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 )الدوار السنوي القطمارس في القراءات نظام (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
 

١ 

…]æ‚Ö]<ëçßŠÖ]<Œ…^ÛŞÏÖ]<»<l]ð]†ÏÖ]<Ý^¿Þ<

/ الجمعـة   / الخمـيس   / األربعاء  / الثالثاء  / يوجد بهذا القطمارس قراءات أيام اإلثنين        -١
 .أما قراءات األحاد فلها قطمارس آخر مستقل. السبت

فلو كانت الكنيسة تحتفل في يوم بذكرى أحد        . قراءات هذا القطمارس مرتبطة بالسنكسار     -٢
 . تجد القراءات في هذا اليوم كلها تتحدث عن اإلستشهاد واآلالم وحمل الصليبالشهداء

فكلما نحتفل بذكرى أحد الشهداء نقـرأ       " اإلستالف"في هذا القطمارس يوجد نظام يسمى        -٣
 .نفس القراءات التي نستلفها أي نقرأ قراءات أحد أيام اإلحتفال بشهيد

 :مثال آخر
 ٥/  بابـه    ٢١/  توت   ٢٥/  توت   ٦/  توت ٤وأيام  . بي توت هو عيد نياحة موسى الن      ٨يوم  

 ٧/  برمـوده    ٥/  برمهـات    ٢٣/  أمشير   ٢٦/  طوبة   ١٥/  كيهك   ٢٣/  كيهك   ٢٠/ كيهك  
 مسرى  ٢٢/  مسرى   ٤/  أبيب   ٢٦/  بؤونه   ٢٦/ بؤونه  ٢٠/  بؤونه   ٩/  بشنس   ٥/ برموده  

 .و عيد نياحة موسى النبي توت وه٨هي كلها أيام أعياد خاصة بأنبياء لذلك نقرأ فيها قراءة 
 



 )[lçi<†ã<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
 

٢ 

lçi<†ã<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<

 )النيروز(عيد رأس السنة القبطية 
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

ــاكر :مزمــور ب

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:٩٥،٢( 

 )٥٢-٤٤:١٣مت(

)١:٩٧( 

 )٢٢-١٨:٢مر(

 )١٣:٦-١١:٥كو٢(

:الكـــــــاثوليكون 

:اإلبركســـــــيس 

:مزمور إنجيل القـداس   

:يـــل القـــداس إنج

 

 )١٧-٧:٢يو١(

 )٣٤-١٦:١٧أع(

)١١:٦٤( 

 )٣٠-١٤:٤لو(

ŠbÙåÜa: 

فلنحفظه يوماً مقدساً بكل طهـر ولنبتعـد عـن األعمـال            . هذا اليوم هو رأس السنة القبطية     
األشياء القديمة قـد مضـت،      "المرذولة، ولنبدأ سيرة جديدة مرضية كما يقول بولس الرسول          

" وأبشر بسـنة مقبولـة    .. روح الرب علي  "ال إشعياء النبي    وق. هوذا أشياء جديدة قد صارت    
فلنطلب من اهللا أن يحفظنا بغير خطية ويساعدنا        " بارك رأس السنة بصالحك   "وقال داود النبي    

 .على العمل بمرضاته
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 ثم يقول القديس لوقـا  .سنة الرب المقبولةالسيد المسيح يشير لنبوة إشعياء وما جاء فيها عن         
وبيوم إنتقام إللهنـا  "فما قاله إشعياء بعد ذلك . ولم يكمل طوى السفر   ن الرب بعد هذه الكلمة      أ

والرب لم يرد . ويوم اإلنتقام هو في مجيئه الثاني. فهي عن مجيئه األول السنة المقبولـة    أما  
ن ليبشـر المسـاكي   "أن يتكلم عن اإلنتقام والدينونة بل أراد أن يتكلم عن المجيء األول وأنه              

أي أنه  " اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم      " وبشرهم قائالً    .."ولينادي بالغفران للمسبيين  
وفيه سيصير كل شـئ جديـداً فالسـنة         . يشير ألنه المقصود بالنبوة وها قد أتى ليتمم النبوة        

 ثم نسمع عن نعمان السرياني الذي     . المقبولة هي إشارة للغفران الذي أتى به المسيح للمسبيين        
شفاه إليشع النبي، إشارة ألن من يقبل المسيح يشفي ويعود جديداً فنعمان بنزوله للماء رمـز                

حقـاً لقـد صـار      . للمعمودية وقطعاً إليمانه وقبوله كالم النبي عاد لحمه كلحم صبي صغير          
 .بالمسيح كل شئ جديداً

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@
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 وصانع خيرات ويمـأل البقـاع       فاهللا يبارك بصالحه فهو خير    = تبارك إكليل السنة بصالحك   
 .إبتهجوا باهللا معيننا= ومن يباركه اهللا يسبح اهللابقاعك تمتلئ من الدسم = دسماً

óï“ÉÜa@Þï−g@Z@

إنجيل القداس بشرنا بأن المسيح قد أتى ليكرز بسنة الرب المقبولة وهو يشفي ويغفر ويعطي               
الجوهرة الجيـدة   المسيح هو   وهنا في هذا اإلنجيل نسمع أن       . فرح لكل من يعرفه ويؤمن به     

وهذا ما عمله بولس الرسول إذ حسب كل األشياء نفاية حين عرف            . ومن يجدها يبيع كل شئ    
ومـن  ) السمك الجيـد  (ثم نسمع عن الدينونة فمن وجد المسيح وسار وراءه يخلص           . المسيح

 ).السمك الرديء(رفضه يرفض 
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

على أن اهللا بدأ معنا بدءاً جديداً وأعطانـا فرصـة           عن التسبيح بفرح على الخالص الجديد و      
 .جديدة لنقدم توبة

‹Øbi@Þï−gZ@

لقد صار الكل جديداً بالمسيح، لذلك فالصوم له شكل جديد فهو ليس للبر الذاتي والمظهريـة                
 .الحياة مع المسيح حياة جديدة بقلب جديد. لكنه شركة آالم مع المسيح المحبوب

‹Øbi@ŠíààZ@

 .لغة الحياة الجديدة على الخالص الجديد وسنة الرب المقبولةالتسبيح هو 
ÜíjÜa: 

إن كان أحد في المسيح فهـو خليقـة         . هوذا الكل قد صار جديداً    . األشياء العتيقة قد مضت   

نطلب عن المسيح تصالحوا مـع      . كسفراء عن المسيح  وكيف نسلك في حياة جديدة      . جديدة

هوذا اآلن  . وقت مقبول سمعتك وفي يوم خالص أعنتك      في  وإشارة للسنة المقبولة يقول     . اهللا

 .يوم خالص
çíÙïÜíqbÙÜa: 

فالعـالم يـزول    .. ال تحبوا العالم    = نفهم من الكاثوليكون أن الطبيعة القديمة هي محبة العالم        

 .هي لغة العهد الجديد. والوصية الجديدة هي المحبة
ïØ‹ifia: 
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ويبشـرهم  قيامة يسوع من األموات     ممي وهو   نسمع عن تعليم جديد يبشر به بولس العالم األ        
واآلن فهو ينذر الناس لكي يتوب كل واحد في كـل مكـان             . أزمنة الجهالة قد أزالها اهللا    أن  

 .وهذا متفق مع ما جاء في السنكسار
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 عيد القديس يوحنا المعمدان
paöa‹ÕÜaZ 

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

ــاكر :مزمــور ب

ــاكرإ ــل ب :نجي

ــولس :البـــ
 

)٧:٥١( 

 )١٢-١:١٤مت(

)٨:٩١( 

 )١٢-٧:٩لو(

 )٢:١٢-٣٢:١١عب(

:الكـــــــاثوليكون 

:اإلبركســـــــيس 

:مزمور إنجيل القـداس   

:إنجيـــل القـــداس 

 

 )٢٠-٩:٥يع(

 )١٢-١:١٢أع(

)١١-١٠:٩١( 

 )٢٩-١٤:٦مر(

ŠbÙåÜa: 

 . هيرودس الملكعيد القديس يوحنا المعمدان، عيد إستشهاد القديس يوحنا المعمدان على يد
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 يخاف من يوحنا، وكان يحفظه    ونسمع أن هيرودس كان     . عن قصة إستشهاد يوحنا المعمدان    
فهو ال يستطيع أن يؤذيه وال أحد يستطيع أن يؤذيه إن لم يسـمح اهللا بـذلك،                 . بمعنى يحميه 

 لم تكن قد أعطيت لم يكن لك على سلطان البتة إن      "وذلك بعد أن يتم عمله الذي خلق من أجله          
 .بل أننا رأينا فرعون قاتل أطفال شعب الرب يربي موسى في بيته). ١١:١٩يو" (من فوق

ïØ‹ifiaZ@

وأما بطرس فاهللا يرسل    . هنا هيرودس يقتل يعقوب ألن يعقوب أنهى عمله الذي يريده منه اهللا           
 .له مالك لينقذه فال يستطيع هيرودس أن يمد يده عليه فهو لم ينهي عمله

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 .هكذا كان يوحنا في قداسته متسامياً فهو أعظم مواليد النساء= الصديق كالنخلة يزهو
 .هكذا القديسين دائماً ال ينفصلون عن الرب وال عن بيته= مغروسين في بيت الرب
ولكن لنالحظ أن يوحنا ألنه كـان  . أزر لبنان مثال لإلستقامة والعلو  = وكمثل أرز لبنان يزهو   

ولكن إن كان الشخص منفصالً عـن اهللا        . روساً في بيت الرب، فأرز لبنان يرمز للقداسة       مغ
 .ونشبهه باألرز فيكون هذا رمزاً للكبرياء

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .عن استشهاد يوحنا المعمدان
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óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .الزيتون رمز للروح القدس الذي كان يوحنا المعمدان ممتلئاً به= وأنا مثل الزيتون
 .المملوء من الروح له ثمار= رة في بيت اهللالمثم

 .فهو كان متمسكاً بشهادة الحق أمام الجميع وأمام هيرودس= أتمسك بإسمك
 .هؤالء من قبلوا شهادة يوحنا وتابوا= قدام أبرارك
‹Øbi@Þï−gZ@

 .نرى هنا عظمة يوحنا حتى بعد موته كان مرعباً لهيرودس
‹Øbi@ŠíààZ@

 .ويوحنا كان قوياً بل كان قوياً حتى بعد موته.  القوةالقرن عالمة= يرتفع قرني
ولكـن هـذا    . يوحنا إستشهد في الثالثين من عمره فهو لم يشيخ        = شيخوختي في دهن دسم   

 .وقوته حتى بعد موته. إشارة إلمتداد عمله حتى بعد موته
وا الشيوخ في راحتهم إذ كـان     = يكونون بما هم مستريحون يخبرون بأن الرب إلهنا مستقيم        

والرب أوفى وعوده   . فإنهم براحتهم يخبرون بأن الرب أوفى وعوده لهم       . قديسين واهللا باركهم  
 .ليوحنا

ÜíjÜa: 

ماتوا بقتل السيف وطافوا    إشارة ليوحنا المعمدان نسمع بولس يتكلم عن أبطال اإليمان الذين           

وكانوا . ألرضتائهين في القفار والجبال والمغاير وشقوق ا  . في فراء وجلود معزي معوزين    
 .فلنطرح عنا كل تكبر والخطية= كمثال لنا نقتدي بهم

çíÙïÜíqbÙÜa: 

نسمع فيه عن إيليا، فيوحنا المعمدان وإيليا بروح واحد ولهم نفس القوة في الشـهادة للحـق                 
 .والزهد
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lçi<†ã<àÚ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة موسى النبي واستشهاد زكريا الكاهن 
paöa‹ÕÜaZ 

:مزمور العشية 

:نجيل العشـية  إ

ــاكر :مزمــور ب

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٨:١٠٤( 

 )٥١-٣٧:١١لو(

)١٢:١٠٤( 

 )٩-١:١٧مت(

 )٢٧-١٧:١١عب(

:الكـــــــاثوليكون 

:اإلبركســـــــيس 

:مزمور إنجيل القـداس   

:إنجيـــل القـــداس 

 

 )٨:٢-١٩:١بط٢(

 )٢٩-٢١:١٥أع(

)٦-٥:٩٨( 

 )٣٦-١٣:٢٣مت(

ŠbÙåÜa: 

 .ات في األيام التالية أيضاًعن نياحة موسى النبي وتقرأ هذه القراء
 توت٤
 توت٦
 توت٢٥
 بابه٢١
 كيهك٥
 كيهك٢٠
 كيهك٢٣
 طوبه١٥
 أمشير٢٦
برمها٢٣
 ت

 تذكار يشوع بن نون تلميذ موسى
 تذكار نياحة إشعياء النبي
 تذكار نياحة يونان النبي
 تذكار نياحة يوئيل النبي
 تذكار نياحة ناحوم النبي
 تذكار نياحة حجي النبي

 اود النبيتذكار نياحة د
 تذكار نياحة عوبديا النبي
 تذكار نياحة هوشع النبي
 تذكار نياحة دانيال النبي

 برموده٥
 برموده٧
 
 بشنس٥
 بؤونه٩
 بؤونه٢٠
 بؤونه٢٦
 أبيب٢٦
 مسرى٤
مسرى٢٢

 تذكار نياحة حزقيال النبي
تذكار نياحة يواقيم البار والـد السـيدة        

 العذراء مريم
 تذكار استشهاد إرمياء النبي

 ر نياحة صموئيل النبيتذكا
 تذكار نياحة إليشع النبي

تذكار نياحة يشوع بن نون تلميذ موسى
 تذكار نياحة القديس يوسف البار النجار

 تذكار نياحة حزقيا الملك
 تذكار نياحة ميخا النبي

 :ملحوظات
واألرجح كما جاء باللؤلؤة أن     . بؤونه٢٦توت،  ٤واضح تكرار تذكار يشوع بن نون يوما         )١

 .كيهك٢٢بؤونه للمالك غبريال وتتلي فيه فصول ٢٦يوم يخصص 
الواضح أن كل القراءات تختص باألنبياء فيما عدا ثالثة أبرار هم يواقيم ويوسف النجار               )٢

 .وحزقيا الملك
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٨ 

 .القراءات أساساً تدور حول موسى فهو صاحب اليوم األساسي )٣
óï“ÉÜa@Þï−gì@‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

وهذه عكس تصرفات األبرار الـذين      (لمراؤون على تصرفاتهم    السيد يلوم الفريسيين والكتبة ا    
فاليوم أساساً هـو    (ويلومهم على أن أباءهم قتلوا األنبياء وهم يبنون قبورهم          ) نحتفل بذكراهم 

 .ويلومهم على قتلهم لألنبياء والرسل وأن اهللا سينتقم لرسله وأنبيائه) نياحة موسى النبي
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

وصموئيل فـي   . فالذكرى األساسية لهذا اليوم هي لموسى النبي      = موسى وهرون في كهنته   

كانوا يدعون الـرب    . وصموئيل أيضاً في يوم نياحته نقرأ هذه القراءات       الذين يدعون بإسمه    
اهللا دائماً يستجيب لقديسيه وهكـذا إسـتجاب        = بعامود الغمام كان يكلمهم   . وهو يستجيب لهم  

 .لموسى وأرسل عامود سحاب يقود الشعب
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 !كيف؟ ومعظم األنبياء إستشهدوا؟= لم يترك إنساناً يظلمهم
 . الحظ قول اإلنجيل أن اهللا سينتقم ممن أساء لهم-١
 . شركاء األلم والصليب مع المسيح هم شركاء مجد معه-٢
ولمجـد  ) ١١:١٩يـو ( ال يمكن أن يتم شئ من األلم على أحد األبرار إالّ بسماح من اهللا                -٣

 .إسمه
هذا ما حدث مع فرعون موسى، بل أن الفرعون قاتل األطفال هـو             = بكت ملوكاً من أجلهم   

 .الذي ربى موسى
 .فرعون لم يتمكن من أن يمد يده على موسى= قائالً ال تمسوا مسحائي

‹Øbi@Þï−gZ@

 .عن التجلي حيث ظهر موسى مع السيد المسيح فاليوم يوم موسى أساساً
‹Øbi@ŠíààZ@

موسى وهـارون   = جعل فيهما أقوال أياته وعجائبه    . فاليوم يوم موسى  = أرسل موسى عبده  
اهللا أعطاهم هذه العجائب ليمكنهم من = كي يحفظوا حقوقه. صنعا عجائب كثيرة وسط الشعب

 .قيادة الشعب
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ÜíjÜaZ@

 .عن عظمة إيمان موسى
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

 أنـاس بـإرادة اهللا بـالروح        وأيضاً تكلـم  .. .. ثابت عندنا كالم األنبياء هذا      : عن األنبياء 

 .وهذا ما عمله موسى فقد كتب خمسة أسفار موسى ووضع الشريعة لشعب الرب= القدس
ïØ‹ifiaZ@

أناس وفي إشارة لألبرار واألنبياء ونسمع عن       .. ألن موسى منذ األجيال األولى      : عن موسى 

جد مجمع أورشليم   وعن تعاليم موسى واألنبياء ن    . بذلوا أنفسهم عن إسم ربنا يسوع المسيح      
ومن الدم الميـت والمخنـوق ومـن        يتمسك بهذه التعاليم إحفظوا نفوسكم من ذبائح األوثان         

 .فتعاليم األنبياء صالحة للعهد الجديد فالسيد المسيح ما أتى لينقض بل ليكمل. الزني
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١٠ 

lçi<†ã<àÚ<†Â<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 تذكار تكريس هياكل القيامة بأورشليم
paöa‹ÕÜaZ@

:لعشيةمزمور ا 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٤:٨٣( 

 )١٠-١:٧لو(

)٥:٢٥( 

 )١٠-١:١٩لو(

 )١٠-١:٩عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٠:٢-٢٥:١بط١(

 )٤٣-٣١:٩أع(

)١:٦٤،٢( 

 )١٩-١٣:١٦مت(

ŠbÙåÜaZ@

ة يكرسون الكنائس التي أقامتها الملكة هيالنة بأورشليم        البابا أثناسيوس وبطريرك القسطنطيني   
بعد أن إكتشفت الصليب وهي هياكل القيامة والجلجثة وبيت لحم والمغارة والعلية الجثسيمانية             

وكان هذا وفاء لنذر نذرته هيالنة أن تذهب لتتبرك من المواضع المقدسة بأورشليم             . وغيرها
وتقرأ هـذه   . دت الصليب أمرت ببناء هذه الكنائس     وبعد أن وج  . وتبحث عن الصليب المجيد   

 :القراءات في األيام التالية أيضاً
 .نياحة اإلمبراطور البار قسطنطين الكبير   برمهات٢٨
 .نياحة القديسة هيالنة الملكة   بشنس٩

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

إبـن   وأنه هو بالمسيح  نسمع هنا عن اإليمان الذي تبنى عليه الكنائس وهو اإليمان الصحيح            

فالكنيسة في هذا اليـوم الـذي       . ولمثل هذه الكنائس أبواب الجحيم لن تقوى عليها       . اهللا الحي 
نحتفل فيه بتكريس كنائس توجه أنظارنا أن األهم من بناء الكنائس اإليمان الصـحيح الـذي                

 .الذي تبنى عليه الكنائسكالصخرة 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

ذهبت هيالنة لتسبح وتتبارك في أورشليم، وكان       هكذا  = لك ينبغي التسبيح يا اهللا في صهيون      
أما بالنسبة لنا فلنوفي نذورنا فـي كنائسـنا    . لك توفي النذور في أورشليم    = ذلك إيفاء لنذرها  

 .ألنه إليك يأتي كل بشر= وأكثر ما يفرح اهللا أن نأتي إليه
óï“ÉÜa@Þï−gZ@
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١١ 

ب اهللا، ومن يقدم هللا يبارك لـه        عن قائد المئة األممي الذي بنى المجمع لليهود ألنه محب لشع          
واإلشارة هنا لهيالنة األممية التي أحبت المسيح وصليبه وبنت له كنائس           . اهللا فقد أقام له ولده    

 .في أورشليم
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .إشارة للكنائس التي بنتها هيالنة= مذابحك يا رب إله القوات
 .قائد المئة الذي أحبهألن اهللا يباركهم كما بارك ل= طوبى لكل السكان في بيتك

‹Øbi@Þï−gZ@

اليوم صـار الخـالص لهـذا البيـت         عن دخول السيد المسيح لبيت زكا وقول السيد المسيح          

والمعنى أن اليوم هو إحتفال بتدشين كنيسة للرب يسوع، لكن مهم أن تكون بيوتنـا كنـائس                 
 .يسكنها الرب يسوع فيباركها ويكون لنا الخالص

‹Øbi@ŠíààZ@

نحب الكنيسة ألنها بيت اهللا ونذهب إليهـا        = ت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك     يا رب أحبب  
 .لكي أسمع صوت تسبحتك= لنسبح اهللا
ÜíjÜaZ@

ترمز للروح القدس الـذي     فالمنارة  يحدثنا بولس الرسول عن خيمة االجتماع كرمز للكنيسة         
لتابوت رمز لحلول   وا. رمز لسر اإلفخارستيا  والمائدة وخبز التقدمة    يعطي إستنارة للمؤمنين    

ولكن إنتهى الرمز   . رمز للمالئكة الذين يمألون الكنيسة    والكاروبيم المظلل   . اهللا وسط الكنيسة  
وهذا يظهره الروح القدس أن طريق األقداس لم يظهـر بعـد مـا    = حيث أتى المرموز إليه  

 .قائمة) خيمة االجتماع أو الهيكل(دامت القبة األولى 
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

فالكنيسة ليست مبنى فقط بل هي شعب       .. أيضاً كحجارة حية مبنيين بيتاً روحانياً     كونوا أنتم   
 .كهنوتاً مقدساً= لتقديم ذبائح روحيةمترابط في محبة 

ïØ‹ifiaZ@

فكان لهم سالم مبنيين وسائرين بخـوف الـرب         = كتطبيق للكاثوليكون نرى الكنيسة األولى    

ثل هذه الكنيسة يعطي السيد الرب أن يكـون         ولم. وكانوا يزدادون كثرة بعزاء الروح القدس     
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= هناك معجزات جبارة فنجد بطرس يقيم طابيثا من الموت، ويكون هذا سبباً إلنتشار الكنيسة             
 .فذاع هذا األمر في يافا كلها وآمن كثيرون بالرب
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١٣ 

lçi<†ã<àÚ<†Â<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 تذكار الصليب المقدس
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٩-٧:٤( 

 )٤٢-٢٨:٨يو(

)٣:٥٩( 

 )٣٦-٢٦:١٢يو(

 )٣١-١٧:١كو١(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٥-١١:٢بط١(

 )٤٢-٣٤:١٠أع(

)١:٦٤،٢( 

 )٣٨-٢٢:١٠يو(

ŠbÙåÜaZ@

برمهات ١٠م وكان في يوم     ٣٢٦نة  تذكار ظهور الصليب المجيد بإجتهاد الملكة هيالنة في س        
 برمهات فهـو إكتشـاف      ١٠أما  . توت١٧وألنه يكون دائماً يوم صوم إستبدلته الكنيسة بيوم         

م للصليب بعد أن سرقه ملك الفرس وذهب لبالده فحاربه هرقل           ٦٢٧هرقل اإلمبراطور سنة    
 .ملك الروم وأرشده اهللا لمكان الصليب وعاد به

مسرى وهو يوم جلـوس قسـطنطين الكبيـر         ١٢برمهات ،   ١٠م  لذلك تقرأ هذه القراءات يو    
 .اإلمبراطور على عرشه

 -: أيام لعيد الصليب٣وألهمية الصليب في حياتنا بل هو طريق حياتنا تخصص الكنيسة 
 . المسيح جاء ليصلب  توت١٧: اليوم األول -١
لى اإلفخارستيا إمتداد لذبيحة الصليب وهذه هي عبادتنا ع        توت ١٨: اليوم الثاني -٢

 .طقس ملكي صادق
 )أي نتبع المسيح(كما صلب المسيح علينا أن نحيا حياة الصليب  توت١٩: اليوم الثالث -٣

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

التجديد يـتم   = في أورشليم . بالصليب تجددت حياة البشر   = وكان في ذاك الزمن عيد التجديد     
لخطيـة والبـرودة    الشتاء برودة وأمطار ووحل إشارة ل     = وكان شتاء ). أورشليم(في الكنيسة   

الصليب أي األلم   = أخذ اليهود حجارة ليرجموه   . كان هذا حال البشرية   . الروحية قبل المسيح  
أي خصصـه   = فالذي قدسه اآلب وأرسله إلى العالم     = رافق المسيح كل حياته، فهو أتى لهذا      
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١٤ 

يسوع في الهيكل هذه تساوي يسوع في فهـذا         = وكان يسوع يمشي في الهيكل    . اآلب للصلب 
 . التجديد والخليقة الجديدةهو

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

. هذا عمل الخليقة الجديدة على الخالص الـذي حصـلت عليـه           = لك ينبغي التسبيح يا اهللا      
 ).توت١٦(وراجع مزمور قداس يوم 

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

ولكن كيف؟ بأن نعـرف الحـق       . المسيح أتى ليحرر  = تعرفون الحق ويجعلكم الحق أحراراً    
أما العالم فهو باطل األباطيل، ومن يجري وراء ملذاته يستعبده ). ٦:١٤يو(والحق هو المسيح 

فحاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنـا يسـوع          "إذاً ما هو الطريق؟ هذا ما قاله بولس         . العالم
أما من يصنع الخطية فهو عبد      ). ١٤:٦غل" (المسيح، الذي به قد صِلب العالم لي وأنا للعالم        

وأنـتم اآلن   = ثم نرى الصليب الذي يالحـق المسـيح       . ابت في البيت  والعبد ليس ث  . للخطية

 .تطلبون أن تقتلوني
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكـون        "هذه تساوي   = قد أرتسم علينا نور وجهك يا رب      
والثابت هـو الـذي   . فمن هو ثابت في البيت ينعكس عليه نور رب البيت    ). ٢٢:٦مت" (نيراً

= وهذا يعطيه اهللا عـزاء    . ح من خطية حب العالم وقبل أن يحمل صليب المسيح         حرره المسي 
 .أعطيت سروراً لقلبي

‹Øbi@Þï−gZ@

أي من يريد أن يصير تلميذاً للمسيح فليحمل صليبه تابعاً المسيح الذي            = من يخدمني فليتبعني  
يقوله مشيراً أنه   وهذا كان   . وأنا أيضاً إذا إرتفعت أجذب إلى كل واحد       = قال هنا أنه سيصلب   

يا . فما يبدأ بالصليب ينتهي بالمجد حتماً     يا أبتي مجد إبنك     = والصليب مجد . بأي ميتة يموت  

 .لكن من أجل هذه الساعة أتيت) الصليب(أبتي نجني من هذه الساعة 
‹Øbi@ŠíààZ@

ليهربوا مـن وجـه     . صارت عالمة المسيحيين هي الصليب    = أعطيت الذين يتقونك عالمة   

الصليب قوة  = لكيما ينجو أحباؤك  = معنى أنهم بالصليب ينجون من حروب الشيطان       ال القوس
 .وعالمة بها ننجو. للخالص من الشيطان
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ÜíjÜaZ@

أما عنـدنا   = حكمة الكالم وحكمة البشر مهما كانت فهي ضعيفة لكن قوة الصليب فهي جبارة            

من يرفض الصليب هو    ف= وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة    . نحن المخلصين فهو قوة اهللا    
 .أما من يقبل صليبه يصبح قوياً. جاهل مصيره الهالك

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

ترك الشهوات هو صلب ألهواء الجسد وهذا ما يدعو له الرسول، وهذه هي الحكمة، أما من                
هو أيضاً تألم   = فنحن نتبع خطوات المسيح   . ينغمس في شهوات العالم فهذا جهالة تقود للهالك       

 .الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده.. ا مثاالً لكي نتبع خطواتهعنا تاركاً لن
ïØ‹ifiaZ@

فالموت ليس نهاية   . هذا أقامه اهللا  . الذي قتلوه أيضاً معلقين إياه على خشبة      بطرس يبشر بأن    
 .وكل ومن يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا. المؤمن بل هناك قيامة ومجد
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lçi<†ã<àÚ<†Â<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 ثاني يوم عيد الصليب
paöa‹ÕÜaZ 

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٤:٩٨،٨( 

 )٢٤-١٩:٤يو(

)٢٧:١١٧،١٥( 

 )٢١-١٤:٣يو(

 )١٨-١١:٦غل(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-٣:١بط١(

 )١٨-٨:٤أع(

)١:١٤٤،٢( 

 )٤٦-٣٥:٦يو(

aŠbÙåÜZ@

 ثاني يوم عيد الصليب
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

فالمسيح بصليبه قدم نفسه خبزاً     . فاإلفخارستيا هي إمتداد لذبيحة الصليب    = أنا هو خبز الحياة   
 .واإلفخارستيا والعبادة يقدمان في كل مكانويقيمنا في اليوم األخير حياً ليعطينا حياة 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 .تسبيح إللهنا على ما قدمه
−góï“ÉÜa@ÞïZ@

السجود هللا في كل مكان، أي العبادة تكون في كل مكان من الشرق إلى الغرب، فالمسـيحية                 
والحق ضد الباطل الذي هـو العـالم        . بالروح والحق والسجود يكون   . إنتشرت في كل مكان   

 .الذي يجب أن نصلب أنفسنا عنه
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

الكنيسة السماوية المرتفعـة    =  المقدس في جبله . لما جاء في اإلنجيل عن السجود     = إسجدوا
 .الثابتة كالجبل
‹Øbi@Þï−gZ@

والحية فـي البريـة     (التي ننالها بالمسيح الذي قدم نفسه ذبيحة على الصليب          = الحياة األبدية 
 ) رمز
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‹Øbi@ŠíààZ@

 .ألنه أعطانا حياة عن طريق صليب إبنه= أنت هو إلهي فأشكرك
 .بت الشيطان والموت والخطيةالصليب قوة غل= يمين الرب صنعت قوة

 .إذ غلب الرب رفعنا للسماء= يمين الرب رفعتني
ÜíjÜaZ@

فحاشا لي أن أفتخر إال بصليب ربنا يسوع المسـيح          = الفرحة بالصليب الذي كانت به الحياة     

ومن يقبل هذا تثبت فيه الخليقة الجديدة التي        = هذا الذي به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم        
 "مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا في"المعمودية كقول بولس الرسول نالها في 

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

وفي الميراث الذي ال يبلى وخالص      التي أعطاها لنا المسيح بصليبه لنا رجاء فيها         الحياة  هذه  

وهذه التجارب هي   لكن يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة       . مستعد أن يعلن في الزمن األخير     
 .األمجاد اآلتيةلصليب الذي يجب أن نحتمله، فهذا الصليب وهذه اآلالم هما طريق ا

ïØ‹ifiaZ@

ولـيس  الذي صلبتموه هذا الذي أقامه اهللا من األموات         عظة بطرس ويقول فيها عن المسيح       
 .بأحٍد غيره الخالص
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lçi<†ã<àÚ<†Â<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<

 ثالث يوم عيد الصليب
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٤:٩٨،٨( 

 )٢٦-٢١:١٦مت(

)٢:٧٣،١١( 

 )١:٩-٣٤:٨مر(

 )١٩-٦:٢كو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٠-١٣:٥يو١(

 )٢١-١٢:٣أع(

)٢:٦،٤( 

 )٣٥-٢٥:١٤لو(

ŠbÙåÜaZ@

 ثالث يوم عيد الصليب
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

وإذا . البـرج = عليم السيد عن وجوب أن نحمل الصليب ونتبعه، لنحيا اآلن في السـماويات            ت
فعلنا سيحاربنا الشيطان الملك القوي، والحرب ستكون بإغراءات العالم ومحبة العالم فهل نقبل 

 .أن نترك محبة العالم لننال نصيبنا السماوي
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

يحاربني لكن المسيح لي برج حصين أحتمي به، إذا         الشيطان س = صرت رجائي وبرجاً حصيناً   
= أعطيت ميراثاً للذين يرهبون إسـمك     . ألنك أنت يا اهللا إستمعت صالتي     = صرخت وصليت 

الصخرة هي  = على الصخرة رفعتني وأرشدتني   . الحياة السماوية تبدأ هنا وتستمر في السماء      
صخرة ثابتة، والمسيح يرشـدنا     فمن يلجأ إلى المسيح فهو ثابت فالمسيح        ) ٤:١٠كو١(المسيح  

 .في طريق السماء فهو الطريق
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

وبطرس ينتهـره حتـى ال      . المسيح يخبر تالميذه بأنه ينبغي أن يصلب ويقوم بعد ثالثة أيام          
والمعنى أن من يـدفعنا لـرفض       = إذهب عني يا شيطان   والسيد يوبخ بطرس قائالً     . يصلب

ن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسـه مـن أجلـي            ألن من أراد أ   الصليب هو الشيطان،    

 .وهذه دعوة لكل مؤمن أن يقبل الصليب وبفرح كطريق للمجد. يجدها
‹Øbi@Þï−gZ@
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وأن من يعترف بالمسيح مهما كلفه هذا من ألم فالمسيح سيعترف           . عن ضرورة حمل الصليب   
 .به متى جاء في مجد أبيه

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

) عرشك(كرسيك  مسيح سيصلب لكن الكنيسة تضع هذا المزمور        رأينا في إنجيل العشية أن ال     

لتقول أنه على الرغم من أننا نراك مصلوباً لكننا نؤمن أنك أنت اإلله             يا اهللا إلى دهر الدهور      
ورأينا في إنجيل العشية وإنجيل باكر ضـرورة أن نحمـل الصـليب             . العظيم على عرشك  

 بعد صلبه هكذا نحن إن قبلنا حمل الصليب         والمعنى أنه كما أن المسيح جلس عن يمين اآلب        
 .سيكون لنا نصيب في المجد

‹Øbi@ŠíààZ@

وجاءت كلمة قضيب في نسخة بيروت سبط،       . فالمسيح إفتدانا بصليبه  = إفتديت قضيب ميراثك  
وهكذا كان اإلنسان ملكاً ال أحد      . والمعنى السبط الذي كان فيه الملك فالقضيب هو الصولجان        

). ٦:١رؤ(وجاء المسيح بصليبه ليجعلنا ملوكاً وكهنة       . خطية، وسقط فإستعبد  يسود عليه قبل ال   
جبل صهيون هـذا الـذي      " إن حرركم اإلبن  = "فهو إفتدانا ليعيدنا ملوكاً كما كنا قبل الخطية       

أمـا اهللا فهـو ملكنـا قبـل         ) ٢٠:٢٨مت" (ها أنا معكم كل األيام    "أي الكنيسة   = سكنت فيه 

 .اهللا األزلي تجسد ليقدم لنا فداء= عت خالصاًصن. هو اهللا األزلي= الدهور
ÜíjÜaZ@

 إذ محا كتابة اليد التي كانت علينا في الفرائض والتي           =هنا نرى ماذا حصلنا عليه بالصليب     

وإذ كشفها للرؤساء والسـالطين     . كانت ضدنا وقد رفعها من الوسط مسمراً إياها بالصليب        

وبالمعمودية نموت معـه    . ضح الشيطان أمامنا  أي حررنا وف  وأشهر صيتها علناً خزاهم فيها      
هذا بدأ بالصـليب ثـم      = متأصلين ومبنيين فيه  ونقوم معه متحررين من خطايانا وعبوديتنا       

 .بالمعمودية وبعد ذلك ننمو بنمو اإليمان وذلك بالشكر
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

إسـتجابة  ] ٣[دالـة   ] ٢[حياة أبديـة للمـؤمنين      ] ١[هنا نسمع بقية ما حصلنا عليه بالصليب        
وكـل مـا يطلبـه      . ثبات في اإلبن يسوع المسيح وبالتالي نحصل على البنوة        ] ٤[للصلوات  
 .تحاشوا الخطية ومحبة العالم أي إقبلوا الصليب= إحفظوا أنفسكم من األصنام= الرسول

ïØ‹ifiaZ@
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كـات  هذا باإليمان بالمسيح، وهذا يعطي قوة، وهذا من بر        = كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا     
توبـوا  والمطلـوب  . رئيس الحياة قتلتموه هذا الذي أقامـه اهللا مـن األمـوات       = الصليب  

 .وإرجعوا
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lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس كبريانوس األسقف
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٧:٦٣( 

 )٢٥-٢١:٤مر(

)٥:٦٩( 

 )٢٧-٢٢:٣مر(

 )١١-١:١في(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١١-٧:٢يو١(

 )١٧-١١:١٩أع(

)١٠:١٥،١١( 

 )٣٥-٢٨:٣مر(

ŠbÙåÜaZ@

وفي هذه القصة نجد كبريانوس الكاهن الوثني وأن شياطينه . شهادة القديس كبريانوس األسقف
وس بسبب هذا ويصـير أسـقفاً ويستشـهد هـو           لم تقدر على صالة يوستينه، ويؤمن كبريان      

 .ويوستينه في يوم واحد
 :وتقرأ هذا القراءات أيضاً في األيام التالية

وهما أخوان ترهبا بعـد أن تركـا        . وهو تذكار إستشهاد القديسين أونانيوس وأندراوس      توت٢٣
 .غني والدهما وصار بعد ذلك أونانيوس أسقفاً وأندراوس قساً

سيم أسقفاً ليبشر وذهب للشام فقبل البعض اإليمان        .  القديس باسيالؤس األسقف   إستشهاد برمهات١١
ومـات إبـن    . فسكن في مغارة خارج البلد يصلي حتى يؤمن الباقين        . ورفض البعض 

الوالي، وظهر في حلم ألبيه طالباً منه أن يستدعي القديس ليصلي ألجله فإنه في ظلمة               
ولكن جماعـة   . فقام فآمن الوالي وكثيرون   فإستدعى القديس وصلى على جثته      . عظيمة

 .من اليهود هيجوا عليه غير المؤمنين وقتلوه
عذبوه كثيراً وأبرأه المالك ميخائيل وشجعه وقـواه وبشـره          . شهادة شنوده البهنساوي   برمهات١٤

 .بإكليل المجد بعد بعض العذابات
وآمن علـى   . حة العذراء مريم  كان قسيساً في أثينا وحضر نيا     . نياحة القديس بروثاؤس   برموده٢١

 .وكان قسيساً ورفض األسقفية إذ وجد نفسه ال يستحقها. يد بولس الرسول
@
@
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‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

من يصـنع إرادة    . فاهللا غفر لكبريانوس وثنيته   = كل شئ يغفر لبني البشر وجميع التجاديف      

بريـانوس كـان   اهللا ال يغفر فقط بل جعلنا جسد المسـيح فك  = اهللا هذا هو أخي وأختى وأمي     
 .مجدفاً إذ يتعامل مع الشياطين لكنه إذ صنع إرادة اهللا صار أسقفاً وقديساً وشهيداً

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 .هكذا كان كبريانوس في الجحيم، ووالي الشام وابنه= ألنك ال تترك نفسي في الجحيم
 كبريانوس من  هذه أساساً عن قيامة المسيح، لكنها هنا إذ أنقذ اهللا         = وال تدع صفيك يرى فساداً    

 .الفساد
 .اهللا كشف حيل إبليس لكبريانوس فآمن= قد عرفتني طرق الحياة

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

لماذا إختار اهللا كبريانوس؟ اهللا وجده في جهل يصنع ما يصنعه، لكن الداخل مستعد، فـدعاه                
ـ     = ألعّل يوقد سراج ليوضع تحت المكيال     = ليكون أسقفاً  ت فكبريانوس كان سراجاً مخفياً تح

 .مكيال الوثنية فأظهره اهللا، كما أخرج بولس الرسول من تحت مكيال الفريسية
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

إذ عرف الرب وقدرته يتكل     = ويتكل عليه . إبتهاج كبريانوس بإيمانه  = يفرح الصديق بالرب  
 .عليه

‹Øbi@Þï−gZ@

متعتـه إالّ   بل لن يقدر أحد أن يدخل بيت القوي ويخطف أ         .. كانوا يقولون أن معه بعلزبول      

وجـاء المسـيح وربـط      . كبريانوس هو الذي كان يتعامل مع بعلزبول      : أن يربط القوي أوالً   
 .بعلزبول وخطف أمتعته التي هي كبريانوس من يد بعلزبول

‹Øbi@ŠíààZ@

هذه بلسان كبريانوس ليعينه الرب ويحرره من بعلزبول = أنت معيني .. أما أنا فمسكين وفقير   
 . مستعبداًوبلسان كل خاطئ مازال

ÜíjÜaZ@

ويقول بـولس   . مع األساقفة والشمامسة  .. هنا يتكلم عن أسقف هو كبريانوس فيقول البولس       
والرب بدأ مع كبريـانوس     = الذي قد بدأ فيكم هو يكمل عمالً صالحاً إلى يوم يسوع المسيح           
طيـف  ويقول بولس تعبير ل   . عمالً صالحاً فحرره من إبليس وأكمل معه فصار أسقفاً وشهيداً         
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هكذا صار كبريانوس شريكاً في النعمة مع كل        . إذ أنتم جميعاً شركائي في النعمة     ينطبق هنا   
 .المؤمنين

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

. اهللا نقل كبريانوس مـن الظلمـة للنـور        = ألن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي اآلن يضئ       
 .المحبة التي وصلت لإلستشهاد. وعالمة اإلنتقال كما نراها هنا المحبة

ïØ‹ifiaZ@

وهكذا كل مـن يخطفـه      . الرب خطف بولس من يد إبليس فصنع عجائب وتعظم إسم الرب          
 .الرب من يد إبليس يعطيه الرب أن يمجد إسمه
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٢٤ 

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 حبل إليصابات
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٧:٩،١٠( 

 )٩-٣:١٤مر(

)١٦:١٠١،١٧( 

 )٤٤-٤١:١٢مر(

 )١٧-١:١رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٨-١:١يع(

 )٧-٢:٧أع(

)١١:١٠١،١٤( 

 )٢٥-١:١لو(

ŠbÙåÜaZ@

 .في هذا اليوم بشر المالك زكريا الكاهن بوالدة يوحنا المعمدان 
 :وتقرأ القراءات أيضاً في األيام التالية

. نياحة القديسة حنة والدة العذراء مريم وهي كانت عاقراً مثـل أليصـابات             هاتور١١
وكانت العذراء مـريم وسـالومي      . وتوسلت حنة هللا فرزقها بالعذراء مريم     

 .وأليصابات بنات خاالت
 .تذكار حبل القديسة حنة والدة السيدة العذراء مريم كيهك١٣
 .لقديس يوحنا المعمداننياحة القديسة أليصابات أم ا أمشير١٦
وظهر المالك  . وكان زوجته حنة عاقراً   . بشارة القديس يواقيم بميالد البتول     مسرى٧

وهما كانا لهما نذراً بأنهما إن ولدا يجعالن ولدهما         . جبرائيل ليواقيم ليبشره  
 .خادماً للهيكل

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 .قصة بشارة المالك لزكريا الكاهن
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

الرأفة بصهيون والعالم والكنيسة والبشر كانـت  = اهللا ترجع وتتراءف على صـهيون    أنت يا   
 .ولكن البشارة بيوحنا هي بداية وإعداد لتجسد المسيح، فيوحنا هو السابق. بالمسيح

 .أي ملء الزمان= ألنه وقت التراؤف عليها
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٢٥ 

 .بتجسده= ويظهر بمجده. أي الكنيسة جسده= ألن الرب يبني صهيون
 .يوحنا جاء إستجابة لصلوات كثيرة= إلى صالة المساكينألنه نظر 

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

ولكننا هنا أمام قصة مـريم سـاكبة الطيـب علـى رأس             . هناك من يحزن إذ ال يأخذ طلبته      
 .وهذا هو الحب الذي يفرح قلب الرب. هذه المرأة تعطي وال تطلب. المسيح

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

والحظ أن التسبيح بوجه مشـرق      .  اهللا أكثر من الطيب    تسبيح اهللا هو ما يفرح قلب     ..= رتلوا
 .فرح هو عكس البكاء من قلب حزين ألنه لم يحصل على طلبته

‹Øbi@Þï−gZ@

المسيح . والمسيح فرح بها، إذ أعطت من أعوازها      . المرأة التي وضعت الفلسين في الخزانة     

 أو بقلـب حـزين      وما يفرح قلب المسيح كيف نعطي، هل بقلب فرح بـاهللا          . كان ينظر كيف  
القلـب  . مكتئب، هل نعطي بإيمان أن اهللا هو الرازق أو بدون إيمان وبخوف من المسـتقبل              

 .الفرح بالمسيح يسبحه على أي األحوال واثقاً فيه هو قلب يفرح قلب المسيح
‹Øbi@ŠíààZ@

مع أن اهللا يفرح بالذي يسـبحه بفـرح، لكنـه ينظـر             = ليسمع تنهد المغلولين  .. الرب نظر 
ليخبروا في صهيون بإسـم     لولين والمتألمين وال يتغاضى عن صراخهم، ويستجيب لهم         للمغ

هي كرازة أن يسبح أحد الرب وهو متألم، وأن يعطي أحد الرب وهو محتاج ألنه واثق                الرب  
 .أنه لن يتركه

çíÙïÜíqbÙÜaì@ïØ‹ifiaì@ÜíjÜaZ@

راثاً وملكاً ولكن إبـراهيم     نسمع عن وعد اهللا إلبراهيم بأن يعطيه األرض مي        اإلبركسيس  في  
سيعبدون الرب فـي    نفسه لم يمتلك فيها شيئاً في حياته، بل نسله بعد أن يخرجون من مصر               

إذاً اهللا يستجيب لطلباتنا ولكنه يستجيب في ملء الزمان، أي حينما يكون الوقـت              هذا المكان   
 .مناسباً
 .ثنا عن اإليمانوالرسالة كلها تحدالبار باإليمان يحيا نسمع أن  البولس وفي

 .فباإليمان والصبر يجب أن ننتظر تحقيق وعود اهللا. الصبريحدثنا عن الكاثوليكون وفي 
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٢٦ 

äe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس متى اإلنجيلي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٢١:٢١،٢٢( 

 )١٣-٩:٩مت(

)٨:٣٩،٩( 

)١٧-١٣:٢( 

 )١٩-١١:٤أف(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-٣:١بط١(

 )١٨-١٢:٥أع(

)١٣:٦٧( 

 )٣٢-٢٧:٥لو(

ŠbÙåÜa: 

 استشهاد متى اإلنجيلي
بشنس وهو ذكرى استشهاد سمعان الغيور أو سـمعان القـانوي           ١٥وتقرأ هذه القراءات يوم     
 .لميذاًالرسول أحد اإلثنى عشر ت

وهكذا سمعان كان   . ومتى كان عشاراً وإختاره السيد المسيح فصار أحد التالميذ اإلثنى عشر          
متى وسمعانت كـان    . من جماعة الغيورين وهم كانوا في حماستهم الوطنية يقتلون الرومان         

 .كالهما له ماضي سيئ وكالهما غيره المسيح ليصير رسوالً وقديساً وشهيداً
“Èì@‘a‡ÕÜa@Þïubäc‹Øbiì@óïZ@

والحظ أن لوقا يذكر إسـمه      . كلها عن إختيار السيد المسيح لمتى داعياً إياه من مكان الجباية          
. األول وهو الوي وال يقول أنه متى اإلنجيلي أحد اإلثني عشر إحتراماً ألنه اإلنجيلي القديس              

والحظ ) ١٥:١تي١(ولكن متى يذكر إسمه في إنجيله كما قال بولس عن نفسه أنه أول الخطاة     
قبول الرب للعشارين والخطاة فهو الطبيب الذي أتى ألجل المرضى مثـل متـى وسـمعان                

 .ونالحظ أن متى صنع وليمة للرب في بيته. الغيور
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

فالتالميذ اإلثنى عشر نشروا اإليمان فـي كـل         = بقوة عظيمة . الرب يعطي كلمة للمبشرين   
" المالزمة البيت تقسم الغنائم   "في ترجمة بيروت    =  الغنائم وفي بهاء بيت الحبيب ُأقسم    . العالم

والمعنى أن من يثبت في الكنيسة يحصل على بركات الفداء الذي قدمه المسـيح وبشـر بـه                
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٢٧ 

وفي . على كل العشارين التائبين   ) الغنائم(هنا السيد في بيت حبيبه متى يقسم البركات         . الرسل
 .اة التائبينالكنيسة الرب يوزع البركات على كل الخط

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

وفـي وسـط    . متى بشر في اليهودية وكتب إنجيله في أورشـليم        = فأذيع إسمك بين إخوتي   

 .هذا عمل الرسل بل عمل كل المؤمنين= الجماعة أسبحك
‹Øbi@ŠíààZ@

= هوذا ال أمنع شـفتي    . إشارة لكرازته في الحبشة والهند    = بشرت بعدلك في جماعة عظيمة    

 .هذا عمل الرسل
aÜíjÜZ@

الرب هو الذي يختار رسله ويعطي كل واحـد         ..= أعطى البعض أن يكونوا رسالً والبعض     
مظلمو الفكر وغرباء عن حياة اهللا لسبب الجهـل         ونسمع دعوة الرسول عن من هم       . مواهبه

وهكذا كان متى قبل أن يعرف المسيح، لكن إذ عرف المسيح دعاه إلى بيته تاركاً = الذي فيهم
 .جهله القديم

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

 .كان هذا بواسطة الرسل= الخالص المستعد أن يعلن في الزمن األخير
ألنهم ليسوا ألنفسهم كانوا يعملون بل جعلوا نفوسهم لكم خداماً بهذه األمور التي أخبـرتم               

 .بها أنتم
ïØ‹ifiaZ@

ك ولكن هناوجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب   = عمل الرسل كان بقوة   
 .فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة= دائماً صليب يحمله رجال اهللا
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٢٨ 

äe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<

 نياحة القديس فيلبس أحد السبعة شمامسة
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣:٦٧،٤( 

 )٢٠-١:١٠لو(

)٨:١٤٤،٩( 

 )٥١-٤٣:١يو(

 )٧:٣-١١:٢تي(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٣-٥:٥يو١(

 )٣٩-٢٦:٨أع(

)١:٣١،٢( 

 )٢١-١:٣يو(

ŠbÙåÜaZ@

. وكان أحد السبعين وإختاره التالميذ ليكون شماساً      . نياحة القديس فيلبس أحد السبعة شمامسة     
 .ي الحبشيوهو عمد أهل السامرة وسيمون الساحر والخص

برمهات وفيه تذكار نياحة القديس أونيسيفورس الرسول أحد        ٢٥وتقرأ هذه القراءات أيضاً في      
 .وبشر باإلنجيل في أماكن كثيرة ورسم أسقفاً. السبعين

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

إن كان أحد ال يولد من الماء والـروح ال          "هذا اإلنجيل هو حوار السيد الرب مع نيقوديموس         

وإشـتهر  . وهذا عن المعمودية، وذلك ألن فيلبس إشتهر بأنه يعمد        " كوت اهللا يقدر أن يدخل مل   
 .تكون له الحياة األبديةبالمسيح كل من يؤمن أيضاً بكرازته ألن 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

طوبى للرجل لذي لم يحسب لـه       . والذين سترت خطاياهم  . طوباهم الذين تركت لهم أثامهم    

 )١٦:١٦مر(ة، فمن آمن وإعتمد خلص وهذا تم باإليمان والمعموديالرب خطية 
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 -:واهللا أعطاهم سطان. عن إرسالية السبعين ففيلبس وأونيسيفورس كالهما من السبعين
 .إشفوا المرضى الذين فيها .١

 .يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال يضرهم شئ .٢
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٢٩ 

وعلى الرسل أن يبشروا    . يتأي بيت دخلتموه فقولوا أوالً السالم لهذا الب       = يعطوا السالم  .٣
 .قد إقترب منكم ملكوت اهللابأن 

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

إله . ويظهر هذا في السلطان الذي أعطاه لرسله فصنعوا عجائب        = عجيب هو اهللا في قديسيه    

فملكوت اهللا الذي يبشـر بـه   = إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبه والصديقون يفرحـون     
 .الرسل سماته قوة وعزاء وفرح

−g‹Øbi@ÞïZ@

أما فيلبس الذي نحتفل . فصل هذا اإلنجيل عن دعوة فيلبس تلميذ المسيح وهذا من اإلثنى عشر
 .لكن الكنيسة إختارت هذا الفصل لتشابه األسماء. بذكرى نياحته هذا اليوم فهو من الشمامسة

‹Øbi@ŠíààZ@

ملكـك يصـفون    ومجـد   )= إنجيل باكر (كما بارك نثنائيل السيد المسيح      = قديسوك يباركونك 

وهذا ما فعله كل الرسل والتالميذ إذ       ". أنت ملك إسرائيل  . أنت هو إبن اهللا   "فنثنائيل قال للرب    
 .ليظهروا لبني البشر قدرتك= أظهروا قوة المسيح وقدرته للعالم

ïØ‹ifiaì@çíÙïÜíqbÙÜaì@ÜíjÜaZ@

هذا هو  : كاثوليكونالوفي  . برحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني    : البولسعن المعمودية ففي    

الخصـى  نرى فيلـبس يعمـد      اإلبركسيس  وفي  . الذي جاء بماء ودم وروح يسوع المسيح      

اإلبركسيس وفي  . نرى عمل الرسل تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان        البولس  وفي  الحبشي  

 .وذهب في طريقه فرحاً= نتائج المعمودية أي الفرح بالمعمودية
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٣٠ 

e^e<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]ä<

 شهادة القديس لوقا اإلنجيلي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:١٠٤( 

 )٦-١:٩لو(

)٢٣:٦٧،٢٥( 

 )١٠-٥:١٧لو(

 )١٨-٢:٤كو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٢-١٥:٣بط١(

 )١٤-١:١أع(

)١:٩٥،٢( 

 )٢٠-١:١٠لو(

ŠbÙåÜaZ@

وبعد إستشهاد بولس والذي كان يرافقه ظل . عن شهادة لوقا اإلنجيلي وهو من السبعين رسوالً   
 .يبشر في نواحي رومية إلى أن إستشهد على يد نيرون

 :وهذه القراءات تقرأ في األيام التالية
الرسول وتيطس كان تلميذاً لبولس . تذكار نقل جسد القديس تيطس إلى القسطنطينية     كيهك١٨

 .ومرافقاً له مثلما كان لوقا مرافقاً له
وهو النبي الذي قال لبولس أنه سيربط       . شهادة القديس أغابوس أحد السبعين رسوالً      أمشير٤

ووردت أخباره في سفر األعمال الذي كتبه القـديس         . وتنبأ بالمجاعة . في أورشليم 
 .لوقا اإلنجيلي

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 ).بابة١٤راجع إنجيل العشية يوم . (عن إرسالية السبعين رسوالً
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

= أخبروا في األمم بمجـده    . بشروا من يوم إلى يوم بخالصه     . سبحوا الرب وباركوا إسمه     

 .هذا كان عمل الرسل
‹Øbi@Þï−gZ@

 .هذا طلب الرسل وطلب كل خادم ليثمر في خدمته= فقال الرسل للرب زد إيماننا
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٣١ 

 .الرب يعطي لرسله قوة عمل العجائب لنشر اإليمان =تقولون لهذه الجميزة إنقلعي
على الرسل وكل الخدام أال يطلبوا راحـة علـى          = بعد ذلك تأكل وتشرب   .. تمنطق وإخدمني 

 .األرض
 .هذا يمنع الكبرياء= متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون

رض، بل يخدموا بكل قـوتهم فـي       إذاً على كل الخدام أال يتوقعوا اللذة والسرور هنا على األ          
 .تواضع شاعرين أن القوة من اهللا وليست منهم وما هم سوى عبيد بطالون

‹Øbi@ŠíààZ@

حين قطع نيرون ذراع لوقا أعاد لوقا لصقها ثم عاد وقطعهـا            = من قلبه رأوا مسالكك يا اهللا     
ل عن المعجزات   وهذا تطبيق لما جاء في اإلنجي     . فآمن مئات فأمر نيرون بقطع رقابهم جميعاً      

 .التي يؤيد بها اهللا الرسل لنشر اإليمان
óï“È@Þï−gZ@

 .عن إرسالية اإلثني عشر والسلطان الذي أعطاه الرب
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .هذا عمل الرسل= نادوا في األمم بأعماله. إعترفوا للرب وإدعوا بإسمه
@ÜíjÜa@

ونسـمع عـن    . لطبيب الحبيب يسلم عليكم لوقا ا   = نجد هنا ذكر لوقا كمرافق لبولس الرسول      
سـاهرين فيهـا    . كونوا مواظبين على الصـالة    = ضرورة صالتنا لنجاح الكرازة والخدمة    

  .مصلين بذلك ألجلنا نحن أيضاً لكي يفتح اهللا لنا باباً للكالم لنتكلم بسر المسيح. بالشكر
@çíÙïÜíqbÙÜa@

ج إبليس كثيرين ليشـتموا     البد وأن يهي  = ولكم ضمير صالح لكي يخزى الذين يتكلمون عليكم       
  .لكن البد أن يكون الخدام بال لوم حتى ال تعاق الخدمة. الخدام والرسل
ïØ‹ifiaZ@

نـرى إهتمـام    . صعد إلى السماء  .. .. بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين إختارهم       
اظبون يوونرى الرسل   . فقبلما يصعد للسماء يوصي الرسل بأن يهتموا بكنيسته       . الرب برعيته 

 .فال نجاح للخدمة بدون صالة. على الصالة بنفس واحدة
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äe^e<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 إستشهاد أنبا مقار أسقف إدكو
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:١١١( 

 )٢٣-١٤:٢٥مت(

)١:١٣١،٧( 

)٢٣-١٧:٦( 

)٣١-١٧:١١عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢١-١٢:١يع(

 )٢٠-١١:١٩أع(

)١:١،٢( 

 )١٦:٥-٢٣:٤مت(

ŠbÙåÜaZ@

متواضع فـي   . وهو قديس صانع عجائب يبكي لخطايا شعبه      . إستشهاد أنبا مقار أسقف إدكو    
. ابطل إيمان حرم الملك المهرطق فنفاه مع األب ديوسقوروس إلى جزيـرة جـاجر             . ملبسه

 .وإستشهد في اإلسكندرية
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

نياحة أنبا إبرام رفيق جورجي بشيهات، عاش راهباً في زهد شـديد ورأي ذات               طوبه٩
يوت سقف القالية ينشق وينزل منه السيد المسيح على مركبة الشـاروبيم وهـم              

 .عزيهوكان مالك الرب يزوره من حين آلخر وي. يسبحونه
 نياحة القديس أبولو المتشبه بالمالئكة أمشير٥
زوجه والداه بغير رغبته فتظاهر بـالمرض       . نياحة أبو مقار الكبير أب الرهبان      برمهات٢٧

فقال ألبويه أذهب للبرية استنشق الهواء، وهناك رأي كاروباً قال له كـل هـذه               
ات أبويه وزع كل مـا      البرية ميراثاً لك، ولما عاد وجد زوجته قد ماتت، ولما م          

إدعت عليه فتاة أنه إرتكـب معهـا الشـر          . خلفاه على المساكين، ورسموه قساً    
فضربوه وأهانوه وتحمل وهو ساكت حتى إعترفت الفتاة بالحقيقة ألنها لم تستطع            

وزار . وبعدها قاده المالك لبرية شيهات وتتلمذ عليه كثيرون       .  أيام ٤أن تلد لمدة    
أرشده مالك لسيدتين فقيرتين يعيشان في      . يصنع عجائب األنبا أنطونيوس وكان    
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وفي يوم نياحته رأى القديسين     . محبة وتقوى حين ظن أن العالم خال من األتقياء        
وحين شكا لـه أحـد      . أنطونيوس وباخوميوس وجماعة من القديسين والمالئكة     

األساقفة أن عنده راهباً يهرطق ذهب له وأقنعه بضالل طريقه وأرجعـه عـن              
سرق جسده جماعة من شبشير وبنوا له كنيسة هناك، وعاد الجسد للدير            . لهضال
 .سنة١٦٠بعد 

حينما ذهب ليترهب ظهر له الشيطان    . نياحة القديس جورجي رفيق القديس إبرام      بشنس١٨
في زي شيخ وقال له أن أباك ظن أن وحشاً ضارياً قد إفترسك فحـزن عليـك                 

ش القديس وقال إن الكتاب المقدس يقـول        والواجب أن تعود إليه لتطيب قلبه فده      
فال يستحقني، فلما قال هذا للشيخ صار الشيطان مثل الدخان          .. من أحب أباً أو     

 .وللوقت ظهر له مالك الرب في زي راهب وأرشده للدير. وإختفى
رأت أمه مالكاً يختار إبنها بيشـوي ليخـدم         . نياحة األنبا بيشوي كوكب البرية     أبيب٨

وحين ضل أحـد الرهبـان      . وإستحق أن يظهر له السيد المسيح     وترهب  . الرب
 .وهرطق قاومه ليعيد الذين ضلوا لإليمان

) بحسب كتاب كنـوز النعمـة     (نياحة القديس مكاريوس اإلسكندري أب القاللي        أبيب١٤
. برمهات٢٧وبحسب القطمارس نياحة أبو مقار ولكن نياحة أبو مقار وردت في            

وضـع  / حاربته الشـياطين  / زاهداً بشدة / وس الكبير كان معاصراً للقديس مقاري   
عالمات حتى ال يضل الطريق فنزعها الشيطان وأرشده اهللا ولما عطش أرسل له 

أتته ضبعة بأوالدها الثالث فوجد فـيهم عاهـات         / بقرة وحشية شرب من لبنها    
نفاه اإلمبراطور مع أبـو     . فشفاهم فغابت عنه وعادت إليه ومعها فروة هدية له        

 . الكبير لجزيرة فعمدا أهلهامقار
 .تذكار إعادة جسد القديس مكاريوس إلى ديره في شيهيت مسرى١٩

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

أنـتم  .. أنتم ملـح األرض   .. يقرأ هذا اإلنجيل لما جاء فيه عن صفات القديس وبقية القديسين          

أباكم الذي في نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا          
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٣٤ 

طوبـاكم إذا طـردوكم     نسـمع   ) برمهـات ٢٧(وعن تدبير الشيطان ضد أبو مقار       . السموات

وكان أبو مقار أسقف إدكو يبكـي       . وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين        
 .لخطايا شعبه ولذلك نسمع هنا طوبى للذين ينوحون اآلن ألنهم يتعزون

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

هذه عن كل األبرار الذين نحتفل بهم بهذه = الذي لم يسلك في مشورة المنافقينطوبى للرجل  
 .القراءات

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

أدخل إلى فـرح    .. حسناً أيها العبد الصالح واألمين    جزاء أمانة القديسين في وزناتهم سمعوا       

 .سيدك
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .ؤالء األبرارهكذا كان ه= ويهوى وصاياه جداً. طوبى للرجل الخائف من الرب
‹Øbi@Þï−gZ@

طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم من أجل إحتمال أسقف إدكو لألالم حتى اإلستشهاد نسمع 

إفرحوا في ذلـك اليـوم وتهللـوا        . وعيروكم وأخرجوا إسمكم كشرير من أجل إبن اإلنسان       

 .فهوذا أجركم عظيم في السماء
‹Øbi@ŠíààZ@

 . عن وداعة األسقف وتواضعههذه= اذكر يا رب داود وكل دعته
 .هو أسقف حرم الملك مخالف العقيدة ولم يهب الموت= كهنتك يلبسون العدل

ÜíjÜaZ@

 .وقديسنا بطل من أبطال اإليمان) ١١عب(عن أبطال اإليمان 
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

الذي وعد به الرب للذين يحبونه      .. ينال إكليل الحياة  .. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة     

 .  سقف  إحتمل بصبر فنال إكليل الحياةفاأل
األسقف مقـاريوس   = إقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة جديداً التي يمكنها أن تخلص نفوسكم         

فسـمعنا  . وأما نحن الشعب فعلينا أن نقبل الكلمة      . أسقف إدكو كان وديعاً متواضعاً يعلم شعبه      



^ãe^e<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
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"  تتوانى يا أسقف عن وعظ شعبك      لماذا"في السنكسار أن السيد المسيح ظهر لألسقف وقال له          
يجب علـى األسـقف أن يعـظ        "فقال  السيد المسيح له      " يا رب أنهم ال يقبلون كالمي     "فقال  

 ".الشعب، فإن قبلوا، وإالّ فدمهم على رؤوسهم
ïØ‹ifiaZ@

قديس هذا اليوم أسقف أدكو كان صانع عجائب، ولذلك يذكر اإلبركسيس القوات التـي كـان                
= ول وذلك إشارة ألن اهللا يدعم قديسيه بالعجائب وذلك لينتشـر اإليمـان            يصنعها بولس الرس  

 .هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة+ وكان إسم الرب يسوع يتعظم 
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…çi^â<†ã<àÚ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 تذكار األربعة حيوانات الغير متجسدة
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــ :ولسالبـــ
 

)١٧:٦٧( 

 )١:٩-٣٤:٨مر(

)٦:٣٢،٩( 

 )٣٦-٢٦:١٢يو(

 )٢:١٣-٢١:١٢عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٢-١٥:٣بط١(

 )١٤-٢:١١أع(

)٢:٧٩( 

 )٥١-٤٣:١يو(

ŠbÙåÜaZ@

جـع  ورا. وورد ذكرها في سفر الرؤيا وسفر حزقيال      . تذكار األربعة حيوانات الغير متجسدة    
 .سفر حزقيال اإلصحاح األول

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

عن حوار الرب يسوع مع نثنائيل وقوله من اآلن ترون السماء مفتوحة ومالئكة اهللا يصعدون               
 :وينزلون على إبن البشر وهذا الفصل تم إختياره لسببين

إعالن الصلح بين السماء واألرض بواسطة إبن البشر، وبعد أن كان الكـاروبيم يمسـك                .١
نارى ليمنع البشر من طريق شجرة الحياة صار شاهداً على محبة المسيح ورحمته             سيف  

 .لنا
 .المسيح هو إبن اهللا الخاضع له الكاروبيم .٢

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

أي أن اهللا يستريح فيهم فهم      ) ٢٦:١حز(فالشاروبيم هو عرش اهللا     = يا جالس على الشاوربيم   
 )٦:٤رؤ(لوئين أعيناً قديسين يعرفون اهللا، وهذا هو المقصود بأنهم مم

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

المالئكة سيكونون مع المسيح يوم     = إبن البشر متى جاء في مجد أبيه مع مالئكته القديسين         
فالسيد المسـيح  . الدينونة ولكن هل يمكن للبشر أن يكونون مركبة هللا أو عرش هللا؟ هذا ممكن   
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٣٧ 

ونسمع هنا فـي    ) ٢٠:٨مت (لقسوة قلوب البشر إشتكى من أنه ليس له مكان يسند فيه رأسه           
فمـن يحمـل    . من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنـي          = هذا اإلنجيل 

مثـل هـذا    . صليبه حباً في المسيح فهو يعرف المسيح وأحبه فقبل الصليب الموضوع عليه           
 .يستريح فيه المسيح ويصير مركبة له

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

والمعنـى أن   . ضاعفة جاءت مكررة في نسخة بيـروت      م= مركبة اهللا بالربوات المضاعفة   
وشعب اهللا في سيناء    . ولكن البشر يمكنهم أيضاً أن يكونوا مركبة هللا       . المالئكة ربوات ربوات  

اهللا فيهم في   ) وهذا معنى المزمور أصالً   (كان اهللا يستريح فيهم ويقودهم ويحارب بهم أعدائه         

يستريح فيهم كما يستريح وسـط المالئكـة   أي اهللا وسط شعبه يقودهم و   = سيناء في القـدس   
في = وكان هذا في كل مكان يستريح فيه اهللا فيكون قدساً للرب          . كان هذا في سيناء   . الكاروبيم

ولقوله إلى اإلنقضاء فهـذا ال يشـير إذاً لشـعب    فإن الرب يسكن فيه إلى اإلنقضاء   . القدس
 اهللا ويقيم ويستريح يمأل هذا المكان وحيثما يسكن. إسرائيل بل للكنيسة التي يستريح فيها الرب

 .األلوف المخصبين= بركات
‹Øbi@Þï−gZ@

. ومن يخدمني يكرمه أبـي    . من يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا فخادمي يكون معي هناك         

والعكـس  . فالكاروبيم لهم كرامة كبيرة   . إذاً الكاروبيم بل كل من يخدم اهللا ويتبعه يكرمه اهللا         
ونسمع هنـا   . هو ومن يتبعه  رئيس هذا العالم يطرح خارجاً      =  الشيطان فنسمع هنا عن دينونة   

المسيح هو النور ومن يؤمن بـه  ونسمع أن . مجدت وأمجد أيضاًعن اآلب الذي يقول لإلبن  

 .يصير إبناً للنور

فالمسيح هو النور ومن يؤمن به يصير إبناً للنور واآلب يمجده ومن يخدم المسـيح يكرمـه                 
لكاروبيم وكل من يخدم المسيح سيكرمهم اآلب فكم وكم المسيح ، ومن هنـا              فإذا كان ا  . اآلب

 .نفهم من هو المسيح فهو له كل الكرامة والمجد فهو خالق الكل وبغيره لم يكن شئ مما كان
‹Øbi@ŠíààZ@



[çi^â<†ã<àÚ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام نوي الدوارالقطمارس الس
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٣٨ 

ونسـمع  ) ٣:١عب(هو خلقها ويحفظها    = تشددت السموات ) المسيح هو الكلمة  (بكلمة الرب   
. هو خالق المالئكة والبشـر    ) ١:١يو(فالمسيح الكلمة   . شياء بكلمة قدرته  فيها أن حامل كل األ    

 .والكاروبيم من طغمة المالئكة
 )٣:١يو(هذه مثل به كان كل شئ وبغيره لم يكن شئ مما كان = وبروح فيه كل قواتها

ÜíjÜaZ@

جبل صـهيون ومدينـة اهللا الحـي أورشـليم          هنا نرى بولس الرسول يصف الكنيسة بأنها        

فالمالئكة في عيد   ) في نسخة بيروت جاءت محفل    (ربوات المالئكة المعيدين    وفيها  وية  السما
). ١٠:١أف(ونالحظ أن الكنيسة هي بشر ومالئكة، فالمسيح صار رأسـاً لكالهمـا           . أو حفلة 

والرسول يطلب منا أن نخدم اهللا ونرضيه بخوف ورعدة كما تفعل المالئكة، ونحيا في محبة               
 .مالئكة) إبراهيم(أضاف أناس وبها .. 

