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  ةـــتوطئ

  ) . 12:14ھنا صبر القدیسین ھنا الذین یحفظون وصایا هللا وایمان یسوع "  ( رؤ "

قبل سنوات خلت ، واثناء زیارة قمت بھا الى احدى رعایا ھذه االبرشیة المحروسة باهلل ، كانت فرحتي عارمة بلقاء 
من ھم القدیسون ؟ مدارس االحد في صبیحة أحد السبوت . واثناء حدیثي مع االطفال ، سألني احدھم : بعض اطفال 

؟ بعض الناس ، سیما االطفال منھم ، یعتقدون ان القدیسین قدموا الى ھذه االرض ، من من این یأتون ؟واین یعیشون
" كان ایلیا لتھ ، یقول یعقوب اسقف اورشلیم :الفضاء الخارجي . انھم ابطال كونیون ، الكائنات بشریة . وفي رسا

 ). 17:5یعقوب االرض ثالث سنین وستة اشھر"( نفحبس المطر ع الالم مثلنا،وصلى كي ال تمطرانسانا تحت ا
وھكذا فالقدیسون لم یأتوا الى ھذا العالم من الفضاء الخارجي ، بل كانوا بشرا مثلنا جمیعا ، تحت االالم ، وكانوا 

شكالت ھذا العالم المعطوب ، بید انھم بصلواتھم ومحبتھم وطاعتھم هلل ، ارتقوا فوق حدود ھذا العالم عرضة لكل م
  اسمى من الروحانیة والشركة مع هللا . الساقط ، الى مستوى

لذلك ، فعندما یسأل الناس : " من ھم القدیسون ؟" قولوا لھم انھم اناس متمیزون ، عملوا كي یكون حضور هللا حقیقة 
  في ھذا العالم .

) . وقد كتب بولس الرسول في رسائلھ الى القدیسین في اورشلیم ،  7:89في جماعة القدیسین " ( مزمور "هللا یسبّح 
والقدیسین في كورنثوس .... ھؤالء كانوا قد اعتمدوا في المسیح ، ولبسوا المسیح ، وھكذا ، فجمیع الذین اعتمدوا في 

  دیسین .المسیح ، مدعوون ان یكونوا ق

شھوات الجسد وملذاتھ " وفي  موكنیستنا تسمى كنیسة القدیسین والشھداء . انھا كنیسة الذین بذلوا حیاتھم " ولم تقیّدھ
، فقد رفضوا كل شيء ، بما في ضلك حیاتھم نفسھا . قبلوا االستشھاد بفرح ، وبمحض االرادة ، حبا بالمسیح . لقد الواقع

ارثوضكسیة ، تشعر انك مشمول شھادة للمسیح ، ھي شھادة الدم وعندما تدخل كنیسة  شھدوا للمسیح بدمائھم ، فأعظم
بحضرة القدیسین . ان تقوى الكنیسة االرثوضكسیة، متجذرة بعمق في القدیسین والشھداء . السؤال االن ھو : الى ماضا 

  تحتاج كي تصبح قدیسا؟ لبلوغ القداسة ، علینا بالخطى الثالث التالیة :

بدء ، علینا ان نحب هللا . عندما جاء الى یسوع انسان یسألھ : " ماضا اعلم ألرث الحیاة االبدیة ؟" قال لھ ربنا   باديء-1
" احبب الرب الھك من كل قلبك ، ومن كل ضھنك ، ومن كل نفسك ، ومن كل قدرتك ، وقریبك كنفسك " ( متى 

عین بالمئة ، او حتى تسعا وتسعین ونصف ، بالمئة ، بل ) . وھذا یعني انھ ال یكفي ان نحب هللا خمسین او سب16:19
  علینا ان نحبھ مئة في المئة .

علینا ان نعترف بھ ، على نحو مافعلت كنیستنا منذ العنصرة، وعلى مر العصور ، التعلیم الرسولي واالبائي اعتراه -2
خر ال یؤمنون بالقیامة ، ونحن ندعو التشویھ الى حد ان بعض المسیحیین الیوم ، ال یؤمنون بالتجسد ، والبعض اال

وا وینظروا ما اطیب الرب " ( ھؤالء ان یدرسوا االباء وتعالیم المجامع المسكونیة السبعة . وندعوھم ایضا ان " یذوق
  ) 8:34مزمور 

دما یأتي علینا ان نشھد للمسیح ، على نحو ما فعل القدیسون والشھداء ، قوال وفعال . ضات یوم ینتھي التاریخ ، وعن-3
المسیح في الممجد كي یدین االحیاء واالموات ، فانھ سوف یقول للذین عن یمینھ :" كنت جائعا فأطعمتموني ، كنت 

  ). 35:25عطشانا فسقیتموني ....... ألن كل ما فعلتموه بأحد اخوتي ھؤالء الصغار ، فبي فعلتموه " ( متى 

المقدسة " ، ھو مساھمة عظیمة للمكتبة الدینیة االرثوضكسیة   ان كتاب االسقف دیمتري " قدیسون وشھداء من االرض
ولكل الھتمین بسیر القدیسین ، واالسقف دیمتري محظوظ جدا ، لكونھ ولد على مقربة من اورشلیم المدینة المقدسة ، 

رة ، جبل فقد سار حیث سار یسوع ، وتنشق الھواء الذي تنشقھ یسوع ، لقد امضى طفولتھ في جوار بیت لحم ، الناص



5 
 

ثابور ، الجثمانیة ، والقبر الفارغ ، فلسطین ھي ارض االنبیاء ، الرسل والقدیسین والشھداء وارض اباء الكنیسة 
  اننا ننصح بھ جمیع القراء االرثوضكسیین وغیر االرثوضكسیین على السواء . .القدیسین 

      المتروبولیت فیلیبس
     ابرشیة امیركا الشمالیة

رثوضكسیة االنطاكیةالمسیحیة اال  
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 مقدمة

 " سحابة الشھود "

 بقلم األسقف

 دیمتري (متى ) خوري

مامعنى ان تكون قدیسا ؟ وكیف ننتفع من قراءة سیر القدیسین المسیحیین ؟ ھذا الكتاب ھو ثمرة جھد دام خمس 
ندما قدّمت لي اختي االم تمارا ، راھبة ع 2001سنوات للرد على ھذه االسئلة وسواھا ، بدأ ھذا المشروع في صیف 

في دیر الصعود االلھي المقدس في اورشلیم ، ھدیة ، كانت بمثابة تحٍد ، لقد اشارت الى ان روایات القدیسن في 
االرض المقدسة یمكنھا ان تكون مصدراً للجھاد المسیحي من اجل االیمان ، نظرت اليُّ االم تمارا ، وقالت : لماضا ال 

  ى ھذا الكتاب یا سیدنا ؟تعمل عل

لم ادرك ما قالتھ . إال أنني انكببت على العمل ، فوضعت " سحابة من الشھود " الذي استغرق مني مسیرة روحیة 
ملیئة باالكتشافات غیر المتوقعة ، فقد كان ھذا العمل المتطلب یستدعي مني ، العودة الى ماضّي الخاص، الى عالم 

  فلسطینیة صغیرة تعیش على بعد امیال من مدینة رام هللا ، في قلب االرض المقدسة . طیبة البعیدة ، الى جماعةال

ھذا كان العالم الذي ترعرعنا فیھ اخوتي واخواتي الست وانا ، عالم والدي االب ابراھیم خوري الذي كان قد امضى 
شلیم ، غزة واریحا التي امضیت فیھا معظم شبابھ كاھنا لكنیسة هللا االرثوضكسیة المقدسة ، واالدیار المقدسة في اور

  طفولتي قبل خمسین سنة من االن .

ھن ، وامي العزیزة حنة ، في زیارات لیلیة ، الى ادیار شھیرة یرقى تأسیسھا الى اعندما كنت طفال ، رافقت والدي الك
موس ، ودیر القدیس ، ودیر القدیس جراسی الخوزیفیتيثالثة او اربعة قرون خلت ، وبینھا دیر القدیس جاورجیوس 

سابا الواقعة جمیعھا على مقربة من اورشلیم ، وكثیرا ماترددت على ھذه االماكن المقدسة التي ال تنتسى ، وعلى 
المكان الذي ولد فیھ الرب یسوع المسیح في اورشلیم ، وجبل الزیتون ، بستان الجثمانیة ، وحیث صلب الرب على 

  الصلیب ومات كي یخلص االنسانیة .

ندما تنقلت في أنحاء االراضي المقدسة بعد خمسین سنة كي اقوم بأبحاث ھذا الكتاب ، كنت في ثوب اسقف من وع
الكنیسة االرثوضكسیة االنطاكیة ، وھذا یثبت انھا رحلة روحیة تستدعي مني فھم معنى " القداسة " في الحیاة الیومیة 

ھذه المسیرة الروحیة العمیقة التي فیھا یصبح المسیحي  في الكنیسة المقدسة ، وسألت نفسي من جدید : ماھو جوھر
  قدیسا ؟

وعندما تنقلت في عالم فلسطین القدیمة ، ورحت اتأمل في كنھ وطبیعة القداسة ، ادركت ان التعلم من سیر القدیسین ، 
الرسول بولس من شأنھ ان یساعدنا كي نتأمل على نحو افضل ، في البر غیر المحدود الذي لربنا یسوع المسیح ، و

نفسھ أوضح ھذه المسألة في رسالتھ الى العبرانیین وضلك عندما اسدى النصح للمسیحیین كي یدرسوا سیرة االبرار 
  )  .1:12القدامى لكونھم شھودا یساعدون الذي یجاھدون كي یقتدوا بالكمال االلھي الروحي " ....(عب 

يء شانھم یزودوننا بأمثلة عن البر المعیوش الذي یعلمنا الوعندما تعرفت على سیرة قدیسي االرض المقدسة ، رأیت 
الكثیر ، ترى من یستطیع ان یطالع سیر الرھبان التائقین والمجاھدین الى الكمال الروحي في براري فلسطین دون ان 

یحي عظیم یھملوا امر التعبد هلل بكثافة راھب قدیس مثل افتیمیوس الكبیر ؟ من یستطیع ان یتكلّم عن االم شھید مس
كالقدیس كورنیلیوس قائد المئة الروماني الشجاع الذي شاء ان یموت طوعا من اجل المسیح دون ان یشعر بالدعوة 

  الى الشجاعة التي تتطلبھا سیرة المسیحي الحقیقي ؟
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التمیز بین ، یمكن لھؤالء القدیسین ان یصبحوا شفعاء اقویاء لدى هللا ، لكن لما كانت الكنیسة االرثوضكسیة الى ضلك 
حي ومیت ، فنحن یمكننا ان نسأل القدیسین ان یشفعوا بنا ، بالمثل یمكننا ان نقول لصدیق " ارجوك صّل من اجلي " 
ھكذا ایضا یمكننا ان نطلب من القدیسین الكبار في االرض المقدسة ، ان یذكرونا في صلواتھم ، ونحن یقین وثقة ان 

سیر ھؤالء القدیسین ، من شأنھا ان تتیج لنا ان نصبح اصدقاء مقربین منھم ، طلبتنا تستجاب . ان معرفة المزید عن 
  االمر الذي یغني حیاتنا بالصالة ، على نحو الیقاس .

صل منھ على حدة یومیا ، ولمدة ربع اود االن ان اقترح طریقة لمقاربة الكتاب ، وھذه تقضي ببساطة ان نطالع كل ف
ھدوء وتأن ، ویمكن في الوقت نفسھ ان نراعي بعض االسئلة التالیة : كیف یمكن على ان تكون ھذه المطالعة بساعة 

من اجل الكمال الروحي الذي ھو وجھ رئیس في القداسة ؟ وكیف  لسیرة القدیس فالن ، ان تجسد الجھاد الداخلي
ل على قبول الصبر ھذا مقداره ؟ وھل نستطیع نحن ان نعوّ استطاع القدیس فالن ، ان یحرز صبرا عظیما ، واحتماال 

من هللا عندما نطلبھ في الصالة؟ وكیف لنا ان نتحدى مواقفنا ومزاعمنا ونتقدم في فھم القداسة عبر مطالعة سیر 
القدیسین ؟ كیف یمكن لسیر االنبیاء ان تشد ازر ارادتنا . وتشجعنا على النطق ضد االوثان ، وضد االثام في العالم 

  دیسین كشفعاء لدى الرب ، فننمو كي نقتدي بكمال ربنا یسوع المسیح؟المعاصر ؟ وكیف نلتفت الى الق

ولما كان لكل مسیحي مسیرتھ الروحیة الفریدة ، فأنا ادعوكم الى استخدام ھذا الكتاب كعون شخصي وكنموضج لورشة 
  عمل كي ندنو من الرب ، ومن قدیسیھ .

البیبلیوغرافیا ، فضال عن الكثیرین من الذین مدوا لي  وأود شخصیا ان اشكر الدارسین الكثیرین الواردة اسماؤھم في
 كماید العون للبحث والمساعدة التقنیة لوالدة كتاب " سحابة الشھود " سیما توم نوغنت على خبرتھ في التحریر ،

ً  شكراً  واشكر موریس ،  جاناالب  كما أودّ ایضا ان اشكر قدس ،الكتاب ھذا لترجمة حمصي منیف االب قدس خاصا
المر ، ویوانا كالرك ، وكریستوفر ھولوي ، ولورا خوري ، لیندا  جینلكاھن الراھب سیرافیم دیدس ، والشماس وا

قوال دحدل ، ن االبموریس ، واالرشمندریت مالتیوس بصل ، وقدس  شریل ة، والدكتور، كاتي سنایدر  سیمون
وعندما انظر الى السنوات ،خاصة شتى وقدس االب یعقوب خوري ، فكل من ھؤالء اسھم في والدة الكتاب بسبل 

ھذا الكتاب " سحابة الشھود " انذھل من جراء العطایا الھائلة التي أغدقھا  الخمس من العمل المضني الثابت الذي ولّدّ 
علي الروح القدس ، والتي اخذت تظھر مع بدایة قبولي للتحدي لیس فقط من اجل وضع ھذا الكتاب ، بل على نحو 

ء استجابتي لھذا التحدي الذي مفاده ان كل منا دعي كي یكون قدیسا ، ان الحاح الدعوة بات واضحا ابرز ، من جرا
عندي ، سیما عندما اطلقت االم تمارا التي اكّن لھا التقدیر والعرفان بالجمیل ، كل حین ، ھذه القضیة الروحیة لدراسة 

  سیر القدیسین .

ي ، لطلب االم تمارا ، لكننا ال نقدر ان نعمل شیئا بدون معونة هللا . الكثیر ورغم نقائص الكتاب ، فقد استجبت ایمانا من
صوتي الى  من االمور تصبح ممكنة فقط عندما یعمل االنسان في طاعة مشیئة هللا . باختصار ھذا الكتاب ھو كي اضم

ون الكتاب نبع بركات لكم ، یعینكم " سحابة الشھود " التي ترفع السبح هلل القدیر على الدوام . ورجائي بعد ھذا ، ان یك
  في معارج مسیرتكم الروحیة .

 االسقف دیمتري ( متى ) خوري        
 میامي ، فلوریدا، الوالیات المتحدة االمیریكیة 

              2008عید العنصرة 
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 مقدمة الكتاب للمطران ثیوذوسیوس (عطاهللا حنا)

 

لفداء التي تباركت وتقدست بھذا السر العظیم سر التجسد األلھي كما فلسطین وقلبھا القدس ھي أرض التجسد وا
تباركت وتقدست المسكونة بأسرھا. أنھا األرض التي عاش فیھا الرب یسوع المسیح متنقال من مكان الى مكان 

ا الدمشقي ومبشرا العالم بأسره بالخالص والملكوت. أنھا األرض التي فیھا شیدت أول كنیسة في العالم والقدیس یوحن
  یصف كنیسة أورشلیم بأنھا أم الكنائس.

أن كنیسة القیامة والضریح الفارغ فیھا لھي خیر شاھد على ھذا الحدث الخالصي المفصلي إال وھو حدث القیامة. 
فالمسیح لم یبقى في حالة الموت وأنما قام منتصرا على الموت وداس الموت بقیامتھ. وجبل الزیتون ھو مكان 

ھي حیث صعد الرب الى السماء ولكنھ وعد بأنھ سیرسل المعزي الصالح ھذا الروح األلھي الذي أنسكب الصعود األل
على التالمیذ األطھار في العلیة وھو الروح ذاتھ الذي ینسكب على المؤمنین في األسرار وفي الصلوات وفي الخدم 

  األلھیة. 

منھ أنطلقت بشرى الخالص الى مشارق األرض  تبقى أورشلیم وأرض فلسطین ھي المركز المسیحي األول الذي
  ومغاربھا. 

وقد كان للقدیسة ھیالنة المعادلة للرسل دور ریادي في تشیید الكنائس الجمیلة المجیدة في ھذه األرض المقدسة والتي 
ل تذكرنا بأعمال الرب الخالصیة. فكنیسة المھد في بیت لحم وكنیسة القیامة في القدس وكنیسة التجلي على جب

طابور وكنیسة البشارة في الناصرة وغیرھا من الكنائس ھي دلیل ساطع على أن أرضنا ھي أرض قداسة و طھر 
وأرض تباركت وتقدست بحیاة السید ورسلھ وتالمیذه وشھداءه وقدیسیھ الذین عاشوا في ھذه األرض وحافظوا على 

  ھذا التراث الروحي وكانوا ینقلوه جیال بعد جیل.

ون عاشوا عندنا وأول شھید في المسیحیة ھو القدیس الشماس أستیفانوس وھناك قائمة طویلة بشھداء القدیسون األول
  وأباء وقدیسین ومعلمین بزغوا في ھذه األرض المقدسة وسطع نورھم في سائر أعمار المسكونة.

وفتح عیناه منذ صباه  المطران دیمتري خوري أخانا العزیز وشریكنا في الخدمة األلھیة ولد في ھذه األرض المقدسة
على كنائس وأدیرة وتراث روحي أصیل في ھذه البقعة المقدسة من العالم. أحب كنیسة أورشلیم وھو من عشاق 
تاریخھا وأصالتھا الروحیة وعندما كان یزور بلده بعد دخولھ السلك األكلیریكي كان یجول في ھذه الكنائس واألدیرة 

وأراد منذ نعومة أظفاره أن یتعرف على قدیسي فلسطین فجال في أدیرتھم وبحث مصلیا ومتأمال وممجدا هللا تعالى. 
ونقب في التاریخ فوجد معلومات قیمة تظھر أن ھنالك قدیسین بزغوا في فلسطین یستحقون منا أن نتأمل في سیرھم 

  الطاھرة وأن یكونوا قدوة صالحة لنا في الحیاة الروحیة. 

ذه النماذج النیرة من قدیسي فلسطین ومن خالل ھذه النماذج یدعو القارئ الى حیاة أخانا المطران دیمتري یقدم لنا ھ
القداسة والطھر ال سیما أن القدیسین ھم بشر مثلنا من لحم ودم ولكن أفكارھم كانت تسمو عن األرضیات وھم 

  یفكرون بالسماویات فتقدسوا وتباركوا بالنعمة األلھیة. 

ن وشھداء من األرض المقدسة لھي مساھمة ھامة تقدم لمكتبة الكنیسة االرثوذكسیة أن كتاب المطران دیمتري قدیسیو
وحسن أن من أعدھا ولد في ھذه األرض المقدسة التي منھا نشأت المسیحیة ومنھا أیضا أنطلقت الحیاة الرھبانیة الى 

  مشارق األرض ومغاربھا. 
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دیمتري على أمل أن یستفید منھا من یتأملون في حیاة  أن ھذا الكتاب دعوة الى حیاة القداسة یقدمھا لنا المطران
القدیسین األبرار. أنھ كتاب یذكر من یحتاجون الى التذكیر: ال تنسوا القدس وفلسطین مھد المسیحیة وأرض الشھداء 

  والقدیسین ومھد الحیاة الرھبانیة.

حد فكل أنسان مدعو لیكون قدیسا أنھ كتاب یؤكد أن الكنیسة ھي عائلة القدیسیین والقداسة لیست حكرا على أ
  بمعمودیتھ ومیرونھ وممارستھ لألسرار المقدسة وجھاده الروحي. 

أننا أذ نشكرأخانا المطران دیمتري على ما قدمھ للكنیسة ونسأل هللا أن یسربلھ بنعمھ وأن یقویھ لكي یبقى دائما 
  مبشرا وداعیا الى أستقامة األیمان في القارة األمریكیة.

  أیھا أسقف الجلیل وبوركت یداك ولیكن ھؤالء القدیسون شفعاء لك في خدمتك الرسولیة بوركت یا

  المطران ثیوذوسیوس عطاهللا حنا
  رئیس أساقفة سبسطیة للروم األرثوذكس

 2009كانون الثاني  11 –أورشلیم عید القدیس ثیوذوسیوس رئیس األدیار 
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 مقدمة

صبح یس ھو ببساطة مسیحي اقتبل بغزارة عطیة جزیلة الثمن من لدن هللا  مفادھا ان یبحسب االباء القدیسین ، القد
قادرا على الجھاد من اجل الكمال الروحي الذي لیسوع المسیح . ولئن كان البشر جمیعھم ضعفاء ناقصین ، وال 

الزمن ، سعوا بنعمة هللا ، یمكنھم ان یرجوا حقا ، كماال غیر محدود ، كھذا ،اال ان قلة منھم بین حقبة واخرى من 
  للنھوض نحو قامة القداسة الروحیة ، فأعلنت قداستھم ، وطوبوا قدیسین .

  وتطویب القدیسین یحصل عندما تقرر الكنیسة المقدسة ان بر او تقوى حیاة المسیحي ، یضمن ھذا االرتقاء الخاص .

دعو للدھشة ، ھو ان العھد الجدید یدعونا كي نكون قلة من الناس تبلغ ھذه القامة الرفیعة في حیاة الكنیسة ، وما ی
قدیسین ، وكیف ضلك ؟ فقط ببذل قصارى الجھد ، على الدوام ، كي نبلغ القداسة بالجھاد ، لالقتداء بالكمال الروحي 

  الذي البن هللا .

رتھم اشكاال كثیرة ، القدیسون العظماء في االرض المقدسة جاھدوا كي یقتفوا حیاة المسیح ،وبعملھم ھذا ، اتخذت سی
الفردیة وظروف حیاتھم ، والكنیسة المقدسة تعترف بھذه االشكال المختلفة ، فھي تصنف  باالعتماد على أوضاعھم

 :اشكال القداسة في ابواب واسعة 

  االنبیاء :-1

لمؤمنین من انھم تلك النفوس الشجاعة التي تنبأت عن مجيء المخلص. وقد جازف اصحابھا بحیاتھم كي ینذروا غیر ا
ان عصیانھم او نكرانھم هلل القدیر سوف یأتي بالدمار على العالم . ھؤالء العظماء دفعوا حیاتھم ثمنا باھظا عندما 

  اصبحوا رسال هلل .

  الرسل :-2

المسیح الى السماء ولما كانت الكنیسة  ھم تالمیذ المسیح الذین اضطلعوا بنشر انجیل الخالص اثناء وبعد صعود یسوع
ن عمل الرسل ، فھم یحتلون مكانة خاصة في قائمة القدیسین . وبین سیر الرسل القدیسین ، فان سیرة القدیس ھي م

بطرس تصف بقوة الجھاد االنساني عند انسان ضعیف انكر انھ یعرف یسوع : " اقول لكم اني لست اعرف الرجل ". 
ھ ووالئھ للسید في العھد الجدید : " یارب انت تعلم اال ان القدیس بطرس نطق بواحدة من اكثر الجمل تعبیراَ عن محبت

) . في النھایة قضى بطرس شھیدا عندما صلب في عھد نیرون 17:21كل شيء ، وانت تعلم ااني اودك " ( یوحنا  
م . وكان بطرس متواضعا جدا حتى انھ رجا الذین كانوا یحتجزونھ كي  68بسبب كرازتھ باالنجیل في روما سنة 

  على عقب ، وضلك ألنھ ال یستحق ان یموت كما مات یسوع المسیح ربھ ومخلصھ . یصلبوه رأسا

  الشھداء :-3

ھؤالء ھم القدیسون الذین قبلوا ان یموتوا على ایدي اعداء هللا كثمن لتحدي عبادة االوثان ونشر بشرى الخالص في 
الشھادة لیس مثل استفانوس الشماس اول  االرض المقدسة الذین نالوا اكلیل كل انحاء العالم المعروف ، وبین قدیسي

اعقبت صعود الرب الى السماء . الشھداء الذي كان ضحیة حملة افتراء نظمھا بعض الكھنة الیھود في السنوات التي 
لقد عوقب استفانوس لكرازتھ باالنجیل الشریف للناس في شوارع اورشلیم . ولما اوشك ان یفارق الحیاة ، صلى ھذا 

  الشجاع عالیا 

. لقد قضى تحت وابل من حجارة الطریق خارج ابواب  ) 60:7وقال : " یارب التقم علیھم ھذه الخطیئة " ( اعمال 
، وكان في الثالثین من عمره . وبحسب كتابات المؤرخ الكنسي استریاس ، كان استفانوس اول الشھداء ،  ماورشلی

  یل .واساس االعتراف بالمسیح ، واول من سفك دمھ من اجل االنج



11 
 

  اباء الكنیسة ورؤساء الكھنة :-4

ھؤالء ھم القدیسون الذین كرسوا حیاتھم لقیادة الكنیسة ، وللدفاع عن استقامة الرأي ضد اخطار التعالیم الھرطوقیة . 
 كانوا بحاجة ماسة الى موھبة روحیة مختلفة : انھا الصبر . وفي ھذه الفئة ھناك سیرة القدیس كیرلس وخدمتھ لسنین

) . ألكثر من ثالثین سنة ، ناضل القدیس المتواضع كیرلس بشراسة ضد  386-315بطریركا على اورشلیم ( عدیدة 
االریوسیة القویة والخطیرة ، فقد اصّر االریوسیون ان المسیح لم یكن الھا ، بل نبیا فقط ، وھكذا كانت تعالیمھم خطرا 

ن ان تكون االریوسیة جزءا من العقیدة االرثوضكسیة ، وللقیام قاتال لحقیقة استقامة الرأي . لقد حال القدیس كیرلس دو
بھذه المھمة ، كان البطریرك الشجاع بحاجة الى عالمة من هللا ، الى تعبیر رمزي في اورشلیم من شأنھ ان یقنع اباء 

صرة من سنة الكنیسة ، وایضا االمبراطور الروماني وللدھشة ، فقد ظھرت تلك العالمة في سماء اورشلیم یوم العن
م بینما كان القدیس ینظر من مكان اقامتھ ، اضاء صلیب كبیر جدا سماء المدینة لمدة تزید على اسبوع  351الرب 

منبسطا بشكل قوس ضخم یغطي سماء المدینة كلھا ، انھ صورة صلب المسیح ، ومن تلك اللحظة فھم سكان اورشلیم 
  فھزمت الھرطقة وتأكد نقاء عقیدة الكنیسة . ان الرب نفسھ كان یؤكد حكمة البطریرك الصابر ،

  الرھبان :-5

ھم القدیسون الذین عاشوا سیرة متشددة من نكران الذات ، والعمل الشاق وقد اثروا االقتداء بكمال المسیح . الرھبان 
عشاب ، لقد عاش الرھبان لسنین طوال في قاللي معزولة . او طافوا براري االرض المقدسة ، یقتاتون فقط من اال

في براري االرض المقدسة المحازیة لنھر وینامون في الكھوف او في العراء كل لیلة . بدأوا في القرن الثالث للمیالد 
االردن والبحر المیت ، وقد شید ھؤالء المتنكرون لذواتھم ادیار المسیحیة االولى ، واقاموا تقلیدا للعبادة حددوا فیھ 

) الذي انشأ واحدا من اقدم  553-526ین یخشون هللا ھناك العظیم المتقدس سابا ( جوھر المسیحیة . وبین ھؤالء الذ
میال عن اورشلیم .  20واكبر االدیار والمعھا في الحیاة الروحیة في تاریخ الكنیسة االولى ، وھي تبعد قرابة 

اس للعبادة االرثوضكسیة في كل وثیودوسیوس الكبیر والمتقدس سابا اوجدا تراثا لیتورجیا مایزال الى الیوم بمثابة اس
مكان . وسابا ھو رجل الفضیلة بامتیاز ، ورجل الصالة الدائمة . وقد امضى االربعین سنة االخیرة من حیاتھ یعلم 
رھبانا اخرین كیفیة مقاومة تجارب الكبریاء واالنا والفرح باالعمال الیومیة كتقشیر الفاصولیا ، وحیاكة السالل ، 

  االراضي التابعة للدیر .وتربیة العسل في 

  طغمة االبرار :-6

وتتضمن الذین عاشوا بالبر في االرض المقدسة ، وبین االھل واالصدقاء ، وقد ابدوا فضیلة وبرا فائقین حتى انھم 
تركوا اثرھم في من ھم حولھم ، بالنسبة الیھم ، االخر ھو واجب كبیر ، فھم نعموا باحساس من المسؤولیة تجاه 

  االنسانیة . االخرین في

ولما كانت " سحابة الشھود " ال تتناول سیرة جمیع القدیسین في االرض المقدسة ، فان ھذا الكتاب یحوي نماضج من 
المذكورة اعاله . وبكل بساطة ، لیس ھو الكتاب الوحید الذي یقدم سیرة ھؤالء القدیسین ، اال ان ما یجعل كل الفئات 

مماثلة انما ھو الحمیمیة والتقدیم الحي ، سیرة القدیسین التقدم في الكتاب لتلخص الكتاب ھذا  مختلفا عن كتب اخرى 
  وقائع حیاتھم . انما ھذه السیر ھي قصص حیة ألناس یجاھدون في الطریق الى القداسة .

شوا نحن جمیعا مدعوون ان نكون قدیسین . وبتذكر دعوتنا وتأملنا في سیرتھم یمكننا ان نصبح اخالء لھم فھم قد عا
االیمان المسیحي بحق . فلیؤھلنا الرب ان نعمق فھمنا للجھاد الروحي الذي یجري في كل واحد منا ، ولیباركنا ویھبنا 

  ) 2-1:21:  40-33:11القوة والشجاعة كي نجاھد الجھاد الحسن ، من اجل مجده .  ( عبرانیین 

 

االسقف دیمتري ( متى ) خوري             
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نیینأحد القدیسین الفلسطی  

الثاني بعد العنصرة األحد  
 

  : األولطروباریة القدیسین باللحن 

رھط القدیسین الكثیري العدد ، الذین نبغوا في فلسطین في سائر األزمان ، األنبیاء والرسل والنساك واألبرار ،  ملنكر
وھم : المجد للذي عززكم  ورؤساء الكھنة ، والمجاھدین المعروفین والمكتومي االسم ، ومن أعماق النفس ، فلنھتف نح

  المجد للذي كللكم ، المجد للذي أنار بواسطتكم ، كل المسكونة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ایلول : 1  
 البار یشوع بن نون

  كان یشوع بن نون ، واحدا من اعظم القادة العسكریین

وال عجب : فالرب كان معھ ! وقصة ھذا المحارب العظیم، في العھد القدیم ، 
الذي قاد الحملة التي افضت الى سقوط اسوار اریحا ،  –رائیلیین قائد االس

، اضھلت اجیال قّراء الكتاب المقدس  -ووّجھ احتالل ارض المیعاد الناجح 
  عبر العصور . 

