  

 .هللا
 

 -(:2:12-32:11عبالبولس )
 (40-32:11عب)
و ماذا اقول ايضا النه يعوزني الوقت ا  اخبرت عن جدعو  و باراق و شمشو  و يفتاح و داود    -32  " 

 و صموئيل و االنبياء. 
 الذين بااليما  قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود.  -33 
 زموا جيوش غرباء. اطفاوا قوة النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب ه -34 
 اخذت نساء امواتهن بقيامة و اخرو  عذبوا و لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. -35 
 و اخرو  تجربوا في هزء و جلد ثم في قيود ايضا و حبس.  -36 
 رجموا نشروا جربوا ماتوا قتال بالسيف طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازين م روبين مذلين.  -37 
 و هم لم ي ن العالم مستحقا لهم تائهين في براري و جبال و مغاير و شقوق االرض.   -38 
 فهؤالء كلهم مشهودا لهم بااليما  لم ينالوا الموعد.  -39 
 " يئا افضل لكي ال ي ملوا بدوننااذ سبق هللا فنظر لنا ش -40 
 (2-1:12عب)
لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل و الخطية المحيطة بنا   -1 "

 بسهولة و لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا.
ناظرين الى رئيس االيما  و م مله يسييييييوع الذي من اجل السييييييرور الموضييييييوع امامه احتمل الصييييييليب   -2 

 "  ين عرش هللا.مستهينا بالخزي فجلس في يم
 اط وطج:

 .الذين أخمدوا قوة النارعا مبا ل ان ر ن  وذ ا هوطج اطاسول  /ذم اطء    فتل  
 
 

   -(:19- 12:4بط1الكاثولي و  )
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 ايها االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة الجل امتحانكم كانه اصاب م امر غريب.  -12 " 
 بل كما اشتركتم في االم المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعال  مجده ايضا مبتهجين.   -13 
هتهم فيجدف عليه و  ا  عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ال  روح المجد و هللا يحل علي م اما من ج -14 

 اما من جهتكم فيمجد. 
 فال يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره.  -15 
 و لكن ا  كا  كمسيحي فال يخجل بل يمجد هللا من هذا القبيل.   -16 
 و  انجيل هللا. النه الوقت البتداء القضاء من بيت هللا فا  كا  اوال منا فما هي نهاية الذين ال يطيع  -17 
 و ا  كا  البار بالجهد يخلص فالفاجر و الخاطئ اين يظهرا .   -18 
 "  فاذا الذين يتالمو  بحسب مشيئة هللا فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير  -19 

 اط   وطلكون:
البلوى المحرقة التي تحدث  ال  تسيييييتغربوا من هؤال  اط تل    يوا صدددددددغ ق وء  سددددددد ا ط /ذم تأطروا، ط طك يسدددددددرع: ال

إذًا اآلالث ه  شددا    ع اطرسددلح )اطء    فتل  ظذا اطرسددلح  . بينكم.. بل كما إشييتركتم في أوجاع المسيييح إفرحوا
   ذم( وءيذ  شا    ا ث فاح طلرتأطم إذ  كت ف وجود اطرسلح   ه 

 
 -(:41-23:19أعاإلبركسيس )

 بب هذا الطريق.و حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بس  -23 " 
ال  انسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة الرطاميس كا  ي سب الصناع م سبا ليس   -24 

 بقليل. 
فجمعهم و الفعلة في مثل ذلك العمل و قال ايها الرجال انتم تعلمو  ا  سعتنا انما هي من هذه    -25 

 الصناعة.
بل من جميع اسيا تقريبا استمال و ازاغ بولس و انتم تنظرو  و تسمعو  انه ليس من افسس فقط   -26 

 هذا جمعا كثيرا قائال ا  التي تصنع بااليادي ليست الهة. 
فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ا  يحصل في اهانة بل ايضا هي ل ارطاميس االلهة العظيمة ا    -27 

 يحسب ال شيء و ا  سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسيا و المس ونة.
 فلما سمعوا امتالوا غضبا و طفقوا يصرخو  قائلين عظيمة هي ارطاميس االفسسيين.   -28 
مدينة كلها اضطرابا و اندفعوا بنفس واحدة الى المشهد خاطفين معهم غايوس و ارسترخس  فامتالت ال  -29 

 الم دونيين رفيقي بولس في السفر.
 و لما كا  بولس يريد ا  يدخل بين الشعب لم يدعه التالميذ.   -30 
 .و اناس من وجوه اسيا كانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبو  اليه ا  ال يسلم نفسه الى المشهد  -31 
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و كا  البعض يصرخو  بشيء و البعض بشيء اخر ال  المحفل كا  مضطربا و اكثرهم ال يدرو     -32 
 الي شيء كانوا قد اجتمعوا. 

 فاجتذبوا اس ندر من الجمع و كا  اليهود يدفعونه فاشار اس ندر بيده يريد ا  يحتج للشعب.   -33 
ين نحو مدة ساعتين عظيمة هي ارطاميس فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخ  -34 

 االفسسيين. 
ثم س ن الكاتب الجمع و قال ايها الرجال االفسسيو  من هو االنسا  الذي ال يعلم ا  مدينة    -35 

 االفسسيين متعبدة الرطاميس االلهة العظيمة و التمثال الذي هبط من زفس. 
 دئين و ال تفعلوا شيئا اقتحاما.فاذ كانت هذه االشياء ال تقاوم ينبغي ا  تكونوا ها  -36 
 النكم اتيتم بهذين الرجلين و هما ليسا سارقي هياكل و ال مجدفين على الهتكم.  -37 
فا  كا  ديمتريوس و الصناع الذين معه لهم دعوى على احد فانه تقام ايام للقضاء و يوجد والة   -38 

 فليرافعوا بعضهم بعضا.
 و ا  كنتم تطلبو  شيئا من جهة امور اخر فانه يقضى في محفل شرعي.   -39 
الننا في خطر ا  نحاكم من اجل فتنة هذا اليوم و ليس علة يم ننا من اجلها ا  نقدم حسابا عن هذا   -40 

 التجمع.
 "  و لما قال هذا صرف المحفل -41 

 انها سلج:
ءصد  هل ج االفسدسد  ا علس هوطج وقف ءه بسد ب مقط  لج إطذتذم  ف ط  طم دائرً  ه ئج ضد  هللا وضد  موالده  و ر  

مخر   وقة اءفسس  ا   ر   وقة اط  طم ض  اط /لس ، و  طك مخر   وقة ي اان اءتون فلم ترج اط تل  
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                 العشرو  من شهر بشنساليوم 

 نياحة القديس أمونيوس اإلنطاكي

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 العشيييية:مزمور  
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (6,5: 64مز)
 (47-42:24)مت

 (27,16,15: 36مز)
 (37-33:13)مر

 (23-4:3كو1)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (14-5:5بط1)
 (6:19-24:18)أع

 (28: 36مز)
 (12-1:16)لو

 
  -(:12-1:16لوإنجيل القداس )

 و قال ايضا لتالميذه كا  انسا  غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله. -1 "
 فدعاه و قال له ما هذا الذي اسمع عنك اعط حساب وكالتك النك ال تقدر ا  تكو  وكيال بعد. -2 
فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل ال  سيدي ياخذ مني الوكالة لست استطيع ا  انقب و استحي ا    -3 

 استعطي.
 قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. -4 
 دعا كل واحد من مديوني سيده و قال لالول كم عليك لسيدي. ف -5 
 فقال مئة بث زيت فقال خذ ص ك و اجلس عاجال و اكتب خمسين.  -6 
 ثم قال الخر و انت كم عليك فقال مئة كر قمح فقال له خذ ص ك و اكتب ثمانين. -7 
 ابناء النور في جيلهم. فمدح السيد وكيل الظلم اذ بح مة فعل ال  ابناء هذا الدهر اح م من  -8 
 و انا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال االبدية.  -9 
 االمين في القليل امين ايضا في الكثير و الظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير.  -10 
 فا  لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق.   -11 
 "  و ا  لم تكونوا امناء في ما هو للغير فمن يعطي م ما هو لكم -12 

هو  ءدل و  دل اطظلم  وهد ا اني  دل ُ مام طرا طده يظاة  سددددددددددددددتم للد  ف ذد  حكرد   فذؤال   لذم قهبد ن    إي  دل اطمد ار:
ب ن طذم حكر   تا وا اط  طم وتا وا اطا  ث واط ددددددددااب واطزواج طل ددددددددتاوا يصدددددددد بً  معظم ف  اءه     و  ل اطظلم واطاه
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اط/ظاة اطرسددددددددددددددتم للد  طا وق  و  دل اطظلم يظا ب د  نوال اطو  ط  ع/ده  واطااهب يظا ط/ذد    اطالد ة حتردً  ويذد     ل 
 شئ فب ً  ل شئ وذهب طل اي  وطم    ا ف  اطرت   اطوءتل  اطزائل  

 
بالح م، ناموس هللا فى  فم الصييييييييديق يتلو الح مة، ولسييييييييانه ينطق    "  -(:28:  36مزمور إنجيل القداس )مز

 " قلبه، وال تتعرقل خطواته. هلليلويا
  ز وق اطم ار:

[ ب ضدددذم حوقب ه/سددد   نايل ي  2[ تا ذم طل  طم   ن فله حكر  اط/ظاة اطرسدددتم لل  ]1]=  فم الصييديق يتلو الح مة
ولسييانه ينطق   مقدن من  سدددماوا اطم  ج، و/اكر  مءواطذم ت ه  اط/سددد   و /ذم  ا تاوطا طم  سددد ي و// ج اطر /س

هد ا يد ل علس اطرابد  اط   اة اطت  هلل ف  ءلوب هؤال  اطاهبد ن، فرا  ا /   ا ا  = بيالِحَ م. نياموس هللا في قلبيه
(  وهد ا عردل اطاوح اطمد ر ف  اط ذد  اط د يد ،  كتدب اط/د  ور علس اطملدب واءذهد ن بدأن  را  23:14وصدددددددددددددد  د  )يو

(  7:1ت 2اطاوح اطم ر هو قوح اط/صح )=  عرقل خطواتهوال تت(   13-10:8(+ عب 34-31:31اطملب  اب  )إق
 و ا هو  رلو   ا اطاوح  رلو   اب  واطاوح ياش ه 

 
 بشنس 20   -السنكسار:

 نياحة األنبا أمونيوس المتوحد األنطاكى " 
م تنيح القديس أنبا أمونيوس . ولد هذا  357للشهداء الموافقة لسنة  73في مثل هذا اليوم من سنة  

م بجوار مريوط وهو كزميله أنطونيوس كا  من أسرة مسيحية تقية غنية وفقد أبويه   294القديس في سنة 
ة والقداسة غير أ   وهو في سن الحداثة فبات تحت وصاية عمه وكانت كل آماله متجهة إلى عيشة البتولي

عمه خطب له فتاة غنية على غير أرادته ولما لم ي ن في قدرته مخالفة أمر عمه ، أخذ في مخاطبة خطيبته  
باألقوال الروحية وقد استطاع بسيرته المقدسة أ  يؤثر عليها تأثيرا حسنا فحبب إليها عيشة الطهارة وغرس 

عريس الحقيقي يسوع المسيح ومن ثم اتفق االثنا  على في قلبها الميل إلى تكريس النفس لتكو  عروسا لل
 أ  يقبال عقد زواجهما وهما مصمما  على أ  يعيشا معا كأخ وأخت . 

وقد لبثا على هذه الحال مدة طويلة وهما يحافظا  على شروط العفة واألمانة حتى مرت سبع عشرة سنة على 
ى هذا القديس في حلم أ  القديس أنطونيوس يدعوه إلى زواجهما وبعدها انتقلت الزوجة إلى الدار األبدية فرأ

لبس أس يم الرهبنة ولما استيقظ من النوم نهض وذهب إلى حيث يقيم القديس إيسيذورس الذي ألبسه 
 االس يم المقدس وأقام عنده مدة من الزمن ثم قصد بعد ذلك جبل تونه حيث يقيم القديس أنطونيوس .  

القديس أنطونيوس مدة وتتلمذ له ودرس على يديه قوانين الرهبنة المقدسة ثم وقد أقام القديس أمونيوس عند 
بني له مغارة في تونه الجبل . وهناك أجهد نفسه بعبادات كثيرة فحسده الشيطا  وأتاه في ش ل راهبة وقرع  

 بابه . فلما فتح له وطلب منه أ  يصليا معا تحول الشيطا  إلى لهيب نار . ثم مضى وس ن في امرأة
وأغراها على ايقاع القديس في الخطية . فلبست أفخر ثيابها وأتت إليه نحو الغروب وبدأت تقرع باب مغارته  
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قائلة : أنني امرأة غريبة وقد ضللت الطريق وأمسي على الوقت فال تدعني خارجا لئال يأكلني وحش وتكو   
، أخذ يعظها ويخيفها من عذاب  أنت المطالب بدمي . فلما فتح لها وعرف م يدة الشيطا  الذي أرسلها

الجحيم المعد للخطاة ويذكر لها الغبطة المعدة للصديقين . ففتح الرب قلبها وفهمت قوله وخرت عند قدميه  
باكية وسألته أ  يقبلها ويساعدها على خالص نفسها ثم نزعت عنها ثيابها فألبسها ثوبا من شعر وقص  

لة فسارت فيه سيرا حميدا حتى فاقت القديسين ، بصومها شعرها وسماها الساذج ثم علمها طريق الفضي
 الكثير وصالتها المتوالية . 

ثم عاد الشيطا  فدبر حيلة أخرى وذلك أنه لبس زي راهب وصار يتردد على األديرة ويقول للرهبا  وهو باك :  
أ  األنبا أمونيوس الناسك قد تزوج بامرأة ويحتفظ بها في المغارة فجلب بعمله هذا الفضيحة لكم واإلهانة  

أخذ معه األنبا يوساب واألنبا نوهي وأتوا إلى  لالس يم المقدس فلما سمع بذلك األنبا أبوللو المتشبه بالمالئكة
جبل تونة وقصدوا مغارة األنبا أمونيوس . فلما قرعوا باب المغارة وفتحت لهم تحققوا األمر . فلما دخلوا صلوا 

كالعادة ثم جلسوا يتحدثو  في عظائم هللا إلى آخر النهار فقال لهم األنبا أمونيوس : هلموا لنري الساذج 
لنا قليال من الخبز . فلما خرجوا إليها وجدوها واقفة تصلي وسط اللهيب وهو شديد التوهج ويداها  ألنها تخبز

مبسوطتا  فتعجبوا من ذلك ومجدوا هللا . وبعد أ  أكلوا من الخبز وشربوا انفرد كل واحد لينام . فعرف مالك  
 إلى هنا لكي يحضروا نياحها .   الرب األنبا أبوللو بقضية الساذج مع األنبا أمونيوس وأ  الرب أرسلهم

وقد تم قول المالك إذ أنها نحو السيياعة الثالثة ليال اعترتها حمي شييديدة فسييجدت للرب وأسييلمت روحها بيده  
سيييييينة لم ترفع    18فكفنوها وبعد الصييييييالة دفنوها . ثم عرفهم األنبا أمونيوس بفضييييييائلها . وأنها أقامت عنده 

ها خبزا وملحا . وبعد ذلك أوفده القديس أنطونيوس إلى وادي النطرو  وجهها إلى فوق لتري وجهه وكا  طعام
ليؤسييس أديرة هناك فتبعه جمهور من المؤمنين فنظم لهم أحوال معيشييتهم واسييتمر يسييوسييهم بالفضيييلة وبعد 

 " قليل تنيح هذا األب القديس صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 . ن رافقوا األمير إقالديوس الشهيدإستشهاد الجنود الستة الذي" 

 " في مثل هذا اليوم إستشهاد الجنود الستة الذين رافقوا األمير إقالديوس الشهيد . ولربنا المجد دائًما . آمين
 نياحة القديس أمونيوس اإلنطاكي.

سدد/   م تاهب  18وه ا اطم  ج إخت ق من  عل  حل ة اط توطل   ونوجه عره ب طموة فأء/ع نوجته من  عل ددوا هتوط  ا   
 وح ق/ه اط لا ن  ء اًا:

 مت ه ف  شكل قاهب  وطر  صلس   ذ  تاول اط لا ن إطس طذ ب ي ق   1
تذ  ووعظذ  فبك  وحوطذ  دخل ف  ا امة ذه   تسدت/   به حتس ي خلذ   غ قته خوفً   ا اطوحوح ف اح  ك     2

طم  سد  ع شد    ه سد/ ا فأشد ً ع/ه اط دلا ن ميه يؤو  ا امة، وطر  ذه وا إطله قموا اطرامة تصدلس وسدط اطلذ ب 
 وهو ش ي  اطتوهج و  ت  ف  ي ج اط وث، وح  ذم عا يسكذ  اط  ي  
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 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 نياحة القديس األنبا بوال الطموهي.  بة با7
 نياحة القديس زكريا الراهب.  بابه 13
 نياحة القديسين أبللو وأبيب: ويقال أبللو المتشبه بالمالئكة واألنبا أبيب العابد المجاهد.  بابه 25
 نياحة القديس هدرا األسواني )أسقف مدينة أسوا (  كيهك12

 نياحة القديس م سيموس شقيق دوماديوس والقديس أرشليدس. طوبه 14
 بؤونه(16طوبه( مع قراءات )17رة م سيموس ودوماديوس تجدها في )سي

 نياحة القديس بطرس العابد.  طوبه 25
 نياحة القديس يعقوب الراهب أمشير 3
 نياحة القديس جالسيوس.  أمشير 12
 نقل أعضاء القديس مرتينيانوس الراهب من أثينا إلى إنطاكية  أمشير 19
 نياحة القديس كونن وكا  وثنياً  برمهات 9
 نياحة القديس سلوانس الراهب.  برموده 1
 نياحة األنبا إيساك تلميذ األنبا أبلوس برموده 10
 شهادة القديسين السبعة النساك بجبل تونة.  بؤونه 29
 
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس األنبا بوال الطموهي  بابة 7

في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا بوال الذي من طموه . وألنه كا  يميل منذ حداثته إلى 
العزلة واالنفراد فقد قصد جبل أنصنا وس ن به وأقام معه هناك تلميذه حزقيال ، هذا الذي  

شهد بفضائله . ومن ذلك أنه من فرط محبته للسيد المسيح له المجد ، أضنى جسده بالزهد  
واألصوام والصلوات الكثيرة التي تفوق طاقة البشر حتى استحق أ  يظهر له   والتقشف

المسيح ويطوبة على سلوكه في هذه الحياة الدنيا مسلك الكاملين الذين جاهدوا ضد الجسد  
والعالم والشيطا  حتى تغلبوا عليهم . فقال له األنبا بوال "كل هذا بعنايتك يا خالق البشر 

 حن الخطاة غير المستحقين" . فعزاه الرب يسوع وقواه .  وفاديه ، بموتك عنا ن
ولما مضى أبونا القديس بيشوي إلى جبل أنصنا ، اجتمع به القديس األنبا بوال . وقال السيد  

المسيح ألنبا بوال "إ  جسدك سي و  مع جسد صفيي بيشوي . وقد تم له ذلك إذ أنه لما 
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يشوي ولما أرادوا نقل جسد القديس األنبا  تنيح األنبا بوال وضع جسده مع جسد األنبا ب
بيشوي إلى برية القديس مقاريوس بشيهيت حملوا جسده إلى مركب وتركوا جسد األنبا بوال ،  
فلم تبرح المركب م انها حتى أحضروا جسد األنبا بوال ووضعوه بجواره . وأتوا بهما إلى جبل 

ة شيهيت ، وضعوهما في صندوق  شيهيت .ولما وصلوا إلى دير القديس األنبا بيشوي ببري
واحد مع بعضهما دأخل كنيسة األنبا بيشوي ، وما زاال يرقدا  معا دأخل مقصورة جميلة  

 تظهر منها بعض المعجزات واألشفية . بركة صلواتهما وشفاعاتهما تكو  معنا أمين .
 نياحة القديس زكريا الراهب بن قاريوس  بابه 13

 تذكار نياحة القديس زكريا الراهب بن قاريوس .  
كا  أبوه يدعى قاريوس وكا  متزوًجا ، غير أنه اشتاق إلى الرهبنة وكاشف زوجته بما في  
فكره فوافقته على ذلك . وكا  له ابن وبنت فتركهما عند أمهما وقصد برية شيهيت وترهب  

 عند شيخ قديس هناك . 
البالد ، فأخذت المرأة ولديها وذهبت إلى البرية حيث كا  ثم بعد قليل حدث غالء شديد في 

 أبوهما قاريوس ، وش ت له ما تقاسيه من الغالء وسلمته ولديه .
أما هو فقال لها: "إ  هللا قد قسم بيننا فخذي أنت البنت واتركي لي الولد" . فأخذت البنت 

أوا عنه أنه سي و  راهًبا وانصرفت وأخذ هو الصبي وأتى به إلى الشيوخ ، فصلوا عليه وتنب
 كاماًل.

تربى زكريا في البرية تربية صالحة ، وتقدم في كل فضيلة . ولحسن طلعته وجمال صورته  
صار تذمر في اإلسقيط بسببه ، إذ قالوا: "كيف ي و  صبي مثل هذا في البرية بين 

ُيعلم أحًدا ،  الرهبا ؟" فلما سمع القديس زكريا بهذا ذهب إلى بحيرة النطرو  ومن غير أ  
وخلع ثيابه ونزل في البركة وانغمس فيها عدة ساعات فتحول لو  جسمه إلى السواد وصار  
كالمجذوم ، ثم صعد من الماء ولبس ثيابه وأتى إلى أبيه ، فلم يعرفه إال بعد أ  تفرس فيه  

 جيًدا ، ولما سأله عن الذي غير منظره أعلمه بما عمل .
يه إلى الكنيسة ليتناول األسرار المقدسة ، فكشف هللا للقديس لما كا  يوم األحد مضى مع أب

إيسيذورس قس اإلسقيط ما صنعه القديس زكريا ، فتعجب وقال للرهبا : "إ  زكريا تقدم في  
 األحد الماضي كإنساٍ  ، أما اآل  فقد صار مالًكا" . 

  أباه قال عنه:  حاز هذا القديس جميع الفضائل وخصوًصا التواضع ، فكا  فيه كاماًلحتى أ
 "إنني تحملت تعًبا كثيًرا في الجهاد ولكنني لم أصل إلى رتبة ابني زكريا" . 
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أقام هذا القديس مجاهًدا وناسً ا خمًسا وأربعين سنة ، ودخل إلى البرية وهو ابن سبع سنين  
د ، فكانت أيام حياته اثنتين وخمسين سنة ، ثم تنيح بسالم . صلواته تكو  معنا ولربنا المج

 دائًما إبديا آمين . 
 نياحة القديس أبيب صديق القديس أبوللو بابه 25

في مثل هذا اليوم تنيح القديسا  البارا  األنبا أبوللو المتشبه بالمالئكة ، واألنبا أبيب العابد 
المجاهد . وقد ولد األنبا أبوللو في مدينة أخميم واسم أبيه أماني وأمه إيسي . وكانا كالهما 

ام هللا ، سائرين في طرقه ، محبين للغرباء والقديسين ، ولم ي ن لهما ولد . وفي  بارين أم
إحدى الليالي رأت أمه في حلم كأ  إنسانا نورانيا ، ومعه شجرة قد غرسها في منزلها ،  
فكبرت وأثمرت . فقال لها "من يأكل من هذه الثمرة يحيا إلى األبد . فأكلت منها فوجدتها 

الت ترى أي و  لي ثمرة ؟ ولما استيقظت من النوم أعلمت زوجها بما رأت حلوة المذاق" . فق
. فعرفها انه هو ايضا قد رأى هذا الرؤيا عينها . فمجدا هللا كثيرا ، وزادا في برهما ونس هما 
، وكا  طعامهما خبزا وملحا ، وكانا يصوما  يومين يومين ، وبعد أيام حبلت فكانت تصلي  

ال ، فأسمياه أبوللو وزادا في برهما اكثر . ولما نشا الصبي وتعلم كثيرا إلى إ  ولدت طف
العلوم الالهوتية اشتاق إلى الرهبنة . ولم يزل يزداد عنده هذا الشوق حتى اجتمع بصديق  
له يدعى أبيب . فذهبا معا إلى بعض األديرة وترهبا هناك . وكانا يمارسا  نس يات كثيرة ، 

وقد تنيح القديس أنبا أبيب في الخامس والعشرو  من بابه   وسارا سيرة حسنة مرضية هلل .
. أما القديس أبوللو فقد مضى إلى جبل ابلوج ، واجتمعت حوله جماعة كثيرة ، وكا  يعلمهم  
خوف هللا والعبادة الحسنة . وفي بعض األيام كانوا يحتفلو  بتذكار القديس أنبا أبيب ، ليتم  

ذكر ابدي ، وذكر الصديق للبركة" . وعاش أنبا أبوللو  قول الكتاب المقدس "الصديق ي و  ل
بعد ذلك سنوات كثيرة وصار له عدة أديرة وأخوة كثيرين . وكا  في زما  القديس مقاريوس  

الكبير الذي لما سمع به فرح ، وكتب له رسالة يعزيه هو واألخوة ، ويثبتهم على العمل 
للو بالروح ، وكا  حوله جماعة كثيرة بطاعة هللا وفيما هو ي تب الرسالة عرف أنبا أبو 

يتحدثو  ب الم هللا . فقال لهم "اصمتوا يا أخوة . هوذا العظيم أبو مقار قد كتب لنا رسالة 
مملوءة عزاء وتعليما روحانيا" . ولما وصل األخ ومعه الرسالة ، تلقوه فرحين ثم قراؤها 

ديس آموني وشاهد القديسة  فتعزت قلوبهم . وهذا القديس أبوللو هو الذي مضى إلى الق
التي وقفت وسط اللهيب ولم تحترق . ولما أراد السيد المسيح إ  يريحه من أتعاب هذا 

 العالم تنيح بسالم . صالته تكو  معنا آمين . 
 تكريس كنيسة الشهيد يوليوس االقفهصي كاتب سير الشهداء
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اإلقفهصي ، وقد إستشهد هذا في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس يوليوس 
القديس بطوة وذلك بعد هالك دقلديانوس وتملك قسطنطين قبل إ  يعتمد بمدة يسيرة ، فلما 

اعتمد وانتشرت المملكة المسيحية ، وبنيت الكنائس على أسماء الشهداء الذين قتلهم 
هو   الملوك الوثنيو  ، سمع الملك قسطنطين بخبر القديس يوليوس ، وكيف أقامه هللا 

وغلمانه لالهتمام بأجساد الشهداء ، حيث كا  يحمل أجسادهم وي فنهم وي تب سيرهم ، 
وكيف إستشهد أخيرا . وقد امتدح الملك سيرة هذا القديس وطوب فعله وأرسل أمواال إلى  

ديار مصر ، وأمر إ  تبني له كنيسة باإلس ندرية ، فبنيت ونقل جسده إليها وكرسها االب 
روس وبعض األساقفة ، ورتب لها عيدا في هذا اليوم . شفاعته تكو  معنا  البطريرك ألس ند

 ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .
 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل  كيهك12

فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل ميخائيل الشفيع 
 ه تكو  معنا . آمين . فى جنس البشر . شفاعت

 نياحة القديس هدرا األسواني 
في مثل هذا اليوم تنيح األب العظيم األنبا هدرا أسقف مدينة أسوا  ، وقد ولد من أبوين 

مسيحيين ، فربياه وعلماه مخافة الرب منذ صغره ، ولما بلغ ثماني عشرة سنة أحب والداه  
المرض ، حتى إذا كا  صباح ذلك اليوم ،  إ  يزوجاه من إحدى قريباته ، ولكنه امتنع بحجة 

ذهب إلى الكنيسة مب را ، وصلى مع الجماعة وطلب من السيد المسيح إ  يسمعه من أقوال  
الكتب المقدسة ما يتفق وما في قلبه ، فسمع ما استراح إليه ، ولما خرج من الكنسية رأى 

يحدث نفسه قائال " اسمع يا ميتا محموال ذاهبين به إلى المقبرة ، فسار مع المشيعين وكا  
هدرا ، ليس هذا الذي قد مات ، ولكنك أنت الذي قد مت عن هذا العالم الزائل " ، ولما 

وصلوا ودفنوا الميت ، لم يعد إلى بيته بل التحق بالدير وأقام مع الرهبا  ، ولما سمع أقاربه 
، كما تؤلم قلب خطيبتك ،  وأصدقاؤه أتوا إليه وقالوا له " انك بعملك هذا تجلب علينا الحز  

وأنت تستطيع إ  تعبد هللا في أي م ا  شئت " وإذ لم يفلحوا في إرجاعه عن رأيه عادوا 
والحز  يمال قلوبهم على فراقه ، أما هو فقد اندفع في عبادة حارة ، ونسك عظيم وصوم  

مذ له ، دائم ، وصلوات متواترة ، ومطانيات عديدة . وكا  في أيام القديس بيمين ، فتتل
وكا  يسترشد بتعاليمه وقدرته الصالحة ، وبعد ذلك بثماني سنوات طلب إ  ينفرد في البرية  
، وإذ سمحوا له ، انطلق حتى عثر على مغارة فس ن فيها ، وطلب من القديس بيمين إ  

يطلع على سيرة القديس العظيم أنبا أنطونيوس أب الرهبا  ليتعلم منها قتال العدو الشرير ، 
ث هناك أياما كثيرة يجاهد ضد إبليس وجنوده ، وكا  الشيطا  يجربه كثيرا ، فمن ذلك وم 
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انه ظهر له وبيده سيف مسلول يريد قطع يديه ، فصرخ القديس إلى الرب ، فغاب عنه  
الشيطا  في الحال ، وفي أحد األيام خرج من مغارته ، ولما عاد وجد تنينا عظيما دأخلها ،  

" يا ربي وسيدي إ  كانت هذه إرادتك إ  اس ن مع هذا الوحش فلتكن  فصلى إلى الرب قائال
، ثم تطلع إلى التنين فوجده مقطعا إلى ثالثة أجزاء . وكا  في حرب دائمة مع الشياطين ، 
ال ينام الليل وال يستقر بالنهار ، وكا  الرب يخلصه منها ، وأخيرا حبس نفسه في قاليته ، 

والمصابين باألرواح النجسة ، فيصلي على زيت ويدهنهم به  وكانوا يأتو  إليه بالمرضى  
فيبرأو  في الحال ، وكانت األرواح النجسة تصرخ قائلة " وياله منك يا هدرا ، أحرقتنا 

صلواتك وطردتنا من البراري" ، ومرة أتى إليه رهبا  من الشام وسألوه عن مسائل غامضة  
بوا بعلمه قائلين " لقد طفنا جباال وأديرة كثيرة في الكتب المقدسة ، ففسر لهم معانيها ، فاعج

، وزرنا معلمين وفالسفة ، فمل نجد من يفسر لنا هذه المسائل كما يفسرها لنا هذا القديس 
" ، ولما تنيح أسقف مدينة أسوا  ذهب بعض من شعبها إلى الدير ، وهناك اجتمعوا 

على القديس هدرا ، فذهبوا إليه بالرهبا  الذين حضروا من الشام ، وهؤالء قد اثنوا لهم 
وأخذوه رغما عنه وسافروا إلى اإلس ندرية ورسمه لهم األنبا ثاؤفيلس بابا اإلس ندرية أسقفا  
عليهم ، وما إ  جلس على كرسيه حتى ع ف على وعظ شعبه وتعليمه طرق الحياة ، وقد 

 و  معنا ، آمين . صنع آيات كثيرة ، وكمل حياته بسيرة حسنة ، ثم تنيح بسالم . صالته تك 
 نياحة القديس يوحنا المعترف 

 في مثل هذا اليوم . تذكار نياحة القديس يوحنا المعترف . صالته تكو  معنا آمين .
 إنعقاد مجمع برومية على نوباطس القس 

م . اجتمع برومية مجمع مقدس . وذلك في أول سنة من   249في مثل هذا اليوم من سنة  
بطريركية قرنيليوس بابا رومية ، وديونوسيوس بابا اإلس ندرية ،  ملك داكيوس الوثني ، وفي 

وفالبيانوس بطريرك أنطاكية ، وجرمانوس أسقف بيت المقدس ، وذلك لمحاكمة نوباطس 
القس الذي قال " إ  الذي أنكر اإليما  وقت االضطهاد ، ال يقبل إذا تاب . وإ  الذي يقع  

ه االب قرنيليوس عن ذلك ، فلم ينته . فجمع مجمعا في الزنا ال تقبل له توبة ايضا " . فنها
من ستين أسقفا وثمانية عشر قسا وشماسا من علماء رومية ، وناظروه في هذا القول . 

فاحتج بقول بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين " ال  الذين استنيروا مرة وذاقوا 
لمة هللا الصالحة وقوات الدهر الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس . وذاقوا ك

األتي وسقطوا ال يم ن تجديدهم ايضا للتوبة إذ هم يصلبو  ألنفسهم ابن هللا ثانية  
ويشهرونه " فرد عليه اآلباء موضحين له إ  الرسول لم يقل هذا عمن يتوب . بل عمن 

الرسول   يقصد إ  يعتمد كلما أخطاء . ال  المعمودية إنما تكو  دفعة واحدة . ولهذا اتبع
القول بقوله " إذ هم يصلبو  ألنفسهم ابن هللا مرة ثانية ويشهرونه " . فاضح بهذا انه لما 
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كا  الصلب قد حدث مرة واحدة ، ه ذا تكو  المعمودية مرة واحدة . أما التوبة فبابها مفتوح  
لنبي  لكل تائب ، وإال في و  كل من سقط في الكفر أو الخطية غير مقبول ولو تاب . فداود ا

إذ  لم تقبل توبته ، و بطرس لما جحد لم تقبل ايضا توبته ، وعلي ذلك ي و  باطال حلول 
الروح المعزي عليه ، وباطال ايضا تقليده رعاية خرافه ، وتكو  معمودية كل من اعتمد من  
يده باطلة ، وباإلجمال ي و  الكل على حسب رأيك قد هلكوا ، وفي هذا منتهى الجهل . هذا 

المسيح لم يأت إلى العالم إال ليخلص الخطاة ويقتادهم إلى التوبة ، بدليل قوله "إ  لم  والسيد
تتوبوا فجميع م كذلك تهلكو  " فأرجع عن هذا الرأى النجس وتب عنه ، و ال تكن عدوا هلل 
ولنفسك ولإلنسانية ، وإذ لم يرجع نوباطس عن رأيه نفاه المجمع وحرمه هو وكل من يقول  

 ة هؤالء القديسين تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . بقوله . صال
 نياحة القديس أرشليدس الراهب المجاهد طوبه 14

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أرشليدس . وقد ولد هذا المجاهد بمدينة رومية ، واسم والده  
وصاياه . مات والده وهو  يوحنا وأمه سنكالتي ي ، وكانا بارين أمام هللا ، سالكين بحسب 

ابن اثنتي عشرة سنة ، ولما أرادت أمه ا  تزوجه لم يقبل فأشارت عليه ا  يمضي إلى  
الملك ليأخذ وظيفة أبيه ، وأرسلت معه غآلمين بهدية عظيمة ليقدمها إلى الملك . فلما 
شب سافروا هاج البحر عليهم برياح شديدة فانكسرت السفينة ، فتعلق القديس بقطعة من خ

السفينة ونجا من الغرق بعناية هللا . ولما صعد إلى البر وجد جثة إنسا  قد قذفها الموج ،  
فتذكر مآل الناس وزوال العالم ، وحدث نفسه قائال : ما لي وهذا العالم الزائل . وماذا اربح  
عندما أموت وأصير ترابا . ثم نهض وصلى إلى السيد المسيح ا  يهديه إلى الطريق القويم 

، ثم جد في السير إلى ا  وصل دير القديس رومانوس ، فقدم للرئيس ما بقي لديه من  
المال . وأقام هناك سالكا حياة التقشف والزهد في المأكل والملبس ، حتى بلغ درجة الكمال ، 
ومنحه الرب نعمة شفاء المرضي . ثم قطع عهدا على نفسه ا  ال يري وجه امرأة مطلقا . 

عن والدته ، ولم تعلم من أمره شيئا ، ظنت انه مات ، فحزنت عليه كثيرا ،  ولما طال غيابه 
ثم بنت فندقا للفقراء والغرباء ، وأقامت في حجرة منه . وسمعت ذات يوم اثنين من التجار 
يتحدثا  بخبر ابنها أرشليدس وقداسته ونس ه ونعمة هللا التي عليه ، ولما تقصت منهما  

فنهضت مسرعة إلى ذلك الدير . ولما وصلت أرسلت إلى القديس الخبر تأكدت انه ولدها ، 
تخبره بوصولها ، فأجابها قائال : انه قطع عهدا مع هللا ا  ال يبصر امرأة مطلقا . فكررت  
الطلب وهددته بأنه إذا لم يسمح لها برؤيته ، مضت إلى البرية لتأكلها الوحوش . ولما 

  ينكث عهده ، صلى طالبا من السيد المسيح ا  عرف أنها ال تتركه ، كما انه ال يقدر ا
يأخذ نفسه . ثم قال للبواب دعها تدخل ، وكا  هللا قد أجاب طلبه ، إذ ا  أمه لما دخلت 
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وجدته قد اسلم الروح ، فصرخت باكية وطلبت إلى هللا ا  يأخذ نفسها ايضا ، فاستجاب هللا 
صوتا من جسده يقول : اتركوا جسدي طلبتها . ولما قصدوا ا  يفرقوا بين جسديهما سمعوا 

مع جسد والدتي ، ألنني لم أطيب قلبها با  تراني . فوضعوا االثنين في قبر واحد . وقد  
 شرف هللا هذا القديس بعمل آيات كثيرة . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 إستشهاد القديسة مهراتي 
قديسة مهراتي ولدت هذه القديسة في طموه من أبوين في مثل هذا اليوم أيضا إستشهدت ال

مسيحيين تقيين . كا  والدها كاهنا وقد اعطاه هللا هذه األبنة أسماها مهراتي فرباها على  
اآلداب المسيحية ولما كفر دقلديانوس باإليما  مضت هذه القديسة لتعلن إيمانها المسيحي  

وقفت أمام الوالي كلكيانوس فنظرها صغيرة  ولم تعلم أباها أو أمها .ولما وصلت إلى أنصنا
السن فأهملها فرفعت صوتها وأعلنت أنها تؤمن بالسيد المسيح فتعجب الوالي وحأول أ  

يثنيها عن عزمها ولكنها تمس ت بأيمانها فأمر بتعذيبها بالهنبازين ثم وضعوها على كرسي  
ن صغر سنها وجسمها  من الحدي وتحته نار وبمعونة هللا صبرت على العذاب بالرغم م

النحيل . وبعد أ  فشل الوالي في تعذيبها أمر بحبسها في مغارة مملوءة بالحيات والعقارب 
ففاضت روحها ونالت إكليل الشهادة وأغلقوا عليها ذلك الم ا  ولما سمع أبواها حضرا مع  

كة  جمع كثير من أهل المدينة وكفنوها ونقلوها إلى طموه حيث بنيت كنيسة فوقها ، بر 
 صلواتها فلتكن معنا آمين . 

 نياحة القديس م سيموس أخي دوماديوس 
في مثل هذا اليوم تنيح القديس م سيموس أخي القديس دوماديوس ولدي والندنيانوس ملك  

 الروم . 
شابا  صغيرا السن أدركا غنى الملكوت وعشقا شخص السيد المسيح ، فتركا عظمة الُملك  

 عمدا إلى س نى البراري والقفار . والجاه ووفرة الغنى والكرامة و 
ل القفر إلى فردوس ، وسلكا بسيرة مالئكية أدهشت القديس  انفتاح قلبيهما على السماء حوَّ
مقاريوس الذي كا  يستصحب بعض زائريه إلى مغارتهما ، ويقول لهم: "هلموا نعاين م ا  

 شهادة الغرباء الصغار" . كا  يحسبهما شهيدين بدو  سفك دم .
 هما نشأت

(  375- 364كا  هذا  القديسا  أخوين ، وكا  أبوهما فالنتيانوس القيصر الروماني )
 رجاًلخائف الرب وناصًرا للمسيحية ، ربَّى ولديه وأختهما الصغيرة في مخافة الرب . 

لما كبر م سيموس و دوماديوس اشتاقا إلى حياة الرهبنة . فطلبا من أبيهما أ  يسمح لهما  
ة نيقية لُيصليا في م ا  اجتماع المجمع المقدس المس وني األول الذي بالذهاب إلى مدين

م . فرح أبوهما وأرسل معهما حاشية من الجند والخدم كعادة أوالد الملوك . 325انعقد سنة 
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ولما وصال أمرا الجند أ  يرجعوا إلى أبيهما ويقولوا له أنهما يريدا  أ  يم ثا هناك أياًما . ثم 
حد الرهبا  القديسين ُيدعى حنا فشجعهما ، ولما طلبا أ  يبقيا معه اعتذر  كشفا أفكارهما أل

خوًفا من أبيهما وأوصاهما بالسفر إلى سوريا ليتتلمذا على يدي  القديس المتوحد األنبا  
 أغابيوس وهو طرسوسي من كيلي ية ، وكا  ذا شهرة كبيرة .

 رهبنتهما
س يم الرهبنة . ولما قرب زما  نياحته سأاله توجها إلى األنبا أغابيوس فقبلهما وألبسهما إ

ماذا يفعال  بعده . أما هو فقال لهما: "رأيت نفسي في هذه الليلة واقًفا علي صخرة جنوب  
مس ننا ، ورأيت راهًبا واقًفا أمامي وعلي رأسه غطاء عليه صلبا  . وكا  في يده عصا من 

م علي  ، وقال لي: "هل تعرفني؟"  جريد وصليب . لما رأيته خفت ، ولكنه اقترب مني وسل  
قفلت له: "ال يا أبي القديس" . قال لي: "أنا مقاريوس المصري أتيت ألدعو أوالدك آلخذهم 

إلى مصر" . فقلت له: "أال تأخذني معهم أيًضا يا أبي؟" فقال لي: "ال ، ولكني أعلمك أنك بعد 
وراء ولديه ليأخذهما إلى ثالثة أيام ستتنيح وتذهب إلى السيد . وسيرسل الملك ُرسال 

القسطنطينية ، فاحذر ذلك وًمرهما أ  ينزال إلى مصر ليس نا بالقرب مني . أل  السيد قد  
عينهما لي أوالًدا ، وها أنا قلت لك" . ولما قال ذلك اختفي عنِي" . ثم قال لهما: "إنني كنت  

نياحتي امضيا إليه اشتهي أ  أنظر هذا القديس بالجسد ولكنني قد رأيته بالروح ، فبعد 
 بسالم" .

أنعم هللا عليهما بنعمة شفاء المرضى ، وشاع ذكرهما في تلك البالد خصوًصا بين التجار  
والمسافرين ، وتعل ما صناعة قلوع المراكب فكانا يقتاتا  بثمن ما يبيعانه ويتصدقا  على  

 الفقراء والمساكين بما يفضل عنهما . 
 بالقديسين  لقاء والدتهما واألميرة أختهما

في إحدى المرات كا  نائب الملك في الميناء مع الجند يفتش السفن الداخلة ، فالحظ اسمي   
يسين على إحدى السفن . استفسر من صاحب المركب عن سبب ذلك . فقال له: "هذا   القد 

كا لكي ُينج ي هللا تجارتي" . ثم بي ن له  اسما  ألخوين راهبين كتبُتهما على قلع مركبي تَبرُّ
َِ بعد ، فعرفهما ، وأخذ الرجل  أوصافهم ا بقوله أ  أحدهما قد تكاملت لحيته واآلخر لم يلتِح

وأحضره أمام الملك ثيؤدوسيوس الذي كا  رئيسا لجنود الملك فالنتينوس ، وتعين ملًكا بعد 
 وفاته . 

قدم الملك ثالث قطع ذهبية لكل بحار . وصرفهم بسالم . ثم أرسل مندوًبا من قبله اسمه  
وس إلى سوريا ليتأكد من الخبر قبل إذاعته في القصر . وبعد بضعة أيام عاد ماركيل

المندوب مؤكًدا الخبر ، وكا  فرح عظيم في القصر . ذهبت إليهما والدتهما واألميرة أختهما 
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، فلما تقابلتا بالقديسين وتعرفت عليهما ب تا كثيًرا جًدا ، ورغبت أمهما أ  يعودا معها فلم 
 ا قلب والدتهما وأختهما . يقبال ، وطي ب

 ترشيح القديس م سيموس بطريرًكا للقسطنطينية 
بعد ذلك بقليل تني ح بطريرك القسطنطينية فاتجهت األنظار إلى القديس م سيموس ليخلفه 

ورح ب الملك ثيؤدوسيوس بذلك ، وأرسل نائبه ومعه بعض الجنود الستدعائه ، كما كتب إلى  
 والي سوريا بذلك .

ب الخب ر إلى األخوين عن طريق زوجة الوالي التي كانت تحبهما كقديسين . ولما علما تسر 
بذلك هربا واختفيا عند راعي غنم أياًما كثيرة ، ثم غي را ثيابهما ولبسا ثياًبا مدنية وتنك را حتى  

 ال ينكشف أمرهما وصل يا طالبين مشورة هللا للوصول لَلنبا مقاريوس .
 لقاؤهما مع أنبا مقاريوس 

را نحو تسعة أيام حتى أعياهما التعب وهما يسيرا  على شاطئ البحر . افتقدهما الرب  سا
فاه أنهما يريدا  الُس نى  برحمته ووجدا نفسيهما في شيهيت حيث القديس مقاريوس وَعرَّ

عنده . ولما رآهما من أبناء النعمة ظن أنهما ال يستطيعا  اإلقامة في البرية لشظف العيشة  
ه قائلين: "إ  كن ا ال نقدر يا أبانا فإننا نمضي إلى موضع آخر" . عاونهما في  فيها . فأجابا

فهما بمن يبيع لهما عمل أيديهما ويأتيهما  بناء مغارة لهما ثم علَّمهما ضفر الخوص ، وعر 
 بالخبز .

أقاما على هذه الحال ثالث سنوات لم يجتمعا بأحد سوى أنهما كانا يدخال  الكنيسة لتناول  
ر اإللهية وهما صامتين . فتعجب القديس مقاريوس النقطاعهما عنه كل هذه المدة األسرا

وصلى طالًبا من هللا أ  ي شف له أمرهما ، وجاء إلى مغارتهما حيث بات تلك الليلة . فلما  
استيقظ في نصف الليل كعادته للصالة رأى القديسين قائمين ُيصليا  ، وُشعاع من النور 

م سيموس إلى السماء ، والشياطين حول القديس دوماديوس مثل   صاعًدا من فم القديس
الذباب ، ومالك الرب يطردهم عنه بسيٍف من نار . فلما كا  الغد ألبسهما اإلس يم المقدس 

 وانصرف قائاًل: "صل يا عني" ، فضربا له مطانية وهما صامتين . 
 نصائحهما 

بناها القديس مقاريوس الكبير  روي كاتب السيرة ، الراهب بيشوي شماس الكنيسة التي 
 نفسه ، وهي أول كنيسة في االسقيط: 

]حدث مرة حينما كنت معهما أ  قلت لهما: لو كنتما في القسطنطينية يا أبوي فبالتأكد كنا  
نجدكما قد توليتما الملك" . فأدارا وجهيهما وقاال بوداعة: "أين إذ  روحك أيها األخ حتى 

 شك في الم ا  الذي ذكرته . لقد قلنا لك عدة مرات أيها بدرت منك هذه الكلمة؟ إنها بال
األخ بيشوي أنك سواء كنت جالًسا معنا أو في مس نك يجب أ  تذكر دائًما اسم الخالص 
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الذي لسيدنا يسوع المسيح بال انقطاع ، ألنه بالحقيقة لو كا  هذا االسم القدوس في قلبك 
 لما قلت هذه الكلمة التي تكلمت بها اآل  .

من اآل  فصاعًدا انتبه بالتأكيد إلى نفسك ، وال تهمل االسم القدوس ، اسم سيدنا يسوع 
المسيح ، بل تمسك به ب ل قلبك باستمرار حتى في اآلالم ، ألننا لو أهملناه نموت حتما في 

 خطايانا" . 
 ومن أقوالهما:

يخسر كل الثمار حسب "فلنفرغ من الدالة والمزاح والكلمات الباطلة التي تجعل الراهب 
الطريقة التي تعلمناها ، إذ كنا ال نزال بعد في سوريا حينما كا  الناس يحاولو  إسعادنا 
دو  أ  يتركوننا نفكر في خطايانا . لكن الغربة والس وت بفهم واحتمال الشدائد هذه هي  

 خصائص الراهب . 
محبة ، وهذا ما ينمي اإلنسا  فالشدة تولد الصالة في طهارة ، والصالة تولد مخافة الرب وال

 ، ألنه ال جاه وال غنى وال قوة يتقبلها هللا ما لم ي ن المسيح يس ن فينا" . 
 نياحتهما 

بدأ القديس م سيموس يمرض بحمى عنيفة ، فلما طال عليه المرض طلب إلى أخيه األصغر  
فعزاه وطي ب  أ  يذهب إلى القديس مقاريوس يرجوه الحضور . فلما أتى إليه وجده محموًما 

 قلبه  
يقول كاتب السيرة: ]اجتمعنا حول القديس م سيموس لننظره فسمعناه يقول وقد ُخطف 

عقله: "يا رب أرسل لي نورك ليضئ قدامي في هذا الطريق التي ال أعرفها . يا إلهي وخالقي 
 خلصني 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، وتطلع القديس مقاريوس وإذا جماعة من األنبياء والرسل والقديسين و يوحنا 
المعمدا  وقسطنطين الملك جميعهم كانوا قائمين حول القديس إلى أ  سل م روحه الطاهرة  

 . فب ى القديس مقاريوس وقال: "طوباك يا م سيموس" .  بمجٍد وكرامةٍ 
أما القديس دوماديوس فكا  يب ي ب اء مًرا ، وسأل القديس مقاريوس أ  يطلب عنه إلى 

السيد المسيح لكي ُيلحقه بأخيه . وبعد ثالثة أيام مرض بحمى شديدة هو اآلخر وقيل  
في الطريق وقف فترة طويلة ينظر  للقديس مقاريوس عن ذلك فذهب إليه لزيارته . وفيما هو 

نحو المغارة ثم التفت ناحية المشرق ، فظن من معه أنه كا  يصلي ولكنه كا  يتأمل  
خورس القديسين الذين كانوا يتقدمو  روح القديس دوماديوس . نظر األب مقاريوس نحو  

. ثم قال لهم: السماء وهو يب ي ويقرع صدره قائاًل: "الويل لي ألني لم أعد راهًبا بالكلية" 
 "لقد تنيح القديس دوماديوس" . 
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  17طوبة ولحقه أخوه القديس دوماديوس في  14كانت نياحة القديس م سيموس يوم 
 طوبة . 

قال األب مقاريوس أ  الطغمات الذين جاءوا ليأخذوا نفس دوماديوس هم الذين جاءوا ألخذ  
ا وهي أول كنيسة بنيت في  روح أخيه . وبنى القديس مقاريوس كنيسة في موضع ُس ناهم

البرية . كما كا  القديسا  م سيموس و دوماديوس أول من تنيح من الرهبا  في اإلسقيط 
 م . 380، وكانت نياحتهما بعد سنة  

 صالتهم تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس بطرس العابد  طوبه 25

عابد . وكا  في أول أمره عشارا ، وكا  قاسيا جدا  في مثل هذا اليوم تنيح القديس بطرس ال
، ال يعرف الرحمة ، حتى انه لكثرة بخله وشحه لقبوه بعديم الرحمة . فتحنن عليه الرب 

يسوع ، واحب ا  يرده عن أفعاله الذميمة . فأرسل إليه يوًما فقيرا يطلب منه شيئا يسيرا . 
وقت الذي كا  فيه الفقير أمامه ، فتنأول  واتفق وصول خادمه وهو يحمل الخبز إليه ، في ال

العشار خبزة من على راس الغالم ، وضرب بها الفقير على رأسه ، ال على سبيل الرحمة ، 
بل على سبيل الطرد ، حتى ال يعود إليه مرة ثانية . ولما اقبل المساء رأى في نومه رؤيا ، 

تجلبوا بالسواد ، وفي ابشع الصور كأنه في اليوم األخير ، وقد نصب الميزا  ، ورأى جماعة 
تقدموا ووضعوا خطاياه وظلمه في كفة الميزا  اليسرى . ثم أتت جماعة من مالئكة النور  
حسني المنظر ، البسين حلال بيضاء ، ووقفوا بجوار كفة الميزا  اليمني . وبدت عليهم 

تي كا  قد ضرب به الحيرة ألنهم لم يجدوا ما يضعونه فيها . فتقدم أحدهم ووضع الخبزة ال
راس الفقير ، وقال ليس لهذا الرجل سوي هذه الخبزة ، عندما استيقظ بطرس من النوم فزعا 

مرعوبا ، وأخذ يندب سوء حظه ، ويلوم نفسه على ما فرط منه . وبدا ا  ي و  رحوما  
متعطفا ، وتناهي في أعمال الرحمة ، حتى كا  يجود بالثوب الذي له ، وإذ لم يبق له شئ  
ترك بلده ومضى فباع نفسه عبدا ودفع الثمن للمساكين . ولما اشتهر أمره هرب من هناك 
وأتى إلى البرية القديس مقاريوس ، حتى ترهب وتنسك وسار سيرة حسنة مرضية ، أهلته 

ال  يعرف يوم انتقاله . فاستدعي شيوخ الرهبا  وودعهم وتنيح بسالم . صالته تكو  معنا  
 آمين . 

 يس أس الس المجاهدإستشهاد القد
في مثل هذا اليوم أيضا أستشهد القديس أس الس . نشأ هذا القديس في منطقة أنصنا وفي  

إحدى زيارات أريانوس والي أنصنا لبلدته استدعاه وأمره أ  يبخر لَلوثا  فتمسك بإيمانه  
وتناثر  بشجاعة وثبات . أمر الوالي بربطه في حصا  يجري به في الشوارع حتى تهرأ جسده 
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لحمه ثم أمر الوالي أ  توضع مشاعل نار في جنبيه وبطنه وكا  الرب يشفيه ويعزيه ركب  
أريانوس سفينة ليعبر النيل وأخذ اس الس معه وفي السفينة صلى أس الس إلى هللا أ  يعمل  
عمال يتمجد به اسم هللا أمام أريانوس وللوقت توقفت السفينة في وسط النيل وكأنها استقرت  

شاطئ رملي . حأول الجنود أ  يحركوها فلم يستطيعوا فطلب إلى اس الس ا  يصلي على 
إلى إلهه لتتحرك السفينة فلما صلى تحركت السفينة في الحال لكن الوالي تقسي قلبه فربط  

في عنقه حجرا كبيرا وألقاه في النيل فأستودع روحه الطاهرة في يدي الرب ونال إكليل 
 لتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . الشهادة ، بركة صلواته ف

 نياحة القديس يعقوب الراهب أمشير 3
في مثل هذا اليوم تنيح الراهب الناسك القديس يعقوب . هذا األب كا  زاهدا في العالم منذ 

حداثته . فس ن إحدى المغائر وأقام بها خمس عشرة سنة . وقد اجهد نفسه في أثنائها 
باألصوام الطويلة والصلوات المتواترة . ولم يخرج من مغارته طول هذه المدة . فتأمر عليه  

ع إبليس ، أوعزوا إلى زانية فتزينت وذهبت إليه ، ودخلت المغارة ، وتقدمت منه  قوم من اتبا
أخذت تداعبه حتى تستدرجه إلى الخطية ، ولكنه وعظها ، وذكرها بنار جهنم ، وبالعقوبات  

الدهرية ، فتابت على يديه . وعادت إلى المدينة تردد الش ر هلل ، الذي احسن إليها بالرجوع  
لى الحياة ، وقد اجري هللا على يديه آيات كثيرة . ولما اكمل جهاده عن طريق الموت إ
 الحسن تنيح بسالم 

 صالته تكو  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  
مدينة نقادة محافظة قنا ( لكثرة محبته للوحدة وليطرح عنه أمواج هذا األساس القريب من 

العالم الزائل . وكا  في زمانه زجل ناسك مشهور باألعمال والفضائل الروحانية اسمه يهوذا  
ولعدم سذاجته لم ي ن يؤمن بقيامة األجساد . وأ  هللا محب البشر لم يشأ هالك هذا الناسك  

يس هدرا . وأعلم القديس هدرا بأمره . فوعظه وشرح له هذه فأرشده أ  يمضي إلى القد
القيامة وأ  الرب يسوع المسيح هو باكورة الراقدين . فآمن القديس يهوذا وش ره ألنه أنار  

بصيرته .اشتهر القديس هدرا بالفضيلة والتقوى وقد أجرى الرب على يديه معجزات كثيرة 
وصلواته . وقد صبر هذا األب على حياة البرية  وكا  الكثيرو  يأتو  اليه لينالوا بركته 

والتقشف فمرض قليال ثم تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا 
 آمين . 

 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل  أمشير 12
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ميخائيل الشفيع فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الجليل 
 فى جنس البشر . شفاعته تكو  معنا . آمين . 

 نياحة القديس جالسيوس الناسك
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  
المسيح وحمل نيره ، وذهب فترهب في برية شيهيت . وبعد زمن رسم قسا فأرشده في طاعة 

مالك الرب إلى م ا  بعيد وهناك جمع حوله جماعة من الرهبا  ، فكا  لهم خير مثال ،  
وكا  يعد نفسه كواحد منهم . وقد تناهي في الصبر وطول االناة ، حتى أم نه نسخ الكتاب  

يقرا فيه من يشاء من الرهبا  . وحدث إ  زاره مرة رجل المقدس ، ووضعه في الكنيسة ل
غريب وسرق هذا الكتاب وعرضه للبيع فاشتراه أحد األشخاص ، وأراد إ  يعرف قيمته فذهب  

به إلى القديس جالسيوس وأراه إياه فعرف انه كتابه . فقال له ب م باعك صاحبه ؟ فقال  
عاد به إلى منزله . ولما جاء البائع ألخذ  بستة عشرة دينارا . فقال له انه رخيص فاشتراه و 

ثمنه قال له : أنني عرضته على األب جالسيوس فقال إ  الثمن كثير . فقال له : أما قال 
لك شيئا أخر . فقال ال فقال : إنني ال أريد بيعه . ثم أخذ الكتاب وتوجه به إلى األب 

وبعد إلحاح شديد ودموع كثيرة ، جالسيوس وقدمه له باكيا نادما على فعله فلم يقبله منه ، 
قبل إ  يسترده . وقد منحه هللا نعمة عمل المعجزات ، منها انه اهدي إلى الدير في أحد 

األيام مقدارا من السمك . وبعد طهيه وضعه الطبأخ في المطبخ ووكل بحراسته أحد الغلما   
ه أكل منه قبل وقت  وهذا أكل منه جزءا كبيرا . فلما عرف الطبأخ ذلك غضب على غالمه آلت

األكل وقبل إ  يباركه الشيوخ ، وضربه ضربة أصابت منه مقتال ، فذعر الطبأخ وذهب إلى 
القديس جالسيوس وأخبره بما جرى منه ، فقال له خذه وضعه بالكنيسة أمام الهي ل واتركه .  

 ثم جاء الشيخ والرهبا  إلى الكنيسة وصلوا صالة الغروب ، وبعد ذلك خرج الشيخ من
الكنيسة فقام الغالم وتبعه ، ولم يعلم أحد من الرهبا  بهذا إال بعد نياحته . ولما اكمل هذا  

األب حياته بشيخوخة صالحة أراد الرب إ  يريحه من أتعاب هذا العالم فتنيح تاركا هذا 
 التذكار الحسن . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 أعضاء القديس مرتيانوس الراهبنقل  أمشير 19
في هذا اليوم نعيد بتذكار نقل أعضاء القديس مرتينيانوس الراهب المجاهد من اثنيا إلى  

أنطاكية . و ذلك انه بعد إ  اجتذب امرأة زانية إلى التوبة فالرهبانية تركها في أحد األديرة و 
ة أثينا فأقام بها أياما قالئل  مضى إلى الجزيرة و طاف بالدا كثيرة . و أخيرا جاء إلى مدين 

إلى إ  اعتل جسده و تنيح بسالم و قد اهتم ينقل جسده القديس ديمتريوس بطريرك أنطاكية  
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في عهد الملك فاليريانوس الوثني ، إذ أرسل كهنة إلى مدينة أثينا فحملوا جسد القديس  
سم إ  يعيد له  مرتينيانوس إلى أنطاكية بإكرام و تبجيل عظيمين ثم وضعه في صندوق و ر 

 كل سنة في مثل هذا اليوم . صالته تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبديا آمين 
 نياحة القديس كوش المجاهد العظيم )كونن( برمهات 9

في مثل هذا اليوم تنيح القديس المجاهد كونن . كا  هذا القديس من ضيعة أنيطانيوس من 
دورة ، كانا يعبدا  الكواكب . وكا  ذلك وقت  بالد سوريا من أب اسمه نسطر وأم اسمها ثيؤ 

تبشير التالميذ باسم السيد المسيح له المجد . ولما كبر كونن ظهرت منه فضائل كثيرة 
كالعفة والطهارة والورع والرحمة . . وأراد والداه أ  يزوجاه فأبي . ولكنهما أرغماه على ذلك  

ثنا  على ذلك الحال أب ارا . وكا  كثيرا وزوجاه . فلم ي ن يهوى أ  يعرف امرأته . فم ث اال 
ما يقول في صالته : أيها اإلله أرشدني إلى معرفتك الحقيقية . فظهر له مالك الرب  

ميخائيل ، وأمره أ  يذهب إلى أحد الرسل . فمضى إليه وتعلم منه فرائض الدين المسيحى  
. فازداد طهارة وعفة   وتعمد وتنأول السرائر اإللهية . ثم داوم على سماع تعاليم الرسل

ونس ا وورعا وصالة فمنحه هللا موهبة عمل المعجزات والسلطا  على الشياطين . فاجتذب  
أبويه وزوجته أيضا ووالديها إلى اإليما  بالسيد المسيح . ولما دخل أحد الكفار مرة إلى  

  يقر  إحدى المغارات ليذبح للشيطا  ، وعلم به هذا القديس صرخ فى الشيطا  وانتهره أ
أمام الناس من هو ؟ فاعترف أنه شيطا  وليس إلها . فصرخ الحاضرو  قائلين : " واحد 
هو اله القديس كونن " . ثم آمنوا واعتمدوا . فسمع بخبره نائب الوالى كلوديوس قيصر ، 

فاستحضره فأقر أمامه بالمسيح ، فربطه وضربه ضربا شديدا . وسمع بذلك أهل بلده 
إليه يريدو  قتل الوالى فهرب منهم .أما هم فحلوا القديس بن رباطه  ولمحبتهم له هرعوا

وغسلوه من دمائه . وحملوه الى بلدهم . فعاش عدة سنوات وانتقل الى الرب . فجعل 
المؤمنو  داره كنيسة ووضعوا جسده فيها . وظهرت منه آيات وعجائب كثيرة . صالته  

 تكو  .معنا . آمين 
 وس ومرتا زوجته وأوسابيوس واألربعين شهيًداإستشهاد القديسين أندريان

فى مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  أندريانوس ومرتا زوجته وأوسابيوس وأرمانيوس 
وأربعو  شهيدا ، بعد عذابات شديدة على اسم ربنا يسوع المسيح . صالتهم تكو  معنا 

 ولربنا المجد دائًما . آمين . 
 عشية عيد ظهور الصليب
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كار ظهور الصليب المجيد الذي لمخلصنا يسوع المسيح، ولما كا  هذا اليوم غدا نعيد بتذ
يقع دائما في الصوم الكبير ، فيراعي أ  تكو  المزاميرفي القداس بالكنيسة إلي الساعة 

 التاسعة فقط ، ألنه سيقام عشية للعيد وتصلى باقي السواعي. 
 نياحة القديس سلوانس الراهب  برموده 1

م تنيح األب القديس سلوانس الراهب وقد ترهب هذا الطوباوي بدير القديس في مثل هذا اليو 
مقاريوس وسار في الفضيلة وأجهد نفسه بالصوم الطويل والسهر الكثير واألتضاع والمحبة  
حتى سار أبا عظيما وقد أهله هللا لرؤية المناظر اإللهية وكا  يوصي تالميذه دائًما بأ  ال 

دقوا بما يفضل عنهم وفي أحد األيام رآه راهب كسال  منهم ا مع  يهملوا شغل اليد وا  يتص
تالميذه في عمل أيديهم فقال لهم ال تعملوا للطعام الفاني . فانه م توب : ا  مريم أختارت 

لنفسها نصيبا صالحا ال ينزع منها " فلما سمعه الشيخ قال لتلميذه " أعط األب كتابا وأدخله 
ال تدع عنده شيئا يؤكل " ففعل التلميذ ذلك . ولما أتت الساعة الكنيسة وأغلق عليه ليقرأ و 

التاسعة أكل الشيخ وتالميذه ولم يدعوا الراهب وفي أثناء ذلك كا  الراهب شأخصا بعينيه  
نحو الباب منتظرا من يدعوه وإذ اشتد الجوع خرج من الكنيسة وقال للشيخ " أما أكل األخوة  

لم تدعني لآلكل معهم ؟ فأجابه " أنت رجل ال حاجة بك إلى   اليوم ؟ " فأجابه " نعم " فلماذا
طعام جسدي وي فيك النصيب الصالح . ولهذا نعمل بأيدينا " فعلم األخ أنه قد أخطأ فضرب  
مطانية مستغفرا فأجابه الشيخ قائال " يا ابني ال بد لمريم من أ  تحتاج إلى مرثا ال  بمرثا  

تعليم وصار مداوما على العمل بيديه متصدقا بما يفضل  مدحت مريم " فأنتفع األخ من هذا ال
 عنه .  

وقد وضع هذا األب أقواال نافعة في الجهاد الروحي ولما أكمل جهاده بشيخوخة صالحة 
أعلمه هللا تعالي بوقت نياحته فاستدعي الرهبا  القريبين منه وتبارك منهم وسألهم أ  

   معنا .يذكروه في صالتهم ثم تنيح بسالم . صالته تكو
 نياحة هارو  الكاهن

في مثل هذا اليوم تنيح الصديق البار هارو  أخو موسى أول أنبياء الشريعة وكا  من سبط  
آلوى ، وقد اجري هللا على يديه آيات كثيرة بأرض مصر . وانتخبه هو وبنيه كهنة له وفرض  

أبادهم هللا بأ  أمر األرض  لهم عشور بني إسرائيل مع القرابين ولما قام عليه بنو قورح 
فابتلعتهم أحياء . وقد أرضي هللا بحسن سيرته وحفظ شريعته وتنيح بسالم . صالته تكو  

 معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 غارة عربا  الصعيد على برية شيهيت 
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في مثل هذا اليوم أغار عربا  الصعيد على برية القديس مقاريوس الكبير ونهبوا كل ما كا  
في الكنائس واألديرة فاجتمع اآلباء الرهبا  وصلوا وتشفعوا باآلباء القديسين فطردهم السيد 

 المسيح ونجي الرهبا  من أيديهم . 
 نياحة األنبا إيساك تلميذ أبوللو برموده 10

في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس المجاهد األنبا ايساك تلميذ األب الكبير األنبا أبلوس . 
القديس العالم منذ صغره . وترهب في برية شيهيت ، وتتلمذ لَلنبا أبلوس مدة  زهد هذا 

خمس وعشرين سنة ، أجهد نفسه فيها جهادا أذاب جسمه بقتل األهواء النفسية ، حتى ملك 
استقامة العزم ، وأتقن فضيلة الصمت والهدوء أثناء الصلوات والقداسات . وكا  من عادته  

قفا م توف اليدين حاني الرأس حتى نهاية الصالة ، ثم يعود إلى في وقت القداس أنه يظل وا 
قاليته ويغلق بابها عليه وال يقابل أحدا في ذلك اليوم . ولما سألوه : " لم ال تكلم من يريد  
كالمك وقت الصالة أو القداس ؟ " أجابهم قائال : " للكالم وقت ، وللصالة وقت " ولما دنا 

اء الرهبا  لينالوا بركته وسألوه : " لماذا كنت تهرب من الناس "  وقت وفاته اجتمع عنده اآلب 
؟ فأجابهم " ما كنت أهرب من الناس بل من الشيطا  . أل  اإلنسا  إذا مسك مصباحا 
متقدا في الهواء ينطفئ . وه ذا نحن إذا ضاء عقلنا من الصالة والقداس ثم تشاغلنا 

ا األب جهاده الصالح تنيح بسالم . صالته  باألحاديث فا  عقلنا يظلم " . ولما أكمل هذ
 تكو  معنا . آمين . 

 نياحة البابا غبريال بن تريك الثانى 
م ( تنيح األب القديس العظيم  1145أبريل سنة   5ش )   861في مثل هذا اليوم من سنة  

البابا غبريال الثاني البطريرك السبعو  من باباوات الكرازة المرقسية الشهير بابن تريك . هذا 
البابا كا  من كبار مدينة مصر وأراخنةنتها ، وكا  كاتبا ناسخا عالما فاضال ذا سيرة حميدة  

د نسخ بيده كتبا كثيرة قبطية وعربية فوعي محتوياتها وفهم معانيها فأختاره مقدمو  . وق
 3ش )  847أمشير سنة  9الشعب ورؤساؤهم لكرسي البطريركية ، وتمت رسامته يوم 

 م (   1131فبراير سنة  
وحدث أنه عندما صلى أول قداس في دير القديس مقاريوس كعادة البطاركة قديما أ  أضاف  

عتراف الذي يتلى في آخر القداس بعد قوله " أؤمن وأعترف إلى النفس األخير أ  على اال
هذا جسد ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أخذه من سيدتنا كلنا 

والدة اإلله القديسة مريم " هذه العبارة " وصيره واحدا مع الهوته " فأنكرها عليه الرهبا  
ن ذلك أنه حصل امتزاج . وطلبوا منه تركها فامتنع قائال : " أنها أضيفت خشية أ  يفهم م
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بقرار من مجمع االساقفه " وبعد مباحثات طويلة تقرر إضافة هذه الجملة " بدو  امتزاج وال  
 أختالط وال تغيير وذلك خوفا من الوقع في هرطقة أوطيخي فوافقهم على ذلك . 

ين ووضع قوانين وأح اما في المواريث وغيرها أسقفا وكهنة كثير  53ورسم في أيامه  
وتفاسير 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  
أربعة عشر عاما وشهرين ويومين  مثقال ذهب ودفعوها عنه . وقضى على الكرسي المرقسى 

 ثم تنيح بسالم صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( بؤونه 29

 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي . 
من برمهات تذكار    29التاسع والعشرو  من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول  فإذا وقع 
 البشارة . 

أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعا  خارج فترة البشارة والحمل اإللهى  
 الى الميالد ، كما أنهما يرمزا  للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد . 

 ، أبا بيشاي وثيؤدورة أمهما . إستشهاد القديس أباهور 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  أباهور "أبو الكنوز" وأنبا بيشاي و ثيؤدورة أمهما 
وذلك أ  أباهور كا  من جند أنطاكية فأتى إلى اإلس ندرية واعترف أمام واليها بالسيد 

قاه في حفرة المسيح فأمر بقطع يديه وا  يربط في مؤخرة ثور ويجره في المدينة ثم أل
مملوءة باألفاعي فلم تؤذه ، وكا  في كل ذلك يستغيث بالسيد المسيح الذي كا  يشفيه  

ويقويه وفيما هو على هذه الحال أتت أمه ورأته ففرحت بجهاده وأعلموا الوالي بها  
فاستحضرها وهددها فلم تخف . فأمر أ  يضعوا أعوادا سأخنة من الحديد في جنبيها ، 

ذلك ترتل للرب وتقدسه ألنها استحقت أ  تتألم من أجل اسمه . إلى أ    وكانت في أثناء
أسلمت روحها ونالت إكليل الشهادة ثم وضعوا القديس في إناء مملوء زيت وقطرا  يغلي  

فكا  يسبح هللا حتى أسلم الروح ونال إكليل الشهادة ، أما أخوه فقد إستشهد في اليوم األول  
 ، ولربنا المجد دائًما . أمينمن النسيء صالتهم تكو  معنا 
 إستشهاد السبعة نساك بجبل تونة 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  السبعة النساك الذين من جبل تونة وهم : باسيدي و 
كوتولس و أرداما و موسى و ايسي و باركاالس وراهب أخر اسمه كوتولس . وذلك أ  مالك 

ا أ  يعترفا باسم السيد المسيح فنهضا الرب ظهر للقديسين باسيدي وكوتولس وأمرهم
مسرعين نحو الوالي فالتقيا بالخمسة القديسين آتين على سفينة قاصدين الوالي ليعترفوا هم  
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أيضا بالسيد المسيح فاتفقوا معا على نيل إكليل الشهادة ومضوا إلى الوالي واعترفوا بالسيد 
عهم السجن ، فظهر لهم السيد المسيح ، فعذبهم كثيرا ثم علق حجارة في أعناقهم وأود

وعزاهم وقواهم ووعدهم بالملكوت ثم أرسلهم الوالي إلى اإلس ندرية فعذبهم هناك عذابا قاسيا 
إذ وضعهم في قدر مملوء كبريتا وزفتا ، وأوقد تحتهم النار ثم أخرجهم وطرحهم فأرسل الرب 

ثالثين شخصا فاعترفوا مالكه وشفاهم وأتوا إلى الوالي واعترفوا أمامه ورأى ذلك مائة و 
بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة أما القديسو  فقد شدد عليهم الوالي العذاب وأخيرا قطع  

 رؤوسهم بالسيف ونالوا إكليل الشهادة شفاعتهم تكو  معنا . آمين 
 

اسيييتجب لنا يا هللا  طوبى لمن اخترته وقبلته، ليسييي ن فى ديارك إلى األبد،  "  -(:6,5:  64مزمور العشيييية )مز
 " مخلصنا، يا رجاء جميع أقطار األرض. هلليلويا

  زا  ا اط  ل  و/ كا:
 طو/س طرا  أت  س  ه وي  ه م  /ً  س هاًا  = طوبى لمن إخترته وقبلته ليس ن في ديارك إلى األبد

والرب يعضيد  سددذا    كون طه يصدد ب مه ي  وط/ حا اطر وي  انطذل  طرا ياي  من  =  ليسي ن في ديارك إلى األبد
 فإهللج ال يتا ذم ط ا اطاب  س/ هم وال يتا ذم = الصديقين

وي و   اطاب   اح طايق هؤال  اءهااق ويسددددددددددددددك/ذم ف  د دد قه طاهدد    =  يعرف الرب طريق اليذين ال عييب فيهم
 .إستجب لنا يا هللا مخلصنا م صاخ    ب من يصل  هذ   ل وء   . ميراثهم إلى األبد

 
  -(:47-42:24متالعشية )إنجيل 

 اسهروا اذا النكم ال تعلمو  في اية ساعة ياتي رب م.  -42 "
 و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب.  -43 
 لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنو  ياتي ابن االنسا . -44 
 د االمين الح يم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه. فمن هو العب  -45 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل ه ذا. -46 
 " الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -47 

 إي  ل اط  ل  وإي  ل ب كا:
إسيييهروا إذًا ألنكم ال تعلمو  في أية  سددددر /  من اطاهب ن اطم  سدددد ا هؤال    يوا و    م /   طذم حكر  فر ذا ع/ :  

سيييياعة.. أنظروا وإسييييهروا وصييييلوا ألنكم ال تعرفو  متى ي و  الوقت.. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيييييده  
 .كل مجاهدوه ا قج   = يجده يفعل ه ذا

والرب يعضييد الصييديقين يعرف الرب طريق الذين ال عيب فيهم، وي ن  "  -:(27,16,15:  36مز)مزمور باكر 
 " ميراثهم إلى األبد، والصديقو  يرثو  األرض، ويس نو  فيها إلى دهر الدهور. هلليلويا
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  زا  ا اط  ل  و/ كا:
 طو/س طرا  أت  س  ه وي  ه م  /ً  س هاًا  = طوبى لمن إخترته وقبلته ليس ن في ديارك إلى األبد

والرب يعضيد   كون طه يصدد ب مه ي  وط/ حا اطر وي  انطذل  طرا ياي  من  سددذا   =  ليسي ن في ديارك إلى األبد
 فإهللج ال يتا ذم ط ا اطاب  س/ هم وال يتا ذم = الصديقين

وي و   ويسددددددددددددددك/ذم ف  د دد قه طاهدد      اطاب   اح طايق هؤال  اءهااق=  يعرف الرب طريق اليذين ال عييب فيهم
 .إستجب لنا يا هللا مخلصنا م صاخ    ب من يصل  هذ   ل وء   . ميراثهم إلى األبد

 
  -(:37-33:13مرإنجيل باكر )

 انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمو  متى ي و  الوقت.  -33 "
 كانما انسا  مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطا  و لكل واحد عمله و اوصى البواب ا  يسهر.  -34 
 اسهروا اذا النكم ال تعلمو  متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا.  -35 
 لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما. -36 
 "  واو ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهر  -37 

 إي  ل اط  ل  وإي  ل ب كا:
إسيييهروا إذًا ألنكم ال تعلمو  في أية  سددددر /  من اطاهب ن اطم  سدددد ا هؤال    يوا و    م /   طذم حكر  فر ذا ع/ :  

سيييياعة.. أنظروا وإسييييهروا وصييييلوا ألنكم ال تعرفو  متى ي و  الوقت.. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيييييده  
 .كل مجاهد  وه ا قج = يجده يفعل ه ذا

  -(:23-4:3كو1البولس )
 فاننا نحن عامال  مع هللا و انتم فالحة هللا بناء هللا. -9  "
حسب نعمة هللا المعطاة لي كبناء ح يم قد وضعت اساسا و اخر يبني عليه و لكن فلينظر كل واحد   -10 

 كيف يبني عليه. 
 فانه ال يستطيع احد ا  يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح.  -11 
 شا.و لكن ا  كا  احد يبني على هذا االساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا ق  -12 
فعمل كل واحد سيصير ظاهرا ال  اليوم سيبينه النه بنار يستعلن و ستمتحن النار عمل كل واحد ما    -13 

 هو.
 ا  بقي عمل احد قد بناه عليه فسياخذ اجرة. -14 
 ا  احترق عمل احد فسيخسر و اما هو فسيخلص و لكن كما بنار.  -15 
 في م.اما تعلمو  انكم هي ل هللا و روح هللا يس ن   -16 
 ا  كا  احد يفسد هي ل هللا فسيفسده هللا ال  هي ل هللا مقدس الذي انتم هو. -17 
 ال يخدعن احد نفسه ا  كا  احد يظن انه ح يم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهال لكي يصير ح يما.  -18 
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 ال  ح مة هذا العالم هي جهالة عند هللا النه م توب االخذ الح ماء بم رهم.  -19 
 و ايضا الرب يعلم افكار الح ماء انها باطلة.  -20 
 اذا ال يفتخر  احد بالناس فا  كل شيء لكم. -21 
 ابولس ام ابلوس ام صفا ام العالم ام الحياة ام الموت ام االشياء الحاضرة ام المستقبلة كل شيء لكم. -22 
 " و اما انتم فللمسيح و المسيح هلل -23 

 اط وطج:
.  هللا الذي ينمي  ددددعبه وط ا هو ي/ر   لر  اط  اث ف  ءلوب شددددعبه طتءرا تو/  وحل ة مه        هللا ياسددددل خ ا ً  ط

وه/ ك  ا ال تءرا فله وال  سددذا علس خ ص ي سدده فلكون    ذهبًا أو فضييةوه/ ك  ا تءرا فله  لر  هللا ويصدد ا 
م   اط  ددددددددب واطم  فذم  .  هياكل هلل وروح هللا سييييياكن فيهموهؤال  اطم  سدددددددد ا   يوا ذهبً   و  يوا .  عشيييييبًا وقشييييياً 

 .ينجسو  هي ل هللا فسيفسدهم هللا
  -(:14-5:5بط1الكاثولي و  )

كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونوا جميعا خاضعين بعض م لبعض و تسربلوا بالتواضع ال    -5  "
 برين و اما المتواضعو  فيعطيهم نعمة.هللا يقاوم المستك 

 فتواضعوا تحت يد هللا القوية لكي يرفع م في حينه. -6 
 ملقين كل هم م عليه النه هو يعتني ب م.  -7 
 اصحوا و اسهروا ال  ابليس خصم م كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. -8 
 تجرى على اخوتكم الذين في العالم. فقاوموه راسخين في االيما  عالمين ا  نفس هذه االالم  -9 
و اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسيح يسوع بعدما تالمتم يسيرا هو ي ملكم و يثبتكم    -10 

 و يقوي م و يم نكم. 
 له المجد و السلطا  الى ابد االبدين امين. -11 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت الي م ب لمات قليلة واعظا و شاهدا ا  هذه هي نعمة هللا    -12 

 الحقيقية التي فيها تقومو .
 تسلم علي م التي في بابل المختارة مع م و مرقس ابني.   -13 
 "  سلموا بعض م على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميع م الذين في المسيح يسوع امين -14 

 اط   وطلكون:
فقاوموه راسيييخين في   ..كونوا متيقظين وإسيييهروا أل  إبليس عدوكم يجول كأسيييد زائردعوة مخا  ط   يسددددذا   

  اإليما 
 -(:6:19-24:18أعاإلبركسيس )

 (28-24:18أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اس ندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب.  -24  " 
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كا  هذا خبيرا في طريق الرب و كا  و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا   -25 
 معمودية يوحنا فقط. 

اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريس ال اخذاه   -26 
 تدقيق.

و اذ كا  يريد ا  يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ا  يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا   -27 
 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.

 " النه كا  باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ا  يسوع هو المسيح. -28 
 (6-1:19أع)
فحدث فيما كا  ابلوس في كورنثوس ا  بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ    -1 "

 وجد تالميذ. 
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -2 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -3 
 يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ا  يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع. فقال بولس ا   -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 " و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمو  بلغات و يتنباو   -6 

 انها سلج:
ه/  يا  مك   و/ايسك  ياش ان مهوطور طلاايق اطصالح  فإذا   ن انيس ن م  /ً  )و  ً  م  /ً ( ياسل طه هللا  ا 

ياش هم،  ياش ه طلاايق اطصالح حتس طو   ن ف  طايق خاأ  وهللا   ن ي عو هؤال  اطم  س ا وُياسل طذم  ا
وهم ياش ون آخايا  



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الرابع والعشرون من شهر بشنس(

 

 
700 

                   اليوم الرابع والعشرو  من شهر بشنس

 دخول ربنا يسوع المسيح إلى أرض مصر

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 س:ييييييييييييييييييييالبول

 (12,11: 104مز)
 (17-12:4)مت

 (14,3: 105مز)
 (23-15:12)مت
 (22-1:2)أف

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (19-7:4يو1)
 (34-20:7)أع

 (21,19: 104مز)
 (23-13:2)مت

 
 

  -(:23-13:2متإنجيل القداس )
و بعدما انصرفوا اذا مالك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائال قم و خذ الصبي و امه و اهرب الى   -13  "

 مصر و كن هناك حتى اقول لك ال  هيرودس مزمع ا  يطلب الصبي ليهلكه. 
 فقام و اخذ الصبي و امه ليال و انصرف الى مصر.  -14 
 الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. و كا  هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من   -15 
حينئذ لما راى هيرودس ا  المجوس سخروا به غضب جدا فارسل و قتل جميع الصبيا  الذين في   -16 

 بيت لحم و في كل تخومها من ابن سنتين فما دو  بحسب الزما  الذي تحققه من المجوس.
 حينئذ تم ما قيل بارميا النبي القائل.  -17 
في الرامة نوح و ب اء و عويل كثير راحيل تب ي على اوالدها و ال تريد ا  تتعزى النهم   صوت سمع -18 

 ليسوا بموجودين.
 فلما مات هيرودس اذا مالك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر.   -19 
قائال قم و خذ الصبي و امه و اذهب الى ارض اسرائيل النه قد مات الذين كانوا يطلبو  نفس    -20 

 الصبي.
 فقام و اخذ الصبي و امه و جاء الى ارض اسرائيل.   -21 
و لكن لما سمع ا  ارخيالوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه خاف ا  يذهب الى    -22 

 هناك و اذ اوحي اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل.
 " و اتى و س ن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل باالنبياء انه سيدعى ناصريا -23 
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 إي  ل اطم ار:
عا ظذوق اطر ك ط وسددف وءوطه طه إذه وا ءقض  صددا  م ءتل مط  ل ه   طام  م  وي ه اودر وعودة اط  ئل   

 اطرم س  ءقض فلسا ا 
 

وضييرب كل ب ر فى أرضييهم، وأوائل كل أتعابهم، وفرحت مصيير   "  -(:21,19:  104مزمور إنجيل القداس )مز
 " بخروجهم، أل  خوفهم أتى عليهم. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
وضيرب كل ب ر في أرضيهم.. وفرحت مصير بخروجهم أل  خوفهم  هو عا خاوج ه/س إساائ ل  ا مقض  صا  

 صدددا طلسدددتاياوا  ا اطضدددا/ ي  وط ا   ا  ءاة اطضدددا/ ي فاح اطرصدددايون ب اوج ه/  إسددداائ ل  ا = أتى عليهم
فرحت  عا إي     اءو  ن م  ث اطاب = ضييييرب كل ب ر في أرضييييهم  ه ه اآل  ي ف  اطرز وق طذ    /س آخا ه/  

ه ه اءو  ن ب دددددل ط /ذ   =  أل  خوفهم أتى عليهم  فاح   صدددددا ب اوج اءو  ن واطو /ل   /ذ  = مصييير بخروجهم
  ص ق خوح، م   اطاب فذو  لك اطس ث 

 
 بشنس 24   -السنكسار:

 مجىء العائلة المقدسة الى مصر  "
في مثل هذا اليوم المبارك أتى سيدنا يسوع المسيح إلى أرض مصر وهو طفل ابن سنتين ، كما يذكر اإلنجيل 
المقدس أ  مالك الرب ظهر ليوسف في حلم قائال : " قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى 

 ( 13:  2رودس مزمع أ  يطلب الصبي ليهلكه )مت أقول لك ، ال  هي
وكا  ذلك لسببين أحدهما لئال إذا وقع في يد هيرودس ولم يقدر على قتله فيظن أ  جسده خيال والسبب 

( وتتم أيضا 1:  11الثاني ليبارك أهل مصر بوجوده بينهم فتتم النبوة القائلة " من مصر دعوت ابني " )هو 
ف أوثا  مصر من وجهه ويذوب  النبوة القائلة " هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتج

( . ويقال أ  أوثا  مصر انكفأت عندما حل بها كلمة هللا المتجسد كما 1:  19قلب مصر دأخلها " )اش 
 (  3:  5صم  1انكفأ داجو  أمام تابوت العهد )

فأتي السيد المسيح له المجد مع يوسف ووالدته العذراء و سالومي وكا  مرورهم أوال بضيعة تسمي بسطة  
ناك شربوا من عين ماء فصار ماؤها شافيا لكل مرض ومن هناك ذهبوا إلى منية سمنود وعبروا النهر إلى وه

الجهة الغربية . وقد حدث في تلك الجهة أ  وضع السيد المسيح قدمه على حجر فظهر فيه أثر قدمه فسمي  
اجتازوا غربا مقابل وادي  الم ا  الذي فيه الحجر بالقبطي " بيخا ايسوس " أي ) كعب يسوع ( ومن هناك 

النطرو  فباركته السيدة لعلمها بما سيقام فيه من األديرة المسيحية ثم انتهوا إلى األشمونين وأقاموا هناك 
أياما قليلة . ثم قصدوا جبل قسقام . وفي الم ا  الذي حلوا فيه من هذا الجبل شيد دير السيدة العذراء وهو  

 المعروف بدير المحرق  
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يرودس ظهر مالك الرب ليوسف في الحلم أيضا قائال " قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض ولما مات ه 
 ( 21و   20:  2إسرائيل . ألنه قد مات الذين كانوا يطلبو  نفس الصبي " )مت  

فعادوا إلى مصر ونزلوا في المغارة التي هي اليوم ب نيسة أبي سرجة بمصر القديمة ثم اجتازوا المطرية  
ناك من عين ماء فصارت مباركة ومقدسة من تلك الساعة . ونمت بقربها شجرة بلسم وهي التي  واغتسلوا ه

من دهنها يصنع الميرو  المقدس لتكريس الكنائس وأوانيها . ومن هناك سارت العائلة المقدسة إلى المحمة  
مسرورين . أل  ) مسطرد ( ثم إلى أرض إسرائيل فيجب علينا أ  نعيد في هذا اليوم عيدا روحيا فرحين 

 مخلصنا قد شرف أرضنا في مثل هذا اليوم المبارك فالمجد السمه القدوس إلى األبد . آمين  
وهو عيد سيييدى صييغير ، ويصييلى بالطقس الفرايحي ، وإذا وقع في أيام الخماسييين يفضييل قراءة فصييوله حتى 

 " نشعر بروحانية العيد .
 
 نياحة حبقوق النبي " 

بقوق النبي أحد اإلثنى عشر نبيا الصغار . وكا  من سبط آلوى من المغنين على في مثل هذا اليوم تنيح ح 
األوتار كما يدل على ذلك قوله : " الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كاأليائل ويمشيني على مرتفعاتي لرئيس  

 (  19:   3المغنين على آالت ذوات األوتار " )حب 
جدا إلى بعد رجوع الشيييعب اإلسيييرائيلي من سيييبي بابل وصيييلى    وقد تنبأ في زما  الملك يهوياقيم وطالت حياته

قائال : " يارب قد سييمعت خبرك فجزعت . يارب عملك في وسييط السيينين أحيه . في وسييط السيينين عرف . في  
( وتنبأ عن تجسيييييد السييييييد المسييييييح ووالدته بقوله " هللا جاء من تيما     2:    3الغضيييييب أذكر الرحمة " )حب 

( وبعد أ  أكمل جهاده الحسن تنيح بسالم وبنيت له كنيسة في قرطسا    3:   3" )حب والقدوس من جبل فارا  
من أعمال البحيرة في زما  أنسيطاسييوس الملك المسييحي وكرسيت في اليوم الرابع والعشيرين من شيهر بشينس  

 " صالة هذا النبي تكو  معنا . آمين .
 
 )شنوفا( .إستشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري  " 

م( إستشهد القديس بشنونه وكا  راهبا بدير أبو   1164مايو    19ش )   880في مثل هذا اليوم من سنة  
مقار بالبرية ولما كانت الثورة قائمة في البالد بين رجال األمير ضرغام ورجال الوزير شاور في خالفة العاضد 

ض عليه ترك دينه فرفض ب ل إباء وثبات  الفاطمي )أوأخر القر  الثاني عشر( قبض على هذا الراهب وعر 
فأحرقوا جسده ونال إكليل الشهادة على أيديهم فأخذ المؤمنو  ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي  

 سرجه بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها . 
 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما , آمين

عا/ويً  ط خوطه إط ذ  ب   ذطك عا طايق ان ر ن به طل لصدددددذ   ا مو  يذ ، هل  دخول اطرسدددددلح ءقض  صدددددا   ن  
(  وءد وث اطاب إطس مقض 25-23:19ت ون  /د قة طإل رد ن  وسددددددددددددددلكون إ رد يذد  ب د  ذطدك ها د  ط دل اءقض )إح
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ه  (  وء ل من اطسددد   اطرسدددلح ف   صدددا   ي  اءو  ن ت/  ئ علس وجذذ  م   1:19 صدددا   ن ت/   ًا طل/ وة )إح
 ووصل  اط  ئل  اطرم س  حتس مس وز فب قك اطاب  صا  لذ   وه ا اط وث ع   ط/  إذ شاح اطرسلح مقض/  

 بؤونه8وتقرأ هذه القراءات أيضًا يوم  
تذكار تكريس كنيسيييية السيييييدة العذراء المعروفة بالمحمة )مسييييطرد( حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي   

 ودتها من أسيوط ومرورها في عودتها بالمحمة.استنبعتها والدة اإلله عند ع
  

 السنكسار اليوم
 تذكار كنيسة السيدة العذراء بالمحمية بؤونه 8

ش تذكار تكريس كنيسة السيدة العذراء والدة اإلله في   901في مثل هذا اليوم من سنة  
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 وصل إلى أوائل الصعيد وفي عودته وصل إلى المطرية ومنها إلى  

المحمة وقد بنيت في هذا الم ا  كنيسة على اسم السيدة العذراء شفاعتها تكو  معنا . 
 آمين 

 الجديدإستشهاد القديس جرجس  
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس جرجس الجديد الذي كا  إسماعيليا تابعا ألبيه ، لكنه  

آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة فامس وه وعاقبوه عقابًاشديدا وأوقفوه أمام 
الملك الظاهر فأعترف بالسيد المسيح فأراد أ  يثنيه عن أيمانه بعطايا جزيلة ولكنه رفض 

م . شفاعته تكو  معنا ،  1387ش   1103بقطع عنقه ونال إكليل الشهادة سنة فأمر 
 ولربنا المجد دائًما . آمين 

 تذكار القديسة تمادا وأوالدها وأرمانوس وأمه
في مثل هذا اليوم تذكار القديسة تمادا وأوالدها وارمانوس وأمه شفاعتهم تكو  معنا . 