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

نكون مسـتعدين   ويطلب الرسول منا أن     . للمسيحهنا نرى مالئكة وسالطين وقوات مخضعة       

 .كالمالئكة الذين لهم جناحان يطيرون بهم إشارة لسرعة تلبية األوامر اإللهية= في كل حين
ïØ‹ifiaZ@

 .دمة الخالص للبشروهنا نرى المالئكة تقوم بعمل خ. اهللا يرسل مالك لكرنيليوس



[çi^â<†ã<àÚ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٣٩ 

…çi^â<†ã<àÚ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<

 إجتماع الثالثمائة والثمانية عشر بمدينة نيقية
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٢:٣١،٧( 

 )٢٣-١٤:٢٥مت(

)١:١١١( 

 )٢٣-١٧:٦لو(

 )٥:٥-١٣:٤رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:قداسمزمور إنجيل ال  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-٣:١١بط١(

 )٢٤-١٥:١١أع(

)٧:١٣١+٤:١٨( 

 )١٩-١٣:١٦مت(

ŠbÙåÜaZ@

 .إجتمع الثلثمائة والثمانية عشر بمدينة نيقية حيث وضعوا قانون اإليمان
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

 .مجمع المائتين بأفسس توت١٢
يشفي أمراض ذهب مـع     / راهب زاهد قديس  . ثوسنياحة كرياكوس من أهل كورن     هاتور٣

الـذي  ) المائـة والخمسـين   (األب كيرلس أسقف أورشليم إلى مجمع القسطنطينية        
 .اجتمع على مقدونيوس عدو الروح القدس فناضله وقاومه بالحجة والبرهان

 .تذكار إجتماع المجمع المسكوني بالقسطنطينية أمشير١
عمر ضد هراطقة كانوا يعيدون عيد القيامة في اليـوم          اجتماع مجمع بجزيرة بني      برمهات٣

 .الرابع عشر من نيسان كاليهود وليس يهو األحد
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

وكان هناك عدة إجابـات     ماذا يقول الناس في إبن البشر من هو         السيد المسيح يسأل تالميذه     
المسيح إبن اهللا   وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب بطرس وقال أنت هو           فسألهم السيد المسيح    

وعلـى هـذه    .. إن لحماً ودماً لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السموات           فقال السيد   الحي  

 :ونالحظ اآلتي.. ما تربطه يكون مربوطاً. الصخرة أبنى بيعتي



[çi^â<†ã<àÚ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٤٠ 

المسيح يهتم برأينا نحن فيه، هل عرفناه، هل إختبرناه كإله قدير محـب يحبنـا فنحبـه                  .١
 .ا معه، أم إكتفينا بالمعلومات النظريةوكصديق نحب أن نقضي أوقاتن

إجابة بطرس بأن المسيح هو إبن اهللا الحي، هذه هي إيمان الكنيسة واإليمان الذي تبنـى                 .٢
هـذا اإليمـان هـو      . وهذا هو اإليمان المعلن في قانون اإليمان النيقاوي       . عليه الكنيسة 

 .يمان من هو المسيحومجمع نيقية قرر في قانون اإل. الصخرة التي تبنى عليها الكنيسة
سلطان الحل والربط في الكنيسة وبهذا السلطان تم حرم أريوس لهرطقته التـي رفـض                .٣

 .الرجوع عنها
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

ولكنها هنـا   ). ١٨:١٠رو(كانت هذه نبوة عن تالميذ المسيح       = في كل األرض خرج منطقهم    
وخرج منطقهم لكل العـالم  . يحأيضاً تقال عن أباء مجمع نيقية الذين قرروا ألوهية السيد المس         

 .والعالم كله اآلن يردده. أال وهو قانون اإليمان
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

ألمانة أباء نيقية ودفاعهم عن اإليمان الصحيح وضعت الكنيسة هذا الفصل عن الوزنات وكأن 
 .أدخل إلى فرح سيدك.. كنت أميناً في القليلكل أب منهم سمع 
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

اهللا كافأهم بالفرح على األرض وفي السماء لـدفاعهم عـن           = صديقون بالرب إفرحوا أيها ال  
 .يفتخرون بمن يعطيهم كل هذا الفرح= وإفتخروا بإسمه القدوس. اإليمان

‹Øbi@Þï−gZ@

ولكن ليس  . إفرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فإن أجركم عظيم في السماء         = الفرح جزاء األمانة  
 ..بل طوباكم إذا أبغضكم الناس معنى هذا أنه ال ألم على األرض،

‹Øbi@ŠíààZ@

 .أما أريوس فطلب مجد نفسه في كبرياء= طوبى للرجل الخائف من الرب
 .هؤالء هم الثالثمائة والثمانية عشر= ويهوى وصاياه جداً

ÜíjÜaZ@



[çi^â<†ã<àÚ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٤١ 

وقطعاً هو اإليمان الصحيح وهذا يكون سبب فـرح         ببر اإليمان   كان  الموعد إلبراهيم وذريته    
 .فإذ قد تبررنا باإليمان لنا سالم مع اهللا بربنا يسوع المسيح سالم ويكون سبب
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

ولمـن  ميـراث ال يبلـى وال يتـدنس وال يضـمحل            .. رجاء حي   = هنا نرى نصيب اإليمان   
فالروح سبق وشـهد    يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة      ولكن  .. للمحروسين بقوة اهللا باإليمان   

 .اآلتية بعدهاعلى أالم المسيح واألمجاد 
ïØ‹ifiaZ@

ونرى هنا إنتشار الكنيسة ونموها فـال       . كل من يؤمن بالرب يسوع يحل عليه الروح القدس        
فـآمن  خوف على الكنيسة ألن الروح القدس يمألها ويحميها من الهرطقات لذلك نسمع هنـا               

 .   وإنضم إلى الرب جمع كبير.. جمع كثير ورجعوا إلى الرب



[Ú<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]…çi^â<†ã<à<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٤٢ 

Ú<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]…çi^â<†ã<à<

 تذكار ميخائيل رئيس المالئكة
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:١٤٨،٢( 

 )٥٢-٤٤:١٣مت(

)٤:١٠٣،٣( 

 )١٠-٣:١٥لو(

 )٤:٢-١:١عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٣-١يه(

 )٢٠-١:١٠أع(

)١٧:١٠٢( 

 )٤٣-٢٤:١٣مت(

ŠbÙåÜa: 

 .تذكار ميخائيل رئيس المالئكة
 . بؤونه أيضاً وهو تذكار للمالك ميخائيل١٢وتقرأ هذه القراءات يوم 

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

نرى هنا المالئكة يجمعون من ملكوت اهللا جميع المعاثر وفاعلي اإلثم األشرار ويطرحـونهم              
 .في أتون النار

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

= المقتدرين بقـوتهم  . عمل المالئكة األساسي هو تسبيح اهللا     = يا جميع مالئكته  باركوا الرب   

 .لينفذوا مشيئته= الصانعين قولهاهللا أعطاهم قوة جبارة لماذا؟ 
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .مرة أخرى نسمع أن المالئكة عملهم فرز األبرار من األشرار ليلقوا األشرار في أتون النار
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .هذا هو عمل المالئكة األساسي= ن السمواتسبحوا الرب م
‹Øbi@ŠíààZ@



[Ú<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]…çi^â<†ã<à<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٤٣ 

فإلهنـا  "على صورة اهللا    = خدامه ناراً . فهم ال أجساد بشرية لهم    = الذي صنع مالئكته أرواحاً   
وحيث أن طبيعتهم نارية فهم مملوئين حباً وغيرة فاهللا كما هو نار هو             ). ٩:١٢عب" (نار آكلة 

 .هم فهو الخالق، وقد خلقهم على صورتهواهللا هو صانع) ١٦:٤يو١(أيضاً محبة 
‹Øbi@Þï−gZ@

ليس معنى أننا رأينا المالئكة تلقي األشرار في أتون النار أنهم يكرهوا البشر، بل نجدهم فـي   
لكن اإللقاء في   . يفرحون بخاطئ واحد يتوب   المزمور مملوئين محبة ونجدهم في اإلنجيل هنا        

 .قدوس الذي يكره الخطيةالنار لألشرار هو تنفيذاً ألوامر اهللا ال
ÜíjÜa: 

الصانع مالئكتـه   فاهللا خلق المالئكة بحسب المزمور ويقول عنهم        أفضل من المالئكة    إبن اهللا   

كرسيك يا اهللا إلـى دهـر       أما المزمور يقول عن المسيح اإلبن       . أرواحاً وخدامه لهيب نهار   

ئكـة مخلـوقين واهللا     فالمسيح هو الخالق والمال   . الدهور وقضيب اإلستقامة هو قضيب ملكك     
 .بل هم حملوا كلمة اهللا في العهد القديم. للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا الخالصيرسلهم 

çíÙïÜíqbÙÜa: 

الرسول يوصي بأن نحفظ تعاليم اإليمان وال نتمرد فنكون كالشـيطان السـاقط ونسـمع أن                
 .ميخائيل رئيس المالئكة قاوم إبليس

ïØ‹ifia: 

 . المالئكة للبشر، مع كرنيليوسهنا نرى صورة لخدمة



[çi^â<†ã<àÚ<†Â<‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٤٤ 

…çi^â<†ã<àÚ<†Â<‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس أبامينا العجائبي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣٣:٦٧،٤( 

 )٢٣-١٦:١٠مت(

)١١:٩٦( 

 )١٣-٩:١٣مر(

 )١٤-٣:١٢عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:قداسمزمور إنجيل ال  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٩-١٢:٤بط١(

 )١:٨-٤٤:٧أع(

)١٨:٣٣،١٩( 

 )١٢:١٢-٥٣:١١لو(

ŠbÙåÜaZ@

إستشهاد مارمينا العجائبي الذي كان والياً مكان أبيه، ولما إرتد دقلديانوس ذهب مارمينا للبرية 
آها أما الرؤيا التي ر   . ليتعبد، وبعد رؤيا ذهب ليتألم ويستشهد وظهر من جسده عجائب كثيرة          

فهو قد رأي السماء مفتوحة والشهداء يكللون وسمع صوتاً يقول من تعب على إسم المسـيح                
 .ينال هذه األكاليل

 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية
عذبه دقلديانوس وكان الـرب     / سلك طريق الفضيلة  . شهادة القديس إكليمندس الشهيد    طوبه٢٨

 .لى تعذيبه كثيرون وأخيراً قطعوا رأسهوتو. يقويه ويفضح بقوته األعداء
أباكير كان راهباً ويوحنا كان     . شهادة القديسين أباكير ويوحنا والثالث عذارى وأمهن       أمشير٦

.وإعترف الجميع أمام دقلديانوس بالسيد المسيح وإستشهدوا جميعاً باإلسكندرية. جندياً
لى الرعاة الصغار ويقضي يومه     كان راعياً وكان يوزع خبزه ع     . شهادة سينوسيوس  بؤونه٤

صائماً ويفتقد المرضى والمحبوسين، وظهر له مالك يقول قم وإعترف بإلهك لتنـال             
عذبوه كثيراً وجاء ساحر وأعطاه سماً فصلب القديس عليه فلم يضره           . إكليل الشهادة 

 .فآمن الساحر وقطعوا رأسيهما
 تكريس كنيسة أفا مينا بمريوط بؤونه١٥
 .م أباكير ويوحنا أخيهنقل عظا أبيب٤
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إعترف بالمسيح أمام الوالي فعذبه كثيراً وكان الـرب         . شهادة القديس أباهور الشهيد    أبيب١٢
يعزيه ويشفيه من جراحاته فإندهش الوالي وآمن هو وامرأته وبنوه وأتى الوالي الذي             

 .بعده وقتل الجميع
نة إذ إعترف بالمسـيح وكـان       س١٢عذبه الوالي بشدة وسنه     . شهادة القديس أبانوب   أبيب٢٤

 .مالك الرب يشفيه ويقويه وآمن جند كثيرين بسببه وإستشهد باإلسكندرية
كان إبن الملك نورماريوس وكان هذا القديس ولـي         . شهادة القديس أبالي بن يسطس     مسرى١

وقد تغيب في الرب ولما عاد من الحرب وجد دقلديانوس قد أقـام  . عهد مملكة الروم  
لكنه إختـار النصـيب     . وكان أبالي قادراً على قتله وأخذ المملكة منه       . نعبادة األوثا 

وعـذب  . وتقدم لدقلديانوس وإعترف بالمسيح   . األعظم، المملكة الباقية التي لن تزول     
 .كثيراً وآمن كثيرين بسبب ثباته فأمر الوالي بقطع رأسه

وكان اهللا  . ذبوه كثيراً شهادة القديس أوري الشطانوفي القس وكان يحيا في طهارة وع          مسرى٩
 .وقطعوا رأسه. يجري على يديه آيات كثيرة

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

كل من يعترف بي قدام .. أنتم أفضل من عصافير كثيرة.. ال تخافوا من الذين يقتلون جسدكم 
 .الناس يعترف به إبن اإلنسان

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

ومن جميعها ينجيهم الرب    . هداءاآلالم والعذابات التي رآها الش    = كثيرة هي أحزان الصديقين   

وكان الرب ينقذهم   . كان الرب يشفيهم من آالمهم ولكن حين ينتهي دورهم كان ينقلهم للسماء           
اهللا حفظ عظام مارمينا بـل أرشـد        = يحفظ الرب جميع عظامهم   . وبهذا الشفاء آمن كثيرون   

 .الناس لها ليحملوها بكرامة، بل كانت عظامه تصنع عجائب
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

فالعالم ليس مكان الفـرح والراحـة بـل         . اهللا سبق وأخبرنا باآلالم التي سنواجهها في العالم       
مجامعهم يسلمونكم إلى مجالس وفي     .. أرسلكم كغنم في وسط ذئاب    = الراحة تكون في السماء   
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فهم بثباتهم أمام العـذاب     = تقدموا أمام والة وملوك من أجلي شهادة لهم ولألمم        .. يجلدونكم
 .والذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. شهدون للمسيحكانوا ي

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

كان اهللا يشفي قديسيه وشهدائه    / ظهرت عجائب من جسد مارمينا    = عجيب هو اهللا في قديسيه    
إله إسرائيل هو يعطي    = ولكن وسط هذه اآلالم فاهللا ال يترك شهدائه       . بعد أن يقطعوا أجسادهم   

لـذلك كـان    . ويتهللون أمام اهللا  والصديقون يفرحون   = فرحبل كانوا في    قوة وعزاء لشعبه    
 .الشهداء يذهبون في مواكب فرح يسبحون لساحات االستشهاد

‹Øbi@Þï−gZ@

 .هو نفس كلمات إنجيل العشية
‹Øbi@ŠíààZ@

العيون التي يفتحها اهللا على األمجاد التي تنتظر الصديقين إذا أكملوا           = نور أشرق للصديقين  
وإعترفوا الذي إنفتحت عيناه ورأى األمجاد المعدة يفرح        = للمستقيمين بقلبهم وفرح  . جهادهم

فاآلالم التي نقابلها في الزمان الحاضـر ال تقـاس          . فلنعترف هللا بكم أحسن إلينا    = لذكر قدسه 
 )١٨:٨رو(بالمجد العتيد أن يستعلن فينا 

ÜíjÜaZ@

يست أيام إستشهاد، لكن هناك تجارب      هذه األيام ل  = فأصبروا على التأديب فيكلمكم اهللا كالبنين     
 .وآالم لكل إنسان فلنعتبر كل ألم يقع علينا أنه للتأديب

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

بل كما إشتركتم في أوجاع المسيح إفرحوا لكي       .. يا أحبائي ال تستغربوا من البلوى المحرقة      

سـيحي فـال    ولكن إن كان كم   .. فال يتألم أحدكم كقاتل     .. تفرحوا بإبتهاج في إستعالن مجده    

 .يخجل بل يمجد اهللا بهذا اإلسم
ïØ‹ifiaZ@

نسمع هنا خطاب إسطفانوس وفيه يوبخ اليهود على إضطهادهم لألنبياء ثم لقـتلهم المسـيح،               
والمعنـى أن إذا    . صرخ بصوت عظيم قائالً يا رب ال تحسب عليهم هذه الخطية          وعند رجمه   
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ن كما غفر المسيح لصالبيه هكذا البـد أن  تألمنا فال نتعجب فهذا حدث لألنبياء بل للمسيح ولك       
 .نغفر ونصلي لمن يسئ إلينا
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…çi^â<†ã<àÚ<†Â<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة القديس يوحنا فم الذهب إلى القسطنطينية
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٧:١٣١،١٢،١٣( 

 )١٦:٥-٢٣:٤مت(

)٥:١٠٩،٦،٨( 

 )٢٣-١٧:٦لو(

 )٢٢:٤-١٠:٣تي٢(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٤-١:٥بط١(

 )٣٨-١٧:٢٠أع(

)١٧:٧٢،١٨،٢١( 

 )١٦-١:١٠يو(

ŠbÙåÜa: 

ترهب ووزع ثروة أبيه علـى الفقـراء وصـار بطريركـاً            . نياحة القديس يوحنا فم الذهب    
ة ألنها ظلمت إمراة فقيرة فنفتـه وهـاج الشـعب           منع الملكة من دخول الكنيس    . للقسطنطينية

وبعد وشاية أخرى من أعدائه لدى الملكة     . فأعادته بعد ليلة واحدة ألن زلزلة عظيمة قد حدثت        
 .أمرت بنفيه وطلبت من الجنود أن ال يريحوه في الطريق فساءت صحته وتنيح

 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية
وهي عن شاب كتب تعهـداً      . وبة التي صنعها باسيليوس أسقف قيسارية     تذكار األعج  توت١٣

وبالصالة والصـوم وصـلوات األسـقف       . للشيطان بالخضوع له ليزوجه إبنة سيده     
 .باسيليوس سقط هذا التعهد وسط جمع الكهنة والرهبان

تذكار اآلية العظيمة التي صنعها الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي، فلقد ذهـب              توت٣٠
القديس إلى الملك األريوسي في القسطنطينية طالباً منه أن يرده لكرسيه الذي طرده             

يقتـل  (منه جاورجيوس الذي عينه الملك بطريركـاً علـى اإلسـكندرية أو يقتلـه               
فإغتاظ منه وأراد التخلص منه ووضعه في مركب        . فينال إكليل الشهادة  ) أثناسيوس

في البحر فأحاطت المالئكـة المركـب       صغير بغير خبز وال ماء وال مدبر وتركوه         
 .ووصلت بسالم لإلسكندرية

 )الحادي والخمسون(نياحة أنبا سيماون بابا اإلسكندرية  بابه٣
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قتله الملك األريوسي ألنه كان قد طـرد        . شهادة القديس بولس بطريرك القسطنطينية     بابه٥
 .كل أتباع آريوس

ات اإلسكندرية، إهـتم بإرشـاد الـوثنيين        نياحة القديس أومانيوس السابع من باباو      بابه٩
 .لإليمان

نياحة القديس فيلكس بابا رومية، لحقه ضيق شديد من قيصر روما غير المسـيحي               هاتور٦
فصلى إلى اهللا ليرفع الضيق عن شعبه فمات الملك، لكن جاء بعده دقلديانوس فصلى              

 .هللا أال يريه عذابات للمسيحيين فتنيح
إختاره اهللا صراحة لألسـقفية     . غريغوريوس العجائبي أسقف قيصرية   نياحة القديس    هاتور٢١

 .وصنع عجائب كثيرة
 )رها(نياحة أنبا يؤانس بابا اإلسكندرية األربعين وأنبا بطرس أسقف غزة  كيهك١

أما عن األنبا بطرس فإن الملك طلبه ليعمل معه فزهد في العالم حتى وهو في بالط                
كان يصلي قداساً وإنشغل إثنين من أعيان       . ن رغبته الملك ثم ذهب ورسموه أسقفاً دو     

 .الشعب بالحديث تاركين القداس فأنبه مالك على ذلك ألنه لم ينهرهما
عذبـه ملـك    . نياحة القديس غريغوريوس بطريرك األرمن والشهيد بغير سـفك دم          كيهك١٥

يرسـل  سنة عاله اهللا في أثنائها إذ كان        ١٥األرمن الوثني وطرحه في جب أقام فيها        
وأصاب الملك بعد ذلك مرض، ورأت شقيقة الملـك         . له عجوزاً تعطيه ما يقتات به     

رؤيا سمعت فيها إن لم تصعدوا غريغوريوس من الجب لن يشفى فأصعدوه وعمـد              
 .الجميع ثم تنيح بسالم

رد كثيـرين   . نياحة القديس سلبسطرس بابا رومية وهو الذي عمد قسطنطين الملك          طوبه٧
 .وفي أيامه إنعقد مجمع نيقية. يمان وعمدهممن الهراطقة لإل

جده رأى في رؤيا من يقول له أن الولـد          .نياحة القديس ساويرس بطريرك إنطاكية     أمشير١٤
وقابل ساويرس راهب تنبـأ لـه بأنـه سيصـير           . الذي إلبنك سيثبت األرثوذكسية   

ريركـاً  ثم ترهب وذاع بره ورسموه بط     . بطريركاً على إنطاكية ومعلم األرثوذكسية    
حاول الملك الخلقيدوني أن يجعله     . حضر مجمع أفسس  . فإستضاءت الكنيسة بتعاليمه  
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وصـنع  . يغير إيمانه فرفض فأمر بقتله وهربته الملكة األرثوذكسية فجاء إلى مصر          
 .آيات كثيرة

قاوم اآلريوسيين فنفاه الملك فعاد     . نياحة القديس مالتيوس المعترف بطريرك إنطاكية      أمشير١٨
ومة األريوسيين فنفاه الملك ثانية إلى بلد أبعد فكان يرسل رسائل لشعبه يثبـتهم              لمقا

 وعاد إلنطاكية وحضر مجمع القسطنطينية وتنيح بسالم
شـهد  . تنيح في هذا اليوم فـي منفـاه       . نياحة القديس أوسطاثيوس بطريرك إنطاكية     أمشير٢٧

هذه المؤامرة هـم األسـاقفة      ومن دبر   . إتهموه زوراً بالزنا فنفاه الملك    . مجمع نيقية 
 .ولكن اهللا أظهر حقيقة المؤامرة بعد ذلك. المقطوعون اآلريوسيون

 .تذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم بشنس١٢
كان يهودياً وأرشده اهللا للمسـيحية      . تذكار نقل جسد القديس إبيفانيوس أسقف قبرص       بشنس٢٨

ة نورانية تنزل على راهب تبـرع       عن طريق عمل إعجازي لعالمة الصليب ثم بحل       
وفي هذا اليوم نقـل جسـده       . وإختار المسيحية وترهب ثم صار أسقفاً     . بثوبه لفقير 
 .لقبرص

تذكار اآلية العظيمة التي صنعها اهللا في عهد القديس ثاوفيلس البابا الثالث والعشرين              مسرى١٤
يبصـق عليـه    وذلك بأن أمر يهودي أحد المسيحيين الجاحدين أن يطعن الصليب و          

فسال من الصليب دم وماء وسقط المسيحي الجاحد ميتاً فآمن كثيرون وأخذ اليهودي             
 .من الدم ومسح عيني إبنته المولود عمياء فأبصرت فآمن هو وأسرته وإعتمدوا

 
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

. هو إنجيل الراعي الصالح وكما رأينا تقرأه الكنيسة في تذكارات البطاركة واألساقفة القديسين      
المسيح هو الراعي الصالح الحقيقي وراعي الرعاة وهو يرسل بطاركة وأساقفة لرعاية شعبه             

فهنـاك  . وكما رأينا فهناك بطاركة وأساقفة من كراسي أخرى غير اإلسـكندرية          . كوكالء له 
بطاركة من رومية ومن إنطاكية ومن أرمينيا ومن قبرص ومن القسطنطينية، فالكنيسة هـي              

اإلحتيـاج لـراٍع   ] ٢[لضـعفهم    ] ١[   -:والمؤمنين هم الخراف.  واحدكنيسة واحدة لراعٍ  
هي ال تؤذي أحد وال تهـاجم أحـد           ] ٤[الخراف دائماً تطيع راعيها         ] ٣[يرعاهم ويقودهم     
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تقبل التعليم، فهي حـين تشـرد   ] ٧[لها نفع لآلخرين بصوفها ولبنها          ] ٦[هي وديعة         ] ٥[
كما تميز الخراف صوت راعيها يميز المؤمنين صوت المسيح         ] ٨.   [ويناديها الراعي ترجع  

والراعي المسيح يقود كنيسته والروح القدس يفتح       ). هذا لمن حواسه نقية أي يحيا حياة التوبة       (
 .حواس المؤمنين بأنه يبكتهم ويعينهم على التوبة

 :الفصل هذا في ونالحظ

الذي ينبغي أن يدخل منه أي راع       ) ٣يه(الباب هو اإليمان الصحيح المسلم مرة للقديسين         .١
 .والباب هو المسيح أي أن المسيح أرسل هذا الراعي. أو أي خادم

 .حظيرة الخراف هي الكنيسة .٢
إذاً الموضع اآلخر يعني القفـز علـى        . الحظيرة لها باب واحد   = يطلع من موضع آخر    .٣

حثـاً عـن    هو أتى من نفسه لمنافع مادية وليس ب       . لم يرسل المسيح هذا الشخص    . السور
 .النفوس

المسيح يعرف رعيته واحداً واحداً، وينادي على كل واحد بصفة          = يدعو خرافه بأسمائها   .٤
 .شخصية مشتاقاً لعودته وتوبته ورجوعه من العالم الشرير

 .دعوة المسيح لنخرج من العالم الشرير وأخيراً نترك العالم لمجد السماء= ويخرجها .٥
وهكذا كـل راٍع يرسـله      . لمسيح سبقنا ليعد لنا مكاناً    هنا الراعي يذهب أمام خرافه ألن ا       .٦

 .المسيح يجب أن يكون قدوة نسير وراءه
هم الفريسيين والكهنة الذين أتوا قبل المسيح وكان كل ما يريدونـه        = السراق واللصوص  .٧

. ولم يكونوا كالمسيح يبحثون عن الخـروف الضـال  . ويبحثون عنه هو مكاسبهم المادية  
 .ه المسيح أن يتشبه بالمسيحوعلى كل راٍع يرسل

 .ولم يقل باب الحظيرة إلعالن أنه مهتم بكل نفسباب الخراف المسيح يسمى نفسه  .٨
المسيح أتى ليكون لنا فرح هنـا علـى         = لتكون لهم حياة وليكون لكم أفضل     المسيح أتي    .٩

هو يخرجنـا مـن     . المسيح يعطينا مراعي سماوية   . األرض وسالم ثم أمجاد في السماء     
 .لندخل لهذه المراعي السماويةالعالم 
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لذلك نحتفل في هذا اليوم ببطاركـة ليسـوا مـن كنيسـة             = رعية واحدة لراٍع واحد    .١٠
لـي  اإلسكندرية فالكنيسة كنيسة واحدة، كنيسة تضم اليهود واألمم الذين قال عنهم هنا             

 .ويقصد بهم األممخراف آخر ليست من هذه الحظيرة 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 .يدي اليمين=اهللا يؤيد ويقود ويرشد رعاته وهو قوتهم =أمسكت بيدي اليمين

 .اهللا يهدي ويقود ويعطي المشورة= بمشورتك أهديتني
هكذا يجب أن يكـون البطريـرك واألسـقف         = ألخبر بكل تسابيحك في أبواب إبنة صهيون      

فاألبواب يمر فيها كـل     = أبواب إبنة صهيون  وقوله  . والراعي سبب أن يمجد الناس إسم اهللا      
 .أي يرى كل الناس أعماله وتعاليمه ومحبته فيمجدوا اهللا. اسالن

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

فلما جلس جاء إليه تالميذه     = هنا نرى المسيح الراعي الذي يشفي أمراض شعبه وهو المعلم         

وهنا نسمع الصفات التي ينبغي أن تكون في الراعي وأنه ملح ونور والناس تـرى أعمالـه                 
 .يالحسنة فيمجدوا اآلب السماو

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

هكذا كان يوحنا ذهبي الفم الذي لم يخشى الملكة وحرمها من دخـول             = كهنتك يلبسون العدل  
 .الكنيسة ومن التناول ألنها ظلمت امرأة فقيرة

هنا سليمان يتشفع بأبيه داود المحبـوب مـن اهللا أن           = أبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك     
وحينما يرسل المسـيح    .  رمز للمسيح راعي الرعاة    وداود. يعطي فرحاً لكل من يحيا في بر      

 .رعاة أمناء لشعبه يكونون سبب فرح لرعيتهم
وتعني هنا أن اهللا يرشد رعاته      . هي نبوة عن جسد المسيح نور العالم      = هيأت سراجاً لمسيحي  

سراج الجسد هو = "فيكون لهم عقل مستنير يهدي خطواتهم وإرادة ونية مقدسة تهدي خطواتهم
 . أي اإلرادة والطموح والرغبات"العين

 .في البطريرك أو الراعي المملوء من نعمة اهللا تظهر قداسة اهللا وعمله= وعليه يزهر قدسي
‹Øbi@Þï−gZ@
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فهوذا أجـركم عظـيم فـي       = هي تطويبات لو نفذها الراعي يكون له أجر عظيم في السماء          

 .السماء
‹Øbi@ŠíààZ@

والمسيح أسس كهنوتـاً    . المسيح شفيعنا األبدي  هو  =كاهن إلى األبد على طقس ملكي صادق      
وهذا يعني إنتهاء الكهنوت اليهودي كهنوت      ) كهنوت الخبز والخمر  (على طقس ملكي صادق     

 .الذبائح الدموية
 .أي يعضدك ويقويك= الرب عن يمينك
وفي الضيقات يعزيهم فـال تنحنـي       . الرب يرفع رأس رعاته أمام أعدائهم     =لذلك يرفع رأساً  

 .ن الهمومرؤوسهم م
ÜíjÜaZ@

رسالة بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الراعي، هي درس في كيف يكـون كـل راٍع                

رجل اهللا يكون   .. إثبت على ما تعلمته   .. وإيماني.. إتبعت تعليمي . يرسله المسيح راٍع صالح   

مستعداً ثابتاً في كل عمل صالح إكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقـت مناسـب وغيـر                  

ديماس تركني  = وقد يرتد البعض ويتركوا الكنيسة فعلى الراعي األمين أال يضطرب          .مناسب

ليجازيه الرب  .. إسكندر الحداد   : ولكن من يهاجم ويؤذي الكنيسة مثل     إذ أحب العالم الحاضر     

 .حسب أعماله
çíÙïÜíqbÙÜa: 

 بيـنكم   إرعوا رعية اهللا التي   .. هي رسالة من بطرس للرعاة وبها دروس كثيرة لكل الرعاة         

كونوا متيقظين  .. بل بنشاط ) ربح قبيح بحسب طبعة بيروت    (وال ببخل   . وتعاهدوها ال بالقهر  

 .وإسهروا ألن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه
ïØ‹ifiaZ@

لست أحتسـب   كالم بولس الرسول لألساقفة والرعاة، وهنا بولس الرسول يضع نفسه كمثال            

تى أتمم سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع ألشـهد           نفسي ثمينة عندي في شئ ح     

لترعوا كنيسة الرب التي إقتناهـا      .. إحترزوا إذاً ألنفسكم ولجميع الرعية    . ببشارة نعمة اهللا  
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فضة أو ذهب أو ثوب أحد      ..ليالً ونهاراً لم أفتر عن أن أعلم بدموع كل واحد         .. بدمه بنفسه   

 .لم أشته
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àÚ<áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]…çi^â<†ã<<

 شهادة القديسين قزمان وإخوته ووالدته
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٨-٣:٤( 

 )٣٣-٢٤:١٠مت(

)١:١١٢( 

 )١:٩-٣٤:٨مر(

 )٢٧-١٤:٨رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٧-١١:٢بط١(

 )٢٠-١١:١٩أع(

)١١:٧٥،١٢( 

 )١٩-١٢:٢١لو(

ŠbÙåÜa: 

عذبهم دقلديانوس كثيراً وفي عذابهم كان اهللا يقيمهم        . شهادة القديسين قزمان وإخوته ووالدتهم    
وأظهر اهللا عجائب وآيـات فـي       . ثم إستشهدوا . أصحاء بال أي عالمة على نيران أو خالفه       

 .الكنائس التي أقيمت على إسمهم
 : في األيام التاليةوتقرأ هذه القراءات أيضاً

وكان من وزراء الرومان وكـان أوالً ال        . شهادة القديس أسطاثيوس وامرأته وأوالده     توت٢٧
يعرف اهللا ولكنه كان كثير الرحمة والصدقة ولم يرد اهللا أن يضيع تعبه سدى فأظهر               
له عالمة الصليب وطلب منه أن يتعمد وأنذره بفقر يأتي عليه فتعمد هـو وعائلتـه                

 . هو وعائلته ثم جمعهم الرب وإستشهدوا بعد عذابات كثيرةوتشتت
وقـد تعـين    . شهادة القديس أبادير وإيرائي أخته وهما ولدا واسيليدس وزير إنطاكية          توت٢٨

أبادير مكان أبيه وظهر له السيد المسيح وقال له إذهب إلى مصر مع أختـك لتنـاال                 
بجسديكما ويكفنهما وأعطاه السالم،    إكليل الشهادة وسأرشد إنساناً إسمه صموئيل يهتم        

وحاولت أمهما منعهما لكنهما ذهبا إلى مصر وإعترفـا         . وظهرت هذه الرؤيا ألخته   
بالمسيح فعذبوهما عذاباً شديداً وكان القديس أبادير يصلي أن يقوي السـيد المسـيح              

ة ثم  وأخذ الرب نفسيهما وأراهما أماكن المراتب السامية والمساكن النوراني        . إيمانهما
وإسـتحلفهما أن   . كل هذا والوالي الوثني ال يعرف من هما       .. أعادهما إلى جسديهما  
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فقال أبادير سأقول لك على أن ال ترجع عما نويته وأخبره فإنزعج        . يذكرا له من هما   
 .الوالي جداً لكن أبادير ذكره بوعده وقال له وأنت أيضاً ستموت شهيداً ثم إستشهدا

تزوج باالريانوس شابة مسيحية قادته     . ن باالريانوس وأخيه ثيبورنيوس   شهادة القديسي  هاتور٢٦
ونما في الفضيلة حتى كانت المالئكة تناجيه وتخبره        . لإليمان وهو قاد أخيه لإليمان    

وكان في أيام دقلديانوس يكفن أجساد الشهداء ويدفنهما فعذبه دقلديانوس هو           . بأسرار
ئكة يحملون نفسيهما إلى السـماء فـآمن        وأخوه وعمد إستشهادهما رأي الحاجب مال     

 .وإستشهد هو وزوجة باالريانوس
وجود أعضاء القديسين أباهور وبيسورى وأمبيرة أمهما وكانوا قد إستشهدوا وأظهر            طوبه١٩

 .اهللا أجسادهم وظهر منها عجائب كثيرة
ات شهادة مقرونيوس وتكال وفي السنكسار شهادة الكسندروس الجنـدي بعـد عـذاب             برمهات١

 .شديدة
وفيليمون كان مغنياً ألريـانوس والـي أنصـنا         . شهادة القديسين فيليمون وإبالنيوس    برمهات٧

وأبالنيوس كان مزمراً وإعترفا كالهما بالمسيح أمام الوالي فأمر بضربهما بالسـهام            
 .أما هما فقد أكمال جهادهما وإستشهدا. فأصاب الوالي سهم منهم قلع عينه

ديسين بقطر وداكيوس وإيريني العذراء أيام يوليانوس الكـافر الـذي أراد            شهادة الق  برموده٤
وبلغ إلى مسامع الملك ما فعله القديسين مـن هـدم للبرابـي             . إعادة عبادة األوثان  

 .واألصنام فعذبهم كثيراً ثم إستشهدوا
 .شهادة القديسين يشوع ويوسف وكانا راهبانبرموده١٣
وهما استضافا شخص مرشح لألسقفية ولكـن       .  وأمها صوفية  شهادة القديسة دابامون   بؤونه١٠

في هذه الليلة ظهر له مالك الرب وطلب منه اإلستشهاد فذهب ليستشهد هو ودابامون 
 .معه

تكريس كنيسة القديسين قزمان ودميان وإخوتهما وأمهم وكان قزمان ودميان أطبـاء             بؤونه٢٢
ولما ملـك دقلـديانوس     .  بالبرية ويعالجان المرضى بدون أجر أما إخوتهما فترهبوا      

إستحضرهما وإستحضر إخوتهم وعذبهم وألقاهم في أتون نار وكان ال يلحقهـم أذى             
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وكانت أمهم تشجعهم فإنتهرها الملك فلعنته ولعنت أوثانه فأمر بقطع رأسـها وكفـن              
جسدها بقطر إبن رومانوس وبسبب هذا إستشهد ثم إستشهد قزمان وإخوته وظهر من 

 .ت عديدةكنائسهم آيا
شهادة القديس بضابا أسقف قفط وأنبا أندراوس وأنبا خريستوذللو والقـديس بطلـون            أبيب١٩

 .الطبيب بعد عذابات شديدة
 .شهادة القديس مرقوريوس وأفرام على يد األريوسيون أبيب٣٠
 كانوا من جند الملك داكيوس ولما أثار عبادة       . شهادة الفتيان السبعة الذين من أفسس     مسرى٢٠

األوثان وشي بهم لديه فإختبأوا في مغارة خوفاً من أن يضعفوا وينكروا اإليمان فأمر              
 سنة وكان أحد الجنود مؤمنـاً       ٢٠٠بغلقها عليهم وماتوا وبقيت أجسادهم سليمة بعد        

وعرفوا من قطع النحاس التي معهـم أيضـاً         . فنقش قصتهم ووضعها داخل الكهف    
 .سنة٢٠٠واللوح النحاسي أن لهم 

−g‘a‡ÕÜa@ÞïZ@

اهللا كان يحفظ الشهداء ويشفيهم في أثناء عذاباتهم، وحينما يريد     = شعرة من رؤوسكم ال تسقط    
 .اهللا كانت حياتهم تنتهي

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

حين يسـمح اهللا  وأخرجتنا إلى الراحة  . فالنار ما كانت تؤذي الشهداء    = جزنا في النار والماء   
أدخل إلى بيتك بالمحرقـات     . ى الراحة في فردوس النعيم    بنهاية لعذابات الشهداء كان ينقلهم إل     

 .وهل هناك محرقة أو نذر تفرح قلب اهللا بقدر أن يستشهد أحد على إسمه= وأفيك النذور
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

= السيد سبق وأخبرنا باآلالم التي نواجهها في هذه الحياة ولكنه يطمئننا بعنايته بنا وبالشـهداء              
 .أنتم أفضل من عصافير كثيرة.  محصاة فال تخافوافحتى شعور رؤوسكم جميعها

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

كم من عجائب ظهرت أثناء تعذيب الشـهداء فكـانوا          = إعلموا أن الرب قد جعل باره عجباً      
 .وكم من عجائب ظهرت من أجساد القديسين وكنائسهم. يقومون بال أي أثر للتعذيب
 .ووجوهم تلمع نوراًفكانوا يرون الشهداء = قد إرتسم علينا نور وجهك



[àÚ<áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]…çi^â<†ã<<ÝçéÖ (ياملقراءات األ القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٥٨ 

 .مع كل آالم العذاب كان اهللا يمأل قلوبهم فرحاً= أعطيت سروراً لقلبي
‹Øbi@Þï−gZ@

من . أي يقبل آالم اإلستشهاد   = من يريد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني         

 .فإن إبن البشر أيضاً يستحي به متى جاء في مجد أبيه.. يخزى أن يعترف بي وبكالمي

 

 
‹Øbi@ŠíààZ@

 .الشهداء يسبحون اهللا على الخالص الذي نالوه= سبحوا
ÜíjÜaZ@

إن كنا نتـألم معـه      .. إن كنا أوالداً فنحن ورثة أيضاً     لماذا نحتمل آالم اإلستشهاد والصليب؟      

 .مجد عتيد يستعلن فينا.. لكي نتمجد أيضاً معه
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

فمن هو  . إبتعدوا عن الشهوات الجسدية   = هوائناأمام األمجاد المعدة لنا فلنحتمل أن نصلب أ       
: والحظ قول الرسـول   . مستعبد لشهواته عليه أن ال يخدع نفسه بأنه سيحتمل آالم اإلستشهاد          

وكان هذا عن الملوك الذين يضطهدون      . أي للملوك والرؤساء  = فإخضعوا لكل ترتيب بشرى   
 .المسيحية

@
ïØ‹ifiaZ@

 من الخرق التي على جسدهكان بولس   يصنع عجائب كثيرة حتى 
 .بولس يحتمل صليباً في جسده مع كل كرازته .١
كما حدثت عجائب من الخرق التي على جسد بولس، حدثت عجائب من أجساد قزمـان                .٢

 .ودميان وبقية الشهداء



[çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٥٩ 

…çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<

 تذكار األربعة والعشرين قسيس الغير متجسدين
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٨:٩٦( 

 )٣٠-٢٥:١١مت(

)١:١٣٧( 

 )٨-١:١٢مت(

 )٢:٦-١٧:٥تي١(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٤-١:٥بط١(

 )١٢-٦:١٥أع(

)٧:١٣١،١٢،١٣( 

 )١٧-١:١يو(

ŠbÙåÜa: 

وهم طغمة سمائية عظيمة القدر لهم عروش . متجسدينتذكار األربعة والعشرون قسيساً غير ال
ومع كل عظمتهم يخلعون أكاليلهم ويسجدون      . وأكاليل ومجامر يقدمون منها صلوات القديسين     

 .أمام اهللا
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

أمام عظمة األربعة والعشرين قسيساً تقرأ الكنيسة هذا الفصل عن أزلية المسيح وأن كل شئ               
من ملئه نحن جميعـاً     ثم نسمع أن    . وخالق األربعة والعشرون قسيساً   به كان فهو خالق الكل      

 .فتجسد المسيح صار سبب بركة كبيرة لناأخذنا 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

والعدل أو البر إشارة ألنهم من مجامرهم صـلواتنا         . هذه ألنهم كهنة  = كهنتك يلبسون العدل  
 ضعف إيمان ومن قلوب نجسة لهـا        فصلواتنا كم فيها من   . التي يتم تنقيتها حتى تقدم أمام اهللا      

 .محبة في العالم وشهواته
داود رمز للمسيح فداود هو أبـو المسـيح بالجسـد           = أبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك     

 .وبسبب المسيح نحن أخذنا من ملئه وهذا سبب البهجة
المجد الذي ظهر على األربعة والعشرون قسيساً هو من مجد اهللا الـذي             = عليه يزهر قدسي  

 .إنعكس عليهم



[çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٦٠ 

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

ال أحد يعرف اآلب إالّ اإلبن ومن أراد اإلبن أن          .. أخفيت هذه عن الحكماء وأعلنتها لألطفال     

األربعة والعشرين قسيساً هم الحكماء وهم البسـطاء الـذين يعرفـون اهللا ولهـذا               = يعلن له 
وهـدف  . حدوالبساطة هي أن يكون للشخص هدف وا      . يسجدون له بالرغم من كل عظمتهم     

 .هؤالء هو مجد اهللا فقط
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 )١٤:٥رؤ(إشارة لسجودهم هللا = إسجدوا هللا يا جميع مالئكته
الكنيسة هي صهيون التي تفرح لمن يصلي ألجلهـا فـي السـماء             = سمعت صهيون ففرحت  

 .ويحمل صلواتها هللا
‹Øbi@Þï−gZ@

لهم حمل صلواتنا هللا لكي تصير      وهؤالء األربعة والعشرون قسيساً عم    = أريد رحمة ال ذبيحة   
وهذا عمل رحمة فهم ال يقدمون ذبائح لكنهم بشفاعتهم تكون صلواتنا مقبولة فيرحمنا             . مقبولة
 .اهللا

‹Øbi@ŠíààZ@

أعترف لـك يـا رب علـى        = أعترف لك يا رب من كل قلبي ألنك إستمعت كل كلمات فمي           
 ..سيساًرحمتك وقبولك لصلواتي عن طريق شفاعة األربعة والعشرون ق

 .سأشترك معهم إذ أدركت عظم مراحمك= أمام المالئكة أرتل لك وأسجد
ÜíjÜaZ@

فليسـتحقوا كرامـة    ].. إشارة لألربعة والعشـرون قسيسـاً     ) [أصلها القسوس (أما الشيوخ   

والحـظ قـول    . هم في مجدهم وفي محبتهم وشفاعتهم عنا يستحقون أن نكرمهم         = مضاعفة
 .وهم منهم= ومالئكته المختارينأناشدك أمام اهللا بولس الرسول 
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

والكنيسة تناشد الرعـاة بـأن يهتمـوا بـرعيتهم          .. إرعوا رعية اهللا  .. الرسول يناشد الرعاة  
 .ويصلون عنهم كما يفعل القسوس األربعة والعشرين

ïØ‹ifiaZ@



[çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٦١ 

ر رعـاة   ويـدب . هنا نرى الرعاة األرضيين، فاهللا يدبر لنا أربعة وعشرون قسيساً في السماء           
 :أرضيين

 )حل مشاكل الكنيسة(إجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا األمر  .١
اهللا قادر أن يصنع    يتحدثان بجميع ما صنع اهللا من اآليات والعجائب في األمم بواسطتهم             .٢

 .عجائب مع رعاته األمناء ليرعي كنيسته



[çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٦٢ 

…çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<

 سيفينشهادة القديس مرقوريوس أبي 
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣٤:١٧،٤٠( 

 )١٣-٥:٨مت(

)٣٣:٦٧،٤( 

 )١٢-٤:١٢لو(

 )١٨-١:١٠كو٢(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١١-١:٤بط١(

 )١٢:١٣-٢٥:١٢أع(

)٥:٤٤( 

 )٢٣-٩:١٢مت(

ŠbÙåÜa: 

حينما خرج البربـر    . وكان جندياً شجاعاً ومسيحياً تقياً    . ة القديس مرقوريوس أبي سيفين    شهاد
وظهر مالك لمرقوريوس وقال    . على داكيوس خاف داكيوس فطمأنه مرقوريوس بأنه سيغلب       

السيف الذي أعطاه   ] ٢[سيف الجندية   ] ١[إذا غلبت فأذكر الرب وأعطاه سيفاً فصار له سيفين          
وبعد الحرب طلب منه الملك عبادة األوثان فرفض فعذبوه         . ف القوة اإللهية  له المالك وهو سي   

 .وإستشهد
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

 .شهادة القديس مطرا ومن معه أيام داكيوس فعذبوه لرفضه األوثان وإستشهد بابه٨
 .سيشهادة القديسين مركيانوس ومركوريوس على يد الملك األريو بابه٢٨
شهادة القديس أوساغنيوس الجندي وهو الذي أفهم قسطنطين معنى عالمة الصـليب             طوبه٥

وجاء بعـده يوليـانوس     . فوضعها على أعالم جيشه وغلب فصار قسطنطين مسيحياً       
الجاحد الذي إرتد للوثنية ووشى بعضهم بأوساغنيوس عنده ولما إستحضـره وكـان         

 .يته فعذبه وإستشهدعاماً هاجم اإلمبراطور على وثن١٢٠عمره 
شهادة القديس ميليوس الناسك وكان ناسكاً مجاهداً ضربه ولدا الملك الـوثني حتـى              برموده٢٨

 .مات لشهادته للمسيح وقتال تلميذيه
وأخته صارت زوجة   . كان والده والياً يخاف اهللا    . شهادة أنبا قلته األنصناوي الطبيب     بشنس٢٥



[çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٦٣ 

لمسيحيين كثيراً فأنبه قلته شقيق زوجته فلم يـرد         ألريانا الذي أتي بعد والده وعذب ا      
أريانا قتله إكراماً لزوجته فأرسله لواٍل آخر عذبه وإستشهد وتحـدث مـن جسـده               

وهناك حجر أثري بكنيسته له أثر عظيم في إبعاد العقارب          . عجائب ومعجزات شفاء  
 .حتى يومنا هذا

 .تكريس كنيسة القديس مرقوريوس أبي سيفين  أبيب٢٥
−g‘a‡ÕÜa@ÞïZ@

 .المسيح يشفي صاحب اليد اليابسة واألعمى المجنون األخرس] ١[هذا اإلنجيل نرى فيه 
 .حتى يخرج الحق إلى النصرة.. ال يقصف قصبة مرضوضةالمسيح ] ٢                    [

وهـذا  . اليوم تحتفل الكنيسة بذكرى شهداء شهدوا للحق بقوة أمام أباطرة ولم يهابوا العذابات            
 الشفاء الحقيقي فقد فتح المسيح عيونهم فعرفوا الحق وما عادوا خرساً بل شهدوا للحق وما هو

هو سيف كلمـة    ) كما أعطى المالك سيف لمرقوريوس    (عادت يدهم يابسة بل أمسكوا بسيف       
أما من إختار   حتى يخرج الحق إلى النصرة      = اهللا شهدوا به للحق وإنتصر الحق على الباطل       

يق محبة حياته فأنكر المسيح فهو المجنون األعمـى األخـرس ذو اليـد              طريق األوثان وطر  
والمسيح يريد شفاء طبيعتنا لنختار الحق ونشهد له وهو ال يترك أحد حتىلـو كـان                . اليابسة

 .حتى يخرج الحق إلى النصرةويعطيه قوة قصبة مرضوضة أو فتيلة مدخنة 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

سيح أساساً الذي حمل صليبه كسيف يخرج به الحق         هذه نبوة عن الم   = تقلد سيفك على فخذك   
ولكن هذا فيه تلميح . إلى النصرة والفخذ إشارة لجسد المسيح الذي حارب به الشيطان مصلوباً 

للسيف الذي أعطاه المالك لمرقوريوس، بل لكل كلمة حق شهادة للمسيح خرجت مـن أحـد                
 هي صليب يحملونه في أجسادهم      فكانت آالمهم . القديسين الشهداء دون خوف من ألم أو موت       

 .شركة مع المسيح نصرة للحق
هذه عن المسيح أساساً فهو األبرع جماالً من بني البشر فهو وحـده بـال               = بحسنك وجمالك 

هـا أنـت    . "لكن هذه إشارة للجمال الذي يراه اهللا في تقوى القديسين وقبولهم للصليب           . خطية
 )٦:٧  +٤:٦ + ١:٤،٧ + ١٣:٢،١٤ + ١٥:١نش" (جميلة



[çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٦٤ 

 .فاهللا أعطى قوة للجسد الضعيف واليد الضعيفة للشهداء ليقفوا أمام ملوك= أيها القوي
 . للشهداء ليقفوا أمام ملوك

هذه تقال للشهداء الذين إستلموا سيف الحق من يد المسـيح وقـاوموا             = إستله وإنجح وأملك  
 .ي السماءالملوك ونجحوا في هزيمة إبليس الباطل فإمتلكوا نصيبهم المعد لهم ف

‹Øbi@Þï−gZ@

فسالح إبليس هو أن نحب أنفسنا فننكـر        . ال تخافوا من الذين يقتلون جسدكم     = كلمات تعزية 
والمسيح يقول هذا لنفكر بعقل أننا سنموت إن آجالً أو عـاجالً إذاً لنمـوت دون أن                 . المسيح

 .ننكره فنهلك أبدياً
‹Øbi@ŠíààZ@

م عجائب ويشفي أجسادهم عند تعذيبهم ليفهموا أنه        اهللا يصنع معه  = عجيب هو اهللا في قديسيه    
إله إسرائيل هو يعطـي قـوة وعـزاء         ليس هذا فقط بل     . يصاحبهم فيستمروا شاهدين للحق   

 .يتنعمون بالسرورحتى وسط العذابات وفي الدهر اآلتي يفرحون ويتهللون بل لشعبه 
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 تدخل تحت سقف بيتي لكن قل كلمة فقط         لست مستحقاً أن  قائد مئة بإيمان عظيم يقول للسيد       

ويعلق السيد المسيح على هـذا      ] قائد المئة هو جندي روماني مثل مرقوريوس      [فيبرأ غالمي   
كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقـوب فـي             قائالً  

كان إيمانهم قوياً مثل    فكل الشهداء الذين نحتفل بهم كانوا من األمم وآمنوا و         ملكوت السموات   
 .قائد المئة وهم اآلن في حضن إبراهيم وإسحق ويعقوب

 
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

ليس قتال المعارك الحربية بل قتال ضد الباطل والشهادة للحق وهـذا            =الذي يعلم يدي القتال   
 .معنى أن يعطي المالك سيفاً لمرقوريوس

أي . المسيح لصـاحب اليـد اليابسـة      هذه مثل شفاء السيد     = جعل ساعدي أقواساً من نحاس    
الشفاء صار للطبيعة المتراخية في الشهادة للحق، فصارت طبيعة قوية كأن الـذراع تحـول               
 .لقوس من نحاس، والنحاس يشير للدينونة، فلقد صار المؤمن القوي يدوس الشيطان والخطية
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ـ (كل أعدائي صاروا تحت قـدمي       = عقَلْتَ كل الذين قاموا علّى تحتي      ود الشـيطان   المقص
 ).١٩:١٠لو

ÜíjÜa: 

أسلحة محاربتنا ليست   "إشارة للقوة التي بها نحارب الشيطان والملوك الوثنين يقول الرسول           

 "إن كنا نسلك حسب الجسد ال نحارب حسب الجسد.. جسدية
çíÙïÜíqbÙÜa: 

نحملـه  السالح الذي يجب أن    =فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنّا تسلحوا أنتم أيضاً بهذا المثال          
فإن من تألم بالجسد كـف عـن        = فنهزم عدونا إبليس هو قبول حمل الصليب وإحتمال األلم        

 .الخطية
ïØ‹ifia: 

هنا بولس لم يضربه بسيف وال رمح بـل         . بولس يضرب الساحر عليم بالعمى فيؤمن الوالي      
 .هذا سالح روحي  = هوذا يد الرب تأتي عليك فتكون أعمى ال تبصر الشمس إلى حين           بكلمة  

 .واهللا قد يستعمل هذه األسلحة واألعاجيب حتى تقود غير المؤمنين كهذا الوالي
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…çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة يعقوب المقطع الفارسي وتكريس بيعة ماربقطر
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:٤٥،٧( 

 )٢٢-١٦:١مر(

)١:١٤٥،٤( 

 )٢٢-١٨:٤مت(

 )١٩-١:١غل(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-١:١يع(

 )٢١-١٣:١٥أع(

)٥:٧٧،٥:١٣٤( 

 )٤٥-٣٥:١٠مر(

ŠbÙåÜaZ@

شهادة يعقوب المقطع الفارسي، وهو جندي من فارس، أمال الملك قلبه إذ قربه منه فبدأ ينكر                
ه بالتبرؤ منه، فخاف أن يتبرأ منه المسيح، وأعلن إيمانه فعـذبوه            المسيح، فهددته أمه وأخوات   
وبالرغم من تقطيع أعضاءه كان يسبح وظهر له المسيح يقويـه           . وقطعوا أعضاءه ثم إستشهد   

 .وأنقذ اهللا جسده إذ ظهرت منه عجائب
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

شاب تقي رد بعلمه وتقواه الكثيرين لإليمـان        . يكيشهادة القديس ديمتريوس التسالون    بابه٢٩
وكان عند الملك رجل مصارع ضخم يفتخر       . وشوا به عند الملك الوثني فإستحضره     

الملك بقوته وتقدم رجل مسيحي وطلب من ديمتريوس أن يصلي لـه فصـلى لـه                
ورشمه بعالمة الصليب فهزم الرجل القوى فغضب الملك أن رجله القوي هزم وسأل             

أخبروه عما فعله ديمتريوس فعذبه جداً ثم إستشهد وبنوا له كنيسة عظيمة في             كيف ف 
وفي يوم عيده يسـيل الـدهن مـن         . يسيل من قبره دهن طيب فيه شفاء      . تسالونيكي