ابن ق . م .  1550ولد( یشوع ) عبدا حقیرا في اعماق مصر ، قرابة سنة 
اوال ، خادما ، ومن بح نون ھذا ، ھو من قبیلة افرام ، وكان مقدرا لھ ان یص

ثم خلفا لذلك المشّرع العظیم ، موسى . اما عظمتھ كقائد للشعب العبراني ، 
فقد سبق تصویرھا في اسمھ الذي ھو الشكل العبراني ل " یسوع " فضال عن 
براعتھ العسكریة ، التي اصبحت جلیة في معركة شرسة شنھا ضد 

من هللا ، فمنع الشمس من المغیب لبضعة ساعات كي  سطوري ، العونالعموریین ، وضلك عندما تلقى ھذا المحارب اال
  یحقق نصره الباھر .

بید ان اعظم ھباتھ لشعبھ ، كانت على االرجح ، اصراره ورفیقھ في القتال ، كالب ، على تشجیع العبرانیین على 
تي عرفت باسم " كنعان " ( والتي مغادرة البریة التي كانوا یقطنوھا ، لیرحلوا شطر " ارض المیعاد " ، البقعة ال

( بضم  تضم االن اسرائیل واالراضي الفلسطینیة ) ، والتي سبق ان اعدّھا هللا لھؤالء منذ فجر التاریخ ،ارسل یشوع
االلف ) الى المنطقة ، جاسوسا من قبل موسى ، سیده ، اال انھ رفض ان یقبل ان االسباط المقاتلة ، في البقعة الواعدة  

ن . وعلى عكس الجواسیس العشرة الذین كانوا قد ارسلوا الستكشاف االرض ، فقد تناقش یشوع وكالب على ال یقھرو
انھ ینبغي على العبرانیین ان یتشجعوا كي یقیموا في االرض فورا ، بعد ان یجعلوا ثقتھم في الرب ، الذي یحمیھم من 

  السكان االشداء .

سنة یطوفون البریة على غیر ھدى ، الى ان عملوا في النھایة  38اء اال ان العبرانیین لم یذعنوا ، فأمضوا زھ
ھو سلسلة مذھلة من العجائب ، فاهلل لم یخلف بوعده في بنصیحة یشوع ، وماتلى القرار بالتوجھ شطر ارض المیعاد ،

العبرانیون شطر  ان یحمي قطیعھ ، اما احد اھم االحداث بعد موت موسى ، فكان عندما تسلّم یشوع قیادة الجیش، تقدم
االرض التي تاقوا الیھا ، ولما بلغوا ضفاف نھر االردن ، على مقربة من شتیم ، وجدوا انفسھم بغتة امام سیل جارف  
وبسبب امطار الربیع ، بدا النھر ( االردن ) الصاخب ، عائقا ضخما ، اال ان یشوع ابى ان یتخلى عن ضالتھ ، ارض 

  یشرعوا بعبور االردن حاملین تابوت العھد المقدس .المیعاد ، فأمر كھنة السبط ان 

ومن جدید ، كوفيء ( یشوع ) على ایمانھ ، فما ان وطئت اقدام الكھنة التیارات الجارفة ، حتى تراجعت االمواج 
ھ لتشكل جدارا من المیاه ظل ال یتحرك ، كي یتیح للعبرانیین ان یعبروا االرض الجافة ! ھذه االعجوبة المذھلة ، تشب

  الى حد بعید عبور البحر االحمر في عھد موسى .

كان االمر انجازا مذھال ، اال ان یشوع ، واسمھ في العھد القدیم یعني : " الرب ھو الخالص " ، لم ینتھ بعد ، فالتحدي 
ن الثاني الكبیر ، بحسب االسفار المقدسة ، كان امام اسوار اریحا ، حیث بدا لجیش ھذا المحارب انھم منعوا م

  اجتیازھا .

كانت حظوظ النجاح ضئیلة ، اال ان یشوع المؤمن قرر ان یظھر من جدید ، فأوعز الى مساعدیھ ان یحملوا تابوت 
العھد ، ویطوفوا بھ سبعة ایام ، حول االسوار ، ثم طلب من الخیّالة حملة االبواق ان یطلقوا ابواقھم المدویة ، بینما 

أتي الى مؤازرتھم . فسقطت اریحا ، وتھاوت حجارة االسوار ، بدون ان تتلقى ایھ راح رفاقھم یبتھلون الى الرب كي ی
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صدمة ! وفي النھایة قتل سكانھا ( اریحا ) , على ید الجیش الغازي ، ماعدا راحاب وعائلتھا ، فقد نجوا ألنھم سبق ان 
 اظھروا حسن الضیافة والترحیب بجواسیس یشوع .

یة التالیة : " فھتف الشعب وضربوا باالبواق ، وكان حین سمعوا اصوات االبواق ، ویخبرنا سفر یشوع الحقا ، الروا
ھتفوا ھتافا عظیما ، فسقط السور في مكانھ ، وصعد الشعب الى المدینة ، كل رجل مع وجھھ ، فسقطت في أیدیھم بحد 

  . ) 21-20:6السیف ". ( یشوع 

لة ناریة بعث بھا الى قادة اریحا قبل المعركة بقلیل ، وقد ویمكن مالحظة شخصیة یشوع الشجاعة والباسلة ، من رسا
العبرانیین .... بینما راح یشوع في الوقت عینھ یتوعد االمبراطورین  صاغھا بأسلوب شعري ، عبق بمدیح الھ

الجبارین شوباخ ویافت بأن سیف االسرائیلیین سیضرب بدون ھوادة . وفي دراسة شھیرة من القرن التاسع عشر ، 
  لي :ر الخروج ، في العھد القدیم ، تبدو رسالة یشوع الناریة ، على الشكل التالسف

"باسم هللا الھ ابناء اسرائیل الجبار والرفیع ، خالق كل االكوان ، الذي یضعف االقویاء ، ویحط المقتدرین المتمردین 
لھة ، ورب االرباب ، لیس سید مثلھ ، وال والمرائین ، الذي یجازي الخطأة ، ویحمي االبرار ، النبیل والجواد ، الھ اال

  من ھو اھل للعبادة بازائھ . ھو الھ ابائنا ابراھیم واسحاق ویعقوب ، رب الحروب : وهللا اسمھ .

" منّي ، انا یشوع ، بن نون ، خادم هللا ، عّز شأنھ ، ومن الجماعة المقدسة ، الطاھرة والمختارة من بني اسرائیل ، 
ناء ابراھیم ، واسحاق ، ویعقوب ، الى جماعة االشرار ، الشعب العابد االوثان ، لعنھم هللا ، وانزل نبالء العوالم ، اب

استثرتم االسد في عرینھ ، واللبوة من كبوتھا ونومھا ، وأنزلتم بأنفسكم غضبھ علیھم كل حین ، امین ، نعلمكم انكم 
 ینا ، وبعثتم الینا ببالغكم .جراحا بالغة عظیمة بجماعتكم البغیضة ، وضلك حین تألبتم عل

ً لدینا ، لذا فلیكن معلوما  " نعلمكم ان هللا احضركم الینا نحن الجماعة  الطاھرة والمقدسة ، ولقاؤكم بنا بات معروفا
ً البقاء في  لدیكم ، انني سوف احسن الیكم في ان ال اكّربكم وازعجكم للقدوم الینا ، لمقاتلتنا ، كال ، بل یمكنكم أیضا

لكم لمتابعة اعمالكم ألسبوع واحد ، من االن ، انا المدّون اسمھ ادناء سأقدم نفسي الیكم ، وسوف احضر بعض مناز
رجال ابناء اسرائیل ، فنشن علیكم حربا شرسة بمعونة هللا جّل اسمھ ، وسوف نأتي على كل جنودكم وعلى شبابكم 

  رض ، فال یبقى منكم واحد كي یخبّر .وشیوخكم ، ولن نقفل عائدین الى دیارنا ، حتى نبیدكم من اال

الى ضلك ، فحتى لو كنتم خمسا واربعین ملكا ، وتفخرون بجنودكم الكثیري العدد والخبرة ، فلیكن معلوما لدیكم ، اننا ، 
جماعتي وانا ، نتكل على رب الكون الذي خلق السماء واالرض وكل ما فیھما والذي بأمره ابیدت سادوم وعمورة ، 

ّص ابناءه من میاه الطوفان ، ومنھم تحدرت ه الطوفان على االرض كلھا ، ألن البشر كانوا عصاة ، ونوح خلواتت میا
  البشریة التي في العالم . وانقسمت االرض الى سبعین امة .

قدمنا وصار ارضا صلبة نور هللا كان یت نحن ابناء اسرائیل ، عبرنا الیم ، وكنا زھاء ست مئة الف نسمة ، فانكفأ البحر
في عامود سحابة ونار ، اثنا عشر الفا من جماعتنا قتلوا خمسة ملوك في مدیان . لقد قتلنا المشعوض بلعام بحد السیف ، 

  دون ان نفقد نفسا واحدة من بني اسرائیل ".

سقوط  لقد اورد مؤرخون كثیرون ان یشوع الباسل قد ابلى بالء عظیما في كل الوعود التي قطعھا ، في رسالتھ ، وبعد
المدینة القدیمة ، قاد ھذا المحارب العظیم شعبھ شطر ارض المیعاد . وساسھم لسنین ، انھ األب الحكیم ، والقائد 
الجدید الذي وزع تلك االرض على اسباط العبرانیین االثني عشر ، وبعد ضلك وضع سفر یشوع ، السادس في ترتیب 

یعزى على نحو عظیم الى موسى ، الذي سمح لصدیقھ ان یشاركھ في اسفار العھد القدیم ، اما والء یشوع الشدید ، ف
  الصعود الى طور سیناء حیث سیتلقى ھذا المشترع العظیم الوصایا العشر .

في ارض تیمناث سیرا التي ھي  رقد یشوع متقدما في االیام ابن مئة وعشر سنوات ، فوري الثرى على جبل افرام
  الفلسطینیین .ارض 
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العظیمة كقائد عسكري شجاع ، وحاكم حكیم ، الكثیر عن طبیعة القیادة الحقیقیة التي تنبع على الدوام  نتعلم من سیرتھ
من السلطان والمحبة التي من هللا القدیر ، في العادة عندما یرقد راع ، معلم ، او ایة شخصیة اخرى نكن لھا االعجاب 

والحزن علیھ ، وننتھي الى التفكیر ان كل شي قد انتھى ، وان بالغا بداعي الصدمة  تأثرا والتقدیر، او ینتقل ، نتأثر
االمور الحسنة التي قدمتھا ھذه القیادة ، ال یمكنھا ان تبقى وتستمر . ولكن عندما رقد موسى ، استمرت مقاصد هللا في 

  بعونھ حیاة یشوع  وضلك ألن هللا ومخططھ ومقاصده ھي اكبر من شخص او من برنامج ، هللا یبارك الذین یت

ومن سیرة یشوع یمكننا ان نكتشف ان االیمان ال یعني في العادة ان نجلس ونستكین تاركین االمور تحدث من اجلنا ، 
لقد حّول یشوع ایمانھ الى فعل وعمل ایضا ، اال ان تخطیطھ لم یكن حّجة لتخطیط فقیر ، وسوء تنظیم سریع ومتھور 

ا في الصباح كي یبدأ یوما منتجا اخر ، والرسول بولس یلحظ قیمة ھذا ایضا ، ولكن بدال من ضلك ، نجده ینھض باكر
  النوع من العزیمة الدقیقة والمدعومة ، وضلك عندما یخدم هللا في رسالتھ الى كنیسة كورنثوس :

" اال تعلمون ان الذین یجرون في السباق ، جمیعھم یركضون ، ولكن واحدا فقط ینال الجائزة ؟ اركضوا ھكذا ، كي 
 ). 24:9نالوھا ایضا " ( ا كور ت

  لقد تخطى یشوع عراقیل كثیرة ابّان قیادتھ االسرائیلیین الى ارض كنعان . والرب یجازي بالصبر الذین ینتصرون .

  ابولیتیكیون باللحن الثاني

  " اننا معیّدون لتذكار نبیك یشوع ، وبھ نبتھل الیك یا رب ، فخلص نفوسنا " .

  زن خاص ) " الیوم ظھرت ....قنداق باللحن الرابع ( و

" عند صالتك ، وقفت الشمس ایھا البار یشوع ، ألنك بحق تزینت بمثال واسم من بموتھ اظلمت الشمس . فنسألھ ان 
 یخلصنا نحن مكرمیك ".

  

ایلول 3  
 الباران ثیوكتیستس وافثیمیوس الكبیر الذي نسك معھ

على لالفرا ) ( اكان القدیس ثیوكتیستس مسیحیا تقیا عاش في دیر 
مقربة من اورشلیم ، وكان حلمھ ان یكون ناسكا في البریة ، وفي 

العقد الثاني من القرن الخامس للمیالد ، راح رئیس الدیر الغیور ھذا  
یصوم ویصلي في بریة كوتیال لیس بعیدا عن اریحا ، مع ابیھ 
الروحي القدیس افثیمیوس الكبیر مؤسس ومرشد دیر الالفرا الشھیر 

  فران .في 

لسنوات عدیدة ، كان ھذان الصدیقان ینسحبان بین الفینة واالخرى 
الكبیر ، الى ان عثرا في  مالى البریة للصالة والصوم ابّان الصو

نھایة المطاف ، على مغارة في بریة یھوضا ، في وادي مقلیق ، بقرب 
مجرى میاه صاخبة بعد أن بدا لھما ان المكان ھو االمثل للعبادة ، 

  ا للحال ، وحّواله الى كنیسة .فقام

عرف ھذان الناسكان منذ زمن بعید ، بقداسة سیرتھما في تلك 
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  االسقاع ، فقد عاشا ناسكین ، واغتذت رؤیتھما المیستیكیة ( الروحیة ) ، من هللا .

من بیثان ) ، قام  ولكن عندما احتشد اتباع القدیس افثیمیوس حولھ ، وبأعداد متزایدة ( وكانوا قد قدموا الیھ عبر رعاة
افثیمیوس وھرب الى البریة المجاورة تاركا الدیر في عھدة صدیقھ ، وأحد اسباب شھرة القدیس افثیمیوس المتزایدة ، 
یعزى الى اعجوبة شفاء اجترحھا على شاب مریض كان یحتضر ، وكان یدعى تربون وھو ابن احد وجھاء ساركیز 

یمیوس الشاب برسمھ عالمة الصلیب علیھ ، وضلك في صلوات جلبت ویدعى اسبیبتیبوس . لقد شفى القدیس افث
الكثیرین من المھتدین العرب ، الى المسیح ،وعندما انتشر نبأ االعجوبة ، توافد الحجاج الى الراھب القدیس وصدیقھ ، 

  كي یتعلموا ما یمكن ، عنھما .

ن ، اال ان طریقتھ النسكیة في الحیاة داخل ولئن كان وصول القدیس ثیوكتیستوس قد سبق وصول اباء البریة بقرنی
البریة ، اصبحت مثاال لشظف العیش والبساطة في كل الكنیسة ، وفي بعض اسقاع فلسطین ، اقام النساك االولون 

صغیرة راحوا فیھا یقتاتون بالقلیل ، ویصلون بال انقطاع ، ویقضون حیاتھم بالعمل المبارك ، اال ان نساكا ادیارا 
  د شظفا في البریة ، فامضوا سنوات كاملة في العزلة بعیدا عن ضوضاء المدن .شثروا سیرة ااخرین ، آ

كثیرة ھي النفوس التي ال تھاب شیئا ، فالصحارى المحیطة بالبحر المیت ، وھي مشھد مقفر على مقربة من اریحا ، 
) ، قد ھیأت لھذه النفوس الموقع  متر تحت مستوى البحر 400وتطل على البقعة االكثر انخفاضا على وجھ االرض ( 

االمثل لتكریس النفس لعبادة هللا ، وقد الحظ كثیرون من الدارسین ، انھ كان باالمكان الطواف ألیام عدة عبر بریة 
انھا حقا بقعة تغطیھا االشواك والنباتات الصحراویة ، وتعج بأخادید واسعة كثیرة فلسطین ، دون االلتقاء بانسان ، 

  تعبث بھا الریاح ، ان عالم البریة یفتقر بحق ، الى كافة مقومات الراحة البشریة . تحوي رماال

عاش نساك البریة وحیدین وبدون مراقبة ، حرموا انفسھم النوم ، االستحمام ، الثیاب الدافئة ، والحمیمیة الجنسیة ، 
د ، اعربوا عن غبطة عظیمة ثابتة في التجرد كانت حیاتھم قاسیة ، لكنھا مجدیة ، والرجال والنساء الذین اعتنقوا التوح

من امور العالم بالكلیة وتكریس ضواتھم للصالة ، وبین قدیسي البریة ھؤالء ، ثمة قلة كانوا اكثر غبطة وسرورا ، اكثر 
امتالء من الشكر في الصالة الى هللا ، ومنھم المتواضع ثیوكتیستوس ، الذي بصوره مؤرخو الحقبة ، رجال بشوشا 

ینسحب الى بریة البحر المیت المقفرة والحبور ، وعندما تسمح لھ واجباتھ ، كان ( ثیوكتیستس ) و محیاه االنشراح یعل
  وبطاحھا ومنبسطاتھا ، متنقال بین ارجائھا بسرور ، وعاكفا على تكریس روحي ال ینتھي .

یسون من امثال القدیسین ثیوكتیستس والیوم یصعب علینا ان نتخیل درجة نكران الذات التي اعتنقھا واختبرھا القد
وافثیمیوس ، على الدوام كان ( ثیوكتیستس ) یعیش بدون سقف ، ویقتات من االعشاب للبقاء ، ویفترش االرض ، في 

، فقد عاش كل الفصول ، وقلما طلب الراحة التي یسعى الیھا انسان ، ورغم ارھاقھ لجسده بصوم مضن ، وعمل شاق 
ب . م . سافر بطریرك اورشلیم انستاسیوس الى الدیر ، لیرأس صالة  450ا رقد حوالي سنة شیخوخة مدیدة ، وعندم

  تجنیزه .

ویقال ، وبأشكال مھمة شتى ، ان القدیس ثیوكتیستس ھو من ابدع وشّكل دور الراھب كجزء من حیاة الكنیسة . وھذا 
فیھا كان رئیس الدیر ثیوكتیستوس یدرب التائقین الدور ھو ولید عالقة فریدة بین الرجلین ( ثیوكتیستوس وافتیمیوس ) 

الى السیرة الرھبانیة . في دیره ، ومن ثم یرسلھم الى القدیس افثیمیوس من اجل تدریب اعمق ، وانتظام اشد قسوة ، 
عیارا على السیرة النسكیة ، وھذا المفھوم : دیر للمریدین ، واخر للذین بلغوا االستنارة الروحیة ، اصبح في النھایة م

في المسیحیة الشرقیة ، وبالفعل استمر القدیس افثیمیوس یرسل المرشحین الجدد الى القدیس ثیوكتیستس طلبا للمشورة 
  الروحیة والتدریب ، طیلة حیاتھ .

اما التقلید المرتبط بالسیرة الداخلیة الرھبانیة التي جّسدھا القدیس ثیوكتیستوس ، منذ زمان بعید ، فقد اصبح خطا 
یا في نسیج المسیحیة التقلیدیة ، والكنیسة لن تكون ھي نفسھا ، بدون المواھب الروحیة التي فاضت من اباء اساس

  البریة .
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حیاة قدیس االرض المقدسة ، ھذا ، تزودنا بشھادة مشرقة مفادھا ان هللا القدیر ، قادر ان یحفظنا في غنى اكثر ، 
  و أي امر مادي اخر في ھذا العالم !واكتفاء اكبر ، مما یوفره الطعام والشراب ، ا

 ابولیتیكیون باللحن الرابع ( وزن خاص ) 

التعلق بكل االمور الباطلة والفاسدة ، واض  " في القداسة ، تكرست هلل منذ حداثتك ایھا الحكیم ثیوكتیستس ، وقد ابغضت
الن ایھا االب البار ، ارشدنا نحن االتین تسطع بالصالة االلھیة والسكینة ، فأنت مدّرب صارم للنساك الحاملي هللا . وا

  الیك .

 قنداق باللحن الثامن 

" لقد استأھلت كرامة نفسك معتقة من كل خطیئة ، وكخلیقة هللا كرست ضاتك للرب بالكلیة ایھا االب البار ، فاستنرت 
  س .بااللھیات ، مرتقیا الى ضرى الورى الحقیقي ، مثبتا اسمك باالفعال ایھا االب ثیوكتیست

 

ایلول 4  
 النبي موسى المعاین هلل ،

 والشھیدة ھرمیون ابنة الرسول فیلیبس الشماس .
 ساطع،كومضة شعاع  موسى نجم جدید سطع بغتة في كبد السماء

  القدیم.فذاع اسمھ في كل العالم 

 أعظمبدأت السیرة العجیبة لھذا الرجل البار والقدیس ، احد 
ق .م   1500لمسیح ، حوالي سنة الذین ظھروا قبل مجيء ا األنبیاء

عندما كان الشعب العبراني یناضل في كربة العبودیة على یدي 
  فرعون مصر .

ولد موسى لرجل من سبط الوي ( افرام ) ، وزوجتھ ( ھوشیبد ) 
  التي كان الرب قد باركھا بابن یدعى ھارون وابنة تدعى مریام .

، تدعو الى  وككل شيء في حیاتھ ، فاالحداث المحیطة بوالدتھ
العجب والذھول ، اطل موسى على مسرح االحداث في حقبة كان 

فیھا ضكور العبرانیین الصغار یُقتلون . الواحد تلو االخر ، على ایدي المصریین ، وبالكاد استطاع موسى ان ینجو 
    طفال صغیرا ، ومن ثم شابا یكبر في ظل نیر العبودیة في مصر .

ة حقا ، ومعروفة جیدا ، اال انھا تستحق ان تتلى من جدید ، توا بعد مجیئھ الى العالم ، وقصة والدة موسى دراماتیكی
فزعت والدتھ مدركة ان حملة فرعون الظالمة الغراق كل موالید االسرائیلیین الذكور في النیل ، سوف تضع حدا 

، فقامت ونزلت الى النھر ،  لحیاة طفلھا ، ولما اوشكت ان تسقط في جب الیأس ، الحت لھا تباشیر خطة مبتكرة
من عیدان ورق البردي ،وطلتھ بالزفت والقار ، ولما اكتمل اعداد الصفت ، انزلتھ الى وابتنت سفطا صغیرا حاكتھ 

الماء ، وجعلت رضیعھا فیھ وصلّت الى هللا كي یحفظھ بأمان ، اما اختھ ( مریام ) فراحت تراقب الزورق من مكان 
  على الخاتمة .غیر مرئي ، آملة ان تقف 



18 
 

ولكن كیف سینجو طفل ضعیف الحول لھ ، في رحلتھ في النیل العظیم ؟ العنایة االلھیة اجابت على السؤال ، عندما 
ة خادماتھا في لحظة عبور الزورق من ھناك ، اخذت االمیرة بجمال قخرجت ابنة فرعون لتستحم في النھر برف

ت ، اما مریام التي كانت تراقب كل شيء من مكانھا ، فالحظت ماحل الصبي ، وأحست بالحنو نحوه ، فحملتھ الى البی
  بأخیھا الصغیر .

ولما بلغت االمیرة الى المنزل ، راحت تبحث عن امرأة شابة تقدر ان ترضع الصبي . وبحسب المؤرخ الیھودي 
كل امرأة مصریة  العظیم یوسیفوس ، لم تتمكن االمیرة من تحقیق ماكانت تسعى الیھ ، فالصبي رفض الحلیب من

حاولت ان ترضعھ . وبصرف النظر عن عدد المحاوالت ، راح الصبي یصرخ باستمرار ، وابى ان یرضع من 
  صدر غریب .

في النھایة اوصت االمیرة اخت الصبي مریام التي كانت قد انسلّت الى داخل القصر خلسة كي ترى كیف ستكون 
المیرة لمریام : اضھبي ونادي لي امرأة عبرانیة ، فلم تتوانى مریام ، بل معاملة أخیھا ، بعد ھروبھ العجائبي ، قالت ا

قامت مسرعة الى البیت كي تعلم امھا . ففرحت االمیرة بظھور المرأة العبرانیة ، فقامت ودفعت الیھا الصبي قائلة لھا  
  خذي ھذا الصبي وأرضعیھ لي ، وانا ادفع لك اجرتك ".

" اخرج من الماء "    ظم انبیاء العالم الذي سوف تسمیھ ابنة فرعون "موسى " أي وھكذا ، بدأت سیرة واحد من اع
،  لإلسرائیلیینومرت السنون ، وصار ھذا الراعي المغمور ، وابن العبد ، شخصیة ھامة في العھد القدیم ، بعد قیادتھ 

هللا اعظم االحداث في رحلة  ي واحدة منمن العبودیة الى الحریة الى االرض المعدة لھم . وموسى سوف یشارك ف
  الطویلة مع االنسان ، واعني بذلك نشر الوصایا العشر على لوحین حجرین قدّمتا لموسى على طور سینا .

( فرعون مصر )        متابعتھ بوضوح بعد سنوات ، وفي حادثة ، عندما قام والد االمیرة فیمكناما مصیر موسى ، 
یدوسھ  شابن ، على رأس الشاب ( موسى) . وراح یراقب بھلع كیف اخد الووضع تاجا مذھبا یحمل رسما لالوثا

تحت قدمیھ ، االمر الذي دفع كھنة فرعون الى االضطراب ، فأوعزوا الى فرعون ان یقتل الصبي ، ألن ھذا 
بئة رھیبة التصرف ضّكرھم بنبؤة مصریة قدیمة تتعلق بقائد اسرائیلي سوف ینزل ( بضم الیاء ) في یوم من االیام ، او

  بشعب مصر .

وھل كان التھدید حقیقیا ؟ الختبار ضكاء الطفل الذي كان یكبر ، قام مستشارو فرعون بحیلة كي یجعلوه یبتلع جمرة 
حمراء ، ما جعلھ یصاب بعلّة في النطق ، رافقتھ طیلة حیاتھ ، انھا واحدة من المظالم التي احتملھا موسى على ایدي 

  طع احد االساءة الى مستقبلھ .اعدائھ ، ومع ضلك لم یست

تلقى موسى علومھ على احكم المعلمین في مصر ، وسرعان ماظھر تفوقھ علیھم ، وفیما بعد طبقت شھرتھ العسكریة 
، وحدث في یوم من االیام ان شاھد موسى عبدا  األثیوبییناالفاق ، سیما عندما قاد المصریین الى النصر على اعدائھم 

مسمع فرعون ، اضطره  هالمصري ، فقام وقتل المصري  ودفنھ في الرمال ، ولما بلغ نبأ تمردعبرانیا یضربھ سیده 
ضلك الى الھرب وترك مصر . ھرب موسى طیلة اسابیع من مطاردیھ الذین راحوا یتعقبونھ من مكان إلى آخر ، وفي 

  تھ فیھا سالمیة وھنیّة .دیان البعیدة ، بعد مشقات جمة ، فأمل ان تكون حیامالنھایة حّط بھ الرحال في 

اال انھ لم یقو على احتمال سوء المعاملة التي تلقاھا من الذین حولھ ، فتورط في شجار آخر جدید ، وضلك عندما دافع 
  عند البئر ، عن ابنة كاھن في تلك البقعة ، یدعى ( یثرو ) ضد بعض الرعاة .

  التي انجبت لھ ولدین :اخذ یثرو بشجاعة الشاب ، فسمح لھ ان یتزوج ابنتھ دبورة 

وم والیعازر ) , استقر موسى ھناك , وصار راعیا للمواشي ، اال ان المصیر عاد ینادیھ من جدید ، وفي ش( جر 
 صبیحة احدى االیام ، بینما كان یطوف الروابي والبطاح .
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  اغصانھا . انذھل لما رأى علیقة ضخمة في قلب اللھیب ، نظر موسى فرأى اللھیب یغطیھا دون ان یلتھم

  تصّور دھشتھ عندما خرج صوت من العلیقة المحترقة یقول : موسى ، موسى ، فأجاب موسى : ھا انا !

صاحب الصوت : " ال تقترب من ھذا المكان ، اخلع نعلیك ، ألن المكان الذي انت علیھ ، ھو ارض مقدسة ، ثم فقال 
  سحاق ، ویعقوب .اردف صاحب الصوت یقول : انا الھ ابیك ، الھ ابراھیم ، ا

فخبّأ موسى وجھھ ، ألنھ كان یخاف ان ینظر الى هللا ، فقال الرب : لقد رأیت مذلة شعبي الذي في مصر ، وسمعت 
صراخھم من اجل مسخریھم ، لقد علمت اوجاعھم ، فنزلت ألنقذھم من ایدي المصریین , وأصعدھم من تلك االرض  

عسال ، الى مكان الكنعانیین والحثیین واالموریین والفرزیین والحویین الى ارض جیدة وواسعة ، الى ارض تدر لبنا و
، واالن   یونوالیبوسیین ، واالن ھوضا صراخ بني اسرائیل قد اتى الي ، ورأیت ایضا الضیقة التي یضایقھم بھا المصر

  . )10 – 4:3من مصر " .( خروج  إسرائیلھلم یا موسى فأرسلك الى فرعون كي تخرج شعبي بني 

ضُعر موسى من شدة الخوف ، وارتعدت فرائصھ ، وراح یتأتىء ویقول : " ومن انا حتى اضھب الى فرعون ألخرج 
) . لكن لم یمض وقت طویل ، حتى كان موسى مع اخیھ ھارون یمثالن امام  11:3ابناء اسرائیل من مصر ؟ ( 

  فرعون لیقوال لھ : " دع شعبي یذھب ".

