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مقدمة
ال تستغنى اجتماعات الشباب عن المسابقات.
تساااعد علااى مميااد ماان القاارا ة ي وت ا ر ممي ادًا ماان المعرفااة  .وباإلضااافة ىلااى كاا ،ه ا ا ي هااى م ااا
الرحالت والحفالت والندوات ي وفى مناسبات متعددة  .وتثرى محصو الملومات الدينية عناد الشاباب
ي وتكون منه ًا مشوقًا ..
وكنا قد نشرنا من قب ،كتابين فى المسابقات حو موضوعات الكتاب المقدس .
ال بأجوبتها .
ال ي ويشم ،الثاني  323سؤا  .فيكون م موعها  396سؤا ً
يشم ،األو  333سؤا ً
ال بأجوبتها .
ويشم ،ه ا الكتاب  233سؤا ً
فيكون محصو ما وص ،ىليك من أسئلة  933سؤاالً بأجوبتها ي غير ما نناوى تقديماف فاى المساتقب ،ىن
شا الرب وعشنا .
وقد قسمنا األسئلة ىلى عديد من الموضوعات .
تشام ،قديساين وقديساااتي وءباا بطاركااة وأسااقفة ي ورهباناًا وراهبااات ي وساواحًا وأدياارة ..كماا تشاام،
أيضاً شهدا ومع مات ي وكنائس وىيبارشيات ي وكتبااً ومؤلفاات ي ونساا وأمهاات ي وأساما وألقاباًا ي
وتواريخ وأحداثاً ..وأ يرًا بعض أسئلة عن هرطقات وبدع حاربها القديسون  .نتار الكتااب باين ياديك
ي لتقرأ ةتحفظي وتحاور زمالؤ .
و الكتاب يمكن أن تقتنية اآلسرة أيضًا .
كما يصلح لتوزيعف ك وائم وهدايا للشباب والفتيان .
وىلى اللقا فى مسابقات أ رى ىن شا اهلل .
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القسم األول
األسئلة

8
8ـ اذكر أسما  81من القديسين والقديسات ي مع ذكر نوعيتهم (رس ،ـ شهدا ـ رهبان ..ىلاخ) علاى أن
تبدأ األسما كلها بحرف(ب) .
+++
2ـ اذكر أسما عشرة من القديسين أو القديسات ي بحيث يبدأ االسم بحرف دا مع ذكر الصفة.
+++
3ـ أذكر أسما عشر قديسين أو قديساتي يبدأ ىسم ك ،منهم بحرف اليا مع ذكر صفف ك ،منهم .
4ـ اذكر أسما عشرة قديسين أو قديسات تبدأ أسماؤهم بحرف السين  .مع ذكر صفة ك ،منهم .
+++
5ـ اذكر أسما سبع قديسين أو قديسات ي يبدأ اسم ك ،منهم بحرف الميم [غير مرقس].
 +++
 6ـ اذكر أسما البطاركة من لفا مارمرقس الرساو الا ين جلاس كا ،مانهم علاى الكرساى المرقساى
سنة أو أكثر ي ورقم ك ،منهم .
+++
7ـ كم عدد بابوات األسكندرية ال ين تسموا باسم (مرقس  9حتى اآلن ؟ وفى عصر عاش ء رهم؟
+++
8ـ اذكر معلومة أو فكرة موجمة عن سائح ي وشهيد ومتوحد ي وناسك ي وك ،منهم تسمى مرقس.
+++
9ـ اذكر سبع مواضع فى الصلوات الطقسية ي ي كر فيها ىسم القديس مارمرقس الرسو .
+++
01ـ متى استشهد القديس مارمرقس ؟ سنة واحدة بعد نياحة القديس(..أذكر اإلسم).
+++
00ـ اذكر  4نقاط فى أهمية بيت مارمرقس.
+++
01ـ اذكر نقطتين تتعلقان بأسد مارمرقس ال ى يظهر فى ك ،صوره وأيقوناتف.
+++
03ـ اذكر أسما البالد التى كرز فيها مارمرقس (فى ءسيا وأوروباي وأفريقيا).
+++
04ـ ما هى الطريقة التى استشهد بها القديس مارمرقس ؟
+++
05ـ ما معناى ىسام (مارقس) ؟ وها ،لاف ىسام ء ار ؟ ماا هاو ؟ وماا معنااه ؟ اذكار شااهدًا لاف فاى سافر
أعما الرس. ،
+++

 06ـ اسم قاديس لقباوه باالمقطع ي وء ار بالضارير ي وثالاث لقباوه بالقصاير ي وراباع لقباوه بالبساي .
و امس لقبوه (ضد العالم ).
+++
07ـ من هو القديس ال ى أ فى التاريخ لقب (كاتب سير الشهدا ) ؟ ومتى استشهد ؟ .
+++
08ـ من هو القديس ال ى لقبوه (اثناسيوس الغرب ) ؟ وما ىسم أسقفيتف ؟ وىسم كتابف فى الدفاع عن
اإليمان ؟
+++
09ـ هم هم اآلبا الكبادوكيون ؟ وما هى أسقفياتهم ؟
+++
11ـ من األسقف ال ى لقبوه بالالهوتى (الناطق باإللهيات )؟ ما لقبف من حيث مدينتف ؟
+++
10ـ من ال ى لقبوه بقيثارة الروح ي والملفان .
+++
11ـ من األسقف ال ى لقبوه (حام ،اإللف )؟ ما معناها باليونانية ؟ وما هو كرسيف الرسولى ؟
+++
13ـ من ال ى لقبوه (ناظر اإللف )؟ ولماذا ؟
+++
14ـ من هما الل ان لقبا بابنى الرعد ؟
+++
15ـ من تفسير اسمف (ابن الوعظ )؟
+++

16ـ اذكر اسم القديس ال ى ترتب أيقونتف ب م ،واحد ؟
+++
17ـ واسم قديس ترتب أيقونتف بأسد .
+++
18ـ وقديس أ رج شوكة من رج ،أسد ي فرد لف األسد ال مي. ،
+++
19ـ من هو القديس ال ى جا تف دبة بابنها األعمى لكى يشفيف .
+++
31ـ أذكر ىسمى ىثنين من اآلبا السواح كانت تأتيهما وحوش البرية .
+++
30ـ واسم قديس ترتب سيرتف بثعبان كان يعيش معف.

31ـ قديس أرتبطت أيقونتف ب ملين .
+++
33ـ قديس أرتبطت أيقونتف بأسدين .
+++
 -34قديس أرتبطت أيقونتف بأسد واحد ؟
+++
 -35قديس أرتبطت قصتف بديك .
+++
 -36قديس أرتبطت قصتف بحمامة .
+++
 -37قديس أرتبطت قصتف بحوت .
+++
 -38قديس أرتبطت قصة استشهاده بأسد .

[ فى ك ،اإلجابات اذكر تاريخ السنة ي واسم البابا المعاصر ]
 -39فى عهد من من بابوات اإلسكندرية نق ،الكرسى المرقسى من اإلسكندرية ىلى القاهرة ؟
+++
 -41ما هى أشعر كنائس القاهرة التى استخدمت مقرًا للبابا البطرير ؟
+++
 -40ما هى أو كنيسة فى القاهرة التى استخدمت مقرًا للكرسى البابوى ؟
+++
 -41متى نق ،مقر الكرسى ىلى كنيسة القديس مرقوريوس أبى سيفين ؟
+++
 -43ومتى تم نقلف ىلى كنيسة الع را بحارة زويلة ؟
+++
 -44ومتى نق ،ىلى كنيسة الع را بحارة الروم ؟
+++
 -45ومتى نق ،ىلى الكنيسة المرقسية فى األزبكية ؟
+++
 -46ومتى نق ،ىلى منطقة األنبا رويس بالقاهرة ؟
+++
 -47وأين كان البابوات يقيمون أثنا فترة االضطهاد الخلقيدونى ؟
 -48ما هو اسم القديسة التى أن بات ثالثاة مان اآلباا األسااقفة ي وابناة صاارت رئيساة ديار ومرشاد
روحية .
+++

 -49اذكر أسما ثالثة من األمهات القديسات ش عن أبنا هن على االستشهاد .
+++
 -51أم قامت بتربية طفلها وأ ت أجرة تريتف من ىنسانة غريبة .
+++
 -50أم بكت على ابنها الخاطئ سنوات طويلة حتى تاب .
+++
 -51أم استشهد أوالدها على ح رها وهى تش عهم .
+++
 -53أم من محبتها البنها ي ش عتف على أن يخدع أباه .
+++
 -54أم امتألت من الروح الدقس ي وك لك امتأل بالروح جنينها فى بطنها .
+++
 -55أم احترمها ابنها الملك وس د لها  .ثم تشفعت ىليف فى قريب لف ي فرفض طلبها وأمر بقتلف .
+++
 -56أم ماتت عند والدة ابنها الثانى ي واطلقت عليف ىسماً قب ،موتها .
+++
 -57أم ألحد الرس ،صار بيتها أو كنيسة .
+++
 -58أم ملك شيدت العديد من الكنائس .
+++
 -59ماان هااى األم التااى استشااهدت بناتهااا الااثالا بعااد تبشاايرها بالمساايحية وسا الااوثنيين ؟ ومااا هااى
أسما بناتها الشهيدات الثالا ؟
 -61من القديس ال ى أنضم ىلى سيرة السواح وهو شاب صغير ؟
+++
 -60من كان أصغر السواح سنًا ؟ ومن ال ى رهبنف أوالً ؟
+++
 -61من ال ى د  ،السياحة وهو راهب شيخ ؟ وكيف حدا ذلك ؟ وكيف عاد ىلى ديره ؟
+++
 -63من من السواح كان بسيطًا ي فخدعتف الشياطين أكثر من مرة ؟ وكيف تاب وقب ،اهلل توبتف ؟
+++
 -64من هو السائح ال ى كان لف شعر يغطى جسمف ؟
+++
 -65اذكر أسما أشهر من كتبوا سير السواح ؟
+++
 -66أذكر أمثلة متنوعة للطرق التى تغ ى بها سواح .
+++
 -67أذكر اسم سائح تعرض آلالم وحروب كثيرة من الشياطين .

 -68من التى وصلت ىلى مرتبة السواح ؟ ومن رءها فى ء ر حياتها ي وناولها ي وكفنها بعد موتها ؟
 -69من هو أو مدير لمدرسة اإلسكندرية الالهوتية ؟
+++
 -71من هو أو رسو من اإلثنى عشر صار شهيداً ؟ وعلى يد من ؟
+++
 -70من هو أو بابا لإلسكندرية جع ،مقره البابوى فى القاهرة ؟
+++
 -71من هو أو فيلسوف قام بالتدريس فى مدرسة اإلسكنرية الالهونية ؟
+++
-73من هو أو قديس شاعر ي ثبت اإليمان األرثوذكسى بشعره ضد األريوسية ؟
+++
 -74من هو أو قديس وضع قوانين للرهبنة ؟
+++
 -75من هو أو باباا ىساكندرى تعاود لعشارات ال سانوات أن يرسا ،رساائ ،فصايحة فاى عياد القياماة
؟وكم عدد رسائلف ه ه ؟
+++
 -76من هو أو أسقف شهيد ي طرحوه فى استشهاده ىلى األسود ال ائعة ؟
+++
 -77من هو أو أسقف كان من علما الفلك ؟ وعلى أى بلد صار أسقفاً ؟
+++
 -78من هو أو بابا ىسكندرى أسس مدرسة لتعليم البنات ؟
+++
 -79من هو أو أسقف عام جلس على كرسى مارمرقس ؟
+++
-81من هو أو أسقف أرسلتف الكنيسة القبطية ىلى أثيوبيا ؟ ومن البابا ال ى أرسلف ؟ ومتى ؟
 -80من هو أشهر كاتب لسير الرهبان األقباط ؟ وما ىسم كتابف ؟
+++
 -81ما هى كتب العهد ال ديد التى فسرها القديس يوحنا ذهبى الفم ؟
+++
 -83ما أشعر كتابين أصدرهما القديس أثناسيوس الرسولى فى شبابف قب ،سيامتف بطريركاً ؟
+++
 -84وما أشهر كتاب أصدره القديس اثناسيوس وهو بابا للكرسى المرقسى ؟ .
+++
 -85ما أشهر كتابين أصدرهما القديس أوغسطينوس (من غير كتاب التفساير والاردود علاى هراطقاة
عصره )؟

 -86اذكر  4قديسات باسم ثيئودرا مع تعريف ك ،واحدة منهن .
+++
 -87اذكر  4قديسات باسم تكال مع تعريف ك ،واحدة منهن .
+++
 -88اذكر  4قديسين مصريين باسم تادرس مع تعريف ك ،واحد منهم .
+++
 -89ما هى أسقفية ك ،من القديس تيموثاوس والقديس تيطس من تالمي القديس بولس الرسو ؟
+++
 -91ما هو أشهر كتاب عن حياة القديس أنطونيوس الكبير ؟ ومن هو مؤلفف ؟
+++
 -90أذكر اسمى ىثنين من اآلبا األو كتبوا عن حرب األفكار .
+++
 -91من ال ى ألف كتابًا عنوانف(من هو الغنى ال ى يخلص )؟
+++
 -93أذكر ىثنين من ءبا القرون الثالثة األولى ي كتبًا حوارًا ضد اليهود .
+++
 -94القديس ال ى رأى أبا نفر السائح وكتب سيرتف ؟

 -95اذكر اسما ثالثة هم أشهر من كتبوا تاريخ الكنيسة العام فى العضور األولى ي وفاى أى مرجاع
ن د كتبهم ؟
+++
 -96من كتب السنكسار ؟
+++
 -97اذكر اسما ثالثة هم أشهر من كتب تاريخ الرهبنة األولى  .وما أسما كتبهم ؟
+++
 -98اذكر اسم أشهر من كتب عن قوانين الكنيسة فى العصور الوسطى ي من أبنا الكنيساة القبطياة
.
+++
 -99من هو أشهر أسقف كتب تاريخ بطاركة اإلسكندرية ؟ وما ىيبارشيتف؟
+++
 -011اذكر اسم أسقف ء ر كتب فى نفس الموضوع .
 -010ما ال ى تعرفف عن أسما القديسين تالمي القديس األنبا أنطونيوس الكبير ي ال ين أسساوا
رهبنة ي أو صاروا رؤسا رهبنة  .من هم ؟ وأين كانت مناطق رهبنتهم ؟
+++