 .األعمدة والحوائط
ظهور رأس لنجينوس الجندي الذي طعن جنب المخلص بالحربة وهو على الصليب             هاتور٥

ذان خرجا من جنب المخلص وتعجب من الظلمـة التـي           وتعجب من الدم والماء الل    
وأرسـل اهللا لـه     . وتحقق من ختم القبر ثم من قيامة المخلص والقبر مختوم         . حدثت
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وأمر طيباريوس قيصر بقطع رقبته وأتوا برأسـه        . بطرس وشرح له كل شئ فآمن     
 هو ذهب للقبادوق يبشر وإستشهد هناك،     . لبيالطس البنطي فأظهرها لليهود ليرضيهم    

وأتوا برأسه لبيالطس في أورشليم ودفنوا الرأس في بعض األكوام خارج أورشـليم             
وكان هناك امرأة آمنت على يديه في القبادوق وأصابها العمي وذهـب بهـا ابنهـا                
ألورشليم لتتبرك باألماكن المقدسة ومات إبنها في أورشليم فبكت وإحتـارت كيـف             

ان رأسه وبحثت عنها ووجدتها فخرج      ترجع، فظهر لها القديس في حلم وأرشدها لمك       
 .منها نور وشفاها ودفنت الرأس مع جسد إبنها

 تذكار شهادة القديس هرواج وحنانيا وخوزي كيهك١٦
ال تعـد ترينـي     "ترك مسيحه فأنبته أخته قائلة      . شهادة ديسقوروس في زمان العرب     برمهات٦

اء مـراً وصـلى     فبكي بك " وجهك، كنت أشتهي أن يأتيني خبر موتك وأنت مسيحي        
بحرارة فهددوه بالحرق إن لم يترك المسيحية فـرفض فضـربوه بشـدة وطعنـوه               

 .بالسكاكين ثم ألقوه ليستشهد في النار
 ) هاتور من قراءات اليوم٥راجع (شهادة القديس لنجينوس  أبيب٢٣
أخذ يد الصنم أبلون وكانت من ذهب خالص وقطعهـا قطعـاً            . شهادة القديس مطرا  مسرى١٠

ا على الفقراء فعذبوه وطرحوه في النار فأنقذه مالك الرب فقطعوا يديه ورجليه وزعه
 .وأخذ أعمى من دمه ووضع على عينيه فإنفتحت فقطعوا رأسه. وصلبوه

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 .تكريماً إلسم يعقوب المقطع تجد أن كل قراءات اليوم تشتمل على إسم يعقوب
وحنا إبنا زبدي أن يجلسا عن يمين ويسار الرب         في إنجيل القداس نسمع قصة طلب يعقوب وي       

ورد السيد عليهما أنهما سيصطبغان بالصـبغة التـي         . ظناً منهما أنه سيكون له ملك عالمي      
ونسمع عن تذمر التالميذ ظناً أن الرب أعطى ميزة ليعقوب ويوحنا أكثـر             . يصطبغ بها هو  

 :فدية عن كثيرين ونالحظوعلمهم السيد درساً أنه أتى ليخِْدم وليبذل نفسه . منهم
. بل بحسب من أعد لهم منـذ األزل       . المسيح ال يعطي المجد بحسب الطلب والمحسوبية       .١

" الذين سبق فعرفهم سـبق فعيـنهم      "واهللا بسابق علمه يعلم من يستحق المجد بحسب تعبه          
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رد السـيد  . إذاً هو يعلم ويعطي وليس ألننا نسأل، وعلمه يسبق حتى أعمالنا ). ٢٩:٨رو(
أي ال تكرموها فقط ألنها أمي بل ألنها تصنع .. ب هنا تماماً كما قال من أمي وإخوتيالر

 .إرادة أبي
سقطة التالميذ هنا أنهم تذمروا على يعقوب ويوحنا ظناً أن المسيح أعطاهم وعوداً بمجد               .٢

وهذا فهم خاطئ راجع    ). ٢١يو(وهكذا صنعوا مع يوحنا وقالوا لن يموت        . أرضي عظيم 
وحتى اآلن نقول لماذا أعطى فـالن       . ئ أن المسيح يحب فالن أكثر من فالن       لظننا الخاط 

 .فالمسيح يحبني حتى لو سمح لي بحمل صليب. أكثر مني مع أنني أستحق أكثر
 .المسيح يطلب أن ال نفكر في المكافأة بل نضع في قلبنا فقط أن نتشبه به ونخدم .٣
رك المراكز الدنيوية وبذل نفسه حباً      القديس يعقوب المقطع عمل ما قاله المسيح هنا فهو ت          .٤

 .في المسيح
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

ولكن المعنى أن   . ذكر إسم يعقوب تكريماً للشهيد يعقوب المقطع      = إذ أقام الشهادة في يعقوب    
الناموس هو شريعة اهللا وهذه = ووضع الناموس في إسـرائيل  . الشهيد شهد للمسيح حتى الدم    

 )١٠:٨عب+٣٣:٣١إر(أذهانهم لمن أحب اهللا مكتوبة على قلوبهم و
يعقوب المقطع بعد إنكاره للمسيح علم من هو وعـاد          = ألني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو       

 .إليمانه
‹Øbiì@óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 :نجد فيهما دعوة الرب ليعقوب إبن زبدي ليصير صياد للناس
 .ذكر إسم يعقوب لتكريم يعقوب .١
 .صار صياداً للناسيعقوب المقطع بأالمه وثباته على اإليمان  .٢
اهللا دعاه للعودة لإليمان وقد عاد وتبع المسيح وإستشهد كما تبع يعقوب إبن زبدي المسيح                .٣

 )١:١٢،٢أع(وشهد له وكرز بإسمه وإستشهد بيد هيرودس 
óï“ÉÜa@ŠíààZ@
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وكـان  . المسيح ظهر ليعقوب يقويه في عذاباتـه      = معيننا في شدائدنا  .. قوتنا.. إلهنا ملجأنا 
 .لشهداءيقوي كل ا

‹Øbi@ŠíààZ@

 .مزمور تسبيح كما كان يعقوب يسبح الرب وسط آالمه
فيسـبح أوالد اهللا وسـط      . واهللا يعزي ويقـوي   ) مزمور العشية (هناك شدائد تواجه أوالد اهللا      

فهذا التسبيح هو الذي يجذب غير المـؤمنين        . وهذا التسبيح هو أكثر ما يبهج قلب اهللا       . آالمهم
 )إنجيلي عشية وباكر( ناس لإليمان فيصيروا صيادي

ÜíjÜaZ@

إن كان أحـد    .. أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم       = دعوة للثبات على اإليمان   

فلو كنت بعد أطلب    = وإشارة إلرتداد يعقوب وعودته   .. يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروماً     

فلنثبت على اإليمان الذي    مته  دعانا بنع وألن المسيح   .  أن أرضي الناس لم أكن عبداً للمسيح      
 .دعانا إليه

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

فاهللا يكلمنا بالتجـارب فلنصـبر   = طوبى للرجل الذي يصبر.. وأما الصبر فليكن له عمل تام     
 )مزمور باكر(فاآلالم تنقي وبالصبر نكمل فنرى اهللا ومن يراه يسبح 

ïØ‹ifiaZ@

= قد األمم ليأخذ منهم شعباً على إسـمه       أن اهللا إفت  يقول  ) لتكريم إسم يعقوب المقطع   (يعقوب  

فلنثبت على اإليمـان الـذي      دعانا بنعمته   وهذا يتفق مع قول بولس      . هذه دعوة من اهللا لألمم    
 .اهللا سيعيد اليهود لإليمان في نهاية األيام= وإبني أيضاً خيمة داود الساقطة. دعانا إليه اهللا
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…çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 يس صرابامون أسقف نيقياشهادة القد
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٤:٨٨،١٥( 

 )٤٢-٣٤:١٠مت(

)٧:١٣١،١٢،١٣( 

 )٢٣-١٧:٦لو(

 )١٣:٨-١٨:٧عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٥-١يو٣(

 )٥:١٦-٣٦:١٥أع(

)٥:٩٨،٦( 

 )٣٣-٢٠:١٦يو(

ŠbÙåÜa: 

. ولد بأورشليم يهودياً وإشتهى أن يصـير مسـيحياً  . شهادة القديس صرابامون أسقف نيقيوس    
ظهر له مالك الرب وأمره أن يمضي إلى أسقف أورشليم الذي علمه لكن خـاف أن يعمـده                  

. وظهرت له العذراء وأرشدته للذهاب إلى مصر وعمـده البابـا السـكندري            . بسبب اليهود 
في السجن قابل البابا بطـرس      . ه أسقفاً على نيقيوس وقاوم البدع والهرطقات وعذبوه       ورسمو

 .خاتم الشهداء وجماعة من الكهنة ووجدوا وجهه كمالك وقطعوا رأسه
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

 أن  مع بداية عذابات دقلديانوس إشتهى هذا القـديس       . شهادة القديس بيسوره األسقف    توت٩
يستشهد فجمع شعبه وأخبرهم فحاولوا منعه فأصر وذهب وإعترف بالمسيح هو ومعه 

 . أساقفة آخرين فعذبوهم بشدة ثم قطعوا رؤوسهم٣
 .ضربوا عنقه بعد عذابات شديدة. شهادة القديس ديونيسيوس أسقف كورنثوس بابه٢٣
لألوثان وكانا يعلمان   رفضوا السجود   . شهادة القديسين يوحنا ويعقوب أسقفي الفرس      هاتور٤

 .الشعب ويثبتانه، وطرحهما الملك في النار
لكن حين قاوم   . هو لم يستشهد حتى الدم    . نياحة القديس مرتينوس أسقف مدينة تراكي      هاتور١٤

 .وله معجزات عجيبة. األريوسيون ضربوه وطاردوه
بطرس أسـقفاً   ورسمه القديس   .نياحة القديس كرنيليوس الذي عمده بطرس الرسول هاتور٢٣
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 .وبشر فيها بالمسيح وصنع معجزات فآمن الناس بالمسيح. على مدينة قيصرية
 سنة لما إظهره من العلـم       ١٩رسموه قساً وعمره    . نياحة أنبا نيقوالوس أسقف ميرا     كيهك١٠

سمع وهو أسقف أن أحد األباء له       . الغزير والتقوى وأعطاه اهللا موهبة شفاء المرضى      
. جز عن تزويجهن فأراد أن يضعهم في أحد بيـوت الـدعارة           ثالث بنات وأفلس وع   

فذهب األسقف ليالً وألقى من نافذة بيت الرجل كيس به مال وفـرح الرجـل وزوج                
وسهر الرجل ليعرف مـن     . ثم كرر هذا ثانية فزوج الرجل إبنته الثانية       . إبنته األولى 

زوج اإلبنـة الثالثـة     يلقي له بالمال فعرف حينما أتى األسقف ليلقي بالكيس الثالث لي          
والقديس نيقوالوس هو الشخصية الحقيقية لبابا نويل أو سانتا كلـوز الـذي يتـرك               (

وكان يطرد الشياطين ويبارك في الخبز القليل فيشبع ) الهدايا لألطفال ليلة عيد الميالد    
وإختاره اهللا لألسقفية بـرؤى لـرئيس       . منه كثيرون ويفضل عنه أكثر مما كان أوالً       

. وعذبه دقلديانوس كثيراً وجاء قسطنطين وأطلق سـراحه       .  وله هو شخصياً   األساقفة
 .وكان من أباء مجمع نيقية

تصدق بأموال أبيه على الفقراء     . نياحة القديس يوحنا أسقف البرلس جامع السنكسار       كيهك١٩
ترهب وعاش زاهداً فحسدوه الشياطين وضربوه وقواه السـيد         / وكان يخدمهم بنفسه  

كان وهو يصلي القـداس     . ولما صار أسقفاً قاوم البدع والهرطقات     . مالمسيح فهزمه 
أرسل له اهللا   . يصير لون جسمه أحمر ويصب عرقاً ألنه كان يشاهد القوات السمائية          

 .القديسان أنطونيوس ومقاريوس يخبرانه بإنتقاله من هذا العالم
أرسل يستدعيه إذ عرف أنه     لما سمع به دقلديانوس     . شهادة القديس أنبا بساده األسقف     كيهك٢٧

يعطل عبادة األوثان وأرسله ألريانا الذي رأى وجهه منيراً فعطف عليه وحـاول أن              
 .يستميله ليترك المسيح فرفض وعذبه وإستشهد

كان راهباً زاهداً وكان يخبر الناس بالشئ قبل        . نياحة القديس يعقوب أسقف نصيبين     طوبه١٨
 .ء مجمع نيقيةحدوثه ويعمل المعجزات وكان أحد أبا

وأقامه بولس أسقفاً على أفسس سـنة       .شهادة تيموثاوس الرسول تلميذ بولس الرسول طوبه٢٣
م وبشر كثيراً وداوم على تبكيت اليهود فتجمعوا عليه وظلوا يضربوه بالعصـى             ٥٣



[çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ… (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٧٢ 

 .حتى مات
وسـيوس  نياحة القديس ماروتا أسقف ميافرقين، رجالً عالماً فاضالً أرسله الملك تاؤد           أمشير٢٢

وشفى إبنة الملك المجنونة فأكرمـه الملـك        . لملك الفرس لمفاوضته في عمل هدنة     
 .ونجح في ما أرسله فيه

كان راهبـاً زاهـداً أعطـاه اهللا موهبـة صـنع            . نياحة القديس أغابيطوس األسقف    أمشير٢٤
شفى غالم قسـطنطين مـن روح       . جنده الوالي جندياً فإستمر في زهده     . المعجزات

ورسموه أسقفاً واستمر فـي صـنع       . فأطلق سراحه ليعود لمكان نسكه    نجس أصابه   
 .المعجزات

إستدعاه الوالي الوثني، وقبل أن يذهب إليه دخل إلى . شهادة القديس مكراوي األسقف برمهات٢
وعذبه الوالي وصب جير مذاب فـي       . المذبح وصلى وطلب أن يحفظ الرب كنيسته      

وكان اهللا ينقذه من كل ما يعملونه       . ي سجنه خل في حلقه وأنقذه اهللا وصنع عجائب ف       
وبعد قطع رأسه أرسلوه في مركب وقفت أمام بلدة أشمون وصوت           . فيه من عذابات  

 )هذا هو الموضع الذي سر الرب أن يوضع جسدي فيه(خرج من جسده 
نياحة القديس األنبا صرابامون قمص دير أبو يحنس، وهذا عاش في زهـد شـديد                برمهات٥

 .ك قائالً تقرب من األسرار وبعد ثالثة أيام آتي وأخذكوظهر له مال
برمها١٧

 ت
 .نياحة اليعازر حبيب الرب

هـو أرسـل    . شهادة القديس سمعان األرمني أسقف بالد فارس ومائة وخمسين معه         برموده١٩
للملك الفارسي رسالة ألنه يضطهد المسيحيين بشدة فغضب الملك وألقاه في السـجن             

 .بشر من في السجن فآمنوا فقطع رؤوسهم جميعاًمقيداً بالسالسل ف
ومرض وهو أسقف وطلب    .نياحة القديس بفنوتيوس األسقف وكان راهباً ناسكاً بشدة بشنس١١

الشفاء فقال له الرب، أنت اآلن لك من يخدمك وتجد ما تتداوى به، وهذا مـا كـان                  
 .متوفراً في البرية

.  ولقد استشهد يسطس بيد والي أنصنا      .وشهادة القديسة ثاؤكليا زوجة القديس يسطس     
وحاول معها والي صالحجر أن تبخر لألوثان فرفضت فقطع جسمها وشفاها الـرب             
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 .فآمن بسبب هذا كثيرون وإستشهد الجميع
وأرشده اهللا للمسيحية بمعجـزة     . كان يهودياً . نياحة القديس إبيفانيوس أسقف قبرص     بشنس١٧

 ثم رأى راهباً يتبرع لفقير بثوبه ورأي حلة رأى فيها عمل عالمة الصليب اإلعجازي
بيضاء ونزلت من السماء على الراهب مكان الثوب فتعجب وطلب من الراهـب أن              
يرشده لدينه فآمن وإعتمد وترهب ثم إختاره اهللا لألسقفية على قبرص وكان يصـنع              

 .معجزات
تبـادل  . اوات اإلسكندرية نياحة القديس البابا يؤانس الثاني البطريرك الثالثين من باب         بشنس٢٧

مع القديس ساويرس بطريرك إنطاكية رسائل إيمانية تفيد وحدة اإليمان بطبيعة السيد            
 .المسيح الواحدة

عذبه الوالي الوثني لمدة سنة ولما لم ينـثن عـن           / شهادة القديس الالديوس األسقف    بؤونه٢
 قطع رقاب الجميععزمه الصادق ألقوه في حفرة نار فلم يمسه أذى فآمن جمع كثير ف

شهادة أباكير ويوحنا من دمنهور وكان أباكير له أخ إسمه فيلبس وكان فيلبس قد إتفق  بؤونه١٤
فذهب الجميـع للـوالي الـوثني       . مع قسين إسمهما يوحنا وأبطلماوس أن يستشهدوا      

 .فعذبهم وإستشهدوا
 .انوسعذب واستشهد أيام دقلدي/ شهادة القديس تادرس أسقف الخمس مدن أبيب١٠
وإنتظرتـه امـرأة    . كان ال ينظر إلى امـرأة     . نياحة القديس بيسنتاؤوس أسقف فقط     أبيب١٣

مريضة ليصلي لها فأسرع في خطاه فأخذت من التراب الذي سار عليه ووضـعته              
لما أعلمـه اهللا بنياحتـه      . كان ينظر المالئكة ترفرف وهو يقدس     . على نفسها فشفيت  
 . جسده عجائب ومعجزات شفاءوأظهر اهللا من. وعظ شعبه وعلمهم

قاسى مع البابا ميخائيل شـدائد عظيمـة        . نياحة األب القديس مويسيس أسقف أوسيم     مسرى١١
 .وصنع اهللا على يديه آيات وعجائب وكان يتنبأ باألمور قبل وقوعها

والدا القديس  . والد القديس من نسل صادوق الكاهن     .نياحة أنبا تكالهيمانوت الحبشيمسرى٢٤
حدثت مجاعة في الحبشة    . ا ال ينجبان ثم ظهر مالك الرب يبشرهما بمولد القديس         كان

ولما كان والدا القديس معتادان على عمل تذكار المـالك          . وتكال عمره سنة ونصف   
ولم يكن لديهما شئ بسبب المجاعة بكت أم الطفل، فمسح الطفل دموعهـا             .ميخائيل
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بق الدقيق، ووضع يده عليـه فصـار        بيديه الصغيرتين وأشار لها أن تدخله حيث ط       
فقدمت له قدورا السمن والزيت الفارغة إذ علمت أن الرب          . قفة١٢الدقيق كثيراً مأل    

 .وقد شرفه اهللا بعمل آيات كثيرة في حياته وبعد مماته. معه، فإمتألت القدور
وكان عابـداً ناسـكاً     ) سوريا(واليوم أيضاً ذكرى نياحة القديس توما أسقف مرعش         

وفي أيام دقلديانوس بدأ الوالي بهذا القديس، وبدأ في تعذيبه وطرحه           . وه أسقفاً ورسم
في سجن مهجور ومن حين آلخر يأمر بقطع أحد أعضائه، فقطعوا أوالً أذنيه وأنفه               

وكانت امرأة مؤمنة تأتي    . سنة٢٢وشفتيه ورجليه وخلعوا أسنانه ثم تركوه في سجنه         
وكـان  .  قسطنطين فأرشدت المرأة الناس لمكانه     إلى أن أتي  . لتلقي إليه بعض الطعام   
 .من أباء مجمع نيقية

 .شهادة أنبا يعقوب أسقف مصر نسئ٥
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

ولكن . أنتم ستبكون والعالم يفرحالسيد المسيح لم يخدعنا ويعطينا وعود براحة في العالم، بل 
. مأل المسيح حياته فرحـاً فمن يقبل أن يتألم ويحزن ألجل المسيح، ي  = حزنكم يتحول إلى فرح   

كما يحدث لي ولك حينما نقع في تجربة فإننا         = المرأة وهي تلد تحزن ألن ساعتها قد جاءت       
كل تجربة يسمح بها اهللا هي      =  إذا ولدت اإلبن ال تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح         ولكن. نحزن

من التجربة وهذا يعطـي     للتنقية التي يشار لها هنا بأنها والدة إنسان جديد هو أنا حين أستفيد              
وينتهي اإلنجيل  . فاإلنسان الجديد من سماته الفرح، أما اإلنسان العتيق فمن سماته الكآبة          . فرح

 .والرب غلب لحسابنا. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالمبقول الرب 
زع أحد فرحكم مـنكم     سأراكم أيضاً فتفرحون وال ين    = كل تجربة يسمح بها السيد تقود للفرح      

والفرح الذي يعطيه العالم سريعاً ما يزول مع أول ضيقة          . وهذا سر فرح الشهداء أثناء آالمهم     
 .وهذا عكس الفرح الذي يعطيه اهللا فهذا ال يزول مع أي ضيقة

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

موسـى وهـارون فـي      نالحظ أن معظم قديسي هذا اليوم كانوا أساقفة لذلك يقول المزمور            

هم كانوا يصلون وسط ضيقاتهم والـرب كـان         = صموئيل في الذين يدعون بإسمه    . الكهنة
لكن هل كانت طلبة هؤالء الشهداء أن ينقـذهم اهللا مـن            . وهو كان يستجيب لهم   = يستجيب
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واهللا إستجاب لهم . العذاب؟ ال بل كانوا يصلون لشعبهم أن يحفظهم اهللا ويرفع عنهم اإلضطهاد
الروح القدس كان يرشدهم في كـل       = عامود الغمام كان يكلمهم   ب. ورفع اإلضطهاد عن الناس   

 .خطوة
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

أي ال تنتظروا راحة وأمجاد علـى      = بل سيفاً .. ال تظنوا إني جئت أللقي سالماً على األرض       
ومن أضاع نفسه مـن     . ومن ال يحمل صليبه ويتبعني فال يستحقني      . األرض، بل إضطهاد  

 األباء عاشوا في زهد وضيق وتقشف ووقع عليهم إضـطهاد         نجد معظم هؤالء  = أجلي يجدها 
 .ولكن أين هم اآلن؟ من يضيع نفسه ألجل المسيح فهو في طريق السماء طريق المجد

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .اهللا إختارهم كما إختار شهيد هذا اليوم لإليمان أوالً ثم لألسقفية= رفعت مختاراً من شعبي
 .ود وإختاره من وسط إخوته هكذا وجد هؤالءكما وجد اهللا دا= وجدت داود عبدي

ليصيروا أساقفة أعطاهم مواهب الروح ليقودوا الشعب وهـذا معنـى     = مسحته بدهن مقدس  
 "بعامود الغمام كان يكلمهم"مزمور القداس 
 .معظمهم كان لهم مواهب شفاء وصنع عجائب=ألن يدي تعضده

‹Øbi@Þï−gZ@

 .يتكلم عن تطويب هؤالء وأجرهم السماوي
‹Øbi@ŠíààZ@

 .فمعظمهم أساقفة كما كان قديس هذا اليوم صرابامون= كهنتك يلبسون العدل
 )إنجيل القداس(اهللا يعطي أوالده أن يفرحوا =أبرارك يبتهجون

 .من أجل المسيح إبن داود= من أجل داود عبدك
خـاذ  عينهم البسيطة التي إختارت مجد المسيح أعطتهم الحكمة في إت         = هيأت سراجاً لمسيحي  

 وعليه يزهر قدسي= القرار الصحيح وصار جسدهم نيراً وظهر عليهم قداسة اهللا
ÜíjÜaZ@

وهـذا الكهنـوت   . ألن معظمهم أساقفة نسمع هنا عن الكهنوت الذي على طقس ملكي صادق          
والهدف من كهنوت ملكـي     . الناموس لم يكمل شيئاً   الذي على طقس ملكي صادق كان ألن        
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وهذه الخدمة في كهنوت ملكي صادق هي خدمة أفضل بمقدار ما           . يقيم إبناً مكمالً  صادق أن   
هنـا نـرى    =فبقوله جديداً جعل األول عتيقـاً     . عهد جديد هو  وسيط لعهد أفضل    أن المسيح   

 .أفضلية العهد الجديد عن العهد القديم
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

 من الكنيسة   هو دعوة لألساقفة أن يتشبهوا بغايس في بره وسلوكه بالحق واألمانة وهي شهادة            
 .أن هؤالء   األساقفة الذين نحتفل بهم هم هكذا في برهم وسلوكهم وأمانتهم

ïØ‹ifiaZ@

وإذ كانا يطوفان في المدن كانا يشترعان لهم ناموساً بأن يحفظوا األوامر التي قررها 

فكانت الكنائس تتشدد في اإليمان وتزداد في العدد كل . الرسل والقسوس الذين بأورشليم

 .تكون كنائسهم قوية) الكاثوليكون(فحين يكون األساقفة مثل غايس = يوم
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…çi^â<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة أنبا بطرس بابا اإلسكندرية
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٨:٨٨،٢١( 

 )٢٧-١٨:٩لو(
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ŠbÙåÜaZ@

ولم يكن أبواه يرزقان بولد فصـلت أمـه         . شهادة أنبا بطرس بابا اإلسكندرية وخاتم الشهداء      
سلموه في سـن    . ا بأنها ستلد ولداً   وبكت وظهر لها في حلم القديسين بطرس وبولس يبشرانه        

وصار قساً  بارعاً في الوعظ وأوصى البابا بأن يخلفه بطرس وقـاوم             . سبع سنين للبطريرك  
وشى بعضهم لدى الملك مكسيميانوس الوثني بأن البابا بطرس يحرض الشـعب أال             . آريوس

روا أغلب الـبالد    فتك جنود اإلمبراطور بالشعب ودم    . يعبدوا اآللهة الوثنية فأمر بقطع رأسه     
وقبضوا على البطريرك وسجنوه ولمـا علـم        ) ٨٤٠,٠٠٠(المصرية ونهبوا األموال وقتلوا     

وإستغاث آريوس بالكهنة ليطلبوا الحل له ولكنه رأي في         . الشعب تجمهروا على باب السجن    
وإستدعى البابا قائـد    . حلم السيد المسيح ممزق الثوب وقال له السيد المسيح آريوس فعل ذلك           

لـيكن بـدمي    "الملك وأشار عليه أن ينقب السجن في الجهة الخالية من المسيحيين وصـلى              
فأتاه صوت من السماء أمـين ثـم تـرك    " إنقضاء عبادة األوثان وختام سفك دماء المسيحيين  

وأجلسوا جسده على كرسي مارمرقس الذي كان يرفض أن يجلس عليه           . السياف يقطع رأسه  
 .في حياته

 :ءات أيضاً في األيام التاليةوتقرأ هذه القرا
لقى شـدائد كثيـرة     . نياحة القديس أغاثو التاسع والثالثين من باباوات اإلسكندرية بابه١٦

ليحافظ على اإليمان وكان يطلب منه جزية باهظة، بل ُأصدر أمراً بـأن أي مـن    
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وجد البطريرك في الطريق فليقتله فحبس البطريرك نفسه في قاليته إلى أن أهلك             
 . الوالياهللا

نياحة األب الجليل القديس ثاوفيلس الثالث والعشرين من باباوات اإلسكندرية كان            بابه١٨
والبابا كيرلس عمود الدين هو إبن أختـه وكـان          . تلميذاً للبابا أثناسيوس الرسولي   

 .بطريركاً عالماً
 تبادل مـع    نياحة القديس بطرس الثالث السابع والعشرين من باباوات اإلسكندرية         هاتور٢

البابا أكاكيوس بطريرك القسطنطينية رسائل تدل على اإليمان الواحـد المشـترك            
ولقد قاسى شدائد كثيرة من المخالفين في الدين وفي العقيـدة           . حول طبيعة المسيح  
 .وكان دائم على تعليم الرعية. ونفى من كرسيه مرة

عذبه داكيوس ثـم    . معلماً لشعبه كان صالحاً   . شهادة القديس فابيانوس بابا رومية     أمشير١١
 .قتله ألنه كان يعلم بعدم عبادة األوثان

جـاء بعـد أثناسـيوس      . نياحة القديس بطرس بابا اإلسكندرية الحادي والعشرين       أمشير٢٠
 .الرسولي ولقد قاسى شدائد كثيرة من أتباع آريوس الذين حاولوا قتله مراراً

كان بطريركاً  . الخمسون من باباوات اإلسكندرية   نياحة األب القديس قزما الثامن و      برمهات٣
ودبر له راهب   . ولقد أرسل مطراناً للحبشة     . باراً رحيماً يوزع كثيراً على الفقراء     

 .فالشيطان ال يهدأ ضد األبرار. مصري مؤامرة فعزلوه ومات في عزلته
 فلقد أرشد اهللا    .تذكار ظهور بتولية القديس ديمتريوس بابا اإلسكندرية الثاني عشر         برمهات١٢

البابا الحادي عشر أن من يدخل عليه ومعه عنقود عنب يكون هو البابا التالي لـه             
وكان متزوجاً فتعثر الناس فيه فأرشده اهللا بمالك أن يظهر          . وكان هو ديمتريوس  

فبعد القداس وقف على جمر نار وأخذ جمراً    . الحقيقة للشعب حتى ال يتعثر الشعب     
وأخبر الشعب أنه تزوج عن     . ه وإزار زوجته ولم يحترقا    مشتعالً وضعه في إزار   

 .سنة مع زوجته كأخ وأخت٤٨غير رغبته وأنه له 
كان قبـل   . نياحة القديس األنبا خائيل السادس واألربعين من باباوات اإلسكندرية         برمهات١٦

ويوم سـيامته ظـل المطـر       . سيامته أن إمتنع المطر عن اإلسكندرية لمدة سنتين       
وحدثت له شدائد عنيفـة ودافـع عـن         . بغزارة فإستبشر الناس خيراًأيام٣يهطل
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 .اإليمان الصحيح في طبيعة المسيح
نياحة القديس األنبا خائيل السادس والخمسين من باباوات الكرازة المرقسية جاءت            برمهات٢٠

عليه الشدائد لألسف من أسقف عاق دس له المكائد مع الوالي المصري فسـجنه              
 .لمدة عام

. نياحة القديس األنبا مقاريوس التاسع والخمسين من باباوات الكـرازة المرقسـية            برمهات٢٤
زار أمه فلم تلتفت إليه فظن إنها لم تعرفه فقال لها أال تعلمين أنني إبنك مقاريوس                
وحصلت على درجة سامية فقالت له إني ال أجهلك ولكني كنت أفضل أن تـأتي               

فوس كل الرعية فخرج حزيناً وأكمـل شـئون         إلي في نعش فأنت مطالب اآلن بن      
 .وظيفته بكل أمانة

كتب . نياحة األب القديس األنبا مكسيموس الخامس عشر من باباوات اإلسكندرية          برموده١٤
رسالة لكل األساقفة والكهنة يحذرهم من بدعة بولس السيموساطي وظـل يعلـم             

 .شعبه
ـ (ومرقس الثـاني    ) ١٩الـ(ول  نياحة البطاركة القديسين إلكسندروس األ     برموده٢٢ ) ٤٩الـ

 ).٥٣الـ(وخائيل الثاني 
وجلـس  . وإلكسندروس هو من طلب من البابا بطرس أن يحل آريوس فـرفض           
. أشـهر ٦أرشالوس مكان البابا بطرس فقبل آريوس فلم يبقى على الكرسي سوى            

 .ورأس إلكسندروس مجمع نيقية. ثم جلس إلكسندروس فحرم آريوس
رد أصحاب البدع وأبرأ مرضى وأخرج منهم شياطين وقـال          وأما مرقس الثاني ف   

وحينما أتـى العـرب     . لبعضهم أن ما أصابهم كان ألنهم يتناولون دون إستحقاق        
بسبايا من بنات الروم وشرعوا في بيعهم إشتراهم وحررهم وزوج البعض مـنهم             

 .وأعاد من أرادوا لبالدهن
هب للدير وبكي أمام اهللا قـائالً       أما األنبا خائيل فبعد أن قضى على الكرسي سنة ذ         

أنت تعلم يا رب أنني أهوى الوحدة وليس لي طاقة على هذا المركز فقبل الـرب                
 .دعاؤه وتنيح

نياحة البابا يوحنا األول البطريرك التاسع والعشرين من باباوات اإلسكندرية وهو            بشنس٤
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 .إهتم بالتعليم والوعظ وتثبيت المؤمنين
 القديس داميـانوس البطريـرك الخـامس والثالثـين مـن بابـاوات              نياحة البابا  بؤونه١٨

أبطل بدعة شرب الخمر ليلة القداس بدعوى أن الرب ناول تالميـذه            . اإلسكندرية
ورد عليهم بأن الكأس األولى هـي كـأس         . كأسين ولم يقل عن األولى أنها دمي      

لـى  فرجع البعض وطرد من أصـر ع      . الفصح التي أبطلها الرب بالكأس الثانية     
 .وكان يقاوم الهرطقات مدافعاً عن اإليمان. مخالفته

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

وفي هذا اإلنجيل نجد السيد المسـيح مهتمـاً         . البابا بطرس كان مدافعاً عن اإليمان الصحيح      
والحـظ قـول    . برأي التالميذ فيه أي أن يكون لهم اإليمان الصحيح الذي تبنى عليه الكنيسة            

فكم من هرطقات شيطانية ثارت ضد الكنيسة قاومها        = وى عليها أبواب الجحيم لن تق   = الرب
ومهما زادت اإلضطهادات فهي لم تؤثر في الكنيسة الباقية إلى اليـوم            . هؤالء األباء األبطال  

 .األخير
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

الكهنوت الـذي أسسـه   = أنت هو الكاهن إلى األبد على طقس ملكي صادق الرب عن يمينك        
الـرب عـن    وقوله  . هو يحفظه بقوة  ) الخبز والخمر (س ملكي صادق    السيد المسيح على طق   

لم يخضعوا أمـام الهجـوم      = لذلك يرفع رأساً  . أي الرب يعطي قوة لهؤالء البطاركة     يمينك  
 .وإستمر اإليمان صحيحاً

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

أن فالرب مهتم ب" من يقول الناس إني أنا"مرة أخرى كما في إنجيل القداس يسأل السيد تالميذه 
وهذا اإليمان سيستوجب أن يتألم تالميذه ورعاته، بل        . يكون للناس ولتالميذه اإليمان الصحيح    

 . هو نفسه سيصلب
أحد أن يتبعني فلينكر وإن أراد .. وفي اليوم الثالث يقوم.. ويقتل. .إبن البشر ينبغي أن يتألم    

متى جاء إبـن    ب  ولكن هناك مجد لمن يحمل الصلي     .. نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني     

 .اإلنسان بمجده ومجد أبيه مع مالئكته القديسين
óï“ÉÜa@ŠíààZ@
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إعالن عن إستمرار الكنيسة لليوم األخير وعـدم هالكهـا          = وأجعل ذريته إلى دهر الداهرين    
البابا بطرس كان يري قـوة      = كرسيه مثل الشمس قدامي   . كطلب البابا بطرس خاتم الشهداء    
 .يركية لذلك لم يجلس عليه أبداًالرب جالسة على كرسي البطر

‹Øbi@Þï−gZ@

وأنتم من تقولون أني أنا     هنا نرى السيد الرب يفتح عيني أعمى ويأتي بعد ذلك سؤال الرب             

 .والمعنى أن من يفتح اهللا عينيه يدرك أن المسيح هو إبن اهللا الحي كما أدرك بطرس ذلك
‹Øbi@ŠíààZ@

لقديسون بدفاعهم عن اإليمان كانوا يرفعون المسيح       هؤالء اآلباء ا  = فليرفعوه في كنيسة شعبه   
أبوة وكانوا يباركون الرب في مجلسهم ألنه جعل        = وليباركوه في مجلس الشيوخ   في كنيسته   

يبصـر المسـتقيمون    هو يرعـاهم    . كان هو الراعي الصالح وشعبه كالخراف     مثل الخراف   

ن إنفتحـت عينـاه هـو       إنجيل باكر تحدث عن تفتيح عيني أعمى، والمعنى أن م         ويفرحون  
 .المستقيم وعرف الرب وبركاته فيفرح بالرب

والمسـتقيمون يـرون    . ولكن أيضاً فالرب يرفع من شأن رعاته ويكون شعبهم كالخراف لهم          
 .عمل الرب مع رعاتهم فيفرحون بأنه عن يمينهم يشددهم

ÜíjÜaZ@

طقـس ملكـي     علـى    اهللا هو الذي يختار رعاته الذين     = ال يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه      

 .صادق
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

والخالص المستعد أن يعلن في الزمان األخير يحدثنا عن اآلالم التي يجب أن تحتملها الكنيسة 

 .وهذه اآلالم يسمح بها اهللا للتنقية. تبتهجون اآلن يسيراًولكن مع اإلبتهاج 
ïØ‹ifiaZ@

ولـنالحظ أن   .  والكنيسة باقيـة   بطرس التلميذ تألم وهكذا بطرس خاتم الشهداء وكالهما مات        
أما بطرس الذي   . الرب ترك هيرودس يقتل يعقوب ولم يرسل له مالكاً ينقذه فهو قد أتم عمله             

فهيرودس لم يكن له سلطان أن لـم        . لم يتم علمه فلقد أرسل اهللا له مالكاً ينقذه حتى يتم عمله           
 )١١:١٩يو(يكن قد أعطى من فوق 
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†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]ÔãéÒ<<

 تذكار المالك غبريال
paöa‹ÕÜaZ@
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ŠbÙåÜa: 

هـو مـالك    . تذكار المالك غبريال وتكريس كنيسته في مدينة قيسارية وظهور العجائب بها          
 .بشارة العذراء وبشارة زكريا

 . برمهات في تذكار المالك غبريال٣٠وتقرأ هذه القراءات أيضاً يوم 
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 .فصل بشارة المالك جبرائيل للعذراء
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

لقد صرنا شركاء   = أمام المالئكة أرتل لك   .. أسجد قدام هيكلك المقدس   .. أعترف لك يا رب     
 .فالتسبيح هو عمل المالئكة. المالئكة في التسبيح

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .إبن اإلنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع مالئكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

ا نرى حراسة المالئكة لشعب اهللا، فهـم أرواح         هن= يعسكر مالك الرب حول خائفيه وينجيهم     
 )١٤:١عب(خادمة مرسلة للخدمة ألجل العتيدين أن يرثوا الخالص 
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المرنم يدعونا لنتذوق حالوة اهللا ومحبتـه ورعايتـه وأنـه           = ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب    
ت العدو  أشركنا مع السمائيين في تسابيحهم وأفراحهم بل أن يعسكروا حولنا لننجو من مؤامرا            

 .الشرير
‹Øbi@Þï−gZ@

بنفس المفهـوم فالصـغار لهـم       = هنا نرى مالئكة الصغار في السموات ينظرون وجه اآلب        
ونرى أن مشيئة   . مالئكة تحفظهم، وهؤالء المالئكة ليسوا ضعافاً، بل هو ينظرون وجه اآلب          

 .ال يهلك أحد هؤالء الصغاراآلب السماوي أن 
‹Øbi@ŠíààZ@

لقـد صـرنا    ". إسجد قدام هيكلك المقـدس    "وفي مزمور القداس     مالئكته   إسجدوا له يا جميع   
. سمعت صهيون ففرحـت   = شركاء المالئكة في السجود والتسبيح هللا، وهذا ما صار يفرحنا         

 .يا من صالحت األرضيين مع السمائيين وجعلت اإلثنين واحداً= من أجل أحكامك يا رب
ÜíjÜaZ@

اإلنسـان  . ذ طبيعة المالئكة بل شكل اإلنسان وطبيعتـه       نرى المسيح الذي تجسد ولكنه لم يأخ      
وفي . حقاً ليس يمِسك المالئكة بل يمسك نسل إبراهيم       = الذي أحبه وجاء ليفديه ويموت عنه     

. نراه مكلـالً بالمجـد والكرامـة      ولكن كان هذا وقتياً ألننا      أنقصته قليالً عن المالئكة     تجسده  

 .ل الخليقة خاضعة لخالقها يسوع الكلمة اإللهيبل ك. ولمالئكة لم يخضع العالم العتيد
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

ميراث ال يبلى وال يتـدنس وال يضـمحل محفوظـاً لنـا فـي               تجسد المسيح كان ليكون لنا      

 .بأمور تشتهي المالئكة أن تطلع عليهاوأعطى المسيح لكنيسته خدام يخبرونا . السموات
ïØ‹ifiaZ@

فالمالئكة أرواح مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثـوا        . نرى هنا قصة إرسال مالك لكرنيليوس     
 .الخالص
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ÔãéÒ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 برمون الميالد المقدس
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٨٥ 

ÔãéÒ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<

 عيد ميالد مخلصنا
 تجد تفسير القراءات في كتاب قطمارس اآلحاد
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ÔãéÒ<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<

 مجيدثاني أيام عيد الميالد ال

 نياحة أبو يحنس قمص شيهات
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:٧١( 

 )٢٣-١٥:١٢مت(

)٩:٧١،١٨( 

 )٤٦-٤١:٢٢مت(

 )١:٥-١٩:٤غل(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٤:٥-١٥:٤يو١(

 )٤٣-٣٦:١٣أع(

)١٦:٧١،١٧( 

 )١٣-١:١يو(

ŠbÙåÜa: 

رسـم قمصـاً علـى ديـر القـديس          (قمص شيهيت   ) األنبا يؤانس (نياحة القديس أبو يحنس     
وكان مرات  . من كثرة ورعه كان عندما يناول الشعب يعرف الخاطئ من غيره          ). مقاريوس

وأراد الرب رؤيـا عـن قسـيس        . كثيرة يعاين السيد المسيح والمالئكة تحيط به على المذبح        
يط به الشياطين ولكن تأتي المالئكة وتطرد الشياطين حينما يدخل لخدمة األسـرار             خاطئ تح 
فشرح لإلخوة  . وبعد خلع ثياب الخدمة وخروجه من الكنيسة تحيط به الشياطين ثانية          . المقدسة

وقاسي هذا القديس شدائد كثيـرة      . أنه ال فرق في الخدمة بين الكاهن الخاطئ وغير الخاطئ         
وعندما دنت ساعة . ت وهناك تقابل مع القديس صموئيل رئيس دير القلمونوسباه البربر سنوا

وكانت قطع كفنـه واسـطة      . نياحته أبصر كأن جماعة من القديسين قد حضروا ألخذ روحه         
 .شفاء لألمراض

‡yÿa@‘ŠbáÔ@À@paöa‹ÕÜa@Ñm@ÊuaŠ@
‡ïa@†þï¾a@‡ïÈ@ãbîc@ðäbq@çaíåÈ@o¥@

" عظيم هو سر التقوي اهللا ظهر في الجسد       "تلخيصها في اآلية    ملخص قراءات هذا اليوم يمكن      
 )١٦:٣تي١(

 .واألنبا يؤانس نرى فيه صورة لما فعله المسيح بتجسده
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‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 .هو المولود من اهللا ليكون نوراً
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .نرى فيه المسيح الذي أتى لشفاء البشرية
ÜíjÜaZ@

هذا ما يريده المسيح لنا، أن نكون       . يتصور المسيح فيكم  يا أوالدي الذين أتمخض بكم إلى أن        
 .على صورته
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

 .إن ثبتنا في المسيح وذلك بأن نثبت في المحبة. نكون على صورة المسيح
اليوم هو ثاني أيام عيد الميالد المجيد ولكن نحتفل فيه بذكرى قديس صار تطبيقاً لبركات هذا                

ين، الذي جعل من مريم المجدلية التي كان بها سبعة شياطين،           الذي سير البشر قديس   . التجسد
 .ولمن؟ لإلثنى عشر.. قديسة بل كارزة بالقيامة
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äeç<†ã<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٣-١٠:٥( 

 )٣٣-٢٤:١٠مت(

)١٨:٣،١٩( 

 )٢٦-٢٠:١٢يو(

 )١٢:١٢-١٦:١١كو٢(

ــاثوليكون  :الكـــــ

ــيس :اإلبركســـــ

:مزمور إنجيل القـداس   

ــداس  ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٠:٢-٢٥:١بط١(

 )٢:٧-١:٦أع(

)٣:٢٠،٥( 

 )٢٠-١:١٠لو(

ŠbÙåÜaZ@

 .شهادة القديس إسطفانوس رئيس الشمامسة
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

وكان أن  . سنة من نياحته أيام قسطنطين الملك     ٣٠٠ديس إسطفانوس بعد    نقل جسد الق   توت١٥
فذهب لألسقف وعرفـه فـأتي      . ظهر الشهيد إلنسان إسمه لوكيانوس وعرفه بمكانه      

وحفر في المكان فحدثت زلزلة عظيمة وظهر تابوت إسطفانوس وفاحت منه روائح            
الخطـأ إلـى    ثم أخذ التابوت بطريـق      . طيب فاخرة وسمعت أصوات مالئكة تسبح     

وظهر . القسطنطينية وفي البحر سمع صوت تسابيح وترتيل فنقل الجسد للقسطنطينية         
من الجسد آيات كثيرة وإختار الشهيد المكان الذي يدفن فيه بأن تكلم البغـل الـذي                

 .فبنوا فيه كنيسة. يحمل التابوت
رجموه وعـذبوه   بشر في أماكن كثيرة و    . شهادة القديس قدراتس أحد السبعين رسوالً      توت٢٤

 .في أثينا ثم ألقوه في النار
كان له مواهب شفاء وإخراج شـياطين       . شهادة القديس تيمون أحد السبعة الشمامسة      بابه٢٦

 .وصار أسقفاً وبشر كثيراً ثم عذبوه وألقوه في النار
وصار أسقفاً فبشر بالمسيح وإحتمل     . نياحة القديس بروخوروس أحد السبعين رسوالً      طوبه٢٠

 .ات كثيرة لتبشيره بالمسيحضيق
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٨٩ 

برمها١٩
 ت

كان يبشر مـع التالميـذ      . نياحة القديس ارسطوبولوس الرسول أحد السبعين رسوالً      
وأقاموه أسقفاً فبشر كثيراً وصنع آيات كثيرة ولحقت به إهانات شديدة مـن اليهـود               

 .وتنيح بسالم. واليونانيين وطردوه مراراً عديدة ومرة رجموه
تكريس كنيسة القـديس أغـابوس الرسـول الـذي تنبـأ لبـولس الرسـول                تذكار  برموده١٥

 )١٠:٢١،١١أع(
وخدم وتألم مع التالميذ كثيراً ورسموه . نياحة القديس أرسطوس الرسول أحد السبعينبرموده٢٩

وجاهد مع بولس في رحالته وكان خادماً له    . وصنع آيات كثيرة  . أسقفاً على أورشليم  
 )٢٢:١٩أع(

صحب بولس في التبشير وقبض عليه مع       . لقديس ياسون أحد السبعين رسوالً    نياحة ا  بشنس٣
ثم كرز في مدينـة     . رسمه بولس أسقفاً على طرسوس    . بولس وسيال في تسالونيكي   

 لصوص فعمدهم ٧كوركيراس وبنى كنيسة فسجنه الوالي وفي السجن آمن على يديه 
 فلم ينلـه ضـرر ورأت إبنـة         وإعترفوا جهاراً بالمسيح فقتلهم ثم عذبه الوالي كثيراً       

ثم أرسله الوالي إلحدى الجزر ليعذب هناك فغـرق         . الوالي ذلك فآمنت فقتلها أبوها    
القارب بمن فيه ونجا القديس وعاد لكرازته فإستحضره والي آخر ليعذبه ولمـا لـم               

 .وصنع آيات كثيرة. يصبه ضرر آمن هو وعائلته
وكـرز  ) ٧:١٦رو(أرسل له بولس السالم     . ننياحة القديس أندرونيكوس أحد السبعي     بشنس٢٢

 .كثيراً وشفى مرضى
 .نياحة القديس كربوس أحد السبعين رسوالً بؤونه١
بشر كثيراً وشفى أمـراض كثيـراً وفـي         . شهادة القديس يهوذا أحد السبعين رسوالً      بؤونه٢٥

 .النهاية إستشهد رمياً بالسهام
هو الذي أنـزل    . خدم التالميذ . عين رسوالً شهادة القديس أولمباس الرسول أحد السب      أبيب٦

. جسد بطرس عن الصليب وكفنه فعذبه نيرون وصلبه منكساً مثل معلمـه بطـرس             
وواضح من السنكسار أن كل اآلباء السبعين الذين ذكرهم السنكسار كانوا حاضرين            

 .في العلية يوم الخمسين وحل عليهم الروح القدس
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٩٠ 

@
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

ن رسوالً، فكل اآلباء الذين نحتفل بهم اليوم هم إما شمامسة من الشمامسة             عن إرسالية السبعي  
 .واهللا أرسل الكل ليكرزوا ويؤسسوا الكنيسة. السبع أو من السبعين رسوالً

واهللا يؤسس هذا الملكوت بواسـطة هـؤالء الرسـل          = قولوا لهم قد إقترب منكم ملكوت اهللا      
 على قلوب المؤمنين في فرح طارداً الملك القديم         وهذا الملكوت يملك فيه المسيح    . والشمامسة

ويا ويل مـن ال     . الذي إستعبد الناس طويالً أي إبليس، بل واضعاً إبليس تحت أقدام المؤمنين           
مما لرافضي اإليمان وهؤالء الرسل لهم      ستكون لصور وصيدا راحة في الدينونة أكثر        = يقبل

 .ذا البيتقولوا أوالً السالم له= سلطان أن يعطوا السالم
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

كان وجه إسـطفانوس كمـالك      = مجداً وبهاء عظيماً جعلت عليه    .. أدركته ببركات صالحك  
اهللا أعطى إسـطفانوس    = وضعت على رأسه إكليالً من حجر كريم      . ورأي السموات مفتوحة  

اهللا = مجده عظـيم بخالصـك    = مجداً إذ مأله حكمة وصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب         
أنا أكرم الـذين يكرمـونني والـذين يحتقروننـي          . "سله ويعطيهم مهابة وسط الناس    يمجد ر 

 ).٣٠:٢صم١" (يصغرون
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

ولكن ال تخافوا مـن     . كما صلبوا المسيح رجموا إسطفانوس    = ليس التلميذ أفضل من معلمه    

ال . اةفحتى شعور رؤوسكم جميعها محص    فأعدائكم ال سلطان لهم عليكم      الذين يقتلون الجسد    
 )١١:١٩يو(شئ يتم سوى بإذن من اهللا فهو ضابط الكل 

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

وإلـى األبـد    . فشعرة من رؤوسنا ال تهلك بـدون إذن منـه         = ليفرح جميع المتكلين عليك   

اهللا بارك في جميع رسله     = ألنك أنت باركت الصديق   . فأفراحنا هي في السماء أبدية    = يسرون
في نسخة بيروت = مثل سالح المسرة كللتنا. ات والمعجزاتوأعطاهم قوة ونعمة وأيدهم باآلي

الترس للحمايـة   ). ١٤:٥كو٢" (محبة المسيح تحصرنا  "هذه مثل   " كأنه بترٍس تحيطه بالرضا   "
 .واهللا يحيطنا ليس فقط للحماية بل يحيطنا بأفراحه ورضاءه علينا
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‹Øbi@Þï−gZ@

وكما فعـل   . حياة ويبدأ ملكوت اهللا   عن المسيح حبة الحنطة الذي مات ودفن لتخرج الكنيسة لل         
) يموت أمام الخطية والشهوات   (ومن يبغض نفسه في هذا العالم       المسيح البد أن يفعل خدامه      

 .يحفظها إلى حياة أبدية
‹Øbi@ŠíààZ@

. هو صليب يقع على الكل، على المسيح أوالً ثم على كنيسـته           = كثيرة هي أحزان الصديقين   
ولكن من  ) ١٢:٣تي٢( بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون       فجميع الذين يريدون أن يعيشوا    

كثيراً ما حاول الوالة أن يؤذوا القديسين وكان الرب ينجيهم ولكن بعد            = جميعها ينجيهم الرب  
 سنة يظهـر القـديس      ٣٠٠بعد  = يحفظ الرب جميع عظامهم   . أن ينهوا عملهم يسمح بموتهم    

 .ا كنيسةإسطفانوس لشخص ليرشده عن مكان عظامه وتبني عليه
ÜíjÜaZ@

هو سرد من بولس الرسول عن اآلالم التي القاها في خدمته وأيضاً عن التعزيات السـماوية                
 .ألني إذا ضعفت فحينئذ أنا قوي.. ألن قوتي في الضعف تكملوالقانون الذي وضعه 

çíÙïÜíqbÙÜa: 

فـإذا  =  وكريمحجراً حياً مرذوالً من الناس ولكن مختار من اهللا  قال الرسول عن المسيح هنا      
لكـي تخبـروا    . كانوا قد صلبوا هذا الحجر المختار فال نعجب إن وقعت آالم على أوالد اهللا             

إسطفانوس والرسل كرزوا بإسم المسيح ولكن األقوى هو إحتمال         = بفضائل ذاك الذي دعاكم   
 .كان هذا أقوى كرازة. األلم ألجل المسيح

ïØ‹ifia: 

اً نعمة وقوة ويصنع عجائب عظيمـة وقـوات فـي           وكان مملوء إختيار إسطفانوس كشماس    

 .رأوا وجهه كأنه وجه مالكوالحظ عند محاكمته ..الشعب 
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٩٢ 

äeç<†ã<àÚ<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة األطفال الصغار المئة واألربعة واألربعين ألفاً

 بأمر هيرودس الملك
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشـية  

:إنجيل العشـية  

ــاكر ــور ب :مزم

ــاكر  ــل ب :إنجي

:البــــــولس
 

)١٧:١١٣( 

 )٧-١:١٨مت(

)٦٢:١١٨،١٠٠،١٠٩( 

 )٢٠-١٠:١٨مت(

 )٤:١٤-١١:١٣كو١(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٠:٢-٢٥:١بط١(

 )٣٠-٢٢:٩أع(

)١:١١٢( 

 )٢٣-١٣:٢مت(

ŠbÙåÜaZ@

ا ألجـل   هم تعمدوا بمعمودية الدم فلقـد مـاتو       ) ١٨-١٦:٢مت(شهادة األطفال بيد هيرودس     
 .المسيح

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 .قصة إستشهاد األطفال بيد هيرودس
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 .هم قتلوهم لكنهم ذهبوا للسماء يسبحون= سبحوا أيها الفتيان الرب
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

إن لم ترجعوا وتصيروا مثـل األوالد       = عن البساطة التي في األطفال ووجوب أن نحيا مثلهم        

 .فلن تدخلوا ملكوت السموات
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 . هم قتلوهم لكن اهللا باركهم في السماء، فهم ماتوا ألجل المسيح= الرب ذكرنا وباركنا
 .الرب يحب أن يبارك شعبه خصوصاً الصغار البسطاء= الصغار مع الكبار.. بارك 

 :إنجيل باآر
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٩٣ 

األطفـال  وهـؤالء   . فاليهود واليونانيين كانوا يحتقرون األطفال    = ال تحتقروا هؤالء الصغار   
في السـموات كـل حـين       ) الذين في يحافظون عليهم   (مالئكتهم  يقول عنهم السيد المسيح أن      

فإذا كان اهللا يخصص لهـم مالئكـة هـذا مقـدارها            . ينظرون وجه أبي الذي في السموات     
ال يريد أن يهلك أحد     واهللا يخصص لهم المالئكة ألنه      . ليحافظوا عليهم فكم يجب أالّ نحتقرهم     

 .ارهؤالء الصغ
‹Øbi@ŠíààZ@

الطريق هو في أقوال    . كيف نعود ونكون كاألطفال الصغار فال نهلك      = إعالن أقوالك ينير لي   
اهللا يعطـي فهمـاً   = ويفهم األطفال الصغار. اهللا ، نصدقها ونحفظها وننفذها فتنير لنا الطريق   

درك خطيتـه   هنا نرى تذلل من إنفتحت عيناه فأ      = شاب أنا مرذول  . لمن يعود لبراءة األطفال   
هذا هو طريق اإلستمرار في حياة البساطة أن نحفظ وننفذ          = حقوقك لم أنس  . وعدم إستحقاقه 

 .وصايا اهللا وحقوقه
ÜíjÜaZ@

المعنى أن  = ولكن لما صرت رجالً أبطلت ما للطفل      .. لما كنت طفل كطفل كنت أتكلم وكطفل      
 السـماء، نتـرك الطفوليـة       اهللا يريدنا أن ننضج روحياً، نكون رجاالً روحيين لندرك أمجاد         

. الروحية، وال نبحث عن بركات مادية وعن الحالل والحرام، بل نطلب أن نرى السـمويات              
). ١٢-٩:٢كو١(لكن الروح القدس قادر أن يرينا ما نفرح به        . وسنراها كما في مرآة في لغز     

نبقى على  لكن  ) ١٣:١٦كو١" (كونوا رجاالً "إذاً المطلوب النضج الروحي والرجولة الروحية       
 ).٢٠:١٤كو١(بساطة األطفال من ناحية الشر 

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

مثل أطفال مولودين اآلن    .. إطرحوا عنكم إذاً كل شر وكل غش      كيف نعود لنكون كاألطفال؟     

 .أي واظبوا على التعليم= إشتهوا اللبن العقلي العديم الغش
ïØ‹ifiaZ@

لقد حولته نعمـة    . اول الطرسوسي هو ش ) طفل في الشر  (هنا نرى رجل شرير يتحول لقديس       
 .وكان يزداد قوةاهللا لكارز عظيم وإنجيلي 
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٩٤ 

äeç<†ã<àÚ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<

 نياحة القديس يوحنا إبن زبدي اإلنجيلي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:١٨،٤( 

 )١٦-٧:١٥يو(

)١:٤٤،٤( 

 )١٧-١:١يو(

 )١٨-٤:١٠رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٦:٢-١:١يو١(

 )١٦-١:٣أع(

)١٥:١٣٨،١٦( 

 )٢٥-١٥:٢١يو(

ŠbÙåÜaZ@

) تركيـا (ذهب ليكرز في آسـيا      . نياحة القديس يوحنا إبن زبدي حبيب الرب أحد اإلثني عشر         
. روخوروس إلى إحدى الجزر   وقذفت األمواج ب  . وإنكسرت السفينة به ومعه تلميذه بروخوروس     

وتعلق يوحنا بأحد ألواح السفينة وبعد أيام وصل لنفس الجزيرة وتقابل مع بروخوروس وذهبـا               
ألفسس ورفضوا كرازته إلى أن أقام صبياً من الموت كان قد سقط في مستوقد حمـام فـآمن                  

 .وهاجمه الوثنيون بشدة لكنه أخيراً عمد الكثيرين. كثيرون وعمدهم
 : القراءات أيضاً في األيام التاليةوتقرأ هذه

. إستشهاد القديس الجليل أغناطيوس بطريرك إنطاكية تلميذ القديس يوحنا اإلنجيلـي           كيهك٢٤
طاف معه أوالً ثم رسمه بطريركاً على إنطاكية فعذبه الوثنيون ثم ألقـوه للوحـوش               

 .ففتكت به
 تلميذ للقديس يوحنا اإلنجيلـي  وهو) أزمير(شهادة القديس بوليكربوس أسقف سميرنا     أمشير٢٩

سنة قال له أتباع الملك الوثني إشتم المسيح ونحن نطلق سـراحك فقـال              ٨٦وعمره  
وعـذبوه  . سنة خدمته ولم يفعل بي ضرراً فكيف أجدف علي ملكي الذي خلصني    ٨٦

 .كثيراً ثم قطعوا رأسه
عذبه ) ١٣:٢رؤ(جيلي  شهادة القديس أنتيباس أسقف برغامس تلميذ القديس يوحنا اإلنبرموده١٦

الوثنيون وأرسل له يوحنا اإلنجيلي رسالة تعزية دعاه فيها الكاهن األمين والراعـي             
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٩٥ 

 .وأخيراً وضعوه في ثور نحاس وأوقدوا النيران تحته حتى إستشهد. الصالح
تذكار بشارة يوحنا اإلنجيلي في آسيا الصغرى وأفسس وما حولها وما قاسـاه مـن                بشنس١٦

 .إلنجيله وسفر الرؤياأهوال وكتابته 
شاب غني آثر ترك غنى والده وعاش       . نياحة القديس يوحنا صاحب اإلنجيل الذهب      أبيب١٦

في زهد ثم أرشده أن يذهب لوالديه فطلب منهما أن يدفناه بثيابه الرثة وبنوا له كنيسة        
وأختارت الكنيسة هذه الفصول لتشابه إسـمه       . على إسمه وحدثت من جسده عجائب     

 .ا اإلنجيليمع يوحن
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

والسـيد المسـيح    . فصل هذا اإلنجيل يظهر عظمة محبة يوحنا للسيد المسيح بالنسبة لبطرس          
إذا شخت فإنك تبسط يديك وآخر      = يسأل بطرس ثالث مرات أتحبني ثم يقول له أنه سيصلب         

. لـك أي أن عالمة المحبة أن تقبل الصليب الذي أختـاره           = يمنطقك ويحملك حيث ال تشاء    
ونظر = أما يوحنا الذي يمتلئ محبة للرب فيقول عنه       . إتبعني أنت ولذلك يقول السيد لبطرس     

وكان هو التلميذ الوحيـد     . فهو يتبعه حتى إلى الصليب    = التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه     
عالمة أخرى للمحبة أن ال نقارن حالنا مع الغير ولما فعـل بطـرس              . فعالً بجانب الصليب  

فمن يثق  ماذا لك   = أي كيف يموت؟ فكان رد السيد عليه      وهذا ما له    = يد عن يوحنا  وسأل الس 
في محبة المسيح لن يقارن مع اآلخرين ألنه يثق أن الرب يعطيه أحسن شئ يناسبه لكي يصل 

لكن هناك من ليس فقط     . عالمة أخرى فمن يحب المسيح يرعى غنمه أي يخدم شعبه         . للسماء
 اهللا بل يضع على نفسه صليباً إختيارياً مثـل يوحنـا صـاحب              يقبل الصليب الذي يسمح به    

 .اإلنجيل الذهب حباً في المسيح
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 هذا ما يشعر به كل من يحب المسيح أن اهللا كان كريماً جداً معه؟= أنا لقد أكرم على جداً
 )٣٠:٢صم١" (أنا أكرم الذين يكرمونني"اهللا يكرم أصفياؤه = أصفياؤك يا اهللا

ويـؤمن  . المسيح يعطي يوحنا ومن مثله كرامة ونعمة في رئاسـته         = وإعتزت رئاستهم جداً  
 .على يديهم الكثيرين، يحبونهم ويحبوا المسيح الذي يبشرون به
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٩٦ 

 .حينا يكرمهم المسيح تكون ثمرة عملهم أكثر من الرمل= أحصيهم فيكثرون أكثر من الرمل
@
@
@

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

ولكن . هذه متفقة مع مزمور القداس    = بثمر كثير فتكونون تالميذي   بهذا يتمجد أبي أن تأتوا      
هو إنجيل يتكلم عن حب المسيح لنا ووجوب محبتنا لـه           . إن ثبتم في وثبت كالمي فيكم     كيف  

