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  طبعة ثالثة

  إعداد  
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

   والروح القدس اهللا الواحد آمنيبن اآلب واالاسمب
 

خرجت الطبعة األوىل من هذا الكتاب إىل النـور         
القت إقباالً كبرياً ونفذت بسرعة، وقد       ف ١٩٩٦سنة  

تأخرنا كثرياً يف إخراج الطبعة الثانية رغـم الطلـب          
  .املتزايد عليه

واآلن بنعمة اهللا نليب طلبات الطالبني ونطبعه للمرة        
الثانية بعد أن أضفنا إبصاليتني وذكصولوجية للسبعني       

من تأليف اإليبوديـاكون چـورچ إنـدراوس    تلميذاً  
نرجو أن . قبطية مبعهد ديدميوس للمرتلنيمدرس اللغة ال  

يكون هذا الكتاب يف طبعته اجلديدة بركة لكل مـن          
  .يقرأه

بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا القديسة العذراء       
الطاهرة مرمي والسبعني تلميذاً األطهار وصلوات أبينـا        

  .املكرم البابا األنبا شنوده الثالث
  ونعمة الرب تشملنا مجيعاً آمني

  
  أسقف ورئيس دير السريان العامر  



 }٨{

   والروح القدس اهللا الواحد آمنيبن اآلب واالاسمب
 

 الكتابات عن الـسبعني تلميـذاً       هيقليلة ونادرة   
الذين عينهم الرب يسوع املسيح وأرسلهم للخدمـة        

 اإلصحاح العاشر من بـشارة اإلجنيـل        يفكما جاء   
وبعد ذلك عني الـرب      " :قائالً جنيلياإلملعلمنا لوقا   

وأرسـلهم  ) ثىن عشر   ال خبالف ا  أي( سبعني آخرين   
أمام وجهه إىل كل مدينة وموضع حيث كان هـو           

 وقد أرسلهم للخدمة    ،) ١ :١٠لو  (  " يأيتمزمعاً أن   
بعد أن دعمهم بوصايا كثرية ومواهب متعددة إلجناح        

  .خدمتهم
ـ       اهراً كمـا   وقد جنحت إرساليتهم األوىل جناحاً ب

فرجـع   " :قـائالً خيربنا لوقا البشري وهو واحد منهم       
السبعون بفرح قائلني يارب حىت الشياطني ختضع لنا        

 فقال الرب قد رأيت الشيطان ساقطاً مثـل         .كامسب
  ). ١٨ ،١٧ :١٠لو ( " الربق من السماء 

 }٩{

ثىن عشر تلميذاً ومساهم    ا الرب يسوع املسيح     اختار
  )١٤ ،١٣ :٣مـر   ( ته   بداية خدم  يفرسالً وذلك   

 السبعني تلميذاً وأرسلهم    اختار حقل اخلدمة    اتسعوملا  
  . )١ :١٠لو (  اثنني اثننيللخدمة 

 الكتاب  يفثنا عشر والسبعون هلم معاٍن كثرية       الا
  :بعهديهاملقدس 

 ، عشر االثىنثنا عشر على عدد أسباط إسرائيل       الا @
  تفرعت من نوح بعداليتوالسبعون على عدد األمم    

  :الطوفان 
    يافث  حام  سام
٧٠  =  ١٤  +  ٢٦  +  ٣٠  

 اليهود،ثىن عشر كلهم من     الوهكذا كان الرسل ا   
أما السبعون تلميذاً فكان غالبيتهم من األمم الداخلني        

  .باملسيحإىل اإلميان 
ـ  يعقوب إسرائيل إىل مصر كان       جميء عند   @  اؤهأبن
 ومجيع نفوس بيـت     ، عشر الذين هم األسباط    ثينا



 }١٠{

 : ٤٦تـك   (   جاءت إىل مصر سبعون    اليتيعقوب  
٢٧( .  

 قصة خروج بىن إسرائيل من مصر وعبـورهم         يف @
   بريـة سـيناء    يف ارحتاهلم بداية   يفالبحر األمحر و  

 عشر عني ماء    ثنيتاجاءوا إىل إيليم وهناك وجدوا      " 
 : ١٥خـر   (  "وسبعني خنلة فرتلوا هناك عند املاء       

جنوب سيناء   يف ومازال هذا املكان معروفاً      ، )٢٧
  .ويسمى عيون موسى

 الثىن بعد خروج بىن إسرائيل من مصر بأسباطهم ا        @
 والقاضـي عشر كان موسى هو القائد واحلـاكم        

واملدبر لكل أمور الشعب الكثري العدد وملا كثرت        
 وثقلت املـسئولية  واحتياجاممشاكلهم ومطالبهم  

  على موسى شكا أمره للرب فأمره الـرب قـائالً         
 سبعني رجالً من شيوخ إسرائيل الـذين        إىلّ امجع" 

تعلم أم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل ـم إىل          

 }١١{

 فـأنزل أنـا     ، فيقفوا هناك معك   االجتماعخيمة  
 عليـك   الذيوأتكلم معك هناك وآخذ من الروح       

وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فال حتمله        
فخرج موسى وكلم الشعب بكالم     .. وحدكأنت  

رجالً مـن شـيوخ الـشعب       الرب ومجع سبعني    
 سحابة وتكلم   يف اخليمة فرتل الرب     حوايلوأوقفهم  

 عليـه وجعـل علـى       الذيمعه وأخذ من الروح     
شيوخ فلما حل علـيهم الـروح       السبعني رجالً ال  

 خدمة الشعب   يف معه   واشتركوا ) ١١عد  ( " تنبأوا
  .ورعايتهم ومساع شكاواهم وحل مشاكلهم

 سبعني عضواً من     جممع السنهدرمي اليهودى كان به     @
 وكان هو امع    ،الكهنة وشيوخ الشعب وعلمائه   

  .واملرجع األعلى للشئون الدينية عندهم



 }١٢{

 
 اإلصـحاح   يف السبعني وإرساليتهم ذكـر      اختيار @

العاشر فقط من بشارة اإلجنيل ملعلمنا لوقا البـشري         
ـ  االثىن اختيار أما   .وهو أحد السبعني   شر وورود   ع

، ولوقا ٣ ومرقس ،١٠مىت  يف فذكر   ائهمأمسبقائمة  
  .١ وأعمال الرسل ،٦

 عشر وقد ذكرهم كتاب العهد      االثىناء  مسأ نعرف   @
اجلديد كمرافقني ومالزمني للمعلم العظم يـسوع       

  .املسيح

 كما  همءاأمسأما السبعون تلميذاً فلم يذكر اإلجنيل       
 يفشـارات    عشر إمنا وردت عنهم إ     االثىن اءأمسذكر  

  :مثلمواضع متعددة من أسفار العهد اجلديد 

 }١٣{

 عند رجوع املرميات من القرب أخـربن األحـد          @
  )٩ : ٢٤لـو   ( عشر ومجيع الباقني ذا كله      

  " مجيع الباقني"والسبعون تلميذاً تشملهم عبارة 
 ظهر الرب بعد قيامته لتلميذى عمواس لوقـا         @

  .وكليوباس وكانا من السبعني تلميذاً
ملا رجع هذان التلميذان إىل أورشليم ودخـال         و @

  العلية وجدا األحد عشر جمتمعني والذين معهـم      
 وال شك أن السبعني تلميذاً أو     )٣٣ : ٢٤لو  ( 

والذين "  على األقل بعضاً منهم تشملهم عبارة     
  ."معهم 

 وملا أراد الرسل األحد عشر تعيني واحد بـدل          @
ويكون  يكون معدوداً معهم     يسخريوطإليهوذا ا 

وقـف   ) ٢٢ : ١أع  (  شاهداً معهم بقيامتـه   
 وسط التالميذ وكانوا عـدة      يفبطرس الرسول   

 ) ١٥ : ١أع  (  معاً حنو مائة وعـشرين       اءأمس
واملائة وعشرون تشمل الرسل األحـد عـشر        



 }١٤{

والسبعني تلميذاً والنـسوة تلميـذات الـرب        
  . الربحميبوخادماته وغريهم من 

 الذي يوسف   اثننيأقاموا  "  االجتماع هذا   يف و @
 وصـلوا   ،يدعى برسابا امللقب يسطس ومتياس    

وألقوا القرعة فوقعت على متياس فحسب مـع        
كان ) ٢٦ - ٢٣ : ١أع  ("األحد عشر رسوالً 

يوسف برسابا ومتياس من السبعني تلميذاً وبعد       
 عشر وظل يوسف    االثىنالقرعة صار متياس من     

  . عداد السبعنييف
لزارع أمام اجلمـوع     بعد أن ضرب الرب مثل ا      @

 وملا كان وحـده     ، بتالميذه انفردوهو يعلمهم   
 عشر عن املثل فقال     االثىنمع  الذين حوله   سأله  

هلم قد أعطى لكم أن تعرفـوا سـر ملكـوت           
فالبد أن الـذين    ) ١١ ،١٠ :٤مر(السماوات  

 عشر رسوالً كـانوا هـم       االثىنحوله خبالف   
  .السبعون تلميذاً

 }١٥{

 ١٤مت  (  اجلموع    الربكة وإشباع  معجزيت يف @
خيربنا اإلجنيل   ) ١٠- ١ : ٨ مر   ،٢١ : ١٤: 

املقدس أن الرب يسوع بارك وكسر وأعطـى        
 وال ،األرغفة للتالميذ والتالميذ أعطوا اجلمـوع    

 عشر  االثىن هنا تعىن    "التالميذ  " أعتقد أن كلمة    
فقط ألم ال يستطيعون خدمة هذه اجلمـوع        

 معهـم   الغفرية فمن احملتمل جـداً أن يكـون       
السبعون تلميذاً حىت يستطيعوا توزيع الطعام على    
هذا العدد اهلائل من الناس مث جيمعون الِكـسر         

  .والفضالت وينظفون املكان كما كان
 اذهبـا "  السيد املسيح بعد قيامته قال للمرميات   @

  "يرونين أن يذهبوا إىل اجلليل هناك       إلخويتقوال  
ميـذاً  أما األحد عشر تل   "  )  ١٠ : ٢٨مت  ( 

 إىل اجلليل إىل اجلبل حيـث أمـرهم         فانطلقوا
ولكنهم مل يـذهبوا     ) ١٦ : ٢٨مت  ( "يسوع  

 مخـسمائة أخ    حوايلوحدهم بل أخذوا معهم     



 }١٦{

ظهر دفعـة   " كما ذكر معلمنا بولس الرسول      
 : ١٥كـو   ١(" واحدة ألكثر من مخسمائة أخ      

  )١٧ : ٢٨مـت   ( وملا رأوه سجدوا لـه      ) ٦
ذين ذهبوا مع األحـد     وهؤالء اخلمسمائة أخ ال   

  .عشر رسوالً كان من ضمنهم السبعون تلميذاً
 إجنيل القديس مرقس هو أقدم األناجيل األربعة        @

  .وكاتبه القديس مرقس من السبعني
 يليه إجنيل القديس لوقا الطبيب احلبيب وهـو         @

 يفإجنيل سهل وسلس ومدقق كما قـال هـو          
و ل( " من األول بتدقيق     شيءتتبعت كل   " بدايته  

  . من السبعنياإلجنيليوالقديس لوقا  ) ٣ : ١
ثنان من  ا ، األناجيل األربعة كتبها أربعة إجنيليني     @

  .ثنان من السبعنياثنا عشر والالرسل ا
 عندما مت القبض على الرب يسوع وساقوه إىل         @

احملاكمة تركه اجلميع وهربوا ولكن تبعه شـاب       
  فأمسكه الشبان فتـرك    ،البساً إزاراً على عريه   

 }١٧{

 - ٥٠ :١٤مـر   (اإلزار وهرب منهم عريانـاً      
وهذا الشاب هو مارمرقس الرسول أحـد       ) ٥٢

  .السبعني وكاروز الديار املصرية بعد ذلك
 يفاء الكثريين من السبعني تلميـذاً       مسأ وردت   @

 رسائل الرسل وبالذات    يفسفر أعمال الرسل و   
 رسالة معلمنا بولس الرسول إىل أهل روميـة         يف

ه األوىل إىل أهل كورنثوس      ورسالت ١٦إصحاح  
  .١٦إصحاح 

 يف مـن الـسبعني تلميـذاً        ٢٧اء  مسأ وردت   @
 يفسنكسار الكنيسة القبطية األرثوذكسية تقرأ      

  .حينها

 يف أبيب بعيد الرسل وذلـك       ٥ يف الكنيسة   تعيد @
 االثىن القديس بطرس الرسول أحد      استشهادذكرى  

 ،عشر والقديس بولس الرسول ثالث عشر الرسـل  
 له وهو السادس من أبيـب       التايل اليوم   يفجد  ويو



 }١٨{

 القديس أوملباس الرسول وهو أحـد       استشهادعيد  
 ونتمىن لو الكنيسة تم ذا اليوم وتسميه        ،السبعني

 باخلـامس مـن أبيـب     اهتمتعيد السبعني كما    
 عشر رسوالً   االثىن عيد الرسل وتعىن بذلك      يتهأمسو

التبـشري   الكرازة واخلدمـة و    يفألن السبعني تعبوا    
  .ثىن عشر متاماًال كاستشهادواال

 كتابة سـري الـسبعني تلميـذاً        يفحينما فكرت   
 وسـري مقتـضبة   اءأمس جداول ا أمامي عدةوجدت  

 كبرياً وسألت   اختالفاًوكل جدول خيتلف عن اآلخر      
ـ  حمدد خبصوص    شيءالكثريين لعلى أصل إىل       ائهمأمس

  . لألسف مل أصل إىل معلومات مهمةولكنين

ـ  كتبت سري هذه القائمة من       ينمكاأ وبقدر  اءأمس
 اليتالسبعني مسترشداً بالسنكسار وبالكتب واجلداول      

 ورغم البحث والتدقيق ال     ، السبعني اءأمسوردت فيها   
 املائـة،   يفأجرؤ وأقول أن هذه القائمة صحيحة مائة        

 }١٩{

ولكنها جمرد حماولة متواضعة لعلـها تكـون بدايـة          
 التاريخ  يفومتعمقني  حملاوالت أخرى من أناس خمتصني      

 والكتاب املقدس لعمل حبـث أعمـق وأدق         الكنسي
وأمشل لسري هؤالء السبعني األبرار الذين هم أعمـدة         

 وقد سفكت الغالبيـة العظمـى       ،الكنيسة ومؤسسيها 
منهم دمها من أجل اإلميان باملسيح واخلدمة والكرازة        

 منـت   الـيت  بـذار الكنيـسة      هيفكانت دماؤهم   
  .وترعرعت

 احملبوبة راجياً أن    كنيسيت اءبنألا الكتاب   أقدم هذ 
يرافق روح اهللا القدوس كل نسخة منه لتكون سـبب         
بركة وفائدة روحية لكل من يقرأها ليتعرف على سري         
وجهادات وخدمة وكرازة أولئك السبعني تلميذاً الذين     
عينهم الرب بنفسه وعاينوا عظمته وخدمته مث أرسلهم        

زموا الشيطان عـدو     خدمتهم وه  يفللخدمة فنجحوا   
يـارب حـىت    " البشرية ورجعوا للرب فرحني قائلني      



 }٢٠{

 فرد الرب قـائالً رأيـت       كامسبالشياطني ختضع لنا    
وقد  ) ١٠لو ( "الشيطان ساقطاً مثل الربق من السماء     