 -011مااا أسااما القديسااون الثالثااة الاا ين لفااوا القااديس بااا وميوس الكبياار فااى رئاسااة الاادير
(بالترتيب ).
 -013اذكر أسما تالمي القديس بولس الرسو كما وردوا فى رسائلف ي مع ذكر الشاهد .
 -014اذكر اسم أشهر أرملة قديسة عابدة وكم سنة قضتها فى ترملها ؟
+++
 -015من هى األرملة التى عالت نبيًا ؟ وما اسمف ؟ وكيف كافأها ؟
+++
 -016ما هو أشهر اصحاح تحدا عن الخدمة التى تقوم بها األراما ،فاى الكنيساة ؟ وصافات مان
يتم تس يلها كأرملة ؟
+++
 -017اذكر ءية مشهورة فى العهد ال ديد (بشاهدها ) عن الهتمام باألرام ،واأليتام ؟
+++
 -019من هى األرملاة التاى عطاف عليهاا السايد المسايح لماا رءهاا تبكاى ؟ ومااذا فعا ،ألجلهاا ؟
اذكر الشاهد .
+++
 -001اذكر اسم محسنة بكت عليها األرام ،لما ماتت .
+++
 -000من هى األرملة التى طوبها السيد المسيح ؟ ولماذا ؟ اذكر الشاهد .
 -001اذكر شواهد من الكتاب وصف فيها السيد المسيح بأناف ساامرى وباف شايطان ي وأناف أكاو
وشريب مر ي وأنف مض ،ي م دف ي وببعلمبو يخرج الشيطان .
+++
 -003من من الرس ،وصف بأنف مهمار ي وأنف تحو ىلى اله يان ؟
+++
 -004من هو النبى ال ى قا " ك ،واحد يلعننى "؟
+++
 -005من الهى اتهموه ظلمًا بالت ديف ي ورجموه واستولوا على أرضف ؟
+++
 -006من ال ى أعدوا لف صليبًا ليصلبوه وهو بار ي فن اه اهلل ؟
+++
 -007من العفيف ال ى اتهم بالمنى وس ن وهو برئ ؟
 -008اذكر ما تعرفف عن أسما ملكوت صرن قديسات .
+++
 -009اذكر أسما النسا الالئى التقى بهن السيد المسيح وكلمهن .
+++

 -011اذكر أسما  3قديسات  :ك ،مانهن تمينات بامى راهاب وباسام راهاب وحسابوها راهبا ًا ال
راهبة .
+++
 -010اذكر اسم قديسة كانت رئيسة لدير فى أورشليم .
+++
 -011وقديسة صارت رئيسة لدير فى بيت لحم ي و لفتها فى رئاستف ابنتها .
+++
 -013من هى القديسة التى كانت سكرتيرة للقديس يوحنا ذهبى الفم ؟
 -014اذكر أربعة قديسين باسم غريغوريوس ي ووظيفة ك ،منهم .
+++
 -015أذكر ثمانية باسم (سمعان ) فى فترة ت سد السيد المسيح .
+++
 -016واثنين ء رين باسم (سمعان ) فى عهد الرس. ،

 -017من هو أقسى وا على مصر  .ءمن واستشهد ؟
وماذا كانت طريقة استشهاده ؟ وعلى يد من ؟
+++
 -018اذكر أسما ثالثة فرسان مشهورين استشهدوا فى بداية القرن الرابع وأوا ر الثالث .
+++
 -019من هى الملكة التى ءمنت واستشهدت ؟ ومن هى الملكة التى ءمنت واستشاهدت ؟ ومان هاو
الملك زوجها ؟
+++
 -031أذكر ىسم قديس فيلسوف شهيد ي استشهد فى القرن الثانى .وما هى أشهر كتبف
+++
 -030كم عدد شهدا سبسطية فى القرن الرابع ؟ وماذا كانت طريقة استشاادهم ؟ وىلاى أى أقلايم
تنتمى سبسطية ؟
+++
 -031من هو قائد الكتبية الطيبياة التاى استشاهدت ؟ ومااذا كاان سابب استشاهادها ؟ وكام كاان عادد
جنودها ؟ وما هى أشهر قديسة ارتبطت بقصتهم ؟
+++
 -033أذكر أسما ثالثة قسوس قديسين استشهدوا فى القرن الرابع .
+++
 -034اذكر اسم أحد الوالة ال ى كان مضطهداً قاسيًا للمسيحية ي ثم ءمن وصار شهيدًا .
+++

 -035من هو اإلمبراطور ال ى اضظهد القاديس سااويرس األنطااكى ؟ وفاى أى عاام تار كرسايف
وأقام فى األسكندرية ؟
+++
 -036من هم ( المعترفون ) من رجا اإليمان ؟ أذكر ىثنين منهم من أقباط مصر .
 -037ماان هااو اإلمبراطااور ال ا ى استشااهد علااى يااده القااديس بطاارس الرسااو ي والقااديس بااولس
الرسو ؟
+++
 -038من هو الملك ال ى استشهد على يده القديس يعقوب الرسو ؟
+++
 -039من هو اإلمبراطور ال ى استشهد على يده القديس ماررجرجس الرومانى ؟
+++
 -041كم (هيرودس ) عاصره السيد المسيح من أسرة الهرادسة ؟
+++
 -040اذكر اسم أمير استشهد فى القرن الرابع هو وأسرتف .
+++
 -041اذكر اسما ثالثة من الوالة نالوا ىكلي ،الشهادة فى القرن الرابع .
+++
 -043اذكر أسما ثالثة من كبار الكتاب القدامى ألفوا كتباً فى ( الحث على االستشهاد ).
+++
 -044اذكر كيف انتهت حياة كلمن األباطرة :
نيون ـ ديوقلديانوس ـ ديسوس ـ مكسيميانوس ـ يوليانوس ال احد .
+++
 -045اذكر ىسمى قديسين ي استشهد ك ،منهم وهو طف ،ي مع ىسم بلده وتاريخ استشهاده .
+++
 -046اذكر أسما ست قديسين ي ك ،منهم مغايرة لآل ر .مع ذكر صفة ك ،منهم .
 -047متااى ولااد القااديس األنبااا ابارام أسااقف القيااوم األساابق ؟ ومتااى تناايح ؟ وكاام كااان عمااره فااى
نياحتف ؟ وفى أى موعد تعيد لف الكنيسة ؟
+++
 -048فى أى عص عاش ك ،من :
أـ القديس مرقس الناسك .
ب ـ القديس صرابامون أبو طرحة .
ج -القديس األنبا بي يمى السائح
د -القديس األنبا ميصائي ،السائح.
ه  الشهيدسيدهم بشاى .
و -القديس البابا متاؤس األو .
+++
-049فى عهد من من البطاركة عاش أوالد العسا ؟ وما أشهر كتبهم ؟

+++
 -051متى ولماذا كانت الكنيسة القبطية تقوم برسامة بعض بطاركتها فى دير المجاج ؟
+++
 -050فى أى عصر استشهد القديس أبو سيفين  .اذكر اسمين لف .
+++
 -051فى أى عهد نا شيوخ شيهيت ىكلي ،الشهادة ؟ وبواسطة من ؟
+++
 -053فى أى جي ،؟ وفى عهد من من البابوات ؟ عاش ك ،من ه ين القديسين :
األنبا مرقس األنطونى ـ األنبا صرابامون أبو طرحة .
+++
 -054اذكر اسم أحد اآلبا رسم مطراناً على الوجف القبلى ؟ وفى عهد من من باابوات اإلساكندرية
تم ذلك ؟ وفى عهد من ارتفع عدد أساقفة الوجف القبلى ىلى ثمانية .
+++
 -055فى عهد من من بابواتنا نق ،ال ب ،المقطم ؟
+++
 -056فى عهد مان مان الباابوات عااش كا ،مان هاؤال القديساين  :األنباا روياس ي القاديس برساوم
العريان ي الشهيد سيدهم بشاى ي األنبا ابرءم أسقف الفيوم .
+++
 -057فى أى م مع حرم أبوليناريوس وسابليوس ؟ وفى أى عام ؟
+++
 -058فى عهد من من بابوات اإلسكندرية وصلت الحملة الفرنسية ىلى مصر ؟ متاى تمات سايامتف
؟
 -059اذكر أسما
موضع له ه الكنائس .

مس قديساات ـ غيار السايدة العا را  تبناى علاى أسامائهن كناائس  .وأشاهر

+++
 -061من هى القديسة التى بنت كنائس كثيرة فى العالم ؟
+++
 -060من هى أو قديسة فى العالم صار بيتها كنيسة .
+++
 -061ما هى أقدم كنيسة فى القاهرة ؟ وما أقدم كنيسة بنيت فى اإلسكندرية .
+++
 -063ما هو أبعد مكان فى ال نوب وصلت ىليف العئلة المقدسة فى زيارتها لمصر ؟
+++
 -064ما هى الكنيسة ( فى بلد غيرمصر ) التى تحولت ىلى مس د ي ثم صارت اآلن متحفاً ؟
+++
 -065فى عهد من مان ءبائناا البطاركاة  بسابب زوا الوثنياة  تحولات كثيار مان معاباد الاوثنيين
ىلى كنائس ؟

 -066اذكر اسما أسات ة أو مديرى مدرستنا الالهوتية ال ين صاروا بطاركة للكرساى اإلساكندرى
 .ورقم ك ،منهم فى عدعد البطاركة .
+++
 -067من كان أو أسقف عام فى كنيستنا القبطية ؟
 -068اذكر أسما أربعة من بابواتنا كانوا من السريانى ال نس  .ورقم ك ،منهم ي وسنة نياحتف .
+++
 -069اذكر ىسمى ىثنين من البابوات ا تيرا من كهنة الكنائس ؟
 -071مرتين نم فيهما القديس األنبا أنطونيوس من البرية  :ما السبب فى ك ،مرة ؟
+++
 -070هنا دلي ،جوهرى على أن القديس األنبا بوال السائح كان ضد األريوسية  :ما هو ؟
+++
 -071اذكر ىسمى اثنين من اآلبا السواح كانا راهبين فى جب ،القلمون ( فى دير األنباا صاموئي،
).
+++
 -073ما هى العبارة التى قالتهاا األم ساارة لرهباان مان اإلساقي لماا كشافوا لهاا مان اإلساقي لماا
كشفوا لها أفكارهم ؟
+++
 -074من هو ء ر راهب رأتف القديسة مريم القبطية ؟ وما هى الخدمة الروحية التاى طلبتهاا مناف
؟
+++
 -075اذكر أربعة أمثلة من أ اوة جسادية جمعات باين ىثناين مان الشاهدا ي وىثناين مان األسااقفة ي
وىثنين من الراهبات .
+++
 -076اذكر ىسم قديسة ماتت فى ليلة توبتها  .ومن ال ى قادها ىلى التوبة وكتب سيرتها ؟
+++
 -077ماان هااى أسااما اديرتنااا القبطيااة العااامرة بالرهبااان أو الراهبااات ي والمعتاارف بهااا رسااميًا
وموقع ك ،منها ؟
+++
 -078من هو البطرير الوحياد الا ى كاان مان رهباان ديار الساريان ي قبا ،الباباا شانوده ؟ وفاى
قرن عاش ؟
+++
 -079ا تير ىثنان للبابوية من دير تالقديس األنبا بيشوى  .من هما ؟ وفى قرن عاش كا ،منهماا
؟
+++

 -081اذكر اسما ثالثة نبغوا فى الحياة الرهبانية وهم صغار .
+++
 -080من هم الثالا مقارات القديسون ؟
 -081أين سكن القديس أريانوس الكبير لما تر األسقي ؟ ولما رجع ىليف ي ماذا قا ؟
+++
 -083أين ولد القديس مقاريوس الكبير ؟ فى أية محافظة اآلن ؟
+++
 -084ما اسم المكان ال ى عاش فيف القديس األنبا رويس ؟ وما اسم ع ا المكان اآلن ؟
+++
-085ما هى البلدة التى سيم عليها القديس أوغسطينوس أسقفاً ؟ فى أى أقليم هى اآلن ؟
+++
 -086ما هى البلدة التى سيم عليها القديس بضابا اسقفاً ؟
+++
 -087أين ولد القديس يوحنا ذهبى الفم ؟ وما أثر مكان مولده فى عملف الرعوى فيما بعد ؟
+++
 -088أين ولد القديس تادرس األسفهسالر ؟
+++
 -089أين نشأ القديس مارافرام السريانى ؟ وأن تقع بلدتف ؟ وأين توحد ه ا القديس ؟
+++
 -091أين ولد القديس مار أوغريس ؟
+++
 -090على أى بلد رسم القاديس أوغساطينوس أساقفًا ؟ وماا هاو الم ماع الكبيار الا ى حضاره ؟
وفى أى سنة عقد ذلك ؟
 -091من من القديسسن رؤسا األساقفة ي كان لف أ ان أساقفين وأ ات رئيساة ديار  .ماا ىسام كا،
منهم واسم أسقفيتف ؟
+++
 -093اذكاار أسااما القديسااين ال ا ين حاااربوا األريوسااية فااى القاارن الرابااع الماايالدى ي وصاافة أو
وظيفة ك ،منهم .
+++
 -094من هو القديس الا ى عارف الكتاباة بالباارز قبا ،برايا ،بخمساة عشار قرناًا ؟ ومااذا كانات
وظيفتف .
+++
 -095اذكر أسما أربعة قديسين اعترف بهم الم مع المقدس فى جيلنا .
+++
 -096اذكر أسما قديسين تمكنوا من هداية اطئات  .وما أسما أولئك الخاطئات ؟