 .والمحبة كانت سمة يوحنا الحبيب. ومحبتنا بعضنا لبعض
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

اود رأى أن السموات والنجـوم      د= في كل األرض خرجت أقوالهم    .. السموات تذيع مجد اهللا   
وبولس فهم من هذا المزمور أنه يتحدث عن رسل         . تكشف عمل اهللا وعظمته وقدرته ومحبته     

إلى أقطـار   = المسيح الذين كشفوا للعالم عن عظمة محبة المسيح، ونشروا هذا في كل العالم            

 )راجع البولس(. المسكونة بلغت تعاليمهم
‹Øbi@Þï−gZ@

لم لم تدرك النور الذي يشهد له يوحنا أي المسيح نـور العـالم وخـالق                الظلمة التي في العا   
 .نعمة فوق نعمةبل أتي المسيح ليمأل المؤمنين . كل شئ به كان= العالمين السماء واألرض

‹Øbi@ŠíààZ@

بداية إنجيل يوحنا بداية يعجز عنها البشر، فهو يحدثنا عن طبيعـة            = فاض قلبي كلمة صالحة   
ونفهم المزمور أن اآلب يلـد      . في البدء كان الكلمة   .. ح، وأنه خالق كل شئ    اهللا وأزلية المسي  

أقول أنا أعمالي   = اإلبن الكلمة وأن أعمال اإلبن هي تكوين كل شئ وخلقه كل شئ لمجد اهللا             

 .هو كلمة اهللا الملك وأعماله لمجد اهللا= وأنا للملك. فأعمال المسيح هي خلقة الكلأنا للملك 
المسيح الكلمة خلق الناس وأفاض عليهم من نعمته، نعمة فـوق           = شفيتكإنسكبت النعمة من    

ولكن رفعه اهللا بعد ذلك وأعطاه إسـماً        . وهذا كان بتجسده وإخالئه لذاته    ). إنجيل باكر (نعمة  
 .لذلك باركك اهللا إلى الدهر)= ١١-٦:٢في(فوق كل إسم 

 .ق الخليقة الجديدةهنا نحن أمام المسيح خالق الخليقة األولى والمسيح بفدائه خال
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٩٧ 

ÜíjÜaZ@

وعمـل  أي كلمة اإليمان التي ننادي بها       = ضرورة اإليمان لنحصل على هذه الخليقة الجديدة      
ثـم  كيف يسمعون بال كارز وكيف يكرزون إن لم يرسـلوا           = الرسل أن اهللا أرسلهم ليكرزوا    

 .يوحنا قطعاًنسمع تفسير بولس لمزمور العشية وأنه على كرازة الرسل للعالم أجمع ومنهم 
çíÙïÜíqbÙÜa: 

 .من رسالة يوحنا اإلنجيلي صاحب هذا اليوم وفيها نفس بداية إنجيله
فـإن الحيـاة    الكلمة صار جسداً ورأيناه     ..= الذي سمعناه الذي رأيناه   .. الذي كان من البدء   

 .هذا عمل الرسل= ونشهد ونُِعلمكم.. أظهرت
 )إنجيل باكر(جيل نفس معاني اإلن= اهللا نور وليس فيه ظلمة البتة

هذه هي بشارة الرسل    . وشفيع عند اآلب وكفارة لخطايانا    فالمسيح أتي ليكون لنا نوراً وحياة       
 .وكرازتهم ومنهم يوحنا

ïØ‹ifia: 

فـالكرازة واإليمـان بالمسـيح    . هنا نرى بطرس ويوحنا يشفون األعرج من بطن أمه  
 .يعطون الشفاء لإلنسانية المعذبة



^<àÚ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]ãeç<†ã<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٩٨ 

<àÚ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]äeç<†ã<

 عيد الختان المقدس وصعود إيليا النبي حياً
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣:١١٥،٤( 

 )٢٠-١٥:٢لو(

)١٢:٦٥،١٣( 

 )٥٢-٤٠:٢لو(

 )١٢-١:٣في(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢١-١٢:١بط٢(

 )٢١-١٣:١٥أع(

)١٢:٤٩،١٨( 

 )٣٩-٢١:٢لو(

ŠbÙåÜa: 

 .عيد الختان المقدس
‹Øbiì@óï“ÉÜaì@‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

فيسوع أتى تحت الناموس مولوداً مـن       . في إنجيل القداس نسمع عن قصة ختان الطفل يسوع        
فالمسيح وحده هو الذي تمـم      . وأتى تحت الناموس أي خاضعاً للناموس     ). ٤:٤،٥غل(امرأة  

. لناموس وبهذا صار مؤهالً أن يفتدي البشر فهو وحده الكامل الذي بال خطيـة             كل ما يريده ا   
وفي إنجيل  . ونراه هنا ملتزماً بكل بنود الناموس، فهو وهو غير المحتاج للختان يذهب ليختتن            

ينمو ويتقوى بالروح   وفي إنجيل باكر نجد أن الصبي يسوع        . العشية نسمع عن قصة الميالد    

. ألم تعلما أنه ينبغي لي أن أكون فيمـا ألبـي          "يقول للعذراء وليوسف    ونعمة اهللا عليه    وأن  

واألناجيل الثالثة نسمع فيها عن قصة اإلبن الذي له كل المجد وقد أطاع وأخذ صورة عبـد                 
وأطاع حتى الموت موت الصليب وأطاع ونفذ كل وصية في الناموس فصار اإلنسان الكامل              

 .وبذلك ننال التبني) ٥:٤غل + ٨-٦:٢في(املين الذي يستطيع أن يفتدي الخطاة غير الك
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

ولكن . العذراء قدمت بحسب الناموس زوج يمام أو فرخي حمام        = إذبحوا هللا ذبيحة التسبيح   
أما شريعة العهـد الجديـد      . كان ذلك بحسب شريعة العهد القديم التي تطالب بالذبائح الدموية         

ألنك ال تسر بذبيحـة، وإالّ      "أن اهللا ال يسر بالمحرقات      فنجد أن داود عبر عنها بفهم حين قال         



^<àÚ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]ãeç<†ã<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٩٩ 

والذي يفـرح   ) ١٦:٥١،١٧مز" (فكنت أقدمها بمحرقة ال ترضى ذبائح اهللا هي روح منكسرة         
ولكن الـذي   . فالقلب المنكسر في صغر نفس ال يفرح اهللا       . قلب اهللا باألكثر هو روح التسبيح     

فلنقدم بـه   ") ١٥:١٣عب(فاه تسبحه وراجع    يفرح اهللا حقيقة القلب المنكسر والمتواضع مع ش       
 ".في كل حين هللا ذبيحة التسبيح، أي ثمار شفاه معترفة بإسمه

مرة أخرى فاهللا العلي ال يفرح بأن نقدم له ماديات كنذور، بل هو يريـد               = أوف للعلي نذورك  
ني ذبيحة التسـبيح تمجـد    = وأي قلب يطلبه اهللا؟ القلب المسبح     " يا إبني إعطنى قلبك   "القلب  

القلـب المسـبح يمتلـئ مـن الـروح القـدس        = وهناك الطريق حيث أريـك خـالص اهللا       
واآلية فيهـا   ). ١٢-٩:٢كو١(فيفتح الروح القدس عينيه ويرى أمجاد السماء        ) ١٨:٥،١٩أف(

العيون المفتوحة  ". ألن عيني قد أبصرتا خالصك    "إشارة لطيفة لقول سمعان في إنجيل القداس        
عمومـاً مـن    . ه وتدرك عمله الخالصي واألمجاد المعدة فتسبح      ترى المسيح وتفرح به وتحب    

وكلما يمتلـئ   ) ١٨:٥،١٩أف(يجبر نفسه على التسبيح بالتغصب يبدأ في اإلمتالء من الروح           
 .تنفتح العينيين فيفرح بالمسيح ويسبح فيمتلئ فيسبح وهذا بدون نهاية

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

مز للمعمودية التي بهـا تقطـع رباطـات         الختان ر = قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح     
ومـن  ) ١٣:٨رو"(فبالروح نميت أعمال الجسـد      ) ٢٩:٢رو(الخطية ورمز للختان الروحي     

علـى أنهـار    "يتحرر من خطاياه ينفك لسانه ويسبح اهللا، فمن هو مستعبد ال يستطيع التسبيح              
ـ      .. هناك سألنا الذين سبونا كالم ترنيمة     .. بابل " ي أرٍض غريبـة   كيف نرنم ترنيمة الـرب ف

وقوله قطعت قيودي إشارة لإلنجيل الذي يتحدث عن الميالد، فالتجسد كان           ). ٤-١:١٣٧مز(
والتسبيح هنا إشارة لتسبيح الرعـاة إذ رأوا الطفـل          . بداية قصة الفداء الذي به قطعت قيودنا      

أفي للرب نذوري في ديار الرب قدام كل شعبه فـي وسـط             . يسوع، فمن يرى يسوع يسبح    

وكل من عرف . وأورشليم هي الكنيسة. النذور كما قلنا ِإشارة للقلب الذي يسبح اهللا = يمأورشل
 .المسيح يعرف أنه ال معنى ألن يوجد خارج الكنيسة، فالكنيسة هي جسد المسيح

‹Øbi@ŠíààZ@



^<àÚ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]ãeç<†ã<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٠٠ 

إشارة للعادة السنوية ليوسف ومريم أن يذهبا إلى أورشـليم ليقـدموا         = أدخل بيتك بالمحرقات  
مـع بخـور    . أقرب لك محرقات شحم بغيـر عظـم       . ويوفوا النذور ي عيد الفصح    الذبائح ف 

مرة أخرى فاهللا ال يسر بالمحرقات بل بالقلب الذي يفرح باهللا فيسبحه وهـذا عبـر                = وكباش
ثمـر شـفاه    "وهذه ترجمت في السـبعينية      " إقبل حسناً فنقدم عجول شفاهنا    "عنه هوشع النبي    

وعجول الشفاه المقصود بهـا     ). ١٥:١٣عب(لس الرسول   كما أقتبسها بو  ) ٢:١٤هو" (معترفة
أن اهللا ال يسر بعجول كذبائح بل شفاه معترفة مسبحة أدركت عمله فسبحته، هذه أفضل مـن                 

 .هذه هي المحرقات بغير عظم، بل هي دسمة جداً كشحم. عجول المحرقات
ÜíjÜaZ@

روح اهللا ونفتخر في المسيح   ألننا نحن الختان نحن الذين نعبد       "في إشارة للختان يقول بولس      

بالمقارنة مع اليهود الذين أشار لهـم       . وهذا عن المؤمنين بالمسيح المختونين بالروح     " يسوع
 ويعلق على   .فمختون في اليوم الثامن   من جهة الختان    "عن نفسه قبل أن يعرف المسيح فقال        

 نفايـة بعـد أن      ولكنه أدرك أن كل شئ هو     . ذلك بأن اليهود يفتخرون بشكل الجسد المختون      
 .والبر الذي من اهللا باإليمانعرف المسيح وصار يفتخر بخالص المسيح 

çíÙïÜíqbÙÜa: 

. هنا نرى عظمة العهد الجديد بالنسبة للعهد القديم الذي طلب الختان الجسدي كعالمة بنوة هللا              
نه عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح وظهوره وأويقول . الحق الحاضر= ويسمى العهد الجديد

التنبؤ وأن كل هذا تم     ). عن حادثة التجلي  (وكنا معاينين عظمته    . أخذ كرامة ومجداً من اآلب    

فإذا طلبنا منكم أن تتوقفوا عن الختان الجسدي والنـاموس الطقسـي            = عنه بواسطة األنبياء  
والرمز يبطل طالما المرمـوز إليـه قـد         . فألن الناموس الطقسي كان رمزاً للمجد الحاضر      

 .حضر
ifiaïØ‹: 

هنا صراحة الرسل يطلبوا اإلمتناع عن الناموس الطقسي مكتفين أن يمتنع عن ذبائح األصنام              
أما المسيح فلقد إلتزم    . إذاً قصة الختان بالجسد قد إنتهت     . والزنى والمخنوق والدم المائت فقط    

 .بها ليتمم الناموس ويكون الرجل الكامل الذي يفدي البشر



^ç<†ã<àÚ<†^ÃÖ]<ÝçéÖ]ãe<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام مارس السنوي الدوارالقط
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٠١ 

ç<†ã<àÚ<†^ÃÖ]<ÝçéÖ]äe<

 برمون الغطاس المقدس



[Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>طوبه شهر من عشر الحادي اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٠٢ 

äeç<†ã<àÚ<†Â<ë^£]<ÝçéÖ]<

 عيد الغطاس المقدس



[àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ>طوبه شهر من عشر الثاني اليوم( لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ããe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٠٣ 

äeç<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 ثاني يوم عيد الغطاس المقدس
 راجع التفسير في كتاب قطمارس اآلحاد



^ãeç<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام وي الدوارالقطمارس السن
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٠٤ 

äeç<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 تذكار عيد عرس قانا الجليل وشهادة القديسة دميانه
paöa‹ÕÜaZ@

: العشية مزمور

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٨:٤،٩( 

 )١٢-١:١٩مت(

)١٥:١٠٣،٢٣( 

 )٥٤-٤٣:٤يو(

 )١٦-٣:٦رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٥-٢٠:٢يو١(

 )١٣-٣:٨أع(

)٩:٧٦،١٠( 

 )١١-١:٢يو(

ŠbÙåÜa: 

 .تذكار عيد عرس قانا الجليل
−gÞï ‘a‡ÕÜa: 

 :نالحظ فيه
إمـألوا  وهـذا معنـى     (األجران للتطهير والخمر إشارة للفرح ومن يسعى بقدر جهـده            .١

 .ألن يتطهر يمأله المسيح فرحاً) األجران
 .األفراح الحقيقية يحضرها المسيح وقديسيه وليست أفراح الخالعة والرقص .٢
 .عدشفاعة العذراء واضحة فهو إستجاب لها مع أن ساعته لم تأت ب .٣
 .هي وصية العذراء لنا حتى اآلن" مهما قال لكم فإفعلوه"وصية العذراء  .٤

Šíàà ‘a‡ÕÜa: 

فقدرة . المسيح هو اهللا الذي صنع أعجوبة تحويل الماء إلى خمر= أنت هو اهللا صانع العجائب
 .المسيح هذه هي قدرة إلهية فهي معجزة خلق فعناصر الماء غير عناصر الخمر

إشارة لتحويل حياتنا الكئيبـة     = خلصت بذراعك شعبك  . ليؤمنوا= كأظهرت في الشعوب قوت   
 .إلى حياة فرح ورمز هذا تحويل الماء إلى خمر

ولكن هذه هنا إشارة ألن     . البحر األحمر إنشق وهكذا األردن    = أبصرتك المياه يا اهللا ففزعت    
 .طبيعة الماء تغيرت إلى خمر أمام قوة المسيح اإللهية الخالقة



^ãeç<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام وي الدوارالقطمارس السن
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٠٥ 

Þï−g óï“ÉÜa: 

وهذا اإلنجيل يتكلم عن الزواج وأن ربـاط        . نحن أمام عرس قانا الجليل الذي باركه المسيح       
 .الزيجة ال ينفصم

Šíàà óï“ÉÜa: 

وقفت الكنيسة أمام معجزة تحويل الماء إلى خمر متأملة في موقف البشر الـذين يظنـون أن                 
فالعـالم  = هم وزيـتهم  قد كثروا من ثمرة الحنطة وخمر     = إطمئنانهم يكون في وفرة الماديات    

أما أوالد اهللا فيرون أن اهللا قادر أن يعولهم حتى لو           . يشعر أن أمانه يكون في زيادة الماديات      
 .ألنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء= لم توجد ماديات فهو حول الماء إلى خمر

‹Øbi@Þï−gZ@

ن لم تعاينوا آيـات وعجائـب       ال تؤمنون إ  عبد الملك يسأل الرب شفاء إلبنه والسيد يقول له          

وكان هذا بعد معجزة تحويل الماء لخمر مباشرة والمعنى أن اهللا قادر أن يصنع المعجـزات                
 .ولكن هدفها أن نعرفه ونؤمن به حتى لو لم يكن هناك معجزات

‹Øbi@ŠíààZ@

ويبتهج وجهه  = هذا هو هدف المسيح أن يمأل قلوب عبيده فرحاً        = الخمر يفرح قلب اإلنسان   

كما قال  ) الزيت رمز للروح  (ولكن مصدر الفرح ليس الخمر المادية بل الروح القدس          لزيت  با
كمثل ما عظمت أعمالك يا     ). ١٨:٥أف(بولس الرسول ال تسكروا بالخمر بل إمتلئوا بالروح         

تدبير خالصنا وفرحنـا اهللا     = كل شئ بحكمة صنعت   . معجزاتك وبالذات هذه المعجزة   = رب
لعالم هي األفراح المادية وكثرة الماديات، أما اهللا فله أساليب أخـرى،            فحكمة ا . يدبره بحكمة 

فاهللا يعرف أن الفرح الحقيقي هو في نقاوة القلب، وهذه قد تستدعى بعض التجارب والضيقات 
 .ولكن النتيجة فرح مؤكد

ÜíjÜaZ@

هكـذا  فكما أعطى المسيح الماء طبيعة جديـدة        . نسلك في جدة الحياة   = صار لنا حياة جديدة   
ال يملك  لكن على المؤمن أن يحاول بكل جهده أن         . يعطي المسيح المؤمن المعمد حياة جديدة     

حينئذ يكون له فرح الطبيعة     ) مأل األجران ماء والماء ماء تطهير     (= الخطية في جسده المائت   
 .الجديدة



^ãeç<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام وي الدوارالقطمارس السن
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٠٦ 

 
 

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

لو كان لنا ثبـات     ولكن هذا   ). ٢٢:٥غل(والروح من ثماره الفرح     = لكم مسحة من القدوس   
. أما أنتم أيضاً فما سمعتموه من البدء فليثبت فيكم        = في المسيح، فال شركة للنور مع الظلمة      

 .هذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة األبدية= والنتيجة
ïØ‹ifiaZ@

هنا نرى معجزات شفاء وآيات وقوات عظيمة، فالمعجزات مازالت موجودة فـي الكنيسـة،              
واهللا ال مانع عنده من عمل المعجزات إن كانت ستتسبب في خـالص             . وهي تجذب كثيرين  

هـذا هـو هـدف اهللا أن أوالده         = فكان فرح عظيم في تلك المدينة     = ولكن الحظ اآلية  . أحد
 .يفرحون
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äeç<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة القديس أنبا أنطونيوس أبو الرهبان وكوكب البرية
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:٣٢+١٢:٣١،٧( 

 )٢٣-١٤:٢٥مت(

)١:٣٢،١٢( 

 )١٩-١١:١٩لو(

 )٩:٤-٢٠:٣في(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٠-٩:٥يع(

 )٢٦-١٩:١١أع(

)٤:٦٧+١٨:٣٣( 

 )٤٤-٣٢:١٢لو(

ŠbÙåÜa: 

إن أردت أن تكون كـامالً      "سمع في الكنيسة قول الرب      . ا أنطونيوس نياحة القديس العظيم أنب   
فسلم أخته للعذارى " فإذهب وبع أمالكك وإعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال إتبعني         

ولم يكن نظام الرهبنة قد إبتدأ، لكن كان من يريد الوحدة يتخذ له مكاناً خـارج                . وفرق أمواله 
 الشيطان بخياالت النساء والملل، ثم أقام في أحد القبـور وحسـده             وحاربه. المدينة ففعل ذلك  

لو لكم سـلطان    "الشيطان فضربه ضرباً موجعاً، وفي صورة وحوش فكان يسخر منهم قائالً            
وفي أيام اإلستشهاد ذهب ليستشهد     . فكانوا يتوارون كالدخان  " لكان واحد منكم يكفي لمحاربتي    
كتـب لـه اإلمبراطـور      . م توغل في الصحراء الشرقية    ث. ولكن اهللا حفظه لمنفعة الكثيرين    

قسطنطين كتاباً فرح به اإلخوة، أما هو فلم يهتم وقال عندنا كتاب من ملك الملوك ونحـن ال                  
وعلمه مالك ضفر الخوص ولبس اإلسكيم وتنبـأ عمـا سـيحل            ). يقصد اإلنجيل (نلتفت إليه   

رهبنة، وهو الذي كفن األنبا بوال      وهو ألبس أبو مقار زي ال     . بالكنيسة بإضطهادات وهرطقات  
 .سنوات١٠٥عاش . أول السواح بحلة أهداها له البابا أثناسيوس
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

كان وثنيـاً   . نياحة األب البار القديس إيالريون الراهب المتوحد، وكان من أهل غزة           بابه٢٤
وآمن وعمده البطريرك، وقصد القديس     أتى إلى اإلسكندرية ليدرس ودرس المسيحية       

ولما مات  . أنطونيوس فدهش من طلعته المشرقة فتمسك بالرهبنة وإقتدى بأنطونيوس        
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١٠٨ 

ودخل أحد أديرة الشام وعاش في زهد   . والديه ذهب لبالده ووزع أمواله على الفقراء      
 .شديد

ن يستشهد فذهب   ترهب، ثم أراد أ   . نياحة القديس بيمن المعترف الشهيد بغير سفك دم        كيهك٩
وظهر له السيد المسيح وأخبره أن      . إلى أنصنا فعذبوه ثم ملك قسطنطين فأفرجوا عنه       

وأعطـاه اهللا   . يخبر كل المساجين أنه حسبهم مع جملة الشهداء ودعاهم بـالمعترفين          
 .موهبة الشفاء وعاش زاهداً وشفى ملكة رومية ورد بعض الهرطقات

زرع العدو في فكره أن ليس من هو أكمل منـه           .  القس نياحة األب الراهب زوسيما    برموده٩
فأرسله اهللا إلى دير قريب من األردن فوجد قديسين عظماء، ثم سأل اهللا أن يريه من                
هم أعظم منه فأراه اهللا القديسة مريم القبطية وعرف سيرتها، وناولها في العالم التالي       

 .ثم إفتقدها بعد ذلك فوجدها تنيحت فدفنها
وكان أباً عابداً حكيماً، لم يجـد الملـك         . احة القديس أرسانيوس معلم أوالد الملوك     ني بشنس١٣

. ثيئودوسيوس الكبير من هو أفضل منه فعهد إليه تعليم والداه فأدبهما بغزارة علمـه             
وضرب أحدهما مرة ولما ملك أحد األبناء نـوى شـراً بأرسـانيوس، وأرشـد اهللا                

. ي تواضعه كان يسترشد بالرهبان البسطاء     أرسانيوس ليخرج من العالم ليخلص، وف     
جاءه رجل من روما معه وصية بأن يرث إرسانيوس عن أحد أقربائه الذين تعرفوا              

. سنة١١فسأله متى مات هذا الرجل، فقال من سنة فقال إرسانيوس أما أنا فمت منذ               
ـ   " كثيراً ما ندمت على ما تكلمت، ولكني لم أندم على السكوت قط           "قال   ل كان إذا دخ

أخـذ الملـك تاؤدوسـيوس الصـغير حفيـد          . للكنيسة يتوارى وراء أحد األعمـدة     
 .ثاؤدوسيوس الكبير جسده إلى القسطنطينية وبنى له دير كبير

ترهب وعاش زاهداً حتى أنه لم يقتن ثوبين فـي          . نياحة األنبا إسحق قسيس القاللي     بشنس١٩
 .وقت واحد ولما أرادوا رسامته هرب إلى أن وجدوه

نياحة القديس يعقوب المشرقي المعترف، لما أذن الملك األريوسي أن تفتح كنـائس              نهبؤو٥
األريوسيين وتغلق كنائس األرثوذكسيين ذهب له القديس وقال له اهللا سيتخلى عنـك             

ولمـا  . وتخسر الحرب وضربه وأمر بحبسه فقال له القديس ستنهزم وتموت حرقـاً           
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 .قديسحدث ما قاله آمن اآلريوسيون وأكرموا ال
من أراد أن يخلص نفسـه      "دخل الكنيسة وسمع    . نياحة القديس العظيم األنبا التصون     بؤونه١٧

أرشـده  . فذهب إلى جبل شيهيت وأجهد نفسه بصلوات متواترة وأصـوام         .." يهلكها
مالك للذهاب للقديس إيسيذوروس ليلبسه إسكيم الرهبنة فزاد في نسكه حينما لـبس             

 .اإلسكيم
وكان راهباً في أحد أديرة الصعيد أيام دقلـديانوس،         . لقديس أبانوب المعترف  نياحة ا  بؤونه٢٣

وسمع به أريانا والي أنصنا وطلب منه السجود لألوثان فرفض فعذبه ثم نفـاه إلـى                
الخمس مدن الغربية، فأقام هناك حتى أتى قسطنطين للملك وأمر بـإطالق سـراح              

هذا "وبينما هو يصلي ويقول     . قساًثم رسموه   . المسيحيين، بل أحضرهم ليتبارك منهم    
أنه رأي السيد المسيح يتجلى بمجـده وهـو         " قدس للقديسين، فمن كان طاهراً فليتقدم     

أي ) القديسون المعترفـون  (ولما ذهبوا للملك طلب منهم      . يغفر خطايا الشعب التائب   
حاتهم يغيروا ثيابهم الرثة ليقابلوا الملك فرفضوا، وجاء الملك وتبارك منهم وقبل جرا           

 .وقدم لهم ماالً فرفضوا، وودعهم الملك وعادوا لبالدهم. واكرمهم
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

هذا الملكوت هو الـدافع     = ال تخف أيها القطيع الصغير ألن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت           
بيعوا ما لكـم وإعطـوا      . لهؤالء القديسين أن يعترفوا بالمسيح ويستشهدوا ويترهبوا ويزهدوا       

وكـانوا  . كنزاً ال يفنى في السموات    وهذا ما فعله أنطونيوس وغيره فعملوا ألنفسهم         =صدقة
 .لتكن أحقاءكم ممنطقة= مستعدين كل حين
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

حروب شياطين وصلت لضرب القديس     / إستشهاد/ جوع/ زهد= كثيرة هي أحزان الصديقين   
 الخ  .. أنطونيوس بواسطة وحوش وظهورهم في صورة نساء

 .الرب نجا قديسين ونصرهم على هذه الحروب= ميعها ينجيهم الربومن ج
 .تعزيات اهللا وأفراحه تفوق األحزان واآلالم الجسدية= والصديقون يفرحون

óï“ÉÜa@Þï−gZ@
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واهللا سيحاسب بحسب الوزنات التي     . فاهللا أعطى لكل واحد مقدار من الوزنات      . عن الوزنات 
أدخل إلى فـرح    .. كنت أميناً "ء على وزناتهم فسمعوا     أعطيت له وهؤالء القديسون كانوا أمنا     

 "سيدك
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

بل هم  . حين يأتي الرب للحساب سيدخلهم إلى األفراح األبدية       = إفرحوا أيها الصديقون بالرب   
 .على األرض يتذوقون عربون هذه األفراح

ق اإلمـتالء مـن     على المستقيمين أن يسبحوا اهللا وهذا هو طري       = للمستقيمين ينبغي التسبيح  
 .وبالتالي طريق الفرح) ١٨:٥،١٩أف(الروح القدس 
‹Øbi@Þï−gZ@

 .مثل األمناء وهو نفس فكرة إنجيل العشية
‹Øbi@ŠíààZ@

 .حين يأتي ليحاسب= إبتهجوا أيها الصديقون بالرب
 .فالرب وحده يستطيع أن يعطي الفرح والمكافأة في األبدية= طوبى لألمة التي الرب إلهها

ÜíjÜaZ@

سـيغير شـكل جسـد      ما الذي يدفع القديسين لترك العالم والسلوك في زهد؟ إيمانهم بأن اهللا             

) مواطنتهم(لذلك يسهل عليهم أن تكون سيرتهم       . تواضعنا ليكون مشاركاً لصورة جسد مجده     
كما يحق أن   = كل ما هو عادل   . كل ما هو جليل   . كل ما هو حق   في السموات، أي يسلكوا في      

إفرحوا في الرب   = ومع زهدهم هذا فهم يفرحون، فهذه إرادة اهللا       . ن سماويين يسلكوا كمواطني 

 .كل حين وأقول أيضاً إفرحوا
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

وهل يصـبر   . بصبر أيوب ويعطي مثاالً   ها نحن نغبط الذين صبروا      يتكلم عن الصبر ويقول     
 .أحد كما يصبر النساك الحقيقيون

ïØ‹ifia: 

الضيق هو سمة هذا العالم، فليس غريباً أن يختـار الرهبـان            = أما الذين تشتتوا من الضيق    
ويرى هـذا غيـر     . كانت يد الرب معهم   .. ولكن مع الذين يعانون من الضيق     . طريق الضيق 
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فـآمن  = المؤمنين ويشعرون بيد الرب، وبالفرح والتعزيات التي يعيشها المؤمنين ، والنتيجة          

لضيق تشتت المؤمنون فكان في هذا كرازة، ونالحظ أن بسبب ا. جمع كثير ورجعوا إلى الرب
 .والكرازة كانت سبباً في إنتشار اإليمان



^ãeç<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١١٢ 

äeç<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة التسعة واألربعين شيخاً شهداء برية شيهات
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:٣٢+١٢:٣١،٧( 

 )٤٢-٣٤:١٠مت(

)١:٣٢،١٢( 

 )٢٣-١٧:٦لو(

 )١٤-٣:١٢عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٩-١٢:٤بط١(

 )١٣-٣:٨أع(

)١٨:٣٣،١٩( 

 )١٦:٥-٢٣:٤مت(

ŠbÙåÜa: 

. غار البربر على الدير، وكان في الدير رسول من الملك وإبنه لسؤال الرهبان عن أمر مـا                
راهباً ذبحهم البربـر    ٤٨بان من أراد أن يستشهد فليبقى، فبقى مع الشيخ          وقال أحد األباء للره   

فذهب اإلبـن   . ورأى إبن رسول الملك مالئكة يضعون األكاليل على رؤوس الشيوخ         . جميعاً
 .ولم يتمكن أحد من نقل جسد الولد بعيداً عن أبيه. واألب واستشهدوا معهم

نياحة القديس يوحنا الجندي وهو كان مـن        مسرى وهو يوم    ٥وتقرأ هذه القراءات أيضاً يوم      
ولما أرسله يوليانوس إلضطهاد المسيحيين كان يتظاهر بموافقة        . جنود الملك يوليانوس الكافر   

الجنود على إضطهادهم ولكن كان في الحقيقة يدافع عـنهم ويعـاملهم بالحسـنى ويقضـي                
وأظهر اهللا مـن قبـره      وكان مواظباً على الصوم والصالة والصدقات وعاش باراً         . حاجاتهم
 .عجائب

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

إفرحوا وتهللوا ألن أجركم عظيم في      هؤالء التسعة واألربعين شهيداً سمعوا قول اإلنجيل هنا         

فهو عالم ضيق وأحزان حتى األنبياء، بل حتـى         = السموات ألنهم هكذا طردوا األنبياء قبلكم     
 .اآلب الذي في السمواتبأعمالهم الحسنة مجدوا لكن هؤالء القديسين . للمسيح

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@
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كيف وهـم  = ومن جميعها ينجيهم الرب. هذه هي طبيعة العالم   = كثيرة هي أحزان الصديقين   
ألنهم أنهوا أعمالهم   ) ١١:١٩يو(قد إستشهدوا؟ طالما هم قد إستشهدوا كان هذا بسماح من اهللا            

ومازالـت  = ظـامهم يحفظ الرب جميـع ع    ). ١٠:٢أف(على األرض التي خلقوا من أجلها       
كم من مرة عـذبوا شـهداء       = وواحدة منها ال تنكسر   . عظامهم محفوظة وتسبب بركة للناس    

ولما أتموا أعمالهم سـمح اهللا      . وكسروهم ولكن الرب شفاهم وكان هذا سبباً إليمان الكثيرين        
 .للوالة بقتلهم ليذهبوا للراحة

Þï−g óï“ÉÜa: 

. ضد المـؤمنين  بل سيفاً   = بل ضيق وإضطهاد  =رضال تظنوا إني جئت أللقي سالماً على األ       
ومن أحـب   ). ٢٧:١٤يو" (لكن يعطي في داخل قلوب المؤمنين سالماً ليس كما يعطي العالم          

من أحب أباً أو أماً أكثر مني فـال         = حياة جسده وأنكر المسيح أمام اإلضطهاد فهو ال يستحقه        

 .فإستحقوا المجدوهؤالء الشهداء أحبوا المسيح أكثر من حياتهم . يستحقني
‹Øbi@Þï−gZ@

إفرحوا وتهللوا في ذلك اليوم فإن .. طوباكم إذا أبغضكم الناس= نرى جزاء المخلص لألبرار

هذا هو المجد الذي ينتظر من إحتمل السيف تاركاً سـالم  = ها هوذا أجركم عظيم في السماء  
 .العالم

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

ي األرض لقداستهم، وكان هذا الفرح عربون وكان لهم فرح ف= إفرحوا أيها الصديقون بالرب 
من إكتشف عظم محبة اهللا يسبحه، ومن يسبح        = للمستقيمين ينبغي التسبيح  . أفراحهم األبدية 
 .ومن يمتلئ بالروح يفرح) ١٨:٥،١٩أف(يمتلئ بالروح 

الكل يبتهل ويصلي ويـرنم ليحصـل       = من أجل ذلك تبتهل إليك كل األبرار في أواٍن مستقيم         
) في نسخة بيروت  (= في أواٍن مستقيم  . المجد السماوي وعلى هذا الفرح هنا وهناك      على هذا   

فاألوان المستقيم الذي يقبـل     . فالمزمور أصالً يتكلم عن التوبة والغفران     " في وقت يجدك فيه   "
اهللا فيه تسابيحنا هو وقت نكون تائبين فيه، فال قبول لصلوات الخاطئ المنحرف بل الصلوات               

 .أوانٍِ مستقيم=  في إستقامة وهذه هي الترجمة هناتقبل ممن يحيا
‹Øbi@ŠíààZ@
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طوبى لألمة التي الـرب هـو       . نفس مفهموم مزمور العشية   = إبتهجوا أيها الصديقون بالرب   

 .فاهللا هو الذي يعطي الغفران والفرح والبركات= إلهها
 
 

ÜíjÜa: 

 يوجد عصـر إستشـهاد اآلن،       حقاً ال . هنا نرى األلم يسمح به الرب للتأديب ويجب أن نقبله         
فالذي يحبه  = ولكن توجد بعض اآلالم فهل ال نحتملها حتى لو عرفنا أن اهللا يسمح بها للتأديب              

 .الرب يؤدبه
çíÙïÜíqbÙÜa: 

بل كما إشتركتم في    . إذاً ال تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم        . العالم كله ضيق  

 .هاج في إستعالن مجدهأوجاع المسيح إفرحوا لكي تفرحوا بإبت
ïØ‹ifia: 

اهللا حـول   .. والذين تشتتوا كانوا يجولون مبشرين بكلمة اهللا      .. نرى شاول يضطهد الكنيسة   
فكان فـرح   لكن هناك عجائب يعملها اهللا بواسطة الكارزين فنسمع         . اإلضطهاد بركة للكرازة  

 .النصرة في المسيحية وهذه هي فرح وسط اآلالمإذاً سمة الكنيسة . عظيم في تلك المدينة
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äeç<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة العذارى هلبيسا وبستة وأغابي وصوفيا أمهم
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٢٤:٦٧،٢٥( 

 )١٣-٦:٢٦مت(

)٢:٨،٣( 

 )٢٤-١٥:٤يو(

 )٢١-٨:٥أف(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:القداسمزمور إنجيل   

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٤-٥:٣بط١(

 )١٤-٥:٢١أع(

)١٦:٤٤( 

 )١٣-١:٢٥مت(

ŠbÙåÜa: 

سـنة وأغـابي    ١١وعمرهـا   ) رجاء(سنة وهلبيسا   ١٢وعمرها  ) إيمان(شهادة العذارى بستة    
وهؤالء سمع عنهم الملك أدريانوس فبـدأ       . أمهم) حكمة(وصوفيا  . سنوات٩وعمرها  ) محبة(

الرب ينقذهن ويمنحهن القوة والسالم، وبسبب هذا آمن كثيرون         يعذبهن وأمهن تشجعهن وكان     
وحملت أمهن أجسادهن وجلست تبكي وطلبـت       . فقطع الملك رؤوسهم ثم قطع رؤوس البنات      

أن يأخذ السيد المسيح نفسها معهن وإستجاب لها الرب وضرب الرب الملك بمرض الجدري              
 .في عينيه ودود جسمه ومات ميتة شنيعة

 :راءات أيضاً في األيام التاليةوتقرأ هذه الق
عذبها الوالي ثم قطع رأسها، وصنع جسدها عجائب، ويخرج         . شهادة القديسة صوفية   توت٥

 .من جسدها يوم نياحتها نوراً عظيماً
كانت خادمة عند إمرأة يهودية وطلبـت منهـا أن تتحـول            . شهادة القديسة مطرونة   توت١٠

وأرادت أن تلقي جسدها    . فعذبتها إلى أن ماتت   لليهودية فقالت لها الرب ترك ديانتكم       
 .من أعلى مسكنها، فعاقبها الرب بأن زلت قدماها فسقطت من أعلى المنزل وماتت

كانت قد تزوجت وصار لها ولداً ومات زوجها وهـي فـي            . نياحة القديسة تاؤبستي   توت٢٠
ـ             ت ريعان الصبا، فقررت أن تترهبن وبدأت الصـالة والزهـد والميطانيـات وذهب

لألسقف وطلبت منه الرهبنة فطلب منها أن تجرب نفسها سنة ثم يلبسـها اإلسـكيم،               
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سنة يخدمها وإندفعت في العبادة     ١٢فحبست نفسها في بيت صغير وكان إبنها وعمره         
وإنقضت السنة ونسيها األسقف فرآها في حلم بهيئة مضيئة تقول له كيف نسيتني إلى            

أنه قام من نومه وصلى عليها صـالة الرهبنـة          اآلن وأنا سأتنيح هذه الليلة ورأى ك      
وألبسها ثوبها ووضع عليها قلنسوته إذ لم يجد قلنسوة ووشحها باإلسكيم، وأمر تلميذه             

وصحا مـن نومـه   . وكان بيدها صليب من فضة أعطته له     . أن يأتيه بقلنسوة أخرى   
ودعتنـي  فوجد في يده الصليب وذهب لبيتها فقال إبنها أنها إستدعتني هذه الليلـة و             

ولما فتح عليها األسقف بابها وجدها قد تنيحت ورآها البسة اإلسـكيم            . وقالت سأتنيح 
 .والقلنسوة وحدث من جسدها عجائب كثيرة جعلت كثيرين يؤمنون

وكان دقلديانوس قد . شهادة القديسة إربسيما العذراء وإخواتها العذارى أيام دقلديانوس   توت٢٩
مل فتاة ليتزوجها فأرسلوا له صورة إربسيما وكانت        أمر رجاله أن يبحثوا له عن أج      

في دير للعذارى فهربت إلى أرمينيا مصـلية أن يحفـظ اهللا عـذراويتها وعـرف                
دقلديانوس فطلب من ملك أرمينيا أن يحضرها فلما رأى جمالهـا أراد أن يأخـذها               

احدة وعذبها كثيراً وقتلها وقتل أخواتها وكان معها و       . لنفسه فرفضت وقاومته فسقط   
ثم جن الوالي   . مقعدة فصرخت على الجنود ليقتلوها مع أخواتها فقطعوا رأسها أيضاً         

 .إلى أن أتاه القديس غريغوريوس أسقف أرمينيا وشفاه فآمن
شهادة القديسة أنسطاسية وترهبنت بزهد شديد ولما رأت إضطهاد الجند للمسـيحيين             بابه١

 .قطع رأسهاوبخت الجنود فأخذوها للوالي الذي عذبها ثم 
 .نياحة الصديقة حنة النبية أم صموئيل النبي بابه٦
مر بهم يوليـانوس العاصـي      . كانوا في دير بالرها   . شهادة العذارى الخمسين وأمهم    هاتور١٠

 .وعاقبه الرب بموته في الحرب مع الفرس. فأمر بقتل كل من في الدير ونهبه
 وأم مسيحية وقد عمدت األم إبنتها خفية        شهادة القديسة أنسطاسية وهي من أب وثني كيهك٢٦

وزوجها أباها رغماً عنها من شاب وثنـي فكانـت تصـلي هللا             . دون أن يعلم أباها   
وكانت عند خروج زوجها تخرج لخدمة المسجونين مـن أجـل اإليمـان             . بحرارة

وكانت تصلي أن ينقـذها اهللا مـن يـد          . فحبسها زوجها وجعل على المنزل حراساً     
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اهللا ومات زوجها فوزعت مالها على المحتاجين مـن المعتـرفين           زوجها فإستجاب   
وعذبها الوالي واغرقها في البحر فخرجت سالمة بعنايـة         . والمجاهدين ألجل اإليمان  

 .الرب فألقوها في حفرة مملوءة ناراً
 .وفي هذا اليوم أيضاً تذكار القديسة يوليانا الشهيدة

لما مات والداها وزعت كل أموالها ودخلت دير        . كةنياحة القديسة مريم الحبيسة الناس     طوبه٢٤
 .سنة داخل حجرة٢٢باإلسكندرية وحبست نفسها 

ومنذ صغرها كانت مداومة . نياحة القديسة أكساني من بنات أشراف رومية وأغنيائها        طوبه٢٩
على الصالة والصوم وزيارة المسجونين والتوزيع على الفقـراء وتكتفـي بطعـام             

ن يتزوجها أحد أبناء وزراء رومية فهربت إلى جزيـرة قبـرص            الراهبات، وأراد أ  
فأشار عليها القديس إبيفانيوس أن تذهب إلى اإلسكندرية ورهبنهـا البابـا ثـاوفيلس              

ولما تنيحت أظهر اهللا صليب من نور تغلب ضـوءه علـى            . وعاشت في زهد شديد   
ى وضـعوا  ضوء الشمس وحوله دائرة من النجوم المضيئة كأكاليل، وظل ظاهراً حت       

وكان معها حين   . جسدها مع أجساد الراهبات ثم غاب، وكان ذلك ليظهر اهللا فضلها          
 .أتت إثنتين من جواريها إدعت أنهن أخواتها، فلما ماتت كشفوا سرها

برمها١٥
 ت

نياحة القديسة المجاهدة سارة الراهبة، تأثرت بأخبار الرهبان وإشتهت للحياة النسكية           
سنة فإغتاظ منها الشيطان وأراد إسـقاطها       ١٣ان الشهوة   فترهبت ولبثت تجاهد شيط   

في الكبرياء فظهر لها وقال أبشري فقد غلبت الشيطان فقالت إنني امرأة ضـعيفة ال               
 .أستطيع أن أغلبك إالّ بقوة السيد المسيح فتوارى من أمامها

برمها٢٦
 ت

 جـاءت مـع    .نياحة القديسة براكسية العذراء وكانت إبنة لوالدين من عظماء رومية         
أمها لزيارة مصر وزاروا أحد األديرة فأحبت حياة الدير وكان من فيه من الراهبات              

إني قد نذرت نفسـي     "يعشن في زهد شديد ولما أرادت أمها الرجوع قالت براكسية           
ورفضت . سنين ثم تنيحت  ١٠فلما سمعت والدتها ذلك أقامت معها في الدير         " للمسيح

ا ضربها الشيطان ضربة في رجلها آلمتهـا زمانـاً          ومن زهده . أمر الملك بالرجوع  
ورأت رئيسـة الـدير     . وأنعم اهللا عليها بموهبة الشـفاء     . طويالً إلى أن شفاها الرب    
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 .أكاليل معدة فسألت لمن هذه فقيل لها ألبنتك براكسية فهي ستأتي لنا بعد قليل
ولكن حين بلغـت سـن      . ولدت باإلسكندرية . نياحة القديسة مريم المصرية السائحة     برموده٦

وإستمرت على هـذه الحـال      . سنة خدعها عدو البشر وإصطاد بها نفوساً كثيرة       ١٢
وذهبت مع بعض الناس لتزور أورشليم وإذ لم يكـن معهـا أجـرة              . سنة١٧اآلثمة  

لكن لما أرادت   . سفرها أسلمت ذاتها ألصحاب السفينة وهناك أيضاً كانت تأتي اإلثم         
ففهمت أن ذلـك  . ة شعرت بقوة خفية تجذبها من الخلفالدخول من باب كنيسة القيام 

. بسبب نجاستها، فتشفعت بالعذراء بدموع حارة أن تتشفع لها عنـد إبنهـا الحبيـب              
وحاولت الدخول ثانية فدخلت وصلت هللا أن يرشدها لما يرضيه، وجاءها صوت من             

ومكثـت  وعبرت األردن   " إذا عبرت األردن تجدين راحة وطمائنينة     "أيقونة العذراء   
وفي السنة الخامسـة واألربعـين      . سنة تقاتل العدو وتقتات بالحشائش    ٤٧في البرية   

لسياحتها خرج القس زوسيما لإلختالء في األربعين المقدسة فرآها وظنها خياالً فسار            
وراءها سائالً اهللا أن يكشف له سر هذا الشبح وفجأة نادته يا زوسـيما إن شـئت أن          

وسألته أن يصلي لها فهو كاهن وإلتمست       .  به ألني عارية   تخاطبني فإرم شيئاً أستتر   
وناولها فعالً وسألته أن يعود إليها في العام التالي فوجدها قد           . أن يناولها العام القادم   

إدفن مريم المسكينة في التـراب      "تنيحت وأسد واقفاً بجوارها، وعند رأسها مكتوب        
 .يها ودفنهاووجد األسد يحفر حفرة، فصلى عل" الذي منه أخذت

كن عابدات للمسيح يعشن حيـاة      . شهادة العذارى القديسات أغابي وإيريني وسيونية      برموده٨
ولما ملك مكسيميانوس الكافر خفـن      . البتولية والفضيلة يترددن على أديرة العذارى     

وهربن إلى الجبل وإختبأن في مغارة مداومات على نسكهن وتفتقدهن امرأة عجـوز             
وتبع أحد األشرار هذه العجوز ظناً أنها تخبئ شيئاً ثمينـاً،           .  إليه مسيحية بما يحتجن  

 .فوجد العذارى فربطهن وجذبهن إلى الوالي الذي عذبهن وإستشهدن رمياً في النار
نياحة القديسة ثاؤذورا التي باعت كل أمالك والـديها ورهبنهـا البابـا أثناسـيوس               برموده١١

نات اإللهية وتميز المالئكة من الشـياطين       وكانت مستحقة أن ترى اإلعال    . الرسولي
 .وتعرف األفكار
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شهادة القديسة سارة وولديها وكانت زوجة لضابط روماني تـرك مسـيحيته تزلفـاً              برموده٢٥
وذهبـت  . لدقلديانوس وكان يتظاهر أمام زوجته أنه فعل ذلك خوفـاً مـن الملـك             

 ثـديها إذ هاجـت      وفي البحر عمدت هي ولديها بجـرح      (لإلسكندرية لتعمد ولديها    
ولما عادت وأخبرت زوجها إشتكاها للملك الذي وضع ولديها على بطنهـا            ) الرياح

 .وأحرقهما بالنار
ولمـا بـدأ    . وترهبت في دير فيما بـين النهـرين       . شهادة القديسة أفرونية الناسكة    أبيب١

دقلديانوس إضطهاده هربت الراهبات خوفاً وإختبأن، ولم يبقى فـي الـدير سـوى              
وفي الغد جاء الجنـود للـدير       ). هي خالة أفرونية  (ية وأخت أخرى والرئيسة     أفرون

وأهانوا الرئيسة فصرخت أفرونية خذني أنا وأترك هـذه العجـوز فأخـذوها هـي               
 .األخرى وعذبوها بشدة ثم ذبحوها

هذه لما رأت عذابات المسيحيين لعنت الملك وأوثانه فعـذبها          . شهادة القديسة أوفيمية   أبيب١٧
 .انوس بالضرب والحرق حتى أسلمت روحها الطاهرة بيد الربدقلدي

بعد صعود الرب بقيت في خدمـة التالميـذ ونالـت           . نياحة القديسة مريم المجدلية    أبيب٢٨
. مواهب الروح المعزي، وبشرت مع التالميذ وردت نساء كثيرات لإليمان بالمسـيح  

ونالهـا مـن اليهـود      . هنأقامها الرسل شماسة لتعليم النساء وللمساعدة عند تعميـد        
 تعييرات كثيرة

بدأت أوالً بعد وفاة والديها بتحويـل بيتهـا ليصـبح مـأوى             .نياحة القديسة بائيسة مسرى٢
للمساكين وكانت تنفق أموالها على المتحاجين حتى نفذ مالها، فإجتمع حولها أشـرار             

زنوا عليهـا   حولوا فكرها للخطية فجعلت بيتها بيتاً للدعارة، وعلم شيوخ شيهيت فح          
جداً وكلفوا القديس يوحنا القصير بالذهاب إليها فسألهم أن يصلوا ألجله ليسـاعدوه،             
فدخل عليها ووبخها فإرتعدت وبدأ هو يبكي قائالً أرى الشياطين تلعب على وجهـك              
فلهذا أبكي عليك فقالت وهل لي توبة فقال نعم ولكن ليس في هذا المكان فقالت خذني   

ها إلى أحد أديرة الراهبات القريبة من جبل شيهات ولما أمسـى            إلى حيت تشاء فأخذ   
ولما وقف يصلي صالة نصف الليـل       . الوقت قال لها نامي هنا ونام هو بعيداً عنها        
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رأى عموداً من نور نازالً من السماء متصالً باألرض، ومالئكة اهللا حـاملين روح              
دموع أن يعرفه أمرهـا     فطلب من الرب ب   . بائيسة ولما إقترب منها وجدها قد ماتت      

 .فجاءه صوت أن توبتها قد قبلت في اللحظة التي تابت فيها فواراها التراب
إغتصب أموالها التي ورثتها مـن والـديها أحـد الظـالمين           . شهادة القديسة يوليطة   مسرى٦

بواسطة شهود زور، ولما علم أنها ستأتي بشهود ضده أبلغ أنها مسيحية، فطرحهـا              
لما قالت إن األشياء الحاضرة ليست شيئاً لتعرضـها للضـياع أمـا     الوالي في النار    

األمور المقبلة فإن أنا إقتنيتها فلن ينزعها أحد مني وذهبت وأعترفت للـوالي بأنهـا               
 .مسيحية

لما ماتت أمها أراد والـدها     . تذكار نياحة القديسة مريم المعروفة بإسم مارينا الناسكة       مسرى١٥
فحلقت شعرها ولبست زي الرجال وأخذها معـه وذهـب          أن يزوجها ليذهب للدير،     

وقضيا عشرة سنين يجاهدان ثم تنيح وبقيت القديسة وحدها وزادت من           . ألحد األديرة 
وذهبت في مهمة مع ثالثة من رهبان الدير فنزلوا في فندق، وأخطأ جنـدي              . نسكها

نا هو الذي   مع إبنة صاحب الفندق فلما حملت لقنها الجندي أن تقول أن الراهب ماري            
فعل ذلك، فجاء الرجل إلى الدير ولعن الرهبان وسب وشتم كثيراً فطردهـا رئـيس               

ولما ولدت البنت ولداً أتى أبوها بالولد وطرحه أمام مارينا فكانت ترضعه لبناً             . الدير
سنين ثم تحنن عليها الرهبان وأستعطفوا      ٣من الرعاة وزادت في أصوامها وصلواتها       

 ولكن زاد عليها أحماالً كثيرة وقوانين وضعها عليها، ولما كبر           رئيس الدير فأدخلها  
الصبي ترهب، وبعد أن أكملت مارينا أربعين سنة تنيحت ولما كفنوها إكتشفوا أنهـا              
امرأة فصاحوا يا رب إرحم وأعلموا الرئيس فندم على ما فعله وأتوا بصاحب الفندق              

ولما دفنـت   . ه عليها فأبصر  وكان هناك راهب بعين واحدة وضع وجه      . وبكي كثيراً 
أمر اهللا شيطاناً فعذب إبنة صاحب الفندق والجندي وأتي بهما إلى قبرهـا وأقـروا               

 .وظهر من جسدها عجائب كثيرة. بذنبهما أمام الجميع
كانت إبنة ملك وثني وجميلة وبنى األب إلبنته قصراً حصيناً          .نياحة القديسة إيرينيمسرى٢١

واهللا أرشدها  . ها وحراستها حتى ال تسئ لشرف العائلة      جارية لخدمت ١٣وجعل معها   
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وأرشدها أنه البد من الجهاد     . للمسيحية عن طريق معلم كان مسيحياً ووالدها ال يعلم        
وعرض عليها أبوها الزواج من أحد أوالد األمراء فقالت         . في سبيل اإليمان بالمسيح   

يها إلى السماء وقالت يا إله     فرفعت عين . أفكر وذهبت للتماثيل تصلي أمامها فلم تجبها      
المسيحيين إهدني إلى ما يرضيك فظهر لها مالك وقال لها غداً سيأتيك أحد تالميـذ               
بولس الرسول ويعلمك ما يلزمك ويعمدك وفي الغد أتاها القديس تيموثاوس وعلمهـا             
وعمدها ولما علم أبوها ربطها في ذيل حصان جموح ثم أطلقها فلم ينلها أذى، بل أن                

وبصالة إبنته قـام    . ان قبض بفمه على ذراع والدها وطرحه أرضاً فسقط ميتاً         الحص
وقد شرف اهللا هذه    . نفس ونالوا سر العماد المقدس    ٣٠٠٠فآمن هو وامرأته مع     . حياً

 .القديسة بصنع آيات كثيرة أمام ملوك ووالة وآمن كثيرون بسببها
@
@
@

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

والعذراء ليست فقط هي    . كيمات والعذارى الجاهالت  عن مثل السيد المسيح عن العذارى الح      
فالقديسة بائيسة صاحبة بيت الدعارة . من لم تتزوج بل كل نفس أحبت المسيح وكانت أمينة له

 .لذلك قال األباء إن التوبة تحول الزاني إلى بتول. صارت بتوبتها عذراء
والكنيسة تقرأ  . ك الجاهالت والكنيسة هنا كلها ممثلة بعشر عذارى، لكن هناك الحكيمات وهنا         

كلهن كـن عـذارى     . هذا الفصل فكل من نحتفل بهن اليوم هن شهيدات وراهبات وقديسات          
 .حكيمات

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

وكل نفس عذراوية أحبـت المسـيح       . الملك هو المسيح  = يدِخلن إلى الملك عذارى في إثرها     
ورأينا . أو بسيرتهن العطرة  وذلك بكرازتهن   . تشتاق أن تأتي بنفوس عذراوية أخرى للمسيح      

 .في قصص العذارى اللواتي نحتفل بهن اليوم نفوس كثيرة آمنت حين رأوا ثباتهن وإيمانهم
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   نمقدهذه مثل قول   . إذ رأي أقربائها محبتها في المسيح أحبوا المسيح       = جميع أقربائها إليه ي
يـب أيتهـا الجميلـة بـين     ما حبيبك من حب"بنات أورشليم لعروس النشيد إذ رأوا محبتها له         

 ).٩:٥نش.." (النساء
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

فمن أحب المسيح يسكب أغلى ما عنده حتى        . هنا نرى محبة مريم ساكبة الطيب على المسيح       
هذه عالمة  ). ٦:٤تي٢" (اآلن أسكب سكيباً ووقت إنحاللي قد حضر      "حياته، كما يقول بولس     

 ).٣٩-٣٥:٨رو(النفس العذراوية أنها تحب المسيح حتى الموت 
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

نجد الوالة الذين   ) وهذا تكرر كثيراً  (هنا في قصة العذارى     = تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين    
هـم أتـوا ليعـذبوا      . كانوا يعذبون الشهداء إذ يروهم فرحين مرتلين، يأتون مؤمنين بالمسيح         

هـؤالء الشـهداء لـم      والحظ أن   . الشهداء، وكثيرون منهم تحولوا إلى مؤمنين بل إستشهدوا       
يكونوا في حالة خوف أو رعب أو حزن أو صغر نفس شاعرين أن اهللا قد تخلى عـنهم بـل         

في وسـط الصـبايا ضـاربات       وألن هلبيسا وأخواتها كانوا صبايا صغيرات نسمع        . مرتلين

 .فهن يرتلن فرحات باهللا=بالدفوف
إسرائيل هـي   = يع إسرائيل والرب من يناب  . الذي يعطي هذا الفرح   = في الكنائس باركوا اهللا   

 .الكنيسة وينابيع إسرائيل إشارة للروح القدس الذي يعطي هذا الفرح
‹Øbi@Þï−gZ@

مصدر كل  ) الروح القدس (ويحدثها عن الماء الحي الذي يعطيه       . عن لقاء الرب مع السامرية    
ح بـالرو أي نقدم العبـادة     بالروح والحق   فرح حقيقي، ولكن ينبغي كما قال الرب أن نسجد          

 .وتصبح النفس عذراوية. حتى نمتلئ فنفرحوالحق 
‹Øbi@ŠíààZ@

ولكن ) سنة١٢-٩(قد نفهم األطفال عن عذارى اليوم فسنهن يتراوح بين          = من أفواه األطفال  
 .بصورة عامة فالنفس التائبة العذراوية هي نفس عادت وصارت كاألطفال

 المفتوحة التي تدرك أعمال اهللا      هذه النفوس صار لها العين    = ألني أرى السموات أعمال يديك    
 .وتسبحه على عظمته
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ÜíjÜaZ@

ال تشتركوا  .. سيروا إذاً كأوالد النور   كيف نتحول لنفس عذراوية كنفوس العذارى الحكيمات؟        

توبة (= قم أيها النائم من بين األموات     .. في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها       
إمتلئوا بالروح مكلمين أنفسكم بعضكم بعضاً بمزامير       .. ال تسكروا بالخمر  ) من موت الخطية  

 .شاكرين خاضعين.. وتسابيح وتراتيل
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

النساء القديسات المتـوكالت علـى اهللا يـزين أنفسـهم           ألن الكالم عن العذارى نسمع أن       

 جميعاًونكون  .. وعريس نفوسنا هو المسيح فلنزين أنفسنا بالفضائل أمامه       خاضعات لرجالهن   

 .وبهذا نكون عذارى حكيمات.. محبين اإلخوة رحومين.. مشتركين في اآلالم.. برأٍي واحد
ïØ‹ifiaZ@

أي النتيجة مضمونة فلنجاهد    = أربع بنات عذارى كن يتنبأن    تطبيق عملي، هنا نرى فيلبس له       
 .ومن المؤكد سنكون عذارى حكيمات
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Ú_<†ã<àÚ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 سواحنياحة األنبا بوال أول ال
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٢:٣١،٧( 

 )٣٠-٢٤:٢٢لو(

)١٢-١:٣٢( 

 )٢٣-١٤:٢٥مت(

 )٢٤-٧:١٣عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٤-١:١٥بط١(

 )٢١-١٢:١٥أع(

)٧:١٣١،١( 

 )٤١-٣٣:٩مر(

ŠbÙåÜa: 

وفي أثنـاء   . كان له أخ إسمه بطرس ظلم بوال في ميراث أبيه         . حة األنبا بوال أول السواح    نيا
فقال لنفسـه   . ذهابه للوالي ليحتكما له شاهد جنازة فسأل لمن؟ فقالوا ألحد عظماء هذه المدينة            

إرجع : ثم إلتفت ألخيه وقال له    . مالي إذن وأموال هذا العالم الفاني الذي سأتركه وأنا عريان         
إذ أخـذ يصـلي   (ثم خرج من المدينة وأرشده مالك      . ا أخي فلست مطالباً إياك بشئ مما لي       ي
وهناك كان يرسـل لـه      . أن يذهب للبرية الشرقية الداخلية    ) أيام أن يرشده الرب أين يذهب     ٣

ولما أراد اهللا أن يظهر قداسـته أرسـل لـه األنبـا             . سنة٧٠غراب بنصف خبزة يوم لمدة      
با أنطونيوس يظن أنه أول من سكن البرية وقال له المالك عن األنبـا              وكان األن . أنطونيوس

يوجد في البرية الداخلية إنسان ال يستحق العالم وطأة قدمه، وبصالته ينزل الرب المطر              "بوال  
ولما جلس مع األنبا أنطونيوس أتـى الغـراب         ". والندى على األرض، ويأتي بالنيل في حينه      

وال اآلن علمت أنك من عبيد اهللا، أسرع وأحضر الحلة التي أعطاها            فقال األنبا ب  . بخبزة كاملة 
وفيما هو عائد بالحلة رأى نفـس األنبـا بـوال والمالئكـة      . قسطنطين الملك للبابا أثناسيوس   

وحفر له  . ولما وصل إلى المغارة وجده قد تنيح فكفنه بالحلة وأخذ الثوب الليف           . صاعدين بها 
ولم يعثروا على المكان ثانية وظهر القديس للبطريرك وأعلمه أن أسدان ليدفن جسد األنبا بوال 
 مرات في السـنة أثنـاء       ٣وكان البطريرك يلبس ثوب الليف      . الرب ال يريد أن يظهر جسده     
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وفي أحد األيام أراد أن يعرف الناس مقدار قداسة صاحبه فوضعه على ميت فقـام               . التقديس
 .لوقته

 :ام التاليةوتقرأ هذه القراءات أيضاً في األي
سـنوات فـذهب    ٨إشتاق للرهبنة وعمره    .نياحة القديس العظيم األنبا يؤنس القصير بابه٢٠

فقال له الطريق صعب فألح عليه فسأل اهللا فقال له أنـه سـيكون إنـاء                . لألنبا بموا 
وعاش فـي نسـك     . ولما جاء ليلبسه ثياب الرهبنة رأي مالكاً يصلب عليها        . مختاراً
 بموا ليختبره فأقام خارج القالية وكان كل يوم يقرعـه بجريـدة             طرده األنبا . شديد
. وفي اليوم السابع رأي سبعة مالئكة يضعون سبعة أكاليل على رأس يـؤنس            . نخل

قال له األنبا بموا خذ هذا العود اليابس وإغرسه وإسقه فأطاع وكان الماء يبعد عـن                
ما العـود وصـار شـجرة       سنين ن ٣ميالً فكان يرويه مرتين يومياً وبعد       ١٢سكنهما  
فطاف الشيخ بثمرة الشجرة وقال للرهبان خذوا كلـوا مـن ثمـرة الطاعـة      . مثمرة

 ).الزالت الشجرة باقية لآلن(
سنة قال في نهايتها للرهبان عن األنبا يؤانس هذا مالك ولـيس            ١٢خدم األب بمويه    

لسـماء  ولما وضع األنبا ثاؤفيلس يده عليه ليرسمه قمصاً، أتى صوت مـن ا            . إنسان
كان يعرف من هو المستحق ومن هـو        " مستحق مستحق مستحق  "سمعه الحاضرون   

أرسله البابا ليحضر أجساد الثالثة فتية إلى اإلسكندرية، فحملته         . غير مستحق للتناول  
ولما شرع في نقلها خرج صوت مـن  . سحابة إلى بابل ورأي المدينة ووجد األجساد   