 وقد أخرجوا الكـثريين مـن       ،شفوا مرضى كثريين  
ظلمات الوثنية وشرورها وقادوهم إىل اإلميان باملسيح       

ائس كثرية وكانوا سبب بركة للمسيحية      وأسسوا كن 
  .وللعامل كله

ـ بارك يارب هذا العمل ـد         القـدوس   كامس
بصلوات تالميذك السبعني األطهار وبـصلوات أبينـا       

  الثالث خليفة القديس مـار     هاملكرم البابا األنبا شنود   
 الرسول أحد السبعني وكاروز الـديار       اإلجنيليمرقس  
  .املصرية

  ،،،يسته وقديسيه آمنيوإلهلنا اد يف كن
  

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٢١{

}{ 
  .كلمة التينية معناها طارق أو مطرقة: مرقس 

  . يوحنا ومعناها اهللا حنانالعربيه امسو
 :١٢ أع   ،١٢ :١٢أع   ( يفان معاً   مس له اال  واجتمع

  . )٣٧ :١٥ أع ،٢٥

 
 بلدة القريوان إحدى   يفهودية متدينة    أسرة ي  يفنشأ  

 الـيت  وأمه تدعى مـرمي      ، ليبيا يفاخلمس مدن الغربية    
 وأبوه  ، تبعت السيد املسيح   اليتكانت إحدى املرميات    

 كما  ،) عم زوجة بطرس الرسول      ابن( أرسطوبولس  
كو (  أخت برنابا الرسول     ابنأن القديس مرقس هو     

١٠ :٤( .  
 بدء خدمـة    يف  وقد هاجر مع أسرته إىل فلسطني     

مـرقس أول كنيـسة       وكان بيت مار   ،السيد املسيح 
 وفيه  ، إليه السيد املسيح وتالميذه    يأويمسيحية كان   



 }٢٢{

 وفيـه مت حلـول الـروح     الرباينمتَّم الفصح والعشاء    
  .القدس

 
 ، اليهوديـة  يف كرز   ،جبانب كرازته للديار املصرية   

 يف و ،)١( )سـوريا    ( أنطاكيـة  يف جبل لبنـان و    يفو
 يف، أيضاً كرز     )٣( إىل أن وصل برجة مبفيلية     )٢(قربص

  .)٤(روما مع بولس الرسول
ه استشهاد وبعد   ،الغربية اخلمس مدن    يفأيضاً كرز   

إجنيل  ( دونه الذي إجنيله   بانتشار إىل العامل أمجع     امتد
  .)مرقس 

                                                
  ٣٧ : ١٥، أع ١٥ : ١٢، أع ٣٠ - ٢٧ : ١١ أع )١(
  ٣٩ : ١٥، أع ٥، ٤ : ١٣ أع )٢(
  ١٣ : ١٣ أع )٣(
  ١١ : ٤تى ٢  ،٢٤ فل )٤(

 }٢٣{

اجلالس قداسة البابا شنودة الثالث  عصر يفوحالياً  
 كرازتـه إىل مجيـع      تامتد ،مرقس  مار كرسيعلى  

  .قارات العامل ببالد املهجر
 

 يف   م ٦٨ عـام    يفمـرقس     القديس مار  استشهد
  .، ونال إكليل الشهادةاإلسكندرية

 ،اإلجنيلي ، اإلله ناظر: باآليتتلقبه كنيستنا القبطية     @ 
 صالة حتليل نـصف     يف وتذكره   ، الشهيد ،القديس
ـ  يف التـسبحة و   يف و ،الليل  ولـه  ي القـداس اإلهل

 يف السنكـسار و   يفذكصولوجيات وإبـصاليات و   
 مجيع  يف الربكة اخلتامية    يفرسامة اآلباء البطاركة و   

  .اخل... دورة الصليبيف و،الصلوات الطقسية
 تـذكار   ، برمـودة  ٣٠  :يف له الكنيـسة     تعيد @

 بابه تذكار ظهور رأسه املقدسـة       ٣٠ .هاستشهاد
صول  بؤونة تذكار و   ١٨ - ١٧ .وتكريس كنيسته 

  .رفاته من روما وتكريس الكاتدرائية باألنبا رويس



 }٢٤{

 وآباء بطاركـة    ،هامسيوجد العديد من الكنائس ب    
 وقديـسون وأنـاس     ،وآباء أساقفة وكهنة كـثريون    

  .اخل.. مرقساسمكثريون يدعون ب
 يلقب  الذيمرقس   كما يوجد قداس القديس مار    

  .بالقداس الكريلسى
 يد مـار  وسنظل مدينني بالكثري لكاروزنا الـشه     

 بالدنا املصرية ببـشارة     يف كرز   الذي اإلجنيليمرقس  
  . للسيد املسيحاليتاحلياة 

مـرقس   الكتابات كثرية عن كاروزنا العظيم مار     
  . هذا املقاميف االختصار الرسول لذلك توخينا اإلجنيلي

 اإلجنيليمرقس  بركة صلوات القديس العظيم مار
  فلتكن معنا آمني الرسول

 }٢٥{

} {   

 الـذي ويوسف  "  الوعظ   ابن معناه   آرامي اسمبرنابا  
 ي وهو الو  ، الوعظ ابن يترجم   الذي من الرسل برنابا     دعي

 اجلنس إذ كان له حقل وأتى بالدراهم ووضـعها          قربصي
  . )٣٧ - ٣٦ :٤أع (  "عند أرجل الرسل 

 نشر املسيحية وحيث الناس    يف وبدأ جياهر    ، املسيحية اعتنق @
  .كعلى ذل

 رحب ببولس الرسول    الذي فهو   ، كان كبري القلب كرمياً    @
 وعرف التالميذ عليه ملا رجـع مـن         ،بعدما قبل املسيح  

  .٢٧ :٩أع دمشق إىل أورشليم 
 اسـم  وبشرا هناك بأنطاكية أخذ بولس من طرسوس إىل       @

 أع  ،٢٦ ،٢٥ :١١أع   ذلـك    يفالسيد املسيح وجنحا    
١٥.  
رسال من الـروح القـدس      إذ أُ ) بولس وبرنابا    (  فهذان @

 ، البحر إىل قربص   يف ومن هناك سافرا     ، إىل سلوكية  احندرا



 }٢٦{

أع  جمامع اليهود   يف سالميس ناديا بكلمة اهللا      يفوملا صارا   
 املرة الثانية أخذ معه القديس مرقس       يف و ،٦ - ٤ : ١٣
  . أختهابن ٣٧ : ١٥أع 

 مت  وهناك إجنيل ينسب إليه بـاطالً   ، مل يكتب برنابا إجنيالً    @
  .تأليفه مؤخراً وهو إجنيل مزيف

 ، حنق عليه اليهود فضربوه ضرباً أليماً مث رمجوه باحلجارة         @
 وقـام   ، فنال إكليل الشهادة   ،وبعد ذلك أحرقوا جسده   

 يفالقديس مرقس الرسول بتكفني جسده بلفائف ودفنـه   
   .قربص

  . من كل عام كيهك٢١ يف له كنيستنا القبطية تعيد @
  فلتكن معنا آمنيبركة صلواته 

} {   
 بالرب  التقياالقديس لوقا هو أحد التلميذين اللذين       

 طريقهمـا   يفيسوع بعد قيامته من بني األموات ومها        
 وقد تنـاول الطعـام      ، تسمى عمواس  اليتإىل القرية   

 }٢٧{

 الـيت  أقوال الكتب املقدسة     يفمعهما وحتدث إليهما    
  .أشارت إليه وأنبأت عنه

 إىل املسيح أنه مسع بأنبـاء       اهتدائه سبب   يفيل  وق
 مجيع األمـراض    في بالد فلسطني وبأنه يش    يفظهوره  

 بادىء األمر أن ذلك وهم      يف فظن   ،بغري دواء أو عقار   
 ، فقصد إىل حيث املسيح ليتحقق اخلرب بنفسه       ،وخداع

فرأى السيد املسيح وآمن به وتتلمذ عليه وصار واحداً         
  .من السبعني تلميذاً

 وقـال  ، وثـىن أممـي ان القديس لوقا من أصل      ك
  سورية أنطاكية أنه كان من مدينة      القيصريأوسابيوس  

  .وكذلك قال القديس إيرونيموس
 ،يهـودي  ال   يوناينوأياً كان القول فهو من أصل       

 لوكـاس  فهو باليونانية    ، عن أصله  اليوناينه  امسويشهد  
 فقـد   ،لوكـانوس  الكامل   سم املختصر لال  سموهو اال 

ذه الصورة األخرية     و يف عنوان اإلجنيل الثالث     يفجد 



 }٢٨{

 وعلى توابيت مـن القـرن      ،النصوص الالتينية القدمية  
  . آرليسيفاخلامس 

 الزم لوقـا    ،وبعد صعود السيد املسيح له اـد      
 أسـفاره   يفالقديس بولس الرسول وصار مرافقاً لـه        

 فقـد   ،ورحالته كما يتضح من سفر أعمال الرسـل       
 الثانية من تـرواس إىل سـاموثراكى         رحلته يفصحبه  

 هـي  مقاطعة مكدونيـة و    يف مث إىل فيليىب     ،ونيابوليس
 ، فيليىب يف مث الزمه    . )١٧ - ١٠ : ١٦أع  (  كولونية

ولكن بعد خروج القديس بولس الرسول من فيلـيىب         
 ،بقى فيها القديس لوقا يبشر ويعلم حنو سبع سـنني          

أعمال  اإلصحاح السادس عشر من سفر       يفبدليل أنه   
الرسل كان القديس لوقا وهو كاتب هذا السفر يتكلم         

 ،بصيغة الغائب إىل أن عاد القديس بولس إىل فيلـيىب         
 رحلته الثالثة إىل أسوس     يفومن مث رافقه القديس لوقا      

 ) ١٦ - ٥ :٢٠أع (  وميتيليىن وسـاموس وميليـتس    
وكوس ورودس وباترا وصور وبتوملـايس وقيـصرية        

 مث ذهب   ، )١٨ ،١٧ ،١٥ - ١ :٢١أع  ( وأورشليم  

 }٢٩{

 وبقـى   ، )١٦ :٢٨ ،١ :٢٧أع  ( معه أيضاً إىل روما     
 كان فيها القديس بولس مـسجوناً       اليتمعه كل املدة    
  . )١١ :٤تيمو ٢ ،١٤ :٤كو (  سجنه األول

 عدة مواضع   يفولقد ذكره القديس بولس الرسول      
 ،١٨ :٨كـو   ٢) ( األخ (من رسائله فوصفه مرة بأنه      

 إحدى  يفووصفه مرة أخرى    ) ١٨ : ١٢كو  ٢ - ١٩
 ، )١٤ : ٤كـو   (  رسائله بأنه لوقا الطبيب احلبيـب     

 رسـالته   يفووصفه كذلك بأنه الرفيق الوحيد وذلك       
   "معـي لوقا وحـده    " الثانية إىل تيموثاوس حيث قال      

 رسالته إىل فليمون بأنه  يفوقال عنه    ) ١١ : ٤تيمو  ٢( 
  . )١٤فليمون ( وآخرون العاملون معه 

 ، بأنه كان طبيبـاً   اإلجنيلي القديس لوقا    اشتهروقد  
وقيل عنه أنه قبل تلمذته للمسيح كان تلميذاً ألكـرب          

 ومن املعروف أنـه مل يكـن        ، زمانه يفعلماء الطب   
 عهد الرومـان    يفيسمح ألحد أن ميارس مهنة الطب       

 على جانب كبري من الصعوبة      امتحاناتقبل أن جيتاز    
وتلميذاً للمسيح ورفيقاً    وبعد أن صار رسوالً      ،والدقة



 }٣٠{

 خدمته وأسفاره مل حيرمـه      يفللقديس بولس الرسول    
 يفالرسول بولس من لقبه كطبيب فقد ذكره صراحةً         

كو (  )لوقا الطبيب احلبيب    (  بأنه   يرسالته إىل كولوس  
 بل إننا نرى أنه البد أن يكون القـديس           ، )١٤ : ٤

الرسول  أوردها   اليتلوقا الطبيب وراء النصائح الطبية      
 ومنـها قولـه إىل القـديس        ، بعض رسائله  يفبولس  

 قليالً  اشرب بل   ،ال تكن فيما بعد شراب ماء     " تيموثاوس  
تيمـو  ١(  "من اخلمر من أجل معدتك وأسقامك الكثرية        

تيمو ١(  وقوله بأن الرياضة البدنية نافعة لقليل      ) ٢٣: ٥
 وكان هو الطبيب اخلاص للقديس بـولس        . )٨ : ٤

  .حب األمراض الكثريةالرسول صا
ومل يكن القديس لوقا طبيباً فقط بل كان مـصوراً     
أيضاً كما يقول كثري من املؤرخني املسيحيني ومنـهم         

 ولذلك فإنه يصور عادةً وإىل جانبه الثور        .نيكوفورس
ولقد ذكر   ،من جهة وأدوات التصوير من جهة أخرى      

 الفصل األول من اجلزء األول مـن        يفتاودروس القارىء   
ية أرسلت مـن    س تاريخ الكنيسة أن امللكة أفدوك     يفكتابه  

 }٣١{

 القـسطنطينية   يف م إىل بوخلرييـا      ٤٠٠أورشليم حنو سنة    
  .صورة للقديسة العذراء مرمي من عمل القديس لوقا

والقديس لوقا هو بعينه كاتب سفر أعمال الرسل        
 "العزيز ثـاؤفيلس    " وقد كتبه بعد اإلجنيل ووجهه إىل       

  .جنيل كتب إليه اإلالذي
 أسـفاره   يف القديس بولس    اإلجنيليوقد رافق لوقا    
 يف الرسوالن بطرس وبولس     استشهدورحالته إىل أن    

 وبعد  ، م ٦٧ سنة   يف عهد اإلمرباطور نريون     يفرومية  
  . روميةنواحي يفمها ظل القديس لوقا يبشر استشهاد

 دملاتية وغالية   يفويقول بعض آباء الكنيسة أنه بشر       
 فأبلغوا أمره إىل نريون إمرباطـور       ،يةوإيتالية ومكدون 

 نريون وعندما   فاستدعاهالرومان ووصفوه بأنه ساحر     
بلغه أمر اإلمرباطور سلم ما عنده من الكتب إىل رجل          

 ذه الكتب فإـا تنفعـك       احتفظ( صياد وقال له    
فلما مثُلَ أمام اإلمرباطور قال     ) وديك إىل طريق اهللا     

) ل النـاس بـسحرك ؟       إىل مىت تض  (  له هذا غاضبا  



 }٣٢{

إىن لست بساحر لكىن رسـول      ( أجاب القديس لوقا    
وعندئٍذ أمر نريون    ) احلي اهللا   ابن يسوع املسيح    سيدي

 اليت هذه اليد    اقطعوا( بأن يقطعوا ساعده األمين قائالً      
فلما قطعوا يده قال القديس وهـو       ) كان يكتب ا    

لم  تع لكي ولكن   ،حنن ال نكره موت هذا العامل     (صابر  
مث تنـاول يـده     )  يسوع املسيح  سيديأيها امللك قوة    

 فانفـصلت  مث فـصلها  ،فالتصقت مكاا  يفوألصقها  
فتعجب احلاضرون وآمن وزير امللك وزوجته ومجـع        

  .كثري فأمر امللك فقطعوا رؤوسهم مجيعاً
وأما القديس لوقا فبعد أن قطعوا رأسـه جعلـوا          