+++
 -097اذكاار سااتة أمثلااة الثنااين ياارتب اسااماهما مع اًا ماان القديسااات واذكاار نوعيااة القداسااة ( فااى
االستشهاد ـ فى الرهبنة ـ فى غير ذلك ).
+++
 -098اذكاار مااا تعرفااف عاان أسااما قديسااين كبااار فااى المساايحية لاام تكاان لهاام صاافة الكهنااوت وال
الرهبنة .
+++
 -099من هم أشهر القديسين الفرسان ؟
+++
 -111نساابة ىلااى ماان ماان القديسااين سااميت كنائساانا األرثوذكسااية الشاارقية ي ماان أصااحاب الطبيعااة
الواحدة باسم ( اليعاقبة )؟ وىلى أى كرسى رسولى ينتمى ه ا القديس ؟
 -110اذكر اسم قديس من ابطا األيمان كان شاعرًا ونبيًا كان شاعرًا .
+++
 -111اذكر اسما ثالثة من المدافعين عن المسيحية من الشركة العربية للنظم والمعلومات
+++
 -113من هو أعظم حارب النسطورية ؟
+++
 -114من هو القديس معلم القديس أوغسطينوس ؟ وما ىسم أسقفيتف ؟ وما أشهر كتبف ؟
+++
 -115من هو القديس القبطى ال ى أسس كنيساة سويسارا ي وباأى صافة ذهاب ىليهاا ؟ وكياف انتهات
حياتف ؟
 -116من هم الهراطقة ال ين حرمتهم الم امع ال القرنين الرابع والخاامس ي وهرطقاة كا ،مانهم
.
+++
ال منهم .
 -117اذكر ثمانية ورد فى الكتاب المقدس أنهم اقيموا من الموت  .ومن أقام ك ً
+++
 -118من أق ،البابوات جلوسًا على كرسى مارمرقس ي وأطولهم مدة ؟
+++
 -119من هو ء ر مطران قبطى للحبشة ( أثيوبيا )؟ متى تنيح ؟
+++
 -101من هو بابا األسكندرية ال ى جلس على الكرسى المرقسى  45سنة ؟
+++
 -100ىثنان رسم ك ،منهما أسقفاً ىيبارشية مصار ( القااهرة ) :أحادهما فاى القارن الثلاث عشار ي
والثانى فى القرن التاسع عشر  .ومن هما ؟ وفى عصر من من البابوات رسم ك ،منهما ؟

 -101أ -فى عهد من من الدقيسين تأسست كنيستنا فى ليبيا ؟
ب -وفى أى مدن ليبيا لنا كنائس اآلن ؟
+++
 -103فى عهد من من بابوات اإلسكندرية تأسست الكنيسة فى أريتريا وأثيوبيا ؟
ومن هو أو أسقف أرسلتف كنيستنا ىلى هنا ؟
وما هو اسمف المشهور عند شعوب أثيوبيا وأريتريا ؟
+++
 -104من هو أو أسقف قبطى ذهب ىلى جنوب أفرقيا ؟ وفى عهد من من بابوات اإلسكندرية ؟
+++
 -105ما هى الدو األفريقية التى يوجد لنا فيها اآلن كرازة قبطية وكنائس قبطية .
+++
 -106ىلى من من بابوات اإلسكندرية تنتسب شهرة مدينة ترير ؟ فى أى دولاة تقاع ؟ وها ،لناا فيهاا
كنيسة اآلن ؟
+++
 -107ما عالقة كنيستنا القبطية بتأسيس الكنيسة فى أيرلنده ؟
+++
 -108اذكر أسما األديرة القبطية المتعارف بهاا ي التاى لناا اآلن فاى باالد المه ار ؟ وماا مواقعهاا
واألديرة القبطية األ رى فى المه ر التى ستتقدم ىلى الم مع المقدس لإلعتراف بها ؟
 -109كم سنة جلسها القديس أثناسيوس الرسولى على الكرسى المرقسى ؟ ومتى تنيح ؟
+++
 -111من هما أكثر ىثنين من بطاركة اإلسكندرية وقفا ضد أوري انوس وتعليماف ؟ ومان هاو أساقف
قبرص ال ى قاد الحركة ضده؟
+++
 -110ىثنان من باابوات اإلساكندرية فاى العصاور الوساطى ي وضاعت فاى عهادها قاوانين كنيساة :
من هما ؟ فى أى جي ،عاش ك ،منهما ؟
+++
 -111ما هو االسم ال ى تسمى بف حوالى  6/0من بابوات اإلسكندرية ؟ مان كاان ء ارهم ؟ ومتاى
تنيح؟
+++
 -113من أو بابوات القرن التاسع عشر اهتم بمكتبة البطريركياة ي وزودهاا بالكتاب والمخطوطاات
ي ووضع لها فهرست بخ يده ؟
+++
 -114أصغر بابا ىسكندرى جلس على كرسى مارمرقس.
+++
 -115أق ،البابوات فى جلوسف على الكرسى المرقسى ؟
+++
 -116البابا اإلسكندرى ال ى رأس م معاً مقدسًا وحرم بطريركاً ؟

+++
 -117البابا اإلسكندرى ال ى عاصره القديس سمعان الخراز .
+++
 -118اذكر اسما بابوات للكنيسة القبطية اهتموا بتنفي تعليم اإلن ي ،فى موضوع الطالق .
+++
 -119ء ر زيارة قاام بهاا أحاد الباابوات الساابقين ىلاى الساودان ي كانات أياام الباباا كيارلس الخاامس
ال ى قام برحلتين  :متى قام بهما ؟ وما الغرض من ك ،منهما ؟ وأهم األحداا ؟
 -131ماان هااو األب ال ا ى اسااتقب ،موسااى األسااود عنااد وصااولف ىلااى الاادير ي وصااار أب اعتااراف
ومرشدًا لف ؟
 -130فى أى سن تاب أوغسطينوس وءمن واعتمد ؟
+++
 -131على يد من تابت القديسة بيالجية ؟ وماذا فعلت بعد توبتها ؟
+++
 -133اللص ال ى تااب ي وهاو مصا لوب ىلاى جاوار السايد المسايح يقولاون ىناف لام يعتماد ! كياف تارد
عليهم؟
+++
 -134شاو الطرسوسى ال ى كان مضطهدًا للكنيسة  :على يد من تم عماده ي بعد إليمانف وتوبتف ؟
+++
 -135ما سبب ىيمان كبريانوس السااحر ؟ ومااذا فعا ،بعاد أن تار الساحر وتااب ؟ ومااذا صاار بعاد
ذلك؟
+++
 -136على يد من تاب داودالملك ي وقا  :أ طأت ىلى الرب ؟
+++
 -137كم سنة قضتها القديسة مريم القبطية سا حة فى البرية ؟
+++
 -138هنا مريم مصرية أ رى قادها الها المتوحد ىلى التوبة  .ما اسمف ؟
 -139اذكر اسما مسة من القديسين الشبان ؟
+++
 -141اذكر أسما مسة من أشهر مفسرى الكتاب المقدس .
+++
 -140اذكر اسما أربعاة مان القديساين ي كانات لهام ادمات هاماة فاى الكنيساة  .ولام يكوناوا ماتن
أصحاب األسقفية أو البطريركية .
+++
 -141اذكر أسما من أشهر وعاظ الكنيسة وكتابها فى بداية القرن العشرين .

+++
 -143اذكر أسما عشرة من أشهر الكتاب األقباط فى العصور الوسطى ؟وما أشهر كتبهم ؟
 -144أ -ماذا كانت هرطقة ك ،من  :ءريوس ي مقدونيوس ي نسطور؟
ب -أوطا ى ي يابليوس ي وابوليناريوس .
ج -وماذا كانت وظيفة ك ،منهما قب ،قطعف ؟
ال منهم ؟ وما تاريخ انعقاده ؟
د -وما هو الم مع ال ى قطع ك ً
+++
 -145أ -وقع ترتليانوس فى بعض البدع .ما هى ؟
ب -بأية لغة كتب ؟ وفى أى عصر عاش ؟
ج -اذكر اسم قديس قا عن ترتليانوس ىنف ليس من الكنيسة .
د -ما هى الطائفة التى ينتمى ىليها ترتليانوس .
+++
 -146من هو مانى ؟ وما هى بدعتف ؟
+++

()0قديسون بحروف أبجدية
 -0قديسون وقديسات تبدأ أسما هم بحرف (ب):
بطرس ـ بولس ـ برثلماوس ـ برنابا(رس .)،ببنوده -بفنوتيوس -بوال ـ با وميوس -بيشوى ـ بموا 
بي او  -بيسااريون ـ باولس البساي ـ برصانوفيوس ـ بيالجياة (رهباان وساواح ومتوحادون ) .باانوب ـ
بربتوا (شهدا ).
+++
 -1قديسوزن أو قديسات يبدأ ىسم ك ،منهم بحرف الدا :
داود (لبنبى )ـ دانيا ( النبى)ـ دبورة ( نبية وقاضية )ـ ديسقورس ( البابا)15ـا ديمااس (اللاص اليماين
)ـا دميااان (شااهيد ) ـا دميانااة ( شااهيدة) .دوروثينااوس(راهااب) ـا األنبااا دانيااا (قصااص شااهيت )ـا البابااا
ديمتريوس الكرامـ ديونسيوس األريوباغى (أو أساقفة اليونان ).
+++
 -3قديسون وقديسات تبدأ أسماؤهم بحرف اليا :
يوحنااا الرسااو (أحااد اإلثنااى عشاار )ـ ا يوحنااا المعماادان ( عمااد الساايد المساايح ) يوسااف الصااديق (اباان
يعقوب وراحي ) ،صار حاكماً لمصر يوسف الن ار ( طيب السيدة الع را ) ـ يشوع بان ناون ( تلميا
ال ى بشر نينوى) ـ يواقيم ( أبوالسيدة الع را ) ـ يونا ( احدى النسا الالئى تبعن المسيح ) .
+++
 -4قديسون وقديسات تبدأ أسماؤهم بحرف السين :
* سارافيم  :طعمة من المالئكة ( أش . )6مفردها ساراف .
* سام  :أحد ءبا البشرية ي ابن أبينا نوح ؟.
* سارة (ساراى ) :زوجة أبينا ابراهيم .
* سليمان الحكيم  :ابن داود النبى و ليفتف على كرسيف .

* سمعان بطرس ( سمعان بن يونا ) :أحد اإلثنى عشر رسوال .
* سمعان القيروانى  :ال ى حم ،صليب المسيح .
* سيال  :رفيق بولس الرسو فى الكرازة (أع05ـ .)08
* سلوانس  :زمي ،بولس وتيموثاوس فى الكرازة (1كو.)09 :0
 :كتب لبطرس الرسو رسالتف األولى (0ب .)01 :5
* سوسنة  :ىحدى تلمي ات المسيح ( لو.)3 :8
* سالومة  :ىحدى الالتى تبعن المسيح ىلى الصليب (مر.)41 :05
* ساويرس  :البطرير األنطاكى ي بط ،األرثوذكسية .
* سرابيون الكبير  :أحد ءبا الر بنة ( بستان الرهبان ).
* سرابيون أسقف تمى  :فى عهد البابا أثناسيوس .
* سمعان الدباغ  :ال ى نق ،ال ب ،المقطم .
* سارة  :ىحدى أمهات الراهبات المشهورات ( بستان الرهبان ).
+++
 -5قديسون تبدأ أسماؤهم بحرف الميم :
القديسة مريم الع را .
ميخائي ،رئيس المالئكة  .موسى النبى ـ ميخا النبى ـ مال ى النبى ـ متاى الرساو ( اىن يلاى ) .متيااس
الرساو ( بادي ،يهااوذا ) ـا ملكااى صاادق ( كااهن ؟ي ملااك ) تاك04ي عااب 7ـ مااريم أ ات موسااى
وهااارون ( نبيااف ) ـ ا مرقوريااوس أبوساايفين (شااهيد ) ـ ا البابااا متاااؤس ( البطرياار  )87ـ ا مريمااات
كثيرات ( الم دلية ي أو مارمرقس ي أ ت لعازر . )..

( )1حول مارمرقس
 -6لفا مارمرقس ال ين جلسوا على الكرسى المرقسى  41سنة أو أكثر :
البابا كيرلس الخامس ( )001أكثر من  51سانة ي8أشاهر ـ الباباا أثناسايوس الرساولى ()11
 45سنة ـ البابا غبريا السابع ( 43 )95سنة  .ثم أربع بابوات حبريتهم أكثر من  41سانة هام
 :البابا ديمتريوس الكرام ( )01ـ البابا يوأنس الثالث عشر ( )94ـ البابا ياوأنس الساادس عشار (
 )013ـ البابا بطرس ال اولى ( . )019
 -7بااا بوات األسااكندرية ال ا ين تسااموا باساام ماارقس ي عااددهم ثمانيااة ء اارهم البابااا ماارقس الثااامن (
البطرير  )018من 0796م ـ  0819م .
+++
-8قديسون باسم مرقس :
سائح  :القديس مرقس الترمقى  :رءه القديس األنباا سارابيون ياوم وفاتاف  .وعارف مناف سايرتف وكتبهاا .
وكفنف .
شهيد  :القديس مرقس أبو القديسة دميانة  .كان والياً  .أعتارف باإليماان أماام ديوقلادنوس ( بعاد ىنكااره
ال ) ونا ىكلي ،الشهادة .
قب ً
متوحد  :القديس مرقس المتوحد ي من دير األنبا أنطونيوس  .كاان معاصاراً للباباا متااؤس ( البطريار
.)87
ناسك  :القديس مرقس الناسك ي من تالمي القديس يوحنا ذهبى الفم  .عااش فاى القارن الراباع  .عاصار
القديس نياوس الناسك .
+++