یة في تاریخ االسرائیلیین ، فعندما رفض فرعون ان یطلق الشعب  رمى ھارون وما اعقب ضلك ، كان لحظة مفصل
عصاه التي كانت بیده ، الى االرض ، فتحولت الى ثعبان ، ومع ضلك لم یؤخذ المصریون باالمر ،..... الى ان توعدھم 

ستكون اشد ھوال مما یمكن موسى بأنھ سینزل باالمة سلسلة اوبئة اضا لم یطلق المصریون العبید ، وان ھذه االوبئة 
للعقل البشري ان یتصوره ، وعندما تمسك فرعون بعناده ، بدأت الضربات تحویال دراماتیكیا ، ففاضت االنھار دما 

  بدال من المیاه .

بدأت الضربات واحدة تلو االخرى ، في البدایة بدأت مجموعات كبیرة من الضفادع تتساقط من السماء ، وبسبب 
الضفادع الضارة والمؤضیة ، بدأت ھجمات البعوض ، ثم الذباب ، ثم  ت الحیاة ھناك ال تطاق ، وبعدنتانتھا ، اصبح

الطاعون ، فنفقت حیوانات الحقول في كل مكان ، وكانت اراضي المصریین مغطاة باالغنام النافقة والمواشي 
ن ، والجراد الذي نزل في سحابات اتت واالحصنة . وبعد ضلك كانت الدمامل التي راحت تخرج قیحا ، ثم البرد الساخ

  على كل نبات حي ، فنكبت البالد ، وابیدت المحاصیل ، وفي النھایة حلّت ظلمة على كل ارض فرعون .

ولكن عندما اخفقت الضربة التاسعة ، ولم یحرك فرعون ساكنا ، ارسل الرب مالك الموت الى كل بیت لیقتلع بواكیر 
انیین الذین اوعز الیھم ان یرّشوا دم الحمالن على أعتاب ابواب بیوتھم كي یتعرف علیھم االوالد ، اال انھ حفظ العبر

، ما یزال الیھود یحتفلون بالعبور ، كواحد من اھم اعیادھم ، وفي ھذا  مالمالك ، ویتجنب اوالدھم ، والى ھذا الیو
  وت عن اوالدھم ، وكي یعبر مالك الموت عنھم العید یتناولون حمالنا ، تیّمنا بدم الحمل الذي استخدموه لدرء خطر الم

ولما اعیاھم الحزن الشدید على خسارة ابریاء كثیرین ، قام المصریون واخبروا موسى ، انھ علیھ ان یخرج ( بضم 
الیاء ) العبرانیین ،  لیقودھم شطر ارض المیعاد ، لكن سرعان ما بدّل فرعون موقفھ ، وندم على قراره ، ولما احتدم 

موسى وشعبھ الذین كان هللا یقودھم الى البریة في عامود غمام في النھار ،  ة، اطلق جیشا جرارا لمالحق غیظھ
  وعامود نار في اللیل .

الفا ) . الحت في االفق عالمات معركة طاحنة ، لكن في  600ولما بلغت جیوش فرعون الى حیث النبي وشعبھ ( 
مر ، فانفلقت ، االمر الذي اتاح للعبرانیین الفرصة  للھرب ، اما جند اللحظة االخیرة ضرب هللا میاه البحر االح

  فرعون فعلقوا في الیم ، وغرقوا جمیعھم عندما ارتدت المیاه على رؤوسھم محدثة موجة عارمة یتعذر صدّھا .
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، اما قصة  بعد تلك المعجزة الخارقة ، قاد موسى شعبھ الى سفح طور سیناء حیث كلمھ هللا وأعطاه الوصایا العشر
ھذه اللحظة المھمة في التاریخ االنساني ، فترد في سفر الخروج :" واخرج موسى الشعب من المحلة لمالقاة هللا . 

 وكان جبل سیناء كلھ یدخن ، الن الرب نزل علیھ بالنار ، وصعد دخانھ كدخان االتون فوقفوا في اسفل الجبل ،
د اشتدادا وموسى یتكلم ، وهللا یجیبھ بصوت ، ونزل الرب على وارتجف كل الجبل جدا ، وكان صوت البوق یزدا

  . )20-17:19جبل سیناء ، الى رأس الجبل ، ودعا هللا موسى الى رأس الجبل ، فصعد موسى ".( خروج 

 في ضلك الحین قدّم هللا للنبي الوصایا العشر ، وزّوده بتعلیمات اساسیة عن كیفیة اعداد مكان للعبادة الالئقة سمي "
  وس هللا .مالھیكل " . كذلك فقد اعطى هللا موسى تعلیمات بشأن الذبائح ، وما یؤكل ، وكیف یعیش المرء بحسب نا

قاد موسى شعبھ عبر البریة بین مصر واسرائیل طیلة اربعین سنة ، ولسخریة القدر ، فأن موسى نفسھ لم یر ارض 
ع الیوم في ارض دولة االردن .وبحسب التقلید ، فقد وضع ض مات خارج حدودھا ، في مملكة مؤاب التي تقاالمیعاد ، 

  ( التكوین ، الخروج ، الویین ، عدد ، وتثنیة ) .    موسى االسفار الخمسة االولى من العھد القدیم ، واعني بھا

علوا عند موت موسى القائد الروحي الفذ الذي قاد الشعب الى الحریة ، حزن الشعب جدا ، ومزق الجمیع ثیابھم ، وج
  ادا على رؤوسھم ، وناحوا ثالثین یوما في ضكرى رحیل واحد من اعظم شخصیات العھد القدیم .مر

كّرم موسى في كل العالم ألكثر من الفي سنة ، فصار مثال األب القدیر ، ورمزا ساطعا على طاعة هللا القدیر ، اما 
ا یصغي البشر العادیون الى هللا الكلي المحبة . اما سیرتھ الخارقة ، فتقدم لنا مثاال رائعا عما یمكن ان یحدث عندم

العراقیل والصعاب التي واجھت موسى وشعبھ ، فتبدو عسیرة  احیانا ، ومع ضلك لم یكفوا یوما عن االیمان ان هللا 
  المحب سیعیدھم في النھایة الى البیت سالمین .

  ابولیتیكیون باللحن الثاني

  وھارون ، وبھما نبتھل الیك یا رب ، فخلص نفوسنا "." اننا معیدون لتذكار نبیّك موسى 

  قنداق باللحن الرابع ( وزن خاص ) یا من ارتفعت على الصلیب مختارا ....

" مع البارین االلھیین موسى وھارون یفرح رھط االنبیاء الیوم بحبور ، فھم یرون نبؤتھما تتحقق بیننا ، ألن صلیبك 
، یشرق امام الجمیع كغایة ونجاز لما سبق االنباء عنھ في القدیم ، فبتوسالتھما ،  ایھا المسیح الھنا الذي بھ خلصتنا

  ارحمنا ".
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أیلول 4  
 الشھیدة ھرمیون :

ریان ) ، د( تراجان وا رومانیین مختلفین إمبراطورین عایشت ھرمیون
وقد أبت بعناد ، ان تخون ایمانھا المسیحي ، الى ضلك ، كانت شافیة 

ل مشفى مسیحي في افسس ، كانت ھرمیون شجاعة على ومؤسسة ألو
معقول ، وكانت تحظى بمكانة الفتة بین القدیسین الفلسطینیین   نحو غیر

المكانة المحفوظة للنسوة الجریئات اللواتي ایمانھن بالمسیح یسوع ال 
  ینكسر .

ھرمیون في مدینة قیصریة الساحلیة ( من اعمال فلسطین ) . ولدت 
بنات االربع للقدیس فیلیبس الشماس ، بعد ان انھت وكانت احدى ال

دراسة فنون الشفاء ، التحقت بشقیقتھا افخیذیا في رحلة الى اسیة 
الصغرى ، افسس ، حیث كانتا تأمالن ان تساعدا الرسول یوحنا 
االنجیلي الالھوتي في اتعاب البشارة ، ولكن لسوء الحظ ، فان رسول 

  وصولھما ، حوالي مطلع القرن الثاني المیالدي . المسیح الغیور كان قد رقد قبیل

اال ان ھرمیون لم تیأس ، بل اطلقت مشفى مسیحیا راحت تمارس فیھ فنون الشفاء بكفاءة عالیة ، وسرعان ما ضاع 
  خبرھا كطبیبة عظیمة ، ومسیحیة تقیة جدا .

اغتم لعدم طاعة ھرمیون وعدم ب م ، ف 117-98بلغ االمر مسمع االمبراطور الروماني تراجان الذي حكم بین 
خضوعھا لآللھة الوثنیة ، فتوقف في طریقھ الى مقاتلة الفرس ، كي یقنعھا برفض المسیح الذي كانت تردد اسمھ 

  القدوس لدى معاینة المرضى .

اخفق تراجان في ھز ایمان ھرمیون ، وعندما رفضت االنصیاع ، امر ان تضرب على وجھھا لساعات ، اال ان ھذا 
  اص الظالم لم ینل من عزیمتھا ، ال بل اخفق في تحقیق الغایة المرجوة منھ .القص

) بعد سنوات ، كان عازما ان یظھر للمأل ان امرأة مسیحیة ، یمكن اقناعھا  138-117وعندما ظھر خلیفتھ ادریان ( 
ض على ھرمیون ، وقام ھو نفسھ تملك من شجاعة ، فأمر بالقاء القب بالقوة لتقدیم العبادة لآللھة الوثنیة ، مھما كانت

  باستنطاقھا على النحو التالي : "قولي لي ایتھا العجوز ، كم عمرك ، ومن ھو شعبك ؟"

  لم تھتز ھرمیون ، بل اجابتھ على الفور قائلة :" المسیح یعرف عمري وأصلي ".

كل ھذا بصبر وصمت ، استشاط االمبراطور غضبا ، وامر بجلدھا ، ثم عاد وثقب قدمیھا باالسالك ، فاحتملت 
فضاعف جھوده ، وامر ان تطرح في قدر مملوء زفتا حامیا ، اما ھرمیون فرسمت اشارة الصلیب قبل نزولھا الیھ ، 
ثم عادت وخرجت منھ بعد دقائق دون ان تصاب بحروق ، بعد ان كانت قد اطلقت بصوت عال ، ومن داخل القدر 

ایھا االمبراطور ، ان هللا حي! ان كنت ال تشعر بحرارة النار عن بعد ، الساخن ، تحدیا تضّمن الكلمات التالیة : " 
حیث انت ، فلیكن بعلمك انني ال اشعر بھا البتة رغم انني وسط ھذا اللھیب "! لم یصدق ادریان ما تراه عیناه ، فمد 

، فصرخ متألما  وامر دة اللھیب ، وانفصل للحال عن عظمھ شیده والمس طرف القدر ، فشاھد ان لحم یده اسودّ من 
جنوده ان یعذبوھا بدون ھوادة ، فضربوھا ، وثقبوا قدمیھا بالمسامیر وقطعوا أطرافھا اربا اربا ، ثم حاولوا ان 

" عظیم ھو الھ المسیحیین ". وما ھي اال  یضعوھا على نار حتى الموت داخل وعاء یغلي ، فصرخت للحال وقالت :
  ل اتجاه واتت على الكثیرین من الحاضرین .لحظات حتى راحت النار تتطایر في ك
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صلّت ھرمیون ، فتساقطت اصنام معبد ادریان وتھشمت ، االمر الذي دفع االمبراطور المجروح ان یأمر بقطع رأسھا  
ولكن قبل موتھا كشھیدة ، اجترحت ھذه القدیسة المؤمنة اعجوبة اخرى ، فقد حدث قبل لحظات من موتھا ، ان 

وثیوتیموس وجدا ان ایدیھما شلّت ولم تعد تتحرك ، فأدركا قوة ھرمیون ، فقاما وسجدا عند قدمیھا  الجالدین ثیوضولس
عدتھما ومعربین عن رغبتھما ان یصبحا مسیحیین في المكان عینھ ، وبدون تردد اعادت لھما القدیسة الصحة ، و

  ة السماویة .بفرح ابدي في ملكوت ربھا یسوع المسیح ، وبعد قلیل رقدا وناال المكافأ

امضت القدیسة ھرمیون زمانا طویال من حیاتھا وھي تقوم بأعمال الخیر ، وتشفى المرضى في مدینة افسس (جزء 
من تركیا الحالیة ) . وقد الھمت كثیرین من المسیحیین على مر العصور ، وشجعتھم على الثبات والصمود عندما 

ا ھي مثال ال ینتسى على قدرة هللا على تزویدنا بالشجاعة الخارقة حاول الحكام الطغاة ان یضطھدوا االیمان ، سیرتھ
  في كل مرة نمتحن فیھا من اجلھ .

  

 ابولیتیكیون باللحن الرابع : لقد انذھل یوسف ....

، یاختني اني اشتاق الیك واجاھد طالبة ایاك ، واصلب وادفن قائلة " نعجتك یا یسوع تصرخ نحوك بصوت عظیم
واتألم عنك حتى املك معك . واموت عنك لكي احیا بك ، لكن كذبیحة بال عیب ، تقبّل التي بشوق معك بمعمودیتك ، 

     قد ضبحت لك . فبشفاعاتھا ایھا المسیح االلھ ارحمنا ".

  قنداق باللحن الثاني 

ول الشھیدة ھرمیون  شفاء لنفوسنا ، لذلك نصرخ الیك : ایتھا البت " اننا نحن المؤمنین ، نعلم ان ھیكلك المكرم ھو مكان
  المسیح الھنا ، من اجلنا جمیعا . الىتشفعي على الدوام 

  

  أیلول 5
  النبي زخریا والیصابات والدا السابق   

خضوعھما الثابت للرب ، االتقیاء في فلسطین ، وقد اثمر  كانا بین الوالدین
والدة واحد من الشخصیات المھمة في تاریخ المسیحیة ، اعني بھ یوحنا 
المعمدان ، سابق المسیح ، النبي زخریا والقدیسة الیصابات ساعدا في تھیئة 

  الطریق للرب یسوع  عبر خدمتھما االمینة لھ ، واسماھما یسطعان بالضیاء 

تبدأ سیرتھما في اورشلیم لیس قبل والدة المسیح بكثیر ، ففي اورشلیم خدم 
ذبائح ، ویرفع البخور الى البار زخریا كاھنا في الھیكل ، وكان كل یوم یقدم ال

الرب ، تصّور الخوف والرعدة التي اختبرھا زخریا ، عندما انتصب رئیس 
المالئكة جبرائیل امام النبي الخائف ضات یوم ! نظر الیھ زخریا بذھول ، 
بینما كان رسول هللا القدیر یفسر لھ انھ وزوجتھ سیكون لھما بعد حین صبي 

) ، وسیأتي قبلھ ( قبل المسیح ) بروح  15:1یكون عظیما امام الرب ( لوقا 
  ). 17:1ایلیا وقوتھ ( لوقا 

     زخریا ھو ابن برخیا ویتحدر من كاھن العلي ھارون شقیق النبي موسى ، استمع زخریا بعنایة للرسول الطاھر . 
صعبا علیھ ، فقد تزوج ( وزخریا تعني هللا یتذكر ) . واراد ان یصدق كل ما یقولھ رسول الرب ، اال انھ وجد االمر 
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ھو وزوجتھ من سنین كثیرة ، ولم ینعما بثمرة البطن ، كان العقم عالمة عدم ارضاء هلل في العالم القدیم . أدرك 
الزوجان انھ لن یكون لھما ولد ، ولكن عندما اعلم المالك الكاھن زخریا انھ وزوجتھ ( ابنة صوفیا التي یرى بعض 

یسة حنة ام والدة االلھ مریم الدائمة البتولیة ) _ سینعمان بمولود ، یكون اسمھ یوحنا ، المؤرخین انھا كانت اخت القد
  اختبر زخریا لحظات حرجة من الشك وعدم االیمان .

) , وفي ومضة عین ،  19:1وسرعان ما دفع الثمن ، عندما قال لھ المالك : انا جبرائیل الواقف في حضرة هللا ( لوقا 
تیجة لعدم رغبتھ في ان یصدق رئیس المالئكة الذي سرعان ما اعلن ان الكاھن المضطرب صعق االب العتید ، ن

  سوف لن یكون قادرا على النطق الى حین والدة الطفل .

( ومعنى اسمھا : قََسم هللا ) ، من جراء ھذه االحداث ، اال ان دھشتھما سرعان ما  انذھل الزوجان زخریا والیصابات
) وھي البتول المباركة والدة  36:1دما قامت الى زیارة الیصابات احدى نسیباتھا ( بحسب لوقا تعمقت بعد اسابیع ، عن

) وضلك عند  41:1االلھ ، وبحسب االسفار المقدسة ، فقد فزعت الیصابات جدا عندما ارتكض الجنین في بطنھا ( لوقا 
  لحظة قدوم ام االلھ العتیدة .

ل بضعة كلمات قویة ومؤثرة ، " تعظم نفسي الرب وتبتھج روحي باهلل في تلك اللحظة وجدت البتول نفسھا تقو
) ، وھي المقطوعة التي تنشد الیوم اثناء االودیة التاسعة من صالة السحر في الكنیسة  46:1مخلصي ...." ( لوقا 

  . األرثوضكسیة

ن وضعت الیصابات طفلھا ، كانت ھذه سلسلة مھمة من االحداث ، ولكن ما اعقب ضلك ، كان حقا الینتسى ، فبعد ا
اعلنت العائلة واالصدقاء عن الرغبة بتسمیتھ ، االمر الذي اربك الزوار فأعلنوا ان ال احد في عائلة الیصابات اعطي 

  ھذا االسم ، ولما توجھوا نحو زخریا طالبین رأیھ ، قام ودّون االسم نفسھ على لوحة قائال : یوحنا .

بح هللا بصوت عال ، فصعق االصدقاء ، وحدّقوا فیھ فاغرین ، لقد خرج االصّم عن للتو حلّت عقدة لسانھ ، وطفق یس
)  68: 1.." ( لوقا قائال : تبارك الرب الھ اسرائیل صمتھ ، لكن لم ینتھ زخریا بعد ، فقد راح بعد حین یعلن امام المأل 

تاسعة في قانون السحر والخدم ال االودیةوھي الكلمات التي تؤلف في الوقت الحاضر ارمس النصف الثاني من 
  االخرى في الكنیسة االرثوضكسیة .

ھا قد ولد الصبي االن ، واعطي اسما ، اال ان متاعب زخریا والیصابات ماتزال في بدایاتھا ، بعد ھذه الوالدة السعیدة  
دون مجيء مسیّا ،  اصبح عالمھما قاتما حالك السواد ، وضلك عندما قرر االمبراطور ھیرودس ان خیر طریقة للحؤول

تقضي بقتل جمیع االطفال الذكور في كل المنطقة المحیطة بأورشلیم ، فانطلق جند ھیرودس لتنفیذ ما سوف یعرف في 
  التاریخ بـ : " قتل االبریاء "

كانت حملة شرسة ، ولم یكن الفادي القدوس المستھدف الوحید ، فضباط ھیرودس كانوا قد انذروه عن نبي ناري 
العظیم الى تغییر العالم ،  ي یوم من االیام ان یحرض الجماھیر بتنبؤات عن المخلص الذي سیؤول قدومھیمكنھ ف
  االمبراطور الروماني یأمل ان یقتل االثنین معا .وكان 

اال ان الیصابات تمّكنت من انقاض طفلھا عبر البریة الى روابي االردن وخارج المدینة ، وعندما اقترب الجند ، راحت 
م الحزینة تضرع الى هللا ( بحسب مؤرخي الحقبة ) قائلة : یا جبل هللا اقبل اما مع ولیدھا ". وكانت استجابة هللا اال

  رأوا الجبل ینفلق في الحال ، لیبتلع االم وطفلھا !فوریة ، اما القتلة الیائسون فذھلوا عندما 

م وطفلھا كانا قد دخال الى الجبل ، وضلك بحسب روایة بعد ھذا االنقاض العجائبي ، كان في ضلك الموقع مغارة حیث اال
معروفة قامت الحقا بوصف طفولة السابق ، وھناك تفجرت عین ماء من الصخرة ونمت نخلة مثمرة ، وھذه الرموز 
ھي الضمانات من هللا ان السابق سوف یطعمھ مالك ، ومن ثم یأویھ في النھار ، وقد اقترنت رسالتھ النبؤیة بالتبلیغ 

  ن مجيء الفادي .ع
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ظل النبي حیا ، لكن المأساة ھي ان زخریا لم ینجو ، لقد احتدم ھیرودس غیظا ، وأوعز لجنوده بمھاجمة الھیكل حیث 
كان االب الورع یقدم البخور هلل القدیر ، فراحوا ینّكلون بھ لالفصاح عن مكان الطفل ، فابى االب االنصیاع الى 

طعنوه حتى الموت ، وبحسب احدى الروایات ، جرى دمھ على االرض ، ثم  ضربا مبرحا ، ثم طلبھم ، فضربوه
  استحال صلبا كالرخام لیذّكر على الدوام بأفعال ھیرودس المشینة .

والمسیح نفسھ اشار الحقا الى ھذه الجریمة النكراء عندما خاطب حشود اورشلیم عن قتل االنبیاء  بمن فیھم زخریا 
  ) . 35:  23لھیكل والمذبح ( متى ابن برخیا الذي قتلوه بین ا

عاشت القدیسة الیصابات اربعین یوما فقد بعد موت زوجھا ، وبعد ضلك ، تبعتھ في المجد ، ان رفضھما تسلیم الصبي 
للقوة العاتیة ، انما یدلل على واحد من اكثر الفصول الھاما في سیرة قدیسي فلسطین ، وبسبب شجاعتھما ووالئھما ، 

نا السابق ، ان قصتھما تظھر كیف ان النفس التي ترید ، قادرة على اتمام مخططات العنایة االلھیة ، انجزت مھمة یوح
 ألن طاعة هللا ھي ضروة اعمال المؤمنین .

  

  ابولیتیكیون باللحن الرابع 

لیق " لما تسربلت حلة الكھنوت ایھا الحكیم ، قربت هلل یا زخریا محرقات كاملة مرضیة حسب شریعة هللا كما ی
بالكھنة ، وصرت كوكبا ومعاینا لالسرار ، وحامال علیك عالئم النعمة واضحة یا كامل الحكمة ، وقتلت بالسیف في 

  ان یخلص نفوسنا " قھیكل هللا ، فیا نبي المسیح ابتھل الیھ مع الساب

  قنداق باللحن الثالث ( وزن خاص ) الیوم البتول ....

لد السابق ، تقدم فوضع تذكاره مائدة لغذاء المؤمنین ، ومزج للجمیع شراب العدل  " الیوم النبي وكاھن العلي زخریا وا
 فلذلك نمدحھ بما انھ مسار الھي لنعمة هللا ".

 

ایلول 8  
 عید میالد والدة االلھ

، كانت في بلدة نائیة ان والدة مریم المباركة والدة االلھ الدائمة البتولیة 
الجلیل في االرض المقدسة ، وضلك  مغمورة تدعى الناصرة ، من اعمال

الحدث المقدس ھو خطوة مھمة على الطریق الطویل الذي ادى الى والدة 
  یسوع المسیح ابن هللا ومخلص العالم .

ان اسم مسقط رأس مریم البتول یعني ( مكان ظھور االزھار )، والقدرة 
ھیة لوالدي ام العجیبة التي لالسم یمكن ان تشاھد في روایة اختیار العنایة االل

  هللا كي یقتبال ھذه الطفلة القدیسة .

لقدیسین یواكیم وحنة ، زوجین تقیین كانا یتألمان جدا لكانت مریم البتول ابنة 
لعدم قدرتھما على االنجاب حتى وقت الحق من حیاتھما بحسب شواھد كثیرة 

ر من تلك الحقبة ، ولما كانت حنة عاقرا ، فقد انتقدت مرارا على انھا غی
  جدیرة ببركة هللا .
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وتعاظم احتقار الزوجین الشیخین ، حتى ان كاھن الھیكل في الناصرة رفض ان یقبل ضبیحة یواكیم في خدمة السبت ! 
  وكان الرفض مدعاة أللم عظیم ، اال ان یواكیم وحنة لم یكفا عن الصالة رغبة في ان یكون لھما طفل .

دا مریم البتول من قبل اترابھما ، من شأنھ أن یصّور على نحو كامل ، شتى فان االزدراء الذي عاناه وال وبأشكال
  الظروف الوضیعة التي سیولد فیھا یسوع المسیح الحقا ، 

عاش ھذان الزوجان المصلیان حیاة متواضعة وھادئة رغم انھما كانا من اصل ملوكي ، كان القدیس یواكیم ابن 
، اما القدیسة حنة فكانت ابنة منّان كاھن یتحدر من ھارون شقیق  برباھیرا ویتحدر من داوود مباشرة عبر ناثان

  موسى ، واول الكھنة .

في الوقت الذي اصبحت فیھ مریم حبلى ، كانت الناصرة صغیرة وغیر مھمة، تقوم في ظل مدینة عظیمة مجاورة ، 
  رأس مریم والدة االلھ . ومع ضلك فان ھذا المكان الوضیع سیكون موضع اختیار العنایة االلھیة كي یكون مسقط

ان سیرة البتول مریم ھي اظھار عجیب لمبدأ المسیحیة : ان یكون هللا قد اختار ان یرسل ابنة انسانا الى العالم كي 
یخلص بھ العالم من الخطیئة والموت ، وكما اظھر كثیرون من االباء القدیسین والھوتیو العھد الجدید ، على مر 

البتول للدور بوالدة المخلص ، ھو احد اسمى الدالئل على والء البشریة هلل في كل تاریخ العصور ، فان قبول مریم 
 المسیحیة .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع 

" میالدك یا والدة االلھ بّشر بالفرح كل المسكونة ، ألنھ منك اشرق شمس العدل المسیح الھنا ، فحّل اللعنة ووھب 
  اة ابدیة ".البركة ، وابطل الموت ومنحنا حی

  قنداق باللحن الرابع

" ان یواكیم وحنة من عار العقر اطلقا ، وادم وحواء من فساد الموت اعتقا ، بمولدك المقدس ایتھا الطاھرة ، فلھ ایضا 
 یعیّد شعبك اض قد تخلص من وصمة الزالت ، صارخا نحوك : العاقر تلد والدة االلھ المغذیة حیاتنا ".

  

ایلول 9  
لباران ، القدیسان یواكیم وحنة ،جدّا هللا ا  

 والشھید العظیم سیفیریان .
عاشا عیشة بسیطة مع تكریس صارم . ولعل تواضعھما ارضى هللا جدا ، فاختارھما في النھایة من بین الجمیع ، 

  لیصیرا الوالدین القدیسین لوالدة االلھ المباركة ، فصارا تباعا جدّي الفادي القدوس یسوع المسیح ،

الروحیة ال المادیة ، فقد  ، ألن سیرتھما كانت تتجھ نحو االمور  حتذىة ، وتیشخصیة القدیسین یواكیم وحنة مثالكانت 
اختارا ان یوزعا ثلث مدخولھما على الھیكل ، والثلث االخر ، على المساكین والفقراء ، تاركین الباقي لمعیشتھما ، 

فاق سبق ان انبأ عن والدة مخلصنا الذي سیبدأ حیاتھ في احوال وقد تدبرا ضلك بفرح ، كما ان اقتصادھما في االن
  وضیعة جدا محاطا بحیوانات الحقل والرعاة في المزود .
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ن مكان یواكیم من سبط یھوضا ، وقد انحدر من الملك داوود ، اما زوجتھ الورعة حنة فقد ولدت لكاھن معروف جدا 
وحنة ) تزوجت مریم في بیت لحم فصارت ام صالومي مریم ، زویا ،ثالث بنات (  قبیلة الوي یدعى ناثان ، وكان لھ

، بینما زویا التي تزوجت في بیت لحم ایضا ، فكانت ام 
  الیصابات والدة القدیس یوحنا السابق ،

ً سیرة ورعة  تزوج یواكیم وحنة في الناصرة ، وعاشا معا
وھادئة برضا وسالم ، اال ان صفو سعادتھما عّكرتھ خیبة 

: بعد خمسین سنة مرت على زواجھما ، لم یكن لھما ولد ملتھبة 
، وكان عھدھما الزوجي مؤلما ، فمن یكون بدون اوالد ، في 

  ضلك الزمان ، یعدّ منتقصا اخالقیا .

ثم ان الكربة التي احس بھا الزوجان العاقران ، كانت ال تطاق ، 
وحدث عندما كان الكاھن في الھیكل ، كان ھناك اكلیریكي ال 

ب لھ یدعى رؤبین ، ھذا وبّخ یواكیم قائال لھ انھ غیر جدیر قل
بتقدیم الذبائح ، منذ ضلك الحین ، لم یعد یسمح لھ باالشتراك في 
تقدیم ضبائح الھیكل ، وھذا امر قاتل بالنسبة لیواكیم الكثیر التقوى 

  والورع .

 متذكر كیف انھ سبق ان بارك ابراھیغمره الحزن على حالتھ ، فراح یطوف البراري یصلي ویصرخ الى هللا ان ی
وسارة فرزقھما طفال في شیخوخة متقدمة ، فاستجاب هللا القدیر وارسل مالكھ حامال النبأ السعید قبل ان یعلن ( 
وبحسب انجیل یعقوب غیر الكتابي ، روایة غیر رسمیة من تلك الحقبة ) انھما سیرزقان ابنة ھي الكلیة الطوبى التي 

  االمم ، والتي منھا سیأتي الخالص للعالم .بھا تبارك جمیع 

وبینما كان یواكیم ینظر بدھشة ، بحسب الرسول یعقوب ، تكلم المالك وسط نور مبھر شدید الضیاء وقال : " انا 
مالك الرب ، ارسلت الیك كي اعلن لك ان صلواتك قد استجیبت ، وصدقاتك ارتفعت الى عیني الرب ، لقد رأیت 

ركما الحاّل علیكما عن خطأ ، هللا ال یقاصص الطبیعة بل الخطیئة فقط ، لذلك فعندما یغلق عارك وسمعت خزي عق
ما یولد ، ال یكون ثمرة الشھوة ، بل من  رحما ، فذلك كي یعود فیفتحھ الحقا على نحو مذھل ، فیعرف الجمیع ان
تسعین من عمرھا ، ومن ثم ولدت اسحاق الجود االلھي " ألم تحمل سارة االلم االولى في ساللتك ، عار العقم حتى ال

الذي لھ كان الوعد ببركة جمیع االمم ؟ الم تكن راحیل عاقرا ، ومع ضلك فقد وضعت یوسف الذي صار حاكما لكل 
  مصر ؟

" ھكذا فان حنة امرأتك ، ستلد لك ابنة وتسمیھا مریم ، وبحسب نذورك ستكون مكرسة للرب منذ طفولتھا ، وتمتلىء 
دس من بطن امھا .....، وسوف تولد من ام عاقر ، وھي نفسھا سوف تلد القدیر الذي یدعى یسوع الذي من الروح الق

  بھ یأتي الخالص لكل االمم .