دبري من   البحر وبت  يف كيس من شعر مث ألقوه       يفجسده  
اهللا قذفت به األمواج إىل جزيرة فوجده أحد املؤمنني         

  .فأخذه وكفنه مبا يليق
 بابة مـن    ٢٢ يوم   يف له الكنيسة األرثوذكسية     تعيدو

 أكتوبر من   ١٨ يوم   يف له الكنيسة الغربية     تعيد و ،كل عام 
  .كل عام

 }٣٣{

 الثـاين ويروى التاريخ أن اإلمرباطور قسطنطينوس      
 بيثينيـة إىل    يفديس لوقا من طيبة     أمر بنقل رفات الق   

 بنيت  اليت كنيسة الرسل    يفالقسطنطينية حيث حفظت    
  .بعد ذلك مباشرة

 عـاش   اإلجنيليومن التقليد نعلم أن القديس لوقا       
  . عاما٨٤ً ابن كان استشهدبتوالً وأنه عندما 

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   
 ، متاثيـا  العـربي  سممشتق من اال   يوناين اسممتياس  

  ."عطية اهللا "  ومعناه
الزم السيد املسيح وتتلمذ له من بدء خدمته وحىت         
الصعود وهو من ضمن السبعني رسوالً وقد ولد مبدينة         

 اختـار بيت حلم باليهودية وبعد صعود السيد املسيح        
التالميذ يوستس ومتياس وألقوا قرعة ليختاروا من حيل        

مث ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة     " عد خيانته   مكان يهوذا ب  



 }٣٤{

  "على متياس فحـسب مـع األحـد عـشر رسـوالً              
  . )٣٦ - ١٥: ١أع ( 

 حلوم البشر فقبـضوا     آكلي بالد   يفذهب ليكرز   
 وأن الرب أرسل    ،عليه وقلعوا عينيه وأودعوه السجن    

ندراوس الرسول وتلميذه وملـا أرادوا القـبض        أإليه  
مـاء داخـل الـسجن       عني   فانفجرتعليهما صليا   

وفاضت املياه حىت األعناق فأتى أهل املدينة معتـرفني         
خبطاياهم وآمنوا مجيعاً بالرب يسوع وأطلقوا القديس       
متياس من السجن فرمسوا هلم أسقفاً وكهنة وأقـاموا         

  .عندهم مدة وتركوهم
بعدها ذهب القديس متياس إىل مدينة دمشق حيث        

يـه وأخـذوه     فقبضوا عل  ، السيد املسيح  اسمبشرهم ب 
ووضعوه على سرير حديد وأوقدوا النار حتتـه فلـم          

 نوراً فآمنوا مجيعهم بالسيد     يضيء وصار وجهه    ،تؤذه
 إحـدى   يف ورسم هلم كهنة وبعد ذلك تنيح        ،املسيح

مدن اليهودية ببلدة تـدعى فـاالون وفيهـا دفـن           
  . برمهات من كل عام٨ يف له كنيستنا تعيدو.جسده

  ا آمنيبركة صلواته فلتكن معن

 }٣٥{

} {   

 ،هو أحد السبعني رسوالً وكان غيوراً وحاراً بـالروح        
 خدمته مما جعل الرسـل األحـد عـشر          يفوكان متقدماً   

 وبعد أن تكلم بطرس     ،يرشحونه ليكون معهم بدالً من يهوذا     
 معنا كل الزمـان     اجتمعوا أن الرجال الذين     ينبغي" وقال  
 منذ معموديـة    ،سوع وخرج  فيه دخل إلينا الرب ي     الذي

 يصري واحد منهم شـاهداً    ، فيه ارتفع الذييوحنا إىل اليوم    
 يدعى برسابا امللقب الذي يوسف اثنني فأقاموا   ،معنا بقيامته 

يوستس ومتياس وصلوا قائلني أيها الرب العارف قلـوب         
 مث ألقـوا قرعتـهم   .اخترتهاجلميع عين أنت من هذين أياً       

  "سب مع األحد عـشر رسـوالً         فح ،فوقعت على متياس  
  . )٢٦ - ٢١ : ١أع ( 

تضاع ظل يوسف خيدم الـرب ويبـشر        اوبكل  
  .ويكرز بإجنيل امللكوت حىت متم سعيه وتنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

  



 }٣٦{

} {   

 كليوبـاتروس  اختصار يرجح أنه  يوناين اسمكليوباس  
  .أب مشهور: ومعناه 

ميذين اللذين القامها السيد املـسيح      وهو أحد التل  
 يـوم   مـساء  يفعلى الطريق بني أورشليم وعمواس      

 إليهمـا   اقتـرب وفيما مها يتكلمان ويتحاوران     " القيامة  
 ولكن أُمسكت أعينـهما    ،يسوع نفسه وكان ميشى معهما    

 تتطارحان بـه    الذي فقال هلما ما هذا الكالم       ،عن معرفته 
ه كليوباس  امس الذيدمها   فأجاب أح  ،وأنتما ماشيان عابسني  

  "اخل  . . أورشـليم  يف هل أنت متغـرب وحـدك        :وقال
 الطريق  يف وقد قيل أن رفيقه      . )٣٤ - ١٣ : ٢٤لو  ( 

  .اإلجنيليلوقا كان 
 بـالد كـثرية مث     يفخدم الرب بإخالص وبـشر      

 له كنيستنا القبطية    تعيد و . ونال إكليل الشهادة   استشهد
  . هاتور من كل عام١ يف

  اته فلتكن معنا آمنيبركة صلو

 }٣٧{

} {   

  . معناه تاج أو إكليل من الزهوريوناين اسمإسطفانوس 
 كان  ،وهو رئيس الشمامسة وأول شهداء املسيحية     

 ضمن سبعة رجال    انتخبيهودياً يتكلم اليونانية وقد     
 فاختاروا"خلدمة املوائد وتوزيع التقدمات على الفقراء       

اً من اإلميان والروح القدس وفيلبس      إسطفانوس رجالً مملوء  
  "وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرمينـاس ونيقـوالوس      

  . )٥ : ٦أع ( 
وأما إسطفانوس فإذ كان    " وكان يصنع آيات كثرية     

 يفمملوءاً إمياناً وقوة كان يصنع عجائب وآيـات عظيمـة           
   )٨ : ٦أع ( " الشعب 

وأن اليهود جاءوا به إىل جممعهم فأخذ يكلمهـم         
فلما مسعوا هذا حنقـوا وصـروا       "  الناصرييسوع  عن  

بأسنام عليه وأما هو فشخص إىل السماء وهو ممتلىء من          
الروح القدس فرأى جمد اهللا ويسوع قائماً عـن ميـني اهللا            



 }٣٨{

فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذام وهجموا عليه بنفس        
واحدة وأخرجوه خارج املدينة ورمجوه والشهود خلعـوا        

 شاب يقال له شاول فكـانوا يرمجـون         رجليثيام عند   
 روحي اقبلإسطفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع  

مث جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يارب ال تقم هلم           
  . )٦٠ - ٥٤ : ٧أع ( "هذه اخلطية وإذ قال هذا رقد 

ه استـشهاد أما نقل جسده فإنه بعد أن مضى على    
قسطنطني البار فقد    وقد ملَك اإلمرباطور     ،ثالمثائة عام 

ه لوكيانوس بكفر غماالئيـل قـرب       امسظهر لرجل   
أورشليم وأعلمه مبكانه فذهب إىل أسقف أورشـليم        

 معه أسـقفني آخـرين      اصطحبوأعلمه بذلك وأنه    
 منه روائح   انبعثتومضوا وأخذوا تابوت القديس وقد      

 يفطيبة ومسعت أصوات املالئكة تسبح قائلة اـد هللا          
ه اإلسكندروس من   امس وأن رجالً    ،ثرية مراراً ك  األعايل

  . أورشليميفالقسطنطينية بىن له بيعة 
وبعد مخس سنوات تنيح اإلسـكندروس فدفنتـه        

 امـرأة زوجته جبوار القديس، وبعد مثانية أعوام ذهبت       
 }٣٩{

اإلسكندروس إىل القسطنطينية ومحلت تابوت القديس      
 إذ كانت تريـد أن تأخـذ تـابوت          ،دون أن تدرى  

  .زوجها
 مـن  -سط البحر مسعت أصوات مالئكـة        و يفو

  . فأدركت أن ذلك بتدبري من اهللا-التابوت 
وملا وصلت أعلمت األب البطريرك والكهنة فخرج    
مع مجوع الشعب ومحلوه على الدواب وسـاروا إىل         

 وملـا   ،موضع يسمى قسطنطينوس فوقفت الـدواب     
 ها هنا جيب أن     - مثل محارة بلعام     -ضربوها نطقت   

 ذلـك  يف وأمر امللك أن تبىن له كنيسة       يوضع القديس 
  .املكان وجمدوا اهللا

 يفه و ستشهاد أول طوبة تذكاراً ال    يف له كنيستنا    تعيدو
  . توت تذكاراً لنقل جسده١٥

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
  
  



 }٤٠{

} {   

 وهو  ،)عاشق اخليل   (  معناه خيال    يوناين اسمفيلبس  
  . )٥ : ٦أع (  كنيسة أورشليم يف السبعة أحد الشمامسة

 فاحنـدر "  ، السامرة يفكرز ببشارة اإلجنيل بنجاح     
وكـان   ،فيلبس إىل مدينة السامرة وكان يكرز هلم باملسيح    

 اسـتماعهم اجلموع يصغون إىل ما يقوله فيلـبس عنـد          
 تلـك   يففكان فرح عظيم    . . صنعها اليتونظرهم اآليات   

 وسيمون الساحر آمن    ، )٨ ،٦ ،٥ : ٨أع   ( "املدينة  
ملا صدقوا فيلبس وهو يبـشر بـاألمور        "  وتبعه   واعتمد

 رجاالً  اعتمدوا يسوع املسيح    اسماملختصة مبلكوت اهللا وب   
 كان يـالزم    اعتمد وملا   ،ونساًء وسيمون أيضاً نفسه آمن    

   "انـدهش فيلبس وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجـرى     
  . )١٣ ،١٢ : ٨أع ( 

 الطريق املنحدرة من    يفلقدس  سار بإرشاد الروح ا   
 فبـشره   احلبـشي  باخلصي والتقىأورشليم حنو غزة    

 }٤١{

مث بشر أهل أشـدود      ) ٣٩ - ٢٦ : ٨أع  ( وعمده  
  . ااستقرومنها إىل قيصرية حيث 

 طريقه إىل روما    يفوأن بولس الرسول عندما كان      
  .نزل عليه ضيفاً

 ، بالد آسيا  يفوقيل أنه طاف يكرز بالبشارة احمليية       
 .ن له أربع بنات عذارى كن يتنبأن ويبشرن معه         وكا

وبعد أن رد كثريين من اليهود والسامريني إىل اإلميان         
  .باملسيح تنيح بسالم

  . بابه من كل عام١٤ يف له كنيستنا تعيد
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

 .لني جوقة املـرت   يف معناه قائد    يوناين اسمبروخوروس  
  . )٦أع ( وهو أحد الشمامسة السبعة 

، إذ طـاف معـه     اإلجنيليكان مع القديس يوحنا     
 وأن يوحنا وضع عليه اليد وأقامه أسـقفاً         ،مدناً كثرية 



 }٤٢{

 فبشر فيهـا بالـسيد      ،على نيقوميدية من بالد بيثينية    
 وعمـدهم وعلمهـم     ،املسيح ورد كثريين إىل اإلميان    

  .حفظ الوصايا
 ورسـم هلـم مشامـسة       ،سةوبعد أن بىن هلم كني    

وقسوساً ذهب إىل البالد ااورة وبـشرها وعمـد         
  . أيضاً علم وعمد كثريين من اليهود،كثريين من أهلها

ضطهادات وضيقات كثرية بـسبب     ا احتملوقد  
 وأخرياً تنيح بشيخوخة صاحلة     ،تبشريه بالسيد املسيح  

  .األبديونال النعيم 
  . عام طوبة من كل٢٠ يف له كنيستنا تعيدو

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   
وهو أحد الـسبعني     ، معناه منصور  يوناين اسمنيكانور  

 اختـارهم  واحداً من الشمامسة السبعة الذين     اختريتلميذاً مث   
 الرسل لرعاية األرامل اليونانيات بناًء على طلب بعض املؤمنني

  . )٥ :٦أع ( 
 }٤٣{

  .يه تنيح بسالموبعد أن أكمل سع
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 وهو أحد الشمامـسة     ، معناه مكرم  يوناين اسمتيمون  
  . )٦ : ٥أع (  السبعة

نال هذا القديس موهبة إخراج الشياطني وبعد أن        
 اخلدمة الشماسية مدة أقاموه أسقفاً على مدينة        يفأقام  

البلقان، وبشر فيها بالـسيد     بصرة الغربية من أعمال     
  .املسيح وعمد كثريين من اليونانيني واليهود

 وعذبه بعذابات كـثرية مث  الوايلوأخرياً قبض عليه    
أحرقه بالنار فلم متسه بسوء فعلقوه علـى الـصليب          

  .كسيده وأسلم الروح ونال إكليل الشهادة
  . بابه من كل عام٢٦ يوم يف له كنيستنا تعيدو

  فلتكن معنا آمنيبركة صلواته 



 }٤٤{

} {  
 وهو أحد الشمامسة    ، معناه ثابت  يوناين اسمبرميناس  

  . )٦ : ٥أع (  السبعة
وكان من السبعني تلميذاً وكان يقـوم بتوزيـع         

 . أورشـليم  يفاحلسنات على فقراء الكنيسة واألرامل      
  .وملا أكمل سعيه احلسن تنيح بسالم
  عنا آمنيبركة صلواته فلتكن م

} {   

 وهو  ، معناه املنتصر على الشعب    يوناين اسمنيقوالس  
 اختـارهم الـذين    ) ٥ : ٦أع  ( أحد الشمامسة السبعة    

 وهو مـن    ،الرسل لإلشراف على اخلدمة اليومية لألرامل     
  . دخيالً أنطاكياًميس لذلك أنطاكية

 ،ه بدعة النيقـوالويني   امس بدعة مسيت ب   اعتنقوقد  
 عشر  االثىنوكما كان يهوذا اإلسخريوطى واحداً من       

 هكذا كان نيقوالوس من مجلـة       ،وخان سيده وهلك  

 }٤٥{

 ولكنـه تـصلف   ،السبعني وأحد الشمامسة الـسبعة  
تـيح   ت اليت تشبه بدعة بلعام     هي هذه البدعة و   واعتنق

 وقد كـرر    ،للناس أن يأكلوا مما ذبح لألوثان ويزنوا      
رؤ (  أبغضه   الذيالويني  الرب مرتني عبارة تعليم النيقو    

١٥ ،٦ : ٢( .  