 -9يا كر اساام القااديس مااارمرقس فااى كتاااب األبصاالمودية ( الساانوية والكيهكيااة )ي فااى األبصاااليات ي
والثي وطوكيات  .و ي كر فى السنكسار ي وفاى الادفنار ي وفاى دورة الصاليب والشاعانين  .وأيضاًا فاى
القرا ات ( فى اإلن ي ،وفى االبركسيس ي وبعض رسائ ،بولس ) .
+++
 -01استشهد القديس مارمرقس فى سنة 68م ي سنة واحدة بعد استشهاد القاديس باولس ( وأيضاًا
القديس بطرس ) .
+++
 -00بيت مارمرقس  :فيف أك ،المسيح الفصح مع تالمي ه ي وغس ،أرجلهم ي وحادثهم عان الاروح
القدس ( يو 03ـ  .)06وفى علية منف ا تفى التالمي ي ود  ،عليهم المسيح واألباواب مغلقاة بعاد
القيامة ( يو .)09 :11وفيف ح ،الروح القدس على التالمي كألسنة من نار ( أع .)1كما أن ها ا
البيت صار أو كنيسة ( أع .)01 :01
+++
 -01أسد مرقس يتص ،بمع مة قت ،فيف أسد بصالتف ىنقاذًا ألبيف  .كما يرمم األسد ألن يلف الا ى بادأ
بصاااوت صاااارخ فاااى البرياااة ( 1مااار .)3 :0وهاااو أو األناجيااا ،األربعاااة " واألو شااابف أساااد "
1رؤ .)7 :4وقد قدم فيف المسيح باعتباره األسد الخارج من سب يهوذا (رؤ.)5 :5
+++
 -03الاابالد التااى كاارز فيهااا مااارمرقس هااى مصاار وليبيااا ( فااى أفريقيااا ) .أمااا فااى ءساايا فكاارز فااى
اليهودية ي وفى جب ،لبناان ي وفاى جهاات مان ساوريا وبخاصاة أنطاكياة ي وكا لك فاى ءسايا الصاغرى .
وفى أوروبا كرز فى قبرص ي وكولوسى ي وفى البندقية ي وفاى روماف  .وكاان مصااحبًا للقاديس باولس
فى تنقالتف .
+++
 -04الطريقة التى استشهد بها القاديس مارقس هاى الساح . ،وذلاك لاف حصاان ي ظا ،ي ارى باف
مرضضاً جسمف فى األرض  .ثم نق ،ىلى الس ن متاثرًا ب راحف ي واستشهد فى اليوم التالى .
+++
 -05اسم ( مرقس ) معناه المطرقة  .فقد كان مطرقة لعبادة األصانام  .واسامف الثاانى هاو ( يوحناا )
ومعناه  :اهلل حنان  .وفقد ورد اإلسمان معاً فى ( أع .)01 :01
 -06ألقاب قديسين :
المقطع  :القديس يعقوب المقطع
الضرير  :القديس ديديموس الضرير .
القصير  :القديس يوحنا القصير .
البسي  :القديس بولس البسي .
ضد العالم  :القديس أثناسيوس أى ضد العالم .
+++
 -07القديس يوليوس األقفهصى هو الا ى أ ا لقاب ( كاتاب ساير الشاهدا ) .واستشاهد فاى القارن
الرابع ي وتعيد لف الكنيسة فى  14توت .
+++

 -08القديس أيالرى ي أسقف بواتييف هو ال ى لقبوه أثناسايوس الغارب  .ىسام كتاباف فاى الادفاع عان
اإليمان ( أى عن الثالوا ).
+++
 -09اآلبااا الكبااادوكيون هاام القااديس باساايليوس الكبياار رئاايس أساااقفة قيصاارية كبادوكيااة ي وأ ااوه
القديس غريغوريوس الناطق باإللهيات ( النيازينمى ) أسقف سازيما .
+++
 -11القااديس غريغوريااوس النيااازنينرى هااو الاا ى لقبااوه بااالالهوتى ي أو " الناااطق باإللهيااات " ي
وباليونانية ( ثيئولوغوس )  .لقبف من حيث بلده ( النيازينمى ) .
+++
 -10القديس افرام اتلسريانى ي هو ال ى لقبوه بقيثارة الروح ي نظراً لموسيقى شعره ورقة أسالوبف .
ولقبف الملفان يغنى المعلم .
+++
 -11القاااديس أغنااااطيوس األنطااااكى لقباااوه ب (ثيئوفاااورس ) أى حامااا ،اهلل وكرسااايف الرساااولى هاااو
أنطاكية.
 -13ال ى لقبوه ( ناظر اإللف ) هو القديس مارمرقس الرسو والسابب هاو أن الارب كاان يا ب ىلاى
بيتهم ال ى صار كنيسة فيما بعد ي وال ى فى عليتف غس ،السيد المسيح أرجا ،التالميا واحتفا ،بالفصاح
 .وكان مارمرقس يرى السيد المسيح فى بيتهم .
+++
 -14يوحنااا الرسااو وأ ااوه يعقااوب ىبنااا زباادى لقبهمااا الاارب بااابنى الرعااد ( بااوانرجس ) (ماار:3
.)07
+++
 -15القديس برنابا تفسير اسمف ابن الوعظ ( أع.)36 :4
 -16القديس ال ى ارتبطت أيقونتف ب م ،واحد ي هو  :القديس األنبا رويس  .كان لف جم ،يسير معاف ي
وسماه رويس  .ومنف أ القديس اسمف .
+++
 -17القديس ال ى ترتب أيقونتف بأسد ي هو مارمرقس الرسو .
+++
 -18القديس ال ى أ رج شوكة من رج ،أسد ي فرد لف األسد ال مي ،ي هو القديس أندرونيكوس .
+++
 -19القديس ال ى جائتف دبف بابنها األعمى لكى يشفيف هو القديس مقاريوس األسكندرنى .
+++
 -31ىثنان من اآلبا السواح كانت تأتيهما وحوش البرية :هما أنبا موسى الساائح ي وأنباا نفار الساائح
.
+++
 -30القديس ال ى ترتب سيرتف بثعبان كان يعيش معف دون أن يؤذيف ي هو أنبا برسوم العريان .
+++

 -31القديس ال ى ارتبطت سيرتف أيقونتف ب ملين هو القديس مارمينا الع ائبى .
+++
 -33القديس ال ى ارتبطت أيقونتف بأسدين هو القديس األنباا باوال أو الساواح  .وهماا األسادان اللا ان
حفرا قبرًا لف ليدفنف فيف القديس األنبا أنطونيوس الكبير .
+++
 -34القديس ال ى ارتبطت أيقونتاف بأساد واحاد هاو القاديس ماارمرقس الرساو  .وها ا األساد يارتب
بمع مة أنق فيها مارمرقس والده بصالتف من أسد كان سيفترسف .
+++
 -35القديس ال ى ارتبطت قصتف بديك هو القديس بطرس الرسو ال ى قاا لاف الارب قبا ،أن يصايح
الديك مرتين ي تكون قد أنكرتنى ثالا مرات .
+++
 -36القديس ال ى ارتبطت قصتف بحمامة هو أبون ا ناوح الا ى أطلاق حماماة مان الفلاك ليارى ها ،ميااه
الطوفان قد انحسرت أم ال  .فرجعت ىليف الحمامة بغصن زيتون فاطمأن .
+++
 -37القديس ال ى ارتبطت قصتة بحاوت هاو يوناان النباى ي الا ى ابتلعاف حاوت لماا ألقااه النوتياف فاى
البحر  .ثم ألقاه الحوت ارجاً ولم يؤذه .
 -38القديس ال ى ارتبطت قصة استشهاده بأسد هو القديس أندرونيقوس ي ال ى شامف األساد ورفاض
أن يفترسف ي عرفاناً ب مليلف عليف  .والقديس أغناطيوس األنطامى استشهد بإلقائف ىلى األسود المفترساة
.
 -39نق ،المقر البابوى من اإلسكندرية ىلى القاهرة فى عهد البابا رسطوذولس البطريار  66فاى
عداد بطاركتنا ال ى توج سنة  0147م.
+++
 -41أشهر كنائس القاهرة التى استخدمت مقارًا بابوياًا هاى كنيساة المعلقاة ي وأحياناًا كنيساة العا را
بحارة الروم .
+++
 -40أو كنيسة فى القاهرة أصبحت مقرًا للكرسى البابوى هى الكنيسة المعلقة .
+++
 -41نق ،الكرسى البابوى ىلى كنيسة القديس مرقوريوس أبى سفين فى عد الباباا غبرياا بان ترياك (
البطرير السبعين ) .
+++
 -43وتم نقلف ىلى كنيسة الع را بحارة زويلة فى أوائا ،القارن  04فاى عهاد الباباا ياوأنس الثاامن
( )81ـ المتنيح سنة 0311م.
+++
 -44وتم نقلف ىلى كنيسة الع را بحارة الروم فى عهاد الباباا متااؤس الراباع ( )011فاى القارن
السابع عشر .
+++

 -45ونقااا ،ىلاااى الكنيساااة المرقساااية باألزبكياااة فاااى عهاااد الباباااا مااارقس الثاااامن ( )018سااانة
.0819
+++
 -46ونقاا ،ىلااى منطقااة األنبااا رويااس فااى نااوفمبر ساانة  0970فااى عهااد البابااا شاانوده الثالااث
(. )007
+++
 -47فى عهد االضطهاد الخلقيادونى كاان البابااوات يقيماون فاى أديارة غارب اإلساكندرية وبخاصاة
فى دير المجاج .
 -48القديسة ىميلينا أن بت ابنة رئيسة دير هى ماكرينا ي وثالثة أبنا أساقفة هم  :القاديس باسايليوس
رئيس أساقفة كبادوكية ي والقديس أغريغوريوس أسقف نيصص ي والقديس بطرس أسقف سبسطية .
+++
 -49أمهات ش عن أبنائهن على االستشهاد  :األم دوالجى ي واألم رفقاة ي واألم يوليطاة ( أم الشاهيد
الطف ،قرياقوص ).
+++
 -51األم التى قامت بتربية ابنها ي وأ ت أجرة تربيتة هى القديساة يوكاباد أم الطفا ،موساى ( النباى
) .وأ ت أجرتها من ىبنة فرعون .
 -50القديسة مونيكا هى األم التى بكت على ابنها سنوات طويلاة حتاى تااب  .وابنهاا هاو ( القاديس )
أوغسطينوس .
+++
 -51األم التى استشهد أولدها على ح رها وهى تش عهم ي هى القديسة دوالجى ( األم دوالجى ) .
+++
 -53األم التى من محبتف إلبنها ي ش عتف على أن يخدع أباه لينا البركة ( تك6 :17ـ.)01
+++
 -54األم التى أمتالت من الروح القدس هاى القديساة أليصاابات أم يوحناا ( المعمادان )  .كا لك اماتأل
جنبها من الروح القدس (لو05 :0ي .)40
+++
 -55األم التى أحترمها ابنها الملك وس د لها ي هى بثشبع أم سليمان الملك  .ولما تشفعت ىلياف أن يأ ا
أ وه أدونيا أبيشاح الشاونمية زوجاة ي رفاض طلبهاا وأمار بقتلاف ي ألنهاا كانات زوجاة أبياف (0ما:1،
09ـ. )14
+++
 -56األم التى ماتت عند والدة ابنها الثانى هى راحي ،زوجة يعقوب  .وماتت عناد والدة ابنهاا بنياامين
( تك06 :35ـ . )08
+++
 -57القديسة مريم أم مرقس الرسو هى التى صار بيتها أو كنيسة (أع .)01 :01
+++

 -58القديسة هيالنة هى الملكة التى شيدت الكثير من الكنتائس .
+++
 -59األم صاوفية هااى التااى ءمناات وبشاارت بالمساايحية  .أمااا بناتهااا الااثالا الالئااى استشااهدن ي فهاان :
بيستس وهلبيس وأغابى (اإليمان والرجا والمحبة ).
 -61األنبا ميصائي ،السائح هو ال ى أنضم ىلى سيرة السواح وهو شاب صغير .
+++
ال ي هاو أنباا أساحق رئايس
 -60أصغر السواح سنًا كان القديس ميصاائي ،الساائح  .والا ى رهبناف أو ً
دير القلمون ..
+++
 -61ال ى د  ،السياحة وهو راهب شايخ ي هاو القاديس غااليون الساائح  .وذلاك باأن بعاض الشاياطين
جا وا ىليف بأعتبارهم سواحاً ودعوه ىلى السياحة معهم ي فخرج معهم وبعاد حاين أضالوه فاى الطرياق .
وبعد مدة فى السياحة أتاه رهبان من ديار القاديس األنباا شانوده ي وقاالوا لاف ىن ابااه األنباا اساحق يطلباف
ألمر هام يتعلق بالدير ي فعاد معهم بعد أن تأكد من قداستهم .
+++
 -63القديس موسى السائح كان بسيطاً وقد دعف الشيطان بمناظر مضللة ي تى أ رجف من الساياحة
ي باا ،ماان الرهبنااة أيض اًا  .وأ ياارًا بإرشاااد أحااد اآلبااا ال ا ى قاااده ىلااى قااداس للسااواح ي حضااره وتناايح
معترف ًا وتائبًا .
 -64القديس أبا نفر السائح هو ال ى كان لف شعر جسده كلف .
+++
 -65أشهر من كتب سير السواح  :هم اآلبا الا ين قاابلوهم فاى ببناوده ي والقاديس األنباا اساحق رئايس
دير القلمون ي واألنبا زوسيما القس ي واألنبا بقطر ي وأبا مقاره الكتاب ي وء رون .
+++
 -66األنبا بوال تغ ى بطريقة مع مية ي فكاان غاراب يأتياف بنصاف بامة يوميااص  .أماا أباانفر فكاان
يتغ ى من نخلة تطرح  01سباطة سنويًا  .واألنبا بي يمى كان يتغ ى من عشب البرية .
+++
 -67األنبا قرياقوص السائح هو ال ى تعرض لحروب كثيارة جاداً مان الشاياطين ي بعضاها مفمعاة ي
وبعضها مضللة .
+++
 -68القديسة مريم القبطية هى التى وصلت ىلى مرتبة السواح وقد رءها األنبا زوسيما القس فاى ء ار
أيامها ي وعرف منها قصتها  .وناولها فى موعد ء ر اتفقا عليف ي وكنفنها فى ثوبف .
 -69أو مدير لمدرسة اإلسكندرية الالهوتية هو القديس يسطس .
+++
 -71أو رسو من اإلثنى عشر صار شهيداً هو يعقوب بن زبدى  .وذلك على يد هيرودس الملاك
(أع. )0،1 :01