حبلت حنة توا بعد ھذه البشرى ، وفي المدة المحددة ، وضعت المباركة والدة االلھ للعالم الشكور ، فرح یواكیم وحنة 
، ألن حفیدھما سیكون ابن هللا ! اما فرحة حنة بمجيء ام هللا ، فمدونة في الفصل  فرحا عظیما ، وھذا كان لسبب وجیھ

  السادس من انجیل یعقوب ، وعلى النحو التالي :

" فحملتھا امھا الى غرفة قدس االقداس وارضعتھا ، فوضعت حنة نشیدا للرب االلھ قائلة :" وارتل أللھي نشیدا ، ألنھ 
واعطاني الرب ثمرة بره ، من طبیعة واحدة ، لكنھا كثیرة الوجوه امامھ ، من سوف  امتحنني ، وازال عني العار ،

  ان حنة ترضع طفلة ؟ ھل تسمع ؟ اسمعوا ھذا یا اسباط اسرائیل االثني عشر : حنة ترضع طفلة !" لیبلغ ابناء روبی
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وات الذین ینادونھ بحزن ان حیاة ھذین القدیسین  تُظھر بجالء ، وبشيء من الظفر ، كیف ان الرب یستجیب لصل
من االباء على مر العصور ، فان وفاءھما یلھم المسیحیین ویذكرھم بوفاء یسوع االبدي ودموع ، وكما اشار كثیرون 

  ألبیھ السماوي .

  ابولیتیكیون باللحن الثاني :

  " اننا معیدون لتذكار جدّیك الصدیقین ، فبواسطتھما نبتھل الیك یارب ان تخلص نفوسنا "

  اق قند

" ان حنّة تسر االن اض انحلت من قیود عقرھا ، وتغذي الكلیة الطھارة داعیة الكل لتسبیح الذي منح االنام من حشاھا ، 
  من ھي ام وغیر عارفة رجال ."

 

 الشھید العظیم سیفیریان :
الشھید العظیم سیفیریان ، ھو من سیباستیا ( الیوم ھي جزء من جنوب تركیا ) . 

، فسدّد اعظم ثمن عن ایمانھ  320اجل انجیل المسیح حوالي سنة تألم ومات من 
العظیم بابن هللا ، اما االمھ ونصرتھ االخیرة ، فكانت في عھد االمبراطور 

ب م ) . لقد اظھر ھذا المسیحي الشجاع جرأة  325 – 250الروماني لیسینیوس ( 
الى الكنیسة االولى فأحب اربعین من جنود االمبراطور كانوا قد اوقفوا النضمامھم 

ب م في منطقة وعرة من  290سیفیریان انسان سموح ولطیف ، ولد حوالي سنة 
ارمینیا ، اعمال اسیة الصغرى ، التي سمیت الحقا " بالد االنضول في القسم 
االوسط الجنوبي من تركیا  . وھي نفس المنطقة التي تحولت الى االیمان على 

ن تقریبا ، ھو عضو بارز من الطبقة الوسطى ، ایدي بولس ورفاقھ قبل ثالثة قرو
  اال انھ سرعان ما رقي الى رتبة سیناتور في العالم الروماني في زمانھ .

كان سیفیریان ثریا ومقتدرا وشجاعا ، وصاحب قناعات عمیقة ، وكسیاسي بارز ، 
فقد شھد على اضطھاد المسیحیین الذي كان قائما  في عھد االمبراطور الظالم 

یوس ، اال ان سیفریان المحب ، الحنون ، صار یتألم امام ثبات المھتدین الجدد لیسین
سیما عندما كان یعودھم في السجون ، فكان یتأثر جدا لشدة احتمالھم وثباتھم في 
ظل الظروف القاسیة والتعذیب، فكان سیفیریان الناري ، یحثھم على الثبات في 

  نفسھ الیھ .االیمان الجدید ، وفي النھایة اھتدى ھو 

وبعد ستة اشھر على مقتل االربعین شھیدا الذین عذبوا بخشونة بسبب ایمانھم سنة 
، انضم الیھم سویریانوس بسبب اھتدائھ ، ولئن كان ثریا ونبیال مقتدرا ، اال  320

یة عذابات انھ خضع للمحاكمة بسبب ایمانھ بانجیل الرب ، ومن جدید ابى ان یخون الفادي القدوس ، فواجھ في النھا
  مبرحة .

كانت االمة عظیمة جدا ، اال انھ احتملھا كلھا بصبر ألنھ طلب معونة الرب كي یقویھ لیكمل الشھادة ، ورغم تقطیع 
جسده بالسكاكین ، ابى ان یتنكر لالیمان الجدید .اما ظلم الطغاة الرومانیین فیظھر من العذابات التي انزلوھا بھ ، فقد 
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المدینة وفي احدى ضواحي سیباستیا ، وربطوه بحجر من عنقھ ، ثم عادوا فربطوه بحجر اخر علقوه مقلوبا عند سور 
  من قدمیھ .

مات سیفیریان وھو یرفع صلوات حارة مسبحا الرب ، فحملھ بعض المسیحیین من ابناء البلدة الى منزلھ في وسط 
خدام سیفریان الذین كانوا قد رقدوا قبل  المدینة ، اال ان ھذه الرحلة الوداعیة اتسمت بعجیبة مذھلة حصلت لبعض

  ساعات من موتھ . ھؤالء نھضوا بغتة ( من الموت )  وانضموا الى موكب الجنازة !

لقد الھمھ ایمان المسیحیین االوائل ، ووالؤھم ، فضال عن الشجاعة الفائقة التي كان یتمتع بھا سیده السابق ، الذي مات  
االسطورة المحلیة ، ومع ان اسمھ لم یحفظ من اجل االجیال ، اال ان االسطورة  فقام واھتدى الى االیمان ، بحسب

تقول ان ھذا الناسك الورع ، اصّر على البقاء بجوار قبر سیده حتى نھایة حیاتھ حیث كان یقضي ایامھ بالصلوات 
  والتأمل .

ي محبتھ وحنوه وشجاعتھ مثال االیمان لقد زودت حیاة القدیس سیفیریان اجیاال من المؤمنین بالھام عظیم ، فوجدوا ف
  الشجاع ، فضال عن مثال حي ، في السبیل الذي بھ یحفظنا هللا في احلك االختبارات والعذابات .

  

  ابولیتیكیون باللحن الرابع ( وزن خا )

وسحق بأس " شھیدك یا رب بجھاده ، نال منك االكلیل غیر البالي یا الھنا ، ألنھ احرز قوتك ، فحطم المغتصبین ، 
  الشیاطین التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھ ، ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الثاني

" ایھا الشھید سیفیریان ، لقد ظھرت نجما ساطعا وحقیقیا للحال ، فأعلنت المسیح الشمس ، وھزمت كل ضالل ، 
 فوھبتنا النور ، وماتزال تتشفع بنا ."

 
  ایلول 13

  رنیلیوس قائد المئةالقدیس كو
  وتذكار تأسیس كنیسة القیامة في اورشلیم

انھا لحقیقة بارزة ، فالرجل الذي یقال انھ اول  مسیحي من االمم ، كان 
ثراسیا ( من منطقة ثراسیا ) ، مغمورا ، عاش في فلسطین ، اما اھتداؤه 
 الدراماتیكي في السنوات التي اعقبت موت یسوع وقیامتھ ، فقد لعب دورا

  عظیما في نشر المسیحیة عبر العالم القدیم المعروف .

اسم المھتدي الى المسیحیة ھو كورنیلیوس قائد المئة ، كان ھذا ضابطا في 
الجیش الروماني یخدم في فلسطین ، في منطقة قیصیریة عندما الح مصیره 

  في ھیئة رسول مجنّح مرسل من هللا ، 

نیلیوس یؤمن بما كان یسمعھ ، فنظر عندما بلّغ المالك رسالتھ ، لم یكن كور
الیھ في خوف وقال : " ما الخبر یا سیدي ؟ فقال لھ المالك : لقد صعدت 
صلواتك واعمالك الحسنة الى هللا ، فذكرك ، فأرسل االن رجاال الى یافا 
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یخبرك بما وجيء بسمعان الذي یقال لھ بطرس ، فھو نازل عند دبّاغ اسمھ سمعان وبیتھ على شاطيء البحر ، وھو 
  ) .6 – 4:10تفعل " ( اعمال 

بكالم اخر ، لقد تسلّم كورنیلیوس رسالة دقیقة : علیھ ان یتصل بالرسول بطرس الذي كان یبشر في یافا ، وان یطلب 
  اللقاء بھ كي یتعرف على انجیل الكنیسة المسیحیة المؤسسة حدیثا .

ت على صلب یسوع في اورشلیم ، لقد شاع الخبر جدیا ، قصة القدیس كورنیلیوس ، واھتداؤه ، بدأت بعد مرور سنوا
  بعد ان ارسل ھذا الضابط الروماني الى حامیة في فلسطین ( قائد مئة تعني : ضابط مسؤول عن مئة جندي ) .

كورنیلیوس ھذا ، ھو رجل فاضل كان على الدوام یمد ید العون للفقراء وللمساكین ، اال انھ لقي حظوة في عیني هللا 
  سول بطرس اجاب توا الى طلبھ ووافق على اللقاء بھ .والر

اما رغبة القدیس بطرس للقیام بالرحلة ، فیسھل فھمھا ، سیما عندما نقرأ الكلمات التالیة التي نطق بھا الیھ عندما بلغھ 
میع الیھود الطلب اوال : " فقد قالوا : ارسلنا الضابط كورنیلیوس ، وھو رجل صالح یخاف هللا ، ویشھد على فضلھ ج

  ) . 22:  10الن مالكا طاھرا ابلغھ ان یجيء بك الى بیتھ لیسمع ما عندك من كالم " ( اعمال 

كان كورنیلیوس خادما مطیعا للمالك ، لكن ما لم یكن یعرفھ ، ھو ان الرسول العظیم سبق ان زاره مالك في یافا ، 
بیرة من حیوانات مفترسة والیفة ، ففزع الرسول من واثناء الزیارة تدلّت من السماء قطعة قماش علیھا مجموعة ك

  الرؤیا ، وایضا من سماع صوت یقول انھ حسن ان تأكل من ھذه الحیوانات من اجل القوت .

قبل ھذه الرؤیا الرھیبة ، كان الدین الجدید القائم على انجیل یسوع ، الشریف ، محصورا بالجماعة الیھودیة ، وكانت 
وحیة ، متشددة وصارمة ، وكانت ھذه القواعد تنھي عن اكل الحیوانات النجسة على خلفیة تسیّره مجموعة قواعد ر

تقلید قدیم ، لذا فعندما شاھد الرسول قطعة القماش تھبط من السماء ، انذھل وصرخ الى الرب : " انا ال آكل شیئا 
ل : " ما حلّلھ هللا ، ال تنجسھ انت "    ) ، فأجابھ الرب على الفور كما نعلم من سفر االعما 14:  10نجسا ! ( اعمال 

  ). 15:  10( اعمال 

بكالم اخر ، وبحسب اباء الكنیسة ، كان هللا یخبر الرسول بطرس انھ من االن فصاعدا ، لن یطالب المسیحیون الجدد 
رة بالمجتمع بالنوامیس الیھودیة التقلیدیة والصارمة التي تمنع تناول ھذه الحیوانات ، فالمسیحیة لن تكون محصو

الیھودي ، بل سوف تنتشر كي یھتدي الوثنیون ایضا ، وھذا یفسر لنا لماضا بعد الرؤیة بقلیل ، ابلغ القدیس بطرس 
  بزیارة كورنیلیوس الوثني الذي كان یرید ان یسأل الرسول عن االنجیل المقدس ، وعن امكانیة ان یصبح مسیحیا .

اریخ اعتالن الدین الجدید ، في البدایة كورنیلیوس وعائلتھ واصدقاؤه وما تلى ضلك ، ھو نقطة مفصلیة ھامة في ت
) , بعد سماعھم العظة المدویة التي القاھا الرسول  48 – 1:  10اھتدوا الى االیمان الجدید ، واعتمدوا ( اعمال 

ثم ارسل الى بطرس لبضعة ساعات فقط ، بعد ضلك اصبح كورنیلیوس اسقفا على ید القائد الروحي الجدید ، ومن 
مدینة سكیبسیوس للكرازة باالنجیل ، ولما وصل ھذا المھتدي الغیور ، الى ضلك المكان ، صعق لمشاھدتھ الھیكل 
الروماني یعج باالصنام الوثنیة ، وحزن جدا عندما علم ان الرجل الحكیم ، المحلي ، وھو امیر مشھور ، وفیلسوف 

لتكریم للعدید من االلھة الیونانیة بما فیھا ابوللو وزفس ، وعندما طلب ایضا یدعى دیمتریوس ، كان یقدم العبادة وا
دیمتریوس ھذا ، من كورنیلیوس ان یقدم السجود والعبادة لاللھة الوثنیة المزیفة ، ابى ھذا القائد الشجاع ، فھدده 

یھ ان یفعل كي یقاوم تجربة االوثان االمیر بانزال اشد العقوبات بھ ، اال انھ ازداد تمسكا بایمانھ الجدید ، ولكن ماضا عل
  ھذه ؟ ان یقول الحق ! 

وعندما سألھ دیمتریوس الذي كان قد استشاط غضبا ، عن سبب مجیئھ الى سكیبسیوس ، اجابھ الضابط المھتدي توا 
م جمیعا الى االیمان بكلمات من ھذا القبیل : لقد اتیت كي اعتقك انت واعوانك  من ظلمة الغباوة والجھل ، وكي اقودك

الى معرفة النور الحقیقي ، واضا كنت تروم ان تعرف من ھو سیدي ، ومن ھو الذي اخدمھ ، فاعلم انني بالرتبة قائد 
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المئة ، لكن عندما سمعت انك وزوجتك وكل الذین تسوسھم وترعاھم ، قد غرقتم جمیعكم في ضالل عظیم ، قصدت 
واقودكم في طریق الحق ، مصالحا ایاكم مع االلھ الحقیقي الوحید المجيء الى ھھنا كي اعتقكم  من خداع الشیاطین ، 

  صانع السموات واالرض وكل ما فیھا ".

فاحتدم االمیر غضبا ، وامر كورنیلیوس بتقدیم العبادة لاللھة الوثنیة على الفور ، فأبى كورنیلیوس ان ینصاع لطلبھ ، 
سط المعبد المدنس وقال : " یا الھي ، یا من یھز االرض ثم التفت نحو الشرق ، وركع وصلى بحرارة الى الرب في و

ویطرح الجبال في اعماق البحر ، یا من بید دانیال سحقت بعل ، وقتلت الثعبان ، واغلقت افواه االسود حافظا خادمك 
  بدون اضى ، احطم ھذه االصنام ، وھب شعبك الفھم كي یدركوا قدرة ضراعك ".

رجالن وأّحسا باالرض تھتز وتموج تحت اقدامھما ، اما الزلزال العظیم الذي اعقب وما ھي اال لحظات ، حتى ھلع ال
ضلك ، فقد اتى على الھیكل برمتھ تاركا الزوجة وابن االمیر المحبوب عالقین تحت اكوام  من الركام ، وبعد ساعات ، 

م ، فاسرع لكي یعلم وبینما كان احد كھنة المعبد یطوف بین االنقاض ، سمع الضحایا یصرخون وسط الحطا
  دیمتریوس ان زوجتھ وابنھ المحبوب مایزاالن على قید الحیاة , وانھما یسبحان هللا !

ولكن من یستطیع ان یحرر زوجة دیمتریوس افانثیا وابنھ المحبوب ، من بین االنقاض ؟ تاب دیمتریوس وراح یبكي 
ورجاه ان یشفع بھ عند الھ المسیحیین كي یحدد مكان محتجزا فیھا ،  ثم قام ونادى كورنیلیوس من زنزانتھ التي كان

  ا .مزوجتھ وابنھ ، ویعتقھ

ا طلب منھ للتو ، فما كان من دیمتریوس اال ان اھتدى الى الدین الجدید ھو وثالث مئة فرد من مففعل المبشر الجدید ب
  اعوانھ .

ر ، اال ان القصة لم دمانقاض الھیكل المعاش القدیس كورنیلیوس شیخوخة طویلة ، وفي النھادیة رقد ، فدفن بجوار 
حیون قد نسوا مكان دفنھ ، رأى اسقف المنطقة سلوان رؤیا ظھر یتنتھ بعد ، فبعد سنوات على دفنھ ، وعندما كان المس

لھ فیھا القدیس كورنیلیوس وطلب منھ ان یعید بناء الكنیسة فوق ضریحھ ، اطاع االسقف سلوان ، ولم یمض وقت 
  كنیسة في االرض المقدسة .حتى ارتفعت ال

تظھر لنا حیاة القدیس كورنیلیوس كیف ان هللا كثیرا ما یقع اختیاره على الخصوم كي ینجز مقاصده في العالم ، 
كورنیلیوس الجندي واالممي كان بعیدا عن الحضارة التي تلقت اولى اعالنات المسیحیة ، ولكنھ كان مستقیما ، 

، فاختاره هللا لیكون اداة التغییر ، فیدخل الدین الجدید الى العالم غیر الیھودي الواسع وشریفا ، وقد احب قریبھ كنفسھ 
  الذي كان وراء اورشلیم وكل ما حولھا .

  وتعلمنا سیرتھ أیضاً ان الدعوة الى االیمان ، یمكنھا ان تكون لكل انسان یكون قلبھ مستعدا القتبالھا .

  طروباریة باللحن الرابع

للرسل في احوالھم وخلیفة في كراسیھم ، فوجدت بالعمل المرقاة الى الثاوریا ایھا الالھج باهلل ، ألجل " صرت مشابھا 
ضلك تتبعت كلمة الحق باستقامة وجاھدت عن االیمان حتى الدم ایھا العظیم في الشھداء كورنیلیوس ، فتشفّع الى 

 المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع

كنیسة قد تقبلتك باكورة مقدسة من االمم منیرا ایاھا بأفعالك الفاضلة یامسار االمور الشریفة ، كورنیلیوس " ان ال
  المتألھ العزم "
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  تجدید ھیكل القیامة في اورشلیم :

بعد مرور الفي سنة ، على قیامة الرب من بین االموات ، فان كنیسة القیامة 
دة  في العالم المسیحي ، تأسست اوال العظیمة ، ماتزال من اجمل بیوت العبا

، انھا نموضج كنسي  138 – 117في عھد االمبراطور الروماني ادریانوس 
حل محل معبد وثني لاللھة فینوس وافرودیت والذي كان قد بني في الموقع ، 

سنة ، قامت الملكة  150وضلك كي یحول دون ممارسة المسیحیین للعبادة . بعد 
ة االمبراطور الروماني القدیس قسطنطین بجھود جبارة القدیسة ھیالنة والد

ألعادة بناء الكنیسة ، وضلك لتحدید موقع الصلیب الذي صلب علیھ الرب ومات 
  وكان ضلك بقرب معبد وثني .

واستجابة لھذا االكتشاف العظیم ، اقام االمبراطور الروماني ( قسطنطین ) كنیسة جدیدة وجمیلة في الموقع جرى 
. بنیت الكنیسة في الموقع المقدس المعروف باسم الجلجلة حیث صلب الرب ومات .  335ایلول سنة  13ي تكریسھا ف

  والیوم ، فان كنیسة القیامة ھي بمثابة مركز اداري للبطریركیة االرثوضكسیة في اورشلیم .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع 

ن مجدك االقدس یارب ، فثبتھ الى دھر الداھرین ، وتقبل " كمثل بھاء الجلد العلوي ، اظھرت الجمال السفلي ، لمسك
  طلباتنا المقدمة لك فیھ بغیر فتور ، ألجل والدة االلھ ، یاحیاة الكل وقیامتھم ".

  قنداق 

" ان الكنیسة المقدسة ، قد ظھرت سماء كثیرة االنوار ، منیرة المؤمنین جمیعھم ، واض نحن فیھا واقفون نصرخ ھاتفین 
  بیت یا رب ".   ثبّت ھذا ال
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  ایلول 17

  الشھداء القدیسون الخمسون الذین من فلسطین
 

وقبل ان تنتھي ، رقد كانت واحدة من اضخم المجازر الجماعیة في تاریخ االستشھاد المسیحي الطویل والظالم ، 
دسة . كثیرون منھم فقئت عیونھم ، وارغموا خمسون من اتباع ابن هللا ، مضّرجین بدمائھم ، وكانوا ابناء االرض المق

على العمل طویال في مناجم النحاس الموجودة في االرض الوعرة في فلسطین ، بقرب فینو ، جمیعھم قضوا بشجاعة 
بل انضم الیھم مئة شھید من مصر كانوا قد توجھوا الى الموت بفرح أیضاً ، وھذا كان اال انھم لم یرقدوا لوحدھم ، 

  لعسكر الروماني الظالم .على ایدي ا

جرى ضبح ھؤالء االبریاء ، الفلسطینیین والمصریین على السواء ، 
م بحسب كثیرین من مؤرخي تلك الحقبة والى الیوم ،  310سنة 

فان كثیرین من المسیحیین ما یزالون یكرمون اثنین من االساقفة 
الشجعان ( بیلوس ونیلوس ) الذین آزروا كثیرین من الشھداء 

لصلوات ، في یوم قضوا ھم انفسھم فیھ ، بید ان اكلیل الشھادة لم با
  ینحصر باالكلیریكیین .

لم یتوقف القتل المأساوي في فلسطین الى ان منح بعض المؤمنین 
، واخرون من االرض المقدسة ، ومن مصر ایضا شرف 
االنضمام الى االسقفین المذكورین في االستشھاد المقدس ، ومع ان 

لذین رقدوا في ضلك الیوم ، احرقوا وھم احیاء ، فان بعضا من ا
  اخرین واجھوا مصیرا شنیعا مشابھا ، في البدایة فقئت عیونھم ،

وبعد ضلك ایدیھم وارجلھم ، فتركوا كسیحین ومتوجعین . وقطعت 
اجبروا على العمل في المناجم المحلیة ، وعندما خارت قواھم ولم 

  ، قتلوا بحد السیف . یعودوا قادرین على العمل بفاعلیة

جیدین ، وباسھاب ، المؤرخ الكنسي الشھیر المطران افسابیوس القیصري ( موقام بوصف موت ھؤالء الشھداء ال
) ھذا الحظ في تاریخ الحق ، ان الذین قضوا في االضطھادات الرومانیة ، اظھروا صبرا عظیما  بینما  260-320

ھم بدوا سعداء امام ھذا الحدث الرھیب ، وقد كتب افسابیوس في " تاریخ كانوا یقتلون ببطء ، ال بل ان كثیرین من
الى النار ، قاموا وطرحوا انفسھم في اللھیب  حضرواام یقول : " وعندما  315الشھداء في فلسطین " حوالي سنة 

تسمو على كل  بدون خوف ، وقدموا ضواتھم قرابین اكثر قبوال من البخور والتقدمات ، وجعلوا اجسادھم هلل محرقة
الذبائح .... كانوا عشاقا انقیاء لتلك الفلسفة السامیة الرفیعة التي ھي من هللا ، فقدموا انفسھم كالذھب في البودقة ، كي 
یتنقوا ، اال ان من یمد الضعفاء بالقوة ، ویھب الراحة للمتألمین ، ویكثرھا ، جعلھم اھال لتلك الحیاة التي في السماء ، 

  المالئكة ". وضمھم الى رھط

وبین ابرز شھداء فلسطین الذین قضوا في مناجم النحاس ، ھناك سلوان االسقف القدیس الذي من ضواحي غزة ، 
وایضا بامفیلوس الكاھن الذي من قیصریة ، كان سلوان اول الذین حكم علیھم بالعمل في المناجم الفلسطینیة ، اسوة 

  ھ مسّن جدا لمثل ھذه االشغال ، قطعوا رأسھ .بكثیرین اخرین ، لكن عندما ادرك مضطھدوه ان
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ترك العظیم افسابیوس للعالم وصفا عظیما عن استشھاد سلوان ، ومما اورده : " جاء ھذا المغبوط من غزة ، وكان 
  احد الجنود القدامى ، وعندما جرى تسریحھ من الخدمة ، قام وانخرط في جندیة المسیح .

ة جردوقد عاش ایمانھ ببساطة وطھارة ، كان كاھن الكنیسة في غزة ، وسلك على  كان  ودیعا جدا ، ومتقد الذكاء ،
شنت  ضد جنود المسیح ، فقد نزل ھذا الشیخ الطاعن في السن ، عالیة من اللیاقة والوقار ، ولما كانت الحرب قد 

الءه للمسیح بقوة ، فحكم والنبیل االخالق ، الى ساحة الوغى ، وھناك ، وفي اعترافاتھ امام شعب قیصریة ، اعلن و
  علیھ بالجلد .

احتمل الجلد بصبر وشجاعة ، ثم جاھد ثانیة ، واحتمل التمشیط بالحدید على جانبیھ كما لو كان شابا ، وفي الجھاد 
  الثالث ، ارسل الى مناجم النحاس ، وخضع المتحان عظیم ، فاستأھل االسقفیة ، وكان مجتھدا في خدمتھ .

بع من ایار فتحت لھ ابواب السموات على مصاریعھا ، فارتفع ھذا المغبوط مع رھط الشھداء ، ولكن في الیوم الرا
ومع مجموعة كبیرة من الشجعان الذین تبعوه ، وبغتة صدر تفویض شریر ، مع امر ، یقضي بان الذین في المناجم 

ینبغي ان یموتوا بحد السیف ،  وقد خارت قواھم بفعل الشیخوخة والمرض ، ولم یعودوا قادرین على العمل ایضا ،
  فقطعت رؤوس خمسین شھیدا في یوم واحد .

  كثیرون منھم كانوا مصریین ، اال ان زعیمھم وقائدھم كان الشھید االسقف سلوان المبارك حقا والمحبوب من هللا .

كن یجدیھ نفعا في سلوان المسن ، كان الشھید بامفیلوس نبیال ومن عائلة ثریة ، اال ان شرف اصلھ لم یوعلى عكس 
فلسطین ، عندما كان الرومانیون االقویاء قد عقدوا العزم ان یسحقوا االیمان المسیحي الجدید ویبیدوه ، بأي ثمن ، 
وكما یخبرنا افسابیوس في عبارة لھ مؤثرة : " بامفیلوس ھذا االسم العزیز على قلبي جدا ، كان محبا للمسیح حقا ، 

كان زینة كنیسة قیصریة ، ألنھ كان قد تبوأ سدة الكھنوت فزینھا ، وتزین ھو نفسھ بھا  وكان صانع سالم بین الناس ،
  طیلة خدمتھ في ضلك المكان .

في كل سلوكھ ، كان الھیا ، وكان على الدوام في شركة مع روح هللا ، وكانت الفضیلة جلیة في حیاتھ ، فازدرى 
یضا وانكرھا ، مكرسا ایاھا بالكلیة لكلمة هللا ، باع كل ما كان لھ من الثروة واالمجاد الدنیویة ، كما انھ ازدرى نفسھ ا

والدیھ ووزعھ على العراة والمرضى والمساكین وتابع حیاتھ بدون قنیة ، وامضى وقتھ في دراسة الفلسفة االلھیة ، 
ال ، ھجر الحكمة ھجر بیروت المدینة التي نشأ فیھا ، وطمعا في المعرفة والفھم ، انضم الى اناس یطلبون الكم

  البشریة ، وانكب على كلمة هللا بمحبة متبنیا سیرة االنبیاء السماویین ، فتّوج بالشھادة ".

ان سیرة القدیسین الفلسطینیین الخمسین ، كانت رمزا لالستشھاد طیلة سبعة عشر قرناً وقد اقترنت بالرغبة بترك كل 
سیح ، واالیام سوف لن تمحو مجد الذبائح التي قدمت اثناء االیام شيء ، طمعا بعطیة اكبر ، اعني بھا انجیل یسوع الم

  الصاخبة في مناجم فینو .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع  ( وزن خاص ) 

" شھداؤك یارب بجھادھم نالوا منك االكالیل غیر البالیة یا الھنا ، ألنھم احرزوا قوتك ، فحطموا المغتصبین ، وسحقوا 
  قوة لھا ، فبتوسالتھم ، ایھا المسیح االلھ ، خلص نفوسنا ".بأس الشیاطین التي ال 

  قنداق باللحن الثامن

" لقد اظھرتم انكم مصابیح ساطعة تنیر كل الخلیقة بشعاع عجائبكم ایھا الشھداء االلھیون ، فشفیتم االسقام وطردتم 
 الظلمة ودیجور الروح ، وتبتھلون الى المسیح االلھ ، من اجلنا جمیعا ".



34 
 

  

  ایلول 21
  الشھداء القدیسون افسابیوس ، نستابوس ،

  وزینون الذي من غزة ، والرسول كدراتوس ، والقدیس یونان الساباوي ،
  والنبي یونان ، ونسطر المعترف

   القدیسون الشھداء افسابیوس ، نیستابوس ، وزینون الذي من غزة
  

وس ونستابوس وزینون ، في مدینة غزة مع عمھم كان ھؤالء اخوة محبین ، واعظم اصدقاء ، عاش القدیسون افسابی
نسطر ، ھؤالء االخوة الثالثة ، قضوا في غزة ایضا وضلك في عھد االمبراطور الروماني جولیان الجاحد ، وضلك 

. وبعد اعتقالھم ، ھاجمت   361الوثنیون وضربوا الثالثة بفظاعة ووحشیة ، ثم سجنوھم سنة عندما قام الرعاع 
یث كان ھؤالء ، وقتلوھم بالحجارة واالخشاب وادوات الحشود السجن ح

  اخرى ایضا .

وفي النھایة كان حب الدماء عظیما عند ھؤالء ، فتركت النساء حیاكتھن 
وقمن یطعّن الشھداء بمغازلھن ، اما الطباخون في السوق فسكبوا علیھم 

  المیاه الساخنة ومزقوا اجسادھم باالتھم الحادة .

لكنیسة " سفك الدماء الذي جرى في مدینة غزة ، في وصف كتّاب " تاریخ ا
ومما جاء فیھ :" لقد احتدم )  1885مجموعات اباء نیقیة وما بعد نیقیة ( 

سكان غزة غضبا ، فجروا الشھداء من منزلھم الذي فیھ اختبأوا ، 
وطرحوھم في السجن ، وبعد ضلك اثخنوھم بالجراح بعد ضرب مبّرح ، ثم 

راحوا یصرخون بأعلى صوتھم ضدھم معلنین انھم اجتمعوا في المسرح و
قد انتھكوا المقدسات في المعبد وأساؤا الى الوثنیة ، وبھذا الصراخ استثاروا 

  بعضھم على قتل االخوة ، فاستشاطوا غیظا ، واندفعوا الى السجن .