} {   

 عمـد   الـذي هو   ، معناه يهوه حتنن   عربي اسمحنانيا  
 فقال  ،ه حنانيا امس دمشق تلميذ    يفوكان  " ) بولس  (  شاول

 فقال له   ،ها أنذا يارب  : يا حنانيا فقال    :  رؤيا   يفله الرب   
 ،تقيم يقال لـه املـس     الذي إىل الزقاق    اذهبقم  : الرب  

 ألنـه   ،ه شاول امس بيت يهوذا رجالً طرسوسياً      يفوأطلب  
ه حنانيـا داخـالً   امس رؤيا رجالً  يف وقد رأى    ،هوذا يصلى 

فمضى حنانيا ودخل البيت    . . يبصر لكيوواضعاً يده عليه    
 الرب  أرسلينأيها األخ شاول قد     : ووضع عليه يديه وقال     

 لكـي  جئت فيـه     الذي الطريق   يف ظهر لك    الذييسوع  
 فللوقت وقع من عينيـه      ،بصر ومتتلىء من الروح القدس    ت



 }٤٦{

 ، )٩أع  (  "واعتمد احلال وقام يف كأنه قشور فأبصر   شيء
  .وقد كان حنانيا وقتئذ أسقفاً لدمشق

 هذا القـديس آيـات      يديوقد أجرى اهللا على     
 أخرياً  ،عظيمة وآمن ببشارته كثريون من اليهود واألمم      

 العذاب مث أخرجه     وعذبه بكل أنواع   الوايلقبض عليه   
 وهكذا أسلم الروح ونال     ، وأمر برمجه  ،خارج املدينة 
  .إكليل الشهادة

  .عام بؤونة من كل ٢٧ يف له كنيستنا تعيدو
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

 . ومعناه من يعينه اهللا    ، خمتصر أليعازر  عربي اسملعازر  
ن يسكن مع أختيه مـرمي       وكا ،وهو من بيت عنيا بأورشليم    

 وذات  ، وكثرياً ما كان السيد املسيح يرتاح عنـدهم        ،ومرثا
 ،أنت تمني وتضطربني ألجل أمور كـثرية      " مرة قال ملرثا    

 مرمي النصيب الـصاحل     فاختارت ،ولكن احلاجة إىل واحد   

 }٤٧{

 الـيت ومرمي هذه   ) ٤٢ - ٤١ :١٠("  لن يرتع منها     الذي
  . )٢ :١١يو ( هادهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعر

وملا مرض لعازر شكت أختاه إىل السيد املـسيح         
وملـا أتـى    . . حتبه مريض  الذيقائلتني يا سيد هوذا     

. . القـرب  يفيسوع وجد أنه مات وصار له أربعة أيام         
وملا جاء إىل القرب وكان مغارة قد وضع عليها حجـر           

:  قالت له مرثا أخت امليت     ، احلجر ارفعوا :يسوعقال  
 أمل :يـسوع  قال هلا ،أننت ألن له أربعة أيام    يا سيد قد    

ورفع . . فرفعوا احلجر  ،أقل لك إن آمنت ترين جمد اهللا      
مث صرخ بصوت عظيم لعازر     . .يسوع عينيه إىل فوق   

 فخرج امليت ويداه ورجاله مربوطـات       ،هلم خارجاً 
 فقال هلم يسوع حلوه     ،بأقمطة ووجهه ملفوف مبنديل   

ه اآليـة آمـن     وبسبب هذ  ) ١١يو  (  .ودعوه يذهب 
 الـذي  وقبل الفصح بستة أيام حضر العشاء        .كثريون

 وفيه دهنت مـرمي     ،أقامه مسعان األبرص للسيد املسيح    
 يو  ،١٤ مر   ،٢٦مىت  (  املسيح بطيب كثري الثمن      قدمي



 }٤٨{

١٢ (  يم أسقفاً على جزيرة قربص ورعى شعبه       وقد س
  .أحسن رعاية

ل هذا   مث يف له الكنيسة    تعيد و ، برمهات ١٧ يفوتنيح  
  .اليوم من كل عام

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

 وهو أحد   ، معناه قاهر الرجال   يوناين اسمأندرونيكوس  
 وذهب مع بولس    ،أقرباء بولس الرسول وكان معه بالسجن     

سـلموا  "  رسالته إىل رومية     يفالرسول إىل روما وقد ذكره      
 اللـذين   معيسورين   املأ نسييبعلى أندرونيكوس ويونياس    

رو (  " قبلي املسيح   يفمها مشهوران بني الرسل وقد كانا       
٧ : ١٦( .  

 جهات كثرية صـحبه فيهـا       يفبشر مبلكوت اهللا    
 كما صنع   ،.. ورد كثريين إىل اإلميان    ،يونياس الرسول 

 األصـنام إىل  بـرايب  آيات كثرية وحوال بعض     االثنان

 }٤٩{

مـرض   ، وقيل أنه صار أسقفاً على بنوتياس      ،كنائس
  .قليالً مث تنيح بسالم وكفنه ودفنه يونياس الرسول

  . بشنس من كل عام٢٢ يف له كنيستنا تعيدو
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   
 يفولـد    ، رمبا خمتصر يونيـانوس    التيين اسميونياس  

 وهو نـسيب  ، بيت جربيل من سبط يهوذايفاليهودية  
رو (  املسيح قبل بولس      آمن بالسيد  .بولس املأسور معه  

 وحتمـل  ، قبل الروح القدس مع التالميـذ  ، )٧ : ١٦
  .املسيحيشدائد كثرية أثناء كرازته باإلميان 

 ، كرازته بـامللكوت يفرافق أندرونيكوس الرسول   
 صلى  ،وبعد أن تنيح رفيقه أندرونيكوس وكفنه ودفنه      

  .التايل اليوم يف فتنيح ،إىل الرب أن ال يفارقه
  . بشنس من كل عام٢٣ يفه كنيستنا  لتعيدو

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني



 }٥٠{

} {   

كـان   ،أرستوبولس كلمة يونانية معناها خري مبـشر      
 يف وبـولس الرسـول      ، رومية يفأرستوبولس يعيش وخيدم    

  :قـائالً رسالته إىل رومية يرسل حتياته إىل أهل أرستوبولس         
 : ١٦رو   ( "وبولس  سلموا على الذين هم من أهل أرست      " 
١٠( .  

 وصار  ،وقد رأى البعض أنه حفيد هريودس الكبري      
 اآلن  هيو) إحدى مدن أسبانيا    ( أسقفاً على بريطونيا    

 ،املـسيحي  إذ بشر أهلها وعلمهم اإلميان       ،موندونيدو
 وقد نالته إهانات عظيمة وأتعاب      .وصنع آيات كثرية  

 فنال   رمجوه باحلجارة  ، وملا أكمل سعيه الصاحل    ،كثرية
  .إكليل الشهادة

  . برمهات من كل عام١٩ يف له كنيستنا تعيدو
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٥١{

} {   

وبـولس   ،)عجوز  ( سن   معناه م  التيين اسمفريسكا  
سلم علـى فريـسكا     " الرسول يقول لتيموثاوس الرسول     

  . )١٩ : ٤تى ٢( " وأكيال وبيت أنيسيفورس 
 وكان من ،وين يهوديني من سبط بنيامني    ولد من أب  

الذين تبعوا السيد املسيح ومسعوا تعاليمه وشاهدوا آياته       
 ابن وكان حاضراً وقت إقامة السيد املسيح        ،ومعجزاته

 بعدها تبع الرب يسوع تاركـاً     ،أرملة نايني من املوت   
 فتعمد وصار أحد السبعني رسـوالً    ،اليهوديالناموس  

  .حلول الروح املعزىوكان مع التالميذ وقت 
 مث أقاموه أسقفاً على     ، بالد كثرية  يفبشر باإلجنيل   

 وبعـد أن  ، فداوم على تعليمهم مث عمدهم  ،خورانياس
أكمل سعيه احلسن تنيح بسالم وله من العمر سـبعني          

  . املسيحيةيف عاماً ٤١عاماً قضى منها 
  . برمهات من كل عام٢٥ يف له كنيستنا تعيدو

  كن معنا آمنيبركة صلواته فلت



 }٥٢{

}  {   

 جممـع   انعقـد  وملا   ، أورشليم يفكان خيدم مع الرسل     
 ميالدية بشأن الداخلني إىل اإلميان من األمم ٥٠أورشليم سنة 

حينئذ رأى الرسل واملشايخ مع     "  امع قراراته اهلامة     واختذ
 فريسـلومها إىل    ،كل الكنيسة أن خيتاروا رجلـني منـهم       

 مع بولس وبرنابا ومها يهوذا امللقب برسابا وسيال         يةأنطاك
الرسل :  وكتبوا بأيديهم هكذا     إلخوة ا يفرجلني متقدمني   

 الذين من األمم خوةإل يهدون سالماً إىل ا  إلخوةواملشايخ وا 
 إذ قـد مسعنـا أن أناسـاً         ، وسورية وكيليكية  أنطاكية يف

 مقلـبني أنفـسكم     ،خارجني من عندنا أزعجوكم بأقوال    
 ، الذين مل نأمرهم حنن    ،ائلني أن ختتتنوا وحتفظوا الناموس    وق

رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن خنتار رجلني ونرسـلهما          
 رجلني قد بذال نفـسيهما      ،إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس    

 فقد أرسلنا يهوذا وسـيال      ، ربنا يسوع املسيح   اسمألجل  
وح  ألنه قد رأى الـر     .ومها خيربانكم بنفس األمور شفاهاً    

 أن ال نضع عليكم ثقالً أكثر غري هذه         ،القدس وحنن 
األشياء الواجبة أن متتنعوا عما ذبح لألصنام وعـن         

 }٥٣{

 إن حفظتم أنفسكم منـها     اليتالدم واملخنوق والزنا    
 ، فهؤالء ملـا أُطلقـوا     .فنعما تفعلون كونوا معافني   

 ، ومجعوا اجلمهور ودفعوا الرسالة    نطاكيةأجاءوا إىل   
 ويهوذا وسيال إذ    .ا لسبب التعزية  فلما قرأوها فرحو  

 بكـالم كـثري     إلخوة وعظا ا  )١(نبيني   كانا مها أيضاً  
 وبعدما صرفا زماناً أُطلقا بـسالم مـن         .وشدداهم

 ولكـن سـيال رأى أن يلبـث         ، إىل الرسل  إلخوةا
  . )٣٤ - ٢٢ : ١٥أع ( "هناك

 ،فرجع يهوذا امللقب برسابا وحده إىل أورشـليم       
اً مفصالً عن مهمته هو وسيال      وقدم لآلباء الرسل تقرير   

 وأخـربهم   أنطاكية يفوطمأم على الكنيسة احلديثة     
  .أنطاكية اخلدمة بيفبرغبة سيال 

                                                
 يف املسيحية يطلق على الواعظ املقتدر يف تفسري         نيب لقب   )١(

غوامض النبوات، واملتعمق يف دراسة الكتـاب املقـدس         
  .وتفسريه وشرحه



 }٥٤{

 أورشليم قريباً من الرسل حمبوباً      يفبعد ذلك مكث    
  . خيدم حسبما يوجهونه،لديهم

وملا أكمل سعيه احلسن وخدمته الكـارزة تنـيح         
  .بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 وهو نفسه سـيال     ، معناه املسئول  التيين اسمسلوانس  
  . من سفر أعمال الرسل١٥ إصحاح يفاملذكور 

 فيه الرسل   اختذ الذيفبعد جممع أورشليم املشهور     
قراراً بشأن األمم الداخلني إىل اإلميان أالّ يثقل عليهم         

 بل يكفيهم أن ميتنعوا عن جناسـات        ،بناموس موسى 
  . )٢٠ : ١٥أع (  والزنا واملخنوق والدماألصنام 

مع كـل   ) الكهنة  ( حينئذ رأى الرسل واملشايخ     
 أنطاكيةالكنيسة أن خيتاروا رجلني منهم فريسلومها إىل        

  مع بولس وبرنابا ومها يهوذا امللقب برسـابا وسـيال         

 }٥٥{

 وقـد بـذال     إلخوة ا يفرجلني متقدمني   ) سلوانس  ( 
 وسـلمهما   ، ربنا يسوع املـسيح    اسمأنفسهما ألجل   

  أنطاكيـة  كنيـسة    يفالرسل قرارات امع ليقرأوها     
 ومجعوا اجلمهـور    أنطاكية جاءوا إىل    ،فهؤالء ملا أُطلقوا  " 

 ويهوذا  . فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية     ،ودفعوا الرسالة 
 بكـالم كـثري   إلخوةوسيال إذ كانا مها أيضاً نبيني وعظا ا      

 إىل  إلخوةالم من ا   وبعدما صرفا زماناً أُطلقا بس     .وشدداهم
 ٢٦ :١٥أع  ( "  ولكن سيال رأى أن يلبث هناك      ،الرسل

- ٣٤( .  
 رحلتـه   يفوبعد ذلك أخذه بولس الرسول معـه        

 البحر يف أخذ مرقس وسافر  الذيالثانية بدالً من برنابا     
 سيال وخرج مستودعاً مـن     فاختارأما بولس   " إىل قربص   

  . )٤٠ : ١٥أع  ( " إىل نعمة اهللا إلخوةا
وأخرجهمـا اهللا    ) ١٦أع  (  فيليىب   يفجن معه   وس
  .واعتمدوا وآمن سجان فيليىب وكل أهل بيته ،مبعجزة



 }٥٦{

ويبدو أنه خدم أيضاً مع بطرس الرسـول بعـض          
 يفالوقت وجعله يكتب له الرسـالة األوىل فيقـول          

بط ١( " كتبت إليكم بيد سلوانس األخ األمني       " آخرها  
١٢ : ٥( .  

تأسـيس وخدمـة     يف مع بولس الرسول     اشترك
 مقدمة الرسالتني   يف لذلك يذكره    ،كنيسة تسالونيكى 

بـولس وسـلوانس    " إىل تسالونيكى بنفس العبـارة      
 اهللا اآلب والـرب  يفوتيموثاوس إىل كنيسة التسالونيكيني    

  . )١ : ١تس ١ ( "يسوع املسيح 
 وخدم شعبها بكل    ،مث صار أسقفاً على تسالونيكى    
 األبـدي ى إىل بيته    أمانة وملا كملت أيام خدمته مض     

  .وتنيح بسالم
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٥٧{

} {  
وبولس الرسول يهدى له الـسالم       ،يوناين اسمأوملباس  

   )١٥ : ١٦ (  رسالته إىل أهل روميةيف
خدم التالميذ وبشر كثريين ببشارة اإلجنيل ومحـل    

  .رسائل الرسولني بطرس وبولس
ده وآالمه وكان معه    شدائ يفشارك القديس بطرس    

 أنزله من على الـصليب وكفنـه   الذي رومية وهو  يف
ونقل جسده إىل بيت أحد املؤمنني فسعى به الـبعض          
لدى نريون امللك أنه من تالميـذ بطـرس الرسـول           

 بإميانه بالـسيد    فاعترف وسأله عن ذلك     فاستحضره
املسيح وبأنه اإلله احلق فعذبه وسأله عن أيـة ميتـة           

لقديس أوملباس أنه ال يريد سـوى أن       يريدها فأجاب ا  
ميوت من أجل السيد املسيح فأمر بتعذيبـه وصـلبه          
منكس الرأس مثل معلمه بطرس فنال إكليل الـشهادة         

  م ٦٧ روما سنة يف



 }٥٨{

ويـرى   أبيب من كل عـام       ٦ يف له كنيستنا    تعيدو
 أبيب مـن    ٦ يفالبعض أن يكون عيد السبعني تلميذاً       

 ٥ يف يقـع    الـذي رسل   يوم عيد ال   ثاين أيكل عام   
  .أبيب

  بركة صلوام فلتكن معنا آمني

} {   

 أخـت   ابـن  جزيرة كريت وهو     يفولد هذا القديس    
 ، درس اليونانية وآداا وكان وديعاً شفوقاً كثري الرمحة،واليها
 أخبار ربنا يسوع املسيح ووصلت إىل كريـت         انتشرتوملا  
 تيطس إىل أورشـليم ليأتيـه    أختهابن ا وأرسل   الوايل اهتم