+++
 -70البابااا رسااطوذولس ( البطرياار  )66هااو أو بابااا لإلسااكندرية جعاا ،مقاارة البااابوى فااى
القاهرة .
+++
 -71أو فبلسوف قام بالتدريس فى مدرسة اإلسكندرية الالهوتية هو العالمة أثيناغوراس .
+++
 -73أو قديس شاعر ي ثبت اإليمان األرثوذكسى بشعره ضد األريوسية هو مارافرام السريانى .
+++
 -74أو من وضع قوانين للرهبنة هو القديس با وميوس الكبير .
+++
 -75القديس أثناسايوس الرساولى هاو أو باباا أساكندرى تعاود لعشارات السانوات أن يرسا ،رساائ،
فصبحة فى عيد القيامة  .عدد رسائلف أربعون رسالة .
+++
 -76القديس أغناطيوس األنطاكى هو أو أسقف سهيد طرحوه فى استشهاده ىلى األسود ال ائعة .
+++
 -77أو أسقف كان من علما الفلك هو القديس ديونسيوس األريوباغى ي ال ى صار أساقفاً لمديناة
أثينا .
+++
 -78أو بابا ىسكندرى أسس مدرسة لتعليم البنات ي هو البابا كيرلس الرابع .
 -79أو أسقف عام جلس على كرسى ماارمرقس ي هاو القاديس أنياانيوس الا ى رسامف ماارمرقس
وصار أو من لفف .
+++
 -81أو أيقف أرسلتف الكنيسة القبطية ىلى أثيوبيا هو القديس أفرومنتيوس  .أرسلف الباباا أثناسايوس
الرسولى سنة  ( 319ويسميف األحباش أبونا سالمة ) .
 -80أشهر كاتب لسير الرهبان األقباط هو القديس بالديوس ىسم كتابف
وترجم باسم بستان الرهبان أو The Paradise of the fathers :
+++
 -12كتب العهد ال ديد التى فسرها القديس يوحنا ذهبى الفام  :هاى ىن يا ،متاى ـ ىن يا ،يوحناا ـ أعماا
الرس ،ـ رسائ ،بولس الشركة العربية للنظم والمعلومات.83
+++
 -13أشهر كتابين أصدرهما القديس اثناسيوس الرسولى فى شبابف قب ،سيامتف بطريركاًا ي هماا  :ت ساد
الكلمة ي والرسالة ىلى الوثنيين .
+++
 -13وأشهر كتابين ألفف وهو بطرير هو ( ضد األريوسيين ) .
+++
hysteria Lousiaca

 -11أشهر كتابين أصادرهما القاديس أغساطينوس (غيار كتاب التفساير والاردود علاى الهراطقاة ) هماا
كتاب اعترافات ي وكتاب ( مدينة اهلل ) .
+++
 -86أربع قديسات باسم ثيئودورا .
أ -ثيئودورا الشهيدة فى أيام ديقلاديانوس  .كانات جميلاة جادًا ومان أسارة رفيعاة النساب ي وكاان عمرهاا
 07سنة لما قبض عليها  .رفضت أن تنكر المسايح دياديموس  .د ا ،ىليهاا بثيااب العاارة  .فأنقا ها
القديس ديديموس  .د ا ،ىليهاا بثيااب جنادى ومنحهاا ثياباف لتهارب بهاا .ولماا قبضاوا علياف وسااقوه ىلاى
الستشهاد ي اسرعت لتستشهد معف ي ألنها كانت قد هربت حرص ًا على عفتها ي وليس وفًا من الموت.
ب ثيئااودورا التائبااة  :عاشاات فااى القاارن الخااامس فااى عهااد الملااك زينااون  .كاناات جميلااة جاادًا وتقيااة
تموجت مان شااب غناى ي وأع اب بهاا شااب صاديق لموجهاا وساقطت معاف فاى الخطياة  .وصاارحت
زوجهااا ب ا لك فااى ماارارة ي ثاام تركاات العااالم وترهباات فااى دياار باامى الرجااا باساام الراهااب ثيئااودور.
واتهمت زائفة فاحتملت  .وظهرت قداستها عند موتها  .أما زوجها فقاد ترهاب فقاد ترهاب بعاد موتهاا ي
وسكن فى نفس قاليتها .
ج  -األم ثيئودورا  :عاشت متوحدة فى البرية ي أيام البابا ثاوفيلس .
د  -ثيئودورا  :التى اهتمت بالشخدائ ودفنهم أيام ديوقلديانوس .
ه  -وثالا باسم ثيئودورا  :ىحدهما تسلمت رسالة من القديس يوحنا ذهبى الفم ي والثانية تسلمت رساالة
من القديس باسيليوس ي والثالثة تسلمت رسالة من القديس جيروم .
+++
 -87أربع قديسات باسم تكال :
هن أربع شهيدات  :ىحدهما رومانية ي والثانية فارساية ي والثالثاة مان القساطنطينية والرابعاة مصارية .
وهنا شهيدة أ رى ىسمها تكال استشهدت مع أ يها ايسى .
+++
 -88أربعة قديسين مصريين باسم تادرس :
أ -القديس تادرس تلمي األنبا با وميوس ( تنيح فى  1بشنس ) .
ب  -القديس تادرس أسقف البهنسا  -المعترف .
ج ـ الشهيد تادرس أسقف الخمس المدن الغربية ( 01أبيب ) .
د ـ األمير تادرس الشطبى ـ (استشهد فى  11أبيب ) .
ه ـ الشهيد تادرس الراهب ـ من اإلسكندرية .
[ اإلجابة األسئلة الثالثة ي أنظر قاموس ءبا الكنيسة ي للفمص تادرس يعقوب ]
+++
 -89كان القديس تيموثاوس أسقفًا ألفسس ي والقاديس تايطس أساقفًا لكريات ي وهماا تلميا ان للقاديس
بولس الرسو .
+++
 -91أشهر كتاب عن حياة القاديس أنطونياوس الكبيار هاو ( حيااة أنطونياوس )  .VITA ANTONUوقاد
وضعف القديس اثناسيوس الرسولى .
+++
 -98من اآلبا كتبوا عن حرب األفكار  :مارأوغريس ي ويوحنا كاسيان .
+++

 -92القااديس ىكليمنضااس اإلسااكندرى ماادير مدرسااة اإلسااكندرية ( اإلكليريكيااة ) هااو ال ا ى ألااف كتاب اًا
عنوانف ( الغنى ال ى يخلص ) .
+++
 -93ماان الا ين كتبااوا ضااد اليهااود القااديس الشااهيد يوسااتينوس ي والعالمااة ترتليااانوس  .وذلااك اليهااودى
المنتصر أرسطو .
+++
 -93القديس ال ى رأى أبو النفر السائح وكتب سيرتف هو القديس بفنتيوس ال ى حركتاف نعماة اهلل شاوقًا
لرؤية عبيد اهلل السواح  .فأبصر جماعة منهم  .ومن بيتهم القديس أبا نفر السائح .
 -91أشاااهر مااان كتباااوا تااااريخ الكنيساااة العاااام فاااى العصاااور األولاااى هااام  :يوساااابيون ي وساااوزمين ي
وسقراطيس كتبهم عن تاريخ الكنيسة موجودة فى م موعة كتب ءبا نيقية وما بعد نيقية
THE WRITINGS OF NICENE & POST NICENE FATHERS

+++
 -93ال ا ى كتااب السنكسااار هااو األنبااا ميخائياا ،أسااقف أتريااب وملااي ءبااا ا  . 83وأكماا ،بعضااف أنبااا
بطرس ال مي . ،ثم أضيفت سير فى القرون المتتابعة .
+++
 -99أشهر ثالثة كتبوا تاريخ الرهبنة األولى هم :
أ -بالديوس  :واسم كتابف  HISTORIA LAUSIOCAوترجم باسم ( بستان الرهبان ) .
ب ـ جاون كاسايان  .ولاف كتاباان أحادهما المعاهاد  THE Institutesوالثاانى المقاابالت أو الماوتمرات the
Conferences

ج ـ روفينوس وكتابف عن ءبا البرية .the Desert Fathers
+++
 -91أشاهر مان كتااب عان قااوانين الكنيساة فااى العصاور الوسااطى مان أبنااا الكنيساة القبطيااة هاو ( اباان
العسا ) .
+++
 -99أشهر أسقف كتب تاريخ بطاركة اإلسكندرية هو القديس ساو يرس أسقف األشمونين .
+++
 -866هنا أسقف ء ر كتب فى نفس الموضوع هو أنبا يوساب أسقف فوه .
 -868ماان تالميا القااديس أنطونيااوس الكبياار  :القااديس مكااارى الكبياار أسااس رهبنااة فااى بريااة شااهيت .
القديس ببنوده  :رئيس أديرة الفيوم .
القديس ىيالريون  :أسس رهبنة فى سوريا .
القديس أوكين  :أسس رهبنة فى العراق .
+++
 -862القديسون الثالثة ال ين لفوا القديس با وميوس الكبير هم :
بطرونيوس ي أوروسيوس ي تادرس .
+++

 -863تالمي بولس الرسو كما وردوا فى رسائلف :
 +القديس تيموثاوس والقديس تيطس ( أرس ،لهما رسائ. ) ،
 +القديسون مرقس ي ولوقا وتيخيكس وء رون ( 2تى. )3
 +القديسون أرستر س ي أنسيموس ي أبفراس ي يسوع المدعو يسطس ( كولوسى . )3
 +أكيال وبرسكيال وفيبى ي وكثيرون ء رون ( رومية . )83
 -863أشهر أرملة قديسة عابدة هى حنة النبية  .وقضت  13سنة فى ترملها ( لو33 :2ي .)39
+++
 -861األرملة التى عالت نبيًا هى أرملة صرفة صيدًا التى عالت ىيليا النبى  .وقد كافأها الرب بأن
كوار الدقيق ال ى لها ال يفرغ ي وكوز الميت ال ينقص ي ىلى أن ينم المطر على األرض (8م)89،
+++
 -863أشهر اصحاح تحدا عن دمة األرام ،هو (8تى.)1
+++
 -869من أشهر ما قي ،فاى العناياة باألراما ،واأليتاام ي قاو يعقاوب الرساو " الدياناة الطااهرة النقياة
عند اهلل اآلب هى ه ه  :افتقاد اليتامى واألرام ،فى ضيقتهم ي وحفظ اإلنسان نفساف باال دناس مان العاالم
" (يع.)29 :8
+++
(-861راعااوا ) هااى األرملااة القديسااة التااى كاناات تحااب حماتهااا (را89 :8ي . )83وكااان اساام حماتهااا
(نعمى )  .وقد كافأتها حماتها بتعريفها بالوسيلة التى تموجت بها بوعم ي ومن نسلها ولد المسايح (مات
. )1 :8
+++
 -869السيد المسيح عطف على أرملة نايين لما رءها تبكى علاى ماوت ابنهاا ي لا لك أقاام لهاا ابنهاا مان
الموت ي ودفعف ىلى أمف ( لو82 :9ـ . )81
+++
 -886المحساانة التااى بكاات عليهااا األراماا ،لمااا ماتاات هااى طابيثااا أى (غمالااة )  .وقااد أقامهااا بطاارس
الرسو (أع33 :9ـ . )38
+++
 -888األرملة التى طوبها السيد المسايح ي هاى التاى دفعات فلساين مان أعوازهاا  .وقاا ىنهاا أكثار مان
ال ميع (مر32 :82ـ . )33
+++
(+ -882يو )31 :1قا اليهود للمسيح  :أليس حسناً قلنا ىنك سامرى وبك شيطان .
 +فى (مت )89 :88ي (لو )33 :9اتهموا المسيح بأنف أكو وشريب مر .
 +فى (مت )31 :23اتهمف رئيس الكهنة بأنف قد جدف .
 +فى (مت )33 :29قا عنف رؤسا الكهنة واليهود ىنف مض. ،
 +وفى (لو )81 :88و (مت )23 :82اتهموه بأنف ببعلمبو يخرج الشياطين .

+++
 -883بولس الرسو هو ال ى قا عنف بعض الفالسفة فى أثينا " ترى ماذا يريد ها ا المها ار أن يقاو
" (أع.)81 :89
+++
 -883أرميا النبى قا عن نفسف " ك ،واحد يلعننى " (أر. )86 :81
+++
 -881نابوت اليمر عيلى هو ال ى اتهموه ظلماً بالت ديف ي ليستولى ء اب الملك على كرماف  .وانتهاى
االمر برجمف فمات (8م. )28،
+++
 -883مرد اااى هااو ال ا ى أعااد لااف هامااان صااليبًا ليصاالبف عليااف  .ولكاان الصااليب صاالب عليااف هامااان
(ىس( )83 :"1ىس. ) 86 :9
+++
 -889يوسف الصديق هو العفيف ال ى اتهم بالمنى وس ن وهو برئ (تك89 :39ي . ) 26
 -881ملكات صرن قديسات :
* الملكة هيالنة التى اكتشفت صليب المسيح .
* أنا سيمون الملكة ( هربت من الملك وصارت راهبة ) .
* أسكندرة الملكة زوجة ديوقلديانوس الملك  :ءمنت واستشهدت على يد زوجها .
 -889نشا التقين بالمسيح أو تبعنف :
أ ـ م موعة وردت فى (لو3 :1ي )2مريم الم دلية ي ويونا امرأة وزى ي وسوسنة .
ب ـمريم ومرثا (لو31 :86ـ  )32ي (يو. )882
ج ـ مريم أم القديس مارمرقس ال ى صار بيتها كنيسة (أع. )82 :82
د ـ النسا الالئى كان يلطمان وهاو فاى الطرياق ىلاى الصالب (لاو . )29 :23والالئاى رأيناف يوضاع فاى
القبر ف هبن وأعددن حنوطًا (لو13 :23ي. )11
ه ـ النسا الالئى وقفن عند صليبف ( :أمف ي وأ ت أمف ماريم زوجاة كلوباا ي وماريم الم دلياة ) (ياو:89
. )21
و – نازفة الدم التى شفاها (لو33 :1ـ . )31
ز -نسا اطئات  :السامرية (يو . )3والتى ضبطت فى ذات الفع( ،يو9 :1ـ  . )88والتاى بلات قدمياف
بدموعها فى بيت سمعان الفريسى (لو33 :9ـ . )16
ع ـ أرملة نايين التى أقام ابنها من الموت (لو. ) 81-88 :9
+++
 -826قديسات تميت بمى رهبان ي وأسما رهبان  :القديسات ىيالرية ( ىياالرى ) ي بيالجياة (بيالجاى
) ي القديسة مارينا .
+++
 -828القديسة ميالنيا كانت رئيسة دير فى أورشليم .
+++
 -822والقديسة باوال كانت رئيسة دير فى بيت لحم  .و لفتها فى رئاستف ابنتها القديسة يوستو يوم .