لظھر ، طورا ، بعد أن وھناك ، راحوا یعاملونھم بوحشیة ، وكانوا یكیلون لھم الضرب على الوجھ تارة ، وعلى ا
طرحوھم الى االرض ، ثم جّروھم الى الشارع حتى تمزقت لحمانھم ، ونقل الي ان النساء تركن الحیاكة ، ورحن 
یطعّن الشھداء بمغازلھن . ثم ان الطباخین في السوق حملوا االقدار الممتلئة میاه ساخنة وسكبوھا على الضحایا ، ثم 

یس ، وبعد ان مزقوا لحمانھم ، وھمشوا جماجمھم فانسكب ما بداخلھا الى خارج ، راحوا یثقبون اجسادھم بالدباب
  راحوا یجّرونھم الى المدینة ، ثم طرحوھم في النھایة في مكان یستخدم عادة للحیوانات النافقة ".

ظام بعظام وبعد ضلك كان االشرار یتطلعون الى سحق اجساد الموتى ، فأحرقوا الجثامین ، وخلطوا ما تبقى من الع
حمیر نافقة ، وجمال مذبوحة ، اال ان امرأة مسنة تقیة حملت ما تبقى منھم في ضلك الیوم ، ونقلتھ بأمان الى ابن عم 

) بنى االسقف  395 -379ھؤالء االخوة الذي صار فیما بعد اسقفا على غزة ، وفي عھد االمبراطور ثیودوسیوس ( 
  االبادة .زینون كنیسة كي یحفظ حثامین من نجوا من 

وبین الجثامین ( الرفات ) كان ھناك وبحسب اساطیر من ضلك الزمان ، بعض عظام الشھداء افسابیوس ، نستابوس ، 
  وزینون الذین یحیون الى االبد في سجالت االستشھاد المقدس .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع ( وزن خالص )
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احرزوا قوتك ، فحطموا المغتصبین ،  الیة یا الھنا ، ألنھم" شھداؤك یا رب بجھادھم نالوا منك االكالیل غیر الب
  وسحقوا بأس الشیاطین التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھم ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الثامن

الظلمة  " لقد اظھرتم انكم مصابیح ساطعة تنیر كل الخلیقة ، بشعاع عجائبھم ایھا االلھیون ، فشفیتم االسقام وطردتم
  ودیجور الروح ، وتبتھلون الى المسیح االلھ ، من اجلنا جمیعا ".

 

  الرسول القدیس كدراتوس
ھو احد الرسل السبعین وقد نادى باالنجیل في الیونان ، وصار مطرانا على اثینا ، 

ب  م لعب دورا عظیماً  126دفاعھ العظیم عن االیمان المسیحي الموضوع سنة 
) باالمتناع عن  138 -117المبراطور الروماني ادریانوس ( وممیزا في اقناع ا

اصدار االوامر لجنوده بمعاقبة المتھمین انھم مسیحیون ، بدون ادلة ، اال ان ھذه 
اللفتة السالمیة من جھة الرومان ، لم تدم طویال ، وعندما تحدى قدیس االرض 

امر الوالي بانزال اشد  المقدسة احد االمراء المحلیین الذي راح یضطھد المسیحیین ،
  العذابات بھ ، وفي النھایدة قطع رأسھ .

ع فیما بعد اقتبس لھ افسابیوس الذي وصفھ برجل الفھم واالیمان الرسولي ، و" الدفا
" تناول ببالغة االیمان المسیحي الذي راح ینمو باطراد في كل االراضي المقدسة ، 

على الدوام ألعمال المخلص ، على  في القرن الثاني للمیالد ، كان ھناك من یشھد
ة ، فالشفاءات ، واالقامة من الموت ، كانت ملموسة ومنظورة لیس فقط یأنھا حقیق

عندما جرت ، بل كل حین ، لم تكن فقط عندما كان المخلص على االرض ، بل بقیت 
  وده ، ال بل ان بعضھا مایزال الى زماننا ایضا .عحیة بما یكفي ، حتى بعد ص

) ھذا وضع صورة  420-  342وس ( یمرخ بارز في الحقبة ، القدیس یرونوثمة مؤ
متألقة عن كدراتس في وصفھ الحیوي للمسیحیین االوائل ، فسماھم " الرجال 

كدراتس ھو تلمیذ الرسل وبعد ان تّوج بوبلیوس اسقف اثینا :"19المجتھدون " ، وكما الحظ یرونیموس في الفصل 
یح ، حّل كدراتس مكانھ ، وبایمانھ واجتھاده ، جمع الكنیسة المبعثرة بسبب الخوف العظیم بالشھادة بسبب ایمانھ بالمس

.  

وعندما امضى ادریانوس الشتاء في اثنیا كي یشاھد ما فیھا ، ویتعرف على الدیانات المقدسة في الیونان ، اغتنم 
  ، عمدوا الى مضایقة المؤمنین . الفرصة اولئك الذین كانوا یمقتون المسیحیین ، وبدون تعلیمات االمبراطور

كدراتوس كاتب قدیر ، ومفكر وتلمیذ متواضع للرب ، وما یزال الى یومنا یذكر كأسقف كّرس نفسھ لقطیعھ ، وكشھید 
  بذل جسده لمجد وخدمة هللا القدیر .

  ابولیتیكیون باللحن الثالث

  بغفران الزالت لنفوسنا ". " ایھا الرسول القدیس كدراتوس ، تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم
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  قنداق باللحن الرابع ( وزن خاص )

" یارب ان المسكونة تقدم لك كدراتس الرسول ، بما انھ رئیس كھنة مكرم ومجاھد كلي الثبات ، وبالمدائح تحتفل 
  بتذكاره الشریف ، مستمدة دائما ان تمنح بواسطتھ غفران الخطایا ، للمادحین لھ ایھا المتحنن ."

 

  ان الساباويیون
 850وقور بسبب تقواه وبساطتھ ، كان یونان ھذا كاھنا عاش في فلسطین حوالي سنة 

ب م ، وكراھب وناسك ، كان مثاال ألخوتھ الرھبان في دیر القدیس سابا القریب من 
  اورشلیم ، حیث كان یعمل لساعات كل یوم بدون كلل أو ملل ، 

وسوم مین في فلسطین : القدیس ثیودور الكان القدیس یونان ابا لرجلین قدیسین بارز
كانون االول ، وثیوفانس المعترف الموسوم كاتب التسابیح واسقف  27ویعید لھ في 

تشرین االول .رقد القدیس یونان شیخا طاعنا في السن في الدیر  11نیقیا ویعید لھ في 
  الذي احب ، وكان محاطا باخوتھ ، یسبح الرب وایاھم حتى اخر نسمة.

  ن النبيیونا
ھو واحد من اعظم االنبیاء ، وقد جاھد بقوة كي یطیع الرب ، قصتھ عن ابتالع الحوت 

لسكان نینوى ال لھ ، وطرحھ خارجا بدون اضى لیتابع عملھ المقدس یكرز بالتوبة 
) . تصّور الثالثة ایام ، والثالث لیال التي  1( سفر یونان ، االصحاح  120000

  مة الجحیم قبل صعوده بمجد كي یكون مع اآلب من جدید.امضاھا ابن االنسان في ظل

. عاش قبل ثمانیة قرون من والدة  -)  13:  49تكوین  – 30:  1كان یونان ابن امیتاي من سبط زبولون ( قضاة 
 ) والتي ال تبعد كثیرا عن مدینة رام هللا 25:  14ملوك  2المسیح ، ھو مواطن من مدینة فلسطینیة تدعى جت حافر ( 

ق م ) كي ینادي بالتوبة لسكانھا  820الى نینوى مدینة االشوریین ( حوالي  المعاصرة ، طلب هللا من یونان ان یمضي
  الخطأة الذین كانوا قد نسوا عبادة االلھ الحقیقي ، وسلكوا في طریق الظلمة .

( واسمھ یعني : الحمامة ، ولعل ضلك اشارة الى دوره كرسول )  –لكن یونان 
ع هللا ، على االقل لبعض الوقت  فقد كان یرجو سرا عدم توبة لم یط –

االشوریین ( فیغفر لھ تمرده ) ، فأسرع الى یافا ، ومنھا ركب السفینة المتجھة 
الى ترشیش ، اال ان الرحلة اعترضتھا عاصفة ھوجاء ، ففزع البحارة ، ولما 

ً منھم أنھم علموا ان یونان قد تمرد على هللا ، قاموا بطرحھ في الیم ،  ایمانا
  بذلك یرضون هللا القدیر ، ویخلصون انفسھم .

اعقب ضلك واحدة من اغرب الحوادث المسجلة في العھد القدیم ، فما ان المست 
قدما یونان المیاه المائجة ، حتى ظھر حوت كبیر ابتلعھ للحال ! فجاھد یونان 

بحرارة كي لوحده في ظلمة احشاء الحوت الضخم ، وراح یتضرع الى هللا 
یساعده ، ثم رفع صلوات حارة تتضمن حزنھ الشدید :" لقد طرحتني في العمق في قلب البحر ، فالنھر احاط بي 

  )  4:  2وجمیع تیاراتك وامواجك جازت علي . ( 
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وى, وبعد مرور ثالثة ایام في االم عظیمة ، عاد الحوت وتقیأ یونان على الیابسة ، فسمح لھ ان یستأنف رحلتھ الى نین
ولما وصل الى ھناك ، عمل بما اوصاه الرب ، فنادى بشدة ، ودعا الناس الى التوبة امام هللا ، وبالفعل راح یطوف 

  ) 4:  3المدینة العظیمة طوال یوم كامل منادیا الجمیع وقائال :" بعد اربعین یوما تنقلب نینوى " ( یونان 

وانھ لبسوا المسوح والرماد وبدأوا یتوبون عن خطایاھم ، فاستجاب سكان المدینة ، وتأثر الملك جدا ، وكل اع
ورفضوا ان یأكلوا او یشربوا شیئا ، ال بل لم یقدموا الطعام لحیوانات الحقول ایضا ، فرضي الرب الحنون والقدیر 

  ونسي غضبھ ، وعقد العزم ان یسامحھم .

یقبل ان ھؤالء الغرباء االشوریین غیر الطاھرین  اال ان ھذه االستجابة االستغفاریة لم ترق لیونان فقد ابى بشدة ان
الذین كانوا قد عزموا ان یھربوا من غضب هللا باطاعة مشیئتھ في اللحظة االخیرة ، فانكفأ یونان الذي كان یتمتم ، الى 

الشمس البریة ، فقد خاب ظنھ وضربھ الغم ، وراح ینتظر تعلیمات الرب الجدیدة ، كان یونان بدون غطاء یدرأ بھ حر 
السكان في المدینة االثمة ، اشفق على یونان ، وامر نبتة عمالقة  فكان یتألم كثیراً ... االّ ان هللا الحنون نفسھ الذي حفظ
  ان تنمو بجواره كي توفر للنبي المتعب ، ظال مباركا 

الرض دودة عدیمة الشفقة لكن راحة یونان لم تدم طویال ، اضا ما ان اعتاد على فيء النبتة اللطیف ، حتى طلعت من ا
راحت تلتھم جذور النبتة العمالقة ، وما ھي اال لحظات حتى عاد یونان یئن ویكتوي من شدة الحر ، وعندما تأفف ( 
ویبدو ان یونان كان یتأفف على الدوام ) . تنھد الرب وقال : " لقد اشفقت انت على الخروعة التي لم تتعب فیھا ، ولم 

  ) . 11 – 10:  4لیلة ثم ھلكت بنت لیلة " ( یونان  تربیھا التي نشأت بنت

وفي النھایة رأى یونان خطأه في التفكیر ، فشكر هللا على محبتھ وحنانھ ، وعاد الى مسقط رأسھ فلسطین كي یسبح 
  ویشكر الرب الرحوم والقدیر على الدوام .

وضلك ألنھا تصویر حي على ان هللا ال یتخلى عن للمالیین من المؤمنین الیوم رحلة یونان المؤلمة ھي ظافرة بالكلیة ، 
عبیده حتى ولو انھم بدوا یتكاسلون في مھمتھم المقدسة ، ومن جدید ، فیونان المجاھد تردد في دعوتھ كنبي ، وفي 
الوقت نفسھ كان یحاول ان یجعل مشیئتھ قبل مشیئة اآلب القدیر ، اال ان هللا كان رحوما معھ ، كما ھو حالھ معنا 

  عا ، فسمح لھ ان یتقدم في فھم واضح مع قبول لدوره كنبي قدیس .جمی

  ابولیتیكیون باللحن الثالث ( وزن خالص )

" ألھل نینوى صرت بوقا ، یطلق التھدید الذي لدینونة السماء ، كي یتوبوا من كل قلوبھم ، ومن احشاء الحوت 
بتھل الیھ ان ینھضنا جمیعا من الفساد ، نحن مكرمیك یا البحري سبق ان رأیت قیامة الرب االلھیة لكل العالم ، لذلك ا

  یونان صفي هللا ".

  قنداق : باللحن الثالث ( وزن خاص ) الیوم العذراء 

" لقد امضیت ثالثة ایام ، وثالث لیال في بطن الحوت ، مظھرا انحدار الرب الى احشاء الجحیم ، وعندما احتمل 
بر في الیوم الثالث ، لذا فنحن نكرمك ایھا النبي یا من  استأھلت ان تكون صورة االالم الخالصیة بارادتھ ، قام من الق

  المسیح ." 
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  نسطر المعترف :
استشھد نسطر المعترف في غزة في القرن الرابع للمیالد ، وقد اصبح قدیس االرض المقدسة ھذا ، وجھا محبوبا في 

على غرار ابناء عمھ الغزاویین ( افسابیوس ، نستابلوس ، تقویم االبطال الطویل الذین قضوا من اجل االیمان ، و
، وسجن وجلد بدون ھوادة ، وبسبب اطاللتھ  361وزینون ) فقد أبعد بفعل مجموعة غاضبة في غزة سنة الرب 

القلیل من  الشخصیة الجذابة ، وسمعتھ ، وما عرف عنھ من لطف ودمائھ تجاه االخرین ، فقد اظھر لھ الرعاع الجزء
ة ، وبدال من ان یقتلوه في الموضع الذي كان فیھ ، انھالوا علیھ ضربا حتى غاب عن الوعي ، فحملوه ورموه الرحم

  خارج اسوار المدینة ، فمّر بھ احد معارفھ وحملھ الى منزل زینون حیث اسلم الروح .

تبر اكلیل االستشھاد كنزا وكالكثیرین من الشھداء عبر العصور ، لم یتأفف نسطر وھو في طریقھ الى الموت ، فقد اع
عظیما ، ارتضاه لنفسھ بفرح ، مات نسطر وھو یرفع الشكر هلل في صالتھ وعلى شفتیھ بعد ان استأھل ان ینال مكافأة 

  االمتیاز في ان ینضم الى رھط الذین اسلموا حیاتھم من اجل االنجیل المقدس الذي لیسوع المسیح .

 
 
  ایلول 24 

 دیر القدیس ثیودوسیوس.القدیس كوبریوس الذي من 
  

مثل الرب الصالح الذي عبده بتقوى ، فقد ولد ھذا الناسك الفلسطیني في افقر االوضاع بعد ان وضعتھ امھ فوق كومة 
من الروث الكریھ على مقربة من دیر ثیودوسیوس رئیس الشركة والذي یقع على بعد عشرة امیال شرقي بیت لحم ، 

أمھ تحاول ان تھرب من مجموعة من الوثنیین ( العرب الذین عاشوا قبل االسالم )  م بینما كانت 450حدث ضلك سنة 
وقبل ان تمكن الرھبان من انفاضھا ، باغتتھا االم المخاض فوضعت طفلھا القدیس   وھي تطلب حمایة الدیر .

ریوس على رابیة ضات رائحة كریھة بسبب روث الحیوانات ، لھذا بكو
نفسھ اعلن ان الصبي سیدعى كوبریوس وھي السبب فالقدیس ثیودوسیوس 

  من مشتقات اللفظة الیونانیة لكلمة " روث " او نتانة ".

قیاء الطفل ، واجھوا صعوبة في توفیر الحلیب تبعد ان استرجع الرھبان اال
لھ ، الى ان انفصل في احدى االیام جدي من قطیع ماعز ، فتدبر الرھبان 

الطیبون في الدیر عندما شاھدوا الماعز امرھا على التالل ، انذھل االخوة 
یستقل عن القطیع وینزل الیھم ولكن لم یستغرق االمر وقتا طویال حتى 

  فھموا ان جدي الماعز جاءھم بالحلیب من أجل الطفل .

وبعد وقت قلیل ، فان ھذه الطریقة الغریبة في اطعام الطفل ، اصبحت امرا 
غذاءه على ھذا النحو ، من ھذا مألوفا ، ویوما بعد یوم كان الصبي ینال 

المصدر ، وكانت الماعز بعد كل مرة تعود وتصعد التالل والمنحدرات 
لتنضم الى القطیع من جدید ، واستمرت ھذه الممارسة غیر المألوفة ، على ھذا المنوال ، الى ان اشتد عود الصبي 

  وصار یتناول طعاما صلبا 

ایة ترھبن فیھ ، عرف بتقواه ، بتواضعھ الطبیعي ، وبقدرتھ على صنع كبر القدیس كوبریوس في الدیر ، وفي النھ
العجائب ، اال ان اعظم مواھبھ كانت قدرتھ العجیبة على التواصل مع حیوانات البریة ، ولعل ضلك بسبب اصولھ 

منذ طفولتھ  المتواضعھ التي جعلتھ قریبا من االرض ، ومن الحیوانات التي تقتات منھا ، لقد اظھر القدیس كوبریوس
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مھارة في توجیھ االوامر للحیوانات حتى الشرسة منھا ، ولم یجد مشكلة في التواصل معھا ، ال بل اعتبرھا قریبة منھ 
  جداً.

وفي مناسبة خاصة ، صادف دبا ینقض على مزرعة للخس في حدیقة الدیر ، لم یبد االب القدیس أي خوف ، بل قام 
مطبخ الحدیقة الذي للرھبان ، وفي طریقھ الى غابة مجاورة ، القى على الدب وامسك الحیوان من اضنھ واخرجھ من 

  عظة قاسیة باسم القدیس ثیودوسیوس ، ولم یستغرب عندما لم یعد ھذا الحیوان یظھر في حدیقة الدیر فیما بعد

ال یخاف شیئا ولم یمض وقت طویل حتى بدأ بعد تدبر امر الدب ، یحظى بسمعة واسعة على انھ راھب قوي القلب ، 
صعد القدیس كوربیوس ، منحدرا جبلیا على ظھر بغل ، في  على ارض هللا العظیمة ، وفي مناسبة اخرى ، بینما

طریقھ الى قطع االخشاب ، خرج دب اخر من بین االشجار ، وھاجم الحیوان االلیف وتمكن ان یجرحھ في ساقھ ، اال 
م ھذا القدیس وامسك الحیوان المفترس من اضنھ ، اال انھ اصر ان ان شیئا لم یحصل لالب القدیس ، ومن جدید ، قا

فقام وجعل االخشاب على الدب المطیع وصوال حتى الدیر! وھناك اعلن ان الدب سیعمل یدفع الغازي ثمن تعدیھ ، 
  حصل .لدیھ كل یوم ، وكان یقول لھ : لن ادعك تذھب بعد االن ، وسوف تقوم بعمل البغل الى ان یشفى ، وھذا ما 

ولما علم الناس في الشركة المجاورة ان عند القدیس كوبریوس دبا یعمل لدیھ ویطیعھ ، اسرعوا لیروا ھذا االمر 
ا عالمذھل ، وفي االسابیع التالیة ، وعندما شفیت جراح البغل المسكین ، كان الناس یشاھدون الرجل والدب یعمالن م

  جنبا الى جنب في انسجام بدیع .

كان ھذا القدیس الفلسطیني الخارق محصنا لجھة االالم ، وضات یوم ، بینما كان القدیس یعمل في مطبخ في الظاھر ، 
الدیر ، بدأ القدر المملوء شوفاناً ، یغلي ، ولكن این ھي المغرفة التي كان القدیس كوبریوس یحتاج الیھا كي یخفض 

وجعل یده في الماء الحار وراح یبحث عن المغرفة  من مقدار الماء في القدر ؟ ولما عجز عن العثور علیھا ، قام
وعندما سحب یده اخیرا من القدر ، الحظ الذین كانوا ینظرون بدھشة ، ان یده لم تصب بأضى  الضائعة الى ان وجدھا .

ن اال ان الراھب البسیط لم یندھش أمام مناعة یده في الماء الساخن ، لماضا ؟ كان االمر بسیطا ، فھو رجل ضو ایما
عظیم ، وقد عرف ان هللا یریده ان یعمل في المطبخ ، وكان ھو مقتنعا انھ اضا كان ال بد ان یسترد المغرفة من القدر 

  الساخن ، فاهلل لن یسمح ان یلحق بھ اضى .

عاش ناسك كان یحب ان یصلي في االماكن غیر المرئیة طیلة بعد الظھر ، وكان ابن بیت لحم ھذا محببا الى القدیس 
دوسیوس الذي اراحھ عند اقتراب نھایة حیاتھ الطویلة في التقوى ، وكان یصرخ على الدوام : یا اخي كوبریوس ، ثیو

انظرھا اوان راحتك قد اقترب . فھلم الى ھھنا كي ترتاح في المكان الذي اعدّ لك ! وما ھي اال ساعات ، حتى رحل 
ضا ولد بین حیوانات الحقل ، وفي اسطبل حقیر ، رقد ھذا ھذا الناسك القدیس الى محبوبھ یسوع المسیح الذي ھو ای

م بحسب اغلب مؤرخي الحقبة ، اما القصة الطریفة عن سیرتھ كراھب نشیط ومجتھد احب  530القدیس سنة الرب 
االرض ، سیرة القدیس كوبریوس  جمیع خالئق هللا ، فھي ضات وقع خاص عند الذین یكسبون قوتھم الیومي بالعمل في

ضج یحتذى في التواضع للذین یجاھدون ضد الذات ، فھي تذكرنا على الدوام ان الظروف التي نولد فیھا ال ھي نمو
 قیمة لھا بالنظر إلى االیمان الذي في داخلنا .

  ابولیتیكیون باللحن الثامن : 

ى مئة ضعف ، " للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك امرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق ، اثمرت بأتعابك ال
  فصرت كوكبا للمسكونة ممتأللئا بالعجائب ، یا ابانا البار كوبریوس ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا .

  قنداق باللحن الثاني :
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" لقد تسلحت بطھارة النفس ، وتمسكت بالصالة الدائمة كالحربة ، فھزمت كل الشیاطین یا ابانا كوبریوس ، فتشفع 

  ".اجلنا على الدوام من 

  

  أیلول 26
  رقاد الرسول االنجیلي یوحنا الالھوتي

كان صیادا فلسطینیا متواضعا یكسب رزقھ من الشباك التي كان یرمیھا في بحیرة جنیسارات ( المعروفة ایضا ببحر 
، وبعد الجلیل ) . ھنا ، على شواطيء ھذا البحر العاصف ، اھتدى یوحنا مع أخیھ یعقوب ، الى انجیل یسوع المسیح 

ان استمع للفادي القدوس یتكلم عن محبة هللا ومحبة القریب ، ترك اباه وصار واحدا من أحب الرسل الى یسوع ، 
وعمل كي یھدي كثیرین ( الى المسیحیة ) ، ویصنع العجائب .... الى ان استقر اخیرا كي یدون االنجیل الرابع 

  واالخیر في العھد الجدید .

یسوع في كل فلسطین قبل صلبھ ، حیث كان یبشر تبع یوحنا واخوه یعقوب 
بالكلمة ویشفي المرضى ، وفي احدى المناسبات الدراماتیكیة الخاصة ، شاھد 
یوحنا بذھول ابن هللا یقیم ابنة یایروس التي ماتت امام والدھا الحزین ، كذلك 

  فقد كان شاھداً على تجلي المسیح الرھیب على طور ثابور .

مي ( ابنة القدیس یوسف الخطیب ) ، كان القدیس یوحنا ھو ابن زبدي وصالو
اصغر الرسل ، واحبھم الى قلب الرب ، وتالحظ ھذه القرابة في ان یوحنا 
جلس عن یمین السید في العشاء االخیر حیث راح یتوسل الى السید كي یخبره 
من ھو التلمیذ الذي سیخونھ ، وبعد ساعات فان ھذا التلمیذ الوفي ( واحیانا 

دعى رسول المحبة ) تبع المعلم في مسیرة االالم من بستان الجثمانیة الى ی
محكمة اورشلیم حیث الكھنة الیھود ، حنانیا وقیافا ، وحیث سیكون التحقیق مع 

  یسوع  بال شفقة ، ومن ثم یصار إلى الحكم علیھ بالموت .

حتى الصلیب ، ولما كان المسیح على بعد اصدار الحكم ، سار القدیس یوحنا على خطى السید في درب االالم 
الصلیب ، نظر الى امھ واعلمھا ان یوحنا سیكون من یحمیھا سیما عندما نطق بھذه الكلمات التي ال تنتسى : " یا امرأة  

) ، ومن تلك اللحظة  27: 19، اما الى یوحنا ، فنظر وقال :" ھا ھي امك " ( یوحنا ) 2:  19ھوضا ابنك !" ( یوحنا 
  وما ان الدائمة البتولیة مریم والدة االلھ اصبحت في عھدة ھذا الخادم الوفي .بات مفھ

وبعد رقاد مریم البتول ببضعة سنوات ، انطلق القدیس یوحنا یكرز باالنجیل في افسس ( مدینة یونانیة في اسیة 
فقد بشر في مدن اخرى الصغرى ، وھي االن جزء من تركیا الحدیثة ) ، حیث اصبح في النھایة اسقفا ھناك ، كذلك 

من اسیة الصغرى یصحبھ تلمیذ وفي یعرف باسم بروخوروس ، دامت الصداقة بین االثنین طویال ، وقد اتسمت 
بأعجوبة خارقة حیث ان السفینة التي كانا فیھا انكسرت ، حاول بروخورس ان ینجو بنفسھ ، فسبح الى الشاطيء ، اال 

یبدو في الظاھر ان التلمیذ العظیم غرق في البحر ، ولكن بعد اربعة عشر  انھ بكى بمرارة عندما لم یظھر یوحنا ،
یصاب بأضى ،  یوما ، بینما كان بروخوروس یبحر باتجاه افسس انذھل لما رأى یوحنا وھو یخرج من المیاه دون ان

  لمقدسة .تابع الصدیقان رحلتھما ، وامضیا سنوات عدیدة معا یبشران بالكلمة ویشفیان المرضى في االرض ا

) امبراطورا على روما ، بدأت حملة  68 -54تھا فقط ، فمع وصول نیرون ( ااال ان اتعابھما وھمومھما كانت في بدای
اضطھادات عنیفة ضد المسیحیین ، القي القبض على الرسول یوحنا ونقل الى روما للمحاكمة بتھمة التحریض ، 
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، فدفع الیھ كوب كان قد دس فیھ السم ، فشربھ كلھ دون ان یصاب وبسبب حبھ للكرازة باالنجیل ، حكم علیھ بالموت 
  بأضى ، االمر الذي اضھل جالدیھ .

لم تنثن عزیمتھ ، فاستشاط الجالد غضبا ، فقام وطرح ھذا المسیحي العنید في قدر كبیر كان فیھ زیت یغلي ، اال ان 
افى ، ولما عجز الجالدون عن اھالكھ ، نقلوه في العنایة االلھیة تدخلت ، فخرج یوحنا من القدر الساخن سلیما مع

  سفینة الى منفاه االخیر في جزیرة یونانیة بعیدة تدعى باطموس .

ما ان المست قدماه ارض الجزیرة ، حتى راح ھذا الرسول المسیحي ینادي باالنجیل لكل من یرغب ان یسمع ، وفي 
الشیاطین ، ویشفي المرضى ، ویعید كثیرین من السكان  النھایة امضى سنوات كان فیھا یطوف ارجاء الجزیرة یخرج

الى المسیحیة ، واثناء رحالتھ المثمرة ھذه ، واجھ ساحر باطموس الشھیر كینوبس وھزمھ ، وكان ھذا قد بذل كل 
  الجھد للقضاء على یوحنا ، لكن مساعیھ ضھبت سدى .

لجبل حیث بدأ االثنان صوما فرضاه على وبعد ان ھزم كینوبس ، عاد یوحنا وبروخوروس الى جرف صخري في ا
نفسیھما ، ولما كان یوحنا یصلي بثبات ، ضربت ھزة ارضیة الجزیرة فاھتزت االرض ، محدثة دویا ھائال ، ففزع 

  بروخوروس وسقط الى االرض ، اال ان یوحنا سرعان ما انھضھ وطلب الیھ ان یدّون رسالة وصلت مع العاصفة .

ھ ، ودّون ما یلي : " انا االلف والیاء ، البدایة والنھایة یقول الرب ، انا من یكون وكان عمل بروخوروس كما طلب من
م ، وضع یوحنا افتتاحیة سفر الرؤیا ، وبعد سنوات ،  67) . بھذه الكلمات المدّونة سنة  8:  1وسوف یأتي ...." ( رؤ 

عمل كي ینھي ھذا السفر المیستیكي ، وكان لھ من عندما كان قد اخلي سبیلھ ، وعاد الى واجباتھ اسقفا على افسس ، و
  سنة . 95العمر 

عاش القدیس یوحنا ما یربو على المئة عام ، وقبل موتھ اوصى ان یدفن في قبر على شكل صلیب ، فكان لھ ما اراد ، 
من زوار  وصار مكان القبر بقعة شھیرة علیھا صار كثیرون من غیر المؤمنین ، مسیحیین ، الى ضلك ، فان كثیرین

الضریح في الذكرى السنویة االولى لرقاده كل عام ، كانوا ینالون الشفاء حتى من مجرد لمس التراب المقدس الذي 
  كان یحیط بالضریح .

عرف یوحنا باسم " الرسول المحبوب " وقد سماه یسوع " ابن الرعد"، كان ھذا الرجل الخارق ، الوحید من الرسل 
ال ان سنواتھ االخیرة كانت تطفح بالسالم واللطف تجاه االخرین ، احد تقالید الكنیسة الجمیلة الذي مات میتة طبیعیة ، ا

یحتفظ بجوھر الطبیعة المحبة التي للقدیس یوحنا ، وبحسب ھذه االسطورة ، خارت قوى القدیس مع نھایة حیاتھ ، 
ویقول :" یا اوالدي الصغار ، احبوا بعضكم  فكان یحمل الى الكنیسة المحلیة ألقامة الصلوات ، وكان على الدوام یردد

  بعضا ".