 كان  اليت وهناك رأى تيطس الرب يسوع واآليات        ،باحلقيقة
 وملـا  ، يقوهلا فآمن به وتبعه  اليتيعملها ومسع التعاليم السامية     

 الرب السبعني تلميذاً كان تيطس من ضمنهم وبعـد          اختار
صعود الرب يسوع إىل السماء نال تيطس نعمة الروح القدس 

 بعد ذلك صحب القديس بولس      ،اخلمسني يوم   يفمع الرسل   
 رحالته التبشريية وكان رفيقاً نافعاً لبولس الرسول      يفالرسول  

 }٥٩{

أما من جهة تيطس فهو شريك ىل       "  خدمته وقد قال عنه      يف
 مث أقامه أسـقفاً     . )٢٣ : ٨كو  ٢(  " ألجلكم   معيوعامل  

 مث ،على كريت مسقط رأسه ليخدم فيها ويؤسس كنيـستها     
من بولس عبد اهللا ورسول يسوع      " مطلعها  أرسل له رسالة    

 " الصريح حسب اإلميان املشترك      بنإىل تيطس اال  . .املسيح
 كـل   يف كلفه فيها أن يقيم قـسوساً        ، )٤ - ١ : ١تى  ( 

 مث بني له شروط اخلـادم       ، نواحى كريت  يفكنيسة يؤسسها   
 مث نصحه أن يعلم الشعب التعليم الصحيح وأن يبتعد          ،الناجح

  . يهتم بكل فئات الشعبعن البدع وأن
وملا أكمل سعيه الصاحل وخدم خدمة أمينة مثمرة تنيح         

  . من الشهر الصغري٢ يف له الكنيسة القبطية تعيدبسالم و
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

 وهـو   ، معناها احملبوب  يوناينكلمة أغابوس من أصل     
  .لرسل األول عصر ايف أورشليم يف كان مسيحي نيب



 }٦٠{

 العـامل   يف وتنبأ حبدوث جوع     أنطاكيةذهب إىل   
 تلك األيام يفو"  . أيام كلوديوس قيصريفكله ومت ذلك  

ه امس وقام واحد منهم     أنطاكية أنبياء من أورشليم إىل      احندر
أغابوس وأشار بالروح أن جوعاً عظيماً كان عتيد أن يصري          

 كلوديوس قيصر  أيام يف صار أيضاً    الذي ، مجيع املسكونة  يف
  . )٢٨ - ٢٧ : ١١أع ( " 

 رحلته األخرية يف قيصرية يفوعاصر بولس الرسول    
أع ..إىل أورشليم وتنبأ مبا سيقاسيه بولس من اليهـود        

١١ - ١٠ : ٢١.  
كرز مع الرسل ورد كثريين من اليهود وضـربوه         
وجروه إىل خارج املدينة ورمجوه باحلجارة وهكذا مت        

 أمشري وأيضاً بتـذكار     ٤ يفنيستنا   له ك  تعيد و هاستشهاد
  . برمودة من كل عام١٥ يفتكريس كنيسته 

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٦١{

} {   

  .فورس كلمة التينية معناها قوة
 وبعـد   ،خدم السيد املسيح مدة ثالث سـنوات      

 . من نعمة الروح القـدس وامتألصعوده خدم التالميذ    
ئله إىل بـالد    أيضاً خدم بولس الرسول ومحل رسـا      

 وعلم الكثريين من اليهود واألمـم وعمـدهم         ،كثرية
وجال شرق البالد وغرا ونالته شدائد كثرية مث تنيح         

  .بسالم
  . بشنس من كل عام٣٠ يف له كنيستنا تعيدو

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

  .كاربوس كلمة يونانية معناها مثرة
 الـسيد املـسيح     تارهماخهو أحد السبعني الذين     

 وبعـد أن    ، بالد اليهودية  يفللخدمة والكرازة فخدم    
حضر القديس بولس الرسول جممع أورشليم صـحبه        



 }٦٢{

 م  ٥١ رحلته التبشريية الثانية سنة      يفالقديس كاربوس   
 تـرواس رمسـه     يفوملا أسس القديس بولس الكنيسة      

أسقفاً عليها وكان يزوره كثرياً ويقضى عنده بعـض         
 ترك عنده بعض أمتعته وملا مت القبض عليه          وقد .الوقت

"  أرسل إىل تلميذه تيموثاوس ليحضر له هذه األمتعـة       
 أحضره مـىت    ، ترواس عند كاربوس   يف تركته   الذيالرداء  

  .)١٣ :٤تى ٢(" جئت والكتب أيضاً وال سيما الرقوق 
 التبـشريي وملا أكمل القديس كـاربوس عملـه        

حسن رعاية تنيح   وخدمته األمينة ورعى رعية املسيح أ     
  . أول برمودةيف له الكنيسة تعيدوبسالم 

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
}  {   

 أبفرودتس معنـاه    سم لال اختصاراً يوناين اسمأبفراس  
 أبفرودتس هو شخص آخر من كنيـسة   اسمو ،حسن املنظر 

  .يبفيلي

 }٦٣{

 كنـائس  يفوالقديس أبفراس كان خادماً غيـوراً      
 بل وكان العامـل     ،ية وهريابوليس كولوسى والودك 

 محـل  الذي بل هو ، تأسيس هذه الكنائس  يفالرئيسى  
 السجن أخباراً طيبة عن كنيسة كولوسى       يفإىل بولس   

يـسلم  "  :قـائالً ويلقبه بولس الرسول باخلادم األمني      
 هو منكم عبد للمسيح جماهد كـل        الذيعليكم أبفراس   

 كل  يفممتلئني   تثبتوا كاملني و   لكيحني ألجلكم بالصلوات    
 فإىن أشهد فيه أن له غرية كثرية ألجلكم وألجل .مشيئة اهللا

 ١٢ : ٤كو  (  " هريابوليس   يف الودكية والذين    يفالذين  
- ١٣( .  

خدم مع بولس الرسول وسجن معه مث نال إكليل         
  .الشهادة

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني



 }٦٤{

}  {   

  . معناه احلسن املنظريوناين اسم
 إىل  إلخـوة  كنيسة فيليىب ليحمل عطايـا ا      انتدبته

 ، روميـة  يفبولس الرسول حينما كان بولس مأسوراً       
وبعد وصوله أصيب مبرض خطري وعنـدما وصـلت         
أخبار ذلك إىل فيليىب أحدثت هلم قلقاً لذلك عنـدما          

 صحته أرسله بولس إىل فيليىب حمل خدمته مـرة        استرد
  .ثانية حيمل رسالة منه إىل املؤمنني هناك

ولكن حيث من الالزم أن أرسل إليكم أبفـرودتس         " 
 حلاجيت ورسولكم واخلادم    معي واملتجند   معي والعامل   أخي

إذ كان مشتاقاً إىل مجيعكم ومغموماً ألنكم مسعتم أنه كان          
   )٣٠ - ٢٥ : ٢ يف(  .".مريضاً

وبعد أن خدم كثرياً مع بولس الرسول نال إكليل         
  .الشهادة

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٦٥{

}  {   

 آمـن   ،مناسون من قربص وكان يـسكن أورشـليم       
 الرب يسوع ضمن الـسبعني وأضـاف        واختارهباملسيحية  

  .القديس بولس عنده
وجاء أيضاً معنا من قيصرية أناس من التالميذ ذاهبني         " 

 " تلميذ قدمي لنرتل عنده      قربصيبنا إىل مناسون وهو رجل      
  )١٦ : ٢١أع (

  . ااستشهد قربص مسقط رأسه ويفخدم 
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 ، وهو أحد السبعني   . معناه متسع  التيين اسمأمبلياس  
 رومية وهو ضمن الذين أرسل هلم القـديس         يفخدم  

 يف حبـييب  سلموا على أمبليـاس      " بولس الرسول حتياته  
   ) ٩ : ١٦رو ( " الرب 



 }٦٦{

وقد صار أسقفاً على أوديسا بروسيا وقد وجـد         
ه منقوشاً على مقربة قدمية بروما ترجـع إىل ايـة     امس

 هذه املقربة بعد أن سـفك       يف وقد دفن    ،القرن األول 
  .دمه شهادة للمسيح

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

  . معناه ظريف أو مؤدبالتيين اسمبانوس أور
 عملـه   يفمن السبعني تلميذاً عاون بولس الرسول       

  . مث ذهب إىل رومايالتبشري
سلموا "  روما   يفوبولس الرسول يرسل سالمه إليه      

  .)٩ :١٦رو (." . املسيحيفعلى أوربانوس العامل معنا 
 وكان أميناً علـى     ،وقد صار أسقفاً على مقدونية    

 سبيلهما ونـال    يف استشهدعلى اخلدمة حىت    اإلميان و 
  .إكليل الشهادة واألمانة

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٦٧{

} {   

قد أضاف   ، معناه مستمع  عرباين اسم) الدباغ  ( مسعان  
 يافـا عنـد     يفومكث أياماً كثرية    "  يافا   يفبطرس الرسول   

 ،د البحر  وكان بيته عن   . )٤٢ : ٩أع  ( " مسعان رجل دباغ    
  .بسبب ناموس الطهارة عند اليهود أو ألسباب صحية

 الوايلوقتله  ) القسطنطينية  (  مدينة بيزنطية    يفكرز  
  .فنال إكليل الشهادة

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

  . معناه سنبلة قمحيوناين اسمإستاخيس 
 أرسـل إليـه     ، روما يفمن السبعني تلميذاً وخدم     

حتياته فقد كان مـن أحبـاء        ولس الرسول القديس ب 
 يفسلموا على أوربانوس العامل معنـا       " القديس بولس   

  . )٩ :١٦رو (   "حبييباملسيح وعلى إستاخيس 



 }٦٨{

  . املسيح ونال إكليل الشهادةاسمكرز وبشر ب
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

 أرسل إليه القـديس    ، رومية يف خدم   ،أبلس من السبعني  
 املسيح يف املزكي رسالته إىل رومية بل ويصفه     حتياته يف ولس  ب

  . )١٠ :١٦رو ( "  املسيح يف املزكيسلموا على أبلس " 
 وملا أكمل جهاده    ،وقد صار أسقفاً على هرياكليا    

  .احلسن تنيح بسالم
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 ، السبعني وكان من  ، معناه املمدوح  يوناين اسمأبينتوس  
 روما وهو من الذين أرسل إليهم القـديس بـولس           يفخدم  
 حبـييب سلموا على أبينتـوس  "  رسالته إىل رومية    يفحتياته  
  . )٥ :١٦رو ( "  هو باكورة أخائية للمسيحالذي

 }٦٩{

سيم أسقفاً على قرطاجنة وملا أكمل جهاده تنـيح         
  .بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
} {   

 يفولـد    . معناه تابع هـريودس    يوناين اسميون  هريود
بـولس  ) أقرباء  (  وهو من أنسباء     ، روما يفطرسوس وخدم   

سلموا علـى  " الرسول حىت أنه أرسل له حتياته ودعاه نسيبه   
  . )١١ :١٦رو ( . ".هريوديون نسيىب

 ضـربه   ، مدينة بتـراس   يفوبعد أن خدم وتعب     
بة حىت  الوثنيون باحلجارة مث جلدوه وعلقوه على خش      

  .نال إكليل الشهادة
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني



 }٧٠{

} {   

 الرب ولد مبدينة أثينـا      اختارهمهو أحد السبعني الذين     
وكان من أغنيائها وكبار علمائها آمن بالسيد املسيح وكان         

 يوم العنصرة بشر    يف وملا نال نعمة الروح القدس       ، خدمته يف
  .د كثريةبكرازة اإلجنيل وذهب إىل بال

دخل مدينة مغنيسية وبشرها وملـا آمـن أهلـها          
عمدهم وعلمهم الوصايا احمليية مث عاد إىل أثينيا وعلم         
فيها فعذبوه بكل أنواع العـذاب ورمجـوه وأخـرياً          

  . النار فنال إكليل الشهادةيفطرحوه 
  . توت من كل عام٢٤ يف له كنيستنا تعيدو

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٧١{

} {   

  . معناه ال نظري لهيوناين اسم أسينكريتس
 رومية وهو أحد الذين أرسل      يفأحد السبعني خدم    

  . ".سلموا على أسينكريتس  " هلم القديس بولس حتياته     
  . )١٤: ١٦رو ( 

  .وملا أكمل سعيه تنيح بسالم
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

  . الفح-قد  معناه متيوناين اسمفليغون 
 روما وأرسـل إليـه      يفمن السبعني تلميذاً خدم     

  . )١٤ :١٦رو ( القديس بولس سالماً 
  .وملا أكمل جهاده احلسن تنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني



 }٧٢{

} {   

 هيونيكى مبكدونيا و  ل تسا يف خدم   ،غايس من السبعني  
مسقط رأسه وقد أضاف القـديس بـولس أثنـاء زيارتـه        

ورنثوس ومن بيته كتب القديس بولس رسالته إىل أهـل          لك
  .رومية

وقد وصفه بأنه مضيفه ومضيف الكنيـسة كلـها       
 ومضيف الكنيسة كلها فييسلم عليكم غايس مضي  " قائالً  

  . )٢٣ :١٦رو ( "
   كتب له يوحنا الرسول رسالته الثالثـة       الذيوهو  

  " أنا أحبـه بـاحلق       الذيمن الشيخ إىل غايس احلبيب      " 
  . )١و ي٣( 

 ونالته عذابات كثرية حىت نـال       أنطاكية يفكرز  
  .إكليل الشهادة

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٧٣{

}  {   

  .أرسترخس معناه باليونانية خري حاكم
كان رجالً مكدونياً من تسالونيكى وهـو أحـد         

 بـسبب اآلهلـة     اختطفـوه رفاق بولس الرسول وقد     
 بنفس  واندفعوا اضطراباً  املدينة كلها  فامتألت" أرطاميس  

واحدة إىل املشهد خاطفني معهم غـايوس وأرسـترخس         
  . )٢٩ :١٩أع  ( " السفر يف بولس رفيقياملكدونيني 

قد رافق بولس من اليونان إىل مكدونية وأيضاً إىل         
فرافقه إىل آسيا سوباترس البريى ومـن       " آسيا وترواس   

أهل تسالونيكى أرسترخس وسكوندس وغايوس الـدرىب       
وتيموثاوس ومن أهل آسيا تيخيكس وتروفيمس هـؤالء        

  )٥ - ٤ :٢٠أع  (" ترواس يف وانتظروناسبقونا 
وكـان معنـا    .."كما سافر مع بولس إىل روميـة        
 ،)٢ :٢٧أع  ("أرسترخس رجل مكدوىن من تسالونيكى    

يسلم عليكم أرسترخس املأسور    "  كما سجن مع بولس   



 }٧٤{

 وقيل  . )١٠ : ٤كو  (  " أخت برنابا    ابن ومرقس   معي
  .أنه صار أسقفاً على أباميا

  .وملا أكمل سعيه تنيح بسالم
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

  .أفتيخوس معناه السعيد الطالع
 وبعد  اإلجنيلي خدم مع يوحنا     ،من السبعني تلميذاً  

أن مكث معه زمناً طلب إليه أن يذهب إىل القـديس           
 املسيح ورد كثريين    مباسبولس فسار إليه وكرز معه      

 وحول  ،من اليهود والوثنيني إىل الرب يسوع وعمدهم      
 وصرب على القيود واحلبس     ،هياكل األوثان إىل كنائس   