+++
 -823القديسة التى كانت سكرتيرة للقديس يوحنا ذهبى الفم اسمها أولمبياس .
 -823قديسون باسم غريغوريوس :
* القديس غريغوريوس الع ائبى أيقف قيصرية ال ديدة .
* القديس غريغوريوس الثيئولوغوس ( الناطق باإللهيات ) أسقف نيازينما .
* القديس غريغوريوس أسقف نيصص (أ و القديس باسيليوس الكبير ) .
* القديس غريغوريوس األرمنى .
+++
 -821ثمانية باسم سمعان فى فترة ت سد السيد المسيح :
* سمعان الشيخ ال ى حم ،المسيح فى طفولتف (لو21 :2ـ . )21
ال .
* سمعان بطرس أحد اإلثنى عشر رسو ً
ال ء ر من اإلثنى عشر ( مت )3 :86أو سمعان الغيور .
* سمعان القانوى ي وهو رسو ً
* سمعان أ و الرب (مت )11 :83وهو ابن الة المسيح ي ابن مريم زوجة كلوبا .
* سمعان األسخريوطى أبو يهوذا مسلمف (يو. )98 :3
* سمعان القيرواني  .وهو ال ى حم ،صليب المسيح (مت.)32 :29
* سمعان الفريسى ي ال ى زاره المسيح  .وقاد انتقاد السايد المسايح فاى قلباف ي لماا بللات المارأة الخاطئاة
قدميف بدموعها (لو33 :9ـ . )33
* ساامعان األباارص  .وهااو ماان بياات عنيااا  .وفااى بيتااف سااكبت اماارأة زجاجااة طيااب علااى رأس الساايد
(مت3 :23ي . )9
+++
 -823ىثنان باسم سمعان فى عهد الرس. ،
سمعان الدباغ ال ى أضاف بطرس الرسو فى مدينة يافا (أع)33 :9
سمعان ني ر  :أحد األنبيا والمعلمين فى كنيسة أنطاكية ( أع. )8 :83

 -829أقصى والى على مصر ءمن واستشهد ي هو أرياانوس والاى أنصانا فاى عهاد ديوقلاديانوس  .أماا
طريقة استشهاده ي فهى أنهم وضعوه فى كيس بف رم ،وألقوه فى البحر .
+++
 -821من الفرسان المشهورين ال ين استشهدوا فى بداية القرن الرابع ي وفى أوا ر القرن الثالث :
القديس مرقوريوس أبى سيفين ي والقديس مارجرجس ي والقديس مارمينا الع اائبى ي والقاديس تاادرس
األسفهسالر .
+++
 -829الملكة أسكندره ي زوجة ديوقلديانوس ي ءمنت واستشهدت .
+++

 -836القديس يوستينوس فيلسوف وشهيد ي استشهد فى القرن الثانى  .ومان أشاهر كتباف  :كتااب الادفاع
ي وكتاب الحوار مع تريفو اليهودى .
+++
 -838سبسطية مدينة تتبع أرمينيا ي شهداؤها األربعون استشاهدوا فاى القارن الراباع بإلقاائهم عاراة فاى
بحيرة من جليد فى ليلة من الشتا البارد .
+++
 -832قائد الكتيبة الطيبية التى استشهد هو القاديس موريتياوس ( ماوريس )  .أماا سابب استشاهاده فهاو
رفضف التبخير لألوثان  .وعدد أفاراد ها ه الكتيباة هاو  .3333والقديساة فيريناا هاى التاى ارتاب اسامها
بقصتهم .
+++
 -833ماان القسااوس الا ين استشااهدوا فااى القاارن الرابااع  :األب بي ااو القااس ي واألب قسااطور القااس .
واألب كلوج القس .
+++
 -833أريانوس والى أنصنا كان مضطهداً قاسيًا للمسيحية ي ثم صار شهيدًا .
+++
 -831جستنيان هو اإلمبراطور ال ى اضطهد القديس ساو يرس األنطاكى  .وقد أتى ه ا القاديس وأقاام
فى اإلسكندرية سنة 183م .
+++
 -833المعترفون هم ال ين اعترفوا باإليمان ي وع بوهم ولكن يستشهدوا  .أشهرهم من األقباط القاديس
صموئي ،المعترف ي والقديس األنبا مينا أ و البابا بنيامين .
 -839نيرون هو اإلمبراطور ال ى استشهد على يده القديس بطرس الرسو والقديس بولس الرسو .
+++
 -831هيرودس هو الملك ال ى استشهد على يده القديس يعقوب الرسو (أع2 :82ي.)8
+++
 -839ديوقلديانوس هو اإلمبراطور ال ى استشهد على يده القديس مارجرجس الرومانى .
+++
-836عاصر السيد المسيح ىثنين من الهرادسة :
عاصاار هياارودس الماايالد ي هااو هياارودس األكباار  .وقااد حكاام 39ساانة  .وفااى أوا اار حكمااف ولااد الساايد
المسيح  .وكان هيرودس ه ا قاسياً فى حكمف  .وقد قت ،ك ،أطفا بيت لخم (مت8 :2ـ. )81
وعاصر أيضاً هيرودس الصالب والقياماة (هيارودس أنتيبااس )  .وهاو االبان الثاانى لهيارودس األكبار
من زوجتف الرابعة  .وقد حكم  32سنة " رئيس ربع على ال لي( " ،لو . )8 :3وهو الا ى تاموج امارأة
أ يااف ي فوبخااف يوحنااا المعماادان  .فس ا ن المعماادان ثاام قطااع رأسااف ليااوفى بوعااوده ىلااى سااالومى ابنااة
هيروديا  .وقد وصفف الرب بأنف ثعلب (لو . )32 :83وهيرودس ها ا وردت قصاتة موتاف فاى (أع :82
26ـ . )23
+++
 -838األمير يسطس بن نوماريوس الملك ي وابنف ابالى وزوجتف ثاو كليا ي كلهم كأسارة استشاهدوا فاى
القرن الرابع .
+++

 -832واله استشهدوا فى القرن الرابع  :أ – أريانوس والى أنصنا .
ب – مر قس والى البرلس والمعفران والد القديسة دميانة .
ج ي د – أركانيوس والى سمنود ي وسوكيانوس والى أتريب  .استشهدا القديس يوليوس األقفهصى .
+++
 -833ماان أشااهر الكتاااب ال ا ين كتبااوا فااى الحااث علااى االستشااهاد  :العالمااة أوري ااانوس ي والعالمااة
ترتليانوس ي والقديس كبريانوس الشهيد .
+++
 -833نهاية أشهر مضطهدي الكنيسة :
* نيرون  :حرم من السلطة ي وا تفى فى شبابف ي ويقا ىنف أنتحر .
* ديوقلديانوس  :جن ي واعتم الحكم ي وفقد بصره ي وانتحر ..
* ديسااوس  :سااق فااى أياادى البرباار أثنااا حروبااف ي فا بحوه هااو وابنااف وبعااض قااواد جيشااف  .ولاام ياادفن
وأكلت الوحوش والطيور جسده .
* مكسيميانوس  :شنق نفسف ومات منتحرًا .
* يوليانوس ال احد  :أصيب برمح أثنا الحرب ي فسالت دماؤه ومات وهو بعد شابًا .
+++
 -831القديس أبانوب الطف ،شهيد من سمنود .
القديس قرياقوص الطف ،شهيد من طهطا .
+++
 -833طرق استشهاد قديسين :
*القديس بطرس الرسو  :استشهد بالصلب منكس الرأس .
* القديس مرقس  :استشهد بطريقة السح. ،
* القديس أغناطيوس األنطاكى  :استشهد بإلقائف لألسود ال ائعة .
* القديس سيدهم بشاى  :استشهد حرقًا .
* شهدا أبو قر قاص  :استشهدوا ضربًا بالرصاص .
* قديسون كثيرون قطعت رؤوسهم بالسيف ي مث ،مارجرجس ي ومار بقطر ي وأبو سيفين وغيرهم .
 -839القديس األنبا ابرءم أساقف الفياوم األسابق  :ولاد سانة  8129وتنايح سانة  8983م  .وكاان عماره
وقت نياحتف  11سنة  .وتعيد لف الكنيسة يوم  21بشنس الموافق  1يونيو .
+++
 -831أ – القديس مرقس الناسك  :كان تلمي ًا للقديس يوحنا ذهبى الفم .
القديس مرقس المتوحد كان فى أيام البابا متاؤس (. )19
ب – القديس صرابامون أبو طرحف  :عاش فى عصر البابا بطرس السابع .
ج – القديس األنبا بي يمى السائح  :عاش فى عصر القديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين .
د – القديس األنبا ميصائي ،السائح  :عاش فى القرن السادس .
ه – الشهيد سيدهم بشاى  :عاش فى القرن التاسع عشر .
و – القديس األنبا متاؤس األو  :عاش فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر .
+++

 -839عااش أوالد العسااا فااى عهااد البابااا كياارلس الثالااث ماان أشااهر كتاابهم ( الم مااع الصاافوى ) وهااو
اص بقوانين الكنيسة  .ولهم كتب فى اللغة القبطية ( قواعد ي وقاموس )  .وكتب فى تفسير الكتاب .
+++
 -816كانت الكنيسة القبطية تقوم برسامة بطاركتها فى دير المجااج بسابب اإلضاطهاد الخلقيادونى لهاا
من سنة  318م – 338م إليمانها بالطبيعة الواحدة .
+++
 -818القديس أبو سيفين ي واسمف أيضاً فيلوباتير مرقوريوس  .وقد استشهد فى القرن الثالث .
+++
 -812شيوخ شيهيت استشهدوا فى القرن الخامس ي على أيدي البربر .
+++
 -813األنبا مر قس األنطونى  :فى عهد البابا متاؤس األو ي فى القرن .83
األنبا صرابامون أبو طرحف  :عاش فى مصر البابا بطرس السابع .
+++
 -813تماات ساايامتة األنبااا بطاارس مطراناًا علااى الوجااف القبلااى بيااد البابااا ماار قااس السااابع (  ) 863فااى
منتصف القرن .81
صار أساقفة الوجف القبلى ثمانية فى عهد الباباا بطارس الساابع ( ال ااولى) الا ى قاام بسايامة  21أساقفًا
فى عهده .
+++
 -811نق ،ال ب ،المقطم فى عهد البابا ىبرام بن زرعف ( البطرير  )32ال ى تنيح سنة 991م .
+++
 -813أ -عاش األنبا رويس فى عهد البابا متاؤس ( البطرير )19
ب – وعاش األنبا برسوم العريان فى عهد عدة بابوات  .وتنيح فى عهد الباباا ياوأنس الثاامن الا ى تنايح
سنة ( 8326نياحة أنبا برسوم سنة 8389م ) .
ج – الشهيد سيدهم بشاى  :عاش فى القرن التاسع عشر .
د – عاش األنبا ابرءم أسقف الفيوم فى عهد البابا كيرلس الخامس .
+++
 -819أبوليناريوس وسابيليوس حرما فى م مع القسطنطينية سنة 318م .
+++
 -811وصلت الحملاة الفرنساية ىلاى مصار سانة ( )8991فاى عهاد الباباا مار قاس الثاامن ( البطريار
 )861ال ى جلس على الكرسى المرقسى فى  9يونيو سنة 8993م .
 -819قديسات غير السيدة الع را – بنيت على أسمائهن كنائس :
* القديسة دميانف فى كنيستها وديرها بالبرارى .
* القديسة بربارة فى كنيستها بشبرا ي وكنيستها بمصر القديمة .
* األم دوالجى فى كنيستها بإسنا .
* القديسة رفقة فى كنيستها بسنباط .
* القديسة كاترين فى ديرها بشبف جميرة سينا .

+++
 -836القديسة هيالنة الملكة هى التى اهتمت ببنا كنائس كثيرة .
+++
 -838أو قديسة فى العالم صار بيتها كنيسة هى كنيسة مريم أم مر قس الرساو (أع . )82 :82وفياف
كانت العلية .
+++
 -832أقدم كنيسة فى القاهرة حالياً هاى الكنيساة المعلقاة  .وأقادم كنيساة فاى اإلساكندرية كنيساة بوكالياا
(فى عهد مارمرقس ) ومكانها حاليًا الكنيسة المرقسية الكبرى .
+++
 -833الدير المحرق هو أبعد مكان فى ال نوب وصلت ىليف العائلة المقدسة فى مصر .
+++
 -833كنيساة ( أجياا صاوفيا ) فااى تركياا ي هاى التااى تحولات ىلاى مسا د  .وفااى عهاد كماا أتاااتور –
وىلى اآلن – تحولت ىلى متحف .
+++
 -831فى عهد البابا ثااوفيلوس ( البطريار  )23ي وبعاد زوا الوثنياة تحولات كثيار مان معابادها ىلاى
كنائس .

 -833من مديرى وأسات ة المدرسة الالهوتية ال ين صاروا بطاركة لإلسكندرية :
القديس يسطس صار البطرير السادس .
القديس أومانيوس صار البطرير السابع .
القديس مركيانوس صار البطرير الثامن .
القديس ياروكالس صار البطرير الثالث عشر .
القديس ديونسيوس صار البطرير الرابع عشر .
ومن تالمي ه ه المدرسة البابا يوليانوس ( )88والبابا بطرس اتم الشهدا ( )89وغيرهم .
+++
 -839أو أسقف عام فى كنيستنا القبطياة هاو القاديس أنياانوس ليفاة ماارمرقس  .وقاد رسامف القاديس
مارمرقس أسقفاً فى حياتف ليساعده ( لكثرة أسفاره ارج مصر ) .
+++
 -831البابوات ال ين جلسوا على الكرسى المرقسى وكانوا من السريانى ال نس هم :
أ – البابا سيمون األو ( البطرير  )32المتنيح سنة 966م .
ب ـ البابا ابرءم بن زرعف (" البطرير  )32المتنيح سنة 991م .
ج ـ البابا مر قس الثالث ( البطرير  )93المتنيح سنة 8819م .
د ـ البابا يوأنس العاشر ( البطرير  )11المتنيح سنة 8339م .