وبعد ان كان كثیرون من ابناء الرعیة یسمعون ھذه النصیحة ، كانوا یسألون القدیس یوحنا : یا سید ، لماضا تردد ھذا 
  الكالم على الدوام ؟ " فكان یجیب بابتسامة ودیعة :" انھا وصیة السید ، واضا فعلتم ھذا فقط ، یكفي ".

رة القدیس یوحنا ھي مثال للسبیل الذي ینبغي ان یسلكھ المؤمن الذي یتبع الرب ، كي یستخدم مواھبھ الطبیعیة من سی
ً موھوبا وماھرا ، وكان وقع كلماتھ عظیما في سبیل نشر  اجل المجد االعظم الذي هلل ، كان القدیس یوحنا متحدثا

ین االوائل ، انھ كاتب موھوب وشاعري ، وقد استخدم قدراتھ الكرازة ، فصار واحدا من اعظم المبشرین بین المسیحی
  كتابة وضلك كي یصوغ واحدا من اعظم وثائق البشریة ، اعني بھ االنجیل الرابع .

ً على االیمان حتى النھایة ، وظل ملھما لجمیع التائقین ان ینشروا انجیل یسوع  ً وراسخا ظل القدیس یوحنا ، ثابتا
انجیل یوحنا یظھر لنا یسوع ، الھا كامال وانسانا كامال ، ویوحنا كان انسانا احب یسوع جدا ، المسیح في كل العالم ، 

اال انھ كان انسانا ایضا بقواه وضعفاتھ التي نشارك فیھا جمیعنا ، ولعلھ لھذا السبب یعتبر احیانا المفّضل بین 
  االنجیلیین .
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  ابولیتیكیون باللحن الثاني :

بالالھوت ، حبیب المسیح االلھ ، اسرع وانقذ شعبا عادم الحجة ، ألن الذي تنازل ان تتكيء " ایھا الرسول المتكلم 
  على صدره ، یقبلك متوسال ، فالیھ ابتھل ان یبدد سحابة االمم  المعاندة ، طالبا لنا السالمة والرحمة العظمى ".

  قنداق باللحن الثاني :

ائب ، وتنبع اشفیة من اجل نفوسنا ، بما انك متكلم بالالھوت " عظائمك ایھا البتول من یصفھا ، ألنك تفیض عج
  وصفّي المسیح ".

 

 

  

  ایلول 27
  الرسل السبعون : اریستارخوس ، زینون ،ومرقص

یوضح انجیل لوقا في العھد الجدید ، ان االثني عشر رسوال الذین 
ارسلھم المسیح لیكرزوا باالنجیل ، لم یكونوا المعلمین الوحیدین الذین 
ارسلھم الرب لیكرزوا بالبشرى السارة في فلسطین ، وباقي العالم ، ففي 
االصحاح العاشر ، یكتب لنا االنجیلي بفصاحة عن مجموعة كبیرة ثانیة 
من العاملین المسیحیین الذین اضطلعوا بحمل مسؤولیة نشر االیمان 
 الجدید ، وھؤالء التالمیذ یعرفون باسم " السبعون " ، من بینھم ثالثة
فلسطینیون ھم : ( مرقص ، اریستارخوس ، وزینون ) ، ھؤالء قدّر لھم 

   .ان یصبحوا كواكب الكنیسة في المسیحیة االولى 

ویخبرنا االنجیلي لوقا بجمال ، عن قصة السبعین ، وضلك في االصحاح 
العاشر ، ومما یقولھ ھو التالي : " وأیة مدینة دخلتموھا وقبلوكم ، فكلوا 

الذین فیھا وقولوا لھم قد اقترب ملكوت  ، واشفوا المرضىمما یقدم لكم 
هللا ، وایة مدینة دخلتموھا ولم یقبلوكم ، فاخرجوا الى شوارعھا وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا ننفضھ لكم ، ولكن 

عمیق ) ، وبعد حین ینطق یسوع بكالم مؤثر  11 – 8:  10السموات اقترب منكم " ( لوقا اعلموا ھذا ان ملكوت 
یصف بقدر كبیر من الجمال التحدي الذي یواجھ السبعین :" والذي یسمع منكم ، یسمع مني ، والذي یرضلكم یرضلني ، 

  ) . 16:  10والذي یرضلني ، یرضل الذي ارسلني ". ( لوقا 

لطانا كي ثم عاد السبعون بفرح قائلین :" یارب ، حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك ، فقال لھم : ھا انا اعطیكم س
تدوسوا العقارب والحیات ، وكل قوة العدو ، وال شيء یضركم ، ولكن ال تفرحوا بھذا ، ان االرواح تخضع لكم ، انما 

  ) . 20 – 17:  10افرحوا باالحرى ان اسماءكم كتبت في السماوات ". ( لوقا 

مسیحیة االولى ، بینھم وبین السبعین ثمة تالمیذ عدیدون سوف یصبحون وجوھا معروفة جیدا في تاریخ ال
  الفلسطینیون الذین سرعان ما اصبحت شجاعتھم وایمانھم نماضج بارزة لمحبة هللا حتى الصلیب .
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وقبل مراجعة التعلیم القیّم ، والشفاء الذي اجترحھ ھؤالء الثالثة ، من الضرورة بمكان ان نتذكر ان لفظة " رسول " 
. او " رسول " ولفظة " رسول " ، تصف انسانا ائتمن على تسلیم رسالة تشتق من كلمة یونانیة ، تعني " من یرسل " 

مھمة ، حقا ، یسوع نفسھ قدّم توضیحا عن معنى العبارة عندما قال للرسل االثني عشر :" وكما ارسلني اآلب ، انا 
من عرف السبعین وأبرز  1:  3) . ویسوع یشار إلیھ على أنھ رسول في عبرانیین  21:  20ایضا ارسلكم ". ( یوحنا 

  ھو :

  

  القدیس مرقص:-1
ان افضل المعروفین من الرسل السبعین ھم بدون شك : القدیس مرقص ( 
واحیانا یشار الیھ في العھد الجدید باسم " یوحنا " ، ویأتي على وصفھ لوقا في 

. كذلك فقد اتى الرسول بولس على ) 93 – 73:  51 – 25: 12اعمال الرسل 
) و (  10:  4تیھ الى كولوسي وفیلمون . ( كولوسي ضكر اسمھ في رسال

سافر القدیس مرقص الى كل انحاء فلسطین بحثا عن  ) . 23:  1فیلمون 
وفي النھایة اصبح مطرانا على مدینة  –مھتدین جدد الى جانب بولس وبرنابا 

جبیل الفینیقیة الواقعة في المنطقة الشمالیة مما كان یعرف ضات یوم بأرض 
  ین القدیمة .الكنعانی

سیرة القدیس مرقص تقدم لنا مثاال حیا عن قدرة االیمان العجائبیة ، وقد عرف 
في كل مكان بتقواه وصالتھ الحارة . وكان قریبا من هللا القدیر ، حتى ان ظلھ 
فقط ، كان یشفي المرضى ! ( للقدیس بطریس ایضا السمة عینھا في حیاتھ 

لكرازتھ وقع على سامعیھ بسبب  على االرض ) . انھ شخصیة حیویة كان
تأثیرھا الذي ال ینتسى ، كان القدیس مرقص ابن خال القدیس برنابا ، وكان في الوقت عینھ موضوعا لروایات عدیدة 
، ولئن كانت ھذه الرویات غیر مثبتة في االسفار المقدسة ، اال ان وقعھا وتأثیرھا تظھر مقدار القوة والنفوض التي كان 

  نعم بھا .ھذا القدیس ی

ویقال في احدى ھذه الروایات ان القدیس مرقص لعب دور الخادم في عرس قانا الجلیل ، وانھ ھو من سكب الماء في 
االجاجین فحّولھا الرب الى خمر ، وفي العادة یوصف على انھ ضلك الخادم الذي حمل الماء الى منزل سمعان 

) .وفي وصف غیر قانوني ، آخر ، یرقى الى تلك الحقبة ،  13:  14القیرواني حیث اقیم العشاء السري ( مرقص 
:  14یقال ان القدیس مرقص ھو ضلك الشاب الذي ترك الرداء وھرب عندما جرى القاء القبض على یسوع ( مرقص 

51 – 52 (  

منزل الى ضلك ، فان ثمة روایة مفرحة تسمي مرقص المؤمن الحقیقي الذي دعا الرسل االثني عشر الى اورشلیم الى 
والدتھ ، مریم ، بعد موت یسوع ، وفي اورشلیم تقول الروایة اظھر المخلص الناھض من بین االموات ، نفسھ بعد 

  ) . 20الصلب ، وامام التالمیذ ( یوحنا 

كذلك فانھ ھذا المسكن الوضیع ، تقول روایة اخرى ، الذي الیھ اسرع الرسول بطرس بعد اطالق سراحھ من السجن 
  س مع عدد من المؤمنین على تأسیس اول شركة مسیحیة صغیرة .وفیھ قام بطر

وفي بعض االحیان ( عرف القدیس مرقص باسم یوحنا ) ، وقد رافق بولس وبرنابا في اسفارھما الى انطاكیة 
ً انحاء جزیرة  وبرغوس وبمفیلیا . وفي رحلة كرازیة اخرى ، انضم القدیس مرقص الى القدیس برنابا وطافا معا
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م حمل ھذا االنجیلي العظیم ایمانھ القوي الى قلب روما حیث بذل قصارى جھده لتعزیة  63سنة  . وفيقبرص ..
  بولس السجین ھناك ، والذي كان قد اوقف واحتجز بسبب ایمانھ .

  
  القدیس اریستارخوس

انھ انجیلي قوي آخر تمیّز بین الرسل السبعین ، وصفھ القدیس بولس في الرسالة 
. ینطوي اسمھ على متناقضات ،  23:  1وفي فیلمون , 10:  4ي ولوسكالى اھل 

فھو یعني في الیونانیة ( افضل رئیس او حاكم ) اال ان ما عرف عنھ في الكنیسة 
  االولى ھو : بساطتھ الشدیدة وتواضعھ العمیق .

امضاھا یبشر باالنجیل مع بولس في فلسطین ، وفي اماكن اخرى  بعد سنوات
ارخوس مطرانا على ( افامیا من اعمال سوریا ) . وتنقّل بین ایضا ، اصبح اریست

ارجاء اسیة الصغرى مع الرسول بولس وكان الى جانبھ اثناء شغب عنیف اثیر 
ضدھما في افسس وضلك بعد ان صور بولس االلھة الوثنیة على انھا مجدفة ، وفي 

ا سمعوا امتألوا تصویر ھذا الحدث الخطیر ، ینقل لنا العھد الجدید التالي : " فلم
غضبا وطفقوا یصرخون قائلین : عظیمة ھي ارطامیس االفسسیین ، فامتألت 
المدینة كلھا اضطرابا ، واندفعوا كلھم بنفس واحدة الى المشھد خاطفین معھم 

لقد اصّر االفسسیون  ) 29 – 28:  19( اعمال            غایوس وارسترخوس المكدونیین رفیقي بولس في السفر " 
نذره ارسترخس اال یدخل المحفل الصاخب اى مھاجمة بولس ، اال انھم منعوا من ضلك في اللحظة االخیرة ، عندما عل

  ، ألن حیاتھ في خطر كبیر .

وكما یبدو بجالء من االسفار ، فان ارستارخوس كان قریبا جدا من بولس ، حتى انھ رافقھ الى روما اثناء اعتقالھ ، 
) ، اشار الى صدیقھ الفلسطیني بعبارة ( السجین  10:  4الى اھل كولوسي ( كولوسي وعندما ارسل بولس رسالة 

معي ) ، وقد تعّمقت اواصر العالقة والصداقة بینھما عندما انكسرت بھما السفینة , فتمكنا من النجاة بصعوبة من موت 
  محتم ، في مالطا .

قدسة على مر العصور ، بمن فیھم بعض االساقفة عاش اسم القدیس اریسترخوس في كثیرین من خدام الكنیسة الم
  الوقورین الذین عرفوا لشدة ورعھم وتقواھم .

  
   القدیس زینون

انھ القدیس الفلسطیني الثالث في ھذا الثالثي المذكور بین الرسل السبعین ، اشیر الیھ مرارا على انھ المدافع او 
. انھ استاض في  13:  3لرسول بولس في الرسالة الى تیطس القاضي ، وضلك بسبب كثرة تبّحره في العلم ، یذكره ا

لّدة ) من ولیس ( او بالحقوق ظھر مرارا في مسائل قانونیة في محاكم الكنیسة ، كان زینون لسنوات مطرانا على دیوس
   ) .اعمال فلسطین ، ( كانت لدّة مدینة شھیرة ، وتقع على بعد امیال من المدینة الفلسطینیة القدیمة : رام هللا
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القدیس زینون بارع في المحاكم ، وقد ادّى خدمات جلیلة للمسیحیین االوائل ، االمر الذي یالحظ بجالء في رسالة 
القدیس بولس المھمة التي بعث بھا في رسالتھ الى تیطس :" ارسل زیناس الحقوقي وابلوس باجتھاد ، للسفر حتى ال 

  ) 13:  3یعوزھما شيء " ( تیطس 

با ، وقبل ان ینھي تدربھ كمحام ، عمل القدیس زینون كاتبا ، كي یوفر حاجتھ من المال ، في ھذه الحقبة ، ولما كان شا
وبعد سنوات على صلب الرب وقیامتھ من بین االموات ، اھتدى زینون الى االنجیل المقدس ، وكمساعد امین للقدیس 

عا جدا لجھة ما اسداه من نصائح الى رؤساء الكنیسة بولس ، فان ھذا الكاتب البارع ، والقاضي المتفوه ، كان ناف
  االولى في المسائل الحقوقیة والعامة .

سقفا على اللد ، وكرئیس للجماعة افي السنوات العشرین التالیة التي امضاھا زینون  جدا وھذه البراعات بدت قیّمة
یمة استخدمھا لتأسیس عدة مراكز ایمان المسیحیة ھناك ، فقد رئس نمو الكنیسة السریع ، وكانت مواھبھ ادوات عظ

  صغیرة للعبادة في تلك المنطقة .

وكما الحظ الدارسون العدیدون واباء الكنیسة ایضا ، على مر العصور ، فإن النموضج او المثال الذي صاغھ ھؤالء 
یح ، كان الثالثة على التالمیذ الثالثة بین السبعین ، صار نجما یرشد الذین یعملون على االیمان بانجیل یسوع المس

تواضع كبیر ، وشجاعة متمیزة ، فأثبتوا انھم آنیة لالیمان الراسخ في السنوات الصاخبة  انذاك ، وكانت الكنیسة بأمس 
  الحاجة الیھم .

  ابولیتیكیون باللحن الثالث :

  ان الزالت لنفوسنا "." ایھا الرسل القدیسون اریسترخوس وزینون ومرقص ، تشفعوا الى االلھ الرحیم ان ینعم بغفر

  

  

  قنداق باللحن الرابع :

" ایھا الرسل الحكماء ، لقد ظھرتم اغصان كرمة المسیح ، حاملین عناقید الفضائل التي تنبع خمرة الخالص ، واض 
نشارك بھا ، نمتليء حبورا ، فابتلھوا الى الرب ، ان ننال نحن المعیدین لتذكاركم ، غفران خطایانا ، والرحمة 

  ى ".العظم

  
  

  ایلول 28
  القدیس خاریتون الموقر والمعترف رئیس ادیار فلسطین ، والقدیس النبي باروخ 

  
عذبھ الرومان بال ھوادة بسبب ایمانھ بالمسیح ، اال ان خاریتون المعترف ابى ان یتنكر لیسوع ، ومن ثم تابع لیؤسس 

االوائل في الكنیسة المقدسة ، سیرتھ الدراماتیكیة ن یعددا من االدیار جعلت ھذا الراھب شخصیة اسطوریة بین القدیس
تجعل منھ مثاال كالسیكیا اصیال في كیف ان الثقة بالرب ، من شأنھا ان تساعد المؤمن على احتمال المشقات 

  ود في وجھ العدو ، مھما كان بأسھ .موالص
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ة الفینیقیة القدیمة حیث ابصر ھذا الناسك تبدأ سیرة القدیس خاریتون في اواسط القرن الثالث للمیالد في مدینة ایقونی
الخارقة ، اھتدى الى المسیحیة في شبابھ ، وقد النور وبدأ سیرة من االماتات الروحیة 

تأثر بالشھداء المسیحیین االوائل من امثال القدیسة العظیمة تقال التي كانت قد اقامت 
، فان صورة ھذه  ردحا من الزمن في ایقونیة ، وفي كل العذابات التي لحقت بھ

القدیسة العظیمة الشھیدة ، كانت تسانده ، الى جانب ما اعتاد ان یصفھ ھو بالقول :" 
  الصلیب السالح الحامل الحیاة ".

بدأت متاعبھ الشخصیة في فلسطین في عھد االمبراطور الروماني اورلیانوس بحسب 
محاكمتھ ألنھ الكثیرین من المؤرخین ، حیث قامت السلطات المحلیة باعتقالھ و

مسیحي ، فتصدى القدیس للتھمة المنسوبة الیھ ، مؤكدا بفخر واعتزاز انھ سبق 
دى الى االنجیل ، فاحتدم غضب الحكام سیما عندما اعلن امام المحكمة قائال : " تواھ

  ان جمیع الھتكم ھم شیاطین  وقد طرحوا من السماء الى الھاویة ".

العنف العلني ، فقام اربعة من الحراس وبسطوا القدیس على االرض وراحوا احتدم غیظ السلطات التي بادرت الى 
یضربونھ بال ھوادة ، ثم عمدوا الى احراق جسده بجمر ملتھب ، وكلما ضربوه ، كان یرفع صوتھ اكثر معلنّا ایمانھ ، 

  وفي الوقت نفسھ كان یرفع الصالة الى النبیلة القدیسة تقال كي تعینھ في ساعة محنتھ .

 ان ھذا المسیحي الذي اشبع بالكلمات ، بقي حیا ، فطرحوه في السجن وتركوه ینزف بغزارة ، وقد اوشك ان یفارق اال
الحیاة في زنزانتھ ، االّ ان جمیع جراحاتھ التأمت على نحو عجائبي ، وبعد حین ، وبعید ارتقاء االمبراطور تكیتوس 

بة ضد المسیحیین لبعض الوقت ، االمر الذي اتاح للقدیس م ، توقفت االضطھادات الرھی 275الى السدة ، سنة 
  خاریتون فرصة السفر الى اورشلیم في رحلة حج مقدسة .

ومن جدید اختطفتھ زمرة من لصوص قرب المدینة الفلسطینیة اریحا واحتجزوه في مغارة في وادي فران ، حیث 
ل استجابت العنایة االلھیة صالتھ ، فحدث ان قیدوه وطرحوه الى االرض ، فراح القدیس خاریتون یصلي ، وللحا

مجموعة من االفاعي انسلّت الى داخل المغارة بحثا عن طعام ، فوقع نظرھا على قدر كبیر من الخمر ، فارتشفت من 
القدر ، وعندما عاد اللصوص كي یسكروا محتفلین  ھذا السائل الحلو المذاق ، اال ان السم تسّرب من افواھھا الى داخل

تصارھم في احدى السرقات التي كانوا قد اشتركوا فیھا ، شربوا السم مع بان
  ن من اجسادھم وقضوا جمیعھم .كالخمرة ، فتم

في النھایة تحرر القدیس من قیوده ، وحّول افعال اللصوص الشریرة الى 
خیر ، عندما وزع الذھب المسروق ، على الفقراء ، وبعد ان قرر ان یصبح 

یاة الصالة والتقشف ، في المغارة التي سبق ان احتجز راھبا ، راح یحیا ح
فیھا ، واخیرا حّول مغارة اللصوص الى دیر فلسطیني شھیر بات یعرف 

  باسم " دیر ثاران " .

واخیرا ، بعد ان استطاع ھذا الراھب الناسك ان ینكر ضاتھ ، ویھملھا ، انطلق 
الدیرین ھو " م ، واول ھذین  350لیؤسس دیرین جدیدین قبل رقاده سنة 

دیر خاریتون " الذي تأسس في اریحا تلك المدینة الفلسطینیة العظیمة الواقعة 
على بضعة امیال غرب نھر االردن ، اما الدیر الثاني ، فقام في صوكا ، 
وصار في النھایة معروفا باسم " الالفرا الكبیر " مكانا لتقوى عظیمة ونسك 

  ، ألجیال من الرھبان .
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االف الفلسطینیین الى التحول الى المسیحیة ، وكثیرون منھم اصبحوا رھبانا یقضون عمرھم في الصالة وبعد ان الھم 
والتأمل ، دفن اخیرا في قبر بسیط على مقربة من دیر صوكا الواقع على بعد امتار من مغارة اللصوص حیث انكشف 

بھا النذور الرھبانیة ، تقوم على ما اسسھ القدیس  مستقبلھ قبل سنین ، والى یومنا ھذا ، فان الممارسة المقدسة ، اعني
  خاریطون الذي ابتكر ایضا قواعد نسكیة للرھبان في المستقبل .

ان قدیس االرض المقدسة ، التلمیذ الوفي للسیرة الرھبانیة ، اقام ممارسات من الصالة والسجدات ونكران الذات ، ما 
  ور ستة عشر قرنا على رقاده .تزال الى الیوم اساسا للتقوى المسیحیة بعد مر

  ابولیتیكیون باللحن الثامن :

اثمرت بأتعابك الى مئة ضعف ، " للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك امرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق 
  فصرت كوكبا للمسكونة متأللئا بالعجائب یا ابانا البار خاریطون ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الثاني :

" لقد تنعمت باالمساك ایھا المتألھ العزم ، والجمت اھواء جسدك ، فظھرت نامیا باالیمان ، وازھرت كعود الحیاة في 
  وسط عدن ، یا خاریتون الشریف الكلي الغبطة ".

  

  القدیس النبي باروخ
بنسخ درج كامل  تلمیذ وصدیق حمیم لنبي العھد القدیم ، العظیم ارمیا ، قام باروخ

ألكثر النبؤات اھمیة عند صدیقھ ، فكان ان ادى بذلك خدمة جلیلة ساعدت على شق 
  وتعبید الطریق الى المسیحیة بعد خمسة قرون على وفاتھ .

ولد في القرن السادس قبل المیالد ، وكان قدیس االرض المقدسة ھذا ، كاتبا ممیزا ، 
  ھ مكانتھ فیھا ان یكون متواضعا .ولد لعائلة یھودیة اریستقراطیة ، علّمت

ھو ابن نیریاه وشقیق سیریاه بن نیریاه الحاجب عند الملك العظیم زیدقیا من یھوضا ، 
وكانت مكانة باروخ عالیة عند الطبقة الحاكمة ، ومع ضلك ، فقد ظل باروخ وفیا طیلة 

وفاءه ترتبت كلماتھ النظام الحاكم في ضلك الزمان ، علما ان  تحیاتھ للنبي الذي تحد
  علیھ بعض المخاطر بین حین وآخر .

وعلى سبیل المثال ، ففي احدى المناسبات بینما كان النبي یختبيء من غضب الملك یھویاكیم ، اكرم باروخ امنیات 
ارمیا ، فقرأ نبؤاتھ بصوت عال ، فجاءت بمثابة توعید ضد الشعب المحتشد في اورشلیم ، وقرئت النبؤات في ضروة 

امي فأحدثت ضعرا كبیر في المتعبدین الذین اراد كثیرون منھم ان یقاصصوا باروخ بشدة لتجاسره ان ینطق نھار صی
  .بحقائق تصدم السامعین

ق م ،  599ومع صدیقھ ارمیا شھد االثنان دمار مدینة اورشلیم ونھب ھیكلھا على ید الملك الغازي نبوخذ نصر سنة 
ؤات ارمیا معلمھ ، وراح یعلنھا ویرددھا طوال حیاتھ ، كذلك فقد شھد باروخ ورغم ھذه الكارثة ، ظل باروخ وفیا لنب

ق م ، وكان الحصار شامال ، ومع ضلك لم یكف ھذا عن التصریح باعتراضھ  596- 587البابلیین المدمر سنة  وغز
ا بأن یبتاع عقارا ( في على الھجوم ، اما ایمانھ بمستقبل المدینة ، فقد تمت المصادقة علیھ بفعل مساندتھ لقرار ارمی
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اناتوث ) على رابیة خارج اورشلیم كانت في ضلك الحین محتلة من الملك الغازي ، ولكن قدر باروخ كان یقضي ان 
  یكون شاھدا حزینا على استشھاد ارمیا الذي سیسقط میتا تحت وابل من الحجارة وضلك بسبب اعالنھ نبؤاتھ المدمرة .

ان النبي باروخ الذي كان قد شھد احداثا دراماتیكیة مدمرة عدیدة في حیاتھ ، سبق  وبكل تأكید ، یمكن ان نفھم ،
ألصحابھ أن وصفوه على انھ رازح تحت الیأس ، وموتھ بعد حیاة طویلة وشاقة ، لم ینھ دوره على كل حال ، كمركز 

ة حیاتھ عندما لمس كل للجدل ، وبحسب روایة موجودة ، فان ملكا عربیا غازیا امر بفتح قبره ، حصل على صدم
  الجنود العرب الموقع المقدس ، وعلى الفور سقطوا مائتین !

  عندما فتح القبر في النھایة ، من قبل الشعب نفسھ ، وجد الحاضرین ان جسد النبي كان محفوظاً ولم یتحلل .

لوالء الى االصدقاء الحقیقیین ، ان سیرة رجل هللا ھذا ، العظیم والشجاع ، ما تزال الى الیوم بیانا كالسیكیا كیف ان ا
  عندما یكون على قاعدة الوالء الثابت هلل ، یمكنھ ان یقولب الحیاة االنسانیة ، وان یحفظھا ایضا .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع ( وزن خاص )
  یا من ارتفعت على الصلیب مختارا

ا ھو الھنا ولیس مثلھ آخر ، لقد شوھد على " عندما خاطبت العالم ایھا النبي ، تنبأت عن تجسد الرب االلھ ، ھذ
االرض وولد من البتول ، لقد اشرق على نفوسنا نور المعرفة االلھیة ، وھو یمنح الخالص لكل الذین ینشدون تسبیحك 

  ایھا الملھم االلھي باروخ ".

  قنداق باللحن الثاني ( وزن خاص ) 

ا رفیقا ، وتنبأت عن تنازل الكلمة ألعادة جبلتنا ، ایھا النبي " یا من منحت شعاعات النبؤة الساطعة ، فاقترنت بارمی
  ح باروخ ، فتوسل الیھ ان یخلصنا نحن مكرمیك ".المسبّ 

  
  

  ایلول 29
  القدیسون كریاكوس المتوحد ، مریم الفلسطینیة ، وثیوفان الرحوم

  
لیال فقط ، وكان یقضي معظم وقتھ في وینام ق والكأل،كان ناسكا عظیما ورھیبا عاش في البریة وكان یعیش على الماء 

ا عظیما ایضا ضد واحدة من اكبر ھرطقات زمانھ : العقیدة المزیفة التي اطلقھا الصلوات الحارة ، كان مجاھد
  الھرطوقي اوریجنس .

   بسبب تمسكھ العنید باالنجیل ساعد على حفظ دستور االیمان من الخطأ ، وھكذا بقیت تعالیم االنجیل المقدس محفوظة

م في كورنثوس ، منذ نعومة  448القدیس كریاكوس ھو ابن كاھن یدعى یوحنا ، وزوجتھ تدعى افذوكیا ، ولد سنة 
اظفاره ابدى الفتى كریاكوس تقوى عظیمة .... حتى ان عمھ بطرس مطران كورنثوس توسم فیھ الكثیر ، واراد ان 

  یشرطنھ قارئا في الكنیسة .

) ، وكان في السابعة عشر من العمر  24:  16كان الفتى یقرأ مقطعا من متى ( متى  وحدث ما اثار العجب حقا ، بینما
تأثر جدا وقرر ، في حینھ ، ان یغیر سیرتھ بالكلیة ، اما المقطع الذي كان یقرأه ، فھو :" من اراد ان یتبعني ، فلینكر 

  نفسھ ، ویحمل صلیبھ ویتبعني ".



49 
 

ادر الكنیسة توا الى مرفأ كورنثوس ، حیث ركب سفینة ابحرت بھ الى تأثر جدا لدى قراءة ھذه االیة ، فقام وغ
المقدسة ، حتى بدأ یستعد للسیرة الرھبانیة تحت قیادة افستروجیوس ....  يضااورشلیم ، وما ان حّطت قدماه على االر

  الكبیر الذائع الصیت .الى دیر ، فقام وتوجھ الى الالفرا الذي كان رئیسھ افثیمیوس وسرعان ما ازداد شوقھ لالنضمام 

اال ان ھذا االخیر قرر ان القدیس  كریاكوس الملتھب ، ما یزال فتى لتحّمل النذور الرھبانیة ، فقام وارسلھ الى دیر 
القدیس جراسیموس الواقع بجوار نھر االردن ، وھناك وجد الراھب الصالح عمال 

  كامال لھذا الفتى المتحمس فأقامھ طباخا لكل الدیر .

ھذا الشاب الغیور والمؤمن سیرة نسكیة منضبطة ، وعندما رقد القدیس  عاش
جراسیموس ، قام كریاكوس وعاد الى الفرا افثیمیوس ، وكان افثیمیوس قد انتقل الى 

الدیر تحت قیادة االب ایلیا ، وفي النھایة توجھ القدیس الحیاة االخرى ، وكان رھبان 
روحیا القدیس خاریتون ، ورقي الى سدة كریاكوس الى دیر صوكا الذي كان یقوده 

  الكھنوت وكان في االربعین من العمر .

كان القدیس كریاكوس  75كانت السنوات التالیة طافحة بالتقوى وبذل الذات ، وفي سن 
یعیش في البریة ناسكا منقطعا وفیما بعد امضى بضعة سنوات في صوصاكیم وھناك 

ا وافثیمیوس حصل علیھا من احد الزوار دّون بعض االمور عن سیرة القدیسین ساب
  ویدعى كیرلس سكیثوبولیس .

أصبح بطل االرثوضكسیة ھذا ، المدافع الشجاع عن االیمان ، خصما الیمل للنسطوریة 
التي تنكر عن ضالل ان مریم العذراء ھي والدة االلھ ، وبھذا یكون المسیح مجرد نبي 

ین كبیرین : االعتقاد الخاطيء تنشر خطأ، ثم ھرطقة اوریجنس التي حاولت ان 
بالوجود السابق للنفس ، والفكرة التي مفادھا ان الخالص سیكون متاحا للجمیع ، بمن 

  في ضلك ابلیس في النھایة .