 استأنـست زمانأً طويالً وطرح لألسود فلم تضره بل        
  .به

 وكان مالك الرب    ،ذهب إىل سبسطية وبشر فيها    
يسري معه ويؤيده وقيل عنه أنه هو ذلك الشاب الذي          

 }٧٥{

 الطاقة مثقالً بنوم عميق حينما كـان        يفن جالساً   كا
 فسقط من الطابق الثالث     ،بولس الرسول يلقى خطابه   

  . )٢٠أع ( وحمل ميتاً فأقامه بولس الرسول بصلواته 
 لـه   تعيدووملا أكمل سعيه تنيح بشيخوخة صاحلة       

  . نسىء من كل عام١ يفكنيستنا 

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {  
  . معناه مستمععرباين اسممسعان كلوبا 

 كلوبا شقيق يوسف البار خطيب مـرمي        ابنوهو  
 علية صهيون مـع     يف نال نعمة الروح املعزى      ،العذراء
 رسم أسقفاً على أورشليم بعـد القـديس         ،التالميذ

 فجذب كثريين من اليهود إىل اإلميان       ،يعقوب الرسول 
طهارة والعفة وصنع    كان حيض على ال    ،بالسيد املسيح 

  .اهللا على يديه آيات كثرية



 }٧٦{

 وعذبه كـثرياً    فاستحضرهمسع به امللك ترايانوس     
وأخرياً صلبه على خشبة فأسلم الروح وله من العمـر          

  .وقتئذ مائة وعشرين سنة ونال إكليل الشهادة
  . أبيب من كل عام٩ يوم يف له كنيستنا تعيدو

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   
  . منحيمالعربي سممناين صورة يونانية لال

 كان قد ترىب مع هريودس ،أنطاكية كنيسة يفمعلم  
 ، الرب ضمن السبعني تلميـذاً  اختارهرئيس الربع وقد    

 الكنيسة هنـاك    يف أنطاكية يفوكان  "  أنطاكية يفوخدم  
 يدعى نيجر ولوكيوس    الذي برنابا ومسعان    ،أنبياء ومعلمون 

 ترىب مع هريودس رئـيس الربـع        الذيناين   وم القريواين
  . )١ : ١٣أع  ( "وشاول 

 أماكن عديدة خـصوصاً     يفوبعد أن كرز وبشر     
  . تنيح بسالمأنطاكية

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
 }٧٧{

}  {   

  . اإلله هرميساسم من يوناين اسمهرماس 
 " أحد الذين أرسل إليهم الرسول بولس سـالمه       

س فليغون هرماس تريوباس وهرميس     سلموا على أسينكرتي  
  . )١٤ :٦رو  ( " الذين معهم إلخوةوعلى ا

 الكنيسة املسيحية كتابة يفنسب إليه اآلباء األولون    
 حيتوى  الذي ،هلرماس ) الراعي(  اسمالسفر املعروف ب  

 اشـتهر  .على رؤى وأمثال ووصايا روحية وخلقيـة      
  . املسيحاسمبفضائله العالية وقدم نفسه ضحية على 

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
}  {   

 إرسـال   يف مع بـولس     واشترك ، رومية يفلينس خدم   
ـ يسلم عليـك أف   " السالم والتحيات إىل تيموثاوس      ولس ب

  .)٢١ :٤تى ٢ (" مجيعاً إلخوةوبوديس ولينس وكالفديه وا



 }٧٨{

وحسب التقليد كان أول أسقف علـى روميـة         
  . هناكواستشهد

  عنا آمنيبركة صلواته فلتكن م

}  {   

  . معناه الرابعالتيين اسمكوارتس 
 كورنثوس وأرسل حتياته يفخدم مع بولس الرسول     

يسلم عليكم  " .إىل كنيسة رومية بواسطة بولس الرسول     
  )٢٣ :١٦رو  ("أراستس خازن املدينة وكوارتس األخ 

 واستشهد أسبانيا بتوجيه من بولس الرسول   يفبشر  
  .هناك

   فلتكن معنا آمنيبركة صلواته

}  {   

 بتروبياس ومعنـاه    اختصار وهو   يوناين اسمبتروباس  
  .حياة أبيه

 }٧٩{

   أرسل إليه القديس بولس حتياتـه      ، مدينة رومية  يفخدم  
صار أسقفاً على مدينة يونوبوليس وبعد       ) ١٤ : ١٦رو  ( 

  .خدمة مباركة تنيح هناك
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

  . معناه هبة زفسيوناين اسمزيناس 
 ألنه كان منعكفاً علـى      سيبالنامورجل معروف   

 اختـاره دراسة الناموس وكان من رجال القانون وقد        
  .الرب من ضمن السبعني تلميذاً

جاء إىل كريت هو وأبولس حيث بولس وتيطس         
  : وذكره معلمنا بولس قـائالً       ، خدمتهما يفليعاونامها  

 للسفر حـىت ال     باجتهاد وأبلوس   يالناموسجهز زيناس   " 
  . )١٣ : ٣تى  (  "شيءيعوزمها 

  .وبعد خدمة ناجحة تنيح بسالم
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني



 }٨٠{

} {   

يدعوه بولس   . معناه سليم القوة   يوناين اسمسوستانيس  
بولس املـدعو رسـوالً     "  رسالته إىل كورنثوس أخاً له       يف

 :١كو  ١( " ة اهللا وسوستانيس األخ     ليسوع املسيح مبشيئ  
١( .  

  . البحريفسيم أسقفاً ونال إكليل الشهادة غريقاً 
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   
  . معناه حمبيوناين اسمفليمون 

 كـان مـن     ،ه أرخبس ابن كولوسى هو و   يفخدم  
 بيته كنيسة وكـان ذا غـرية        يفرفقاء بولس وكان    

بولس عبـد يـسوع     " صادقة  مسيحية وسخاء ومودة    
املسيح وتيموثاوس األخ إىل فليمون احملبوب والعامل معنا        

وإىل ) ه ابن( وإىل أبفية احملبوبة زوجته وأرخبس املتجند معنا  
 لك  الذيسامعاً مبحبتك واإلميان    .. . بيتك يف اليتالكنيسة  

 }٨١{

ألن لنا فرحاً كثرياً    .. .حنو الرب يسوع وجلميع القديسني    
 اسـتراحت  حمبتك ألن أحشاء القديسني قد       وتعزية بسبب 
  ).فليمون ( " بك أيها األخ 

س سرق منه   نسيمه أُ امسكان فليمون غنياً وله عبد      
 ببـولس   التقىبعض األموال وهرب إىل روما وهناك       

 فعلمه بولس الرسـول اإلميـان       ، السجن يفالرسول  
 مث أرسله إىل  ، وجعله يتوب ويترك شره القدمي     املسيحي
مون وبيده الرسالة إىل فليمون يناشده فيهـا        سيده فلي 

س وأن يقبله ال كعبـد   نسيمالصفح عن عبده التائب أُ    
 فليمـون التقـى   واستجاب ، املسيحيفرقيق بل كأخ  

 . بفرحسنسيمأُلنداء أبيه الروحى بولس الرسول وقبل   
   كنيسة كولوسى تنيح بسالميفوبعد أن خدم كثرياً 

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {   

  . معناه املتسلط على الفرسيوناين اسمأرخبس 



 }٨٢{

 ورمبا كان   ، كولوسى يف خدم   ،من السبعني تلميذاً  
   تلـك املدينـة    يف فليمون وكان خادم الكنيـسة       ابن
 الـرب  يف قبلتـها  اليتوقولوا ألرخبس أنظر إىل اخلدمة      " 

 النعمة  . أنا بولس أذكروا وثقى    بيدي السالم   . تتممها لكي
إىل أبفية احملبوبـة    " . )١٨ ،١٧ :٤كو  ( "  آمني   معكم

فـل  ("  بيتك يف اليتوأرخبس املتجند معنا وإىل الكنيسة      
٢(.  

 فرجيية بشر الوثنيني عنـدما      يفحينما كان يكرز    
كانوا حيتفلون بعيد أرطاميس فآمنوا بسبب كالمه هلم        

 بذلك  الوايل وعندما مسع    ،أعلنوا إميام بالسيد املسيح   
 يفيسة وقبض عليهم وعذم مبسامري حمماة       هاجم الكن 

 حفـرة   يف مث طرح القديس أرخبس      ، أجنام يفالنار  
  .هاستشهادوأمر برمجه حىت أمت 

  . أمشري من كل عام٢٥ يفوحتتفل الكنيسة بتذكاره 
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٨٣{

}  {   

ل  أنتيباتري ومعناه من حي    يوناين ال سم لال اختصارأنتيباس  
  .عوضاً عن أبيه

 مدينة برغامس إحدى مدن آسيا الصغرى       يفخدم  
وكان يبشر عالنية وأعطاه اهللا موهبة إخراج الشياطني        

 فهاج الـشيطان    .فأخرجها من كثريين كانت تعذم    
 عليه فقبض عليه وسـاقه إىل هيكـل         الوايلوحرض  

أرطاميس ليسجد لألوثان فرفض ومتسك بإميانه بالسيد      
 إناء حناس وأوقد حتته النـار وظـل         يف املسيح فوضعه 

 ،حمتمالً هذا العذاب املريع حىت نال إكليل الـشهادة        
 الـرب   اختـصه  الذيوسيم بعده القديس كاربوس     

 اخلاصـة   هي سفر الرؤيا و   يفبإحدى الرسائل السبع    
 : أنتيباس الشهيد قائالًاسمبكنيسة برغامس وذكر فيها   

ـ  يف اليتوأكتب إىل مالك الكنيسة     "  وأنـت  ...امس برغ
 فيها كان   اليت األيام   يف حىت   إمياين ومل تنكر    يامسبمتمسك  



 }٨٤{

 قُتل عندكم حيث الـشيطان      الذيأنتيباس شهيدى األمني    
  . )١٣ - ١٢ : ٢رؤ  ( "يسكن 
  .هاستشهاد برمودة بعيد ١٦ يف الكنيسة تعيدو

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

  .لثالث معناه االتيين اسمترتيوس 
 كتب رسـالة    الذيخدم مع بولس الرسول وهو      

أنا ترتيوس كاتب هـذه  " بولس الرسول إىل أهل رومية     
  . )٢٢ :١٦رو  ( " الرب يفالرسالة أُسلم عليكم 

بعد ذلك صار أسقفاً على أيقونية بآسيا الـصغرى     
  .وملا أكمل سعيه احلسن تنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٨٥{

}  {   

  . لوقا ومعناه منريسموهو اال
  أنطاكيـة  كنيسة   يفمن قرييىن وكان أحد املعلمني      

ويدعوه القديس بولس نسيبه ويعتقـد       ) ١: ١٣أع  ( 
  . مثلهعرباينبذلك أنه يقصد أنه 

كورنثـوس بإرسـال الـسالم       يف معه   واشترك
يـسلم علـيكم    "  روميـة    يف إلخـوة والتحيات إىل ا  
 ولوكيوس وياسون وسوسـيباترس     معي تيموثاوس العامل 

  . )٢٢ :١٦رو  (  "ئيأنسبا
أقيم أسقفاً على كنخريا مدينة الفالسـفة فرعـى         

 سعيه احلـسن تنـيح      أكمل رعاية وملا    أحسنشعبها  
  .بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني



 }٨٦{

}  {   

  . بالنفعيأيت معناه من يوناين اسم
فسس وملا قُبض على     أ يفمن السبعني تلميذاً خدم     

 يف روما زاره أنيـسيفورس      يفبولس الرسول وسجن    
  .السجن وخدمه وساعده

بعد ذلك قبض عليه واىل أفسس املدعو أوريانوس        
وعذبه عذاباً شديداً مث سحبه بني الصخور واألشواك         

  .فأسلم روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة
ىل  رسالته الثانيـة إ    يفميدحه معلمنا بولس الرسول     

تلميذه تيموثاوس أسقف أفسس ويطلب لـه ولبيتـه         
ليعط الـرب رمحـة لبيـت       " : الرمحة من الرب قائالً     

 بل بسلسليت ومل خيجل   أراحينأنيسيفورس ألنه مراراً كثرية     
)  السجن يف (فوجدين اجتهاد بأوفر   طلبين رومية   يفملا كان   

يـوم  (  ذلك اليوم    يفليعطه الرب أن جيد رمحة من الرب        
 أفسس أنت تعرفـه    يفوكل ما كان خيدم     ) ونة العامة   الدين

 }٨٧{

ــى ٢(  "جيــداً   أي( بــصفتك  ) ١٨ - ١٦ : ١ت
  .أسقف أفسس وعارف بأهلها وخدامها) تيموثاوس 

 يف تستند عليها الكنيـسة      اليتومن األسانيد اهلامة    
الصالة على الراقدين وطلب الرمحة هلم بعـد املـوت        

أن جيد  . .الرب رمحة ليعطه  "  عبارة معلمنا بولس الرسول   
مصلياً  ) ١٨ :١تى  ٢(  " ذلك اليوم    يفرمحة من الرب    

إىل اهللا من أجل صديقه الشهيد الراحل أنيسيفورس أن         
 يوم الدينونة العظيم مكافأة لـه       يفيعطيه الرب رمحة    
  .ه من أجل اإلمياناستشهادعلى خدمته الباذلة و

  نا آمنيبركة هذا اخلادم األمني والشهيد العظيم فلتكن مع

}  {   

  . معناه حمصنيوناين اسمتيخيكوس 
 آسيا الصغرى وسافر وآخرين مع بـولس        يفخدم  

 كان خادماً أميناً للرب أرسله      .من مقدونية إىل ترواس   
  القديس بولس ليحمل الرسائل إىل أفسس وكولوسى      



 }٨٨{

 يعـرفكم   ، ماذا أفعل  أحوايل تعلموا أنتم أيضاً     لكيولكن  "
 " الرب يف األخ احلبيب واخلادم األمني       تيخيكس شيءبكل  

  . )٧ : ٤كو ( و  ) ٢١ : ٦أف ( 
 :٤تى٢( أرسله القديس بولس الرسول إىل أفسس       

وخدم فيها خدمة أمينة مع أسقفها تيموثـاوس         ) ١٢
  .وملا أكمل سعيه احلسن تنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

} {  
  .نرجس معناه يوناين اسمنركيسوس 

 رومية وقد أرسل بولس الرسول سـالمه        يفخدم  
سلموا "  رسالته إىل أهل رومية  يف بيته   يفإىل املسيحيني   

  " الـرب    يفعلى الذين هم من أهل نركيسوس الكـائنني         
  . )١١ : ١٦رو ( 

 وملا أكمل خدمتـه     ،قيل أنه صار أسقفاً على أثينا     
  .تنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
 }٨٩{

}  {   

  . نسبة إىل أخائيةيوناين اسم
 كنيسة كورنثوس وقد جاء     يفخدم خدمة متميزة    

 مبجـيء  أفرح   إينمث  " إىل أفسس لزيارة بولس الرسول      
إستفاناس وفرتوناتوس وأخائيكوس ألن نقصانكم هؤالء قد  

  " مثل هـؤالء    فاعرفوا ، وروحكم روحيجربوه إذ أراحوا    
  . )١٧،١٨ : ١٦كو ١( 

  . سعيه احلسن تنيح بسالموملا أكمل
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 أرتيماؤوس ومعنـاه    يوناين ال سم اال اختصارأرتيماس  
  .عطية اإلهلة أرطاميس

 إرسال رسالة   يفخدم مع بولس الرسول وقد فكر       
حينما أُرسل إليك أرتيماس أو تيخيكس      " معه إىل تيطس    



 }٩٠{

  " عزمت أن أشىت هنـاك  ينألبادر أن تأتى إىل نيكوبوليس     
   )١٢ : ٣تى ( 

  .وملا أكمل سعيه تنيح بسالم
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 لفظه أصالً بودنس ومعنـاه خجـول أو         التيين اسم
  .متواضع

 رومية وقد أرسل حتيته إىل تيموثاوس على        يفخدم  
يسلم عليك أفبولس وبوديس وليتس     "يد بولس الرسول    

  . )٢١ : ٤تى ٢( "  مجيعاً خوةه واإلوكالفدي
  .وملا أكمل سعيه احلسن تنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

 }٩١{

}  {   

  . معناه مغذيوناين اسم
 أسفاره التبشريية   يفخدم مع بولس الرسول ورافقه      

 لـالزدراء تهم باطالً أنه حضر إىل اهليكل       ا الذيوهو  
) أورشليم  (  املدينة   يفقد رأوا معه    ألم كانوا   " بالشريعة  

تروفيموس األفسسى فكانوا يظنون أن بولس أدخلـه إىل         
 . )٢٠ - ٢١:١٩أع (  "اهليكل فهاجت املدينة كلـها      

وأما تروفيمـوس   "  ميليتس   يفوقد تركه بولس مريضاً     
  . )٢٠ :٤تى ٢( "  ميليتس مريضاً يففتركته 

ل سـعيه    وملا أكم  ،وقيل أنه صار أسقفاً على روما     
  .تنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 معنـاه صـاحل     يوناين اسمسوسيباترس أو سوباترس    
  .األبوين



 }٩٢{

 برييه باليونان وقد أرسـل سـالمه مـع          يف ولد  
 وهـو   . )٢١ : ١٦رو  (  روما   مسيحييلوكيوس إىل   

 : ٩رو  (  مثله   يهودينسيب بولس الرسول مبعىن أنه      
٢١ : ١٦ ،٣( .  