رقون المكان إلى يوم القيامة، لكن ألجـل محبـة          األجساد أن هذه إرادة اهللا أن ال يفا       
البطريرك وتعبك أطلب من البطريرك أن يجمع الشعب ويأمر بتعمير القناديل ونحن            
 .سنظهر في الكنيسة بعالمة تعرفونها في ذلك اليوم، ولما حدث أنارت القناديل فجأة

يـة حتـى ال     ترك البر . دخل أحد الرهبان عليه فوجده راقداً ومالئكة يروحون عليه        
أرسل له اهللا أنبا    . يقتله البربر ليس خوفاً من الموت ولكن حتى ال يهلك البربر بسببه           

فمرض مرضاً بسيطاً وأرسـل الخـادم ليـأتي    . أنطونيوس وأبو مقار ليعلماه بوفاته   
وعندما أتى الخادم رأي جماعة القديسين ومعهم نفس القـديس والمالئكـة يرتلـون              
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يع واحد منظره مثل الشـمس وسـأل فقـالوا هـذا األنبـا              وفي مقدمة الجم  . أمامها
 .وحدثت من جسده عجائب كثيرة. أنطونيوس ودخل للقالية فرآه قد تنيح وهو ساجد

كان رئيس دير جبل أسوان وكان ذا فضـائل عظيمـة           . نياحة القديس متى المسكين    كيهك٧
في فطلب منها  قدموا له امرأة بها مرض خ     . أعطاه اهللا مواهب شفاء وإخراج شياطين     

. أن تعترف بخطيتها فإعترفت أنها تزوجت بأخوين في نفس الوقت فصلى لها فبرأت        
 .وكانت الوحوش تأنس إليه وتتناول طعامها من يده

وطلب مـن زوجتـه أن يظـال        . زوجه أبواه دون رضاه   . نياحة القديس يوحنا كاما    كيهك٢٥
وكانا إذا رقد ينزل مـالك      . ماأخوين فقالت له وهذا كان سؤل قلبي فإحتفظا ببتوليته        

ولكثرة فضائلهما أنبت الرب كرمة لم يزرعهـا أحـد       . الرب ويظلل عليهما بجناحيه   
وإتفقا على الرهبنة وصارت رئيسة     . ظللت خدرهما عالمة على طهرهما وقداستهما     

وأرشده المـالك   . وأرشد المالك القديس يوحنا لبرية شيهيت     . للدير وصنعت عجائب  
وظهرت له العذراء وقالت له هذا مسكني لألبد وسأكون         . أخ٣٠٠وله  لمكان إجتمع ح  

 .معهم كما كنت معك ويدعي إسمي على هذا الدير ألن الكنيسة كانت بإسمها
. وكان أبوه يملك أغناماً كثيرة سلمه رعايتهـا       . نياحة األنبا شنوده رئيس المتوحدين     أبيب٧

أخذه أبوه لخاله األنبـا     . ول يومه فكان يرعاها ويعطي غذاؤه للرعاة ويظل صائماً ط       
بارك علي أنت، ألنك "بيجال ليباركه، فوضع األنبا بيجال يد الصبي على رأسه وقال     

وفي ذات يوم سمع صوت من      . وتركه أبوه عنده ومضى   . ستصير أباً لجماعة كثيرة   
ومن ذلك اليوم صـار يجهـد نفسـه    . السماء قائالً قد صار شنوده رئيساً للمتوحدين   

ولما تنيح خاله األنبا بيجال حل شنوده محله، وبلـغ          . سك الزائد والعبادة الكثيرة   بالن
وطلب منه  . راهب٢٢٠٠راهب، وبنى دير آخر بلغ عدد رهبانه        ١٨٠٠عدد رهبانه   

حضر مجمع المـائتين    . قائد في الجيش منطقته لكي ينصره اهللا فأعطاه له وإنتصر         
 .وه حتى يسجد لخالقهعند نياحته طلب من تالميذه أن يسند. بأفسس

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@
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مـن أراد أن    وكان درس المخلص له     . من هو األعظم  هو عن حوار التالميذ فيما بينهم عن        

لقد ظن بطرس أخو األنبا بـوال أنـه سيصـير         . يكون أوالً فيكون آخر الكل وخادماً للجميع      
عظيماً إذا إزدادت أمواله ونجد األنبا بوال حين ترك كل شئ صار عظيمـاً وأوالً عنـد اهللا                  

لقد صار مـن    " صار العالم ال يستحق وطأة قدمه     "وبسببه ينزل المطر ويفيض نهر النيل، بل        
هكذا فعـل القـديس يوحنـا       والسائح يضع نفسه آخر الكل و     . وضع نفسه أخيراً هو األعظم    

فالزاهد الحقيقي هو من إكتشف تفاهة العالم وذهب        . القصير ولننظر ماذا كان رأى السماء فيه      
ليتقابل في خلوة مع الحبيب يسوع، ومن عرف الحبيب يسوع حقاً يصير األعظم في السـماء              

 .ميتاًبل إن ثوب األنبا بوال الليفي أقام . في السماءوال يضيع أجره وعلى األرض 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

هؤالء اآلباء عاشوا في فرح من أجل عمل المسـيح          = أبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك     
 )رمزه داود هنا(

. هؤالء اآلباء كانوا ودعاء جداً على مثـال وداعـة المسـيح           = أذكر يا رب داود وكل دعته     
 .وراجع إختبارات األنبا بموا مع القديس يوحنا القصير

 .هؤالء القديسون نذروا نفوسهم إلله يعقوب وتركوا العالم= قوبونذر إلله يع
فالذي أقسم هـو  . وهذه هي األدقكيف حلف للرب    جاءت في طبعة بيروت     = كما أقسم الرب  

ويصـير المعنـى أن     . كما أقسم للرب  وتصير العبارة بدقة    . من نذر نفسه وليس الرب نفسه     
 .لرب وراجع قصة القديس يوحنا كاماهؤالء األبرار صمموا بشدة أن ينذروا أنفسهم ل

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 )راجع إنجيل القداس(نفس الحوار بين التالميذ عن من هو األعظم 
من يؤمن أنه سيأكل على مائدة اهللا لن يهتم         = لتأكلوا وتشربوا معي على مائدتي في ملكوتي      

 .بموائد العالم بل سيحيا زاهداً وهذا ما عمله هؤالء اآلباء
ÉÜa@Šíààóï“Z@
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والـرب يعطـي    . بالجلوس على مائدة الرب في الملكـوت      = إفرحوا أيها الصديقون بالرب   
بهذا المجد المعـد    = وأفتخروا يا جميع مستقيمي القلوب    . عربون األفراح هنا على األرض    

 .لكم
 .طوبه٢٦راجع مزمور العشية يوم = من أجل هذا تبتهل إليك كل األبرار في أوان مستقيم

‹Øbi@Þï−gZ@

وهنا لم يكمل المثل بنصيب صاحب الوزنة غير        .  مثل الوزنات والنصيب والوعد لألمناء     عن
 .األمين، فليس هذا هو موضوعنا بل موضوعنا عن األمناء أمثال األنبا بوال

‹Øbi@ŠíààZ@

 .حين يأتي ليحاسب= إبتهجوا أيها الصديقون بالرب
 .طي الفرح والمكافأة في األبديةفالرب وحده يستطيع أن يع= طوبى لألمة التي الرب إلهها

ÜíjÜa: 

فلتكن حياة وسيرة هؤالء القديسين قدوة      = الذين تنظرون إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم      
 .لنا

هـؤالء القديسـين    = حسن أن تثبتوا قلوبكم بالنعمة ال بأطعمة لم ينتفع بها الذين يتعاطونها           
 .وهي التي ثبتتهمتركوا األطعمة وزهدوا فيها لكن إمتألوا نعمة 

 .هم تركوا الدنيا وذهبوا للبرية= ألن ليس لنا هنا مدينة باقية.. فلنخرج إليه خارج المعسكر
 .هذا كان عملهم= فلنرفع به في كل حين ذبائح التسبيح هللا

 .هم باعوا أموالهم وأعطوها صدقات وترهبوا= ال تنسوا فعل اإلحسان
çíÙïÜíqbÙÜa: 

  هذا الوعد بالمجد جعل القديسين يعتبرون كل شئ في العـالم  = علـن شريك المجد العتيد أن ي
 .نفاية

 .كان األنبا بوال يلبس ثوباً من ليف= متسربلين بالتواضع
 .اهللا كان يرسل خبز مع غراب لألنبا بوال= اهللا يعتني بكم

 .هذا نصيب هؤالء الزاهدين= بعد ما تألمتم هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم
ïØ‹ifia: 
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 الجمهور كله وكانوا يسمعون برناباس وبولس يحدثان بجميع مـا صـنع اهللا مـن                فسكت

 .. اآليات

 .إسم بوال هو نفسه بولس= األنبا بوال .١
كما سكت الناس ليسمعوا برنابا وبولس فيمجدوا اهللا هكذا مازال العالم يسمع قصة األنبـا     .٢

 .وما عمله اهللا معه ويمجد اهللا) بولس(بوال 
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†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]l^ãÚ†e<†ã<àÚ<<

 شهادة األربعين شهيد بمدينة بوبستة
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٨:٣٣،١٩( 

 )٢٨-٢٤:١٦مت(

)٣٥-٣٤:٣٦( 

 )١٣-٩:١٣مر(

 )١٨-١:١٠كو٢(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١١-١:٤بط١(

 )١٢:١٣-٢٥:١٢أع(

)١١:٩٦( 

 )١٢:١٢-٥٣:١١لو(

ŠbÙåÜaZ@

إتفق بعض جنوده وأوالدهم أن يتقدموا إليه معتـرفين بالمسـيح،           . ملك وثني بمدينة سبسطية   
وفي الصباح أمر الملك برجمهم بالحجارة      . وبينما هم نائمون ظهر لهم مالك الرب وشجعهم       

ماء متجمدة، فخارت قوى أحدهم وخرج فألقوهم في بركة . فكانت الحجارة ترتد على مرسليها
ورأي أحد الحراس مالئكة نزلت من السماء ومعها        . إلى حمام دافئ فمات فوراً وخسر إكليله      

إكليل وضعوها على رؤوس الشهداء التسعة والثالثين وبقى إكليل بيد مالك فنزل الحارس             ٣٩
وكان بيـنهم   . ف الشهداء إلى البركة صائحاً أنا مسيحي فأخذ اإلكليل األربعين وإنضم لصفو         

وإذ مكثوا في البركة زماناً ولم يموتـوا        . بعض صغار السن، وكانت أمهاتهم تقويهم وتثبتهم      
أرادوا كسر سيقانهم فأراحهم الرب وأخذ نفوسهم فأمر الملك أن يحملوا على عجلة ويطرحوا              

 على العجلة   في البحر بعد أن يحرقوا ، وكان بينهم صبي صغير لم يمت فتركوه فوضعته أمه              
. مع رفقائه فأنزلوه ثانية ألنه حي فأخذته أمه ومات على عنقها فوضعته على العجلة معهـم               

وفي اليوم الثالث ظهر القديسـون ألسـقف        . ورموهم في النار فلم تؤذهم، فرموهم في البحر       
 .سبسطية في رؤيا وقالوا له هلم إلى النهر وخذ أجسادنا

 :يام التاليةوتقرأ هذه القراءات أيضاً في األ
قبض الملك مكسـيميانوس عليهمـا      . شهادة القديس واخس رفيق القديس سرجيوس      بابه٤

وأرسلهمان إلى ملك سوريا    . وعذبهما عذاباً شديداً بعد أن جردهما من رتب الجندية        
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أما القديس واخس فأمر بذبحه وأن يثقـل بالحجـارة          . الذي سجن القديس سرجيوس   
الرب الجسد فقذفته المياه على مقربة مـن قديسـين          ويرمى في نهر الفرات وحرس      

ناسكين، طهر لهما مالك الرب وأمرهما أن يذهبا ويحمال جسد القديس ولمـا ذهبـا               
 .وجدا أسداً وعقاباً يحرسان الجسد ولم يأكال الجسد بأوامر إلهية

وبعد إستشهاد واخس، رأي سرجيوس رفيقه      . شهادة القديس سرجيوس رفيق واخس     بابه١٠
خس في نور جميل فتعزت نفسه كثيراً وعذبوه كثيراً وأثناء عذابه طلب من شابة              وا

يخرج من جسـده  . فأخذت الدم الذي خرج عند جز رأسه وحفظته   . أن تحتفظ بجسده  
 .دهناً طيباً شفاء للمرضى

أخفوا أجسادهم في أيام اإلضـطهاد ثـم   . تكريس كنيسة القديسين سرجيوس وواخس   هاتور١٩
إنقضاء زمن اإلضطهاد، وبنوا لهم كنيسة، ولما أحضروا جسد القديس          أظهروها بعد   

 .للكنيسة سال منه دهن شفى الذين تناولوه
 .شهادة القديسين إيسي وتكال أخته والقديستين بربارة ويوليانة كيهك٨

ذهب مع صديقه بولس ليفتقـد      . كان إيسي غنياً ويتصدق بأمواله    : إيسي وتكال أخته  
. ضطهاد وتنبأ عنهما بعض القديسين أنهما سيناالن إكليل الشهادةالمسجونين بسبب اإل

فتقـدم  . ولما حضر القديس بقطر لإلسكندرية وعلما بحسن سيرته أحبا أن يكونا مثله  
وظهر مالك ألختـه    . إيسي للوالي وإعترف بالمسيح فعذبه وكان مالك الرب يشفيه        

فظهرت . تقلت إحدى السفن  تكال وأمرها أن تمضي إلى أخيها فذهبت إلى البحر وإس         
: لها العذراء مريم وإليصابات وجعلتا تعزيانها في أخيها وكانت إليصابات تقول لهـا            

. إن لي ولداً صلبوه حسـداً     : والسيدة البتول تقول لها   . إن لي ولداً أخذوا رأسه ظلماً     
ولما ذهبت ألخيها إعترفت معـه بالمسـيح فعـذبهما          . ولم تكن تكال تعرف من هما     

 . بشدة ثم أمروا بقطع رأسيهماالوالي
لماذا أشفق على نفس من األلم ظاناً أنني بـرئ، والعـذراء مـا ذنبهـا                : ملحوظة

هو صليب واقع على المسيح     . واليصابات ما ذنبها، بل وما ذنب المسيح      
 .ومن يحبون المسيح ولكن بعد ذلك مجد
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وتأملـت السـماء    . هبربارة إبنة رجل عظيم بني لها برجاً تعيش في        : بربارة ويوليانة 
وأتى لها أوريجانوس وعلمها مبادئ الدين      . وقالت البد من إله حكيم وراء هذه الخلقة       

المسيحي ولما عرف أبوها بأنها مسيحية جرد سيفه عليها فهربت من أمامه فركض             
وراءها، وكانت أمامها صخرة إنشقت شطرين فإجتازتها وعادت الصخرة إلى حالتها           

 .األولى
اً اهللا قادر على حماية أوالده، ولكن متى يريد ينهي حياتهم، ويكون هـذا      إذ: ملحوظة

 .بعد أن يتمموا كل عملهم
وكانت هناك صبية إسمها يوليانـة رأت       . وعذبها الوالي جداً  . ثم أخذها أبوها للوالي   

السيد المسيح يعزي بربارة ويقويها فآمنت بالمسيح، فقطعوا رأس اإلثنتـين ومـات             
وكانت القديسة عندما آمنت قد عملـت صـليب         . والي بعد ذلك بقليل   والدها ومات ال  

على حوض الماء الخاص بها، وصار لماء هذا الحوض قوة شفاء لكل من يغتسـل               
 .منه

وكـان  . نياحة القديس سوسنيوس الخصى أحد رجال قصر الملك تاؤدوسيوس الكبير          أبيب٢١
 الكبير أثناء مجمع أفسـس      وخدم القديس كيرلس  . كثير الرحمة مملوءاً نعمة وحكمة    

ومرض وصلى له القديس كيرلس فشفى ففرق كل أموالـه          . وباقي اآلباء في المجمع   
 .على المساكين

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

ولكـن  . فالشيطان ضد المسيح وكل من يؤمن بالمسيح      = الفريسيون يمكرون ليصطادوا الرب   
أنتم أفضـل مـن عصـافير       .. ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد     الرب يطمئن أوالده قائالً     

ال تهتموا كيف أو بمـا      .. متى قدموكم إلى المجامع   .. حتى شعور رؤوسكم محصاة     .. كثيرة

 .تجيبون أو بما تقولون ألن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@
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القديسة يوليانة رأت   بل أن   / نور الفرح الذي يعطيه الرب    / نور اإليمان = نورأشرق للقديسين 
نور المالئكة التي تظهر لتقوي الشهداء، نزول المالئكـة       / السيد المسيح يعزي القديسة بربارة    

 .على رؤوس الشهداء األربعين
 . اهللا ال يترك شهداؤه وحدهم، بل يمألهم فرحاً وعزاء=فرح للمستقيمين بقلبهم

 .إعترفوا هللا بكل أعمال محبته= إعترفوا لذكر قدسه
 
 
 

Þï−g óï“ÉÜa: 

من .. من يريد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني        : الرب يرسم لنا طريق المجد    

آالم مع  : إذاً طريق الرب  ). الشهداء أهلكوا أنفسهم ولكنهم تكللوا    (يهلك نفسه من أجلى يجدها      
 .حينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله= تعزيات وهناك مجد

‹Øbi@Þï−gZ@

ولكـن  .. سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل     ب يخبرنا بما سيحدث     السيد الر 
 .الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص

‹Øbi@ŠíààZ@

إذا أراد الرب ينقذ صديقيه، فهذا حدث مع بربـارة وشـق   = خالص الصديقين من قبل الرب    
ب كان قد أنهـى  الرب لها الصخرة لينقذها، وأرسل مالك لبطرس أنقذه في السجن، لكن يعقو     

 )١٢أع(عمله فسمح لسيف هيرودس أن ينهي حياته 
كم من شهيد كانوا يعذبونه وكان اهللا يشفيه        = ويخلصهم.. وينجيهم.. يعينهم  .. وهو ناصرهم 

 .ويقيمه كأن لم يكن شئ
ÜíjÜa: 

فنحن ال نحارب بسيوف ودروع، لكن اهللا هو الذي يحارب          = أسلحة محاربتنا ليست جسدية   
 .فاهللا شق الصخرة لبربارة). ١٤:١٤خر (ونحن نصمت
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إذاً هناك قـوة لمـن يسـير مـع          = مستعدين ألن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم        
 .المسيح، فأوالد اهللا ليسوا ضعفاء بل قوتهم من قوة المسيح

çíÙïÜíqbÙÜa: 

 عـن   فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا تسلحوا أنتم بهذا المثال فإن من تألم بالجسـد كُـفَّ                

فإن من يرفض األلم والصـليب      . علينا أن ال نرفض األلم لنكون على مثال المسيح        = الخطية
كما حاول بطرس أن يثني المسـيح عـن طريـق           . هو خاضع للشيطان، يلعب به الشيطان     

ولنالحظ أن الشيطان هو مصدر كل ألم       ) ٢٣:١٦مت" (إبعد عني يا شيطان   "الصليب فقال له    
لكن إذا . يهمس في أذاننا أن اهللا قاسي وهو يضع علينا آالم ونحن أبرياءيقع علينا، ثم يكذب و

. من تألم بالجسد كُفَّ عن الخطية     = سمح اهللا للشيطان أن يضع علينا أي ألم يكون هذا لتنقيتنا          

ومن يضع في نفسه أنه خاطئ يستحق أي ألم، ومن يفهم أن األلم لو حدث سيكون بسماح من                  
الخطية، لن يستطيع الشيطان أن يعمل معه شئ، فإذا إشـتكى أن اهللا             اهللا وهدفه أن نكف عن      

ثم يطلب . قاسي سأقول بل أنا أستحق، وأن ما يحدث للخير، وبالتالي لن يحدث تصادم مع اهللا  
وأن يسـلك الجميـع     .. الرسول من الجميع أن يكفوا عن أن يعيشوا في الشهوات والنجاسات          

والسبب أن من يسلك هكذا يسهل عليه أن يظل معترفاً          . بمحبة وليخدم الجميع بعضهم البعض    
أما من يسلك بعدم محبة أو يسلك في نجاسة لن يستطيع أن يقبـل              . بالمسيح ويقبل اإلستشهاد  

 .اإلستشهاد إذا جاء عصر استشهاد
ïØ‹ifia: 

نرى هنا كنيسة يقودها الروح القدس، فهي كنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليهـا، فـالروح                
فبولس حكم على عليم . ونجد هنا صورة لألسلحة الروحية التي نحارب بها. س ساكن فيها القد

كما شق الرب الصخرة أمام     (حتى يعطيه فرصة ليؤمن     =  أعمى إلى حين  الساحر بأن يصير    
وأعطى . فاهللا يعطي حتى لهؤالء األشرار فرصة ربما يتوبوا       ). والد بربارة حتى يفهم ويؤمن    

وقارن بين  . فاهللا يريد خالص كل إنسان    . من ونزل في بحيرة سيباسطية    رؤية للجندي الذي آ   
فالمسـيح  . سلطان بولس والضعف الظاهري الذي للشهداء، فنفهم أن هذا ليس ضعفاً حقيقـة            

 .على الصليب لم يكن ضعيفاً بل بقوة جبارة هزم إبليس والخطية والموت
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l^ãÚ†e<†ã<àÚ<àè†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<

 الخالص المجيد وقيامة مخلصناعيد البشارة ب
 راجع التفسير في كتاب قطمارس اآلحاد
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åçÚ†e<†ã<àÚ<àè†ÃÖ]æ<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس جرجس الروماني
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٦:٣٣،١٧( 

 )٢٢-١٦:١٠مت(

)١٨:٣٣،١٩( 

 )١:٩-٣٤:٨مر(

 )٣٩-٢٨:٨رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١١-١:٤بط١(

 )٣٤-١٦:١٦أع(

)١١:٩٦( 

 )١٩-١٢:٢١لو(

ŠbÙåÜaZ@

ذهب ليتقلد وظيفة والـده     . سنة٢٠في سن   . عيد إسشتهاد أمير الشهداء مارجرجس الروماني     
 بالسـيد المسـيح ومـزق       حين مات والده فوجد دقلديانوس قد كفر فوزع ماله وتقدم معترفاً          

وبعد محاوالت إلغرائه بالرتب فبدأ الملك يعذبه والرب يشفيه، وجاء بساحر . منشورات الملك
ليسقيه سماً فرسم عليه الشهيد عالمة الصليب فلم ينله أذى فآمن الساحر بالمسيح وإستشـهد،               

ينة فآمن بسبب ذلك    فعصروه حتى أسلم الروح ورموه خارج المدينة فأقامه اهللا حياً وعاد للمد           
نفس وإستشهدوا جميعاً وصنع معجزات شفاء كثيرة ومعجزات عجيبة بل بشر الملكـة         ٣٧٠٠

وخدع الملك وأوهمه أنه سيبخر لألصنام فجمع أهل المدينة فصرخ الشـهيد            . فآمنت بالمسيح 
ففتحت األرض فاها وأبتلعت األصنام فدخل الملك في خزي إلى قصره فقالت له الملكة ألـم                

ل لك ال تعاند الجليليين ألن إلههم قوى فعرف أنها صارت مسيحية فعذبها وقطع رأسـها،                أق
 . وأخيراً قطعوا رأسه

 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية
تشفع أبوه اإلسكندري بمارجرجس أن يرزقه      .شهادة القديس جاؤرجيوس اإلسكندري هاتور٧

وكانت أمه أختاً لوالي اإلسـكندرية      . جاؤرجيوساهللا ولداً، ولما صار له ولد أسماه        
وخرجت إبنة خاله مرة ورأت ديراً وسمعت التراتيل        . وتوفى والداه فمكث عند خاله    

. فتأثرت بها وسألت جاؤرجيوس فعلمها المسيحية فآمنت فلما علم أبوها قطع رأسها           
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 قطعوا  ولما عرف أن جاؤرجيوس هو السبب عذبه بشدة ثم عذبوه في أنصنا وأخيراً            
 .رأسه

لما شب ظهر له مالك في رؤيا وأمـره أن يـذهب            . شهادة القديس إسحق الدفراوي    بشنس٦
لمدينة طوه لينال إكليل الشهادة فحاول والداه منعه فظهر له المالك ثانية وإعتـرف              

وسلمه الوالي لجندي ليحبسه وفي الطريق سأله أعمى أن يصلي . بالمسيح أمام الوالي
ثم عذبوا القديس وأرسلوه لبلد أخـرى ليعـذب         . ن الجندي وإستشهد  ألجله فشفى فآم  

وفي السفينة طلب أن يشرب فأعطاه أحد النوتية قليالً من الماء وكان الرجل بعـين               
وفي النهاية بعـد عـذاب كثيـر        . واحدة فسكب القديس عليه جزءاً من الماء فأبصر       

 .قطعوا رأسه
فـذهب  .  مالك في رؤيا أن يذهب ليستشـهد       أرشده. شهادة القديس يحنس السنهوتي    بشنس٨

وإعترف بالمسيح فسلمه الوالي لجندي ليعذبه، فأجرى القديس عدة آيات أمامه فآمن            
 .وإستشهد فعذبوا القديس بشدة وأخيراً قطعوا رأسه

ولما صـدرت   . وكان من جند إريانا والي إنصنا     . شهادة القديس أبسخيرون الجندي    بؤونه٧
ذيب المسيحيين لعن هذا الجندي األوثان فقبضوا عليه وسـجنوه          أوامر دقلديانوس بتع  

وعذبوه بشدة وكان الرب يشفيه وإستحضروا ساحراً أعطاه سماً فرسم عليه عالمـة             
 .الصليب فلم يلحقه ضرر فآمن الساحر وإستشهد ثم قطع رأس الشهيد إبسخيرون

م يكن مسيحياً وأمه كانت م أبوه ل٩٥٩شهادة القديس جرجس المعروف بالمزاحم سنة  بؤونه١٩
وكانت أمه تأخذه للكنيسة فرأى األوالد يلبسون مالبـس         . مسيحية وكان إسمه مزاحم   

فقالت له البد أن    ) أن يلبس مثلهم ويتناول مثلهم    (بيضاء في أيام تناولهم فإشتاق لهذا       
وأعطته لقمة بركة فكانت في فمه كالعسل، فقال إن كان طعم القربان العادي             . تتعمد

وإزداد  شـوقه    . لذي لم يقدس بالصالة حلواً هكذا فكم يكون طعم القربان المقـدس           ا
ثم تزوج امرأة مسيحية وقال لها أريد أن أكون مسيحياً فأشارت عليـه أن              . للمسيحية

وعاش في دمياط حتى ال يعرفه أحد وتسمى بإسم جرجس، ولكن عرفوا            . يعتمد أوالً 
سـنوات  ٣أخرى وعاش يخدم في كنيسـة       وذهب لبلد   . قصته فقبضوا عليه وعذبوه   
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وعاد لبلده وسمع به أهل البلد فأسلموه للوالي فحبسه فأتى جمهور من الناس وكسروا              
فـأتى بعـض   . باب السجن وضربوه فشجوا رأسه وتركوه بـين الحيـاة والمـوت           

ثم هدده شعب المدينة أن يترك المسيحية ورفـض،         . المسيحيين ليدفنوه ووجدوه حياً   
صار مركب، وكانت زوجته تشجعه وظهر له مالك الـرب يشـجعه            وعلقوه على   

ويعلمه أنه سيستشهد في اليوم التالي وفعالً قطعوا رأسه وطرحوه في نار متقدة مدة              
يوم وليلة وإذ لم يحترق جسده وضعوه في برميل وطرحوه في البحر ولكن بتـدبير               

ن بنوا له كنيسة وضعوا     اهللا رسا إلى جزيرة بها امرأة مؤمنة خبأته في منزلها إلى أ           
 .جسده فيها

رأى عذاب المسيحيين، فإعترف بالمسيح أمام أريانـا فعذبـه          . شهادة القديس أبامون   أبيب٢٧
وهنـاك  . بشدة وكان المسيح يشفيه وأرسله لإلسكندرية فظهر له مالك الرب وقـواه           

لي على  منهم عذراء إسمها ثاؤفيال وبخت الوا     . عذبوه كثيراً وإستشهد بسببه كثيرون    
 .عبادته لألصنام فطرحها في النار فلم تؤذها فقطعوا رأسها مع رأس القديس أبامون

وذلك بعد نفي البابا ديسـقوروس، أرسـل        . شهادة ثالثين ألف مسيحي باإلسكندرية    مسرى٢٣
الملك بطريركاً عوضاً عنه فرفض األساقفة المصريون أن يصلوا معه، فهجم هـذا             

وهجم على الكنائس واألديرة ونهبها فإغتني، فطمع فيـه         البطريرك مع جنود الملك     
فأرسل أصحابه إلى الملك وقالوا أتباع ديسقوروس قتلوا البطريرك . اللصوص وقتلوه

 .مسيحي٣٠,٠٠٠غضب الملك وأرسل جنداً كثيراً قتلوا . الذي أرسلته
ـ      . شهادة بنيامين وأخته القديسة أودكسية    مسرى٢٧ ذهب للـوالي   إشتاق بنيامين أن يستشـهد ف

فأتى والداه وأختـه بـاكين فعـزاهم        . وإعترف بالمسيح فعذبه كثيراً وأودعه السجن     
فوضعهما الوالي فـي    ) ال أفارقك نموت معاً   (وعرفهم بزوال هذا العالم فقالت أخته       

يوماً ثم أخرجهما وعلق في عنقيهما حجارة ثقيلـة وطرحهمـا فـي             ٢٠مكان مظلم   
جارة فعادا للوالي وإعترفا بالمسيح فـأمر بقطـع         فجاء مالك الرب وحل الح    . البحر

 .رأسيهما
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@
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لكن أعطيكم فماً وحكمة ال يقـدر جميـع معانـديكم أن            .. يطردونكم.. يلقون أيديهم عليكم  

 .فالسيد قد سبق وأخبرنا بكل شئ. بصبركم تقتنون أنفسكم.. يقاوموها أو يناقضوها
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 .برمهات١٣اجع مزمور القداس ر= نور أشرق للصديقين
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .السيد الرب يخبرنا بما سوف يكون من ضيقات تقع على الكنيسة
‹Øbi@Šíààì@óï“ÉÜa@ŠíààZ@

كم مرة أنقذ الـرب الشـهداء بعـد أن جرحـوهم           = الصديقون صرخوا والرب إستجاب لهم    
 .وقطعوهم

يد الرب سبق وأخبرنا بـاآلالم  الس= كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الـرب      
الرب يعمـل   ] ٢[بأن يصل الشهيد للفردوس     ] ١[ولكن الرب ينجي    . التي ستقع على الكنيسة   

 . معجزات ويشفي الشهيد من جراحاته ويكون هذا كرازة
‹Øbi@Þï−gZ@

من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني وذلـك حتـى ال               طريق السماء   

 .إبن اإلنسان متى جاء في مجد أبيه مع مالئكته القديسينيستحي بنا 
ÜíjÜa: 

. فهذه اآلالم التي يواجهها الشهداء تعمل للخير      = كل األشياء تعمل للخير مع الذين يحبون اهللا       
فكثيرون يؤمنون حين يروا محبة الشهداء في المسيح ويروا سالمهم وفرحهم ويروا معجزات             

الذين بررهم فهـؤالء    = نفسهم يذهبوا للفردوس في مجد عظيم     والشهداء أ . الشفاء تحدث لهم  

ونرى الدافع لهذا اإلستشـهاد أال وهـو        . فآالمهم صارت سبباً لمجد عظيم لهم     . مجدهم أيضاً 
كما هو  .. أشدة أم   . من هو الذي يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح        = محبة الشهداء للمسيح  

 .نا مثل غنم للذبحمكتوب أننا من أجلك نقتل كل النهار قد حسب
çíÙïÜíqbÙÜa: 

 .برمهات١٣راجع كاثوليكون 
ïØ‹ifia: 
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رأينا الشيطان يثير حرب إستشهاد ضد الكنيسة ولكننا هنا نرى حرب يثيرها الشيطان ولكـن               
هؤالء الرجال الذين   فنجد جارية بها روح عرافة تتبع بولس الرسول صائحة          . بطريقة مختلفة 

الظاهر يبدو أنه ال مشاكل في كالمها فلماذا        = بيد اهللا العلي  يبشرونكم بطريق الخالص هم ع    
تضجر بولس منها؟ هي بشهادتها لبولس وهللا تستميل الناس أن يصدقوها ويعجبوا بها كشاهدة              
هللا وبعد ذلك حين تكتسب ثقة الناس تبعدهم عن المسيح، فالذي يتكلم على لسانها هو الشيطان                

ولكن نـرى   . د ذلك ونرى بعد ذلك آالم بولس الرسول       وهو مخادع يجذب الناس ليضللهم بع     
 .تسبيحه وثباته وأنه لم يهرب كان سبباً في إيمان السجان وعائلته
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åçÚ†e<†ã<àÚ<àè†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس بقطر إبن رومانوس
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٩-٧:٤( 

 )٢٨-٢٤:١٦تم(

)١٢:٥،١٣( 

 )٤٢-٣٤:١٠مت(

 )٣٠-١٨:٨رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٥-٨:٣بط١(

 )٤١-٢٣:١٩أع(

)٣٣:٦٧،٤( 

 )١٢-٤:١٢لو(

ŠbÙåÜaZ@

وكان كثير الصوم والصـالة ومعونـة       . شهادة القديس بقطر إبن رومانوس وزير دقلديانوس      
وكان يبكت والده على عبادته لألوثان فوشى به للملك فعـذبوه           .  المحبوسين الضعفاء وإفتقاد 

سنة ١٥رأته صبية عمرها    . وأرسلوه لإلسكندرية ثم لوالي أنصنا وقطعوا لسانه وقلعوا عينيه        
 . وإكليالً نازالً على رأسه وهم يعذبوه فإعترفت بذلك فقطعوا رأسيهما

 :ليةوتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التا
خـرج األمـراء    . إستشهاد القديس واسيليدس الذي كان وزيراً ومدبراً لمملكة الروم         توت١١

ومات الملك فلما عـاد األمـراء منتصـرين         . ومنهم واسيليدس للحرب ضد الفرس    
وجدوا واحدة من بنات الملك وقد تزوجت راعي غنم جعلوه على إسـطبل الخيـل               

ممكن أن يزيح األمراء هذا الدخيل، لكـنهم        وكان من ال  . وجعلته ملكاً هو دقلديانوس   
آثروا اإلستشهاد على إسم المسيح والبداية أن دقلديانوس خاف منهم فهـم أصـحاب              

ثم أشار رومانوس والد بقطر على دقلديانوس أن يرسـلهم إلـى            . الحق في العرش  
مصر، فأرسل كل واحد منهم إلى إقليم وسمر تادروس المشرقي على شجرة وهـو              

وأرسل السيد المسيح مالكه وأصعد واسيليدس إلى السـماء وأراه          . األمراءأيضاً من   
 .وعذبوه عذاباً بكل أنواع العذابات ثم قطعوا رأسه. المنازل الروحانية فتعزت نفسه

شهادة القديسين كوبتالس وأكسوا أخته وطاطس صديقه ويوليوس األقفهصي كاتـب            توت٢٢



^âçÚ†e<†ã<àÚ<àè†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٤٢ 

وكان . ا نجال ملك الفرس وطاطس صديقه     وكوبتالس وأكسوا أخته هم   . سير الشهداء 
وكان طـاطس   . سافور ملك الفرس يعبد النار والشمس وكان يعذب المؤمنين كثيراً         

مسيحياً فأرادا أن يلقوه في النار فرسم عليها الصليب فإنطفأت فسأله كوبتالس كيف             
تعلمت هذا السحر فشرح له المسيحية فآمن بالمسيح ورسم الصـليب علـى النـار               

ثم أخذ يعذب إبنـه     . ذراعاً فقطع الملك رأس طاطس إذ علم بما حدث        ١٥عت  فتراج
وقطعوا . وأرسل له أخته حتى تميل قلبه فأمال هو قلبها للمسيحية وعذبوها وإستشهدا           

 .جسد كوبتالس وألقوه لتأكله الطيور فجمعه القسوس وكان يضئ كالثلج
ر الشهداء وكـان يهـتم      وفي هذا اليوم إستشهد القديس يوليوس األقفهصي كاتب سي        

ولقد أسدل الرب سهواً على قلوب الحكام فلم يتعرض له أحد ولم            . بأجسادهم ويكفنهم 
غـالم لهـذه   ٣٠٠وحفظه اهللا للعناية بالشهداء وإستخدم      . يرغموه على عبادة األوثان   

أما هو فكـان يخـدم      . فكانوا يكتبون سير الشهداء ويمضون بها إلى بالدهم       . الغاية
وكان الشهداء يدعون له أن يستشهد فلمـا ملـك          . سه ويداوي جراحاتهم  الشهداء بنف 

قسطنطين أراد له الرب أن يتم ما تنبأ به الشهداء فأمره أن يـذهب لـوالي سـمنود                  
وصلى فإنشـقت األرض وإبتلعـت   . ويعترف بالمسيح فعذبه بشدة وكان الرب يقويه      

ع القديس لـوالي أتريـب       كاهناً كانوا يخدمونها فآمن الوالي وذهب م       ١٤٠وثناً و ٧٠
وكان عيـد لألوثـان     . فعذب القديس يوليوس عذاباً شديداً وكان السيد المسيح يقويه        

فزينوها وصلى القديس فقطعت رؤوسها فآمن الوالي وذهب الجميع إلى والي طـوه             
 .نفس١٥٠٠فأمر بضرب أعناقهم جميعاً ومعهم 

 .مينا الشيخشهادة القديسين سمعان المنوفي وأبا هور وأبا كيهك١٤
وخرج بهنام  . وشهادة القديسين بهنام وسارة أخته وهما أوالد سنحاريب ملك الفرس         

رجل فضل طريقه ورأى في نومه أن يأخذ أخته المريضة للقديس متى            ٤٠للصيد مع   
الساكن في هذا الجبل فبحثوا عنه وأخذوه لها فشفاها وصلى فأنبع الرب عـين مـاء          

ا فأصابه روح نجس صار يعذبه عذاباً شديداً فأرسـلوه          فعمدهما ولم علم الملك قتلهم    
 .للقديس متى فحضر وشفاه فآمنا هما وكل من في المدينة
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شهادة القديس الجليل فيلوثاؤس وكان والديه وثنيان من إنطاكية يتعبدان لعجل إسـمه         طوبه١٦
هل ودعا األب إبنه ليسجد للعجل فلم يرد وظن أن الشمس هي اإلله وسألها              . زبرجد

أنت اإلله فجاءه صوت لست أنا إلهاً بل عبد وخادم لإلله الذي سوف تعرفه وتسـفك                
وبعد سنة أقام والده وليمة لبعض      . وأرسل اهللا مالكاً علمه كل شئ     . دمك ألجل إسمه  

هل أنـت   "األصدقاء وطلب من إبنه أن يسجد للعجل فوقف الصبي أمام العجل وقال             
" ه وإنما الشيطان دخل في فصرت أضل الناس       ال لست اإلل  "فخرج صوت منه    " اإلله

وأمر القديس بـذبح العجـل وحرقـه        . ثم وثب على أبوى القديس فنطحهما وقتلهما      
وأعطاه الرب موهبة شفاء . وتذريته وصلى لوالديه فقاما من الموت وتعمد هو وأبويه

وإستدعاه دقلديانوس وعذبه فخدعه وقال سأسجد ألبللون اإللـه فأحضـر           . المرضى
كاهناً فإنفتحت األرض وإبتلعتهم فآمن جمهور كبير       ٧٠ وثناً و  ٧٠لجماهير وأحضر   ا

 .فقطع الملك رؤوس الجميع
أرسله دقلديانوس إلى أريانا فقـال      . إستشهاد القديس أبي فام الجندي، لم يقبل الزواج        طوبه٢٧

 رأسـه   القديس ألريانا ال سالم لألشرار حين قال له أريانا السالم لك فعذبوه وقطعوا            
 .وظهر من جسده عجائب

وأيضاً ذكرى استشهاد القديس سرابيون، لما جاء اإلضطهاد ذهب وإعتـرف أمـام             
الوالي فسجنه فجاء أهل البلدة بأسلحتهم ليحرروه فرفض وقال لهم أنا الـذي أريـد               

فجاء مالك الرب وصلب الوالي مكانه ولم ينزله الشـهيد عـن            . اإلستشهاد وصلبوه 
 .أن أفرج عن المسجونين ثم سلمه الوالي لوالي آخر قطع رأسهالصليب إالّ بعد 

فـي سـن    . شهادة القديسين سرجيوس األتربي وأبيه وأمه وأخته ومعهـم كثيـرين           أمشير١٣
العشرين أراد أن يموت على إسم المسيح فعذبه وسجنه وأعطاه السيد الرب رؤيا أن              

وسع قـس   .  من أوجاعه  يرى مساكن القديسين في السماء فتعزت نفسه وشفاه الرب        
بقصته فأتى ومعه شماسان وإعترف بالمسيح فعذبوا الجميع وكان القس وسط أالمـه          

أمـا القـس    ). أي الشعب المؤمن  (ثم قطعوا رؤوسهم جميعاً     . يعظ الشعب المتجمهر  
أما سرجيوس فأحضره الوالي    . فعذبه الوالي بالنار ولكن الرب أخرجه فقطعوا رأسه       
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دمه فسقط وتحطم فآمن الوالي قائالً إن كان اإلله ال يستطيع أن            ليسجد للوثن فركله بق   
وتولى والي آخر تعذيب القديس وجاءت أمـه وأبيـه          . يحمي نفسه فكيف يكون إلهاً    

وعذبه الوالي جداً فأنبـه     . وأخته يبكون ومن شدة الحزن ماتت أخته فأقامها بصالته        
ن الجمـع فـرأي أنفـس       وكان صبي بي  . والده ووالدته وأخته فقطع رؤوس الجميع     

القديسين صاعدة إلى السماء فصرخ يا سيدي يسوع المسيح إرحمنى فخاف أبواه أن             
يسمعه الوالي فيهلكهما بسببه فوضع والداه أيديهما على فمه وهو يصرخ ويسـتغيث             

 .بالمسيح حتى مات
 العسـكر   لما ملك العرب ذهب لقائد    . كان زاهداً وترهب  / شهادة القديس مينا الراهب    أمشير١٧

وقال هل حقاً ال تؤمنون بإبن اهللا فقال ال نؤمن فقال له الذي يؤمن باإلبن لـه حيـاة                   
أبدية والذي ال يؤمن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب اهللا فغضب القائـد وأمـر                 

 .جنوده فقطعوا القديس بالسيوف وطرحوه في البحر
توت من قراءات هـذا     ١١(اجع  ر. شهادة القديس أوساويوس إبن القديس واسيليدس      أمشير٢٣

أراد أوساويوس أن يقتل دقلـديانوس إذ دعـاهم لعبـادة األوثـان فهـرب               ). اليوم
ولوال وجود واسيليدس لكان هؤالء القديسون قـد أهلكـوا دقلـديانوس            . دقلديانوس
وأرسل دقلديانوس أوساويوس لمصر ليعذبوه ويقتلوه وكان مـالك الـرب           . ورجاله

ريه مساكن القديسين في الفردوس والمواضع التي أعدت له         يقويه ويشفي جراحاته وي   
 .وألبيه وأخيراً قطعوا رأسه

والده شـكاه لدقلـديانوس أنـه       . شهدة القديس أرسانيوس مملوك القديس سوسنيوس     برموده١٨
 .مسيحي فإعترف بالمسيح ووبخ الملك على عبادته لألوثان فأمر بضرب رأسه

 وكان محبوباً من جميع أهل إنطاكيـة لحسـن صـورته            .شهادة القديس إقلوديوس بؤونه١١
إتفق مع  . ولمحبتهم له عملوا له صورة وعلقوها على باب مدينة إنطاكية         . وشجاعته

بقطر بن رومانوس على اإلستشهاد فظهر لهما الشيطان في شكل شـيخ ينصـحهما              
ا فعرفا أنـه    بأنهما مازاال شابين فليعبدا األوثان أمام الملك ويعبدا المسيح في منزلهم          

الشيطان فقاال له يا ممتلئاً من كل شر إذهب عنا وللحال تحول إلى عبد أسود وقـال                 
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وذهب إقلوديـوس لدقلـديانوس     . لهما سأسبقكما إلى دقلديانوس أحرضه على قتلكما      
ووبخه على وثنيته فأرسله إلى مصر بتحريض من رومانوس حتى ال يثـور أهـل               

عظمة مركزه قبل يده قائالً يا سيدي إقلوديـوس  ولما وصل ألريانا وعرف    . إنطاكية
لم أرسل إليك لتطغيني بكالمك بل لتتمم أمر        : ال تخالف أمر الملك فأجابه إقلوديوس     

الملك وظل الحوار بينهما إلى أن إغتاظ أريانا وطعنه بحربة فاسـلم الـروح فـأتى                
 .يلالمؤمنون وأخذوا جسده ووضعوه مع جسد بقطر الذي إستشهد قبل ذلك بقل

كانت والدة يوحنا عاقراً وطلبت ولداً مـن        . شهادة القديسين يوحنا وسمعان إبن عمه      أبيب١١
ولما ولـدت   . وظهر لهما يوحنا المعمدان في حلم وقال أن اهللا سيعطيهما ولد          . الرب

سنة كلفه أبوه برعاية الغنم فكان يوزع طعامه على         ١١وفي سنة   . أسمت إبنها يوحنا  
ولما علم والده ذهب ليتحقق األمر فخاف يوحنا أن         .  طول يومه  الرعاة ويبقى صائماً  

يضربه والده وهم بالهروب فطمأنه والده وسأله عن غذائه فقال في العشة فلما دخل              
والده وجد المقطف مآلناً خبزاً ففرح هو والدته بهذه النعمة وسلما الولد لمن يعلمـه               

والقديس يوحنا صنع معجـزات     . عمهوتتلمذ عليه إبن    . علوم الكنيسة ثم رسموه قساً    
 .كثيرة

وأيام دقلديانوس ذهب يوحنا وإبن عمه لوالي اإلسكندرية وإعترفا بالمسيح وعـذبهما        
 .الوالي كثيراً ثم قطع رأسيهما

أرسله دقلديانوس إلـى والـي      . تذكار شهادة القديس مقاريوس بن واسيلديس الوزير       أبيب٢٢
وأثناء عذابه أراه اهللا منازل القديسين وأجرى اهللا        اإلسكندرية فالطفه لمركزه ثم عذبه      

هـو  (آيات على يديه، فأقام ميتاً أعلم الناس بعذاب الجحيم وأن المسيح هو رب الكل    
فآمن كثيرون فقطعوا رؤوسـهم قـم قطعـوا         ) طلب صنع معجزة تمجد إسم المسيح     

ى وأخـذه   وأيام قسطنطين ظهر القديس ألحد القادة وأعلمه بمكان جسده فـأت          . رأسه
 .وبنى على إسمه كنيسة

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@
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ال تخافوا مـن    = بمناسبة إحتفال الكنيسة بالشهداء وأولهم الشهيد بقطر إبن رومانوس نسمع          

من أجمل أن نصير    = أقول لكم يا أصدقائي   والحظ قول السيد قبل هذا      = الذين يقتلون جسدكم  
ال تخافوا أنتم أفضل    .. لآلالم دونما داعٍ  وإذا كنا أصدقاءه فهل يقودنا صديقنا       . أصدقاء للرب 

فمن يعترف بي قـدام النـاس       والبد أن نحتمل    . ال بل نحن أصدقاء هللا    .. من عصافير كثيرة  

 .يعترف به أيضاً إبن اإلنسان
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

يصنعون ] ٢[يعطيهم قوة يشهدون بها أمام الوالة بال خوف         ] ١[= عجيب هو اهللا في قديسيه    
اهللا يقيمهم أصـحاء بعـد أن       ] ٤[أجسادهم بعد إستشهادهم تصنع عجائب      ] ٣[عجائب              

إله إسرائيل هو يعطي قوة     = واهللا ال يترك شهداؤه وحدهم في آالمهم بل       . يقطعونهم إرباً إرباً  

في السماء بفرح أبدي وهنا يأخذون عربون       = وعزاء لشعبه والصديقون يفرحون ويتهللون    
 . اهللا منازل القديسين في السماء قبل أن يستشهد ليعزيه ويقويهفكم من شهيد أراه= هذا الفرح

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .من يريد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني= الرب يخبرنا بطريق المجد
óï“ÉÜa@Šíàà@Z@

. هذا عن العزاء والفرح الذي يرتسم على وجوه الشهداء        = قد إرتسم علينا نور وجهك يا رب      
الشهداء يبيعون حيـاتهم ألجـل      ] ١[ ذاته كرازة، فكان سبباً في إيمان الكثيرين         وهذا في حد  

 .المسيح يرسم نوره على وجوههم] ٢[المسيح 
‹Øbi@Þï−gZ@

المسيح لم يأت ليعطي أتباعه سالماً عالمياً بل سيثور العـالم           = ما جئت أللقي سالماً بل سيفاً     
وراجـع إنجيـل عشـية      ) (٢٧:١٤يو(اً  لكنه يعطي سالماً داخلي   . ضدهم في إضطهاد عنيف   

 )طوبه٢٦
‹Øbi@ŠíààZ@

بسبب المجد الذي أعده لهم والفرح الذي يعطيه لهم = ويفتخرون بك كل الذين يحبون إسـمك      
= مثل سـالح المسـرة كللتنـا      = ألنك أنت يا رب باركت الصديق     = والقوة التي يشعرون بها   
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فإبليس سالحه محبـة العـالم      . إبليساألفراح التي أحطتنا بها هي كسالح يحمينا من حروب          
 .ولكن المسيح يعطي أتباعه سالماً وفرحاً وعزاء يحتقرون بها آالم العالم وأمجاد العالم

ÜíjÜa: 

ألني أظن أن آالم الزمان الحاضر ال تقـاس بالمجـد العتيـد أن              لماذا يحتمل الشهداء األلم؟     

الـروح  . لكن نحن ضعاف فكيف نحتمل    و. متوقعين التبني فداء أجسادنا   وألننا  يستعلن فينا   

حتى هذه اآلالم التي يعـاني منهـا        يعضد ضعفنا وكل األشياء تعمل للخير للذين يحبون اهللا          
فكم من ألـوف آمنـوا      : هي كرازة ] ٢[تؤهلهم لمجد أعظم                    ] ١[هي للخير   . الشهداء

 .حينما رأوا الشهداء في فرح يحتملون هذه اآلالم ألجل المسيح
íqbÙÜaçíÙïÜ: 

اإلستشهاد جهاد ولكن ال يستطيع إنسان أن يتقبل اآلالم إالّ لو تطهـر قلبـه، لـذلك يعطينـا                   
كونوا محبين اإلخوة رحومين غير مجازين عن شر بشر أو عـن            الرسول بطرس الطريق    

وهذا هو الجهاد السهل فمن ينجح فيه يستطيع أن يجاهد الجهاد األصعب أي             .. شتيمة بشتيمة 
 .ادآالم اإلستشه
ïØ‹ifia: 

ولكن هل إسـتطاعت أرطـاميس أن       . هنا نجد ثورة أهل أفسس دفاعاً عن أرطاميس إلهتهم        
بل هم يدافعون عن إلهتهم     . بل نجدهم في ثورة وهيجان بال مبرر      . تعطي تابعيها سالماً؟ أبداً   

ثم نجد الشغب قد إنتهى إعالناً أن كل إضطهاد ضد الكنيسـة سـيتوقف         . وال تدافع هي عنهم   
 .يوماً ما
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åçÚ†e<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس مرقس اإلنجيلي أول باباوات اإلسكندرية
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٨:٣٩،٣( 

 )١٣-٦:٦مر(

)١:١٠٤( 

 )٣٠-١٧:١٠مر(

 )١٨:٤-١٠:٣تي٢(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:قداسمزمور إنجيل ال  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٤-١:٥بط١(

 )٥:١٦-٣٦:١٥أع(

)١:٩٥( 

 )١١-١:١مر(

ŠbÙåÜaZ@

وكـان إسـمه    . شهادة القديس مرقس اإلنجيلي أول باباوات اإلسكندرية وأحد السبعين رسوالً         
يوحنا وبيته كان مكان فصح خميس العهد فكان أول كنيسة مسيحية وفيه إختبأوا بعد صـلب                

ولد في الخمس مدن الغربية وكان والده غنياً ولقـب          . وح القدس عليهم  وفيه حل الر  . المسيح
كان يسير . وبطرس كان متزوجاً من إبنة عم والد مرقس. بمرقس بعد أن نزحوا إلى أورشليم

بجانب األردن مع والده وخرج عليهما أسد ولبؤة فقال بإسم المسيح تنشقا فماتا، فآمن والـده                
وبعد نياحة  . ثم أخذه برنابا إلى قبرص    . حلة األولى وتركهما  اصطحبه بولس في الر   . بالمسيح

وفي اإلسكندرية حـدثت قصـة الحـذاء        . برنابا ذهب إلى أفريقيا بأمر المسيح ثم إلى مصر        
أي يا اهللا الواحـد     " إس ثيئوس "فالمخراز جرح إصبع إنيانوس فصرخ      . المقطوع مع إنيانوس  

فتفـل علـى    .  إنما ندعوه بإسمه وال نعرفـه      هل تعرفون اهللا الواحد فقال ال     : فقال له مرقس  
. التراب وأخذ منه ووضع على إصبع اإلسكافي إنيانوس فبرأ لوقته فآمن وإعتمد هو وبيتـه              

وحاول أهل المدينة قتله لما كثر عدد المؤمنون فرسم إنيانوس أسقفاً ومعـه ثالثـة قسـوس                 
 .وسبعة شمامسة وسافر للخمس مدن الغربية

د المؤمنون قد إزدادوا وبنوا لهم كنيسة في الموضع المعروف ببوكاليا           وعاد لإلسكندرية فوج  
إفرح يا مرقس هوذا إسمك قد كتـب فـي          "ولقد ظهر له مالك الرب قائالً       . وعذبوه وإستشهد 
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وأرادوا حرق جسده فحدثت زالزل ورعـود وبـروق         . ثم ظهر له السيد المسيح    " سفر الحياة 
 .   المؤمنون وأخذوا جسده ووضعوه في الكنيسةفجاء . وأمطار غزيرة فإرتاع الوثنيون

 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية
 .تكريس كنيسة مارمرقس وظهور رأسه المقدس في اإلسكندرية بابه٣٠
وهذا جعل داره كنيسة ويقال أنهـا       . نياحة القديس إنيانوس ثاني باباوات اإلسكندرية      هاتور٢٠

والتي تقـوم مكانهـا الكنيسـة المرقسـية         . رقس الشهيد هي المعروفة بكنيسة مارم   
 .باإلسكندرية

مـع  ) ٧:١٦رو(ذكره بـولس الرسـول   . نياحة القديس يونياس أحد السبعين رسوالً      بشنس٢٣
وبعد أن تنيح أندرونيكوس كفنه يونياس وصلى للرب أن         ). أحد السبعين (أندرنيكوس  

وكـان رفيـق    . يـاس مـع التالميـذ     ولقد بشر يون  . ال يفارقه فتنيح في اليوم التالي     
أندرونيكوس في الكرازة وأجريا آيات وشفيا مرضى وحوال هياكـل أصـنام إلـى              

 .كنائس
هو الـذي عمـد     . شهادة القديس حنانيا الرسول الذي أقامه الرسل أسقفاً على دمشق          بؤونه٢٧

 .عذبه األمير لوكيانوس ثم أمر برجمه حتى مات. صنع آيات كثيرة. بولس الرسول
وهـو مـن    . نياحة القديس تداؤس الرسول وقيل أنه سمعان القانوي ولباوس أيضـاً           أبيب٢

جال في العالم يبشر بالمسيح وذهب إلى سوريا والقى إهانـات           . ضمن اإلثنى عشر  
 .وعذابات من اليهود واألمم ثم تنيح بسالم

ورسم أسقفاً  . شهادة القديس سمعان كلوبا الرسول وهو إبن كلوبا شقيق يوسف النجار           أبيب٩
وعذبه اإلمبراطـور   . على أورشليم بعد القديس يعقوب الرسول، وصنع آيات كثيرة        

 .سنة١٢٠كثيراً ثم قطع رأسه وعمره 
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

بدء إنجيـل   : قديس هذا اليوم األساسي هو مارمرقس، فاإلنجيل هو اآليات األولى من إنجيله           

فالبشارة المفرحة  . إنجيلالذي بدأ بهذه الكلمة     فمارمرقس هو الوحيد    . يسوع المسيح إبن اهللا   
هي حصولنا على حياة جديدة بالمعمودية واإليمان بأن يسوع المسيح هو إبن اهللا وبهذا خـتم                
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لذلك بدأ مرقس إنجيله بمعموديـة      ). ١٦:١٦" (من آمن وإعتمد خلص   "القديس مرقس إنجيله    
من أول آية أن يسوع المسيح هو إبن        وكانت بداية قوية فهو حدد      . يوحنا ثم معمودية المسيح   

فإنجيل مرقس يتلخص في أن إبن اهللا أتـى ومـن           . اهللا، واهللا يشهد له في المعمودية انه إبنه       
وألن مارمرقس هو كاروز ديارنا المصرية فإننا نقرأ هذه اآليـات           . يؤمن به ويعتمد يخلص   

 .التي تشير لطريق الخالص الذي بشرنا به مارمرقس
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

تسبيح على الخالص الـذي     = بشروا من يوم إلى يوم بخالصه     .. سبحوا الرب تسبيحاً جديداً   
 .بشر به مرقس مصر وإفريقيا، وبدأ به إنجيله

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

وأعطاهم سـلطاناً علـى     . وذلك ليؤسسوا ملكوت اهللا   . هنا نرى إرسالية التالميذ اإلثنى عشر     
وقارن مع قول   . أوصاهم أن ال يحملوا شيئاً    لسيد  وهو يعولهم فنسمع قول ا    . األرواح النجسة 

فخرجوا " يا بني ما أعسر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت اهللا          "الرب في إنجيل باكر     

ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم     . وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة      

وهذا ما  . شفاء من الطبيعة القديمة   ] ٣[تحرر من الشياطين    ] ٢[توبة  ] ١[هذا هو ملكوت اهللا     
 .كان يبشر به كل من أرسله السيد المسيح ومنهم مرقس

@óï“ÉÜa@Šíàà@

مرقس كرز مع بولس ثم مع برنابا ثم أتى لوحده إلى مصـر             = بشرت بعدلك جماعة عظيمة   
 .وهكذا كل من نحتفل بهم اليوم من تالميذ الرب. والخمس مدن

لقدس يضع الكالم ويمأل النفس غيـرة ملتهبـة فـال يسـتطيع         الروح ا = هوذا ال أمنع شفتي   
 .الرسول إالّ أن يشهد للمسيح

   والرسول إيمانه ليس بمسيح . الكنيسة تؤسس على المسيح الصخرة  = أقام على الصخرة رجلي
كما قال الرب لبطـرس     ). إنجيل القداس (ضعيف بل بإله وهذه هي أول آية في إنجيل مرقس           

 . حين قال أن المسيح هو إبن اهللا الحي) ١٨-١٦:١٦مت.." (ى كنيستيعلى هذه الصخرة أبن"
 .الروح القدس يقود الرسل ويسهل لهم الطريق ليتمموا عملهم= سهل خطواتي
‹Øbi@Þï−gZ@
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سؤال الشـاب الغنـي     = وقال يا بني ما أعسر دخول المتكلين على األموال إلى ملكوت اهللا           
ولكن . ورد باألناجيل الثالثة متى ومرقس ولوقا      األبدية   ماذا أعمل ألرث الحياة   للسيد المسيح   

موضوعنا هو  . هذه العبارة عن وجوب اإلتكال على اهللا وحده لم ترد سوى في إنجيل مرقس             
حفـظ  ] ٢[باإلتكال على اهللا وحـده      ] ١[الخالص والحياة األبدية وإنجيل باكر يشرح كيف؟        

 كل شئ وإالّ كيف نحيا ولكن المقصود أن         نبيع كل شئ والمقصود أال نبيع فعالً      ] ٣[الوصايا  
ومن يترك  . ال نثق في أن المال ضماناً لحياتنا وأن نقصه يسبب عدم إطمئنان فاهللا هو يعولنا              

مئة ضـعف   ولكن الحظ أنه سيأخذ     . يأخذ مئة ضعف ويأخذ الحياة األبدية     شئ ألجل المسيح    

 .وهذا ما حدث لمرقسمع إضطهادات 
‹Øbi@ŠíààZ@

وهذه دعوة لكل مؤمن عرف أن      . هذه كانت كرازة مارمرقس   = لرب وإدعوا بإسمه  إعترفوا ل 
 .المسيح أتى له بالحياة األبدية وأنه يعوله فال داعي للقلق

ولنراجع معجزة إبراء إصبع إنيانوس، وكيف إنتشرت المسيحية فـي          = حدثوا بجميع عجائبه  
 .كل العالم بينما كان كل العالم يقاومها

ÜíjÜaZ@

= جميع الكتب الموحى بهـا مـن اهللا       لة بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس نسمع فيها        هي رسا 

جاهدت الجهاد . وكان هذا عمل مارمرقس   = إكرز بالكلمة .. وإنجيل مرقس موحى به من اهللا       

مرقس ثم نسمع عبارة عن     . هذا يقال أيضاً عن مرقس    = أخيراً وضع لي إكليل البر    .. الحسن

وقـف معـي    .. ذي نشر  المسيحية في إفريقيا وساعد بولس كثيـراً         فهو ال أنه نافع للخدمة    

 .هذا عمله اهللا مع كل رسله= وقواني لكي تتم بي الكرازة
çíÙïÜíqbÙÜa: 

لذلك يقبل أي ألم وهكذا كل رسول بل        = شريك المجد العتيد  ) الكاهن(بطرس يقول أنه الشيخ     
 .إرعوا رعية اهللا= رس للرعاةووصية بط. ننال إكليل المجد الذي ال يضمحلحتى . كل منا

ïØ‹ifia: 
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إذاً ال نهتم لو رأينا . عن فراق مرقس وبولس ثم ذهاب مرقس مع برنابا وذهابهم إلى قبرص
خالفات بين رعاة الكنيسة، فهذا وارد فنحن بشر، ولكن اهللا الذي يقود الكنيسة يحول كل هذه 

 . وإيمان لمصر إلفريقيافخالف مرقس مع بولس كان سبب خير. الخالفات لمجد إسمه
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‹ße<†ã<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<

 ميالد القديسة العذراء مريم
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٢:٨٦،٥،٧( 

 )٤٢-٣٨:١٠لو(

)٦:٤٧،١( 

 )٥٠-٣٥:١٢مت(

 )١٢-١:٩عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــل ال ــداسإنجيـ :قـ

 

 )١٣-١يو٢(

 )١٤-١:١أع(

)١٤:٤٤،١٥( 

 )٥٦-٣٩:١لو(

ŠbÙåÜaZ@

وكان والداها ال   . ولدت في مدينة الناصرة حيث كان يقيم والداها       . ميالد القديسة العذراء مريم   
إن : وأرسل الرب مالكه ليبشر الشيخ يواقيم والدها حينما كان قائماً في الجبل يصلي            . ينجبان