 آمين 
 

فدخل إسييرائيل إلى مصيير، ويعقوب سيي ن أرض حام، جعل فيها أقوال   "  -(:12,11:  104مزمور العشييية )مز
 " آبائه، وعجائبه فى مصر. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
إشددد قة ط خول اط  ئل  اطرم سددد  إطس مقض  صدددا  = (مصيير)فدخل إسييرائيل إلى مصيير ويعقوب سيي ن أرض حام 

 سموز مو  ن  صا = جعل فيها أقوال أياته وعجائبه في مصر
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  -(:17-12:4متإنجيل العشية )
 و لما سمع يسوع ا  يوحنا اسلم انصرف الى الجليل.  -12 "
 و ترك الناصرة و اتى فس ن في كفرناحوم التي عند البحر في تخوم زبولو  و نفتاليم.  -13 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل.  -14 
 ارض زبولو  و ارض نفتاليم طريق البحر عبر االرد  جليل االمم. -15 
 الشعب الجالس في ظلمة ابصر نورا عظيما و الجالسو  في كورة الموت و ظالله اشرق عليهم نور.  -16 
 "من ذلك الزما  ابتدا يسوع ي رز و يقول توبوا النه قد اقترب ملكوت السماوات -17 

 إي  ل اط  ل :
ه ه ء ل  مسد سدً  عا اط ل ل  ط /ذ  ت/ا ق علس  ل  ك ن دخله =  الشيعب الجالس في الظلمة أبصير نورًا عظيماً 

 اطاب  و/ طت ط  فا ا دخول اطاب مقض  صا، فلم  دخل  صا يوقًا عظلرً  
 

الذي صيييييييينع العجائب فى مصيييييييير، والعجائب فى أرض حام، أذكرنا يارب    "  -:(14,3:  105مز)مزمور باكر 
 " ة شعبك، وتعاهدنا بخالصك. هلليلويابمسر 

  ز وق ب كا:
 إعا/  فاحً  بك = أذكرنا يا رب بمسرة شعبكحوطذ  طلرسلال     م ص ة = صنع العظائم في مصرالذي  

 
  -(:23-15:12متإنجيل باكر )

 فعلم يسوع و انصرف من هناك و تبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا.   -15  "
 و اوصاهم ا  ال يظهروه.  -16 
 لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل.  -17 
 هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي اضع روحي عليه فيخبر االمم بالحق.   -18 
 ي الشوارع صوته.ال يخاصم و ال يصيح و ال يسمع احد ف  -19 
 قصبة مرضوضة ال يقصف و فتيلة مدخنة ال يطفئ حتى يخرج الحق الى النصرة.   -20 
 و على اسمه ي و  رجاء االمم.  -21 
 حينئذ احضر اليه مجنو  اعمى و اخرس فشفاه حتى ا  االعمى االخرس تكلم و ابصر.  -22 
 " فبهت كل الجموع و قالوا العل هذا هو ابن داود -23 

 إي  ل ب كا:
 صددددا ه     فيخبر األمم بالحق.. قصيييبة مرضيييوضييية ال يقصيييف وفتيلة مدخنة ال يطفئه ا عا إ ر ن  صددددا   

اطمصدب  اطراضدوضد  اطت  دخل إط ذ  ان ر ن ومخ اي ب طاق  واطر /س من دخول اطرسدلح ءقض  صدا  ع اط  ئل   
 اطرم س    ن  م    ط خول إ ر ن ءو  ءقض  صا ف اج  /ذ  م / س ور واضع ء يون ان ر ن 
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  -(:22-1:2أفالبولس )
 و انتم اذ كنتم امواتا بالذنوب و الخطايا. -1 "
التي سلكتم فيها قبال حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطا  الهواء الروح الذي يعمل اال  في ابناء   -2 

 المعصية. 
الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبال بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد و االفكار و كنا   -3 

 بالطبيعة ابناء الغضب كالباقين ايضا.
 هللا الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها.  -4 
  .و نحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمة انتم مخلصو -5 
 و اقامنا معه و اجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع.  -6 
 ليظهر في الدهور االتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع.  -7 
 النكم بالنعمة مخلصو  بااليما  و ذلك ليس منكم هو عطية هللا. -8 
 ليس من اعمال كي ال يفتخر احد.  -9 
 الننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع العمال صالحة قد سبق هللا فاعدها لكي نسلك فيها.  -10 
و ختانا مصنوعا باليد في  لذلك اذكروا انكم انتم االمم قبال في الجسد المدعوين غرلة من المدع -11 

 الجسد. 
انكم كنتم في ذلك الوقت بدو  مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل و غرباء عن عهود الموعد ال رجاء  -12 

 لكم و بال اله في العالم. 
 و لكن اال  في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبال بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح.  -13 
 ي جعل االثنين واحدا و نقض حائط السياج المتوسط.النه هو سالمنا الذ  -14 
اي العداوة مبطال بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق االثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا  -15 

 صانعا سالما. 
 و يصالح االثنين في جسد واحد مع هللا بالصليب قاتال العداوة به.   -16 
 دين و القريبين. فجاء و بشركم بسالم انتم البعي  -17 
 ال  به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى االب.  -18 
 فلستم اذا بعد غرباء و نزال بل رعية مع القديسين و اهل بيت هللا.   -19 
 مبنيين على اساس الرسل و االنبياء و يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية.   -20 
 ي الرب. الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هي ال مقدسا ف -21 
 "  الذي فيه انتم ايضا مبنيو  معا مس نا هلل في الروح -22 

 اط وطج:
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أمواتًا بزالتكم وخطاياكم.. بالطبيعة أبناء الغضيب.. كنتم في ذلك الزما  أجنبيين.. غرباء   ذا  /  ء ل اطرسدلح؟  
 .عن عهود الموعد ال رجاء لكم

يظهر في الدهور واطرسددتم ل    وأجلسيينا معه في السييماوياتصييرتم قربيين بدم المسيييح.. أقامنا معه    ذا صدداي ؟  
 .اآلتية غنى نعمته الفائق

 
 -(:19- 7:4يو 1الكاثولي و  )

بهذا تكملت المحبة فينا ا  ي و  لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم ه ذا نحن   -17  " 
 ايضا. 

ى خارج ال  الخوف له عذاب و اما من خاف  ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف ال  -18 
 فلم يتكمل في المحبة. 

 " نحن نحبه النه هو احبنا اوال  -19 
 اط   وطلكون:

 وج   إطس  صا ط    ا   اطرصاي ا = هللا أرسل إبنه الوحيد إلى العالم لكي يحيي به
 

 -(:34-20:7أعاإلبركسيس )
 و في ذلك الوقت ولد موسى و كا  جميال جدا فربي هذا ثالثة اشهر في بيت ابيه.   -20 " 
 و لما نبذ اتخذته ابنة فرعو  و ربته لنفسها ابنا.   -21 
 فتهذب موسى ب ل ح مة المصريين و كا  مقتدرا في االقوال و االعمال.   -22 
 اخوته بني اسرائيل.و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ا  يفتقد   -23 
 و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنه و انصف المغلوب اذ قتل المصري.  -24 
 فظن ا  اخوته يفهمو  ا  هللا على يده يعطيهم نجاة و اما هم فلم يفهموا.   -25 
  و في اليوم الثاني ظهر لهم و هم يتخاصمو  فساقهم الى السالمة قائال ايها الرجال انتم اخوة لماذا  -26 

 تظلمو  بعض م بعضا. 
 فالذي كا  يظلم قريبه دفعه قائال من اقامك رئيسا و قاضيا علينا.  -27 
 اتريد ا  تقتلني كما قتلت امس المصري. -28 
 فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديا  حيث ولد ابنين.  -29 
 سيناء في لهيب نار عليقة. و لما كملت اربعو  سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل   -30 
 فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب.   -31 
 انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ا  يتطلع. -32 
 فقال له الرب اخلع نعل رجليك ال  الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة.   -33 
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اني لقد رايت مشيييقة شيييعبي الذين في مصييير و سيييمعت انينهم و نزلت النقذهم فهلم اال  ارسيييلك الى   -34 
 "  مصر

 انها سلج:
قد رأيت  و وسس ق ز طلرسلح، ودعوته ط  هب إطس  صا ط /م  ش ب هللا  ا ع وديتذم   ، هو عا والدة  وسس

و أن ه ه  = فهلم  اآل  ألرسلك إلى مصر، ألخلصهمعيانًا مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت 
اط لر ي  وجذ  طلرسلح  
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          اليوم السادس والعشرو  من شهر بشنس
 شهادة القديس توما الرسول

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 س:يييييييييييييييييييالبول

 (33,13: 67مز)
 (21-7:3)مر

 (9,8: 144مز)
 (23-12:6)لو
 (18-4:10)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (21-12:1بط2)
 (16-1:3)أع

 (4,1: 18مز)
 (31-24:20)يو

 
 

  -(:31-24:20يوإنجيل القداس )
 اما توما احد االثني عشر الذي يقال له التوام فلم ي ن معهم حين جاء يسوع. -24 "
فقال له التالميذ االخرو  قد راينا الرب فقال لهم ا  لم ابصر في يديه اثر المسامير و اضع اصبعي    -25 

 في اثر المسامير و اضع يدي في جنبه ال اؤمن. 
داخال و توما معهم فجاء يسوع و االبواب مغلقة و وقف في  و بعد ثمانية ايام كا  تالميذه ايضا   -26 

 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   -27 

 بل مؤمنا.
 اجاب توما و قال له ربي و الهي. -28 
 ى للذين امنوا و لم يروا. قال له يسوع النك رايتني يا توما امنت طوب  -29 
 و ايات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تالميذه لم تكتب في هذا الكتاب.  -30 
 " و اما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ا  يسوع هو المسيح ابن هللا و لكي تكو  لكم اذا امنتم حياة باسمه -31 

 إي  ل اطم ار:
 "هات إصبعك إلى هنا وأنظر يدي  "عا ءص  شك تو   ف  اطقل   ، وظذوق اطاب طه وطلت     

 
السيييييييييموات تيذيع مجيد هللا، الَفليك يخبر بعميل ييدييه، فى كيل األرض    " -(:4,1:  18مزمور إنجييل القيداس )مز

 " خرجت أقوالهم، وإلى أقطار المس ونة بلغت تعاليمهم. هلليلويا
  ز وق اطم ار:
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( وفذرذ  3-1:19ء طذ  داود عا اط/ وث واط واكب و لف ت دددددددددذ  ط ظر  اط  طق ) ز.. السييييييموات تذيع مجد هللا
( وءن تو   مح  18:10هوطج اطاسدددددددول علس ميذ  إشددددددد قة وي وة عا عرل اطت     ف  ي دددددددا اط اانة ف  اط  طم )قو

 اطت     ياتل ه ا اطرز وق 
 

 بشنس 26  -السنكسار:
 الرسول إستشهاد توما " 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس توما الرسول الذي يقال له التوأم . ولد هذا القديس في إقليم الجليل 
 ( . 3:   10وأختاره مخلصنا من جملة اإلثنى عشر رسواًل)مت 

 وهو الذي قال للتالميذ عندما أراد المخلص أ  يمضي ليقيم لعازر " لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه  
 ( وهو الذي سأل ربنا وقت العشاء قائال " يا سيد لسنا نعلم أين الطريق والحق والحياة " 16:   11)يو 
( ولما ظهر السيد المسيح للرسل القديسين بعد القيامة وقال لهم اقبلوا الروح القدس كا   6و  5:   14)يو 

أبصر في يديه أثر المسامير   هذا الرسول غائبا فعند حضوره قالوا له : " قد رأينا الرب . فقال لهم ا  لم
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  

قال له يسوع : " ألنك رأيتني يا توما آمنت . طوبى للذين آمنوا   مؤمنا " أجاب توما وقال له , " ربي والهي " .
 (  29 - 19:  20ولم يروا " )يو 

وبعد حلول الروح القدس على التالميذ في علية صهيو  وتفرقهم في جهات المس ونة لي رزوا ببشارة اإلنجيل 
انطلق هذا الرسول إلى بالد الهند وهناك اشتغل كعبد عند أحد أصدقاء الملك ويدعي لوقيوس الذي أخذه إلى  

يام وهو في القصر صار يبشر من فيه  الملك فاستعلم منه عن صناعته فقال : أنا بناء ونجار وطبيب وبعد أ
 حتى آمنت امرأة لوقيوس وجماعة من أهل بيته .  

ثم سأله الملك عن الصناعات التي قام بها فأجابه : " ا  القصور التي بنيتها هي النفوس التي صارت محال 
دوية هي أسرار هللا لملك المجد ، والنجارة التي قمت بها هي األناجيل التي تقطع أشواك الخطية ، والطب واأل

المقدسة تشفي من سموم عدو الخير . فغضب الملك من ذلك وعذبه كثيرا وربطه بين أربعة أوتاد وسلخ جلده 
ودلكها بملح وجير والرسول صابر ورأت ذلك امرأة لوقيوس ، فسقطت من كوي بيتها وأسلمت روحها وأما 

على زوجته وقال له : " ا  أقمت زوجتي آمنت   توما فقد شفاه الرب من جراحاته فأتاه لوقيوس وهو حزين
بإلهك " فدخل إليها توما الرسول وقال : " يا أرسابونا قومي باسم السيد المسيح " فنهضت لوقتها وسجدت  

للقديس . فلما رأى زوجها ذلك آمن ومعه كثيرو  من أهل المدينة بالسيد المسيح فعمدهم الرسول . وجرف  
يستطع أحد رفعها فاستأذ  القديس توما الملك في رفعها . والسماح له ببناء   أيضا البحر شجرة كبيرة لم

كنيسة من خشبها فسمح له فرسم عليها الرسول عالمة الصليب ورفعها وبعد أ  بني الكنيسة رسم لها أسقفا 
والده وكهنة وثبتهم ثم تركهم ومضى إلى مدينة تسمي قنطورة فوجد بها شيخا يب ي بحرارة ال  الملك قتل أ
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الستة . فصلى عليهم القديس فأقامهم الرب بصالته فصعب هذا على كهنة األصنام وأرادوا رجمه فرفع عالمة 
الصليب فعادت صحيحة فآمنوا جميعهم بالرب يسوع ثم مضى إلى مدينة بركيناس وغيرها . ونادي فيها باسم  

وسين طريق هللا أخرجه وعذبه بمختلف  السيد المسيح فسمع به الملك فأودعه السجن ولما وجده يعلم المحب
 أنواع العذاب وأخيرا قطع رأسه فنال إكليل الشهادة ودفن في مليبار ثم نقل جسده إلى الرها .  

 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
اليد هدب ط/روي ق/رد   مد ل عا تو د  من إ رد يده مءدل  ا بد ء  اطت   د   وط ا  ا تده طلرسددددددددددددددلح ءويد ، فذو اطد ي ءد ل  

(  وشدد صددل  تو   ف ذ  وضددوح فذو إن طم  كا  تأك ًا  سددأل ه /ر  اطب ء ا    ددون اطسددؤال الطسدد/   16:11  هال )يو
( ذهب ط ب ا ف  ه د اطذ/  وآ /  نوج  اطرلك ب طرسلح  5:14ي لم ميا ت هب ف لف يم ق من ي اح اطاايقال )يو

 و  ت  فأء  ذ  تو   فآ ا اطرلك ب طرسلح هو وشعبه  علس ي  ه  وإذ قمي اطرلك    به سما   ا شاف  ع طل 
 

الرب يعطى كلمة للمبشيييرين بقوة عظيمة، عجيب هو هللا فى قديسييييه،   "  -(:33,13:  67مزمور العشيييية )مز
 " إله إسرائيل هو يعطى، قوة وعزاء لشعبه. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
 اط  طم  ا اطو /ل  طلرسلال  فغ اوا وجه = الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة

 فتو   مء ث نوج  اطرلك ب   من   ت  = عجيب هو هللا في قديسيه
 و  ن ذطك بكاانة اطاسل ف افوا اطرسلح = إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاًء لشعبه

 
  -(:21-7:3مرإنجيل العشية )

 فانصرف يسوع مع تالميذه الى البحر و تبعه جمع كثير من الجليل و من اليهودية.  -7  "
و من اورشليم و من ادومية و من عبر االرد  و الذين حول صور و صيدا جمع كثير اذ سمعوا كم  -8 

 صنع اتوا اليه. 
 فقال لتالميذه ا  تالزمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي ال يزحموه. -9 
 كا  قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. النه  -10 
 و االرواح النجسة حينما نظرته خرت له و صرخت قائلة انك انت ابن هللا.   -11 
 و اوصاهم كثيرا ا  ال يظهروه.   -12 
 ثم صعد الى الجبل و دعا الذين ارادهم فذهبوا اليه.  -13 
 و اقام اثني عشر لي ونوا معه و ليرسلهم لي رزوا.  -14 
 و ي و  لهم سلطا  على شفاء االمراض و اخراج الشياطين.  -15 
 و جعل لسمعا  اسم بطرس.   -16 
 ابني الرعد. و يعقوب بن زبدي و يوحنا اخا يعقوب و جعل لهما اسم بوانرجس اي   -17 
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 و اندراوس و فيلبس و برثولماوس و متى و توما و يعقوب بن حلفى و تداوس و سمعا  القانوي.  -18 
 و يهوذا االسخريوطي الذي اسلمه ثم اتوا الى بيت.  -19 
 فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا و ال على اكل خبز.   -20 
 " نه مختلو لما سمع اقرباؤه خرجوا ليمس وه النهم قالوا ا -21 

 إي  ل اط  ل :
  أرسيييلهم وسيييماهم رسييالً [ 2]  إنتخبهم[ اطاب  1عا إختل ق اطت     و /ذم تو   واطسددددلا ن اط ي معا ه طذم اطاب ]

 .لهم سلطا  على شفاء األمراض وإخراج الشياطين[ 5] يرسلهم لي رزوا[ 4)ط تتلر وا( ] ليم ثوا معه[ 3]
 

وقديسييييوك يباركونك، ومجد ملكك يصييييفو ، وبقوتك ينطقو ، ليظهروا لبنى  "  -:(9,8:  144مز)مزمور باكر 
 " البشر قدرتك. هلليلويا

  ز وق ب كا:
هم  انوا وعلروا بأن  ا    =مجد ُمِلكك يصيييييفو  ه ا   ن عرل اطاسدددددددل ميذم    وا اطاب  =  قديسيييييوك يباركونك

 ط /اموا وإال       يوا غ اوا وجه اءقض مي     قب معا تذم اطموة = وبقوتك ينطقو  يؤ ا  كون ف       
 

  -(:23-12:6لوإنجيل باكر )
 و في تلك االيام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل كله في الصالة هلل.  -12  "
 و لما كا  النهار دعا تالميذه و اختار منهم اثني عشر الذين سماهم ايضا رسال.  -13 
 سمعا  الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس.  -14 
 متى و توما يعقوب بن حلفى و سمعا  الذي يدعى الغيور.   -15 
 يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلما ايضا.  -16 
ر كثير من الشعب من جميع  و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهو   -17 

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 و المعذبو  من ارواح نجسة و كانوا يبراو .  -18 
 و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع.   -19 
 م ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا. و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباك  -20 
 طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  النكم ستضح و . -21 
 طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اجل ابن االنسا .  -22 
 " افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء ال  اباءهم ه ذا كانوا يفعلو  باالنبياء -23 

 إي  ل ب كا:
 عا إختل ق اطت     و /ذم تو    واطتاو/ل ي و /ذ  ي ذم ميذم س تأطرون وط ا مجاهم عظلم ف  اطسر   
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 -(:18-4:10روالبولس )

 المسيح للبر لكل من يؤمن. ال  غاية الناموس هي -4  " 
 ال  موسى ي تب في البر الذي بالناموس ا  االنسا  الذي يفعلها سيحيا بها.  -5 
 و اما البر الذي بااليما  فيقول ه ذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح. -6 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات.  -7 
 ذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيما  التي نكرز بها.لكن ما -8 
 النك ا  اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ا  هللا اقامه من االموات خلصت. -9 
 ال  القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص.  -10 
 ال  الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.   -11 
 ه ال فرق بين اليهودي و اليوناني ال  ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعو  به. الن   -12 
 ال  كل من يدعو باسم الرب يخلص.  -13 
 فكيف يدعو  بمن لم يؤمنوا به و كيف يؤمنو  بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعو  بال كارز.   -14 
 و كيف ي رزو  ا  لم يرسلوا كما هو م توب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات.  -15 
 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل ال  اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا.  -16 
 اذا االيما  بالخبر و الخبر ب لمة هللا. -17 
 " االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المس ونة اقوالهملكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل  -18 

ومن اطاسل  انوا طلسرع  . خرج صوتهم إلى األرض كلهايسرع فله ت س ا هوطج اطاسول طرز وق اني  ل   اط وطج:
أل  غاية  واطذ ح من يت اق اط/ ر، و  ن ه ا ب ن ر ن ب طرسددددددددددلح   . بال كارز)اط  طم( وكيف يسيييييييمعو   اط  طم   

 مسيح للبر لكل من يؤمن به.الناموس هي ال
 

 - (:21- 12:1بط2الكاثولي و  )
 لذلك ال اهمل ا  اذكركم دائما بهذه االمور و ا  كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -12  " 
 و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المس ن ا  انهض م بالتذكرة.  -13 
 عالما ا  خلع مس ني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا.  -14 
 فاجتهد ايضا ا  تكونوا بعد خروجي تتذكرو  كل حين بهذه االمور.   -15 
 و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته.  الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح  -16 
النه اخذ من هللا االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب   -17 

 الذي انا سررت به.
 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس.   -18 
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ت التي تفعلو  حسنا ا  انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع و عندنا الكلمة النبوية و هي اثب   -19 
 مظلم الى ا  ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوب م.

 عالمين هذا اوال ا  كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -20 
 " لقدسالنه لم تات نبوة قط بمشيئة انسا  بل تكلم اناس هللا القديسو  مسوقين من الروح ا  -21 

 اط   وطلكون:
بل قد كنا وهو ه/   صددف    ه   .  أنهضي م بالتذكرةه ا هو عرله اط اانة     =  أذكركم في كل حين بهذه األمور

باار ه/  يت لم عا اطت ل ، ط ا اطت      لذم قموا اطرسدددددددددددلح وتتلر وا علله وسدددددددددددر وه وقاحوا  =  معاينين عظمته
 .تكلم أناٌس بإرادة هللا بالروح القدس كانون بر  سر وه وقموه فله  و  ن    ذم ب طاوح اطم ر  

 
  -(:16-1:3أعاإلبركسيس )

 لتاسعة. و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهي ل في ساعة الصالة ا -1  "
و كا  رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهي ل الذي يقال له الجميل   -2 

 ليسال صدقة من الذين يدخلو  الهي ل.
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ا  يدخال الهي ل سال لياخذ صدقة. -3 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا.  -4 
 فالحظهما منتظرا ا  ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -6 

 امش.
 و امس ه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه.  -7 
 قف و صار يمشي و دخل معهما الى الهي ل و هو يمشي و يطفر و يسبح هللا. فوثب و و  -8 
 و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح هللا. -9 
و عرفوه انه هو الذي كا  يجلس الجل الصدقة على باب الهي ل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما    -10 

 حدث له.
س ا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق و بينما كا  الرجل االعرج الذي شفي متم  -11 

 الذي يقال له رواق سليما  و هم مندهشو . 
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليو  ما بالكم تتعجبو  من هذا و لماذا   -12 

 تشخصو  الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.
و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه   ا  اله ابراهيم -13 

 بيالطس و هو حاكم باطالقه.
 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ا  يوهب لكم رجل قاتل.  -14 
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 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات و نحن شهود لذلك.  -15 
و بااليما  باسيييييمه شيييييدد اسيييييمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيما  الذي بواسيييييطته اعطاه هذه    -16 

 " الصحة امام جميع م
 انها سلج:

ا باا م ه، ف طت     ص/ وا ع  ئب   م يا  باار   ذ  عا اطرسلح  ه/  يا  باار ويوح/   قلر ن معاج  
م  ث اط  ب 
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               اليوم الثاني من شهر بؤونه

 وجود عظام يوحنا المعمدا  

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 س:ييييييييييييييييييالبول
 

 (29,11: 34مز)
 (28-18:7)لو
 (20,8: 50مز)

 (36-25:3)يو
 (10-1:11)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (10:2-25:1بط1)
 (33-25:13)أع

 (14,19: 33مز)
 (10-2:11)مت

 
 -(:10-2:11متإنجيل القداس )

 اما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تالميذه. -2  " 
 و قال له انت هو االتي ام ننتظر اخر.  -3 
 فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما تسمعا  و تنظرا .  -4 
العمي يبصرو  و العرج يمشو  و البرص يطهرو  و الصم يسمعو  و الموتى يقومو  و المساكين   -5 

 يبشرو .
 و طوبى لمن ال يعثر في.  -6 
و بينما ذهب هذا  ابتدا يسوع يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصبة تحركها  -7 

 الريح. 
انا البسا ثيابا ناعمة هوذا الذين يلبسو  الثياب الناعمة هم في بيوت  لكن ماذا خرجتم لتنظروا اانس -8 

 الملوك.
 لكن ماذا خرجتم لتنظروا انبيا نعم اقول لكم و افضل من نبي.  -9 
 " فا  هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك -10 

 إي  ل اطم ار:
و  ن ه ا طلاول ت    ه طلسددددد    هو اآلتي ا ت    ه طلسددددد   اطرسدددددلح  سدددددأاليه هل يوح/  اطر ر ان ياسدددددل إ / ا  

(  و  ن ه ا ءيه مدقك وهو ف  اطسد ا ميه سدلمتل   م  38-36:1اطرسدلح  ر  سد ق وف ل  ع يوح/  ومي قاور )يو
 يسرع شذ دة اطاب  سًو عا عظر  يوح/  
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يحفظ جميع عظام الصييييييديقين، وواحدة منها ال تنكسيييييير،  الرب  "  -(:14,19:  33مزمور إنجيل القداس )مز 
 " فإ  عيني الرب على الصديقين، وأذنيه مصغيتا  إلى طلبهم. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
فإ  عيني الرب   ف طر ر ان ظذا ف  حلم  ات ا ط اشددددددد  عا  ك ن قمسددددددده =  الرب يحفظ جميع عظام الصييييديقين

هم مكا وا اطاب ف طاب م ضدً  سدلكا ذم، ويكاث مجسد دهم اطت  هذ     =على الصيديقين. وأذنيه مصيغيتا  إلى طلبهم
 مكا وه 

 
 بؤونة 2   -السنكسار:

 ظهور جسد يوحنا المعمدا  و أليشع النبي " 
في هذا اليوم نعيد بتذكار ظهور جسدي القديسين يوحنا المعمدا  و أليشع النبي تلميذ إيليا النبي بمدينة  
اإلس ندرية . وذلك أنه لما قصد يوليانوس الكافر أ  يبني هي ل أورشليم بعدما هدمه وسباسيانوس وابنه  

ك ههنا حجر على حجر ال ينقض "  تيطس قاصدا بسوء رأيه أ  يبطل قول الرب في اإلنجيل : " أنه ال يتر 
( لذلك أمد اليهود بالمال لكي يعيدوا بناءه وأوكل ذلك إلى اليبيوس الذي دعا اليهود سرا إلى  3:  34)مت 

معاونته فاجتمع كثير من الرجال والنساء والشيوخ والشبا  وبدأوا يحفرو  األساس بهمة وينقلو  األتربة  
خر بأطراف أرديتهم وكا  القديس كيرلس أسقف أورشليم يهزأ بعملهم  واألحجار بعضهم بالمقاطف والبعض األ

 هذا . 
ولما انتهوا من رفع حجارة األساس القديم وهموا بوضع األساس الجديد حدثت زلزلة عظيمة مَلت الحفر ترابا 

نئذ خرجت من  وبددت أدوات البناء وقتلت بعض الفعلة فلم يرتدع اليهود بهذا وعادوا إلى العمل مرة ثانية . حي
جوف األرض كرات نارية ورشقت الفعلة بالحجارة التي عزموا على وضعها في األساس فكفوا عن البناء فآمن  
كثيرو  بسبب ذلك خصوصا وقد تمت نبوة السيد المسيح بأيديهم عن نقض بناء الهي ل من أساسه وقد أورد 

كرها عرضا المؤرخ اليهودي اميا  في القر  هذه القصة غريغوريوس الثيؤلوغوس و يوحنا ذهبي الفم . كما ذ
 الخامس .  

ولكن اليهود قالوا للملك : " ا  السبب في ذلك هو وجود أجساد أئمة النصارى في هذا الم ا  . ويجب رفعها 
منه . وإال فلن يبني الهي ل " فأمر يوليانوس بإخراج أجساد القديسين من الم ا  وإحراقها . ولما أخرجوا 

سين يوحنا المعمدا  و أليشع النبي لحرقهما تقدم بعض المؤمنين من الجند وأعطوهم مبلغا من  جسدي القدي
الفضة وأخذوا الجسدين وأتوا بهما إلى القديس أثناسيوس بابا اإلس ندرية فسر بذلك ووضعهما في م ا  

 خاص إلى أ  يبني لهما كنيسة .  
لبابا ثاؤفيلس الذي خلفه على الكرسي فقال له " ا  أطال وفي أحد األيام كا  جالسا في البستا  ومعه كاتبه ا

الرب أجلي بنيت في هذا الموضع كنيسة على اسم هذين القديسين يوحنا المعمدا  و أليشع النبي وأضع  
جسديهما فيها " . ولما جلس البابا ثاؤفيلس على كرسي الكرازة المرقسية تذكر الكالم الذي قاله البابا  
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يها الجسدين الطاهرين وقد حدث وهم سائرو  بالجسدين أ  عبروا أمام بيت امرأة وثنية  أثناسيوس ونقل إل
لها أربعة أيام متعسرة في الوالدة فسمعت ضجة االحتفال ولما علمت السبب نذرت قائلة : يا قديس هللا يوحنا 

م تعمدت هي وأهل إذا نجوت من هذه الشدة صرت نصرانية ولم تتم كلمتها حتى وضعت ولدا فأسمته يوحنا ث
بيتها أما الجسدا  فقد وضعوهما في الكنيسة وقد ظهرت منهما عجائب كثيرة ، أما يوليانوس الكافر فكانت  

 نهايته كما يأتي : 
عزم على القيام بحرب ضيييييد سيييييابور ملك الفرس فقابله القديس باسييييييليوس الكبير واضيييييع القداس ، وبعض 

باسيييييييليوس " أتينا نطلب راعيا " فقال له بته م " وأين تركت ابن  األسيييييياقفة فقال لهم لماذا حضييييييرتم ؟ أجابه
النجار " فأجابه بشييهامة وكبرياء " تركناه يصيينع لك تابوتا ألنك فقدت كل علم ومعرفة " قال له يوليانوس " قد  

مهم  قرأتهيا وحفظتهيا " فرد علييه بياسييييييييييليوس " ولكنيك لم تفهمهيا " فياغتياظ يولييانوس وأمر بيالقبض عليهم ليقيد
. وبعد أ  ذهب للحرب طق هللا على فمي " ثم أمر بسييييييجنهمللموت بعد رجوعه فقال له " لن تعود ، وإال فلم ين

صييييييلى القديس أمام أيقونة الشييييييهيد مرقوريوس أبو سيييييييفين طالبا تأديبه على أهانته لسيييييييده يسييييييوع فغاب  
سييييييييهم في كبده وقال    . وفي الحرب أصيييييييياب يوليانوسعن الصييييييييورة ثم رجع وسيييييييييفه يقطر دمامرقوريوس  

ثلودوريتس في تياريخيه الكنسيييييييييي لميا طعن ذليك المليك الكيافر تلقي في كفييه اليدم المتيدفق من جنبيه ونثره نحو  
السييماء قائال : " لقد قهرتني يا ابن مريم " فتمت فيه نبوة القديس باسيييليوس ، ونجت الكنيسيية من شييره ولما  

مع جسيدي يوحنا المعمدا  و أليشيع النبي . صيالتهم  إسيتشيهد القديس مقاريوس أسيقف أدكو وضيعوا جسيده  
 " تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين

 (107نياحة البابا يوأنس الثامن عشر البطريرك ) " 
( . وكا  من أهالي الفيوم   107في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار البابا يوأنس الثامن عشر البطريرك ) 

يوسف وترهبن بدير القديس العظيم األنبا أنطونيوس بجبل العربة فلما تنيح البابا وكا  يدعي أوال باسم 
مرقس السابع سلفه أجمع رأى األساقفة والكهنة وأراخنةنة الشعب على إختياره بطريركا فأحضروه ورسموه  

 1486نة  بابه س   15بطريركا في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة في يوم األحد المبارك 
( . وفي أيامه سعى بابا 107م ( ودعي باسم يوأنس الثامن عشر البطريرك ) 1769أكتوبر سنة   23ش ) 

رومية الجتذاب الكنائس الشرقية وخاصة كنيسة مصر األرثوذكسية إلى المذهب الكاثولي ي وقام بنشر كتاب  
با في انشقاق الكنيسة ورفض  أعمال مجمع خلقيدونية ووزعوه على جميع البالد الشرقية فكا  ذلك سب

( . ثم أرسل بابا رومية مندوبا من قبله للبابا يوأنس  25االعتراف بأمانته البابا القديس ديسقورس البطريرك )
يحمل رسالة يدعوه فيها إلى االتحاد معه فسلم البابا هذه الرسالة إلى األنبا يوساب األبح أسقف جرجا وكلفه 

ذا العالمة الكبير والالهوتي العظيم بالرد عليها وتفنيد دعوى روما فدافع عن بدراستها والرد عليها فقام ه 
كنيسته وأمانتها ومعتقداتها دفاعا مجيدا خلد به ذكراه أما كتاب أعمال مجمع خلقيدونية فقد أتى على ع س 

م أسقف روما ما كانت تنتظره روما من نشره إذ جاء مثبتا لصحة معتقدات الكنيسة القبطية األرثوذكسية فند
على نشره في الشرق وقام بجمع نسخه وأحرقها . وقد نالت البابا يوأنس في مدة رئاسته شدائد وضيقات  
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كثيرة من ح ام البالد والوالة العثمانيين وقام القائد التركي بمصادرة الخزينة البطريركية وأخذ أموالها األمر  
كمين الذين أرهقوا المسيحيين بأح امهم الجائرة وبزيادة  الذي اضطر البابا إلى أ  يختفي من ظلم هؤالء الحا

الضرائب المقررة عليهم واشترك البابا يوأنس مع المعلم إبراهيم الجوهري رئيس كتاب مصر في ذلك العهد في  
تعمير األديرة والكنائس كما قام بعمل الميرو  المقدس وتنيح في اليوم الثاني من شهر بؤونه المبارك سنة  

سنة و   26م ( بعد أ  قام على الكرسي البطريركي  1796يونيو سنة  7شهداء األبرار ) الموافق لل 1512
يوًما ودفن بمقبرة البطاركة األبرار في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين وظل الكرسي    16أشهر و   7

 بعده خاليا مدة ثالثة أشهر وستة وعشرين يوم . 
 " ولربنا المجد دائًما . آمينصالة هذا القديس تكو  معنا ، 

وج ي ه ه اط ظ ث ح ا ح ول يوطل يور اط  ح  إع دة ه/   هلكل موقشدددددددددللم ط بال ءول اطاب الال يتاك هذ/  ح ا  
علس ح ا ال ي/مضال ف اج  ي ق مصدد ه   ا ح ول اط /  ، وءتل  اطب ض و  ن اطم  ج   اطج مسددمف موقشددللم  

فم ل طه اط ذود من ه ا بسدددددددددد ب عظ ث اطرسددددددددددلا  ا، فأ ا بااءذ   وع/   يذزم هذم  فا    نطزط  قد      ح اوه  
إخااج جسد ي اطر ر ان وإطل دع معاس مح  اطرؤ / ا   اًل طل /  ومخ هر  إطس م / سد ور ب ب  انسدك/ قي  وتر/س من  

مة و /ل   ت /س  /لسدددددددد  طذر  وي   ه ا   تبه   وف لج ع/    صدددددددد ق باايا ً   وف   اوقهم ب ءجسدددددددد د م  ث  /زل ا ا 
ك ي   ت سدددددداة ف  اطوالدة ف/ قي ء ئل     ء  ج هللا يوح/  إذا ي وي صدددددداي يصدددددداايل  فوط ي طسدددددد عتذ  فأسددددددر  
اطروطود يوح/  وت/صداي ه  ومهل ه تذ   وظذا  ا اءجسد د ع  ئب  ء اة  وطر  إسدت دذ  اطم  ج  م قيور مسدمف 

 إد و وض وا جس ه  ع جس يذر  
فت/بأ ع/ذ  اطم  ج ب س ل ور اط   ا ع/    تذكم يوطل يور علس اطاب وء ل طب س ل ور  وم   يذ    يوطل يور اط  ح   

ء دل من يد هدب طلااب الميا تا د  إها اط/ د قال فاد عللده تا /د ه طل ردل طدك تد هوتدً  ءيدك فمد ي  دل علم و دل   افد  
اق هللا علس فر   وصدلس  فسد /ه وء ل ميه سدلمتله ع/    ياجع  ا اطااب فم ل طه ب سد ل ور طا ت ود وإال فلم ي/

اطم  ج م  ث م موي  اطم  ج  اءوقيور ط طبً   ا اطاب من يؤدبه علس إه يته طلاب فغ ب  اءوقيور عا اطصددددددددددددوق 
 وع د بسل ه  ماا د ً   وف  اطااب مص ب سذم يوطل يور فأخ   ا د ه وء ل الطم  ءذات/     إها  ايمال

 أمشير30وتقرأ هذه القراءات أيضًا يوم 
وكيا  ذليك أ  هيرودس بعيد أ  قتيل يوحنيا المعميدا  أخفى كيار وجود رأس القيديس يوحنيا المعميدا .  يوم تيذ 

رأسيه في قصيره ثم نفى اإلمبراطور هيرودس. وأتى رجلين من حمص ليقضييا مدة الصيوم في أورشيليم وأمسيى  
هميا بم يا  رأسيييييييييه  عليهميا الوقيت بيالقرب من منزل هيرودس فنياميا. وظهر لهميا القيديس يوحنيا المعميدا  وأعلم

فذهبا إلى الم ا  وأخرجا وعاء فخاريًا مختومًا ولما فتحاه إنتشييييييرت رائحة طيبة ووجدا الرأس. وصييييييار الرأس 
ينتقل من شييييخص إلى شييييخص حتى زما  القديس كيرلس أسييييقف أورشييييليم. حيث ظهر القديس يوحنا ألنبا  

أمشيير. وكا  أ  دفنه القديس 30وم  مرتيانوس أسيقف حمص في النوم وأرشيده إلى موضيع الرأس فأخذه في ي
كيرلس أسييقف أورشييليم حتى جاء يوليانوس الجاحد وأراد رجاله أ  يحرقوا أجسيياد القديسييين ليتم نوا من بناء  

 الهي ل ثانية.
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 السنكسار اليوم

 نياحة البابا األنبا كيرلس السادس أمشير 30
 السادس .في هذا اليوم تذكار نياحة البابا األنبا كيرلس 

ميا كتيب عن هيذا البيابيا القيديس بعيد نيياحتيه ، بلغيات متعيددة ، أكثر مميا كتيب عنيه في أثنياء  
حياته . فقد عرفه كثيرو  خاصيية في مصيير والسييودا  وأثيوبيا ولبنا  وسييوريا كرجل هللا ، 

 رجل صالة له موهبة صنع العجائب والمعجزات .
  10م وظل الكرسييييي البابوي شيييياغًرا إلى 1956نوفمبر    13انتقل البابا يوسيييياب الثاني في  

م يوم سييامة هذا البابا ، وفي فترة االنتقال هذه اسيتمرت الصيلوات والمشياورات  1959مايو  
واألصيييوام لكي يعطي الرب راعًيا صيييالًحا لكنيسيييته ، وأجريت االنتخابات وتم  فرز األصيييوات  

  19عية الهي ليية يوم األحيد الختييار الثالثية الحيائزين على أعلى األصيييييييييوات ، ثم أجرييت القر 
ميايو تميت مراسييييييييييم    10م وفياز فيهيا القمص مينيا المتوحيد . وفي يوم األحيد  1959إبرييل  

السييييامة وُدعي باسيييم كيرلس السيييادس مع أ  الجميع كانوا يتوقعو  تسيييميته مينا ، ولكن  
 البابا كا  قد رأى في حلم البابا كيرلس الخامس فطلب أ  يحمل اسمه .

 نشأته
م من أسيرة تقية مشيبعة بروح القداسية وكا   1902أغسيطس سينة   2لطفل عازر في  ُولد ا

الثاني بين اخوته ، وعاشيييت األسيييرة معظم حياتها في دمنهور نازحين من طوخ النصيييارى ، 
وكا  بيتهم محط اسييتراحة الرهبا  ومنهم شيييخ اسييمه القمص تادرس البراموسييي الذي قال  

وفي اإلسييي ندرية أتمَّ عازر دراسيييته الثانوية ، وعمل في   ألمه عنه يوًما: "إنه من نصييييبنا" .
شييييييركة مالحة ، وفجأة قدم اسييييييتقالته من العمل معلًنا رغبته في الرهبنة ، حاولت األسييييييرة 
واألنبيا يوأنس مطرا  البحيرة والمنوفيية آنيذاك تثنيتيه عن عزميه ، لكنيه كيا  قيد عرف الطريق 

 إلى هللا . 
 رهبنته

ي طريق الرهبنية بموافقية أخييه وواليده والتحق بيالكليية اإلكليري يية  سيييييييييياعيده األنبيا يوأنس ف
م دخل دير البراموس بتوصيييية من المطرا  ، ومنذ  1927يوليو سييينة   27بمهمشييية ، وفي  

ذلك الحين لبس جلباًبا أسييييود وطاقية سييييوداء . وقد منحه هللا نعمة في عينيَّ القمص عبد  
هو أب حنو  مدقق معه ، وُرسم راهًبا في بداية  المسيح المسعودي الذي كا  ابًنا له وكا  

 م وتسمى باسم الراهب مينا .1928فبراير سنة  25الصوم الكبير يوم االثنين 
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ات صف بالتواضع الجم وخدمة الشيوخ ، باإلضافة إلى حبه للقراءة في سير اآلباء وتعاليمهم  
اسيييييحق السيييييرياني مما جعله  ، فاهتم بم تبة الدير . وكانت أحب القراءات إليه كتابات مار  

ينسيخها في خمسية مجلدات ، ثم أصيدر مجلة شيهرية كتوصيية أبيه الروحي أسيماها "ميناء  
 الخالص" كتبها بخط يده بعدد رهبا  الدير .

 سيامته قًسا
ا األحد  م قسيييييً م على يد أنبا ديمتريوس مطرا  المنوفية ودرس بعدها  1931يوليو    18ُرسيييييِ

  مع صييديقه القمص كيرلس أنبا بوال ، ومنذ تلك اللحظة اسييتمر  في الكلية الالهوتية بحلوا
 في تأدية صالة عشية وباكر والقداس كل يوم .

 حياة الوحدة
بعد خمس سييييييييينوات فقط من رهبنته غادر الدير إلى مغارة للتوحد ، وكا  يعاود الرجوع إلى 

وحدته مع سيييائح   ديره مسييياء كل سيييبت ويغادره مسييياء كل أحد . وزاره أنبا يوأنس البابا في
أمري ي يرغب الكتابة عن الرهبنة ، ومعه مدير مصييلحة اآلثار شييخصييًيا الدكتور حسيين فؤاد  
، وبعد مدة س ن في طاحونة في مصر القديمة بموافقة مدير مصلحة اآلثار ، الذي كا  قد  

كل  زاره من قبل في قاليته . ولم ي ن للطاحونة باب وال سيقف ، وزامله فيها ذئب كا  يأتيه  
مسييييييييياء ويشيييييييييرب معيه القهوة وفي الصيييييييييبياح يغيادر الطياحونية ، ثم بمعياونية المحب ين بنى  
 للطاحونة سقًفا ودور ثاٍ  لي و  هي اًل، ودب ر له هللا شماًسا ليصلي معه القداس كل يوم .

 رئيس دير األنبا صموئيل المعترف
لبابا المائة والثالث عشيير بمشييورة األنبا يوسيياب القائمقام البطريركي بعد نياحة أنبا يوأنس ا

ا لدير األنبا صيييموئيل القلموني ، الذي بدأ بتعميره ثانية   ، أصيييبح القس مينا المتوحد رئيسيييً
ا فيها ، وعادت الحياة إلى  سيها أنبا أثناسييوس ورق اه قمصيً وتعمير كنيسية العذراء فيه ، وكر 

 الدير على يد ذلك الناسك البسيط .  
 لقديمةبناء كنيسة مار مينا بمصر ا

وفي مصيير القديمة ُبناء على رغبته تم شييراء أرض أقام عليها كنيسيية باسييم مار مينا ، بعد  
أ  فشيييل في تعمير دير مار مينا بمريوط ، وأقام هو على سيييطح الكنيسييية وأقام فيها بعض  
غرف للخدمة ، وتعليم الشييييييييباب الِحرف ، وسييييييييُ ًنا للغرباء ، وعاود إصييييييييدار مجلة "ميناء  

خرج من المغتربين الذين سي نوا تحت رعايته الجيل األول من الرهبا  الشيباب الخالص" ، وت
. وأعطاه هللا مواهب كثيرة منها اإلفراز وشيفاء األمراض وإخراج األرواح النجسية مع أنه ظل  
غارًقا في صييمته وصييلواته وأصييوامه ودموعه إلى أ  وقع عليه االختيار لكرسييي اإلسيي ندرية  

. 
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شيييييفي الجامعي باإلسييييي ندرية لزيارة أحد الخدام ، عرفني الخادم على في زيارتي إلى المسيييييت
زميله بالمسييييتشييييفي قائاًل: "هذا . . . أسييييتاذ بالجامعة وهو صييييديق للبابا كيرلس الراحل" . 
تعجبت ألنه صيييغير السييين بالنسيييبة لعمر البابا المتنيح . فسيييألته عن موضيييوع صيييداقته ، 

 أجابني:
ونذهب إلى القس مينا الراهب المتوحد . كن ا نحبه جًدا وهو  "كنت أنا وأصيييدقائي نجتمع مًعا 

يحبنا . أتعرف ماذا كا  والدي يقوال  لي )وهما غير مسييييحيين(: "هذا الرجل ليس من هذا 
 العالم" .

 ه ذا كانت شهادة غير المسيحيين له ، أنه يحمل سمات تليق بمن هم في السماء! 
 سيامته بابا اإلس ندرية

من ديره إلى مقر البطريركية ،   -حسييييييب طقس الكنيسيييييية   -األسيييييياقفة  اصييييييطحبه اآلباء
 م .1959مايو  10وفعاًلقصدوا دير البراموس ومنه إلى البطريركية صباح األحد 

منذ رسيييييامته أصيييييبح بابه في المقر البابوي باألزب ية مفتوًحا أمام الجميع لياًلونهاًرا متخًذا  
 ددة الجوانب .من الشباب تالميذ له ، وكانت خدمته متع

من الناحية الروحية كا  دائم الصييييييالة أمام المذبح بمحبة وروحانية ألهبت قلوب الشييييييعب 
 فجذب الجميع إلى محبة هللا والكنيسة واآلخرين .

ومن نياحيية التعمير عزم على تعمير دير قيديسيييييييييه المحبوب ميار مينيا اليذي ُخرب في القر  
لرهبانية إلى تلك البقعة بمريوط ، وكذلك عمَّر  العاشييييير وعادت الصيييييلوات واأللحا  والحياة ا

أديرة برية شييييييهيت وأديرة الوجه القبلي ، كما وضيييييع حجر أسييييياس كاتدرائية جديدة ومبنى  
 للكلية اإلكليري ية بمنطقة األنبا رويس باإلضافة إلى كنائس عديدة وأديرة للراهبات .

الكنسييية ورسييامة أسييقفين أحدهما  أما من الناحية الثقافية فباإلضييافة إلى تشييجيع المعاهد 
للتعليم واآلخر للبحيث العلمي ، فقيد أقيام مبنى خياص للمطبعية التي أهيدتهيا إلييه كنيسيييييييييية  

 النمسا .
ومن الجانب الوطني فقد آثر البابا أ  يبدأ خدمته في مصييييييير بما نهج عليه الباباوات على 

أكتوبر من   12الجمعة    مر العصيييور ، فقام بزيارة رئيس الجمهورية جمال عبد الناصييير يوم
 نفس العام .

ب سييهامه ضييد األقباط ب ل قوته . وسيياءت   مر ت مرحلة كا  فيها جمال عبد الناصيير يصييو 
العالقات بينه وبين البابا . لم ي ن لدي البابا ملجأ إال الصييييراخ إلى هللا وطلب شييييفاعة مار  

 مرقس كاروز الديار المصرية .
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لت   العداوة إلى صيييييداقة ، فصيييييار البابا والرئيس صيييييديقين حميمين  بعمل معجزي فائق تحو 
يزور أحدهما اآلخر ، وقد سييياهمت الدولة في سيييد  العجز في إيرادات البطريركية ، واشيييترك  

 الرئيس في حفل وضع حجر األساس للكنيسة المرقسية الكبرى باألنبا رويس .
 االهتمام بالعالم الخارجي

ألقباط في أوربا ورسيم مطراًنا للكرسيي األورشيليمي للحفاظ  في عصيره أقيمت كنائس لرعاية ا
 على أمالك الكنيسة القبطية هناك . 

وفي أفريقيا نظم الكنيسيييييية في أثيوبيا رعوًيا وإدارًيا ورسييييييم لها بطريرًكا )جاثليق( هو األنبا  
م وحضييييرها اإلمبراطور  1959باسيييييليوس الذي تمت رسييييامته في مصيييير في يونيو سيييينة  

م  1960أهدى البابا وشيياح سييليما  األكبر ، كما زار البابا أثيوبيا في أكتوبر  هيالسييالسييي و 
 والقى فيها ترحيًبا فاق الوصف . 

هذا وألول مرة في العصيير الحديث نسييمع عن المجامع المسيي ونية ، فقد ترأ س البابا كيرلس  
م ، 1965السييييييادس مؤتمر الكنائس الالخلقيدونية المنعقد في أديس أبابا في يناير سيييييينة  

متفًقا مع بطريرك إنطاكية وبطريرك األرمن وجاثليق الكنيسييييييية السيييييييريانية بالهند على عدة 
 قرارات تؤدي إلى تعميق المفاهيم األرثوذكسية الالهوتية . 

 الكرازة
م من افتقد الكنيسية في دول شيرق أفريقيا  1960أما عن العمل الكرازي فقد أوفد البابا عام 

ائس أفريقية ومؤتمر الشباب األفريقي ، وفي نفس الوقت شجع  ، وحضور مؤتمر مجلس كن
قسييييييم الدراسييييييات األفريقية في معهد الدراسييييييات القبطية إلعداد جيل من الخدام الالهوتيين  
والميدنيين للعميل في ربوع أفريقييا ، وجياءت وفود أفريقيية لليدراسييييييييية في المعياهيد الالهوتيية  

 القبطية بمصر .
 أيام جمال عبد الناصر نظرة الدولة للمهاجرين في

كاد أ  يغلق الرئيس عبد الناصر الباب على المصريين من جهة ذهابهم إلى أمري ا  
الشمالية وأستراليا ، وكا  الجهاز الح ومي المصري يتطلع إلى أي مهاجر يييي وكا  معظمهم  

زيارتهم إلى من المسيحيين يييييي أنهم خونة . وكاد غالبية المهاجرين يقطعو  األمل حتى في  
 بلدهم المحبوب لديهم وهي مصر .

كا  المهاجرو  يخشيييو  الذهاب إلى أية سيييفارة أو قنصيييلية مصيييرية أو أ  يلتقوا   
بأحد المسييئولين ، ويبذلو  كل الجهد نحو إخفاء عناوينهم لئال ُيسيياء إليهم أو إلى أقربائهم  

 في مصر . 
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كنيسيية وطنية تخضييع ب ل    كانت الكنيسيية في ذلك العصيير بين حجري الرحى ، فهي 
القلب للسيييلطة الزمنية ، وتحمل كل حب ووالء لمصييير ، وفي نفس الوقت هي األم التي لن 

 تتجاهل أو تتخلى عن أوالدها أينما وجدوا . 
أما عن مدى اهتمام قداسييييية البابا بالمهاجرين فقد سيييييبق لي نشييييير الجزء األول من كتاب  

  سأقوم بنشر الجزء الثاني . "الكنيسة في أرض المهجر" ، وبمشيئة هللا
 تجلي العذراء مريم

من األحداث الهامة في ِحْبرية البابا كيرلس السيييييييادس ، تجلي السييييييييدة العذراء فوق قباب  
م ، ولمدة سيييييينتين وأربعة  1976إبريل سيييييينة   2كنيسييييييتها بحي الزيتو  بالقاهرة منذ ليلة 

وروائح بخور ذكية ،  شييييييييهور متتالية . وصيييييييياحب التجلي ظهورات سييييييييمائية مثل الحمام
 باإلضافة إلى معجزات شفاء كثيرة لمسيحيين ومسلمين على السواء .

 استرجاع رفات كاروز الديار المصرية القديس مار مرقس الرسول
ا من األحداث الهامة في عصييييره اسييييترجاع رفات كاروز الديار المصييييرية القديس مار   أيضييييً

غياب حوالي أحد عشير قرًنا ، واسيتمرت  م ، بعد 1986يونيو سينة    23مرقس الرسيول يوم  
 االحتفاالت ثالثة أيام شاركت فيها الدولة والكنائس األخرى . 

 صداقته للقديسين 
لم نسييمع قط عن إنسييا  له صييداقة مع القديسييين مثل البابا كيرلس السييادس الذي كثيًرا ما  

 كا  يراهم ويحاورهم ، خاصة صديقه الحميم مار مينا العجايبي .
ناس أحياء أعرفهم شيييخصيييًيا يتعاملو  مع القديسيييين بطريقة ملموسييية في حياتهم ، يوجد أ

 ولكننا هنا نذكر فقط المنتقلين .
 نياحته

م تحققت انطالقته نحو مشيتهى نفسيه بعد جهاد مع مرض اسيتمر  1971مارس سينة    9في  
ا على الكرسيي  11خمس سينوات ، ولم تدم باباويته سيوى    سينة وعشيرة شيهور ، وظل جالسيً

لي عليه بالكاتدرائية الكبرى باألزب ية   البابوي ثالثة أيام ألقى عليه أبناءه نظرة الوداع ثم صييُ
. ثم بعد ذلك ُنِقل جثمانه الطاهر ليدفن تحت مذبح الكاتدرائية الضيخمة التي كا  قد شييدها 

 في دير مار مينا بمريوط وذلك تحقيًقا لوصيته .
 ما بعد نياحته

ا عجيبة على مسيييييتوى العالم بخصيييييوص عمله في حياة مع كل يوم جديد نسيييييمع   قصيييييصيييييً
الكثيرين بعد انتقاله . ال أنسيييى أ  أحد األحباء جاء من أسيييتراليا إلى اإلسييي ندرية وسيييألته  
عن المدة التي يقضييييها فقال أقل من أسيييبوع . وإذ دهشيييت قال: "جئت من أسيييتراليا ألزور  

صيالته أنقذتني!" أما عن ظهوراته لمحبيه  مدفن المتنيح البابا كيرلس السيادس وأعود فوًرا ف
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في كل العالم فصييييارت أشييييبه بقصييييص خيالية من كثرتها وفاعليتها . كثيرو  تابوا ورجعوا 
 إلى الرب خالل ظهوراته .

 صورة أم قوة!
في لقاء محبة بمنزل األخ ا .ش . بمنطقة جنوب أورانج كاونتي    1997في مارس   

 ، روى لي رب البيت القصة التالية:
تحدث معي أحد العمالء وهو أمري ي يهودي ، قال أنه كا  يعتزم أ  يبدأ مشييييروًعا   

معيًنا ، وكا  كلما بدأ خطوة يجد العقبات حتى فقد األمل في تكملة السيييييير في هذا الطريق 
. كا  من بين العاملين لديه سيييدة مصييرية ، رأته في ضيييقة شييديدة ، وإذ عرفت ما يعاني  

 ذه الصورة وضعها في جيبك ، وأصرخ إلى هللا ، فإنه يسندك حتًما" .منه قالت له: "خذ ه
لم ي ن الرجل متديًنا قط ، لكنه في وسييط مرارة نفسييه قبل الصييورة دو  أ  يسييألها  

عن شييخصييية اإلنسييا  الذي له الصييورة . ذهب إلى بيته ، وهناك دخل حجرته ، وفي مرارة 
اٍر مفتوٍح . . . الحظ أ  قوة قد مَلت أعماقه  صيرخ إلى هللا ، وكا  يتحدث مع هللا ، في حو 

اليداخليية . بيدأ خطوات المشيييييييييروع فالحظ أ  كيل األبواب تنفتح أمياميه بطريقية غير عياديية ، 
 وكما قال أنه يشعر بقوة فائقة تسنده أينما ذهب .

روى هيذا الرجيل هيذه القصييييييييية لَلخ ا .ش . بروح مملوء قوة ، فسيييييييييأليه األخ عن  
وللحيال أخرجهيا من جيبيه لُيرييه إيي اهيا بياعتزاز ، فيإذا بهيا صيييييييييورة البيابيا كيرلس  الصيييييييييورة ،  

 السادس .
سييييألته وماذا بعد هذه الخبرة؟ فأجاب إ  خبرته هذه حديثه جًدا . انسييييحقت نفسيييي   

 وصرت أتأمل في أعماقي:
عاًما ، وها هو يعمل بروح الصييييالة بأكثر قوة    30لقد تنيَّح أبي الحبيب منذ حوالي   
ي دول كثيرة! لم ي ن أبي القيديس ُيجييد اإلنجليزيية ، لكنيه يتحيدث مع أمري ي يهودي بلغية  ف

 الروح التي تفوق كل لغة بشرية .
 فوق علبة السجاير 

 في ِبِرْسِبْن باستراليا روى لي القمص موسى سليما  التالي: 
القصيية  في هذه األيام لقداسيية البابا كيرلس دور عجيب في حياة المدخنين . رويت 

 التالية ألحد األحباء ، وكا  يعاني من عادة التدخين لسنوات طويلة:
كا  أحد المدخنين يود أ  يتحرر من هذه العادة ، وإذ فشييييلت كل محاوالته أمسييييك  

بأحد كتب معجزات قداسييييييية البابا كيرلس ووضيييييييعها على علبة السيييييييجاير التي بجواره وهو  
كف عن التدخين؟" مرت سياعتا  ولم يشيعر بأي يقول: "أال تسيتطيع أ  تصيلي ألجلي لكي أ
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اشيييييتياق للتدخين فتعجب جًدا ، وظن أنها حالة نفسيييييية . امسيييييك بعلبة السيييييجاير وحاول 
 التدخين ، فإذا به يشعر برائحة شيء يحترق )شياط( ، حتى كاد أ  يتقيأ .

قال في نفسيييه: "إنها حالة نفسيييية" . امسيييك بسييييجارة أخرى ، وإذا به يشيييتم نفس   
رائحة ، واضيييييييييطر أ  يلقي بالسييييييييييجارة دو  أ  يدخن . تكرر األمر عدة مرات وإذ جاءه ال

ا ، فسيأله عن السيبب ، فأخبره بما حدث . طلب منه سييجارة من علبة   ضييف وجده مندهشيً
 السجاير . فتكرر األمر معه ، ومنذ تلك اللحظة لم يعد بعد إلى التدخين . 

عل نفس األمر ، وحدث معه نفس الشييييء ، إذ رويت هذه القصييية ألحد األحباء ، ف 
 كما حدث مع أكثر من شخص من الشعب بصلوات البابا كيرلس!

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 وجود رأس القديس يوحنا المعمدا 

في هذا اليوم نعيد بتذكار وجود راس القديس يوحنا المعمدا  . وذلك انه لما أمر هيرودس  
رأسه وإحضاره إليه وتقديمه إلى الفتاة هيورديا على طبق كما طلبت قيل انه بعد  بقطع

انتهاء الوليمة ندم على قتله يوحنا فابقي الرأس في منزله واتفق إ  اريتاس ملك العرب 
صهر هيرودس ، حنق عليه ألنه طرد ابنته وتزوج بامرأة أخيه وهو حي ، فأثار عليه حربا 

رودس وشتت شمل جنوده وخرب بالد الجليل . وقد علم طيباروس  ليثار البنته فغلب هي
قيصر إ  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  

هناك أمر طيباروس بخلعه  هيرودس راس القديس يوحنا في منزله وسافر . فلما وصل إلى
وتجريده من جميع أمواله ثم نفاه إلى بالد األندلس حيث مات هناك . وخرب منزله وصار  
عبرة لمن يعتبر واتفق بعد مدة من السنوات إ  رجلين من المؤمنين من أهل حمص قصدا 

بيت المقدس ليقضيا مدة الصوم الكبير هناك وأمسى عليهما الوقت بالقرب من منزل 
رودس فناما فيه ليلتهما . فظهر القديس يوحنا ألحدهما واعلمه باسمه وعرفه بموضع  هي

رأسه وأمره إ  يحمله معه إلى منزله . فلما استيقظ من نومه قال ذلك لرفيقه وذهبا إلى  
حيث الم ا  الذي كا  راس القديس مدفونا فيه ، وحفرا فوجدا وعاء فخاريا مختوما ولما 

ائح طيبة ووجدا الرأس المقدس فتباركا منه ثم أعاداه إلى الوعاء . فتحاه انتشرت منه رو 
وأخذه الرجل الذي رأى الرؤيا إلى منزله ووضعه في خزانته وأضاء أمامه قنديال . ولما دنت 
وفاته اعلم أخته بذلك فاستمرت هي ايضا تنير القنديل . ولم يزل الرأس ينتقل من إنسا  

اريوسي ، فصار ينسب ما يصنعه الرأس من اآليات إلى  إلى إنسا  حتى انتهي إلى رجل 
بدعة اريوس ، فأرسل هللا عليه من طرده من م انه وبقي م ا  الرأس مجهوال حتى زما  

القديس كيرلس أسقف أورشليم حيث ظهر القديس يوحنا ألنبا مرتيانوس أسقف حمص في  
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من شهر أمشير . صالة  النوم وأرشده إلى موضع الرأس . فأخذه وكا  ذلك في الثالثين
 هذا القديس تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

جميع عظامي تقول، يارب من مثلك، وليقل فى كل حين ليتعظم الرب،  "  -(:29,11:  34مزمور العشييييية )مز
 "  الذين يحبو  خالصك. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
 اطرسلح معظم  ا يوح/  اطر ر ان [ من 1]=  جميع عظامي تقول يا رب من مثلك

 [ اطرسلح اطاب ح فا علس عظ ث اطر ر ان 2]     
 ت     اطر ر ان اط يا متوا طلسؤال آ /وا وعظروا اطاب = وليقل في كل حين لُيعظِ م الرب الذين يحبو  خالصك

 
  -(:28-18:7لوإنجيل العشية )

 فاخبر يوحنا تالميذه بهذا كله.  -18 "
 فدعا يوحنا اثنين من تالميذه و ارسل الى يسوع قائال انت هو االتي ام ننتظر اخر.   -19 
 فلما جاء اليه الرجال  قاال يوحنا المعمدا  قد ارسلنا اليك قائال انت هو االتي ام ننتظر اخر.   -20 
 ا  كثيرين. و في تلك الساعة شفى كثيرين من امراض و ادواء و ارواح شريرة و وهب البصر لعمي  -21 
فاجاب يسوع و قال لهما اذهبا و اخبرا يوحنا بما رايتما و سمعتما ا  العمي يبصرو  و العرج    -22 

 يمشو  و البرص يطهرو  و الصم يسمعو  و الموتى يقومو  و المساكين يبشرو .
 " و طوبى لمن ال يعثر في -23 

 إي  ل اط  ل :
  ر ان طلرسلح  م شذ دة اطرسلح عا يوح/  هو ي ج إي  ل اطم ار عا إقس طل  ت     اطر

 
تسيييمعني سيييرورًاوفرحًا، فتبتهج العظام المتواضيييعة، حينئٍذ يقربو  العجول،  "  -:(20,8:  50مز)مزمور باكر 

 " على مذبحك. هلليلويا
  ز وق ب كا:

هو صددددوي صدددد يق اط ايج اط ي   اح طه  ف طر ر ان   اح بأن اط/ ر آ /  ب طرسددددلح   =  تسيييمعنى سيييرورًا وفرحاً 
 .فتبتهج عظامي المتواضعة

هؤال  اط يا آ /وا وم ضدً  يوح/  اطر ر ان  اط ل،  ل  ا   اح ب طرسدلح  م ث  =  حينئذ يقربو  العجول على مذبحك
   عا اطرسلح طه اط ب ئح  واطر ر ان ب ط اي ه/  ف  اني  ل ء ث شذ دة ع  ب

 
  -(:36-25:3يوإنجيل باكر )

 و حدثت مباحثة من تالميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير.   -25 "
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فجاءوا الى يوحنا و قالوا له يا معلم هوذا الذي كا  معك في عبر االرد  الذي انت قد شهدت له هو    -26 
 يعمد و الجميع ياتو  اليه. 

 اجاب يوحنا و قال ال يقدر انسا  ا  ياخذ شيئا ا  لم ي ن قد اعطي من السماء. -27 
 مرسل امامه.   انتم انفس م تشهدو  لي اني قلت لست انا المسيح بل اني -28 
من له العروس فهو العريس و اما صديق العريس الذي يقف و يسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت    -29 

 العريس اذا فرحي هذا قد كمل. 
 ينبغي ا  ذلك يزيد و اني انا انقص.   -30 
الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع و الذي من االرض هو ارضي و من االرض يتكلم الذي ياتي من  -31 

 السماء هو فوق الجميع. 
 و ما راه و سمعه به يشهد و شهادته ليس احد يقبلها.  -32 
 و من قبل شهادته فقد ختم ا  هللا صادق.  -33 
 ليس ب يل يعطي هللا الروح. ال  الذي ارسله هللا يتكلم ب الم هللا النه   -34 
 االب يحب االبن و قد دفع كل شيء في يده.  -35 
 " الذي يؤمن باالبن له حياة ابدية و الذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل يم ث عليه غضب هللا -36 

 إي  ل ب كا:
ينبغي أ  ذاك ينمو  عه  شذ دة قائ   طلر ر ان عا اطرسلح تظذا إ ت  ه ب طاوح اطم ر، قوح اط/ وة  ويظذا إتض 

 وه ا س ب عظر  اطر ر ان  وأنا أنقص
 

  -(:10-1:11عبالبولس )
 و اما االيما  فهو الثقة بما يرجى و االيقا  بامور ال ترى. -1 "
 فانه في هذا شهد للقدماء. -2 
 بااليما  نفهم ا  العالمين اتقنت ب لمة هللا حتى لم يتكو  ما يرى مما هو ظاهر.  -3 
بااليما  قدم هابيل هلل ذبيحة افضل من قايين فيه شهد له انه بار اذ شهد هللا لقرابينه و به و ا  مات  -4 

 يتكلم بعد.
 اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى هللا. بااليما  نقل اخنوخ لكي ال يرى الموت و لم يوجد ال  هللا نقله  -5 
و لكن بدو  ايما  ال يم ن ارضاؤه النه يجب ا  الذي ياتي الى هللا يؤمن بانه موجود و انه يجازي  -6 

 الذين يطلبونه. 
بااليما  نوح لما اوحي اليه عن امور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته فبه دا  العالم و صار  -7 

 ذي حسب االيما .وارثا للبر ال
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بااليما  ابراهيم لما دعي اطاع ا  يخرج الى الم ا  الذي كا  عتيدا ا  ياخذه ميراثا فخرج و هو ال   -8 
 يعلم الى اين ياتي.

بااليما  تغرب في ارض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع اسحق و يعقوب الوارثين معه لهذا  -9 
 الموعد عينه. 

 " المدينة التي لها االساسات التي صانعها و بارئها هللا النه كا  ينتظر -10 
 اط وطج:

 عا مبا ل ان ر ن واطرمصود إش قة ضر/ل  عا إ ر ن اطر ر ان وت    ه ب طرسلح 
 

 - (:10:2- 25:1بط1الكاثولي و  )
 ( 25:1بط1)
 "  .و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و هذه هي الكلمة التي بشرتم بها -25 " 
 (10:-1:2بط1)
 فاطرحوا كل خبث و كل م ر و الرياء و الحسد و كل مذمة.  -1  ال
 و كاطفال مولودين اال  اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به.  -2 
 ا  كنتم قد ذقتم ا  الرب صالح. -3 
 الذي اذ تاتو  اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس و لكن مختار من هللا كريم. -4 
نوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند هللا  كو  -5 

 بيسوع المسيح.
لذلك يتضمن ايضا في الكتاب هانذا اضع في صهيو  حجر زاوية مختارا كريما و الذي يؤمن به لن   -6 

 يخزى.
  فالحجر الذي رفضه البناؤو  هو قد صار راس فلكم انتم الذين تؤمنو  الكرامة و اما للذين ال يطيعو -7 

 الزاوية.
 و حجر صدمة و صخرة عثرة الذين يعثرو  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 

 الظلمة الى نوره العجيب. 
  ن قبال لم تكونوا شعبا و اما اال  فانتم شعب هللا الذين كنتم غير مرحومين و اما اال  فمرحومو  الذي -10 

 اط   وطلكون:
إطرحوا عنكم كل شير وكل غش.. مثل أطفال إشيتهوا اللبن العقلي. أنتم جنس مختار..  كلف يت دبه ب طر ر ان؟  
 اطرسلح وفض ئله واطر ر ان   ن   ت قًا طل  ا عا = لكي تخبروا بفضائل ذاك

  -(:33-25:13أعاإلبركسيس )
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و لما صار يوحنا ي مل سعيه جعل يقول من تظنو  اني انا لست انا اياه لكن هوذا ياتي بعدي الذي   -25  "
 لست مستحقا ا  احل حذاء قدميه. 

 خالص.ايها الرجال االخوة بني جنس ابراهيم و الذين بينكم يتقو  هللا الي م ارسلت كلمة هذا ال -26 
ال  الساكنين في اورشليم و رؤساءهم لم يعرفوا هذا و اقوال االنبياء التي تقرا كل سبت تمموها اذ   -27 

 ح موا عليه. 
 و مع انهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيالطس ا  يقتل.   -28 
 و لما تمموا كل ما كتب عنه انزلوه عن الخشبة و وضعوه في قبر.  -29 
  اقامه من االموات. و لكن هللا  -30 
 و ظهر اياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل الى اورشليم الذين هم شهوده عند الشعب.  -31 
 و نحن نبشركم بالموعد الذي صار البائنا.   -32 
ا  هللا قد اكمل هذا لنا نحن اوالدهم اذ اقام يسييييوع كما هو م توب ايضييييا في المزمور الثاني انت ابني    -33 

 " انا اليوم ولدتك
 انها سلج:

وايه م  اطر ر ان   ه/  ي   شذ دة اطر ر ان عا اطاب  سًو=  تظنو  إني أناولما أكمل يوحنا سعيه يقول من 
  طلج هو اطرسلح
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            اليوم السادس عشر من شهر بؤونه
 نياحة القديس أبو نوفر

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات: 
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 س:يييييييييييييييالبول

 (2,7,5: 111مز)
 (47-42:24)مت

 (12,8: 91مز)
 (19-11:19)لو

 (2:12-32:11)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (20-9:5)يع
 (6:19-24:18)أع

 (11,10: 91مز)
 (44-32:12)لو

 
 

  -(:44-32:12لوإنجيل القداس )
 ال تخف ايها القطيع الصغير ال  اباكم قد سر ا  يعطي م الملكوت.  -32 " 
بيعوا ما لكم و اعطوا صدقة اعملوا لكم اكياسا ال تفنى و كنزا ال ينفد في السماوات حيث ال يقرب    -33 

 سارق و ال يبلي سوس. 
 النه حيث ي و  كنزكم هناك ي و  قلب م ايضا.  -34 
 سرج م موقدة. لتكن احقاؤكم ممنطقة و  -35 
 و انتم مثل اناس ينتظرو  سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء و قرع يفتحو  له للوقت.   -36 
طوبى الولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق و يتكئهم و   -37 

 يتقدم و يخدمهم. 
 ع الثالث و وجدهم ه ذا فطوبى الولئك العبيد. و ا  اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزي  -38 
 و انما اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي ساعة ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب.   -39 
 فكونوا انتم اذا مستعدين النه في ساعة ال تظنو  ياتي ابن االنسا .  -40 
 ايضا.  فقال له بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع  -41 
 فقال الرب فمن هو الوكيل االمين الح يم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها.   -42 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل ه ذا. -43 
 "  بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -44 

 إي  ل اطم ار:
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اطسددواح ءن ي خلوا إطس   وه ا    دفع هؤال ال تخف أيها القطيع الصيغير أل  أباكم قد سير أ  يعطي م الملكوت=  
اط اي  اط وايل  دون ط  ث مو شدددددددااب  فإن   ن هللا ء  سدددددددا من   ا ذم اطرل وي مف    ا ذم      دددددددب ذم  وف ً  
ل هللا اطر   اطر طح إطس     حلو طذم ومقسددددددددددل غااب   ه خ ز طايب  هوال  و  ن ي/ملذم بموة  ا ع/ ه  ا  ك ن   حوَّ

هل ي   من  كسددددددلرور ودو  ديور ب ع   رل   و  ي    ر ن بأي يذر   =  وا صييييدقةما لكم وأعط . بيعواإطس  ك ن
  وط/ ا.  سييييييدهم يتمنطق ويتكئهم ويقف ويخدمهموي ال  اط ماا   وطذؤال   مول اطسدددددددد   اطرسددددددددلح  موط  ع  ب    

 .والمستعد يقيمه على جميع أمواله..  ألنه في ساعة ال تعرفونها مستعدين  ءلذم
 

الصيييييديق كالنخلة يزهو، وكمثل أرز لبنا  ينمو، مغروسيييييين فى    "  -(:11,10:  91مزداس )مزمور إنجيل الق
 " بيت الرب، وفى ديار بيت إلهنا زاهرين. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
هؤال  اءب   اطسدددددددواح واطاهب ن اطم  سددددددد ا هم   ط/ ل  ف  إسدددددددتم  تذم و/اهم وء اسدددددددتذم =  الصيييييديق كالنخلة يزهو

هم إيغاسددوا ف  اط /لسدد  جسدد  =  مغروسيين في بيت الربف  يروهم طلم اسدد   =  وكمثل أرز لبنا  ينمووإ ر قهم   
 .بيت إلهنا زاهرين وفي دياراطرسلح ب طر رود   وتأصلوا و  توا ويروا بم استذم ونه هم وصلواتذم ف  اطسر   

 
 بؤونة 16  -السنكسار:

 نياحة القديس أبو نوفر السائح "  
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 هللا شوقا إلى رؤية عبيد هللا السواح . فأبصر  
ل البرية مرة ووجد عين ماء ونخلة  جماعة منهم ومن بينهم القديس أبا نفر وكتب قصصهم . وقال أنه دخ 

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  

بعظائم هللا . فسأله بفنوتيوس أ  يعرفه عن سيرته وكيف وصل إلى  هدأ روعه . ثم صليا وجلسا يتحدثا 
هناك . فأجابه : " أنني كنت في دير رهبا  أتقياء قديسين ، فسمعتهم ينعتو  س ا  البرية السواح ب ل  

األوصاف الجميلة فقلت لهم : وهل يوجد من هو أفضل منكم . فأجابوا نعم . س ا  البرية السواح ألننا نحن  
و  من العالم فإ  ضاق صدرنا وجدنا من يعزينا وا  مرضنا وجدنا من يفتقدنا وا  تعرينا وجدنا من قريب

 ي سونا أما س ا  البرية فليس لهم شيء من ذلك فلما سمعت منهم هذا جزع قلبي . 
ع  ولما كا  الليل أخذت قليال من الخبز وخرجت من الدير ثم صليت إلى السيد المسيح أ  يهديني إلى موض

أقيم فيه فسهل لي الرب أ  وجدت رجال قديسا فأقمت عنده حتى علمني كيف تكو  السياحة وبعد ذلك أتيت 
إلى هنا فوجدت هذه النخلة وهذه العين . تطرح النخلة اثني عشر عرجونا في كل سنة في فيني كل عرجو   

   سواك . شهرا وأشرب الماء من هذه العين . لي إلى اليوم ستو  سنة لم أر وجه إنسا
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وبينما هما يتحدثا  بهذا نزل مالك الرب وأعلم القديس أبا نفر بقرب نياحته . وفي الحال تغير لونه وصار  
شبه نار . ثم أحني ركبتيه وسجد للرب . وبعد أ  ودع القديس بفنوتيوس أسلم روحه الطاهرة فكفنه القديس 

ما دفنه نشفت النخلة وسقطت أما عين الماء بفنوتيوس ودفنه في مغارته ورغب أ  يس ن موضعه ولكن بعد
فجفت . وكا  ذلك بتدبير من هللا ليعود القديس بفنوتيوس إلى العالم ويبشرهم بذكر السواح القديسين الذين 

 رآهم . 
 " صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

تغ   علس هلح ي ل  وي اب  ا ع ا  س/   و  ن ي 60و  ن طم يا وجه إيس ن طر ة  نياحة القديس أبو نوفر
     ال  ستاه سو  ش اه وطا ته  مقسل طه هللا اطم  ج ب /وت ور طلكتب س اته ف  /ر  هر  يتا   ن يزل   ك  ا 

اطسر   ومخ اه بماب يل حته، وف  اطا ل تغ ا طويه وص ق شبه ي ق وس   طلاب و  /ه اطم  ج ب /وت ور، وطر  
 ه ا اطرك ن ج   اط/ ل  واط  ا طل   ه هللا وي  ا هذ ه اطمصص  مقاد ب /وت ور من  قلم ف 

 
 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:

 61نياحة البابا مينا الثانى و  تكريس كنيسة القديس أبى نفر السائح هاتور 16
 أباهور الراهبنياحة القديس  كيهك 2
 نياحة األنبا بيجيمي.  كيهك11
 نياحة القديسين العظيمين م سيموس ودوماديوس.  طوبه 17
 نياحة القديس بفنوتيوس )ببنوده( السائح  أمشير 15
 
 

 السنكسار اليوم
 بدء صوم الميالد هاتور 16

هذا اليوم هو أول صيييييوم الميالد المجيد في كنيسيييييتنا القبطية . يوافق هذا اليوم من كل عام 
بدء صييوم الميالد المجيد في كنيسييتنا القبطية األرثوذكسييية والذي ينتهي بعيد ميالد مخلصيينا 
الصييييالح ربنا يسييييوع المسيييييح . نسييييأل إلهنا متمم خالصيييينا الذي تنازل كالتدبير لفداء جنس 

عيننا على العمل بما يرضيييييييييه في هذا الصييييييييوم المقدس وكل أيام حياتنا ويقبل  البشيييييييير أ  ي
 أصوامنا وصلواتنا له المجد الدائم إلى األبد آمين . 

 يوم :  43مدة الصوم 
أيام تذكار صيييوم نقل جبل    3يوًما مثال صيييوم موسيييى النبي السيييتالم لوحي الشيييريعة ،    40

 الصوم . المقطم . تقال قسمة صوم الميالد إلى نهاية
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 تكريس كنيسة القديس أبى نفر السائح
في مثل هذا اليوم تم تكريس كنيسيييية أبي نفر السييييائح التي كانت بالقاهرة وقد عاش القديس 
أبو نفر في البراري الداخلية مدة سييييييتين سيييييينة لم ير فيها وجه إنسييييييا  ووصييييييل إلى درجة 

فتطرح ليه النخلية ملحيا ي فييه  السييييييييييياحية وكيا  يعيش في البريية إلى جيانيب نخلية وعين مياء 
السيييييينة كلها ويشييييييرب من عين الماء وفي آخر حياته ذهب اليه القديس بفنوتيوس المتوحد 
وعرف بقصيييية القديس ابي نفر ثم كفنه ودفنه في مغارته وكتب سيييييرته منفعة لَلجيال وبنت  

 على اسمه بض الكنائس ، بركة صالته فلتكن معنا آمين .
 61الثانى نياحة البابا مينا 

م ييييييييييي تنيح األب مينا الثاني البطريرك 974للشيهداء   691في مثل هذا اليوم أيضيا من سينة  
الحادي والسيييييتو  من بطاركة الكرسيييييي المرقسيييييي ولد وتربي في بلدة صيييييندال ) إحدى قري 
محافظة كفر الشييييييخ حاليا ( من أبوين مسييييييحيين ولما كبر زوجاه رغم أرادته لكنه اتفق مع  

يشيييييا معا حياة البتولية ثم أسيييييتأذنها وذهب إلى برية شييييييهيت وترهب في برية  زوجته أ  يع
م اريوس الكبير حيث سييييار سيييييرة صييييالحة . بعد نياحة البابا ثاؤفانيوس البطريرك السييييتين 

كيهك  11اسيتقر رأى األسياقفة والشيعب على األب مينا ليصيير بطريركا فتمت سييامته في يوم 
عض الشيييييعب بحجة أنه كا  متزوجا ولما عرفوا أنه لم م ولكن قاومه ب956للشيييييهداء   673

يعرف زوجته معرفة الزواج البتة عدلوا عن رأيهم واعتبروه مستحقا لرتبته وخضعوا له . القي  
هذا القديس متاعب كثيرة احتملها بصيييييبر وصيييييلوات وأصيييييوام تنيح بسيييييالم بعد أ  أقام على 

 ن معنا . آمينالكرسي حوالي ثمانية عشرة عاما ، بركة صالته فلتك
 إستشهاد القديس يسطس األسقف

في مثل هذا اليوم تذكار شييييهادة القديس يسييييطس األسييييقف على يد م سيييييموس األمير بعد 
 امتحانه بالعذاب الشديد و أخيرا نال إكليل الشهادة .

 نياحة القديس نيلس السينائى
نحو منتصييييييف القر  في هذا اليوم تذكار نياحة القديس نيلس السييييييينائى . ولد هذا القديس 

الرابع الميالدي من أسيييرة مسييييحية غنية . رباه والداه تربية مسييييحية حقيقية . فنشيييأ متحليا  
بالفضيييييائل الروحية كما نبغ في العلوم واآلداب . مما جعل اإلمبراطور ثيئودورسييييييوس الكبير  

ياة الرهبنة  برفعه إلى أعظم مراتب المملكة . ثم تزوج وأنجب ولدا وبنتا ولكنه أشييييييييتاق إلى ح
وزهيد في أمور هيذا العيالم فياتفق مع زوجتيه وترك ميدينية القسيييييييييطنطينيية وذهيب إلى دير طور 
سييييينا عاش هناك عيشيييية الوحدة والتجرد هو وابنه المدعو ثاؤدورس الذي كا  يشييييارك أباه 
حيياة الوحيدة والتجرد أميا زوجتيه وابنتيه فعياشيييييييييا في أحيد أديرة الراهبيات . داوم القيديس نيلس 

الجهاد وقتال الشيييييياطين وكا  ينتصييييير بقوة هللا وصيييييارت له خبرة كبيرة في هذا المجال   على
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وكتب رسيييييائل تعزية وتشيييييجيع لبعض الرهبا  يقول فيها " يجب إال تخيفكم محاربات األرواح  
الشييييريرة وال حتى ظهورهم في شيييي ل حيات وعقارب او وحوش مفترسيييية فمثل هذه األمور قد  

عيدم ميا دمتم متيذرعين بياألسيييييييييلحية الروحيية " . وليه اقوال رهبيانيية أخرى  قيابلنياهيا كثيرا وهي كيال
م وأخذوا االبن ثاؤودورس أسييييييييرا   430كثيرة . هجم بعض الجنود على البرية حوالي سييييييينة  

وباعوه كعبد في بالد فلسطين فحز  عليه القديس نيلس وبحث عنه حتى وجده فرجع به إلى 
ة إلى أ  تقدم في السييين وتنيح بشييييخوخة صيييالحة ، الدير وثابر على أعمال النسيييك والعباد

 بركة صالته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .
 نياحة القديس أباهور الراهب كيهك 2

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أباهور الراهب ، كا  هذا االب من ابرهت من أعمال 
ديسين في عبادته ، احب العزلة ، وانفرد  األشمونين ، وكا  راهبا مختارا فاق كثيرين من الق

في البرية ، فحسده الشيطا  وظهر له قائال "في البرية تستطيع إ  تغلبني ألنك ستكو  
وحيدا ، ولكن إ  كنت شجاعا فاذهب إلى اإلس ندرية" فقام لوقته وأتى إليها وبقي زمانا  

وسط المدينة ، فصدم يسقي الماء للمسجونين والمنقطعين ، وحدث إ  خيوال كانت تركض 
أحدها طفال ومات لوقته ، وكا  القديس أباهور واقفا في الم ا  الذي مات فيه الطفل ، 

فدخل الشيطا  في أناس كانوا حاضرين وجعلهم يصرخو  قائلين : إ  القاتل لهذا الطفل هو 
ه ،  الشيخ الراهب ، فتجمهر عليه عدد كبير من المارة ومن سمع بالخبر وكانوا يهزءو  ب

ولكن القديس أباهور لم يضطرب ، بل تقدم وأخذ الطفل واحتضنه وهو يصلي إلى السيد  
المسيح في قلبه ، ثم رسم عليه عالمة الصليب المجيد فرجعت إليه الحياة وأعطاه ألبويه ،  
فتعجب الحاضرو  ومجدوا هللا ، ومالت قلوبهم وعقولهم إلى القديس أباهور ، فخاف من  

رب إلى البرية ، وأقام هناك في أحد األديرة أياما ، ولما دنت وقت انتقاله المجد الباطل وه
من هذا العالم الزائل ، رأى جماعة من القديسين يدعونه إليهم ، ففرح جدا وابتهجت نفسه ،  
وأرسل إلى أوالده وأوصاهم وأعلمهم بقرب انتقاله إلى السيد المسيح ، فحزنوا على مفارقته  

سيصبحو  بعده بتامي ، ثم مرض قليال ، واسلم نفسه بيد الرب ،  إياهم ، وعلي انهم
 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 نياحة القديس هرمينا السائح
في مثل هذا اليوم تذكار نياحة القديس هرمينا السائح . صالته تكو  معنا و لربنا المجد 

 دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس األنبا بيجيمي السائح كيهك11
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في مثل هذا اليوم تنيح القديس األنبا بيجيمي ، كا  من أهل فيشيييييا من كرسيييييي ميصييييييل ، 
وفيميا هو في الثيانيية عشيييييييييرة من عمره ، وكيا  يرعى غنم أبييه ، ظهر ليه مالك الرب في زي 

إلى برية شيييهيت   صييبي وقال له " هلم بنا نمضييي ونصييير رهبانا " ، فوافقه على ذلك ، وأتيا
إلى موضييييع به ثالثة شيييييوخ ، وحينئذ غاب المالك عنه ، وأقام القديس عند هؤالء الشيييييوخ 
أربعة وعشيييييييرين سييييييينة حتى تنيحوا ، ثم ترك الم ا  وانطلق في الجبل مسييييييييرة ثالثة أيام ، 
فظهرت له الشيياطين في شيبه وحوش وخنازير وثعابين ، أحاطوا به يريدو  افتراسيه ، فعرف  

ك بالروح ، وصيييلى فتبددوا ، ثم أقام في واد هناك ثالث سييينوات يصيييوم أسيييبوعا أسيييبوعا ، ذل
وفي آخر كل أسييبوع يأكل ملء قبضيية يده تمرا مع قليل من الماء ، وكانت صييالته أبانا الذي 
في السيييييييموات . . .الخ يتلوها بالليل والنهار ، وصيييييييام مرة أربعين يوًما ، ومرة أخرى ثمانين  

لصيييييق جلده بعظامه ، وعند ذلك أتى إليه مالك بخبز ليأكل وماء ليشيييييرب ، فلم  يوًما ، حتى
يفرغ الخبز وال الماء سييييينوات كثيرة ، وبعد ذلك حضييييير له مالك الرب في رؤيا الليل وأمره إ  
يعود إلى بلده ، فذهب إليها وبني مسي نا خارجا عنا قليال ، وانفرد فيه للعبادة والنسيك وصيار  

كل من يراه ، وكا  أهل بلدة يأتو  إليه ويتغذو  بتعاليمه الروحية ، وحمله  أنموذجا صيالحا ل
في بعض األيام مالك الرب إلى ارض الفرات ) وفي نسيييييخة أخرى الفارا  ( ، ال  اهلها كانوا 
قد حادوا عن الطريق المسيييتقيم ، فردهم جميعا إلى اإليما  ، وعاد إلى موضيييعه ، وذات مرة 

لريف ليبيعها ، فتعب وجلس ليسييييتريح ، فحملته قوة هللا ومعه القفف كا  يحمل القفف إلى ا
إلى الم ا  الذي كا  يقصييده ، وفي أحد األيام رأى القديس العظيم األنبا شيينودة عمودا منيرا  
جدا ، وسييمع صييوتا يقول له " هذا األنبا بجيمي ، فقصييد إليه ماشيييا إلى إ  وصييل إلى بلده 

 ث عنده األنبا شيييينودة أياما ، ثم عاد إلى ديره ، ولما قربت  فعرفا بعضييييهما بإرشيييياد الهي وم
أيام انتقاله من هذا العالم ، دعا خادمه وعرفه بذلك ، وأمره إ  يترك جسيييده في الم ا  الذي 
هو فيه ، ثم أصيييييب بحمي فرأى جماعة من القديسييييين قد حضييييروا إليه ، واسييييلم روحه بيد  

يرتلو  ، وكانت حياة هذا القديس سييييبعين سيييينة ، الرب فحملتها المالئكة وصييييعدوا بها وهم 
 أقام منها اثنتي عشرة سنة في العالم ، وثما  وخمسين سنة في العبادة ، 

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين ، 
 إستشهاد القديس أبطلماوس الدندراوي 

درة بغرب قنا كا   في مثل هذا اليوم تذكار اأيضا إستشهد القديس أبطلماوس من أهل دن
وحيدا لوالديه ربياه تربية مسيحية وهذباه باآلداب الكنيسة . ولما أصبح شابا التقي بالقديس  

ببنوده السائح هذه المنطقة . فنصحه أ  يذهب إلى أنصنا إلى عابد يدعي دوروثيئوس .  
صحه أ  وأنبأه بالتجارب التي ستصادفه وشجعه لكي يحتملها . ولما وصل إلى ذلك العابد ن

يدخل مدينة ويعترف بالسيد المسيح . فينال إكليل الشهادة . فدخل المدينة واعترف أمام 
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الوالي بالسيد المسيح فنال عذابات كثيرة وكا  يحتمل صابرا أخيرا أمر الوالي بتعليقه على 
صارية عالية ثم طعنه أحد الجنود في عنقه ففاضت روحه ونال إكليل الحياة وحمله  

جسده الطاهر ودفنوه بإكرام جزيل . ولما انقضي زمن االضطهاد بنو عليه كنيسة  المؤمنو  
 وظهرت من جسده آيات كثيرة ، بركة صالته فلتكن معنا آمين .

 تكريس بيعة الشهيد إقالديوس بن أبطلماوس بأبوتيج
في مثل هذا اليوم وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس بيعة الشهيد إقالديوس بن 

أبطلماوس أخي الملك ملك أنطاكية . وهذه الكنيسة في بلدة باقور التابعة لمركز أبو تيج  
بمحافظة أسيوط ومازالت هذه الكنيسة موجودة حتى اآل  . أما خبر إستشهاده فتجده تحت 

 اليوم الحادي عشر من بؤونه ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
 نياحة القديس دوماديوس أخي م سيموس طوبه 17

في هذا اليوم تذكار القديسين الجليلين م سيموس وأخيه دوماديوس . وكا  أبوهما 
"الندينيانوس" ملك الروم رجال خائف هللا 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 ا  يسمح لهما بالذهاب إلى مدينة نيقية ، ليصليا في م ا  إجتماع المجمع المقدس 

ية من الجند  م ، ففرح أبوهما وأرسل معهما حاش 325المس وني األول ، الذي انعقد سنة  
والخدم كعادة أوالد الملوك . ولما وصال أمرا الجند ا  يرجعوا إلى أبيهما ويقولوا له انهما  
يريدا  ا  يم ثا هناك أياما . ثم كشفا أفكارهما ألحد الرهبا  القديسين من انهما يريدا  

ا  يذهبا لباس اإلس يم المقدس . فلم يوافقهما على ذلك خوفا من أبيهما ، وأشار عليهما  
إليه وظال عنده حتى تنيح . وكا  قبل نياحته قد البسهما ش ل الرهبنة ، وعرفهما بأنه رأى 
في رؤيا الليل القديس مقاريوس وهو يقول له أوص ولديك ا  يأتيا إلى بعد نياحتك ويصيرا 

ته  لي بنينا . ثم قال لهما : أنني كنت اشتهي ا  انظر هذا القديس بالجسد ، ولكنني قد راي
بالروح . فبعد نياحتي امضيا إليه بسالم . وقد انعم هللا عليهما بموهبة شفاء المرضي ، 

وشاع ذكرهما في تلك البالد وخصوصا بين التجار والمسافرين ، وتعلما صناعة شراع ) قلوع  
( السفن . فكانا يقتاتا  بثمن ما يبيعا  منها ويتصدقا  على الفقراء والمساكين بما يفضل  

. وذات يوم رأى أحد حجاب أبيهما شراع إحدى السفن م توبا عليه " م سيموس و   عنهما
دوماديوس " ، فاستفسر من صاحب السفينة فقال له : هذا اسم أخوين راهبين ، كتبته على 

سفينتي تبركا ، لكي ينجح هللا تجارتي . ثم أوضح له أوصافهما بقوله ، ا  أحدهما قد 
تح بعد ، فعرفهما الحاجب وأخذ الرجل وأحضره أمام الملك . ولما تكاملت لحيته واألخر لم يل
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تحقق منه األمر أرسل إليهما والدتهما واألميرة أختهما . فلما تقابلتا بالقديسين وعرفتاهما 
ب تا كثيرا . ورغبت أمهما ا  يعودا معها فلم يقبال ، وطيبا قلب والدتهما وأختهما . وبعد ذلك  

مية ، فتذكروا القديس م سيموس ليقيموه بدال عنه . ففرح والده بذلك بقليل تنيح بطريرك رو 
. ولما وصل هذا الخبر إلى القديس م سيموس وأخيه ، تذكرا وصية أبيهما األنبا أغابيوس  
، فغير االثنا  ش لهما ، وقصدا طريق البحر األبيض . وكانا إذا عطشا يبدل هللا لهما الماء 

ثيرا من السير حتى أدمت أرجلهما ، فناما على الجبل وقد المالح بماء عذب ، وتعبا ك 
أعياهما التعب ، فأرسل هللا لهما قوة حملتهما إلى برية االسقيط ، حيث القديس مقاريوس ، 

وعرفاه انهما يريدا  الس ني عنده . ولما أراهما من ذوي التنعم ، ظن انهما ال يستطيعا  
فأجاباه قائلين : ا  كنا ال نقدر يا أبانا فأننا نعود   اإلقامة في البرية لشظف العيشة فيها .