 رحلته التبـشريية    يفوقد صاحب بولس الرسول     
 كورنثوس وقت كتابة الرسالة إىل      يفالثالثة وكان معه    

  .)٢٠:٤أع (" فرافقه إىل آسيا سوباترس البريى " رومية 
  .وملا أكمل سعيه احلسن تنيح بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

  . احلظ معناه ذوالتيين اسمفرتوناتوس 
وهو أحد الرسل الكورنثثيني الثالثة الذين أدركوا       

 مبجـيء  أفرح   إينمث  "  أفسس وأراحوا روحه     يفبولس  
 : ١٦كـو   ١ ( . ".إستفاناس وفرتوناتوس وأخائيكوس  

١٨ ،١٧( .  

 }٩٣{

خدم مع بولس الرسول خدمة مباركـة مث تنـيح          
  .بسالم

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

  . معناه إلله البحرونايني اسمنرييوس 
"  روما وأرسل إليه بولس حتياته كما قال         يفخدم  

 ،سلموا على فيلولوغس وجوليا ونرييوس وأخته وأوملباس      
  . )١٥ : ١٦رو  ( "وعلى مجيع القديسني الذين معهم 

 روما خدمة مباركة وكان بولس الرسول       يفخدم  
  .يعرفه جيداً وملا أكمل سعيه تنيح بسالم

  ته فلتكن معنا آمنيبركة صلوا



 }٩٤{

}  {   
  . معناه حمبوبيوناين اسمأرسطوس 

 وقد أرسـله    ،وهو واحد من رفاق بولس الرسول     
 : ١٩أع  (  رفقة تيموثاوس من أفسس إىل مكدونية        يف

 كورنثوس بعد أن تركها بولس      يفوقيل أنه بقى     ) ٢٢
  )٢٠ : ٤تى ٢(الرسول للمرة األخرية 

 كورنثوس وقد   يفملدينة  كما قيل أنه كان خازن ا     
 خرائب كورنثوس نقش على البالط يذكر أن        يفوجد  

 ويقـول   ، رصف املدينة على نفقته    الذيأراستس هو   
يسلم عليكم أراستس خـازن املدينـة       " بولس الرسول   
  . )٢٣ : ١٦رو  ( "وكوارتس األخ 

وقد قبل نعمة الروح القدس مع الرسـل وتكلـم          
 ونالته شدائد   ،الصمعهم باللغات مث كرز ببشارة اخل     

كثرية ورمسوه بعد ذلك أسقفاً ألورشليم وقد صنع اهللا         
على يديه آيات كثرية وبعد سن الـشيخوخة تنـيح          

  .بسالم
  . برمودة من كل عام٢٩ يف له كنيستنا تعيدو

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني
 }٩٥{

}  {   

  . معناه نسرالتيين اسم
ان يهودياً وقبـل     بنتس بآسيا الصغرى وك    يفد  لِّو

 ، الرب ضمن السبعني تلميذاً    واختاره ،املسيحياإلميان  
  . اخلدمةيفوأصبح صديقاً لبولس الرسول 

 إىل  انتقـل  روميـة مث     يفوقد أقام أكيال وزوجته     
 وقـد  . صناعة اخليـام يفكورنثوس حيث كان يعمل     

 اشـترك  السفر من كورنثوس إىل أفسس وقد  يفرافقه  
 يفال حتياما من أفـسس       إرس يفمع بولس الرسول    

 وحيـث   ، ذلك احلـني   يفآسيا الصغرى حيث كانا     
وأما بـولس فلبـث    " . بيتهمايفكانت الكنيسة جتتمع  
 البحر إىل سورية ومعه يف وسافر خوةأياماً كثرية مث ودع اإل

 كنخريا ألنه كـان     يفبريسكال وأكيال بعد ما حلق رأسه       
أع ( .. " .فأقبل إىل أفسس وتركهما هنـاك     . .عليه نذر 

 يـسلم   ،تسلم عليكم كنائس آسيا   "  . )١٩ ،١٨: ١٨



 }٩٦{

 يف اليت الرب كثرياً أكيال وبريسكال مع الكنيسة        يفعليكم  
  . )١٩ : ١٦كو ١(  " بيتهما

 يف يوقد قابل أكيال وبريسكال أبولس اإلسكندر     
 وقد رجعا   ،أفسس وعلماه طريق الرب بأكثر وضوح     

ولس الرسـول  فيما بعد إىل رومية حيث بعث إليهما ب     
  . )١٩ : ٤تى ٢( بتحياته أيضاً 

  .وملا أكمل خدمته وسعيه احلسن تنيح بسالم
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {   

 يونـاين  اسم اإلسكندر وهو    سمألكسندروس من اال  
  .معناه حامى البشر

 محل صليب السيد    الذي القريواين مسعان   ابنوهو  
تازاً كان آتياً من احلقل وهـو       فسخروا رجالً جم  "  املسيح
  " أبو ألكسندروس روفس ليحمل صـليبه        القريواينمسعان  

  . )٢١ : ١٥مر ( 

 }٩٧{

صار ألكسندروس أسقفاً على أفنيون بفرنـسا مث        
  . قرطاجنةيف استشهد

  بركة صلواته فلتكن معنا آمني

}  {  
  . معناه أمحرالتيين اسم

ل صليب   سخر حلم  الذي القريواين مسعان   ابنوهو  
 . )٢١ ١٥مـر   (  وأخو ألكسندروس    ،السيد املسيح 

 رومية  يف أرسل له القديس بولس سالمه       الذيلعله هو   
   "أمـي  الرب وعلى أمـه      يفسلموا على روفس املختار     " 
  . )١٣ : ١٦رو( 

وقد صار أسقفاً على تيباس بعد أن بشر كـثريين          
باملسيح وهدم معابد األصـنام وحوهلـا إىل كنـائس     

  .ملا أكمل جهاده احلسن تنيح بسالممسيحية و
  بركة صلواته فلتكن معنا آمني



 }٩٨{

}  {   
  . معناه شفاءيوناين اسمياسون 

 وكان يعيش   ،ولد بطرسوس وهو قريب بولس الرسول     
 مرتله أثناء زيارما    يف وقد أقام بولس وسيال      ، تسالونيكى يف

  .للمدينة
ون وأناساً  جروا ياس ) بولس وسيال   ( وملا مل جيدومها    " 
 إن هؤالء الذين فتنوا :صارخني إىل حكام املدينة خوةمن اإل 

 وهؤالء ،املسكونة حضروا إىل ههنا أيضاً وقد قبلهم ياسون     
 إنه يوجد ملـك     :قائلنيكلهم يعملون ضد أحكام قيصر      

 فأزعجوا اجلمع وحكام املدينة إذ مسعوا هـذا       ،آخر يسوع 
أع ( "  أطلقـوهم  فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقني مث  

٩ - ٦ : ١٧( .  
 كمـا   ،رمسه القديس بولس أسقفاً على طرسوس     

 فآمن كثريون علـى     ، مدينة كركرياس  يفكرز أيضاً   
 القـديس   اسم مث بىن هلم كنيسة على       ،يديه وعمدهم 

 وملا علـم بـذلك واىل       ،إسطفانوس رئيس الشمامسة  
 السجن فوجـد سـبعة      يفاملدينة قبض عليه ووضعه     

 جهـاراً   فـاعترفوا  ،ميان وعمدهم لصوص علمهم اإل  
 }٩٩{

 قـدور   يف وضـعهم    الذي الوايلبالسيد املسيح أمام    
  .مملوءة زفتاً وكربيتاً فنالوا إكليل الشهادة

مث أخرجوا القديس ياسون من السجن وعـذبوه        
ة ابنبكل أنواع العذاب، فلم ينله ضرر وشاهدت ذلك         

 من شباكها فآمنت بالسيد املسيح وخلعت عنها        الوايل
تها وكل حليها ووزعته على املساكني وجـاهرت        زين

 ،بإمياا وأا مؤمنة بإله القـديس ياسـون الرسـول         
 وبعد ذلـك    ، السجن يف وطرحها   الوايلفغضب أبوها   

  .رموها بالنشاب فأسلمت روحها بيد الرب
 سـفينة   يف وبعـض جنـوده      الوايلبعدها ركب   

قاصدين مكان القديس ياسون لتعذيبه ومن معه مـن         
 يعلم  واستمر وجنا القديس    ، البحر يفيني فغرقوا   املسيح

سنني كثرية مث توىل آخر فعذبه أيضاً كثرياً فلم يـصبه           
 فعلمهم وصايا اإلجنيل وعمـدهم وبـىن هلـم          ،ضرر

 وملا أكمل   ، وصنع اهللا على يديه آيات كثرية      ،كنائس
  .سعيه تنيح بسالم

  . بشنس من كل عام٣ يف له كنيستنا تعيدو
  فلتكن معنا آمنيبركة صلواته 



 }١٠٠{

 
 

ربنا يسوع اختار   
القديسني األبطـال   
الشجعان الـسبعون   

  .تلميذاً
أعين يارب ألرمن   
وأسبح حمليب املـسيح    

  ..السبعون
ألن يسوع أرسلهم   
ــضاً   ــضدهم وأي وع

  ..أعطاهم قوة السبعون 
وعندئذ جنحـوا   
ــادوا   ــرح ع وبف
 والشياطني خضعت 

  ..هلم السبعون 
وعندما ذهبوا كـان    

A pensoic  Ihcouc  >  
cwtp  `nniagioc  >  `n]wij  
`ndunatoc  >  pì]be  
`mmaqhthc . 

Bo`hqin  `eroi  P_  >  
`eeryalin `e\wc > `enimaì-
xrictoc   >  pi .... 

Ge  Ihc?  Afouorpou  >  
'ajwf  af;totou  >  ke  
af;jom  nwou  >  pi .... 

De  on  au;\hou  >  'en  
oura]i  autacqwou  >  a  
nidemwn    `snejwou  >      
pi .... 

Etau]enwou  >  ne  pi  

 }١٠١{

االثنا عـشر معهـم ألن      
  ..السبعون . ازدادالعمل 

حقاً األمـراض   
ــردوا  ــفوها وط ش

. الشياطني بصلوام 
  ...السبعون 

هوذا قد قادوا الكثريين    
مــن الظلمــة إىل اإلميــان 

  ..السبعون . احلقيقي
ختصهم احلكمـة   
ــهاد  ــوا باجت علم

. وأسسوا كنـائس  
  ..السبعون 
 قد تعبـوا    ها هم 

يف التبشري والكـرازة   
  ..السبعون . واخلدمة

أيضاً مرقس ولوقا   

ib?  nemwou  >  je  api\wb  
er\ou`o  >  pi .... 

Ze  ontwc  ni]wni  >  
autalswou  au\iou`i  >  
`nnidemwn  'en  noueuxh  
>  pi .... 

Hppe  ic  au`ini  >   
`nnimh]  `m`pxaki  >  
`epina\;  `mmhi  > pi .... 

Qwou  te  ;covìa  >  
au`tcabo 'en ouakribìa >  
au\icen;  `nniek`klhcìa  >  
pi .... 

Ic  `nqwou  au'ici  >  'en  
pi\i]ennoufi  >  pi\iwi]  
ke  pi]em]i  >   pi .... 

Ke  Markoc  ke  
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اإلجنيليان كانا مـن    
ــسني . القديـــ

  ...نوالسبع
وأيــضاً متيــاس 
الذي هو بدل يهوذا    

. كان من الكـاملني   
  ...ن والسبع

والسيدان لوكاس  
وكليوباس تلميـذي   
عمواس كانـا مـن     

  ..السبعني . األبطال
هؤالء البسو اجلهـاد    

 مؤمنني بعد أن كانوا     صاروا
   ....السبعون. من األمم

باألكثر إستفانوس  
أول الشهداء كان من 

  ..السبعون. الشجعان

Loukac  >  nieuaggelic-
thc  >  ne  `ebol  'en  
nìagioc  >  pi .... 

Loipon    Matqiac     >  
`ete  `t]ebìw  `nIoudac  >  
ne  `ebol  'en  nitelioc    >  
pi .... 

Mar  Loukac  ke  
Kleopac  >  nìcboi  
`nEmmaouc  >  ne  `ebol  
'en  nigenneoc  >  pi .... 

Nai  aqlovoroc  >  
throu  auer  pictoc  >  ne  
`ebol  'en  nieqnoc  >  pi .... 

{eritoc  ` Ctevanoc  >  
pi]orp  `m=  >  ne  `ebol  
'en  nidunatoc  >  pi .... 

 }١٠٣{

وقبلوا عـذابات   
رة ـكثي واضطهادات

. على أيدي الكفـرة   
  ...السبعون 

وغريم العاليـة   
جعلتهم أن يصلوا إىل    
ــث   ــة حي القداس

  ...السبعون . امتألوا
حقاً املكرمني كانوا   

ــاراً  ــدين أطه ومرش
  ..السبعون . عظماء

نعم لساين يعجز أن    
أذكرهم واحداً واحـداً    

  ...األقوياء السبعون 
حنــن نكــرمهم 
كمجاهـــــدين 
وكشهداء املكافحني  

Ouo\  au]ep  
bacanoc  >  ke  \anmh]  
`ndiwgmoc  >  \itotou  
`nnianomoc  >  pi .... 

Pousici  `nxo\  >  
af`qrou  `ntouvo\  >  
`e;met`agioc  `eaumo\  >  
pi .... 

Rw  nhettaihout  >  
eutoubhout  >  `mpeq-
naaf  `nkwt  >  pi .... 

Ce  rwi  ert`]caji  >  
`nteferpoumeu`i  >  
ouaiouai  nijwri  >  pi .... 