+++
 -839أ ـ البابا ز اريااس ( البطريار  )33سانة 8663م ي ا تيار بطريركاًا  .وكاان أحاد كهناة كنيساة
المال باإلسكندرية .
ب ـ البابا يوأنس الحاادى عشار ( البطريار  )19سانة 8329م  .ا تبار بطريركاًا  .وكاان قساًا بكنيساة
أبى سيفين بمصر القديمة .
 -896القديس األنبا أنطونيوس نم من البرية مرة الشتهائف االستشهاد  .وكان يش ع الشاهدا  .ونام
مرة أ رى فى أ ريات حياتف ليقو للناس ىن ىيمان القديس اثناسيوس هو الحق .
+++
 -898الادلي ،علاى أن القااديس األنباا باوال كااان ضاد األريوساية هااو أناف طلاب ماان األنباا أنطونيااوس أن
يكفنف فى ثوب للتقديس أثناسيوس .
+++
 -892القديس األنبا غاليون السائح ي والقديس األنبا ميصائي ،السائح ي كانا راهبين فاى جبا ،القلماون (
فى دير األنبا صموئي. ) ،
+++
 -893قالت لهم القديسة سارة " بالحقيقة أنكام ىساقيطيون  .ماا عنادكم مان الفضاائ ،تخفوناف  .وماا لايس
فيكم من النقائص ي تنسبونف ىلى أنفسكم " .
+++
 -893ء ر راهب رأتف القديسة مريم القبطية هو األنبا زوسايما القاس  .والخدماة الروحياة التاى طلبتهاا
منف هى التناو من األسرار المقدسة .
+++
 -891ممن جمعت بينهما األ وة ال سدية  :القديسان مكسيموس ودوماديوس من الرهبان ي وقمماان و
دميان مان الشاهدا ي والقاديس باسايليوس الكبيار وأ وياف غريغاورس أساقف نيصاص وبطارس أساقف
سبسطية ي من األساقفة  .وأدروسيس ويؤانا من الراهبات .
+++
 -893القديسة التى ماتت فى ليلة توبتها ي هى القديسة بائسة  .أما ال ى قادها ىلى التوبة وكتاب سايرتها
ي فهو القديس يوحنا القصير .
+++
 -899أسما أديردتنا العامرة بالرهبان :
2ي : 8دير األنبا أنطونيوس واألنبا بوال ( بالبرية الشرقية ) .
3ـ : 3أربعة أديرة فى برية شيهيت (وادى النطرون )  :دير البراموس ي دير مقار ي دير األنباا بيشاوى
ي دير السريان .
 : 9دير المحرق ( بأسيوط ) .
 :1دير األنبا صموئي ( ،ب ب ،القلمون ) .
 :9دير مارمينا بمريوط .
 : 86دير مارجرجس بالرزيقات .
 : 88دير الع را ب ب ،أ ميم .
 : 82دير األنبا أنطونيوس بكاليفورنيا .

 : 83دير مارجرجس بالخطاطبة .
 : 83دير األنبا شنوده ببرية سوهاج .
أديرة الراهبات :
8ي  : 2دير أبو سيفين ي دير مارجرجس  :بمصر القديمة .
3ي : 3دير الع را ي دير مارجرجس  :بحارة زويلة .
 :1دير األمير تادرس بحارة الروم .
 : 3دير القديسة دميانة ببراري بلقاس .
+++
 -891البطرير الوحيد ال ى كان من رهبان دير السريان قب ،البابا شنوده الثالث ي وهو البابا غبريا
السابع ( البطرير  . )91وقد عاش فى القرن السادس عشر ( من 8121م ىلى 8131م ) .
+++
 -899ا تير ىثنان للبابوية من دير األنبا بيشوى ي هما :
أ ـ البابا غبريا الثامن ( البطرير  )99فى القرن السادس عشر (. )8119
ب ـ البابا مكاريوس الثلث ( البطرير  )883فى القرن العشرين (. )8933
+++
 -816ماان ال ا ين نبغااوا فااى الرهبنااة وهاام صااغار القااديس تااادرس تلمي ا بااا وميوس ي والقااديس يوحنااا
القصير ي والقديس األنبا شنوده رئيس المتوحدين .
+++
 -818الثالا المقارات القديسون هم  :القديس مقاريوس الكبير ي والقديس مقاريوس أسقف أدكو .

 -812القااديس أرسااانيوس الكبياار ي لمااا تاار األسااقي سااكن فااى جباا ،طااره  .ولمااا عاااد ىلااى األسااقي
وعاتبف تالمي ه على تركهم ي أجابهم " ىنف عتيد أن يقا عن أرساانيوس ىن الحماماة ىذ لام ت اد موضاعًا
لقدميها ي رجعت مرة أ رى ىلى الفلك " (تك. )1
+++
 -813ولد القديس مقاريوس الكبير فى بلدة شنتنا ( حالياً فى محافظة المنوفية ) .
+++
 -813المكان ال ى عاش فيف القديس األنبا رويس هو دير الخندق  .واسمف حاليًا  :منطقة األنبا رويس.
+++
 -811البلادة التاى سايم عليهاا القاديس أوغساطينوس أساقفًا هاى مديناة هباو  HIPPOوهاى تقاع فاى شاما
شرق ال مائر .
+++
 -813البلدة التى سيم عليها القديس بضابا أسقفًا هى قف  .ل لك يسمى األنبا بضابا أسقف فق .
+++
 -819ولااد القااديس يوحنااا ذهبااى الفاام فااى أنطاكيااة  .وفيمااا بعااد ناام ماان توحااده صااار واعااظ أنطاكيااة
الشهير .
+++
 -811القديس تادرس مارافرام السريانى فى بلدة (شطب )  .ول لك يسمى القديس تادرس الشطبى .

+++
 -819نشأ القديس مارافرام السريانى فى بلده ( نصيبين )  .وهى ما بين النهارين ( فاى العاراق )  .أماا
مكان توحده فكان فى جب ،الرها .
+++
 -896ولد القديس مارأغريس فى بالد البنطس .
+++
 -898القديس أغسطينوس سيم أسقفاً على مدينة هبو  HIPPOفى شما أفريقيا فاى ىيبارشاية قرطاجناة .
وأو م مع كبير حضره هو م مع أفريقيا سنة 381م برئاسة القديس أورسيوس أساقفة قرطاجنة .
 -892القااديس باساايليوس الكبياار رئاايس أساااقفة قيصااارية كبااادوكيو كااان أ ااوه اغرويغوريااوس اسااقف
نيصص ي وأ وه بطرس أسقف سبسطية وأ تف ماكرينا كانت رئيسة دير .
+++
 -893أشهر القديسين ال ين حاربوا األريوسية فى القرن الرابع هم :
* القديس أثناسيوس الرسولى بابا اإلسكندرية ـ وسلفف البابا ألكسندروس .
* القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية كبد وكية .
* وء وه القديس أغريغوريوس أسقف نيصص .
* القديس أيالرى أسقف بواتييف ال ى لقبوه بأثناسيوس الغرب .
* القديس أمبروسيوس أسقف ميالن .
* القديس أغريغوريوس الناطق باإللهيات ( الثيئولوغوس ) .
* القس افرام السريانى ( راهب ) .
* القديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم .
+++
 -893القديس ديدموس الضرير هو ال ى عرف الكتابة بالبارز من القارن الراباع  .وكاان ماديرًا للكلياة
الالهوتية باإلسكندرية .
+++
 -891قديسون اعترف بهم الم مع المقدس فى جيلنا :
األنبا ابرءم أسقف الفياوم ـ األنباا صارابامون أباو طرحاة أساقف المنوفياة  .القاديس ميخائيا ،البحيارى :
تلمي األنبا ابرءم  .القديس سيدهم بشاى .
+++
 -893القديس يوحنا القصير هدى القديسة بائيسة .
القديس جرمانوس هدى القديسة أفدوكية .
القديس أنبا بولس هدى القديسة بيالجيية .
القديس األنبا ىبراهيم المتوحد هدى القديسة مريم التائبة .
+++
 -899أسما قديسون ترتب أسماؤهم معاً:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* القديسان قممان ودميان ( شهيدان ) .

* القديسان مكسيموس ودوماديوس ( راهبان ) .
* القديسان أبوللو وأبيب .
* القديسان أبا كير ويوحنا .
*الشار وبيم والسار فيم (طغمتان من المالئكة ) .
* با وميوس وتادرس تلمي ه ( ءبا رهبنة ) .
* شنوده وويصا تلمي ه ( أبا رهبنة ) .
* يوليطة وابنها قرياقوص ( شهيدان ) .
+++
 -891قديسين كبار لم تكن لهم صفة الكهنوت وال الرهبنة :
* األنبا برسوم العريان .
* األنبا رويس .
* القديس سمعان الدباغ .
* شهدا كثيرون لم يكونوا كهنة وال رهبانًا .
* ديدموس الضرير أستاذ مدرسة اإلسكندرية الالهوتية فى عهد القديس أثناسيوس الرسولى .
+++
 -899أشعر القديسين الفرسان :
القاديس ماارجرجس ـ القاديس مرقوريااوس أباى سايفين ـ القاديس األمياار تاادرس ـ القاديس تااادرس
الشطبى .
+++
 -266لقبوا أعضا كنائسنا األرثوذكسية الشرقية باسم ( اليعاقبة ) نسبة ىلى القديس يعقوب البر ادعاى
أحااد بطاركااة الكرسااى األنطاااكى الرسااولى (" ماان ءبااا الكنيسااة السااريانية ) لدفاعااف عاان اإليمااان ي
وسيامتف حوالى  866أسقفًا ضمانًا الستمرار الخالفف الرسولية .
+++
 -268القديس افرام السريانى ( من أبطا اإليمان ) كان شاعرًا وك لك داود النبى كان شاعرًا .
+++
 -262ثالثة من المدافعين عن المسيحية (ا  )Apologistsمنهم  :القديس يوستينوس والعالماة أثينااغورس
ي والقديس أكلينضس اإلسكندرى ي والقديس كبريانوس وء رون .
+++
 -263القديس كيرلس الكبير ( عمود ال ين ) هو أعظم قديس حارب النسطورية .
+++
 -263معلم القديس أوغسطينوس هو القديس أمبروسيوس أسقف ميالن ( ميالنو )  .أشهر كتبف هو DE
(FIDEعن اإليمان ) .
+++
 -261القاديس القبطااى الا ى أسااس كنيساة سويساارا ي هاو القااديس موريتياوس ( مااوريس )  .ذهاب ىلااى
هنا بصفتف قائداً للكتيبة  .أنتهت حياتاف باالستشاهاد ي ألناف رفاض أن يبخار لألصانام قبا ،الا هاب ىلاى
الحرب .

 -263الهرطقة ال ين حرمتهم الكنيسة فى القرن الرابع والخامس :
* أريوس  :أذكر الهوت المسيح .
* مقدونيوس  :أنكر الهوت الروح القدس .
* نسطور  :أنكر الوالدة اإللهية للمسيح .
* أوطا ى  :أنكر ناسوت المسيح .
* سابليوس  :أنكر روح المسيح .
* أبوليناريوس  :أنكر أن األقاليم الثالثة متمايمة .
+++
 -269ثمانية أقيموا من األموات :
أ ـ ثالثة فى العهد القديم وهم  :ابن أرملة صرفة صيدا ي أقامف ىيليا النبى (8م. )22 :89،
أبن المرأة الشونمية ي أقامف أليشع النبى (2م. )33 :3،
ميت قام بمالمسة عظام أليشع النبى (2م. )28 :83،
ب ـ ثالثة أقامهم السيد المسيح :
ابن أرملة نايين (لو.)81 :9
ابنة يايرس (لو1:13ي  )11ـ لعازر (يو. )88
ج ـ طابيثا أقامهم بطرس الرسو (أع38 :9ي. )33
الشاب أفتيخوس أقامف بولس الرسو (أع.)86 :26
 -261أ ـ أق ،البابوات جلوسًا على الكرسى المرقسى ي هو الباباا أرشاالوس ( البطريار  )81وكانات
مادة حبريتاف  3أشااهر  .ومثلاف تقريباًا البابااا سايمون الثاااني ( البطريار  )18ثام البابااا ميخائيا ،الثاااني (
البطرير  )98ومدة حبريتف  1أشهر .
ب ـ أما أكثر البابوات جلوسًا على الكرسى المرقسى فهو الباباا كيارلس الخاامس  .وكانات مادة حبريتاف
 12سنة و 9اشهر ..
+++
 -269ء ر مطران قبطي للحبشة ( أثيوبيا ) هاو األنباا كيارلس  .وقاد تنايح فاى القااهرة فاى  22أكتاوبر
سنة . 8916
+++
 -286البابا ال ى جلس  31سنة على الكرسى المرقسى هو القديس أثناسيوس الرسولى .
+++
 -288األنبا بولس البوشى سيم أساقفاً علاى مصار ي فا ى عهاد الباباا كيارلس الثالاث بان لقلاق فاى القارن
الثالث عشر .
والثاني األنبا بطرس أسقفًا على مصر ي فى عهد البابا كيرلس الرابع ي فى القرن التاسع عشر .