إلى حيث جئنا . فعلمهما ضفر الخوص ثم عاونهما في بناء مغارة لهما . وعرفهما بمن يبيع  
لهما عمل أيديهما ويأتيهما بالخبز . فأقاما على هذه الحال ثالث سنوات ، لم يجتمعا بأحد ،  

اإللهية وهما صامتين ، فتعجب القديس مقاريوس   وكانا يدخال  الكنيسة لتنأول األسرار
النقطاعهما عنه كل هذه المدة ، وصلى طالبا من هللا ا  ي شف له أمرهما وجاء إلى  

مغارتهما حيث بات تلك الليلة . فلما استيقظ في نصف الليل كعادته للصالة ، رأى القديسين 
السماء ، والشياطين حولهما  قائمين يصليا  ، وشعاع من النور صاعدا من أفواهها إلى 

مثل الذباب ، ومالك الرب يطردهم عنهما بسيف من نار . فلما كا  الغد البسهما اإلس يم 
المقدس وانصرف قائال : صليا عني فضربا له مطانية وهما صامتين . ولما اكمال سعيهما  

فأرسل إلى  وأراد الرب ا  ينقلهما من أحزا  هذا العالم الزائل . مرض القديس م سيموس 
القديس مقاريوس يرجوه الحضور . فلما أتى إليه وجده محموما فعزاه وطيب قلبه . وتطلع  
القديس مقاريوس وإذا جماعة من األنبياء والقديسين و يوحنا المعمدا  وقسطنطين الملك  

جميعهم قائمين حول القديس إلى ا  اسلم روحه الطاهرة بمجد وكرامة . فب ى القديس 
ال : طوباك يا م سيموس . أما القديس دوماديوس فكا  يب ي ب اء مرا ، وسال  مقاريوس وق

القديس مقاريوس ا  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 

ا نفس أخيه ، حاملين نفس القديس دوماديوس جماعة القديسين الذين كانوا قد حملو 
وصاعدين بها إلى السماء . فلما آتي إلى المغارة وجده قد تنيح ، فوضعه مع أخيه الذي 

كانت نياحته في الرابع عشر من هذا الشهر . وأمر ا  يدعي الدير على اسمهما فدعي دير  
 و  معنا آمين .البراموس نسبة إليهما ، وه ذا يدعي إلى اليوم . صالتهما تك

 نياحة القديس األنبا يوساب األبح أسقف جرجا
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م تنيح االب العالم الجليل األنبا يوساب ، أسقف جرجا  1826في مثل هذا اليوم من سنة  
وأخميم المعروف باالبح . وقد ولد ببلدة النخيلة من أبوين غنيين محبين للفقراء . ولما بلغ  

زوجاه فلم يقبل ، ولميله إلى الحياة الرهبانية قصد عزبة  عاما أراد والداه ا  ي 25من العمر 
دير القديس أنطونيوس ببلدة بوش . وأقام هناك مدة ظهر فيها تواضعه وتقواه ، األمر الذي 
جعل رئيس الدير يوافق على إرساله إلى الدير . ولما وصل استقبله الرهبا  فرحين نظرا لما 

، وعن كثرة بحثه وتأمالته في األسفار المقدسة ،  سمعوه عنه من الفضيلة التي تحلي بها 
وبعد قليل البسوه ثياب الرهبنة . ولما وصل خبره إلى االب البطريرك األنبا يوحنا السابع بعد  
المائة ، استدعاه وأبقاه لديه ، وإذ تحقق ما كا  يسمعه عنه من التقوى والعلم ، دعا اآلباء  

قفا على كرسي جرجا . أما هو فاعتذر عن قبول هذا األساقفة ة تشاور معهم على إقامته أس
المنصب 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  
تجسد السيد المسيح ، وفسر كثيرا ، وهداية كثيرين من الهراطقة . ووضع عده مقاالت عن 

من المعضالت الدينية ، واآليات الكتابية ، وحث شعبه على أبطال العادات المستهجنة ،  
التي كانت تجري أثناء الصالة في الكنيسة وخارجها . كما افلح في إبطال المشاجرات 

، ولم ي ن  والمخاصمات التي كانت تحدث من المعاندين للحق . وكا  رحوما على الفقراء
يأخذ بالوجوه ، ولم يحاب في القضاء ، ولم يقبل رشوة . أما ما كا  يتبقى لديه فكا  يرسله 
إلى األخوة الرهبا  باألديرة ، ولم ي ن يملك شيئا إال ما ي سو به جسده ، وما ي في لحاجته  

هللا  . ولم ينطق بغير الحق ، ولم يخش باس حاكم ، ورعى شعبه احسن رعاية . ولما أراد
انتقاله من هذا العالم ، مرض عدة أيام ، فضي بعضها ب رسيه والبعض األخر بقالية االب  

البطريرك األنبا بطرس التاسع بعد المائة ، ثم توجه إلى ديره بالبرية ، ففرح به الرهبا  
وهناك انتهت حياته المباركة ، واسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي احبه . وكانت مدة حياته  

إحدى وتسعين سنة . منها خمس وعشرو  قبل الرهبنة ، وإحدى وثالثو  بالدير وخمس  
 وثالثو  ب رسي األسقفية . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

 نياحة القديس بفنوتيوس الراهب أمشير 15
أديرة الصعيد  في مثل هذا اليوم تنيح القديس بفنوتيوس الراهب . ترهب هذا القديس في أحد

وعاش حياة مقدسة حتى أنهم كانوا ينظرو  اليه كمالك أكثر منه كإنسا  وكا  يسعد كثيرا 
بمالزمة األرواح الطوباوية كما كانت له دالة عظيمة في صلواته لدي هللا وقد جذب الكثيرين 

واح ويتعرف  إلى طريق الرهبنة والنسك . حركته نعمة هللا للدخول إلى البرية لينظر اآلباء الس
على سيرة حياتهم فقام ومشي في البرية أياما كثيرة والقي متاعب جمة في الطريق وكا  
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يظهر له مالك الرب يشدده ويقويه حتى وصل أخيرا إلى أماكن اآلباء السواح ورأى كثيرين  
منهم أشهرهم األنبا تيموثاوس السائح واألنبا نوفير الذي كفنه القديس بفنوتيوس ودفنه ،  

تهوته حياة السياحة فأراد البقاء هناك ولكن القديس أنبا نوفير أعلمه أ  ليست هذه اس
مشيئة هللا بالنسبة له ولكن عليه أ  يرجع إلى بريته ويخبر األخوة بما رآه وسمعه لينتفع  
الرهبا  وسالكو طريق الفضيلة وفعال بعد نياحة أبي نوفير سقطت النخلة التي كا  يقتات  

الماء وانهارت المغارة فرجع القديس بفنوتيوس حزينا ، ثابر القديس على   منها وجفت عين
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 
لي ينيوس قيصر ، وهي أول كنيسة بنيت على اسمهم وكرسها القديس باسيليوس الكبير 

 آمين . وهو الذي كتب تاريخهم وثبت لهم عيدا عظيما . شفاعتهم تكو  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  

.م . فتنبأ عن يهوشع بن يهو صاداق وزربابل من  ق  520لملك داريوس وهي سنة 
شالتئيل ، بأنهم يبنيا  الهي ل وتنبأ ايضا عن دخول الرب أورشليم راكبا على حمار وعلي  
جحش ابن أتا  . وعن الثالثين من الفضة التي أخذها يهوذا اإلسخريوطى أجرة تسليمه  

ا به كما تنبأ بأشياء كثيرة غير  سيده إلى اليهود ، وعلي حز  بني إسرائيل الذين لم يؤمنو 
هذه وهو النبي الذي قتل بين الهي ل والمذبح وقد دفن بأورشليم في مقبرة األنبياء . صالته  

 تكو  معنا آمين . 
 إستشهاد القديس أبابجول القس

م إستشهد القديس أبابجول القس .  305للشهداء  21في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
مصر ولتقواه وسيرته الصالحة رسموه قسا فأهتم بوعظ الشعب  ولد هذا القديس بصعيد

وتعليمه وتثبيته على اإليما  ولما سمع عن تعذيب المسيحيين مضى إلى اإلس ندرية وهناك 
التقي بتسميد القديس أبابجول الجندي أثناء تعذيبه فقبضوا عليه وسلموه للوالي  

وس الوالية على اإلس ندرية أوقفوا  كلوسيانوس فعذبه وأودعه السجن ولما استلم ارماني
القديس أمامه فأعترف بالسيد المسيح وأظهر ثباتا عندئذ أمر الوالي أ  يجلد ويعذب بشده  
فاحتمل بهدوء وس ينة وفد اجري هللا على يديه بعض المعجزات فنسبها الوالي للسحر وقال 
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كل عليه لن يقدر أ  له يا معلم السحرة أما تترك سحرك وتسجد لآللهة أل  الذي أنت مت
يخلصك من يدي هذه المرة أجابه القديس إلى متي تهين روح هللا كف عن هذا فأمر 

ارمانيوس الوالي ا  يعصر بالهنبازين ويوضع على سرير حديد تحته نار وأخيرا أمر بقطع  
رأسه فقال القديس اآل  قد كمل فرحي وأتممت كهنوتي فلي اليوم أربعو  سنة أخدم الرب 

هذه الساعة فتقدم السياف وقطع رأسه ونال إكليل الشهادة وما زالت توجد كنيسة  ألجل 
 باسمه بقرية تله غربي مدينة المنيا ، بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 

 
ذكر الصيييديق ي و  إلى األبد، وال يخشيييى من السيييماع الخبيث، وبره  "  -(:2,7,5:  111مزمزمور العشيييية )

 " األبد، يرتفع قرنه بالمجد. هلليلويادائم إلى أبد 
  ز وق اط  ل :

مقسددددددل هللا اطم  ج ب /وت ور طلكتب سدددددد اة اطم  سدددددد ا اطسددددددواح اط يا طم ياهم مح  =  ذكر الصييييديق ي و  إلى األبد
حاوب اط ل ط ا  =  وال يخشى من السماع الخبيثع ااي اطس/ ا  وهللا ياي  ي ا اطس اة ف   ل  ك ن طا وتذ    

  لذم  ؤا ااتذم ال    ويذ  ف هلل  س ي هم و  هذم وح
 

  -(:47-42:24متإنجيل العشية )
 اسهروا اذا النكم ال تعلمو  في اية ساعة ياتي رب م.  -42 "
 و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب.  -43 
 لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنو  ياتي ابن االنسا . -44 
 فمن هو العبد االمين الح يم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه.   -45 
 العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل ه ذا. طوبى لذلك -46 
 "  الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -47 

 إي  ل اط  ل :
 .يقيمه على جميع أموالهوجزا  اطسذا واطم اس   .. إسهروا إذًا ألنكم ال تعلمو  

 
دسيم، وي ونو  بما هم  ويرتفع قرني مثل وحيد القر ، وشييخوختي فى دهن  "  -:(12,8:  91مز)مزمور باكر 

 " مستريحو  يخبرو  بأ  الرب إلهنا مستقيم. هلليلويا
  ز وق ب كا:

ءوتذم  دد يدد  اطرسددددددددددددددلح  هو اطدد ي معادد هم اطموة ف  حاو/ذم  ع اط ددددددددددددددلدد ط ا،  =  ويرتفع قرني مثيل وحييد القر  
إقت  ً شددددأن اطم  ج وشددددل وخته اطاسدددد/  يتل   إ ت ئه  = وشييييخوختي في دهن دسيييموإحتر طذم اط ًو واط ا   

وي ونو  بما هم مسييييييتريحو   ب طاوح )ف ط ها اط سدددددددددم   ددددددددد ا طلاوح اطم ر(  وف  فاحذم وقاحتذم  اانة طل/ ر   
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وه ه  ءل ال سدت  يا دائرً  طر  و/   ل  ا  سدأط م عا سد ب اطاج   اط ي فلكمال      بأ  الرب إلهنا مسيتقيميخبرو
 ( 15:3بط1)

  -(:19-11:19لوإنجيل باكر )
و اذ كانوا يسمعو  هذا عاد فقال مثال النه كا  قريبا من اورشليم و كانوا يظنو  ا  ملكوت هللا عتيد   -11 "

 ا  يظهر في الحال.
 فقال انسا  شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة لياخذ لنفسه ملكا و يرجع.  -12 
 فدعا عشرة عبيد له و اعطاهم عشرة امناء و قال لهم تاجروا حتى اتي.  -13 
 و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ا  هذا يملك علينا.  -14 
ك امر ا  يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل  و لما رجع بعدما اخذ المل  -15 

 واحد.
 فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة امناء.   -16 
 فقال له نعما ايها العبد الصالح النك كنت امينا في القليل فلي ن لك سلطا  على عشر مد .  -17 
 مسة امناء. ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خ   -18 
 "  فقال لهذا ايضا و كن انت على خمس مد   -19 

 إي  ل ب كا:
فصياحب العشير أمناء اعطاه سيلطانًا   ءل اء /   ويا  ه/  ع اط  هللا ف  إعا    ل واح  يصدد به باسددب تعبه   

وط طك فذؤال  اطسواح اطزاه يا اطر  ه يا  . على عشير مد  وصياحب الخمس أمناء أخذ سيلطانًا على خمس مد 
 (41:15كو1) فنجم يمتاز عن نجم في المجدطذم مجا معظم  ا مي إيس ن ع دي 

 
 -(:2:12-32:11عبالبولس )

 (  40-32:11عب)
و ماذا اقول ايضا النه يعوزني الوقت ا  اخبرت عن جدعو  و باراق و شمشو  و يفتاح و داود و   -32 "

 صموئيل و االنبياء.
 الذين بااليما  قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود.  -33 
 موا جيوش غرباء. اطفاوا قوة النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هز  -34 
 اخذت نساء امواتهن بقيامة و اخرو  عذبوا و لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. -35 
 و اخرو  تجربوا في هزء و جلد ثم في قيود ايضا و حبس.  -36 
 رجموا نشروا جربوا ماتوا قتال بالسيف طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازين م روبين مذلين.  -37 
 و هم لم ي ن العالم مستحقا لهم تائهين في براري و جبال و مغاير و شقوق االرض.   -38 
 فهؤالء كلهم مشهودا لهم بااليما  لم ينالوا الموعد.  -39 
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 "  اذ سبق هللا فنظر لنا شيئا افضل لكي ال ي ملوا بدوننا. -40 
 (2-1:12عب)
لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل و الخطية المحيطة بنا  -1  "

 بسهولة و لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا.
ناظرين الى رئيس االيما  و م مله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب  -2 

 "  ين عرش هللامستهينا بالخزي فجلس في يم
 اط وطج:

وطيافوا في فراء وجلود معزي. عا مباد ل ان رد ن، فما دً  هؤال  اطمد  سددددددددددددددون  ا مباد ل ان رد ن وه/د   مد ل ع/ذم  
معوزين متضيايقين متألمين. هؤالء الذين لم ي ن العالم يسيتحقهم. تائهين في القفار والجبال والمغاير وشيقوق  

ِهَد لهم من قب م   هؤال  اطسددددواح فذم ي طوا اطروع  ط /ذم ف  . ل اإليما  ولم ينالوا الموعداألرض. فهؤالء كلهم شييُ
  كلرون إيس يً  هل اطرسلح فمط وط  ااي اطس/ ا  ال إ ر ن ع  ب دخلوا طل ااقي وشموق اءقض 

 
  -(:20-9:5يعالكاثولي و  )

 ال يئن بعض م على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديا  واقف قدام الباب. -9  "
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باسم الرب. -10 
 ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب ال  الرب كثير الرحمة و رؤوف.   -11 
و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء و ال باالرض و ال بقسم اخر بل لتكن نعم م نعم   -12 

 و الكم ال لئال تقعوا تحت دينونة. 
 اعلى احد بينكم مشقات فليصل امسرور احد فليرتل.  -13 
 امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه و يدهنوه بزيت باسم الرب. -14 
 و صالة االيما  تشفي المريض و الرب يقيمه و ا  كا  قد فعل خطية تغفر له.  -15 
اعترفوا بعض م لبعض بالزالت و صلوا بعض م الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في   -16 

 فعلها.
كا  ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ا  ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة   -17 

 اشهر.
 ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرها.  -18 
 ايها االخوة ا  ضل احد بينكم عن الحق فرده احد. -19 
 " فليعلم ا  من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايا  -20 

 اط   وطلكون:
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إن طم  كا اطاب دافع ط/   ءلر  هو اطا ل  ع هؤال  اطم  سددددد ا فللكا اط افع من  =  هوذا الديا  واقف على األبواب
فال  وإذا إندادي اآلالث  . ها نحن نغبط الذين صيبروااط ي/وي  ء  إءتا/   و ع وجود آالث تواجه اط /لسدد  فل/صدد ا   

سدددددول اطصددددد ا  فإن طم  فرع إند  د اءطم ال   ود انيسددددد ن  اترً  ءخله، ط طك  الب اطا  يئن بعضييي م على بعض
يص ا علس إخوت/  ف  اطضلم ي ف لف يترءل هذؤال  اط ب هاة اط يا إحترلوا    إحترلوه   م ي عوي  اطاسول طلص ة 

 واطتو/  وانعتااح  
  -(:6:19-24:18أعاإلبركسيس )

 (28-24:18أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اس ندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب.   -24  "
كا  هذا خبيرا في طريق الرب و كا  و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا   -25 

 معمودية يوحنا فقط. 
اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريس ال اخذاه   -26 

 تدقيق.
و اذ كا  يريد ا  يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ا  يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا   -27 

 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.
 "  .النه كا  باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ا  يسوع هو المسيح  -28 
 
 (6-1:19أع)
فحدث فيما كا  ابلوس في كورنثوس ا  بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ    -1 "

 وجد تالميذ. 
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -2 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -3 
 يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ا  يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع.  فقال بولس ا  -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 "   و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمو  بلغات و يتنباو   -6 

 انها سلج:
هللا ياسل مك   و/ايسك  ءهلور طلكر  ويصاا  إ ر يه، ف هلل  س ع   ا ط  ه اط/ل  من   اح 
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            اليوم الثالثو  من شهر بؤونه
 ميالد القديس يوحنا المعمدا  

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 س:يييييييييييييييييالبول

 (8,7: 51مز)
 (35-28:7)لو
 (12,8: 91مز)

 (19-11:11)مت
 (2:12-32:11)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (17-11:2بط1)
 (22-8:7)أع

 (11,10: 91مز)
 (80-57:1)لو

 
 -(:80-57:1لوإنجيل القداس )

 و اما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا.   -57  " 
 و سمع جيرانها و اقرباؤها ا  الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها.  -58 
 و في اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي و سموه باسم ابيه زكريا.  -59 
 فاجابت امه و قالت ال بل يسمى يوحنا.  -60 
 سمى بهذا االسم.فقالوا لها ليس احد في عشيرتك ت  -61 
 ثم اوماوا الى ابيه ماذا يريد ا  يسمى.  -62 
 فطلب لوحا و كتب قائال اسمه يوحنا فتعجب الجميع.   -63 
 و في الحال انفتح فمه و لسانه و تكلم و بارك هللا.  -64 
 فوقع خوف على كل جيرانهم و تحدث بهذه االمور جميعها في كل جبال اليهودية.   -65 
 يع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا ي و  هذا الصبي و كانت يد الرب معه.فاودعها جم   -66 
 و امتال زكريا ابوه من الروح القدس و تنبا قائال.  -67 
 مبارك الرب اله اسرائيل النه افتقد و صنع فداء لشعبه.  -68 
 و اقام لنا قر  خالص في بيت داود فتاه.  -69 
 كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر.  -70 
 خالص من اعدائنا و من ايدي جميع مبغضينا.  -71 
 ليصنع رحمة مع ابائنا و يذكر عهده المقدس.  -72 
 القسم الذي حلف البراهيم ابينا. -73 
 ا  يعطينا اننا بال خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده. -74 
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 بقداسة و بر قدامه جميع ايام حياتنا.   -75 
 و انت ايها الصبي نبي العلي تدعى النك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه.   -76 
 لتعطي شعبه معرفة الخالص بمغفرة خطاياهم.  -77 
 باحشاء رحمة الهنا التي بها افتقدنا المشرق من العالء.   -78 
 ليضيء على الجالسين في الظلمة و ظالل الموت لكي يهدي اقدامنا في طريق السالم. -79 
 " اما الصبي فكا  ينمو و يتقوى بالروح و كا  في البراري الى يوم ظهوره السرائيل -80 

 إي  ل اطم ار:
أميا الصيييييييييبي فكيا  ينمو ويتقوى بيالروح وكيا  مقيم في البراري إلى يوم ظهوره  ءصدددددددددددددد     د يوح/د  اطر رد ان 

 .إلسرائيل
 

الصيييييييديق كالنخلة يزهو، وكمثل أرز لبنا  ينمو، مغروسيييييييين فى  "  -(:11,10:  91مزمور إنجيل القداس )مز
 "  بيت الرب، وفى ديار بيت إلهنا زاهرين. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
 هؤويه(16)قاجع  ز وق ء ار 

 
 بؤونة 30   -السنكسار:

 ميالد القديس يوحنا المعمدا " 
في مثل هذا اليوم كا  ميالد القديس يوحنا المعمدا  . هذا الذي لم تلد النساء أعظم منه ، وهو الذي سجد 

للمسيح وهو بعد في بطن أمه . كما استحق أ  يضع يده على رأس ابن هللا وقت العماد . وجاء عنه في  
جيرانها وأقرباؤها ا  الرب عظم  اإلنجيل المقدس : " أما أليصابات فلما تم زمانها لتلد فولدت ابنا وسمع

رحمته لها ففرحوا معها ، ولما كا  اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي ودعوه باسم أبيه زكريا . فقالت أمه ال  
بل يسمى يوحنا . فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا االسم ، ثم أشاروا ألبيه ماذا يريد أ  يسميه  

ه يوحنا . فتعجب الجميع ألنه في الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك هللا وتنبأ  فطلب لوحا وكتب قائال اسم 
 ( .  76 -  57:  2عن ابنه أنه سيدعى نبيا للعلي وينطلق أمام وجه الرب ليعد طريقه ) لو 

ولما كا  ابن سنتين واتفق مجيء المجوس وقتل هيرودس األطفال وشى بعضهم عن هذا الطفل ، فطلبه 
الجند ليقتلوه لكن زكريا حمله وأتى به إلى الهي ل وقال للجند : " من هذا الم ا  تسلمته " فخطفه المالك  

كمثال لما قاله الرب لليهود " يأتي   وأتى به إلى بريه الزيفانا . فاغتاظ الجند وقتلوا أباه زكريا . فكا  هذا
علي م كل دم زكي سفك على األرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذي قتلتموه بين الهي ل 

 ( . أما الصبي يوحنا فكا  ينمو ويتقوى بالروح   25:  23والمذبح " )مت 
 ( .  80:  1)لو 
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كثر من عشرين سنة عيشة مالئكية حتى يوم ظهوره وظل منذ أيام طفولته يس ن البرية وعاش فيها أ
 ( . 80  - 57:  1إلسرائيل )لو 

:  4:  3وكا  لباس يوحنا من وبر اإلبل وعلى حقويه منطقه من جلد وكا  طعامه الجراد والعسل البري )مت 
أ  يبشر الشعب   ( وقد أقام بالبرية مواظبا على الصالة والتقشف إلى أ  أمره هللا تعالى لتتم النبوة6:  1مز  

 بمجيء مخلص العالم  
( ألنه مرسل من هللا ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته ولم ي ن هو النور بل   6:  1مز    4:  3)مت 

 ( 8 -   6:  1ليشهد للنور )يو 
وفي السنة الخامسة عشرة من ملك طيباريوس قيصر حينما كا  بيالطس البنطي واليا على اليهودية  

بع على الجليل و فيلبس أخوه رئيس ربع على ايطورية وبالد تراكونيتس وليساتوس رئيس  وهيرودس رئيس ر 
ربع على أبيلية و حنا  و قيافا رئيسا للكهنة كانت كلمة هللا إلى يوحنا بن زكريا في البرية فجاء إلى بقعة 

نبي " صوت صارخ في  األرد  كلها ي رز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا كما هو م توب في سفر إشعياء ال
البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة وكل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض والمعوج يستقيم 

 ووعر الطريق يصير سهال ويعاين كل بشر خالص هللا "
 ( .  6 - 1:  3)لو  

ب ملكوت السموات " )مت  وفي تلك األيام أقبل يوحنا المعمدا  ي رز في برية اليهودية ويقول " توبوا فقد اقتر 
( ، فكا  يخرج اليه أهل أورشليم وكل اليهود وجميع بقعة األرد  فيعتمدو  منه في األرد   2و  1:  3

( ، وإذ كا  الشعب ينتظر والجميع يفكرو  في قلوبهم عن يوحنا لعله 6 - 5:   3معترفين بخطاياهم )مت 
لكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهال أ  أحل هو المسيح أجابهم يوحنا قائال : " أنا أعمدكم بماء و 

سيور حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار . الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه  
( ، حينئذ أتى يسوع من الجليل إلى األرد  إلى يوحنا  17و  16:  3وأما التبن فيحرقه بنار ال تطفأ )لو 

ا قائال " أنا محتاج أ  أعتمد منك وأنت تأتي إلى " فأجابه يسوع قائال : " اسمح اآل   ليتعمد منه فمنعه يوحن
ألنه ه ذا ينبغي لنا أ  نتمم كل بر " حينئذ تركه . فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء فانفتحت له  

هو ابني الحبيب   السموات ورأى روح هللا نازال مثل حمامة وحاال عليه " وإذا صوت من السموات قائال هذا
( . ثم جاء تالميذ يوحنا اليه وقالوا له : يا معلم 22 -  20:  3. لو   17  - 13:  3الذي به سررت )مت  

هوذا الذي معك في عبر األرد  الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتو  اليه . فأجاب يوحنا وقال ال  
اء أنتم أنفس م تشهدو  لي أني قلت لست أنا يقدر إنسا  أ  يأخذ شيئا ا  لم ي ن قد أعطى من السم

المسيح بل أني مرسل أمامه من له العروس فهو العريس ، إذا فرحي هذا قد كمل ينبغي أ  ذلك يزيد وأني  
أنا أنقص الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من األرض هو أرضي ومن األرض يتكلم الذي يأتي من 

وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم أ   السماء هو فوق الجميع وما رآه 
هللا صادق آل  الذي أرسله هللا يتكلم ب الم هللا ألنه ليس ب يل يعطي هللا الروح . اآلب يحب االبن وقد دفع كل 
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غضب هللا  شيء في يده الذي يؤمن باالبن له حياة أبدية والذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل يم ث عليه 
 (  36  - 26:  3)يو 

ولما رأى يوحنا أ  كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتو  إلى معموديته قال لهم : " يا أوالد األفاعي من  
أراكم أ  تهربوا من الغضب اآلتي . فاصنعوا أثمار تليق بالتوبة وال تفتكروا أ  تقولوا في أنفس م لنا إبراهيم  

قادر أ  يقيم من هذه الحجارة أوالدا إلبراهيم . واآل  قد وضعت الفأس على أصل   أبا ألني أقول لكم أ  هللا
الشجرة فكل شجرة ال تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار ولما كا  هيرودس أنتيباس بن هيرودس المدعو  

ا  موبخا إياه الكبير قد تزوج بهيروديا امرأة أخيه فيلبس ضد كل الشرائع ، فأتى إليه القديس يوحنا المعمد
على هذا الذنب وعلى كل الشر الذي كا  يصنعه ، فأمر بناء على تحريض هيروديا الفاجرة أ  قبض على  

 يوحنا ويقيد بالسالسل ويوضع في السجن دأخل الحصن المدعو ماكرونده .  
رددو  ب ل واستمر يوحنا في هذا السجن مدة سنة كاملة دو  أ  يتم ن لهيرودس أ  يقتله وكا  تالميذه يت 

شجاعة على معلمهم وهو في السجن ، كما أنه لم يهمل واجباته نحوهم مبرهنا لهم أ  يسوع هو المسيح 
المنتظر وحينما شاع في كل م ا  خبر العجائب التي كا  مخلصنا يصنعها كا  يوحنا يريد أ  ي و  تالميذه  

 شهود عيا  لعجائب المسيح حتى يثبتوا على اإليما  به .  
وهو في السجن اثنين من تالميذه يقوال  ليسوع " هل أنت المسيح اآلتي أم ننتظر آخر ؟ " فأجاب فأرسل 

يسوع وقال لهما " اذهبا واعلما يوحنا بما سمعتما ورأيتما . العمي يبصرو  والعرج يمشو  والبرص يطهرو  
يسوع للجموع عن يوحنا  والصم يسمعو  والموتى يقومو  والمساكين يبشرو  وطوبى لمن ال يشك في ثم قال

: " 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 فا  هذا هو الذي كتب عنه ها أنذا 

ريقك أمامك . الحق أقول لكم لم يقم بين مواليد النساء أعظم من مرسل مالكي أمام وجهك الذي يهيئ ط
يوحنا المعمدا  ولكن األصغر في ملكوت السموات أعظم منه ، ومن أيام يوحنا المعمدا  إلى اآل  ملكوت 

السموات يغصب والغاصبو  يختطفونه ال  جميع األنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا وأ  أردتم أ  تقبلوا فهذا 
و إيليا المزمع أ  يأتي . من له أذنا  للسمع فليسمع . وبمن أشبه هذا الجيل . يشبه صبيانا جلوسا في  ه

السوق يصيحو  بأصحابهم قائلين : زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا . جاء يوحنا ال يأكل وال  
سا  أكول وشريب خمر محب  يشرب فقالوا ا  به شيطانا وجاء ابن البشر يأكل ويشرب فقالوا هوذا إن

( ، كما قال السيد المسيح له المجد عن 19 - 7:  11للعشارين والخطاة والح مة تبررت من بنيها )مت  
 يوحنا المعمدا  أيضا : كا  هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أ  تبتهجوا بنوره ساعة . 

تها في يوم االحتفال بميالد هيرودس فلما كا  وكانت هيروديا تريد التخلص من يوحنا المعمدا  فدبرت م يد
مولد هيرودس رقصت ابنة هيروديا في الوسط فأعجبت هيرودس ولذلك وعدها بقسم أ  يعطيها كل ما تطلبه 
. فتلقنت من أمها ثم أتت وقالت " أعطني ههنا رأس يوحنا المعمدا  في طبق " فحز  الملك ولكن من أجل 

تعطاه . وأرسل فقطع رأس يوحنا في السجن وأتى بالرأس في طبق ودفع به إلى  اليمين والمتكئين معه أمر أ 
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الصبية فجاءت بها إلى أمها . فجاء تالميذه وأخذوا جسده ودفنوه وأتوا وأخبروا يسوع فلما سمع مضى من  
قائال   هناك في سفينة إلى البرية وتبدل فرح الجمع بعيد هيرودس حزنا أما الرأس فطار من أيديهم وهو يصرخ

 : " ال يحل لك أ  تأخذ امرأة أخيك " .  
وحدث موت القديس يوحنا المعمدا  في أوأخر السييييييينة الحادية والثالثين أو في بدء السييييييينة الثانية والثالثين  
للمسيح قد شابه هذا القديس المالئكة بسيرته الطاهرة وامتَل من الروح القدس وهو في بطن أمه ومات شهيدا  

 " توت( صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 2شهاده يوم للحق )تذكار إست
 
 44نياحة البابا قسما األول ، البطريرك ال" 

م ( تنيح البابا قسيما األول البطريرك الرابع واألربعين    730للشيهداء )  446في مثل هذا اليوم أيضيا من سينة 
الكبرى وتربى تربية مسييييييحية حقيقية ولما كبر وترهب في  من بطاركة الكرازة المرقسيييييية . ولد بنواحي المحلة 

م باسم البابا   726برية القديس م اريوس وبعد نياحة البابا ألكسندروس الثاني أختاروه بطريركا ورسموه سنة  
ها  قسما األول . كا  مياال لالنفراد والعبادة ولما رأى أ  رتبة البطريركية ثقال عظيما ال يقدر على القيام بأعبائ

أخذ يتوسيييل إلى السييييد المسييييح أ  ينقله من هذا العالم وبعد تمام خمسييية عشييير شيييهرا تنيح بسيييالم ، بركة  
 " صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 ميالد القديس يوحنا المعمدا 
طرك ن تسددددددددلرتهال ف ا ه  ع/  ءتل ه اودر ءط  ل ه   طام حرله مهله ومتس به إطس اطذلكل وء ل طل /  ال ا ه ا ا 

اطر ك ومتس بده إطس اط ايد   فمتدل اط /د  ن ايد  اط د ها  وق/رد  طذد ا اطسدددددددددددددد دب ءد ل اطاب طل ذود ال دأت  عللكم  دل دث 
ن     ا دث ه ه ل إطس دث ن اي   ال وع ح يوح/  ف  اط اي  ط وث ظذوقه نسدددددداائ ل، و  ن  عل  عل دددددد    ئ ل    

طه ال  ال طك من تأخ  نوج  مخلك، وسدددد /ه طر ة سدددد/  حتس ءاع قمسدددده سدددد /ه ه اودر ميت ب ر ءن يوح/  ء ل 
 فأخ  ت    ه جس ه، م   قمسه فا ق ء ئً  ال  ال طك من تأخ  نوج  مخلك 

 
وأنا مثل شيجرة الزيتو ، المثمرة فى بيت هللا، وأتمسيك باسيمك فإنه صيالح،  "  -(:8,7:  51مزمور العشيية )مز
 "   قدام أبرارك. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
فذو ء د اط/ ر   المثمرة في بيت هللامي  رلو   ا اطاوح ف طزي  إشدددددددد قة طلاوح اطم ر   = وأنا مثل شيييييجرة الزيتو  

 هو ترسك ب طاق حتس اطروي = وأتمسك بإسمك فإنه صالحطلتو/  وشذ  طذم ب طرسلح  
 طا   ذم    عرله يوح/  سو  اءهااق = قدام أبرارك
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  -(:35-28:7لوالعشية )إنجيل 
الني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدا  و لكن االصغر في    -28 "

 ملكوت هللا اعظم منه. 
 و جميع الشعب اذ سمعوا و العشارو  برروا هللا معتمدين بمعمودية يوحنا.   -29 
 و اما الفريسيو  و الناموسيو  فرفضوا مشورة هللا من جهة انفسهم غير معتمدين منه.   -30 
 ثم قال الرب فبمن اشبه اناس هذا الجيل و ماذا يشبهو .   -31 
عضهم بعضا و يقولو  زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم يشبهو  اوالدا جالسين في السوق ينادو  ب  -32 

 تب وا. 
 النه جاء يوحنا المعمدا  ال ياكل خبزا و ال يشرب خمرا فتقولو  به شيطا .  -33 
 جاء ابن االنسا  ياكل و يشرب فتقولو  هوذا انسا  اكول و شريب خمر محب للعشارين و الخطاة.  -34 
 " يهاو الح مة تبررت من جميع بن -35 

 إي  ل اط  ل  وإي  ل ب كا:
وميه ه/ ج قوح إيلل  فذو اطسدددد هق ف  اطر    اءول   أعظم مواليد النسييياءاطاب  سددددًو   ددددذ  ط وح/  اطر ر ان ميه 

فرفضيييوا  و ر  من إيلل  سدددددلكون اطسددددد هق ء ل اطر    اطء ي   ومن اط ا ة متوا إطله ت ئ  ا م   اط ايسددددد  ا اطرت  ايا  
مه/   اطاكر  مي =  بأ  الح مة تبررت من جميع بنيها م   تم اطسددددددددددد   مءواطه .  أنفسيييييييهممشيييييييورة هللا من جهة 

 اطاكر   ء لوا يوح/   م ء لوا اطرسلح 
 

ويرتفع قرني مثل وحيد القر ، وشيييخوختي فى دهن دسييم، وي ونو  بما هم   "  -:(12,8:  91مز)مزمور باكر 
 " مستريحو ، يخبرو  بأ  الرب إلهنا مستقيم. هلليلويا

  ز وق ب كا:
 إقت  ً شأن اطر ر ان وسط اط/ ر وءوته م  ث اطرلك = يرتفع قرني مثل وحيد القر  
كر  اط دد وخ وذطك ن ت ئه ب طاوح  وقاجع بقل   هو   ي شدد بً  ط /ه  رلو  حكر   ا=  وشيييخوختي في دهٍن دسييم

 هؤويه( 16اطرز وق ف   ز وق ب كا يوث )
 

  -(:19-11:11متإنجيل باكر )
الحق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدا  و لكن االصغر في ملكوت   -11 "

 السماوات اعظم منه. 
 و من ايام يوحنا المعمدا  الى اال  ملكوت السماوات يغصب و الغاصبو  يختطفونه.   -12 
 ال  جميع االنبياء و الناموس الى يوحنا تنباوا.  -13 
 ردتم ا  تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ا  ياتي. و ا  ا  -14 
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 من له اذنا  للسمع فليسمع.   -15 
 و بمن اشبه هذا الجيل يشبه اوالدا جالسين في االسواق ينادو  الى اصحابهم.  -16 
 و يقولو  زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا.  -17 
 النه جاء يوحنا ال ياكل و ال يشرب فيقولو  فيه شيطا .  -18 
جاء ابن االنسيا  ياكل و يشيرب فيقولو  هوذا انسيا  اكول و شيريب خمر محب للعشيارين و الخطاة و    -19 

 " الح مة تبررت من بنيها
 إي  ل اط  ل  وإي  ل ب كا:

وميه ه/ ج قوح إيلل  فذو اطسدددد هق ف  اطر    اءول   أعظم مواليد النسييياءطاب  سددددًو   ددددذ  ط وح/  اطر ر ان ميه ا
فرفضيييوا  و ر  من إيلل  سدددددلكون اطسددددد هق ء ل اطر    اطء ي   ومن اط ا ة متوا إطله ت ئ  ا م   اط ايسددددد  ا اطرت  ايا  

مه/   اطاكر  مي =  الح مة تبررت من جميع بنيهابأ    م   تم اطسددددددددددد   مءواطه .  مشيييييييورة هللا من جهة أنفسيييييييهم
 اطاكر   ء لوا يوح/   م ء لوا اطرسلح 

 
 -(:2:12-32:11عبالبولس )

 (40-32:11عب)
و ماذا اقول ايضا النه يعوزني الوقت ا  اخبرت عن جدعو  و باراق و شمشو  و يفتاح و داود و   -32 " 

 صموئيل و االنبياء.
 الذين بااليما  قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواه اسود.  -33 
 موا جيوش غرباء. اطفاوا قوة النار نجو من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هز  -34 
 اخذت نساء امواتهن بقيامة و اخرو  عذبوا و لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل. -35 
 و اخرو  تجربوا في هزء و جلد ثم في قيود ايضا و حبس.  -36 
 رجموا نشروا جربوا ماتوا قتال بالسيف طافوا في جلود غنم و جلود معزى معتازين م روبين مذلين.  -37 
 و هم لم ي ن العالم مستحقا لهم تائهين في براري و جبال و مغاير و شقوق االرض.   -38 
 فهؤالء كلهم مشهودا لهم بااليما  لم ينالوا الموعد.  -39 
 " اذ سبق هللا فنظر لنا شيئا افضل لكي ال ي ملوا بدوننا. -40 
 (2-1:12عب)
حيطة بنا لنطرح كل ثقل و الخطية المحيطة بنا لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه م -1  "

 بسهولة و لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا.
ناظرين الى رئيس االيما  و م مله يسييييييوع الذي من اجل السييييييرور الموضييييييوع امامه احتمل الصييييييليب   -2 

 " مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش هللا
 اط وطج:
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و د ن يوح/د     طيافوا في فراء وجلود معزى معوزين متضيييييييييايقينعا مباد ل ان رد ن اطد ي  د ن هوطج  مول ع/ذم 
وهؤال  و /ذم اطر ر ان . تائهين في القفار والجبال والمغاير وشيييقوق األرضاطر ر ان واح ًا  ا هؤال   وم ضدددددً   

 .لم ي ن العالم يستحقهم
 ا  .  لجهاد الموضييوع لنا وننظر إلى رئيس اإليما  وم مله يسييوعوبالصييبر نسييعى في اوم   ط/  فلمول اطاسددددل  

اطر    من ي/ظا طذؤال  اءهااق ويمت ي هذم واءهم من ي/ظا طلرسدددددددددلح اط ي إحترل اطصدددددددددل ب ويارل صدددددددددل  /  ف  
 شكا 

 
 - (:17- 11:2بط1الكاثولي و  )

 ايها االحباء اطلب الي م كغرباء و نزالء ا  تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. -11  " 
و ا  تكو  سيرتكم بين االمم حسنة لكي ي ونوا في ما يفترو  علي م كفاعلي شر يمجدو  هللا في    -12 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 ب بشري من اجل الرب ا  كا  للملك فكمن هو فوق الكل.فاخضعوا لكل ترتي  -13 
 او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخير.  -14 
 ال  ه ذا هي مشيئة هللا ا  تفعلوا الخير فتس توا جهالة الناس االغبياء.   -15 
 .كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد هللا -16 
 " اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا هللا اكرموا الملك -17 

 اط   وطلكون:
ويضع م   /  اطر ر ان اط ي   ن ناه ًا تر  ً  ف  اطال ة، فص ق    الشهوات الجسدية مول اطاسول ط/  من ي ت   عا  

ن اطرلك ءتل يوح/  ظلرً ، واط   ب من ت ت ق اط /لسدددددد  ه ه اآل   ه/   ع م.  إخضييييعوا للملكمعظم  واط   اط/سدددددد    
 ط ا عل /  من ي ضع طلاي س ي اطت  وض ذ  اطاب، ط ا طلج ف  اط اأ ف وح/  طم  سك  علس خاأ ه اودر 

 
 -(:22-8:7أعاإلبركسيس )

و اعطاه عهد الختا  و ه ذا ولد اسحق و ختنه في اليوم الثامن و اسحق ولد يعقوب و يعقوب ولد  -8  " 
 رؤساء االباء االثني عشر. 

 و رؤساء االباء حسدوا يوسف و باعوه الى مصر و كا  هللا معه.  -9 
ا على مصر و  و انقذه من جميع ضيقاته و اعطاه نعمة و ح مة امام فرعو  ملك مصر فاقامه مدبر   -10 

 على كل بيته. 
 ثم اتى جوع على كل ارض مصر و كنعا  و ضيق عظيم فكا  اباؤنا ال يجدو  قوتا.  -11 
 و لما سمع يعقوب ا  في مصر قمحا ارسل اباءنا اول مرة.   -12 
 و في المرة الثانية استعرف يوسف الى اخوته و استعلنت عشيرة يوسف لفرعو .  -13 
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 عى اباه يعقوب و جميع عشيرته خمسة و سبعين نفسا. فارسل يوسف و استد  -14 
 فنزل يعقوب الى مصر و مات هو و اباؤنا.  -15 
 و نقلوا الى ش يم و وضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضة من بني حمور ابي ش يم.   -16 
 ي ثر في مصر.  و كما كا  يقرب وقت الموعد الذي اقسم هللا عليه البراهيم كا  ينمو الشعب و  -17 
 الى ا  قام ملك اخر لم ي ن يعرف يوسف. -18 
 فاحتال هذا على جنسنا و اساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي ال يعيشوا.  -19 
 و في ذلك الوقت ولد موسى و كا  جميال جدا فربي هذا ثالثة اشهر في بيت ابيه.   -20 
 و لما نبذ اتخذته ابنة فرعو  و ربته لنفسها ابنا.   -21 
 " فتهذب موسى ب ل ح مة المصريين و كا  مقتدرا في االقوال و االعمال -22 

 انها سلج:
و وسس ه م ءص  خ ص اط  ب ب   . وفي ذلك الوقت ُوِلَد موسىيسرع عا ع ود   ه/  إساائ ل ف   صا  م 

س/   ووالدة يوح/  ه  إش قة  80س/ ، ف/ حا من هللا ي ها خ صً  ط عبه، خ صً  سلا ث ب    80والدته هد 
س/ ، ج   يوح/  طلرذ  اطاايق طه  فأوالد إهااهلم وإساق وي موب هم ش ب هللا اط يا  33   ط  ص سلا ث ب

طذم اطوع  ودخلوا طل  ود  ، وهللا ي ها طذم خ صً  و  لصً  هو  وسس طل لصذم  واطرسلح اطر لص ه م ت ه ا  
 ر طلتو/   و ا يتوب ت/ تح  خ ص اط  طم اطرؤ ا )موالد إهااهلم ب ن ر ن( عا طايق اطر ر ان اط ي ي عو اط/

ع / ه فل اح اطرسلح  
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                 اليوم الثالث من شهر أبيب
 بابا اإلس ندرية نياحة أنبا كيرلس األول الكبير

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 

 س:ييييييييييييييييالبول
 

 (8,6,5: 109مز)
 (19-13:16)مت

 (21,18,17: 72مز)
 (25-17:15)يو

 (11:5-5:4كو2)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (7:3-18:2بط1)
 (38-17:20)أع

 (31,23: 106مز)
 (16-1:10)يو

 
 -(:16-1:10يوإنجيل القداس )

الحق الحق اقول لكم ا  الذي ال يدخل من الباب الى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع اخر فذاك   -1  " 
 سارق و لص. 

 و اما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. -2 
 لهذا يفتح البواب و الخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة باسماء و يخرجها.  -3 
 امامها و الخراف تتبعه النها تعرف صوته.و متى اخرج خرافه الخاصة يذهب  -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 كا  ي لمهم به.  -6 
 فقال لهم يسوع ايضا الحق الحق اقول لكم اني انا باب الخراف. -7 
 جميع الذين اتوا قبلي هم سراق و لصوص و لكن الخراف لم تسمع لهم. -8 
 انا هو الباب ا  دخل بي احد فيخلص و يدخل و يخرج و يجد مرعى.  -9 
 كو  لهم حياة و لي و  لهم افضل. السارق ال ياتي اال ليسرق و يذبح و يهلك و اما انا فقد اتيت لت -10 
 انا هو الراعي الصالح و الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. -11 
و اما الذي هو اجير و ليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبال و يترك الخراف و يهرب    -12 

 فيخطف الذئب الخراف و يبددها.
 بالخراف. و االجير يهرب النه اجير و ال يبالي  -13 
 اما انا فاني الراعي الصالح و اعرف خاصتي و خاصتي تعرفني. -14 
 كما ا  االب يعرفني و انا اعرف االب و انا اضع نفسي عن الخراف.  -15 
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و لي خراف اخر ليسيت من هذه الحظيرة ينبغي ا  اتي بتلك ايضيا فتسيمع صيوتي و تكو  رعية واحدة   -16 
 " و راع واحد

 إي  ل اطم ار:
 ه توق(17اجع إي  ل اطم ار يوث )ق 
 

فليرفعوه فى كنيسية شيعبه، وليباركوه فى مجلس الشييوخ، جعل   "  -(:31,23:  106مزمزمور إنجيل القداس )
 " أبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمو  ويفرحو . هلليلويا

  ز وق اطم ار:
فللسددددددباوا هللا علس قع يته فذو اطااع  اطصدددددد طح  وط ا هللا مء ث قع ة صدددددد طا ا ف  =  فليرفعوه في كنيسيييية شييييعبه

=  وليباركوه في مجلس الشيييييوخ اط /لسدددددد  )م ء ل هؤال  اءب   اط يا يات ل هذم اط وث(  وواجب عل /  من ي ا ذم   
 اطاكر   و ل اط  ب عل ذم من   اوا اطاع ة )با ق   ومس ء  ( اط اا   

هللا هو اطااع  اطصددددددد طح وياا غ/م قع ته )اط ااح( وهو اءب اطاقلم  ط دددددددعبه، وياعس  = خرافجعل أبوة مثل ال
 شعبه عا طايق با ق   ومس ء   )قع ة( ويكون اط  ب قع تذم  

  ا ي قك  اب  هللا هو اطرستقلم، وه ا   اح = ُيبصر المستقيمو  ويفرحو  
 

 أبيب 3   -السنكسار:
 24ين البابا النياحة القديس كيرلس عمود الد" 

م ( تنيح األب العظيم عمود الدين ومصباح   444يونية سنة  27ش )   160في مثل هذا اليوم من سنة  
 الكنيسة األرثوذكسية القديس كيرلس األول البابا األس ندري والبطريرك الرابع والعشرو  . 

وتربى عند خاله في مدرسة اإلس ندرية وتثقف   23كا  هذا القديس ابن أخت البابا ثاؤفيلس البطريرك ال
بعلومها الالهوتية والفلسفية الالزمة للدفاع عن الدين المسيحي واأليما  األرثوذكسي القويم وبعد أ  نال 

لبرية فتتلمذ هناك على يد شيخ فاضل القسط الوافر من هذه العلوم ، أرسله خاله إلى دير القديس مقار في ا
اسمه صرابامو  وقرأ له سائر الكتب الكنسية وأقوال اآلباء األطهار وروض عقله بممارسة أعمال التقوى  

 والفضيلة مدة من الزما  . 
ثم بعد أ  قضى في البرية خمس سنوات أرسله البابا ثاؤفيلس إلى األب سرابيو  األسقف الفاضل فازداد  
ح مة وعلما وتدرب على التقوى والفضيلة . وبعد ذلك أعاده األسقف إلى اإلس ندرية ففرح به خاله كثيرا 

ذا وعظ كيرلس تملك قلوب سامعيه  ورسمه شماسا وعينه واعظا في الكنيسة الكاتدرائية وجعله كاتبا له فكا  إ
 ببالغته وفصاحته وقوة تأثيره ومنذ ذلك الحين اشتهر ب ثرة علمه وعظم تقواه وقوة تأثيره في تعليمه . 

م ( أجلسوا هذا آالب  412أكتوبر سنة   15ش )  128بابه سنة  18ولما تنيح خاله البابا ثاؤفيلس في  
م ( فاستضاءت الكنيسة بعلومه ووجه عنايته   412نة أكتوبر س 17ش )  128بابه سنة    20خلفه في  
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لمناهضة العبادة الوثنية والدفاع عن الدين المسيحي وبدأ يرد على مفتريات اإلمبراطور يوليانوس الكافر في  
مصنفاته العشرة التي كانت موضع فخر الشباب الوثنيين بزعم أنها هدمت أركا  الدين المسيحي .فقام البابا 

دها بأدلته الساطعة وبراهينه القاطعة وأقواله المقنعة وطفق يقاوم أصحاب البدع حتى تم ن من كيرلس بتفني
قفل كنائسهم و االستيالء على أوانيها ثم أمر بطرد اليهود من اإلس ندرية فقام قتال وشغب بين اليهود  

عليه شدة تمس ه  والنصارى وتسبب عن ذلك اتساع النزاع بين الوالي وهذا القديس العظيم الذي قضت 
باآلداب المسيحية وتعاليمها أ  يقوم بنفسه بطلب الصلح مع الوالي الذي رفض قبول الصلح ولذلك طال  

 النزاع بينهما زمانا . 
م في أيام اإلمبراطور   428ولما ظهرت بدعة نسطور بطريرك القسطنطينية الذي تولى الكرسي في سنة  

هي والدة اإلله . . اجتمع ألجله مجمع مس وني م و  من مائتي   ثيؤدوسيوس الثاني الذي أنكر أ  العذراء
أسقف بمدينة أفسس في عهد اإلمبراطور ثيؤدوسيوس الثاني الشهير بالصغير فرأس القديس كيرلس بابا 

اإلس ندرية هذا المجمع وناقش نسطور ,وأظهر له كفره وهدده بالحرم واإلقصاء عن كرسيه أ  لم يرجع عن 
تب حينئذ اإلثنى عشر فصال عن اإليما  المستقيم مفندا ضالل نسطور وقد خالفه في ذلك  رأيه الفاسد وك

األنبا يوحنا بطريرك أنطاكية وبعض األساقفة الشرقيين منتصرين لنسطور ولكنهم عادوا إلى الوفاق بعد ذلك 
مثبتا فيها " أ  هللا وانتصر كيرلس على خصوم الكنيسة وقد وضع كثيرا من المقاالت والرسائل القيمة شارحا و 

الكلمة طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد متجسد " وحرم كل من يفرق المسيح أو يخرج عن هذا الرأى 
 م .  440م إلى البالد المصرية وأقام في أخميم حتى توفي في سنة  435ونفى اإلمبراطور نسطور في سنة 

مقدسة ولما أكمل سعيه مرض قليال وتنيح بسالم بعد أ  أقام ومن أعمال البابا كيرلس الخالدة شرح األسفار ال
 " على الكرسي األس ندري إحدى وثالثين سنة وثمانية شهور وعشرة أيام صالته تكو  معنا . آمين .

 
 نياحة البابا كلستينوس بابا رومية " 

م ( وكا  هذا  422 يوليه سنة  27في مثل هذا اليوم تنيح البابا العظيم كلستينوس أسقف مدينة رومية ) 
القديس تلميذا للقديس بونيفاسيوس أسقف رومية وعند نياحته أوصى أ  ي و  األب كلستينوس بعده . ثم  
أوصاه قائال : " تحفظ يا ولدي فالبد أ  ي و  في رومية ذئاب خاطفة " . وكا  هذا األب راهبا فاضال عالما  

م   422سبتمبر سنة   10ا كلستينوس م انه في  م رسمو  422سبتمبر سنة   4فلما تنيح بونيفاسيوس في  
م ولما أراد أحد   423في أيام اإلمبراطور هونوريوس . وقد مات هذا اإلمبراطور في رافين بفرنسا في سنة 

األباطرة أ  يجعل نسطور بطريركا على رومية ويطرد كلستينوس البابا القديس قام الشعب وطرد نسطور ولكن 
عليه فخرج هذا القديس إلى أحد األديرة القريبة من المد  الخمس ، وأقام فيه مدة  اإلمبراطور يوليانوس حقد  

واجرى هللا على يديه عجائب كثيرة ثم ظهر له المالك روفائيل في حلم قائال : " قم اذهب إلى أنطاكية إلى  
ن الحرب " .  بطريركها القديس ديمتريوس وأقم عنده أل  اإلمبراطور قرر في نفسه أ  يقتلك عند عودته م

فلما استيقظ خرج من الدير وكا  معه اثنا  من األخوة وأتي إلى أنطاكية فوجد بطريركها القديس مريضا  
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وروي له ما حدث وأقام في أحد األديرة عنده ثم ظهر القديسا  أغناطيوس وبونيفاسيوس ومعهما شخص  
ديسين بال أسقف . هوذا الرب ينزع نفسك آخر مهيب لإلمبراطور في حلم وقالوا له : " لماذا تركت مدينة الق

منك ، وتموت بيد عدوك " فقال لهم : " ماذا أفعل " فأجابوه قائلين : " أتؤمن بابن هللا " فقال : " نعم أؤمن "  
فقالوا له : " أرسل إلى ولدنا األسقف وأرجعه إلى كرسيه م رما " فلما استيقظ كتب إلى بطريرك أنطاكية 

  يعرف رسله بم ا  كلستينوس ويعيده إلى كرسيه ، فوجده وأعادوه إلى كرسيه ب رامة  ديمتريوس ، يسأله أ
 عظيمة وتلقاه الشعب بفرح وسرور واستقرت الكنيسة بوجوده . 

ولما جدف نسطور واجتمع عليه المجمع لم يقدر كلستينوس أ  يحضره بنفسه لمرضه فأرسل قسين برسالة  
 ا بقول نسطور إال أنه خضع لقرار المجمع ونفى نسطور إلى مصر . يحرمه فيها . وكا  اإلمبراطور راضي

ولما أراد الرب أ  يخرج القديس كلستينوس من هذا العالم ظهر له بونيفاسيوس سلفه وأثناسيوس الرسولي  
وقاال له " أوص شعبك ال  المسيح يدعوك إليه " فلما استيقظ أوصى شعبه قائال : " سيدخل في هذه المدينة  

خاطفة " . ولما قال هذا أردف قائال : " أني أمضي أل  القديسين يطلبونني " . ولما قال هذا تنيح ذئاب 
 بسالم . 

 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أمين
(   م ده خد طده ع/د ه وف  ديا مهو  23  هو إها مخد  اطبد بد   د وف لج )(24نيياحية البيابيا كيرلس األول عمود اليدين )

وج له ب   ذطك واعظً  و  ن هللغً  وذو فصدددددد ح   وطر  جلج علس اط اسدددددد  ه جم اطو /  ا ودافع عا اط يا   م ق  
اطرسدلا   وقمر   رع مفسدج )اطر ئت ا( طلاد علس ه ع  يسداوق اط ي مي ا من اط  قا  ه  واط ة انطه  وطه  تب  

 وت  س ا  ء اة 
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
( ضييييد هراطقة قالوا أ  النفس 14اجتماع مجمع بمدينة اإلسيييي ندرية أيام البابا ديونيسيييييوس ) توت 3

 تموت مع الجسد. 
 ( بطل األرثوذكسية في جزيرة جاجرا. 25نياحة القديس ديسقوروس ) توت 7
 مجيء القديس ساويرس بطريرك إنطاكية إلى الديار المصرية.  بابه 2
 نياحة القديس يعقوب بطريرك إنطاكية.  بابه 11
 ( من باباوات اإلس ندرية 31القديس ديسقوروس الثاني ) نياحة بابه 17
 شهادة القديس كرياكوس أسقف أورشليم. هاتور 1
 (. 64نياحة أنبا زخارياس بابا اإلس ندرية ) هاتور 13
 نياحة القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية  هاتور 30
 ( 62نياحة البابا إبرآم بابا اإلس ندرية ) كيهك 6
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 ( 16نياحة القديس ثاؤنا بابا اإلس ندرية ) طوبه 2
 (. 38ة )نياحة القديسين بنيامين بابا اإلس ندري طوبه 8
 (.43نياحة القديس أالكسندروس الثاني بابا اإلس ندرية ) أمشير 7
 نياحة القديس كيرلس أسقف أورشليم  برمهات 22
 نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم.  برموده 3
 نياحة القديس الكسندروس أسقف أورشليم.  برموده 12
 نياحة القديس أثناسيوس الرسولي.  بشنس 7
 ( من باباوات الكنيسة المرقسية. 68نياحة القديس البابا ميخائيل األول البطريرك ) بشنس 30
 ( من باباوات الكنيسة المرقسية. 33نياحة القديس البابا ثاؤذوسيوس البطريرك ) بؤونه 82

 نياحة القديس الكسندروس بطريرك القسطنطينية  مسرى 18
 
 

 السنكسار اليوم
 14مجمع بشأ  خلود النفس فى عهد البابا ديوناسيوس ال توت 3

م اجتمع مجمع مقدس بمدينة اإلس ندرية ، في السنة  243في مثل هذا اليوم من سنة  
الثانية من رئاسة القديس ديوناسيوس الرابع عشر من باباوات اإلس ندرية بسبب قوم  

ظهروا في البالد العربية ، كانوا يعتقدو  أ  النفس تموت مع الجسد وفى يوم القيامة تقوم  
قاالت وأرسلوها إلى قوم باإلس ندرية . ولما بلغ األنبا  معه ، ووضعوا في ذلك م

ديوناسيوس ذلك 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  

مية جدا . وا  النفس ال تموت ، وال ووضع لهم مقاال قال فيه : أ  محبة هللا للبشر عظ 
تضمحل . بل هي باقية بقاء المالئكة والشياطين . ألنها روحانية ، ال تقبل استحالة وال  

( 7:  12فسادا . و أ  النفوس بعد خروجها من الجسد ترجع إلى هللا الذي أعطاها )جا 
ما يبوق في البوق  حيث تبقى في مواضع االنتظار حسب استحقاقها ، إلى يوم القيامة عند

( ، وتتحد كل نفس بجسدها ، وتنال معه  29،  28:  5، فتقوم األجساد ب لمة الرب )يو
 إما النعيم أو العذاب الذي  

 ( . 2:  12ال ينتهي )دا 
 نياحة القديسة ثيؤدورة التائبة 
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م تنيحت القديسة ثيؤدورة التائبة ،    510للشهداء سنة  226في مثل هذا اليوم من سنة  
ت في القر  الخامس الميالدي في عهد اإلمبراطور زينو  من أبوين شريفين  نشأ

باإلس ندرية أتسمت بالجمال البارع مع الحياة التقوية والغني . تزوجت شابا غنيا تقيا 
وكانت حياتهما مملوءة سالما وفرحا السجن . وفي وسط مظاهر الغنى تعرف عليها شاب  

قيا وطاهرا فصارت بينهما دالة . ولكن عدو الخير بدأ  غني أعجب بح متها واتزانها وكا  ت
بعد فترة يلقي 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 .  

يعرف أحد ما حدث خاصة والكل يعلم مرت األيام وتزايدت األفكار حتى سقطا في الخطية لم 
أنهما طاهرا  لكن ثيؤدورة لم تحتمل نفسها وفي صراعها صارحت رجلها بما حدث والدموع 
تنهمر من عينيها ولم يعرف الزوج ماذا يعمل ألنه كا  يثق في زوجته وصديقه . وتحولت  

امها في توبة  حياتهما إلى دموع ال تنقطع وأخيرا قررت أ  تترك العالم لتقضي بقية أي
فحلقت شعر رأسها وتزيت بزي الرجال وانطلقت ليال إلى دير االناطو  بالدخيلة باإلس ندرية  
حاليا . وهناك سألت رئيس الدير أ  يقبلها فأراد أ  يختبرها فتركها على الباب طوال الليل 

الدخول وسط البرد الشديد وفي الصباح وجد أ  عينيها قد تورمتا بسبب الب اء فسمح لها ب 
وعرفت باسم الراهب تاؤدور أو تادرس . عاشت القديسة في هذا الدير تمارس خدمة  

فالحة البساتين محتملة كل تعب بفرح وسرور وصلواتها ال تنقطع وسط أتعاب العمل .  
واتسمت بالطاعة والوداعة مع النسك الشديد . وقد وهبها هللا عطية صنع المعجزات فذاع 

كثيرو  يطلبو  بركتها وكا  زوجها يئن بال انقطاع ال يعلم م انها  صيتها ووفد على الدير
وكا  مشتاقا أ  يطمئن على خالصها فقدم بدموع صلوات وفي غمرة حزنه ظهر له مالك  

يسأله أ  يذهب إلى كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء ليجدها بجوار الكنيسة بمفردها . 
جماال وكا  هو نفسه ثيؤدورة التي لم يعرفها  ولما أنطلق لم يجد هناك سوى راهبا يقود 

زوجها لتغير ش لها بسبب شدة نس ها . أما هي فعرفته وحيته فرد عليها التحية ولما رأى 
عدو الخير أنها أفلتت من مخالبه حرك امرأة شريرة توجهت إلى رئيس الدير تش و أ  هذا 

كامل دو  أ  تدافع عن نفسها  الراهب أفسد عفتها . وقد احتملت القديسة السخرية بتسليم
حتى ال يعرف أحد سرها . وطردت من الدير مع الرضيع لمدة سبع سنوات في البرية . 

فذاقت فيها كل تعب وألم خاصة من أجل الطفل البريء وكانت تجاهد حاسبة أ  ما جرى 
  لها من قبيل التأديب وإذ أظهرت كل ثبات مع التوبة سمح لها رئيس الدير بالعودة مع

الطفل بعد أ  وضع عليها قانونا قاسيا . وطلب منها أ  تبقى في قاليتها مع ابنها وال 
 تقابل أحدا خارج الكنيسة . 

 زلزلة عظيمة بالقاهرة وأكثر البالد المصرية
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في مثل هذا اليوم حدثت زلزلة عظيمة بمدينة القاهرة وأكثر البالد المصرية فى الساعة 
اكن كثيرة . وفيه هدمت كنيسة بالجزيرة التي بمصر التي على الثالثة من النهار وأتلفت أم 

اسم المالك ميخائيل . وقيل أ  بعض األشرار كانوا قد طلبوا من المؤمنين رشوة فلم 
يعطوهم شيئا ، فلما كا  مساء ذلك اليوم قاموا وهدموها . وذلك فى السنة التاسعة من  

 رار ، شفاعتهم تكو  معنا . .آمين . للشهداء األب 828بطريركية القديس مقاريوس سنة 
 ش( 454  -م 171) 25نياحة البابا ديسقورس ال توت 7

م تنيح األب المغبوط ، بطل األرثوذكسية العظيم القديس  451في مثل هذا اليوم من سنة  
ديسقورس الخامس والعشرو  من باباوات اإلس ندرية . وكانت نياحته في جزيرة غاغرا بعد  

الجهاد الحسن عن األمانة األرثوذكسية . وذلك أنه لما دعي إلى المجمع أ  جاهد 
الخلقدوني بأمر الملك مرقيا  ، رأى جمعا كبيرا من أساقفة يبلغ عددهم ستمائة وثالثين  
أسقفا ، فقال ما هو الذي تنقصه األمانة حتى اجتمعت هذه الجماعة العظيمة ؟ فقالوا له 

لملك ، فقال ا  كا  هذا المجمع بأمر السيد المسيح ، فأنا أ  هذه الجماعة اجتمعت بأمر ا
أحضره ، وأتكلم بما يتكلم به الرب على لساني وا  كا  قد اجتمع بأمر الملك ، فليدبر  
الملك مجمعه كما يريد ، وإذ رأى أ  الو  بطريرك رومية قد علم أ  للمسيح طبيعتين 

عتقد الجديد فقال "إ  المسيح واحد ، هو ومشيئتين من بعد االتحاد ، انبرى لدحض هذا الم
الذي دعي إلى العرس كانسا  ، وهو الذي حول الماء خمرا كإله ، ولم يفترق في جميع  

أعماله" ، وإستشهد بقول البابا كيرلس "إ  اتحاد كلمه هللا بالجسد ، كاتحاد النفس بالجسد 
فبأتحادهما صارا واحدا" . ،  ، وكاتحاد النار بالحديد ، وا  كانا من طبيعتين مختلفتين ،

كذلك السيد المسيح ، مسيح واحد ، . ورب واحد ، طبيعة واحدة ، مشيئة واحدة . فلم 
يجسر أحد من المجتمعين في المجمع أ  يقاومه وقد كا  فيهم من حضر مجمع أفسس 

في   الذي اجتمع على نسطور وأعلموا الملك مرقيا  والملكة بلخاريا ، أنه لم يخالف أمركما
األمانة إال ديسقورس بطريرك مدينة اإلس ندرية . فاستحضراه هو والمتقدمين في المجمع  
من األساقفة ، واستمروا يتناقشو  ويتباحثو  إلى أخر النهار ، والقديس ديسقورس ال 

يخرج عن أمانته ، فشق ذلك على الملك والملكة ، فأمرت الملكة بضربه على فمه ، ونتف  
لوا ذلك ، فأخذ الشعر واألسنا  التي سقطت ، وأرسلها إلى اإلس ندرية  شعر لحيته ، ففع

قائال : هذه ثمرة اإليما  ، أما بقية األساقفة فأنهم لما رأوا ما جرى لديسقورس ، وافقوا 
الملك ، ألنهم خافوا أ  يحل بهم ما حل به ، فوقعوا بأيديهم على وثيقة االعتقاد با  

ترقتين ، فلما علم ديسقورس ، أرسل فطلب الطومس ) أي  للمسيح طبيعتين مختلفتين مف
اإلقرار الذي كتبوه ( زاعما أنه يريد أ  يوقع مثلهم ، فلما قرأه كتب في أسفله بحرمهم  
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وحرم كل من يخرج عن األمانة المستقيمة ، فاغتاظ الملك وأمر بنفيه إلى جزيرة غاغرا ،  
آخرا )وظل المجمع بخلقيدونية( . ولما  ونفى معه القديس مقاريوس أسقف ادكو ، واثنا  

مضوا بالقديس ديسقورس إلى جزيرة غاغرا ، قابله أسقفها مظهرا االستخفاف بشأنه  
واالستهانة بشخصه ، ألنه كا  نسطوريا ، غير أ  هللا أجرى على يد القديس ديسقورس 

 يمجد آيات وعجائب كثيرة عظيمة فأطاعوه كلهم وبجلوه ، وزادوا في إكرامه أل  هللا
مختاريه في كل م ا  . وأما القديس مقاريوس رفيقه في المنفى فقال له القديس  

ديسقورس أنت لك إكليل في اإلس ندرية . ثم أرسله مع أحد التجار المؤمنين إلى هناك 
وفيها نال إكليل الشهادة . أما القديس ديسقورس . فقد أكمل جهاده الحسن . وانتقل من  

ونال إكليل الحياة األبدية في جزيرة غاغرا . حيث وضع جسده هناك .  هذه الحياة الباطلة
 صلواته وبركاته تكو  معنا جميعا . أمين 
 ش(121-م  405نياحة القديس سوريانوس أسقف جبلة )

في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الفاضل سوريانوس أسقف جبلة ببالد اليونا  . وكا  
علم الح مة العالمية التي لَلثينيين . ثم مضى إلى قيسارية . اسم والده باألريانوس . وقد ت

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 أ  يعطيه للمسيح لكي 

ى فندقا لضيافة الغرباء والمساكين والمنقطعين وأقام ينال العوض عنه مائة ضعف . فبن
فيه وكالء لتوزيع ما يجمع على المساكين . حتى أنهم أطلقوا أسمه على تلك المواضع بعد 

رحيله من العالم بزما  طويل . وإذ كا  عمه والى المدينة فقد أبلغ أمره إلى الملك 
يأخذ منه عوضه مائة ضعف كما وعد أنوريوس بأنه قد بدد ماله على اسم السيد المسيح ل

 في إنجيله . فأعجب به الملك ودعاه إليه وأمر . باال يفارق القصر . 
وكا  يأخذه معه إلى الكنيسة وكا  الجالس على كرسي رومية في ذلك الزمن هو البابا 
اينوكنديوس . فهذا أوحى إليه من قبل هللا با  سوريانوس سيؤتمن على جماعة كثيرة 

رمه ويبجله . ويشتهى أال يفارقه وصار محبوبا من الجميع . ولما رأى هذا فصار ي 
القديس إكرام الناس له خشي أ  يضيع تعبه . وعزم على الهروب من مجد العالم سرا ،  
فظهر له مالك الرب " وأمره أ  يمضى إلى مدينة جبلة . وهناك ي و  مدبرا لنفوس كثيرة 

أ  ألبسه اس يم الرهبنة . وأرسل الرب إليه نورا يهديه   فخرج ليال ومعه تادرس تلميذه بعد
إلى تلك الجهة وكا  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  

ن جدد له أحد األديرة ليقيم به كما حدد له ال تحصى . وأرسل ثاؤدسيوس الملك من قبله م
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الملك وصار معزيا لنفوس كثيرة ، مداوما على تعليم وإرشاد الرهبا  حتى صاروا قديسين  
 كالمالئكة .  

وأجرى الرب على يديه آيات كثيرة ، منها أ  ابنة والى جبلة كا  بها روح نجس وكا   
مر خرجت أنا من ابنتك . ولما أعلم  يقول ألبيها : إ  أنت أخرجت سوريانوس من هذا األ

أبوها القديس بذلك كتب له ورقة يقول فيها : باسم يسوع المسيح تخرج منها ، فلما عاد  
إلى ابنته بالورقة صرخ الشيطا  وخرج منها ، واتفق مرة أ  قوم من السحرة مع بعض 

حتى صلى القديس   الجند على أ  يقتحموا ديره ، فضربوا بالعمى . ولبثوا كذلك ثالثة أيام
عنهم فشفوا . وكا  أسقف المدينة ويسمى فيالدلفس قد علم برؤيا من قبل هللا أ  القديس 
سوريانوس سيجلس على كرسيه من بعده . فأعلم شعبه بذلك فلما رسم سوريانوس اجتهد 
في رعاية شعبه أفضل رعاية . وكا  في تلك المدينة يهودي اسمه س طار يفتخر بعلمه .  

جاء إلى القديس وجادله وانتهى به الحال إلى االقتناع بصحة الديانة المسيحية  . هذا 
واإليما  بالسيد المسيح . كما آمن غيره من السحرة . وفى أيامه زهت مصر برهبانها كما 

 زهت القسطنطينية بالقديس يوحنا ذهبي الفم . 
يطلبا  منه الصالة   وكا  لما أعلن الفرس الحرب على أنوريوس وأرغاديوس فأرسال إليه

عن المملكة . فأرسل إليهم يقول إ  كنا للمسيح ، ومملكتنا من المسيح فال نحتاج إلى  
سالح وال 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  

ها قائال "أ  ذهبي الفم لم يعمل شيئا يوجب نفيه" . ولكنها لم تسمع له ، قد كتب ب ت
مقاالت كثيرة ومواعظ وميامر وهى مدونة في كتب الكنيسة إلى اآل  . وشاخ وبلغ من 
العمر مئة سنة وقبل خروجه من الجسد بعشرة أيام ، ظهر له مالك الرب وأعلمه بيوم  

ى شعبه وتنيح بسالم . وكفنوا جسده الطاهر كما يليق  انتقاله من هذا العالم . فأوص
وأودعوه القبر . وكانت نياحته قبل نياحة يوحنا ذهبي الفم بسنتين . صالته تكو  معنا . 

 أمين .
 م ( 1483) 93نياحة البابا يوأنس الثاني عشر ال

م ( تنيح  1483للشهداء )  1200. في سنة   93تذكار نياحة البابا يوأنس الثاني عشر  
البابا يؤانس الثاني عشر البطريرك الثالث والتسعو  من بطاركة الكرازة المرقسية . ولد هذا 

األب في بلدة نقادة فربياه أبواه تربية مسيحية حقيقية . ولما كبر اشتاق إلى السيرة 
إلى دير العذراء المعروف بالمحرق وترهب فيه ونما في الفضيلة والزهد   الرهبانية فذهب

فرسموه قسا . وعند خلو الكرسي البطريركي بنياحة البابا ميخائيل الرابع وقع اختيار 



 شهر أبيب(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث من 

 

 
762 

  23األساقفة والشعب على هذا اآلب فرسموه بطريركا باسم البابا يؤانس الثاني عشر يوم 
 ش   1197برمودة سنة 

فلما جلس على الكرسي المرقسي رعا الشعب المسيحي أحسن رعاية وأقام   م ( . 1480) 
على الكرسي ثالث سنوات وأربعة أشهر معلما ومفسرا الكتب المقدسة . ولما أكمل سعيه  

الصالح تنيح بسالم ودفن ب نيسة العذراء بابلو  الدرج بمصر القديمة . بركة صالته فلتكن  
 .معنا آمين 

- 303ة وأوالدها الخمسة )أغاثو .بطرس .يوحنا .آمو  .آمونا( إستشهاد القديسة رفق
 م 305

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  أغاثو و بطرس و يوحنا و آمو  و آمونا ورفقة  
أمهم . وهؤالء من قموال من أعمال قوص . ظهر لهم السيد المسيح وعرفهم ما سي و  

ا القريبة من اإلس ندرية . وتنقل من أمرهم . أنهم سوف ينالو  إكليل الشهادة بشبر 
أجسادهم إلى مقرها من أعمال البحيرة . ففرح القديسو  بهذه ا الرؤيا . وقاموا باكرا 

ووزعوا أمولهم على المساكين . وكا  أغاثو أخوهم الكبير مقدم بلده محبوبا من الكل . 
المسيح . ثم أتوا  وكانت رفقة أمهم تقويهم . وتصبرهم على احتمال العذاب على اسم السيد

إلى مدينة قوص ، واعترفوا بالمسيح على يد ديوناسيوس األسفهسالر . فعذبهم عذابا 
شديدا . وابتدأ بأمهم ، فعذبها وهى صابرة فرحة ، ثم أوالدها الخمسة . فلما تعب من 

عذابهم أشاروا عليه أ  يرسلهم إلى اإلس ندرية 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 الدوق باإلس ندرية وكا  ببلد يقال لها شبرا . وعرف  
قضيتهم ، عذبهم عذابا شديدا ، ومزق لحومهم وألقاهم في الخلقين وعصرهم بالهنبازين . 

منكسين ، وفى هذا جميعه كا  السيد المسيح يقيمهم بال فساد حتى خزي  ثم صلبهم
الوالي وجماعته . وأخيرا أمر أ  تقطع رؤوسهم . وتغرق ، أجسادهم في البحر ، وبعد أ  
قطعت رؤوسهم وضعوا أجسادهم في زورق ليلقوا بهم في البحر ، وعندئذ أرسل هللا مالكه  

يرة ، من كرسي ميصيل . وأرشده أ  يأخذ أجساد لرجل أرخن من نقرها من أعمال البح
القديسين ففرح بذلك جدا . وجاء إلى حيث األجساد . وأعطى الجند فضة كثيرة وأخذ 

األجساد المقدسة ووضعها في الكنيسة وسمع صوتا يقول "هذا مس ن األبرار" ، ولم تزل  
رة . وأظهر الرب من  هناك إلى أ  مضى زما  االضطهاد . فأظهروها وبنوا لها كنيسة كبي

أعضائهم آيات وعجائب ثم نقلوا أجسادهم إلى مدينة سمبوطية ، وهى اآل  سنباط ، حيث 
توجد في الكنيسة المعروفة باسم "الخمسة وأمهم" ، أو "الست رفقة " ، والتي يقصدها 

 كثيرو  كل عام للزيارة ونوال البركة . شفاعتهم تكو  معنا . أمين .
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 مجىء البطريرك األنطاكي ساويرس الى مصر تذكار  بابه 2
في مثل هذا اليوم أتى القديس ساويرس بطريرك أنطاكية إلى ديار مصر في عهد  

يوستينس الملك . وقد كا  هذا الملك مخالفا للمعتقد القويم ، تابعا لعقيدة مجمع خلقيدونية  
، لما تعتقده فيه   أما الملكة ثيؤدورة زوجته فقد كانت أرثوذكسية محبة للقديس ساويرس

من الصفات المسيحية واإليما  الصحيح . ودعاه الملك يوًما إليه . فجرت بينهما مباحثات  
كثيرة بخصوص اإليما  لكن الملك لم يتحول عن رأيه الخاطئ وأصدر أمره بقتل القديس 
 ساويرس فأوعزت الملكة إلى القديس أ  يهرب وينجو بنفسه فلم يقبل وقال "أنا مستعد أ 

أموت على اإليما  المستقيم" . وبعد إلحاح من الملكة واألخوة المحبين لإلله خرج هو  
 وبعض األخوة وقصد ديار مصر . 

أما الملك فإنه لما طلبه ولم يجده أرسل خلفه جندا ورجاال فأخفاه هللا عنهم فلم يروه ، مع  
من م ا  إلى م ا  ،  أنه كا  بالقرب منهم . ولما أتى إلى ديار مصر ، كا  يجول متنكرا

ومن دير إلى دير ، وكا  هللا يجرى على يديه آيات كثيرة وعجائب . وذهب في بعض األيام 
إلى برية شيهيت بوادي النطرو  ، ودخل الكنيسة في زي راهب غريب فحدثت معجزة  

عظيمة في تلك اللحظة وهى أنه بعد أ  وضع الكاهن القربا  على المذبح ودار الكنيسة  
ور وبعد قراءة الرسائل واإلنجيل ورفع اإلبروسفارين لم يجد القربا  في الصينية  بالبخ

فاضطرب وب ى . والتفت إلى المصلين قائال "أيها األخوة إنني لم أجد القربا  في الصينية  
ولست أدرى إ  كا  هذا من أجل خطبتي أو خطيتكم" ، فب ى المصلو  . وللوقت ظهر  

ا من أجل خطيتك وال خطية المصلين ، بل ألنك رفعت القربا   مالك الرب وقال له "ليس هذ
بحضور البطريرك" . أجاب الكاهن "وأين هو سيدي؟" ، فأشار إليه المالك ، وكا  القديس 

ساويرس جالسا بإحدى زوايا الكنيسة . فعرفه الكاهن بالنعمة . فأتى إليه أمره أ  ي مل  
. وصعد الكاهن إلى المذبح فوجد القربا  في   القداس بعد أ  أدخلوه الهي ل ب رامة عظيمة

 م انه . فباركوا الرب ومجدوا اسمه القدوس . 
وخرج القديس ساويرس من هناك ، وأتى إلى مدينة سخا وأقام عند رجل أرخن )رئيس( 

 محب لإلله اسمه دورثاؤس ، وظل هناك إلى أ  تنيح . 
 .  صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين

 نياحة األنبا يعقوب بطريرك أنطاكية بابه 11
في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس األنبا يعقوب بطريرك أنطاكية . وقد لقي شدائد كثيرة 
ونفى في سبيل المحافظة على األمانة المستقيمة . وبعد أ  ظل في النفي مدة من الزما  
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و  ونفوه ثانيًا. فم ث في المنفى  ، اجتمع أهل المدينة واستحضروه . ثم رجع األريوسي 
 سبع سنين . ثم تنيح بسالم .

 شفاعته تكو  معنا . آمين 
 نياحة القديسة بيالجية التائبة 

في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بيالجية . وقد ولدت هذه البارة بمدينة أنطاكية من أبوين 
ا . فصادفها أسقف  وثنيين ، وكانت قد جمعت إلى فساد معتقدها ، نجاسة السيرة أيض

قديس يسمى بولس ، ووعظها كثيرا فآمنت بالسيد المسيح على يده ، واعترفت له بجميع  
ما صنعت . فقواها وعلمها أال تيأس . وأ  تتوب بنية صادقة . ثم عمدها باسم االب 

واالبن والروح القدس . فاستنارت بنعمة المعمودية . وتقدمت إلى التوبة بقلب ثابت ونية  
ة وأضنت جسمها بالعبادة الحارة . ثم تزينت بزي الرجال وذهبت إلى أورشليم . خالص

وسجدت في هياكلها . واجتمعت باألب الس ندروس بطريرك أورشليم فأرسلها إلى بعض 
 األديرة التي بقرب بيت المقدس فم ثت فيها أربعين سنة وتنيحت بسالم . 

 . آمين .  صالتها تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا
 31نياحة البابا ديوسقورس الثاني ال  بابه 17

ميالدية تنيح األب القديس ديسقورس الحادي والثالثو     511في مثل هذا اليوم من سنة  
من باباوات اإلس ندرية . وقد قدم بطريركا بإرشاد الروح القدس بعد نياحة سلفه القديس 

يوحنا . كا  هذا األب وديعا في أخالقه ، فاضال في علمه وعمله ، كامال في حياته . حتى 
شبهه في جيله . فقدم بطريركا بإرشاد الروح القدس ، وكانت باكورة  أنه لم ي ن من ي

أعماله أنه بعد ارتقائه الكرسي المرقسي كتب رسالة جامعة إلى األب القديس ساويرس  
بطريرك أنطاكية ضمنها القول عن الثالوث األقدس المساوي في الجوهر واأللوهية ، ثم 

سد بشرى كامل في كل شئ بنفس عاقلة ناطقة ،  شرح التجسد ، وأ  هللا الكلمة قد اتحد بج
وانه صار معه باالتحاد ابنا واحدا ، ربا واحدا ، ال يفترق إلى اثنين ، وأ  الثالوث واحد 

 قبل االتحاد وبعده ، 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 وأ  
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  
 بتالوتها فقرأت من فوق المنبر ليسمعها كل الشعب .  قبلها بفرح وأمر

 نياحة كرياكوس أسقف أورشليم هاتور 1
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 تذكار نياحة كرياكوس أسقف أورشليم . صلواته تكو  معنا آمين
 إستشهاد القديسين م سيموس و نوميتيوس و بقطر و فيلبس 

بقطر و في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  المجاهدو  م سيموس و نوميتيوس و 
فيلبس . وكانوا في أيام دقلديانوس الملك ، الذي في عهده أختفي الفتية السبعة في كهف  

بجبل في أفسس . وكا  هؤالء القديسو  من أفريقية ، وقد تآخوا بالحب الروحاني ، 
وجمعهم الشوق إلى المسيح عندما كا  هذا الملك يعذب المسيحيين ، واتفق رأيهم إ   

فتقدموا إلى األمير واقروا انهم مسيحيو  . وأنهم للمسيح يسجدو  يظهروا إيمانهم .  
ويعبدو  . فأمر بضربهم فضربوا مرارا بالسياط وبالعصي ، ثم احرق ظهورهم بسفافيد 

محماة . ثم دلكوا أجسادهم بخرق من شعر مبللة بالخل والملح . وإذ لم ينثنوا عن رأيهم 
عض الحاضرين بالسيد المسيح عندما رأوا صبرهم بالرغم من هذا العذاب الشديد ، بل آمن ب

وثباتهم ، فأمر الملك حينئذ بضرب رقاب بعض القديسين ، وإ  يعمل السيف في البعض 
 اآلخر . فنالوا بذلك إكليل الشهادة . صالتهم تكو  معنا آمين .

 إستشهاد القديس كليوباس الرسول أحد تلميذى عمواس
ن كليوباس الرسول ورفيقه ، اللذين كانا منطلقين إلى قرية في مثل هذا اليوم تذكار القديسي

عمواس . وفيما هما يتكلما  ويتحاورا  اقترب منهما الرب يسوع نفسه ، ولما لم يعرفاه .  
قال لهما "أيها الغبيا  والبطيئا القلوب في اإليما  بجميع ما تكلم به األنبياء أما كا  ينبغي  

ى مجده" ، ولما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما إ  المسيح يتألم بهذا ويدخل إل
. فانفتحت أتعينهما وعرفاه ثم أختفي عنهما . وهذا  الرسواًل  من االثنين والسبعين 

 آمين . رسواًل. صالتهما تكو  معنا . 
 إستشهاد القديسة أنسطاسيا الكبيرة

م أيام اإلمبراطور  252تذكار إستشهاد القديسة أنسطاسيا الكبيرة . وفيه أيضا من سنة 
 فالريا  ورئيس ديوانه بروبس إستشهدت القديسة أنستاسيا الكبيرة والقديس كيرلس . 
كانت أنستاسيا رومانية من أصل شريف . عاشت في بيت للعذارى تحت قيادة األخت 

سيا وهي في سن العشرين . وحأول أ  يردها عن اإليما  صوفيا . قبض الملك على أنستا
بالسيد المسيح فلم يستطع فسلمها إلى رئيس ديوانه بروبس ليعذبها .فكبلها بالحديد وح م 

عليها بالجلد ولما أراد نزع ثيابها لجلدها عارية انتهرت بروبس بعنف بسبب حشمتها 
آدمية فاحتملت بصبر مظهرة  وعفتها .اغتاظ بروبس من كالمها وعذبها بوحشية غير

 شجاعة فائقة في احتمال اآلالم . 
وفي أثناء تعذيبها طلبت قليال من الماء لتشرب وكا  يقف رجل اسمه كيرلس أحضر لها 
كأس ماء فشربت فامس ه الجند وضربوا عنقه فنال إكليل الشهادة بسبب تنفيذه لوصية  
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ماء بارد فقط باسمي . الحق أقول لكم السيد المسيح " من سقي أحد هؤالء الصغار كأس 
أنه ال يضيع أجره " . ولما رأى بروبس عجزه أمام إيمانها وثباتها أمر بقطع رأسها فنالت 

إكليل الشهادة وقامت األخت صوفيا بحمل جسدها وتكفينه ودفنه وقد نقل بعد ذلك إلى  
 ائًما أبديا آمين . مدينة القسطنطينية . بركة صلواتهما فلتكن معنا ، ولربنا المجد د

 64نياحة البابا زخارياس  هاتور 13
ميالدية تنيح القديس العظيم األنبا زخارياس الرابع  1027في مثل هذا اليوم من سنة  

والستو  من باباوات اإلس ندرية ، كا  من أهل اإلس ندرية ، ورسم قسا بها ، وكا  طاهر 
ؤس البابا الثالث والستو  ، اجتمع السيرة ، وديع الخلق ، ولما تنيح القديس فيلوثا

األساقفة ليختاروا بالهام هللا من يصلح ، وبينما هم مجتمعو  في كنيسة القديس مرقس  
الرسولي يبحثو  عمن يصلح ، بلغهم إ  أحد أعيا  اإلس ندرية المدعو إبراهيم بن بشر  

طريركا ، وأوفده  وكا  مقربا من الخليفة ، قدم له رشوة ، وحصل منه على مرسوم بتعيينه ب
مع بعض الجند إلى اإلس ندرية ، فحزنوا وطلبوا بقلب واحد من هللا إ  يمنع عن كنيسته  
هذا الذي يتقدم لرعايتها بالرشوة ونفوذ السلطا  ، وإ  يختار لها من يصلح ، وفيما هم 
على هذا الحال ، نزل االب زخارياس من سلم الكنيسة يحمل جرة ، فزلت قدمه وسقط 

ج إلى األرض ، وإذ ظلت الجرة بيده سالمة تعجب األساقفة والكهنة من ذلك ، وسألوا يتدحر 
عنه أهل الثغر ، فاجمع الكل على تقواه وعلمه ، فاتفق رأيهم مع األساقفة على تقدمته  

بطريركا ، ووصل إبراهيم بن بشر فوجدهم قد انتهوا من تكريس االب زخارياس بطريركا ، 
ساقفة على كتاب الملك استدعوا إبراهيم وطيبوا خاطره ورسموه قسا فلما اطلع اآلباء األ

فقمصا ، ثم وعدوه باألسقفية عند خلو إحدى اإلبراشيات ، أما االب زخارياس فقد قاسي  
شدائد كثيرة ، منها إ  راهبا رفع عده ش اوي ضده إلى الحاكم بأمر هللا الذي تولى الخالفة 

للسباع فلم تؤذه ، فلم يصدق الحاكم على متولي أمر  ميالدية فاعتقله وألقاه   989سنة 
السباع وظن انه أخذ من البطريرك رشوة ، فابقي السباع مدة بغير طعام ثم ذبح خروفا 

ولطخ بدمه ثياب البطريرك وألقاه للسباع ثانية فلم تؤذه ايضا بل جعلها هللا تستأنس به ،  
ثالثة اشهر ، توعده فيها بالقتل والطرح  فتعجب الحاكم وأمر برفعه من بين السباع واعتقله 

في النار إ  لم يترك دينه ، فلم يخف البطريرك ، ثم وعده با  يجعله قاضي القضاة فلم 
تفتنه المراتب العالمية ، ولم يستجب ألمر الحاكم ، أخيرا أطلق سبيله بوساطة أحد األمراء  

في أثنائها أحزا  كثيرة ، فذهب إلى وادي هبب وأقام هناك تسع سنوات ، لحق الشعب 
ومتاعب جمة ، كما هدمت كنائس عديدة ، وتحنن السيد المسيح فأزال هذه الشدة عن 

كنيسته وحول الحاكم عن ظلمه ، فأمر بعمارة الكنائس التي هدمت ، وإ  يعاد إليها جميع  
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عشر  ما سلب منها ، وصدر األمر بقرع الناقوس ثانيا ، وبعد ذلك أقام االب زخارياس اثني 
عاما ، كا  فيها مهتما ببناء الكنائس وترميم ما هدم منها ، وبقي في البطريركية ثمانية  

وعشرو  عاما ، وانتقل إلى الرب بسالم ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين  
. 

 إستشهاد القديس تادرس فيرو
م إستشهد  306 ش 22تذكار إستشهاد القديس تادرس فيرو . وفيه أيضا من سنة 

القديس تادرس تيرو وتيرو هو لقب عائلته كا  جنديا في الجيش الروماني وفد رفض 
مشاركة زمالئه في ممارسة العبادة الوثنية فاستدعاه رئيس الفرقة وسأله عن سر امتناعه  
فأعلن أنه مسيحي هدده بالقتل فتمسك باألكثر قائال " يسوع المسيح هو الهي . إ  كانت 

تضايقك اقطع لساني بل ابتر كل عضو في جسدي ليت هللا يقبله ذبيحة " استبعده كلماتي 
رئيس الفرقة إلى حين لعله يرجع عن رأيه . ثم استدعاه ثانية وقدم له اغراءات كثيرة فلم 

يتراجع عن إيمانه فتعرض لعذابات كثيرة احتملها بش ر لكونها شركة آالم مع المسيح 
السجن أرسل هللا اليه مالكا يعزيه استدعوه للمرة الثالثة واحرقوه  المتألم . ولما ألقوه في 

حيا فنال إكليل الشهادة وقامت إحدى المؤمنات بدفن جسده ، بركة صلواته فلتكن معنا , 
 آمين . 