كان القدیس كریاكوس طویل القامة وقوي البنیة ، كان ریاضیا صلبا ، وعامال ال یعرف التعب سبیال الى قلبھ ، وال 
ھ الصارم ، وفي السنوات التالیة بینما كان یطوف في البریة على مقربة من ناتوفا ، من یضعف ، حتى رغم صوم

  اعمال فلسطین ، كان یقتات اعشابا بریة مرة ال تستساغ اال بتدخل هللا فقط .

وما ھي اال سنوات حتى صار سكان المنطقة یقصدونھ للشفاء ولالسترشاد ، وضات یوم قدم الیھ انسان یسكن ابنھ 
ان ، وطلب من القدیس ان یساعده ، اال ان ھذا القدیس ، وكعادتھ كان یتكل على قوة هللا الشافیة ، فاستطاع ان شیط

یخرج الشیطان من الفتى ، للقدیس حضور الفت ، فقد الھم ھذا الراھب الجوال العدید من الروایات .... بما فیھا تلك 
  وكان یطعمھ بیده . ,صغیر التي استطاع فیھا ان یحتجز اسدا كما لو انھ جرو 

وفي روایة اخرى ھناك القصة المذھلة التالیة حیث استطاع ھذا الراھب ان ینھي جفافا خانقا عندما تابع صالتھ حتى 
  انفتحت كوى السماء فتحولت االمطار الى جداول .

ھم ، ثم رقد والصالة سنوات من العمر ، دعا ھذا القدیس صانع العجائب كل رھبانھ وبارك 109قبل موتھ وكان لھ 
على شفتیھ ، سیرتھ تخدمنا في انھا تذكرنا على الدوام وتعزینا الن هللا یعیننا على الدوام كي نتذكر تعالیم االیمان 

  الصحیح شریطة ان نصلي بثبات طلبا للنعمة والفھم كي نسلك الدرب القویم نحو الخالص .

  ابولیتیكیون باللحن االول :
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توطنا ، وبالجسم مالكا ، وللعجائب صانعا ، وباالصوام واالسھار والصلوات ، تقبلت " ظھرت في البریة مس
باهلل كریاكوس ، فالمجد لمن المواھب السماویة ، فأنت تشفي السقماء ونفوس المبادرین الیك بایمان یا ابانا المتوشح 

  القوة . المجد للذي توجك ، المجد للفاعل بك االشفیة للجمیع ".وھبك 

  باللحن الثامن ( وزن خاص ) : قنداق

" بما انك مناضل عزیز وعاضد ، فالدیر الشریف الذي یكرمك دائما ، یعیّد سنویا لتذكارك ، فبما ان لك دالة عند 
  الرب ، احرسنا من االعداء المتعدّین ، لكي نصرخ ھاتفین :" السالم علیك ایھا االب المثلث السعادة ".

  

  

  القدیسة مریم الفلسطینیة 
القدیسة مریم الفلسطینیة ، فریدة بین القدیسین ، فقد اقصت نفسھا عمدا عن مجتمع الرجال  وضلك كي تتجنب ان تكون 

. كانت قارئة للمزامیر في كنیسة القیامة في اورشلیم في مطلع القرن السادس . وكانت جمیلة في  ممصدر تجربة لھ
  الجسد وفي الروح .

ا كانت تعرف ان جمالھا سیتسبب بتجارب جمة كانت مریم صاحبة بصیرة ، ولم
للرجال قامت وغادرت المدینة العظیمة ( اورشلیم ) قاصدة بریة صوكا حوالي 

م وھناك عاشت ثمان عشرة سنة تكتفي بالقلیل من الطعام الذي كان  505السنة 
یقتصر على الفاصولیا والماء ، وكانت كل یوم تطوف البراري الرملیة القاحلة 

ة االشواك ، ولم تكن لتتأفف من نمط الحیاة الخشنة والقاسیة ، بل كانت على الكثیر
  الدوام تشكر هللا الذي سمح لھا ان تسبحھ في نسكھا .

كانت قد اصبحت صورة بطولیة في كل انحاء  520ولما رقدت بالرب سنة 
االرض المقدسة ، وعندما علم بموتھا عدد من النساك الجوالین التابعین للقدیس 

  كریاكوس ، استرجعوا جثمانھا واقاموا علیھا صلوات الدفن في احد ادیار البریة المحببة الى قلبھا .

والجمال الحسي  یفنى،تعلمنا سیرة القدیسة مریم الفلسطینیة ان نتجنب الكبریاء واالفتخار بجمال الجسد ! فالجسد 
  الجسد.من أجل جمال ال  الروحي،لذا فقد كرست ھي حیاتھا من أجل الجمال  معھ،یمضي 

  
  القدیس ثیوفان الرحوم

انھ رجل ثري جدا ، عاش في غزة الفلسطینیة ، استخدم ھذا الطیب القلب كل ثروتھ ألعانة الفقراء والمساكین ، لقد 
  عاش القدیس ثیوفان الرحوم االسفار المقدسة في ملئھا ، فبذل كل ما كان یملكھ .

ناجحاً ، اھتدى الى انجیل یسوع المسیح باكرا في حیاتھ وضلك عندما سمع انھ  كان القدیس ثیوفان الرحوم رجل اعمال
یجب على الغني ان یبیع كل ما یملكھ ویوزعھ على الفقراء والمحتاجین ، لقد فھم الرسالة حرفیا ! وبعد ان تخلص من 

صیتھ ھناك ، ان ما ضاع كل ما كان یملكھ ، راح یكرس نفسھ ألطعام من ھم افقر منھ في ازقة مدینة غزة ، وسرع
  أحب ھذا الرجل ان یطوف بین المواطنین المتألمین یصلي معھم ویوزع الصدقات بین اخوتھ المسیحیین .
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بحسب مؤرخي الحقبة ، فجع الذین بكوه عندما  400مات لعلّة في القلب سنة 
 اكتشفوا ان جسده كان یفیض طیبا معطرا بغزارة ، ال بل اكثر من ضلك ،

ان الطیب الذي كان یفیض منھ ، كان یشفي جمیع المرضى ایضا ، اكتشفوا 
فتھافت على ضریحھ سكان غزة قاصدینھ من كل حدب وصوب وحاملین الیھ 

  مرضاھم والمحتضرین منھم .

ومن دواعي الدھشة والعجب ان ھذا الرجل اللطیف والمحب ، كان قد وجد 
ى بعد مماتھ ! ان حتاجین حتلنفسھ السبیل كي یستمر في التصدق على الم

سیرتھ ھي مثال عجیب على محبة االسفار االلھیة ، وعیش الوصایا االنجیلیة 
 على مستوى :" احبب قریبك كنفسك ".

 

  تشرین األول

  تشرین األول 1
  القدیس الرسول حنانیا

كان حنانیا بین القدیسین االكثر شجاعة وعزیمة ، وقد لعب دورا رئیسا في 
  في وضع اساسات الكنیسة االولى .مساعدة القدیس بولس 

وان یموت تحت  –كان اسمھ حنانیا ، وقدّر لھ ان یخدم كأول اسقف على دمشق 
وابل من الحجارة امطره بھا اعداء المسیحیة  . وكان استشھاده في مدینة 
فلسطینیة مغمورة تدعى الیفثیروبولیس ( المدینة الحرة ) ، وضلك عندما ابى ھذا 

احد السبعین ) ، ان یكف عن الكرازة بانجیل یسوع المسیح ،  الرسول القدیس (
كانت میتتھ رھیبة بكل تأكید . وقبل ان یلفظ انفاسھ االخیرة ، حاول ان یتم ما ھو 

على  –( الرسول بولس الحقا )  –نشیط ، وھو ان یعمد شاوول مقدّر لھ كأسقف 
  ) . 9االیمان الذي جاء بھ ابن هللا الى االنسانیة ( اعمال 

اما تعمید التلمیذ العظیم ، والمبشر بولس ، لدى وصولھ الى دمشق ، فكان خدمة جلیلة جدا لالنجیل المقدس . بید ان 
ھذه لم تكن المرة الوحیدة التي تقدم فیھا حنانیا لمساعدة صدیقھ العظیم وزمیلھ االلھي . وفي مناسبة اخرى ، في دمشق 

جمع الیھود بأن یسوع المسیح ھو ابن هللا ومخلص العالم ، قررت مجموعة ، وبعد ان كان بولس الرسول یكرز في م
  غاضبة من الیھود انھا سمعت منھ ما یكفي ، فقام اتباعھا ، وتألبوا علیھ ، ودبروا مؤامرة لقتل ھذا المعلم العظیم .

أنزلوا القدیس بولس من سور فاقتاده حنانیا ومجموعة من المسیحیین في دمشق الذین احبطوا ھذه المؤامرة الغادرة ، ف
المدینة في زنبیل ، بعد ان دلوه بحبل ، وعندما صار بولس خارج المدینة ، عاد واستأنف كرازتھ الناریة بدون خوف 

  من ثأر اعضاء المجمع الذین كانوا قد تألبوا علیھ .

ساوي في عھد الحاكم الروماني اما قصة ھذا الشھید العظیم ، ( واسمھ یعني هللا یتحنن ) ، فقد انتھت على نحو مأ
الوثني لوكیانوس ، والتراث الذي خلفھ وراءه كان عظیماً ، وباجرائھ معمودیة احد المع المفكرین المسیحیین والكتّاب 

  فقد ساعد القدیس حنانیا في انجاز مخطط هللا المقدس من اجل البشریة . –م )  36حوالي سنة  ( جرى ضلك –
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ذین دعاھم هللا ، فان ھذا المعلم النبیل والعظیم ، وشافي المرضى ، تسلّم مھمتھ الفائقة االھمیة وكما یحدث في العادة لل
اعني بھا اعادة البصر الى شاوول ، ومن ثم تعمیده ، في ظھور رھیب دعاه فیھ هللا القدیر الى اقامة السر على من 

  كان یوما سفاحا ومضطھدا للمسیحیین .

 القدیر ، وبعد ضلك غادر دمشق كي یكرز في منطقة الیفثروبولیس غیر البعیدة من اورشلیم عمل حنانیا كما اوصاه هللا
حیث راح یذھل سكانھا بمعجزات الشفاء الكثیرة التي كان یجترحھا . لكن سرعان ما احتدم غضب الحاكم المتعبد 

كل المنطقة الرومانیة ، جاء فیھ :" لاللھة الوثنیة ضده ، واستشاط غیظا ضد المسیحیین ، فأصدر مرسوماً عّممھ على 
نعلن انھ اضا وجد من یدعو باسم المسیح ، ویعبد المصلوب ، سوف یسلم الى عذابات الیمة . اما من یرفض المسیح ، 

  ویقدم القرابین والذبائح لاللھة الخالدة ، فسوف یحظى من قبلنا بالھبات والتكریم ".

لغیور المتزایدة ، قام على نحو منتظر منھ ، وأمره ان یقدم الذبائح لالوثان . عندما علم لوكیانوس بشھرة ھذا التلمیذ ا
فرفض الرسول حنانیا ان یفعل ، فأمر الحاكم ان یرسل الى التعذیب ، طبقت علیھ طرائق رھیبة من العذابات ، اال ان 

، كان ھو یصرخ بصوت اعلى  أشد العذابات بھھذا البشیر لم یستسلم ، وكلما اوغل الجالدون في ایالمھ ، وانزل 
حسب مؤرخي تلك الحقبة ، ویقول :" لن اكرم االلھة الكاضبة ، ألنني اعبد االلھ الواحد الحقیقي ، ربي یسوع المسیح ، 
لقد عاینتھ بعیني ، وحدثتھ بشفتي ، لیس فقط عندما سلك على االرض كانسان ، بل ایضا بعد صعوده الى السموات ، 

الى معرفة الحق ،  نت في دمشق ، وارسلني كي اشفي شاوول ، وبحكمتھ العجیبة وقوتھ ، عادلي عندما ك ألنھ ظھر
وقد افتدانا من ایدي الشیاطین ، واقتادنا الى هللا اآلب . انا اعبده ، وال اعبد الشیاطین التي ترجو ان تھلك كل نسل 

  االنسان ".

واستسلم المعذبون للیأس ، فاقتادوا الضحیة الى خارج فاحتدم الحاكم غیظا من جراء سماعھ ھذا الكالم الورع ، 
اسوار المدینة كي یرجم حتى الموت ، وقبل تنفیذ الحكم ، رفع الشجاع القدیس حنانیا صالة عفویة حارة وقال :" ایھا 

تیة . االالرب یسوع المسیح یا ابن هللا المبارك ! استمع صالتي واجعلني اھال لنصیب الرسل المباركین في الحیاة 
وكما خلصت شاوول بنورك ، خلصني انا ایضا من یدي عدو الحقیقة ھذا ، كي ال تتحقق مشیئتھ في ، وكي ال یوقع 
بي في شباك مكره ودھائھ . " ال تحرمني من ملكوتك السماوي الذي اعددتھ للذین یحبون سبیل حقك الذي اعلنتھ انت 

م ) بالطریقة المسیحیة  50رة ، تنھد القدیس ( حوالي السنة وللذین یحفظون وصایاك ". وبعد ان اتم صالتھ الحا
  المعھودة .... بینما كان یدعو الرب ان یغفر لجالدیھ !

  في النھایة ، وبعد وفاتھ نقلت رفات ھذا القدیس اللطیف والشجاع الى القسطنطینیة .

عند ال ساطعا على قوة الغفران والمسامحة یمتدح القدیس حنانیا عادة ، لشجاعتھ في االیمان ، البل ان حیاتھ كانت مثا
الذین یجاھدون كي یغفروا االساءات السالفة واالھانات الحاضرة ، وایضا یصلون من اجل القتلة ! وھذه كلھا تأتي 

  لتذكر ، انھ بمعونة هللا ومحبتھ ، یمكن ان تغفر ، اشنع االساءات واالھانات .

  ابولیتیكیون باللحن الثالث :

  ول القدیس حنانیا ، تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا "." ایھا الرس

  قنداق ( باللحن الثاني ) :

" ایھا النصیر الحار في الشفاعات ، والمستجیب سریعا للطالبین منك ، اقبل توسلنا یا حنانیا ، وابتھل الى المسیح االلھ 
  الممجد وحده بقدیسیھ ، ان یرحمنا ".
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  شرین األولت 3
  أبونا الجلیل في القدیسین یوحنا الكوزیفي

احیانا ولسوء الحظ ، من الضروري ان یجاھد المسیحي ضد الشیاطین ، وھذا 
ما حصل مع یوحنا كوزیفیت ، ضلك القدیس الفلسطیني الشجاع الذي دعي 
لمقاتلة االرواح النجسة مرارا وتكرارا اثناء حیاتھ الصاخبة كراھب وشاف 

. وماضا یمكن ان یكون اكثر رعبا ألنسان ، من مصارعة قوى الظالم  للمرضى
ھذه التي تمقت كل الناس مقتا رھیبا؟ لقد امتحن القدیس یوحنا حتى النھایة اثناء 

  مواجھاتھ مع الشیاطین العدیمة الشفقة ، اال ان قلبھ كان نقیا ، وایمانھ ثابتا .

ن یحظیان بنفوض الفت في م في مصر من والدین ثریی 430ولد حوالي سنة 
المجتمع تلقى الدعوة الرھبانیة من جده الذي كان واحدا من جماعة من االتقیاء 

  االخوة الذین كانوا یعیشون في دیر .

بعد ان درس القوانین ، الصلوات وطقوس التكریس المتعلقة بحیاة الراھب ، 
شابا ممتلئاً  مع الشیخ ، انطلق یوحنا في رحلتھ الطویلة الى اورشلیم ، كان

وضلك  –حماسة ، وقد ارتكب خطیئة ثقیلة ، في تلك المحطة المبكرة من حیاتھ 
م ) ، فحاد عن التعالیم  451برفضھ مجمع خلكیدونیة المسكوني الرابع ( 

  االرثوضكسیة ، وھذا ما یمكن ان یدعى انتفاضة عاشھا ألمد قصیر .

الحقیقي ، فكانت مذھلة اضا اما النتائج التي ترتبت على تمرده على الدستور 
اكتفینا بالقلیل من الكالم ، ضات صباح ، وبینما كان یدنو من الصلیب ، في 

، ھلع الكتشافھ ان جسده قد ُشّل ، ولسانھ انعقد في حلقھ ،  محاولة منھ للصالة
وقال لھ : " ان من  فامتعض واضطرب ، واحس بالنعاس الشدید في تلك اللیلة  . اال انھ سمع صوتا قطع علیھ سباتھ ،

  لیسوا في شركة مع الكنیسة االرثوضكسیة ، لیسوا جدیرین بعبادة صلیب المسیح ربنا ".

فنھض من نومھ والندم یمأل قلبھ ، واسرع الى اقرب كنیسة ، یطلب الحل من الكاھن ، انتھت الحادثة بدون اضى ، اال 
یوحنا انھ ینبغي ان یطوف البریة وحیدا كي یجد سالم هللا  الیوم عرف انھا غیّرت حیاة یوحنا الى االبد . ومنذ ضلك

الذي الیھ كانت تتوق نفسھ . ولم یكن من وقت یھدره ! وبعد ان حاز على رضى جده ، غادر الدیر لیقیم في مغارة في 
  منطقة نائیة من بریة یھوضا .

ن براعم اشجار البریة ، وقد اراد ان یبقى كانت البقعة تدعى كوزیفا ، وفي ربوعھا استقر یوحنا لیعیش ناسكا یقتات م
حبیسا ، اال ان هللا كانت لھ مشاریع اخرى لھ ، وھكذا اطلق هللا عددا من االعمال كان من شأنھا ان تبدل حیاة یوحنا ، 

  وھي التالیة :

البطاح ،  عاش على مقربة من یوحنا ، ناسك ضائع الصیت یدعى حنانیا ، كانت سمعة یوحنا مرموقة وسامیة في تلك
فقد عرف شافیا یتمتع بقوى عجائبیة .... وضات یوم اراد انسان غني كان یعیش على مقربة منھ ، ان یحضر ابنھ الى 

نیا ھذا رجال متواضعا ، فقد الشیخ القدیس ، كي یعتقھ من االرواح النجسة التي كانت تستبد بھ وتقیده ، ولما كان حنا
منشغال بصلواتھ الیومیة ، دل ضلك ارسلھ الى البریة الداخلیة حیث  كان یوحنا حاول ان یرفّھ عن ضیفھ ، اال انھ ب

وطقوس االماتة عن االھواء ، وبعد ایام ، استطاع المسافرون ان یلحقوا بالكوزیفیتي فرجوه ان یشفي الشاب من 
حاحات كثیرة ، وصلى بحرارة الشیاطین . لم یبد الناسك اھتماما بالفكرة في البدایة .... لكن في النھایة رضخ بعد ال



54 
 

قبل ان یتوجھ توا الى الشیطان قائال :" باسم یسوع المسیح ، ایھا الروح الغبي ، لست انا من یأمرك ، بل عبد هللا 
  حنانیا ھو الذي یأمرك ، ان تخرج من ھذا الشاب ! عندما سمع ابلیس ھذا الكالم ، غادره للحال ، فتمائل الفتى للشفاء .

عجوبة الھامة ، فقد اكسبت یوحنا سمعة مباشرة في اما ھذه اال
كل المنطقة ، ولبعض الوقت نودي بھ اسقفا على المنطقة ، اال 
انھ في النھایة افصح عن رغبتھ بالتوجھ الى البریة حیث عاش 
ردحا من الزمن الحیاة التي احب .... حیاة ناسك متجول یقتات 

  ة .مما یجده على االرض ویقضي كل وقتھ في الصال

بید ان هللا القدیر لم ینتھ من القدیس یوحنا بعد ، فعاد جیرانھ غیر 
  السعداء ، الى مضایقتھ من جدید .

وفي احدى المناسبات ، على سبیل المثال ، كان ھناك مزارع 
ضربھ الغم ، ألن ولده الصغیر كان یسكنھ روح نجس ، فقام ھذا 

ا سمع الراھب ووضع ابنھ في سلة عند باب قالیة الراھب . ولم
الصوت ، ادرك انھ للشیطان ، فغادر المغارة لمقاتلتھ ، وطرده 

  ، فعاد الصبي صحیحا معافى .

اال ان ابلیس المھزوم لم یستسلم ! بل قام واتخذ ھیئة بشریة ، 
وانطرح عند قدمي الناسك طالبا منھ البركة ، االمر الذي جعل 

جرف عمیق  الناسك یرتبك ألنھ كان یسیر على ممر ضیق فوق
ابكت قدماه وھوى ، ورأسھ الى اسفل ، الى الھاویة ! اال ش، فت

ان عنایة هللا كانت تراقب كشأنھا دائما ، فعندما حّط الناسك 
  المتعثر في قعر الجرف ، لم یصبھ اضى ، ولم یخدش ایضا .

توقع بالقدیس یوحنا ، وفي  وھكذا كان ، ومن جدید فالشیاطین الغاضبة في تلك البریة ، راحت تبذل ما بوسعھا كي
حادثة مشھورة ، قام مجرم من المكان بضرب الناسك ( دوریًا ) ، ال بل اضرم النار في منسكھ الواقع في خراج دیر 
القدیس جاورجیوس الكوزیفي الشھیر ( في منطقة تابعة الیوم الى االردن ) ، فراح الراھب یصلي الى هللا الذي یعبده  

  اضا كانت ھذه االمور ترضیك ، فأنا اشكرك ".وقال : " یا ربي ، 

یحیك مؤامرة ضد الراھب ، وفي ھذه المرة كانت وسیلتھ الى ضلك  ابلیس انوبعد ان انفضح أمر المجرم وابعد ، قرر 
امرأة شھوانیة تبعت الراھب یوحنا الى مغارتھ ، وتعّرت امامھ كي تغریھ الى العمل الشنیع ، اال ان هللا حفظھ من 

ى واعانھ لمقاومة التجربة ، وفي النھایة ھرب من ھذه الغاویة الشریرة لیتابع تجوالھ في البریة اكثر وقارا واكثر االض
  عفة من ضي قبل !

وبصرف النظر عن الدھاء الذي مارستھ قوى الظالم التي ھاجمت الراھب یوحنا الكوزیفیتي ، كان یوحنا یفلت من 
، وبفضل االیمان  قوة الخیر على غلبة ابلیس الشریر، بل بسبب إیمانھ وثقتھ ب جمیع حیلھا ، لیس بسبب فضائلھ طبعا

  الحقیقي الموجود في الشركة االنسانیة المجاھدة .

عاش القدیس یوحنا حیاة مدیدة ومثمرة امضاھا راھبا وناسكا كان یشفي المرضى ویطرد الشیاطین ویكرز بیسوع 
ان الرب وعد ان ینقذ كل واحد منا من االرواح النجسة  بقوة وظفر كیفالمسیح ، ویجترح العجائب ، وحیاتھ تثبت 

  التي تعذب عالمنا .... یكفي ان یكون لنا االیمان بمحبة هللا وبرغبتھ للقیام بذلك .
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  تشرین االول 6

  الرسول توما
كما اشار كثیرون من رجاالت الكنیسة القدیسین ، ان الذین 

العادة ھدفا نافعا جدا ، رغم  یشّكون بكلمة هللا ، یخدمون في
انفسھم ، فھم یذّكروننا بتفاھتنا االنسانیة ، ویظھرون لنا 
كیف ان هللا یحبنا رغم اننا في الكثیر من االحیان ، نقّصر 

  في تحقیق ایمان كامل بھ .

ھكذا كان الحال مع المجاھد الرسول توما الذي عجزه 
ظة عظیمة ى القیامة ، قاده الى لحرعن قبول بش وفالمعر

وصفھا ببھاء ، االصحاح العشرون في انجیل یوحنا حیث 
  ان ابن هللا اعطى البشریة قبسا محدودا عن جسده المتألم

  مع مقولة ال تنتسى عن طبیعة االیمان الحقیقي .

الذي وحدث عندما اختار المخلص الناھض من بین االموات ان یظھر للمرة الثانیة ، وضلك كي یثبت قیامتھ الى توما 
لم یكن حاضرا اثناء االفتقاد االول الى التالمیذ الذین كانوا في غمرة شكوك كثیرة حول حقیقة الظھور العجیب ، فقد 
قال الرسول الشكوك وغیر القادر ان یقتنع ، وبعد ان سمع بالحدث المبارك :" ان لم اعاین اثر المسامیر في یدیھ ، 

  ) . 25:  20في جنبھ ، لست اؤمن " ( یوحنا  واضع اصبعي في اثر المسامیر ، واضع یدي

                      لقد اھتز وحزن من جراء االعالن الذي ارتسم امام عینیھ ، فلم یستطع اال ان یقول :"ربي والھي " 
ن یشّكون ) ومنذ ضلك الیوم بدأ ھذا التغییر یرمز الى الجھاد الذي یتنامى في قلوب كل المسیحیین الذی 28:  20( یوحنا 

اال انھم رغم ضلك مخلّصون من هللا المحب الذي یرید ان یتغاضى عن كل ضعف  –بما یعجزون عن رؤیتھ حسیا 
  ایمانھم .

القدیس توما صیاد بسیط متواضع ، اسمھ یعني "التوأم " جلیلي بمولده ، وبخبرنا المؤرخون الالحقون انھ كرز 
رس ، مدیانیین ھیركانیانیین ، باكتریانیین وشعوب اخرى في االرض باالنجیل في اوقات مختلفة للبارثیین ، والف

المقدسة ، ولو ان مؤرخا واحدا على االقل استخلص ان توما مات میتة طبیعیة ، اال ان الكثیرین یقولون انھ ضاق 
لفم قبره على انھ العذابات ثم استشھد بعنف في مدینة في الھند تدعى ملیابور ، وقد وصف الحقا القدیس یوحنا الذھبي ا
  یقع في ادیسا من اعمال سوریا حیث یروى ان رفاتھ حفظت بعد اكتشافھا في الھند في القرن الرابع .

لكن قبل استشھاده البطولي فان ھذا الفلسطیني الشجاع خدم الرب باخالص ال غش فیھ عندما كرز باالنجیل في مدن 
ن النھرین ، وبیرثیا ، واثیوبیا ، والھند . اال انھ لم یقم بھذه تھ الى ما بیاوبلدات تقع في وسط االرض ، في زیار

الرحالت اال وقد سجل احتجاجات ! ومن دواعي التھكم ، فان توما الشكوك كما یشار الیھ عادة ، قاوم بشدة المھمة 
  یبقى في الوطن .البشاریة االولى بعد موت المسیح ، ولم یقبل بأن یرسل في رحلة بعیدة ، موضحا بجالء انھ یود ان 

وكانت اعتراضاتھ یوم العنصرة عندما انحدر الروح القدس على الرسل المجتمعین وأوصاھم ان یجروا القرعة كي 
الى الھند. ا یروا این سیذھب كل واحد منھم للبشارة باالنجیل ، وبكل تأكید ، وقعت القرعة على توما ان یبحر تو

یارة تشجیعیة ، وحثھ على القیام بھذه المھمة الصعبة . فأطاع توما وقام وعندما قاوم النداء ، ظھر لھ الرب في ز
  ومضى كي یھدي كثیرین الى االیمان المسیحي لتأسیس الكنیسة في تلك البقعة المكتظة من العالم .
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یتین   أقام القدیس توما كھنة واساقفة ، واحرز انتصارا عظیما من اجل قضیتھ ، عندما استطاع ان یھدي امیرتین ھند
( ترتیانا ، ومغدونیا ) المزفوفتین ألمیرین ھندیین ، وبسبب ایمانھما احتملت االختان عداوة كبیرة من زوجیھما ، وفي 

  النھایة انفصلتا عنھما وعاشتا مكرستین لالنجیل ، وكانتا ناسكتین جوالتین في السنوات التي تلت معمودیتھما .

یان معروفان ( دیونیسیوس وبیالجیا ) اللذان خطبا لبعضھما ، وراحا وفي اھتداء عجائبي اخر ھناك اریستقراط
یستعدان للزفاف ... ولكن عندما سمعا كرازة توما ، قررا ان ینفصال عن بعضھما لیصبحا ناسكین مسیحیین ، وفي 

د مراقبة ھذین استشھدت بسبب ایمانھا ، اما دیونیسیوس فسیم اسقفا على ید الرسول توما . وبعالنھایة فان بیالجیا 
الخادمین المخلصین ، وكیف انھما ضحیا بسعادتھما الزوجیة كي یعمال على نشر االنجیل في الھند ، فان كثیرین ممن 

  عرفوھما ، اھتدوا الى االیمان المسیحي .

الرسل ما  احرز توما انتصارات عظیمة من اجل المسیح في الھند ، اال ان قدره كان قد حدد منذ البدایة ، فاسوة بجمیع
عدا یوحنا ، قضى توما شھیدا ، وجاءت النھایة عندما قام االمیر مزداي زوج االمیرة ترتیانا والذي ابنھ ازان كان قد 
اعتمد على ید الرسول توما أوصى خمسة جنود ان یجدّوا في أثر توما الرسول ویقتلوه ، فقام الجنود وطعنوا توما 

  ادة االبدیة مع طغمات الشھداء المغبوطین .بالحراب بال ھوادة ، فضمنوا لھ السع

مات القدیس الرسول توما ممتلئا فرحا بالرب ، وكما یبدو ، فقد سمح لھ ان یشھد لظھور مجید في وقت الحق من 
حیاتھ عندما انتقل ھو والرسل االخرون على نحو عجائبي ، الى اورشلیم ، من اجل دفن والدة االلھ الكلیة القداسة ، 

الى المدینة متأخرا جدا لمراسیم الدفن ، بكى توما الرسول بمرارة ، فقط كي یفرح فیما بعد عندما فتح لھ لما وصل 
  قبر مریم الكلیة الطھارة بطلب منھ ، یا للدھشة ، فجثمان والدة االلھ لم یكن مسجى فیھ ، ألنھ كان قد ارتفع الى السماء 

توما المجاھد ، وصل الى صالة الدفن متأخرا ، وضلك كي یخدم  وكالشكوك التي اعرب عنھا بعد قیامة الرب ، فان
ام هللا عندما انتشر نبأ صعودھا الى السماء ، وصار  مامرا مھما هلل القدیر : فقد تسبب في ان یجعل العالم كلھ یمجد مری

  یحتفل باألمر في كل مكان .