Tentaiwou  \wc  >  
aqlhthc  \wc  =  >  
nini];  `nagwnicthc   >  pi 
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  ..السبعون . العظماء
حيث أن كثريين منهم    
صاروا شهداء وأيضاً نـالوا     

  ...السبعون . األجماد
ــا   اهللا يرمحنــ
  وينقـــذنا مـــىت
ــا ــلوا عنـ   .صـ

  ...السبعون 
لسالم للذين نـالوا    ا

ــتحقوا  ــا اهللا واس رض
  ...السبعون . اخلالص

كل ترنيمة تقال   
هلم حقاً تسعدهم بال    

  ...السبعون . اية
يا مـن أخـذمت     
الــسعادة أذكرونــا 

  ...السبعون . دائماً

.... 

Ude  on  \anmh]  
`mmwou  >  auer=  \wou  >  
auma;  `eniwou  >  pi .... 

V;  ef`enai  nan  >  
ouo\  na\men  \otan  >  
au]an  `]lhl  \ijwn  >  
pi .... 

Xere  nhetauma;  >  
`e`vranaf  `mV;  >  auem-
`p]a  `ntoucw;  >  pi .... 

Yali  niben  cejw  >  
`mmoc  nwou  rw  >  `qrou-
ra]i  asne  \w  >  pi .... 

W  nhetausi  >  
`mpiounof  `mmhi  >  ari  
penmeu``i  `mmhi  >  pi .... 
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الذين أرسلهم الرب   
يسوع أمام وجهـه إىل     
كل مدينة وكل مكـان     
حيث كان مزمعـاً أن     
يذهب سبعون تلميـذاً    

  .املكرمون
إذ عينهم الـرب    
وعضدهم بالوصـايا   
والقوات واملواهـب   
فنجحوا يف كل عمل    
ــرحني  ــادوا ف وع

  .بانتصارام
ــىت   ــائلني ح ق
الشياطني ختضع لنـا    

ــارب  ــك ي . بامس
ام الرب يسوع   فأج

Nh`eta  P_  Ihc?  
Ouorpou  'ajwf  >  ̀ebaki  
niben  nem  mai  niben  >  
`enafna]e  `erwou  `nqof  >  
pì]be  `mmaqhthc  
ettaihout  . 

` Eafqa]ou  ouo\  
af;totou  >  'en  'wnk  
\ijom  \i  dwron  >  
auer]au  de  'en  \wb  
niben  >  aukotou  eura]i  
'en  nou`sro  . 

Eujw  `mmoc  je  
nikedemwn  >  `sne  jwou  
nan  `mpekran  P_  >  Ihc?  
Pxc?  Pe  jaf  nwou  je  >  
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قائالً رأيت الشيطان   
  .ساقطاً من السماء

حيث أخرجوا كـثريين   
من ظلمات الوثنية إىل النور     

شـفوا األمـراض    . احلقيقي
وطردوا الشياطني وأسـسوا    

  .كنائس كثرية
السالم لكـم يـا     
البسو اجلهـاد الـذين     
شهدوا لسيدهم املسيح   
ــادهم   ــوا جه وأكمل

السبعون تلميذاً  . احلسن
  .األطهار

أطلبوا من الرب   
عنا يا آبائنا القديسني    
املكرمني الـسبعني   
تلميذاً األطهار ليغفر   

  .لنا خطايانا

ainau  `epidiaboloc  
ef\ei  `n`tve  . 

` Eauen  nimh]  `ebol  
'en  nixaki  >  `nte  ;met-
anomoc  `e`vna\;  au\i  
nidemwn  >  au\icen;   
`n\anmh]  `nek`klhcìa  . 

Xere  nwten  niaqlo-
voroc  >  etauermeqreu  
`mpounhb  Pxc?  >  aujwk  
`mpouagwn  eqnanef  >  
pì]be  `mmaqhthc  
ettoubhout  . 

Twbe  `mP_  `è\rhi  
`ejwn  >  nenio;  eqouab  
ettaihout > pì]be `mma-
qhthc ettoubhout > ̀nte-
fxa  nennobi  nan  `ebol. 
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ــا  ســأبتدئ وأن
مشتاق ألرمن حبالوة   
إبصالية ملن عينـهم    
السيد السبعون تلميذاً   

  .العظماء
وإنه أرسلهم أمام   
وجهه لكل مدينـة    

ان حيـث   وكل مك 
. كان مزمعاً أن يأيت   

  ...السبعون 
ودعمهم بكـل   
ــوات   ــية وق وص
ومواهب ليوفقوا يف   

السبعون . كل عمل 
..  

Ainaer\htc  ouo\  
eiobi  >  `ejw  'en  ou`\loj  
`myali > ̀nnhetaf qa]ou  
`nje  pidecpothc  >  pì]be  
`nni];  `mmaqhthc  . 

Bon  je  afouwrpou  
'ajwf  >  `ebaki  niben  ke  
mai  niben  \wf  >  `enaf  
na]e  `erwou  `nqof  > 
pì]be  .... 

Ge  af;totou  `n'wnk  
niben  >  nem  \anjom  nem  
\andwron >  ̀ntouer]au  
'en  \wb  niben  > pì]be  
.... 
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وأيضاً إرسـاليتهم   
جنحت ورجعوا بفرح   
قائلني حىت الـشياطني    

ــا  ــضع لنـ   .ختـ
  ...السبعون 

إذ كانوا مكملني   
لالثىن عشر حيـث    
أرسلوا معهم اثـنني    
اثنني ألن جمال اخلدمة   

  ..ون السبع. اتسع
حقاً األمـراض   
شفوها والـشياطني   
ــوا  طردوهــا وعمل
. أعاجيب ملن طلبوهم

  ....السبعون 
ــوا  ــد أخرج ق
الكثريين من ظلمات   

De  on  pououwrp  
au;\hou  autacqwou  
'en  oura]i   eugwou  >  
`mmoc  je  nikedemwn  
`snejwou  > pì]be  .... 

Enauerjwk `mpimht-
`cnau  >  eauouorpou  
nemwou  `cnau  `cnau  >  je  
àvmwit  `n]em]e  erecki  
`mmau  > pì]be  .... 

Ze  ontwc  ni]wni  
autalswou ouo\ nide-
mwn  eu\iou``i  `mmwou  
au`iri `n\an`]vhri `nnh-
ettob\ou  > pì]be  .... 

Hppe  auen  nimh]  
`ebol  'en  >  nenxaki  
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الوثنيــة وعلمــوهم 
ــستقيم ــان امل . اإلمي

  ...السبعون 
اء عملهم ظهر   
عندما بنوا كنـائس    
ووصلت بركتـهم   
  .للعـــامل كلـــه

  ...السبعون 
ــذي  ــسوع ال ي
أحبهم قال هلـم إين     

 الشيطان ساقطاً رأيت
  .مــن الـــسماء 

  ....السبعون 
وآڤا مرقس وآڤا   
ــؤالء   ــاس ه لوك
اإلجنيليني العظمـاء   

. كانوا من ااهدين  

`mmet]am]e  `idwlon  >  
au`tcabwou  `e`vna\;  
etcoutwn  > pì]be  .... 

~Qmetcaìe  `mpou\wb  
acouwn\  >  `e`pjintou  
kwt  `nniek`klhcìa  ouo\  
>  pou`cmou  `epiqo  thrf  
afvo\  > pì]be  .... 

Ihc?  Etafmenritou  
afjoc  >  nwou  je  ainau  
`epidiaboloc  >  ef\ei  
`e`'rhi  `ebol  'en  ouranoc  
> pì]be  .... 

Ke  on  abba  Markoc  
abba  Loukac  >  nai  ne  
nini]; `neuaggelicthc  >  
ne `ebol 'en niagwni-
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  ...السبعون 
والقرعة اختارت  
متياس ليأخذ مكـان    
اإلسخريوطي وكان  

ــاملني  ــن الك . م
  ...السبعون 

وبعد القيامة ظهـر    
يـــسوع للوكـــاس 
ــذي  ــاس تلمي وكليوب

وكانـا مـن    . عمواس
  ...السبعون . يسنيالقد

ــذ  ــؤالء التالمي ه
الشجعان كان أكثرهم   
من األمم اليت دخلت إىل     

السبعون . اإلميان باملسيح 
...  

باألكثر كـانوا ذو    

cthc  > pì]be  .... 
Loipon  `àp\iwp  cetp  

Matqiac  >  `esi  `vma  
`mpiIckariwthc  >  ouo\  
ne  `ebol  'en  nitelioc  > 
pì]be  .... 

Menenca `ptwnf  
afouwn\  `nje  Ihc?  >  
`nLoukac  nem  Kleopac  
>  na  Emmaouc  ne  `ebol  
'en  nìagioc  > pì]be  .... 

Naimaqhthc  `nduna-
toc  >  `p\ou`o  `mmwou  
`ebol  'en  nieqnoc  >  
etau``i  `e'oun  `epina\;  
`mPxc?  > pì]be  .... 

{eritwc  ne  na  

 }١١١{

غرية كبرية على اإلميان    
املستقيم إذ وصلوا أكثر    
مـن غريهـم وكـانوا    

  ...السبعون . ممتلئني
وقبلوا أتعاباً كثرية   
واضــــطهادات يف 
ــانوا  ــهم وك خدمت

ون يف كل مكان    يكرز
  ...السبعون . بقوة

السبعون تلميـذاً   
املكرمون يف جهادهم   
ــسحقني  كــانوا من
وعاشــوا يف ثبــات 

  ...السبعون . أطهاراً
وس ـإسطفان حقاً

أول الشهداء كـان    
مملوءاً باإلميان والبساً   

ounoj`nxo\  >  \i  `vna\;  
etcoutwn  je  auvo\  >  
`e\ote  \ankexwouni  
naumo\  > pì]be  .... 

Ouo\ au]ep  \anmh]  
`n'ici  >  nem  diwgmoc  'en  
pou]em]i  >  nau\iwi]  
`mmai niben 'en oumet-
jwri  > pì]be  .... 

Pì]be `mmaqhthc et-
taihout >  'en  pou`agwn  
ne  eutennhout  >  
auwn'  'en  outajro  
eutoubhout  > pì]be  .... 

Rw  ~Ctevanoc  
pi]orp  `m=  >  nafmo\  
'en  ouna\;  ke  
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الروح وكان واحداً   
ــشجعان  ــن ال . م

  ...السبعون 
فلساين يعجز عن   
النطق بكرامة هـؤالء    

بأمسائهم واحداً  العظام  
ــضالء ــداً الف . واح

  ...السبعون 
كل كرامة وكل   
حب هلم الذين قدموا    
أرواحهــم للــشقاء 
واالستشهاد من أجل   

  ...السبعون . احلق
ــضاً الكــثري  وأي
منهم صاروا شهداء   
مــن أجــل اــد 
ــيت   ــل ال واألكالي

pn?a?tovoroc  >  ouo\  
ouai  `ebol  'en  
nigenneoc  > pì]be  .... 

Ce  palace  at`]caji  
`ebebi  >  `m`ptaìo  `nnini];  
`nrwmi  >  'en  nouran  
ouai  ouai  na  naireth  > 
pì]be  .... 

Taìo  niben  mei  niben  
`nnouyuxh  >  nhetauen  
noupn?a?  `m`p'ici  >  nem  
;marturìa  eqbe  ;mhi  > 
pì]be  .... 

Ude  on  nimh]  `ebol  
'en  `mmwou  >  auer=  
eqbe  `pwou  >  nem  
nìxlom  etjou]t  
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  ..السبعون . تنتظرهم
أعطاهم اهللا فرصة   
سعيدة لكي خيـدموا    
 كنيسته عروسته ذو  
 .الفــــــضائل

  ...السبعون 
السالم هلـم قبلـوا     
عذابات وإهانات مـن    
أجل املسيح واسـتحقوا   

. أن يعيدوا يف الفردوس   
  ...السبعون 

ــوس يف  ــل النف ك
الفردوس للـوا مـع     
ــوات   ــحاب الق أص
واألعاجيب الذين نالوا   

  ...السبعون . األكاليل
طوباهم باحلقيقة  

'arwou  > pì]be  .... 
V; af; nwou `nou-

nofri eukerìa > `ntou-
]em]i  `ntefek`klhcìa  >  
tef]elet na nipolh-
tìa   >  pì]be  .... 

Xere  nwou  au]ep  
bacanoc  >  nem  
\an]w]f  eqbe  Pxc?  >  
auem`p]a  `n]ai  'en  
pipradicoc  > pì]be  .... 

Yuxh  niben  'en  
piswm  >  auqelhl  nem  
nanijom  >  nì]vhri  
etauma;  `enìxlom  > 
pì]be  .... 

Wouniatou  'en  
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يف حضن إبـراهيم    
والصديقني الـذين   

 الـسعادة   سبقوا إىل 
  ..السبعون . احلقيقية

oumeqmhi  >  'en  kenf  
`nAbraam  ke  nìqmhi  >  
etauer]orp  `e`vra]i  
`mmhi  > pì]be  .... 

  

 }١١٥{

 
 

  أ باسم اهللا القـدوس     أبد
  خملصنا إيسوس خبرستوس  
  اجلالس فوق الـشاروبيم   
  املمجد مـن الـسريافيم    
  أضاء علينا نـور عـاله     
ــاه  ــا ورأين ــل فين   وح
  اختار اثىن عشر رسـول    
  كرزوا ببـشارة اإلجنيـل    
  اختار سـبعني آخـرين    
  جالوا يف العامل مبـشرين    
  كاروز الـديار املـصرية    
  من اخلمس مدن الغربيـة    

  يهوديـة بدأ يبـشر يف ال    
  مع بولس بشر يف روميـة     
  يف اخلمس مدن الغربيـة    

  من له العظمة والـسلطان      
  منشئ الكون خالق اإلنسان   
  الساكن يف نور من نـور     

  جود له مدى الدهور   مس
ــأنس مــن العــذراء   وت
ــداء   ــا الف ــم لن   ومت
ــام ــل اآلن ــشروا لك   ب
ــام ــا واآلث   حملــو اخلطاي
ــاة ــم إىل احلي   ردوا األم
  ببشرى اخلالص والنجـاة   
  مرقس الرسول ناظر اإلله   
  تبع الرب وحفظ وصاياه   

  نطاكيـة ويف لبنان ويف أ   
  مث جــاء إىل أفريقيــا 
ــهاد ــشر بقــوة واجت   ب
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  وأخرياً يف اإلسـكندرية   
  برنابا كبري القلب كـرمي    
  بشر مع بولس احلكـيم    

   ضربوه الشهودقبض عليه   
  وبغري شـفقة أحرقـوه    
  لوقا الرسول كان طبيب    
  آمن حني رأى احلبيـب    
  كان لبولس نعم الرفيـق    
  كتب إجنيلـه بالتـدقيق    
  يف رومية أكمل التبـشري    
  قبض عليه نريون الـشرير    
ــيم ــا احلك ــه لوق   أجاب
  قطع رأسه حبقد عظـيم     
  متياس واحد من السبعني   
  وبعد هالك يهوذا اخلـائن  
  بشر آكلي حلوم اإلنسان   
ــان ــاد األوث ــاب عب   فت

  كرز ونـال االستـشهاد    
   أمالكه بغري تقـصري    باع

  يف أول رحالت التبـشري    
  رمجوه بقـسوة وعنـاد    
  ونال إكليل االستـشهاد   
  وثين ال يعرف رب السماء  
  يربىء املرض بغـري دواء    
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