 نياحة األنبا يوساب بجبل االساس
ساس تذكار األنبا يوساب بجبل االساس . وفيه أيضا تنيح القديس األنبا يوساب بجبل األ

ب رسي قفط كا  هذا القديس من أهل فاو وحيدا ألبويه فربياه تربية مسيحية وكا  يداوم 
التردد على دير األنبا باخوميوس أب الشركة فعملت فيه الهمة ودخل إلى الدير وترهب 

وسلك ب ل تقوي ونسك وقد وهبه هللا موهبة شفاء األمراض فتوافدت عليه الجموع فخاف  
ى إلى هللا أ  يوضح له الطريق الذي يسلكه . بعد ذلك مضى إلى جبل أ  يضيع تعبه فصل

األساس وس ن في مغارة ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم . وقد أظهر هللا من جسده 
 آيات وعجائب كثيرة . بركة صلواته فلتكن معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين 

 نياحة األنبا تيموثاوس أسقف أنصنا 
ل هذا اليوم تنيح القديس األنبا تيموثاؤس أسقف أنصنا ، وقد نشا منذ حداثته بارا  في مث

تقيا ، وترهب وهو ال يزال صغيرا ، فسلك في حياة الفضيلة ، ونظرا لما كا  عليه من 
الخصال الحميدة والفضائل والعلم أختير أسقفا على مدينة أنصنا ، فداوم على وعظ 

اإليما  بالمسيح ، فقبض عليه الوالي وعذبه بأنواع العذاب المؤمنين وإرشاد الناس إلى 
دأخل السجن وخارجه مده ثالث سنوات متوالية ، وكا  معه في السجن كثيرو  قبض 

عليهم من اجل اإليما  ، ولم يزل هذا العاتي يخرج منهم ويسفك دمهم بعد تعذيبهم ، إلى  
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ولما أهلك الرب دقلديانوس ، وملك إ  بقي في الحبس جماعة قليلة كا  منهم هذا االب ، 
المحب للمسيح قسطنطين ، وأمر بإطالق المحبوسين في سبيل اإليما  بالمسيح بجميع  

األقطار الخاضعة لسلطانه ، فخرج هذا القديس من بينهم ومضى إلى كرسيه وجمع الكهنة  
ب من اجل الذين في إبروشيته ، ورفع صالة إلى هللا تعالي دامت ليلة كاملة ، وكا  يطل

خالص نفس الوالي الذي عذبه قائال " ال  هذا يا رب هو الذي سبب لي الخير العظيم 
باتصالي بك ، فاحسن إليه ليتصل بك" ، فتعجب المجتمعو  من طهارة قلب هذا االب 
العامل بقول سيده " احبوا أعداءكم باركوا العني م احسنوا إلى مبغضي م ، وصلوا ألجل  

م ويطردونكم" ، ولما اتصل خبر ذلك بالوالي تعجب قائال " لقد كنت أظن الذين يسيئو  إلي 
انه يذمني على ما لحقه مني ، فقد أسأت إليه كثيرا ولكنه قابل إساءتي له بالدعاء لي ، 
حقا إ  مذهب هؤالء القوم مذهب الهي وليس أرضي" ، ثم أرسل فاستحضره واستعلم عن  

سبب تجسد االبن ، وما تكلم به األنبياء عنه قبل ذلك  حقائق الدين المسيحي ، فعرفه االب 
بسنوات كثيرة ، وبعد ما بين له إتمام أقوالهم واثبت ذلك من نصوص اإلنجيل ، آمن الوالي 

بالمسيح فعمده االب األسقف وترك الوالية وترهب ، أما القديس فظل مداوما على تعليم 
 ه تكو  معنا آمين . رعيته ، حارسا لها ، إلى إ  تنيح بسالم ، صالت 

 تذكار رئيس المالئكة الجليل جبرائيل 
 تذكار رئيس المالئكة الجليل جبرائيل . صلواته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما إبديا آمين 

 نياحة القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية  هاتور 30
القسطنطينية ، وكا  عالما خبيرا في مثل هذا اليوم تنيح القديس أكاكيوس بطريرك مدينة 

بالكتب اإللهية ، مفسرا لغوامضها ، فكرسوه قسا على كنيسة القسطنطينية ، ولما اجتمع  
مجمع خلقيدونية ، لم يرض إ  يحضر اإلجتماع ولما طلبوه لالستنارة برأيه ، امتنع محتجا  

حابه ومن  بالمرض ، وقد عز عليه ما جرى للقديس ديسقورس حتى انه أعلن ذلك ألص
يثق بهم من الوزراء والح ام الذين يعرف فيهم صحة اإليما  وحسن الوفاء ، ثم كا  يش ر 

هللا انه لم يشترك في أعمال هذا المجمع ، ولما مات أناطوليوس بطريرك القسطنطينية ،  
أختير هذا االب من المتقدمين والوزراء المؤمنين العارفين بإيمانه الصحيح لرتبة  

، فسعى في إزالة ما حدث في الكنيسة من البغض والشقاق ، ولكنه لما وجد إ    البطريركية
المرض الروحي قد استح م وعز شفاؤه ، رأى انه من الصواب إ  يهتم بخالص نفسه ، 
فأرسل رسالة إلى االب القديس بطرس بابا اإلس ندرية ، يعترف له فيها بصحة اإليما  

س وديسقورس وقد اتبعها بعدة رسائل يطلب منه  الذي ورثه عن اآلباء القديسين كيرل
قبوله معه في الشركة ، فجاوبه بابا اإلس ندرية على كل واحدة منها ، ثم كتب له ايضا 
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رسالة جامعة أرسلها مع ثالثة أساقفة ، ذهبوا متنكرين إلى إ  دخلوا القسطنطينية  
نهم ، وقراها على خاصته من  واجتمعوا بهذا االب ، فأكرمهم إكراما جزيال ، وقبل الرسالة م

متقدمي المدينة المستقيمي اإليما  ، فصادقوا عليها واعترفوا معه باإليما  القويم ، وبعد 
ذلك كتب أمامهم رسالة ، قرر فيها قبول تعاليم اآلباء ديسقورس وتيموثاؤس وبطرس ، 

رك معهم في  معترفا بصحة إيمانهم ، ثم صحب األساقفة الثالثة إلى بعض األديرة ، واشت
خدمة القداس وتنأول القربا  ، وأخذوا منه الرسالة وتبارك الفريقا  من بعضهما ، ورجع 
األساقفة بالرسالة إلى البابا بطرس ، واعلموه بشركتهم معه في القداس ، فقبل الرسالة 
وأمر بذكر أكاكيوس في القداسات والصلوات ، واتصل خبر ذلك بأساقفة الروم ، فنفوا 

أكاكيوس من القسطنطينية ، فظل في المنفي إلى إ  تنيح بسالم وهو ثابت على  القديس
 اإليما  المستقيم ، صالته تكو  معنا آمين . 

 إستشهاد القديس م اريوس 
 في مثل هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس م اريوس . صالته تكو  معنا آمين . 

 تكريس بيعة القديسين قزما  و دميا  وأخوتهما وأمهم 
في مثل هذا اليوم أيضا تم تكريس كنيسة القديسين قزما  و دميا  وأخوتهما انثيموس و  

لونديوس و ابرابيوس وأمهم ثيؤدتي ) عطية هللا ( التي بناها الملك يوستنيا  في غاية 
الروعة والجمال في مدينة القسطنطينية كتقدمة ش ر واعتراف بفضل هذين القديسين عليه 

شديد أشرف به على الموت فظهر له هذا  القديسا  ومنحاه الشفاء  ألنه قد أصابه مرض 
 فبني لهما هذه الكنيسة تذكار وعرفا  بجميلهم . بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين . 

 إستشهاد القديس الراهب يوحنا القليوبى 
م إستشهد الراهب القديس  1582للشهداء سنة  1298في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

يوبي كا  من أهل قليوب وترهب بدير القديس األنبا بيشوي بشيهيت نزل إلى  يوحنا القل
القاهرة فقبضوا عليه وأرادوا إرغامه على ترك دينه المسيحي فتمسك بإيمانه فح موا عليه  

بحمله على جمل والمرور به في شوارع القاهرة وغرسوا في يديه وأكتافه س اكين حادة 
بر ولما رأوا ثباته في اإليما  سمروه على صليب إلى أ   وكا  يتحمل كل هذه العذابات بص

أسلم روحه في يد الرب ونال إكليل الشهادة وانزل المؤمنو  جسده من على الخشبة  
وأحضروه إلى كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وكفنوه بأكفا  وصلوا عليه ودفنوه في  

ي .بركة صلوات القديس الكنيسة المذكورة بحضور جمهور كبير من الشعب المسيح
 الشهيد يوحنا القليوبي فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 62نياحة البابا أبرآم ابن زرعة ال كيهك 6
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ميالدية تنيح القديس أنبا أبرآم بابا اإلس ندرية الثاني    970في مثل هذا اليوم من سنة  
والستو  ، كا  هذا االب من نصارى المشرق ، وهو ابن زرعة السرياني وكا  تاجرا ثريا 
وتردد على مصر مرارا وأخيرا أقام فيها ، وكا  بتحلي بفضائل كثيرة ، منها الرحمة على  

شاع ذكره بالصالح والعلم ، وعندما خال الكرسي البطريركي ، اجمع رأى ذوي الحاجة ، و 
األساقفة والشيوخ العلماء على إختياره بطريركا ، فلما جلس على كرسي الكرازة المرقسية  

وزع كل ماله على الفقراء والمساكين ، وفي أيامه عين قزما  الوزير القبطي ابن مينا واليا 
الب البطريرك مئة آلف دينار إلى إ  يعود ، وأوصاه بتوزيعها على فلسطين ، فأودع عند ا

على الفقراء والمساكين والكنائس واألديرة إ  مات هناك ، فلما بلغ البطريرك خبر استيالء  
هفكتين على بالد الشام وفلسطين ، ظن إ  قزما  قد مات ، فوزع ذلك المال حسب 

د إلى مصر فأخبره االب بما فعله بوديعته  الوصية ، ولكن قزما  كا  قد نجا من الموت وعا
فسر بذلك وفرح فرحا 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  
يقظ فيهم خوف هللا ، كما ذلك كثيرا ، فلما علم بذلك الذين اتخذوا ألنفسهم سراري ، است

خافوا ايضا من حرمه ، فأطلقوا سبيل سراريهم وذهبوا إليه تائبين ، ما عدا رجال من سراة 
الدولة ، فانه لم يخف هللا تعالي وال حرم هذا االب الذي وعظه كثيرا وأطال أناته عليه ،  

يمه إصالحه ، بل  حيث لم يرتدع ولم يخش إ  يهلكه هللا ، ومع هذا لم يتوا  االب عن تعل
أتضع كالمسيح معلمه وذهب إلى داره ، فلما سمع الرجل بقدوم االب إليه اغلق بابه دونه  
، فلبث االب زهاء ساعتين أمام الباب وهو يقرع فلم يفتح له ، وال كلمة ، ولما تحقق إ  

هذا المس ين قد فصل نفسه بنفسه من رعية المسيح ، واصبح بجملته عضوا فاسدا ، رأى  
انه من الصواب قطعه من جسم الكنيسة حتى ال يفسد بقية األعضاء ، فحرمه قائال " إ   
دمه على رأسه ، ثم نفض غبار نعله على عتبة بابه ، فاظهر هللا آيته في تلك الساعة 

أمام أعين الحاضرين إذ انشقت عتبة الدار ، وكانت من الصوا  ، إلى نصفين ، وبعد ذلك 
افتقر حتى لم يبق معه درهم واحد ، كما طرد من خدمته مهانا ،  اظهر هللا قدرته حيث 

وأصابته بعض األمراض التي آدت إلى موته اشر ميتة ، وصار عبرة لغيره ، إذ اتعظ به  
 خطاة كثيرو  وخافوا مما أصابه . 

وفي زما  هذا االب كا  للمعز وزيرا اسمه يعقوب بن يوسف ، كا  يهوديا واسلم ، وكا  
هودي ، كا  يدخل به إلى المعز اكثر األوقات ويتحدث معه ، فاتخذ ذلك له صديق ي 

اليهودي دالة الوزير على المعز وسيلة ليطلب حضور االب البطريرك ليجادله ، فكا  له 
ذلك ، وحضر االب أبرآم ومعه االب األنبا ساويرس ابن المقفع أسقف األشمونين ، وأمرهما  

قال لهما " لماذا ال تتجادال  ؟فأجابه األنبا ساويرس " المعز بالجلوس فجلسا صامتين ، ف
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كيف نجادل في مجلس أمير المؤمنين من كا  الثور اعقل منه " فاستوضحه المعز عن 
ذلك ، فقال إ  هللا يقول على لسا  النبي " ا  الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه 

ودي وأخجاله بما قدما من الحجج ( " ثم جادال اليه 2:  1أما إسرائيل فال يعرف ) اش 
الدامغة المؤيدة لصحة دين النصارى ، وخرجا من عند المعز م رمين ، فلم يحتمل اليهودي  

وال الوزير ذلك ، وصارا يتحينا  الفرص لإليقاع بالنصارى ، وبعد أيام دخل الوزير على  
لهم يقول "لو كا  المعز وقال له إ  موالنا يعلم إ  النصارى ليسوا على شئ ، وهذا إنجي

لكم إيما  مثل حبة خردل لكنتم تقولو  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 دعوى مسيحهم ، ففكر الخليفة في ذاته  
"إذا كا  قول المسيح هذا صحيحا ، فلنا فيه فائدة عظمي ، فا  جبل المقطم قائال 

الم تنف القاهرة ، إذا ابتعد عنها يصير مركز المدينة اعظم مما هو عليه اآل  ، وإذا لم  
ي ن صحيحا ، تكو  لنا الحجة على النصارى ونتبرز من اضطهادهم ، ثم دعا المعز االب  

ول ، فطلب منه مهلة ثالثة أيام فأمهله ، ولما خرج من  البطريرك وعرض عليه هذا الق
لدنه جمع الرهبا  واألساقفة القريبين ، وم ثوا ب نيسة المعلقة بمصر القديمة ثالثة أيام 

صائمين مصلين إلى هللا ، وفي سحر الليلة الثالثة ظهرت له السيدة والدة اإلله ، وأخبرته  
ديه هذه اآلية ، فاستحضره االب البطريرك عن إنسا  دباغ قديس ، سيجري هللا على ي

وأخذه معه وجماعة من الكهنة والرهبا  والشعب ، ومثلوا بين يدي المعز الذي خرج ورجال 
الدولة ووجوه المدينة إلى قرب جبل المقطم ، فوقف االب البطريرك ومن معه في جانب ، 

و  وسجدوا ثالث والمعز ومن معه في جانب أخر ، ثم صلى االب البطريرك والمؤمن
سجدات ، وفي كل سجدة كانوا يقولو  كيرياليسو  يارب ارحم ، وكا  عندما يرفع االب 

البطريرك والشعب رؤوسهم في كل سجدة يرتفع الجبل ، وكلما سجدوا ينزل إلى األرض ، 
وإذا ما ساروا سار أمامهم ، فوقع الرعب في قلب الخليفة وقلوب أصحابه ، وسقط كثيرو   

ى األرض ، وتقدم الخليفة على ظهر جواده نحو االب البطريرك وقال له ، أيها منهم عل
األمام ، لقد علمت اآل  انك ولي ، فاطلب ما تشاء وأنا أعطى ، فلم يرض إ  يطلب منه  

شيئا ، ولما ألح عليه قال له "أريد عمارة الكنائس وخاصة كنيسة الشهيد مرقوريوس ) أبو 
ة ، فكتب له منشورا بعمارة الكنائس وقدم له من بيت المال سيفين ( التي بمصر القديم 

مبلغا كبيرا ، فش ره ودعا له وامتنع عن قبول المال فازداد عند المعز محبة نظرا لورعه 
وتقواه ، ولما شرعوا في بناء كنيسة الشهيد مرقوريوس ، تعرض لهم بعض األشخاص ،  

اقفا حتى وضعوا األساس . كما جدد فذهب المعز إلى هناك ومنع المعارضين ، أستمر و 
هذا االب كنائس كثيرة في أنحاء الكرسي المرقسي ، ولما اكمل سعيه تنيح بسالم بعد إ  
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جلس على الكرسي ثالث سنوات وستة أيام .صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا 
 آمين . 

 إستشهاد القديس باطلس القس
 قديس باطلس القس الشهيد . صالته تكو  معنا آمين . في مثل هذا اليوم نعيد بتذكار ال

 16نياحة البابا ثاؤناس ال طوبه 2
م تتيح القديس ثاؤنا بابا اإلس ندرية السادس عشر وكا    300في مثل هذا اليوم من سنة  

هذا القديس عالما تقيا وديعا رقيقا محبا للجميع . بروح المودة واللطف تم ن من تشييد  
باإلس ندرية على اسم العذراء البتول والدة اإلله . إذ أ  المؤمنين كانوا حتى زمانه  كنيسة 

يصلو  ويقدسو  في البيوت والمغائر خوفا من غير المؤمنين الذين ظل يالطفهم لينال 
رغباته وقد رد كثيرين منهم إلى اإليما  بالسيد المسيح وعمدهم . وقد عمد في السنة  

يس بطرس الذي خلفه على كرسي مار مرقس وهو البابا السابع األولى من رياسته القد
عشر وقد قيل انه رسمه اغنسطسا وهو لم يزل بعد في الخامسة من عمره ثم رقاه شماسا 

في الثانية عشرة وقسا في السادسة عشرة . وفي زما  هذا األب ظهر باإلس ندرية رجل 
س إقنوم واحد . فحرمه وابطل قوله  اسمه سبيليوس كا  يعلم أ  األب واالبن والروح القد 

بالبرها  المقنع ولما اكمل سعيه تنبح بسالم بعد ا  أقام على الكرسي تسع عشرة سنة .  
 صالته تكو  معنا آمين 

 إستشهاد القديس غلليني وس أسقف أوسيم 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس غلليني وس أسقف أوسيم . وذلك انه لما علم الملك 

ا  غلليني وس يعلم الناس ا  يبتعدوا عن عبادة األوثا  أرسل إليه رسال دقلديانوس 
ليقبضوا 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 
ب اء مرا ولم يقدروا ا  يمنعوه من لقاء الجند ثم خرج   ال ترو  وجهي بعد ، فب ى الشعب

واسلم نفسه إليهم فأخذوه وسلموه ألريانوس والي أنصنا ، فعذبه بأنواع العذاب وكا  الرب 
يشفيه ويقويه ، ثم أخذه الوالي معه إلى مدينة قاو وهناك عذبه ايضا ولما ضجر من 

معه في سفينة إلى طوخ ولما شعر  تعذيبه أمر ا  تشق يده حتى كفه ثم أخذه بعد ذلك
القديس بدنو اجله وهو في السفينة أوصى نوتيا مؤمنا قائال له إذا مت فعند وصولنا البر 
اطرح جسدي على تل ولما تنبح طرح النوتي جسد القديس كما أمره وإذا قوم مؤمنين قد  

زمن االضطهاد . أتوا باسم الرب فأخذوا جسد القديس وكفنوه وأخفوه عندهم إلى ا  انقضي 
 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
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 نياحة القديس أنبا يونا 
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح الناسك األنبا يونا ، عاش هذا القديس بأحد أديرة حاجر 

أرمنت وكا  يجهد نفسه في أصوام ونسك وقد أعطاه رب المجد موهبة إخراج الشياطين 
ولما قربت نياحته ظهر له بعض القديسين يدعونه للفرح األبدي . ثم  وشفاء المرضي .

رقد في الرب عن عمر يناهز السبعين عاما فحز  عليه الرهبا  وجاء أسقف المدينة  
وصلى عليه ودفنوه بجوار كنيسة الدير بإكرام جزيل ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد  

 دائًما أبديا أمين .
 س القديس مار مرقس الرسول عودة رأ طوبه 8

م( تذكار عودة رأس القديس مار مرقس 644ش )  360في مثل هذا اليوم من سنة  
الرسول إلى الديار المصرية . كانت الرأس محفوظة مع الجسد في كنيسة بوكاليا أو دار  

البقر ، فدخل أحد البحار العرب فوجد تابوتًا، توهم أ  به ذهبًا، ولما وضع يده دأخل 
دوق أمسك بالرأس ، وأخذها ليال ثم أخفاها في السفينة ، ولما عزم القائد عمرو بن  الصن

العاص على المسير أبحرت كل السفن ، ما عدا تلك السفينة التي بها الرأس ، فأمر القائد  
بتفتيش السفينة ، فوجدوا الرأس مخبأة فيها ، فأخرجوها من السفينة ، بعدها تحركت 

قائد البحار فأعترف بجريمته فعاقبه ، ثم سأل عمرو بن العاص عن  السفينة ، فأستدعى ال
بابا األقباط وهو البابا بنيامين الثامن والثالثين ، وكا  مختبأ باديرة الصعيد فأرسل له 

خطاب أما  وطلب منه الحضور ، فحضر البابا وأستلم منه الرأس المقدسة .صالته تكو   
 مين . معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آ

 37نياحة البابا أندرونيقوس ال 
م تنيح االب القديس األنبا أندرونيقوس بابا اإلس ندرية   617في مثل هذا اليوم من سنة  

السابع والثالثو  . كا  هذا االب من عائلة عريقة في المجد . وكا  ابن عمه رئيسا 
معرفة معانيها . ونظرا  لديوا  اإلس ندرية ، فتعلم وتهذب ودرس الكتب المقدسة وبرع في 

لعلمه وتقواه وتصدقه على الفقراء رسموه شماسا ، ثم اتفق الرأى على أختباره بطريركا . 
وا  لم يس ن الديارات كما فعل السلف الصالح ، وظل في اإلس ندرية طوال أيام رئاسته ،  

لشرق  غير مهتم بسطوة الملكيين . ولكن الجو لم يصفو له ال  الفرس قد غزوا بالد ا
وجازوا نهر الفرات ، واستولوا على حلب وأنطاكية وأورشليم وغيرها ، وقتلوا واسروا من 

المسيحيين عددا كبيرا . ثم استولوا على مصر وجاءوا إلى اإلس ندرية وكا  حولها ستمائة  
دير عامرة بالرهبا  فقتلوا من فيها ونهبوها وهدموها . فلما علم س ا  اإلس ندرية بما فعلوا  

تحوا لهم أبواب المدينة ورأى قائد المعس ر في رؤيا الليل من يقول له قد سلمت لك هذه ف
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المدينة فال تخربها ، بل اقتل أبطالها ألنهم منافقو  . فقبض على الوالي وقيده . ثم أمر  
أكابر المدينة ا  يخرجوا إليه رجالها من ابن ثماني عشرة سنة إلى خمسين سنة ، ليعطي 

ين دينارا وبرتبهم جنودا للمدينة . فخرج إليه ثمانو  آلف رجل . فكتب كل واحد عشر 
أسماءهم ثم قتلهم جميعا بالسيف . وبعد ذلك قصد بجيشه الصعيد فمر في طريقه بمدينة  
نقيوس وسمع ا  في المغائر التي حولها سبعمائة راهب فأرسل من قتلهم . وظل يعمل في  

رقل وطرده من البالد . أما االب البطريرك فانه سار  القتل والتخريب إلى ا  انتصر عليه ه 
سيرة فاضلة . وبعد ما اكمل في الرئاسة ست سنوات تنيح بسالم . صالته تكو  معنا 

 آمين . 
 38نياحة البابا بنيامين األول ال
م تنيح االب المغبوط القديس األنبا بنيامين بابا   656في مثل هذا اليوم من سنة  

اإلس ندرية الثامن والثالثو  . وهذا االب كا  من البحيرة من بلدة برشوط وكا  أبواه 
غنيين ، وقد ترهب عند شيخ قديس يسمي ثاؤنا بدير القديس قنوبوس بجوار اإلس ندرية .  

حفظ كتب الكنيسة حتى بلغ درجة الكمال المسيحي . وذات ليلة وكا  ينمو في الفضيلة و 
سمع في رؤيا الليل من يقول له افرح يا بنيامين فانك سترعى قطيع المسيح . ولما أخبر 
أباه بالرؤيا قال له ا  الشيطا  يريد ا  يعرقلك فإياك والكبرياء ، فازداد في الفضيلة ثم  

ندروني وس واعلمه بالرؤيا ، فرسمه االب البطريرك أخذه معه أبوه الروحاني إلى البابا ا
قسا وسلمه أمور الكنيسة فاحسن التدبير . ولما أختير للبطريركية حلت عليه شدائد كثيرة 

. وكا  مالك الرب قد كشف له عما سيلحق الكنيسة من الشدائد ، وأمره بالهرب هو 
ن األسرار اإللهية ، وأوصاهم وأساقفته ، فأقام األنبا بنيامين قداسا ، وناول الشعب م 

بالثبات على عقيدة آبائهم وأعلمهم بما سي و  . ثم كتب منشورا إلى سائر األساقفة  
ورؤساء األديرة با  يختفوا حتى تزول هذه المحنة . أما هو فمضى إلى برية القديس 
 مقاريوس ثم إلى الصعيد . وحدث بعد خروج االب البطريرك من الكنيسة ا  وصل إليها
المقوقس الخلقدوني متقلدا زمام الوالية والبطريركية على الديار المصرية من قبل هرقل  

الملك فوضع يده على الكنائس ، واضطهد المؤمنين وقبض على مينا أخ القديس بنيامين 
وعذبه كثيرا واحرق جنبيه ثم أماته غرقا . وبعد قليل وصل عمرو بن العاص إلى ارض 

للشهداء ذهب إلى اإلس ندرية   360بها ثالث سنوات . وفي سنة   مصر وغزا البالد وأقام
واستولي على حصنها ، وحدث شغب واضطراب األمن ، وانتهز الفرصة كثير من األشرار 

فاحرقوا الكنائس ومن بينها كنيسة القديس مرقس القائمة على شاطئ البحر وكذلك 
دخل واحد من نوتية السفن كنيسة  الكنائس واألديرة التي حولها ونهبوا كل ما فيها . ثم 

القديس مرقس وأدلى يده في تابوت التقديس ظنا منه ا  به ماال . فلم يجد إال الجسد وقد  
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أخذ ما عليه من الثياب . وأخذ الرأس وخبأها في سفينته ولم يخبر أحدا بفعلته هذه . أما 
سائر البالد المصرية   عمرو بن العاص فأذ علم بأختفاء البابا بنيامين ، أرسل كتابا إلى

يقول فيه . الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العهد واألما  والسالم ، 
فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه ، فحضر األنبا بنيامين بعد ا  قضى ثالثة  

الكها . عشرة سنة هاربا ، وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر ا  يتسلم كنائسه وأم
ولما قصد جيش عمرو مغادرة اإلس ندرية إلى الخمس مد  ، توقفت إحدى السفن ولم 
تتحرك من م انها فاستجوبوا ربانها واجروا تفتيشها فعثروا على راس القديس مرقس . 
فدعوا االب البطريرك فحملها وسار بها ومعه الكهنة والشعب وهم يرتلو  فرحين حتى 

ودفع رئيس السفينة ماال كثيرا لَلب البطريرك ليبني به كنيسة   وصلوا إلى اإلس ندرية ،
على اسم القديس مرقس . وكا  هذا االب كثير الجهاد في رد غير المؤمنين إلى اإليما  . 

 وتنيح بسالم بعد ا  أقام في الرياسة سبعا وثالثين سنة .  
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 88ابا غبريال الخامس النياحة الب
م ( تنيح البابا غبريال الخامس  1427ش )  143في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 

البطريرك الثامن والثمانين من بطاركة الكرازة المرقسية . كا  هذا األب من رهبا  القديس  
العظيم األنبا صموئيل المعترف وسار في حياة الرهبنة بسيرة فاضلة حتى لقبه أخوته  

لرهبا  باسم غبريال األمجد وفاحت سيرته العطرة لذلك تنبأ عنه سلفة البابا متاؤس األول  ا
أنه سيصير بطريركا بعده وحينما اجتمع األساقفة واألراخنة إلختيار بابا اإلس ندرية تذكروا 

م . اشتهر هذا البابا   1409ش  1125برمودة سنة  26هذه النبوة فرسموه بطريركا في  
لتقشف فكا  يفتقد شعبه سيرا على األقدام وقد نالته شدائد كثيرة فبذل مجهودا  بالبساطة وا

كبيرا في تثبيت الشعب على اإليما  وأهتم بعمارة الكنائس التي تهدمت . وكا  هذا البابا  
رسول سالم بين سلطا  مصر وملوك الحبشة . وأهتم بالطقوس الكنسية ووضع لها كتابا 

تنيح بسالم ودفن بإكرام في كنيسة القديسة العذراء ببابلو    . ولما أكمل جهاده الصالح
 الدرج بمصر القديمة . بركة صلواته فلتكن معنا آمين . 

 تذكار تكريس كنيسة القديس م اريوس الكبير 
في مثل هذا اليوم كا  تكريس كنيسة القديس مقاريوس بديره على يد االب الطاهر األنبا 

من والثالثين . وذلك انه لما عين المقوقس حاكما وبطريركا بنيامين بابا اإلس ندرية الثا 
على مصر من قبل هرقل الملك . وكا  االثنا  على عقيدة مجمع خلقيدونية ، شرع 
المقوقس في اضطهاد األقباط ألنهم لم ينقادوا لرأيه وطارد القديس بنيامين البطريرك 

الكنائس واألديرة ، يثبت رعيته  الشرعي . فهرب هذا االب إلى الصعيد . وكا  يتنقل في 
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على اإليما  . وم ث على هذا الحال عشر سنوات حتى فتح المسلمو  مصر ومات 
المقوقس . ولما عاد األنبا بنيامين إلى مقر كرسيه حضر إليه شيوخ برية شيهيت المقدسة  

ام وسألوه ا  ي رس لهم الكنيسة الجديدة التي بنوها هناك على اسم القديس مقاريوس فق
معهم فرحا ولما اقترب من الدير استقبله الرهبا  وبأيديهم سعف النخيل وأغصا  الزيتو  
كما استقبلت أورشليم السيد المسيح عند دخوله إليها . وحدث انه لما كرس الكنيسة وبدا 

في تكريس المذبح رأى يد السيد المسيح تمسح المذبح معه فسقط على وجهه خائفا فأقامه  
م وأزال عنه الخوف . فقال األنبا بنيامين : حقا ا  هذا بيت الرب ، وهذا هو  أحد الشاروبي

باب السماء . وتطلع إلى الجهة الغربية من الكنيسة فرأى شيخا واقفا هناك تلوح عليه 
الهيبة والوقار ، ووجهه يضئ كوجه المالك . فقال في نفسه حقا إذا خال كرسي جعلت هذا 

ك أتجعل هذا أسقفا وهو القديس مقاريوس أب البطاركة  أسقفا عليه .فقال له المال 
واألساقفة والرهبا  جميعا . وقد حضر اليوم بالروح ليفرح مع أوالده حقا ليدم هذا الم ا   

عامرا بالرهبا  الصالحين فال ينقطع منهم مقدم وال رئيس وال تعدم مساكنه الثمرة الروحانية  
والده . فقال المالك ا  حفظ بنوه وصاياه وتبعوا  . فقال األنبا بنيامين : طوباه وطوبى أل 

أوامره ي ونو  معه حيث ي و  في المجد . وا  خالفوا فليس لهم معه نصيب فقال القديس 
مقاريوس : ال تقطع يا سيدي على أوالدي ه ذا . فا  العنقود إذا بقيت فيه حبة واحدة ، 

ة فقط بعضهم لبعض ، فأنا أؤمن ا   فا  بركة الرب تكو  فيه . ألنه إذا بقيت فيهم المحب 
الرب ال يبعدهم عن ملكوته . فتعجب األنبا بنيامين من كثرة رحمة القديس مقاريوس . 

وكتب هذا الخبر ووضعه في الكنيسة تذكارا دائًما . ثم سال السيد المسيح ا  يجعل يوم  
ا  أقام في   نياحته في مثل هذا اليوم . فتم له ذلك وتنيح في الثامن من طوبة ، بعد

البطريركية تسعا وثالثين سنة . وقد سمي الهي ل الذي رأى فيه السيد المسيح باسمه .  
 صالته تكو  معنا آمين . 

 43نياحة البابا ألكسندروس  أمشير 7
م تنيح األب القديس ألكسندروس الثاني بابا اإلس ندرية   715في مثل هذا اليوم من سنة  
لقديس من أهل بنا . وترهب بدير الباتيرو  أي دير اآلباء . الثالث واألربعين . كا  هذا ا

وهو الذي كا  معروفا بدير الزجاج الكائن غرب اإلس ندرية . ونظرا لتقواه وعلمه أختير  
لكرسي البطريركية . وقد نالته في مدة رئاسته شدائد كثيرة . وكا  معاصرا للخليفة الوليد 

م   698عين أخاه عبد هللا واليا على مصر سنة  بن عبد الملك الذي لما تولى الخالفة 
فأساء عبد هللا معاملة المسيحيين . وصادر رهبا  برية شيهيت وبلغ به شره انه دخل يوًما 
ديرا قبلي مصر حيث ابصر أيقونة العذراء مريم والدة اإلله . ولما سال عنها وقيل له إنها  
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لى الصورة قائال: إ  عشت فسأبيد  صورة العذراء مريم أم المسيح مخلص العالم . بصق ع
النصارى ثم جدف على السيد المسيح أيضا . فلما صار الليل رأى في نومه ما أزعجه 

وادخل الرجفة إلى قلبه , فكتب يخبر أخاه قائال إنني تألمت البارحة إذ رأبت رجال جالسا  
وكنت   على منبر عظيم ووجهه يشرق اكثر من الشمس , وحوله ربوات حاملين سالحا ,

انا وأنت مربوطين ومطروحين خلفه فلما سالت من هذا ؟ قيل لي هذا يسوع المسيح ملك 
النصارى الذي هزات به باألمس . ثم أتاني واحد من حاملي السالح فطعنني بحربة في  

جنبي . فحز  أخوه جدا من تلك الرؤيا . أما عبد هللا هذا فانه أصيب بحمي شديدة ومات  
 بعد أربعين يوًما مات أخوه الوليد أيضا . في تلك الليلة . و 

م تولى أخر م انه وحذا حذوه فأساء إلى المسيحيين وقبض على  701و في سنة  
القديس ألكسندروس وظل يعذبه إلى إ  جمع له من المؤمنين ثالثة آالف دينار فأهلكه هللا  

طلب منه ثالثة  سريعا . وقام بعده وال آخر اشر منه فقبض وزيره على األب البطريرك و 
آالف دينار . فاعتذر إليه األب قائال إ  المال الذي قدمه لسلفه ، جمع بعضه من 

المؤمنين والبعض اآلخر استدانه فلم يقبل الوالي منه هذا القول وأخيرا طلب األب منه  
مهلة فأمهله ، فمضى إلى الصعيد لجمعها من صدقات المؤمنين وفي أثناء تجوله حدث 

حا أمر اثنين من تالميذه الرهبا  بحفر مغارة وفيما كانا يحفرا  وجدا خمسة  إ  راهبا سائ
أكواب من نحاس مملوءة ذهبا . فاحتفظا بواحد منها واعطبا السائح األربعة . فأرسلها هذا 

إلى األب البطريرك , أما التلميذا  فأخذا الذهب ومضيا إلى العالم وتركا الرهبنة وتزوجا  
لعبيد والمواشي . وعلم بهما الوالي فاستدعاهما إليه وهددهما فأخبراه واقتنيا الجواري وا

بأمر الخمسة األكواب وإ  أربعة منها أخذها األب البطريرك , فأسرع توا إلى الدار 
البطريركية ونهب ما وجده من أواني الكنائس ثم قبض على األب البطريرك أهانه وأودعه  

 آالف دينار ولم يطلقه حتى دفعها . السجن . وطالبه باألكواب وبالثالثة 
و بعد ذلك بقليل مات هذا الوالي وقام بعده وال آخر اشر منه إذ انه كلف المؤمنين إ   
يرسموا على أيديهم عوض عالمة الصليب المجيد . اسم الوحش الذي تنبأ عنه يوحنا 

الثاؤلوغوس أمر إ  ي و  هذا في سائر البالد . وطلب من األب البطريرك إ  يرسم هو  
فأبى ، وإذ أصر رجاه األب إ  يمهله ثالثة أيام ثم مضى إلى  أيضا على يده هذه العالمة 

قاليته وسال الرب يسوع إ  ال يتخلي عنه حتى ال يقع في هذه التجربة . فسمع الرب 
صالته وافتقده بمرض بسيط فذهب واستأذ  الوالي في الذهاب إلى اإلس ندرية فلم يسمح  

وبعد ذلك ألهمه الرب انه بعد أربعة أيام له ، ظنا منه انه إنما يتمارض ليعفي من الوشم . 
يتنيح فابلغ ذلك إلى تالميذه وطلب منهم أعداد مركبة لحمل جسده ودفنه جوار أجساد 

 اآلباء القديسين . ثم تنيح بسالم فحملوا جسده ونقلوه كما طلب . 
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و في زمن هذا األب كا  للملكية بمصر بطريرك يسمي أنسطاسيوس وقد أثار عليه غضب  
ه لمسالمته لَلرثوذكسيين ومحبته لهم , فتركهم وجاء إلى البابا ألكسندروس واعترف  شعب

أمامه باإليما  األرثوذكسي فأكرمه البابا ألكسندروس إكراما كثيرا وأراد إ  يسلم إليه شئو   
البطريركية وينفرد هو للعبادة في أحد األديرة , فأبى األب أنسطاسيوس وقال له لو كنت 

طريركية لبقيت هناك فقد كنت بطريركا ولكني أريد إ  اكو  لك تلميذا . وأخيرا ارغب في الب
قبل إ  يتسلم إحدى األسقفيات فرعى الرعية التي أؤتمن عليها احسن رعاية . وقد أقام 

 اشهر . صالته تكو  معنا آمين .  9سنة و  24األب ألكسندروس على الكرسي البطريركي 
 45نياحة البابا ثيؤدورس 

م تنيح األب القديس ثاؤذورس بابا اإلس ندرية الخامس  728ثل هذا اليوم من سنة  في م
واألربعو  وكا  هذا األب راهبا بدير عند مريوط يعرف بدير طنبورة تحت إرشاد وتدبير  
شيخ فاضل قديس يدعي يوأنس . وقد أوحى إليه من الروح القدس إ  تلميذه تادرس 

من يهمهم األمر ومن يلوذو  به بهذا . وكا  تادرس سيصير يوًما ما بطريركا . فأخبر 
مجاهدا في عبادته كامال في إتضاعه ووداعته . فأختير بإرادة هللا للبطريركية فرعى رعية  

السيد المسيح افضل رعاية . وكا  مداوما على القراءة ووعظ شعبه في اغلب األيام 
سي اثنتي عشرة سنة وتنيح خصوصا أيام اآلحاد واألعياد . واكمل على الكرسي المرق

 بسالم . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 
 نياحة أنبا كيرلس أسقف أورشليم برمهات 22

ميالدية تنيح األب القديس األنبا كيرلس أسقف أورشليم   386فى مثل هذا اليوم من سنة  
لَلنبا م سيموس أسقف أورشليم ، نظرا م خلفا  348. وكا  هذا األب قد أختير فى سنة  

لعلمه وتقواه ولم يلبث على كرسيه طويال حتى حصلت منازعات بينه وبين أكاكيوس أسقف 
قيصرية نحو من منهما له حق التقدم على اآلخر ، وكانت حجة كيرلس فى ذلك أنه خليفة  

ع األنبا كيرلس القديس يعقوب أحد االثنى عشر رسواًل. وحدث أ  انتهز أكاكيوس فرصة بي
آلواني الكنيسة وتوزيع ثمنها على المعوزين على أثر مجاعة شديدة فى فلسطينين، فدبر  

المساعي ليحصل على أمر بنفيه من البالد . فنفى ولم يستمع أحد لدعواه . وفى سنة  
م استأنف دعواه أمام مجمع سلوكية ، فدعا المجمع أكاكيوس ، ليسمع منه حجته   359

 م عليه بالعزل ، وطلب إعادة كيرلس الى كرسيه فعاد ، ولكنه لم يم ث  فلم يحضر فح
طويال أل  أكاكيوس عاد فأغرى الملك قسطنس بعقد مجمع فى القسطنطينية . وشايعه 

م ، وأصدر أمره بعزل هذا القديس   360األساقفة االريوسيو  فعقد هذا المجمع فى سنة 
أمر بعودة األساقفة المنفيين الى كراسيهم .  مرة ثانية ولما مات قسطنس وخلفه يوليانوس
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م وأخذ يرعى شعبه بأمانة واستقامة ، ولكنه   362فعاد هذا القديس الى كرسيه فى سنة 
كا  يقاوم االريوسيين فسعوا الى الملك فالنز االريوسى حتى أبطل أمر يوليانوس سلفه ، 

هذا القديس للمرة الثالثة .   القاضي بعودة األساقفة المنفيين الى كراسيهم . وه ذا عزل
م ولما تملك تاؤدوسيوس الكبير وجمع مجمع   379فبقى منفيا الى أ  مات فالنز فى سنة 

المئة والخمسين على م دونيوس ) وهو المجمع المس ونى الثاني( حضر فيه هذا األب ، 
ت وقاوم م دونيوس وسابليوس ، وغيرهما من المبتدعين . وقد ألف القديس كتبا وعظا

كثيرة مفيدة فى عقائد اإليما  والتقليدات القديمة ثم تنيح بسالم . صالته تكو  معنا . 
 آمين . 

 نياحة القديس ميخائيل أسقف نقادة 
فى مثل هذا اليوم تنيح األب األسقف الم رم الكامل صاحب الشيخوخة الحسنة والذكر 

ه . ولربنا المجد دائًما . الجميل األنبا ميخائيل أسقف كرسى نقادة . رحمنا هللا بصلوات
 آمين . 

 نياحة القديس يوسف الرامي 
فى مثل هذا اليوم أيضا تنيح البار يوسف الرامي . كا  من الرامة إحدى بالد اليهودية  

وكا  غنيا ورجال صالحا بارا وكا  عضوا في مجمع السنهدريم وفي نفس الوقت تلميذًاللرب 
ريم لمحاكمة الرب يسوع المسيح ألنه لم يسوع المسيح ولم يحضر جلسة مجمع السنهد

ي ن موافقا لرأى اليهود على صلبه وبعد موت السيد المسيح على الصليب طلب من 
بيالطس البنطي أ  يستلم الجسد الطاهر لتكفينه ودفنه فسمح له . فأنزل الجسد من على 

واالطياب  الصليب ولفه ب تا  نقي وأشترك معه نيقوديموس بوضع كمية كبيرة من الحنوط 
على جسد المخلص ثم وضعه يوسف في قبره الجديد الذي كا  قد نحته في الصخرة ثم 

دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضي . وبعد قيامة الرب الزم الرسل وبعد حلول الروح 
القدس باع أمالكه ووضع ثمنها بين يدي الرسل لتوزيعها على الفقراء ثم خرج للبشارة  

ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا   بالسيد المسيح .
 المجد دائًما أبديا آمين . 

 71نياحة البابا ميخائيل األس ندرى ال برموده 3
م ( تنيح األب القديس البابا   1146مارس   29ش )   862في مثل هذا اليوم من سنة  

قسية وقد اشتاق إلى السيرة الطاهرة ميخائيل الحادي والسبعو  من بطاركة الكرازة المر 
فترهب بدير القديس مقاريوس . ولبث في البرية إلى سن الشيخوخة في سيرة صالحة 
مرضية . فلما تنيح البابا غبريال السبعو  . قضى األساقفة والكهنة واألراخنةنة ثالثة  
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شهور في البحث عمن يصلح خلفا له وتقدم لترشيح نفسه راهب من دير القديس  
مقاريوس يدعي يوأنس بن كدرا  يعاونه في ذلك األنبا يعقوب أسقف طنطا . إال أ  

أساقفة الصعيد وكهنة اإلس ندرية وأراخنةنة مصر لم يقبلوا ذلك ، أخيرا اتفق الجميع على 
إختيار ثالثة من الرهبا  وهم . يوأنس أبو الفتح . وميخائيل من دير القديس مقاريوس .  

ن دير البرموس . وألقوا قرعة بينهم فأصابت الراهب ميخائيل فرسموه  وسليما  الدخياري م
م ( وكا  شيخا جليال محبا   1145يوليه سنة  29ش )   861مسري سنة    5بطريركا في 

للفقراء والمساكين . واتخذ له كاتبا يحرر له ما يرسله إلى األساقفة والكهنة من العظات 
ديس مقاريوس وهناك تنيح بسالم بعد أ  أقام على  والتعاليم . ولما مرض توجه إلى دير الق

 الكرسي ثمانية شهور . صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
 نياحة يوحنا أسقف أورشليم 

في مثل هذا اليوم تنيح األنبا يوحنا أسقف أورشليم . وقد ولد من أبوين يهوديين حافظين 
تى نبغ في علم الشريعة وكا  يجادل المسيحيين لشريعة التوراة . فهذباه وعلماه كثيرا ح

ويناظرهم فثبت له مجيء السيد المسيح وأنه اله حقيقي . فآمن على يد القديس يسطس 
أسقف أورشليم ورسم شماسا . ونظرا لكثرة علمه وفضيلته انتخبوه أسقفا على أورشليم . 

لى بابه لوحا من رخام  فلما ملك أريانوس أمر ببناء ما هدم من المدينة ثم بني برجا ع
م توبا عليه اسمه . ومنع المسيحيين من الصالة في الجلجثة ومن العبور في ذلك الم ا   
ولهذا اشتد ساعد اليهود واألمم فضايقوا المسيحيين كثيرا فأصاب هذا األب من جزاء ذلك 

أ  أقام  من الباليا واألحزا  فطلب إلى هللا أ  يضمه إليه فقبلت طلبته وتنيح بسالم بعد
 على كرسي األسقفية سنتين . صالته تكو  معنا . آمين

 نياحة ألكسندروس أسقف أورشليم برموده 12
في مثل هذا اليوم تنيح األب القديس ألكسندروس أسقف أورشليم . هذا القديس كا  أسقفا  

القديس على القبادوقية وجاء إلى أورشليم ليتبارك من األماكن المقدسة ثم يعود وكا  
نركيسوس أسقف أورشليم )في القر  الثاني المسيحي( في ذاك الحين قد كبر وشأخ حتى  
جاوز مائة وعشر سنوات . وكا  قد عرض على شعبه مرارا أ  يتخلى عن األسقفية فلم  

يقبلوا ذلك منه فلما قضى القديس ألكسندروس واجب الزيارة وعزم على العودة إلى  
مع أهل أورشليم صوتا سماويا يقول : " أخرجوا إلى الباب القبادوقية مقر كرسيه . س 

الخارجي وامس وا أول الداخلين ، وأقيموه أسقفا علي م " فخرجوا ووجدوا هذا األب فامس وه  
فامتنع محتجا بأنه ال يقدر أ  يترك رعيته التي أقامه السيد المسيح لرعايتها فأعلموه 

قبل وكتب إلى أهل أبرشيته بما حصل واعتذر بالصوت الذي سمعوه وأ  هذا أمر هللا . ف 



 شهر أبيب(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث من 

 

 
781 

مصرحا لهم بإقامة أسقف عوضا عنه . وأقام بأورشليم يساعد أسقفها األنبا نركيسوس  
نحو خمس سنوات وبعد نياحة نركيسوس استمر يرعى شعب أورشليم أحسن رعاية إلى أ   

غرديانوس  قبض عليه م سيميانوس الكافر وعذبه بأنواع العذاب ثم حبسه ، ولما ملك 
أطلق سراحه ولما مات وملك فيلبس أطلق بقية المعترفين ، ولكن عهد السالم لم يطل إال  
قليال أل  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  

كسر أضالعه . ثم أمر أ  يجذب من رجليه ويطرح في السجن فظل به إلى  حادة إلى أ 
 أ  أسلم نفسه الطاهرة بيد الرب ونال الملكوت المعد للقديسين . صالته تكو  معنا . آمين 

 التذكار الشهري لرئيس المالئكة الجليل ميخائيل 
ليل ميخائيل الشفيع فى مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار رئيس جند السماء المالك الج

 فى جنس البشر . شفاعته تكو  معنا . آمين . 
 20نياحة البابا أثناسيوس الرسولي ال بشنس 7

( تنيح البابا العظيم األنبا أثناسيوس الرسولي   373ش )  89في مثل هذا اليوم من سنة  
  295نتي العشرين من باباوات الكرازة المرقسية وقد ولد هذا األب من أبوين وثنيين نحو س

م . وحدث وهو في الم تب أ  رأى بعض أوالد المسيحيين يقومو  بتمثيل  298و 
الطقوس المسيحية فجعلوا البعض منهم قسوسا والبعض شمامسة واحدهم أسقفا فطلب أ  
يشترك معهم فمنعوه قائلين : أ  وثني وال يجوز لك األختالط بنا فقال لهم : أنا من اآل   

لوه عليهم بطريركا وأجلسوه في م ا  عال وصاروا يقدمو  له نصراني ففرحوا به وجع
الخضوع واتفق عبور البابا ألكسندروس في تلك الساعة فلما رآهم على هذه الحال قال 

 للذين معه عن أثناسيوس البد أ  يرتقي هذا الصبي إلى درجة سامية يوًما ما . 
ألكسندروس فعلمهما أصول الدين  ولما مات والد القديس أثناسيوس أتت به أمه إلى البابا

المسيحي وعمدهما وفرقا كل مالهما على المساكين وم ثا عند البابا البطريرك فعلم 
أثناسيوس علوم الكنيسة ورسمه شماسا وجعله س رتيرا خاصا له فتضاعفت عليه مواهب  

م بعد نياحة البابا  328مايو   5ش  44بشنس سنة  8الروح وأختير للبطريركية في 
 كسندروس أل

وكا  البابا ألكسندروس قد أوصي بانتخاب أثناسيوس شماسه الذي انفرد مع القديس 
أنطونيوس أب الرهبا  وأخذ منه النسك والذي ظهر نبوغه في فضح أريوس في المجمع  
 المس وني عندما قال أريوس عن السيد المسيح ) المشابه في الجوهر ( فقال أثناسيوس 

 وبهذا ظهر نبوغه .  ) المساوي في الجوهر ( 
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ولكن أثناسيوس بعد وفاة البابا أختفي في الجبال العتقاده بعدم أهليته لهذا المركز الخطير 
م .   327فسعى الشعب وراءه إلى أ  عثر عليه وأحضره إلى األساقفة فرسموه بابا سنة 

( قائال " ا  فصاحة أثناسيوس في المجمع   387ف 2وقد شهد سقراط المؤرخ ) في ك 
 النيقاوي جرت عليه كل الباليا التي صادفها في حياته " . 

وبعد أ  صار بابا رسم ألثيوبيا أول مطرا  لها هو األنبا سالمة فاستقرت األمور الدينية  
 فيها بعد أ  تبعت الكرازة المرقسية .  

 وقد نفي البابا عن كرسيه خمس سنوات  
 األولى 

عندما حأول أريوس بعد حرمه أ  يرجع ثانية إلى اإلس ندرية وقدم للملك قسطنطين خطابا  
مملوءا بعبارات ملتبسة تأثر بها الملك وطلب من أثناسيوس البابا أعادته فرفض البابا 

قبوله لما في ذلك من مخالفة لقرار المجمع المس وني . فقام األريوسيو  بإلصاق بعض 
 :  التهم بالبابا منها

 انه يساعد البابا فيلومينس الثائر على الح ومة   - 1
 انه كسر كأس القس اس يرا وهدم مذبحه   - 2
 أنه قتل األسقف أرسانيوس واستخدم ذراعيه في السحر  - 3
 أنه اغتصب أيضا راهبة  - 4

وقد برأ البابا نفسه من التهمة األولي وانعقد مجمع في صور ضد البابا أغلبه من 
ونظر المجمع في التهم ففي األولي حرك الرب قلب القس اس يرا الذي اتفق    األريوسين

معهم على شهادة الزور وبرأ البابا . وفي التهمة الثانية حضر األسقف أرسانيوس عن 
اتفاقهم الذي اتهم البابا زورا بقتله فحفظه البابا في غرفة مجاورة وكا  األريوسين قد 

ما ألرسانيوس ولكن أرسانيوس أظهر ذراعيه للجمع  أحضروا ذراعي ميت . وادعوا أنه
وأظهر ندامته فقال األريوسيو  أ  أثناسيوس سحار استطاع أ  يوجد ذراعين وهاجوا ضده 

 فخرج أرسانيوس من وسطهم ومضى للملك 
ثم نظرت تهمة الراهبة وأتوا بفاجرة ادعت هذا االدعاء على القديس فقال القس تيموثاوس  

" كيف تتجاسرين وتقولين أني نزلت ببيتك وقهرت أرادتك ؟ " فظنت أنه  من حاشية البابا 
 أثناسيوس ألنها لم تكن تعرفه وقالت : " أنت هو " فافتضح أمرها .  

أما البابا فلم يستطع مقابلة الملك بسبب تدخل األريوسين الذين اتهموه لدي الملك أنه  
الملك أمره بنفي البابا إلى تريف في  يمنع تصدير الغالل من اإلس ندرية إلى الملك فأصدر 

م حيث قابله أسقفها بإكرام جزيل ، ولكن أريوس مات ميته   335فبراير سنة   5فرنسا في 
( "إنما أمات هللا اريوس في مرحاض عمومي حيث   68ف  1شنيعة كما قال سقراط ) ك 
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بلغ الملك ذلك   اندلقت أمعاؤه وقد اعتبر الشعب هذه الميتة انتقاما للعدل اإللهي ، فلما
م بإعادته وهو على فراش الموت وقسمت المملكة   337عرف براءة البابا وأوصي سنة 

بعده إلى قسطنطين الصغير على فرنسا وصارت مصر تابعة لقسطنديوس وإيطاليا إلى  
م فاستقبله الشعب بفرح وصار كل   338قسطاس . وبتوسط قسطنطين رجع البابا سنة 

 بيت ك نيسة .  
 ثاني  النفي ال

األريوسين لم يس توا ، فعقدوا مجمعا حرموا فيه أثناسيوس وعينوا بدله غريغوريوس وبعثوا  
م مجمعا باإلس ندرية أحتج فيه   340بالقرار إلى يوليوس أسقف روما فعقد البابا سنة  

على األريوسين ثم حرر رسالة دورية لجميع الكنائس فظهرت منها براءته ، ولكن  
لى فيلوغوريوس ليساعد بطريركهم لالستيالء على كنائس اإلس ندرية  األريوسين أثروا ع

وأثروا على اإلمبراطور قسطنديوس أيضا ، فأرتاع الشعب األس ندري وقرر المقاومة إال أ  
األريوسين هجموا على الكنائس يوم جمعة الصلب وهتكوا العذارى وذبحوا كثيرين من 

ي العالم وترك كرسيه وسافر إلى روما وانعقد المصلين . فاستغاث البابا ب ل الكنائس ف
مجمع في سردي ا وقرروا أوال براءة البابا أثناسيوس ، وثانيا تثبيت قانو  مجمع نيقية ،  

وثالثا حرم األساقفة األريوسين ، ورابعا عزل غريغوريوس . وانتدبوا أسقفين ليقابال 
المجمع وهدد شقيقه بالحرب ا  اإلمبراطور قسطاس حاكم إيطاليا الذي وافق على ما قرره 

لم يرجع أثناسيوس وفي هذه األثناء قام الشواذ من المصريين بقتل غريغوريوس سنة  
م فعاد البابا إلى كرسيه مرة ثانية واستقبل الشعب البابا كما قال غريغوريوس  349

ف  الثيئولوغي واضع القداس " كا  ازدحامها أشبه بالنيل عند فيضانه " وأشار إلى سعو 
 النخل واالبسطة وكثرة األيدي المصفقة . 

 النفي الثالث : خروج البابا للمرة الثالثة بسبب قسطنديوس 
احتمل األريوسيو  على مضض رجوع أثناسيوس إلى أ  مات قسطاس حاكم إيطاليا  

وأوغروا صدر قسطنديوس فح م بمجمع أريوس بنفي البابا أثناسيوس فذهب الجند إلى  
ذراء التي بناها البابا ثاونا . وكا  البابا يصلي صالة الغروب ويقول " أل   كنيسة السيدة الع

إلى األبد رحمته فاندفع الجند بشدة إلى دأخل الكنيسة للقبض على البابا لكن هللا وضع 
غشاوة على عيونهم فلم يميزوه عن الشعب وانطفأت المصابيح وخرج البابا وذهب إلى  

لرهبا  وعين األريوسيو  جورجيوس الكبادوكي أسقفا على  الصحراء وبقي مدة مع اآلباء ا
األرثوذكس فلم يقبلوه ، فاستولي على أوقاف الكنائس ، إال أ  الوثنيين الذين اضطهدهم  

 قتلوه واحرقوا جسده .  
 عودة البابا بسبب يوليانس ثم تركه الكرسي للمرة الرابعة . 



 شهر أبيب(القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث من 

 

 
784 

اإلمبراطور قسطنديوس وقام ابن عمه يوليانس وكا  يريد لم يستمر الحال ه ذا فقد مات 
م ووضع  362أ  يجذب قلوب الشعب فطلب إرجاع أثناسيوس فعقد البابا مجمعا سنة  

شروط قبول األريوسيين الراجعين كما اهتم بالتبشير وسط الوثنيين فلم يلق هذا قبوال لدي 
اسيوس فخرج البابا من  يوليانس الذي كا  يحب الوثنيين ، فطلب القبض على أثن

اإلس ندرية وركب مركبا إلى الصعيد فتبعه الوالي في مركب أخرى ولما اقتربت من مركب  
البابا سألوا عن مركب البابا أثناسيوس فقالوا أنها كانت ذاهبة إلى طيبة وهو ليس ببعيد  

اسيوس  عنكم فأسرع الوالي بمركبه في طريقه ولما وصل إلى أقرب مدينة لم يعثر على أثن
ألنه كا  قد أختفي في م ا  أخر ، وقد تأثر من حوله لكثرة االضطهادات التي وقعت عليه  
فأظهر لهم أنه في وقت االضطهاد يشعر بسالم دأخلي وبازدياد شموله بنعمة هللا أكثر من  
الوقت العادي ، ثم زاد في قوله " ا  اضطهاد يوليانس كسحابه صيف سوف تنقشع وبينما 

األحاديث أتاهم الخبر أ  يوليانس قد قتل في حرب الفرس وقد قتله مرقوريوس  هم في هذه 
 يم "  أبو سيفين وقد لفظ الدم من جسده وهو يقول " لقد غلبتني يا ابن مر 

 عودة البابا وانفراده للمرة الخامسة بعيدا عن كرسيه ، وذلك في مقبرة أبيه  
م أصدر   367وكا  أريوسيا وفي سنة   بعد أ  قتل يوليانوس تولى يوبيانس ثم تولى فالنز

قرارا بنفي البابا فاضطر أ  يهجر اإلس ندرية ويختفي في مقبرة والده . قتل في أثنائها 
الملك ثالثين أسقفا من الموالين ألثناسيوس . ومع هذا رأى صالبة األقباط فقرر رفع  

 م   368االضطهاد عنهم وإعادة أثناسيوس إلى كرسيه سنة  
سنة إال أنه لم يقصر في واجباته ولثبات   72يوس كا  قد بلغ من العمر  ومع أ  أثناس

البابا في الحق أتى المثل اإلفرنجي " أثناسيوس ضد العالم " . وللبابا أثناسيوس كتب عدة 
عن األريوسيين وفي التجسد وغيرها ، وقد قرظ األنبا قزما  هذه المؤلفات في قوله : من  

على قرطاس ومن لم يجد فليدونه على ثيابه ، وهذا البابا هو   يجد شيئا منها فلي تبه حاال 
أول من لبس زي الرهبنة من يد القديس أنطونيوس وجعله زيا لكل البطاركة واألساقفة وهو  

الذي رسم القديس أنطونيوس قسا فقمصا وتنيح بسالم بعد أ  قضى على الكرسي  
 المرقسي خمسا وأربعين سنة . 

 ا المجد دائًما . آمين صالته تكو  معنا ولربن
 ميالد أنبا شنودة رئيس المتوحدين

 في هذا اليوم تذكار ميالد أنبا شنودة رئيس المتوحدين  
ُيعتبر أهم شخصية تمثل رهبنة الشركة في مصر بعد القديس باخوميوس . ُدعي  

"أرشمندريت" أي رئيس المتوحدين ، ألنه كا  يمارس حياة الوحدة من حين إلي آخر . لقد 
جع بعض رهبانه علي االنسحاب إلي البرية بعد سنوات قليلة من ممارستهم حياة الشركة ش
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، دو  قطع عالقتهم بالدير تماًما . بينما رأي القديس باخوميوس في "الشركة" ُذروة السمو   
الرهباني ، أما القديس شنودة فيراها مرحلة انتقالية ُتعد النفوس الناضجة لحياة المتوحدين 

 نسً ا . األكثر 
عاًما )القر   56كا  رئيًسا للدير األبيض في إتريب في صحراء طيبة ، ألكثر من 

راهبة ، كما أخبرنا تلميذه وخلفه  1800راهًبا و 2200الرابع/الخامس( . قاد حوالي 
 القديس ويصا .  

م رافق القديس األنبا شنودة القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس 431في سنة 
 المس وني 

يقبل في ديره أجنبًيا ليلتحق بجماعاته الرهبانية ، بل كا  جميع رهبانه من األقباط  لم
األصليين . لهذا عزف كثير من األوربيين ذكر اسمه في الفترة الخاصة بآباء البرية ، كما 

 لم يترجموا شيًئا من أعماله علي مدي قرو  طويلة . 
ته   صبوَّ

متوحدين الذي عاش في الصعيد . لم يستعمل  "شنودة" هو الش ل الصعيدي السم رئيس ال
غير اللهجة الصعيدية في كتاباته وخطبه وحديثه اليومي ، أما الش ل البحيري السمه فهو  

 شنوتي ومعناها خادم هللا أو الم ر س هلل  .
ُولد شنودة من أبوين مسيحيين تقيين ، رب يا ابنهما على المبادئ المسيحية الُمثلى ، وكا  
ب ابنه   لوالده حقل يشتغل فيه مع فالحيه ، كذلك كا  يملك قطعاًنا من الغنم ، فرأى أ  يدر 

على العمل منذ حداثته ، فأرسل شنودة ليرعى الغنم وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره . 
وكا  الصبي ُيالزم الرعاة طيلة النهار ويعطيهم طعامه الخاص بداًلمن أ  يأكله ، وعند  

بداًلمن أ  يعود ألبويه مباشرة ، كا  يقف إلى جانب بئر ويصلي حتى غروب الشمس 
 ساعة متأخرة من الليل .

 مع خاله بيجول 
إذ علم والده بمسلكه هذا استصحبه إلى خاله الراهب المعروف األنبا بيجول ، ولما وصل  

يجول أخذ يد االثنا  إلى الدير قال له والد شنودة: "بارك يا أبي هذا الصبي" ، ولكن األنبا ب
شنودة ووضعها على رأسه قائاًل: "أنا الذي يجب أ  ينال البركة من هذا الصبي ألنه إناء  
مختار للسيد المسيح ، الذي سيخدمه بأمانة كل أيام حياته" . فلما سمع أبو شنودة هذه 

الكلمات تطاير قلبه فرًحا واستودع الولد خاله ، فنشأ شنودة منذ صباه في دير خاله ، 
 نه اقتبس كل الفضائل المسيحية . وم 

ظل  شنودة يجاهد في سبيل الكمال الروحي بالصوم والصالة والصبر والتواضع ، وكا   
نشيًطا يؤدي جميع الواجبات الرهبانية المفروضة عليه بهمة نادرة ، وكا  خاله يرقبه  
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ا رآه في رؤى  باهتمام زائد ويفرح لنموه السريع في العلم والفضيلة . وازداد فرحه بسبب م
الليل ، فقد سمع مالك الرب يقول له: "البس الراهب الشاب شنودة اإلس يم المقدس" ، 

 فقام في الصبح باكًرا جًدا وصلى صالة اإلس يم المقدس ومنطقه به .  
وخالل هذه السنوات عاش شنودة في الدير األحمر حيث كا  خاله أًبا للرهبا  ، ولما رأى  

اإلس يم ضاعف جهوده وأمعن في دراسة األسفار اإللهية ، ولم شنودة أنه نال كرامة 
يقتصر على دراستها لنفسه بل أخذ ُيعل مها للرهبا  والمدنيين الذين كانوا يفدو  على الدير 

لوفاء ما عليهم من نذور ، فكا  يجمعهم حوله وُيعل مهم مثب ًتا إياهم على اإليما   
 األرثوذكسي . 
 األرشمندريت 
ام سمع الرهبا  الشيوخ صوًتا يقول: "لقد أصبح شنودة أرشيمندريت" )أي  في أحد األي

رئيًسا للمتوحدين( ، وكانت غيرة شنودة المتقدة وقداسته الفائقة واالستعالنات اإللهية  
العديدة التي منحها له اآلب السماوي سبًبا في اجتذاب عدد وفير من الناس إليه ، جاءوا 

تعلموا منه الفضائل المسيحية . فلما انتقل األنبا بيجول إلى ليعيشوا معه تحت رعايته ولي
 بيعة األب ار انتخبوا شنودة خلًفا له .  

 نظامه الرهباني 
مع أ  األنبا شنودة اتبع نظام الرهبنة السائد في مصر إال أنه وضع خطة يسير عليها 

ارة ، وقانو  العبادة  رهبانه ، بها بعض االختالفات تتعلق بنظام طالبي الرهبنة ، ونظام اإلد
، واالهتمام بالتعليم والعمل اليدوي ، ونظام العزلة جامًعا بذلك بين الرهبنة األنطونية  

 والرهبنة الباخومية . 
يختلف نظام الشركة الذي أقامه القديس شنودة عن النظام الباخومي ، فقد اتسم بحزم أشد 

 ، وتتلخص خطوطه الرئيسية في النقاط التالية:
ضي طالب الرهبنة فترة اختبار في بيوت خارج أسوار الدير وليس داخلها كما في  . يق 1

النظام الباخومي . وي تب طالب الرهبنة تعهًدا يوقع عليه قبل رهبنته ، ويتلوه أمام االخوة 
 داخل الكنيسة ، ويحفظ هذا التعهد في أرشيف الدير . 

ريت كأب لكل األديرة . وتقام أربعة . كا  كل دير يديره أب ، هذا بدوره يخضع لَلرشمند  2
اجتماعات عامة لكل الرهبا  سنوًيا ، يحضرها أيًضا المتوحدو  ، وذلك لمناقشة أوضاع 

 هذه األديرة .
. من جهة العبادة ، تتلو كل جماعة من الرهبا  صلوات قصيرة قبل البدء في أعمالهم  3

سية ، ُتتلي في القاللي بإرشاد األب . وتتكو  الصلوات الخاصة من المزامير والتسابيح الكن
الروحي, أما الصلوات الجماعية فيجتمع الرهبا  أربع مرات لهذا الغرض: في الصباح وعند  
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الظهر وعند الغروب وبالليل . يجتمعو  وينصرفو  في هدوء كامل ، ال يفكرو  إال في  
 الصلوات التي يتلونها . 

تيا أسبوعًيا . كا  ُيسمح للعائالت وكل الشعب  بجانب هذه الصلوات تقام ليتورجيا االفخارس
المحيط باألديرة أ  يزوروا األديرة في السبوت للتمتع بخدمة "العشية" وسماع العظة ، كما 

يشتركو  في القداس اإللهي مع الرهبا  في أيام اآلحاد . وكا  الرهبا  يقدمو  الطعام  
 للجماهير ، وكا  القديس أنبا شنودة يعظهم بنفسه . 

أنشأ مدرستين في الدير األبيض ، وشجع الرهبا  علي التعلم ، إذ آمن أ  التعليم هو  
السالح الفعال ضد العادات الوثنية ، كما شعر بالمسئولية نحو تأسيس مدارس في القرى  

 المجاورة . 
عاش األنبا شنودة في عصر يتأجج بنيرا  األحداث: ففيه انعقدت ثالثة مجامع هي مجمع  

وني الثالث ، الذي حضره مصاحًبا للبابا كيرلس عمود الدين ، ومجمع أفسس أفسس المس 
الثاني ومجمع خلقيدونية الذي شق الكنيسة المقدسة ، وفيه أيًضا زالت الوثنية نهائًيا ، 

بعد أ  حاول اإلمبراطور يوليانوس الجاحد عبًثا أ  يعيدها إلى الوجود ، وفيه أيًضا تحققت  
وقف المصريو  جميًعا كتلة واحدة ضد الملكية الدخيلة ولم يرضوا   القومية المصرية ، إذ

 بها حتى عندما اصطبغت بالصبغة الدينية .  
 قائد كنسي سياسي )ضد االستعمار البيزنطي( 

مع أ  القديس األنبا شنودة كا  شغوًفا بالُعزلة منذ صباه إال أنه شاطر العالم حياته ، إذ 
سياسية بدقة واهتمام ، مدرًكا أ  التلميذ المخلص للمسيح كا  يرقب األحداث والتقلبات ال

هو من يوصل رسالته إلى غيره من بني اإلنسا  . وحين جال ببصره حوله رأى بني قومه  
يرزحو  تحت أثقال من العبودية المرة: عبودية األوهام ومخاوف توحيها إليهم الوثنية ،  

دماء الشعب الكادح ويسلبهم عرق   وعبودية للح ام البيزنطيين الذين كانوا يمتصو  
جباههم ، صمم على أ  ي ر س لتحريرهم . بدأ بتحريرهم من مخاوفهم بأ  بي ن لهم أ  

العناية اإللهية تقيهم كل أذى ، وقر  تعليمه بالعمل ، فكا  ُيطعم الجائع ، وي سو العريا   
سه مع المظلوم من  ، ويداوي المريض ، ويأوي الغريب . وفوق هذا كله فقد كا  يذهب بنف

المصريين إلى ساحة القضاء ليترافع عنه شخصًيا ، فإ  لم يفلح في إقرار العدالة توجه  
ه .    بالش وى إلى اإلمبراطور رأًسا ، ولم يهدأ له بال حتى ينال المظلوم حق 

وطمًعا . في اجتماع عام أثار الجمهور بقوله: ]قلوب الح ام المملوءة شًرا وخداًعا وظلًما 
لهم هدف واحد هو جمع المال علي حساب الفقراء الذين هم الضحية . من يقدر أ  

يحصي األتعاب التي يالقيها الشعب من هؤالء الح ام؟ فإنني أعرف بعًضا لم يجدوا طعاًما 
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ليأكلوا هم وحيواناتهم . أظن أنهم يريدو  أ  يقيموا من المصريين عبيًدا لهم ، يضعو  
 تافهم . النير علي أك

لما كا  هللا قد حباه المقدرة على الكتابة والخطابة فقد استخدم هذه الموهبة ليستثير روح  
القومية في الشعب ، فكا  ال يخاطب الجماهير إال باللغة القبطية بلهجتها الصعيدية ،  
وبهذا اللسا  المصري الصميم ألهب صدورهم حماسة ، وأيقظ وعيهم القومي وجعلهم 

في مصريتهم من كرامة . وكانت هذه النار التي أوقدها األنبا شنودة هي القوة  يدركو  ما 
نت المصريين من أ  يقفوا أمام وجه ح امهم المستعمرين ، تلك الوقفة   الدافعة ، التي م  

الحاسمة في مجمع خلقيدونية المشئوم ، حيث رفضوا أ  يحنوا هامتهم لإلمبراطور مركيا   
  يفرض عليهم مذهبه الخلقيدوني ، الذي يخالف عقيدتهم ، حين زعم أنه يستطيع أ

 األرثوذكسية التي تعلموها من آبائهم .
 ُمصلح اجتماعي روحي 

ترتبط العبادة عند القديس شنودة بالحياة االجتماعية . فالدين هو حب عملي وتقوي . 
سبيل  لهذا لم ينعزل القديس شنودة ورهبانه اآلالف عن المجتمع المصري . نذكر علي  

المثال عندما أغار الغزاة علي صعيد مصر وسبوا اآلالف من الشعب ، قابل الغزاة وأقنعهم  
أ  يأخذوا الغنائم ويتركوا النفوس . ثم فتح ديره للمسببين البالغين آالًفا من النفوس 

ليستقروا هناك لمدة ثالثة شهور . كر س الرهبا  وقتهم لخدمتهم . وقام سبعة من األطباء 
شخًصا ُدفنوا بالدير ، بينما ُولد بالدير    94ا  بتضميد الجروح . خالل هذه الفترة مات الرهب
أردًبا من القمح مع كميات ضخمة من العدس والزيت  8500طفاًل. أكلت الجماهير   52

والفول . . . بهذا يم ننا أ  نتصور عدد الضيوف الذين عاشوا في الدير هذه المدة 
 با  بالحب العملي كأهم من أي قانو  أو تدبير رهباني . الطويلة . وكيف آمن الره

 اهتمامه بالراهبات 
لم ي ن األنبا شنودة أًبا للعديد من الرهبا  فحسب ، بل كا  أًبا أللف وثمانمائة راهبة أيًضا  
، وقد كتب لهؤالء الراهبات رسائل عديدة الغرض ، منها تعليمهن وإرشادهن وتثبيتهن على 

ومع أنه كا  أًبا لهذا العدد الوفير من الرهبا  والراهبات إال أنه ظل  اإليما  القويم .
يمارس حياة العزلة باستمرار ، ولذلك تأه ل أل  ينال لقب "رئيس المتوحدين" ، فكا  يقضي  
بعًضا من الوقت في كل سنة منقطًعا بمفرده ، ولم ي ن أحد يجرؤ على االقتراب منه أثناء  

 هذه العزلة .
نبا شنودة حتى بلغ الثامنة عشرة بعد المائة ، قضى ستة وستين عاًما منها  قد عاش األ 

رئيًسا لبضعة أديرة ، بعضها للرهبا  وبعضها للراهبات ، وقد منحه هللا مع هذا العمر  
الطويل الصحة والعافية ، فظل طيلة حياته يعمل بال هوادة منذ أ  تسلم قيادة الدير األحمر  
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كما نجح بجهاده المتواصل وهمته في أ  يثبت نظام أديرته ، وأ   عن خاله األنبا بيجول ،
يسلم الشعلة وه اجة إلى تلميذه ويصا ، كذلك نجح نجاًحا باهًرا في أ  يوقظ في مواطنيه  

 عاطفتهم نحو بالدهم . 
القمص تادرس يعقوب ملطي : الكنيسة القبطية األرثوذكسية كنيسة نسك .صالته تكو  

 دائًما أبديا آمين .  معنا و لربنا المجد
 68نياحة البابا ميخائيل األول   بشنس 30

م ( تنيح األب القديس البابا   1102مايو سنة    25ش )   818في مثل هذا اليوم من سنة  
ميخائيل الثامن والستو  من باباوات الكرازة المرقسية وقد كا  عالما فاضال تأدب ب تب  
الكنيسة منذ صغره وحفظ أكثرها فاشتاقت نفسه الطاهرة إلى التعبد هلل فخرج إلى البرية  

مقاريوس وبعد عدة سنوات رسم قسا ثم خرج إلى ناحية سنجار   وترهب بدير القديس
وحبس نفسه في مغارة هناك أكثر من عشرين سنة وهو يجاهد جهادا عظيما حتى ذاعت 

 ش   809بابه سنة   12فضائله فوقع عليه اإلختيار للكرسي البطريركي فتواله في 
بافتقاد إكليروس   ( بعد أ  أقر باإليما  المستقيم وتعهد 1092أكتوبر سنة  9) 

اإلس ندرية وكنائسها بنوع خاص وباجتناب السيمونية )هذه اللفظة اتخذوها من اسم 
سيمو  الساحر الذي قال عنه كاتب سفر األعمال أنه كا  يريد أ  يشتري مواهب الروح 

 القدس بالفضة ( 
لمعلقة  وإعادة ما كا  اغتصبه البابا السابق عبد المسيح لذاته من الكنائس )كنيسة ا

والشهيد مرقوريوس أبو سيفين والسيدة العذراء بحارة الروم والمالك ميخائيل بالجيزة ثم دير  
 الشمع ودير الفخار ( 

وسار في البطريركية السيرة الصالحة العفيفة لم يقتن درهما وال دينارا وما كا  يحصل عليه  
األكبر كا  يصرفه في إطعام  من أموال األديرة المقررة له كا  يقتات منه باليسير والجزء 

الفقراء والمساكين كما كا  يقوم بسداد الضرائب عن العاجزين عن أدائها وقد جدد من ماله  
أوا  وكتبا كثيرة للكنائس وكا  مداوما على وعظ الشعب وتعليمه ولما أكمل سعيه أسلم  

عة أشهر  روحه بيد الرب الذي أحبه وكانت جملة حياته في البطريركية تسع سنوات وسب
 وسبعة عشر يوًما . صالته تكو  معنا . آمين 

 نياحة القديس فورس الرسول أحد السبعين
في مثل هذا اليوم تنيح الرسول فورس أحد السبعين رسواًلوقد خدم هذا الرسول السيد 

المسيح مدة ثالث سنوات وبعد صعوده خدم التالميذ األطهار وامتَل من نعمة المعزي ثم 
رسائله إلى بالد كثيرة وعلم الكثيرين من اليهود واألمم وعمدهم وجال في  خدم بولس وحمل  
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شرق البالد وغربها ونالته شدائد وأحزا  كثيرة ثم تنيح بسالم بركاته تكو  معنا ، ولربنا  
 المجد دائًما . آمين 

 " 33نياحة البابا ثاؤدوسيوس "  بؤونه 28
م ( تنيح القديس   567يونيو سنة  22ش )   283في مثل هذا اليوم من سنة  

ثاؤدوسيوس البطريرك الثالث والثالثين من باباوات الكرازة المرقسية . وذلك أنه بعد نياحة  
تيموثاوس أجتمع األساقفة والشعب األرثوذكسي ورسموا هذا األب بطريركا وكا  عالما 

وأخذوا   حافظا لكتب الكنيسة وبعد أيام أثار عليه عدو الخير قوما أشرارا من أهل المدينة
فاكيوس رئيس شمامسة كنيسة اإلس ندرية ورسموه بطريركا بمعاونة يوليانوس . الذي كا   

البابا تيموثاوس قد حرمه لموافقته لمجمع خلقيدونية .ولما رسم فاكيوس نفوا البابا 
ثاؤدسيوس إلى جرسيمانوس وكا  القديس ساويرس األنطاكي يقيم في سخا من بالد 

ه ذاكرا له ماجري للرسل وليوحنا ذهبي الفم . وبعد ستة أشهر من  مصر وكا  يعزيه ويصبر 
نفيه ذهب إلى مليج وأقام بها سنتين وبعد ذلك تقدم أهل اإلس ندرية إلى الوالي وطلبوا منه  

أ  يأمر بإعادة راعيهم الشرعي وطرد فاكيوس الدخيل ووصل الخبر إلى الملك 
فأرسلت تسأل عن صحة رسامة البابا  يوستينيانوس والملكة المحبة لإلله ثيؤدورة .

ثاؤدسيوس حتى إذا كانت طبق القانو  يتسلم كرسيه فعقدوا مجمعا من الشعب ومائة  
وعشرين كاهنا وأجمعوا على أ  ثاؤدسيوس رسم باتفاق األساقفة والشعب وفقا للقانو  . 

لى أ   وكا  فاكيوس حاضرا في المجمع فوقف معترفا بأنه هو المعتدي وطلب مسامحته ع
يبقي رئيس شمامسة كما كا  قبال وأرسلوا للملكة بذلك غير أنه لما كا  الملك موافقا على  

معتقده غير الصحيح فكتب إلى نائبه في اإلس ندرية يقول : " إذا اتفق معنا البطريرك 
ثاؤدسيوس في اإليما  فتضاف إليه مع البطريركية الوالية على اإلس ندرية وإذ لم يوافق  

المدينة " فلما سمع البطريرك هذا القول قال : " كما قال الشيطا  للسيد المسيح  يخرج من
بعد ما أراه جميع ممالك العالم ومجدها أعطيك هذه جميعها أ  خررت وسجدت لي " )مت  

( ه ذا اآ  ثم خرج من المدينة ومضى إلى الصعيد وأقام هناك يثبت الشعب ،  9  - 8:  4
القسطنطينية فذهب إليها مع بعض الكهنة العلماء فتلقاه  بعد ذلك استدعاه الملك إلى 

الملك بإكرام عظيم وأجلسه في م ا  ممتاز وأخذ يتملقه ويخاطبه بلطف لكي يوافق على 
معتقد مجمع خلقيدونية وإذ لم يوافقه نفاه إلى صعيد مصر وأقام عوضا عنه شخصا يسمي  

ولبث سنة لم يتقرب إليه إال نفر قليل   بولس فلما وصل هذا إلى اإلس ندرية لم يقبله أهلها
. ولما وصل هذا اآلمر إلى الملك آمر بإغالق الكنائس حتى يخضعوا للبطريرك الذي عينه  
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الملك فبني المؤمنو  كنيسة على اسم القديس مرقس خارج المدينة وأخري على اسم 
 القديسين قزما  و دميا  وكانوا يتقربو  فيهما ويعمدو  أوالدهم . 

ا سمع الملك بذلك عاد فأمر بفتح الكنائس فلما سمع البابا ثاؤدسيوس بهذا اآلمر  ولم
خشي أ  ي و  الملك قد قصد بذلك أ  يستميلهم فكتب لهم رسالة يثبتهم على اإليما   
المستقيم ويحذرهم من خداع ذلك المخالف . وأقام في المنفي ثما  وعشرين سنة في  

إلس ندرية وأمضي في البطريركية واحدا وثالثين سنة  صعيد مصر وأربع سنوات في مدينة ا
وأربعة أشهر وخمسة عشر يوًما وقد وضع هذا البابا ميامر وتعاليم كثيرة صالته تكو  

 معنا . آمين 
 تذكار تكريس كنيسة األنبا صرابامو  أسقف نيقيوس 

نيقيوس . صالته  في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس كنيسة الشهيد األنبا صرابامو  أسقف 
 تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة البابا ألكسندروس بطريرك القسطنطينية  مسرى 18
م تنيح األب القديس ألكسندروس بطريرك مدينة   430في مثل هذا اليوم من سنة  

القسطنطينية . كا  قديسا فاضال ونالته شدائد كثيرة من شيعة أريوس وذلك أنه لما جدد 
القديس أثناسيوس الرسولي بابا اإلس ندرية العشرين حرم أريوس فذهب أريوس هذا إلى  

سطنديوس ابن الملك البار قسطنطين من البابا أثناسيوس  القسطنطينية وتظلم إلى الملك ق
. ولما لم يقبل تظلمه لدى الملك . طلب إليه أريوس أ  يوعز إلى األب ألكسندروس بقبوله  

في شركة الكنيسة . فأرسل الملك إلى هذا األب قائال : " أ  أثناسيوس قد خالفنا بعدم 
اك إلى هذه الوظيفة ، فال تخالفنا وطيب قبوله أريوس ، وأنت تعلم أننا نحن الذين قدمن

خاطرنا بحل أريوس " فأجابه : " ا  الكنيسة ال تقبله ألنه ال يعبد الثالوث األقدس " فقال  
له الملك : أنه اعترف أمامي بالثالوث األقدس وا  االبن مساو لَلب في الجوهر " . 

خطه " فاستحضر الملك فأجابه القديس : " إذا كا  قد اعترف ه ذا فلي تب اعترافه ب
أريوس وكتب إيمانه بخطه ، ولكن على خالف ما يبطن . واستحلفه على اإلنجيل أ  هذا 

اعتقاده فحلف كذبا فقال الملك لَلب ألكسندروس " ماذا لك عليه بعد أ  كتب إيمانه بخطه  
بوك  ثم أقسم عليه ؟ " فأجابه " أ  البابا أثناسيوس قد جدد حرم أريوس الذي وقع عليه أ

مع اآلباء الثالثمائة وثمانية عشر ونفاه وشيعته من اإلس ندرية فأمهلني أسبوعا حتى إذا 
لم يطرأ على أريوس تغير ي و  قسمه صادقا وكتابته حقيقة . وبعد ذلك أنا أقبله في شركة  

الكنيسة " فوافقه الملك على ذلك ولما خرج األب البطريرك فرض على شعبه أ  يصوموا 
يام وأ  يصلوا إلى هللا حتى يخلص كنيسته من خطية أريوس . ولما أنتهى معه سبعة أ
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اأٍلسبوع أخذ الهراطقة أريوس ليلة األحد وطفقوا يسيرو  به شوارع المدينة فرحين بأ  
زعيمهم سيقبل في الكنيسة ولما كا  الصباح دخل أريوس الكنيسة . وجلس أمام الهي ل  

وهو حزين ال يدري ماذا يعمل وعندما ابتدأ القداس   مع الكهنة ، ثم دخل األب ألكسندروس
شعر أريوس بمغص فخرج مسرعا إلى المرحاض ، وهناك نزلت أمعاؤه من جوفه . ولما 

استبطأه أتباعه ذهبوا إليه فوجدوه قد مات فاستولى عليهم الخزي ومجد المؤمنو  المسيح 
ريوس كا  كاذبا في كتابته  الذي ال يتخلى عن كنيسته . وتعجب الملك من ذلك وعرف أ  أ

وفي قسمه . وتحققت قداسة األب ألكسندروس واستقامة إيمانه . واعترف جهارا أ  جوهر  
الثالوث واحد . وأكمل هذا األب حياته في سيرة فاضلة حتى وصل إلى شيخوخة صالحة 

 وتنيح بسالم . 
 صالته تكو  معنا . آمين 

 إستشهاد القديس ودامو  األرمنتي 
ا اليوم إستشهد القديس ودامو  من مدينة أرمنت . كا  في بيته ومعه ضيوف  في مثل هذ

من عابدي األوثا  . فقال بعضهم لبعض : " هوذا قد سمعنا أ  امرأة وصلت إلى بالد 
األشمونين ومعها طفل صغير يشبه أوالد الملوك " وقال آخرو  هل هذا الطفل جاء إلى  

عن الصبي . فلما انصرف الضيوف نهض  البالد المصرية ؟ وصار كل منهم يتحدث
ودامو  وركب 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 ودامو  . قد تعبت 
 و  بيتك  وأتيت إلى هنا لتحقيق ما سمعت من حديث ضيوفك عني لذلك سأقيم عندك وي

مس نا لي إلى األبد " فاندهش القديس ودامو  وقال : " يا سيدي أني اشتهي أ  تأتي إلى 
وتس ن في بيتي وأكو  لك خادما إلى األبد " فقال له الصبي : " سي و  بيتك مس نا لي ، 

أنا ووالدتي إلى األبد ألنك إذا عدت من هنا وسمع عابدو األوثا  أنك كنت عندنا يعز  
ذلك ويسفكو  دمك في بيتك فال تخف ألني أقبلك عندي في ملكوت السموات إلى  عليهم 

األبد م ا  الفرح الدائم الذي ليس له انقضاء وأنت تكو  أول شهيد في بالد الصعيد . " 
 فقام الرجل وسجد للسيد المسيح فباركه ثم انصرف راجعا إلى بيته . 

بوصوله وشاع الخبر في المدينة أ    فلما عاد ودامو  إلى أرمنت سمع عابدو األوثا 
ودامو  زار يسوع . فجاءوا إليه مسرعين وقالوا : هل الكالم الذي يقولونه عنك صحيح ؟ 

فقال لهم : " نعم أنا ذهبت إلى السيد المسيح باركني وقال لي : أنا أتى وأحل في بيتك مع  
ه . ونال إكليل الشهادة  والدتي إلى األبد " فصرخوا كلهم بصوت واحد وأشهروا سيوفهم علي

 في مثل هذا اليوم . 
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ولما أبطلت عبادة األوثا  وانتشرت المسيحية في البالد قام المسيحيو  وجعلوا بيته كنيسة  
على اسم السيدة العذراء مريم وابنها الذي له المجد الدائم . وهذه الكنيسة هي التي تسمى 

 وهي باقية إلى اآل  .  الجيوشنه وتفسيرها " كنيسة الحي " بظاهر أرمنت  
 هللا يرحمنا بشفاعة سيدتنا مريم العذراء والدة اإلله

 
حلف الرب ولن ينيدم، أنيك أنيت هو الكياهن إلى األبيد على طقس   "  -(:8,6,5:  109مزمزمور العشييييييييييية )

 " ملشيصاداق، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا
  ز وق اط  ل :

 ه توق(17قاجع  ز وق ب كا يوث )
 -(:19-13:16متإنجيل العشية )

و لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سال تالميذه قائال من يقول الناس اني انا ابن   -13  " 
 االنسا .