فنزل من الجبل مصدقاً وأخبر زوجته فنـذرت        . ن منه خالص العالم   الرب يعطيك نسالً يكو   
 .نذراً أن الذي تلده يكون خادماً هللا في بيته كل أيام حياته

 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية
. دخول السيدة العذراء إلى الهيكل بأورشليم وهي إبنة ثالث سنين ألنها كانت نذراً هللا              كيهك٣

حينئـذ  . سنة كانت تقتات خاللها من يـد المالئكـة        ١٢ بالهيكل إلى سن     حيث أقامت 
تشاور الكهنة أن يودعوها عند من يحفظها ألنها نذر للـرب، إذ ال يجـوز لهـم أن     
يبقوها في الهيكل بعد هذا السن فقرروا أن تخطب رسمياً لواحد يحل له أن يرعاهـا                

ذوا عصيهم وأدخلوها إلـى     رجل تقي وأخ  ١٢ويهتم بشئونها فجمعوا من سبط يهوذا       
الهيكل فأتت حمامة ووقفت على عصا يوسف النجار وكان صـديقاً بـاراً فتسـلمها       

 .وظلت عنده إلى أن بشرها المالك بميالد المخلص منها
فبينما كانت تصلي في القبر المقدس أعلمها الروح        . نياحة سيدتنا العذراء والدة اإلله     طوبه٢١

ولما دنا الوقت حضر إليها العذارى اللواتي       . العالم الزائل القدس أنها ستنتقل من هذا      
بجبل الزيتون والرسل الذين كانوا مازالوا أحياء وهي مضطجعة على سريرها، وإذا            



^Šße<†ã<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ããe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٥٤ 

بالسيد المسيح له المجد قد حضر إليها وحوله ألوف ألوف مـن المالئكـة، فعزاهـا                
العذارى أن تبارك علـيهم     وسألها الرسل و  . وأعلمها بالسعادة الدائمة التي أعدت لها     

وكفـن  . ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد إبنهـا وإلههـا        . فمدت يديها وباركتهم جميعاً   
الرسل الجسد وفي طريقهم ليدفنوها إعترضهم بعض اليهود ليمنعـوهم مـن دفنهـا              
وأمسك أحدهم بالتابوت فإنفصلت يداه عن جسـمه وبقيتـا معلقتـين فبكـى ونـدم                

ولم يكن تومـا معهـم، وأراد الـذهاب    . ه فآمن بالمسيحوبتوسالت الرسل عادت يدا 
ورأى جسدها الطاهر مع مالئكة صـاعدين بـه         . ألورشليم فحملته سحابة إلى هناك    

ولما ذهب للتالميذ قال لن اصدق حتى أعـاين جسـدها           . وقال له مالك أسرع وقبله    
: القدسوسمعوا صوت الروح    . فمضوا للقبر فلم يجدوا جسدها فأخبرهم توما بما رآه        

إن الرب لم يشأ أن يبقى جسدها في األرض، ووعدهم الرب أن يريها لهم في الجسد                
مسرى حيث تـم الوعـد لهـم        ١٦مرة أخرى وظلوا منتظرين ذلك الوعد إلى يوم         

 حتى غادرت الهيكل وأربعـة      ١٢سنة منها   ٦٠وكانت حياتها على األرض     . برؤيتها
 .سنة عند يوحنا اإلنجيلي١٤وثالثون سنة في بيت يوسف وإلى صعود الرب و

وكان بولس وبرنابا همـا اللـذان       . تذكار بناء أول كنيسة للعذراء مريم بمدينة فيلبي        بؤونه٢١
 .بشرا فيلبي وآمن كثيرون فبنوا لهم كنيسة على إسم السيدة العذراء

وكان ذلك كمـا هـو موصـوف فـي          . صعود جسد البتول الطاهرة العذراء مريم     مسرى١٦
مسرى تم وعد الرب لهم برؤيتها وهي جالسة عن يمين إبنها           ١٦يوم  طوبى وفي   ٢١

قامت الملكة عن يمين    "وتمت بذلك نبوة داود القائلة      . وإلهها وحولها طغمات المالئكة   
 "الملك
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 عن زيارة العذراء مريم ألليصابات
وكل من  )  ليخدم فالمسيح أتى (حين صار المسيح في بطنها ذهبت لتخدم        = وذهبت إلى الجبل  

وذهبت للجبال والجبال تشير للسماويات، وهكـذا       . صار المسيح يحيا فيه يتسم بصفة الخدمة      
ونجدها تسبح وهذه سمة مميزة لمن يحيا . كل من يحيا المسيح داخله تجده يحيا في السماويات     
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 مـن  وهكذا كل. بل حينما زارت اليصابات إمتألت اليصابات من الروح القدس    . المسيح فيهم 
ومـاذا  ). ٣٩-٣٧:٧يو(آمن بالمسيح تجرى من بطنه أنهار ماء حي ويفيض على اآلخرين            

فالروح القـدس يـدعونا ألن      = مباركة أنِت في النساء   قالت اليصابات التي إمتألت بالروح      
من أيـن   نبارك العذراء أم اهللا ونمجدها، وهكذا أسمتها اليصابات المملوءة من الروح القدس             

 .ي إلى أم ربيلي هذا أن تأت
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

، )صور رمـز لألمـم    (المسيح يعبده أي يسجد له كل األمم        = وله تسجد بنات صور بالهدايا    
. والهدية التي تفرح قلب المسيح هي اإليمان به وتسبيحه وهذا ما عملته اليصابات ثم مـريم               

عوب تترضى  بنت صور أغنى الش   "في ترجمة بيروت    = ويتلقون وجهه أغنياء شعب األرض    
صور كانوا أغنى أغنياء األرض، نجدها الكنيسة يترضون وجـه المسـيح أي             " وجهِك بهدية 

والمقصود الكنيسة والمعنى متكامـل،     وجهِك  يحاولون إرضاؤه بهداياهم، وفي بيروت يقول       
وتشير للعذراء التي من يكرمها يكرم      . فمن يرضى الكنيسة بهدية هو يرضى المسيح عريسها       

هذا يذكرنا بخيمة اإلجتماع التي كانت من داخل مغطاة         = مجد إبنة الملك من داخل    كل  . إبنها
وهكذا الكنيسة فهي من الخـارج      . بالذهب ومن الخارج جلود كباش محمرة إشارة لدم المسيح        

وتشـير  . لكن من الداخل مسيحها في الداخل، مسيحها فيها، وهذا هو مجدها          . آالم وإضطهاد 
 )٥:٢زك" (أكون مجداً في وسطها. "إبنها الذي في بطنهاللعذراء التي مجدها في 

 .إشارة للفضائل التي كانت تتحلى بها العذراء مريم= مشتملة متزينة بأشكال كثيرة
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .والكنيسة إختارت فصالً عن من لها نفس اإلسم. عن مريم ومرثا
 .مريمالمسيح في بيت مريم أخت لعازر إشارة للمسيح في بطن العذراء  .١
والعالم فعالً هو في حاجة لهذا الواحد الذي كان فـي  الحاجة إلى واحد   الرب يقول لمريم     .٢

 .بطن مريم
مريم العذراء بطهارتها إستحقت أن يكـون لهـا هـذا           . مريم إختارت النصيب الصالح    .٣

 .النصيب الصالح
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óï“ÉÜa@ŠíààZ@

"  قيل بِك أمجاد يا مدينة اهللا      قد"في طبعة بيروت    = أعمال مجيدة قد قيلت ألجلك يا مدينة اهللا       
وكما سكن اهللا في أورشليم سكن      . فهناك أمجاد ونبوات مجيدة عن أورشليم ألن اهللا ساكن فيها         

أما الترجمة السبعينية تقول أعمال والمعاني متكاملة، فاألعمال التـي          . في بطن العذراء مريم   
ومـع أن المسـيح   ".  وتلد إبناً ها العذراء تحبل  "قيلت هي عن تجسد المسيح من بطن العذراء         

 .وهو العلى الذي أسسها إلى األبد= تجسد من بطن العذراء إالّ أنه هو خالقها
وفي طبعة بيروت يقول = ألن سكنى الفرحين جميعهم فيك= ثم يتسع المعنى إلى الكنيسة كلها 

جـل  فكل الموجودين في كنيسة المسيح يسبحون فرحين أل       " مغنون كعازفين كل السكان فيك    "
 .هذه األعمال وهذه األمجاد التي قيلت عن الكنيسة وعن العذراء أمنا

‹Øbi@Þï−gZ@

وكيف نتحـول لرجـل صـالح فنخـرج         = الرجل الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالح      
الصالح؟ هذا ال يتم سوى بالخليقة الجديدة، وهذه كانت بموت المسيح وقيامته ورمزها قصة              

 .هنايونان 
هذه هي األعمال المجيدة التي صنعها الرب لنا لنخـرج          = لنجس من إنسان  إذا خرج الروح ا   

الشيطان ومعـه سـبعة     حتى ال يعود    مكنوساً مزيناً   ولكن علينا أن ال نبقى داخلنا       . الصالح

 .كل من يصنع إرادة أبي.. وكيف يتم هذا؟ من هي أمي وإخوتي. أرواح أخر أشر منه

ألن من يصنع إرادة اهللا يسكن اهللا       . ه مكنوساً مزيناً  إذاً من يصنع إرادة اهللا لن يبقى داخل        )١
بهـذا  . ومن هذا الكنز الصالح يخرج الصالح     . فيه فال تستطيع الشياطين أن تقترب منه      

 .نستفيد من فداء المسيح
فنحن نصـير جسـد     = ها أمي وإخوتي  من يسكن اهللا داخله يصير قريباً للمسيح بالجسد          )٢

 )٣٠:٥أف(المسيح من لحمه ومن عظامه 
كالم السيد عن أمه وإخوته ال يعني أن المسيح ال يكرمها، بل المعنى ال تكرموها فقـط                  )٣

 .ألنها أمي، بل ألنها قديسة تصنع إرادة اآلب
 .هذا الفصل من اإلنجيل نرى فيه بركات التجسد الذي كان من العذراء مريم )٤
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‹Øbi@ŠíààZ@

لعجيبة مع شعبه في خروجـه مـن         كما سمعنا عن أعمال اهللا ا      =كمثل ما سمعنا كذلك رأينا    
وكمـا أرسـل اهللا     . مصر ودخوله كنعان، هذا كان إشارة لما رأيناه في قصة التجسد والفداء           

موسى ليخلص شعبه من فرعون، أرسل المسيح ليخلص شعبه من إبليس، فيسوع المسيح هو              
 بداية قصة   نحن نحتفل اليوم بالعذراء التي كان منها      ). ٨:١٣عب(هو أمس واليوم وإلى األبد      

كما رأينا فـي    = في مدينة رب القوات في مدينة إلهنا      الفداء، فالمسيح تجسد منها لذلك يكمل       
مزمور العشية فمدينة رب القوات هي العذراء مريم التي سكن اهللا فيها، فاهللا دائماً كان ينقـذ                 

بأن يتجسـد   شعبه من أعدائه وهذا ما سمعناه في الكتاب المقدس، وهذه المرة كان ينقذ شعبه               
 .وكان هذا من العذراء مريم

كذلك رأينا في مدينة   = على الخالص والفداء الذي أتمه ورأيناه     = عظيم هو الرب ومسبح جداً    

 .جبله المقدسهي الكنيسة التي صارت أماً وإخوة للمسيح، صرنا جسده صرنا = إلهنا
ÜíjÜa: 

 .مة، وكان هذا رمزاً للمسيحهي القدس الذي كان فيه المائدة وخبز التقد= القبة األولى
= ثم في إشارة لهذا يقول    . هي العذراء التي سكن في بطنها يسوع المرموز إليه        = القبة الثانية 

فالمسيح وحده سكن في بطن العذراء، وهو رئيس كهنتنا قـد           = يدخلها رئيس األحبار وحده   
 ..رئيس كهنة للخيرات العتيدةجاء 

çíÙïÜíqbÙÜa: 

السيدة المختارة إشارة للعذراء فهـي السـيدة        = المختارة وإلى أوالدها  من الشيخ إلى السيدة     
وكيف . من أجل الحق الثابت فينا    لماذا؟  الذين أنا أحبهم    . المختارة وأوالدها نحن أي الكنيسة    

 .ثبت فينا الحق؟ بالتجسد بدأت قصة سكنى المسيح فينا والمسيح هو الحق
ïØ‹ifia: 

اء مريم والكل يواظبون على الصالة بنفس واحدة بعد صـعود           هنا نرى التالميذ ومعهم العذر    
هذا ما يجب أن تقوم به الكنيسة اآلن ولنهاية الزمان بعد أن أتم المسيح عمـل كـل                  . المسيح
 .شئ
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‹ße<†ã<àÚ<†^ÃÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة الثالثة فتية القديسين حنانيا وعزاريا وميصائيل
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٨-٣:٤( 

 )٣٠-٢٥:١١مت(

)١:١١٢( 

 )١٦-١٣:١٠مر(

 )٢:١٢-٣٢:١١عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٩-١٢:٤بط١(

 )٤١-٢٣:١٩أع(

)١١:٦٥،١٢( 

 )٢٠-١٠:١٨مت(

ŠbÙåÜaZ@

 .يصائيلنياحة الثالثة فتية القديسين حنانيا وعزاريا وم
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

فهم صغار ولكن لهـم     .. أنظروا إذاً ال تحتقروا أحد هؤالء الصغار ألن       ألنهم فتية نسمع هنا     
أن يهلـك  واهللا ال يشاء . ينظرون وجه أبي الذي في السمواتمالئكة تحرسهم وهذه المالئكة     

م فـي األتـون     وألن المسيح كان في وسطه    . لذلك لم يهلك الثالثة فتية    = أحد هؤالء الصغار  
 .ألنه حيثما إجتمع إثنان أو ثالثة بإسمى فهناك أكون في وسطهم= نسمع

Šíàà ‘a‡ÕÜa: 

 .وهذا ما حدث للفتية الثالثة= وأخرجتنا إلى الراحة.. جزنا في النار
والمحرقات التي تفرح قلب اهللا هي تسـبحته وسـط الضـيقات            = أدخل إلى بيتك بالمحرقات   

 )٢:١٤هو(
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

) حكماء بابـل  (أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء      = نهم فتية وألن اهللا أعطاهم حكمة نسمع      أل
وهـو  .. تعالوا إلي يا جميع المتعبين    = ونسمع عن مسيحنا مريح التعابى    . وأعلنتها لألطفال 

 .أراح الفتية
óï“ÉÜa@ŠíààZ@
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 . من النارأنقذهم] ٢[مألهم حكمة وجمال ] ١[= إعلموا أن الرب قد جعل باره عجباً
 .الرب إستجاب لهم، بل أتى لهم وسط النار= الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه

وسط اآلالم ظهر المسيح وسطهم وكان سر سالم وفرح         = قد إرتسم علينا نور وجهك يا رب      
 .لهم

‹Øbi@Þï−gZ@

 إن  وقـال وإحتضـنهم   فيسوع منع التالميذ من إنتهارهم      . ألنهم فتية فالحديث هنا عن األوالد     
 .لمثل هؤالء ملكوت اهللا

Šíàà ‹Øbi:@

 .هناك تسبحة الثالثة فتية في األسفار القانونية الثانية= سبحوا الرب أيها الفتيان
ÜíjÜa: 

 .الذين أخمدوا قوة الناروذكر بولس الرسول منهم الثالثة فتية . عن أبطال اإليمان
çíÙïÜíqbÙÜa: 

ال  تسـتغربوا مـن البلـوى        : "لموا، لذلك نسمع  هؤالء الفتية كانوا صغار وقديسين لكنهم تأ      

إذاً اآلالم هي شركة    . بل كما إشتركتم في أوجاع المسيح إفرحوا      .. المحرقة التي تحدث بينكم   
وألنها شركة يحدث فرح للمتألم إذ يكتشف وجود        ) الثالثة فتية ظهر المسيح معهم    (مع المسيح   
 .المسيح معه

ïØ‹ifia: 

فالعالم دائماً هائج ضد اهللا     . بولس ورفاقه بسبب أرطاميس إلهتهم    قصة هياج االفسسيين على     
وكما أخمد ثورة األفسسيين يخمد ثورة العالم ضد الكنيسة، وكذلك أخمد ثـورة             . وضد أوالده 

 .نيران األتون فلم تمس الفتية
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‹ße<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة القديس أمونيوس اإلنطاكي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:يل العشـية  إنج

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٤:٦٤،٥( 

 )٤٧-٤٢:٢٤مت(

)١٥:٣٦،١٦،٢٧( 

 )٣٧-٣٣:١٣مر(

 )٢٣-٤:٣كو١(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٤-٥:٥بط١(

 )٦:١٩-٢٤:١٨أع(

)٢٨:٣٦( 

 )١٢-١:١٦لو(

ŠbÙåÜaZ@

وزوجه عمـه   . ذا القديس إختار أن يعيش حياة البتولية      وه. نياحة القديس أمونيوس اإلنطاكي   
 :سنة ثم ترهب وحاربه الشيطان كثيرا١٨ًبالقوة فأقنع زوجته أن يعيشوا بتوليين 

 .أتاه في شكل راهبة ولما صلى معها تحول الشيطان إلى لهيب نار .١
 دخل في امرأة ذهبت تستنجد به حتى يدخلها مغارته خوفاً من الوحوش فعرف مكيـدتها               .٢

ووعظها فبكت وحولها لقديسة عاشت معه سنين فأشاع عنه الشيطان أنه يؤوى امـرأة،              
ولما ذهبوا إليه رأوا المرأة تصلى وسط اللهيب وهو شديد التوهج وماتت في نفس اليوم،               

 .وحدثهم عن نسكها الشديد
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

توحد في جبل أنصنا ومعه تلميذه حزقيال الـذي         . طموهينياحة القديس األنبا بوال ال     كيهك٧
فمن فرط محبته للسيد المسيح أضنى جسده بالزهد والصلوات التـي           . شهد بفضائله 

ولما ذهب إليه األنبـا     . إستحق أن يظهر له السيد المسيح ويطوبه      . تفوق طاقة البشر  
حدث هـذا   و. بيشوي قال له السيد المسيح أن جسدك سيكون مع جسد صفيي بيشوي           

وحاولوا فصل الجسدين فرفضت المركب أن تتحرك فأتوا بالجسـدين إلـى بريـة              
 .شيهيت

كان أبيه متزوجاً وإشتاق للرهبنة ففاتح زوجتـه فـي          . نياحة القديس زكريا الراهب    بابه١٣
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١٦١ 

وحـدث  . وكان له إبن وإبنة فتركهما عند أمهما وذهب لبرية شيهيت         . فوافقته. األمر
. وجة لزوجها فإقتسموا األوالد وأخذ هو الولد وترك لها اإلبنـة          غالء شديد فأتت الز   

وكان زكريـا   . وكان الولد هو القديس زكريا وتنبأ له األباء أنه سيصير راهباً كامالً           
جميل الصورة فتذمر الرهبان لماذا يعيش ولد صغير وسطهم فذهب لبحيـرة الملـح         

 عنه القديس إيسـيذوروس   قال. وإنغمس فيها حتى صار لونه أسود وصار كالمجذوم       
 .لقد صار كالمالك، وكان متواضعاً جداً

. ويقال أبللو المتشبه بالمالئكة واألنبا أبيب العابد المجاهد   : نياحة القديسين أبللو وأبيب    بابه٢٥
أبللو كانت أمه بال ولد  ورأت حلماً هي وزوجها في ليلة واحدة كأن إنساناً نورانيـاً                 

وفعالً أنجبا أبللو وترهب مـع      . منزلها فكبرت وأثمرت  ومعه شجرة قد غرسها في      
وفـي  . بابه وتتلمذ له كثيرين وعاش في نسك شديد       ٢٥صديقه أبيب وتنيح أبيب في      

وبعد وقت وصل رسـول بالرسـالة       . يوم قال لتالميذه إن أبو مقار يكتب لنا رسالة        
 .وهو الذي شاهد القديسة تصلي وسط اللهيب مع أمونيوس اإلنطاكي. فعالً

أراد والداه أن يزوجـاه فـإمتنع       ) أسقف مدينة أسوان  (نياحة القديس هدرا األسواني      كيهك١٢
بحجة المرض وذهب للكنيسة وطلب من اهللا أن يسمعه صوته وسمع فإستراح وخرج    
من الكنيسة فرأى ميتاً محموالً فقال أنا الذي مت وترهب تاركاً خطيبته ورافضاً كالم 

وزهد جـداً ثـم توحـد وحـارب         .  يحزنها ويحزن والديه   أصدقائه بالعودة حتى ال   
الشياطين، وظهر له الشيطان ومعه سيف يريد قطع يده ولما صرخ هللا غاب الشيطان   

وعاد مرة لمغارته فوجد تنيناً فصلى وقال إن أردت   يا رب أن أعيش معـه                 . فوراً
لشياطين تصرخ وكانت ا. وكان له موهبة الشفاء. أجزاء٣فليكن فوجد التنين قد تقطع 

وكان معلماً  " أحرقتنا صلواتك وطردتنا من البراري    . وياله منك يا هدرا   "منه وتقول   
 .ثم رسموه أسقفاً على مدينة أسوان. مفسراً للكتب

 .نياحة القديس مكسيموس شقيق دوماديوس والقديس أرشليدس طوبه١٤
 )بؤونه١٦(مع قراءات ) طوبه١٧(سيرة مكسيموس ودوماديوس تجدها في 

مات والده فأشـارت أمـه      . أما القديس أرشليدس، كان من رومية، رفض أن يتزوج        
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عليه أن يمضى إلى الملك ليأخذ وظيفة والده فهاج البحر وإنكسرت السفينة وأنقذه اهللا     
ولما خرج إلى البر رأى جثة إنسان فقال هذه هي نهاية اإلنسان وترهـب وتقشـف                

ثم سمعت أمه من إثنـين مـن        .  ال يرى امرأة   وتعاهد مع اهللا أن   . وبلغ درجة الكمال  
عن ابنها أرشيليدس ونعمة اهللا التي عليه فذهبت        ) إذ أقامت فندقاً أقامت فيه    (البحارة  

له ورفض أن يقابلها بسبب نذره فهددته أن تدخل للبرية لتأكلها الوحوش فصـلى هللا               
، ولما قصدوا أن    أن يأخذ نفسه فتنيح ودخلت فوجدته ميتاً فصلت هللا ليأخذها فتنيحت          

اتركوا جسدي معها ألنني لـم أطيـب        : يفرقوا بين جسديهما خرج صوت من جسده      
 .وعمل آيات كثيرة. قلبها بأن تراني

تقدم إليـه فقيـر     . بدا عشاراً قاسياً ولقبوه بعديم الرحمة     . نياحة القديس بطرس العابد    طوبه٢٥
ه ليس له حسنة واحدة غير هذه فضربه بخبزة ليطرده، وتحنن اهللا عليه فأراه حلماً بأن 

فتغير تماماً وصار رحيماً وكان يجود بالثوب الـذي         . الخبزة التي ضرب بها الفقير    
ثـم  . وإذ لم يبق له شئ ذهب لبلد آخر وباع نفسه عبداً ودفع الثمن للمساكين             . يلبسه

 .ترهب في دير األنبا مقاريوس، وسار سيرة مرضية هللا حتى تنبأ بيوم موته
كان زاهداً متوحداً في مغارة، وحتى يسقطه الشيطان        / نياحة القديس يعقوب الراهب    أمشير٣

 .أجرى اهللا على يديه آيات كثيرة. أرسل له زانية لتستدرجه فوعظها فتابت
. نسخ الكتاب المقدس ليقرأ فيه الرهبان     . ترهب وصار قساً  . نياحة القديس جالسيوس   أمشير١٢

 فذهب الشخص الذي إشـتراه ليسـأل القـديس          سرقه أحد األشخاص وذهب ليبيعه،    
جالسيوس هل الثمن معقول فعرف أنه كتابه فقال له الثمن كبير فعاد وقـال للبـائع                

فسأله هل لم يقل لك شيئاً آخر فقال ال فقال ال أريد أن أبيعـه وذهـب                 . السارق هذا 
 ميتـاً   وكان يعمل معجزات منها أنه أقام     . وأعاده لجالسيوس الذي أخذه بإلحاح شديد     

 .إال بعد نياحته. ولم يعلم أحد أنه عمل هذا
نقل أعضاء القديس مرتينيانوس الراهب من أثينا إلى إنطاكية بعد أن إجتذب امـرأة               أمشير١٩

تحـت قـراءات    ) بشنس٢١(وخبر وفاته تجدها في     . زانية وتركها في أحد األديرة    
 )مسرى٣(
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د الزواج وأرغمه والداه فـأقنع زوجتـه أن         نياحة القديس كونن وكان وثنياً، ولم ير       برمهات٩
فظهر له المـالك  " أيها اإلله أرشدني إلى معرفتك الحقيقية"يعيشا أبكاراً وكان يصلي  

. ميخائيل وأرشده أن يذهب ألحد الرسل، وكان ذلك في وقت تبشير التالميذ بالمسيح            
 وزوجتـه   وآمن وتعمد وكان يشتهر بالطهارة فإزداد طهارة ونسكاً وإجتذب والديـه          

دخل أحد الوثنيين إلى مغارة ليذبح للشيطان فإنتهره القديس وقال له بأن يقر             . لإليمان
عذبه الوالي ولكـن أهـل      . من هو فإعترف أنه شيطاناً وليس إلهاً فآمن الموجودون        

 .البلدة أنقذوه لمحبتهم له وبعد سنوات تنيح وظهر منه عجائب
وكان . كان يرى مناظر إلهية   . من قوة عبادته وزهده   . نياحة القديس سلوانس الراهب    برموده١

قال راهب كسالن لمن    . يوصى تالميذه بأن يشتغلوا بيدهم ويتصدقوا بما يفضل عنهم        
إعط لهذا الراهـب    "فقال القديس للرهبان    .." ال تعملوا للطعام الفاني   "يعملون بأيديهم   

ولما جاء ميعـاد    " ئاً يؤكل كتاباً وإدخلوه للكنيسة وإغلق عليه ليقرأ وال تدع عنده شي         
. قال فلماذا لم يدعني أحد    . قالوا نعم . الطعام ولم يدعه أحد سأل أما أكل اإلخوة اليوم        

 .فشعر بخطئه.. أنت رجل ال حاجة بك إلى طعام جسدي"فقال القديس 
أجهـد نفسـه فـي      . سنة٢٥نياحة األنبا إيساك تلميذ األنبا أبلوس، وتتلمذ على يديه          برموده١٠

كان يقف في القداس صامتاً مكتوف اليدين حاني الرأس حتـى           . وات واألصوام الصل
ولما سألوه لمـاذا قـال      . نهاية الصالة ثم يعود لقاليته دون أن يكلم أحد طوال اليوم          

وقال الصالة تضئ العقل فلو تشاغلنا باألحاديـث فـإن          " للصالة وقت وللكالم وقت   "
 .عقلنا يظلم

ظهر مالك الرب إلثنين منهم وطلب منهم       . سبعة النساك بجبل تونة   شهادة القديسين ال   بؤونه٢٩
أن يذهبا لإلستشهاد وفي طريقهما تقابال مع الخمسة اآلخـرين ووجـدوهم ذاهبـين              

وعذبهم الوالي كثيراً وسجنهم فظهر لهم السيد المسيح وعزاهم وقواهم ثم           . لإلستشهاد
إستشهدوا وأخيراً قطعوا   شخص و ١٣٠فشفاهم الرب وآمن بسبب ذلك      . عذبوهم ثانية 

 .رؤوسهم
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@
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فهؤالء كلهم رهبان . وهذا اإلنجيل يقرأ لمن له نظرة مستقبلية فيها حكمة. هو مثل وكيل الظلم
وكيل الظلـم  . تركوا العالم وتركوا الطعام والشراب والزواج ليشتروا نصيباً أعظم في األبدية         

. وكيل الظلم نظر بعـد زوال الوكالـة عنـه         . لألموروالرهبان لهم حكمة النظرة المستقبلية      
والراهب نظر لنهاية الحياة حتماً ونهاية كل شئ فباع كل شئ وذهب للبرية ولم يفكـر فـي                  

 .المتعة الوقتية الزائلة
Šíàà ‘a‡ÕÜa: 

بعضـهم  ] ٢[تركهم للعالم كان فيه حكمة النظرة المسـتقبلية         ] ١[= فم الصديق يتلو الحكمة   
انيات أردن أن يسقطوا القديس، وبحكمة أقوالهم تابت النساء ومنهم من تحولن حورب بنساء ز

هذا يدل على المحبـة  = ناموس اهللا في قلبـه . ولسانه ينطق بالِحكَملقديسات وبنفس المعنى    
وهذا عمـل   ). ٢٣:١٤يو(الكبيرة التي هللا في قلوب هؤالء الرهبان، فمن يحبني يحفظ وصايا            

لجديد، يكتب الناموس على القلب واألذهان بأن يمأل القلـب محبـة            الروح القدس في العهد ا    
الروح القدس هو روح النصـح      = وال تتعرقل خطواته  ). ١٣-١٠:٨عب)+ ٣٤-٣١:٣١إر(
 .ومن هو مملوء من الروح مملوء محبة والروح يرشده) ٧:١تي٢(

‹Øbi@Þï−gì@óï“ÉÜa@Þï−gZ@

إسهروا إذاً ألنكم ال : مناء لهم حكمة فماذا عناسمعنا أن الرهبان القديسين هؤالء كانوا وكالء أ

طوبى .. أنظروا وإسهروا وصلوا ألنكم ال تعرفون متى يكون الوقت        .. تعلمون في أية ساعة   

 .كل مجاهدوهذا رجاء = لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا
‹Øbiì@óï“ÉÜa@àaàZ@

طوبى لمن يأتي سيده ويجـده أمينـاً        = بدطوبى لمن إخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى األ        
 . ساهراً

ولنالحظ المعونة اإللهية لمـن يريـد أن        . يكون له نصيب أبدي   = ليسكن في ديارك إلى األبد    
 .فإبليس ال يتركهم لكن الرب يسندهم وال يتركهم= والرب يعضد الصديقين= يسهر
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برار ويسـكنهم فـي     الرب يعرف طريق هؤالء األ    = يعرف الرب طريق الذين ال عيب فيهم      
إستجب لنا  = ثم صرخة يجب أن نصلي بها كل وقت       . ويكون ميراثهم إلى األبد   = دياره لألبد 

 .يا اهللا مخلصنا
ÜíjÜaZ@

..= اهللا يرسل خداماً لشعبه ولكن هو ينمي كلمة الخدام في قلوب شعبه لتثمر توبة وحياة أبدية               
وهناك من ال تثمر فيـه      ذهباً أو فضة    ر  وهناك من تثمر فيه كلمة اهللا ويصي      . اهللا الذي ينمي  

هياكل وكانوا  . وهؤالء القديسين كانوا ذهباً   . عشباً وقشاً وال يسهر على خالص نفسه فيكون       

 .ينجسون هيكل اهللا فسيفسدهم اهللاأما العشب والقش فهم . هللا وروح اهللا ساكن فيهم
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

.. إبليس عدوكم يجول كأسـد زائـر      كونوا متيقظين وإسهروا ألن     = دعوة أخرى لكي نسهر   

 .فقاوموه راسخين في اإليمان
 

ïØ‹ifiaZ@

وكـيالً  (فإذا كان اإلنسان أميناً     . هنا نرى أكيال وبريسكال يرشدان أبولوس للطريق الصحيح       
واهللا كان يدعو   . يرسل له اهللا من يرشده للطريق الصحيح حتى لو كان في طريق خطأ            ) أميناً

 . لهم من يرشدهم، وهم يرشدون آخرينهؤالء القديسين ويرسل
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‹ße<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<

 دخول ربنا يسوع المسيح إلى أرض مصر
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١١:١٠٤،١٢( 

 )١٧-١٢:٤مت(

)١٤:١٠٥،٣( 

 )٢٣-١٥:١٢مت(

 )٢٢-١:٢أف(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٩-٧:٤يو١(

 )٣٤-٢٠:٧أع(

)١٩:١٠٤،٢١( 

 )٢٣-١٣:٢مت(

ŠbÙåÜaZ@

دخول المسيح ألرض مصر كان عربوناً لدخوله إليها بعد ذلك عن طريق اإليمان به ليخلصها 
وسـيكون إيمانهـا بعـد ذلـك بركـة لكـل األرض             . من أوثانها، بل تكون منارة لإليمان     

وقيـل أن   ). ١:١٩إش(وقدوم الرب إلى أرض مصر كان تنفيذاً للنبـوة          ). ٢٥-٢٣:١٩إش(
ووصلت العائلة المقدسة حتى    . السيد المسيح في مصر كانت األوثان تنكفئ على وجهها أمامه         

وتقـرأ هـذه    . وهذا اليوم عيد لنا إذ شرف المسيح أرضـنا        . أسيوط فبارك الرب مصر كلها    
) مسطرد(ار تكريس كنيسة السيدة العذراء المعروفة بالمحمة        بؤونه تذك ٨القراءات أيضاً يوم    

حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي استنبعتها والدة اإلله عنـد عودتهـا مـن أسـيوط                  
 .ومرورها في عودتها بالمحمة

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

عن ظهور المالك ليوسف وقوله له إذهبوا ألرض مصر ثم قتل أطفال بيت لحم ثـم مـوت                  
 .وعودة العائلة المقدسة ألرض فلسطينهيرودس 

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

وفرحت مصر  .. وضرب كل بكر في أرضهم    = هو عن خروج بنى إسرائيل من أرض مصر       

من كثرة الضربات فرح المصريون بخروج بني إسرائيل        = بخروجهم ألن خوفهم أتى عليهم    
 .ى آخر هناولكن هذه اآليات في المزمور لها معن. من مصر ليستريحوا من الضربات
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 .عن إنكفاء األوثان أمام الرب= ضرب كل بكر في أرضهم
 .فرحت مصر بخروج األوثان والوثنية منها= فرحت مصر بخروجهم
 .هذه األوثان بشياطينها مصدر خوف، أما الرب فهو ملك السالم= ألن خوفهم أتى عليهم

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

لكنهـا تنطبـق    . يلت أساساً عن الجليل   هذه ق = الشعب الجالس في الظلمة أبصر نوراً عظيماً      
وبالتالي فحين دخول الرب أرض مصر، فلقد دخل مصر نـوراً           . على كل مكان دخله الرب    

 .عظيماً
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

إشارة لدخول العائلة المقدسـة  )= مصـر (فدخل إسرائيل إلى مصر ويعقوب سكن أرض حام     
 .سقوط أوثان مصر= جعل فيها أقوال أياته وعجائبه في مصر. إلى أرض مصر

‹Øbi@Þï−gZ@

قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلـة مدخنـة ال         .. فيخبر األمم بالحق  = هذا عن إيمان مصر   

والمعنـى أن   . مصر هي القصبة المرضوضة التي دخل إليها اإليمان وأخبرت بالحق         يطفئ  
دخول المسيح ألرض مصر مع العائلة المقدسة كان مقدمة لدخول إيمان قوى ألرض مصـر               

 .ج منها أثناسيوس واضع قانون اإليمانفخر
‹Øbi@ŠíààZ@

= أذكرنا يا رب بمسـرة شـعبك      ثم صالة   .. حولها للمسيحية = الذي صنع العظائم في مصر    

 .إعطنا فرحاً بك
ÜíjÜa: 

كنـتم فـي ذلـك      .. بالطبيعة أبناء الغضب  .. أمواتاً بزالتكم وخطاياكم  ماذا كنا قبل المسيح؟     

 .عهود الموعد ال رجاء لكمغرباء عن .. الزمان أجنبيين

والمستقبل أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات       .. صرتم قربيين بدم المسيح   ماذا صرنا؟   
 .يظهر في الدهور اآلتية غنى نعمته الفائق

çíÙïÜíqbÙÜa: 

 .وجاء إلى مصر لكي يحيي المصريين= اهللا أرسل إبنه الوحيد إلى العالم لكي يحيي به



^Šße<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
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içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٦٨ 

ïØ‹ifia: 

الدة موسى وموسى رمز للمسيح، ودعوته ليذهب إلى مصر لينقذ شـعب اهللا مـن               هو عن و  
قد رأيت عياناً مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت ألخلصهم، فهلم             عبوديتهم  

 .وكأن هذه الكلمات موجهة للمسيح= اآلن ألرسلك إلى مصر



^Šße<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٦٩ 

‹ße<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 سولشهادة القديس توما الر
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٣:٦٧،٣٣( 

 )٢١-٧:٣مر(

)٨:١٤٤،٩( 

 )٢٣-١٢:٦لو(

 )١٨-٤:١٠رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢١-١٢:١بط٢(

 )١٦-١:٣أع(

)١:١٨،٤( 

 )٣١-٢٤:٢٠يو(

ŠbÙåÜaZ@

ولكن محبته للمسيح قوية، فهو الذي قال       . ل عن توما أن إيمانه أقل من باقي التالميذ        ربما يقا 
وشخصية توما فيها وضوح فهو إن لم يكن متأكـداً يسـأل            ). ١٦:١١يو" (نذهب لنموت معه  "

) ٥:١٤يـو " (لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق        "بينما الباقين يخشون السؤال     
وإذ رأت الملـك يعذبـه      . الهند وآمنت زوجة الملك بالمسيح على يديـه       ذهب ليبشر في بالد     

 .سقطت من شرفة عالية وماتت فأقامها توما فآمن الملك بالمسيح هو وشعبه
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 "هات إصبعك إلى هنا وأنظر يدي"عن قصة شك توما في القيامة، وظهور الرب له وللتالميذ 
Šíàà ‘a‡ÕÜa: 

قالها داود عن النجوم والكواكب وكيـف تشـهد لعظمـة الخـالق             .. هللالسموات تذيع مجد ا   
وفهمها بولس الرسول على أنها إشارة ونبوة عن عمل التالميـذ فـي نشـر               ) ٣-١:١٩مز(

 .وألن توما أحد التالميذ نرتل هذا المزمور) ١٨:١٠رو(الكرازة في العالم 
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

] ٢[إنتخـبهم   الـرب   ] ١[لذي أعطاه لهم الـرب      عن إختيار التالميذ ومنهم توما والسلطان ا      
لهـم سـلطان   ] ٥[يرسلهم ليكرزوا ] ٤) [ليتتلمذوا(ليمكثوا معه   ] ٣[أرسلهم وسماهم رسالً      

 .على شفاء األمراض وإخراج الشياطين



^Šße<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٧٠ 

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .فغيروا وجه العالم من الوثنية للمسيحية= الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة
 .فتوما أقام زوجة الملك بعد أن ماتت=  في قديسيهعجيب هو اهللا

 .وكان ذلك بكرازة الرسل فعرفوا المسيح= إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبه
‹Øbi@Þï−gZ@

والتطوبيات ومنها نفهم أنهم سيتألمون ولكن أجرهم عظيم في . عن إختيار التالميذ ومنهم توما  
 .السماء

Šíàà ‹Øbi:@

 هم كرزوا   =مجد مِلكك يصفون  = هذا كان عمل الرسل أنهم مجدوا الرب      = قديسوك يباركونك 
أنت يا رب أعطيتهم القوة لينطقـوا       = وبقوتك ينطقون . وعلموا بأن من يؤمن يكون في مجد      
 .وإالّ ما كانوا غيروا وجه األرض

ÜíjÜa: 

لرسل وأن ا . خرج صوتهم إلى األرض كلها    نسمع فيه تفسير بولس الرسول لمزمور اإلنجيل        
والهدف أن يتبرر الناس، وكان هذا      . بال كارز ) العالم(وكيف يسمعون   = كرزوا ليسمع العالم  
 .ألن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن به= باإليمان بالمسيح

çíÙïÜíqbÙÜa: 

وهـو هنـا   . أنهضكم بالتـذكرة ..= هذا هو عمله الكرازة= أذكركم في كل حين بهذه األمور  
بطرس هنا يتكلم عن التجلي، لكن التالميذ كلهـم         = ل قد كنا معاينين عظمته    ب= يصف مجده 

وكان كالمهـم   . رأوا المسيح وتتلمذوا عليه وسمعوه وراحوا يكرزون بما سمعوه ورأوه فيه          
 .تكلم أناس بإرادة اهللا بالروح القدس= بالروح القدس
ïØ‹ifia: 

ثـم نـرى    . لتالميذ صنعوا عجائـب   هنا نرى بطرس ويوحنا يقيمان أعرج من بطن أمه، فا         
 .بطرس يشهد عن المسيح أمام الشعب
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١٧١ 

äÞæöe<†ã<àÚ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 وجود عظام يوحنا المعمدان
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١١:٣٤،٢٩( 

 )٢٨-١٨:٧لو(

)٨:٥٠،٢٠( 

 )٣٦-٢٥:٣يو(

 )١٠-١:١١عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:بركســــــيساإل

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٠:٢-٢٥:١بط١(

 )٣٣-٢٥:١٣أع(

)١٩:٣٣،١٤( 

 )١٠-٢:١١مت(

ŠbÙåÜaZ@

وجدت هذه العظام حين حاول يوليانوس الجاحد إعادة بناء هيكل أورشليم ليبطل قول الـرب               
لـت  فخرجت نار أصابت من حـاول البنـاء، وقت        " ال يترك ههنا حجر على حجر ال ينقض       "

فقال . فحدثت زلزلة ردمت ما حفروه    . البعض وكان القديس كيرلس أسقف أورشليم يهزأ بهم       
وعند إخراج جسدي المعمدان وإليشع     . له اليهود أن هذا بسبب عظام المسيحيين، فأمر بحرقها        

أعطى أحد المؤمنين ماالً للجند وأخذهما إلى أثناسيوس بابا اإلسكندرية وتمنى أن تبنى كنيسة              
وفي مرورهم باألجساد أمام منزل امرأة      .  ونفذ هذا كاتبه ثاوفيلس عندما صار بطريركاً       لهما

وثنية كانت متعسرة في الوالدة فنذرت قائلة يا قديس اهللا يوحنا إذا نجوت صرت نصـرانية                
وظهر من األجساد عجائب    . فولدت لساعتها فأسمت المولود يوحنا وتنصرت هي وأهل بيتها        

 .د القديس مقاريوس أسقف إدكو وضعوا جسده مع جسديهماولما إستشه. كثيرة
وأما نهاية يوليانوس الجاحد فتنبأ عنها القديس باسيليوس الكبير عندما تهكم يوليانوس علـى              

فرد عليه تركناه ليعمـل     " أين تركت إبن النجار   "الرب وقال لباسيليوس قبل أن يذهب للحرب        
سجنه وقال أنه سيقتله عندما يرجع مـن الحـرب          لك تابوتاً ألنك فقدت كل علم وكل معرفة ف        

وصلى القديس أمام أيقونة القـديس      . فقال له باسيليوس لن تعود وإال فلم ينطق اهللا على فمي          
مرقوريوس طالباً من الرب أن يؤدبه على إهانته للرب فغاب مرقوريوس عن الصور وعـاد        
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içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٧٢ 

لقد قهرتني يا إبـن     "مه وقال   وفي الحرب أصاب سهم يوليانوس فأخذ من د       . بسيفه يقطر دماً  
 "مريم

وكان . أمشير يوم تذكار وجود رأس القديس يوحنا المعمدان       ٣٠وتقرأ هذه القراءات أيضاً يوم      
ذلك أن هيرودس بعد أن قتل يوحنا المعمدان أخفى رأسه في قصره ثـم نفـى اإلمبراطـور                  

همـا الوقـت    وأتى رجلين من حمص ليقضيا مدة الصوم في أورشليم وأمسى علي          . هيرودس
وظهر لهما القديس يوحنا المعمدان وأعلمهما بمكان رأسـه     . بالقرب من منزل هيرودس فناما    

فذهبا إلى المكان وأخرجا وعاء فخارياً مختوماً ولما فتحاه إنتشرت رائحـة طيبـة ووجـدا                
وصار الرأس ينتقل من شخص إلى شخص حتى زمـان القـديس كيـرلس أسـقف                . الرأس
قديس يوحنا ألنبا مرتيانوس أسقف حمص في النـوم وأرشـده إلـى             حيث ظهر ال  . أورشليم

وكان أن دفنه القديس كيرلس أسقف أورشليم حتـى         . أمشير٣٠موضع الرأس فأخذه في يوم      
 .جاء يوليانوس الجاحد وأراد رجاله أن يحرقوا أجساد القديسين ليتمكنوا من بناء الهيكل ثانية

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

وكان هذا ليحول   هو اآلتي   ين من تالميذه للسيد المسيح يسأالنه هل        يوحنا المعمدان يرسل إثن   
وكان هـذا ألنـه    ). ٣٨-٣٦:١يو(تالميذه للسيد المسيح كما سبق وفعل مع يوحنا وأندراوس          

 .ثم نسمع شهادة الرب يسوع عن عظمة يوحنا. أدرك وهو في السجن أنه سيقتل
Šíàà ‘a‡ÕÜa: 

 .معمدان ظهر في حلم مرتين ليرشد عن مكان رأسهفال= الرب يحفظ جميع عظام الصديقين
هم أكرموا الرب فالرب أيضاً     = وأذنيه مصغيتان إلى طلبهم   . فإن عيني الرب على الصديقين    

 .سيكرمهم، ويكرم أجسادهم التي بها أكرموه
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .اهو نفس إنجيل القداس عن إرسالية تالميذ المعمدان للمسيح ثم شهادة المسيح عن يوحن
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .أن المسيح أعظم من يوحنا المعمدان] ١[=  جميع عظامي تقول يا رب من مثلك
 .المسيح الرب حافظ على عظام المعمدان] ٢[     
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içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٧٣ 

تالميذ المعمدان الذين أتـوا للسـؤال       = وليقل في كل حين ليعظِّم الرب الذين يحبون خالصك        
 .آمنوا وعظموا الرب

 
 

‹Øbi@Þï−gZ@

ويظهر إتضاعه  . ئعة للمعمدان عن المسيح تظهر إمتالءه بالروح القدس، روح النبوة         شهادة را 
 .وهذا سبب عظمة المعمدانينبغي أن ذاك ينمو وأنا أنقص 

Šíàà ‹Øbi:@

فالمعمدان يفـرح بـأن     . هو صوت صديق العريس الذي يفرح له      = تسمعنى سروراً وفرحاً  
 .فتبتهج عظامي المتواضعة. الناس آمنت بالمسيح

الكل، كل من   . هؤالء الذين آمنوا وأيضاً يوحنا المعمدان     = حينئذ يقربون العجول على مذبحك    
والمعمدان بالذات هنا في اإلنجيل قدم شـهادة عجيبـة عـن            . يفرح بالمسيح يقدم له الذبائح    

 .المسيح
ÜíjÜa: 

 .عن أبطال اإليمان والمقصود إشارة ضمنية عن إيمان المعمدان وتالميذه بالمسيح
çíÙïÜíqbÙÜa: 

. مثل أطفال إشتهوا اللبن العقلـي     .. إطرحوا عنكم كل شر وكل غش     كيف نتشبه بالمعمدان؟    

والمعمدان كان مختاراً ليخبر عـن المسـيح        = لكي تخبروا بفضائل ذاك   .. أنتم جنس مختار  
 .وفضائله

ïØ‹ifia: 

 . عن الرب يسوعهنا نجد شهادة المعمدان= ولما أكمل يوحنا سعيه يقول من تظنون إني أنا



^ãÞæöe<†ã<àÚ<†Â<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

١٧٤ 

äÞæöe<†ã<àÚ<†Â<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة القديس أبو نوفر
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٥:١١١،٢،٧( 

 )٤٧-٤٢:٢٤مت(

)٨:٩١،١٢( 

 )١٩-١١:١٩لو(

 )٢:١٢-٣٢:١١عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــ ــل القـ :داسإنجيـ

 

 )٢٠-٩:٥يع(

 )٦:١٩-٢٤:١٨أع(

)١٠:٩١،١١( 

 )٤٤-٣٢:١٢لو(

ŠbÙåÜaZ@

وكان يتغذى على بلـح نخلـة       . سنة٦٠نياحة القديس أبو نوفر وكان لم ير وجه إنسان لمدة           
أرسل له اهللا القديس بفنوتيوس ليكتـب       . ال يستره سوى شعره ولحيته    . ويشرب من عين ماء   

ك من السماء وأخبره بقرب نياحته، وفي الحال تغير لونه          سيرته فبينما هما يتحدثان نزل مال     
وصار شبه نار وسجد للرب وكفنه القديس بفنوتيوس، ولما أراد بفنوتيوس أن يقيم في هـذا                

 .المكان جفت النخلة والعين ليعيده اهللا ويخبر بهذه القصص
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

: ر الراهب، فاق كثيرين في عبادته وأحب العزلة فقال له الشيطاننياحة القديس أباهو كيهك٢
في البرية تستطيع أن تهزمني ولكن إن كنت شجاعاً فإذهب لإلسكندرية فذهب يسقي             

فدبر له إبليس مكيدة، إذ حدث أن حصاناً صدم صبي فقتله فـي نفـس               . المسجونين
يس هو القاتل فتجمهر الناس     المكان الذي فيه القديس فحركهم الشيطان ليقولوا أن القد        

فلم يخف القديس بل إحتضن الطفل وصلى له فقام فاعجب به الناس   . عليه وهزأوا به  
عند نياحته رأى جماعة من القديسين يدعونه إلـيهم         . فهرب للبرية من المجد الباطل    

 .ففرح جداً
هلم بنا نمضي "  سنة يدعوه للرهبنة قائالً   ١٢ظهر له مالك وسنه     . نياحة األنبا بيجيمي   كيهك١١

سنة حتى تنيحوا فترك    ٢٤شيوخ وأقام معهم    ٣وأتى به إلى برية بها      " ونصير رهباناً 
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ايام فظهرت له الشياطين في شبه وحوش تريـد         ٣المكان وإنطلق في الجبل مسيرة      
سنين يأكل كل أسبوع قبضة يده تمر مع قليل         ٣إفتراسه فصلى فتبددوا وأقام في واد       

حمله مـالك   .  بخبز وماء فلم يفرغ الخبز وال الماء سنين كثيرة         أتاه مالك . من الماء 
تعب مرة وهو ذاهـب يبيـع       . لبرية الفرات وكان هناك أناس إرتدوا فردهم لإليمان       

عـرف  . رآه األنبا شنوده عموداً منيراً جداً     . القفف فحمله مالك إلى حيث هو ذاهب      
ن القديسين قـد حضـروا      ورأى جماعة م  . ميعاد إنتقاله وأمر خادمه أن يترك جسده      

 .وأسلم روحه بيد الرب فحملته المالئكة وصعدوا بها وهم يرتلون. إليه
منـذ  . كانا اوالد ملك للروم تقـي     . نياحة القديسين العظيمين مكسيموس ودوماديوس     طوبه١٧

صغرهما كانا مثل المالئكة في الطهر والقداسة، أراد أن يترهبا فطلبا من أبيهمـا أن   
. قية مكان إنعقاد المجمع األول ليصليا فأرسل معهما مجموعة من الجند          يذهبا إلى ني  

وطلبا من أحد الرهبان أن يترهبا فخاف من أبيهمـا          . وهناك طلبا من الجند الرجوع    
وأرسلهما إلى راهب قديس إسمه أغابيوس بالشام فرهبنهما ثم أرسلهما إلى أبو مقار             

وأنعم اهللا عليهما بموهبـة     " سل لي ولديك  إر"وكان أبو مقار قد ظهر له في حلم قائالً          
ووضـع  . وشاع ذكرهما . الشفاء وتعلما صناعة قلوع السفن وكانات يقتاتان من ذلك        

أحد البحارة إسميهما على شراع سفينته تبركاً بهما فرآه أحد جنود الملـك فـأخبره               
ما وأرادوا أن يقيموا أحـده    . فأرسل الملك والدتهما وأختهما ورفضا الرجوع معهما      

وكانا إذا عطشا يغيـر     . بطريركاً فتذكروا وصية الشيخ أغابيوس وذهبوا ألبو مقار       
لهما اهللا الماء المالح إلى ماء حلو وتعبا من السير فأرسل اهللا لهما قوة حملتهما إلـى                 

فشعر أنبا مقار أنهما ال يستطيعان فقاال إن كنا ال نستطيع نغـادر المكـان               . اإلسقيط
سنوات، ويذهبان فقط للتنـاول     ٣أقام لهما قالية فأقاما فيها      فعلمهما ضفر الخوص و   

وصلى أبو مقار هللا أن يكشف له عنهما فذهب لهما وتظاهر بـالنوم             . وهما صامتين 
وقام ليالً فوجدهما يصليان وشعاع نور صاعد من فمهما للسماء والشياطين حولهمـا       

ألبسـهما اإلسـكيم    وفي الغـد    . كالذباب ومالك الرب يطردهم عنهما بسيف من نار       
ومـرض القـديس    . فضربا له مطانية وهما صـامتين     " صليا عني "وإنصرف قائالً   
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مكسيموس فأرسل للقديس أبو مقار طالباً حضوره ولما أتى وجده محمومـاً فعـزاه              
ورأى حوله جماعة من القديسين ويوحنا المعمدان والملك قسطنطين حول القـديس            

دوماديوس فكان يبكي بكاء حاراً وطلب مـن        أما القديس   . مكسيموس ثم أسلم روحه   
أيام مرض دوماديوس وعلم القديس أبو مقار       ٣القديس أبو مقار أن يلحق بأخيه وبعد        

وفيما هو ذاهب إليه وجد جماعة القديسين الذين كانوا قد حملوا نفس أخيه، حـاملين               
وأمر . نيحالقديس دوماديوس وصاعدين بها إلى السماء، فلما أتى للمغارة وجده قد ت           

 ).دير البرموس(أن يدعى الدير على إسميهما 
السائح الذي ترهب منذ حداثته وسلك أشق طـرق         ) ببنوده(نياحة القديس بفنوتيوس     أمشير١٥

النسك وألهمه اهللا أن يتجول في البرية الداخلية فرأى كثيرين من السواح المجاهـدين   
. وس والقديس أبو نفر السـائحين فإستطلع أخبارهم ودونها ومن هؤالء القديس تيموثا  

وقد نال في أول تجوله شدائد كثيرة من جوع وعطش ولكن مالك الرب كان يظهـر      
 .له ويقويه

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

وهذا مـا دفـع هـؤالء    = ال تخف أيها القطيع الصغير ألن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت        
فإن كان اهللا قد سر أن يعطيهم       . بالسواح ألن يدخلوا إلى البرية الجوانية دون طعام أو شرا         

وفعالً حول اهللا الماء المالح إلى ماء حلو لهم وأرسل غراب           . الملكوت أفال يعطيهم ما يشبعهم    
بيعوا ما لكم وأعطـوا     . وكان ينقلهم بقوة من عنده من مكان إلى مكان        . معه خبز لألنبا بوال   

. يعمالن بأيديهما ويعطيا الفقراء   بل نجد أن مكسيموس ودوماديوس باعا مملكة وكانا         = صدقة
ولـنكن  . سيدهم يتمنطق ويتكئهم ويقف ويخدمهم   = ولهؤالء يقول السيد المسيح مقولة عجيبة     

 .والمستعد يقيمه على جميع أمواله.. مستعدين ألنه في ساعة ال تعرفونها مثلهم 
Šíàà ‘a‡ÕÜa: 

ين هم كالنخلة فـي إسـتقامتهم       هؤالء األباء السواح والرهبان القديس    = الصديق كالنخلة يزهو  
مغروسين في بيـت    . في نموهم للقداسة  = وكمثل أرز لبنان ينمو   = وبرهم وقداستهم وإثمارهم  
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١٧٧ 

هم إنغرسوا في الكنيسة جسد المسيح بالمعمودية وتأصلوا وثبتـوا ونمـوا بقداسـتهم              = الرب
 .وفي ديار بيت إلهنا زاهرينوزهدهم وصلواتهم في السماء 

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 .يقيمه على جميع أمواله= وجزاء السهر والقداسة.. هروا إذاً ألنكم ال تعلمونإس
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

أرسل اهللا القديس بفنوتيوس ليكتب سيرة القديسين السواح الذين    = ذكر الصديق يكون إلى األبد    
وال يخشى مـن    . واهللا يريد نشر السيرة في كل مكان لحالوتها       . لم يرهم أحد عشرات السنين    

 .حروب الشياطين وكذبهم وحيلهم مؤامراتهم ال يخشونها فاهللا يساندهم= سماع الخبيثال
‹Øbi@Þï−gZ@

فصـاحب العشـر    . مثل األمناء ونرى هنا عدالة اهللا في إعطاء كل واحد نصيبه بحسب تعبه            

. أمناء اعطاه سلطاناً على عشر مدن وصاحب الخمس أمناء أخذ سلطاناً على خمس مـدن              

فنجم يمتاز عن لسواح الزاهدين المجاهدين لهم أجر أعظم من أي إنسان عادي ولذلك فهؤالء ا

 )٤١:١٥كو١(نجم في المجد 
‹Øbi@ŠíààZ@

هو الذي أعطاهم القوة في حروبهم مع       . قوتهم كانت المسيح  = ويرتفع قرني مثل وحيد القرن    
يس إرتفـاع شـأن القـد     = وشيخوختي في دهن دسم   . الشياطين، وإحتمالهم الجوع والعطش   

وفـي فـرحهم    ). فالدهن الدسم يشير للروح القدس    (وشيخوخته الحسنة نتيجة إمتالئه بالروح      
وهذه ويكونون بما هم مستريحون يخبرون بأن الرب إلهنا مستقيم          = وراحتهم كرازة للناس  

 ).١٥:٣بط١" (مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم"مثل 
 

ÜíjÜaZ@

وطـافوا فـي     اإليمان، فقطعاً هؤالء القديسون من أبطال اإليمان وهنا يقال عنهم            عن أبطال 

. هؤالء الذين لم يكـن العـالم يسـتحقهم        . معوزين متضايقين متألمين  . فراء وجلود معزي  

فهؤالء كلهم شُِهد لهم من قبل اإليمان       . تائهين في القفار والجبال والمغاير وشقوق األرض      

ما هؤالء السواح فهم نالوا الموعد لكنهم في إيمان عجيب دخلوا للبراري            أ. ولم ينالوا الموعد  
 .وشقوق األرض  يكلمون إنساناً بل المسيح فقط ولعشرات السنين
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çíÙïÜíqbÙÜaZ@

إن لم يكن الحب دافع لنا مثلما هـو الحـال مـع هـؤالء               = هوذا الديان واقف على األبواب    
ها نحن = ومع وجود آالم تواجه الكنيسة فلنصبر. ربتالقديسين فليكن الدافع أن الدينونة قد إقت

فمع إزدياد األلم ال يعـود      فال يئن بعضكم على بعض      وإذا إزدادت اآلالم    . نغبط الذين صبروا  
فإن لم نصبر على إخوتنا في الضـيقات        . اإلنسان محتمالً ألخيه، لذلك يطلب الرسول الصبر      

ثم يدعونا الرسول للصـالة والتوبـة       .  إحتملوه فكيف نتمثل بهؤالء الجبابرة الذين إحتملوا ما      
 ..واإلعتراف

ïØ‹ifiaZ@

اهللا يرسل أكيال وبريسكال ألبلوس ليكمال ويصححا إيمانه، فاهللا يساعد مـن لديـه النيـة أن                 
 .يعرف
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äÞæöe<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<

 ميالد القديس يوحنا المعمدان
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:اكرمزمــور بــ

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٧:٥١،٨( 

 )٣٥-٢٨:٧لو(

)٨:٩١،١٢( 

 )١٩-١١:١١مت(

 )٢:١٢-٣٢:١١عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٧-١١:٢بط١(

 )٢٢-٨:٧أع(

)١٠:٩١،١١( 

 )٨٠-٥٧:١لو(

ŠbÙåÜaZ@

ت لحم حمله أبيه وأتى بـه إلـى         ميالد القديس يوحنا المعمدان، عند قتل هيرودس ألطفال بي        
فقتـل الجنـد    . فخطفه المالك وأتى به إلى البرية     " من هذا المكان تسلمته   "الهيكل وقال للجند    

من دم هابيل إلى ..يأتي عليكم كل دم زكي"وربما لهذا السبب قال الرب لليهود . زكريا الكاهن
. ن يعيش عيشـة مالئكيـة     وعاش يوحنا في البرية ليوم ظهوره إلسرائيل، وكا       .." دم زكريا 

سجنه هيرودس أنتيباس ألن يوحنا قال له ال يحل لك أن تأخذ زوجة أخيك، وسجنه لمدة سنة                 
 .حتى قطع رأسه فأخذ تالميذه جسده، أما رأسه فطار قائالً ال يحل لك أن تأخذ زوجة أخيك

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

ح وكان مقيم في البـراري      أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالرو     . قصة ميالد يوحنا المعمدان   

 .إلى يوم ظهوره إلسرائيل
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 )بؤونه١٦(راجع مزمور قداس 
‹Øbi@Þï−gì@óï“ÉÜa@Þï−gZ@

وأنه بنفس روح إيليا فهو السابق      أعظم مواليد النساء    الرب يسوع يشهد ليوحنا المعمدان أنه       
وأن الخطاة أتـوا إليـه      . نيفي المجيء األول وكما أن إيليا سيكون السابق قبل المجيء الثا          
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١٨٠ 

ثم يختم السيد أقوالـه     . فرفضوا مشورة اهللا من جهة أنفسهم     تائبين أما الفريسيين المتكبرين     
 .أبناء الحكمة أي الحكماء قبلوا يوحنا ثم قبلوا المسيح= بأن الحكمة تبررت من جميع بنيها

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

المثمـرة فـي    .  إشارة للروح القدس   أي مملوء من الروح فالزيت    = وأنا مثل شجرة الزيتون   

هـو تمسـك    = وأتمسك بإسمك فإنه صالح   . فهو قاد الناس للتوبة وشهد لهم بالمسيح      بيت اهللا   
 .بالحق حتى الموت

 .لن يفهم ما عمله يوحنا سوى األبرار= قدام أبرارك
‹Øbi@ŠíààZ@

 .الملكإرتفاع شأن المعمدان وسط الناس وقوته أمام = يرتفع قرني مثل وحيد القرن
هو مات شاباً لكنه مملوء حكمة كحكمة الشيوخ وذلك إلمتالئـه           = وشيخوختي في دهٍن دسم   

 ).بؤونه١٦(وراجع بقية المزمور في مزمور باكر يوم . بالروح
ÜíjÜaZ@

طافوا في فـراء وجلـود معـزى معـوزين          عن أبطال اإليمان الذي كان بولس يقول عنهم         

تائهين في القفار والجبال والمغاير     وأيضاً  .  من هؤالء  وكان يوحنا المعمدان واحداً   متضايقين  

 .لم يكن العالم يستحقهموهؤالء ومنهم المعمدان . وشقوق األرض

وبالصبر نسعى في الجهاد الموضوع لنا وننظر إلى رئـيس اإليمـان            وأما لنا فيقول الرسل     