 -282أ – تأسست كنيستنا فى ليبيا فى عهد القديس مارمرقس الرسو .
ب – لنا اآلن كنائس فى طرابلس ي وبنغازي ي ومصرات .
+++

 – 283أ – تأسست الكنيسة فى ىريتريا وأثيوبيا فى عهد البابا أثناسيوس الرسولى .
أو أسقف أرسلتف الكنيسة ىلى هنا هو القديس أفرومنتيوس ويعرف فى تلك البالد باسم أبونا سالمة.
+++
 -283أو أسقف قبطى ذهب ىلى جنوب أفريقيا ي هو األنبا مر قس  .أرسلف قداسة البابا يوساب الثاني
سنة . 8916
+++
 -281الاادو األفريقيااة التااى يوجااد لنااا فيهااا اآلن كنااائس قبطيااة وكاارازة قبطيااة هااى  :كينيااا ي زامبيااا ي
زيمباوى ي الكنغو (زائير) ي تنمانيا ي ناميبيا ي أوغندة ي جنوب أفريقيا .
+++
 -283مدينة ترير تقع فى ألمانياا ي و تنتساب شاهرتها ىلاى القاديس الباباا أثناسايوس الرساولى الا ى أقاام
فيها بعض فترات نفيف  .لنا اآلن كنيسة فيها ي أسسها نيافة األنبا دميان .
+++
 -289تأسست الكنيسة فى أيرلندة بواسطة سبعة من الرهبان األقباط وصلوا ىلى هنا .
+++
 -281أ – األدياارة المعتاارف بهااا التااى لنااا اآلن فااى المه اار هااى  * :دياار األنبااا أنطونيااوس فااى بريااة
كاليفورنيا بأمريكا .
* دير األنبا أنطونيوس ي واألنبا موسى األسود فى الخرطوم بالسودان .
أما األديرة التى لنا فى المه ر ي وستتقدم ىلى الم مع لإلعتراف بها فهى :
* ديران فى أستراليا  :أحدهما فى ملبو رن ي واآل ر فى سيدنى .
* ديران فى ألمانيا  :أحدهما فى كريفلباج ي واآل ر فى هو كستر .
* دير فى ىيطاليا  :فى ميالنو .
* دير فى فرنسا ي فى ضواحى باريس .
 -289القديس اثناسيوس الرسولى جلس  31سنة على الكرسى المرقسى  .وتنيح سنة 393م .
+++
 -226أكثاار ىثنااين ماان بطاركااة اإلسااكندرية وقفااا ضااد أوري ااانوس همااا البابااا ديمتريااوس الكاارام الا ى
حرمف ي والبابا ثاوفيلوس ( )23ال ى وقف ضد تعاليمف وضد أنصاره بحمم فى أوا ر القرن الرابع .
+++
 -228وضعت قوانين كنسية فى العصور الوسطى :
أ – فى عهد البابا غبريا بن تريك  :الباب السبعين .
ب – فى عهد البابا كيرلس بن لقلق  :البابا الثالث والسبعين  :القرن .83
+++
 -222اسم البابا يوأنس تسمى بف من بابوات اإلسكندرية أى حوالى  3/8عدد البطاركة .
تنيح البابا يوأنس التاسع عشر سنة  8932م .
+++

 -223الباااب الا ى كااان أو ماان أهااتم بمكتبااة البطريركيااة فااى القاارن التاسااع عشاار ي وزودهااا بالكتااب
والمخطوطات ووضع لها فهرست بخ يده هو الباب بطرس الساابع المعاروف باسام بطارس ال ااولى
( البطرير . )869
+++
 -223أصااغر بابااا ىسااكندري جلااس علااى كرسااى مااارمرقس هااو القااديس أثناساايوس الرسااولى البابااا
العشرون  .كان عمره حوالى  21سنة .
+++
 -221أقاا ،ألبااا بااوات جلوساًا علااى الكرسااى المرقسااى هااو البابااا أرشاايالوس البابااا الثااامن عشاار  .ماادة
حبريتف  3أشهر .
+++
 -223البابا اإلسكندرى ال ى رأس م معاً مقدساً وحرم بطريركاً هو الباب كيارلس األو رأس م ماع
أفسس وحرم نسطور بطرير القسطنطينية .
+++
 -229الباب ابرءم بن زرعف ال ى عاصره القديس سمعان الخراز .
+++
 -221الباباوات ال ين نف وا تعليم اإلن ي ،فى موضوع الطالق :
أ – الباب كيرلس الثالث ( البطرير  ) 91المتنيح سنة . 8232
فى أيامف عقد م مع مقدس للقيام باإلصالح ي ووضاع قاوانين منهاا ماا يخاتص بالمي اة  .وقاد حصارها
فااى المنااا  .ومااا يتبعااف مثاا ،أن ياادبر الرجاا ،علااى فساااد عفااة زوجتااف  .وأعتباار الاامواج منهي ااً برهبنااة
الموجين برضاهما معًا .
ب – الباب بطرس السادس ( البطرير  ) 863المتنيح سنة : 8923
ابط ،الطالق لألسباب المتعددة ي غير السبب الواحد ال ى ذكره الكتاب  .وقد حدا مناقشة فى ذلك ماع
علما المسلمين  .فكتبوا لف الفتاوى بأن ه ا هو تعليم ديانتف ي ولايس ألحاد علياف معارضاة  .وصادر لاف
ب لك فرمان من الوالى .
ج – الباب مكاريوس الثالث ( البطرير  )883المتنيح سنة :8931
وقد عقد م معاً ي عارض فيف األسباب الكثيرة التاى تبايح الطاالق  .وهااجم الئحاة  8931التاى سامحت
ب لك  .وتمسك بأنف ال طالق ىال لعلة المنا حسب تعليم الكتاب .
+++
 -229الرحلة األولى للبابا كيرلس الخامس ىلى السودان :
كانت سنة 8963م واستمرت شهرين وأسبوعًا  .بدأت الرحلة فى . 8963/8 /21
وعاد ىلى القاهرة فى  . 8963 /3 /2وكان الغرض من الرحلة هو ىرسا ح ر األساس لكنيسة
مارمرقس بالخرطوم  .وفى الطريق مر على أسوان وكوم أمبو فى أقاصي جنوب مصر .
والرحلة الثانية لقداستف كانت سنة  8969م :
بدأت الرحلة فى  8969 /8 /21واستمرت شهرين وأسبوعين  .وعاد ىلى القاهرة يوم 8969/3 /88
وكان الغرض من الرحلة هو تدشين الكنيسة التى سبق أن وضع ح ر أساسها فى الرحلة األولى من
مس بترقية نيافة األنبا صرابامون أسقف الخرطوم ىلى درجة مطران  .ومر فى طريقف على ك،
ىيبارشيات الوجف القبلى  .نالحظ أن الرحلتين بدأتا فى موعد واحد ي بعد عيد الغطاس ي وانتهت ك،
منهما قب ،أسبوع اآلالم وعيد القيامة .

 -236القديس األنبا أيسوذورس القس هو ال ى استقب ،موسى األسود عند وصولف ىلى الدير  .ثم صا
أب اعتراف ومرشداً لف .
+++
 -238أوغسطينوس ءمن وتاب واعتمد ي وهو فى الثالثين أو الحادية والثالثين من عمره .
+++
 -232القديسة بيالجية تابت على يد القديس نونيوس أسقف الرها  .وبعد توبتها تمينت بمى الرجا
وذهبت ىلى أورشليم ي وتوحدت فى مغارة باسم الراهب بيالجيوس .
+++
 -233المعمودية هى موت مع المسيح وقيامتف معف (رو2 :3ـ .)3واللص التائب المصلوب ىلى جوار
المسيح ي ءمن مع المسيح  .وقا لف الرب  " :اليوم تكون معى فى الفردوس " (لو. )33 :23
فاعتبرت لف ه ه معمودية .
+++
 -233شاو الطرسوسى بعد ىيمانف وتوبتف ي تعمد على يد القديس حنانيا الدمشقي (أىع83 :22ي)82
+++
 -231كبريانوس الساحر ءمن وتاب يلما رأى أن الشيطان قد أنح ،ومضى بم رد سماعف اسم القديسة
يوستينا  .ل لك فإن كبريانوس تر السحر وتاب  .وصار فيما بعد أسقفًا لقرطاجنة ( بشما أفريقيا ) .
 -233على يد ناثان النبى ي تاب داود وقا  :أ طأت ىلى الرب (2صم8 :82ـ.)83
+++
 -239القديسة مريم القبطية – بعد توبتها – قضت  39سنة سائحة فى البرية ي كما أ برت القديس
األنبا زوسيما القس .
+++
 -231مريم المصرية – التائبة األ رى – تابت على يد الها األنبا اراهام المتوحد .
 -239من القديسين الشبان :
*القديس مكسيموس ودوماديوس .
* والقديس ما رمينا الع ائبى .
* والقديسان قممان ودميان .
*والقديس تادرس تلمي األنبا با وميوس .
* والقديس يوحنا القصير .
* والقديس ميصائي ،السائح .
+++
من أشهر مفسرى الكتاب المقدس :
* القديس يوحنا ذهبى الفم .
* والقديس جيروم ( أيرونيموس ) .

* والقديس أوغسطينوس ( بالتفسير الرممى ) .
* والقديس كيرلس عمود الدين .
+++
 -238من القديسين ارج رتبة األسقفية :
* القديس اسطفانوس أو الشمامسة .
* القديس افرام السريانى .
* القديس األنبا رويس .
* القديس سمعان الدباغ .
+++
 -232أشهر وعاظ وكتابها فى بداية القرن العشرين :
* القمص فيلوثاوس ىبراهيم كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى – والمؤلف .
* األرشيدياكون اسكندر حنا الواعظ الشهير .
* القمص مر قس سرجيوس – الواعظ والمؤلف .
* األرشيدياكون عياد عياد الواعظ .
* القس منسى يوحنا كاهن ملوى ي ومؤلف تاريخ الكنيسة .
* األنبا أيسوذورس صاحب م لة صهيون ي ومؤلف الكتب الالهوتية العديدة .
+++
 -233من أشهر الكتاب األقباط فى العصور الوسطى :
* صغى ال ين بن العسا ي ال ى وضع كتاب ( الم مع الصفوى ) فى قوانين الكنيسة ي وكتبًا أ رى .
* القديس بولس البوشى أشهر علما الكنيسة فى عهد البابا كيرلس الثالث .
* ابن كبر  :ال ى وضع كتاب مصباح الظلمة فى ىيضاح الخدمة .
* ابن كاتب قيصر ال ى وضع كتاب تفسير الرؤيا .
* أنبا ميخائي ،أسقف ملي ال ى وضع كتاب السنكسار .
* ابن السباع ال ى وضع كتاب ( ال وهرة النفيسة ) فى طقوس الكنسية .
* ابن العميد المشهور بابن المكين  .وقد وضع كتاب ( الحاوى ) الا ى رد فياف علاى اعتراضاات علاى
الدين المسيحى .
* ابن الراهب (شماس المعلقة )  .وقد وضع كتاب ( الشفا فى كشف ما استتر من الهاوت المسايح وماا
ا تفى )  .ووضع كتابًا ء ر فى حساب األبقطى وكتبًا أ رى .
* المكين سمعان بن كلي : ،ال ى ترهب باألسقي ووضع كتاب " روضة الفريد ي وسلوة الوحيد " .
* أبو المكارم بن بركات  :وقد وضع تاريخاً عان الباباا مار قاس بان رزعاة ( البطريار  )93و ليفتاف
البابا يوأنس السادس .
 -233أ * -أريااوس كااان قساًا فااى اإلسااكندرية ي وأنكاار لهااوت الساايد المساايح ي منكااراً أنااف كااان مساااويًا
لآلب فى ال وهر  .وقد حرمف الم مع المسكونى األو المنعقد فى نيقية سنة 321م .
* مقاادنيوس كاااان بطريركااًا للقساااطنطينية  .وقااد أنكااار الهاااوت الااروح القااادس  .وقااد حرماااف الم ماااع
المسكونى الثانى المنعقد فى القسطنطينية سنة 311م.

* نسطور كان بطريركًا للقسطنطينية  .وقد فص ،الطبيعاة الالهوتياة عناد المسايح ي واعتبار أناف ىنساان
عادى ي صاحبف الالهاوت بعاد والدتاف  .وقاد حرماف الم ماع المساكونى الثالاث المنعقاد فاى أفساس سانة
338م .
ب  * -أوطا ى كان رئيساً لرهبنة فى القسطنطينية  .وفاى دفاعاف عان الهاوت المسايح ي أنكار ناساوتف
وقا ىنف تالشى فى الهوتف  .وقد حرماف الباباا ديساقورس  .ثام تظااهر بالتوباة فحااهلل  .ثام عااد وحرماف
م مع أفسس الثانى سنة . 331
*سابيلوس ي كان أحد رجا الدين فى شما أفريقيا  .وقد أنكر الثالوا ي واعتقد أن اهلل يمكن أن يكاون
اآلب حينًا ي واالبن حينًا ء ر ي وك لك الروح القدس  .وقد حرمف م مع القسطنطينية سنة 318م .
* أبوليناريوس كاان أساقفاً لالذقياة (الوديكياة )  .وقاد أنكار الانفس البشارية للمسايح ي واعتبار أناف يحياا
بالروح القدس  .وبه ا لم يؤمن بناسوت كام ،للمسيح  .وقد حرمف م مع القسطنطينية سنة 318م .
جي د – ذكرت اإلجابة فى بندى (أي ب ) .
+++
-231أ – ترتليانوس وقع فى بدع نتي ة لتشدده فى الادين  .فاأنكر قانونياة الامواج بعاد الترما ،ي واعتقاد
أن الخطايا بعد المعمودية ال تغفر ي كما حرم الخمر واللحم (مث ،مانى ) .
ب – كتب تريليانوس باللغة الالتينية  .وقد عاش فى أوا ر القرن الثاني وأوائ ،القرن الثالث .
ج – القديس جيروم هاجم ترتليانوس ي وقا ىنف ليس من الكنيسة .
د – أنضم ترتليانوس ىلى بدعف المونتانيين MONTANISTS
 -233مانى  :هو رج ،فارسى ولد سانة  283م ي وعااش فاى باالد ماا باين النهارين ي وماات سا ين ًا فاى
بالد الفرس سنة 293م ي وكان يؤمن بإلهين  :للناور والظلماة ي أحياناًا يتحادان وأحياناًا ينفصاالن  .وقاد
حرم اللحم والخمر  .وادعى أنف رسو .

– 8التلم ة .
 -2الغيرة المقدسة .
 -3ءيات باألب دية .
 -3كيف نعام ،األطفا .
1ي  -3المسابقات ج 8ي ج2.
9ي1ي -9كتب عن الخادم الروحى والخدماة
الروحية .
 -86الكتاااب الحاااالى ( المساااابقات ج) عااان
تاريخ الكنيسة وسير القديسين .
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