 فقالوا قوم يوحنا المعمدا  و اخرو  ايليا و اخرو  ارميا او واحد من االنبياء.  -14 
 فقال لهم و انتم من تقولو  اني انا.  -15 
 فاجاب سمعا  بطرس و قال انت هو المسيح ابن هللا الحي.  -16 
فاجاب يسوع و قال له طوبى لك يا سمعا  بن يونا ا  لحما و دما لم يعلن لك لكن ابي الذي في   -17 

 السماوات.
 و انا اقول لك ايضا انت بطرس و على هذه الصخرة ابني كنيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليها.  -18 
اعطيك مفاتيح ملكوت السييييييماوات فكل ما تربطه على االرض ي و  مربوطا في السييييييماوات و كل ما   و  -19 

 " تحله على االرض ي و  محلوال في السماوات
 إي  ل اط  ل :

هؤال  اطاع ة ح فظوا علس ان ر ن اطصدددالح ضددد  اطذاطم ي اطت    ي  ترج شددد ص  = وأنتم من تقولو  إني أنا
   ذترً  بر ذا يؤ ا و لف يؤ ا به  وءن هؤال  با ق   ومسد ء   طذم سدلا ن اطال واطا/ط اطرسدلح  واطرسدلح يااه ه/

=  ما تربطه على األرض ي و  مربوطًا في السيموات. وما تحله على األرض ي و  محلواًل في السيموات يسددرع   
 وهم   يوا  اا ون اطذااطم  اط يا  صاون علس هاطم تذم 

 
أمسي ت بيدي اليمنى، وبمشيورتك أهديتني وبالمجد قبلتني، وأنا فخير   "  -:(21,18,17:  72مز)مزمور باكر 

 " لي االلتصاق باهلل وأ  أجعل على الرب إتكالى، ألخبر ب ل تسابيحك فى أبواب ابنة صهيو . هلليلويا
  ز وق ب كا:

 ض  اطذااطم ث معا   ءوة طلاع ة ف   واجذ   ل ءو  اط ا = أمس ت بيدي اليمين
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 اطاوح   ن ياش  هؤال  اطاع ة  لف يادون علس اطذااطم  = بمشورتك أهديتني
 .وأنا فخيٌر لي اإللتصاق باهلله ا اطر       طلاع ة اء /   ط طك  = وبالمجد قبلتني

 
 -(:25-17:15يوإنجيل باكر )

 بهذا اوصي م حتى تحبوا بعض م بعضا.   -17 " 
 قد ابغضني قبلكم.ا  كا  العالم يبغض م فاعلموا انه  -18 
لو كنتم من العالم لكا  العالم يحب خاصته و لكن النكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم   -19 

 لذلك يبغض م العالم. 
اذكروا الكالم الذي قلته لكم ليس عبد اعظم من سيده ا  كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم و ا    -20 

 كالم م.كانوا قد حفظوا كالمي فسيحفظو  
 لكنهم انما يفعلو  ب م هذا كله من اجل اسمي النهم ال يعرفو  الذي ارسلني. -21 
 لو لم اكن قد جئت و كلمتهم لم تكن لهم خطية و اما اال  فليس لهم عذر في خطيتهم.  -22 
 الذي يبغضني يبغض ابي ايضا. -23 
لو لم اكن قد عملت بينهم اعماال لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطية و اما اال  فقد راوا و   -24 

 ابغضوني انا و ابي. 
 "  لكن لكي تتم الكلمة الم توبة في ناموسهم انهم ابغضوني بال سبب -25 

 إي  ل ب كا
لو كنتم من العالم لكا  العالم يحب خاصييييته.  هؤال  اطاع ة  ر  قمي/  ء سدددددوا  ء ا  ا اط ددددد ائ  ط طك يسدددددرع ه/   

 ه ه عا اطت     ط ا م ضً  اطرسلح إخت ق اطاع ة فذم خل    اطت     = ولكن .. يبغض م العالم. أنا أخترتكم
 

 -(:11:5-5:4كو2البولس )
 (18-5:4كو2)
 نكرز بانفسنا بل بالمسيح يسوع ربا و لكن بانفسنا عبيدا لكم من اجل يسوع.فاننا لسنا  -5 " 
ال  هللا الذي قال ا  يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا النارة معرفة مجد هللا في وجه   -6 

 يسوع المسيح.
 و لكن لنا هذا الكنز في اوا  خزفية لي و  فضل القوة هلل ال منا. -7 
 م تئبين 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. -10 
 اة يسوع ايضا في جسدنا المائت. الننا نحن االحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع لكي تظهر حي  -11 
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 اذا الموت يعمل فينا و لكن الحياة في م.  -12 
 فاذ لنا روح االيما  عينه حسب الم توب امنت لذلك تكلمت نحن ايضا نؤمن و لذلك نتكلم ايضا.   -13 
 عالمين ا  الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا نحن ايضا بيسوع و يحضرنا مع م. -14 
 ياء هي من اجلكم لكي تكو  النعمة و هي قد كثرت باالكثرين تزيد الش ر لمجد هللا.ال  جميع االش  -15 
 لذلك ال نفشل بل و ا  كا  انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما.  -16 
 ال  خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا.   -17 
رى بل الى التي ال ترى ال  التي ترى وقتية و اما التي ال ترى و نحن غير ناظرين الى االشيييييياء التي ت  -18 

 "  فابدية.
 (11-1:5كو2)
الننا نعلم انه ا  نقض بيت خيمتنا االرضي فلنا في السماوات بناء من هللا بيت غير مصنوع بيد   -1  "

 ابدي.
 فاننا في هذه ايضا نئن مشتاقين الى ا  نلبس فوقها مس ننا الذي من السماء. -2 
 و ا  كنا البسين ال نوجد عراة.  -3 
فاننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين اذ لسنا نريد ا  نخلعها بل ا  نلبس فوقها لكي يبتلع المائت   -4 

 من الحياة. 
 الذي اعطانا ايضا عربو  الروح. و لكن الذي صنعنا لهذا عينه هو هللا -5 
 فاذا نحن واثقو  كل حين و عالمو  اننا و نحن مستوطنو  في الجسد فنحن متغربو  عن الرب.  -6 
 الننا بااليما  نسلك ال بالعيا .  -7 
 فنثق و نسر باالولى ا  نتغرب عن الجسد و نستوطن عند الرب. -8 
 لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ا  نكو  مرضيين عنده.  -9 
النه ال بد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كا  بالجسد بحسب ما صنع خيرا   -10 

 كا  ام شرا. 
الرب نقنع النياس و اميا هللا فقيد صيييييييييرنيا ظياهرين ليه و ارجو اننيا قيد صيييييييييرنيا   فياذ نحن عيالمو  مخيافية -11 

 " ظاهرين في ضمائركم ايضا
 اط وطج:

اطادود علس اطذااطم ، ط طك فضددددددددل اطموة هلل ال  /   وءيذم تارلوا مال ً  عظلر  يسددددددددرع   = هللا أضيييييياء في قلوبنا
 .فالموت إذًا يعمل فينا والحياة في م

 
 -(:7:3- 18:2بط1الكاثولي و  )

 ( 3- 18:2بط1)
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 ايها الخدام كونوا خاضعين ب ل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. -18  " 
 ال  هذا فضل ا  كا  احد من اجل ضمير نحو هللا يحتمل احزانا متالما بالظلم.   -19 
م تتالمو  عاملين الخير فتصبرو   النه اي مجد هو ا  كنتم تلطمو  مخطئين فتصبرو  بل ا  كنت  -20 

 فهذا فضل عند هللا. 
 النكم لهذا دعيتم فا  المسيح ايضا تالم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواته.   -21 
 الذي لم يفعل خطية و ال وجد في فمه م ر.  -22 
 بعدل. الذي اذ شتم لم ي ن يشتم عوضا و اذ تالم لم ي ن يهدد بل كا  يسلم لمن يقضي  -23 
الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته  -24 

 شفيتم. 
 "  .النكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم اال  الى راعي نفوس م و اسقفها  -25 
 ( 7-1:3بط1)
كذلكن ايتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى و ا  كا  البعض ال يطيعو  الكلمة يربحو  بسيرة   -1 ال

 النساء بدو  كلمة. 
 مالحظين سيرتكن الطاهرة بخوف.  -2 
 و ال تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر و التحلي بالذهب و لبس الثياب. -3 
 الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام هللا كثير الثمن. بل انسا  القلب الخفي في العديمة  -4 
 فانه ه ذا كانت قديما النساء القديسات ايضا المتوكالت على هللا يزين انفسهن خاضعات لرجالهن.  -5 
كما كانت سارة تطيع ابراهيم داعية اياه سيدها التي صرتن اوالدها صانعات خيرا و غير خائفات خوفا   -6 

 .البتة
كذلك ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع االناء النسائي كاالضعف معطين اياهن كرامة   -7 

 ال  كالوارثات ايضا مع م نعمة الحياة لكي ال تعاق صلواتكم
 اط   وطلكون:

طا ع  طلاع ة  وه/  يا  ا.  المسييح هو أيضيًا تألم تاركًا لنا مثااًل لكي نتبع خطواتهاطاع ة يتأطرون: واطرسددلح تأطم   
 ف   ءل ا ط ع  اط     ءسل دهم وط ع  اطزوج  طزوجذ   واطا ع  طلااع  اطص طح اط ي ت للره  كون ص طاً  

 
 -(:38-17:20أعاإلبركسيس )

 و من ميليتس ارسل الى افسس و استدعى قسوس الكنيسة.  -17 "  
 فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمو  من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت مع م كل الزما .  -18 
 اخدم الرب ب ل تواضع و دموع كثيرة و بتجارب اصابتني بم ايد اليهود.  -19 
 كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد اال و اخبرتكم و علمتكم به جهرا و في كل بيت. -20 
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 ونانيين بالتوبة الى هللا و االيما  الذي بربنا يسوع المسيح.شاهدا لليهود و الي -21 
 و اال  ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح ال اعلم ماذا يصادفني هناك.  -22 
 غير ا  الروح القدس يشهد في كل مدينة قائال ا  وثقا و شدائد تنتظرني. -23 
حتى اتمم بفرح سعيي و الخدمة التي اخذتها  و لكنني لست احتسب لشيء و ال نفسي ثمينة عندي   -24 

 من الرب يسوع الشهد ببشارة نعمة هللا. 
 و اال  ها انا اعلم انكم ال ترو  وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت هللا.   -25 
 لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. -26 
 رة هللا.الني لم اؤخر ا  اخبركم ب ل مشو   -27 
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                      اليوم الخامس من شهر أبيب

 شهادة أبائنا القديسين بطرس وبولس
 عيييييد الرسييييل

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (33,13: 67مز)
 (21-7:3)مر

 (9,8: 144مز)
 (23-12:6)لو
 (18-4:10)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (21-12:1بط2)
 (16-1:3)أع

 (4,1: 8مز)
 (15-1:10)مت

 
 -(:15-1:10متإنجيل القداس )

ثم دعا تالميذه االثني عشر و اعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها و يشفوا كل مرض و   -1 " 
 كل ضعف. 

و اما اسماء االثني عشر رسوال فهي هذه االول سمعا  الذي يقال له بطرس و اندراوس اخوه يعقوب  -2 
 بن زبدي و يوحنا اخوه.

 ب بن حلفى و لباوس الملقب تداوس. فيلبس و برثولماوس توما و متى العشار يعقو  -3 
 سمعا  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. -6 
 اكرزوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات.  و فيما انتم ذاهبو   -7 
 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 ال  الفاعل مستحق طعامه.  -10 
 اية مدينة او قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق و اقيموا هناك حتى تخرجوا. و  -11 
 و حين تدخلو  البيت سلموا عليه.   -12 
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 فا  كا  البيت مستحقا فليات سالم م عليه و لكن ا  لم ي ن مستحقا فليرجع سالم م الي م.  -13 
ك البيت او من تلك المدينة و انفضوا غبار  و من ال يقبلكم و ال يسمع كالم م فاخرجوا خارجا من ذل  -14 

 ارجلكم. 
 " لتلك المدينةالحق اقول لكم ستكو  الرض سدوم و عمورة يوم الدين حالة اكثر احتماال مما  -15 

 إي  ل اطم ار:
طلرلك   إكرزوا قائلين إنه قد إقترب ملكوت السيمواتعا إقسد طل  ان /س ع دا ط ؤسدسدوا  ل وي هللا علس اءقض  

وأ  ومن   اوا اطسد ث .  وعلى األرواح النجسية  سيلطانًا على شيفاء المرضيىاطرسدلح علس ءلوب اط/ ر  ومعا هم 
 .ال تقتنوا لكم ذهبًا وال فضة.. وال مزودًا لكم في الطريق وال ثوبينوميه هو  ت  ل هذم  . يقيموا الموتى

 
، الَفلك يخبر بعمل يديه، فى كل األرض خرجت السموات تذيع مجد هللا "  -(:4,1:  8مزمور إنجيل القداس )مز

 " أقوالهم، وإلى أقطار المس ونة بلغت تعاليمهم. هلليلويا
  ز وق اطم ار واط وطج:

 ب /ج(26قاجع  ز وق اطم ار واط وطج يوث )
 

 أبيب 5   -السنكسار:
 إستشهاد القديسين الرسولين بطرس و بولس وفطر صوم الرسل " 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسا  العظيما  الرسواًل  بطرس و بولس . أما بطرس فكا  من بيت صيدا  
وكا  صيادا فانتخبه الرب ثاني يوم عماده بعد انتخابه ألخيه إندراوس . وكا  ذا إيما  حار وغيرة قوية ولما  

رميا أو أحد األنبياء " فقال بطرس " أنت هو  سأل الرب التالميذ . ماذا يقول الناس عنه . أجابوا : " إيليا أو إ
المسيح ابن هللا " وبعد أ  نال نعمة الروح المعزي جال في العالم يبشر بيسوع المصلوب ورد كثيرين إلى 

اإليما  وقد أجرى هللا على يديه آيات كثيرة وكتب رسالتين إلى جميع المؤمنين . ولما دخل رومية وجد هناك 
، وب رازتهما آمن أكثر أهل رومية فقبض عليه نيرو  الملك وأمر بصلبه . فطلب أ  القديس بولس الرسول 

 يصلبوه منكسا وأسلم روحه بيد الرب . 
أما بولس الرسول فقد ولد بطرسوس قبل ميالد المخلص بسنتين ، وهو من جنس يهودي من سبط بنيامين ، 

 لغيرة عليها مضطهدا المسيحيين .  فريسي ابن فريسى وكا  عالما خبيرا بشريعة التوراة شديد ا
ولما رجموا إسطفانوس كا  يحرس ثياب الراجمين . وأخذ رسائل من قيافا إلى اليهود المتوطنين في دمشق  
للقبض على المسيحيين . وبينما هو في طريقه إلى دمشق أشرق عليه نور من السماء فسقط على األرض 

( " فقال : " من أنت يا سيد " . فقال   4:  9طهدني )أع وسمع صوتا قائال له : " شأول شأول لماذا تض
الرب " أنا يسوع الذي أنت تضطهده . صعب عليك أ  ترفس منأخس " ثم أمره أ  يذهب إلى حنانيا بدمشق  
وهذا عمده وللحال فتحت عيناه وامتَل من نعمة المعزي ، وجاهر باإليما  وجال في العالم وبشر بالمصلوب 
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ضرب " الحبس والقيود وذكر بعضها في كتاب أعمال الرسل وفي رسائله ثم دخل رومية  وناله كثير من ال
ونادي باإليما  فأمن على يديه جمهور كثير . وكتب لهم الرسالة إلى أهل رومية وهي أولي الرسائل األربع  

السياف التقت عشرة التي له . وأخيرا قبض عليه نيرو  وعذبه كثيرا وأمر بقطع رأسه . وبينما هو ذاهب مع 
به شابه من أقرباء نيرو  الملك كانت قد آمنت على يديه فسارت معه وهي باكية إلى حيث ينفذ الح م . 
  67فعزاها ثم طلب منها القناع ولف به وجهه وأمرها بالرجوع وقطع السياف رقبته وتركه وكا  ذلك في سنة  

بولس فأجابها : " أنه ملقي حيث تركته . ورأسه   م فقابلت الشابة السياف أثناء عودته إلى الملك وسألته عن
ملفوف بقناعك " فقالت له : " كذبت لقد عبر هو و بطرس وعليهما ثياب ملكية وعلي رأسيهما تاجا  وناولني  

 القناع . وها هو " وأرته إياه ولمن كا  معه فتعجبوا من ذلك وأمنوا بالسيد المسيح . 
 آيات عظيمة حتى أ  ظل بطرس كا  يشفي المرضى   وقد اجري هللا على يدي بطرس و بولس

 ( ومناديل ومآزر بولس تبرْي الكثيرين فتزول عنهم األمراض وتخرج األرواح الشريرة  15:  5)أع 
 ( . صالتهما تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين  12:  19)أع 

بعد رفع بخور باكر فى الخورس الثالث   + هذا هو اليوم الذي تعيد فبه الكنيسيييييية بفطر الرسييييييل ويعمل اللقا 
 " وبمالبس الخدمة .

 
 هو عيد الرسل. شهادة أبائنا القديسين بطرس وبولس،

ذهب اطم  ج باار إطس قو ل  فوج  هوطج ه/ ك و/كاانتذر  آ ا  ء اون  قبض عل ذر  ي اون وصددددلب باار   
 / ج اطامر، م   هوطج فأ ا بماع قمسدده و/ /ر  هو ذاهب  ع اطسددل ح مطتم  به شدد ب   ا مءا/   ي اون   ي  ء  

 د اطسدددددل ح سدددددأطته ميا هوطج ء ل طم  آ /  علس ي  ه فسددددد قي ب كل  وقا ه ومخ   /ذ  ء/ ً غاس به وجذه وطر  ع
ءا   قء ته فم ط    ه  طم  قميته هو و/اار هءل ب  ل ل  وعلس قمسدد ذر  ت ج ن  اصدد  ن ب طخطئ وء  مع د ط  

 اطم/ ً ومقته إ  ه فت   وا وآ /وا ب طرسلح 
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 ادة القديس فيلبس الرسول أحد اإلثنى عشر. شه هاتور 18
 شهادة القديس أندراوس أخي بطرس.  كيهك 4
 شهادة القديس برنابا أحد السبعين رسواًل.  كيهك21
 شهادة القديس يعقوب الرسول إبن حلفا.  أمشير 10
 شهادة القديس أنسيمس تلميذ بولس الرسول الذي كا  عبدًا لفليمو .  أمشير 21
 شهادة القديس متياس الرسول.  برمهات 8

 شهادة القديس يعقوب الرسول أخو يوحنا الرسول.  برموده 17
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شيهادة القديس يعقوب الرسيول أسيقف أورشيليم، وهو إبن حلفى وأشيقاؤه يوسيي وسيمعا  ويهوذا   أبيب 18
 أبناء كلوبا. )كلوبا يوناينة وبالسريانية حلفى(. وسمى بالبار 

 أعضاء القديس أندراوس الرسول من سوريا إلى القسطنطينية بأمر قسطنطين الكبير.نقل  أبيب 29
 
 

 السنكسار اليوم
 إستشهاد القديس فيلبس الرسول هاتور 18

ميالدية إستشهد القديس فيلبس الرسول أحد االثني عشر    80في مثل هذا اليوم من سنة  
وأعمالها فذهب إليها وبشر فيها باسم تلميذا . وذلك إ  قرعته قد خرجت إلى أفريقية 

المسيح ، ورد أهلها إلى معرفة هللا ، بعد إ  اظهر من اآليات والعجائب الباهرة ما اذهل 
عقولهم . وبعد إ  ثبتهم على اإليما  خرج إلى ايرابوليس ، ورد أهلها ايضا إلى معرفة هللا ،  

بدعوى انه خالف أمر الملك القاضي  إال إ  غير المؤمنين بتلك البالد قد تشاوروا على قتله
بعدم دخول غريب إلى مدينتهم ، فوثبوا عليه وقيدوه ، أما هو فكا  يبتسم في وجوههم قائال  
لهم : لماذا تبعدو  عنكم الحياة األبدية ، وال تفكرو  في خالص أنفس م . أما هم فلم يعبئوا  

سا . وأثناء الصلب حدثت زلزلة ب المه وتكالبوا عليه وعذبوه عذابا كثيرا ثم صلبوه منك 
فارتعب الجميع وفروا . فجاء بعض المؤمنين وأرادوا إنزاله من على الصليب ، فطلب إليهم 

إ  يتركوه لي مل سعيه وينال إكليله . وه ذا اسلم روحه بيد المسيح ونال إكليل المجد األبدي  
رومية . وكا  هللا  م ودفن هناك . وفي الجيل السادس المسيحي نقل جسده إلى 80سنة 

يظهر من جسد القديس فيلبس اآليات والعجائب العظيمة . صالته تكو  معنا ولربنا المجد  
 دائًما أبدًيا آمين . 

 إستشهاد القديستين ادروسيس و يؤنا
في مثل هذا اليوم إستشهدت القديستا  ادروسيس و يؤنا . كانت ادروسيس ابنة ادريانوس 

محبته لها صنع لها مقصورة خاصة بها ، تحتجب فيها عن   الملك الوثني ، الذي لشدة
أعين 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  
ا استيقظت ادروسيس من نومها شعرت بابتهاج  فيلوسوفرو  وهي تعلمك طريق الرب . فلم

في نفسها ، وأرسلت إلى يوانا فأسرعت بالحضور إليها . فقابلتها األميرة وسجدت أمامها 
وعانقتها . وشرعت يوانا تقص عليها سبب تجسد ابن هللا ، مبتدئة من خلقة آدم ، وكيفية  

رى ، وسبب عبادة األصنام ، خروجه من الفردوس ، ونزول الطوفا  وتجديد الخليقة مرة أخ
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وتجلي هللا إلبراهيم ، وخروج بني إسرائيل من مصر ، وظهور األنبياء ونزول ابن هللا 
وتجسده من العذراء ، وخالصة العالم من يد إبليس ، وأوضحت لها ما يناله الصالحو  من 

وكا  كالم يوانا  النعم السمائية في الملكوت األبدية . فابتهجت نفس األميرة العذراء كثيرا .
عندها احلي من الشهد . فآمنت بالسيد المسيح ، وكانت العذراوا  تعبدا  ليال ونهارا بأصوام  

وصلوات . وفي إحدى الليالي رأتا في حلم السيد المسيح والسيدة العذراء والدته وقد وضع  
الحرب ، ولما يده على رأسيهما وباركهما . وفي هذه األثناء كا  والدها الملك قد مضى إلى 

عاد خطبت ابنته للزواج . وقبل إتمام المراسيم قال لها أبوها "هلمي يا ابنتي وبخري لإلله 
أبوللو  قبل زفافك إلى عريسك" . فقالت له : كيف يا أبي تترك اله السماء واألرض وتعبد  

يده . األوثا  النجسة ، فارجع يا أبى إلى اإلله الذي خلقك ، ذلك الذي حياتك وموتك في 
فلما سمع هذا الكالم الذي لم يسبق له سماعه منها ، سال عن الذي علمها إياه فأخبروه إ  
يوانا ابنة فيلوسفرو  هي التي أفسدت عقلها ، فأمر بإحراق االثنتين . فأخرجوهما إلى خارج 

  المدينة بالحلي والحلل ، وكا  المماليك والعبيد يب و  . وكا  أهل المدينة جميعا يأسفو
على شباب هاتين القديستين ويطلبو  منهما إ  توافقا الملك على التبخير لَلوثا  ، فلم 
ينثنيا عن رأيهما . ولما حفروا الحفرة وأوقدوا النار أمس ت الواحدة بيد األخرى ، وانطرحتا 

في النار حيث وقفتا في الوسط وأدارتا وجهيهما إلى الشرق وصليتا ، وقد أبصرهما جماعة  
، وبعد إ  خمدت النار تقدم بعض المؤمنين الحاضرين ألخذ الجسدين فوجدهما   كثيرة

ملتصقين ببعضهما ، ولم يتغير لباسهما وال حليهما ، فوضعوهما في م ا  آمين حتى 
انقضي زمن االضطهاد ثم بنوا لهما كنيسة عظيمة . صالة هاتين القديستين تكو  معنا 

 آمين . 
 أندراوس أحد االثنا عشر رسوالً إستشهاد القديس  كيهك 4

في مثل هذا اليوم إسيييييييتشيييييييهد القديس إندراوس الرسيييييييول أخي بطرس ، وقد أختير على إ  
يمضييييييييي إلى مدينة اللد وإلى بالد األكراد ، فدخل مدينة اللد ، وكا  أكثرها قد أمن على يدي 

يصييييعد  بطرس ، وكا  معه تلميذه فليمو  ، وهو شييييجي الصييييوت حسيييين المنطق ، فأمره إ 
المنبر ويقرا ، فلما سيييييييمع كهنة األوثا  بمجيء إندراوس الرسيييييييول ، أخذوا حرابهم وأتوا إلى 
الكنيسيية ووقفوا خارجا ليسييمعوا ما إذا كا  يجدف على آلهتهم أم ال ، فسييمعوه يقرا قول داود 
  النبي "أصيينامهم فضيية وذهب عمل أيدي الناس ، لها أفواه وال تتكلم ، لها أعين وال تبصيير ، 
لها أذا  وال تسييمع ، لها منأخر وال تشييم ، لها أيد وال تلمس ، لها أرجل وال تمشييي وال تنطق  
بحنياجرها ، مثلهيا ي و  صيييييييييانعوها بل كل من يتكيل عليهيا " ، فابتهجيت قلوبهم من حسييييييييين 
صيوته ، والنت عواطفهم ، ودخلوا الكنيسية وخروا عند قدمي إندراوس الرسيول ، فعلمهم ومن  
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سييييييييد المسييييييييح ، فعمدهم وكل من بقي من عابدي األوثا  ، ثم خرج من عندهم ثم أمنوا بال
وأتى إلى بالد األكراد ومد  اكسييس وارجناس واسييفوس ، وكا  قد مضيى مع برثولماس قبل  
ذلك إلى مدينة عارينوس ، وكا  أهلها أشييييرارا ال يعرفو  هللا ، فلم يزاال يبشييييرانهم ويعلمانهم 

 جمع كثير منهم بسييييبب اآليات والعجائب التي صيييينعاها أمامهم ، حتى اهتدي إلى معرفة هللا
أما الذين لم يؤمنوا فقد تآمروا عليه ، وأرسيلوا يسيتدعونه حتى إذا اقبل عليهم يهجمو  عليه 
ويقتلونه ، فلما وصيييييل إليه الرسيييييل وسيييييمعوا تعاليمه القيمة ، ورأوا بهجة وجهه النورانية ، 

 لذين أرسلوهم . آمنوا بالسيد ولم يعودوا إلى ا
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 جميع تلك البالد وأمن بالرب كثيرو  ، ومع هذا لم ي ف كهنة األوثا  عن طلب 
إندراوس ، حيث ذهبوا إليه وأوثقوه وضربوه كثيرا ، وبعد إ  طافوا به المدينة عريانا القوه في  

السجن ، حتى إذا كا  الغد يصلبونه ، وكانت عادتهم إذا أماتوا أحدا صلبا فانهم يرجمونه  
ايضا فقضى الرسول ليله يصلي إلى هللا ، فظهر له السيد المسيح وقواه وشدده وقال له "ال  

قلق وال تضجر ، فقد اقترب موعد انصرافك من هذا العالم ، وأعطاه السالم وغاب عنه ،  ت
فابتهجت نفسه بما رأي ، ولما كا  الغد آخذوه وصلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة حتى 

تنيح ، فأتى قوم من المؤمنين وأخذوا جسده المقدس ودفنوه بإكرام في قبر خاص ، وقد  
 كثيرة ، صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .ظهر منه آيات وعجائب 

 تذكار تكريس كنيسة مار يوحنا الهرقلى بأم القصور بديروط
في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة مار يوحنا الهرقلى بأم القصور بديروط . الذي 

فام في قرية أم  بؤونة ومازال جسده محفوظًامع جسد خاله الشهيد أبي  4أستشهد في يوم  
 القصور مركز ديروط بمحافظة أسيوط ، صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .

تذكار نقل جسيييد القديسيييين األنبا بيشيييوي واألنبا بوال الطموهى الى دير األنبا بيشيييوي بوادي 
 النطرو  

رجل الكامل حبيب  في مثل هذا اليوم تذكار نقل جسدي القديسين العظيمين األنبا بيشوي ال
مخلصنا الصالح وصديق جهاده األنبا بوال الطموهي من أنصنا بشرق ملوي " دير البرشا 
حاليا " إلى دير األنبا بيشوي العامر بوادي النطرو  ببرية شيهيت المقدسة وكا  ذلك في  

م فيعهد البابا يوساب األول البطريرك الثاني والخمسين . الذي    842ش سنة   557سنة 
د نقل جسد األنبا بيشوي إلى ديره ببرية شيهيت لي و  بين أوالده الرهبا  . ولما قام أرا

الم لفو  بهذه المهمة بوضع جسد القديس األنبا بيشوي في السفينة تعطلت عن السير 
وكا  هناك شيخ قديس يدعي أرميا أخبرهم بأ  المركب لن تتحرك بجسد األنبا بيشوي وحده 
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ن القديسين األنبا بيشوي واألنبا بوال الطموهي أ  يظال غير مفترقين  ألنه كا  يوجد عهد بي
في أيام غربتهما على األرض وبعد نياحتهما فرجعوا وحملوا جسد األنبا بوال الطموهي  

ووضعوه في السفينه فتحركت للحال وسارت في سالم فسبحوا هللا ومجدوا قديسيه . ولما 
جسدين في صندوق واحد دأخل الكنيسة ومازاال يرقدا  وصلوا إلى دير األنبا بيشوي وضعوا ال

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 كيهك21
ذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله فى مثل هذا اليوم نعيد بت

 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين .
 إستشهاد القديس برنابا أحد السبعين رسوالً 

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس برنابا أحد السبعين رسواًلوهو من سبط الوي ، وقد نزح  
عائلته منذ زمن بعيد من بالد اليهودية ، وأقاموا في جزيرة قبرص ، كا  اسمه أوال  مقدمو 

يوسف فدعاه رينا له المجد عند انتخابه رسواًلباسم برنابا الذي يترجم في اإلنجيل بابن 
الوعظ ، وقد نال نعمة الروح المعزي في علية صهيو  مع التالميذ ، وبشر معهم وكرز باسم  

(   37 -  36:  4ه حقل باعه وأتى بثمنه ووضعه عند أرجل الرسل ) أع المسيح ، وكا  ل
، الذين كانوا 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  
شهد له أمامهم بغيرته حتى قبلوه في شركتهم  ( و 27:  9جاهر في دمشق باسم يسوع )أع 

، وبعد ثالث سنوات خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شأول ولما وجده جاء به إلى أنطاكية 
( قال الروح القدس للتالميذ "افرزوا لي برنابا وشأول للعمل الذي دعوتهما  25:  11)أع 

بالدا كثيرة ي رزا  بالسيد ( . وقد طاف الرسواًل  بولس وبرنابا معا 2:  13إليه" )أع 
المسيح ، ولما دخال لسترة وأبرأ الرسول بولس اإلنسا  المقعد ، ظن أهلها انهما آلهة ة  

تقدموا لكي يذبحوا لهما ، فلم يقبال مجد الناس ، بل مزقا ثيابهما معترفين بأنهما بشر تحت  
ا كثيرة انفصل ( ، و بعد إ  طاف مع بولس الرسول بالد18  8:  14اآلالم مثلهم )أع 

الرسواًل  عن بعضهما ، فأخذ الرسول برنابا معه القديس مرقس ومضيا إلى قبرص ، وبشرا 
فيها وردا كثيرين من أهلها إلى اإليما  بالسيد المسيح ، ثم عمداهم ، فحنق اليهود وحرضوا 

الحجارة ،  عليهما الوالي والمشايخ ، فامس وا الرسول برنابا وضربوه ضربا أليما ، ثم رجموه ب 
وبعد ذلك احرقوا جسده بالنار ، فتم بذلك جهاده ونال إكليل الشهادة ، وبعد انصراف القوم  

تقدم القديس مرقس وحمل الجسد ، ولفه بلفائف ووضعه في مغارة خارج قبرص ، أما 
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مرقس الرسول فانه اتجه إلى اإلس ندرية لي رز بها . صالة هذين الرسولين تكو  معنا ، 
 مجد دائًما أبديا آمين .ولربنا ال

 نياحة القديس صاوا
في مثل هذا اليوم تذكار نياحة القديس صاوا . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا 

 آمين  
 إستشهاد القديس يعقوب الرسول أمشير 10

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب الرسول ابن حلفا . وذلك انه بعدما نادي بالبشري  
بالد كثيرة عاد إلى أورشليم ، ودخل هي ل اليهود ، وكرز باإلنجيل جهارا ، وباإليما   في

بالسيد المسيح وقيامة األموات . فأختطفه اليهود وأتوا به إلى اكلوديوس نائب ملك رومية  
وقالوا له إ  هذا يبشر بملك أخر غير قيصر ، فأمر إ  يرجم بالحجارة فرجموه حتى تنيح  

 وم من المؤمنين جسده ودفنوه بجانب الهي ل . صالته تكو  معنا آمين .بسالم فأخذ ق
 إستشهاد القديس فيلو أسقف فارس

في هذا اليوم تذكار القديس الجليل فيلو أسقف فارس ، الذي إستشهد على يد ملك الفرس 
سه ألنه لم يقبل إ  يعبد النار أو يسجد للشمس . فعذبوه ب ل أنواع العذاب وأخيرا قطعوا رأ

 بحد السيف . صالته تكو  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 
الحرب ، وجد إ  دقلديانوس قد تزوج أخته وصار ملكا ، وانه قد ارتد عن اإليما  بالسيد 

لمسيح فعز عليه ذلك كثيرا . ولما اجتمع وجوه المملكة وأكابرها لتجلسه ملكا عوض أبيه ،  ا
لم يقبل مفضال المملكة السمائية على األرضية . وتقدم إلى دقلديانوس واعترف أمامه باسم  
المسيح فأرسله هو أبالي ابنه وثاؤكليا زوجته إلى والي اإلس ندرية ، وأمره إ  يالطفهم أوال  

إ  لم يذعنوا يقطعوا رؤوسهم . فلما وصلوا اإلس ندرية ومعهم بعض من غلمانهم ، ، و 
قابلهم الوالي بلطف ، وإذ لم يستطع تحويلهم عن اإليما  بالمسيح له المجد أرسل يسطس 
إلى أنصنا ، أبالي إلى بسطة . وثاؤكليا زوجته إلى صا . وقد أخذ كل منهم غالما معه ،  

تم بجسده . فعذبوهم وقطعوا رؤوسهم فنالوا إكليل الشهادة . حتى إذا اكمل جهاده يه
 صالتهم تكو  معنا آمين 

 إستشهاد القديس إيسيذورس الفرمي 
في مثل هذا اليوم تنيح القديس الناسك العالم األنبا إيسيذورس الفرمي . كا  أبواه من 

باباوي اإلس ندرية ، ولم أغنياء مصر ووجوهها ، وكا  قريبا للقديسين ثاؤفيلس وكيرلس 
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ي ن له أخوة سواه ، فأدباه ب ل أدب وعلماه كتب الكنيسة . ثم تعلم اللغة اليونانية وأتقنها  
وبرع فيها حتى فاق كثيرين . وكا  مع ذلك ناس ا متواضعا . ولما علم إ  أهل البالد 

ى جبل الفرما واألساقفة عازمين عل تقدمته بطريركا على الكرسي المرقسي ، هرب ليال إل
وترهب في دير هناك ، ثم 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 كتب السير إ  عدد الرسائل التي أرسلها إلى البطاركة  

ساقفة وغيرهم يبلغ ثماني عشرة آلف رسالة . وكانت مواهب الروح القدس تتدفق عليه .  واأل
 ولما وصل إلى شيخوخة صالحة مرضية انتقل إلى الرب صالته تكو  معنا آمين .

 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء أمشير 21
رة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاه

 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين .
 نياحة أنبا زخارياس أسقف سخا

في مثل هذا اليوم تنيح القديس زخارياس أسقف سخا . كا  ابن كاتب اسمه يوحنا ، ترك 
العلوم األدبية والدينية ولما كبر عينه  وظيفته وأختير قسا ، فنشا ابنه زخارياس على تلقي 

الوزير كاتبا بديوانه وبعد ذلك اتفق مع صديق له يسمي ابالطس وكا  واليا على سخا ، إ   
يتركا عملهما ويذهبا إلى البرية ويترهبا . واتفق حضور أحد رهبا  دير القديس يحنس 

ك منعهما ، وبعد أيام قليلة رأى القصير ، فعزما إ  يذهبا معه إلى ديره ، فلما علم الوالي بذل
االثنا  رؤيا كمن يقول لهما لماذا لم تتمما النذر الذي قررتماه ، فخرجا توا خفية وسارا إلى  
البرية وهما ال يعرفا  الطريق فاتفق إ  قابلهما أحد الرهبا  فاصطحبهما إلى دير القديس 

هما ، فبدد الرب مشورتهم ، أما يحنس ، فلما علم أصدقاؤهما أخذوا من الوالي كتابا ليرجعو 
زخارياس وصديقه فقد لبسا الثوب الرهباني واجهدا نفسيهما في عبادات كثيرة . وكا  ذلك 
في زما  القديسين أنبا أبرآم وأنبا جورجي اللذين كانا خير مرشد لهما . ولما تنيح أسقف 

هم ، فاستحضره  سخا كتب الشعب إلى االب البطريرك يطلبو  زخارياس لي و  أسقفا علي
وسامه رغما عنه . وقد حدث وقت السامة انه عندما هم االب البطريرك بوضع يده على  

راس زخارياس إ  سطع نور في الكنيسة وظهر وجهه كنجم بهي . ولما حضر إلى كرسيه  
فرح به الشعب وخرج للقائه بمنتهى اإلجالل ، فاستضاءت الكنيسة به . وكا  هذا االب 

ن النعمة ، فوضع عدة مقاالت ومواعظ وميامر . وأقام على كرسيه ثالثين  فصيحا ممتلئا م
 سنة ثم تنيح بسالم صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . . 

 إستشهاد القديس أنسيموس تلميذ القديس بولس الرسول
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ا في مثل هذا اليوم أستشهد القديس انسيموس تلميذ القديس بولس الرسول . كا  هذ
القديس مملوكا لرجل من رومية اسمه فليمو  الذي كا  قد آمن على يد القديس بولس لدي 

سماعه تبشيره في رومية . وحدث إ  سافر فليمو  من رومية ألعمال خاصة فاستصحب 
انسيموس ضمن غلمانه ، وهناك اغوي الشيطا  انسيموس فسرق بعض مال سيده وهرب  

هية إ  حضر انسيموس تعليم القديس بولس الرسول فحفظه  إلى رومية . واتفق باإلرادة اإلل
في قلبه وآمن على يديه وإمتَل قلبه بالنعمة وخوف هللا ، فتذكر ما سرقه من سيده ومن 

غيره ، ولم يبق معه منه شئ يعيده إلى أربابه . فحز  وأعلم الرسول بولس بذلك . فطمأنه  
نسيموس قد اصبح تلميذا للمسيح ، وابنا وكتب رسالة إلى سيده فليمو  ، اعلمه فيها إ  ا

لبولس بالبشارة ، ويوصيه إ  يترفق به وال يؤأخذه بل يحسب ما خسره كأنه على الرسول .  
فلما أوصل انسيموس الرسالة إلى سيده فليمو  فرح بإيمانه وتوبته وعامله كوصية الرسول  

تغنيت بالمسيح ثم ودعه وعاد إلى  . وزاد على ذلك با  قدم له ماال أخرًافلم يقبل قائال انا اس
رومية . واستمر خادما للقديس بولس إلى حين شهادته واستحق إ  يقدم كاهنا . وبعد 

إستشهاد القديس بولس قبض عليه حاكم رومية ونفاه إلى إحدى الجزائر فم ث هناك يعلم 
ى اإليما  ويعمد أهل الجزيرة . ولما حضر الحاكم إلى تلك الجزيرة ووجده يرشد الناس إل

 بالسيد المسيح ضربه ضربا موجعا ثم كسر ساقيه فتنيح بسالم . صالته تكو  معنا آمين . 
 57نياحة البابا غبريال بابا األس ندرية ال

م تنيح االب العظيم القديس غبريال بابا اإلسي ندرية السيابع   911في مثل هذا اليوم من سينة  
قيام بعبيادات كثيرة . وكيا  محبيا لالنفراد والخمسيييييييييو  وقيد ترهيب هيذا القيديس منيذ حيداثتيه و 

 والوحدة . وكا  ي ثر من الب اء في الصالة طالبا من هللا إ  ينجيه من م ائد الشيطا  . 
و لما تنيح البابا ميخائيل السادس والخمسو  وقع اإلختيار على هذا االب لي و  بطريركا 

يسة ولم تمنعه مهام البطريركية  م رغما عنه . فأخذ يهتم بشئو  الكن 900م انه فرسم سنة 
عن عبادته ونس ه ، إذ كا  يقضي اغلب األيام في البرية . وإذا جد ما يستدعي قيامه إلى 

مصر أو اإلس ندرية كا  يذهب ثم يعود إلى الصوم والسهر والصالة والتواضع . وكا   
مياه التي  يستيقظ في الليل ويأخذ مجرفة من حديد ويلبس ثوبا رثا ويمر على دورات ال

بالقاللي فيغسلها وينظفها . وأقام على هذا الحال عدة سنوات حتى نظر هللا 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 تكو  معنا آمين .
 11نياحة البابا يوليانوس األس ندرى ال مهات بر 8
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مارس ( تنيح األب القديس يوليانوس البابا إلحادي   3م )   188فى مثل هذا اليوم من سنة  
عشر من باباوات الكرازة المرقسية . كا  هذا األب طالبا بالكلية االكليري ية التى أسسها مار  

لكثيرين بعلمه وعفافه وتقواه . فرسم مرقس ، ورسم قسا بمدينة اإلس ندرية ، وقد فاق ا
م ( .وبعد إختياره رأى أ  الوثنيين ال يسمحو  لَلساقفة  178برمهات ) سنة  9بطريركا في 

بالخروج عن مدينة اإلس ندرية . فكا  هو يخرج سرا منها ليرسم كهنة في كل م ا  . وقبل  
هو الذي سيخلفه في كرسى  انتقاله أعلنه مالك الرب أ  الكرام الذي يأتيه بعنقود عنب ،

البطريركية . وفى ذات يوم بينما كا  ديمتريوس الكرام يشذب أشجاره ، عثر على عنقود  
عنب في غير أوانه ، وقدمه للبطريرك فسر من هذه الهدية ، وقص على األساقفة الرؤيا ،  

، وكا   وأوصاهم بتنصيب الكرام بطريركا بعده . وقد وضع هذا األب مقاالت وميامر كثيرة
مداوما على تعليم الشعب ووعظه وافتقاده ، وأقام على الكرسى الرسولى عشر سنوات . ثم 

 تنيح بسالم . صالته تكو  معنا . آمين . 
 إستشهاد متياس الرسول

م . ولد في بيت لحم ،  63في مثل هذا اليوم تنيح القديس متياس الرسول حوالى سنة 
ي أختير عوض يهوذا االسخريوطي في إجتماع علية وكا  من المرافقين للرسل ؟ وهو الذ

صهيو  عندما قال بطرس الرسول " أيها الرجال األخوة ؟ كا  ينبغي أ  يتم هذا الم توب  
الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليال للذين قبضوا على يسوع 

فا  هذا اقتنى حقال من أجرة الظلم  . إذ كا  معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة . 
وأذ سقط على وجهه من الوسط فانس بت أحشاؤه كلها . وصار معلوما عند جميع س ا   

أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم . ألنه م توب في المزامير لتصر داره خرابا  
وا معنا كل الزما  وال ي ن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر . فينبغى أ  الرجال الذين اجتمع

الذي فيه دخل 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 . وصلوا قائلين : أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين 

االثنين أيا أخترته ، ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التى تعداها يهوذا ليذهب إلى م انه .  
و   8:  27ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع األحد عشر رسواًل( مت 

( وبعد ذلك امتَل متياس من الروح القدس . وذهب ي رز باإلنجيل حتى  26  - 15: 1أع 
م يأكلو  لحوم البشر . ومن عادتهم أنهم عندما يقع في أيديهم غريب وصل إلى بالد قو 

يضعونه في السجن ، ويطعمونه من الحشائش مدة ثالثين يوًما ، ثم يخرجونه ويأكلو  
لحمه . فلما وصل اليهم القديس متياس ونادى فيهم ببشارة المحبة قبضوا عليه ، وقلعوا  

نتهى المدة أرسل إليه الرب أندراوس وتلميذه .  عينيه ، وأودعوه السجن . ولكن قبل أ  ت
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فذهبا إلى السجن ورأيا المسجونين وما بعمل بهم . فأوعز الشيطا  إلى أهل المدينة أ   
يقبضوا عليهما أيضا ويقتلوهما . ولما هموا بالقبض عليهما صلى القديسا  إلى الرب  

ت إلى األعناق . فلما  فتفجرت عين ماء من تحت أحد أعمدة السجن . . وفاضت حتى بلغ
ضاق اآلمر بأهل المدينة ، ويئسوا من الحياة أتوا إلى الرسولين ، وب وا معترفين بخطاياهم .  

فقال لهم الرسواًل  آمنوا بالرب يسوع المسيح وأنتم تخلصو  . فأمنوا جميعهم وأطلقوا 
أ  انصرفت   القديس متياس وهذا تولى مع أندراوس وتلميذه تعليمهم سر تجسد المسيح بعد

عنهم تلك المياه بصالتهم وتضرعهم ثم عمدوهم باسم الثالوث المقدس . وصلوا إلى السيد  
المسيح فنزع منهم الطبع الوحشي ، ورسموا لهم أسقفا وكهنة ، وبعد أ  أقاموا عندهم مدة  

تركوهم ، وكا  الشعب يسألونهم سرعة العودة . أما متياس الرسول فانه ذهب إلى مدينة  
ونادى فيها باسم المسيح فغضب أهل المدينة عليه وأخذوه ووضعوه على سرير حديد    دمشق

وأوقدوا النار تحته فكم تؤذه ، بل كا  وجهه يتَلأل بالنور كالشمس . فتعجبوا من ذلك عجبا  
عظيما وآمنوا كلهم بالرب يسوع المسيح على يدى هذا الرسول ، فعمدهم ورسم لهم كهنة .  

كثيرة وهو يثبتهم على األيما  . وبعد ذلك تنيح بسالم في إحدى مد   وأقام عندهم أياما
 اليهود التى تدعى فاالو  . وفيها وضع جسده صالته تكو  معنا . آمين . 

 إستشهاد أريانوس والى أنصنا
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أريانوس والى أنصنا . وذلك لما أمر برمى القديس 

رتدت إلى عينه فقلعتها كما هو مذكور في اليوم السابع من برمهات  ابالنيوس بالسهام وقد ا
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 
عذب أحدا من المؤمنين . فلما اتصل خبره القديسين . ثم قام وحطم أصنامه ، ولم يعد ي

بالملك دقلديانوس استحضره واستعلم منه عن السبب الذي رده عن عبادة آلهته . فبدأ 
القديس يقص عليه اآليات والعجائب التى أجراها هللا على أيدي قديسيه ، وكيف أنهم في  

من هذا القول ، وآمر   حاك عذابهم وتقطيع أجسامهم كانوا يعودو  أصحاء . . فاغتاظ الملك
أ  يعذب عذابا شديدا ، وأ  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 ودهش . ولكنه عاد فآمر بوضعه في كيس شعر وطرحه في البحر .  

فعلوا به كذلك . وهنا أسلم الشهيد روحه دأخل الكيس . وكا  القديس عندما ودع أهله ف
أخبرهم بأ  الرب قد أعلمه في رؤيا الليل أنه سيهتم بجسده ، ويعيده إلى بلده ، وانهم  

سيجدونه في ساحل اإلس ندرية . وحدث أ  أمر الرب حيوانا بحريا فحمله إلى اإلس ندرية  
فأخذه غلمانه وأتوا به إلى أنصنا ، ووضعوه مع أجساد القديسين ئ وطرحه على البر ، 
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فيليمو  وأبالنيوس ، وه ذا أكمل جهاده ونال اإلكليل السمائى . صالته تكو  معنا ، ولربنا 
 المجد دائًما . آمين . 

 إستشهاد القديس يعقوب بن زبدى الرسول برموده 17
ل أخي القديس يوحنا الرسول إبنا زبدى . في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب الرسو 

وذلك أنه بعدما نادي في اليهودية والسامرة ، سافر إلى أسبانيا وبشر أهلها باإلنجيل فآمنوا  
بالسيد المسيح وعاد إلى أورشليم وباشر خدمته . وكا  يوصي شعبه بتقديم الصدقات إلى  

عاه وقال له أنت الذي تدعو أ  الفقراء والمساكين والضعفاء فوشوا به لدي هيرودس فاستد
ال يعطوا الجزية لقيصر بل يصرفوها على الفقراء والكنائس ثم ضربه بالسيف فقطع رأسه  

ونال إكليل الشهادة وقد روى أكليمندس األس ندري من رجال الجيل الثاني قائال ا  الجندي  
ل . فطلب الذي قبض على القديس لما رأى شجاعته علم أنه ال بد من حياة أخرى أفض

 الصفح من القديس فقال له حييت يا ولدي ثم اعترف الجندي بالمسيحية فنال إكليل الشهادة 
م ويقال أ  جسده نقل إلى أسبانيا حيث يعتبر   44( مع الرسول سنة  2،  1:  12)أع 

يعقوب الكبير رسولها ثم اعتقل أيضا القديس بطرس الرسول وأودعه السجن حتى ينتهي  
( . فضربه مالك الرب . وذلك أنه لبس في يوم معين   4و  3:  12)أع  الفصح ويقتله

الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم فصرخ الشعب هذا صوت اله ال 
صوت إنسا  " . ففي الحال ضربه مالك الرب ألنه لم يعط المجد هلل فصار يأكله الدود ومات  

ب فقد أخذه المؤمنو  وكفنوه ودفنوه عند ( أما جسد القديس يعقو 23-  21:  12)أع 
 الهي ل . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين .

 نياحة القديس نيقوديموس
في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس نيقوديموس الذي وضع االطياب على جسد المخلص  

السيد المسيح لكي عند تكفينه كا  فريسيا وعضوا في مجمع السنهدريم . وقد جاء إلى 
( واقتنع ب المه . وقد دافع عن السيد المسيح أمام  3يباحثه في موضوع الميالد الثاني )يو 
( . وقد تجلت محبته للسيد المسيح عند صلبه   51:  7زمالئه أعضاء مجمع السنهدريم ) يو

ا  فقد اشترك مع يوسف الرامي في تكفين جسده الطاهر واحضر مزيج مر وعود نحو مائة من
( ) أي ما يعادل قنطارا مصريا من االطياب ( مما يدل على غناه وسخائه  39:  19) يو

ومحبته الفياضة للسيد المسيح . وقد آمن بالسيد المسيح وسار سيرة مسيحية فاضلة ثم 
 تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 لرسول أسقف أورشليمإستشهاد القديس يعقوب ا أبيب 18
 في مثل هذا اليوم إستشهد القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم وهو ابن حلفي 
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 ( وقد ذكر أشقاؤه يوسي وسمعا  ويهوذا أبناء ) كلوبا ( 3:  10)مت 
 ( . 1:  1يهوذا  10:  24، لو  1:  16و  40:  15، مر  56:  27)مت 

كلمة ) حلفي ( وكانت أمه تدعي مريم أخت العذراء   وهذه الكلمة يونانية يقابلها في السريانية
 ( . 25:  19، يو  1:  16، مر  56:  27وزوجة كلوبا )مت 

وعندما كبر يعقوب سيمي بالبار ال  المطر كا  قد تأخر في فلسيطين فصيلى هلل فأرسيل المطر 
 وارتوت األرض كما يشيييييهد بذلك يوسييييييفوس المؤرخ اليهودي ودعي باألصيييييغر تمييزا له عن

 يعقوب بن زبدي شقيق يوحنا . 
( وسيييييمي برأس  7:   15كو  1ويقال أ  الرب أقامه أسيييييقفا على أورشيييييليم عندما ظهر له )

باعتبار أ  أورشييييييليم منها خرجت البشييييييارة لجميع الكنائس هي أمهم .  -الكنيسيييييية المحلي 
 كماوضع قداسا ما زال األرمن يصلو  به . 

ن الرسيييل والقسيييوس أسيييندت رئاسيييته إلى يعقوب  م انعقد مجمع م  53وفي عهده نحو سييينة  
وقرر هذا المجمع عدم التثقيل على الداخلين من األمم إلى المسيييييحية غير األشييييياء الواجبة 

( . وكرز وعلم   15عليهم وهي األمتنياع عميا ذبح لَلوثيا  ومن اليدم والمخنوق والزني )أع  
 هللا على يديه آيات كثيرة . باسم السيد المسيح ورد كثيرين إلى اإليما  وعمدهم وصنع 

وحدث أ  أتى إليه في أحد األيام قوم من اليهود وسألوه أ  يعلمهم بأمر السيد المسيح 
وكانوا يظنو  أنه سيقول لهم انه أخي فصعد على المنبر . وبدأ يشرح لهم عن ربوبية  

رحا وتقدم واحد المسيح وأزليته ومساواته مع هللا األب فحنقوا عليه وأنزلوه وضربوه ضربا مب
وضربه بمطرقة على رأسه فأسلم الروح في الحال وقيل عن هذا القديس أنه لم ي ن يلبس 
ثوبا بل كا  يأتزر بإزار . وكا  كثير السجود أثناء العبادة حتى تورمت رجاله وجف جلدة 

 حتى أصبحا مثل خفي الجمل ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا أمين .
 إستشهاد القديس ورشنوفيوس أبيب 29

في مثل هذا اليوم إسيتشيهد القديس ورشينوفيوس . كا  عالما تقيا ورعا ولما طلبوه لَلسيقفية 
هرب إلى بلدة طحمو  )ورد في مخطوط جلجمو  وربما قصييييد دلجمو ( . وبات عند أخوين 
مسييييييحيين محبين هلل فظهر له مالك الرب وأمره أ  يمضيييييي إلى الوالي ويعترف بالمسييييييح ، 

خوين بما رأى فاتفقوا معا وأتوا إلى الوالي واعترفوا باسم المسيح فعذبهم  ولما استيقظ أعلم األ
كثيرا ثم أخذهم معه إلى سينهور حيث عذبهم أيضيا ثم أخذهم إلى صيا وجمع جميع المعترفين  
وقرأ عليهم أمر الملك بعبادة األوثا  فوثب هذا القديس وخطف السييجل وقطعه فغضييب الوالي 

 . وه ذا نال إكليل الشهادة . وأمر بطرحه في أتو  النار 
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
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 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة(
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي .

من برمهات تذكار   29القبطي يوم أحد تقرأ فصيييول  فإذا وقع التاسيييع والعشيييرو  من الشيييهر 
 البشارة .

أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعا  خارج فترة البشارة والحمل اإللهى  
 الى الميالد ، كما أنهما يرمزا  للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد . 

 تذكار نقل أعضاء القديس أندراوس الرسول
يوم تذكار نقل أعضيييياء القديس إندراوس من سييييوريا إلى القسييييطنطينية بأمر الملك في هذا ال

 البار قسطنطين الكبير الذي بنى له هي ال حسنا وكرسه في هذا اليو .
هو أخو بطرس الرسييييييييول ، وقد اختير أ  يمضييييييييي إلى مدينة اللد وإلى بالد األكراد ، فدخل 

، وكيا  معيه تلمييذه فليمو  وهو شيييييييييجي   ميدينية الليد وكيا  أكثرهيا قيد آمن على ييدي بطرس
الصيييوت ، فأمره أ  يصيييعد المنبر ويقرأ . فلما سيييمع كهنة األوثا  بمجيء أندراوس الرسيييول 
أخذوا حرابهم وأتوا إلى الكنيسيية ووقفوا خراًجا ليسييمعوا ما إذا كا  يجدف على آلهتهم أم ال ، 

الناس ، لها أفواه وال تتكلم ،  فسيمعوه يقرأ قول داود النبي: "أصينامهم فضية وذهب عمل أيدي
لها أعين وال تبصييييير ، لها آذا  وال تسيييييمع ، لها مناخر وال تشيييييم ، لها أيٍد وال تلمس ، لها 

:  115أرجل وال تمشي وال تنطق بحناجرها . ِمثلها ي و  صانعوها بل كل َمن يتكل عليها" )مز
وا عند قدمي  ( . فابتهجت قلوبهم من حسين صيوته والنت عواطفهم ودخلوا ال4-8 كنيسية وخر 

أندراوس الرسييييول ، فعلمهم ومن ثمَّ آمنوا بالسيييييد المسيييييح فعمدهم وكل من بقى من عابدي 
 األوثا  .

ثم خرج من عندهم وأتى إلى بالد األكراد ومد  أكسييييس وارجناس وأسييييفوس ، وكن  
فو  هللا . قد مضييييى مع برثولماوس قبل ذلك إلى مدينة عازرينوس وكا  أهلها أشييييراًرا ال يعر 

فلم يزاال يبشيييييييييرانهم ويعلميانهم حتى اهتيدى إلى معرفية هللا جمع كثير منهم بسيييييييييبيب اآلييات 
والعجائب التي صييينعاها أمامهم . أما الذين لم يؤمنوا فقد تآمروا عليه ، وأرسيييلوا يسيييتدعونه  

نة حتى إذا أقبل عليهم يثبو  عليه ويقتلونه ، فلما وصييل إليه الرسييل وسييمعوا تعاليمه الحسيي
ورأوا بهجة وجهه النورانية آمنوا بالسييد المسييح ولم يعودوا إلى الذين أرسيلوهم . وحينئذ عزم 
غير المؤمنين على الذهاب إليه وحرقه ، فلما اجتمعوا حوله لتنفيذ عزمهم صيلى الرسيول إلى 

 الرب فرأوا ناًرا تسقط عليهم من السماء فخافوا وآمنوا .
البالد وآمن بالرب كثيرو  ، ومع هذا لم ي ف   وشييييييياع ذكر الرسيييييييول في جميع تلك 

كهنة األوثا  على طلب أندراوس حيث ذهبوا إليه وأوثقوه وضيييييييربوه كثيًرا ، وبعد أ  طافوا به  
المدينة عرياًنا ألقوه في السيييجن حتى إذا كا  الغد يصيييلبونه . وكانت عادتهم إذا أماتوا أحًدا 
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ا ، فقضييى الرسييول ل يله يصييلي إلى هللا ، فظهر له السيييد المسيييح صييلًبا أنهم يرجمونه أيضييً
وقواه وقال له: "ال تقلق وال تضييجر فقد قرب انصييرافك من هذا العالم" ، وأعطاه السييالم وغاب 

 عنه ، فابتهجت نفسه بما رأى .
ولما كا  الغد أخذوه وصيلبوه على خشيبة ورجموه بالحجارة حتى تنيح ، فأتى قوم من  

 دس ودفنوه . وقد ظهرت منه آيات وعجائب كثيرة . المؤمنين وأخذوا جسده المق
 صالته تكو  معنا . آمين

 كيهك .  4أنظر السنكسار 
 

الرب يعطى كلمة للمبشيييرين بقوة عظيمة، عجيب هو هللا فى قديسييييه،   "  -(:33,13:  67مزمور العشيييية )مز
 " إله إسرائيل هو يعطى، قوة وعزاء لشعبه. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
 ب /ج(26قاجع  ز وق اط  ل  يوث )

 
 -(:21-7:3مرإنجيل العشية )

 فانصرف يسوع مع تالميذه الى البحر و تبعه جمع كثير من الجليل و من اليهودية.  -7 " 
و من اورشليم و من ادومية و من عبر االرد  و الذين حول صور و صيدا جمع كثير اذ سمعوا كم  -8 

 صنع اتوا اليه. 
 فقال لتالميذه ا  تالزمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي ال يزحموه. -9 
 كا  قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. النه  -10 
 و االرواح النجسة حينما نظرته خرت له و صرخت قائلة انك انت ابن هللا.   -11 
 و اوصاهم كثيرا ا  ال يظهروه.   -12 
 ثم صعد الى الجبل و دعا الذين ارادهم فذهبوا اليه.  -13 
 لي رزوا. و اقام اثني عشر لي ونوا معه و ليرسلهم  -14 
 و ي و  لهم سلطا  على شفاء االمراض و اخراج الشياطين.  -15 
 و جعل لسمعا  اسم بطرس.   -16 
 و يعقوب بن زبدي و يوحنا اخا يعقوب و جعل لهما اسم بوانرجس اي ابني الرعد.   -17 
 و اندراوس و فيلبس و برثولماوس و متى و توما و يعقوب بن حلفى و تداوس و سمعا  القانوي.  -18 
 و يهوذا االسخريوطي الذي اسلمه ثم اتوا الى بيت.  -19 
 فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا و ال على اكل خبز.   -20 
 " و لما سمع اقرباؤه خرجوا ليمس وه النهم قالوا انه مختل -21 
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 إي  ل اط  ل :
وه  ءا ً  سدددددد  /   ا سدددددد ا اطت        قال لتالميذه أ  تالزمه سييييفينة[ اطت     ي/  ون موا ا اطاب  1يا  ه/  ]

[ هل  3]  واألرواح النجسيييية حينما نظرته خرت أمامه[ اءقواح اط/ سدددددد  تذاب م  ث قب اطر    2فذم صددددددل ديا ]
صييعد إلى الجبل ودعا [ 4  اء ااض  واطاب إخت ق ت    ه ]معاس ه ا اطسدددلا ن طلت     ومعا هم سدددلا يً  ط ددد  

=  أقربياؤه كيانوا يقولو  أنيه  مختيل [  5اطرد عويا  د عوون طالد ة سددددددددددددددرد ويد  )ج دل( ]=  اليذين أرادهم فيذهبوا إلييه
قافضددددو اطرسددددلح عرل ن ال ي ق ون  ا هو  فرا هم داخل اطرل وي  ا ون ف  اطسددددر وي ي )ج ل( و ا هم خ قج  

  ق ون  ا هو اطرل وي ال ي
وقديسييييوك يباركونك، ومجد ملكك يصييييفو ، وبقوتك ينطقو ، ليظهروا لبنى  "  -:(9,8:  144مز)مزمور باكر 

 "البشر قدرتك. هلليلويا 
  ز وق ب كا:

 ب /ج(26قاجع  ز وق ب كا يوث )
 

 -(:23-12:6لوإنجيل باكر )
 و في تلك االيام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل كله في الصالة هلل.  -12 " 
 و لما كا  النهار دعا تالميذه و اختار منهم اثني عشر الذين سماهم ايضا رسال.  -13 
 سمعا  الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس.  -14 
 لفى و سمعا  الذي يدعى الغيور. متى و توما يعقوب بن ح  -15 
 يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلما ايضا.  -16 
و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهور كثير من الشعب من جميع    -17 

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 و المعذبو  من ارواح نجسة و كانوا يبراو .  -18 
 و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع.   -19 
 و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباكم ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا.   -20 
 نكم ستضح و .طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  ال  -21 
 طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اجل ابن االنسا .  -22 
   افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم عظيم في السيييييييماء ال  اباءهم ه ذا كانوا يفعلو  باالنبياء  -23 
" 

 إي  ل ب كا
ت    ه  ويسدددرع اطاب  اوب اطرسددد ك ا ب طاوح واط ل ً و ا مبغضدددذم اط/ ر فأجاهم  اطاب  صدددل  ء ل من   ت ق  

 عظلم ف  اطسرواي  و  ن ه ا    ح ث طلت     
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 -(:18-4:10روالبولس )

 ال  غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. -4 " 
 ال  موسى ي تب في البر الذي بالناموس ا  االنسا  الذي يفعلها سيحيا بها.  -5 
 و اما البر الذي بااليما  فيقول ه ذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح. -6 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات.  -7 
 ي فمك و في قلبك اي كلمة االيما  التي نكرز بها.لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك ف -8 
 النك ا  اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ا  هللا اقامه من االموات خلصت. -9 
 ال  القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص.  -10 
 ال  الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.   -11 
 وناني ال  ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعو  به. النه ال فرق بين اليهودي و الي  -12 
 ال  كل من يدعو باسم الرب يخلص.  -13 
 فكيف يدعو  بمن لم يؤمنوا به و كيف يؤمنو  بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعو  بال كارز.   -14 
 رين بالخيرات.و كيف ي رزو  ا  لم يرسلوا كما هو م توب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبش  -15 
 لكن ليس الجميع قد اطاعوا االنجيل ال  اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا.  -16 
 اذا االيما  بالخبر و الخبر ب لمة هللا. -17 
 " لكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المس ونة اقوالهم -18 

  ز وق اطم ار واط وطج:
 ب /ج(26اطم ار واط وطج يوث )قاجع  ز وق 

 
   -(:21- 12:1بط2الكاثولي و  )

 لذلك ال اهمل ا  اذكركم دائما بهذه االمور و ا  كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -12 "
 و لكني احسبه حقا ما دمت في هذا المس ن ا  انهض م بالتذكرة.  -13 
 عالما ا  خلع مس ني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا.  -14 
 فاجتهد ايضا ا  تكونوا بعد خروجي تتذكرو  كل حين بهذه االمور.   -15 
 و مجيئه بل قد كنا معاينين عظمته.  الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح  -16 
النه اخذ من هللا االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب   -17 

 الذي انا سررت به.
 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس.   -18 
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ت التي تفعلو  حسنا ا  انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع و عندنا الكلمة النبوية و هي اثب   -19 
 مظلم الى ا  ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوب م.

 عالمين هذا اوال ا  كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -20 
 "  لقدسالنه لم تات نبوة قط بمشيئة انسا  بل تكلم اناس هللا القديسو  مسوقين من الروح ا  -21 

 اط   وطلكون:
 ب /ج(26قاجع اط   وطلكون يوث )

 
  -(:16-1:3أعاإلبركسيس )

 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهي ل في ساعة الصالة التاسعة.  -1 "
و كا  رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهي ل الذي يقال له الجميل   -2 

 الهي ل.ليسال صدقة من الذين يدخلو  
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ا  يدخال الهي ل سال لياخذ صدقة. -3 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا.  -4 
 فالحظهما منتظرا ا  ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -6 

 .امش
 و امس ه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه.  -7 
 فوثب و وقف و صار يمشي و دخل معهما الى الهي ل و هو يمشي و يطفر و يسبح هللا.  -8 
 و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح هللا. -9 
و عرفوه انه هو الذي كا  يجلس الجل الصدقة على باب الهي ل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما    -10 

 حدث له.
و بينما كا  الرجل االعرج الذي شفي متمس ا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق   -11 

 الذي يقال له رواق سليما  و هم مندهشو . 
فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليو  ما بالكم تتعجبو  من هذا و لماذا   -12 

 تشخصو  الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.
ا  اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -13 

 حاكم باطالقه. بيالطس و هو
 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ا  يوهب لكم رجل قاتل.  -14 
 و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات و نحن شهود لذلك.  -15 
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و بااليما  باسيييييمه شيييييدد اسيييييمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيما  الذي بواسيييييطته اعطاه هذه    -16 
 " يع مالصحة امام جم

 انها سلج:
ب /ج( 26قاجع انها سلج يوث ) 



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم العشرون من شهر أبيب(

 

 
818 

                 اليوم العشرو  من شهر أبيب
 األسفهسالر )الشطبي( شهادة القديس تادرس

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (40,34: 17مز)
 (23-16:10)مت

 (9,5: 44مز)
 (17-11:7)لو
 (15-3:2تي2)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (15-8:3بط1)
 (6:28-42:27)أع

 (10,9: 90مز)
 (24-21:10)لو

 
  -(:24-21:10لوإنجيل القداس )

ب السماء و االرض النك اخفيت هذه و في تلك الساعة تهلل يسوع بالروح و قال احمدك ايها االب ر   -21 " 
 عن الح ماء و الفهماء و اعلنتها لالطفال نعم ايها االب ال  ه ذا 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   -22 
 ال من هو االب اال االبن و من اراد االبن ا  يعلن له. 

 و التفت الى تالميذه على انفراد و قال طوبى للعيو  التي تنظر ما تنظرونه.  -23 
الني اقول لكم ا  انبياء كثيرين و ملوكا ارادوا ا  ينظروا ما انتم تنظرو  و لم ينظروا و ا  يسييييييييمعوا    -24 

 " ما انتم تسمعو  و لم يسمعوا
 إي  ل اطم ار:

[ ت ت ق اطر   اطسدددر وي 1رل  ل شدددئ ط /لسدددته فصددد قي ي ضددد   ]ءيه عرل ومك= في تلك السيياعة تهلل يسييوع
غ ا اطرائ  اط ي   ددذ  به طذ  اطاوح اطم ر ضدد   ا والي إهللج إغاائذ  ب ط  طم، وتصددل اط /لسدد  طإلسددت ددذ د حبً   

[ اطاوح اطم ر اط ي معا ه اطرسددددلح ط /لسددددته   ا ذ  حكر  فتاد علس ت ددددكلك إهللج ف   ا والته  2ف  اطرسددددلح ]
[ اطرسددلح ه/  فاح ءن هؤال  اط ددذ ا  3اط /لسدد  وذطك عا طايق اطذااطم  اط يا   سدد ون ان ر ن اطصددالح  ]ه ث  

[ ال مح    اح اآلب إال  انها  إذًا ه/ ك مب وه/ ك  4إسدددددت دددددذ وا ءن اطاق معلا طذم وقموا اء   د اطر  ة طذم  ]
طلوحدد ة ه /ذردد  وذطددك قدًا علس هاطمدد  هوطج  إها، مي ه/دد ك تردد يز ه ا اآلب وانها وط ا  لردد    اح ت دددددددددددددد ا  

 ب به( اط ي مي ا ه ا ومي ا مصً  الهوي انها 19اطس  وس ط  )
 :ملحوظة

 -كلر    اح ه   لر  ساي  ت  ا طإلتا د وه  علس   ث  ستوي ي:
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 عاح ء ي ا ا امته فا ل  ووط ي   وه ا إتا د جس ي   1
 +  ا ياي  انها من   لا طه )ه ا اني  ل(( الوموج  فله   ءعافهال 8:3،9ت اح اطرسلح )ف   2
  اف  اآلب ب نها )ه ا اني  ل( وه ه ت ددد ا طوح ة اط هوي  ف آلب طلج طه جسددد  إذًا اطوح ة اله  من ت ون    3

 ب ط هوي 
 

وعلى األفعى ومليك الحييات تطيأ، وتسيييييييييحق األسيييييييييد والتنين، ألنيه  "  -(:10,9:  90مزمور إنجييل القيداس )مز
 " مالئكته من أجلك، ليحفظوك فى سائر طرقك. هلليلويايوصى 

  ز وق اطم ار:
ه ه مصدددددددددً  عا ء  ج ه ا اط وث ت دقر اط دددددددددا   اط ي ءتل  عب يً    ن اط/ ر  = وعلى األفعي وملك الحيات تطأ

من        ويه  ط ا بصدوقة ع    ف ءف س ق ز نهللج  و ا ضدرا عا    اطسد   اطرسدلح ط دعبه ميه معا هم سدلا ي ً 
 ي وسوا اطال ي واط م قب  و ا والي إهللج ض  اط /لس  يااه  ه/ :

 إ  قة إضاذ د ض  ش ب هللا  صل إطس ح  انست ذ د   1
 إ  قة هاطم ي ض  ان ر ن اطصالح   2
 خ ًا اط/ ر ط قج  ميذم     ون  عب يً  ض رً    3
 وعود بأ   د ف  اءقض طتاك ان ر ن   4
 اطم  س ا ف  اطزي  خ ًا ه/س   جر  ي طلسماا   5

 هؤال  اطم  س ا ساموا  ل ه ه اطرا والي اط لا يل  = وتسحق األسد والتنين
 -وقمي/  اطر ئ   ه/  هللا ياسلذ := ألنه يوصي مالئكته من أجلك ليحفظوك

 طت  لع اطم  س ا ودف ذم طإلست ذ د وإع ن إ ر يذم  -1
 ط   ئذم  ا جااح تذم  -2
 

 أبيب 20   -السنكسار:
 إستشهاد القديس ثاؤدورس الشطبى  "

م إستشهد القديس ثاؤدورس الشطبي كا  أبوه يسمي يوحنا من شطب   220في مثل هذا اليوم من سنة  
بصعيد مصر قد ذهب ضمن الجنود إلى أنطاكية وهناك تزوج من أبنه أحد األمراء الوثنيين ورزق منها  

م ليتعلم هناك مانع والده في ذلك . فغضبت منه  بثاؤدورس هذا ولما أرادت أ  تقدم ابنها لبيوت األصنا
وطردته . وظل الصبي عند أمه . أما والده فكا  مداوما الصالة ليهديه إلى طريق الخالص . وكبر الصبي  

وتعلم الح مة واألدب فأضاء السيد المسيح قلبه ومضى إلى أسقف قديس وتعمد منه وسمعت بذلك أمه فشق  
لم يأبه لها وتدرج في مراتب الجندية ، حتى صار من كبار القواد في عهد  عليها كثيرا . ولكن القديس 

لي ينيوس قيصر . وكا  أهل أوخيطوس يعبدو  ثعبانا هائال ويقدمو  له ضحية بشرية كل عام . واتفق  
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مرور ثاؤدورس في تلك الجهة فرأى أرملة تب ي ب اء مرا فسألها عن سبب ب ائها فقالت له : انني أرملة وقد  
خذوا ولدي ليقدموهما ضحية للثعبا  مع أنني مسيحية فقال ثاؤدورس في نفسه : أنها أرملة ومظلومة  أ

والرب ينتقم لها . ثم نزل عن حصانه وحول وجهه نحو الشرق وصلي ، ثم تقدم إلى الثعبا  وأهل المدينة  
ول هذا التنين اثني عشر  ينظرو  إليه من فوق األسوار وطعنه بالرمح فقتله وخلص ولدي األرملة . وكا  ط

 ذراعا .  
وحضر ثاؤدورس بعد ذلك إلى مصر ولبث عند أبيه حتى توفي فعاد إلى أنطاكية فوجد أ  الملك قد كفر وأخذ 
يضطهد المسيحيين . فتقدم إليه واعترف بالمسيح . فأمر بحرقه وطرحه في النار . وه ذا أسلم الروح ونال 

منة قيل أنها أمه بعد أ  بذلت أمواال كثيرة وأخفته عندها حتى انتهي  إكليل الشهادة وأخذت جسده امرأة مؤ 
 زمن االضطهاد وقد بنيت على اسمه كنائس في جهات متفرقة . 

 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
)اط ددددا   ءن مهوه  ا شدددداب ف  صدددد     صددددا(  وء  ذهب مهوه ضددددرا    شيييهادة القديس تادرس اإلسيييفهسيييالر

ود إطس إيا كل  وه/ ك تزوج إه/  مح  اء اا  وقنق  /ذ  هت دقر  وطر  مقادي من تم ث إه/ذ  ط  وي اءصددددددددددد/ ث  اط /
ط ت لم ه/ ك   يع واط ه ف  ذطك فغضددددد   اءث وطادي نوجذ  و/مس اطصددددد   ع/  م ه  وظل واط ه  صدددددل  ءجله،  

كايً     اًا  و  ن مهل هل ه     ون  عب يً   ومضدددددددد   هللا ءلبه وذهب وت ر  وحزي  م ه وطم يذتم، وصدددددددد ق ء ئ ًا عسدددددددد
ويم  ون طه ضددددددددال  ب دددددددداي   ل ع ث  وم /    اوق ت دقر وج  إ امة تبك  إذا مخ وا وط ه  طلم  وه ضددددددددال  وه   
 سدددلال  فمتل اطءعب ن ها اه  وج   إطس  صدددا وع ح  ع مهله حتس توف   ف  د إطس إيا كل  ووج  اطرلك ء    ا  

 ح فأ ا بااءه وطاحه ف  اط/ ق وإست ذ  فإعتاح م   ه ب طرسل
 

 وتقرأ هذه القراءات أيضًا في األيام التالية:
 شهادة القديس بندالئيمو  الطبيب.  بابه 15
 شهادة القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم أيام دقلديانوس بابه 19
 شهادة القديسين أرخبس وفليمو  وأبفية العذراء أمشير 25
 شهادة القديس ثاؤذورس الرومي.  أمشير 28
 شهادة القديس إيسيذورس رفيق سنا الجندي من جنود والي الفرما  برمهات 18
 شهادة القديس خرستوفوروس.  برموده 2
 شهادة القديس ببنوده وكا  راهبًا متوحدًا.  برموده 20
 برمهات(18شهادة القديس سنا الجندي رفيق القديس إيسيذوروس. ) برموده 24
 شهادة القديس سوسنيوس  برموده 26
 شهادة القديس ثاؤذورس الراهب.  بؤونه 6
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 السنكسار اليوم

 م 405إستشهاد القديس بندالئيمو  الطبيب من نيقوميديا سنة  بابه 15
ميالدية إستشهد القديس بندالئيمو  ، من مدينة    405في مثل هذا اليوم من سنة  

نيقوميدية ، كا  أبوه يعبد األصنام ولكن أمه كانت مسيحية ، وقد أدباه وعلماه صناعة 
الطب واجتمع بقس اسمه أرموالس فعلمه حقائق األيما  بالمسيح وعمده . وبلغ في  

 على يديه آيات عظيمة ، من ذلك أ  إنسانا  أعمى قصده  الفضيلة مبلغا عاليا ، وأجرى هللا
ليداويه بطبه ، فرشم على عينيه عالمة الصليب باسم اآلب واالبن والروح القدس ، فبرئت  
عيناه وعاد إليه بصره كامال ، ولما وصل الملك خبر شفاء هذا األعمى ، استحضره وسأله 

ئيمو  أبرأهما بوضع يده عليهما ، وقوله  عن كيفية برء عينيه ، فأعلمه أ  القديس بندال 
باسم اآلب واالبن والروح القدس ، ثم أقر أمام الملك أنه مسيحي فضرب عنقه في الحال ،  

وأمر باستحضار القديس بندالئيمو  وسأله عن معتقده ، فأقر أنه مسيحي ، فالطفه بأنواع  
الخطاب ، وهدده بأنواع العذاب  كثيرة ، ووعده بمواعيد جزيلة فلم يغير اعترافه ثم أغلظ له 

فلم يتزعزع ، فعاقبه بعقوبات شديدة في أيام مختلفة ، تارة بالضرب والتعليق ، وأخرى 
باإللقاء في البحر والنار ، فكا  السيد المسيح يظهر له في ش ل أرموالس القس ، الذي  

عقوبة تقع   كا  قد عمده وعلمه حقائق اإليما  وكا  يقويه ويسير معه كأنه يشاطره كل
عليه ، وبعد ذلك أمر الملك بضرب عنقه ، ولما تقدم إلى الم ا  المعد لذلك صلى وابتهل  
إلى السيد المسيح ، فسمع صوتا من العالء يبشره بما أعد له من النعيم السماوي ، وقد  
سمع الجند أيضا هذا الصوت فآمنوا في الحال وتقدموا إلى الملك وأقروا باإليما  بالسيد 

 مسيح ، فأمر الملك بضرب أعناقهم أيضا فضربت .  ال
 شفاعة الجميع تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما أبديا . آمين . 

 إستشهاد القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم  بابه 19
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم فى أيام دقلديانوس الملك 

الشرير ، وذلك أ  بعضهم وشى بهما عند الوالي انهما مسيحيا  ، فاستحضرهما الوالي 
وسألهما فاعترفا بالسيد المسيح له المجد فأمر أ  تحفر حفرة عميقة ويلقيا  فيها . ثم يردم  

 ، وه ذا نفذ األمر ، وناال إكليل الشهادة .  عليهما بالحجارة
 شفاعتهما تكو  معنا . آمين .

 عقد مجمع بأنطاكية لمحاكمة بولس الساموساطي 
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م اجتمع مجمع مقدس ب نيسة أنطاكية لمحاكمة بولس 280في مثل هذا اليوم من سنة  
غرس   الساموساطي ، الذي كا  من أهل ساموساط ، وقدم بطريركا على أنطاكية ، وقد

الشيطا  في عقله االعتقاد بأ  السيد المسيح إنسا  عادى بسيط ، خلقه هللا واصطفاه 
ليخلص به البشر ، وأ  مبتدأ المسيح ب ليته من مريم ، وأ  الالهوت لم يتحد به ، بل 
صحبه بالمشيئة وأ  هللا إقنوم واحد ، ولم ي ن يؤمن باالبن وال بالروح القدس . فاجتمع  

مدينة أنطاكية وكا  ذلك فى أيام ح م الملك أورليانوس ، وبطريركية األب  بسببه مجمع ب 
ديوناسيوس الرابع عشر على اإلس ندرية ، وذلك قبل مجمع نيقية بخمس وأربعين سنة .  
ولشيخوخة األب ديوناسيوس بطريرك اإلس ندرية لم يستطع الحضور معهم ، فكتب رسالة  

ة هللا وابنه ، وأنه مساو له في الجوهر وفى األلوهية  ضمنها االعتقاد بأ  السيد المسيح كلم
واألزلية وأ  الثالوث األقدس ثالثة أقانيم في خواصها الهوت واحد ، وأ  أحد الثالوث الذي  

هو االبن تجسد وصار أنسانا كامال متحدا اتحادا طبيعيا ، وإستشهد على ذلك بشهادات 
الة مع قسيسين من علماء الكنيسة . واجتمع  كثيرة من الكتب العتيقة والحديثة وأرسل الرس

الثالثة عشر أسقفا والقسيسا  ، وحضر بولس المذكور ، وسألوه عن بدعته التي ينادى  
بها فأقر ولم ينكرها ، فدحض اآلباء مزاعمه ، وقرءوا عليه رسالة األب ديوناسيوس ، 

 1ده ورسم جوهره" )عب وأسمعوه قول الرسول عن السيد المسيح كلمة هللا ، وأنه " بهاء مج
( فلم يقبل قولهم ، ولم يرجع عن عقيدته الفاسدة ، فقطعوه وحرموه هو وكل من يقول  3: 

بقوله ، ونفوه عن كرسيه . ووضع اآلباء قوانين هي إلى اليوم بيد المؤمنين يتبعونها ، 
 ويشترعو  بفرائضها ، بركة صلواتهم تكو  معنا . آمين .

 و فليمو  أخيه وأبيفية العذراء  إستشهاد أرخبس أمشير 25
في مثل هذا اليوم إستشهد القديسو  أرخبس و فليمو  و أبفية العذراء الذين أمنوا على يد 

القديس بولس الرسول حينما كا  ي رز في فريجية . واتفق إ  الوثنيين كانوا يحتفلو  
القوم . فرأوهم  بارطاميس في يوم عيده فدخل القديسو  إلى البربا ليشهدوا ما يقوم به

يضحو  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 بهم لدي الوالي ، الذي هاجم الكنيسة وقبض عليهم وعذبهم بوضع مسامير  
النار في جنوبهم ثم طرح القديس أرخبس في حفرة وأمر برجمه حتى اسلم الروح  محماة في

الطاهرة أما القديسا  فليمو  و أبفية فقد عذبوهما بأنواع كثيرة من العذابات ولم يتركوهما  
 حتى اسلما الروح . صالتهما تكو  معنا آمين 

 ينة قبرص . إستشهاد الشماس قونا بمدينة رومية و إستشهاد القديس مينا بمد
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في هذا اليوم تذكار شهادة الشماس قونا بمدينة رومية و شهادة القديس مينا بمدينة قبرص  
 . 

 صالتهما تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 إستشهاد القديس أبيفانيوس الشهير " ابو فانا" بجبل دلجا . 

أبيفانيوس الشهير أبو فانا في أيام اإلمبراطور  في مثل هذا اليوم أيضا تنيح األب القديس 
ثيؤدوسيوس الكبير . القديس من أبوين مسيحيين تقيين ربياه في مخافة هللا وحفظ وصاياه 
فنشأ محبا لحياة الخلوة والتأمل والرحمة بالفقراء والمساكين . ترهب في شبابه في أحد أديرة 

اليدوي فكا  يبيع عمل يديه حيث يأكل  األشمونين وتدرب على الحياة النس ية مع العمل
بجزء منه ويتصدق بالباقي للفقراء . ازداد في العبادة والنسك ومحبة األخوة ثم اشتاق أ  
ينفرد ليجد فرصة أكبر مع ربه ومسيحه فاستأذ  رئيس الدير وانطلق وس ن في مغارة في 

شرب منه . كا  القديس  الصحراء الغربية غرب قرية أبو صير وقد وهبه هللا ينبوع ماء لي
يصوم يوميا حتى المساء في الصيف وفي الشتاء كا  يصوم يومين يومين مع صلوات كثيرة 
ومطانيات حتى لصق جلده بعظمه وصار كخشبة محروقة . رغم محبته للوحدة لكنه لم يغلق  

ا قلبه عن أخوته فتحول مس نه إلى مركز إشعاع روحي فكا  الرهبا  يأتو  منه اإلرشاد كم
وهبه هللا أ  يعمل المعجزات . لما قربت ساعة نياحته أعلمه مالك الرب بأ  سينتقل من هذا  
العالم فطلب من األب كاهن المنطقة أ  ينأوله من األسرار المقدسة فتنأول منها واقفا على 
قدميه اللتين تورمتا من كثرة الوقوف وودع األخوة وباركهم طالبا صلواتهم عنه ثم فاضت 

الطاهرة فكفنه اآلباء ودفنوه بإكرام عظيم وقد بني دير على اسمه بجوار بني خالد ) ما  روحه 
زال دير أبو فانا موجودا في الصحراء غربي مدينة ملوي ( . بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا  

 المجد دائًما أبديا أمين .
 إستشهاد القديس تادرس الرومى من أسطير  أمشير 28

اليوم إستشهد القديس ثاؤدورس الرومي وكا  من أهل اسطير في زما  في مثل هذا 
الملكين م سيميانوس ودقلديانوس الذين لما بلغهما إ  هذا القديس ال يعبد أوثانهما 

استحضراه وعرضا عليه عبادة األوثا  فلم يقبل . فواعده بجوائز كثيرة فلم يذعن لقولهما  
رق جسمه بالنار وضربه بالسياط وكا  صابرا على  فعذباه بالهنبازين وبتقطيع أعضائه وح

هذا جميعه حبا في السيد المسيح الذي كا  يرسل مالئكته فيعزونه ويقوونه وأخيرا قطعت  
 رأسه ونال إكليل الشهادة . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 

 تذكار أبادير وإيرينى 
 ذكار أبادير وإيرينى .في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس ت
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إذ يتغنى المؤمنو  بالتسبحة للرب يسألو  الشهيدين أبادير وأخته إيرائي أ  يطلبا من الرب 
 توت . 28من أجل غفرا  خطاياهم ، وتحتفل الكنيسة بعيد استشهادهما في 

 نشأتهما 
" في جيش هما ابنا أخت باسيليوس الوزير األنطاكي؛ تعين أبادير إسفهالًرا "قائًدا عظيًما

دقلديانوس . ظهر له السيد المسيح في رؤيا بالليل ، وطلب منه أ  يذهب مع أخته إيرائي  
إلى مصر ليناال إكليل االستشهاد ، وقد تمتعت أخته بذات الرؤيا ، فعرفا أنها من هللا وانطلقا 

 بفرح ليتمتعا بما وُهب لهما .
مرهما أ  ينطلقا لالستشهاد ، مع أنه  هنا يليق بنا أ  نتساءل: لماذا سمح هللا لهما بل أ

( ، وقد حذرنا كثير  23:  10يقول: "ومتى َطردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى األخرى" )مت 
من القديسين مثل البابا كيرلس الكبير والبابا بطرس خاتم الشهداء والقديس باخوميوس من 

 ا؟االندفاع نحو االستشهاد بأنفسنا أو إثارة الوالة الضطهادن
( ، لكن بروح  1: 12المسيحي في غيرته المقدسة يقدم حياته كل يوم ذبيحة حب هلل )رو

اإلتضاع ال يسعى الحتمال االضطهاد بنفسه ، إنما إ  جاء يقبله بفرح كما فعل البابا بطرس 
خاتم الشهداء نفسه . وقد سمح هللا بدعوته لجماعة معينة للذهاب إلى االستشهاد بأنفسهم  

نة ، فإرسالية أبادير االسفهسالر وأخته إيرائي إنما بقصد إلهي ، فقد تعرض لرسالة معي
مئات األلوف من األقباط لالستشهاد ، بل وتقدمت مد  بأكملها كمدينتي أسنا و إخميم 
لالستشهاد بفرح على يدي أريانا والي أنصنا )بجوار ملوي( . . . . حضور أمثال أبادير  

األمراء يسعو  لهذا الشرف ، وحضور إيرائي يعطي سنًدا يعطي تشجيًعا للبسطاء ، بأ  
للفتيات أ  فتاة شريفة تأتي من القصر لتقبل اآلالم بفرح . . . . ه ذا كا  للمدعوين 

 للذهاب لالستشهاد بأنفسهم رسالة خاصة وسط الضيق الشديد!  
 استشهادهما 

ارت تتوسل إليهما أال يسلما أدركت والدتهما بما في قلبيهما فشقت ثيابها هي وج واريها ، وص
نفسيهما لدقلديانوس لالستشهاد ، فوعدها ابنها أبادير أال يتحدثا مع دقلديانوس في ذلك ، 

 ولم تدرك إنهما قد قررا الذهاب إلى مصر لالستشهاد هناك .
كا  أبادير يستبدل ثيابه ويقوم بخدمة الذين في السجو  موصًيا حارسه أال يخبر أحًدا بذلك  

. . .  . 
إذ توانى أبادير وأخته قلياًلتكررت الرؤيا ، فانطلقا إلى اإلس ندرية ، ومنها إلى مصر حيث  
التقيا بالقديس أباكراجو  الذي عرفهما وباركهما ، ومن هناك دخال إلى الكنيسة التي في  

التقيا طمويه ثم ذهبا إلى األشمونين ليلتقيا بشماس يدعي صموئيل رافقهما إلى أنصنا حيث 
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أبادير وأخته بأريانا والي أنصنا )بجوار ملوي بصعيد مصر( ، فعذبهما عذاًبا شديًدا للغاية  -
 ، وكا  السيد المسيح يسندهما .

وسط اآلالم الشديدة أخذ الرب نفسيهما إلى لحظات ليشاهدا الفردوس فيمتلئا قوة وغيرة 
 لالحتمال بفرح . . . .

ا بقطع رأسيهما . . . . وإذ استحلف الوالي أريانا أبادير كتب الوالي قضيتهما وح م عليهم
أ  يخبره عن شخصه طلب منه أ  يتعهد باال يتراجع عن ح مه ، ولما تعهد أخبره أنه  

أبادير اإلسفهسالر ، فتأسف جدا لما حدث منه ، لكن أبادير ذك ره بتعهده ، قائال له بأنه هو  
 .نفسه سينعم أيضا بعطية إكليل االستشهاد 

إذ استشهد القديسا  قام بعض المؤمنين بتكفين الجسدين ، اللذين حملهما الشماس 
 صموئيل إلى منزله حتى انقضاء عهد االضطهاد ، حيث بنيت باسمهما كنيسة عظيمة . 

توجد اآل  في أسيوط كنيسة باسم الشهيدين ، وأخرى في دشلوط بإيبارشية أسيوط . . . .  
 ين . صالتهما تكو  معنا و لربنا المجد دائًما أبدًيا آمين .بركة صلواتهما تكو  معنا آم

 إستشهاد إيسيذورس رفيق سنا الجندى  برمهات 18
فى مثل هذا اليوم إستشهد القديس إيسيذورس رفيق سنا الجندي . هذا كا  من أهل دقناش  

كا  له )كما ورد في مخطوط بشبين الكوم دفناس( وكا  من الجنود المرافقين لوالى الفرما و 
صديق يدعى سنا كا  يشتغل بصناعة الصوف ، وكا  االثنا  يتصدقا  بما ي سبانه على 
الفقراء والمعوزين . وذات ليلة أبصر كل منهما فى رؤيا أ  فتاة عذراء بيدها إكليل تضعه  
على رأسيهما . فلما استيقظا من النوم أعلم كل منهما اآلخر بما رآه . ففرح االثنا  بذلك 

دهما أ  الرب قد دعاهما لنوال إكليل الشهادة فأتيا الى الوالي وحل سنا منطقة الجندية  العتقا
وطرحها أمامه ، واعترف كالهما بالسيد المسيح . فأمر باعتقالهما ، فأرسل الرب مالكه  
وعزاهما . ثم أرسل الوالي سنا الى اإلس ندرية وبقى إيسيذورس سجينا وحده ، وبعد قليل  

الفرما ففرح إيسيذورس بلقائه . وذكر كل منها لرفيقه ما جرى له ، ثم أمعن أعيد سنا الى 
الوالي في تعذيبهما ، وأمر بإلقاء إيسيذورس فى حفرة موقدة ، إال أ  القديس استمهل الجند  

وصلى طالبا من السيد المسيح أ  يقبل روحه ويهتم بجسده وسلم نفسه للجند فألقوه فى  
أذى ، وكانت أم القديس سنا تب ى لحرما  ولدها من رفيقه ، وبعد  الحفرة ، فلم يلحق جسده 

قليل أسلم القديس ايسذورس روحه . وفى تلك اللحظة رأت أم القديس سنا جماعة من  
 المالئكة تصعد بالروح . شفاعته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين . 

 إستشهاد القديس خرستوفورس  برموده 2
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تشهد القديس خرستوفورس . وكا  من البالد التي يأكل أهلها لحوم في مثل هذا اليوم إس
البشر والذين آمنوا على يد متياس الرسول كما جاء في اليوم الثامن من شهر برمهات وكا  

ذا هيئة بشعة وجسم كجسم الجبابرة ولكن نفسه كانت وديعة صالحة . ولما وقع أسيرا في  
الجند على تعذيبهم المسيحيين فضربه رئيس الجند  يد جند داكيوس الملك الوثني أخذ يوبخ

فقال له : " لوال وصية المسيح التي تعلمني أال أقابل اإلساءة بمثلها لما كنت أنت وعس رك 
تحسبو  شيئا أمامي " فأرسل القائد إلى داكيوس يعرفه أمره . فأوفد مائتي جندي إلحضاره  

منهم إال قليل منه فصلى وبارك في    وهم في الطريق أ  الخبز فرغ -فحضر معهم وحدث 
هذا القليل فصار كثيرا فأكلوا متعجبين وآمنوا بالسيد المسيح اله خرستوفورس . ولما وصلوا  
إلى أنطاكية تعمدوا بيد األنبا بوال البطريرك ولما مثل خرستوفورس أمام داكيوس ارتعب من  

امرأتين جميلتين ليستمياله  هول منظره فالطفه وخادعه وصرفه من أمامه . ثم أرسل إليه 
إلى الخطية . فوعظهما القديس فآمنتا على يديه بالسيد المسيح معترفين جهارا أمام الملك  
بأيمانهما بالسيد المسيح فأمر الملك بقطع رأسيهما وناال إكليل الشهادة . أما هذا القديس 

اضرو  وآمنوا بالسيد فطرحوه في قدر كبير فوق نار متقدة فلم تمسه النار بأذى فتعجب الح
المسيح وتقدموا ألخراج القديس من القدر فأمر الملك بتقطيعهم بالسيوف . وأخيرا أمر  

 بضرب عنقه ونال إكليل الشهادة . شفاعته تكو  معنا . آمين 
 نياحة البابا يوأنس التاسع البطريرك الواحد والثمانين 

ح البابا يوأنس التاسع م تني 1327مارس سنة  29ش  1043في مثل هذا اليوم سنة  
( وهو من ناحية نفيا منوفية ويعرف بيوأنس النقادي أحد األخوين . وفي  81البطريرك )

أيامه جرت شدائد كثيرة على النصارى فمنهم من قتل ومن حرق ومن صلب وشهروا بهم  
ح  على الجمال وألبسوهم العمائم والثياب الزرقاء ، ثم تحنن هللا على الشعب برحمته . وتني

البابا بحارة زويلة ودفن بدير النسطور بعد أ  قام على الكرسي ست سنوات وستة شهور  
سبتمبر سنة   28ش )  1037ويوًما واحدا ألنه تولى الكرسي في يوم أول بابه سنة  

 م (  1321
 إستشهاد القديس ببنودة من دندرة برموده 20

دندره هذا القديس كا  راهبا متوحدا . في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ببنوده الذي من 
فظهر له مالك الرب وقال له البس ثياب الخدمة الكهنوتية ، واذهب لمقابلة أريانوس الوالي 

. الذي كا  قد رسا بمركبه على دندره يجد في طلب هذا القديس . فجاء إليه وصرخ في  
ا عرفه الوالي أنه ذلك وجهه بأعلى صوته قائال " أنا نصراني مؤمن بالسيد المسيح " فلم

المتوحد ، الذي يجد في طلبه عذبه عذابا كثيرا ثم كبله بالحديد وطرحه في سجن مظلم .  
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فأشرق عليه نور سماوي وظهر له مالك الرب وشفاه من جراحاته وعزاه وكا  في المدينة  
رجل اسمه كيرلس وزوجته وابنته واثنا عشر صبيا فوعظهم القديس وثبتهم فإستشهدوا 

ميعا بقطع رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة وغضب الوالي عليه فأمر بأ  يعلق في رقبته  ج
 حجر ويطرح في البحر فنال إكليل الشهادة .صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 ستشهاد سنا الجندى رفيق إيسيذوروس  برموده 24
إيسيذوروس المذكور في   في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سنا الجندي رفيق القديس

اليوم الثامن عشر من برمهات وذلك أنه بعد ما عذب االثنا  وإستشهد إيسيذوروس فأبقي  
سنا في السجن إلى أ  عزل والي الفرما وتولى غيره بوصية بأ  ال يبقي أحدا ممن يعترف 

ثيرا ولم باسم المسيح . ولما سمع بوجود سنا هذا وانه من أكابر الجنود وانه كا  قد عذب ك
ينثن 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 ووضعوه مع جسد صديقه القديس إيسيذوروس في مدينة سمنود وظهرت  

 منهما عجائب . 
 كو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمينصالتهما ت

 55نياحة القديس البابا ) شنودة األول( سانوتيوس ال
م ( تنيح األب العظيم البابا   880أبريل سنة   19ش )   596في مثل هذا اليوم من سنة  

سانوتيوس الخامس والخمسو  من باباوات الكرازة المرقسية . وهذا القديس كا  قد ترهب  
قاريوس وإذ تزايد في الفضيلة والعبادة عين قمصا على كنيسة الدير وأختير  بدير القديس م

 8ش )   575طوبة  13بعد قليل للبطريركية بتزكية الشعب واألساقفة واعتلي الكرسي في  
م ( فحلت به شدائد كثيرة واضطهادات قاسية . وكا  هللا يجري على يديه   859يناير سنة 

 ة .  آيات كثيرة وشفي أمراضا مستعصي
وحدث مرة أ  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 
هللا أ  يرحم خليقته فلما كا  غروب ذلك اليوم بدأت األمطار تنزل رذاذا ثم انقطعت فدخل  

وقف يصلي قائال يا ربي يسوع أرحم شعبك حتى حصلت بروق  هذا األب إلى مخدعه و 
ورعود ونزل غيث كالسيل المنهمر حتى امتَلت البقاع والكروم واآلبار فرويت األرض وابتهج  

 الناس ممجدين هللا صانع العجائب . 
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وحدث عندما كا  هذا األب بالبرية لزيارة األديرة أ  أغار عربا  الصعيد على األديرة للقتل 
لنهب فخرج إليهم وبيده صليبه فحين أبصروا الصليب تقهقروا من أمامه وولوا هاربين وا

 )ذكر خبر هذه األعجوبة تحت اليوم التاسع من شهر برمودة( .  
وكا  بقرية تسمي بوخنسا من قري مريوط قوم يقولو  ا  المتألم عنا على عود الصليب هو  

أيام الصوم المقدس وأمر بقراءتها في الكنائس إنسا  فارقه الالهوت فكتب هذا البابا رسالة 
قال فيها " ا  المتألم عنا هو هللا الكلمة بجسده من غير أ  يفترق عنه . ولكن األلم لم يقع 
على جوهر الالهوت . كما تضرب الحديد المشتعل نارا فال تتأثر النار ولكن األثر يأتي على 

  البد لالهوت أ  ي و  حاال فيه وبهذه اآلالم الحديد كذلك لكي تكو  آلالم الناسوت قيمة كا
 كفر المسيح عن البشرية كلها " 

وظهر أيضا قوم آخرو  قالوا أ  طبيعة الناسوت ماتت وكا  هؤالء من البلينا مع أساقفتهم  
فلما بلغ هذا األب خبرهم كتب لهم يقول " ا  طبيعة هللا الكلمة غير المدركة وال ملموسة وال  

م ن أ  يقع األلم على جوهرها ولكن اشتراك الالهوت مع الناسوت في األلم متألمة , ال ي
كا  اشتراكا أدبيا . ليعطي قيمة لهذه اآلالم فتسدد دين البشرية هلل غير المحدود وال يم ن  

أ  ي و  هذا إال إذا كا  الالهوت مشتركا فيها أدبيا بدو  أ  يتأثر جوهره ولهذا يقال : 
 ت عنا ارحمنا "  قدوس هللا يا من صلب

ولما وصلت رسالته إليهم رجعوا عن ضاللهم واعترف األساقفة بذلك أمام البابا وطلبوا 
 المغفرة .  