ن ننظر للمسيح الذي    من المفيد أن ننظر لهؤالء األبرار ونقتدي بهم واألهم أ         .  ومكمله يسوع 
 .إحتمل الصليب ونحمل صليبنا في شكر

çíÙïÜíqbÙÜaZ@

ونضع أمامنا المعمدان الذي كـان زاهـداً        الشهوات الجسدية   يقول الرسول لنا أن نبتعد عن       
والعجيب أن تختار الكنيسة هذه     . إخضعوا للملك . تماماً في الحياة، فصار أعظم مواليد النساء      

تل يوحنا ظلماً، لكن علينا أن نخضع للرياسات التي وضعها الـرب،            اآلية هنا مع أن الملك ق     
 .لكن ليس في الخطأ فيوحنا لم يسكت على خطأ هيرودس

ïØ‹ifiaZ@
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وموسى بدأ قصـة    . وفي ذلك الوقت وِلد موسى    نسمع عن عبودية بني إسرائيل في مصر ثم         
ـ     لشعبه، خالصاً سـيحدث     سنة، فنالحظ أن اهللا يدبر خالصاً        ٨٠خالص الشعب بعد والدته ب

سنة، جاء يوحنا ليمهد الطريق     ٣٣ووالدة يوحنا هي إشارة لخالص سيحدث بعد        . سنة٨٠بعد  
فأوالد إبراهيم وإسحق ويعقوب هم شعب اهللا الذين لهم الوعد ودخلوا للعبودية، واهللا يدبر              . له

الم المؤمن  والمسيح المخلص بدأ تدبير خالص الع     . لهم خالصاً ومخلصاً هو موسى ليخلصهم     
ومن يتوب تنفتح عيناه    . عن طريق المعمدان الذي يدعو الناس للتوبة      ) أوالد إبراهيم باإليمان  (

 .فيعرف المسيح
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gée_<†ã<àÚ<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة أنبا كيرلس األول الكبير بابا اإلسكندرية
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٥:١٠٩،٦،٨( 

 )١٩-١٣:١٦مت(

)١٧:٧٢،١٨،٢١( 

 )٢٥-١٧:١٥يو(

 )١١:٥-٥:٤كو٢(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٧:٣-١٨:٢بط١(

 )٣٨-١٧:٢٠أع(

)٢٣:١٠٦،٣١( 

 )١٦-١:١٠يو(

ŠbÙåÜaZ@

ثقفـه خالـه   ). ٢٣(هو إبن أخت البابا ثاوفيلس ). ٢٤(نياحة البابا كيرلس األول عمود الدين   
ولما جلـس علـى     . وجعله بعد ذلك واعظاً وكان بليغاً وذو فصاحة       . عنده وفي دير أبو مقار    

للرد علـى   ) المائتين(ورأس مجمع أفسس    . الكرسي هاجم الوثنيين ودافع عن الدين المسيحي      
 .وله كتب وتفاسير كثيرة. بدعة نسطور الذي أنكر أن العذراء هي والدة اإلله

 :القراءات أيضاً في األيام التاليةوتقرأ هذه 
ضد هراطقة قـالوا أن     ) ١٤(اجتماع مجمع بمدينة اإلسكندرية أيام البابا ديونيسيوس         توت٣

وقال لهم البابا إن محبة اهللا للبشر عظيمة جداً وأن النفس ال            . النفس تموت مع الجسد   
عد الموت ترجـع    وأن ب . تموت بل هي باقية بقاء المالئكة والشياطين ألنها روحانية        

الروح إلى اهللا الذي أعطاها وتبقى في مواضع اإلنتظار إلـى يـوم القيامـة فتقـوم                 
 .األجساد بكلمة الرب وتتحد كل نفس بجسدها

وذهب لمجمع  . بطل األرثوذكسية في جزيرة جاجرا    ) ٢٥(نياحة القديس ديسقوروس     توت٧
علم أن للمسيح طبيعتـين     وكان الون بطريرك رومية ي    . خلقيدونية بأمر الملك مرقيان   

ومشيئتين من بعد اإلتحاد ورد عليه ديسقوروس وقال أن المسيح كان في عرس قانا              
الجليل كإنسان ولكنه حول الخمر كإله وإستشهد بقول البابا كيرلس إن إتحاد كلمة اهللا              

فالمسيح . بالجسد كإتحاد النفس بالجسد والنار بالحديد، وإن كانا من طبيعتين مختلفتين          
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ولكن ذهبوا للملك وقالوا إن المجمـع       . طبيعة واحدة ومشيئة واحدة فسكت المجتمعين     
كله متفق على األمانة ما عدا ديسقوروس فأمرت الملكة بضربه على فمه ونتف شعر         
لحيته فكسروا أسنانه، وأخذوا أسنانه وأرسلوها لإلسكندرية وقالوا هذه هـي ثمـرة             

ا حدث لديسقوروس خافوا فوقعوا على الوثيقة بأن        وباقي األساقفة لما رأوا م    . اإليمان
المسيح له طبيعتين مختلفتين مفترقتين، وطلب ديسقوروس الوثيقة زاعماً أنه سـيوقع            
عليها ولكنه حرم كل من وقع عليها فنفاه الملك إلى جاجرا وقابلوه بإستهانة فأسـقف               

 .رموهغير أن اهللا أجرى على يديه معجزات فأك. الجزيرة كان نسطورياً
وكان الملك خلقيدونياً   . مجيء القديس ساويرس بطريرك إنطاكية إلى الديار المصرية        بابه٢

. والملكة أرثوذكسية ونوى الملك قتله لثباته على اإليمان فهربته الملكة إلـى مصـر             
وأخفاه اهللا عن عيون الجنود الذين تبعوه مع أنه كان بالقرب منهم، وظل يتنقل فـي                

ودخل كنيسة أثناء قداس وبعد الرسائل واإلنجيل وعند        . نع عجائب مصر متخفياً ويص  
رفع اإلبروسفارين لم يجد الكاهن القربانة فإضطرب وبكى وقال لإلخوة ال أعلم هل             

بل بسبب أنك رفعت القربـان      : بسبب خطيتي أو خطيتكم فظهر مالك الرب وقال له        
القـداس فـذهب ووجـد      فلما أتى الكاهن إليه أمره أن يكمل        . في حضور البطريرك  

 .وأقام القديس ساويرس عند رجل أرخن في سخا إلى أن تنيح. القربانة مكانها
واجه شـدائد كثيـرة ونفـى مـرتين مـن           . نياحة القديس يعقوب بطريرك إنطاكية     بابه١١

 .اآلريوسيون ومات منفياً
يعاً فاضالً في من باباوات اإلسكندرية وكان ود) ٣١(نياحة القديس ديسقوروس الثاني  بابه١٧

علمه وعمله وإتفق في رسائل متبادلة مع بطريرك إنطاكية علـى اإليمـان الواحـد               
 .المستقيم

 .شهادة القديس كرياكوس أسقف أورشليم هاتور١
بينما كان األساقفة مجتمعـون إلختيـار       ). ٦٤(نياحة أنبا زخارياس بابا اإلسكندرية       هاتور١٣

ن اإلسكندرية دفع رشوة للوالي وحصل منه على        بطريرك للكنيسة بلغهم أن أحد أعيا     
مرسوم بتعيينه بطريركاً وأنه آٍت لإلسكندرية مع بعض الجند فصلوا هللا ليمنع عـن              
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وأثناء صالتهم نزل األب زخارياس على سلم أمـامهم         . كنيسته هذا ويختار الصالح   
ـ               ى ومعه جرة فزلت قدمه فظل يتدحرج ولم تنكسر الجرة فتعجبوا وأجمع الكـل عل

ووصل الشخص الذي معه المرسوم فرسموه قساً قم        . تقواه وعلمه فرسموه بطريركاً   
وقاسى األنبا زخارياس كثيـراً، منهـا أن        . قمصاً ووعدوه بأسقفية حين تخلو أسقفية     

راهباً رفع عدة شكاوي للحاكم بأمر اهللا ضد البطريرك فألقاه للسـباع فلـم تؤذيـه،                
أن يغير دينه وإالّ قتله وألقاه في النار ثم وعد بأن           فسجنه الحاكم بأمر اهللا وطلب منه       

يجعله قاضي القضاة ورفض وبوساطة أحد األمراء تركه، وحدث إضـطهاد شـديد             
ثم تدخل السيد المسيح وحول الحاكم عن ظلمه فأمر بإعادة بناء           . أيامه وهدم للكنائس  

سنة أهـتم   ١٢ياس  الكنائس وأن يعاد لها كل ما سلب منها وبعد ذلك أقام البابا زخار            
 .فيها بعمارة وبناء الكنائس

عـز عليـه مـا حـدث        . نياحة القديس أكاكيوس بطريرك القسطنطينية وكان عالماً       هاتور٣٠
لديسقوروس وأعلن إيمانه الصحيح وإتفق في اإليمان مع البابا بطرس بابا اإلسكندرية 

 .ووصل الخبر ألساقفة الروم فنفوه وظل في المنفي إلى أن تنيح
كان من نصارى المشرق وهو إبـن زرعـة         ) ٦٢(نياحة البابا إبرآم بابا اإلسكندرية       كيهك٦

وشاع صالحه  . السرياني وكان تاجراً ثرياً وتردد على مصر مراراً وأخيراً أقام فيها          
أبطل العادات الرديئـة    . وعلمه فإختاروه للبطريركية فوزع كل ما له على المساكين        

ة من أحد لينال درجة كنسية كما حرم على الشعب أن           ومنع وحرم كل من يأخذ رشو     
يتخذوا لهم سراري فخاف الشعب وتركوا سراريهم ما عدا واحداً من أكابر الدولة لم              

وذهب له مرة فأغلق الباب أمامـه       . يخشى من حرم البابا ولم يتوان البابا عن تعليمه        
حرم نفسه بنفسه دمه على     حينئذ قال البابا هو     . فلبث يقرع الباب ساعتين فلم يفتح له      

رأسه ونفض غبار نعله أمام بابه، فإنشقت عتبة الباب وكانت من الصوان أمام الناس              
وإفتقر هذا الشخص حتى لم يبق معه درهم واحد كما طرد من خدمته مهاناً وأصابته               

وفي أيامه نقل جبل المقطم ولما طلـب منـه الـوالي أن    . األمراض ومات شر ميتة   
 . طلب عمارة الكنائسيطلب ما يشاء 
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هو شيد كنيسة   . كان عالماً تقياً محباً للجميع    ) ١٦(نياحة القديس ثاؤنا بابا اإلسكندرية       طوبه٢
على إسم العذراء وكانوا قبل ذلك يصلون في المنازل خوفاً من الوثنيين ورد كثيرين              

ح القدس  وظهر أيامه هرطقة سابيليوس الذي علم أن اآلب واإلبن والرو         . من الوثنيين 
 .أقنوم واحد فحرمه

ذات ليلة سمع فـي     . كان راهباً كامالً  ). ٣٨(نياحة القديسين بنيامين بابا اإلسكندرية       طوبه٨
ولما قـال هـذا     . رؤيا الليل من يقول له إفرح يا بنيامين فإنك سترعى قطيع المسيح           

. با فسامه قساً  ولكنه أخذه للبا  . ألباه الروحي قال له الشيطان يريد أن يعوقك بالكبرياء        
وكان مالك الرب قد كشف له عما سيلحق . ولما أختير للبطريركية قاسى شدائد كثيرة

فأقام قداساً وناول الشعب وطلب منهم      . الكنيسة من شدائد وأمره بالهرب هو وأساقفته      
الثبات على اإليمان وأعلمهم بما سيكون، وذهب لدير القديس مقـاريوس ثـم إلـى               

قس ووضع يده على الكنائس وإضطهد المؤمنين وعذب شـقيق          وأتى المقو . الصعيد
وأتى عمرو بن العاص في أيامه فإنتهز بعض األشـرار الفرصـة            . البطريرك وقتله 

وفي هذا الوقت سرق أحد النوتية رأس مارمرقس وخبأهـا فـي            . وأحرقوا الكنائس 
المركـب  ولما حاول ربان    . وأعطى عمرو إبن العاص األمان للبابا بنيامين      . سفينته

الذي به رأس مارمرقس أن يتحرك بالمركب رفضت المركب الحركـة فإسـتجوبوا             
 .ربانها وفتشوها ووجدوا الرأس وعاد به البابا في موكب مرتلين فرحين

لتقـواه وعلمـه إختـاروه      ).٤٣(نياحة القديس أالكسندروس الثاني بابا اإلسكندرية أمشير٧
ي أيامه والي أساء معاملة المسيحيين وصادر       وكان ف . للبطريركية وناله شدائد كثيرة   

وبصق على صورة العذراء وقال إن عشت سـأبيد النصـارى           . رهبان برية شيهيت  
وفي تلك الليلة رأى حلماً عن السيد المسيح ووجهه مشرق كالشمس وسأل من هـذا               

وقـال  . فقالوا يسوع المسيح الذي هزأت به باألمس، ثم طعنه واحد بحربة في جنبه            
ومات الوالي في تلك الليلة ومات الخليقة أخوه بعـد          .  ألخيه الخليفة فحزن جداً    الحلم
دينار وجمعهم وأهلكه   ٣٠٠٠وجاء واٍل آخر وعذب االكسندروس ليدفع له        . يوما٤٠ً

وأتى وال أشر  منهم أمر بان يرسم . وتكرر هذا مع الوالي الذي أتى بعده. اهللا سريعاً
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وأمر البطريرك أن يعمل هذا فرفض      ) ١٣رؤ(حش  المسيحيين على أيديهم عالمة الو    
وفي أيامه أتى بطريـرك الملكيـين للبابـا         . وطلب من اهللا أن يأخذ نفسه وقد حدث       

وكان شـعب الملكيـين مسـتاء مـن         . أالكسندروس وإعترف باإلعتراف الصحيح   
وسلمه البابا االكسندروس إحدى األسقفيات     . بطريركهم لمحبته ومسالمته لألرثوذكس   

 ن رفض أن يكون بطريركاً مكان االكسندروسبعد أ
برمها٢٢

 ت
نياحة القديس كيرلس أسقف أورشليم وحصلت منازعة بينه وبين أكاكيوس على مـن      
منهما له حق التقدم على اآلخر وكانت حجة كيرلس أنه خليفة يعقوب أحـد األثنـى                

 عـاد   فإنتهز أكاكيوس فرصة ودبر مؤامرة ضده فنفاه الملك ثم أعـاده، ثـم            . عشر
 .األريوسيون وتسببوا في نفيه عدة مرات وله مؤلفات قيمة

كان يهودياً دارساً وظل يجادل المسيحيين إلى أن . نياحة القديس يوحنا أسقف أورشليم برموده٣
وجرت أيامه إضطهادات   . آمن هو بالمسيح ثم صار لكثرة علمه أسقفاً على أورشليم         

 .كثيرة وطلب من الرب أن يضمه إليه
رمودب١٢
 ه

جاء يزور أورشـليم وكـان نركيسـوس        . نياحة القديس الكسندروس أسقف أورشليم    
وأرشد اهللا أهل أورشليم ليجعلوا الكسندروس أسقفاً       ) سنة١١٠(أسقف أورشليم عمره    

عليهم فساعد نركيسوس إلى أن تنيح ثم أتى أباطرة هراطقة عذبوه بشدة إلى أن مات               
 .في السجن

رأى أوالد المسيحيين يقومون بتمثيـل      .ولد وثنياً. اسيوس الرسولينياحة القديس أثن بشنس٧
الطقوس المسيحية وجعلوا البعض قسوس والبعض شمامسة وأحدهم أسـقفاً وطلـب            
اللعب معهم فقالوا له أنت لست مسيحي، فقال لهم أنا مـن اآلن نصـراني فجعلـوه                 

ا الصـبي أن يصـير      ومر عليهم البابا االكسندروس فقال البد لهـذ       . بطريركاً عليهم 
فلما مات والده أتت أمه للبابا فعمدهما وعلمهما أصول الـدين المسـيحي             . بطريركاً

وجعله سكرتيراً خاصاً له ثم أختير للبطريركية وظهر نبوغه في مجمع نيقية ووضع             
ولما علم أنهم سيرسموه بطريركاً إختفى في الجبال لشـعوره بعـدم            . قانون اإليمان 

وهو رسم إلثيوبيا أول مطران     . راءه وأتوه به ورسموه بطريركاً    اإلستحقاق فسعوا و  
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ولقد نفى عن كرسيه خمس مرات لرفضه أريوس الذي أثـار الملـوك ضـده               . لها
. وأمات اهللا أريوس ميتة شنيعة في مرحاض وأندلقت أمعـاؤه         . وأتهموه زوراً كثيراً  

ونيوس وجعله زياً   والبابا أثناسيوس هو أول من لبس زي الرهبنة من يد القديس أنط           
 .ورسم األنبا أنطونيوس قساً ثم قمصاً. لكل البطاركة واألساقفة

. من باباوات الكنيسة المرقسـية    ) ٦٨(نياحة القديس البابا ميخائيل األول البطريرك        بشنس٣٠
ما . سنة٢٠كان عالماً فاضالً وترهب بدير القديس مقاريوس وحبس نفسه في مغارة            

وال كان يقتات بالجزء اليسير منه ويصرف البـاقي علـى           كان يحصل عليه من األم    
 .الفقراء

وكان . من باباوات الكنيسة المرقسية) ٣٣(نياحة القديس البابا ثاؤذوسيوس البطريرك      بؤونه٨
أثار عليه عدو الخير بعض األشرار الذين أخذوا رئـيس          . عالماً حافظاً لكتب الكنيسة   

ونفوا البابا ثيئودوسيوس، وكان هذا    . اكيوسشمامسته ورسموه بطريركاً وكان إسمه ف     
في أيام وجود البطريرك ساويرس في مصر فكان يصبره ويذكره بمـا حـدث مـع          

وسمع الملك بهذا وتأكد من صحة رسامة ثاؤذوسيوس        . يوحنا ذهبي الفم بل وللرسل    
وعـين  . لكن طلب أن يؤيد مجمع خلقيدونية ليعود لكرسيه فرفض وذهب للصـعيد           

 .كاً من عنده فرفضه الشعب فأغلق لهم الكنائسالملك بطرير
نياحة القديس الكسندروس بطريرك القسطنطينية وكان قديساً فاضالً نال شدائد كثيرة           مسرى١٨

طلب منه الملك أن يحل أريوس، فطلب القديس أن يكتب أريـوس            . من األريوسيين 
دروس فهـو يعلـم     فإحتار الكسن . بخط يده إيمانه فكتب عكس ما يؤمن به لينال الحل         

فطلب أسبوعاً يصوم ويصلى هو وشـعبه وفـي نهايـة           . حرومات أثناسيوس ضده  
األسبوع طاف أتباعه في إحتفاالت كبيرة معه وفي وسط اإلحتفاالت شعر بمغـص             

 .فعرفوا كذبه ونفاقه. ودخل المرحاض ومات وإندلقت أحشاؤه
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 )هاتور١٧(راجع إنجيل القداس يوم 
Üa@Šíàà‘a‡ÕZ@
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ولكـن اهللا أقـام     . فليسبحوا اهللا على رعايته فهو الراعي الصالح      = فليرفعوه في كنيسة شعبه   
وواجـب علينـا أن     ). أمثال هؤالء األباء الذين نحتفل بهم اليوم      (رعاة صالحين في الكنيسة     

الحكماء وكل الشعب علـيهم أن يعطـوا الرعـاة          = وليباركوه في مجلس الشيوخ   = نكرمهم
 .الكرامة) اقفةبطاركة وأس(

وهـو األب   ) الخـراف (اهللا هو الراعي الصالح ونحن غنم رعيته        = جعل أبوة مثل الخراف   
 . ويكون الشعب رعيتهم) رعاة(الحقيقي لشعبه، ويرعى شعبه عن طريق بطاركة وأساقفة 

 .من يدرك محبة اهللا هو المستقيم، وهذا يفرح= يبصر المستقيمون ويفرحون
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

هؤالء الرعاة حافظوا على اإليمان الصحيح ضد الهرطقات التي         = من تقولون إني أنا   وأنتم  
وألن هؤالء  . والمسيح نراه هنا مهتماً بماذا نؤمن وكيف نؤمن به        . كانت تمس شخص المسيح   

ما تربطه على األرض يكون مربوطاً فـي        = بطاركة وأساقفة لهم سلطان الحل والربط نسمع      

وهم كانوا يحرمون الهراطقة    = األرض يكون محلوالً في السموات    وما تحله على    . السموات
 .الذين يصرون على هرطقاتهم

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 )هاتور١٧(راجع مزمور باكر يوم 
‹Øbi@Þï−g@

لو كنتم من العالم لكان العالم      = هؤالء الرعاة كما رأينا قاسوا كثير من الشدائد لذلك نسمع هنا          

هذه عن التالميذ لكن أيضـاً المسـيح        = أنا أخترتكم . عالميبغضكم ال .. ولكن  . يحب خاصته 
 .إختار الرعاة فهم خلفاء التالميذ

‹Øbi@ŠíààZ@

 .أعطيت قوة للرعاة في مواجهة كل قوى الشر/ ضد الهراطقة= أمسكت بيدي اليمين
 .الروح كان يرشد هؤالء الرعاة كيف يردون على الهراطقة= بمشورتك أهديتني
 .وأنا فخير لي اإللتصاق باهللا= ا المجد معد للرعاة األمناء لذلكهذ= وبالمجد قبلتني

ÜíjÜaZ@
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وألنهم تحملوا أالماً   . الردود على الهراطقة، لذلك فضل القوة هللا ال منا        = اهللا أضاء في قلوبنا   
 .فالموت إذاً يعمل فينا والحياة فيكم= عظيمة نسمع
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

وهنا . يح هو أيضاً تألم تاركاً لنا مثاالً لكي نتبع خطواته         المس= والمسيح تألم : الرعاة يتألمون 
والطاعـة  . نرى الطاعة للرعاة في مثلين طاعة العبيد ألسيادهم وطاعة الزوجـة لزوجهـا            

 .للراعي الصالح الذي تعليمه يكون صالحاً
ïØ‹ifiaZ@

 درس لكـل    الخطاب الوداعي الذي ألقاه بولس الرسول لألساقفة قبل أن يذهب ألورشليم وفيه           
 .راعي
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gée_<†ã<àÚ<‹Ú^¤]<ÝçéÖ]<

 شهادة أبائنا القديسين بطرس وبولس

 عيــــد الرســــل
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٣:٦٧،٣٣( 

 )٢١-٧:٣مر(

)٨:١٤٤،٩( 

 )٢٣-١٢:٦لو(

 )١٨-٤:١٠رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:القداسمزمور إنجيل   

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢١-١٢:١بط٢(

 )١٦-١:٣أع(

)١:٨،٤( 

 )١٥-١:١٠مت(

ŠbÙåÜaZ@

ذهب القديس بطرس إلى رومية فوجد      . شهادة أبائنا القديسين بطرس وبولس، هو عيد الرسل       
قبض عليهما نيرون وصلب بطرس منكس الرأس، أما        . بولس هناك وبكرازتهما آمن كثيرون    

نما هو ذاهب مع السياف ألتقت به شابة من أقرباء نيرون كانت قد             بولس فأمر بقطع رأسه وبي    
آمنت على يديه فسارت باكية وراءه وأخذ منها قناع غطى به وجهه ولما عاد السياف سـألته                
أين بولس قال لقد قطعت رقبته فقالت كذبت لقد رأيته هو وبطـرس بثيـاب ملكيـة وعلـى                   

 . القناع وأرته إياه فتعجبوا وآمنوا بالمسيحرأسيهما تاجان مرصعان بالآللئ وقد أعاد لي
 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية

بشر في إفريقيا حسب قرعته، وعمل      . شهادة القديس فيلبس الرسول أحد اإلثنى عشر       هاتور١٨
وفي بلدة هجموا عليه وصلبوه منكس الرأس فحـدثت زلزلـة           . هناك عجائب كثيرة  

وآلخـر  . منين إنزاله فرفض طالباً أن ينال إكليل المجد األبدي        فإرتعبوا، وحاول المؤ  
 .لحظة كان يقول لمن يضربونه ويصلبونه لماذا تخسرون حياتكم األبدية

وهذا جاءت قرعته في مدينة اللد وبالد األكراد        . شهادة القديس أندراوس أخي بطرس     كيهك٤
راوس من تلميذه فليمـون  وطلب أند. وكان أكثر مدينة اللد قد آمنوا على يدي بطرس   

أن يصعد المنبر ويقرأ، وكانت القراءات عن أن األوثان حجارة ميتة عمـل أيـدي               
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. الناس، وكان الكهنة الوثنيون بالخارج فتأثروا مما سمعوا فآمن بقية أهـل المدينـة             
وأنطلق إلى أماكن أخرى وفي إحدى البالد تآمر عليه الوثنيون وأرسلوا لـه رسـالً               

تلوه، لكن حينما رأي الرسل وجهه المضئ آمنوا بالمسيح ولم يعـودوا            يستدعونه ليق 
إلى الذين أرسلونهم، فأتى إليه الوثنيون وأرادوا حرقه فصلى ونزلت ناراً من السماء             

ولكنه قاسى كثيراً من الوثنيين وأخيراً ظهر له السيد المسـيح           . عليهم فخافوا وآمنوا  
ي الصباح صلبوه ورجموه حتى تنيح وظهـر        يقويه وأعلمه بقرب مغادرته للعالم، وف     

 .من جسده آيات كثيرة
وكانت عائلته في قبرص وكان إسمه أوالً       . شهادة القديس برنابا أحد السبعين رسوالً      كيهك٢١

وبعد إنفصاله عن بولس ذهب مـع       . يوسف ودعاه الرب يسوع برنابا أي إبن الوعظ       
م اليهود ورجمـوه وأحرقـوا      مرقس إلى قبرص وآمن على يديهم الكثير فحنق عليه        

 .جسده فذهب مارمرقس إلى مصر
بشر في بالد كثيرة ثم عاد ألورشليم ودخل        . شهادة القديس يعقوب الرسول إبن حلفا      أمشير١٠

هيكل اليهود وكرز باإلنجيل جهاراً فهجم عليه اليهود ورجموه باإلتفاق مـع الـوالي              
 .بتهمة أنه يبشر بملك آخر غير قيصر

وبنـاء علـى    . ادة القديس أنسيمس تلميذ بولس الرسول الذي كان عبداً لفليمـون          شه أمشير٢١
توصية بولس لفليمون حرر فليمون أنسيمس فعاد يخدم بولس الرسول وإسـتحق أن             

قبض عليه حاكم رومية ونفاه إلى إحدى الجزر بعد إستشهاد بـولس،            . يجعلوه كاهناً 
ولما حضر الحاكم ووجده يفعـل      . ولما ذهب هناك بشر أهل الجزيرة وكان يعمدهم       

 .هكذا ضربه وكسر رجليه إلى أن تنيح
وهذا بعد إختياره ذهب إلى بالد يأكلون فيهـا لحـوم           . شهادة القديس متياس الرسول   برمهات٨

يوماً ثـم   ٣٠البشر ومن عادتهم أنه لو وقع غريب في أيديهم يطعمونه حشائس لمدة             
وقبل إنتهاء مدة الثالثـين     . ينيه وسجنوه فلما وصل لهم متياس قلعوا ع     . يأكلون لحمه 

يوماً أرسل إليه الرب أندراوس وتلميذه فذهبا إلى السجن ورأيا ما يعمل بالمساجين،             
وأوعز الشيطان إلى أهل المدينة أن يقبضوا عليهما أيضاً ويقتلوهما، لكنهمـا صـليا              
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نـاق  فتفجرت عين ماء من تحت أعمدة السجن وفاضت المياه حتى بلغت إلـى األع             
فبكى أهل المدينة وطلبوا المغفرة فقال لهما الرسوالن آمنوا بـالرب يسـوع وأنـتم               

وذهـب  . تخلصون فآمنوا ورسموا لهم أسقفاً وكهنة ونزع اهللا عنهم الطبع الوحشـي           
متياس إلى دمشق، فوضعوه على سرير حديد وأوقدوا النار تحته فلم تؤذه بل كـان               

 .لهم بالمسيح وتنيح بسالموجهه يتألأل بالنور كالشمس فآمنوا ك
برمود١٧
 ه

بشر في اليهودية والسـامرة ثـم       . شهادة القديس يعقوب الرسول أخو يوحنا الرسول      
وضـربه هيـرودس    . وعاد ألورشليم وكان يوصي شعبه بالصدقات للفقراء      . أسبانيا
والجندي الذي قتله لما رأي شجاعته علم أنه البد من وجود حيـاة أخـرى               . بالسيف

 .ب الصفح من القديس وآمن وإستشهدافضل فطل
شهادة القديس يعقوب الرسول أسقف أورشليم، وهو إبـن حلفـى وأشـقاؤه يوسـي                أبيب١٨

وسمى بالبـار ألنـه     ). كلوبا يوناينة وبالسريانية حلفى   . (وسمعان ويهوذا أبناء كلوبا   
. صلى فجاء المطر بعد إنقطاع ودعى باألصغر تمييزاً له عن يعقـوب بـن زبـدي               

رأس . وضع قداساً مازال األرمن يصلون به     . مه الرب نفسه أسقفاً على أورشليم     وأقا
كانت ركبتـاه   . ضربه اليهود وضربه أحدهم بمطرقة    . م٥٣مجمع أورشليم نحو سنة     
 .متورمتين من كثرة السجود

نقل أعضاء القديس أندراوس الرسول من سوريا إلى القسطنطينية بأمر قسـطنطين             أبيب٢٩
 .الكبير

−g‘a‡ÕÜa@ÞïZ@

إكرزوا قائلين إنه قـد إقتـرب       = عن إرسالية اإلثنى عشر ليؤسسوا ملكوت اهللا على األرض        

سلطاناً على شـفاء المرضـى      وأعطاهم  . ليملك المسيح على قلوب الناس    ملكوت السموات   

ال = وأنه هـو متكفـل بهـم      . وأن يقيموا الموتى  وأن يعطوا السالم    . وعلى األرواح النجسة  

 .وال مزوداً لكم في الطريق وال ثوبين.. هباً وال فضةتقتنوا لكم ذ
ÜíjÜaì@‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

 )بشنس٢٦(راجع مزمور القداس والبولس يوم 
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óï“ÉÜa@Þï−gZ@

وهي قطعاً سـفينة    قال لتالميذه أن تالزمه سفينة      = التالميذ ينفذون أوامر الرب   ] ١[نرى هنا   
واألرواح النجسة  =  تهرب أمام رب المجد    األرواح النجسة ] ٢[من سفن التالميذ فهم صيادين      

بل أعطى هذا السلطان للتالميـذ وأعطـاهم سـلطاناً لشـفاء            ] ٣[حينما نظرته خرت أمامه     
= صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهـم فـذهبوا إليـه          ] ٤[والرب إختار تالميذه    . األمراض

رافضـو  =  مختـل  أقرباؤه كانوا يقولون أنـه      ] ٥) [جبل(المدعوين مدعوون لحياة سماوية     
ومن ) جبل(فمن هم داخل الملكوت يحيون في السماويات        . المسيح عميان ال يدركون من هو     

 .هم خارج الملكوت ال يدركون من هو
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 )بشنس٢٦(راجع مزمور العشية يوم 
‹Øbi@Þï−g@

 ونسمع الرب يطوب المساكين بالروح والجيـاع ومـن        . الرب يصلي قبل أن يختار تالميذه     
 .وكان هذا ما حدث للتالميذ. أبغضهم الناس فأجرهم عظيم في السموات

‹Øbi@ŠíààZ@

 )بشنس٢٦(راجع مزمور باكر يوم 
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

 )بشنس٢٦(راجع الكاثوليكون يوم 
ïØ‹ifiaZ@

 )بشنس٢٦(راجع اإلبركسيس يوم 
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gée_<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]<ÝçéÖ]<

 )الشطبي(شهادة القديس تادرس األسفهسالر 
ÕÜapaöa‹Z@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣٤:١٧،٤٠( 

 )٢٣-١٦:١٠مت(

)٥:٤٤،٩( 

 )١٧-١١:٧لو(

 )١٥-٣:٢تي٢(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٥-٨:٣بط١(

 )٦:٢٨-٤٢:٢٧أع(

)١٠:٩٠،٩( 

 )٢٤-٢١:١٠لو(

ŠbÙåÜaZ@

وقد ذهب  ). الشطبي ألن أبوه من شطب في صعيد مصر       (يس تادرس اإلسفهسالر    شهادة القد 
ولمـا  . أبوه ضمن الجنود إلى إنطاكية وهناك تزوج إبنة أحد األمراء ورزق منها بتـادرس             

أرادت أن تقدم إبنها لبيوت األصنام ليتعلم هناك مانع والده في ذلك فغضـبت األم وطـردت                 
والده يصلي ألجله، وأضاء اهللا قلبـه وذهـب وتعمـد           وظل  . زوجها وبقى الصبي عند أمه    

وكان أهل بلده يعبدون ثعباناً ويقدمون لـه  . وحزنت أمه ولم يهتم، وصار قائداً عسكرياً كبيراً 
وأثناء مرور تادرس وجد إمرأة تبكي إذا أخذوا ولدها ليقدموه ضحية           . ضحية بشرية كل عام   

فعـاد إلـى    . ر وعاش مع أبيه حتى توفي     وجاء إلى مص  . وهي مسيحية فقتل الثعبان برمحه    
 .إنطاكية ووجد الملك قد كفر فإعترف أمامه بالمسيح فأمر بحرقه وطرحه في النار وإستشهد

 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية
. كان أبوه وثنياً وأمه مسيحية، وعلمه أبواه الطب       . شهادة القديس بندالئيمون الطبيب بابه١٥

. يح وعمل أيات عظيمة مثل أنه رسم عالمة الصليب على أعمى فأبصر           وآمن بالمس 
فإستدعى الملك األعمى الذي أبصر وطلب أن يذكر له كيف حدث هـذا فقـال لـه                 

ثم إستدعى القديس ووعده بمكافآت ثم هدده ثم        . فضرب عنقه فوراً إذ أقر أنه مسيحي      
ليه ثم ضـرب عنقـه      عذبه وكان المسيح يظهر له يقويه ويشاطره كل عقوبة تقع ع          

فسمع صوت من السماء يبشره بما أعد له من نعيم وسمع الجند هذا الصوت فـآمنوا                
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 .وقطعت أعناقهم
شهادة القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم أيام دقلديانوس إذ وضعهما في حفرة ثـم ردم    بابه١٩

 واليوم أيضاً عقد مجمع ضد بولس الساموسـاطي الـذي قـال أن            . عليهما بالحجارة 
وأن اهللا أقنوم واحد وال يؤمن بالروح القدس وحـرم المجمـع            . المسيح إنسان عادي  

 .بولس الساموساطي هذا
شهادة القديسين أرخبس وفليمون وأبفية العذراء، الذين آمنوا على يدي بـولس فـي               أمشير٢٥

لما رأوا الوثنيون يضحون للصنم ويعظمونه إعترفوا بالمسيح فعذبوهم إلـى       . فريجية
 .ستشهدواأن إ

عذبه دقلديانوس بعد الوعـود والوعيـد ورفـض         . شهادة القديس ثاؤذورس الرومي    أمشير٢٨
 .الوعود وكان المسيح يرسل له مالئكته فيعزونه ويقوونه وأخيراً قطعت رأسه

برمها١٨
 ت

شهادة القديس إيسيذورس رفيق سنا الجندي من جنود والي الفرما أما إيسـيذوروس             
وفي ذات ليلـة    . الصوف وكانا يتصدقان بأموالهما على الفقراء     فكان يشتغل بصناعة    

وذهبـا  . أبصرا فتاة بيدها إكليل تضعه على رأسيهما ففهما أن اهللا يدعوهما للشهادة           
للوالي وإعترفا بالمسيح وألقى سنا منقطة الجندية فقبض عليهما، فأرسل الرب مالكه            

والي إيسيذوروس في حفـرة موقـدة       وقبل أن يلقي ال   . ليعزيهما، وبدأ الوالي يعذبهما   
وعند خروج روحه رأت أم سـنا جماعـة مـن           . طلب أن يصلي ليقبل الرب روحه     

 .المالئكة تصعد بروح القديس
كان من البالد التي يأكل أهلها لحوم البشـر، وآمـن           .شهادة القديس خرستوفوروس برموده٢

. عة ولكنه كان وديعاً   على يد متياس الرسول وكان جسمه كجسم الجبابرة وله هيئة بش          
ولما وقع في يد جند داكيوس الوثني وبخهم على تعذيبهم للمسيحيين فضربه رئـيس              

لوال وصية المسيح التي تعلمني أال أقابل اإلساءة بمثلها لما كنت أنـت             "الجند فقال له    
وصلى وبارك في خبز قليل مع الجند فصار كثيـراً          " وعسكرك تحسبون شيئاً أمامي   

أرسل له داكيوس إمرأتين جميلتين ليوقعا بـه فـي الخطيـة            . يد المسيح فآمنوا بالس 
أما القديس فرموه في النار فلـم       . فوعظهما فآمنتا بالمسيح فقطع الملك رقاب الجميع      
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 .تؤذه فتعجب الحاضرون وآمنوا فقطع الملك رؤوسهم ورأس القديس
برمود٢٠
 ه

الك إلبس مالبس الخدمة الكهنوتية     قال له م  . شهادة القديس ببنوده وكان راهباً متوحداً     
فـذهب لـه    . وإذهب لمقابلة أريانوس الوالي، وكان أريانوس يبحث عن هذا القديس         

وإستشهد بسبب وعظـه عـدد مـن        . معترفاً بالسيد المسيح فعذبه وشفاه مالك الرب      
 .الناس

برمود٢٤
 ه

 أمـه   وذلك بقطع رأسه ورأت   . شهادة القديس سنا الجندي رفيق القديس إيسيذوروس      
 )برمهات١٨(نفسه صاعدة كما رأت نفس إيسيذوروس من قبل 

برمود٢٦
 ه

ظهر له مـالك الـرب   . شهادة القديس سوسنيوس وكان إبناً ألحد خواص دقلديانوس    
وشى به أبيه لدى الملك فأمر بتعذيبه ثم قطع رأسه وإستشهد بسـببه             . وقواه ليستشهد 

 .شخص١١٧٠إليمانهم 
عذبه البطريرك جاورجيوس األريوسي الذي حـل       . رس الراهب شهادة القديس ثاؤذو   بؤونه٦

وكان جاورجيوس قد أتي بصحبة جنود من قبـل         . مكان أثناسيوس بعد أن نفاه الملك     
وأخيراص ربطه في ذيل    . وكان هذا ألنه يجادل األريوسيون ويكشف ضاللهم      . الملك

 .حصان جموح وإطالقه في الميدان فإستشهد
‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

تختار ] ١[ألنه عمل وأكمل كل شئ لكنيسته فصارت ناضجة         = لساعة تهلل يسوع  في تلك ا  
المجد السماوي غير المرئي الذي يشهد به لها الروح القدس ضد محاوالت إبلـيس إغرائهـا                

الروح القدس الـذي أعطـاه المسـيح        ] ٢[بالعالم، وتصل الكنيسة لإلستشهاد حباً في المسيح        
 تشكيك إبليس في محاوالته هدم الكنيسة وذلك عـن طريـق            لكنيسته يعطيها حكمة فترد على    

المسيح هنا فرح ألن هؤالء الشهداء إستشهدوا       ] ٣. [الهراطقة الذين يفسدون اإليمان الصحيح    
إذاً هناك أب   . ال أحد يعرف اآلب إالّ اإلبن     ] ٤. [ألن الحق أعلن لهم ورأوا األمجاد المعدة لهم       

ب واإلبن ولكن كلمة يعرف تشير للوحدة بينهما وذلك رداً          وهناك إبن، أي هناك تمايز بين اآل      
 .الذي أنكر هذا وأنكر أصالً الهوت اإلبن) بابه١٩(على هرطقة بولس الساموساطي 

 :ملحوظة
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 -:كلمة يعرف هي كلمة سرية تشير لإلتحاد وهي على ثالث مستويات
 .وهذا إتحاد جسدي.. عرف قايين امرأته فحبلت وولدت .١
هـذا  (من يريد اإلبن أن يعلن لـه        " + ألعرفه.. وأوجد فيه ) "٨:٣،٩يف(تعرف المسيح    .٢

 )اإلنجيل
فاآلب ليس لـه جسـد إذاً     . وهذه تشير لوحدة الالهوت   ) هذا اإلنجيل (معرفة اآلب باإلبن     .٣

 .الوحدة البد أن تكون بالالهوت
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

الشطبي الذي قتـل    هذه أصالً عن قديس هذا اليوم تادرس        = وعلى األفعي وملك الحيات تطأ    
ومن ضمن عطايا السـيد     . لكن بصورة عامة فاألفعى رمز إلبليس     . ثعباناً كان الناس يعبدونه   

ومحـاوالت إبلـيس ضـد      . المسيح لشعبه أنه أعطاهم سلطاناً أن يدوسوا الحيات والعقارب        
 :الكنيسة نراها هنا

 .إثارة إضطهاد ضد شعب اهللا يصل إلى حد اإلستشهاد )١
 . اإليمان الصحيحإثارة هرطقات ضد )٢
 .خداع الناس لدرجة أنهم يعبدون ثعباناً ضخماً )٣
 .وعود بأمجاد في األرض لترك اإليمان )٤
 .خداع بنساء جميالت ليسقطن القديسين في الزنا )٥

 .هؤالء القديسين سحقوا كل هذه المحاوالت الشيطانية= وتسحق األسد والتنين
 -:ئكة هنا اهللا يرسلهاورأينا المال= ألنه يوصي مالئكته من أجلك ليحفظوك

 .لتشجيع القديسين ودفعهم لإلستشهاد وإعالن إيمانهم -١
 .لشفائهم من جراحاتهم -٢

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

الشهداء كانوا كغنم وسط الوالة والجنود الـذين كـانوا          = ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب      
. م محاوالت إبليسهذه الحكمة يعطيها الروح القدس بها نقاو= فكونوا حكماء كالحيات. كذئاب
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١٩٨ 

الذي ونسمع  . ألنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به       = وألن الروح يعطي حكمة نسمع    

 .يصبر إلى المنتهي فذاك يخلص
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

الشهداء قاتلوا إبليس وهزمـوا كـل       ] ٢[تادرس قتل ثعباناً    ] ١[= أيها الذي يعلم يدي القتال    
ومصـدر  . وجعلت ساعدي أقواساً من نحاس    = في قتالهم والشهداء كانوا جبابرة    . محاوالته

 .ومنطقتني قوة في الحرب= القوة هو اهللا

عقلت أي وضعتهم تحتي وهذه تساوي أعطيتكم سلطاناً        = وعقلت كل الذين قاموا علي تحتي     
 .أن تدوسوا الحيات والعقارب

‹Øbi@Þï−g@

والهدف من  .  عظيم وإفتقد اهللا شعبه    قام فينا نبي  ثم نسمع   . عن إقامة الرب إلبن أرملة نايين     
اإلجابة على سؤال هل قتلوا الشهداء فماتوا؟ ال ألن المسيح جاء ليعطي            .. قراءة هذا اإلنجيل  

 .حياة
‹Øbi@ŠíààZ@

والفخذ . السيف هو الصليب الذي به حارب المسيح إبليس= تقلد سيفك على فخذك أيها القوي
 .ب ليهزم الموت ويعطي حياة لهؤالء الشهداء ولناإشارة لجسد المسيح الذي مات على الصلي

 .الحسن والجمال ليسا جسدياً بل إشارة ألنه بال خطية ولذلك غلب الموت= بحسنك وجمالك
حارب إبليس وإنجح في هزيمته وهزيمة الموت وإملك علـى قلـوب            = إستله وإنجح واملك  

 .البشر
 الحياة لذلك يعطي حياة أبدية لمن يملك        المسيح هو اهللا، وهو   = كرسيك يا اهللا إلى دهر الدهور     

 .عليهم
هو يحكم بالعدل فهؤالء الذئاب المتوحشة لهم  = اإلستقامة هو قضيب ملكك   ) صولجان(قضيب  

 .حساب عسير أما الشهداء فلهم مجد عظيم
ÜíjÜa: 
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١٩٩ 

إن كُنا متنا معـه     ولكن  . هذه للشهداء = إشترك في قبول اآلالم كجندي صالح للمسيح يسوع       

لذلك الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود        = وكل منا يحتمل مشقات   =  أيضاً معه  فسنحيا
وهذا ما يجعل المسيحي يتهلل، أنه إختار اإلختيار الصحيح         . إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه     

ألن الرب هو الـذي يعطيـك       وعن حروب التشكيك للهراطقة نسمع      . إذ يملك الرب على قلبه    

 .فهماً في كل شئ
ÙÜaçíÙïÜíqb: 

أن نحتمل اآلالم ألجله    ) إنجيل باكر (وهذا ما يجعل المسيح يتهلل      = كونوا مشتركين في اآلالم   
نحـن ال ننـتقم     = غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة        . إيماناً بالمجد المعد لنا   

 .ألنفسنا فعملنا هو المحبة
فمن ذا  ). مزمور باكر ( ملكه   فقضيب اإلستقامة هو قضيب   = أما وجه الرب ضد فاعلى الشر     

لم يكن لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيـت مـن              "هذه مثل   = الذي يمكنه أن يؤذيكم   
 )١١:١٩يو" (فوق

ïØ‹ifia: 

هذا عمل الحية بإستمرار أن تقتـل أوالد  )= ومنهم بولس(فتشاور الجند كي يقتلوا األسـرى       
 . اهللا

الحية تخطط للقتل واهللا ينقذ أوالده ويعطيهم       = ص بولس ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخل       
حياة وهنا نرى بولس له سلطان على الحية، وهكذا تادرس الشـطبي قتـل ثعبانـاً طولـه                   

 .وشعب اهللا لهم سلطان على إبليس. متر٦ذراعاً، أي حوالي ١٢
ألـم  "رب قال   والسيد ال . اهللا يرفع أوالده، فظن أهل الجزيرة أن بولس إله        = قالوا أنه هو إله   

 " أقل أنكم آلهة
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ï†ŠÚ<†ã<àÚ<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة القديس سمعان العامودي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣:٣٩( 

 )٢٥-٢٢:٧مت(

)١٦:٨٨،١٣( 

 )٣٠-٢٣:١٣لو(

 )٨-١:٣كو١(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــ ــداسإنجيـ :ل القـ

 

 )١١-١:١بط٢(

 )٢٩-١٣:١٥أع(

)١:٦٠،٢( 

 )٣٥-٢٥:١٤لو(

ŠbÙåÜaZ@

وكان وهو طفل يرعى غنم أبيه لكنه مواظباً . كان من سورية. نياحة القديس سمعان العامودي
ربط على حقويه حبالً إلى أن دخل في لحمـه وصـارت            . وترهب بزهد شديد  . على الكنيسة 

فكلم الرب الرهبان وعـاتبهم  . ة فترك الدير وذهب إلى جب     رائحته كريهة فتضايق منه اإلخو    
فإعترفوا له بخطئهم وطلبوا الصفح     . على ما فعلوه ففتشوا عنه فوجدوه وبدون طعام وال ماء         

يوماً بغير نوم فأتاه    ٦٠ولما عظموه هرب من الدير وأقام في صخرة         . منه وأتوا به إلى الدير    
ثم أقام على عمود طولـه  . ه لخالص نفوس كثيرةمالك الرب وعزاه وعرفه أن الرب قد دعا       

ضربه الشيطان حسـداً    . وكان يصنع آيات كثيرة ويعظ من يأتي إليه       . سنة١٥ذراعاً لمدة   ٣٠
وقد طلب مـن الـرب أن       . بقروح في رجليه فأقام على قدم واحدة سنيناً إلى أن دودت قدمه           

سنة ٣٠عمود عال ومكث عليه مدة      ثم إنتقل إلى    . يغيثه بالماء فأنبع له عين ماء تحت العمود       
 .وأتى بطريرك إنطاكية وحمل جسده إلى إنطاكية بمجد عظيم. ثم تنيح

 :وتقرأ هذه القراءات أيضاً في األيام التالية
. رسموه قساً لكنه كان يصلي أن يخرجـه اهللا للبريـة          .نياحة القديس أغاثو العمودي توت١٤

س أبو مقار وترهبن وأجهد نفسه في وأوصله مالك في زي راهب وأوصله لدير القدي  
أراد الوحدة وكـان    . عبادات كثيرة والنوم على األرض إلى أن إلتصق جلده بعظمه         

يقرأ سيرة القديس سمعان العمودي، وبنوا له مسكناً على عمود فصعد عليه، وكـان              
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يخرج األرواح النجسة من بعض الناس والذين إدعوا أن لهم صلة بالقديسين وأضلوا             
ظهر له شياطين فـي هيئـة مالئكـة         . وصنع الكثير من معجزات الشفاء    . يناآلخر

 .يرتلون ويعطونه الطوبى فعرف مكرهم
كان من بالد الفرس وصار أميراً      . نياحة القديس لوقا العمودي ونقل أعضائه المقدسة       كيهك١٧

أقام . جندي لكنه أحب الرهبنة والوحدة وصار قساً على الدير وتقشف جداً          ١٠٠على  
ثم أرشده مالك إلى مكان علـم فيـه كثيـرين طريـق             . سنين٣على صخرة عالية    

سنة وكان لـه موهبـة      ٤٥ثم أتى قرب القسطنطينية وأقام على عمود مدة         . الخالص
وحمله البطريرك بعد نياحتـه ووضـعوا       . النبوة وعمل المعجزات وشفاء المرضى    

 .جسده في الكنيسة وظهرت منه عجائب كثيرة
القديس برسوما أب رهبان السريان من ساموساط، تنبأ عنه رجل قديس لوالديه            نياحة   أمشير٩

ترهب وإنفرد وتلمذ كثيرين، حول     . أنه سيكون لهما إبن ينتشر ذكره في كل األرض        
قـاوم  . عمل آيات كثيـرة   . كان زاهداً متقشفاً  . الماء المالح في موضعه إلى ماء حلو      

ضده كذباً أنه يحيا في بذخ ولكن الملك أثار البعض . شهد مجمع أفسس. النسطوريون
أرسل له اهللا مالكاً يخبره بميعاد      . قاوم الخلقيدونيين فعذبوه كثيراً   . رأى الحقيقة بعينيه  

وعند نياحته ظهر عمود نور قائم على باب قاليته أبصره الناس فأتوا إلـى              . نياحته
 .قاليته فوجدوه قد تنيح

 .هللا من خطاياه فصار باراًنياحة أيوب البار الذي نقاه ا بشنس٢
ولد باألقصر وكان وثنياً ولكنه هزأ      . نياحة القديس باخوميوس أب الشركة الروحانية      بشنس١٤

. ظهر له مالك الرب وأمره أن يؤسس شركة رهبانية مقدسة        . بعبادة األصنام وترهب  
ولم يكن يسمح ألحـد مـن       . جعل لكل دير رئيساً   . فاسس عدة أديرة بنظام شغل اليد     

أوالده أن يصير قسيساً حتى ال  يتزاحموا على الكهنوت وتضيع الغاية المقصودة من              
العبادة والبعد عن العالم، ورفض هو نفس الكهنوت لمـا أراد البابـا أثناسـيوس أن                

أراه اهللا منـا زل الخطـاة       . وكانت يدعو لكل دير كاهناً علمانياً يقدس بـه        . يرسمه
 .ومواضع العذاب
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حاولت امـرأة   . قديس مرتينيانوس من قيصرية فلسطين وترهب وجاهد بشدة       نياحة ال  بشنس٢١
خداعه لتسقطه فوضع نفسه في نار وحينما إحترق قال لنفسه إن كنت لـم تسـتطع                

ولما رأت المرأة ذلك تابـت وترهبـت        . إحتمال نار بسيطة فكيف تحتمل نار الجحيم      
إلى جزيرة بالبحر سكن    وخاف أن توقع به امرأة أخرى فهرب        . ونالت موهبة الشفاء  

فيها وإتفق مع بحار أن يحضر له إحتياجاته ويبيع له شغل يديه ومرة غرقت سـفينة                
بجانب جزيرته فحملت األمواج امرأة كانت متعلقة بلوح خشبي وطلبت أن يرهبنهـا             
وأعطاها ما عنده من الخبز وألقى بنفسه في المياه على اللوح الذي أتت بـه المـرأة                 

ووصل إلى البر وظل يجول البراري مدة سـنتين حتـى           .  يد القدير  وأسلم نفسه في  
وصل إلى أثينا وهناك تنيح أما المرأة فإن البحار أخذ يتفقدها حتى تنيحـت فحمـل                

 .جسدها إلى بالده
قبل الحبل به بشر أحد القديسين أبـواه        . ولد بإنطاكية . نياحة القديس سمعان العمودي    بشنس٢٩

سنة وأرشده مالك لسيرة الرهبنة وإنفرد      ١٦ترهب في سن    بمولده وما سيكون منه و    
 .سنة٤٥في مكان عاٍل كالعمود مدة 

جبـار، قـوي، قاتـل      /كان يعبد الشمس.شهادة القديس العظيم األنبا موسى األسود      بؤونه٢٤
" إن كنت أنت اإلله فعرفينـي     "وسارق ال يستطيع أحد أن يعانده، وكان يسأل الشمس          

إن رهبان  "فسمع صوتاً يوماً يقول له      "  الذي ال أعرفه عرفني ذاتك     أيها اإلله "ثم يقول   
وعمده أبو مقار ورهبنه فإندفع "وادي النطرون يعرفون اهللا فإذهب إليهم وهم يعرفونك  

وحاربه الشيطان بمحبة األكل فهو كـان محبـاً لألكـل           . في عبادات فاقت الكثيرين   
حسده الشيطان وضربه   . بئر بعيدة كان يمأل جرار الرهبان وهم نائمين من        . والشرب

صـار لـه    . بقرحة في رجليه فعرف أنها حرب شيطانية فإزداد في نسكه فأبرأه اهللا           
من أتى بهذا األسود هنا،     "أخ أرادوا رسامته كاهناً لهم فإختبره البطريرك قائالً         ٥٠٠

لقد  "ثم عاد البطريرك وقال له    ". حسناً عملوا بك يا أسود اللون     "فقال لنفسه   " إخرجوه
قال أبو مقار لمجموعة من الرهبان أرى أن أحدكم سيستشهد " صرت اآلن كلك أبيض

وهجم البربر على ديره فلم     " لعلي أنا ألنه مكتوب من قتل بالسيف فبالسيف يقتل        "فقال  
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فخرج . يشاء أن يهرب فقتله البربر ورآه أحد الرهبان ومالك يضع إكليالً على رأسه            
 . هو أيضاً ويأخذ إكليالً هو اآلخرالراهب من مخبأه ليستشهد

ولد وثنياً في مدينة نصيبين وعمده مطرانها وأخذ في         . نياحة القديس أفرآم السرياني    أبيب١٥
. ذهب إلى مجمع نيقية   . التعبد وصار يجادل األمميين ويتغلب عليهم بالنعمة التي فيه        

ول هذا الذي رأيته    رأى عموداً من نور ممتداً من األرض إلى السماء وسمع صوتاً يق           
وذهب ليراه فوجده يلبس بدلة موشاة بالذهب فشك في         . هو باسيليوس أسقف قيصرية   

وفوجئ بالقديس باسيليوس ينـادي     . أمره فأراه الرب حمامة بيضاء حلت على رأسه       
عليه بإسمه فتعجب، ورسمه شماساً وزاد في نسكه وظهرت منه فضائل عظيمة منها             

ا فكتبتها في ورقة أعطتها للقديس باسيليوس فصلى لها         أن إمرأة إستحت من خطاياه    
فقال لها القديس إذهبي إلـى مـارأفرام وهـو     . فإبيضت الورقة ما عدا خطية واحدة     

فقال لها مارأفرام أنا لست أهالً لذلك فإذهبي للقديس باسيليوس فهو           . يصلي من أجلك  
جدته قد تنيح وهو    رئيس كهنة وإسرعي قبل خروجه من العالم، فلما رجعت المرأة و          

محمول على رؤوس الكهنة فبكت وألقت الورقة على نعشه متشفعة بالقديس، وأخذت            
 .وجادل الهراطقة وغلبهم. الورقة فوجدتها بيضاء

‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

وهـؤالء  = حتى نفسه أيضاً فال يقدر أن يكون لـي تلميـذاً          .. من يأتي إلي وال يبغض أباه     
وأبغضـوا أنفسـهم إذ     . تهم أي تركوهم وتركوا العالم وترهبوا     القديسين أبغضوا أبائهم وأمها   

كل هذا ألنهـم أرادوا أن      . أجهدوا أنفسهم وتقشفوا ومنعوا عن أنفسهم الطعام والماء والراحة        
 .وهزموهالملك اآلخر وحاربهم إبليس . أي يعيشوا حياة سماوية= يبنوا برجاً

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

هم إشتاقوا للسمائيات حباً في المسيح واهللا أعطـاهم      = تيإصغ إلى صال  . إستمع يا اهللا طلبتي   
 .هذا، فهم أحبوا المسيح أكثر من نفوسهم

عشرات ) عمود(عدة قديسين هذا اليوم أقاموا على صخرة فعالً  ] ١[= على الصخرة رفعتنـي   
 .كل القديسين كان كل رجاءهم في المسيح صخرتهم] ٢[السنين ليبنوا ألنفسهم برجاً 
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 .من أجل هذا الرجاء أي المسيح المحبوب زهدوا في الدنيا وتقشفوا =صرت رجائي
كان الرب يسوع هو البرج الحصين الذي لجا إليه القديسين عند حروب            ] ١[= وبرجاً حصيناً 

] ٢) [١٠:١٨أم" (يركض إليـه الصـديق ويتمنـع      . إسم الرب برج حصين   "الشياطين ضدهم   
 .السماويأتعاب القديسين كانت النفقة ليبنوا برجهم 

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

كيف نضع  = كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بني بيته على الصخر             
وبهذا لن يهتز أمام التجارب والتشكيك اللـذان        . رجاؤنا في المسيح الصخرة؟ بتنفيذ الوصايا     

لى الصـخر   وهؤالء القديسون بنوا بيوتهم ع    . المطر واألنهار والرياح  . = يثيرها عدو الخير  
 .فإحتملوا أالماً كثيرة

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

   جهاده = سهل خطواتي . من اإلنجيل، هذا لمن نفذ وصايا المسيح      = فأقام على الصخرة رجلي
 .فرحه يظهر في تسبيحه= جعل في فمي تسبيحاًصار لذيذاً 
‹Øbi@Þï−g@

وكـل مـن   ". لضيقإجتهدوا أن تدخلوا من الباب ا"هؤالء القديسون نفذوا وصية المسيح هنا      
المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب يتكئون فـي ملكـوت          دخل من الباب الضيق من      

 .كل من دخل من الباب الضيق سيكون له مكافأة في ملكوت اهللا. اهللا
‹Øbi@ŠíààZ@

. هم سلكوا في حقي ولهم رحمتي تشـملهم    = حقي ورحمتي معه  اهللا يرى جهاد قديسيه ويقول      
اهللا يقول أنه بإسمه أي بقدرته يرتفع شـأن هـذا القـديس ويـدوس               = هوبإسمي يرتفع قرن  

الـروح يقـود    = حينئذ تكملت بالوحي مع بنيـك     . الشياطين، ويعمل العجائب ويعظمه الناس    
والوحي أيضاً هو كالم اهللا في كتابه       . القديسين ليكملوا هم أيضاً تالميذهم وأبناءهم الروحيين      

اهللا يعطي عونـاً ألوالده     = قلت إني وضعت عوناً على القوى     و. المقدس الذي يكمل أوالد اهللا    
 )١٩:١٠لو(أن يدوسوا الحيات والعقارب أي إبليس القوي 

ÜíjÜa: 



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<àÚ<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
fée_<†ããe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ^ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٠٥ 

فبداية الطريـق   .  ألن فيكم حسد وخصام    لماذا؟لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين        
ـ     وينتهي البولس بقول الرسول     . الروحي هو محبة اآلخرين    يأخذ أجرتـه   ولكن كل واحـد س

 .بحسب تعبه
 

çíÙïÜíqbÙÜa: 

ألن كل شئ قد صار لنا بقوة الهوته للحيـاة          لماذا؟  .. هل السلوك بتقوى صعب؟ اإلجابة ال       

األمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة      وماذا الذي يدفع القديسين لكل هذا الجهاد؟        . والتقوى

تجعلوا دعوتكم وإختيـاركم    لرسول أن   ثم يدعونا ا  . لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة اإللهية     

 .ثابتين باألعمال الصالحة
ïØ‹ifia: 

وهنا نسمع تأكيد هذا الكالم     .." سيأتون من المشارق والمغارب   "قال الرب في إنجيل باكر أنه       
وكل جميع األمم الذين دعي إسمي عليهم       .. إفتقد اهللا أوالً األمم ليأخذ منهم شعباً على إسمه        

.. يمتنعوا عن الزنا وذبائح األصنام     الذين دعاهم الرب أن يعيشوا بالتقوى        ما هو مطلوب من   

 . وها قد رأينا قديسين جبابرة أتوا من كل مكان في األمم حباً في المسيح



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٠٦ 

ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 عيد التجلي المقدس لمخلصنا يسوع المسيح
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٥:٩٨،٦( 

 )٣٦-٢٨:٩لو(

)٣١-٢٩:١٠٣( 

 )٩-١:١٧مت(

 )٢٣-١:١كو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢١-١٢:١بط٢(

 )١:٨-٤٤:٧أع(

)١:٨٦،٥( 

 )١٣-٢:٩مر(

ŠbÙåÜaZ@

 .عيد التجلي لمخلصنا يسوع المسيح
وهو يوم دخول ربنا يسـوع المسـيح مـع          ) برمهات٢١(م  وتقرأ هذه القراءات أيضاً في يو     

. تالميذه إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الذي أقامه الرب من األموات أحـد المتكئـين معـه                 
وكانت مرثا أخته تخدم الحاضرين ومريم تدهن قدمي المسيح بالطيـب وتمسـحهما بشـعر               

 "إنها ليوم تكفيني قد حفظته"وقال . رأسها
aì@‘a‡ÕÜa@Þïubäc‹Øbiì@óï“ÉÜZ@

 )متى ومرقس ولوقا(عن قصة التجلي كما وردت في الثالث أناجيل 
 :مزمور العشية

. هذا لتكريم موسى الذي ظهر مع الرب على جبل التجلي مع إيليا= موسى وهرون في كهنته
والملوك هنـا  . وفي العهد القديم كان الروح القدس يحل على الملوك ورؤساء الكهنة واألنبياء   

صموئيل في الـذين    ورؤساء الكهنة يمثلهم هرون واألنبياء يمثلهم       ) ٥:٣٣تث(موسى  يمثلهم  

عامود الغمام كان عمله قيادة     = بعامود الغمام كان يكلمهم   . يدعون بإسمه كانوا يدعون الرب    
فكان هؤالء يصلون وعامود الغمام يقوده ولكن بعد دخولهم أرض الميعاد مـا عـاد               . الشعب

 الروح القدس يرشدهم وهم يرشدون الشعب، وكأن عامود الغمام في           هناك عامود غمام، كان   
وفي العهد الجديد الذي حل فيه المسيح وسـط شـعبه،           . البرية هو رمز لقيادة الروح القدس     