وكا  هذا البابا كثير االهتمام بأمور الكنائس ومواضع الغرباء وكا  كل ما يفضل عنه  
الكرسي المرقسي إحدى يتصدق به . ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم بعد أ  أقام على  

 وعشرين سنة وثالثة أشهر وإحدى عشر يوًما صالته تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد سوسنيوس بن سوسيبطرس  برموده 26

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس سوسنيوس . كا  هذا القديس ابنا ألحد خواص الملك  
يل الشهادة . فحفظ هذا دقلديانوس . وكا  قد ظهر له مالك الرب وقوي عزمه على نوال إكل

اآلمر في قلبه وحدث أ  أرسله الملك إلى مدينة نيقوميدية لتجديد عبادة األوثا  فحز  هذا  
القديس جدا واستحضر قسا واستعلم منه عن كل أمور الدين حتى عرف حقائقه ولما علم 

ع من العذاب  أبوه بحاله وشي به لدي الملك أنه ال يعبد األوثا  فأمر بتعذيبه فعذبوه ب ل نو 
المريع وكا  الرب يقويه ويصبره . وأخيرا قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة . وكا  عدد الذين  

 شاهدوه وقت العذاب وأمنوا بسببه ونالوا إكليل الشهادة ألفا ومائة وسبعين شخصا . 
 صالتهم تكو  معنا . آمين 
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 78إستشهاد البابا يوأنس األس ندرىال 
م ( تنيح البابا يؤانس  1293أبريل سنة  21ش )  1009نة  في مثل هذا اليوم من س

السابع البطريرك الثامن والسبعو  . ومن أمره أنه بعد أ  رشح أراخنةنة القاهرة البابا 
غبريال الثالث للبطريركية وأختاروه ورسموه قمصا ، اتفق بعض أراخنةنة مصر على يوأنس  

اسم غبريال فنازعه يوأنس المذكور ومن   بن أبي سعيد الس ري وعملوا قرعة هي لية فسحب
م   1262ش ) أول يناير سنة   978طوبة سنة  6كا  معه فأبطل القرعة وقدم يوأنس في 

( بعد وفاة البابا ) أثناسيوس الثالث ( سلفه وأقام بطريركا ست سنوات وتسعة شهور وتسعة  
 6ش إلى  985سنة بابه  24عشر يوًما ثم عزل وتولى م انه البابا غبريال الثالث من 

 طوبة .   7ش ثم عزل غبريال وأعيد يوأنس بأمر السلطا  في  987طوبة سنة 
ش أ  يحفروا حفرة كبيرة ويجمعوا النصارى  980وفي أيامه أمر السلطا  في سنة 

ويحرقوهم فيها . وطلب البطريرك وقرر عليه دفع خمسين آلف دينار وأقاموا سنتين 
ذين جرت عليهم شدائد كثيرة في أيامه . وقاسي األساقفة  يحصلونها وأعتقوا النصارى ال

تجارب شديدة وتنيح البابا غبريال سلفه في مدة رئاسته الثانية فتقدم عليه في جدول  
البطاركة واستمر البابا يوأنس على الكرسي في المدة الثانية اثنين وعشرين سنة وثالثة  

ش ودفن بالبساتين  1009سنة   برمودة 26شهور وتسعة عشر يوًما وتنيح بسالم في 
 بدير النسطور .  

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 
 إستشهاد ثاؤذورس الراهب  بؤونه 6

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس ثاؤذورس الراهب . وقد ولد بمدينة اإلس ندرية وترهب  
ائد ، ولما مال قسطنديوس ابن  بأحد األديرة القريبة منها فاشتهر بالسيرة الطاهرة والنسك الز 

الملك البار قسطنطين الكبير إلى األريوسين أرسل بطريركا أريوسيا إلى اإلس ندرية يسمي  
جورجيوس مصحوبا بعدد من الجنود . فنفي القديس أثناسيوس بابا اإلس ندرية وجلس 

دل م انه بعد ا  قتل كثيرين من المؤمنين فغار هذا القديس غيرة مسيحية وأخذ يجا
األريوسين وي شف ضاللهم . فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا ثم أمر بربطه في  

أرجل حصا  جموح وإطالقه في الميدا  فتقطعت أعضاؤه وتهشم رأسه وأسلم روحه في يدي  
الرب ونال إكليل الشهادة ، فجمع المؤمنو  أعضاءه المقدسة ووضعوها في تابوت ورتبوا له  

 اليوم .  عيدا في مثل هذا
 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 إستشهاد أربعة أراخنة من إسنا
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م ( إستشهد األربعة ارأخنة بإسنا ففي    303للشهداء ) 19في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 
عودة الوالي أريانوس إلى إسنا للمرة الثانية قابله األربعة ارأخنة اوسافيوس وهرواج  

وبأخوش وساما  وقد كانوا من رؤساء إسنا وكتابها والمشرفين على أمورها وكانوا يعطو  
الفقراء والمساكين ويعولو  األرامل واأليتام فوقفوا أمام الوالي معترفين بإيمانهم بالسيد 

المسيح غير مبالين بالتهديد والتعذيب فأمر الوالي بتعذيبهم عذابا وحشيا فلم يتزعزعوا عن 
هم وكانوا يرددو  قول معلمنا بولس الرسول أني احسب أ  اآلم هذا الزما  الحاضر ال إيمان

تقاس بالمجد العتيد أ  يستعلن فينا أخيرا أمر الوالي بقطع رؤوسهم فنالوا إكليل الشهادة . 
 بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين .

 
الذي ُيعلم يدي القتال، وجعل سياعدي أقواسيًامن نحاس، ومنطقتني قوة   "  -(:40,34:  17مزمور العشيية )مز

 "  فى الحرب، وجعلت كل الذين قاموا على  تحتي. هلليلويا
  ز وق اط  ل :

[ اط ذ ا  ء تلوا إهللج وهز وا  ل  ا والته  واط ذ ا    يوا  2[ ت دقر ءتل  عب يً  ]1]=  أيها الذي يعلم يديًّ القتال
 .ومنطقتني قوة في الحربو ص ق اطموة هو هللا  . وجعلت ساعديَّ أقواسًا من نحاسطذم  جب هاة ف  ءت 

عمل  مي وضدد تذم تات  وه ه تسدد وي معا ت م سددلا يً  من ت وسددوا اطال ي  =  وعقلت كل الذين قاموا عليًّ تحتي
 واط م قب 

 
 -(:23-16:10متإنجيل العشية )

 ونوا ح ماء كالحيات و بسطاء كالحمام.ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب فك   -16 " 
 و لكن احذروا من الناس النهم سيسلمونكم الى مجالس و في مجامعهم يجلدونكم.  -17 
 و تساقو  امام والة و ملوك من اجلي شهادة لهم و لالمم.  -18 
 فمتى اسلموكم فال تهتموا كيف او بما تتكلمو  النكم تعطو  في تلك الساعة ما تتكلمو  به.  -19 
 ال  لستم انتم المتكلمين بل روح ابي م الذي يتكلم في م.  -20 
 و سيسلم االخ اخاه الى الموت و االب ولده و يقوم االوالد على والديهم و يقتلونهم.   -21 
 الجميع من اجل اسمي و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. و تكونو  مبغضين من   -22 
و متى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا الى االخرى فاني الحق اقول لكم ال تكملو  مد  اسييييرائيل حتى   -23 

 "  ياتي ابن االنسا 
 إي  ل اط  ل :
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فكونوا ح ماء  ود اط يا   يوا   ئ ب  اط دددذ ا    يوا  غ/م وسدددط اطوالة واط /=  ها أنا أرسييلكم كغنم في وسييط ذئاب
ألنكم  ه ه اطاكر    ا ذ  اطاوح اطم ر هذ  يم وث  ا والي إهللج  وءن اطاوح   ا  حكر  يسدددددددددددددرع   = كالحيات

 .الذي يصبر إلى المنتهي فذاك يخلصويسرع . تعطو  في تلك الساعة ما تتكلمو  به
 

أيها القوى، بحسييييينك وجمالك اسيييييتله وانجح واملك، تقلد سييييييفك على فخذك    "  -:(9,5:  44مز)مزمور باكر 
 " كرسيك يا هللا إلى دهر الدهور، وقضيب االستقامة هو قضيب ملكك. هلليلويا

  ز وق ب كا:
اطسددددلف هو اطصددددل ب اط ي به ح قب اطرسددددلح إهللج  واط    إشدددد قة ط سدددد  = تقلد سييييفك على فخذك أيها القوي 

 اطروي وي ا  حل ة طذؤال  اط ذ ا  وط/  اطرسلح اط ي   ي علس اطصل ب ط ذزث 
 اطاسا واط ر ل طلس  جس  ً  هل إش قة ءيه ه  خال  وط طك غلب اطروي = بحسنك وجمالك

 ح قب إهللج وإي ح ف  هزيرته وهزير  اطروي وإ لك علس ءلوب اطب ا = إستله وإنجح واملك
 ط طك   ا  حل ة مه    طرا  رلك عل ذم اطرسلح هو هللا، وهو اطال ة = كرسيك يا هللا إلى دهر الدهور

هو  اكم ب ط  ل فذؤال  اط ئ ب اطرتوح ددد  طذم حسددد ب عسددد ا  =  اإلسييتقامة هو قضيييب ملكك(  صييولجا )  قضيييب
 م   اط ذ ا  فلذم     عظلم 

 
 

 -(:17-11:7لوإنجيل باكر )
 ذه و جمع كثير. و في اليوم التالي ذهب الى مدينة تدعى نايين و ذهب معه كثيرو  من تالمي  -11 " 
فلما اقترب الى باب المدينة اذا ميت محمول ابن وحيد المه و هي ارملة و معها جمع كثير من    -12 

 المدينة. 
 فلما راها الرب تحنن عليها و قال لها ال تب ي.  -13 
 ثم تقدم و لمس النعش فوقف الحاملو  فقال ايها الشاب لك اقول قم.   -14 
 فجلس الميت و ابتدا يتكلم فدفعه الى امه.   -15 
 فاخذ الجميع خوف و مجدوا هللا قائلين قد قام فينا نبي عظيم و افتقد هللا شعبه.   -16 
 "  و خرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية و في جميع الكورة المحيطة -17 

 إي  ل ب كا
واطذد ح  ا ءاا ة هد ا .  قيام فينيا نبٌي عظيم وإفتقيد هللا شيييييييييعبيهعا إءد  د  اطاب نها مق لد  يد ي ا   م يسددددددددددددددرع  

  اني  ل   انج ب  علس سؤال هل ءتلوا اط ذ ا  فر توا؟ ال ءن اطرسلح ج   طل ا  حل ة
 

 - (: 15-3:2تي 2البولس )
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 فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. -3 " 
 ليس احد و هو يتجند يرتبك باعمال الحياة لكي يرضي من جنده.  -4 
 و ايضا ا  كا  احد يجاهد ال ي لل ا  لم يجاهد قانونيا. -5 
 يجب ا  الحراث الذي يتعب يشترك هو اوال في االثمار.  -6 
 افهم ما اقول فليعطك الرب فهما في كل شيء.  -7 
 اذكر يسوع المسيح المقام من االموات من نسل داود بحسب انجيلي.  -8 
 الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب لكن كلمة هللا ال تقيد.  -9 
الجل ذلك انا اصبر على كل شيء الجل المختارين لكي يحصلوا هم ايضا على الخالص الذي في   -10 

 المسيح يسوع مع مجد ابدي.
 صادقة هي الكلمة انه ا  كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه. -11 
 ا  كنا نصبر فسنملك ايضا معه ا  كنا ننكره فهو ايضا سينكرنا. -12 
 اء فهو يبقى امينا لن يقدر ا  ينكر نفسه. ا  كنا غير امن -13 
 فكر بهذه االمور مناشدا قدام الرب ا  ال يتماح وا بالكالم االمر غير النافع لشيء لهدم السامعين.  -14 
 "  اجتهد ا  تقيم نفسك هلل مزكى عامال ال يخزى مفصال كلمة الحق باالستقامة -15 

 اط وطج:
=  إ  ُكنا متنا معه فسنحيا أيضًا معه ه ه طل ذ ا   وط ا  =  مسيح يسوعإشترك في قبول اآلالم كجندي صالح لل

.  إ  كنا نصيييبر فسييينملك أيضيييًا معه ط طك   الذي أنا أحتمل فيه المشيييقات حتى القيودو ل  /   اترل   ددددم ي  
وه ا       ل اطرسددددددددلا  يتذلل، ميه إخت ق انختل ق اطصددددددددالح إذ  رلك اطاب علس ءلبه  وعا حاوب اطت ددددددددكلك  

 .أل  الرب هو الذي يعطيك فهمًا في كل شئاطم  يسرع طلذا 
 

  -(:15-8:3بط1الكاثولي و  )
 و النهاية كونوا جميعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء. -8 "
غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالع س مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي  -9 

 ترثوا بركة.
 ال  من اراد ا  يحب الحياة و يرى اياما صالحة فلي فف لسانه عن الشر و شفتيه ا  تتكلما بالم ر.   -10 
 ليعرض عن الشر و يصنع الخير ليطلب السالم و يجد في اثره. -11 
 ال  عيني الرب على االبرار و اذنيه الى طلبتهم و لكن وجه الرب ضد فاعلي الشر.  -12 
 فمن يؤذي م ا  كنتم متمثلين بالخير.   -13 
 و لكن و ا  تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفهم فال تخافوه و ال تضطربوا.  -14 
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ة كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي في م بل قدسوا الرب االله في قلوب م مستعدين دائما لمجاوب  -15 
 " بوداعة و خوف

 اط   وطلكون:
وه ا       ل اطرسدددددددددددلح يتذلل )إي  ل ب كا( من ياترل اآلالث ءجله إ ر يً  ب طر    =  كونوا مشيييييييتركين في اآلالم

ْ  ط/     اطراب  ياا ال ي/تمم ءي س/  ف رل/  هو = عن شتيمة بشتيمة بشر أو غير مجازين عن شراطر َّ
فمن ذا الذي يم نه أ  فمضددد ب انسدددتم    هو ءضددد ب  ل ه ) ز وق ب كا(   =  أما وجه الرب ضييد فاعلى الشيير

 (11:19ه ه  ءل الطم  كا طك عل َّ سلا ن اط ت  إن طم ت ا ء  معا    ا فوقال )يو= يؤذي م
 

  -(:6:28-42:27أعاإلبركسيس )
 (44-42:27أع)
 االسرى لئال يسبح احد منهم فيهرب. فكا  راي العس ر ا  يقتلوا  -42  "
و لكن قائد المئة اذ كا  يريد ا  يخلص بولس منعهم من هذا الراي و امر ا  القادرين على السباحة   -43 

 يرمو  انفسهم اوال فيخرجو  الى البر.
 " ر.و الباقين بعضهم على الواح و بعضهم على قطع من السفينة فه ذا حدث ا  الجميع نجوا الى الب -44 
 (6-1:28أع)
 و لما نجوا وجدوا ا  الجزيرة تدعى مليطة. -1 "
فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد النهم اوقدوا نارا و قبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا   -2 

 و من اجل البرد. 
 فجمع بولس كثيرا من القضبا  و وضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى و نشبت في يده.  -3 
لبعض ال بد ا  هذا االنسا  قاتل لم يدعه العدل يحيا و فلما راى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم  -4 

 لو نجا من البحر.
 فنفض هو الوحش الى النار و لم يتضرر بشيء رديء. -5 
و اما هم فكانوا ينتظرو  انه عتيد ا  ينتفخ او يسيييييييقط بغتة ميتا فاذ انتظروا كثيرا و راوا انه لم يعرض    -6 

 "  له شيء مضر تغيروا و قالوا هو اله
 انها سلج:

 )و /ذم هوطج(  ه ا عرل اطال  بإسترااق من تمتل موالد هللا   فتشاور الجند كي يقتلوا األسرى 
اطالدد  ت اط طلمتددل وهللا ي/مدد  موالده وي ا ذم حلدد ة وه/دد  يا   =  ولكن قيائيد المئية إذ كيا  يرييد أ  يخلص بولس

   تا  وشد ب هللا طذم6ذقاعً ، مي حواط  12هوطج طه سدلا ن علس اطال ، وهك ا ت دقر اط دا   ءتل  عب يً  طوطه  
 سلا ن علس إهللج 

هللا يافع موالده، فظا مهل اط زياة من هوطج إطه  واطس   اطاب ء ل المطم مءل مي م آطذ ال = قالوا أنه هو إله
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             اليوم الثالث من شهر مسرى 

 القديس سمعا  العامودينياحة 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 

 بييييياكير: إنيجيييييييل  
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (3: 39مز)
 (25-22:7)مت

 (13,16: 88مز)
 (30-23:13)لو
 (8-1:3كو1)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (11-1:1بط2)
 (29-13:15)أع

 (2,1: 60مز)
 (35-25:14)لو

 
 -(:35-25:14لوإنجيل القداس )

 فالتفت و قال لهم.و كا  جموع كثيرة سائرين معه   -25 " 
ا  كا  احد ياتي الي و ال يبغض اباه و امه و امراته و اوالده و اخوته و اخواته حتى نفسه ايضا فال  -26 

 يقدر ا  ي و  لي تلميذا. 
 و من ال يحمل صليبه و ياتي ورائي فال يقدر ا  ي و  لي تلميذا.   -27 
 و يحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله. و من منكم و هو يريد ا  يبني برجا ال يجلس اوال  -28 
 لئال يضع االساس و ال يقدر ا  ي مل فيبتدئ جميع الناظرين يهزاو  به.  -29 
 قائلين هذا االنسا  ابتدا يبني و لم يقدر ا  ي مل.   -30 
و اي ملك ا  ذهب لمقاتلة ملك اخر في حرب ال يجلس اوال و يتشاور هل يستطيع ا  يالقي بعشرة    -31 
 الف الذي ياتي عليه بعشرين الفا. ا
 و اال فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة و يسال ما هو للصلح.   -32 
 فكذلك كل واحد منكم ال يترك جميع امواله ال يقدر ا  ي و  لي تلميذا.  -33 
 الملح جيد و لكن اذا فسد الملح فبماذا يصلح. -34 
 " ال يصلح الرض و ال لمزبلة فيطرحونه خارجا من له اذنا  للسمع فليسمع -35 

اطم  سد ا    وهؤال =  من يأتي إلي  وال يبغض أباه.. حتى نفسيه أيضيًا فال يقدر أ  ي و  لي تلميذاً   إي  ل اطم ار:
مبغضددوا مب ئذم وم ذ تذم مي تا وهم وتا وا اط  طم وتاه وا  ومبغضددوا مي سددذم إذ مجذ وا مي سددذم وتم دد وا و / وا عا  
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مي  عل دددددددددوا حل ة سدددددددددر وي   وح ق/ذم إهللج  = يبنوا برجاً مي سدددددددددذم اطا  ث واطر   واطااح    ل ه ا ءيذم مقادوا من  
 وهز وه  الملك اآلخر

 
اسيييييتمع يا هللا طلبتي، إصيييييغ إلى صيييييالتي، على الصيييييخرة رفعتني   "  -(:2,1:  60س )مزمزمور إنجيل القدا

 "  وأرشدتني، صرت رجائي وبرجًاحصينًا. هلليلويا
هم إشدددت ءوا طلسدددر ئل ي حبً  ف  اطرسدددلح وهللا معا هم  =  إسييتمع يا هللا طلبتي. إصييغ إلى صييالتي   ز وق اطم ار:

[ ع ة ء  سدد ا ه ا اط وث مء  وا علس صدد اة  1]=  على الصييخرة رفعتني  ي وسددذم ه ا، فذم مح وا اطرسددلح مكءا  ا 
   ن  ل قج  هم ف  اطرسلح ص اتذم [  ل اطم  س ا 2ف ً  )عرود( ع ااي اطس/ ا ط  /وا ءي سذم هاجً  ]

  ا مجل ه ا اطاج   مي اطرسلح اطرا وب نه وا ف  اط يل  وتم  وا = صرت رجائي
ن اطاب  سدددًو هو اط اج اطاصددد ا اط ي ط   إطله اطم  سددد ا ع/  حاوب اط دددل ط ا ضددد هم  [   1]=  وبرجًا حصيييناً 

[ مت  ب اطم  سدد ا   ي  اط/ م  ط  /وا هاجذم  2( ]10:18الإسددم اطاب هاج حصدد ا  يا ض إطله اطصدد يق ويتر/عال )مث
 اطسر وي 

 
 مسرى  3  -السنكسار:

 نقل جسد القديس سمعا  العمودي"  
في مثل هذا اليوم تنيح القديس سمعا  الحبيس كا  من جزيرة سورية وكا  وهو طفل يرعى غنم أبيه مثابرا  
على الحضور إلى الكنيسة فحركته نعمة هللا وأتى إلى أحد األديرة وم ث فيه يتعبد بنسك عظيم ويجهد نفسه  

ي لحمه حتى صارت رائحته كريهة  بالصوم الكثير والعطش المتزايد ثم ربط على حقويه حبال إلى أ  دخل ف
ولما تضايق األخوة من رائحته هجر الدير وذهب إلى جب وأقام فيه فتراءى لقمص الدير من يدعوه ويقول له  

" أطلب عبدي سمعا  " وانبه على إخراجه من الدير فأخبر جماعة األخوة بهذه الرؤيا فقلقوا وفتشوا عليه  
فاعترفوا له بخطئهم وطلبوا الصفح منه وآتو به إلى الدير ولما  حتى وجدوه في الجب بدو  أكل وال شرب  

عظموا قدره لم يطق منهم ذلك فخرج وأتى إلى صخرة وأقام فيها ستين يوًما بغير نوم وبعد ذلك أتاه مالك 
الرب وعزاه وعرفه أ  الرب قد دعاه لخالص نفوس كثيرة ثم أقام على عمود طوله ثالثين ذراعا مدة خمس  

 وكا  يصنع آيات كثيرة وعجائب عظيمة وكا  يعظ كل من يأتي إليه .  عشرة سنة
وقد طلبه والده ولم يجده وتنيح دو  أ  يراه أما أمه فبعد زمن طويل علمت بخبره فأتت إليه وهو على العمود  

وب ت كثيرا ثم نامت تحت العمود فطلب القديس من السيد المسيح ا  يصنع معها رحمة فماتت وهي نائمة  
 دفنوها تحت العمود . ف

وتحرك الشيطا  ألعمال هذا القديس المجيدة فحسده وضربه في ساقه فتقرحت وأقام على قدم واحدة سنينا 
إلى أ  دودت وسقط الدود منها تحت العمود وجاء إليه رئيس لصوص ونام عنده فطلب إلى المسيح من أجله 

يغيثه بالماء فأنبع له عين ماء تحت العمود . ثم  فم ث أياما قالئل ومات وقد طلب إلى السيد المسيح أ  



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث من شهر مسرى( 

 

 
836 

انتقل إلى عمود عال وم ث عليه مدة ثالثين عاما ولم كملت له في العبادة ثما  وأربعو  سنة انتقل إلى 
 الرب بعد أ  وعظ الناس وعلمهم ورد الكثيرين إلى معرفة المسيح  

 ذا العالم فحمل جسده إلى أنطاكية بمجد عظيم . وقد أتى إليه بطريرك أنطاكية عندما سمع خبر انتقاله من ه
 " صالته تكو  معنا . آمين

 
 نياحة القديس البابا أبريموس البطريرك الخامس" 

م تنيح البابا ابريموس البطريرك الخامس ، وقد تعمد من يد مار مرقس   106في مثل هذا اليوم من سنة  
قسوسا مع األسقف إنيانوس البطريرك الثاني وكا  الرسول وهو أحد الثالثة الذين رسمهم مرقس الرسول 
م ( وكانت الكنيسة   106يونيو سنة    16بؤونه )  22ناس ا عفيفا حسن األفعال تولى الكرسي الرسولي في  

 في مدة رئاسته في سالم .  
 "  صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما آمين .

 
 نياحة القديس سمعا  العامودي.

  ن  ا سدوقي   و  ن وهو ط ل ياعس غ/م مهله ط /ه  واظبً  علس اط /لسد   وتاهب هزه  شد ي   ق/ط علس حمويه   
ح ً  إطس من دخل ف  طاره وصدددد قي قائاته  ايذ  فتضدددد يق  /ه انخوة فتاك اط يا وذهب إطس جب  ف لم اطاب 

     فإعتافوا طه ب ائذم وطل وا اطصددددد ح  /ه    اطاهب ن وع ت ذم علس    ف لوه ف ت دددددوا ع/ه فوج وه و/ ون ط  ث وال
يو ً  بغ ا يوث فأت ه   ك اطاب وعزاه وعافه 60ومتوا به إطس اط يا  وطر  عظروه هاب  ا اط يا ومء ث ف  صدددددد اة  
سدد/   و  ن  صدد/ع آ  ي  ء اة  15ذقاعً  طر ة 30من اطاب ء  دع ه ط  ص ي ور  ء اة   م مء ث علس عرود طوطه 

إطله  ضدا/ه اط دلا ن حسد ًا بماوح ف  قجلله فأء ث علس ء ث واح ة سد/ /ً  إطس من دودي ء  ه  وء  وي ا  ا  أت   
س/   30طلب  ا اطاب من  غ ءه ب طر   فأيبع طه ع ا     تا  اط رود   م إيتمل إطس عرود ع ل و كث علله   ة  

  م ت/لح  ومتس بااياك إيا كل  وحرل جس ه إطس إيا كل  بر   عظلم 
 

 هذه القراءات أيضًا في األيام التالية: وتقرأ
 نياحة القديس أغاثو العمودي. توت 14
 نياحة القديس لوقا العمودي ونقل أعضائه المقدسة.  كيهك17
 نياحة القديس برسوما أب رهبا  السريا  من ساموساط  أمشير 9
 نياحة أيوب البار الذي نقاه هللا من خطاياه فصار بارًا. بشنس 2
 نياحة القديس باخوميوس أب الشركة الروحانية.  بشنس 14
 نياحة القديس مرتينيانوس من قيصرية فلسطين  بشنس 21
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 نياحة القديس سمعا  العمودي.  بشنس 29
 شهادة القديس العظيم األنبا موسى األسود.  بؤونه 24
 ديس أفرآم السرياني. نياحة الق أبيب 15

 
 

 السنكسار اليوم
 نياحة القديس أغاثو  العمودي في سخا توت 14

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أغاثو  العمودى . كا  من مدينة تنيس . واسم أبيه مطرا  
وأمه مريم . وكانا قديسين خائفين هللا محبين للصدقات والرحمة على المساكين . وكا  فكر  
الرهبنة يراوده كل حين . ولما صار له خمس وثالثو  سنة قدم قسا . فالزم البيعة المقدسة  

. وكا  يسأل السيد المسيح في الليل والنهار أ  يسهل له الخروج من هذا العالم ويمضى  
إلى البرية ، فأجاب المسيح طلبته وخرج من المدينة وأتى إلى ترنوط )أي الطرانة وقيل  

ناك إلى البرية ، فظهر له مالك الرب في زي راهب ، وسار معه إلى أ   مريوط ( ومن ه 
أوصله إلى دير القديس أبو مقار . فأتى إلى الشيخين القديسين أبرآم وجورجه ، وتتلمذ  
لهما ، وأقام عندهما ثالث سنوات ، وبعدها أوقفوه أمام المذبح بحضور اإليغومانس أنبا 

على ثياب الرهبنة . ثم ألبسوه اإلس يم . ومن تلك  يوأنس . وم ثوا ثالثة أيام يصلو  
الساعة أجهد نفسه بعبادات كثيرة ، وأصوام دائمة وصلوات متصلة ، والنوم على األرض  

حتى لصق جلده بعظمه . وكا  مداوما على القراءة في سيرة سمعا  العمودى ، فخطر بباله  
ه فصلوا من أجله وخرج حتى بلغ فكر الوحدة . واستشار اآلباء في ذلك ، فاستصوبوا رأي

نواحي سخا )التي كانت تبع مديرية الغربية وحاليا تبع محافظة كفر الشيخ( وأقام في كنيسة  
صغيرة . وبنى له المؤمنو  مس نا على عمود فصعد عليه ، وقد ظهر في أيامه إنسا  به  

الذي يسمع   شيطا  عنيد يضل الناس كثيرا . وكا  يجلس في وسط الكنيسة وحوله الشعب
منه ومعهم أغصا  الشجر . فأرسل القديس واستحضره وصلى عليه . وأخرج منه الشيطا   
الذي كا  يضل به الناس . وادعت امرأة أ  أبا مينا ي لمها ، وكلفت أهل بلدها أ  يحفروا 

بئرا على اسم أبى مينا ، ليبرأ كل من يستحم فيها من مرضه ، فلم يزل القديس يصلى على  
ة إلى أ  خرج منها الروح النجس . وأمر أهل البلد أ  يردموا البئر . وظهر شخص المرأ

آخر كا  يأخذ المجانين ويضربهم فتس ت عنهم الشياطين وقتًايسيرا . فيظن الناس أنه  
أخرج الشياطين . فالتف حوله جماعة من المجانين . فأرسل إليه األب يدعوه إليه فلم 

ى مر عليه الوالي فشتمه أولئك المجانين فأخذه الوالي يحضر ولم يرجع عن طغيانه حت
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وعذبه كثيرا حتى مات . وأجرى هللا على يدي هذا القديس كثيرا من معجزات شفاء المرضى 
وإخراج الشياطين . وظهرت له الشياطين في زي مالئكة . يرتلو  ترتيال حسنا ويعطونه  

يهم فانصرفوا مهزومين . ولما أراد  الطوبى . فعرف بقوة السيد المسيح م رهم ، وصلب عل
الرب نياحته من أتعاب هذا العالم ، مرض قلياًلوأسلم روحه بيد الرب . واجتمعت حوله  

الشعوب الذين كانوا ينتفعو  من مواعظه وتعاليمه وب وه كثيرا . وعاش هذا األب مائة سنة  
الوحدة خمسو  سنة .   . أقام منها في العالم أربعو  سنة ، وفى البرية عشر سنوات . وفى

 صلواته تحرسنا من جميع أعدائنا . أمين .
 إستشهاد القديس فيلكس وريجوال أخته 

للشهداء  19تذكار إستشهاد القديس فيلكس وريجوال أخته واكسيوبرانتيوس . وذلك سنة  
م . كانوا من طيبة بالصعيد . انضم فيلكس واكسيوبرانتيبوس إلى الفرقة الطيبية التي  303
يرأسها القديس موريس ، أما ريجوال فقد صاحبت شقيقها فيلكس ولما تمس ت الفرقة  كا  

بإيمانها بالسيد المسيح نصحهم القديس موريس أ  يرحلوا من أجاونوم ، فمضوا إلى زيورخ 
ونشروا فيها اإليما  المسيحي . إال ا  اإلمبراطور م سيميانوس كا  قد قتل الفرقة وأخذ  

بها فقبض الوالي على الثالثة واعترفوا أمامه بإيمانهم المسيحي  يتعقب كل من له صله 
وبصلتهم بالقديس موريس فعذبهم عذابا شديدا حتى ينكروا اإليما  فلم يتزعزعوا بل حدثت  
عجائب كثيرة أثناء العذاب منها إقامة ريجوال حية بعد وضعها في شمع مغلي وإجبارها على  

يسمعو  صوتا من السماء يقول لهم " ال تخافوا   شرب رصاص منصهر فآمن كثيرو  وكانوا
ها أنا مع م احتملوا ولتتقوا قلوب م أل  ساعة دعوتكم قد آتت واألكاليل معدة وسي و  لكم 
مجد عظيم وسط صفوف السمائيين " .بعد ذلك أمر الوالي بقطع رؤوسهم إال أ  الثالثة  

وعشرين مترا ثم ركعوا ورقدوا   قاموا وحملوا رؤوسهم في أيد يهم وساروا مسافة نحو ستة
مرة أخرى فكفنوهم ودفنوهم وبنوا كنيسة على اسمهم في زيورخ ال تزال باقية . كما أقيمت  

كنيسة على اسمهم في م ا  اإلستشهاد بزيورخ ) مقاطعة بسويسرا ( أيضا وكذلك أقيم دير  
بقية الرفات فنقل  ضخم للراهبات به كنيسة م رسة باسمهم واليه نقل جزء من رفاتهم . أما 

م إلى كنيسة الرسولين بطرس و بولس في مدينة اندرمات بسويسرا وال زال  1601في سنة 
 باقيا حتى اآل  . بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد دائًما أبديا آمين . 

 نقل جسد القديس لوكاس العمودى  كيهك17
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 
على مائة جندي ، وبعد ذلك احب العزلة فترك العالم وكل مجده ، وترهب بأحد أديرة المشرق  
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ر فضله قدموه قسا على ذلك الدير ، ومن ذلك الحين بدا حياة التقشف ومالزمة  ، ولما اشته
الصوم والصالة ، فكا  يصوم ستة أيام متواصلة ثم يفطر في اليوم السابع بعد خدمة  

القداس على قربانه صغيرة وقليل من البقل األخضر ، ثم أقام على صخرة عالية مدة ثالث 
دعوه باسمه إ  ينزل ، فنزل فأراه صليبا من نور ، وتبع  سنوات ، فسمع يوًما صوت مالك ي

الصوت وكا  الصليب يتقدمه إلى إ  أتى إلى بعض الجبال ، وهناك م ث مدة من الزما  
يعلم زائريه طريق الخالص ، ثم أوحى إليه من هللا إ  يأتي قرب القسطنطينية ، فأتى إلى  

مود مدة خمسة وأربعين سنة ، يجاهد  ضيعة قريبة منها وأقام على صخرة هناك على ش ل ع
الجهاد الروحي ، فأعطاه هللا نعمة النبوة وموهبة عمل المعجزات ، فكا  يشفي كل من  

يقصده من المرضي ، ولما اكمل سعيه المقدس تنيح في اليوم الخامس عشر من شهر  
والمجامر ،   كيهك ، فمضى تلميذه واعلم االب البطريرك بنياحته ، فأخذ معه الكهنة والصلبا 

وجاء إلى حيث جسد القديس ، وحملوه بالصالة إلى القسطنطينية في اليوم الثالث من  
نياحته ، الذي هو اليوم السابع عشر من شهر كيهك ، ووضعوه في الهي ل ، وبعدما صلوا 

عليه صالة الثالث ، وتبارك المؤمنين من جسده الطاهر ، وضعوه في تابوت رخام بجوار  
 سين ، وقد ظهر هللا من جسده آيات كثيرة ، أجساد القدي

 صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبدًيا آمين . 
 نياحة القديس إيليا بجبل بشواو 

في مثل هذا اليوم أيضا تنيح القديس إيلياس بجبل بشواو كا  والده يعمل فالحا فلما كبر  
المقدسة حتى حفظ الكثير منها  إيلياس ترهب بجبل شامة وداوم على النسك وقراءة األسفار 

على ظهر قلب وكا  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  

ًما أبديا آمين  العمر ستا وستو  عاما تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائ
. 

 نياحة القديس برسوما أب رهبا  السريا   أمشير 9
م تنيح األب المغبوط األنبا برسوما أب رهبا  السريا  .   458في مثل هذا اليوم من سنة  

وكا  أبوه من ساموساط ، وتنبأ عنه رجل قديس قبل والدته قائال لوالديه سيخرج منكما ثمر  
د تم هذا القول إذ انه عندما شب برسوما قليال ترك أبويه  صالح وينتشر ذكره في األرض . وق

وقصد نهر الفرات حيث أقام زمانا عند رجل قديس يدعي إبراهيم . وبعد ذلك انفرد في الجبل  
, فاجتمع حوله تالميذ كثيرو  . وكا  يصوم أسبوعا أسبوعا . وقد اجري هللا على يديه أيات  

تلك البالد ، فعرفه الرب بصالته . وكا  معاصرا كثيرة . وحدث في بعض األيام غالء في 
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للقديس سمعا  العمودي ، الذي لما علم به زاره وتبارك االثنا  من بعضهما . وقد اشتهر  
بمقاومته لشيعة نسطوريوس . وشهد مجمع أفسس بدعوة من الملك ثاؤدسيوس الصغير 

خ ، وإذ استدعاه ورأى  الذي أكرمه كثيرا ، بعد إ  يسعى به البعض إليه بأنه يعيش ببذ 
صالحه ة تقشفه ، وكذب المتقولين عليه ، أعاده إلى ديره باإلكرام واإلجالل . ولما جمع 
مرقيا  الملك المجمع الخلقدوني ، طلب اآلباء من الملك إال يدعي برسوما إلى المجمع  

برسوما هذه  لعلمهم بالنعمة التي فيه . ولما قرر المجمع القول بالطبيعيتين ، قاوم القديس 
التعاليم الباطلة فنالته شدائد كثيرة من شيعة الخلقيدونيين . وبعد ذلك لما أراد الرب إ  ينقله  

من هذا العالم أرسل إليه مالكه يعرفه انه لم يبق له إال أربعة أيام ، فأوصى تالميذه إ  
، ثم باركهم وتنيح  يذهبوا إلى بعض البالد المجاورة ، ويثبتوا أهلها على اإليما  األرثوذكسي 

بسالم . وقد ظهر وقت نياحته عمود نور قائم على باب قاليته ، أبصره المؤمنو  من بعد ، 
 فأتوا ووجدوه قد تنيح ، فتباركوا منه ودفنوه بإكرام . صالته تكو  معنا آمين 

 إستشهاد القديس بولس السرياني 
د بمدينة اإلس ندرية من أبوين في مثل هذا اليوم إستشهد القديس بولس السرياني ، الذي ول

سرياني الجنس ، ثم ش نا في مدينة األشمونين ، واقتنيا أمواال كثيرة عن طريق التجارة ،  
وسمع القديس بولس بتعذيب الوالة للمسيحيين . فلما توفي أبواه . وزع األموال على  

كه سوريئيل  المساكين وصلى إلى هللا إ  يهديه إلى الطريق الذي يرضيه . فأرسل له مال 
وقال له : قد رسم لي الرب إ  اكو  معك وأقويك فال تخف . فقام وأتى إلى والي أنصنا 

واعترف أمامه بالسيد المسيح ، فأمر با  يعري من ثيابه . ويضرب بالسياط ، ثم توضع  
مشاعل في جنبيه . فلم يخف . ثم حأول إغراءه بالمال فقال له : قد ترك لي أبواي كثيرا من 

هب والفضة فلم التفت إليها حبا في الرب يسوع المسيح ، فكيف انظر إلى مالك اآل  ؟ الذ
فغضب الوالي وعذبه ب ل أنواع العذاب . فجاء إليه المالك سوريئيل وشفاه وعزاه وقواه . 

وبعد ذلك أمر الوالي إ  يطلقوا عليه حيات سامة فلم تؤذه . ولما مضى الوالي إلى 
ه إلى هناك وأودعه في السجن ، حيث التقي بصديقيه القديسين األنبا  اإلس ندرية ، آخذه مع 

إيسى وتكله أخته ، فصافحهما وابتهجت أرواحها . وأوحى إليه الرب انه سيستشهد في هذه  
المدينة . ولما عزم الوالي على العودة أمر فقطعوا راس القديس بولس على شاطئ البحر . 

وكفنوه وحفظوه عندهم . صالته تكو  معنا ولربنا  فأتى قوم من المؤمنين وأخذوا جسده
 المجد دائًما أبديا آمين . 
 إستشهاد القديس سمعا 

في هذا اليوم تذكار إستشهاد القديس سمعا  . صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما أبديا 
 آمين . 
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 نياحة أيوب البار بشنس 2
في مثل هذا اليوم تنيح أيوب الصديق كا  بارا في جيله صديقا في عصره كما شهد عنه  
:   1الكتاب أنه " ليس مثله في األرض رجل كامل ومستقيم يتقي هللا ويحيد عن الشر " )أي 

( فحسده الشيطا  وطلب من هللا أ  يم نه منه ومن كل ماله فسمح له بذلك لعلمه تعالي  8
 و  مثاال وأنموذجا لمن يأتي بعده كما يقول الكتاب : " قد سمعتم  بصبر أيوب وأنه سي

( في يوم واحد فقد أيوب بنيه وبناته ومواشيه  11:   5بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب " )يع 
وجميع ماله ، وليس ذلك فقط بل ضربه أيضا العدو في جسده بالجذام من رأسه إلى قدميه  

يتذمر قط وال جدف على خالقه . وهذا كل ما قاله " ليته   وكا  في ذلك جميعه شاكرا هللا ولم
( وقال عن فقده أوالده : " الرب أعطي والرب أخذ 3: 3هلك اليوم الذي ولدت فيه " )أي 

و   21:  1فلي ن اسم الرب مباركا في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب هلل جهالة " )آي 
22  . ) 

 بركة صالته تكو  معنا . آمين 
 ديس تادرس تلميذ باخوميوس أب الشركة نياحة الق

في مثل هذا اليوم تنيح القديس تادرس تلميذ القديس باخوميوس أب الشركة الروحانية وقد  
ترهب هذا القديس منذ حداثته عند األب باخوميوس وأظهر نس ا عظيما وجهادا كامال 

تنيح األنبا  وطاعة زائدة ولهذا أحبه القديس باخوميوس وأناط به وعظ األخوة ، ولما
باخوميوس تولى القديس تادرس تدبير الشركة بعده فكا  المثال الصالح في الحلم والوداعة  

 ولما أكمل سعيه وتمم خدمته مضى إلى الرب الذي أحبه ، صالته تكو  معنا . آمين
 نياحة أنبا باخوم أب الشركة  بشنس 14

س األنبا باخوميوس أب م ( تنيح األب القدي348ش ) 64في مثل هذا اليوم من سنة  
الشركة الروحانية . ولد هذا األب في طيبة ) األقصر ( من والدين وثنيين أجبراه على عبادة 

األصنام فهزأ بهذه العبادة ثم ترهب عند القديس بالمو  وم ث تحت طاعته عدة سنوات  
رهبانية  أتقن فيها أمور الرهبنة جيدا وبعد ذلك ظهر له مالك الرب وأمره أ  يؤسس شركة 

مقدسة فاجتمع عنده عدد وفير من الرهبا  فشيد لهم جملة أديرة وجعلهم تحت نظام واحد 
في شغل اليد وأوقات الطعام والصلوات وكا  هو أبا عليهم جميعا وجعل لكل دير رئيسا وكا  
يمر عليهم جميعا من أقصي أسوا  وأدفو ودوناسة إلى آخر الصعيد من الجهة البحرية ولم  

مح ألحد من أوالده أ  يصير قسا حتى ال يتزاحموا على الكهنوت وتضيع الغاية ي ن يس
المقصودة من العبادة والبعد عن العالم وكا  يدعو لكل دير كاهنا علمانيا يقدس به ولما أراد 
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البابا أثناسيوس أ  يرسمه قسا هرب منه . فقال ألوالده : قولوا ألبي م الذي بني بيته على  
  تتزعزع وهرب من المجد الباطل " طوباك وطوبي ألوالدك " .  الصخرة التي ال

وقد اشتهي مرة أ  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 بعده وتنيح بسالم  
 ا . آمين صالته تكو  معن

 إستشهاد القديس أبيماخس الفرمي 
في مثل هذا اليوم إستشهد القديس أبيمأخس . وقد ولد هذا القديس بالفرما وكا  حائكا مع 
رفيقيه تادرس وكلليني س ، فلما سمع بقدوم يوالميس والي مصر لتعذيب المسيحيين وعظ 

روج القريبة من دميرة ، فوجد رفيقيه مبينا لهما بطال  هذا العالم ثم ودعهم وخرج إلى الب 
الوالي يعذب امرأة ثم بعد أ  عذبها ألقاها في أتو  النار فصار لها مثل الندي البارد 

 فأخرجها وقطع رأسها . 
فلما رأى ذلك تقدم من الوالي واعترف بالسيد المسيح له المجد فعذبه كثيرا ، وكا  وقتئذ  

عمره سبعا وعشرين سنة . ثم أمر بعصره بالمعصرة فخرجت من جسده نقطة دم وقعت على  
عيني طفلة عمياء فأبصرت لوقتها فأمن أهلها بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة فغضب  

ه ثم قطع رأسه فامتثل السياف لآلمر ولكن قوته خارت فلم يقدر على رفع  الوالي وأمر بصلب 
سيفه فجاء آخر فحدث له كاألول . وه ذا إلى أربعة عشر سيافا ولما لم يفلحوا في قطع  

 رأسه طوقوا رقبته بحبل وسحبوه حتى أسلم روحه بيد الرب ونال إكليل الشهادة . 
وحمل أحد الجند الجسد لطرحه بعيدا وكا  هذا الجندي أصما فلما لمس جسده انفتحت أذناه 

 فسمع للحال . وأتي قوم من مدينة ادكو وأخذوا الجسد وقد ظهرت منه آيات كثيرة . 
وحضر أهل الدميرتين ليعزوا أهل الشهيد ولما رأوا اآليات الباهرة التي ظهرت منه ، فتعمدوا 

ف وسبعمائة وخمسين نفسا رجاال ونساء وصبيانا ثم حمله أهله إلى البرمو   وكا  عددهم أل
ب رامة عظيمة وقد كفنه والي البرمو  بأكفا  غالية الثمن من ماله الخاص وبنوا له كنيسة  

 على اسمه . 
 شفاعته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 

 نياحة القديس مرتيانوس  بشنس 21
تنيح القديس مرتيانوس وقد ولد هذا القديس في مدينة قيصرية فلسطين في مثل هذا اليوم 

وترهب منذ حداثته عند شيخ قديس في الجبل القريب من بلده الذي يسمي جبل السفينة .  
وقد أجهد نفسه بعبادات كثيرة . وأقام هناك ستا وستو  سنة فذاعت فضائله وسمعت به  
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له : " إلى متي تمجدونه وهو في برية ال ينظر  امرأة شريرة فقالت لبعض المتحدثين بفضائ
 وجه امرأة ؟ لو نظرني ألفسدت نس ه ونجست بتوليته " 

فنهروها على قولها هذا لما يعرفونه عن هذا القديس من الطهر والقداسة ولكنها راهنتهم  
على أ  تمضي إليه وتوقعه في الخطية ثم قامت في الحال ووضعت حليها ومالبسها الثمينة  

طورها في قطعة قماش وارتدت زيا زريا وسترت وجهها وذهبت إلى م ا  قريب من وع
موضع القديس وانتظرت حتى أمسى النهار . ثم تقدمت وقرعت بابه باكية متظاهرة بأنها 
ضلت الطريق وترغب المبيت عنده حتى الصباح فتحير القديس في أمرها فأما أ  يدعها 

تشتد عليه المحاربة بسببها وأخيرا فتح لها ومضى هو خارجا فتأكلها الوحوش أو يدخلها ف
 إلى م ا  آخر في القالية . 

أما هي فلبست ثيابها وتزينت بحليها وتطيبت وهجمت عليه تراوده عن نفسها . فعلم أنها 
مصيدة من الشيطا  نصبها له . فقال له : " تمهلي حتى أري الطريق . أل  بعض الناس  

نا من حين ألخر " وخرج فأضرم نارا وصار يلقي بنفسه فيها مرة لهم عادة أ  يأتوا إلى ه
بعد أخرى مخاطبا نفسه قائال : " ا  كنت ال تقدر أ  تحتمل أوجاع حريق نار ضعيفة فكيف  
أذ  يم نك أ  تحتمل نار الجحيم " قال هذا وسقط على األرض باكيا من شدة ألم النار التي 

جت إليه فرأته على تلك الحال . فخافت واضطربت أحرقت رجليه ,أصابعه . فلما أبطأ خر 
جميع حواسها ورجع إليها عقلها فنزعت عنها زينتها وخرت عند قدميه وسألته أ  يعينها  

على خالص نفسها . فبدأ يعظها ويعرفها زوال الدنيا وشهواتها . ثم أخذها إلى أحد ديارات 
والطهارة وأرضت الرب بقية حياتها  العذارى وأوصى األم بها . أما هي فقد عاشت في النسك 

 وبلغت درجة عالية من القداسة ونالت موهبة الشفاء وأبرأت مرضى كثيرين . 
أما القديس مرتينيانوس ، فخاف أ  يأتي إليه العدو بامرأة أخرى فمضى إلى جزيرة وسط  
د البحر وس ن هناك وأتفق مع بحار أ  يبيع له شغل يديه ويحضر له ما يقتات به ، وبع

مدة حدث أ  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 أ  يرهبنها فأجابها إلى رغبتها . ثم أعطاها ما عنده 

رسم نفسه بعالمة الصليب ، وطرح ذاته في البحر متعلقا بلوح الخشب الذي  من الخبز و 
تعلقت هي به وأسلم نفسه في يد القدير فصارت تتقاذفه األمواج حتى وصل إلى البر ولم  

يستقر في م ا  وأخذ يجول في البراري والقفار والمد  وقد ظل على هذه الحال مدة سنتين  
 ته . وأسلم الروح بيد الرب فكفنوه ودفنوه بإكرام . حتى وصل إلى الكنيسة وعرفه قضي

 أما المرأة التي بقيت في الجزيرة فا  البحار أخذ يتفقدها إلى أ  تنيحت فحمل جسدها 
 إلى بالده .  



 القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالث من شهر مسرى( 

 

 
844 

 صالته هذا البار تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 التذكار الشهري لوالدة اإلله القديسة مريم العذراء

هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة اإلله فى مثل 
 الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين .

 نياحة القديس سمعا  العمودى بشنس 29
م تنيح األب القديس سمعا  وقد ولد هذا القديس بأنطاكية   461في مثل هذا اليوم من سنة  

م من أب اسمه يوحنا وأم اسمها مرتا . وقد حدثت بسببه أمور كثيرة عجيبة .   392نة س
منها أنه قبل الحبل به جاء القديس يوحنا الصابغ إلى والدته في حلم وبشرها بمولده وأخبرها 
بما سي و  منه . فلما بلغ من العمر ست عشرة سنة مال فكره إلى الترهب فذهب إلى الجبل 

ة وحمل نير الرهبنة ودخل حياة النسك والعبادة ثم ظهر له المالك في النوم في  الذي بأنطاكي
عدة ليال وأرشده إلى سيرة الرهبنة التي للقديس باخوميوس . فسلك سلوكا يعلو على الطاقة 
البشرية حتى أنه انفرد في م ا  مرتفع من الجبل مثل العمود مدة خمس وأربعين سنة كا  

ئش وقد وضع هذا األب أقواال وعظية ونس ية نافعة وشرح من الكتب يقتات أثناءها بالحشا
 الكنسية فصوال كثيرة ثم تنيح بسالم . 

 صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما آمين
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة(

 حتفل به بالطقس الفرايحي . تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( وي
من برمهات تذكار    29فإذا وقع التاسع والعشرو  من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول  

 البشارة . 
أما فى شهرى طوبة وأمشير فال يعمل التذكار ألنهما يقعا  خارج فترة البشارة والحمل اإللهى  

 عن التجسد .  الى الميالد ، كما أنهما يرمزا  للناموس واالنبياء بالتتبؤ
 إستشهاد القديس أنبا موسى األسود بؤونه 24

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس العظيم األنبا موسى األسود صاحب السيرة العجيبة . هذا  
الذي اغتصب ملكوت السموات حقا كما قال اإلنجيل : " ملكوت هللا يغصب والغاصبو  

عبدا لقوم يعبدو  الشمس جبارا قويا ( كا  في حياته األولي 12:  11يختطفونه " )مت 
كثير اإلفراط في اآلكل وشرب الخمر يقتل ويسرق ويعمل الشر وال يستطيع أحد أ  يقف في  
وجهه او يعانده وكا  في أكثر أوقاته يتطلع إلى الشمس ويخاطبها قائال : " أيتها الشمس 

اعرفه عرفني ذاتك " فسمع   أ  كنت أنت اإلله فعرفيني " ثم يقول " وأنت أيها اإلله الذي ال
يوًما من يقول له : " أ  رهبا  وادي النطرو  يعرفو  هللا فاذهب إليهم وهم يعرفونك " فقام 
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لوقته وتقلد سيفه وأتي إلى البرية . فالتقي بالقديس إيسيذورس القس ، الذي لما رآه خاف 
تى به إلى القديس من منظره فطمأنه موسى قائال أنه إنما أتى إليهم ليعرفوه اإلله فأ

مقاريوس الكبير وهذا وعظه ولقنه األمانة وعمده وقبله راهبا وأس نه في البرية فاندفع  
القديس موسى في عبادات كثيرة تفوق عبادة كثيرين من القديسين وكا  الشيطا  يقاتله  
بما كا  فيه أوال من محبة اآلكل والشرب وغير ذلك فيخبر القديس إيسيذورس بذلك فكا  

عزيه ويعلمه كيف يعمل ليتغلب على حيل الشيطا  ويروي عنه أنه كا  إذا نام شيوخ الدير  ي
يمر بقالليهم ويأخذ جرارهم ويمَلها من الماء الذي كا  يحضره من بئر بعيدة عن الدير وبعد 

سنوات كثيرة في الجهاد حسده الشيطا  وضربه بقرحة في رجله أقعدته وطرحته مريضا . 
من حرب الشيطا  ازداد في نس ه وعبادته حتى صار جسده كخشبه محروقة   ولما علم أنها

فنظر الرب إلى صبره وأبرأه من علته وزالت عنه األوجاع وحلت عليه نعمة هللا ثم بعد زما   
اجتمع لديه خمسمائة أخ فصار أبا لهم وانتخبوه ليرسموه قسا . ولما حضر أمام البطريرك 

للشيوخ : " من ذا الذي أتى بهذا األسود إلى هنا . اطردوه "  لرسامته أراد أ  يجربه فقال 
فأطاع وخرج وهو يقول لنفسه : " حسنا عملوا بك يا اسود اللو  " غير أ  البطريرك عاد 

 فاستدعاه ورسمه ثم قال له : " يا موسى لقد صرت اآل  كلك أبيض " 
واتفق أ  مضى مع الشيوخ إلى القديس مقاريوس الكبير فقال القديس مقاريوس : " أني  
أري في م واحدا له إكليل الشهادة " فأجابه القديس موسى لعلي أنا هو ألنه م توب : من 

قتل بالسيف فبالسيف يقتل " ولما عاد إلى ديره لم يلبث طويال حتى هجم البربر على الدير .  
خوة الذين كانوا عنده :" من شاء منكم أ  يهرب فليهرب " فقالوا له : " وأنت فقال حينئذ لَل

يا أبانا لماذا ال تهرب ؟" فقال : " أنا أنتظر هذا اليوم منذ عدة سنوات " ودخل البربر فقتلوه  
وسبعة أخوة كانوا معه غير أ  أحد األخوة أختفي وراء حصير . فرأى مالك الرب وبيده إكليل 

 ينتظره فلم يلبث أ  خرج مسرعا إلى البربر فقتلوه أيضا . وهو واقف  
فتأملوا أيها األحباء قوة التوبة وما فعلت . فقد نقلت عبدا كافرا قاتال زانيا سارقا وصيرته أبا 
ومعلما ومعزيا وكاهنا وواضع قوانين للرهبا  ومذكورا على المذابح ويوجد جسد هذا القديس 

العذراء "البرموس" اآل  حيث يحتفل به .صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد بدير القديسة 
 دائًما . آمين 

 نياحة القديس إيسوذورس قس األسقيط
م ( تنيح القديس إيسوذورس قس  397للشهداء )  113في مثل هذا اليوم أيضا سنة 

ة القاللي . ثم  االسقيط . ترهب أوال في منطقة نتريا وصار كاهنا لخدمة المتوحدين في منطق 
جاء إلى القديس م اريوس الكبير في األسقيط وصار من أوائل تالميذه ورافقه في تأسيس 
مجمعه الرهباني وقد عرف بقس االسقيط النه هو الذي يصلي القداسات للرهبا  . اتصف 
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بفضائل كثيرة أهمها الحلم واالهتمام بخالص اآلخرين وكا  كل من يطرودنه بعد أ  يتعبوا  
إصالحه كا  يقبله ويحتضنه ويحتمله ويهتم به ويقومه بحلمه وصبره وقلبه المتسع  في 

بالحب . كما أنه كا  رجل صالة فكا  ال ي ف عن الصالة أثناء عمله اليدوي وكا  يقول  
 لنجتهد في الصالة فيهرب العدو ولنجتهد في التأمل في هللا فننتصر. 

ا حتى حينما تقدم به السن وقد أعطاه هللا وأما عن حبه الشديد للصالة فكا  يعمل كثير 
موهبة إخراج الشياطين بسبب حلمه الشديد وانتصاره على الغضب وقد سألوه مرة لماذا 

تخشاك الشياطين جدا أجاب ألني منذ أصبحت راهبا لم اسمح للغضب أ  يجوز حلقي إلى 
 أمين  فوق . ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسالم ، بركة صلواته فلتكن معنا

 نياحة القديس األنبا أفرام السريانى أبيب 15
م تنيح األب القديس األنبا أفرام السرياني . ولد في مدينة   379في مثل هذا اليوم من سنة  

نصيبين في أوائل الجيل الرابع من أبوين وثنيين في أيام الملك البار قسطنطين واتفق له أ  
وعظه وعلمه حقائق اإليما  المسيحي فأمن اجتمع بالقديس يعقوب مطرا  نصيبين الذي 

أفرأم 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  
أ  رأى عمودا من نور ممتدا من األرض إلى  وحدث في أحد األيام والقديس قائم في الصالة

السماء فلما تعجب من ذلك سمع صوتا يقول له : " هذا الذي رأيته هو القديس باسيليوس  
أسقف قيصرية " فاشتاق أ  يراه وذهب إلى قيصرية ودخل الكنيسة وقف في زاوية منها  

ك في قداسته فأراه فرأى القديس باسيليوس وهو مرتد بدلته الكهنوت موشاة بالذهب ، فش
الرب حمامة بيضاء حلت على رأسه ثم ألهم هللا القديس باسيليوس بوجود القديس أفرأم 
فاستدعاه باسمه فتعجب األنبا أفرأم كيف عرفه وسلما على بعضهما ثم رسمه القديس 
باسيليوس شماسا فزاد في نس ه وظهرت منه فضائل عظيمة تفوق الوصف . منها أ  

محتشمات استحت أ  تعترف للقديس باسيليوس مشافهة . فكتبت خطاياها  إحدى النساء ال
منذ صباها في قرطاس وأعطته القديس باسيليوس فلما تنأوله وعرف ما فيه صلى من 
أجلها فابيض القرطاس إال من خطية واحدة كانت عظيمة فب ت المرأة وتضرعت إليه أ  

: " اذهبي إلى البرية حيث القديس أفرأم يصلي عنها ليغفر لها هللا خطيتها هذه فقال لها 
وهو يصلي من أجلك " فذهبت اليه وأعلمته بذلك فقال لها :" أنا رجل غير أهل لهذه الدرجة  
فعودي إلى القديس باسيلوس ألنه رئيس كهنة وأسرعي قبل خروجه من هذا العالم " . ولما 
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ت وألقت القرطاس فوجدته  رجعت المرأة وجدته قد تنيح وهو محمول على رؤوس الكهنة فب 
 قد صار أبيض .  

وقد صنع القديس أفرأم آيات كثيرة و ، في أيامه ظهر ابن ديصا  وكا  كافرا فجادله هذا 
 األب حتى تغلب عليه وقد وضع مقاالت وميامر كثيرة جدا ، ولما أكمل جهاده انتقل إلى الرب 

 صالته تكو  معنا . آمين 
 وليطة إستشهاد القديس كرياكوس وأمه ي

في مثل هذا اليوم إستشهد القديس قرياقوس ويوليطة أمه . عندما كا  عمر قرياقوس ثالث  
سنوات ، بارحت أمه أيقونية موطنها ومعها ولدها إلى طرسوس هربا من الوالي الذي كا   
يعذب المسيحيين ولكنها وجدته هناك فسعوا بها لديه . فاستحضرها وعرض عليها عبادة 

له : " أ  قولك هذا ال يقبله طفل ابن ثالث سنوات " فقال لها : " نسأل طفلك األوثا  فقالت 
هذا " فانطق هللا الطفل وصاح قائال : " " أ  معبوداتك حجارة وأخشاب صنعة األيدي وليس 
اله إال سيدي يسوع المسيح " فاندهش الحاضرو  وافتضح الوالي ولذلك عذبه عذابا يفوق  

ع كثيرة وكا  الرب يقيمهما سالمين وشاهد ذلك أناس كثيرو   سنه وعذب أمه أيضا بأنوا
فآمنوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة . ونالوا إكليل الشهادة . وأخيرا أمر الوالي بقطع  

 رأسيهما وناال إكليل الحياة . صالته تكو  معنا . آمين 
 إستشهاد القديس الجليل أنبا هرسيوس بصول 

 شهد القديس الجليل أنبا هرسيوس بصول .  في مثل هذا اليوم إست
 شفاعته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين 

 
ل خطواتي، وجعل فى فمي تسيييييبيحًاجديدًا،  " -(:3:  39مزمور العشيييييية )مز فأقام على صيييييخرة رجلي، وسيييييه 
 " وسبحًاإللهنا. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
جعل  جذ ده صددد ق ط ي ًا  =  سييهل خطواتي ا اني  ل، ه ا طرا ي   وصددد    اطرسدددلح  = فأقام على الصييخرة رجليًّ 

 فاحه  ظذا ف  تس لاه = في فمي تسبيحاً 
 

  -(:25-22:7متإنجيل العشية )
كثيرو  سيقولو  لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبانا و باسمك اخرجنا شياطين و  -22 "

 باسمك صنعنا قوات كثيرة.
 فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي االثم.   -23 
 الصخر.فكل من يسمع اقوالي هذه و يعمل بها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على   -24 
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فنزل المطر و جاءت االنهار و هبت الرياح و وقعت على ذلك البيت فلم يسيقط النه كا  مؤسيسيا على   -25 
 " الصخر

 إي  ل اط  ل :
كلف يضدع قج وي  ف  اطرسدلح  = كل من يسيمع أقوالي هذه ويعمل بها أشيبهه برجل عاقل بني بيته على الصيخر

المطر واألنهار  اطصددددددد اة؟ هت/    اطوصددددددد     و/ذ ا طا يذتز م  ث اطت  قب واطت دددددددكلك اطل ان يء اه  ع و اط  ا     
 وهؤال  اطم  سون ه/وا ه وتذم علس اطص ا فإحترلوا مال ً   ء اة . والرياح

 
يرتفع قرنه، حينئٍذ بالوحي تكملت مع بنيك،  حقي ورحمتي معه، وبإسييييمى   "  -:(13,16:  88مز)مزمور باكر 

 " وقلت إني وضعت عونًاعلى القوى. هلليلويا
  ز وق ب كا:

وبإسيييييمي يرتفع  هم سدددددددل وا ف  حم  وطذم قحرت  ت دددددددرلذم  =  حقي ورحمتي معههللا يا  جذ د ء  سدددددددله ويمول  
، وي رل اط   ئب وي ظره اط/ ر  هللا  مول ميه بإسدره مي بم قته يات ع شدأن ه ا اطم  ج وي ور اط دل ط ا=  قرنه

اطاوح  مود اطم  سدددددددددددد ا طلكرلوا هم م ضددددددددددددً  ت    هم ومه/  هم اطاوح  ا  واطوح   =  حينئذ تكملت بالوحي مع بنيك
هللا   ا  عويً   =  وقلت إني وضيعت عونًا على القوى م ضددً  هو   ث هللا ف   ت به اطرم ر اط ي  كرل موالد هللا  

 (19:10 ي واط م قب مي إهللج اطموي )طوءوالده من ي وسوا اطال
 

 -(:30-23:13لوإنجيل باكر )
 فقال له واحد يا سيد اقليل هم الذين يخلصو  فقال لهم.  -23 " 
 اجتهدوا ا  تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ا  كثيرين سيطلبو  ا  يدخلوا و ال يقدرو .  -24 
ق الباب و ابتداتم تقفو  خارجا و تقرعو  الباب قائلين يا رب من بعدما ي و  رب البيت قد قام و اغل  -25 

 يا رب افتح لنا يجيب و يقول لكم ال اعرفكم من اين انتم.
 حينئذ تبتدئو  تقولو  اكلنا قدامك و شربنا و علمت في شوارعنا. -26 
 فيقول اقول لكم ال اعرفكم من اين انتم تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم.  -27 
هناك ي و  الب اء و صرير االسنا  متى رايتم ابراهيم و اسحق و يعقوب و جميع االنبياء في ملكوت    -28 

 هللا و انتم مطروحو  خارجا.
 يتكئو  في ملكوت هللا.  و ياتو  من المشارق و من المغارب و من الشمال و الجنوب و  -29 
 " و هوذا اخرو  ي ونو  اولين و اولو  ي ونو  اخرين -30 

 إي  ل ب كا
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و ل  ا دخل  ا اطب ب اطض ق  ". إجتهدوا أ  تدخلوا من الباب الضيقهؤال  اطم  سون ي  وا وصل  اطرسلح ه/  ال
ل  ا اطب ب اطضددد ق سدددلكون  كل  ا دخ.  المشييارق والمغارب ومن الشييمال والجنوب يتكئو  في ملكوت هللا ا  

 طه  ك فأة ف   ل وي هللا 
 -(:8-1:3كو1البولس )

 و انا ايها االخوة لم استطع ا  اكلم م كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح.  -1 " 
 سقيتكم لبنا ال طعاما النكم لم تكونوا بعد تستطيعو  بل اال  ايضا ال تستطيعو . -2 
 النكم بعد جسديو  فانه اذ في م حسد و خصام و انشقاق الستم جسديين و تسلكو  بحسب البشر.  -3 
 النه متى قال واحد انا لبولس و اخر انا البلوس افلستم جسديين.  -4 
 ابلوس بل خادما  امنتم بواسطتهما و كما اعطى الرب لكل واحد.فمن هو بولس و من هو  -5 
 انا غرست و ابلوس سقى لكن هللا كا  ينمي.  -6 
 اذا ليس الغارس شيئا و ال الساقي بل هللا الذي ينمي. -7 
 " و الغارس و الساقي هما واحد و لكن كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه -8 

 اط وطج:
ف  ا   اطاايق اطاوح  هو  اب   .  أل  في م حسيييد وخصيييام طر ذا؟لم أسيييتطع أ  أكلم م كروحيين بل كجسيييديين 

 .ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبهاآلخايا  وي/تذ  اط وطج بمول اطاسول 
  -(:11-1:1بط2الكاثولي و  )

سمعا  بطرس عبد يسوع المسيح و رسوله الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا و   -1 "
 المخلص يسوع المسيح.

 لتكثر لكم النعمة و السالم بمعرفة هللا و يسوع ربنا. -2 
 كما ا  قدرته االلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة و التقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد و الفضيلة. -3 
اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى و الثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة االلهية هاربين من   -4 

 الفساد الذي في العالم بالشهوة. 
 و  كل اجتهاد قدموا في ايمانكم فضيلة و في الفضيلة معرفة.و لهذا عينه و انتم باذل -5 
 و في المعرفة تعففا و في التعفف صبرا و في الصبر تقوى. -6 
 و في التقوى مودة اخوية و في المودة االخوية محبة.  -7 
 ح. ال  هذه اذا كانت في م و كثرت تصيركم ال متكاسلين و ال غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسي -8 
 ال  الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة. -9 
لذلك باالكثر اجتهدوا ايها االخوة ا  تجعلوا دعوتكم و اختياركم ثابتين النكم اذا فعلتم ذلك لن تزلوا   -10 

 ابدا.
 " البديالنه ه ذا يقدم لكم بسعة دخول الى ملكوت ربنا و مخلصنا يسوع المسيح ا  -11 
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 اط   وطلكون:
و  ذا . أل  كل شييييئ قد صييييار لنا بقوة الهوته للحياة والتقوى هل اطسددددددلوك هتمو  صدددددد ب؟ انج ب  ال    طر ذا؟ 

األمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيييروا بها شييركاء الطبيعة  اط ي ي فع اطم  سددد ا ط ل ه ا اط ذ د؟ 
 .تجعلوا دعوتكم وإختياركم ثابتين باألعمال الصالحة م ي عوي  اطاسول من . اإللهية

 
 -(:29-13:15أعاإلبركسيس )

 و بعدما س تا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13 " 
 سمعا  قد اخبر كيف افتقد هللا اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه.  -14 
 النبياء كما هو م توب. و هذا توافقه اقوال ا   -15 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.  -16 
لكي يطلب الباقو  من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا   -17 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله.   -18 
 لذلك انا ارى ا  ال يثقل على الراجعين الى هللا من االمم.  -19 
 و المخنوق و الدم. بل يرسل اليهم ا  يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا  -20 
 ال  موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من ي رز به اذ يقرا في المجامع كل سبت.   -21 
حينئذ راى الرسل و المشايخ مع كل الكنيسة ا  يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما الى انطاكية مع   -22 

 وة. بولس و برنابا يهوذا الملقب برسابا و سيال رجلين متقدمين في االخ
و كتبوا بايديهم ه ذا الرسل و المشايخ و االخوة يهدو  سالما الى االخوة الذين من االمم في انطاكية    -23 

 و سورية و كيلي ية. 
اذ قد سمعنا ا  اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقلبين انفس م و قائلين ا  تختتنوا و   -24 

 تحفظوا الناموس الذين نحن لم نامرهم.
 راينا و قد صرنا بنفس واحدة ا  نختار رجلين و نرسلهما الي م مع حبيبينا برنابا و بولس. -25 
 رجلين قد بذال انفسهما الجل اسم ربنا يسوع المسيح. -26 
 فقد ارسلنا يهوذا و سيال و هما يخبرانكم بنفس االمور شفاها.  -27 
  اكثر غير هذه االشياء الواجبة.النه قد راى الروح القدس و نحن ا  ال نضع علي م ثقال  -28 
ا  تمتنعوا عميا ذبح لالصييييييييينيام و عن اليدم و المخنوق و الزنى التي ا  حفظتم انفسييييييييي م منهيا فنعما    -29 

 " تفعلو  كونوا معافين
 انها سلج:
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إفتقد هللا أواًل األمم ء ل اطاب ف  إي  ل ب كا ميه السلأتون  ا اطر  قق واطرغ قب  ال وه/  يسرع تأك   ه ا اط  ث 
و ل    هو  الوب  ا اط يا دع هم   ليأخذ منهم شعبًا على إسمه.. جميع األمم الذين ُدعي إسمي عليهم

وه  ء  قمي/  ء  س ا جب هاة متوا  ا  ل  ك ن ف    يمتنعوا عن الزنا وذبائح األصنام..اطاب من  عل وا ب طتمو  
اء م حبً  ف  اطرسلح   
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               اليوم الثالث عشر من شهر مسرى 
 عيد التجلي المقدس لمخلصنا يسوع المسيح

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (6,5: 98مز)
 (36-28:9)لو
 (31-29: 103مز)

 (9-1:17)مت
 (23-1:1)كو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (21-12:1بط2)
 (1:8-44:7)أع

 (5,1: 86مز)
 (13-2:9)مر

 
 -(:13-2:9مرإنجيل القداس )

و بعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس و يعقوب و يوحنا و صعد بهم الى جبل عال منفردين وحدهم و   -2 " 
 تغيرت هيئته قدامهم. 

 و صارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج ال يقدر قصار على االرض ا  يبيض مثل ذلك.  -3 
 و ظهر لهم ايليا مع موسى و كانا يتكلما  مع يسوع. -4 
فجعل بطرس يقول ليسوع يا سيدي جيد ا  نكو  ههنا فلنصنع ثالث مظال لك واحدة و لموسى واحدة  -5 

 و اليليا واحدة.
 م ما يتكلم به اذ كانوا مرتعبين. النه لم ي ن يعل -6 
 و كانت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا.  -7 
 فنظروا حولهم بغتة و لم يروا احدا غير يسوع وحده معهم.  -8 
  من و فيما هم نازلو  من الجبل اوصاهم ا  ال يحدثوا احد بما ابصروا اال متى قام ابن االنسا -9 

 االموات. 
 فحفظوا الكلمة النفسهم يتساءلو  ما هو القيام من االموات.   -10 
 فسالوه قائلين لماذا يقول الكتبة ا  ايليا ينبغي ا  ياتي اوال.   -11 
فاجاب و قال لهم ا  ايليا ياتي اوال و يرد كل شيء و كيف هو م توب عن ابن االنسا  ا  يتالم كثيرا   -12 

 و يرذل. 
 " اقول لكم ا  ايليا ايضا قد اتى و عملوا به كل ما ارادوا كما هو م توب عنهلكن  -13 

 مي ج ل اطم ار واط  ل  و/ كا:
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 عا ءص  اطت ل   ر  وقدي ف  اطء ث مي ج ل ) تس و اءج وطوء (
 

أسيييياسيييياته على الجبال المقدسيييية، يحب الرب أبواب صييييهيو ، األم  "  -(:5,1:  86مزمور إنجيل القداس )مز
 "  صهيو  تقول إ  إنسانًاوإنساٌ  صار فيها، هو العلى الذي أسسها إلى األبد. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
ه  مسد سد ي اطذلكل، وهو  ؤسدج علس جب ل مي سدر وي و  ه  واطرمصدود ه/   =  أسياسياته على الجبال المقدسية

( وءيذ  جب ل  20:2زاوي  )محاط /لسدددددد  اطرؤسددددددسدددددد  علس اطاسددددددل واءي ل   )مي ت  طلرذم( واطرسددددددلح ي سدددددده ح ا اط
 م سددددد ، ف طم اسددددد  معا  ءوة طل /    واط /لسددددد   ؤسدددددسددددد  علس اطرسدددددلح )ج ل ه   اطاب( اطء ه  ف  قمر اط ب ل  

 )اطاسل واءي ل  (  وط طك ف ط /لس  طا تسمط مه ًا 
واطتسددددددددد هلح  صدددددددددذ ون ف  اط ذ  اطم  م اطت  مح ذ  اطاب، ه ا   ن ءن ف ذ  اطذلكل =  يحب الرب أبواب صييييييهيو  

واءهواب ه  اطت  ي خل  /ذ  اطرؤ /ون طلعب دة  و/ ط/سددددددب  طل ذ  اط  ي ، ف طرسددددددلح محب  /لسددددددته وت سدددددد  ءجلذ   
 وص قي اءهواب اطت  ي خل  /ذ  اطرؤ /ون ه  ان ر ن واطر رود   واطتو/  

جل اط /لسددد  اطت   ا ذ    اطرسدددلح اطرت ل  اط وث هو إيسددد ن حمً  ط /ه   ن ء  مخلس ذاته  ا م=  إنسييا  صييار فيها
 .هو العلي الذي أسسها إلى األبدط ا اط وث ت لس طلظذا  ا هو  

 
 مسرى  13  -السنكسار:

 طقس فرايحى  - عيد التجلى المجيد"  
في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تجلى ربنا ومخلصنا يسوع المسيح على طور طابور وكا  معه في ذاك 

الوقت تالميذه بطرس و يعقوب و يوحنا وهم الذين عناهم بقوله : " ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو   
ده هذا . فانه بعد ستة أيام ( وقد أكمل وع 28:  16الموت حتى يروا ابن اإلنسا  أتيا في ملكوته " )مت  

من قوله هذا أخذ التالميذ الثالثة وصعد بهم على جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه  
كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور وإذ موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلما  معه . وقد قصد المسيح بذلك 

اله إيليا ومنزله من السموات . وفي قول بطرس : أ  شئت أ  يعلمنا بأنه رب موسى ومقيمه من األموات و 
نقيم هنا ونصنع ثالث مظال ضعف وأدب . أما الضعف فلتفكيره أ  الرب في حاجة إلى ما يستره من الشمس 

. وأما األدب فَلنه لم يطلب لنفسه ولمن معه من التالميذ ما طلبه للمسيح وموسى وإيليا . وال تعجب من  
ذ فانهم لم ي ونوا قد أكملوا بعد . ولما قال هذا أتت سحابة وظللتهم ، ليرى بطرس أنه غير  نقص علم التالمي

محتاج إلى مظال مصنوعة باأليدي . وأتاهم صوت ليثبت في نفس التالميذ ألوهيته قائال : " هذا هو ابني  
 الحبيب الذي به سررت . له اسمعوا "  

مسهم يسوع بيده المباركة وقال لهم : قوموا وال تخافوا . ولما سمع التالميذ ذلك سقطوا على وجوههم فل
 (  8 - 1:  17فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إال يسوع وحده )مت 
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 " له المجد دائًما إلى األبد . أمين
 عيد التجلي لمخلصنا يسوع المسيح.

  برمهات(21وتقرأ هذه القراءات أيضًا في يوم )
اطرسددددلح  ع ت    ه إطس ه   ع/ل  ح ث   ن ط  نق اط ي مء  ه اطاب  ا اء واي مح  وهو يوث دخول ق//   سددددًو  

اطرت ئ ا   ه  و  ي   ا   مخته ت  ث اطا ضددددايا و ايم ت ها ء    اطرسددددلح ب طا ب وترسدددداذر  ب دددد ا قمسددددذ    
 وء ل الإيذ  ط وث ت   /  ء  ح ظتهال

 
 السنكسار اليوم

 ه القديسة مريم العذراءالتذكار الشهري لوالدة اإلل برمهات 21
فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة الب ر البتول الذكية مرتمريم والدة  

 اإلله الكلمة أم الرحمة ، الحنونة شفاعتها تكو  معنا . آمين . 
 دخول المخلص بيت عنيا

فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار حضور ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مع تالميذه الى  
بيت عنيا القريبة من أورشليم ، حيث كا  لعازر الذي أقامه من بين األموات أحد المتكئين  

معه كانت مرثا أخته تخدم الجمع الحاضر ، و مريم تدهن قدمي المسيح بالطيب ، 
 دحها الرب . . وأشار عن موته بقوله  وتمسحهما بشعرها ، فم

 (7:   12يو   1) أنها ليوم تكفيني قد حفظته " )
 تشاور عظماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه الرب

في مثل هذا اليوم تشاور عظماء الكهنة على قتل لعازر الصديق الذي أقامه المسيح من  
آمنوا بربنا يسوع المسيح . الذي له المجد  بسبب عظم هذه اآلية  -األموات ، أل  الكثيرين 

 دائًما . آمين 
 إستشهاد القديسين ثاؤدورس وتيموثاوس

في مثل هذا اليوم إستشهد القديسين تاؤدورس وتيموثاوس . صلواتهم تكو  معنا ، ولربنا 
 المجد دائًما . آمين . 

 
وصييييموئيل بين الذين يدعو  باسييييمه، كانوا موسييييى وهارو  بين كهنته،   "  -(:6,5:  98مزمور العشييييية )مز

 " يدعو  الرب، وهو يستجيب لهم، بعامود الغمام كا  ي لمهم. هلليلويا
  ز وق اط  ل :
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ه ا طت ايم  وسدددس اط ي ظذا  ع اطاب علس ج ل اطت ل   ع إيلل   وف  اط ذ  اطم  م  =  موسييى وهرو  في كهنته
( وقوسددددددد    5:33ك ن اطاوح اطم ر  ال علس اطرلوك وقوسددددددد   اط ذ/  واءي ل    واطرلوك ه/   رءلذم  وسدددددددس )تث 

مود الغمام كا  صييييموئيل في الذين يدعو  بإسييييمه كانوا يدعو  الرب. بعااط ذ/   رءلذم هاون واءي ل    رءلذم  
ع  ود اطغر ث   ن عرله قل دة اط ددددددددددددد ب  ف  ن هؤال   صدددددددددددددلون وع  ود اطغر ث  موده وط ا ب   دخوطذم =  ي لمهم

مقض اطرل  د    ع د ه/ ك ع  ود غر ث،   ن اطاوح اطم ر ياش هم وهم ياش ون اط  ب، و أن ع  ود اطغر ث ف  
 ي  اط ي حل فله اطرسدلح وسدط شدعبه، وسدكا اطاوح اطم ر ف  اط اي  هو ق ز طقل دة اطاوح اطم ر  وف  اط ذ  اط 

كل اطرؤ / ا اطر ر يا هواسدددددا  سدددددا اطر اون، صددددد ق اطاوح اطم ر  مود اط /لسددددد ، حتس مطلق علس سددددد ا معر ل  
 اطاسل س ا معر ل اطاوح اطم ر  ويا  ه/  سا ب  ظللتذم ف  إي  ل اط  ل  وه ا    ا إطس ع  ود اطغر ث 

 
 -(:36-28:9لوإنجيل العشية )

 و بعد هذا الكالم بنحو ثمانية ايام اخذ بطرس و يوحنا و يعقوب و صعد الى جبل ليصلي.  -28 " 
 و فيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة و لباسه مبيضا المعا.  -29 
 و اذا رجال  يتكلما  معه و هما موسى و ايليا.   -30 
 كا  عتيدا ا  ي مله في اورشليم.اللذا  ظهرا بمجد و تكلما عن خروجه الذي  -31 
 و اما بطرس و اللذا  معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم فلما استيقظوا راوا مجده و الرجلين الواقفين معه.   -32 
و فيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ا  نكو  ههنا فلنصنع ثالثة مظال لك واحدة و    -33 

 و ال يعلم ما يقول. لموسى واحدة و اليليا واحدة و ه
 و فيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابة.  -34 
 و صار صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب له اسمعوا.  -35 
و لما كا  الصيييييوت وجد يسيييييوع وحده و اما هم فسييييي توا و لم يخبروا احدا في تلك االيام بشييييييء مما    -36 

 " ابصروه
 مي ج ل اطم ار واط  ل  و/ كا:

 عا ءص  اطت ل   ر  وقدي ف  اطء ث مي ج ل ) تس و اءج وطوء (
 

فلي ن مجييد الرب إلى األبييد، يفرح الرب بجميع أعمييالييه، الييذي ينظر    "  -:(31-29:  103مز)مزمور بيياكر  
 "  األرض فيجعلها ترتعد، الذي يمس الجبال فتدخن. هلليلويا

  ز وق ب كا:
   قمي/ ه ف  ج ل اطت ل  يصددددددل  ط/ااه  ل/  وإطس . فلي ن مجد الرب إلى األبدف  اطت ل  ظذا     اطاب  سددددددًو   

يفرح الرب بجميع أعماله الذي ينظر  اءه   وطت ضدددع طه  ل اط ددد وب و ل اط/ ر، وطل اح اطاب هذ ا اط ضدددًو   
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خ طق اطسددددددددددددددر   واءقض وط /ه مخلس ذاته  اطاب إطذ/  جب ق،= الذي يمس الجبيال فتيدخن.  األرض فيجعلهيا ترتعيد
 مخ ًا صوقة ع    واط وث يا  طرا   ا عظرته ف  يوث اطت ل  

 
  -(:9-1:17متإنجيل باكر )

 و بعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس و يعقوب و يوحنا اخاه و صعد بهم الى جبل عال منفردين.  -1 "
 يابه بيضاء كالنور.و تغيرت هيئته قدامهم و اضاء وجهه كالشمس و صارت ث -2 
 و اذا موسى و ايليا قد ظهرا لهم يتكلما  معه.  -3 
فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد ا  نكو  ههنا فا  شئت نصنع هنا ثالث مظال لك واحدة و   -4 

 لموسى واحدة و اليليا واحدة.
و فيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم و صوت من السحابة قائال هذا هو ابني الحبيب الذي به   -5 

 سررت له اسمعوا. 
 جوههم و خافوا جدا. و لما سمع التالميذ سقطوا على و  -6 
 فجاء يسوع و لمسهم و قال قوموا و ال تخافوا. -7 
 فرفعوا اعينهم و لم يروا احدا اال يسوع وحده.  -8 
و فيما هم نازلو  من الجبل اوصييييياهم يسيييييوع قائال ال تعلموا احدا بما رايتم حتى يقوم ابن االنسيييييا  من    -9 

 " االموات
 مي ج ل اطم ار واط  ل  و/ كا:

 ءص  اطت ل   ر  وقدي ف  اطء ث مي ج ل ) تس و اءج وطوء (عا 
 

 -(:23-1:1كوالبولس )
 بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة هللا و تيموثاوس االخ.  -1 " 
الى القديسين في كولوسي و االخوة المؤمنين في المسيح نعمة لكم و سالم من هللا ابينا و الرب يسوع   -2 

 المسيح.
 ا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين الجلكم.نش ر هللا و اب -3 
 اذ سمعنا ايمانكم بالمسيح يسوع و محبتكم لجميع القديسين. -4 
 من اجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبال في كلمة حق االنجيل. -5 
سمعتم و عرفتم نعمة  الذي قد حضر الي م كما في كل العالم ايضا و هو مثمر كما في م ايضا منذ يوم  -6 

 هللا بالحقيقة. 
 كما تعلمتم ايضا من ابفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم امين للمسيح الجلكم. -7 
 الذي اخبرنا ايضا بمحبتكم في الروح.  -8 
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من اجل ذلك نحن ايضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين و طالبين الجلكم ا  تمتلئوا من معرفة مشيئته   -9 
 مة و فهم روحي.في كل ح  

 لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضى مثمرين في كل عمل صالح و نامين في معرفة هللا.  -10 
 متقوين ب ل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر و طول اناة بفرح.   -11 
 شاكرين االب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور.  -12 
 الى ملكوت ابن محبته. الذي انقذنا من سلطا  الظلمة و نقلنا  -13 
 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفرا  الخطايا.  -14 
 الذي هو صورة هللا غير المنظور ب ر كل خليقة. -15 
فانه فيه خلق الكل ما في السماوات و ما على االرض ما يرى و ما ال يرى سواء كا  عروشا ام    -16 

 سيادات ام رياسات ام سالطين الكل به و له قد خلق. 
 الذي هو قبل كل شيء و فيه يقوم الكل. -17 
 و هو راس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة ب ر من االموات لكي ي و  هو متقدما في كل شيء.  -18 
 النه فيه سر ا  يحل كل الملء.   -19 
و ا  يصالح به الكل لنفسه عامال الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كا  ما على االرض ام ما في    -20 

 السماوات.
 يين و اعداء في الفكر في االعمال الشريرة قد صالح م اال . و انتم الذين كنتم قبال اجنب  -21 
 في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين و بال لوم و ال ش وى امامه.   -22 
ا  ثبتم على االيما  متاسييسييين و راسييخين و غير منتقلين عن رجاء االنجيل الذي سييمعتموه الم روز   -23 

 "  رت انا بولس خادما لهبه في كل الخليقة التي تحت السماء الذي ص
 اط وطج:

صييييورة هللا غير المنظور ب ر كل خليقة.. خالق المالئكة  ه/  ي اح  ا هو اطرسدددددددلح اط ي يت لس م   /  اط وث   
و  ذا ي/ ل م  ث عرل اطرسدلح    مثمرين في كل عمل صيالح..يتمو  ط/ ون    فيه يحل كل الملء. بحسيب قدرة مجده

 .في النور للدخول في نصيب ميراث القديسين شاكرين هللا اآلب الذي جعلنا كفاةوسلو /  ف  عرل ص طح؟ 
 

  -(:21-12:1بط2الكاثولي و  )
 لذلك ال اهمل ا  اذكركم دائما بهذه االمور و ا  كنتم عالمين و مثبتين في الحق الحاضر. -12 "
 حقا ما دمت في هذا المس ن ا  انهض م بالتذكرة. و لكني احسبه  -13 
 عالما ا  خلع مس ني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا.  -14 
 فاجتهد ايضا ا  تكونوا بعد خروجي تتذكرو  كل حين بهذه االمور.   -15 
 ا معاينين عظمته. الننا لم نتبع خرافات مصنعة اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح و مجيئه بل قد كن  -16 
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النه اخذ من هللا االب كرامة و مجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد االسنى هذا هو ابني الحبيب   -17 
 الذي انا سررت به.

 و نحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس.   -18 
ا ا  انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلو  حسن  -19 

 مظلم الى ا  ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوب م.
 عالمين هذا اوال ا  كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -20 
 " النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسا  بل تكلم اناس هللا القديسو  مسوقين من الروح القدس -21 

 اط   وطلكون:
 .كنا معاينين عظمته.. كنا معه على الجبل المقدس كلر/  اطم  ج باار عر  قآه يوث اطت ل   

 
 -(:1:8-44:7أعاإلبركسيس )

 (60-44:7أع)
و اما خيمة الشهادة فكانت مع ابائنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ا  يعملها على المثال   -44 " 

 الذي كا  قد راه. 
التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك االمم الذين طردهم هللا من وجه ابائنا الى   -45 

 ايام داود.
 الذي وجد نعمة امام هللا و التمس ا  يجد مس نا الله يعقوب.  -46 
 و لكن سليما  بنى له بيتا.   -47 
 لكن العلي ال يس ن في هياكل مصنوعات االيادي كما يقول النبي.  -48 
 السماء كرسي لي و االرض موطئ لقدمي اي بيت تبنو  لي يقول الرب و اي هو م ا  راحتي.  -49 
 صنعت هذه االشياء كلها. اليست يدي -50 
يا قساة الرقاب و غير المختونين بالقلوب و االذا  انتم دائما تقاومو  الروح القدس كما كا  اباؤكم   -51 

 كذلك انتم.
اي االنبياء لم يضطهده اباؤكم و قد قتلوا الذين سبقوا فانباوا بمجيء البار الذي انتم اال  صرتم  -52 

 مسلميه و قاتليه. 
 ين اخذتم الناموس بترتيب مالئكة و لم تحفظوه.الذ -53 
 فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم و صروا باسنانهم عليه.  -54 
و اما هو فشخص الى السماء و هو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد هللا و يسوع قائما عن يمين   -55 

 هللا.
 ن يمين هللا. فقال ها انا انظر السماوات مفتوحة و ابن االنسا  قائما ع  -56 
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 فصاحوا بصوت عظيم و سدوا اذانهم و هجموا عليه بنفس واحدة.  -57 
 و اخرجوه خارج المدينة و رجموه و الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول.   -58 
 فكانوا يرجمو  استفانوس و هو يدعو و يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي.  -59 
 "  خ بصوت عظيم يا رب ال تقم لهم هذه الخطية و اذ قال هذا رقد.ثم جثا على ركبتيه و صر  -60 
 (1:8أع)
و كا  شياول راضييا بقتله و حدث في ذلك اليوم اضيطهاد عظيم على الكنيسية التي في اورشيليم فتشيتت    -1 "

 "  الجميع في كور اليهودية و السامرة ما عدا الرسل
 انها سلج:

وهد ه  د ن يت لس ف ذد    د  هللا ف  ءد ر اءءد ار، ط ا  د ن هد ا غ ا  ائ  إال  طائلج    =أميا خيمية الشيييييييييهيادة
اطر     اط ذ/   وخلر  اط ددددذ دة ه ه ت دددد ا ط سدددد  اطرسددددلح اط ي          الهوته  ط ا اط وث ظذا جز   ا ه ا

مجد هللا ويسييوع قائمًا عن يمين   م يا  إسددا  يور ياي  . ولكن سييليما  بنى له بيتاً وي ج اط دد    ع اطذلكل   
.هللا
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             اليوم السابع عشر من شهر مسرى 
 شهادة القديس يعقوب من منجوج

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (19,18: 33مز)
 (22-16:1)مر

 (40,39: 36مز)
 (22-18:4)مت
 (19-1:1)غل

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (12-1:1)يع
 (21-12:15)أع

 (11: 96مز)
 (45-35:10)مر

 
 -(:45-35:10مرإنجيل القداس )

 و تقدم اليه يعقوب و يوحنا ابنا زبدي قائلين يا معلم نريد ا  تفعل لنا كل ما طلبنا.  -35 " 
 فقال لهما ماذا تريدا  ا  افعل لكما.   -36 
 فقاال له اعطنا ا  نجلس واحد عن يمينك و االخر عن يسارك في مجدك.   -37 
الكاس التي اشربها انا و ا  تصطبغا  فقال لهما يسوع لستما تعلما  ما تطلبا  اتستطيعا  ا  تشربا  -38 

 بالصبغة التي اصطبغ بها انا.
فقاال له نستطيع فقال لهما يسوع اما الكاس التي اشربها انا فتشربانها و بالصبغة التي اصطبغ بها    -39 

 انا تصطبغا . 
 و اما الجلوس عن يميني و عن يساري فليس لي ا  اعطيه اال للذين اعد لهم.  -40 
 ا سمع العشرة ابتداوا يغتاظو  من اجل يعقوب و يوحنا. و لم  -41 
فدعاهم يسوع و قال لهم انتم تعلمو  ا  الذين يحسبو  رؤساء االمم يسودونهم و ا  عظماءهم    -42 

 يتسلطو  عليهم.
 فال ي و  ه ذا في م بل من اراد ا  يصير في م عظيما ي و  لكم خادما.  -43 
  ي و  للجميع عبدا.و من اراد ا  يصير في م اوال  -44 
 "ال  ابن االنسا  ايضا لم يات ليخدم بل ليخدم و ليبذل نفسه فدية عن كثيرين -45 

 إي  ل اطم ار :
  موب ها ن/ ي ومخ ه يوح/  طلب  من   لسدددددددد  عا  ر ا ويسدددددددد ق  سددددددددًو ف   ل ه و   ه ظ/ً  ميه  لك مقضدددددددد   

الكأس التي  واطاب ء ل طذر  . نسيييتطيع ال دون فذم فم أتسيييتطيعا  أ  تشيييربا الكأس التي أشيييربهافسددددأطذر  اطاب  
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، اط رلع شددا/وا  ا  =  أشيربها أنا فتشيربانها فذ ا اط ددذ     موب وي موب ها ن/ ي ف  ه ه اطمصدد  هل اطاب  سددًو
=  فمن أراد أ  يصيير في م أواًل ي و  للجميع عبداً كأر اءطم  واطاب علم اط رلع من ال ي ود ي/ظا طر   مقضد  

صدددددل ب ط اي طت ددددد به  وه  ياا قمي/  ف  اطسددددد/ سددددد ق  لف من إها اطرلك تاك  ل ه طلسدددددت دددددذ   وتم إختل ق ه ا اط 
 اءسر   ه ا   موب ها ن/ ي واط ذ     موب 

 
 "نور قد زرع للصديق و فرح للمستقيمي القلب. " -(:11: 96مزمور إنجيل القداس )مز

  ز وق اطم ار:
اطرسلح مشاق ه/وقه علس هؤال  اط ذ ا ، ع ويذم إي تا  فأدق وا يوق اطرسلح ويوق    ه =  نور أشرق للصديقين

 فب عوا حل تذمث واطااع  ه/    ن  /وق مشاق طلم  ج   موب وء ده طل ذ دة 
سدددددر  اطم  سددددد ا اط اح  واطر /س ه/  من اط دددددذ ا  اط يا إي تا  ع ويذم علس اطرسدددددلح  =  فرح للمسيييتقيمين بقلبهم

 ك يوا   احون ب طاغم  ا آال ذم  فللم  س ا ه/  فاح وه/ ك فاح 
 

 مسرى  17  -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 هللا ورزقهما هللا ثالث بنات قبل هذا القديس فأدخالهن دير راهبات لتعلمن ويتربين في خوف هللا . 

يم الكنيسة ولما طلب أبوهن عودتهن لم يوافقنه وفضلن البقاء في الدير  فتعلمن وقرأ  الكتاب المقدس وتعال
وقدمن أنفسهن عرائس للمسيح فحز  الوالدا  كثيرا . غير أ  هللا تعالى عزاهما بهذا القديس . ففرح به فرحا 

ه أبوه مشرفا  عظيما ولما بلغ السادسة من عمره أرسله أبوه إلى أبسو ليتعلم القراءة والكتابة . ولما تعلم عين
على ماله . وكا  عند أبيه شيخ يرعى غنمه وكا  يتحلى ب ثير من الفضائل فكا  يعقوب يقتدي به . ولما  
أثار الشيطا  االضطهاد على المسيحيين سلم الراعي الغنم لوالد يعقوب ومضى ليستشهد فطلب يعقوب من  

جد الوالي في الصعيد يعذب القديس يسطس أبيه أ  يودع الراعي ثم يعود فسمح له بذلك . ولما مضى معه و 
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 تحز  على فراق والديك " ثم تقدم االثنا  

بالسيد المسيح فعذبهما كثيرا وقطع الوالي رأس الشيخ . أما القديس يعقوب فقد عذبه  أمام الوالي واعترفا 
عذابا أليما بالضرب بالسياط ثم وضع على صدره قطعة حديد سأخنة فرفع القديس عينيه واستغاث بالسيد  

. وعاد المسيح فأنقذه وشفاه من آالمه ثم عادوا ووضعوه في جوال وطرحوه في البحر فأصعده مالك الرب 
ووقف أمام الوالي الذي أرسله إلى الفرما وهناك عذبه الوالي بقطع لسانه وقلع عينيه وعصره بالمعصرة ثم 

مشط لحمه . فنزل سوريال مالك الرب وأنقذه . ولما حار الوالي في تعذيبه أمر بقطع رأسه مع شهيدين  
   آخرين يدعيا  إبراهيم و يوحنا من سمنود فنالوا إكليل الشهادة .
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 " صالتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 

  شهادة القديس يعقوب الجندي الذي من منجوج.
مهواه   ي  ء  سدددددددددد ا مدخلا ه/ تذا ديا طلااهب ي ط ت لرا وقفضددددددددددا  غ دقة اط يا ب   ذطك  وعزاهم هللا هذ ا اطم  ج  

  من  سدددددت دددددذ  فتاك اطغ/م طواط    موب وطلب و  ن اطم  ج  مت ي هااع  تاك مهوه اطغ/م ف  قع يته وفضدددددل اطااع
  موب  ا مهلدده من يودً اطااع   وطردد  ذهددب   دده وجدد  اطواط    دد ب إها اطرلددك يو دد قيور فمدد ل اطااع  طل موب  
ميظا إن هد ا اطد ي   د هويده هو إها  لدك وءد  تاك  دل   د  اط د طم  وتمد ث ان /د ن طلواط  وإعتافد  بد ن رد ن ف د هذرد   

تغ ث ب طس   اطرسلح فل فله، وق وه ف  اطباا فأخاجه   ك اطاب وع د ووءف م  ث اطواط  وع به  و  ن اطم  ج  س
 ب  ة  م ءاع قمسه 

 
قريب هو الرب من المنكسري القلوب و يخلص المنسحقي    -18 " -(:19,18: 33مزمور العشية )مز

 "  كثيرة هي باليا الصديق و من جميعها ينجيه الرب. -19الروح. 
  ز وق اط  ل :

اءحزان ه  ع اب ي اطواط  طلم  ج  و  ن   ك اطاب =  كثيرة هي أحزا  الصيييديقين. ومن جميعها ينجيهم الرب
  ددددددددفله  ا مال ه وي ود طلواط   اة مخا  و  ن ه ا سدددددددد ب ف  إ ر ن  ء ايا، فإصددددددددااق اط ددددددددذ   علس انعتااح  

 واطءم  ف  اءه    آ ا  ء اون  ب طرسلح هو  اانة ت  ب اآلخايا، م  ث ه ا اطاب طلرسلح
 

  -(:22-16:1مرإنجيل العشية )
و فيما هو يمشي عند بحر الجليل ابصر سمعا  و اندراوس اخاه يلقيا  شب ة في البحر فانهما كانا  -16 "

 صيادين.
 فقال لهما يسوع هلم ورائي فاجعلكما تصيرا  صيادي الناس.   -17 
 فللوقت تركا شباكهما و تبعاه.  -18 
 ثم اجتاز من هناك قليال فراى يعقوب بن زبدي و يوحنا اخاه و هما في السفينة يصلحا  الشباك.   -19 
 فدعاهما للوقت فتركا اباهما زبدي في السفينة مع االجرى و ذهبا وراءه.  -20 
 ثم دخلوا كفرناحوم و للوقت دخل المجمع في السبت و صار يعلم.   -21 
 "  فبهتوا من تعليمه النه كا  يعلمهم كمن له سلطا  و ليس كالكتبة -22 

 إي  ل اط  ل :
ر    ع ء  ج اط وث( تا   سدد  /  مهله وم واطه وتبع اطرسددلح  وء  سدد/     موب ها ن/ ي )إختل ق اط صددل طت دد به اءسدد

 اط وث تاك غ/م مهله وذهب طإلست ذ د وقا  اطرسلح 
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 اما خالص الصيييييديقين فمن قبل الرب حصييييينهم في زما  الضييييييق.  -39  "  -:(40,39:  36مز)مزمور باكر 
 " النهم احتموا بهو يعينهم الرب و ينجيهم ينقذهم من االشرار و يخلصهم  -40

  ز وق ب كا:
هللا   ن    ا هؤال  اط دددددذ ا  وي ددددد  ذم  ا  =  خالص الصييييديقين من قبل الرب وهو ناصييييرهم في زما  الضيييييق

 آال ذم ويظذا طذم   زيذم وي  هم ب ءه    
 

 -(:22-18:4متإنجيل باكر )
يقال له بطرس و اندراوس اخاه  و اذ كا  يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعا  الذي   -18 " 

 يلقيا  شب ة في البحر فانهما كانا صيادين.
 فقال لهما هلم ورائي فاجعلكما صيادي الناس.   -19 
 فللوقت تركا الشباك و تبعاه.  -20 
ثم اجتاز من هناك فراى اخوين اخرين يعقوب بن زبدي و يوحنا اخاه في السفينة مع زبدي ابيهما   -21 

 فدعاهما.يصلحا  شباكهما 
 " فللوقت تركا السفينة و اباهما و تبعاه -22 

 إي  ل ب كا:
 هو ي ج إي  ل اط  ل  

 -(:19-1:1غلالبولس )
 بولس رسول ال من الناس و ال بانسا  بل بيسوع المسيح و هللا االب الذي اقامه من االموات.  -1 " 
 و جميع االخوة الذين معي الى كنائس غالطية.  -2 
 نعمة لكم و سالم من هللا االب و من ربنا يسوع المسيح.  -3 
 الذي بذل نفسه الجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب ارادة هللا و ابينا.  -4 
 الذي له المجد الى ابد االبدين امين.  -5 
 ه ذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر. اني اتعجب انكم تنتقلو   -6 
 ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم و يريدو  ا  يحولوا انجيل المسيح. -7 
 و لكن ا  بشرناكم نحن او مالك من السماء بغير ما بشرناكم فلي ن اناثيما. -8 
 كما سبقنا فقلنا اقول اال  ايضا ا  كا  احد يبشركم في غير ما قبلتم فلي ن اناثيما. -9 
افاستعطف اال  الناس ام هللا ام اطلب ا  ارضي الناس فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا   -10 

 للمسيح.
 و اعرفكم ايها االخوة االنجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسا .  -11 
 الني لم اقبله من عند انسا  و ال علمته بل باعال  يسوع المسيح.  -12 
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 فانكم سمعتم بسيرتي قبال في الديانة اليهودية اني كنت اضطهد كنيسة هللا بافراط و اتلفها.  -13 
ودية على كثيرين من اترابي في جنسي اذ كنت اوفر غيرة في تقليدات  و كنت اتقدم في الديانة اليه   -14 

 ابائي.
 و لكن لما سر هللا الذي افرزني من بطن امي و دعاني بنعمته.  -15 
 ا  يعلن ابنه في البشر به بين االمم للوقت لم استشر لحما و دما.  -16 
 الى العربية ثم رجعت ايضا الى دمشق.و ال صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت   -17 
 ثم بعد ثالث سنين صعدت الى اورشليم التعرف ببطرس فم ثت عنده خمسة عشر يوما.   -18 
 "  و لكنني لم ار غيره من الرسل اال يعقوب اخا الرب -19 

 اط وطج:
إسدددددم   موب  واط وطج  له عا  وذطك طت ايم   ولكنني لم أر غيره إال  يعقوب أخا الربي/تذ  اط وطج بمول اطاسدددددول  

ضدداوقة اطءب ي علس ان ر ن ب ني  ل، وهؤال  اط ددذ ا    توا علس إ ر يذم حتس اط ث  هل من اط وطج ال  الب فمط  
 اطءب ي علس ان ر ن ب طرسلح، هل اطءب ي علس ان ر ن اطصالح دون تاايف 

 
 -(:12-1:1يعالكاثولي و  )

 المسيح يهدي السالم الى االثني عشر سبطا الذين في الشتات.يعقوب عبد هللا و الرب يسوع  -1 " 
 احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعو  في تجارب متنوعة.  -2 
 عالمين ا  امتحا  ايمانكم ينشئ صبرا.  -3 
 و اما الصبر فلي ن له عمل تام لكي تكونوا تامين و كاملين غير ناقصين في شيء.  -4 
 وزه ح مة فليطلب من هللا الذي يعطي الجميع بسخاء و ال يعير فسيعطى له. و انما ا  كا  احدكم تع -5 
 و لكن ليطلب بايما  غير مرتاب البتة ال  المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح و تدفعه.  -6 
 فال يظن ذلك االنسا  انه ينال شيئا من عند الرب. -7 
 رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه.  -8 
 و ليفتخر االخ المتضع بارتفاعه.  -9 
 و اما الغني فباتضاعه النه كزهر العشب يزول.  -10 
ال  الشمس اشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره و فني جمال منظره ه ذا يذبل الغني ايضا في    -11 

 طرقه. 
 " ه الرب للذين يحبونهطوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد ب -12 

 اط   وطلكون:
ه ه اط  ا   بإسددم   موب ه  طت ايم إسددم   موب فم  ج اط وث إسددره   موب  واطاسددول ه/  ي عو  =  يعقوب عبد هللا

طوبى للرجل طلصدددددد ا ف  اطت  قب طلكرل انيسدددددد ن وه ه ه  ف ئ ة اطت  قب  وي/تذ  اط   وطلكون بمول اطاسددددددول  
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وط طك  مول  .  ب للذين يحبونهصيييار مختارًا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الر   االذي يصيييبر في التجربة ألنه إذ
 [ ت/ طون إكل ل اطال ة 2[ ست رلوا   ]1طر ذا؟ ] كونوا في فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة؟

 
 - (:21-12:15أعاإلبركسيس )

فس ت الجمهور كله و كانوا يسمعو  برنابا و بولس يحدثا  بجميع ما صنع هللا من االيات و    -12 " 
 واسطتهم.العجائب في االمم ب 

 و بعدما س تا اجاب يعقوب قائال ايها الرجال االخوة اسمعوني.   -13
 سمعا  قد اخبر كيف افتقد هللا اوال االمم لياخذ منهم شعبا على اسمه.  -14 
 و هذا توافقه اقوال االنبياء كما هو م توب.   -15 
 سارجع بعد هذا و ابني ايضا خيمة داود الساقطة و ابني ايضا ردمها و اقيمها ثانية.  -16 
لكي يطلب الباقو  من الناس الرب و جميع االمم الذين دعي اسمي عليهم يقول الرب الصانع هذا   -17 

 كله.
 معلومة عند الرب منذ االزل جميع اعماله.   -18 
 الراجعين الى هللا من االمم. لذلك انا ارى ا  ال يثقل على  -19 
 بل يرسل اليهم ا  يمتنعوا عن نجاسات االصنام و الزنا و المخنوق و الدم.  -20 
 "   ال  موسى منذ اجيال قديمة له في كل مدينة من ي رز به اذ يقرا في المجامع كل سبت  -21 

 انها سلج:
ه/  م ضً  وقد إسم   موب  ت ايم طص حب اط وث   م يسرع عا ضاوقة اطتمو  وان ت/ ً عا اطزيس     از  

طلاصول علس اطال ة اءه    
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               اليوم الخامس والعشرو  من شهر مسرى 
 نياحة أنبا بيصاريو  الكبير 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (2-1: 41مز)
 (23-14: 25مت)
 (7,5: 33مز)

 (19-11:19)لو
 (9:4-20:3)في

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (12-9:5)يع
 (6:19-24:18)أع

 (4,2,1: 103مز)
 (44-32:12)لو

 
 -(:44-32:12لوإنجيل القداس )

 ال تخف ايها القطيع الصغير ال  اباكم قد سر ا  يعطي م الملكوت.   -32  " 
بيعوا ما لكم و اعطوا صدقة اعملوا لكم اكياسا ال تفنى و كنزا ال ينفد في السماوات حيث ال يقرب    -33 

 سارق و ال يبلي سوس. 
 النه حيث ي و  كنزكم هناك ي و  قلب م ايضا.  -34 
 سرج م موقدة. لتكن احقاؤكم ممنطقة و  -35 
 و انتم مثل اناس ينتظرو  سيدهم متى يرجع من العرس حتى اذا جاء و قرع يفتحو  له للوقت.   -36 
طوبى الولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق اقول لكم انه يتمنطق و يتكئهم و   -37 

 يتقدم و يخدمهم. 
 ع الثالث و وجدهم ه ذا فطوبى الولئك العبيد. و ا  اتى في الهزيع الثاني او اتى في الهزي  -38 
 و انما اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي ساعة ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب.   -39 
 فكونوا انتم اذا مستعدين النه في ساعة ال تظنو  ياتي ابن االنسا .  -40 
 ايضا.  فقال له بطرس يا رب النا تقول هذا المثل ام للجميع  -41 
 فقال الرب فمن هو الوكيل االمين الح يم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها.   -42 
 طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل ه ذا. -43 
 " بالحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -44 

 إي  ل اطم ار :
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رَّ أ  يعطي م الملكوت   اط افع ط ل ه ا اطزه ؟   وإسددددت  وا .  بيعوا ما لكم وأعطوا صيييدقةووصددددل  اطسدددد   . أباكم سيييُ
 .على جميع أموالهاطاب  يقيمهو ا    ل  لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرج م موقدة..طاه    ف   ل طاظ   

 
الرب يا رب الهي قد عظمت جدا مجدا و  باركي يا نفسي  -1 " -(:2,1, 4: 103مزمزمور إنجيل القداس )

الصانع مالئكته رياحا و خدامه نارا   -4الالبس النور كثوب الباسط السماوات كشقة.  -2جالال لبست. 
 "  .ملتهبة

  ز وق اطم ار:
أيها الرب لقد اطسدددددد    قلم اء  ا علس  ل م واطه، وه ا اطسدددددد   )اطرسددددددلح( اط ي سددددددلأت  وي  ني هو عظلم ج ًا  

 دًا. باإلعتراف وعظم الجالل به تسربلت. إشتملت بالنور مثل الثوب.عظمت ج
 

 مسرى  25   -السنكسار:
 نياحة القديس بيصاريو  الكبير" 

في مثل هذا اليوم تنيح األب العابد العظيم القديس بيصاريو  . ولد بمصر من أبوين مسيحيين . ولما كبر  
اشتاق إلى السيرة الرهبانية فقصد إلى األنبا أنطونيوس وم ث تحت تدبيره زمانا . ثم جاء إلى القديس  

قف متجردا خشنا وكا  يحمل  مقاريوس ، ولبث مدة تحت إرشاده وبعد ذلك هام في البرية ال يأوي تحت س
معه اإلنجيل ويطوف على قاللي الرهبا  باكيا فإذا سألوه عن سبب ب ائه ، يجيبهم : " لقدُ سلب مني غناي 

وهربت من الموت وسقطت من شرف الحسب إلى مذلته . " يعني بذلك عن الخسارة العظيمة التي لحقت  
صية األولى فكا  الذي ال يفطن إلى قوله يرثي له قائال الجنس البشري بسقوط األب األول آدم في مخالفة الو 

: " هللا يرد إليك ما سلب منك " . وقد ذكر عنه اآلباء آيات كثيرة منها أنه كا  سائرا مع تلميذيه يوحنا 
ودوالس على شاطئ البحر المالح ولما عطشا أخذ هذا القديس قليال من مائه وصلى عليه فصار عذبا  

، ومرة أتوا بمجنو  إلى برية اإلسقيط ليصلي عليه الشيوخ ولعلم الشيوخ بأ  القديس وشربوا منه جميعا 
بيصاريو  ال يحب المجد من الناس لم يشاءوا أ  يسألوه من أجل المجنو  بل وضعوه دأخل الكنيسة في  

د أجرى هللا  الم ا  الذي كا  يقف فيه القديس عادة فلما دخل وجده نائما فأيقظه فقام معافى صحيح العقل وق
 على يديه آيات كثيرة ثم تنيح بسالم . 

 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 114نياحة القديس البابا م اريوس الثالث البطريرك ال  "

م ( تنيح القديس م اريوس الثالث  1945أغسطس سنة  31ش )  1661وفي مثل هذا اليوم من سنة 
 البطريرك الرابع عشر بعد المائة .  
من أسرة عريقة مشهورة بأسرة القسيس امتازت   1872فبراير سنة  18ولد في مدينة المحلة الكبرى في 

ين تقي تلقى علومه االبتدائية والثانوية بالمحلة الكبرى بالفضيلة والتدين فنشأ منذ نعومة أظفاره في وسط متد
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وطنطا وكا  منذ صباه زاهدا مولعا بالوحدة مهتما بحفظ األلحا  الكنسية . ولما بلغ السادسة عشرة هجر 
م ليحقق رغبته في العبادة والزهد وكا   1888العالم وقصد دير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرو  في سنة 

ب عبد المسيح فتفرغ للعبادة ودرس الكتاب المقدس والكتب الكنسية والطقوس القبطية وسرعا  ما اسمه الراه
ظهرت فضائله وتقواه وذاعت سمعته الطاهرة بين الرهبا  وقد امتاز بنسخ الكتب وحسن الخط القبطي 

النس ية الطاهرة نحو والعربي ، كما أتقن فنو  الزخرفة القبطية الدينية . وبعد أ  سيم قسا قضى في الحياة 
م حيث سامه البابا كيرلس الخامس قمصا وكاتما   1895ست سنوات ثم توجه إلى دير البراموس سنة 

ألسراره ، كما كلفه بالتدريس في مدرسة الرهبا  وأسند إليه تدريس اللغتين القبطية والفرنسية وكا  في نيته 
لى وصول القمص عبد المسيح إلى القاهرة انتقل شهرا ع  25أ  يرسمه مطرانا لكرسي مصر ولكنه بعد مضى  

إلى رحمة هللا األنبا ميخائيل أسقف أسيوط فحضر إلى القاهرة وفد من أسيوط ووقع إختيارهم على هذا  
القمص الجليل وزكوه مطرانا ألسيوط فلم يقبل البابا في بادئ األمر طلبهم ألنه كا  يحتفظ به ليقيمه مطرانا 

 . لكرازة المرقسيةته في إدارة شئو  اللقاهرة ومساعدا لغبط
يوليو   11ولما ألح الوفد في الطلب واشتدوا في الرجاء قبل البابا إختيارهم له ورسمه مطرانا ألسيوط في  

ش ( وكا  وقتئذ في الرابعة والعشرين وسماه م اريوس فذهب إلى مقر كرسيه   1613أبيب  5م )  1897
وزهده وعلمه فشمر عن ساعد جده وماضي عزمه وحنكة الشيوخ  وهو شاب يافع ال سالح له إال تقواه 

وتجربتهم رغم حداثة سنه . في ضم الشتات وتركيز العقيدة فحفظ للشعب وحدته وللكنيسة مقامها وقدسيتها 
ونجح نجاحا باهرا ولم ي تف بالبرنامج الذي وضعه لإلصالح الكنسي , بل عقد مؤتمرا قبطيا عظيما في مدينة  

م رغم االعتراضات التي قامت في سبيله ولم ي تف بذلك بل قدم للبابا كيرلس الخامس   1910أسيوط سنة  
م رسالة عن المطالب اإلصالحية الملية باالشتراك مع زميله األنبا ثاوفيلس أسقف   1920في أول سنة  

 منفلوط وأبنوب وقتئذ مما دل على عظم كفاءته ورغبته في إعالء كلمة الحق . 
م رشحه الشعب للكرسي البطريركي لتحقيق مطالب اإلصالح   1928بابا كيرلس الخامس في سنة ولما تنيح ال

ولكن حالت الظروف وقتئذ دو  تحقيق ذلك ولما تنيح البابا يؤانس التاسع عشر سمحت العناية اإللهية أ  
فبراير سنة   13د يتبوأ األنبا م اريوس العرش المرقسي ورسم بطريركا على الكرازة المرقسية في يوم األح

 م .   1944
م وثيقة تاريخية غرضها األساسي إصالح   1944فبراير سنة   22وبعد أ  تبوأ كرسي البطريركية أصدر في  

األديرة وترقية رهبانها علميا وروحيا وأمر بمحاسبة نظارها ورؤسائها وقد أدى هذا األمر إلى انقسام كبير بين  
   المجمع المقدس والمجلس الملي العام .

م قدم المجمع المقدس مذكرة إلى البابا البطريرك والي وزير العدل باالعتراض على   1944يونية سنة   7وفي 
مشروع األحوال الشخصية للطوائف غير اإلسالمية ألنه يهدم قانونا من قوانين الكنيسة القبطية األرثوذكسية  

 هنوت وهما من أركا  الدين والعبادة .  كما أنه يمس سرين من أسرارها المقدسة وهما سر الزواج وسر الك
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وقد استمر النزاع وتعذر التوفيق بين المجمع والمجلس وفشلت المحأوالت التي قام بها البابا إلزالة سوء  
التفاهم وأصر المجلس على تدخله في غير أختصاصه . بل فيما هو من صميم أختصاص المجمع المقدس .  

قر كرسيه واالعتكاف في حلوا  ثم االلتجاء إلى األديرة الشرقية  حتى اضطر البابا إلى هجر العاصمة م
بصحبة اآلباء المطارنة وبعد ا  استقر في دير أنطونيوس قصد دير أنبا بوال وقد كا  لهذه الحوادث المؤلمة  

 ضجة كبيرة في جميع األوساط واهتز لها كل غيور على الكنيسة . 
الدير عمل على عودته م رما إلى كرسيه فكلل عمله بالنجاح ورفع   ولما علم رئيس الوزراء بهجرة البابا إلى

المجلس الملي إلى البابا كتابا يلتمس فيه عودته حتى يتسنى تصريف شئو  الكنيسة والتضافر على السير  
 في طريق اإلصالح المنشود وبعد ذلك عاد البابا من الدير فاستقبله الشعب استقباال حافال . 

 م بعض القرارات منها   1945مقدس برئاسته وأصدر في أول يناير سنة وانعقد المجمع ال
 - تمثيل كنيسة أثيوبيا في المجمع األس ندري تبادل البعثات بين مصر وأثيوبيا وإنشاء معهد إكليري ي بأثيوبيا 

جعل الئحة ترشيح وانتخاب البطريرك متفقة  -وضع قانو  لَلحوال الشخصية  -قصر الطالق على علة الزنا 
 يل لجنة دائمة لفحص الكتب الدينية والطقسية مع القوانين الكنسية وتقاليدها إنشاء كلية الهوتية للرهبا  تش

يونية   3المحافظة على مال الوقف وحسن سير العمل بالديوا  البطريركي تنفيذ قانو  الرهبنة الصادر في  
ب ل دقة ، واستدعاء الرهبا  المقيمين خارج أديرتهم إنشاء سجل في كل كنيسة يقيد فيه أفراد  1937سنة 

 قيد فيه أسماء المعمدين والمرتقين إلى رتبة الشماسية والمنتقلين .  كل عائلة قبطية ، وآخر ي
م حل في القاهرة بطريرك روسيا فأوفد البابا م اريوس وفدا من اآلباء   1945يونية سنة   6وفي يوم 

 المطارنة الستقباله ثم تبادال الزيارات الودية .  
لعام مرة أخرى ولم يحل هذا الخالف دو  تولى وبعد ذلك اشتد الخالف بين قداسة البابا والمجلس الملي ا

البابا أمر الدفاع عن كيا  أمته وقوانين الكنيسة خصوصا قانو  األحوال الشخصية للطوائف غير اإلسالمية . 
  30فرفع رؤساء الطوائف غير اإلسالمية بالقطر المصري وعلى رأسهم بطريرك األقباط األرثوذكس بتاريخ 

إلى وزارة العدل باالعتراض على القانو  الخاص بتنظيم المحاكم الطائفية لَلحوال م مذكرة  1945مايو سنة 
م تحوي االعتراضات التي يجب  1945يونية سنة  25الشخصية وأخرى إلى مجلس الشيوخ والنواب في  

 االلتفات إليها حتى يصبح موافقا ألحوالهم وتقاليد عائالتهم .  
في األسبوعين األخيرين من حياته اضطره أل  يالزم قصره معتكفا وفي   وكا  البابا يش و ضعفا شديدا ألم به

( شعر بتعب شديد وأصيب بهبوط في القلب   1945أغسطس  30ش )  1661مسرى   24مساء الخميس 
  1945أغسطس سنة   31فأسرع األطباء إلسعافه حتى مطلع الفجر وفي التاسعة والربع من صباح الجمعة  

سبتمبر بتشييع جثمانه الطاهرة إلى مقره  2ى بارئها وأحتفل قبل ظهر يوم األحد م صعدت الروح الطاهرة إل
األخير بالكنيسة بين مظاهر الحز  واألسى ووضع تابوته بجانب أجساد البطاركة السابقين بعد أ  أقام على  

 الكرسي البطريركي سنة واحدة وستة أشهر وتسعة عشر يوًما أس نه هللا مساكن األبرار .  
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وقت الدفن شعر بها الجميع فتأثرت   45دف أ  حصلت زلزلة في القاهرة في الساعة الثانية والدقيقة وتصا
 نفوس المؤمنين لمشاركة الطبيعة لهم في الحز  على انتقال هذا القديس الطاهر 

 "  صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
م  ج مياوي ور ف  اطاه /د   م اطمد  ج  مد قيور  و/ د  ذطك تتلرد  علس ي  اط نيياحة القيديس بيصييييييييياريو  الكبير.

ه ث ف  اط اي   ت ادًا  ا  ل شددددئ إال  اني  ل  و  ن  صدددد/ع ع  ئب  تاويل اطر   اطر طح إطس     حلو طل دددداب 
هو و ا   ه  وضددد وا ف  طايمه ب ط /لسددد  بر /ون ءيذم   رلون ميه ال  اب اطر   اطب طل، وطر  دخل اط /لسددد   

 ا اط  ص ي ئرً  وطر  م مظه ء ث    ف  وج  ه  
 

كما يشييتاق االيل الى جداول المياه ه ذا تشييتاق نفسييي اليك يا هللا.   -1  "  -(:2-1:  41مزمور العشييية )مز
 " عطشت نفسي الى هللا الى االله الحي متى اجيء و اتراءى قدام هللا. -2

  ز وق اط  ل :
ه ه قد علس مدخل إطس فاح سدددد  ك =  كما يشيييتاق األيل إلى ينابيع المياه كذلك تاقت نفسيييي أ  تأتي إليك يا هللا

   ل  و ا ت ء  ي سه ط اح اطس   يزه  ف   اب  اط  طم ف  اني
 

  -(:23-14: 25متإنجيل العشية )
 و كانما انسا  مسافر دعا عبيده و سلمهم امواله.  -14 "
 فاعطى واحدا خمس وزنات و اخر وزنتين و اخر وزنة كل واحد على قدر طاقته و سافر للوقت.   -15 
 فمضى الذي اخذ الخمس وزنات و تاجر بها فربح خمس وزنات اخر.   -16 
 و ه ذا الذي اخذ الوزنتين ربح ايضا وزنتين اخريين.  -17 
 فضة سيده.  و اما الذي اخذ الوزنة فمضى و حفر في االرض و اخفى  -18 
 و بعد زما  طويل اتى سيد اولئك العبيد و حاسبهم.  -19 
فجاء الذي اخذ الخمس وزنات و قدم خمس وزنات اخر قائال يا سيد خمس وزنات سلمتني هوذا    -20 

 خمس وزنات اخر ربحتها فوقها. 
ى الكثير ادخل الى فرح فقال له سيده نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك عل  -21 

 سيدك.
 ثم جاء الذي اخذ الوزنتين و قال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتا  اخريا  ربحتهما فوقهما.   -22 
قال له سييييده نعما ايها العبد الصيييالح و االمين كنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير ادخل الى فرح    -23 

 " سيدك
 إي  ل اط  ل :
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وطم ي  ا شددئ عا   أدخل إلى فرح سيييدكوذ ا صدد ح   اط رج وني ي واطونيت ا ويصدد  ذر     عا  ءل اطوني ي 
صدددددددددد حب اطوني   ءن اطا يث عا ء  ج م  ا واطمار قر ياي  من ي/ذ  اطا يث ب طا يث عا اط اح اط ي  أخ ه  

 اء /   
 

  نظروا اليه و استناروا و وجوههم لم تخجل. -5 " -:(7,5: 33مز)مزمور باكر 
 " مالك الرب حال حول خائفيه و ينجيهم. -7

ه ا عا اطم  ج اط ي ذهب طل اي ، ذهب ب حءً  عا هللا فإسددددت/ ق وجذه ف  =  تقدموا إليه وإسيييتنيروا   ز وق ب كا:
 .تخزي ووجوه م ال اءقض وف  اطسر    وطم   زه هللا هل ص ق ص يع    زاي  

  الاه اطاب بر ئ ته طتارله = يعس ر مالك الرب حول كل خائفيه
 

  -(:19-11:19لوإنجيل باكر )
و اذ كانوا يسمعو  هذا عاد فقال مثال النه كا  قريبا من اورشليم و كانوا يظنو  ا  ملكوت هللا عتيد   -11 "

 ا  يظهر في الحال.
 ة لياخذ لنفسه ملكا و يرجع.فقال انسا  شريف الجنس ذهب الى كورة بعيد  -12 
 فدعا عشرة عبيد له و اعطاهم عشرة امناء و قال لهم تاجروا حتى اتي.  -13 
 و اما اهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا وراءه سفارة قائلين ال نريد ا  هذا يملك علينا.  -14 
طاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل  و لما رجع بعدما اخذ الملك امر ا  يدعى اليه اولئك العبيد الذين اع  -15 

 واحد.
 فجاء االول قائال يا سيد مناك ربح عشرة امناء.   -16 
 فقال له نعما ايها العبد الصالح النك كنت امينا في القليل فلي ن لك سلطا  على عشر مد .  -17 
 ثم جاء الثاني قائال يا سيد مناك عمل خمسة امناء.   -18 
 " على خمس مد فقال لهذا ايضا و كن انت  -19 

  ءل اء /   وهو ي ج ف اة إي  ل اط  ل   وط ا ف  ه ا اطرءل ي   اط زا  باسب اط ذ د  إي  ل ب كا:
 

 -(:9:4-20:3فيالبولس )
 (21-20:3في)
 فا  سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح.  -20 "  
الذي سيييغير شيي ل جسييد تواضييعنا لي و  على صييورة جسييد مجده بحسييب عمل اسييتطاعته ا  يخضييع   -21 

 " لنفسه كل شيء.
 (9-1:4في)
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 وا ه ذا في الرب ايها االحباء.اذا يا اخوتي االحباء و المشتاق اليهم يا سروري و اكليلي اثبت -1  "
 اطلب الى افودية و اطلب الى سنتيخي ا  تفتكرا فكرا واحدا في الرب.  -2 
نعم اسالك انت ايضا يا شري ي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في االنجيل مع اكليمندس   -3 

 ايضا و باقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياة.
 افرحوا في الرب كل حين و اقول ايضا افرحوا. -4 
 لي ن حلم م معروفا عند جميع الناس الرب قريب. -5 
 ء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الش ر لتعلم طلباتكم لدى هللا.ال تهتموا بشي -6 
 و سالم هللا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوب م و افكاركم في المسيح يسوع. -7 
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 

 ا  كا  مدح ففي هذه افتكروا.ما صيته حسن ا  كانت فضيلة و 
 " و ما تعلمتموه و تسلمتموه و سمعتموه و رايتموه في فهذا افعلوا و اله السالم ي و  مع م -9 

 اط وطج:
هللا ج ل/   واط/ ا سددددددر وي ا فل/سددددددلك باسددددددب ه ا، =  في السييييموات(  فوطنيتنا أو مواطنتنا)  وأما نحن فسيييييرتنا

سييغير شي ل جسيد تواضيعنا لي و  مشياركًا لصيورة جسيد  ف /  طذ ا من هللا ط/سددلك  ر   اق طذ ه اطرواط/   و   ي  
بسيالم هللا  عل ذم من   احوا  وهم يترت وا   الذين أسيماؤهم م توبة في سيفر الحياةويسدرع عا من اطرؤ / ا  . مجده

 ما هو جليل..و ل . ب ل ما هو حقوه ا       ل  ل  /  من  سلك . الذي يفوق كل عقل
 

 -(:12-9:5يعالكاثولي و  )
 ال يئن بعض م على بعض ايها االخوة لئال تدانوا هوذا الديا  واقف قدام الباب. -9  " 
 خذوا يا اخوتي مثاال الحتمال المشقات و االناة االنبياء الذين تكلموا باسم الرب. -10 
 الرب كثير الرحمة و رؤوف.  ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر ايوب و رايتم عاقبة الرب ال   -11 
و لكن قبل كل شيء يا اخوتي ال تحلفوا ال بالسماء و ال باالرض و ال بقسم اخر بل لتكن نعم م نعم   -12 

 و الكم ال لئال تقعوا تحت دينونة. 
 اعلى احد بينكم مشقات فليصل امسرور احد فليرتل.  -13 
 ه و يدهنوه بزيت باسم الرب.امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا علي -14 
 و صالة االيما  تشفي المريض و الرب يقيمه و ا  كا  قد فعل خطية تغفر له.  -15 
اعترفوا بعض م لبعض بالزالت و صلوا بعض م الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في   -16 

 فعلها.
مطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة  كا  ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ا  ال ت -17 

 اشهر.
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 ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا و اخرجت االرض ثمرها.  -18 
 ايها االخوة ا  ضل احد بينكم عن الحق فرده احد. -19 
 " فليعلم ا  من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايا -20 

 وء  ج اط وث إحترل  ء ا  ا اطر م ي = خذوا لكم مثااًل إلحتمال المشقات اط   وطلكون:
ميوب صدددد ا و  ن طه جزاً  عظلرً   وء  ج ه ا اط وث صدددد ا و  ن طه جزاً  عظلرً   =  ها نحن نغبط الذين صيييبروا

 ف  اطسر   
 

 -(:6:19-24:18أعاإلبركسيس )
 (28-24:18أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اس ندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب.  -24  " 
كا  هذا خبيرا في طريق الرب و كا  و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا   -25 

 معمودية يوحنا فقط. 
اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريس ال اخذاه   -26 

 تدقيق.
و اذ كا  يريد ا  يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ا  يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا   -27 

 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.
   " النه كا  باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ا  يسوع هو المسيح  -28 
 (6-1:19أع)
فحدث فيما كا  ابلوس في كورنثوس ا  بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ   -1 "

 وجد تالميذ. 
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -2 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -3 
 يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ا  يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع. فقال بولس ا   -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 " و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمو  بلغات و يتنباو . -6 

 انها سلج:
كرد  مقسددددددددددددددل هللا اءيبد  مياوي ور واءيبد   مد قيور ط تلرد ا ءد  ج هد ا اط وث، هكد ا يا  ه/د  من هللا ياسددددددددددددددل مك    

صالح و/ايسك  ط تلر ا ء  ج ه ا اط وث  وهللا ياسل ط ل  ا  البه بأ  ي   ا  موده ف  اطاايق اط
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                    اليوم السادس والعشرو  من شهر مسرى 
 شهادة القديس موسى وسارة أخته

           1رجوع للجدول
 السنكسارجدول      2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (19,23: 30مز)
 (33-24:10)مت

 (19,18,6,5 : 144مز)
 (26-20:12)يو
 (27-14:8)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (17-11:2بط1)
 (20-11:19)أع

 (9,5: 149مز)
 (19-12:21)لو

 
  -(:19-12:21لوإنجيل القداس )

و قبل هذا كله يلقو  ايديهم علي م و يطردونكم و يسلمونكم الى مجامع و سجو  و تساقو  امام   -12  "
 ملوك و والة الجل اسمي. 

 فيؤول ذلك لكم شهادة.  -13 
 فضعوا في قلوب م ا  ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا.  -14 
 ها او يناقضوها.الني انا اعطي م فما و ح مة ال يقدر جميع معاندي م ا  يقاومو   -15 
 و سوف تسلمو  من الوالدين و االخوة و االقرباء و االصدقاء و يقتلو  منكم.   -16 
 و تكونو  مبغضين من الجميع من اجل اسمي.   -17 
 و لكن شعرة من رؤوس م ال تهلك.   -18 
 " بصبركم اقتنوا انفس م -19 

 إي  ل اطم ار :
بصيييييييبركم تقتنو   ط ا  .. غضيييييييين من الجميع من أجل إسيييييييميقبل هذا كله يلقو  أيديهم علي م.. تكونو  مب

 اءطم و/غض  اط  طم صل ب   ب من  اترله اطرؤ /ون وط ا اطر   هو اطءرا . أنفس م
 

ليجروا   -9ليبتهج االتقيياء بمجيد ليرنموا على مضييييييييياجعهم.   -5  "  -(:9,5:  149مزمزمور إنجييل القيداس )
 " بهم الح م الم توب كرامة هذا لجميع اتقيائه هللويا

  ز وق اطم ار:
 اطر   اطر   ه/ ك واطر   ه/  مي اطصل ب واءطم  ا مجل اطرسلح اطرا وب  = تفتخر األبرار بالمجد
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 هذ  ضلم تذم مي صل  ذم اطرصلو/ ا علله اطرض جع ه/   مصود = يبتهجو  على مضاجعهم
اطاكم اطركتوب اط ي  صددد/ع ب طرسدددلا  ا هو اءطم اط ي سددد ق هللا وميبأي  به  ر  هو  =  ليصيينعوا بهم ُحكمًا م توباً 
 واضح ف  إي  ل اطم ار 

 
 مسرى  26  -السنكسار:

 إستشهاد القديس مويسيس و سارة أخته"  
سيس وأخته البارة سارة وقد ولدا من أبوين مسيحيين غنيين ولما تنيح  في مثل هذا اليوم إستشهد القديس موي

والدهما أراد القديس مويسيس أ  يزوج أخته ويسلم لها جميع مالهما ويترهب فأجابته " تزوج أنت أوال وبعد  
تم  ذلك أتزوج أنا أيضا " فقال لها: " أنا صنعت خطايا كثيرة وقصدي أمحوها بالرهبنة النه ال يم ن أ  أه

بالزيجة وبخالص نفسي " فأجابته قائلة : " وكيف ترضى أ  ترميني في فخأخ العالم وتسعى أنت إلى خالص  
 نفسك ؟ : فقال لها أ  شئت ي و  لك فأجابته كل ما تفعله أنت أفعله أنا أيضا . 

س ندرية ، ودخل هو  فلما رأى قوة عزمها وزع كل مالها على الفقراء والمساكين وأدخلها ديرا للعذارى بظاهر اإل
 أيضا أحد أديرة الرجال وقضى االثنا  عشر سنوات لم يعاين إحداهما اآلخر 

ولما أثار الملك داكيوس االضطهاد على المسيحيين في عهد رئاسة البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر  
على اسم المسيح فأسرعت وإستشهد كثيرو  أرسل هذا القديس إلى أخته يودعها ويعرفها أنه يريد اإلستشهاد 

إلى األم الرئيسة وطلبت منها إطالق سبيلها وبعد ما تباركت من أخواتها الراهبات لحقت بأخيها وهو في  
طريقه إلى اإلس ندرية واعترفا معا بالسيد المسيح وبعد تعذيبهما بعذابات كثيرة قطعوا رأسيهما فناال إكليل 

 الشهادة .  
 " المجد دائًما . آمينصالتهما تكو  معنا ، ولربنا 

 إستشهاد القديس أغابيوس الجندي وأخته البارة تكله " 
في مثيل هيذا اليوم إسيييييييييتشيييييييييهيد القيديس أغيابيوس الجنيدي وأختيه البيارة تكلية وكيانيا في زميا  يولييانوس الكيافر 

معنا ، ولربنا  واعترفا أمامه بالسيييد المسيييح فطرحهما في جب لَلسييود فناال إكليل الشييهادة . صييالتهما تكو   
 "المجد دائًما . آمين

  ي  مهويذر  غ/  ا وطر    ت   مقاد  وسددددددس من يتاهب    شييييهادة القديس مويسيييييس )موسييييى( وأخته البارة سييييارة.
وي ا  م واطه ءخته فأصددددداي علس من تتاهب ه  اءخا ، فب ع   ل   طذر  وتاهب   وطر  ج   ن  ن انضددددداذ د  

 سدددددت دددددذ  فودع  اطااهب ي وذه   وإعتاف  ب طسددددد   اطرسدددددلح و/   من ع هوهر    مقسدددددل ءخته يودعذ  ءيه مقاد من
 ءا وا قمس ذر  

 
احبوا الرب ييا جميع اتقييائيه الرب حيافظ االميانية و مجياز ب ثرة  -23  "  -(:19,23: 30مزمور العشييييييييييية )مز

 "  ما اعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك و فعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. -19العامل بالكبرياء. 
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  ز وق اط  ل :
حب اطاب،    ا اط ي  سددددددددتالع من  اترل مالث انسددددددددت ددددددددذ د وع اب ته؟ ه ا  ا مأحبوا الرب يا جميع قديسييييييه

 وإكت ف ح وته  فرا   افه  ابه ويست ذ  ءجله 
اطاب هو اطاق ويادب اطاق، واط د طم ب طل وقبض اطايح  فلرد ذا ياغب من يعل  فلده   =  أل  الرب إبتغى الحقيائق

ه ا هو اطاق ط طك  مول هوطج اطاسول الغ ا ي ظايا  =  ما أعظم كثرة صالحك يا رب الذي أذخرته للذين يحبونك
 (18:4كو2شل   اطت  تا  هل اطت  ال تا  ءن اطت  ال تا  ه  مه   ال )إطس اء

 
 -(:33-24:10متإنجيل العشية )

 ليس التلميذ افضل من المعلم و ال العبد افضل من سيده.  -24 " 
ي في التلميذ ا  ي و  كمعلمه و العبد كسيده ا  كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزبول فكم بالحري اهل   -25 

 بيته.
 فال تخافوهم ال  ليس م توم لن يستعلن و ال خفي لن يعرف.  -26 
 الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور و الذي تسمعونه في االذ  نادوا به على السطوح. -27 
و ال تخافوا من الذين يقتلو  الجسد و لكن النفس ال يقدرو  ا  يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي    -28 

 يقدر ا  يهلك النفس و الجسد كليهما في جهنم. 
 اليس عصفورا  يباعا  بفلس و واحد منهما ال يسقط على االرض بدو  ابي م. -29 
 و اما انتم فحتى شعور رؤوس م جميعها محصاة.  -30 
 فال تخافوا انتم افضل من عصافير كثيرة.   -31 
 فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات.  -32 
 " و لكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات -33 

 إي  ل اط  ل :
 طم، ه ا اله  من  كون يص ب ت    ه  كر  ُصلب قب اطر   وتأ= ليس التلميذ أفضل من معلمه
 ه ا    ي ف /  من ي تاح به وال ي/ اه ..= من ينكرني قدام الناس أنكره

 
بقوة مخاوفك  -6بجالل مجد حمدك و امور عجائبك الهج.   -5 " -: (19,18,6,5 : 144مز ) مزمور باكر 

يعمل رضى   -19الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق.  -18  ينطقو  و بعظمتك احدث.
 " خائفيه و يسمع تضرعهم فيخلصهم.

  ز وق ب كا:
 هزه هم ف  اط  طم  م بإست ذ دهم شذ وا طلاب = قديسوك يباركونك
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مع دب  د  عرلده اطاب فد ائده وت سدددددددددددددد ه اطلد ان معل/د   ا تده اط   بد  و د ن  ابد  ح/اد  تروي =  وبعجيائبيك يحيدثو  
بأيذم  م لون اطروي واط  اب  ف طا يث ب ط م طلج طه ءوة  ءل من يبغض انيسدددددد ن ي سدددددده  =  يحدثو  طت ا /  حل ة   

 ف ً  
 م  ث اطوالة واطرلوك إعتافوا بإسرك = وبقوتك ينطقو  

 هم نه وا اط  طم واطال ة طلبً  طلر   اطسر وي وهو سل اله طذم = مشيئة خائفيه يصنع
 

  -(:26-20:12يوإنجيل باكر )
 و كا  اناس يونانيو  من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد.   -20 "
 فتقدم هؤالء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل و سالوه قائلين يا سيد نريد ا  نرى يسوع.  -21 
 فاتى فيلبس و قال الندراوس ثم قال اندراوس و فيلبس ليسوع.  -22 
 و اما يسوع فاجابهما قائال قد اتت الساعة ليتمجد ابن االنسا .  -23 
لحنطة في االرض و تمت فهي تبقى وحدها و لكن ا  ماتت  الحق الحق اقول لكم ا  لم تقع حبة ا -24 

 تاتي بثمر كثير. 
 من يحب نفسه يهلكها و من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية.   -25 
ا  كا  احد يخدمني فليتبعني و حيث اكو  انا هناك ايضا ي و  خادمي و ا  كا  احد يخدمني ي رمه    -26 

 "  االب.
 إي  ل ب كا:
فمن يحب  فل/ ا  ءله وال ياب مي سدد/     ليأتي بثمر كثير..و  ي   حبة الحنطة التي وقعت في األرضاطرسددلح هو  

وء  ج اط وث مبغض ي سدددده  ات ا وطم  =  نفسيييه يهلكها ومن يبغض نفسيييه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية
 إست ذ  و  ن  ركا من  عل  مكءا [ 2[ ب ً  ل   طه وتاهب و  ن  ركا من  سترتع بر طه ]1 ا ذ  ]

 
  -(:27-14:8روالبولس )

 ال  كل الذين ينقادو  بروح هللا فاولئك هم ابناء هللا.  -14 "
 اذ لم تاخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا ابا االب. -15 
 الروح نفسه ايضا يشهد الرواحنا اننا اوالد هللا.  -16 
 فا  كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة هللا و وارثو  مع المسيح ا  كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه.   -17 
 فاني احسب ا  االم الزما  الحاضر ال تقاس بالمجد العتيد ا  يستعلن فينا.  -18 
 ال  انتظار الخليقة يتوقع استعال  ابناء هللا.   -19 
 طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء.اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس  -20 
 ال  الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اوالد هللا.  -21 
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 فاننا نعلم ا  كل الخليقة تئن و تتمخض معا الى اال .  -22 
و ليس ه ذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني    -23 

 فداء اجسادنا.
 الننا بالرجاء خلصنا و لكن الرجاء المنظور ليس رجاء ال  ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا.   -24 
 و لكن ا  كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر.  -25 
و كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا الننا لسنا نعلم ما نصلي الجله كما ينبغي و لكن الروح نفسه    -26 

 يشفع فينا بانات ال ينطق بها.
 " و لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح النه بحسب مشيئة هللا يشفع في القديسين -27 

 اط وطج:
يتأطم حبً  فلرا معا ي  اط /وة هلل    إ  كنا نتألم معه. لكي نتمجد أيضيييييييييًا معه..ه/  يا  اط افع طارل اطصدددددددددددددل ب 

 .الروح يعين ضعفاتنا ل  ؟ ي م   ط ا هل اآلالث  . أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا اآلب
 

   -(:17- 11:2بط1الكاثولي و  )
 ايها االحباء اطلب الي م كغرباء و نزالء ا  تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس.  -11 "
و ا  تكو  سيرتكم بين االمم حسنة لكي ي ونوا في ما يفترو  علي م كفاعلي شر يمجدو  هللا في    -12 

 يوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي يالحظونها.
 فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب ا  كا  للملك فكمن هو فوق الكل.  -13 
 علي الشر و للمدح لفاعلي الخير. او للوالة فكمرسلين منه لالنتقام من فا -14 
 ال  ه ذا هي مشيئة هللا ا  تفعلوا الخير فتس توا جهالة الناس االغبياء.   -15 
 كاحرار و ليس كالذين الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد هللا. -16 
 "  اكرموا الجميع احبوا االخوة خافوا هللا اكرموا الملك -17 

 اط   وطلكون:
فرا ال  م ل من    ل، ف لس ه ا من ال    ً ي سدددددده بأيه ء دق من  سددددددت ددددددذ    =  ات الجسييييديةإبتعدوا عن الشييييهو 

 حتس اطرلوك اط يا  ضاذ وي/  = أكرموا الملك
 

  -(:20-11:19أعاإلبركسيس )
 و كا  هللا يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة.  -11 "
حتى كا  يؤتى عن جسده بمناديل او مازر الى المرضى فتزول عنهم االمراض و تخرج االرواح   -12 

 الشريرة منهم.
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فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين ا  يسموا على الذين بهم االرواح الشريرة باسم الرب يسوع   -13 
 قائلين نقسم عليك بيسوع الذي ي رز به بولس. 

 و كا  سبعة بنين لس اوا رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا.   -14 
 ولس انا اعلمه و اما انتم فمن انتم. فاجاب الروح الشرير و قال اما يسوع فانا اعرفه و ب  -15 
فوثب عليهم االنسا  الذي كا  فيه الروح الشرير و غلبهم و قوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت    -16 

 عراة و مجرحين.
و صار هذا معلوما عند جميع اليهود و اليونانيين الساكنين في افسس فوقع خوف على جميعهم و    -17 

 . كا  اسم الرب يسوع يتعظم
 و كا  كثيرو  من الذين امنوا ياتو  مقرين و مخبرين بافعالهم.   -18 
و كا  كثيرو  من الذين يستعملو  السحر يجمعو  الكتب و يحرقونها امام الجميع و حسبوا اثمانها    -19 

 فوجدوها خمسين الفا من الفضة. 
 " ه ذا كانت كلمة الرب تنمو و تقوى بشدة -20 

 انها سلج:
وخرقًا من على جسد بولس يضعونها على المرضى فتزول عنهم األمراض  يا  ع  ئب تا ث  ا اطم  س ا 

فذ/ ك مالث ط ا  ص ح ذ      = وتخرج األرواح الشريرة
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                         هر مسرى اليوم الثامن والعشرو  من ش
 عيد نياحة أبائنا إبراهيم وإسحق ويعقوب

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (8-6: 46مز)
 (16-7:15)يو

 (2: 104مز)
 (31-19:16)لو

 (10-1:11)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (23-14:2)يع
 (34-20:7)أع

 (5,4: 104مز)
 (27-18:12)مر

 
 -(:27-18:12مرالقداس )إنجيل 

 و جاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يقولو  ليس قيامة و سالوه قائلين.  -18 " 
يا معلم كتب لنا موسى ا  مات الحد اخ و ترك امراة و لم يخلف اوالدا ا  ياخذ اخوه امراته و يقيم    -19 

 نسال الخيه. 
 فكا  سبعة اخوة اخذ االول امراة و مات و لم يترك نسال.   -20 
 فاخذها الثاني و مات و لم يترك هو ايضا نسال و ه ذا الثالث.   -21 
 فاخذها السبعة و لم يتركوا نسال و اخر الكل ماتت المراة ايضا.  -22 
 ففي القيامة متى قاموا لمن منهم تكو  زوجة النها كانت زوجة للسبعة.   -23 
 تب و ال قوة هللا.فاجاب يسوع و قال لهم اليس لهذا تضلو  اذ ال تعرفو  الك  -24 
 النهم متى قاموا من االموات ال يزوجو  و ال يزوجو  بل ي ونو  كمالئكة في السماوات.   -25 
و اما من جهة االموات انهم يقومو  افما قراتم في كتاب موسى في امر العليقة كيف كلمه هللا قائال    -26 

 انا اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب.
 " اموات بل اله احياء فانتم اذا تضلو  كثيراليس هو اله  -27 

 إي  ل اطم ار :
هو إله إبراهيم وإله إسيييحق وإله يعقوب. ليس هو إله أموات  هللا ه/  يسددددرع ف  قد اطرسددددلح علس اطصدددد وء ا من  

 .بل إله أحياء
 هللا  اب من ي/سب ي سه ط    ه اطم  س ا اط يا مكا وه  (1
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هؤال  اطم  سدددد ا هم محل   وطلسددددوا م واي  وط ا  لف صدددد قوا محل  ؟   ن ه ا ب طرسددددلح اط ي وع هم هللا بأن   (2
  أت   ا يسلذم الف  إهااهلم تتب قك  ل اء مال 

 كل  ا طه إ ر ن إهااهلم هو إها نهااهلم فلكون طه حل ة  (3
م و/ذم ه مي ءصدددددددد  اط  ص  وياا  إهااهلم وإسدددددددداق وي موب هم اط يا هذم ت ون شدددددددد ب هللا ف  اط ذ  اطم   (4

[ إسدداق  رءل اطر رود   فذو   ن طه 2[ إهااهلم  رءل ان ر ن ]1موالدًا طذم إن  /  يسدد ا علس ي ج خاواتذم ]
[   موب  رءل حرل 3( ]16:16( ط طك  ا آ ا وإعتر  خلص ) ا5:6شدددددددبه  وي اطرسدددددددلح إذ ع د حلً  )قو

 اطصل ب 
 

الكلمة التي أوصيييى بها إلى آالف األجيال، الذي عهد به إلبراهيم،    "  -:(5,4:  104مزمور إنجيل القداس )مز
 " وقسمه إلسحق أقامه ليعقوب أمرًا، وإلسرائيل عهدًاإلى األبد. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
ف  طب   ه اوي الذ ا إطس اط ها عذ ه     ً  موصددددس به إطس مطف = الكلمة التي أوصيييى بها إلى آالف األجيال

 وق يت لم عا اطوع  بأقض  /  ن   اا ً   ط ا اطرمصددددددددود اءهم هو والدة اطرسددددددددلح  ا يسددددددددل إهااهلم،  دوقال واطرز 
 ه  وع  هللا نهااهلم من تتب قك فله  ل اء م  فالكلمة

الذي عهد به إلبراهيم. وقسيييمه إلسيييحق. أقامه  والحا من اطرسددددلح سددددلأت   ا يسددددل إهااهلم وإسدددداق وي موب   
 ف  طب   ه اوي )فايض ( مي ش ئً  هم  ؤ /ون بهث واءع ي/تظاويهث شئ  عل ون به وءجله = أمرًا ليعقوب أمراً 

 ف طرسلح هو شفلع اط /لس  وقمسذ  طاه  = إلسرائيل عهدًا إلى األبد
 

 مسرى  28  -السنكسار:
 تذكار اآلباء إبراهيم و إسحق ويعقوب  " 

 في هذا اليوم نعيد آلبائنا القديسين إبراهيم و إسحق و يعقوب  
 + أما عن أبينا إبراهيم : 

فمن من البشر يستطيع أ  يصف فضائله هذا الذي صار أبا ألمم كثيرة وآمن باهلل وأطاع وصدق مواعيده ولم  
يشك فيها فقد ظهر له الرب في رؤيا الليل وقال له " أخرج من أرضك ومن بيت أبيك وتعال إلى األرض التي  

تضافهم ، ووعده هللا بوالدة إسحق  بحارا  " ثم ظهر له الرب في شبه ثالثة رجال فظنهم أناسا عابرين فاس
وكا  حينئذ ابن مائة سنة و سارة زوجته تقدمت في أيامها فآمن االثنا  بقول هللا . ولما ولد إسحق ختنه  

في اليوم الثامن لوالدته . ومع أنه كا  واثقا من أ  بنسله تتبارك جميع أمم األرض فقد قال له هللا على 
دك الذي تحبه إسحق وقدمه لي محرقة " فلم يشك في قوله تعالى بل قدمه  سبيل األمتحا  : " خذ أبنك وحي

للذبح واثقا أ  هللا قادر أ  يقيمه ويقيم به النسل . ولما أكمل ذبحه بالنية اظهر هللا فضله لَلجيال اآلتية  
أباركك  بقوله له : " بذاتي أقسمت يقول الرب : أني من أجل أنك فعلت هذا األمر ولم تمسك أبنك وحيدك .
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( وقد تم له ذلك ، ودعي أبا للمسيح بالجسد  18 - 1:   22مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء )تك 
 ( وبعد أ  بلغ مائة وخمسا وسبعين سنة انتقل بسالم . صالته تكو  معنا . آمين   34:  3)لو 

تى رضي أ  يذبحه قربانا هلل وهو  فقد ولد بوعد الهي وكمل في البر والطاعة هلل وألبيه ح   + أما أبونا إسحق
أبن الوعد الذي رزق به أبوه وعمره مائة سنة . ولم ي ن إسحق صغيرا أل  الكتاب يقول : " أنه حمل الحطب  
مسافة بعيدة إلى أ  صعد على رأس الجبل " . ويقول بعض المؤرخين أ  عمره وقتئذ كا  يبلغ سبعا وثالثين 

إلى أ  أمر المالك أباه برفع يده فكما دعي أبوه ذابح ابنه بالنية ه ذا  سنة ، فأطاع أباه ومد عنقه للذبح 
دعي هو أيضا ذبيحا بالنية وقد قاسى شدائد كثيرة وأحزا  وتغرب ورزقه هللا ولدين هما يعقوب وعيسو وكا  
إسحق يحب عيسو لشجاعته ولما شأخ وضعف بصره استدعى عيسو وقال له " أنا قد شخت يا ابني ولست  

يوم وفاتي . أذهب تصيد لي صيدا واصنع لي طعاما آلكل حتى تباركك نفسي " . وكانت رفقة تسمع   أعرف
هذا الكالم فاستدعت ابنها يعقوب وقالت له : " يا ابني اذبح صيدا وقدمه ألبيك ليأكل ويباركك قبل أ  يموت "  

فأكو  في عينيه كمتهاو     فقال يعقوب ألمه : " هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا أملس ربما يجسني أبي
)ال يم ننا  وأجلب على نفسي لعنة ال بركة " قالت له أمه : " لعنتك على يا ابني " وكا  هذا منها بإيعاز الهي

(  23:  25إلهى ولكن كا  هللا قد سبق وأخبر رفقة أ  كبير يستعبد لصغير)تك القول أ  الخداع هو بإيعاز
على البركة ولكن من المؤكد أ  الخداع هو حل بشرى خاطئ. وكا    فكانت هذه إرادة هللا أ  يعقوب يحصل

. فصنع يعقوب ما  أالم لَلسرة كلها( هللا قادرا أ  يبارك يعقوب دو  هذا الخداع . بل كانت هذه الخدعة سبب
 (  29 -  1:  27أمرته به وأكل أبوه وباركه )تك 

   معنا . آمين  ولما بلغ عمره مائة وثمانين سنة تنيح بسالم . صالته تكو
فقد دعاه هللا إسرائيل كا  أخوه عيسو يبغضه ألنه أخذ بركه أبيه ولهذا خاف منه    + أما أب األسباط يعقوب

ومضى إلى البا  خاله ورعى له غنمه سبع سنوات فزوجه ابنته ليئة ثم رعى الغنم سبع سنوات أخرى فزوجه 
ل له خاله : " أ  أجرتك كل الغنم الرقطاء ولدت الغنم ( وكا  إذا قا30  - 15:  29ابنته الثانية راحيل )تك  

( وقد أغناه  8  - 4:  31رقطاء " وإذا قال له : " أ  آجرتك كل الغنم المخططة ولدت الغنم مخططة " )تك 
هللا جدا وعاد بامرأتيه ليئة وراحيل ورزقه هللا اثنى عشر أبنا ورأى هللا وجها لوجه وصارعه حتى طلوع الفجر 

 إسرائيل وقد قاسى أحزانا وشدائد كثيرة مثل بيع ابنه يوسف كعبد للمصريين وفقده بصره وحدوث  ودعاه هللا
الغالء الشديد وغير ذلك كما جاء بالكتاب المقدس ثم صار أبنه يوسف وزيرا لملك مصر وسعى حتى أحضره 

اركهم وخص يهوذا  إليه فأقام بمصر سبع عشرة سنة ولما دنت أيام وفاته استدعى بنيه األثنى عشر وب
بالملك وقال : أ  السيد المسيح سيظهر من نسله وبعد ما بلغ عمره مائة وسبعا وأربعين سنة تنيح بسالم 

بعد أ  أوصى أ  يدفن في مقبرة آبائه وحمله يوسف على مركبة فرعو  وأتى به إلى أرض كنعا  حيث دفن 
 مع آبائه .  

 "  مينصلواتهم تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آ
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 عيد نياحة أبائنا إبراهيم وإسحق ويعقوب.
الرب ملك على جميع األمم، هللا جلس على كرسيييييييه المقدس، رؤسيييييياء   "  -(:8-6:  46مزمور العشييييييية )مز

 " الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم، أل  أعزاء هللا قد ارتفعوا جدًا. هلليلويا
طم  دخل اء م طإل ر ن، و ل  ا آ ا صددددددد ق إه/ً  نهااهلم  ا و/ً   =  الرب ملك على جميع األمم  ز وق اط  دددددددل :

)ف  طب   ه اوي شددداف   اط ددد وب واطرمصدددود  ا   على كرسيييه المقدس. رؤسيياء الشييعوبجلس  هللا  وطه اطال ة  
   محلس ه ه اطصدددوقة من هللا ف  = إجتمعوا مع إله إبراهيم. أل  أعزاء هللا قد إرتفعوا جداً هم علس إ ر ن إهااهلم(  

 الده عاشه   رع موالد إهااهلم )كل اطرؤ / ا( حوطه ف اف ذم ج ًا فذو  ا ذم  اب  مب ءو 
 

  -(:16-7:15يوإنجيل العشية )
 ا  ثبتم في و ثبت كالمي في م تطلبو  ما تريدو  في و  لكم. -7 "
 بهذا يتمجد ابي ا  تاتوا بثمر كثير فتكونو  تالميذي. -8 
 كما احبني االب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي. -9 
 حفظت وصايا ابي و اثبت في محبته. ا  حفظتم وصاياي تثبتو  في محبتي كما اني انا قد  -10 
 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي في م و ي مل فرح م. -11 
 هذه هي وصيتي ا  تحبوا بعض م بعضا كما احببتكم.   -12 
 ليس الحد حب اعظم من هذا ا  يضع احد نفسه الجل احبائه. -13 
 انتم احبائي ا  فعلتم ما اوصي م به. -14 
ال  العبد ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء الني اعلمتكم ب ل ما  ال اعود اسمي م عبيدا  -15 

 سمعته من ابي.
ليس انتم اخترتموني بيل انيا اخترتكم و اقمتكم لتيذهبوا و تياتوا بثمر و ييدوم ثمركم لكي يعطي م االب كيل    -16 

 " ما طلبتم باسمي
 إي  ل اط  ل :

 ه ا    س ق هللا وء طه عا إهااهلم يوث س وث = أصدقائيلست أدعوكم عبيدًا.. دعوتكم 
فم ل اطاب هل مخ   عا إهااهلم     =  أل  العبد ال يعلم ما يصينع سييده.. ألني أعلمتكم ب ل ما سيمعته من أبي

 (19-17:18مي  ف عله   )تك
( وهك ا 23:2+  ع8:41+ إح  7:20اي2وهك ا سددرس هللا إهااهلم خل ل هللا )= كما أحبني أبي كذلك أحببتكم أنا

 هم مه/   إهااهلم ب ن ر ن، ف ر  محب هللا إهااهلم هك ا  اب هللا مه/   إهااهلم اط يا هم علس شكل إ ر ن إهااهلم 
 

وليفرح قلب الذين يلتمسييييو  الرب، ابتغوا الرب واعتزوا، أطلبوا وجهه فى كل    "  -:(2:  104مز)مزمور باكر 
 " حيٍن، واتبعوه. هلليلويا
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  ز وق ب كا:
ابتغوا الرب واعتزوا أطلبوا وجهه في كل  إهااهلم وموالده ف  فاح ف  اطسددر    = وليفرح قلب الذين يلتمسيو  الرب

 مي ت  ذوا بإهااهلم فلكون ط م يص به = حين وأتبعوه
 

 -(:31-19:16لوإنجيل باكر )
 مترفها.  كا  انسا  غني و كا  يلبس االرجوا  و البز و هو يتنعم كل يوم -19 " 
 و كا  مس ين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح.  -20 
 و يشتهي ا  يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني بل كانت الكالب تاتي و تلحس قروحه.   -21 
 فمات المس ين و حملته المالئكة الى حضن ابراهيم و مات الغني ايضا و دفن.  -22 
 فرفع عينيه في الجحيم و هو في العذاب و راى ابراهيم من بعيد و لعازر في حضنه.   -23 
فنادى و قال يا ابي ابراهيم ارحمني و ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء و يبرد لساني الني معذب    -24 

 اللهيب.  في هذا
فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك و كذلك لعازر الباليا و اال  هو يتعزى و    -25 

 انت تتعذب. 
و فوق هذا كله بيننا و بينكم هوة عظيمة قد اثبتت حتى ا  الذين يريدو  العبور من ههنا الي م ال   -26 

 يقدرو  و ال الذين من هناك يجتازو  الينا.
 فقال اسالك اذا يا ابت ا  ترسله الى بيت ابي.   -27 
 ال  لي خمسة اخوة حتى يشهد لهم لكي ال ياتوا هم ايضا الى موضع العذاب هذا.  -28 
 قال له ابراهيم عندهم موسى و االنبياء ليسمعوا منهم.   -29 
 فقال ال يا ابي ابراهيم بل اذا مضى اليهم واحد من االموات يتوبو .   -30 
 " قال له ا  كانوا ال يسمعو  من موسى و االنبياء و ال ا  قام واحد من االموات يصدقو  ف -31 

ه/  ي   ط  نق اط م ا ف  حضددا إهااهلم، مي موالد إهااهلم سددلكويون ف  ي ج     إهااهلم  واطاضددا   إي  ل ب كا:
 حم   ع    اطاب، وه ه سر   ا  ال  ف  اطسر  ، ف   اطسر   ال  ااهل  وال حس  وال 

 -(:10-1:11عبالبولس )
 و اما االيما  فهو الثقة بما يرجى و االيقا  بامور ال ترى. -1"  
 فانه في هذا شهد للقدماء. -2 
 بااليما  نفهم ا  العالمين اتقنت ب لمة هللا حتى لم يتكو  ما يرى مما هو ظاهر.  -3 
بااليما  قدم هابيل هلل ذبيحة افضل من قايين فيه شهد له انه بار اذ شهد هللا لقرابينه و به و ا  مات  -4 

 يتكلم بعد.
 اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى هللا. بااليما  نقل اخنوخ لكي ال يرى الموت و لم يوجد ال  هللا نقله  -5 
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و لكن بدو  ايما  ال يم ن ارضاؤه النه يجب ا  الذي ياتي الى هللا يؤمن بانه موجود و انه يجازي  -6 
 الذين يطلبونه. 

بااليما  نوح لما اوحي اليه عن امور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخالص بيته فبه دا  العالم و صار  -7 
 ذي حسب االيما .وارثا للبر ال

بااليما  ابراهيم لما دعي اطاع ا  يخرج الى الم ا  الذي كا  عتيدا ا  ياخذه ميراثا فخرج و هو ال   -8 
 يعلم الى اين ياتي.

بااليما  تغرب في ارض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع اسحق و يعقوب الوارثين معه لهذا  -9 
 الموعد عينه. 

 " المدينة التي لها االساسات التي صانعها و بارئها هللا النه كا  ينتظر -10 
 اط وطج:

و/ذ ا   ن إهااهلم  اضلً  م  ث هللا، وهك ا  كون  . بدو  إيما  ال يم ن إرضاؤهعا إهااهلم  بال طإل ر ن  ويسرع  
 موالد إهااهلم 

 
 -(:23-14:2يعالكاثولي و  )

 ما المنفعة يا اخوتي ا  قال احد ا  له ايمانا و لكن ليس له اعمال هل يقدر االيما  ا  يخلصه.  -14 "
 ا  كا  اخ و اخت عريانين و معتازين للقوت اليومي.  -15 
 فقال لهما احدكم امضيا بسالم استدفئا و اشبعا و لكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة.   -16 
 ايضا ا  لم ي ن له اعمال ميت في ذاته. ه ذا االيما    -17 
 لكن يقول قائل انت لك ايما  و انا لي اعمال ارني ايمانك بدو  اعمالك و انا اريك باعمالي ايماني.  -18 
 انت تؤمن ا  هللا واحد حسنا تفعل و الشياطين يؤمنو  و يقشعرو .  -19 
 ا  بدو  اعمال ميت. و لكن هل تريد ا  تعلم ايها االنسا  الباطل ا  االيم  -20 
 الم يتبرر ابراهيم ابونا باالعمال اذ قدم اسحاق ابنه على المذبح. -21 
 فترى ا  االيما  عمل مع اعماله و باالعمال اكمل االيما .  -22 
 "  و تم الكتاب القائل فامن ابراهيم باهلل فحسب له برا و دعي خليل هللا -23 

 اط   وطلكون:
م إسحقألم يتبرر إبراهيم أبون  هذ ا يا  من إ ر ن إهااهلم   ن إ ر يً  حلً  ظذا ف  معر طه = ا باألعمال إذ َقدَّ

 
 -(:34-20:7أعاإلبركسيس )

 و في ذلك الوقت ولد موسى و كا  جميال جدا فربي هذا ثالثة اشهر في بيت ابيه.   -20 " 
 و لما نبذ اتخذته ابنة فرعو  و ربته لنفسها ابنا.   -21 
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 فتهذب موسى ب ل ح مة المصريين و كا  مقتدرا في االقوال و االعمال.   -22 
 و لما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ا  يفتقد اخوته بني اسرائيل.  -23 
 لمصري.و اذ راى واحدا مظلوما حامى عنه و انصف المغلوب اذ قتل ا  -24 
 فظن ا  اخوته يفهمو  ا  هللا على يده يعطيهم نجاة و اما هم فلم يفهموا.   -25 
و في اليوم الثاني ظهر لهم و هم يتخاصمو  فساقهم الى السالمة قائال ايها الرجال انتم اخوة لماذا    -26 

 تظلمو  بعض م بعضا. 
 ا علينا.فالذي كا  يظلم قريبه دفعه قائال من اقامك رئيسا و قاضي  -27 
 اتريد ا  تقتلني كما قتلت امس المصري. -28 
 فهرب موسى بسبب هذه الكلمة و صار غريبا في ارض مديا  حيث ولد ابنين.  -29 
 و لما كملت اربعو  سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة.   -30 
 ليتطلع صار اليه صوت الرب.  فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم  -31 
 انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ا  يتطلع. -32 
 فقال له الرب اخلع نعل رجليك ال  الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة.   -33 
فهلم اال  ارسلك الى   اني لقد رايت مشقة شعبي الذين في مصر و سمعت انينهم و نزلت النقذهم  -34 

 "  مصر.
 انها سلج:

رأيت عيانًا مشقة   م يسرع .  أنا هو إله إبائك. إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوبيسرع  اة مخا  اطاب  مول  
وه ا   ن عا خاوج ه/س إساائ ل  ا  صا  ط ا ه ا = مصر وسمعت أنينهم ونزلت ألخلصهم شعبي الذين في 

ق زًا ط/زول اطرسلح علس اءقض ط  ص/   
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                 اليوم التاسع والعشرو  من شهر مسرى 
 شهادة أثناسيوس األسقف 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (13,12,7: 131مز)
 (11-1:15)مت

 (8,6,5: 109مز)
 (20-12:15)مت

 (1:11-25:10كو1)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (21-15:4يو1)
 (42-34:5)أع

 (19: 67مز)
 (27-21:8)يو

 
 -(:27-21:8يوإنجيل القداس )

قال لهم يسوع ايضا انا امضي و ستطلبونني و تموتو  في خطيتكم حيث امضي انا ال تقدرو  انتم    -21 " 
 ا  تاتوا.

 فقال اليهود العله يقتل نفسه حتى يقول حيث امضي انا ال تقدرو  انتم ا  تاتوا.  -22 
 من هذا العالم. فقال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست   -23 
 فقلت لكم انكم تموتو  في خطاياكم النكم ا  لم تؤمنوا اني انا هو تموتو  في خطاياكم.  -24 
 فقالوا له من انت فقال لهم يسوع انا من البدء ما اكلم م ايضا به.  -25 
نه فهذا  ا  لي اشياء كثيرة اتكلم و اح م بها من نحوكم لكن الذي ارسلني هو حق و انا ما سمعته م -26 

 اقوله للعالم. 
 "  و لم يفهموا انه كا  يقول لهم عن االب -27 

 إي  ل اطم ار :
 كل اط/ ر ستروي، وط ا  لف يروي؟ هل وياا   هت ا ف  اطرسلح، مث وياا س ط  ا ف  خا   ي   

 [  ا هو   ه  ف  اطرسلح هو اطرؤ ا اطت ئب، وه ا ي هب ح ث ذهب اطرسلح  ءل ء  س  ه ا اط وث 1]
تموتو  في خطاياكم+ حيث أمضييييى أنا ال تقدرو  أ  [  ا هو ف  خا   ه قافضدددددددً  ان ر ن ء ل ع/ه اطسددددددد   2]

 .تأتوا. ألنكم لم تؤمنوا إني أنا هو تموتو  في خطاياكم
إذًا ان ر ن ب طرسددددلح فمط هو طايق اطال ة اءه    ف   ل وي اطسددددرواي، ط طك هؤال  اط ددددذ ا  طم  روتوا هل محل    

 سر   ف  اط
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مبارك الرب اإلله، مبارك الرب يومًافيومًا، ُيسييييييييهل لنا سييييييييبيلنا، إله   "  -(:19:  67مزمزمور إنجيل القداس )
 "   خالصنا. هلليلويا
  ز وق اطم ار:

 اط ي هلَّأ ط/  طايق اط  ص واطال ة اءه    ب طاغم  ا مي/  يروي ب ط س  = مبارك الرب اإلله
 اءسمف إست ذ  و  ي وط ا هللا هلأ طه س  ل اط  ص = خالصنايسهل لنا سبيلنا إله 

 
 مسرى  29  -السنكسار:

 نقل جسد األنبا يحنس القصير بشيهيت "  
للشهداء نقل جسد القديس العظيم األنبا يحنس "يوأنس" القصير من القزم  515في مثل هذا اليوم من سنة  

إلى برية شيهيت وذلك أنه لما كا  البابا يوحنا الثامن واألربعو  في برية شيهيت تمنى بعض الحاضرين نقل  
سالة على يد القمص قزما  والقمص  جسد القديس يؤانس إلى ديره فحركت نعمة هللا البابا البطريرك فكتب ر 

بقطر من الشيوخ وأرسلهما إلى القلزم فلم يتم نا من أخذ جسده ألنه كا  في حوزة الهراطقة التابعين لمجمع  
خلقدونية فعادا من حيث أتيا . وبعد أيام تولى على القلزم أمير من أمراء العرب وكا  صديقا لَلنبا ميخائيل  

وكتب رسالة أخرى إلى األسقف يعلمه برغبته في أخذ الجسد وإرساله مع   أسقف أبالوس فعاد البطريرك
الرهبا  الموفودين بالرسالة ففرح األب األسقف بذلك وعلم األمير بالخبر فقال األمير : " وكيف السبيل  
فعلوا  لوصول الرهبا  إلى الم ا  ؟ " فأجابه كاتبه : " يلبسو  ثياب العرب فوق ثيابهم ويدخلو  معنا " وه ذا

ودخل العرب مع هؤالء الرهبا  حيث كا  الجسد فحمله الرهبا  وساروا به طول الليل حتى وصلوا إلى مريوط  
ومنه إلى البرية . ولما دخلوا به دير القديس مقاريوس تلقاه الرهبا  بالتراتيل وهم يحملو  الصلبا  والمبأخر 

طيب ثم حملوه إلى ديره وهم يرتلو  . فتلقاه أوالده وأتوا به إلى حيث جسد القديس مقاريوس وس بوا عليه ال
بالفرح والبهجة . ولما رسم البابا مرقس البطريرك التاسع واألربعو  وصعد إلى البرية ومعه أساقفة الوجه  

البحري وبعض الكهنة ذهب إلى دير هذا القديس وكشف عن أعضائه المقدسة وتبارك منها ورد عليه ثوب  
 فا به ثم كفنه بلفائف كتا  وسبح الرهبا  هللا ، وأنشدوا كثيرا من المدائح لهذا القديس . الليف الذي كا  ملفو 

 "  صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين
 
 إستشهاد القديس أثناسيوس األسقف وغالميه " 

وذلك أ  بعضييهم  في مثل هذا اليوم إسييتشييهد القديسييو  أثناسيييوس األسييقف وجراسيييموس وثاؤتيطس غالماه 
سييعى باألسييقف لدى أريانوس الوالي أنه عمد أبنه الوزير أنطونيوس فاسييتحضييره وطلب منه السييجود لَلوثا   
فلم يقبل وأعلن إيمانه بالمسييييح فعذبه بمختلف العذابات المؤلمة ولما رأى ازدياد تمسييي ه بإيمانه أمر بضيييرب  

هم وكفنوهم ووضييييعوهم فى تابوت وقد شييييرفهم هللا  رقبته ورقبتى الغآلمين أيضييييا وأخذ بعض المؤمنين أجسيييياد
 " بظهور آيات كثيرة من أجسادهم . صلواتهم تكو  معنا . آمين
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 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( "
 تذكار األعياد السيدية الكبرى )البشارة والميالد والقيامة( ويحتفل به بالطقس الفرايحي . 

 من برمهات تذكار البشارة .   29اسع والعشرو  من الشهر القبطي يوم أحد تقرأ فصول  فإذا وقع الت
أما فى شييييهرى طوبة وأمشييييير فال يعمل التذكار ألنهما يقعا  خارج فترة البشييييارة والحمل اإللهى الى الميالد ، 

 " كما أنهما يرمزا  للناموس واالنبياء بالتتبؤ عن التجسد .
 