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٠٧ 

وسكن الروح القدس في كل المؤمنين المعمدين بواسطة سر الميرون، صار الـروح القـدس               
ونرى هنا سحابة . ل سفر أعمال الروح القدسيقود الكنيسة، حتى أطلق على سفر أعمال الرس

 .ظللتهم في إنجيل العشية وهذا يشير إلى عامود الغمام
‹Øbi@ŠíààZ@

ما رأيناه في جبـل التجلـي       . فليكن مجد الرب إلى األبد    = في التجلي ظهر مجد الرب يسوع     
ا ولتخضع له كل الشعوب وكل النـاس، وليفـرح الـرب بهـذ            . نصلي لنراه كلنا وإلى األبد    

الذي يمس الجبـال    . يفرح الرب بجميع أعماله الذي ينظر األرض فيجعلها ترتعد        = الخضوع

واليـوم  . الرب إلهنا جبار، خالق السماء واألرض ولكنه أخلى ذاته أخذاً صورة عبد           = فتدخن
 .نرى لمحة من عظمته في يوم التجلي

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

هو مؤسس على جبـال أي سـماوي        هي أساسات الهيكل، و   = أساساته على الجبال المقدسة   
والمسـيح نفسـه    ) أي تعاليمهم (وثابت والمقصود هنا الكنيسة المؤسسة على الرسل واألنبياء         

والكنيسة مؤسسـة   . وألنها جبال مقدسة، فالقداسة أعطت قوة للبناء      ) ٢٠:٢أف(حجر الزاوية   
لذلك فالكنيسة لن   و). الرسل واألنبياء (الثابت في رأس الجبال     ) جبل بيت الرب  (على المسيح   

 .تسقط أبداً
صهيون في العهد القديم التي أحبها الرب، هذا كـان ألن فيهـا             = يحب الرب أبواب صهيون   

وبالنسبة للعهـد الجديـد،     . الهيكل والتسابيح واألبواب هي التي يدخل منها المؤمنون للعبادة        
ؤمنون هي اإليمان   فالمسيح أحب كنيسته وتجسد ألجلها وصارت األبواب التي يدخل منها الم          

 .والمعمودية والتوبة
المسيح المتجلي اليوم هو إنسان حقاً لكنه كان قد أخلى ذاتـه مـن أجـل                = إنسان صار فيها  
 .هو العلي الذي أسسها إلى األبد= لكن اليوم تجلى ليظهر من هو. الكنيسة التي يحبها

 :البولس
.. اهللا غير المنظور بكر كل خليقةصورة = هنا نعرف من هو المسيح الذي يتجلى أمامنا اليوم   

مثمرين في كـل عمـل      نتقوى لنكون   بحسب قدرة مجده    . خالق المالئكة فيه يحل كل الملء     



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٠٨ 

شاكرين اهللا اآلب الذي جعلنا     وماذا ننال أمام عمل المسيح وسلوكنا في عمل صالح؟          .. صالح

 .كفاة للدخول في نصيب ميراث القديسين   في النور
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

كنـا معـه علـى الجبـل        .. كنا معاينين عظمته  . ا القديس بطرس عما رآه يوم التجلي      يكلمن

 .المقدس
ïØ‹ifiaZ@

 وهذه كان يتجلى فيها مجد اهللا في قدس األقداس، لكن كـان هـذا غيـر       =أما خيمة الشهادة  
لكن . وخيمة الشهادة هذه تشير لجسد المسيح الذي يخفي مجد الهوته         . مرئي إالّ لرئيس الكهنة   

ثم نرى  . ولكن سليمان بنى له بيتاً    = ونفس الشيء مع الهيكل   . ليوم ظهر جزء من هذا المجد     ا
 .مجد اهللا ويسوع قائماً عن يمين اهللاإسطفانوس يري 



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٠٩ 

ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة القديس يعقوب من منجوج
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــول :سالبـــ
 

)١٨:٣٣،١٩( 

 )٢٢-١٦:١مر(

)٣٤:٣٦،٣٥( 

 )٢٢-١٨:٤مت(

 )١٩-١:١غل(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-١:١يع(

 )٢١-١٢:١٥أع(

)١١:٩٦( 

 )٤٥-٣٥:١٠مر(

ŠbÙåÜaZ@

اهبات أبواه كانا قديسين أدخلن بناتهن دير للر      . شهادة القديس يعقوب الجندي الذي من منجوج      
وعزاهم اهللا بهذا القديس وكان القديس يقتدي براعي        . ليتعلمن ورفضن مغادرة الدير بعد ذلك     

ترك أبوه الغنم في رعايته وفضل الراعي أن يستشهد فترك الغنم لوالد يعقوب وطلب يعقوب               
ولما ذهب معه وجد الوالي يعذب إبن الملـك نومـاريوس فقـال             . من أبيه أن يودع الراعي    

وتقـدم  . يعقوب أنظر إن هذا الذي يعذبونه هو إبن ملك وقد ترك كل مجـد العـالم               الراعي ل 
اإلثنان للوالي وإعترفا باإليمان فعذبهما وكان القديس يستغيث بالسيد المسيح فيشفيه، ورمـوه             

 .في البحر فأخرجه مالك الرب وعاد ووقف أمام الوالي وعذبه بشدة ثم قطع رأسه
‘a‡ÕÜa@Þï−g:  

دي وأخاه يوحنا طلبا أن يجلسا عن يمين ويسار يسوع في ملكه ومجده ظناً أنه               يعقوب بن زب  
. نستطيعفقاال دون فهم    أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها       فسألهما الرب   . ملك أرضي 

فهذا الشهيد يعقوب ويعقوب بن زبـدي       = الكأس التي أشربها أنا فتشربانها    والرب قال لهما    
والرب علم الجميع أن ال نعود      . سوع، الجميع شربوا من كأس األلم     في هذه القصة بل الرب ي     

وها نحن رأينـا فـي      = فمن أراد أن يصير فيكم أوالً يكون للجميع عبداً        ننظر لمجد أرضي    
وتم إختيار هذا الفصـل بالـذات لتشـابه         . السنكسار كيف أن إبن الملك ترك ملكه ليستشهد       

 .باألسماء بين يعقوب بن زبدي والشهيد يعقو



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٠ 

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

المسيح أشرق بنوره على هؤالء الشهداء، عيونهم إنفتحت فـأدركوا          = نور أشرق للصديقين  
والراعي هنا كان كنور أشرق للقديس يعقوب وقـاده         / نور المسيح ونور مجده فباعوا حياتهم     

 .للشهادة
 إنفتحت عيونهم والمعنى هنا أن الشهداء الذين. سمة القديسين الفرح= فرح للمستقيمين بقلبهم

 .فللقديسين هنا فرح وهناك فرح. على المسيح كانوا يفرحون بالرغم من آالمهم
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

تركا سفينة أبيه وأمواله وتبع ) إختيار الفصل لتشابه األسماء مع قديس اليوم(يعقوب بن زبدي 
 .وقديسنا اليوم ترك غنم أبيه وذهب لإلستشهاد وراء المسيح. المسيح

@Šíààóï“ÉÜaZ@

األحزان هـي عـذابات الـوالي       = ومن جميعها ينجيهم الرب   . كثيرة هي أحزان الصديقين   
وكان مالك الرب يشفيه من أالمه ويعود للوالي مرة أخرى وكان هذا سبب في إيمان               . للقديس

كثيرين، فإصرار الشهيد على اإلعتراف بالمسيح هو كرازة تجذب اآلخرين، أمام هذا الحـب              
 .ة في األبدية آمن كثيرونللمسيح والثق
‹Øbi@Þï−gZ@

 .هو نفس إنجيل العشية
‹Øbi@ŠíààZ@

اهللا كـان يعـين هـؤالء       = خالص الصديقين من قبل الرب وهو ناصرهم في زمان الضيق         
 .الشهداء ويشفيهم من آالمهم ويظهر لهم يعزيهم ويعدهم باألبدية

ÜíjÜaZ@

وذلـك لتكـريم إسـم       يعقوب أخا الرب     ولكنني لم أر غيره إالّ    ينتهي البولس بقول الرسول     
والبولس كله عن ضرورة الثبات على اإليمان باإلنجيل، وهؤالء الشهداء ثبتوا علـى   . يعقوب

بل أن البولس ال يطلب فقط الثبات على اإليمان بالمسيح، بل الثبات علـى              . إيمانهم حتى الدم  
 .اإليمان الصحيح دون تحريف

çíÙïÜíqbÙÜaZ@



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<†Â<Äe^ŠÖ]<ÝçéÖ]<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Âãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ãlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١١ 

. ذه البداية بإسم يعقوب هي لتكريم إسم يعقوب فقديس اليوم إسمه يعقـوب   ه= يعقوب عبد اهللا  
وينتهـي  . والرسول هنا يدعو للصبر في التجارب ليكمل اإلنسان وهذه هي فائدة التجـارب            

 صار مختاراً ينال    ١طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة ألنه إذ       = الكاثوليكون بقول الرسول  

كونوا في فرح يـا إخـوتي إذا        ولذلك يقول   .  للذين يحبونه  إكليل الحياة الذي وعد به الرب     

 .تنالون إكليل الحياة] ٢[ستكملوا   ] ١[لماذا؟ وقعتم في تجارب متنوعة؟ 
ïØ‹ifiaZ@

ثم نسمع عن ضرورة التقوى واإلمتناع عن    . هنا أيضاً ورد إسم يعقوب كتكريم لصاحب اليوم       
 .كشرط للحصول على الحياة األبدية.. الزنى



[Ö]ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<Ýçé<ÝçéÖ (لقراءات األيام وارالقطمارس السنوي الد
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٢ 

Ö]ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<Ýçé<

 نياحة أنبا بيصاريون الكبير
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١:٤١( 

)٢٣-١٤:٢٥( 

)٤:٣٣،٦( 

 )١٩-١١:١٩لو(

 )٩:٤-٢٠:٣في(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-٩:٥يع(

 )٦:١٩-٢٤:١٨عأ(

)١:١٠٣،٢،٤( 

 )٤٤-٣٢:١٢لو(

ŠbÙåÜaZ@

تتلمذ على يد القديس أنطونيوس في الرهبنـة ثـم القـديس            . نياحة القديس بيصاريون الكبير   
وكان يصـنع عجائـب     . وبعد ذلك هام في البرية متجرداً من كل شئ إالّ اإلنجيل          . مقاريوس

وضعوا في طريقه بالكنيسة بمجنون     . كتحويل الماء المالح إلى ماء حلو ليشرب هو ومن معه         
ألنهم يعملون أنه ال يحب المجد الباطل، ولما دخل الكنيسة وجد هذا الشخص نائماً ولما أيقظه                

 .قام معافي
@‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

بيعوا ما لكم وأعطوا    ووصية السيد   . أباكم سر أن يعطيكم الملكوت    ما الدافع لكل هذا الزهد؟      

ومن يفعل  .. لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم موقدة    =  في كل لحظة   وإستعدوا لألبدية . صدقة
 .على جميع أموالهالرب يقيمه 

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

= الذي سيأتي ويجازي هو عظيم جداً     ) المسيح(السيد يقيم األمين على كل أمواله، وهذا السيد         
 .مثل الثوبإشتملت بالنور . باإلعتراف وعظم الجالل به تسربلت. أيها الرب لقد عظمت جداً

óï“ÉÜa@Þï−gZ@



[Ö]ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<Ýçé<ÝçéÖ (لقراءات األيام وارالقطمارس السنوي الد
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٣ 

أدخل إلى فرح سيدك = وذكر صاحبي الخمس وزنات والوزنتين ونصيبهما. عن مثل الوزنات

ألن الحديث عن قديس أمين والقطمارس يريد أن ينهـي          . ولم يذكر شئ عن صاحب الوزنة     
 .الحديث بالحديث عن الفرح الذي يأخذه األمناء

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

هذه رد على أدخل    = نابيع المياه كذلك تاقت نفسي أن تأتي إليك يا اهللا         كما يشتاق األيل إلى ي    
 .ومن تاقت نفسه لفرح السيد يزهد في محبة العالم. إلى فرح سيدك في اإلنجيل

‹Øbi@Þï−gZ@

 .ولكن في هذا المثل نجد الجزاء بحسب الجهاد. مثل األمناء وهو نفس فكرة إنجيل العشية
 

‹Øbi@ŠíààZ@

هذا عن القديس الذي ذهب للبرية، ذهب باحثاً عن اهللا فإستنار وجهه            = إستنيرواتقدموا إليه و  
 .ووجوهكم ال تخزي= ولم يخزه اهللا بل صار صانع معجزات. في األرض وفي السماء

 .يحيطه الرب بمالئكته لتحميه= يعسكر مالك الرب حول كل خائفيه
ÜíjÜa: 

اهللا جعلنا مواطنين سماويين فلنسلك     = لسمواتفي ا ) فوطنيتنا أو مواطنتنا  (وأما نحن فسيرتنا    
سيغير شكل جسد تواضعنا وما يدفعنا لهذا أن اهللا    . بحسب هذا، لنسلك كما يحق لهذه المواطنة      

الذين أسماؤهم مكتوبة في سفر     ونسمع عن أن المؤمنين     . ليكون مشاركاً لصورة جسد مجده    

وهذا ما يجعل كل منا     . ي يفوق كل عقل   بسالم اهللا الذ  وهم يتمتعوا   . عليهم أن يفرحوا  الحياة  
 ..ما هو جليلوكل . بكل ما هو حقأن يسلك 

çíÙïÜíqbÙÜa: 

 وقديس اليوم إحتمل كثير من المشقات= خذوا لكم مثاالً إلحتمال المشقات
وقديس هذا اليـوم صـبر      . أيوب صبر وكان له جزاء عظيماً     = ها نحن نغبط الذين صبروا    
 .سماءوكان له جزاء عظيماً في ال

ïØ‹ifia: 



[Ö]ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<Ýçé<ÝçéÖ (لقراءات األيام وارالقطمارس السنوي الد
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٤ 

كما أرسل اهللا األنبا أنطونيوس واألنبا مقاريوس ليتلمذا قديس هذا اليوم، هكذا نرى هنا أن اهللا                
واهللا يرسل لكل من يطلبه بأمانة من يقوده في         . يرسل أكيال وبريسكال ليتلمذا قديس هذا اليوم      

 .الطريق الصحيح



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٥ 

ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 س موسى وسارة أختهشهادة القدي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٢٦:٣٠،١٩( 

 )٣٣-٢٤:١٠مت(

)٨:١٤٤،٩،١٤،١٥( 

 )٢٦-٢٠:١٢يو(

 )٢٧-١٤:٨رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٧-١١:٢بط١(

 )٢٠-١١:١٩أع(

)٥:١٤٩،٨( 

 )١٩-١٢:٢١لو(

ŠbÙåÜaZ@

أراد موسى . كانا أبويهما غنيين ولما ماتا. وأخته البارة سارة) موسى(شهادة القديس مويسيس 
أن يترهب ويعطي أمواله ألخته فأصرت على أن تترهب هي األخرى، فباعا كـل مالهمـا                

ولما جاء زمان اإلضطهاد أرسل ألخته يودعهـا ألنـه أراد أن يستشـهد فودعـت                . وترهبا
 .اهبات وذهبت وإعترفت بالسيد المسيح وبعد أن عذبوهما قطعوا رأسيهماالر

‘a‡ÕÜa@Þï−g:  

لكـن  .. تكونون مبغضين من الجميع من أجـل إسـمي        .. قبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم     
األلم وبغضة العالم صليب يجب أن يحتمله المؤمنون ولكن المجـد           . بصبركم تقتنون أنفسكم  

 .هو الثمن
Šíàà a‡ÕÜa‘: 

المجد المعد هناك والمجد هنا أي الصليب واأللم من أجـل المسـيح             = تفتخر األبرار بالمجد  
 . المحبوب

 .المضاجع هنا مقصود بها ضيقاتهم أي صليبهم المصلوبين عليه= يبتهجون على مضاجعهم
 الحكم المكتوب الذي يصنع بالمسيحيين هو األلم الذي سـبق اهللا          = ليصنعوا بهم حكماً مكتوباً   

 .وأنبأنا به كما هو واضح في إنجيل القداس
Þï−g óï“ÉÜa:@



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٦ 

كما صلب رب المجد وتألم، هذا البـد أن يكـون نصـيب             = ليس التلميذ أفضل من معلمه    
 . تالميذه

 .هذا ما يدفعنا أن نعترف به وال ننكره..= من ينكرني قدام الناس أنكره
Šíàà óï“ÉÜa:@

ستطيع أن يحتمل أالم اإلستشهاد وعذاباته؟ هذا من        من الذي ي  = أحبوا الرب يا جميع قديسيه    
 .فمن يعرفه يحبه ويستشهد ألجله. أحب الرب، وإكتشف حالوته

فلمـاذا  . الرب هو الحق ويحب الحق، والعالم باطل وقبض الريح        = ألن الرب إبتغى الحقائق   
ـ  = ما أعظم كثرة صالحك يا رب الذي أذخرته للذين يحبونك       . نرغب أن نعيش فيه    و هـذا ه

غير ناظرين إلى األشياء التي ترى بل التي ال ترى ألن التي            "الحق لذلك يقول بولس الرسول      
 )١٨:٤كو٢" (ال ترى هي أبدية

Þï−g ‹Øbi:@

فلنكن مثله وال نحب .. ليأتي بثمر كثيرومات حبة الحنطة التي وقعت في األرض     المسيح هو   
= لعالم يحفظها إلى حيـاة أبديـة      فمن يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا ا         أنفسنا  

باع كل ماله وترهب وكان يمكن أن يسـتمتع         ] ١[وقديس اليوم أبغض نفسه مرتين ولم يحبها        
 .إستشهد وكان يمكن أن يعيش أكثر] ٢[بماله 

Šíàà ‹Øbi:@

 .بزهدهم في العالم ثم بإستشهادهم شهدوا للرب= قديسوك يباركونك
 فدائه وتجسده اللذان أعلنا محبته العجيبـة وكـان          أعجب ما عمله الرب   = وبعجائبك يحدثون 

فالحديث بالفم ليس   . بأنهم يقبلون الموت والعذاب   = يحدثون. كحبة حنطة تموت لتعطينا حياة    
 .له قوة مثل أن يبغض اإلنسان نفسه فعالً

 .أمام الوالة والملوك إعترفوا بإسمك= وبقوتك ينطقون
 .حياة طلباً للمجد السماوي وهو سيعطيه لهمهم زهدوا العالم وال= يصنع مشيئة خائفيه

ÜíjÜa: 



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٧ 

نتـألم حبـاً فـيمن      .. لكي نتمجد أيضاً معه   . إن كنا نتألم معه   هنا نرى الدافع لحمل الصليب      
.. هل اآلالم مخيفـة؟ نعـم     . أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا اآلب        = أعطانا البنوة هللا  

 .الروح يعين ضعفاتنالكن 

 

 
çíÙïÜíqbÙÜa: 

فمن ال يقبل أن يفعل، فعلى هذا أن ال يخدع نفسه بأنه قادر             = إبتعدوا عن الشهوات الجسدية   
 .حتى الملوك الذين يضطهدوننا= أكرموا الملك. أن يستشهد

ïØ‹ifia: 

وخرقاً من على جسد بولس يضعونها على المرضى فتزول         نرى عجائب تحدث من القديسين      

 .فهناك أالم لكن يصاحبها مجد= ةعنهم األمراض وتخرج األرواح الشرير



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٨ 

ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 عيد نياحة أبائنا إبراهيم وإسحق ويعقوب
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٨-٦:٤٦( 

 )١٦-٧:١٥يو(

)٢:١٠٤( 

 )٣١-١٩:١٦لو(

 )١٠-١:١١عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مور إنجيل القداس  مز

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٣-١٤:٢يع(

 )٣٤-٢٠:٧أع(

)٤:١٠٤،٥( 

 )٢٧-١٨:١٢مر(

ŠbÙåÜaZ@

 .عيد نياحة أبائنا إبراهيم وإسحق ويعقوب
‘a‡ÕÜa@Þï−g:  

. اهللا هو إله إبراهيم وإله إسحق وإلـه يعقـوب  هنا نسمع في رد المسيح على الصدوقين أن    

 .ليس هو إله أموات بل إله أحياء

 .اهللا يحب أن ينسب نفسه لعبيده القديسين الذين أكرموه )١
ولكن كيف صاروا أحياء؟ كان هـذا بالمسـيح         . هؤالء القديسين هم أحياء وليسوا أموات      )٢

 " في إبراهيم تتبارك كل األمم"الذي وعدهم اهللا بأن يأتي من نسلهم 
 .كل من له إيمان إبراهيم هو إبن إلبراهيم فيكون له حياة )٣
سحق ويعقوب هم الذين بهم تكون شعب اهللا في العهد القديم وبهم بدأت قصـة               إبراهيم وإ  )٤

] ٢[إبراهيم يمثل اإليمان ] ١[ونحن أوالداً لهم إن كنا نسير على نفس خطواتهم . الخالص
لذلك من آمن   ) ٥:٦رو(إسحق يمثل المعمودية فهو كان له شبه موت المسيح إذ عاد حياً             

 .وب يمثل حمل الصليبيعق] ٣) [١٦:١٦مر(وإعتمد خلص 
@

Šíàà ‘a‡ÕÜa: 



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢١٩ 

كالمـاً  . ذكر إلى الدهر عهـده  "في طبعة بيروت    = الكلمة التي أوصى بها إلى آالف األجيال      
لكن المقصود األهم . والمزمور يتكلم عن الوعد بأرض كنعان ميراثاً" أوصى به إلى ألف دور

 .هيم أن تتبارك فيه كل األممهي وعد اهللا إلبرافالكلمة هو والدة المسيح من نسل إبراهيم، 
وقسمه . الذي عهد به إلبراهيم   = والحظ أن المسيح سيأتي من نسل إبراهيم وإسحق ويعقوب        

واقع / أي شيئاً هم مؤمنون به    ) فريضة(في طبعة بيروت    أمراً  = أقامه ليعقوب أمراً  . إلسحق
 .شئ يعيشون به وألجله/ ينتظرونه

 .و شفيع الكنيسة ورأسها لألبدفالمسيح ه= إلسرائيل عهداً إلى األبد
Þï−g óï“ÉÜa:@

 .هذا ما سبق اهللا وقاله عن إبراهيم يوم سدوم= دعوتكم أصدقائي.. لست أدعوكم عبيداً
فقال الـرب هـل     = ألني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي      .. ألن العبد ال يعلم ما يصنع سيده      
 )١٩-١٧:١٨تك.. (أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله

 + ٧:٢٠اي٢(وهكـذا سـمى اهللا إبـراهيم خليـل اهللا           = أبي كذلك أحببتكم أنـا    كما أحبني   
وهكذا هم أبناء إبراهيم باإليمان، فكما أحب اهللا إبراهيم هكذا يحب اهللا            ) ٢٣:٢يع+ ٨:٤١إش

 .أبناء إبراهيم الذين هم على شكل إيمان إبراهيم
Šíàà óï“ÉÜa:@

ن، وكل من آمن صار إبناً إلبراهيم محبوباً        لقد دخل األمم لإليما   = الرب ملك على جميع األمم    
 . وله الحياة

في طبعـة بيـروت شـرفاء الشـعوب         (رؤساء الشعوب   . اهللا جلس على كرسيه المقدس    
ألن أعزاء اهللا قد إرتفعـوا      . إجتمعوا مع إله إبراهيم   ) والمقصود من هم على إيمان إبراهيم     

حولـه  ) كـل المـؤمنين   (د إبراهيم   ما أحلى هذه الصورة أن اهللا في عرشه يجمع أوال         = جداً
 .فيرفعهم جداً فهو يحبهم محبة أب ألوالده

Þï−g ‹Øbi:@



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٠ 

. هنا نجد لعازر الفقير في حضن إبراهيم، أي أوالد إبراهيم سيكونون في نفس مجد إبـراهيم               
والحضن عالمة الحب، وهذه سمة من يحيا في السماء، ففي السماء ال كراهية وال حسـد وال                 

 . حقد
Šíàà i‹Øb:@

ابتغـوا الـرب   . إبراهيم وأوالده في فرح فـي السـماء      = وليفرح قلب الذين يلتمسون الرب    

 .أي تشبهوا بإبراهيم فيكون لكم نصيبه= واعتزوا أطلبوا وجهه في كل حين وأتبعوه
 

ÜíjÜa: 

وبهذا كان إبراهيم مرضياً    . بدون إيمان ال يمكن إرضاؤه    ونسمع  . عن إبراهيم كبطل لإليمان   
 .، وهكذا يكون أوالد إبراهيمأمام اهللا

çíÙïÜíqbÙÜa: 

بهذا نرى أن إيمان إبراهيم كان إيماناً حيـاً         = ألم يتبرر إبراهيم أبونا باألعمال إذ قَدم إسحق       
 .ظهر في أعماله

ïØ‹ifia: 

ثم نسمع . إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب. أنا هو إله إبائكنسمع مرة أخرى الرب يقول 
وهذا كان عـن    =  مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت ألخلصهم         رأيت عياناً 

 .لكن هذا رمزاً لنزول المسيح على األرض لخالصنا. خروج بنى إسرائيل من مصر



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢١ 

ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<

 شهادة أثناسيوس األسقف
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولسال :بـــ
 

)٧:١٣١،١٢،١٣( 

 )١١-١:١٥مت(

)٥:١٠٩،٦،٨( 

 )٢٠-١٢:١٥مت(

 )١:١١-٢٥:١٠كو١(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢١-١٥:٤يو١(

 )٤٢-٣٤:٥أع(

)١٩:٦٧( 

 )٢٧-٢١:٨يو(

ŠbÙåÜaZ@

الوزير أنطونيوس،  وشي به البعض أنه عمد إبنة       . شهادة القديسين أثناسيوس األسقف وغالماه    
ولقد شرفه اهللا بظهور    . فطلب منه السجود لألوثان فرفض فعذبه ثم ضرب رقبته هو وغالماه          

 .آيات كثيرة من أجسادهم
‘a‡ÕÜa@Þï−g:  

كل الناس ستموت، ولكن كيف نموت؟ هل ونحن ثابتين في المسيح، أم ونحن سـالكين فـي                 
 . خطايانا

التائب، وهذا يذهب حيث ذهب المسيح مثل قديسـي         من هو ثابت في المسيح هو المؤمن        ] ١[
 .هذا اليوم

حيث أمضى أنا   + تموتون في خطاياكم  من هو في خطاياه رافضاً اإليمان قال عنه السيد          ] ٢[

 .ألنكم لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. ال تقدرون أن تأتوا

ت السموات، لذلك هؤالء الشهداء لم      إذاً اإليمان بالمسيح فقط هو طريق الحياة األبدية في ملكو         
 .يموتوا بل أحياء في السماء

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

الذي هيأ لنا طريق الخالص والحياة األبدية بـالرغم مـن أننـا نمـوت               = مبارك الرب اإلله  
 .بالجسد



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]ãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٢ 

 .األسقف إستشهد ومات ولكن اهللا هيأ له سبيل الخالص= يسهل لنا سبيلنا إله خالصنا
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

وهنا نرى تطبيقـاً لهـذا، نـرى        .  إنجيل القداس سمعنا أن عدم اإليمان هو طريق الموت         في
هنا معلمون  . صورة عكسية لهذا األسقف القديس الذي نال حياة أبدية، نرى هنا طريق الموت            

فريسيون وكتبة غير أمناء تنجسوا بما خرج من أفواههم من تعاليم مغشوشة رافضين اإليمان              
ألن اإليمان بالمسيح هو وحده الذي يطهـر الـداخل          . إختاروا طريق الموت  بالمسيح فهؤالء   

 .والخارج
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

أبرارك يبتهجون  . ألن الشهيد كان أسقفاً وهو شهد للحق حتى الموت        = كهنتك يلبسون العدل  

 .المسيح ورمزه داود هو سر فرح األبرار حتى وهم ذاهبون لإلستشهاد= من أجل داود عبدك
وحياة المسيح نفسـه    . الكتاب المقدس هو كلمة اهللا التي تنير الطريق       = اجاً لمسيحي هيأت سر 

الذي قبل اآلالم ألجلنا هي سراج لنا، سراج جعل هذا األسقف يستشهد ويقبل اآلالم على مثال                
ظهر على األسقف البر الذي من المسيح بل صنع         = وعليه يظهر قدسي  ). ١:٤بط١(المسيح  

 .جسده عجائب
i@Þï−g‹ØbZ@

صورة عن الفريسيين الذين قال عنهم الـرب        . مرة أخرى نرى صورة عكسية للقديس الشهيد      
ثم يضع الـرب صـورة      . يسقطان كالهما في حفرة   ومثل هؤالء   .. عميان قادة عميان  أنهم  

وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يخرج وذلك ينجس = لنجاسة القلب الذي لم يتطهر باإليمان

. هذه هي التي تـنجس اإلنسـان      .. القلب تخرج أفكار شريرة القتل الزني     ألن من   . اإلنسان

لذلك قال السيد المسيح للفريسيين في إنجيل القـداس         . وهذه ال حل لها سوى اإليمان بالمسيح      
 ".تموتون في خطاياكم"

‹Øbi@ŠíààZ@

 )هاتور١٧(راجع مزمور باكر يوم 
ÜíjÜaZ@



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Ä‰^jÖ]<ÝçéÖ]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
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içi<†ã<àÚlçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٣ 

وهـذا يظهـر فـي      . يمان؟ قطعاً اإليمان الحي   اإليمان طريق الخالص ولكن أي نوع من اإل       
هذه بإختصار يقصد بها    = كونوا متشبهين بي  .. كونوا بال عثرة لليهود ولليونانيين    األعمال؟  

 .الرسول في كل تصرف،   تصرفوا كما كنت أتصرف أمامكم
çíÙïÜíqbÙÜaZ@

 .وهذه دعوة الرسول هناالمحبة أهم عمل نقوم به ليكون إيماننا حياً هو 
fiaïØ‹iZ@

إن كان هذا العمل من الناس فسوف ينتقض وإن كان من اهللا            "كانت وصية غماالئيل لليهود     

فاألسقف القـديس أثناسـيوس     . يجلدون الرسل ومع هذا نجد اليهود     . فال يمكنكم أن تنقضوه   
األسقف إستشهد وغيره كثيرون ولكن     . قديس هذا اليوم إحتمل آالماً كآالم سيده وكآالم الرسل        

 . العمل من اهللا فالكنيسة باقية لآلن ولآلبدألن



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٤ 

ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة مالخي النبي
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)١٣-١٠:٥( 

 )٥٨-٥٣:١٣مت(

)١٠:١٠٠( 

 )٥-١:١٤مت(

 )١٦-٨:٤أف(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:سمزمور إنجيل القدا  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٣:٢-١٩:١بط٢(

 )٣٧-٣٠:٧أع(

)١٨:٤٩،١٢( 

 )٢٤-١٦:١٤لو(

ŠbÙåÜaZ@

لكـن  . وهو عيد موسى النبـي    ) توت٨(أعياد األنبياء نقرأ فيها قراءات      . نياحة مالخي النبي  
) بإستثناء شهر النسيء الصغير   (الكنيسة تضع مالخي النبي في آخر يوم في الشهور الكبيرة           

فمالخي النبي هو آخر أنبياء العهد القديم       . تهاء العهد اليهودي وبداية المسيحية    كعالمة على إن  
 .وبعده توقفت النبوة حتى مجيء المسيح، المرموز له بالبداية الجديدة أي السنة الجديدة

‘a‡ÕÜa@Þï−g:  

اهللا صنع خالصاً عظيماً بالمسيح ورفـض       = إنسان صنع وليمة عظيمة ودعا الناس فرفضوا      
إشارة لألمم الذين دعاهم اهللا     = فأرسل ودعا من في األزقة وشوارع المدينة      .  اإليمان به  اليهود

 .جدع وعمي وعرج= هكذا هم بدون اهللا= المساكين. لإليمان بالمسيح
واألنبياء شـهدوا   . واألنبياء كانوا يدعون اليهود هللا    . فمالخي النبي هو آخر أنبياء العهد القديم      

وكأن مالخـي   . لذلك دعا اهللا األمم   . بياء ودعواتهم ورفضوا المسيح   وهم رفضوا األن  . للمسيح
 .هذا اإلنجيل كأنه بداية للعهد الجديد. هنا يمثل أنبياء العهد القديم الذين رفضهم اليهود

Šíàà ‘a‡ÕÜa: 

وعلى عدم إيفائهم عشورهم وعطاياهم ) ٨:١(مالخي النبي وبخ اليهود على ذبائحهم المرذولة 
في العهد الجديد اهللا ال يطلب ذبـائح        = ذبيحة التسبيح تمجدني  ). ١٢-٧:٣(كور  كالنذور والب 



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
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içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٥ 

ذابـح الحمـد    "وفي بيروت يقـول     . حيوانية بل شكر وتسبيح وهذه يعتبرها الذبائح المقبولة       
 .أي الذي يقدم عطاياه بروح الشكر" يمجدني

" ه خـالص اهللا   المقوم طريقه أري  "وفي طبعة بيروت    = وهناك الطريق حيث أريه خالص اهللا     
= أوِف العلي نـذورك   = والمزمور يوصي . فمن يقدم ذبيحة التسبيح يريه اهللا طريق الخالص       

 .وحينما نوفي هللا حقه يبارك لنا..) نذورك وعشورك(
@

Þï−g óï“ÉÜa:@

وقال الرب  . فكانوا يعثرون به  . أليس هذا إبن النجار   هنا نرى صورة لرفض اليهود للمسيح       
فهم رفضوا األنبياء وها هم يرفضون المسـيح،        = ة ما إالّ في وطنه    ليس نبي مهان في جه    

 .فضاعت منهم البركة أما الذين آمنوا بالمسيح فيتكلم عنهم مزمور العشية
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

هنا نرى صورة عكسية لما رأيناه في إنجيل العشية عن رفض اليهود للمسيح بـل وألنبيـاء                 
 ..وليفرح جميع المتكلين عليك=  عنه المرتلفالذي آمن بالمسيح قال. العهد القديم
‹Øbi@Þï−gZ@

ويأتي هذا اإلنجيل   . هيرودس قتل يوحنا المعمدان، لكننا نجد هيرودس في رعب من المعمدان          
فمالخي آخر األنبياء والمعمدان هـو      . ألن مالخي قد تنبأ عن يوحنا المعمدان كسابق للمسيح        

 .السابق للمسيح
‹Øbi@ŠíààZ@

ألبيد من مدينة الـرب جميـع صـانعي         . كنت أقتل جميع خطاة األرض    . غدواتفي أوقات ال  

المعمدان لم يكن له سيف يقتل به أحد، لكن كلماته كانت قاتلة لجميع خطـاة األرض     = اإلثـم 
المعمدان بشهادته ظل حياً وهيرودس رافض تعـاليم        . الذين رفضوا التوبة فهي شاهدة ضدهم     

 فكلمات المعمدان له كانت مرعبة في حياته وحتى بعـد           وشهادة المعمدان كان في رعب منه     
 .وبعد ممات هيرودس ستكون قاتلة له أبدياً إذ ستكون سبباً في هالكه أبدياً. مماته

ÜíjÜaZ@



[ï†ŠÚ<†ã<àÚ<áçmønÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٦ 

وهنـا  . وصار الكل يهوداً وأمماً كنيسة واحـدة      ) إنجيل القداس (في اإلنجيل رأينا دعوة األمم      
وهذه .. أعطى البعض أن يكونوا رسالً والبعض     = نرى وحدة هذه الكنيسة وعمل الروح فيها      

ننتهي جميعنا إلـى وحدانيـة      والهدف أن   .. أعطى الناس عطايا  = هي مواهب الروح القدس   

 .اإليمان ومعرفة إبن اهللا
çíÙïÜíqbÙÜa: 

تكلموا بإرادة  فاألنبياء الذين رفضهم األنبياء شهدوا للمسيح ألنهم        = وثابت عندنا كالم األنبياء   

 .فهناك حروب دائماً ضد الكنيسةأنبياء كذبة ولكننا نسمع أن هناك . روح القدساهللا بال
ïØ‹ifia: 

هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل أنه سيقيم لكم الرب اإلله من             ينتهي بقول إسطفانوس    

هذه نبوة عن المسيح فالمسيح أتى مباشرة بعد مالخي = وسط إخوتكم نبياً مثلي له تسـمعون     
وأيضاً هناك نبوتين في هذا اإلبركسيس عـن مجـيء المسـيح    . النبوة بعد مالخي  إذ توقفت   
 -:المخلص

 .ظهر مالك في برية طور سينا في لهيب نار على عليقة .١

 .قد رأيت عياناً مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت ألخلصهم .٢



[ðêŠßÖ]<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام ارالقطمارس السنوي الدو
ãe^e<†ããe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٧ 

ðêŠßÖ]<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<

 نجيليتلميذ يوحنا اإل) أفتيخوس(نياحة أبو يحنس 
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٤:٦٤،٦( 

 )٤٢-٣٤:١٠مت(

)١٥:٣٦،١٦( 

 )١٧-١:١يو(

 )١٨-٤:١٠رو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٦:٢-١:١يو١(

 )١٦-١:٣أع(

)٢٨:٣٦( 

 )٢٥-١٥:٢١يو(

ŠbÙåÜaZ@

وبعد أن مكث مع الرسول زمناً طلب إليه        . تلميذ يوحنا اإلنجيلي  ) أفتيخوس(بو يحنس   نياحة أ 
أن يذهب إلى القديس بولس الرسول، فكرز مع بولس الرسول ورد كثيرين من اليهود واألمم               
إلى الرب وعمدهم، وتعذب كثيراً في قيود وألقوه في النار ولألسود ولم تؤذه وتنـيح بسـالم                 

 .لذي أقامه بولس الرسول حين سقط من الشرفة وماتوقيل أنه الشاب ا
@‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

فأختارت الكنيسة نفـس    . وهو عيد نياحة القديس يوحنا اإلنجيلي     ) طوبه٤(راجع إنجيل قداس    
وكما تبـع   . الفصل الذي يقرأ يوم عيد يوحنا اإلنجيلي فأفتيخوس تلميذه وله نفس محبة يوحنا            

فتيخوس يوحنا ثم بولس، بل تبع المسيح طوال حياته لمحبتـه  يوحنا المسيح لمحبته هكذا تبع أ  
 .في المسيح

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

ألنه قيـل   = ولسانه ينطق بالحكم  . إشارة لكرازة القديس مع بولس    = فم الصديق يتلو الحكمة   
هذا لمحبتـه للمسـيح     = ناموس اهللا في قلبه   . في السنكسار أنه رد كثيرين لإليمان بكرازته      

 ).٢٣:١٤يو(
 .اهللا أنقذه من النيران واألسود ليستمر في كرازته= تتعرقل خطواتهوال 

óï“ÉÜa@Þï−gZ@



[ðêŠßÖ]<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام ارالقطمارس السنوي الدو
ãe^e<†ããe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٨ 

وهـم  . المسيحيون ثار العالم ضدهم في إضطهادات عنيفـة       = ما جئت أللقي سالماً بل سيفاً     
 .أكثر مني فال يستحقني.. من أحب أباً أو أماً = عذبوا القديس كثيراً لكنه ثبت لمحبته

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

فاهللا إختاره لمجد أبدي بعد أن أنهـى        =  لمن إخترته وقبلته يسكن في ديارك إلى األبد        طوبى
 .جهاده

‹Øbi@Þï−gZ@

الذي بشر به يوحنا ثم أفتيخـوس       ) كلمة اهللا (هو بداية إنجيل يوحنا وفيه نرى من هو المسيح          
. لنـاس ليبشروا كـل ا   نعمة فوق نعمة    فالمسيح هو الخالق الذي أفاض على تالميذه        . تلميذه

والظلمة حاولت أن تدرك يوحنا وأفتيخوس وكل الكارزين لتعطلهم ولكن النور كـان أقـوى               
الـذي يشـهد لـه      ) المسـيح (ظلمة العالم لم تدرك النور      . وإنتشر إسم المسيح في العالم كله     

 .أفتيخوس فإنتشر المؤمنون على يديه
‹Øbi@ŠíààZ@

 ).النار واألسود لم تؤذه(في آالمهم في كرازتهم ويسندهم أيضاً = الرب يعضد الصديقين
ÜíjÜaZ@

خرج صوتهم  وكل الرسل والكارزين    . والتي نادي بها أفتيخوس   كلمة اإليمان التي ننادي بها      

وكيف يسمعون  . فكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به     والكنيسة أرسلته ليكرز    . إلى األرض كلها  

 .بال كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا
çíÙïÜíqbÙÜa: 

الذي كان من البدء الـذي      = اآليات األولى من رسالة يوحنا األولى بنفس معنى اإلنجيل        هو  

هذه هي كرازة الرسل أنه = وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة األبدية. األزلي تجسد= سمعناه
وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب يسوع المسيح         . صار لمن يؤمن حياة، فلهذا أتى المسيح      

كما سلك ذاك هكذا يسلك كل من يقول إني ثابـت           ولكن واجب إنه    ارة لخطايانا   البار وهو كف  

 .فيه
ïØ‹ifia: 

 -:هنا نرى معجزة شفاء األعرج من بطن أمه على يد بطرس ويوحنا



[ðêŠßÖ]<àÚ<Ùæù]<ÝçéÖ]<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام ارالقطمارس السنوي الدو
ãe^e<†ããe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٢٩ 

 .اهللا يؤيد رسله بالمعجزات لينتشر اإليمان .١
= جزين عميان الكرازة واإليمان بالمسيح يعطون الشفاء لإلنسانية المعذبة، فهكذا ولدنا، عا          .٢

 .أعرج من بطن أمه



[ðêŠßÖ]<Ý^è_<àÚ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٣٠ 

ðêŠßÖ]<Ý^è_<àÚ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 نياحة تيطس الرسول
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣:١٨،٤( 

 )٤١-٣٨:٤لو(

)٥:١٠٩،٦،٨( 

 )٢٦-١٨:٥لو(

 )٤:٤-١٢:٣كو٢(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــل ــداسإنجيـ : القـ

 

 )١١-١:٥يو١(

 )٨-١:١٤أع(

)١:١٠٤،٦٧،١٣( 

 )٢٣-١٢:٦لو(

ŠbÙåÜaZ@

نبـغ فـي أداب اللغـة       . ولد في كريت وهو إبن أخت والي المدينـة        . نياحة تيطس الرسول  
إهتم بتلك اآليات الباهرة التي     "لما سمع والي كريت عن المسيح       . وكان وديعاً رحيماً  . اليونانية

يطس ليتحقق منها فآمن بالسيد المسيح وإختاره الرب من السـبعين           يصنعها المسيح وأرسل ت   
ولقد صحب بولس الرسول كثيراً ثم عاد إلى كريت وبنى فيها كنيسـة ورسـم لهـا                 . رسوالً

 . قسوساً وشمامسة
‘a‡ÕÜa@Þï−g:  

 -:هنا نسمع عن إرسالية التالميذ فالرب أرسل تيطس ليكرز ويؤسس ملكوت اهللا
 .يذه إالّ بعد أن صليلم يختار الرب تالم .١
ملكوت اهللا الذي يبشر به التالميذ هو الخليقة الجديدة تحـررت مـن األرواح النجسـة                 .٢

 .وحصلت على الشفاء من أمراضها الروحية
. طوبـاهم .. هل يوجد مضطهدون  .. هل يوجد مساكين بالروح، هل يوجد جياع وباكون        .٣

وصحة على األرض بـل     ملكوت المسيح ليس غني     . فهؤالء أجرهم عظيم في السموات    
 .أجر عظيم في السموات

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@



[ðêŠßÖ]<Ý^è_<àÚ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٣١ 

حينما رأي تيطس أعمال المسيح آمن به ودعا بإسمه أي كرز           = إعترفوا للرب وادعوا بإسمه   
 .بإسمه

الرب يعطي  = الرب يعطي كلمة للمبشرين   . هو أسس كنيسة كريت   = نادوا في األمم بأعماله   
 .كالماً بقوة

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

فالسيد المسيح جاء ليطرد الشياطين ويحرر اإلنسان ويشفي طبيعتنا فنقوم          . معانشفاء حماة س  
 .وأرسل الرب تالميذه ليبشروا بهذا الشفاء للبشرية. ونخدم كما عملت حماة سمعان

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .هذه عن الكواكب والنجوم، فهي بدون كالم تذيع عظمة الخالق= ليس أقوال وال كالم
كما أذاعت النجوم عظمـة الخـالق       = تهم في كل األرض خرج منطقهم     الذين ال تسمع أصوا   

واهللا أيد الرسل ومـنهم  . أذاع الرسل مجد المسيح بدون ضجة وال قوة كأن أصواتهم ال تسمع       
 .تيطس بقوات عظيمة ليؤمن الناس

‹Øbi@Þï−gZ@

 أتـى   فالسيد المسـيح  . ثم قم وإمش  .. أيها اإلنسان مغفورة لك خطاياك    .. عن شفاء المفلوج  
 .ليشفي البشرية وذلك بأن يغفر الخطايا أوالً

‹Øbi@ŠíààZ@

 .الرب هو قوة الكهنوت وقوة التالميذ والكارزين= الرب عن يمينك 
هنا نرى تأسيس = أنك أنت هو الكاهن إلى األبد على طقس ملشيصادق. حلف الرب ولم يندم 

 .ب لتالميذه وللكنيسةسر الكهنوت وفيه سلطان غفران الخطايا الذي أعطاه السيد الر
ÜíjÜaZ@

فهؤالء الرسل جاهروا باإليمان ولم يخشـوا       = إذ لما رجاء مثل هذا فلنستعمل مجاهرة كثيرة       
نتغير إلى  = بل هذا الرجاء يبدأ من اآلن     . اإلضطهاد وسيوف الملوك ألن لهم رجاء في المجد       

 .تلك الهيئة عينها من مجد إلى مجد. تلك الصورة
çíÙïÜíqbÙÜaZ@



[ðêŠßÖ]<Ý^è_<àÚ<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ]<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^e<†ã<àÚãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^

içilçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]<ÝçéÖ^( 
 

٢٣٢ 

. القوة تالزم الرسل وأوالد اهللا لماذا؟ كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من اهللا                روح  
 .ألن كل من وِلد من اهللا يغلب العالم.. 

ïØ‹ifiaZ@

لكن اليهود الذين لم يؤمنوا هيجـوا       .. تكلما حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين       

 .أن تجري آيات وعجائب أعطى لكن اهللا.. وأفسدوا نفوس األمم على اإلخوة

هكذا ينتهي هذا الفصل من     = وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه          
س الملكـوت   والمسيح أرسل رسله لتأسي   . فهكذا كان البشر قبل المسيح عاجزين     . اإلبركسيس

 إيمان جمهور كثيرة= عجائب ] ٣+ [مقاومة ] ٢+ [كرازة ] ١ [ونجد في هذا الفصل



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من الثالث اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٣٣ 

ðêŠßÖ]<àÚ<oÖ^nÖ]<ÝçéÖ]<

 عيد تذكار المالك رافائيل
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٦:٣٣،٧( 

 )٢٨-٢٤:١٦مت(

)٨:٩٦،٩( 

 )٢٠-١٠:١٨مت(

 )١٨-٥:٢عب(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-٣:١بط١(

 )٣٣-٢١:١٠أع(

)١:١٣٧،٤( 

 )٤٦-٣١:٢٥مت(

ŠbÙåÜaZ@

أتت إمرأة من رومية ومعها مبلغ من . عيد تذكار المالك رافائيل وتكريس كنيسته باإلسكندرية
المال وصورة للمالك رافائيل وأرادت بناء كنيسة له، وبنت كنيسة في مكان حدده لها البابـا                

 ).٢٣(ثاؤفيلس 
تذكار رئيس المالئكة جبرائيل الذي بشـر دانيـال         ) نهبؤو١٣(وتقرأ هذه القراءات أيضاً في      

وبشر زكريا بيوحنا المعمدان وبشـر العـذراء     . برجوع بني إسرائيل وبمجيء وميعاد مجيئه     
 .بميالد مخلص العالم

@‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

والعكس . فالمالئكة سيكونون في مجد. جميع مالئكتهمجيء إبن اإلنسان في مجده سيكون مع  
 .ة معدة إلبليس ومالئكتهنار أبديهناك 

‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

لقد صار للبشر أن يشترك مع المالئكة في التسبيح وهذا مما يفـرح             = أمام المالئكة أرتل لك   
 .المالئكة

رجوعنا هللا والسجود له يفرح المالئكة وبه نشترك مع المالئكـة           = أسجد قدام هيكلك المقدس   
 )١٤:٥رؤ(الذين يسجدون أمام اهللا 

ï“ÉÜa@Þï−góZ@



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من الثالث اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٣٤ 

فلنهلك أنفسنا لنخلصـها    وأمام هذا المجد المعد     . إبن اإلنسان يأتي في مجد أبيه مع مالئكته       

 .أي نحتمل الصليب بشكر ونزهد في هذه الدنيا
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 )١٤:١عب(حراسة المالئكة للمؤمنين = يعسكر مالك الرب حول كل خائفيه وينجيهم
هي دعوة من المـرنم لنتـذوق       +الده وخائفيه   الذي ينجي أو  = ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب    

 .محبة اهللا وحالوة عشرته
‹Øbi@Þï−gZ@

هنا نرى عظمة المالئكة فهم ينظـرون وجـه         . مالئكة األطفال الصغار ينظرون وجه اآلب     
ونرى محبة اهللا، فهؤالء المالئكة يحفظون األطفال الصغار الذي ال يريد اآلب أن يهلك     . اآلب

 .أحد منهم
Øbi@Šíàà‹Z@

النفس الفرحة بمشاركة المالئكة لها ومشاركتها للمالئكة فـي         = إسجدوا له يا جميع مالئكته    
النفس التي إكتشفت محبة الخالق، تدعو المالئكة أن تشـترك معهـا فـي العبـادة                . التسبيح
 .والسجود

الكنيسة سمعت بما فعله اهللا الذي جمع كل شئ في المسيح، ما في             = سمعت صهيون ففرحت  
ات وما على األرض في ذاك، وحد السمائيين مع األرضيين في شركة عبادة وتسـبيح،     السمو

 .ففرحت الكنيسة وتريد أن تدخل في هذه الشركة
المسيح هو الخالق والكل خاضع     = إرتفعت جداً فوق جميع اآللهة    . ألنك أنت هو الرب العلي    

 .وفي محبته جمع كل شئ فيه. له مالئكة وبشر
ÜíjÜaZ@

ليس يمسك المالئكـة بـل يمسـك نسـل          ..  يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه      لمالئكة لم 

. فاإلبن الكلمة أخذ طبيعة البشر ولـيس طبيعـة المالئكـة          . يمسك أي يأخذ طبيعة   = إبراهيم
 .وأخضع الكل له= أنقصته قليالً عن المالئكة= وحينما أخلى ذاته

çíÙïÜíqbÙÜaZ@



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من الثالث اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٣٥ 

محفوظاً لكم في السـموات     .. لميراث الذي ال يبلى     ل.. ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع     

 .األمور التي تشتهي المالئكة أن تطلع عليها

 

 
ïØ‹ifiaZ@

وهنـا نـرى مالئكـة تـذهب        . المالئكة أرواح مرسلة للخدمة للعتيدين أن يرثوا الخـالص        
 .لكرنيليوس لتخبره ماذا ينبغي أن يفعل لكي يخلص



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من الرابع اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٣٦ 

ðêŠßÖ]<àÚ<Äe]†Ö]<ÝçéÖ]<

  بيمن المصري المتوحدنياحة أنبا
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٣٥-٣٢:٦٧( 

 )٤٧-٤٢:٢٤مت(

)١١:٩٦( 

 )٣٧-٣٣:١٣مر(

 )٢٣-٩:٣كو١(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )١٢-١:٥بط١(

 )٦:١٩-٢٤:١٨أع(

)٣:١١٥( 

 )١٢-١:١٦لو(

ŠbÙåÜaZ@

. وكان له ستة إخوة إتفق رأيهم علـى الترهـب         . نياحة القديس أنبا بيمين المصري المتوحد     
وكان أنبا بيمين له موهبـة      ". إنك ال تبصرينا إال في الدهر اآلتي      "ورفضوا مقابلة أمهم قائلين     

عـاليم  ووضع ت . الشفاء وإخراج األرواح النجسة وكان مرشداً ومعزياً لشيوخ البرية وشبانها         
" إذ رأيت أخاً قد أخطأ فال تقطع رجاءه بل إنهض نفسه وعزه وخفف عنه لينهض              "كثيرة منها   

" وإذا شهرناها، فهكذا يصـنع اهللا معنـا       . إذا سترنا خطايا إخوتنا فإن اهللا يستر خطايانا       "وقال  
 .وتنيح بشيخوخة صالحة

@‘a‡ÕÜa@Þï−gZ@

 ).بشنس٢٠(عن مثل وكيل الظلم راجع إنجيل قداس 
‘a‡ÕÜa@ŠíààZ@

إشارة لفرح الرب بهذا القديس الذي أنهى حياتـه بشـيخوخة         = كريم أمام الرب موت قديسيه    
 .صالحة

فلتكن لنا يـا رب     . إعتراف كل منا بأننا عبيد اهللا أبناء الكنيسة       = يا رب أنا عبدك وإبن أمتك     
 .هذه النهاية الصالحة ولتفرح بنا يا رب

óï“ÉÜa@Þï−gZ@

 ).بشنس٢٠(راجع إنجيل عشية = علمون في أية ساعةإسهروا ألنكم ال ت



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من الرابع اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٣٧ 

 ).مزمور العشية(هذه المكافأة هي التي تجعل الصديقون يفرحون = يقيمه على جميع أمواله
óï“ÉÜa@ŠíààZ@

 .اهللا أعطى للقديس مواهب شفاء= عجيب هو اهللا في قديسيه
 )إنجيل العشية(بالمكافأة = الصديقون يفرحون ويتهللون أمام اهللا

−g‹Øbi@ÞïZ@

 .وهذا ما عمله القديسين المتوحدين= إنتظروا وإسهروا
‹Øbi@ŠíààZ@

هم عرفوا المسيح وكأنهم رأوه فحسبوا كل األشياء نفاية أمـام ذلـك             = نور أشرق للصديقين  
 .النور العجيب وتركوا العالم بما فيه

ل ما يظن العالم    هم أدركوا الفرح الحقيقي وأنه في الرب فباعوا ك        = فرح للمستقيمين بقلبهم  
 .أنه مفرح وله قيمة

ÜíjÜaZ@

فسـيعلن  = القديس كان يشجع كل نفس ويعطيها رجاء حتى ال يحترق عمله أي يهلك تالميذه             

ألن ونالحظ أن هؤالء القديسين قدسوا هيكـل جسـدهم          . ألن اليوم سيظهره  . عمل كل واحد  

 .هيكل اهللا مقدس الذي أنتم هو
çíÙïÜíqbÙÜa: 

متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد       ] ١[القديسون العالم وزهدوا فيه     لماذا باع هؤالء    

  .إله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده األبدي] ٣[بطرس هو شريك المجد العتيد أن يعلن ] ٢[
 .بعد ما تألمتم يسيراً] ٢[الشاهد آلالم المسيح ] ١[لكن البد من بعض اآلالم 

 ..يقظين وإسهروا ألن إبليس عدوكمكونوا مت= ويطلب الرسول منّا أن

 ..إرعوا رعية اهللا التي بينكمونظراً ألن هذا القديس كان راٍع حكيم نسمع 
ïØ‹ifia: 

وهكذا اهللا  . كما كان هذا القديس معلماً ومتلمذاً لكثيرين، نرى أكيال وبريسكيال يتلمذان أبلوس           
 .يرسل لمن يحتاج، معلماً يرشده لطريق الخالص



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من الرابع اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٣٨ 

األلسنة األهم هي تعاليم وأقوال يعطيها الروح القدس كما         = قون بألسنة ويتنبأون  فطفقوا ينط 
فهناك من يحتاج للسان تشجيع وهناك من يحتاج للسان تبكيت، وما يصلح        . أعطى هذا القديس  
 .لهذا ال يصلح لذاك



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من السادس اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٣٩ 

ðêŠßÖ]<àÚ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ]<

 نهاية السنة القبطية
paöa‹ÕÜaZ@

:مزمور العشية 

:إنجيل العشـية  

:مزمــور بــاكر

ــاكر ــل ب :إنجي

ــولس :البـــ
 

)٧١:١١٨،٧٢( 

 )١٧-١٠:١٣لو(

)٦٧:١١٨( 

 )٣٠-٢٣:٤لو(

 )١٧-٨:٣كو(

ــاثوليكون  :الكــــ

:اإلبركســــــيس

:مزمور إنجيل القداس  

ــداس ــل القـ :إنجيـ

 

 )٢٠-١٦:٥يع(

 )١٨-١٢:١١أع(

)٧٣:١١٨،٧٤( 

 )١١-١:٢يو(

ŠbÙåÜaZ@

منون يا من إشتراكم ربنـا لنمجـده علـى          تعالوا أيها المؤ  "جاء في السنكسار عن هذا اليوم       
خيراته حتى أوصلنا لهذا اليوم الذي هو آخر أيام السنة القبطية ونحن أصـحاء ثـابتين فـي              

فلنشكره ألنه لم يعاملنا حسب أعمالنا السيئة بل تمهل علينا وحفظنا إلى هـذا اليـوم                . اإليمان
نبكي ونندم على خطايانا ونتعهد أمامـه       بسالم منتظراً رجوعنا إليه بالتوبة ليمنحنا الغفران، فل       

نسأله أن يثبتنا على اإليمان المستقيم، ويحرسنا من مكائد الشيطان          . أن نحيا حياة طاهرة نقية    
الشرير ويهبنا سالمه الكامل وينيح نفوس أمواتنا بشفاعة السيدة البتـول وجميـع المالئكـة               

 .والقديسين ولربنا المجد لدهر الدهور آمين
ÕÜa@Þï−g‘a‡:  

اإلنجيل عن معجزة تحويل الماء إلى خمر ولفهم هذه المعجزة البد منـا أن نفهـم المعـاني                  
 .الرمزية لكل شئ

 )٨-١:٧مر(هو للتطهير، فاليهود كانوا يتطهرون بالماء = الماء
هي أقصى جهد تستطيعونه للتطهير= إمألوا األجران ماء. 

 )٤-٢:١نش(يشير الخمر للفرح = الخمر



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من السادس اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٤٠ 

والمعنـى أقصـى مـا      . ملتصق باإلنسان المخلوق في اليوم السادس     ) ٦(رقم   =ستة أجران 
لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين      "وهذا يتفق مع قول الرسول      . يستطيعه اإلنسان ليطهر نفسه   

 )٤:١٢عب" (ضد الخطية
 .ويصبح المعنى أن المطلوب أن نجاهد بقدر إمكاننا ضد الخطية والرب يمأل حياتنا فرح

a@Šíàà‘a‡ÕÜZ@

 .من يجاهد ليطهر نفسه تنفتح عيناه فيعرف الرب ويحبه= محبوب هو إسمك يا رب
 .من يردد إسم الرب طول النهار، فإسم الرب يطهره ويقدسه= فهو طول النهار تالوتي

 .الجهاد في تطبيق الوصايا يطهر ومن يتطهر يفرح= علمني وصاياك
óï“ÉÜa@Þï−gZ@

. ورئيس المجمع يغتـاظ ). إنجيل القداس(ب يفرح بالمسيح   الرب يشفي إمرأة يوم سبت والشع     
 .عموماً المعنى أن السيد المسيح أتى ليشفى وهذا يعطي الفرح للبسطاء

óï“ÉÜa@ŠíààZ@

هذه عن غيظ اليهود من المسيح، ومحـاولتهم المتكـررة أن           = إياي إنتظر الخطاة ليهلكونني   
عن طريق جنوده من األشرار يحاولون      أن إبليس   . يتصيدوا عليه خطأ، لكن هناك معنى آخر      

 .دائماً أن يوقعوا بأوالد اهللا
بل = هو الجهاد لتطبيق وصايا اهللا التي فهم المرتل قيمة تنفيذ هذه الوصايا           = لشهاداتك فهمت 

كل شئ كامل في العالم هو كامل كمال نسـبي،          = أما وصاياك فواسعة جداً   . لكل تمام منتهي  
وهـذه  . االً غير محدود وكل يوم نكتشف لها أبعاد جديدة مفرحة         أما وصايا اهللا فهي كاملة كم     

 .اآلية هنا بمناسبة ردود المسيح التي أخجلت اليهود
‹Øbi@Þï−gZ@

وكـان  . إيليا يرسل ألرملة صرفة صيدا ولم يكن في إسرائيل من هو مستحق لهذا الشـرف              
ن إسرائيل رفـض اهللا     والسبب أ . برص كثيرين في إسرائيل ولم يشفى سوى نعمان السرياني        

والمعنى أن قراءات اليوم تدعونا لبداية جديدة فهل نرفض         . لكن هؤالء الغرباء كانوا يريدونه    
 )إنجيل القداس(أو نقبل فيكون لنا الفرح 

‹Øbi@ŠíààZ@



[ã<àÚ<†Â<Äe]†Ö]<ÝçéÖ†>النسيء من السادس اليوم (لقراءات األيام القطمارس السنوي الدوار
ãe^eãe^e<†ã<àÚ<†Â<êÞ^nÖ]<ÝçéÖ^içi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<ÝçéÖ^<ÝçéÖ^

lçi<†ã<àÚ<áæ†ÃÖ]æ<ï^£]( 
 

٢٤١ 

فهل نكتشف روعتها ونطيعها فنفرح، فكلمة اهللا       = يا رب كلمتك دائمة في السموات إلى األبد       
= وإلى جيل فجيل حقـك    . تتغير، المهم أن نتغير نحن ونطيع كالم الرب       ووصاياه هي هي ال     

األرض هي ثابتـة بـأمره      فإذا كانت خليقته    . كلمة اهللا هي حق وهي ثابتة من جيل إلى جيل         

 .فلنطيع ونجاهد. فباألولى كالمه
 

ÜíjÜa: 

كونـوا  . .الكالم القبيح ال يخرج من أفواهكم     .. ال تكذبوا   .. الغضب السخط .. إطرحوا عنكم 

 .وهكذا نجاهد فنفرح.. مسبحيين.. شاكرين كونوا منذرين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح
çíÙïÜíqbÙÜa: 

إن من يرد الخاطئ عن طريق ضاللته فإنه        .. صلوا بعضكم على بعض     .. إعترفوا بخطاياكم 

 .وهكذا نجاهد فنفرح. يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة
ïØ‹ifia: 

واهللا مستعد أن يتجاوب مع كل من . ة إرسال مالك لكرنيليوس إذ رأى أمانة قلبههنا نرى قص
. عموماً التوبة هي عمل مشترك بيني وبين اهللا. يجد قلبه أميناً ويساعده في طريق الخالص

اهللا يدعو وإذا تجاوبت معه يقترب اهللا منى كثيراً ويعمل في داخلي عمل تغيير فتبدأ الحياة 
 .الجديدة