 س األسقف وغالماه.شهادة القديسين أثناسيو 
وشددد  به اطب ض ميه عر  إه/  اطونيا مياوي ور، فالب  /ه اطسددد ود طاو  ن فافض ف  به  م ضددداب قء ته هو   

 وغ   ه  وطم  شافه هللا بظذوق آ  ي  ء اة  ا مجس دهم 
 

كهنتك يلبسييييييييو  العدل، وأبرارك يبتهجو  من أجل داود عبدك،  "  -(:13,12,7:  131مزمزمور العشييييييييية )
 " وعليه يزهر قدسي. هلليلويا لمسيحي، هيأت سراجاً 

  ز وق اط  ل :
أبرارك يبتهجو  من أجل داود  ءن اط دددددددذ     ن مسدددددددم ً  وهو شدددددددذ  طلاق حتس اطروي   = كهنتك يلبسييييو  العدل

 اطرسلح وق زه داود هو سا فاح اءهااق حتس وهم ذاه ون طإلست ذ د = عبدك
اط ت ب اطرم ر هو  لر  هللا اطت  ت/ ا اطاايق  وحل ة اطرسدددددلح ي سددددده اط ي ء ل اآلالث  =  هيأت سييييراجًا لمسيييييحي

وعليه يظهر  (   1:4بط1ءجل/  ه  سدااج ط/ ، سدااج ج ل ه ا اءسدمف  سدت دذ  ويم ل اآلالث علس  ء ل اطرسدلح )
 ظذا علس اءسمف اط ا اط ي  ا اطرسلح هل ص/ع جس ه ع  ئب = قدسي

 
  -(:11-1:15متإنجيل العشية )

 حينئذ جاء الى يسوع كتبة و فريسيو  الذين من اورشليم قائلين. -1" 
 لماذا يتعدى تالميذك تقليد الشيوخ فانهم ال يغسلو  ايديهم حينما ياكلو  خبزا. -2 
 فاجاب و قال لهم و انتم ايضا لماذا تتعدو  وصية هللا بسبب تقليدكم.  -3 
 فا  هللا اوصى قائال اكرم اباك و امك و من يشتم ابا او اما فليمت موتا.  -4 
 و اما انتم فتقولو  من قال البيه او امه قربا  هو الذي تنتفع به مني فال ي رم اباه او امه.  -5 
  بسبب تقليدكم. فقد ابطلتم وصية هللا -6 
 يا مراؤو  حسنا تنبا عنكم اشعياء قائال. -7 
 يقترب الي هذا الشعب بفمه و ي رمني بشفتيه و اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. -8 
 و باطال يعبدونني و هم يعلمو  تعاليم هي وصايا الناس.  -9 
 ثم دعا الجمع و قال لهم اسمعوا و افهموا.   -10 
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 " ليس ما يدخل الفم ينجس االنسا  بل ما يخرج من الفم هذا ينجس االنسا  -11 
 إي  ل اط  ل :

ف  إي  ل اطم ار سددددددددددر /  من ع ث ان ر ن هو طايق اطروي  وه/  يا  تا لمً  طذ ا، يا  صددددددددددوقة عكسددددددددددل  طذ ا 
ه   ، يا  ه/  طايق اطروي  ه/    لرون فايسدد ون و تب  غ ا م /   ت/ سددوا بر   اءسددمف اطم  ج اط ي ي ل حل ة م

خاج  ا مفواهذم  ا ت  طلم  غ وش  قافض ا ان ر ن ب طرسلح فذؤال  إخت قوا طايق اطروي  ءن ان ر ن ب طرسلح  
 هو وح ه اط ي  اذا اط اخل واط  قج 

 
أنيييت هو الكييياهن إلى األبيييد على طقس   "  -:(8,6,5:  109مز)مزمور بييياكر   أنيييك  ينيييدم،  حلف الرب ولن 

 " ملشيصاداق، الرب عن يمينك، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا
  ز وق ب كا:

 ه توق(17قاجع  ز وق ب كا يوث )
 

 -(:20-12:15متإنجيل باكر )
 حينئذ تقدم تالميذه و قالوا له اتعلم ا  الفريسيين لما سمعوا القول نفروا. -12 " 
 فاجاب و قال كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يقلع.  -13 
 اتركوهم هم عميا  قادة عميا  و ا  كا  اعمى يقود اعمى يسقطا  كالهما في حفرة. -14 
 فاجاب بطرس و قال له فسر لنا هذا المثل.   -15 
 فقال يسوع هل انتم ايضا حتى اال  غير فاهمين.  -16 
 اال تفهمو  بعد ا  كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف و يندفع الى المخرج.  -17 
 و اما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر و ذاك ينجس االنسا .  -18 
 ال  من القلب تخرج افكار شريرة قتل زنى فسق سرقة شهادة زور تجديف.   -19 
 "هذه هي التي تنجس االنسا  و اما االكل بايد غير مغسولة فال ينجس االنسا  -20 

 إي  ل ب كا:
عميا  قادة  اة مخا  يا  صددددددوقة عكسددددددل  طلم  ج اط ددددددذ    صددددددوقة عا اط ايسدددددد  ا اط يا ء ل ع/ذم اطاب ميذم  

 م  ضدددع اطاب صدددوقة ط/  سددد  اطملب اط ي طم يتاذا ب ن ر ن   . يسييقطا  كالهما في حفرةو ءل هؤال    .عميا .
أل  من القلب تخرج أفكار شيريرة القتل الزني..  . وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج وذلك ينجس اإلنسيا 

ء ل اطسددد   اطرسدددلح طل ايسددد  ا ف  وه ه ال حل طذ  سدددو  ان ر ن ب طرسدددلح  ط طك  . هذه هي التي تنجس اإلنسييا 
 إي  ل اطم ار التروتون ف  خا   كمال 
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   -(:1:11-25:10كو1البولس )
 ( 33-25:10كو1)
 كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير.  -25 "
 ال  للرب االرض و مالها.  -26 
و ا  كا  احد من غير المؤمنين يدعوكم و تريدو  ا  تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين   -27 

 من اجل الضمير. 
و لكن ا  قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فال تاكلوا من اجل ذاك الذي اعلم م و الضمير ال  للرب    -28 

 االرض و مالها.
 ر االخر النه لماذا يح م في حريتي من ضمير اخر.اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمي -29 
 فا  كنت انا اتناول بش ر فلماذا يفترى علي الجل ما اش ر عليه.   -30 
 فاذا كنتم تاكلو  او تشربو  او تفعلو  شيئا فافعلوا كل شيء لمجد هللا.   -31 
 كونوا بال عثرة لليهود و لليونانيين و لكنيسة هللا. -32 
 "  ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. كما انا ايضا -33 
 ( 1:11كو1)
 ال  كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح -1 ال

 اط وطج:
كونوا بال عثرة ان ر ن طايق اط  ص وط ا مي يًو  ا ان ر ن؟ ءا ً  ان ر ن اطا   وه ا  ظذا ف  اءعر ل؟  

ه ه بإختص ق  مص  هذ  اطاسول ف   ل تصاح،   تصافوا  ر   /   =  لليهود ولليونانيين.. كونوا متشبهين بي
 متصاح م   كم 

 
   -(:21-15:4يو 1الكاثولي و  )

 من اعترف ا  يسوع هو ابن هللا فاهلل يثبت فيه و هو في هللا.   -15  "
و نحن قد عرفنا و صدقنا المحبة التي هلل فينا هللا محبة و من يثبت في المحبة يثبت في هللا و هللا    -16 

 فيه. 
 نحن ايضا. بهذا تكملت المحبة فينا ا  ي و  لنا ثقة في يوم الدين النه كما هو في هذا العالم ه ذا   -17 
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج ال  الخوف له عذاب و اما من خاف    -18 

 فلم يتكمل في المحبة. 
 نحن نحبه النه هو احبنا اوال.  -19 
ا  قال احد اني احب هللا و ابغض اخاه فهو كاذب ال  من ال يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ا   -20 

 يحب هللا الذي لم يبصره.
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 "  و لنا هذه الوصية منه ا  من يحب هللا يحب اخاه ايضا  -21 
 اط   وطلكون:

 وه ه دعوة اطاسول ه/   المحبةمهم عرل يموث به طلكون إ ر ي/  حلً  هو 
 

 -(:42-34:5أعبركسيس )اإل
فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غماالئيل معلم للناموس م رم عند جميع الشعب و امر ا    -34  " 

 يخرج الرسل قليال. 
ثم قال لهم ايها الرجال االسرائيليو  احترزوا النفس م من جهة هؤالء الناس في ما انتم مزمعو  ا    -35 

 تفعلوا.
ام قام ثوداس قائال عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو النه قبل هذه االي  -36 

 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   -37 

 انقادوا اليه تشتتوا.
و اال  اقول لكم تنحوا عن هؤالء الناس و اتركوهم النه ا  كا  هذا الراي او هذا العمل من الناس   -38 

 فسوف ينتقض. 
 و ا  كا  من هللا فال تقدرو  ا  تنقضوه لئال توجدوا محاربين هلل ايضا.  -39 
 طلقوهم.فانقادوا اليه و دعوا الرسل و جلدوهم و اوصوهم ا  ال يتكلموا باسم يسوع ثم ا  -40 
 و اما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع النهم حسبوا مستاهلين ا  يهانوا من اجل اسمه.   -41 
 " و كانوا ال يزالو  كل يوم في الهي ل و في البيوت معلمين و مبشرين بيسوع المسيح -42 

 انها سلج:
كانت وصييييييية غماالئيل لليهود "إ  كا  هذا العمل من الناس فسييييييوف ُينتقض وإ  كا  من هللا فال يم نكم أ  

ف ءسددددمف اطم  ج م / سدددد ور ء  ج ه ا اط وث إحترل آال ً   آالث  . يجلدو  الرسيييلو ع ه ا ي   اط ذود  .  تنقضيييوه
ل  اءسمف إست ذ  وغ اه  ء اون وط ا ءن اط رل  ا هللا ف ط /لس  ب قل  طخن وطخه  س  ه و آالث اطاس
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                   اليوم الثالثو  من شهر مسرى 
 نياحة مالخي النبي 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (13-10: 5مز)
 (58-53:13)مت

 (10: 100مز)
 (5-1:14)مت
 (16-8:4)أف

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (3:2-19:1بط2)
 (37-30:7)أع

 (12,18: 49مز)
 (24-16:14)لو

 
 -(:24-16:14لوإنجيل القداس )

 فقال له انسا  صنع عشاء عظيما و دعا كثيرين.  -16  " 
 و ارسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا ال  كل شيء قد اعد.  -17 
فابتدا الجميع براي واحد يستعفو  قال له االول اني اشتريت حقال و انا مضطر ا  اخرج و انظره    -18 

 اسالك ا  تعفيني. 
 ني. و قال اخر اني اشتريت خمسة ازواج بقر و انا ماض المتحنها اسالك ا  تعفي  -19 
 و قال اخر اني تزوجت بامراة فلذلك ال اقدر ا  اجيء.  -20 
فاتى ذلك العبد و اخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت و قال لعبده اخرج عاجال الى شوارع    -21 

 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 م ا .   -22 
 جات و الزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق و السيا  -23 
 " الني اقول لكم انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي -24 

 إي  ل اطم ار :
إيسددد ن صددد/ع وطلر  عظلر  ودع  اط/ ر فافضدددوا  هللا صددد/ع خ صدددً  عظلرً  ب طرسدددلح وقفض اط ذود ان ر ن به   

هك ا هم  =  المسياكين  إشد قة طا م اط يا دع هم هللا طإل ر ن ب طرسدلح   فأقسدل ودع   ا ف  اءنء  وشدواًق اطر ي/ 
 .جدع وعمي وعرجه ون هللا  
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فر خ  اط/   هو آخا مي ل   اط ذ  اطم  م  واءي ل     يوا ي عون اط ذود هلل  واءي ل   شددذ وا طلرسددلح  وهم قفضددوا 
 أن   خ  ه/   رءل مي ل   اط ذ  اطم  م اط يا قفضدددذم اءي ل   ودعواتذم وقفضدددوا اطرسدددلح  ط طك دع  هللا اء م  و 

 اط ذود  ه ا اني  ل  أيه ه ا   طل ذ  اط  ي  
 

ذبيحة التسيييبيح تمجدني، وهناك الطريق حيث أريه، خالص هللا،  "  -(:12,18:  49مزمور إنجيل القداس )مز
 "  أوف العلى نذورك. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
( وعلس ع ث إ  د ئذم ع ددددددددددددددوقهم وعاد   هم   ط/د وق واطبكوق  8:1  خ  اط/   و/خ اط ذود علس ذب ئاذم اطراذوط  )

ف  اط ذ  اط  ي  هللا ال  الب ذب ئح ح وايل  هل شدددددددددكا وتسددددددددد لح وه ه =  ذبيحة التسييييييبيح تمجدني(   7:3-12)
 اط ي  م ث عا   ه هاوح اط كا    ت اه  اط ب ئح اطرم وط   وف  ه اوي  مول الذابح اطار   ر  ي ال مي

وف  طب ددد  ه اوي الاطرموث طايمددده مقيددده خ ص هللاال فرا  مددد ث ذهلاددد   =  هللا  وهنيياك الطريق حيييث أريييه خالص
)ي وقك وع ددددوقك  ( وح /ر  يوف  هلل =  أوِف العلي نذوركاطتسدددد لح يايه هللا طايق اط  ص  واطرز وق يوصدددد    

 حمه يب قك ط/  
 

 مسرى  30   -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 وب ت بني إسرائيل على عصيانهم للرب ومخالفتهم لنواميسه ووبخهم على تقدمة الضحايا 

أ عن دخول األمم عند ما قال : " من مشارق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم بين األمم وفي  المرذولة وتنب
( . كما أظهر لهم  11:  1كل م ا  يقرب السمي بخور وتقدمه طاهرة أل  اسمي عظيم بين األمم " )مَلخي  

عام وجربوني بهذا قال عدم إيفائهم العشور والب ور بقوله " هاتوا جميع العشور إلى الخزانة لي و  في بيتي ط
رب الجنود ا  كنت ال أفتح لكم كوى السموات وأفيض علي م بركة حتى ال توسع وانتهر من أجلكم اآلكل فال 

 (  11و   10:  3يفسد لكم ثمر األرض وال يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود )مال  
هاأنذا أرسل مالكي فيهيئ الطريق أمامي   وتنبأ عن مجيء يوحنا المعمدا  أمام السيد مخلص العالم بقوله "

  3ويأتي بغتة إلى هي له السيد الذي تطلبونه ومالك العهد الذي تسرو  به هوذا يأتي قال رب الجنود " )مال 
( وعن مجيء إيليا أمامه عند انقضاء العالم بقوله : " هاأنذا أرسل إلي م إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب  1: 

مخوف فيرد قلب اآلباء على األبناء وقلب األبناء على آبائهم لئال أتى واضرب األرض بلعن " اليوم العظيم وال
 ( 6و   5:  4)مال 

 ولما أرضى هللا بسيرته الصالحة وأكمل أيامه بسالم أنتقل إلى الرب 
 "صالته تكو  معنا ولربنا المجد دائًما . آمين
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  نياحة مالخي النبي.
توي( وهو ع    وسدس اط/    ط ا اط /لسد  تضدع   خ  اط/   ف  آخا يوث ف  8اا اي )معل د اءي ل   يمام ف ذ  ء

اط دددذوق اط   اة )بإسدددتء/   شدددذا اط/سددد   اطصدددغ ا(       علس إيتذ   اط ذ  اط ذودي و/ ا   اطرسدددلال   فر خ   
 ط  ا   اط  ي ة مي اطسدددد/   اط/   هو آخا مي ل   اط ذ  اطم  م و/  ه توء   اط/ وة حتس      اطرسددددلح، اطرا ون طه ب

 اط  ي ة 
 

وليفرح جميع المتكلين عليك، وإلى األبد يسيييييييييرو ، ألنك أنت باركت   "  -(:13-10:  5مزمزمور العشيييييييييية )
 " الصديق يارب، مثل سالح المسرة كللتنا. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
ه/  يا  صدوقة عكسدل  طر  قمي/ ه ف  إي  ل اط  دل  عا قفض اط ذود طلرسدلح هل وءي ل   اط ذ  اطم  م  ف ط ي آ ا  

 جميع المتكلين عليك.. وليفرحب طرسلح ء ل ع/ه اطراتل  
 

 -(:58-53:13متإنجيل العشية )
 و لما اكمل يسوع هذه االمثال انتقل من هناك.  -53 " 
 و لما جاء الى وطنه كا  يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا و قالوا من اين لهذا هذه الح مة و القوات.  -54 
 اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مريم و اخوته يعقوب و يوسي و سمعا  و يهوذا. -55 
 اوليست اخواته جميعهن عندنا فمن اين لهذا هذه كلها.  -56 
 و اما يسوع فقال لهم ليس نبي بال كرامة اال في وطنه و في بيته.فكانوا يعثرو  به    -57 
 " و لم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم ايمانهم -58 

 إي  ل اط  ل :
ليس نبٌي مهاٌ  في  وء ل اطاب  .  أليس هذا إبن النجار. فكانوا يعثرو  بهه/  يا  صدددوقة طافض اط ذود طلرسدددلح  

اءي ل   وه  هم يافضددددددددون اطرسددددددددلح، فضدددددددد ع   /ذم اط ا   م   اط يا آ /وا فذم قفضددددددددوا =  جهة ما إال  في وطنه
 ب طرسلح ف ت لم ع/ذم  ز وق اط  ل  

 
فى أوقيات الغيدوات، كنيت أقتيل جميع خطياة األرض، ألُبييد من ميدينية الرب،   "  -:(10: 100مز)مزمور بياكر  

 " جميع صانعي اإلثم. هلليلويا
  ز وق ب كا:
اطر رد ان طم  = الغيدوات. كنيت أقتيل جميع خطياة األرض. ألبييد من ميدينية الرب جميع صيييييييييانعي اإلثمفي أوقيات 

 كا طه سدلف  متل به مح ، ط ا  لر ته   ي  ء تل  ط رلع خا ة اءقض اط يا قفضدوا اطتو/  فذ  شد ه ة ضد هم   
/ه ف لر ي اطر ر ان طه اطر ر ان ب ددددددددددذ دته ظل حلً  وه اودر قافض ت  طلم وشددددددددددذ دة اطر ر ان   ن ف  قعب  
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ك ي   اعب  ف  حل ته وحتس ب    ر ته  و/    ر ي ه اودر سددددت ون ء تل  طه مه  ً  إذ سددددت ون سدددد بً  ف  ه كه  
 مه  ً  

 
 -(:5-1:14متإنجيل باكر )

 في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع. -1 " 
 فقال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدا  قد قام من االموات و لذلك تعمل به القوات. -2 
 فا  هيرودس كا  قد امسك يوحنا و اوثقه و طرحه في سجن من اجل هيروديا امراة فيلبس اخيه.  -3 
 ال  يوحنا كا  يقول له ال يحل ا  تكو  لك. -4 
 " ا  عندهم مثل نبيو لما اراد ا  يقتله خاف من الشعب النه ك -5 

 إي  ل ب كا:
ه اودر ءتدل يوح/د  اطر رد ان، ط //د  ي د  ه اودر ف  قعدب  ا اطر رد ان  ويدأت  هد ا اني  دل ءن   خ  ءد  

 ت/بأ عا يوح/  اطر ر ان  س هق طلرسلح  فر خ  آخا اءي ل   واطر ر ان هو اطس هق طلرسلح 
 

 -(:16-8:4أفالبولس )
 لى العالء سبى سبيا و اعطى الناس عطايا. لذلك يقول اذ صعد ا -8 " 
 و اما انه صعد فما هو اال انه نزل ايضا اوال الى اقسام االرض السفلى.  -9 
 الذي نزل هو الذي صعد ايضا فوق جميع السماوات لكي يمال الكل. -10 
 علمين.و هو اعطى البعض ا  ي ونوا رسال و البعض انبياء و البعض مبشرين و البعض رعاة و م  -11 
 الجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيا  جسد المسيح.  -12 
الى ا  ننتهي جميعنا الى وحدانية االيما  و معرفة ابن هللا الى انسا  كامل الى قياس قامة ملء   -13 

 المسيح.
كي ال نكو  فيما بعد اطفاال مضطربين و محمولين ب ل ريح تعليم بحيلة الناس بم ر الى م يدة   -14 

 الضالل.
 و الراس المسيح.بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي ه  -15 
الذي منه كل الجسد مركبا معا و مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو    -16 

 " الجسد لبنيانه في المحبة
 اط وطج:

ف  اني  ل قمي/  دعوة اء م )إي  ل اطم ار( وصدد ق اط ل يذودًا وم رً   /لسدد  واح ة  وه/  يا  وح ة ه ه اط /لسدد   
أعطى النياس وهد ه ه   واهدب اطاوح اطمد ر     أعطى البعض أ  ي ونوا رسييييييييياًل والبعض..وعردل اطاوح ف ذد    

 .بن هللاننتهي جميعنا إلى وحدانية اإليما  ومعرفة إواطذ ح من   عطايا..
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 -(:3:2- 19:1بط2الكاثولي و  )
 ( 21- 19:1بط2)
و عندنا الكلمة النبوية و هي اثبت التي تفعلو  حسنا ا  انتبهتم اليها كما الى سراج منير في   -19  " 

 موضع مظلم الى ا  ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح في قلوب م. 
 عالمين هذا اوال ا  كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. -20 
 "اناس هللا القديسو  مسوقين من الروح القدس.النه لم تات نبوة قط بمشيئة انسا  بل تكلم   -21 
 ( 3-1:2بط2)
و لكن كا  ايضا في الشعب انبياء كذبة كما سي و  في م ايضا معلمو  كذبة الذين يدسو  بدع   -1  ال

 هالك و اذ هم ينكرو  الرب الذي اشتراهم يجلبو  على انفسهم هالكا سريعا.
 دف على طريق الحق.و سيتبع كثيرو  تهلكاتهم الذين بسببهم يج -2 
 "  و هم في الطمع يتجرو  ب م باقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم ال تتوانى و هالكهم ال ينعس. -3 

 اط   وطلكون:
. تكلموا بإرادة هللا بالروح القدسف ءي ل   اط يا قفضذم اءي ل   شذ وا طلرسلح ءيذم  =  وثابت عندنا كالم األنبياء

 فذ/ ك حاوب دائرً  ض  اط /لس   أنبياء كذبةوط //  يسرع من ه/ ك 
 

  -(:37-30:7أعاإلبركسيس )
 و لما كملت اربعو  سنة ظهر له مالك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة.   -30  "
 فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر و فيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب.   -31 
 انا اله ابائك اله ابراهيم و اله اسحق و اله يعقوب فارتعد موسى و لم يجسر ا  يتطلع. -32 
 فقال له الرب اخلع نعل رجليك ال  الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة.   -33 
اني لقد رايت مشقة شعبي الذين في مصر و سمعت انينهم و نزلت النقذهم فهلم اال  ارسلك الى   -34 

 مصر. 
هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا و قاضيا هذا ارسله هللا رئيسا و فاديا بيد المالك الذي   -35 

 ظهر له في العليقة. 
 مصر و في البحر االحمر و في البرية اربعين سنة.   هذا اخرجهم صانعا عجائب و ايات في ارض  -36 
 " هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب اله م من اخوتكم له تسمعو   -37 

 انها سلج:
هذا هو موسيى الذي قال لبني إسيرائيل أنه سييقيم لكم الرب اإلله من وسيط إخوتكم نبيًا  ي/تذ  بمول إسدا  يور  

ه ه ي وة عا اطرسدددلح ف طرسدددلح متس  ب شددداة ب     خ  إذ توء   اط/ وة ب     خ   وم ضدددً   =  مثلي له تسييمعو  
 -ه/ ك ي وت ا ف  ه ا انها سلج عا      اطرسلح اطر لص:



 من شهر مسرى(  القطمارس السنوى الدوار لقراءات األيام )  اليوم الثالثون

 

 
898 

 .ظهر مالك في برية طور سينا في لهيب نار على عليقة .1
.قد رأيت عيانًا مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت ألخلصهم .2



 لقراءات األيام )  اليوم األول من النسئ(القطمارس السنوى الدوار  

 

 
899 

                    اليوم األول من النسيء
  نياحة أبو يحنس )أفتيخوس(

 تلميذ يوحنا اإلنجيلي

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (6,4: 64مز)
 (42-34:10)مت

 (17,16: 36مز)
 (17-1:1)يو
 (18-4:10)رو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (6:2-1:1يو1)
 (16-1:3)أع

 (31,30: 36مز)
 (25-15:21)يو

 
 -(:25-15:21يوإنجيل القداس )

فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعا  بطرس يا سمعا  بن يونا اتحبني اكثر من هؤالء قال نعم يا رب    -15  " 
 انت تعلم اني احبك قال له ارع خرافي. 

 قال له ايضا ثانية يا سمعا  بن يونا اتحبني قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارع غنمي.   -16 
يونا اتحبني فحز  بطرس النه قال له ثالثة اتحبني فقال له يا رب انت  قال له ثالثة يا سمعا  بن   -17 

 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   -18 

 فانك تمد يديك و اخر يمنطقك و يحملك حيث ال تشاء.
 قال هذا مشيرا الى اية ميتة كا  مزمعا ا  يمجد هللا بها و لما قال هذا قال له اتبعني.   -19 
فالتفت بطرس و نظر التلميذ الذي كا  يسوع يحبه يتبعه و هو ايضا الذي اتكا على صدره وقت    -20 

 العشاء و قال يا سيد من هو الذي يسلمك.
 فلما راى بطرس هذا قال ليسوع يا رب و هذا ما له.  -21 
 قال له يسوع ا  كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك اتبعني انت.  -22 
فذاع هذا القول بين االخوة ا  ذلك التلميذ ال يموت و لكن لم يقل له يسوع انه ال يموت بل ا  كنت    -23 

 اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك.
 ذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا و كتب هذا و نعلم ا  شهادته حق.ه  -24 
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و اشييييياء اخر كثيرة صيييينعها يسييييوع ا  كتبت واحدة واحدة فلسييييت اظن ا  العالم نفسييييه يسييييع الكتب   -25 
 " الم توبة امين

 إي  ل اطم ار :
ي ج اط صدل اط ي  مام يوث  طو/ه( وهو ع   يل ح  اطم  ج يوح/  اني  ل   فأخت قي اط /لسد   4قاجع إي  ل ء ار )

ع   يوح/  اني  ل  فأفتل ور تلر  ه وطه ي ج  اب  يوح/   و ر  تبع يوح/  اطرسدددددددددددلح طرا ته هك ا تبع مفتل ور  
 يوح/   م هوطج، هل تبع اطرسلح طوال حل ته طرا ته ف  اطرسلح 

 
  -31لسانه ينطق بالحق. فم الصديق يلهج بالح مة و   -30 " -(:31,30: 36مزمور إنجيل القداس )مز

 "  شريعة الهه في قلبه ال تتقلقل خطواته.
  ز وق اطم ار:

ءيه ء ل ف  اطسد/ سد ق ميه قد = ولسيانه ينطق بالح مإشد قة ط اانة اطم  ج  ع هوطج  =  فم الصيديق يتلو الح مة
 ( 23:14ه ا طرا ته طلرسلح )يو= ناموس هللا في قلبهكء ايا طإل ر ن بكاانته  

 هللا ميم ه  ا اط/ اان واءسود طلسترا ف   اانته = قل خطواتهوال تتعر 
 

 نسئ 1   -السنكسار:
 نياحة القديس أفتيخوس " 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس أفتيخوس تلميذ القديس يوحنا اإلنجيلي . بعد أ  م ث مع الرسول زمنا طلب 
إليه أ  يذهب إلى القديس بولس الرسول فأذ  له بذلك . فسار إليه وكرز معه باسم المسيح ورد كثيرين من 

كنائس وصبر على القيود والحبس زمانا اليهود والوثنيين إلى الرب يسوع وعمدهم . وحول هياكل األوثا  إلى 
طويال وطرح في النار فلم تؤذه ولَلسود فلم تضره بل استأنست إليه . وقد ذهب إلى سبسطية وبشر فيها 

 وكا  مالك الرب يسوع يسير معه ويؤيده . ولما أكمل سعيه بسالم تنيح في شيخوخة صالحة . 
جالسيييا في الطاقة مثقال بنوم عميق في الوقت الذي كا  وقيل عن هذا القديس أنه هو ذلك الشييياب الذي كا   

يلقى فيه بولس الرسيول خطابه فسيقط من الطابق الثالث إلى أسيفل وحمل ميتا فأقامه بولس الرسيول بصيالته  
 " ( بركته تكو  معنا . آمين9:  20)أع  

 
 إستشهاد القديس بشاي األنطاكي " 

لقديس أباهور "أبو الكنوز" كا  من مدينة أنطاكية ونظرا وفي مثل هذا اليوم إستشهد القديس بشاي شقيق ا
لتقواه وعلمه رسموه قسا فلما مضى أخوه أباهور وأمه إلى اإلس ندرية وإستشهدا في اليوم التاسع والعشرين  

من شهر بؤونه أتى هذا القديس إلى اإلس ندرية ليتبارك من جسديهما بعد أ  وزع كل ماله على الفقراء 
ما رأى الجسدين ب ى كثيرا ثم مضى إلى الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه كثيرا حتى  والمساكين ول
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أسلم روحه الطاهرة . وأمر الوالي بحرق جسده مع أجساد أخيه وأمه وشهداء آخرين يبلغ عددهم ثمانية  
يسة طابامو  التي  وثمانين . ثم أتى بعض المؤمنين وأخذوا أجساد القديسين بشاي و أباهور وأمهما والقد

 من دنبق وإبيمأخوس من البرمو  ورشنوفة من طليا وحملوهم إلى انساباشي فتلقاهم المؤمنو  باحترام عظيم 
 " صلواتهم تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
  نياحة أبو يحنس )أفتيخوس( تلميذ يوحنا اإلنجيلي

و/   من  كث  ع اطاسدددددددول ن /ً  طلب إطله من ي هب إطس اطم  ج هوطج اطاسدددددددول، ف ان  ع هوطج اطاسدددددددول وقد  
كء ايا  ا اط ذود واء م إطس اطاب وعر هم، وت  ب  ء اًا ف  ء ود ومطموه ف  اط/ ق وطاسدود وطم تؤذه وت/لح بسد ث  

 و  ي  وء ل ميه اط  ب اط ي مء  ه هوطج اطاسول ح ا سمط  ا اط اف 
 

طوبى للذي تختاره و تقربه ليسيييي ن في ديارك لنشييييبعن من خير بيتك    -4 "  -(:6,4:  64مزمور العشييييية )مز
 " المثبت الجبال بقوته المتنطق بالقدرة. -6 قدس هي لك.

ف هلل إخت قه طر   مه ي ب   من ميذس  =  طوبى لمن إخترته وقبلته يسييييييييي ن في ديارك إلى األبد  ز وق اط  ددددددددددددددل :
 جذ ده 

 
  -(:42-34:10متإنجيل العشية )

 ال تظنوا اني جئت اللقي سالما على االرض ما جئت اللقي سالما بل سيفا.   -34 "
 د حماتها.فاني جئت الفرق االنسا  ضد ابيه و االبنة ضد امها و الكنة ض  -35 
 و اعداء االنسا  اهل بيته.   -36 

 من احب ابا او اما اكثر مني فال يستحقني و من احب ابنا او ابنة اكثر مني فال يستحقني.   -37
 و من ال ياخذ صليبه و يتبعني فال يستحقني.   -38 
 من وجد حياته يضيعها و من اضاع حياته من اجلي يجدها.  -39 
 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.   -41 
 " ل لكم انه ال يضيع اجرهو من سقى احد هؤالء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقو -42 

 إي  ل اط  ل :
اطرسدددلا ون   ق اط  طم ضددد هم ف  إضددداذ داي ع/ل    وهم ع هوا اطم  ج  ء اًا  =  ما جئت أللقي سييالمًا بل سيييفاً 

 .من أحب أبًا أو أمًا .. أكثر مني فال يستحقنيط /ه     طرا ته  
ال    -17القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين.  -16 " -:(17,16: 36مز ) مزمور باكر 

 " سواعد االشرار تنكسر و عاضد الصديقين الرب.
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  ز وق ب كا: 
 ف   اانتذم ويس/ هم م ضً  ف  آال ذم )اط/ ق واءسود طم تؤذه( = الرب يعضد الصديقين

 
 -(:17-1:1يوإنجيل باكر )

 الكلمة كا  عند هللا و كا  الكلمة هللا.في البدء كا  الكلمة و  -1 " 
 هذا كا  في البدء عند هللا. -2 
 كل شيء به كا  و بغيره لم ي ن شيء مما كا . -3 
 فيه كانت الحياة و الحياة كانت نور الناس. -4 
 و النور يضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركه.  -5 
 كا  انسا  مرسل من هللا اسمه يوحنا. -6 
 هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. -7 
 لم ي ن هو النور بل ليشهد للنور. -8 
 كا  النور الحقيقي الذي ينير كل انسا  اتيا الى العالم.  -9 
 كا  في العالم و كو  العالم به و لم يعرفه العالم. -10 
 جاء و خاصته لم تقبله.  الى خاصته -11 
 و اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ا  يصيروا اوالد هللا اي المؤمنو  باسمه.   -12 
 الذين ولدوا ليس من دم و ال من مشيئة جسد و ال من مشيئة رجل بل من هللا. -13 
 نعمة و حقا.و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و راينا مجده مجدا كما لوحيد من االب مملوءا   -14 
 يوحنا شهد له و نادى قائال هذا هو الذي قلت عنه ا  الذي ياتي بعدي صار قدامي النه كا  قبلي.   -15 
 و من ملئه نحن جميعا اخذنا و نعمة فوق نعمة.  -16 
 " ال  الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبيسوع المسيح صارا -17 

 إي  ل ب كا:
هو ه ا   إي  ل يوح/  وفله يا   ا هو اطرسددلح )كلر  هللا( اط ي ب ددا به يوح/   م مفتل ور تلر  ه  ف طرسددلح هو  

ط ب دددددداوا  ل اط/ ر  واطظلر  ح وط  من ت قك يوح/  ومفتل ور    نعمة فوق نعمةاط  طق اط ي مف ض علس ت    ه 
سدددددددددلح ف  اط  طم  له  ظلر  اط  طم طم ت قك اط/وق  و ل اط  قنيا طت الذم وط ا اط/وق   ن مءو  وإيت دددددددددا إسدددددددددم اطر
 )اطرسلح( اط ي   ذ  طه مفتل ور فإيت ا اطرؤ /ون علس ي  ه 

 
  -(:18-4:10روالبولس )

 ال  غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. -4 "
 ال  موسى ي تب في البر الذي بالناموس ا  االنسا  الذي يفعلها سيحيا بها.  -5 
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 ا البر الذي بااليما  فيقول ه ذا ال تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحدر المسيح.و ام -6 
 او من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من االموات.  -7 
 لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك و في قلبك اي كلمة االيما  التي نكرز بها. -8 
 النك ا  اعترفت بفمك بالرب يسوع و امنت بقلبك ا  هللا اقامه من االموات خلصت. -9 
 ال  القلب يؤمن به للبر و الفم يعترف به للخالص.  -10 
 ال  الكتاب يقول كل من يؤمن به ال يخزى.   -11 
 و  به. النه ال فرق بين اليهودي و اليوناني ال  ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدع  -12 
 ال  كل من يدعو باسم الرب يخلص.  -13 
 فكيف يدعو  بمن لم يؤمنوا به و كيف يؤمنو  بمن لم يسمعوا به و كيف يسمعو  بال كارز.   -14 
 و كيف ي رزو  ا  لم يرسلوا كما هو م توب ما اجمل اقدام المبشرين بالسالم المبشرين بالخيرات.  -15 
 نجيل ال  اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. لكن ليس الجميع قد اطاعوا اال  -16 
 اذا االيما  بالخبر و الخبر ب لمة هللا. -17 
 " لكنني اقول العلهم لم يسمعوا بلى الى كل االرض خرج صوتهم و الى اقاصي المس ونة اقوالهم -18 

 اط وطج:
. خرج صييييوتهم إلى األرض كلهاواطت  ي دي هذ  مفتل ور  و ل اطاسددددددل واط  قنيا   كلمة اإليما  التي ننادي بها

فكيف يؤمنو  بمن لم يسيييييمعوا به. وكيف يسيييييمعو  بال كارز وكيف ي رزو  إ  لم واط /لسددددددد  مقسدددددددلته طلكان 
 .يرسلوا

 
 - (:6:2- 1:1يو 1الكاثولي و  )

 ( 10- 1:1يو1)
الذي كا  من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه و لمسته ايدينا من جهة كلمة   -1  " 

 الحياة. 
 فا  الحياة اظهرت و قد راينا و نشهد و نخبركم بالحياة االبدية التي كانت عند االب و اظهرت لنا.  -2 
معنا و اما شركتنا نحن فهي مع االب و مع  الذي رايناه و سمعناه نخبركم به لكي ي و  لكم ايضا شركة  -3 

 ابنه يسوع المسيح. 
 و نكتب الي م هذا لكي ي و  فرح م كامال. -4 
 و هذا هو الخبر الذي سمعناه منه و نخبركم به ا  هللا نور و ليس فيه ظلمة البتة.  -5 
 ا  قلنا ا  لنا شركة معه و سلكنا في الظلمة نكذب و لسنا نعمل الحق.  -6 
لكن ا  سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض و دم يسوع المسيح ابنه  و  -7 

 يطهرنا من كل خطية. 
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 ا  قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا و ليس الحق فينا. -8 
 ا  اعترفنا بخطايانا فهو امين و عادل حتى يغفر لنا خطايانا و يطهرنا من كل اثم. -9 
 "  ا  قلنا اننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا. -10 
 (6- 1:2يو1)
 يا اوالدي اكتب الي م هذا لكي ال تخطئوا و ا  اخطا احد فلنا شفيع عند االب يسوع المسيح البار. -1  ال
 و هو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا.  -2 
 و بهذا نعرف اننا قد عرفناه ا  حفظنا وصاياه. -3 
 من قال قد عرفته و هو ال يحفظ وصاياه فهو كاذب و ليس الحق فيه.  -4 
 و اما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة هللا بهذا نعرف اننا فيه.  -5 
 ال من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك ه ذا يسلك هو ايضا -6 

 اط   وطلكون:
اءنط  =  الذي كا  من البدء الذي سيييييييمعناههو اآل  ي اءوطس  ا قسدددددددددد ط  يوح/  اءوطس ه/ ج   /س اني  ل   

حل ة، فلذ ا متس  ه ه ه   اانة اطاسدددددل ميه صددددد ق طرا يؤ ا  =  وقد رأينا ونشييييهد ونعلم م بالحياة األبديةت سددددد   
كما سيلك وط ا واجب إيه    وإ  أخطأ أحد فلنا شيفيع عند اآلب يسيوع المسييح البار وهو كفارة لخطايانااطرسدلح   

 .ذاك ه ذا يسلك كل من يقول إني ثابت فيه
 

 -(:16-1:3أعاإلبركسيس )
 و صعد بطرس و يوحنا معا الى الهي ل في ساعة الصالة التاسعة.  -1  " 
و كا  رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهي ل الذي يقال له الجميل   -2 

 ليسال صدقة من الذين يدخلو  الهي ل.
 فهذا لما راى بطرس و يوحنا مزمعين ا  يدخال الهي ل سال لياخذ صدقة. -3 
 فتفرس فيه بطرس مع يوحنا و قال انظر الينا.  -4 
 فالحظهما منتظرا ا  ياخذ منهما شيئا. -5 
فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم و  -6 

 امش.
 و امس ه بيده اليمنى و اقامه ففي الحال تشددت رجاله و كعباه.  -7 
 قف و صار يمشي و دخل معهما الى الهي ل و هو يمشي و يطفر و يسبح هللا. فوثب و و  -8 
 و ابصره جميع الشعب و هو يمشي و يسبح هللا. -9 
و عرفوه انه هو الذي كا  يجلس الجل الصدقة على باب الهي ل الجميل فامتالوا دهشة و حيرة مما    -10 

 حدث له.
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س ا ببطرس و يوحنا تراكض اليهم جميع الشعب الى الرواق و بينما كا  الرجل االعرج الذي شفي متم  -11 
 الذي يقال له رواق سليما  و هم مندهشو . 

فلما راى بطرس ذلك اجاب الشعب ايها الرجال االسرائيليو  ما بالكم تتعجبو  من هذا و لماذا   -12 
 تشخصو  الينا كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي.

ا  اله ابراهيم و اسحق و يعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم و انكرتموه امام وجه  -13 
 بيالطس و هو حاكم باطالقه.

 و لكن انتم انكرتم القدوس البار و طلبتم ا  يوهب لكم رجل قاتل.  -14 
 لذلك.و رئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه هللا من االموات و نحن شهود   -15 
و بااليما  باسيييييمه شيييييدد اسيييييمه هذا الذي تنظرونه و تعرفونه و االيما  الذي بواسيييييطته اعطاه هذه    -16 

 " الصحة امام جميع م
 انها سلج:

 -ه/  يا     زة ش    اءعاج  ا باا م ه علس ي  باار ويوح/ :
 هللا يؤي  قسله ب طر  زاي ط /ت ا ان ر ن   1
اط اانة وان ر ن ب طرسلح   اون اط     طإليس يل  اطر  ب ، فذك ا وط ي ، ع جزيا عرل ن  معاج  ا باا   .2

م ه 
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                 اليوم الثاني من النسيء
 نياحة تيطس الرسول

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (4,3: 18مز)
 (41-38:4)لو
 (8,6,5: 109مز)

 (26-18:5)لو
 (4:4-12:3كو2)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 

 القداس:مزمور إنجيل 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (11-1:5يو1)
 (8-1:14)أع

 (11: 67,1 :104مز)
 (23-12:6)لو

 
  -(:23-12:6لوإنجيل القداس )

 و في تلك االيام خرج الى الجبل ليصلي و قضى الليل كله في الصالة هلل.  -12  "
 و لما كا  النهار دعا تالميذه و اختار منهم اثني عشر الذين سماهم ايضا رسال.  -13 
 سمعا  الذي سماه ايضا بطرس و اندراوس اخاه يعقوب و يوحنا فيلبس و برثولماوس.  -14 
 متى و توما يعقوب بن حلفى و سمعا  الذي يدعى الغيور.   -15 
 يهوذا اخا يعقوب و يهوذا االسخريوطي الذي صار مسلما ايضا.  -16 
ر كثير من الشعب من جميع  و نزل معهم و وقف في موضع سهل هو و جمع من تالميذه و جمهو   -17 

 اليهودية و اورشليم و ساحل صور و صيدا الذين جاءوا ليسمعوه و يشفوا من امراضهم.
 و المعذبو  من ارواح نجسة و كانوا يبراو .  -18 
 و كل الجمع طلبوا ا  يلمسوه ال  قوة كانت تخرج منه و تشفي الجميع.   -19 
 م ايها المساكين ال  لكم ملكوت هللا. و رفع عينيه الى تالميذه و قال طوباك  -20 
 طوباكم ايها الجياع اال  النكم تشبعو  طوباكم ايها الباكو  اال  النكم ستضح و . -21 
 طوباكم اذا ابغض م الناس و اذا افرزوكم و عيروكم و اخرجوا اسم م كشرير من اجل ابن االنسا .  -22 
 " عظيم في السماء ال  اباءهم ه ذا كانوا يفعلو  باالنبياء افرحوا في ذلك اليوم و تهللوا فهوذا اجركم -23 

 -ه/  يسرع عا إقس طل  اطت     ف طاب مقسل تلاج طلكان ويؤسج  ل وي هللا: إي  ل اطم ار :
 طم   ت ق اطاب ت    ه إال  ب   من صل    1
وحصدل  علس اط د     ا     ل وي هللا اط ي يب دا به اطت     هو اط للم  اط  ي ة تااقي  ا اءقواح اط/ سد   2

 م ااضذ  اطاوحل  
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هل يوج   سددددددد ك ا ب طاوح، هل يوج  جل ً و/ كون   هل يوج   ضددددددداذ ون   طو/ هم  فذؤال  مجاهم عظلم    3
 ف  اطسرواي   ل وي اطرسلح طلج غ/  وصا  علس اءقض هل مجا عظلم ف  اطسرواي 

 
للرب وادعوا باسيييمه، نادوا فى األمم بأعماله، الرب اعترفوا   "  -(:11:  67,1  :104مزمزمور إنجيل القداس )

 " يعطى كلمة للمبشرين، بقوة عظيمة. هلليلويا
  ز وق اطم ار:

 ح /ر  قمي تلاج معر ل اطرسلح آ ا به ودع  بإسره مي  ان بإسره = إعترفوا للرب وادعوا بإسمه
 اطاب   ا     ً  بموة = للمبشرينالرب يعطي كلمة هو مسج  /لس   اي   = نادوا في األمم بأعماله

 
 نسئ 2  -السنكسار:

 نياحة القديس تيطس الرسول  " 
في مثل هذا اليوم تنيح القديس تيطس الرسول . ولد في كريت وهو ابن أخت والي المدينة . تعلم اللغة 

اليونانية وتأدب ب ل آدابها حتى نبغ فيها . وكا  وديعا رحيما ولما انتشرت أخبار ربنا يسوع المسيح في أكثر  
ة والتعاليم السامية وأراد أ  يتحقق مما سمع  بالد الشام . اهتم والي كريت خال هذا القديس بتلك اآليات الباهر 

، فأرسل تيطس ليأتيه بالخبر اليقين . فلما وصل إلى أرض اليهودية ورأى اآليات وسمع األقوال اإللهية  
وقار  بينها وبين األقوال اليونانية ، وجد الفرق واضحا فآمن بالسيد المسيح وأرسل إلى خاله يعلمه بما رأى 

لرب السبعين رسواًلكا  هو أحدهم وبعد صعود المسيح نال نعمة الروح القدس مع التالميذ وسمع ولما أختار ا
. 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 . 
 "  نا المجد دائًما . آمينصالته تكو  معنا ، ولرب

 
 نياحة تيطس الرسول.

وطد  ف   ايد  وهو إها مخد  واط  اطرد ي/د   يبس ف  مداب اطلغد  اط ويد يلد   و د ن ود  دً  قحلردً   طرد  سددددددددددددددرع واط   
كاي  عا اطرسلح الإهتم هتلك اآل  ي اطب هاة اطت   ص/ ذ  اطرسلح ومقسل تلاج ط تامق  /ذ  فآ ا ب طس   اطرسلح  

ء اًا  م ع د إطس  اي  و//س ف ذ   /لسدد  وقسددم طذ  وإخت قه اطاب  ا اطسددب  ا قسددواًل  وطم  صدداب هوطج اطاسددول  
 ءسوسً  وشر  س   

 
ليس أقوال وال كالم، الذين ال تسمع أصواتهم، فى كل األرض خرج منطقهم،    "  -(:4,3:  18مزمور العشية )مز

 " وإلى أقطار المس ونة بلغت أقوالهم. هلليلويا
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الذين ال   اط واكب واط/ وث، فذ  ه ون   ث ت  ع عظر  اط  طق ه ه عا  = ليس أقوال وال كالم  ز وق اط  دددددددددددل :
كر  مذاع  اط/ وث عظر  اط  طق مذًا اطاسددل     اطرسددلح ه ون  =  تسييمع أصييواتهم في كل األرض خرج منطقهم

 ض   وال ءوة  أن مصواتذم ال تسرع  وهللا مي  اطاسل و /ذم تلاج بمواي عظلر  ط ؤ ا اط/ ر 
 

 -(:41-38:4لوإنجيل العشية )
و لما قام من المجمع دخل بيت سمعا  و كانت حماة سمعا  قد اخذتها حمى شديدة فسالوه من    -38 " 

 اجلها. 
 فوقف فوقها و انتهر الحمى فتركتها و في الحال قامت و صارت تخدمهم.   -39 
ه على و عند غروب الشمس جميع الذين كا  عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه فوضع يدي   -40 

 كل واحد منهم و شفاهم. 
و كانت شييييياطين ايضييييا تخرج من كثيرين و هي تصييييرخ و تقول انت المسيييييح ابن هللا فانتهرهم و لم   -41 

 "  يدعهم يتكلمو  النهم عرفوه انه المسيح
ف/موث  شددد    حر ة سدددر  ن  ف طسددد   اطرسدددلح ج   طلااد اط دددل ط ا ويااق انيسددد ن وي ددد   ط ل ت/     إي  ل اط  دددل :

 وي  ث  ر  عرل  حر ة سر  ن  ومقسل اطاب ت    ه ط ب اوا هذ ا اط     طلب اي  
 

األبيييد على طقس   "  -:(8,6,5:  109مز)مزمور بييياكر   إلى  الكييياهن  أنيييت هو  أنيييك  ينيييدم،  حلف الرب ولم 
 " ملشيصاداق، الرب عن يمينك، لذلك يرفع رأسًا. هلليلويا

  ز وق ب كا:
 اطاب هو ءوة اط ذ/وي وءوة اطت     واط  قنيا =  الرب عن يمينك

ه/  يا  تأسدددددلج سدددددا اط ذ/وي =  حلف الرب ولم يندم. أنك أنت هو الكاهن إلى األبد على طقس ملشييييصيييادق
 وفله سلا ن غ اان اط ا    اط ي معا ه اطس   اطاب طت    ه وطل /لس  

 
  -(:26-18:5لوإنجيل باكر )

 فراش انسانا مفلوجا و كانوا يطلبو  ا  يدخلوا به و يضعوه امامه.  و اذا برجال يحملو  على  -18 "
و لما لم يجدوا من اين يدخلو  به لسبب الجمع صعدوا على السطح و دلوه مع الفراش من بين االجر    -19 

 الى الوسط قدام يسوع. 
 فلما راى ايمانهم قال له ايها االنسا  مغفورة لك خطاياك.   -20 
يغفر خطايا اال  فابتدا الكتبة و الفريسيو  يفكرو  قائلين من هذا الذي يتكلم بتجاديف من يقدر ا   -21 

 هللا وحده.
 فشعر يسوع بافكارهم و اجاب و قال لهم ماذا تفكرو  في قلوب م.   -22 
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 ايما ايسر ا  يقال مغفورة لك خطاياك ام ا  يقال قم و امش.  -23 
و لكن لكي تعلموا ا  البن االنسا  سلطانا على االرض ا  يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم و    -24 

 شك و اذهب الى بيتك.احمل فرا
 ففي الحال قام امامهم و حمل ما كا  مضطجعا عليه و مضى الى بيته و هو يمجد هللا.  -25 
 " فاخذت الجميع حيرة و مجدوا هللا و امتالوا خوفا قائلين اننا قد راينا اليوم عجائب -26 

 إي  ل ب كا:
ف طسددد   اطرسدددلح متس طل ددد   اطب ددداي  وذطك .  أيها اإلنسييا  مغفورة لك خطاياك.. ثم قم وإمشعا شددد    اطر لوج   

 بأن  غ ا اط ا    مواًل 
 

  -(:4:4- 12:3كو2البولس )
 ( 4- 12:3كو2)
 فاذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة.  -12 "
 و ليس كما كا  موسى يضع برقعا على وجهه لكي ال ينظر بنو اسرائيل الى نهاية الزائل.   -13 
بل اغلظت اذهانهم النه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي   -14 

 يبطل في المسيح. 
 تى اليوم حين يقرا موسى البرقع موضوع على قلبهم.لكن ح -15 
 و لكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع.   -16 
 و اما الرب فهو الروح و حيث روح الرب هناك حرية.  -17 
و نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه م شوف كما في مراة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد   -18 

 "  الى مجد كما من الرب الروح.
 ( 4-1:4كو2)
 من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا ال نفشل. -1  ال
اظهار الحق مادحين انفسنا  بل قد رفضنا خفايا الخزي غير سالكين في م ر و ال غاشين كلمة هللا بل ب -2 

 لدى ضمير كل انسا  قدام هللا.
 و لكن ا  كا  انجيلنا م توما فانما هو م توم في الهالكين.  -3 
الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذها  غير المؤمنين لئال تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي  -4 

 ال هو صورة هللا
فذؤال  اطاسدددددل ج هاوا ب ن ر ن وطم    دددددوا انضددددداذ د  =  ا رجاء مثل هذا فلنسيييتعمل مجاهرة كثيرةنإذ ل اط وطج:

نتغير إلى تلك الصييييييييورة. تلك الهيئة  وسدددددددددددد وح اطرلوك ءن طذم قج   ف  اطر    هل ه ا اطاج   ي  م  ا اآلن   
 .عينها من مجد إلى مجد
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 -(:11-1:5يو1الكاثولي و  )
 الوالد يحب المولود منه ايضا. كل من يؤمن ا  يسوع هو المسيح فقد ولد من هللا و كل من يحب -1  " 
 بهذا نعرف اننا نحب اوالد هللا اذا احببنا هللا و حفظنا وصاياه. -2 
 فا  هذه هي محبة هللا ا  نحفظ وصاياه و وصاياه ليست ثقيلة.  -3 
 ال  كل من ولد من هللا يغلب العالم و هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا. -4 
 العالم اال الذي يؤمن ا  يسوع هو ابن هللا.  من هو الذي يغلب -5 
هذا هو الذي اتى بماء و دم يسوع المسيح ال بالماء فقط بل بالماء و الدم و الروح هو الذي يشهد ال   -6 

 الروح هو الحق.
 فا  الذين يشهدو  في السماء هم ثالثة االب و الكلمة و الروح القدس و هؤالء الثالثة هم واحد. -7 
 لذين يشهدو  في االرض هم ثالثة الروح و الماء و الدم و الثالثة هم في الواحد.و ا -8 
 ا  كنا نقبل شهادة الناس فشهادة هللا اعظم ال  هذه هي شهادة هللا التي قد شهد بها عن ابنه.  -9 
بالشييهادة من يؤمن بابن هللا فعنده الشييهادة في نفسييه من ال يصييدق هللا فقد جعله كاذبا النه لم يؤمن    -10 

 " التي قد شهد بها هللا عن ابنه
 اط   وطلكون:

أل  كل من ُوِلَد  قوح اطموة ت نث اطاسدددددل وموالد هللا طر ذا؟  ل  ا يؤ ا من  سدددددًو هو اطرسدددددلح فم  وط   ا هللا      
 .من هللا يغلب العالم

 
 -(:8-1:14أعاإلبركسيس )

و حدث في ايقونية انهما دخال معا الى مجمع اليهود و تكلما حتى امن جمهور كثير من اليهود و   -1  " 
 اليونانيين. 

 و لكن اليهود غير المؤمنين غروا و افسدوا نفوس االمم على االخوة. -2 
جائب على  فاقاما زمانا طويال يجاهرا  بالرب الذي كا  يشهد لكلمة نعمته و يعطي ا  تجرى ايات و ع -3 

 ايديهما. 
 فانشق جمهور المدينة فكا  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 لي اونية لسترة و دربة و الى الكورة المحيطة. -6 
 " و كانا هناك يبشرا  -7 

 انها سلج:
تكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين.. لكن اليهود الذين لم يؤمنوا هيجوا وأفسيييدوا نفوس األمم  

 .أ  تجري آيات وعجائبط ا هللا معاس  على اإلخوة..
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هك ا ي/تذ  ه ا اط صل  ا انها سلج  فذك ا =  لس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمهوكا  يج
[  2[  اانة + ]1ك ن اطب ا ء ل اطرسلح ع جزيا  واطرسلح مقسل قسله طتأسلج اطرل وي وي   ف  ه ا اط صل ]

  [ ع  ئب   إ ر ن جرذوق  ء اة3 م و   + ] 
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                      اليوم الثالث من النسيء

 عيد تذكار المالك رافائيل 

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 

 
 القراءات:

 مزمور العشيييية:
 العشيييييية:إنجيل  

بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (7,6: 33مز)
 (28-24:16)مت

 (9,8: 96مز)
 (20-10:18)مت
 (18-5:2)عب

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (12-3:1بط1)
 (33-21:10)أع

 (4,1: 137مز)
 (46-31:25)مت

 
 -(:46-31:25متإنجيل القداس )

متى جاء ابن االنسا  في مجده و جميع المالئكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي  و   -31 " 
 مجده.

 و يجتمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء.  -32 
 فيقيم الخراف عن يمينه و الجداء عن اليسار.  -33 
 يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم.ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا   -34 
 الني جعت فاطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني.   -35 
 عريانا فكسيتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي. -36 
 فيجيبه االبرار حينئذ قائلين يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك او عطشانا فسقيناك.  -37 
 و متى رايناك غريبا فاويناك او عريانا فكسوناك.  -38 
 و متى رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك.  -39 
 فيجيب الملك و يقول لهم الحق اقول لكم بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤالء االصاغر فبي فعلتم.   -40 
 ر االبدية المعدة البليس و مالئكته. ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا مالعين الى النا  -41 
 الني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني.   -42 
 كنت غريبا فلم تاووني عريانا فلم تكسوني مريضا و محبوسا فلم تزوروني. -43 
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 
 "  يةفيمضي هؤالء الى عذاب ابدي و االبرار الى حياة ابد -46 

 إي  ل اطم ار :
نار أبدية  ف طر ئ   سدددلكويون ف       واط كج ه/ ك  .  جميع مالئكته     إها انيسددد ن ف     ه سدددلكون  ع 

 .معدة إلبليس ومالئكته
 

أعترف لك يارب من كل قلبي، ألنك استمعت كل كلمات فمي، أمام   "  -(:4,1:  137مزمور إنجيل القداس )مز
 "المالئكة أرتل لك، وأسجد قدام هي لك المقدس. هلليلويا

  ز وق اطم ار:
 طم  ص ق طلب ا من   تاك  ع اطر ئ   ف  اطتس لح وه ا  ر    اح اطر ئ   = أمام المالئكة أرتل لك

سددد ود طه   اح اطر ئ   و/ه ي دددتاك  ع اطر ئ   اط يا  سددد  ون م  ث  قجوع/  هلل واط= أسييجد قدام هي لك المقدس
 (14:5هللا )قو

 
 نسئ 3   -السنكسار:

 تذكار المالك روفائيل " 
في هذا اليوم تعيد الكنيسيييية بتذكار المالك الجليل روفائيل الثالث في رؤسيييياء المالئكة وتكريس كنيسييييته التي  

زما  البابا ثاؤفيلس البطريرك الثالث والعشييييييرين أتت امرأة مؤمنة من  كانت بظاهر اإلسيييييي ندرية وذلك أنه في  
رومية ومعها أوالدها وصيييييييورة المالك الجليل روفائيل . وكانت قد ورثت عن زوجها ماال كثيرا فأظهرت رغبتها 

م يانيه    بيابيه ( فتوليت أزالتيه وبنيت  19للبيابيا في بنياء عيدة كنيائس فيأراهيا كوميا كيا  تجياه البطريركيية )أنظر يوم 
كنيسيية ثم بنت كنيسيية على اسييم المالك روفائيل كرسييت في مثل هذا اليوم . شييفاعة هذا المالك الجليل تكو   

 " معنا . آمين
 إستشهاد القديس أندريانوس" 

في مثل هذا اليوم إسيتشيهد القديس أندريانوس أحد قواد جند الملك وكا  إذا أبصير أحدا من الشيهداء يسيأله " 
ك هيذا الفعيل ؟ " فيجيبيه : " من أجيل رجياء الحيياة اليدائمية والمليك اليذي ال يزول " فتقيدم إلى  لمياذا تفعيل بنفسييييييييي

الملك واعترف بالسييييد المسييييح فعذبه كثيرا ثم سيييجنه مع شيييهداء كثيرين فقصيييت أناطوليا زوجة هذا القديس 
تصييبره ولما سييمع  شييعرها وتزينت بزي الرجال وصييارت تأتي إلى السييجن وتخدمهم وتقوي عزم زوجها وتعزيه و 

بعض النسيييياء بما فعلته تشييييبهن بها وبعد هذا أمر الملك ب سيييير سيييييقا  الشييييهداء حتى يموتوا فتقدمت هذه  
القديسية وشيجعت زوجها إلى أ  أسيلم الروح بيد الرب وبعد ا  أسيلم بقية الشيهداء أرواحهم أمر الملك بحرق  

منين األجسيياد إلى بيسيييديا أما القديسيية أناطوليا أجسييادهم فأنزل هللا ندى على النار وأطفأها وحمل بعض المؤ 
 " فقد طلبها أحد األمراء ليتزوجها فلم تقبل وتنيحت بسالم صالة الجميع تكو  معنا . آمين
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 96نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك ال " 
العثماني تنيح  م ( في أيام السلطا  مراد الثالث  1586سبتمبر   6ش )  1302في مثل هذا اليوم من سنة  

. وهو من منفلوط ويعرف باسم يؤانس المنفلوطي ترهب بدير   96البابا يؤانس الرابع عشر البطريرك ال 
برموده سنة   22البراموس بوادي النطرو  وكرس بطريركا في عهد السلطا  سليم الثاني العثماني في 

م السوداء وقد وردت اليه رسالة  م ( وفي أيامه لبس المسيحيو  العمائ 1571أبريل سنة  17ش )  1287
( ورد عليه الجواب . وقد طلب اليه السلطا  سليم جمع الجزية من المسيحيين  13من بابا رومية ) جرجوار  

فلم يتخلف أحد منهم عن الدفع ثم توجه إلى اإلس ندرية ولما عاد شعر بضعف ثم تنيح بها ودفن في بيعة  
  19أشهر و   4سنة و 15دير السريا  وقد م ث على الكرسي  مار جرجس ببرما ونقل جسده بعد ذلك إلى

 يوًما . 
 " صالته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين

 
 عيد تذكار المالك رافائيل وتكريس كنيسته باإلس ندرية.

مت  إ امة  ا قو ل  و  ذ    لس  ا اطر ل وصدوقة طلر ك قاف ئ ل ومقادي ه/    /لسد  طه، و//   /لسد  ف   ك ن   
 ( 23ح ده طذ  اطب ب    وف لج )

 بؤونه( 13وتقرأ هذه القراءات أيضًا في )
شر زكريا بيوحنا  جبرائيل الذي بشر دانيال برجوع بني إسرائيل وبمجيء وميعاد مجيئه. وبتذكار رئيس المالئكة  

 المعمدا  وبشر العذراء بميالد مخلص العالم.
 

 السنكسار اليوم
 تذكار رئيس المالئكة الجليل جبرائيل "غبريال" بؤونه 13

في مثل هذا اليوم جرت العادة بالديار المصييرية أ  تعيد للمالك الجليل جبرائيل الذي بشيير 
دانيال برجوع بني إسييييرائيل وبمجيء السيييييد المسيييييح ووقت مجيئه . كما أعلمه بأنه يقتل  
وتخرب بعد ذلك مدينة أورشييييييليم وال يأتي بعده إال المسيييييييح الكذاب وهذا المالك هو الذي 

ة يوحنا وبعد سييتة أشييهر أتى ببشييارة الخالص للعالم عندما بشيير العذراء  بشيير زكريا بوالد
قائال " ها أنت سيييتحبلين وتلدين أبنا وتسيييمينه يسيييوع هذا ي و  عظيما وابن العلي يدعي  

( ولهذا رتبت كنيسيتنا    33  -  31:    1ويملك على بيت يعقوب وال ي و  لملكه نهاية" )لو 
 يل .  هذا العيد تكريما لهذا المالك الجل

 شفاعته تكو  معنا ، ولربنا المجد دائًما . آمين 
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ُيعس ر مالك الرب حول كل خائفيه وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب،  "  -(:7,6:  33مزمور العشية )مز
 " طوبى لإلنسا  المتكل عليه. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
 (14:1حااس  اطر ئ   طلرؤ / ا )عب = يعس ر مالك الرب حول كل خائفيه وينجيهم

 دعوة  ا اطرايم ط/ت وق  اب  هللا وح وة ع اته  اط ي ي/   موالده وخ ئفله +ه   =  ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب
 

  -(:28-24:16متإنجيل العشية )
 حينئذ قال يسوع لتالميذه ا  اراد احد ا  ياتي ورائي فلينكر نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.  -24 "
 فا  من اراد ا  يخلص نفسه يهلكها و من يهلك نفسه من اجلي يجدها.  -25 
 النسا  لو ربح العالم كله و خسر نفسه او ماذا يعطي االنسا  فداء عن نفسه. النه ماذا ينتفع ا  -26 
 فا  ابن االنسا  سوف ياتي في مجد ابيه مع مالئكته و حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله.   -27 
 "  الحق اقول لكم ا  من القيام ههنا قوما ال يذوقو  الموت حتى يروا ابن االنسا  اتيا في ملكوته -28 

  ل اط  ل :إي 
مي ياترل   فلنهلك أنفسيييييييينا لنخلصييييييييهاوم  ث ه ا اطر   اطر    .  إبن اإلنسييييييييا  يأتي في مجد أبيه مع مالئكته

 اطصل ب ب كا ويزه  ف  ه ه اط يل  
 

اسييييجدوا له يا جميع مالئكته، سييييمعت صييييهيو  ففرحت، ألنك أنت هو الرب   "  -:(9,8:  96مز)مزمور باكر 
 "  العلى على كل األرض، ارتفعت جدًافوق جميع اآللهة. هلليلويا

  ز وق ب كا:
اط/ ج اط اح  بر دد ق   اطر ئ   طذ  و  دد ق تذ  طلر ئ   ف  اطتسدد لح  اط/ ج اطت   =  إسييجدوا له يا جميع مالئكته

 ، ت عو اطر ئ   من ت تاك   ذ  ف  اطعب دة واطس ود إكت     اب  اط  طق
اط /لس  سر   بر  ف له هللا اط ي جرع  ل شئ ف  اطرسلح،    ف  اطسرواي و   علس  =  سمعت صهيو  ففرحت

اءقض ف  ذاك، وح  اطسدر ئ  ا  ع اءقضد  ا ف  شدا   عب دة وتسد لح، ف اح  اط /لسد  وتاي  من ت خل ف  ه ه 
 اط ا   

اطرسدددلح هو اط  طق واط ل خ ضدددع طه   ئ   و/ دددا  =  هو الرب العلي. إرتفعت جدًا فوق جميع اآللهة ألنك أنت
 وف   ا ته جرع  ل شئ فله 

 
 
 

  -(:20-10:18متإنجيل باكر )
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انظروا ال تحتقروا احد هؤالء الصغار الني اقول لكم ا  مالئكتهم في السماوات كل حين ينظرو  وجه   -10 "
 ابي الذي في السماوات. 

 ال  ابن االنسا  قد جاء لكي يخلص ما قد هلك.  -11 
ل و  ماذا تظنو  ا  كا  النسا  مئة خروف و ضل واحد منها افال يترك التسعة و التسعين على الجبا  -12 

 يذهب يطلب الضال.
 و ا  اتفق ا  يجده فالحق اقول لكم انه يفرح به اكثر من التسعة و التسعين التي لم تضل.   -13 
 ه ذا ليست مشيئة امام ابي م الذي في السماوات ا  يهلك احد هؤالء الصغار.  -14 
 ربحت اخاك. و ا  اخطا اليك اخوك فاذهب و عاتبه بينك و بينه وحدكما ا  سمع منك فقد  -15 
 و ا  لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثالثة.  -16 
 و ا  لم يسمع منهم فقل للكنيسة و ا  لم يسمع من الكنيسة فلي ن عندك كالوثني و العشار.   -17 
ما تحلونه على االرض   الحق اقول لكم كل ما تربطونه على االرض ي و  مربوطا في السماء و كل -18 

 ي و  محلوال في السماء. 
و اقول لكم ايضا ا  اتفق اثنا  منكم على االرض في اي شيء يطلبانه فانه ي و  لهما من قبل ابي   -19 

 الذي في السماوات.
 "  النه حيثما اجتمع اثنا  او ثالثة باسمي فهناك اكو  في وسطهم -20 

 إي  ل ب كا:
اطصددددددغ ق ي/ظاون وجه اآلب  ه/  يا  عظر  اطر ئ   فذم ي/ظاون وجه اآلب  ويا   اب  هللا،   ئ   اءط  ل  

 فذؤال  اطر ئ    ا ظون اءط  ل اطصغ ق اط ي ال ياي  اآلب من يذلك مح   /ذم 
  -(:18-5:2عبالبولس )

 فانه لمالئكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه.  -5 "
 ضع قائال ما هو االنسا  حتى تذكره او ابن االنسا  حتى تفتقده. لكن شهد واحد في مو  -6 
 وضعته قليال عن المالئكة بمجد و كرامة كللته و اقمته على اعمال يديك.   -7 
اخضعت كل شيء تحت قدميه النه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على اننا اال  لسنا   -8 

 نرى الكل بعد مخضعا له.
و لكن الذي وضع قليال عن المالئكة يسوع نراه م لال بالمجد و الكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق   -9 

 بنعمة هللا الموت الجل كل واحد. 
بذاك الذي من اجله الكل و به الكل و هو ات بابناء كثيرين الى المجد ا  ي مل رئيس  النه الق   -10 

 خالصهم باالالم.
 ال  المقدس و المقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب ال يستحي ا  يدعوهم اخوة.  -11 
 قائال اخبر باسمك اخوتي و في وسط الكنيسة اسبحك.  -12 
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 ه و ايضا ها انا و االوالد الذين اعطانيهم هللا.و ايضا انا اكو  متوكال علي  -13 
فاذ قد تشارك االوالد في اللحم و الدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له   -14 

 سلطا  الموت اي ابليس.
 و يعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية.  -15 
 يمسك المالئكة بل يمسك نسل ابراهيم.النه حقا ليس   -16 
من ثم كا  ينبغي ا  يشبه اخوته في كل شيء لكي ي و  رحيما و رئيس كهنة امينا في ما هلل حتى    -17 

 ي فر خطايا الشعب.
 " النه في ما هو قد تالم مجربا يقدر ا  يعين المجربين -18 

 اط وطج:
 رسددددك مي =  عنه.. ليس يمسيييك المالئكة بل يمسيييك نسيييل إبراهيملمالئكة لم يخضيييع العالم العتيد الذي نتكلم 

أنقصيييييييييته قلياًل عن  أخ  ط ل    ف نها اط لر  مخ  ط ل   اطب ددددددددددددددا وطلج ط ل   اطر ئ    وح /ر  مخلس ذاته   
 ومخضع اط ل طه = المالئكة

 
 -(:12-3:1بط1الكاثولي و  )

الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع  مبارك هللا ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته  -3 " 
 المسيح من االموات. 

 لميراث ال يفنى و ال يتدنس و ال يضمحل محفوظ في السماوات الجلكم.  -4 
 انتم الذين بقوة هللا محروسو  بايما  لخالص مستعد ا  يعلن في الزما  االخير.  -5 
 يسيرا بتجارب متنوعة.الذي به تبتهجو  مع انكم اال  ا  كا  يجب تحزنو   -6 
لكي تكو  تزكية ايمانكم و هي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح و الكرامة و   -7 

 المجد عند استعال  يسوع المسيح.
ذلك و ا  لم تروه تحبونه ذلك و ا  كنتم ال ترونه اال  لكن تؤمنو  به فتبتهجو  بفرح ال ينطق به و   -8 

 مجيد. 
 ائلين غاية ايمانكم خالص النفوس.ن -9 
 الخالص الذي فتش و بحث عنه انبياء الذين تنباوا عن النعمة التي الجلكم. -10 
باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كا  يدل عليه روح المسيح الذي فيهم اذ سبق فشهد باالالم التي    -11 

 للمسيح و االمجاد التي بعدها.
اليذين اعلن لهم انهم ليس النفسيييييييييهم بيل لنيا كيانوا يخيدمو  بهيذه االمور التي اخبرتم بهيا انتم اال    -12 

 " بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي المالئكة ا  تطلع عليها
 اط   وطلكون:
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محفوظًا لكم في السييموات األمور التي تشييتهي  ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسييوع.. للميراث الذي ال يبلى .. 
 .المالئكة أ  تطلع عليها

 -(:33-21:10أعاإلبركسيس )
فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلوا اليه من قبل كرنيليوس و قال ها انا الذي تطلبونه ما هو    -21 " 

 السبب الذي حضرتم الجله.
ف هللا و مشهودا له من كل امة اليهود اوحي اليه بمالك فقالوا ا  كرنيليوس قائد مئة رجال بارا و خائ  -22 

 مقدس ا  يستدعيك الى بيته و يسمع منك كالما. 
 فدعاهم الى داخل و اضافهم ثم في الغد خرج بطرس معهم و اناس من االخوة الذين من يافا رافقوه.   -23 
 سباءه و اصدقاءه االقربين.و في الغد دخلوا قيصرية و اما كرنيليوس فكا  ينتظرهم و قد دعا ان  -24 
 و لما دخل بطرس استقبله كرنيليوس و سجد واقعا على قدميه.   -25 
 فاقامه بطرس قائال قم انا ايضا انسا .   -26 
 ثم دخل و هو يتكلم معه و وجد كثيرين مجتمعين.  -27 
اليه و اما انا  فقال لهم انتم تعلمو  كيف هو محرم على رجل يهودي ا  يلتصق باحد اجنبي او ياتي  -28 

 فقد اراني هللا ا  ال اقول عن انسا  ما انه دنس او نجس.
 فلذلك جئت من دو  مناقضة اذ استدعيتموني فاستخبركم الي سبب استدعيتموني.   -29 
فقال كرنيليوس منذ اربعة ايام الى هذه الساعة كنت صائما و في الساعة التاسعة كنت اصلي في    -30 

 بيتي و اذا رجل قد وقف امامي بلباس المع. 
 و قال يا كرنيليوس سمعت صالتك و ذكرت صدقاتك امام هللا.  -31 
ا  رجل دباغ عند البحر فهو فارسل الى يافا و استدعي سمعا  الملقب بطرس انه نازل في بيت سمع  -32 

 متى جاء ي لمك. 
فارسييلت اليك حاال و انت فعلت حسيينا اذ جئت و اال  نحن جميعا حاضييرو  امام هللا لنسييمع جميع ما   -33 

 " امرك به هللا
 انها سلج:

اطر ئ   مقواح  اسل  طل     طل ت  يا من يا وا اط  ص  وه/  يا    ئ   ت هب ط اي ل ور طت  اه   ذا ي/بغ   
من    ل ط     لص  
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                        اليوم الرابع من النسيء
 نياحة أنبا بيمن المصري المتوحد

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (35,34: 67مز)
 (47-42:24)مت

 (12,11: 96مز)
 (37-33:13)مر

 (23-9:3كو1)

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (12-1:5بط1)
 (6:19-24:18)أع

 (16,15: 115مز)
 (12-1:16)لو

 
 -(:12-1:16لوإنجيل القداس )

 و قال ايضا لتالميذه كا  انسا  غني له وكيل فوشي به اليه بانه يبذر امواله. -1 " 
 فدعاه و قال له ما هذا الذي اسمع عنك اعط حساب وكالتك النك ال تقدر ا  تكو  وكيال بعد. -2 
فقال الوكيل في نفسه ماذا افعل ال  سيدي ياخذ مني الوكالة لست استطيع ا  انقب و استحي ا    -3 
 ستعطي.ا
 قد علمت ماذا افعل حتى اذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. -4 
 فدعا كل واحد من مديوني سيده و قال لالول كم عليك لسيدي.  -5 
 فقال مئة بث زيت فقال خذ ص ك و اجلس عاجال و اكتب خمسين.  -6 
 ب ثمانين.ثم قال الخر و انت كم عليك فقال مئة كر قمح فقال له خذ ص ك و اكت -7 
 فمدح السيد وكيل الظلم اذ بح مة فعل ال  ابناء هذا الدهر اح م من ابناء النور في جيلهم.  -8 
 و انا اقول لكم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال االبدية.  -9 
 يضا في الكثير. االمين في القليل امين ايضا في الكثير و الظالم في القليل ظالم ا -10 
 فا  لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق.   -11 
 "  و ا  لم تكونوا امناء في ما هو للغير فمن يعطي م ما هو لكم -12 

 إي  ل اطم ار :
 ب /ج( 20عا  ءل و  ل اطظلم قاجع إي  ل ء ار )

اه يا رب   -16عزيز في عيني الرب موت اتقيائه.    -15  " -(:16,15: 115مزمور إنجيل القداس )مز
 "  الني عبدك انا عبدك ابن امتك حللت قيودي.
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  ز وق اطم ار: 
 إش قة ط اح اطاب هذ ا اطم  ج اط ي ميذس حل ته ب ل وخ  ص طا  = كريم أمام الرب موت قديسيه
 /لسددد   فلت ا ط/     قب ه ه اط/ذ    اطصددد طا   إعتااح  ل  /  بأي/  ع    هللا مه/   اط=  يا رب أنا عبدك وإبن أمتك

 وطت اح ه/     قب 
 

 نسئ 4  -السنكسار:
 نياحة أنبا بيمن المتوحد "  

م في إحدى بالد مصر    350وفي مثل هذا اليوم تنيح األب القديس الناسك األنبا بيمين . ولد نحو سنة  
وكا  له ستة أخوة يوحنا و يعقوب و أيوب و يوسف و سنوسيس و إبراهيم . وقد اتفق رأيهم على الترهب 

ا في نسك زائد واشتاقت أمهم  فس نوا في أحد األماكن البعيدة وتركوا محبة العالم وحملوا نير المسيح وسلكو 
مرة أ  تراهم ، فأنت إليهم ووقفت بعيدا وأرسلت تدعوهم فأرسلوا إليها قائلين : " انك لن تبصرينا إال في  

الدهر األتي " ففهمت جوابهم وانصرفت . وكا  األب بيمين مرشدا ومعزيا لشيوخ البرية وشبانها . وكا  كل  
أتي اليه فيشفيه . وقد وضع هذا األب تعاليم كثيرة نافعة منها قوله : " من اعتراه شيطا  أو حلت به تجربة ي

إذا رأيت أخا قد أخطأ فال تقطع رجاءه بل أنهض نفسه وعزه وخفف ثقله عنه لينهض" . وقال : " علم قلبك 
ما إذا كا  ما يقوله لسانك : . وقال له أخ : " إذا رأيت أخا سيئ السيرة فآني ال أرتاح إلى إدخاله قالبتي . أ

حسن السيرة فأني أدخله فرحا فأجابه القديس : " إذا صنعت مع حسن السيرة صالحا . فأصنع مع السيئ  
أضعاف ذلك ألنه مريض ويحتاج إلى الدواء " ثم قال له : كا  راهب بدير تيموثاوس قد وقع في زلة وكا   

صوت : " أنني لم أتخل عنك إال ألنك تغافلت  مداوما على الب اء والطلبة قائال : يارب أخطأت فأغفر لي فأتاه 
عن أخيك في وقت محنته " وأضاف قائال : " إذ سترنا خطايا أخوتنا فأ  هللا يستر خطايانا . وإذا شهرناها 

 فه ذا يصنع هللا معنا " . 
 بعد ا  أكمل القديس أيامه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية  

 " دائًما . آمينصالته تكو  معنا ، ولربنا المجد 
 
 نياحة ليباريوس أسقف روما " 

في مثل هذا اليوم تنيح القديس ليباريوس أسقف روما . رسم أيام الملك قسطاس بن قسطنطين ولما نفي  
أثناسيوس بابا اإلس ندرية و بولس بطريرك القسطنطينية حضر االثنا  عنده فأخذهما إلى الملك قسطاس  

 الذي كتب ألخيه فأرجعهما . 
اتباع شيعة اريوس ويقبل نفي أثناسيوس فلم يوافقه  وبعد أ  قتل قسطاس بروما أرسل قسطديوس يطلب منه 

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 وكا  مداوما على الوعظ مقاوما أتباع أريوس إلى أ  تنيح بسالم وأقام على الكرسي ست 
 .  وستين سنة 

 " صالته تكو  معنا . آمين
 

 نياحة القديس أنبا بيمين المصري المتوحد.
و  ن طه سددددت  إخوة إت ق قميذم علس اطتاهب  وقفضددددوا  م هل  م ذم ء ئل ا الإيك ال تبصدددداي/  إال ف  اط ها اآلت ال    

اي  وشب يذ   ووضع ت  طلم  و  ن ميب  هلر ا طه  وهب  اط     وإخااج اءقواح اط/ س  و  ن  اش ًا و  زيً  ط  وخ اط 
كء اة  /ذ  الإذ قمي  مخً  ء  مخاأ ف  تماع قج  ه هل إيذض ي سددددددددددده وعزه وخ ف ع/ه ط /ذضال وء ل الإذا سدددددددددددتاي   

 خا    إخوت/  فإن هللا  ستا خا   ي   وإذا شذاي ه ، فذك ا  ص/ع هللا   / ال وت/لح ب ل وخ  ص طا  
 

  -35اعطوا عزا هلل على اسرائيل جالله و قوته في الغمام.  -34 " -(:35,34: 67مزمور العشية )مز
 " مخوف انت يا هللا من مقادسك اله اسرائيل هو المعطي قوة و شدة للشعب مبارك هللا

  ز وق اط  ل : 
 هللا معاس طلم  ج  واهب ش    = عجيب هو هللا في قديسيه

  ل (ب طرك فأة )إي  ل اط = الصديقو  يفرحو  ويتهللو  أمام هللا
 

  -(:47-42:24متإنجيل العشية )
 اسهروا اذا النكم ال تعلمو  في اية ساعة ياتي رب م.  -42 " 
 و اعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اية هزيع ياتي السارق لسهر و لم يدع بيته ينقب.  -43 
 لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين النه في ساعة ال تظنو  ياتي ابن االنسا . -44 
 فمن هو العبد االمين الح يم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه.   -45 
 العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل ه ذا. طوبى لذلك -46 
 " الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله -47 

 إي  ل اط  ل :
 ب /ج( 20قاجع إي  ل ع ل  )= إسهروا ألنكم ال تعلمو  في أية ساعة

 ه ه اطرك فأة ه  اطت  ت  ل اطص  مون   احون ) ز وق اط  ل ( = يقيمه على جميع أمواله
 

افرحوا ايها   -12نور قد زرع للصديق و فرح للمستقيمي القلب.  -11 " -:(12,11: 96مز ) مزمور باكر 
 " الصديقو  بالرب و احمدوا ذكر قدسه
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هم عافوا اطرسدددلح و أيذم قموه فاسددد وا  ل اءشدددل   ي     م  ث ذطك اط/وق  = نور أشييرق للصييديقين  ز وق ب كا: 
 فله اط   ب وتا وا اط  طم بر  
 هم مدق وا اط اح اطاقلم  وميه ف  اطاب فب عوا  ل     ظا اط  طم ميه   اح وطه قلر  = فرح للمستقيمين بقلبهم

 
  -(:37-33:13مرإنجيل باكر )

 انظروا اسهروا و صلوا النكم ال تعلمو  متى ي و  الوقت.  -33  "
 كانما انسا  مسافر ترك بيته و اعطى عبيده السلطا  و لكل واحد عمله و اوصى البواب ا  يسهر.  -34 
 اسهروا اذا النكم ال تعلمو  متى ياتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا.  -35 
 لئال ياتي بغتة فيجدكم نياما. -36 
 " واو ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهر  -37 

 إي  ل ب كا:
 وه ا    عرله اطم  س ا اطرتوح يا = إنتظروا وإسهروا

 
  - (:23-9:3كو1البولس )

 فاننا نحن عامال  مع هللا و انتم فالحة هللا بناء هللا. -9  "
حسب نعمة هللا المعطاة لي كبناء ح يم قد وضعت اساسا و اخر يبني عليه و لكن فلينظر كل واحد   -10 

 كيف يبني عليه. 
 فانه ال يستطيع احد ا  يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح.  -11 
 شا.و لكن ا  كا  احد يبني على هذا االساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا ق  -12 
فعمل كل واحد سيصير ظاهرا ال  اليوم سيبينه النه بنار يستعلن و ستمتحن النار عمل كل واحد ما    -13 

 هو.
 ا  بقي عمل احد قد بناه عليه فسياخذ اجرة. -14 
 ا  احترق عمل احد فسيخسر و اما هو فسيخلص و لكن كما بنار.  -15 
 في م.اما تعلمو  انكم هي ل هللا و روح هللا يس ن   -16 
 ا  كا  احد يفسد هي ل هللا فسيفسده هللا ال  هي ل هللا مقدس الذي انتم هو. -17 
 ال يخدعن احد نفسه ا  كا  احد يظن انه ح يم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهال لكي يصير ح يما.  -18 
 ال  ح مة هذا العالم هي جهالة عند هللا النه م توب االخذ الح ماء بم رهم.  -19 
 و ايضا الرب يعلم افكار الح ماء انها باطلة.  -20 
 يء لكم.اذا ال يفتخر  احد بالناس فا  كل ش -21 
 ابولس ام ابلوس ام صفا ام العالم ام الحياة ام الموت ام االشياء الحاضرة ام المستقبلة كل شيء لكم. -22 
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 " و اما انتم فللمسيح و المسيح هلل  -23 
 اط وطج:

فسييعلن عمل كل واحد. أل   اطم  ج   ن   د ع  ل ي ج وي ا ذ  قج   حتس ال  اتاق عرله مي يذلك ت    ه   
 .أل  هي ل هللا مقدس الذي أنتم هووي حا من هؤال  اطم  س ا ء سوا هلكل جس هم . اليوم سيظهره

 
 -(:12-1:5بط1الكاثولي و  )

ا جميعا خاضعين بعض م لبعض و تسربلوا بالتواضع ال  كذلك ايها االحداث اخضعوا للشيوخ و كونو  -5  " 
 هللا يقاوم المستكبرين و اما المتواضعو  فيعطيهم نعمة.

 فتواضعوا تحت يد هللا القوية لكي يرفع م في حينه. -6 
 ملقين كل هم م عليه النه هو يعتني ب م.  -7 
 يبتلعه هو.اصحوا و اسهروا ال  ابليس خصم م كاسد زائر يجول ملتمسا من  -8 
 فقاوموه راسخين في االيما  عالمين ا  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 ي ملكم و يثبتكم    -10 

 و يقوي م و يم نكم. 
 امين. له المجد و السلطا  الى ابد االبدين -11 
بيد سلوانس االخ االمين كما اظن كتبت الي م ب لمات قليلة واعظا و شاهدا ا  هذه هي نعمة هللا    -12 

 الحقيقية التي فيها تقومو .
 تسلم علي م التي في بابل المختارة مع م و مرقس ابني.   -13 
 "  وع امينسلموا بعض م على بعض بقبلة المحبة سالم لكم جميع م الذين في المسيح يس -14 

 اط   وطلكون:
بطرس هو  [ 2]  متى ظهر رئيس الرعياة تنيالو  إكلييل المجيد[  1طرد ذا بد ً هؤال  اطمد  سددددددددددددددون اط د طم ونهد وا فلده ]

  .إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده األبدي[ 3]شريك المجد العتيد أ  يعلن 
 .بعد ما تألمتم يسيراً [ 2]الشاهد آلالم المسيح [ 1ط ا اله   ا ب ض اآلالث ]
 كونوا متيقظين وإسهروا أل  إبليس عدوكم..ويالب اطاسول  /   من  

ًٍ حكلم يسرع   إرعوا رعية هللا التي بينكم..ويظاًا ءن ه ا اطم  ج   ن قا
 

  -(:6:19-24:18أعاإلبركسيس )
 (28-24:18أع)
 ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابلوس اس ندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب.   -24  "
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كا  هذا خبيرا في طريق الرب و كا  و هو حار بالروح يتكلم و يعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا   -25 
 معمودية يوحنا فقط. 

اليهما و شرحا له طريق الرب باكثر  و ابتدا هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيال و بريس ال اخذاه   -26 
 تدقيق.

و اذ كا  يريد ا  يجتاز الى اخائية كتب االخوة الى التالميذ يحضونهم ا  يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا   -27 
 بالنعمة الذين كانوا قد امنوا.

 " النه كا  باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ا  يسوع هو المسيح. -28 
 (6-1:19أع)
فحدث فيما كا  ابلوس في كورنثوس ا  بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى افسس فاذ   -1 "

 وجد تالميذ. 
 قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له و ال سمعنا انه يوجد الروح القدس. -2 
 فقال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا بمعمودية يوحنا. -3 
 يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائال للشعب ا  يؤمنوا بالذي ياتي بعده اي بالمسيح يسوع. فقال بولس ا   -4 
 فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. -5 
 "  و لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمو  بلغات و يتنباو   -6 

 انها سلج:
و تلر ًا ط ء ايا، يا  مك   و/ايسدددددك   يتلر ان مهلور  وهك ا هللا ياسدددددل طرا  ات ج،  كر    ن ه ا اطم  ج   لرً  

   لرً  ياش ه طاايق اط  ص 
ل   ا ذ  اطاوح اطم ر  ر  معاس ه ا اطم  ج  اءطسدد/  اءهم ه  ت  طلم ومءوا=  فطفقوا ينطقو  بألسينة ويتنبأو  

فذ/ ك  ا  ات ج طلس ن ت  لع وه/ ك  ا  ات ج طلس ن تبك  ، و    صلح طذ ا ال  صلح ط اك 
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                        اليوم السادس من النسيء
 نهاية السنة القبطية

           1رجوع للجدول
 جدول السنكسار     2رجوع للجدول

 
 

 القراءات:
 مزمور العشيييية:
 إنجيل العشيييييية:
بييييياكيير:  مييزمييور 
بييييياكير:   إنيجيييييييل 
 الييييييييبييييييييولييييييييس: 

 

 (72,71: 118مز)
 (17-10:13)لو
 (67: 118مز)

 (30-23:4)لو
 (17-8:3)كو

 اليييييكييييياثيييييولييييييييييي يييييو :  
 اإلبيييييييركسييييييييييييييييييييييييس: 
 مزمور إنجييل القيداس: 
الييييقيييييداس:  إنييييجييييييييييل 

 

 (20-16:5)يع
 (18-12:11)أع

 (74,73: 118مز)
 (11-1:2)يو

 
 -(:11-1:2يوإنجيل القداس )

 هناك.و في اليوم الثالث كا  عرس في قانا الجليل و كانت ام يسوع  -1 " 
 و دعي ايضا يسوع و تالميذه الى العرس. -2 
 و لما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خمر.  -3 
 قال لها يسوع ما لي و لك يا امراة لم تات ساعتي بعد.  -4 
 قالت امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه. -5 
 كل واحد مطرين او ثالثة.  و كانت ستة اجرا  من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع -6 
 قال لهم يسوع امالوا االجرا  ماء فمالوها الى فوق. -7 
 ثم قال لهم استقوا اال  و قدموا الى رئيس المتكا فقدموا. -8 
فلما ذاق رئيس المتكا الماء المتحول خمرا و لم ي ن يعلم من اين هي لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا  -9 

 يس المتكا العريس. الماء علموا دعا رئ
و قال له كل انسا  انما يضع الخمر الجيدة اوال و متى س روا فحينئذ الدو  اما انت فقد ابقيت الخمر   -10 

 الجيدة الى اال .
 " هذه بداية االيات فعلها يسوع في قانا الجليل و اظهر مجده فامن به تالميذه -11 

 إي  ل اطم ار :
 اطر   إطس خرا وط ذم ه ه اطر  زة اله   /  من ي ذم اطر  ي  اطا زي  ط ل شئ اني  ل عا    زة تاويل 

 (8-1:7هو طلتاذ ا، ف ط ذود   يوا يتاذاون ب طر   ) ا= الماء
 ه  مءصس جذ  تستال ويه طلتاذ ا = إمَلوا األجرا  ماءً 
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 (4-2:1   ا اط را طل اح )ي = الخمر
وق ف  اط وث اطسد در  واطر /س مءصدس     سدتال ه انيسد ن طلاذا  (  لتصدق ب نيسد ن اطر ل6قءم )=  سيتة أجرا 

 (4:12ي سه  وه ا يت ق  ع ءول اطاسول الطم تم و وا ب   حتس اط ث    ه يا ض  اط ال ال )عب 
 ويصبح اطر /س من اطرالوب من ي  ه  بم ق إ ك ي/  ض  اط ال  واطاب  را حل ت/  فاح 

 
محبوب هو اسيييييييييميك ييارب، فهو طول النهيار تالوتي، علمني    "  -(:74,73:  118مزمور إنجييل القيداس )مز

 "  وصاياك أفضل من أعدائي، ألنها ثابتة لي إلى األبد. هلليلويا
  ز وق اطم ار:

  ا    ه  طلاذا ي سه ت/ تح ع / ه فل اح اطاب ويابه = محبوب هو إسمك يا رب
 فإسم اطاب  اذاه ويم سه  ا يادد إسم اطاب طول اط/ذ ق، = فهو طول النهار تالوتي

 اط ذ د ف  تا  ق اطوص     اذا و ا يتاذا   اح = علمني وصاياك
 

 نسئ 6  -السنكسار:
 تمجيد وش ر لربنا له المجد الدائم  " 

عميم  نبنا ومخلصنا يسوع المسيح بدمه الطاهر لنمجده على ما أوالنا من  ر من اشتراكم   ايتعالوا أيها المؤمنو   
جوده وإحسيييييييانه وما أغدق علينا من بركاته وخيراته حتى أوصيييييييلنا إلى هذا اليوم الذي هو آخر أيام السييييييينة  

نه لم القبطية ونحن أصيييحاء في أجسيييادنا ثابتين في إيماننا مقتفين آثار آبائنا القديسيييين ، أننا نزيده شييي را أل 
يعاملنا حسييب أعمالنا السيييئة بل تمهل علينا وحفظنا إلى هذا اليوم بسييالم منتظرا رجوعنا اليه بالتوبة ليمنحنا  
الغفرا  فلنذرف أمامه الدموع بالزفرات على ما اقترفنا من السيئات والزالت ولنندم من كل قلوبنا على ما ارتكبنا  

نقية طاهرة نسييييييأله تعالى أ  يثبتنا على اإليما  المسييييييتقيم وأ   من خطايا وآثام ولنتعهد أمامه أ  نحيا حياة
يحرسييينا من م ائد الشييييطا  األثيم ويهبنا سيييالمه الكامل وينيح أنفس أمواتنا بشيييفاعة السييييدة البتول وجميع  

 "المالئكة والقديسين ولربنا المجد واإلكرام والسجود اآل  وكل أوا  والى دهر الدهور كلها أمين .
 

إياي أنتظر الخطاة ليهلكونني، ولشيييييييهاداتك فهمت، لكل تمام رأيت   "  -(:72,71:  118لعشيييييييية )مزمزمور ا
 "  منتهى، أما وصاياك فواسعة جدًا. هلليلويا

  ز وق اط  ل :
ه ه عا غلا اط ذود  ا اطرسدددددلح، و ا وطتذم اطرت اقة من يتصددددد  وا علله خاأ،  =  إياي إنتظر الخطاة ليهلكونني

 آخا  من إهللج عا طايق ج/وده  ا اءشااق  ا وطون دائرً  من يوء وا بأوالد هللا ط ا ه/ ك   /س 
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بل لكل تمام منتهي.  هو اط ذ د طتا  ق وصد    هللا اطت  فذم اطراتل قلر  ت/    ه ه اطوصد      =  لشيهاداتك فهمت
 فذ     ل   ر اًل غ ا  كل شدئ    ل ف  اط  طم هو    ل  ر ل يسد  ، م   وصد    هللا= أما وصياياك فواسيعة جداً 

  ا ود و ل يوث ي ت ف طذ  مب  د ج ي ة   اح   وه ه اآل   ه/  بر/ سب  قدود اطرسلح اطت  مخ ل  اط ذود 
 

  -(:17-10:13لوإنجيل العشية )
 و كا  يعلم في احد المجامع في السبت.   -10 "
 لم تقدر ا  تنتصب البتة. و اذا امراة كا  بها روح ضعف ثماني عشرة سنة و كانت منحنية و   -11 
 فلما راها يسوع دعاها و قال لها يا امراة انك محلولة من ضعفك.   -12 
 و وضع عليها يديه ففي الحال استقامت و مجدت هللا.  -13 
فاجاب رئيس المجمع و هو مغتاظ ال  يسوع ابرا في السبت و قال للجمع هي ستة ايام ينبغي فيها    -14 

 استشفوا و ليس في يوم السبت.العمل ففي هذه ائتوا و 
فاجابه الرب و قال يا مرائي اال يحل كل واحد في السبت ثوره او حماره من المذود و يمضي به و    -15 

 يسقيه. 
و هذه و هي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطا  ثماني عشرة سنة اما كا  ينبغي ا  تحل من هذا الرباط   -16 

 في يوم السبت. 
 " اخجل جميع الذين كانوا يعاندونه و فرح كل الجمع بجميع االعمال المجيدة الكائنة منهو اذ قال هذا  -17 

 إي  ل اط  ل :
اطاب   ددددد   إ امة يوث سددددد   واط ددددد ب   اح ب طرسدددددلح )إي  ل اطم ار(  وقئلج اطر رع  غت    عرو ً  اطر /س من  

 اطس   اطرسلح متس طل  س وه ا   ا  اط اح طلبسا   
 

يارب كلمتك دائمة فى السييييموات إلى األبد، وإلى جيل فجيل حقك، أسييييسييييت   "  -:(67:  118مز)مزمور باكر 
 "  األرض، فهي ثابتة بأمرك. هلليلويا

  ز وق ب كا:
فذل ي ت دف قوعتذ  ويال ذ  ف/ اح، ف لر  هللا ووصد   ه ه  ه  ال  =  يا رب كلمتك دائمة في السيموات إلى األبد

كلردد  هللا ه  حق وه   دد هتدد   ا ج ددل =  وإلى جييل فجييل حقيكتتغ ا، اطرذم من يتغ ا ياا ويالع   ث اطاب   
 فب ءوطس    ه  فل/الع وي  ه   األرض هي ثابتة بأمرهإطس ج ل  فإذا   ي  خللمته 

 
  -:(30-23:4لوإنجيل باكر )

فقال لهم على كل حال تقولو  لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك كم سمعنا انه جرى في    -23 "
 كفرناحوم فافعل ذلك هنا ايضا في وطنك.
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 و قال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبوال في وطنه.   -24 
السماء مدة ثالث سنين و  و بالحق اقول لكم ا  ارامل كثيرة كن في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت  -25 

 ستة اشهر لما كا  جوع عظيم في االرض كلها.
 و لم يرسل ايليا الى واحدة منها اال الى امراة ارملة الى صرفة صيدا.  -26 
 و برص كثيرو  كانوا في اسرائيل في زما  اليشع النبي و لم يطهر واحد منهم اال نعما  السرياني.  -27 
 ين في المجمع حين سمعوا هذا.فامتال غضبا جميع الذ  -28 
فقاموا و اخرجوه خارج المدينة و جاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى    -29 

 يطرحوه الى اسفل. 
 "  اما هو فجاز في وسطهم و مضى -30 

 إي  ل ب كا:
اط دددددداح  و  ن ُهاص  ء ايا ف  إيلل  ُياسددددددل ءق ل  صدددددداف  صدددددد  ا وطم  كا ف  إسدددددداائ ل  ا هو  سددددددتاق طذ ا 

إسداائ ل وطم ُ  د س سدو  ي ر ن اطسداي ي   واطسد ب من إسداائ ل قفض هللا ط ا هؤال  اطغا/     يوا ياي ويه  واطر /س  
 من ءاا اي اط وث ت عوي  ط  ا   ج ي ة فذل يافض مو يم ل فلكون ط/  اط اح )إي  ل اطم ار(

 
  -(:17-8:3كوالبولس )

 اطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكالم القبيح من افواه م. و اما اال  ف -8 "
 ال تكذبوا بعض م على بعض اذ خلعتم االنسا  العتيق مع اعماله.  -9 
 و لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه.   -10 
 ر بل المسيح الكل و في الكل.حيث ليس يوناني و يهودي ختا  و غرلة بربري و س يثي عبد ح -11 
 فالبسوا كمختاري هللا القديسين المحبوبين احشاء رافات و لطفا و تواضعا و وداعة و طول اناة.   -12 
محتملين بعض م بعضا و مسامحين بعض م بعضا ا  كا  الحد على احد ش وى كما غفر لكم المسيح   -13 

 ه ذا انتم ايضا.
 حبة التي هي رباط الكمال.و على جميع هذه البسوا الم  -14 
 و ليملك في قلوب م سالم هللا الذي اليه دعيتم في جسد واحد و كونوا شاكرين.  -15 
لتس ن في م كلمة المسيح بغنى و انتم ب ل ح مة معلمو  و منذرو  بعض م بعضا بمزامير و تسابيح  -16 

 و اغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوب م للرب. 
 " م بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين هللا و االب بهو كل ما عملت -17 

 اط وطج:
إطرحوا عنكم.. الغضيب السيخط.. ال تكذبوا .. الكالم القبيح ال يخرج من أفواه م.. كونوا شياكرين كونوا منذرين  

 وهك ا ي  ه  ف/ اح  بعض م بعضًا بمزامير وتسابيح.. مسبحيين..
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 -(:20-16:5يعالكاثولي و  )
اعترفوا بعض م لبعض بالزالت و صلوا بعض م الجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في   -16 " 

 فعلها.
كا  ايليا انسانا تحت االالم مثلنا و صلى صالة ا  ال تمطر فلم تمطر على االرض ثالث سنين و ستة   -17 

 اشهر.
 مطرا و اخرجت االرض ثمرها. ثم صلى ايضا فاعطت السماء  -18 
 ايها االخوة ا  ضل احد بينكم عن الحق فرده احد. -19 
 "  فليعلم ا  من رد خاطئا عن ضالل طريقه يخلص نفسا من الموت و يستر كثرة من الخطايا -20 

 اط   وطلكون:
فإنه يخلص نفسيه من  إعترفوا بخطاياكم.. صيلوا بعضي م على بعض .. إ  من يرد الخاطئ عن طريق ضياللته  

 وهك ا ي  ه  ف/ اح . الموت ويستر خطايا كثيرة
 

  -(:18-12:11أعاإلبركسيس )
فقال لي الروح ا  اذهب معهم غير مرتاب في شيء و ذهب معي ايضا هؤالء االخوة الستة فدخلنا   -12 "

 بيت الرجل.
ا رجاال و استدع سمعا  الملقب فاخبرنا كيف راى المالك في بيته قائما و قائال له ارسل الى ياف  -13 

 بطرس. 
 و هو ي لمك كالما به تخلص انت و كل بيتك.   -14 
 فلما ابتدات اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداءة.  -15 
 فتذكرت كالم الرب كيف قال ا  يوحنا عمد بماء و اما انتم فستعمدو  بالروح القدس.  -16 
طاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن انا اقادر ا  فا  كا  هللا قد اع  -17 

 امنع هللا. 
 "  فلما سمعوا ذلك س توا و كانوا يمجدو  هللا قائلين اذا اعطى هللا االمم ايضا التوبة للحياة -18 

 انها سلج:
 ست   من يت  وب  ع  ل  ا     ءلبه م  /ً   ه/  يا  ءص  إقس ل   ك ط اي ل ور إذ قم  م  ي  ءلبه  وهللا 

ويس ع ه ف  طايق اط  ص  عرو ً  اطتو/  ه  عرل   تاك ه /  و/ ا هللا  هللا ي عو وإذا ت  و/    ه  متاب 
 هللا  /س  ء اًا وي رل ف  داخل  عرل تغ  ا فت  م اطال ة اط  ي ة 

 
 

 