یمان ، والقدیس یوحنا الذھبي الفم حدد ھذا ان الشك ضروري احیانا من اجل اال-1توضح حیاة توما تضادا رھیبا :
التضاد بحدس قوي عندما راح یصف توما الرسول : " وكان ضات یوم اضعف ایمانا من سائر الرسل ، اال انھ تعب 
وكد بنعمة هللا بشجاعة وغیرة ال كلل فیھا وال ملل اكثر منھم جمیعا حتى انھ راح یكرز باالنجیل الى كل االرض دون 

  ان یعلن االنجیل لالمم المتوحشة ".ان یخاف 

وبحسب اغلب المؤرخین الكنسیین ، فان رفات القدیس الرسول توما توزع على كل الھند وھنغاریا وجبل اثوس ، أما 
سیرتھ فتزودنا بنظرة منیرة عن المحبة والحنان التي یكنھا الرب یسوع المسیح لكل واحد منا ، ولعلنا نتذكر سیرة 

افة خاصة ، فھو كان انسانا عادیا مثلنا ، كانت لھ شكوكھ وارتباكاتھ ، كان لھ سوء فھمھ ایضا .... اال القدیس توما بكث
  انھ انفتح على النعمة االلھیة ، فأضحى قادرا بالكلیة ان یقول لیسوع : ربي والھي !

  ابولیتیكیون باللحن الثالث :

  ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".ا ، تشفع الى االلھ الرحیم ، م" ایھا الرسول القدیس تو

  القنداق باللحن الرابع :

  " ان رسول المسیح الممتليء من النعمة االلھیة ، والخادم الحقیقي ، قد صرخ بتوبة ھاتفا : انت ربي والھي ".
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  تشرین االول 8

  البارة بیالجیا التائبة
  

ر انھ ال بد الرب یحب الخطأة حبا جما ، كما نعلم ، ومن السھل ان نتصو
ان یكون قد احب بیالجیا المكرمة محبة خاصة ألن ھذه الخاطئة الرھیبة 
لم تطلب التوبة بسبب افعالھا الردیئة فحسب ، بل قامت واصبحت تقیة 

 وناسكة وقدیسة .

ولدت في انطاكیة لوالدین كانا وثنیین محافظین ، لقد بددت ھذه القدیسة 
،  اخاضا، شبابھا ، فقد حباھا هللا جماال التي عاشت في القرن الثالث للمیالد

واطرافا جمیلة ، وسرعان ما اصبحت راقصة شعبیة ، وممثلة متمیزة ، 
اال ان سیرتھا كانت على كثیر من العھر والمجون ، حتى انھا انزلقت الى 

  ھاویة الدعارة ، واھملت نفسھا الیقظة بااللھیات ، والجمال الروحي. 

ھة الى سیرة من االنحالل االخالقي الرھیب .... بدت بیالجیا وكأنھا متج
اال ان القدیر رحمھا ، والھمھا ان تواجھ االثم الذي انحدرت الیھ ، 

م . بینما  250واعجوبة یقظتھا ونھوضھا جرت في صبیحة یوم من سنة 
  مجامع سامعیھ . كانت بیالجیا تسیر بجوار كنیسة الشھید جولیان ، حیث كان االسقف نونوس یلقي عظة بلیغة اخذت

كل یوم احد اعتادت المومس الجمیلة والثریة ان تطوف ارجاء المدینة في عربة مطھمة یجرھا حصانان عربیان 
، ما ان دنت بیالجیا من الكنیسة ، حتى احّست ان  حقویان ، ولكن في ضلك السبت ، كانت العنایة االلھیة تعمل بوضو

فراحت تسترق السمع لھذه الكلمات البلیغة التي یقولھا االسقف في بازیلیك جماھیر المشاة كانت تبطيء من تقدمھا ، 
  القدیس جولیان في انطاكیة .

وبغتة احّست ( بیالجیا ) بومضة نور تضيء نفسھا المتعبة ، واجتاحھا موجة مفاجئة عالمة من الندم اتت على كیانھا  
  تتعلم المزید من االسقف القدیس نونوس .فتذكرت حیاتھا المھدورة عبثا ، فقررت ان تعود الحقا كي 

ولما زارتھ الحقا للتزود بالتوجیھ ، قام االسقف القدیس ووصف لھا بحیویة یوم دینونة الرب الرھیبة ، والجحیم 
االبدي الوشیك ، فتأثرت بیالجیا جدا وراحت تصغي الیھ بشيء من الھلع لما علمت بالقصاص المعد لتلك النفوس 

ھالك االبدي ، فالتھمت كیانھا نار ال تطفأ ، فالنفوس المدانة تصرخ وتئن من االلم والحزن بینما التي سقطت في ال
  الشیاطین تزمجر في وجھھا وتنخسھا بال ھوادة  او رحمة !

وبینما راح االسقف یصف لھا تلك العذابات االبدیة ، كانت بیالجیا تجلس خائفة وبدون حراك ، ھل فاتھا القطار ولم 
سعھا ان تغیر سیرتھا لتنقذ نفسھا التي ال تقدر بثمن ؟ وما ھي إال بضعة دقائق حتى زالت الغشاوة من عینیھا یعد بو

  ان كل حیاتھا كانت تعاش في الخطیئة ، وكانت ھي في خطر ان تھدر االبدیة في اعماق الجحیم ! فبدأت تفھم

رفاھیة ، سقطت ھذه الغانیة على ركبتیھا امام االسقف ، ولما بلغت ضورة احتقار سیرتھا السالفة في الملذات والبذخ وال
وراحت ترجوه بالكلمات التالیة وتقول :" ارحمني انا الخاطئة ایھا االب القدیس ! عّمدني وعلمني التوبة . انا بحر من 

  الخطایا ، ولجة من الھالك وشبكة وسالح في ید ابلیس ".
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ائبة بمنحھا المعمودیة التي شرعت تتوق الیھا ، ولم یخلف الوعد ، فاستجاب االسقف الصالح بدون تردد ، ووعد الت
  فعندما حان الوقت القامة السر ، تھللت بیالجیا عندما رأت ان شماسة الكنیسة المغبوطة رومانا ستكون عرابتھا .

ق في باقات خطایاھا لقنتھا رومانا الحقا مباديء الحیاة المسیحیة ، اما بیالجیا المصلّحة ، فراحت تتأمل طویال وبعم
السالفة وسیرتھا الفاسدة ، ولم یمض وقت حتى اصبحت نموضجا للتقوى ولالستقامة ، وعندما كان ابلیس یجربھا ، 

  كانت تطرده على الفور .

لم ینتھ االمر مع بیالجیا عند ھذا الحد ، بل قامت وجمعت كل االمور القیّمة التي عندھا ووضعتھا بین یدي االسقف 
ھا ھو على المساكین ، فقام یعلن للمأل وبحسب شھادة مؤرخین كنیسیین من الحقبة :" فلیوزع ھذا على كي یوزع

  الجمیع ، حتى ان الثروة التي جنتھا ھذه بالخطیئة تصبح غنى للبر !"

نت ة والتضلیل على الجیاع والمساكین ، الذین تحسروما ھي اال ایام حتى وزعت ھذه الكنوز التي كسبتھا من الدعا
  احوالھم بفضل ھذه البركة .

ولما كانت قد عقدت العزم على اعادة بناء حیاتھا الروحیة ، قامت ( بیالجیا ) وانطلقت الى اورشلیم مغطاة الرأس ، 
لتبدأ سیرة مختلفة بالكلیة ، متنكرة بزي راھب تقي یدعى بیالجیوس ، فأقامت في مغارة على مقربة من جبل الزیتون 

جال وعائشة حیاة بسیطة قوامھا شظف العیش وتكریس القلب ، عرفت بیالجیا في تلك االسقاع كلھا مرتدیة ثباب الر
  عند نھایة حیاتھا . بالراھب الذي ال لحیة لھ ، اما امر انوثتھا فلم ینكشف اال

ة صدیقھ لم ینس االسقف نونوس بیالجیا ، وبعد ثالث سنوات على رحیلھا ، ارسل یعقوب الشماس الى اورشلیم لزیار
فخرجت الى الباب ، فحّمل المرأة افضل التمنیات من االسقف ظانا انھا االخ بیالجیوس ، فعرف یعقوب بقالیتھا ، 

راھب ، اما ھي فلم تعلن عن ھویتھا الحقیقیة .... بل قامت بكل بساطة وشكرتھ بلطف طالبة منھ ان یزورھا من جدید 
  بعد حین .

م ، وجد یعقوب ان الراھب بیالجیوس قد رحل . وفقط عند مسح الجسد عرفوا ان االخ ولدى عودتھ الى القالیة بعد ایا
  بیالجیوس كان امرأة !

بحسب بعض مؤرخي الكنیسة ، وكان قبرھا على جبل الزیتون محجة للجمیع منذ ضلك  284رقدت بیالجیا قرابة سنة 
  الحین .

ان یغفر خطایا جمیع الخطأة ، مھما كانت عمیقة وكثیرة ، حیاة القدیسة بیالجیا ھي شھادة ساطعة على رغبة هللا في 
سیرتھا تظھر لنا محبة هللا وقبولھ لكل البشر بصرف النظر عن سیرتھم قبل اھتدائھم ، وأن الغفران االلھي لیس للقلة 

  فقط ، بل یعطى مجانا للجمیع !

  ابولیتیكیون باللحن الثامن :

م بیالجیا ، ألنك حملت الصلیب وتبعت المسیح ، وعملت وعملت ان " بك حفظ التمثال باحتراز وثیق ایتھا اال
  یتغاضى عن الجسد ألنھ یزول ویھتم بأمور النفس غیر المائتة ، لذلك ایتھا البارة تبتھج روحك مع المالئكة ".

  قنداق باللحن الثاني :

لي ایتھا االم غفرانا كامال عن اعمالك " لما اضویت جسدك باالصوام واالسھار والصلوات ، ابتھلت الى الخالق ، ان تنا
  وقد حصلت علیھ حقیقة ، مظھرة طریق التوبة .
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  تشرین االول 9

  الرسول یعقوب ابن حلفا الذي من االثني عشر
  

في النھایة صلب من وعند نھایة حیاتھ ، حذا حذو ربھ  ومخلصھ بشكل كامل 
رسل االثني عشر ، اجل ایمانھ ، یعقوب ابن حلفا ومریم ، كان واحدا من ال

وعرف في حیاتھ بالبشیر الغیور والمتحمس الذي كان یركب االخطار كي 
ینشر انجیل یسوع المسیح ، ھو شقیق الرسول القدیس متى ، ترعرع ھذا 
التلمیذ الغیور في منطقة الجلیل من اعمال فلسطین ، وقدّر لھ ان یكرز 

الدنى ، قبل ان ینھي باالیمان بالفادي القدوس في اماكن عدة من الشرق ا
  حیاتھ كمسیحي شھید في مصر .

تقول الروایات ان یعقوب ( المدعو بالصغیر ) كان االكثر انضباطا من 
الوجھة الروحیة بین التالمیذ الى حد ان ركبتیھ كلتّا وتحجرتا من كثرة 
الصلوات ، كان شدید القسوة على نفسھ ویتمتع بالتزام روحي عمیق ، حتى 

كنسي الشھیر افسافیوس وصفھ على انھ تنكر لنفسھ وكان ان المؤرخ ال
  متواضعا ، فقال فیھ :

" كان بتوال على الدوام ، ویھودیا متشددا ومكرسا هلل ، وبنتیجة ضلك اطلق لحیتھ ، ولم یحلق شعر رأسھ ، ولم یعاقر 
تناول لحما ، ولم یكن یمتلك الخمرة ایضا وسواھا من المشروبات ، الى ضلك لم یستحم یوما ولم یتعطر ، كما ولو ی

  أكثر من حذاء او ثوب واحد من كتان .

  كان كثیر الركوع في الصالة حتى ان جلد ركبتیھ وجبھتھ صارتا كركبة الجمل "                           

، وتقول روایة اخرى لم یثبتھا الكتاب المقدس بل نادى بھا مؤرخون كنسیون على نطاق واسع وعلى مر العصور 
  ومفادھا ان یعقوب خدم ، ولو ألمد قصیر ، كأول اسقف على كنیسة سوریا .

كان القدیس یعقوب متفوھا موھوبا وضا قدرة على الكالم ، وبحسب كثیرین من المراقبین في زمانھ ، كان یتمتع بقدرة 
  فطریة في التأثیر على سامعیھ بقوة كلماتھ . وفي النھایة انتھى شھیداً.

ح القدس بشكل السنة ناریة على الرسل في العنصرة ، بدأ یعقوب الكرازة باالنجیل في منطقة بعد نزول الرو
الیفثروبولیس من اعمال فلسطین ، وتابعھا في مصر . وفي السنوات التي اعقبت العنصرة ، رافقھ الرسول اندراوس 

، غزة ، وفي اماكن اخرى ، ولم یمض المدعو اوال . انجز الرسول یعقوب اعماال بشاریة عدة من الیھودیة ، ادیسا 
فذة تجلت في استقطاب مھتدین الى المسیح ، بینما كان وقت طویل حتى استطاع ھذا الرسول ان یبرھن عن موھبة 

االصنام ویخرج الشیاطین ، ویشفي المرضى ، ولما طاف براري وجبال فلسطین ، فقد بات اسمھ یھزم عبادة 
  ان كثیرین اطلقوا علیھ اسم : البذار االلھي . معروفاً وطبقت شھرتھ االفاق حتى

كانت ثمار ھذه االتعاب عظیمة حقا فتوافد مؤمنون جدد لینضموا الى یعقوب ،وعلى الدوام فان سكان القرى الصغیرة 
والبلدات المترامیة في اریاف فلسطین راحوا یحضرون من بھم امراض وارواح نجسة الى ھذا الرجل المتواضع كي 

  أما ھو فكان على الدوام یشیر الى ان قوة الشفاء التي عنده ھي من هللا . یشفیھم ،
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لم یكن الرسول یعقوب یفعل شیئا من ضاتھ ! بعد ان كان یصلي على المریض ، كان ھذا االنجیلي الجوال یعلن شفاءه 
لذي كان یقف امام من مرضھ ، فانذھل الناظرون الیھ وادركوا ان كلماتھ لیست عن افتخار غبي ، اما المریض ا

  القدیس یعقوب فكان ینتعش بغتة ، ویفارقھ المرض .

كان یعقوب یرفض أي تعویض أو مقابل عن أتعابھ ، وكان یحث اصدقاء المریض واھلھ على تقدیم الشكر لیسوع 
نادیا المسیح ابن هللا الذي یظھر محبتھ ورحمتھ ، ولیس عجبا ان یعقوب الصغیر ، سرعان ما اصبح داعیة قویا وم

  باالنجیل المقدس في كل االراضي المقدسة .

وبنتیجة اتعابھ التي ال كلل فیھا وال ملل ، مع الرسل االخرین ، اھتدى كثیرون من الوثنیین الى االیمان ، وشیدت 
  كنائس جدیدة ، وتمت شرطونیة العدید من الكھنة واالساقفة الجدد .

قدّر لھ ، فكان استشھاده في بلدة اوستراسینا المصریة الوثنیة ، عندما ورغم ھذه النجاحات ، لم یفلت یعقوب مما ھو م
احتدم غضب الشعب بعد الحاح یعقوب على عبادة المخلص یسوع المسیح ، ال على عبادة االلھة الوثنیة ، وبفعل 

اتھ االخیرة قاموا وسمروه الى صلیب خشبي اشبھ بالذي استخدم الماتة الرب علیھ ، لكن ساع سخریة حادة وتھكم ،
  كانت مفعمة بالفرح ، فرقد وھو یشكر هللا على نعمة الشھادة .

ان سیرة ھذا القدیس الغیور تخبرنا الكثیر عن الصداقة ، طیلة سنوات الكرازة واالم یسوع المسیح ، لم یتوان القدیس 
اتھ وفیا جدا للمسیح ، وكان یعقوب عن مؤازرتھ والدفاع عنھ ألنھ كان قد احبھ جدا . وبعد القیامة امضى یعقوب حی

ھذا اعظم فضائلھ ، ثم ان ھذا الوفاء التمع جدا في ساعات یعقوب االخیرة ، فقد بسط جسده على الصلیب الذي تاق 
  منذ زمن بعید ان یحملھ اقتداء بمخلصھ .

كان دائماً یرغب جاھد یعقوب بضعفھ ومخاوفھ ، اال انھ ظل امینا لیسوع ، وقبل طوعا اتعاب الكرازة واخطارھا ، و
 بمواجھة الموت ، على التنكر لالیمان باهلل !

  

  ابولیتیكیون باللحن الثالث :

  " ایھا الرسول القدیس یعقوب ، تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع :

ا من التالمیذ ، والمساكن الرسل ، یوزع للعالم غنى " ان یعقوب الفائق التعجب الصائد االمم ، مع الظاھر اوفر اكرام
االشفیة ، وینقذ من الضیقات الذین یمدحونھ ، لذلك نصرخ الیھ : باصوات متفقة : خلص الجمیع بصلواتك ایھا 

  الرسول .
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  تشرین االول 11
  ألبینا الجلیل ثیوفانس المعترف ، وفیلیبس اب الشمامسة السبعة

  
ونكلوا بھ ، وفي النھایة ختموا جبینھ بعبارات الھزء  القوا القبض علیھ ،

  والسخریة بالحدید المحمى بالنار .

اال ان االب البار ثیوفانس المعترف ابى ان یستسلم بازاء الھراطقة ، في 
معركتھ الطاحنة دفاعا عن االیقونات المقدسة التي اراد الھراطقة ان یحطموھا 

  الى االبد 

ع ثیودور ، دفع ھذا الشھید الذي ال یقھر ، اعظم ثمن ومع اخیھ القدیس الشجا
  للبقاء وفیا للعبادة االرثوضكسیة الحقیقیة التي ترقى الى بدایات المسیحیة .

م بحسب اغلب المؤرخین الكنسیین ، وصار  758ولد في اورشلیم حوالي 
وشقیقھ راھبین في دیر القدیس سابا المتقدس ، اما القرار بالتجرد عن امور 

لعالم ، فال بد انھ كان صعبا على ثیوفانس المعترف أن یتخذه ، فقد سبق لھ ان ا
تزوج امرأة من عائلة ارستقراطیة شریفة المحتد ، وضلك قبل البدء بدعوتھ 

  الدینیة بقلیل .

في ھذه الحقبة من التاریخ ، ومع منعطف القرن التاسع ، كانت الكنیسة تجتاز 
، وضلك ألن مجموعة من االباطرة البیزنطیین سلسلة من التشنجات المتتالیة 

الھراطقة بذلوا قصارى جھدھم لتشویھ التعالیم المقدسة ، وشعائر الكنیسة 
االرثوضكسیة ، واعظم موجات العنف اطلقھا االباطرة لیو االرمني ومیخائیل 
بالبوس المعروف ب ( المتلعثم ) و ثیوفیلوس ، وھؤالء الثالثة معا لم یرعووا 

  عن اعتماد كل ما من شأنھ أن یزید من اآلم الكنیسة .البتة 

في ھذه الحقبة الدمویة من التعسف والظلم والحروب ، امضى القدیس 
سنة في جھاد دائم ضد الطغاة السیاسیین  25ثیوفانیس المعترف زھاء 

ة مضللة الذین لم یألوا جھدا لحظر استعمال االیقونات في یوشخصیات كنس
 787قدیس ثیوفانیس ان یضمن بقاء االیقونات . فانبرى سنة العبادة ، فقرر ال

في المجمع المسكوني الثاني النیقاوي للدفاع بفصاحة عن ھذه الممارسة 
  الكنسیّة .

اما ردة فعل االباطرة ، فان كثیرین منھم آزروا المحاولة الھرطوقیة الزالة 
زنزانة في القسطنطینیة من قبل االمبراطور لیو االیقونات ، وكانت سریعة وظالمة ، زج القدیس ثیوفانیس في 

 847الخامس ، ثم الحقا ، وفي عھد ثیوفیلوس ، نفي الى جزیرة یونانیة تدعى سامروثراث حیث مات في النھایة سنة 
م ، كانت معاناة القدیس ثیوفانیس واالمھ شدیدة ورھیبة في عھد االمبراطور لیو الخامس ، فقد كان ھذا االخیر یبذل 

ارى الجھد لتدمیر الكنیسة المقدسة ، فنفى الكھنة االرثوضكسیین ، واستبدلھم بھراطقة ، الذین سارعوا إلى تدمیر قص
  االیقونات والحد من انتشارھا .

اما االخوان الفلسطینیان القدیسان ثیوفانیس وثیودور فقد افلتا من لیو الخامس عندما وافقا على تمثیل البطریرك 
كمتھ ، بذل ھذان المبعوثان قصارى جھدھما كي یظھرا لالمبراطور ان حملتھ ضد االیقونات ھي االورشلیمي في مح

  خرق لالنجیل المقدس ، فسمع لھما الطاغیة جیدا ، اال انھ سرعان ما انقلب علیھما وطرحھما في السجن .
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س ثیوفانس الى مدینة وبعد ان رفضا ان ینكسرا تحت التعذیب ، رضخ االمبراطور لیكتفي بعد حین بنفي القدی
سالونیك ، اال ان اقامتھ في ربوعھا لم تكن ألمد طویل ، فقد مات االمبراطور ثیوفیلوس ، فجاء خلفھ میخائیل الثالث 
الذي أقر االیقونات واالیمان االرثوضكسي ، وسمح لجمیع المنفیین بالعودة الى المدینة العظمى التي كانت مركز العالم 

  ھایة ، وبعد العودة الى القسطنطینیة ، سیم القدیس مطرانا على نیقیة على ید البطریرك میثودیوس.البیزنطي ، وفي الن

اال انھ قبل قلیل من سجنھ وعذاباتھ ، وضع كتابا في التاریخ عظیما ، یدعى ( كرونوغرافي ) ضمن لھ الشھرة على 
، وتاریخ التیني ، وھو في ضاتھ بمثابة مر العصور ، یتألف الكتاب من مجموعة  من حولیات بیزنطیة ، عربیة 

حاضن لمراجع و مصادر اكثر قدما لكنھا ضائعة ... وفي الوقت نفسھ یؤرخ لتاریخ بیزنطیة في القرنین السابع 
والثامن ، وبین اھم ھذه االوصاف التاریخیة ، تحلیلھ للنصر العظیم على العرب الذین حاصروا القسطنطینیة سنة 

  تحقق فقط بعد ان قذف البیزنطیون بكرات ناریة االسطول العربي واوشكوا ان یدمروه بالكلیة . ... النصر الذي 678

اال ان ھذه الكنوز التاریخیة لم تكن مساھمة القدیس ثیوفانس الوحیدة ، للعالم البیزنطي ، فھذا المثقف المرھف ، انتمى 
ة من بیت لحم ) وكان مصدرا عظیما لالناشید الكنسیة الى التقلید الموسیقي العظیم في دیر القدیس سابا ( على مقرب

والذي برز فیھ المع كتّاب القوانین ، من امثال القدیس اندراوس الكریتي ، والقدیس قزما مایوما ، والقدیس یوحنا 
)  قانونا ( مقطوعات دینیة 150الدمشقي ، وضع القدیس ثیوفانیس اناشیده الكنسیة في اطار ھذا التقلید المقدس ، 

  ة االرثوضكسیة ، وتعرف بالبراكلیسي .یاغنت الموسیقى الكنس

اما حیاة القدیس ثیوفانیس المعترف ، فتذكرنا بقوة ، بدور العنایة االلھیة في حیاتنا ، ولئن كان لم یعرفھا في ضلك 
قدات االرثوضكسیة هللا طوال سنوات حیاتھ على االرض لحمایة المعتكر المجاھد ، استخدمھ الحین ، اال ان ھذا المف

المقدسة في الكنیسة ، وھل من شيء یمكنھ ان یكون اكثر اھمیة من العمل والمعاناة لتأمین صلة جلیة واحدة غیر 
  منكسرة بین هللا واالنسان ؟

وألنھ تابع الجھاد في سبیل ما الّحت علیھ نفسھ من نقاوة ووضوح في الشعائر والطقوس الكنسیة ، فالقدیس ثیوفانیس 
  خدمة جلیلة مقتدرة للبشریة باسم ابن هللا !قدم 

  ابولیتیكیون للموسوم ( باللحن الثامن ) :

" ظھرت ایھا الالھج باهلل ثیوفانیس ، مرشدا الى االیمان المستقیم ، ومعلما حسن العبادة والنقاوة ، یا كوكب المسكونة 
 ، فتشفّع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ". وجمال رؤساء الكھنة الحكیم ، وبتعالیمك انرت الكل یا معزفة الروح

  قنداق للقدیس ثیودور الموسوم ( باللحن الثالث ) :

" ایھا االب ثیودور لقد اكرمت ایقونة المسیح ، فخضعت لالضطھادات والشدائد واالالم ، وأصبحت عامودا 
  لالرثوضكسیة ، ومسارا لالمور المقدسة ، فنكرمك ".

  س ( باللحن الثاني ) :قنداق للقدیس ثیوفانی

" لقد نادیت بجھارة بتجسد المسیح االلھ ، فأقصیت االعداء الالھیولیین ایھا العجیب ثیوفانیس ، فنتوسل الیك ان تشفع  
  بنا "
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  القدیس الرسول فیلیبس اب الشمامسة السبعة
ولد في قیصریة فلسطین ، وھو احد الشمامسة السبعة ، عایش 

طریقھ الى القداسة في الكنیسة المقدسة ، في مغامرتین مذھلتین في 
احدى المناسبتین ، دعي لمواجھة ساحر مرعب كان ینوي ان یقوم 

  بكل شيء كي یحول دون انتشار المسیحیة .

نجا فیلیبس من ضلك االمتحان ، وضھل الحقا النتقالھ عبر الھواء 
دیمة بواسطة مالك الرب الى اشدود البعیدة ، المدینة الفلسطینیة الق

الواقعة في منتصف الطریق بین یافا وغزة حیث دعي كي یكرز 
 باالنجیل المقدس لكل من یسمع .

عادیة ، اقلّھ لبعض الوقت ، ھو اب ألربع بنات سیرة فیلیبس في العقود التي اعقبت قیامة یسوع المسیح توا ، بدت 
. اال ان الحیاة . كان فیلیبس رصینا نشیطا وعامال  جمیعھن انعم هللا علیھن بقراءة الغد ، وجمیعھن نذرن البتولیة مدى

سیرتھ تبدّلت بین لیلة وضحاھا ، بعد ان تم اختیاره من قبل االثني عشر رسوال ، شماسا ، واقیم مع القدیس استفانوس 
 اول شھید في المسیحیة الذي كان قد قضى رجما ، لمساعدة االرامل واالیتام وكل النفوس المحتاجة ، في مدینة

  اورشلیم .

وسرعان ما ازدادت دعوة القدیس فیلیبس صعوبة . فقد اضطر الى مغادرة اورشلیم بسبب وتیرة االضطھادات 
م وھناك راح ینادي باالنجیل ، واجترح العجائب ،  35المتصاعدة ضد المسیحیین ، فلجأ الى السامرة حوالي سنة 

  نفوس البشر الذین استبدّت بھم . وشفى المرضى ، وفي بعض االحیان كان یخرج الشیاطین من

في السامرة كانت مواجھتھ مع الساحر الشھیر سیمون ، في البدایة بدا وكأن الساحر ھذا كان سیقوى على الرسول 
المتواضع ویقصیھ عن فلسطین ، فقد كان مزودا بخفة الید المذھلة ، فراح یحول الحجارة الى حیوانات ویجترح 

  ھدین وارعبتھم .االوھام التي ابھجت المشا

ان ھذا الساحر الشھیر غلب على امره عندما رأى الرسول یجترح على الدوام نوعا واحدا من  ومن دواعي الدھشة
بھا ، فقد كان فیلیبس یخرج الشیاطین من السامریین وكانوا یشفون  االعمال البطولیة التي لم یكن ھو قادرا على القیام

نھایة اھتدى الساحر الى انجیل یسوع المسیح ، وراح یتبع الرسول فیلیبس في من امراض كثیرة اعترتھم ، وفي ال
  كرازتھ .

كانت مواجھة مذھلة ، اال انھا لم تكن المواجھة الوحیدة التي راح فیھا ھذا المسیحي الصندید یواجھ المجھول حبا 
  بالفادي القدوس .

الى الطریق التي بین اورشلیم وغزة ، فأطاع وفي مناسبة اخرى ، انذھل الرسول بوصول مالك امره ان یسرع 
القدیس فیلیبس ، واندھش عندما وجد ھناك خصیا مشھورا جدا كان یسافر بعیدا عن موطنھ بصحبة ملكة كنداكة 

  االثیوبیة .

ھد البالط ، وجده یقرأ مقطعا من الع ةما تلى ضلك كان اھتداء مذھال ، عندما دنا الرسول من ضلك الضابط المرافق لملك
القدیم ، من سفر اشعیا الذي فیھ تنبأ النبي عن مجيء النھائي للفادي القدوس الذي سیخلص العالم ، فاغتنم الرسول 

  الفرصة ، وراح یطلع خصي كنداكة على الروایة الكاملة الالم المسیح وموتھ وقیامتھ .



64 
 

فعمدّه فیلیبس بعد ان وصف لھ سر انذھل الخصي وسأل الرسول كیف بوسعھ ان یكون من اتباع االنجیل المقدس ، 
المعمودیة المقدسة بتفصیل كثیر ، وتشاء العنایة ان یتحلق المسافرون حول فیلیبس في الطریق ، وكان ھناك جدول 

  ماء ، فألھم الخصي بسبب االنجیلي وموھبتھ الفذة فأمر بوقف القافلة كلھا .

الماء ، وھناك عمدّه ویستطیع المرء ان یتخیل المشھد عندما نزل الخصي من عربتھ بینما راح فیلیبس یقتاده الى ضفة 
  راح ضباط الملكة وكل الحاشیة یشھدون تغطیس الخصي في المیاه المتدفقة بینما كان الرسول یصلي علیھ .

أثیر كانت حقا لحظة من لحظات العنایة االلھیة الجمیلة ، فھذه الشخصیة الشدیدة االحترام في بطانة الملكة كانت ضات ت
  عمیق ، وقد عمل ھو نفسھ الحقا على ھدایة الكثیرین الى الكنیسة .

ال تنتسى ، اال انھا تخبو اضا ما قورنت بحدث خارق اخر حیث ان الرسول المنذھل حمل في الھواء  اتھذه المغامر
بع عملھ كما طلب منھ ، مئات االمیال ، توا الى مدینة اشدود البعیدة ، أدرك الرسول ان االحتجاج ال یجدي ، فراح یتا

  االیمان بالرب یسوع المسیح . الىوفي النھایة نجح واستطاع ان یھدي عدداً اكبر 

وفیما بعد ، فان ھذا المّشائي ( نسبة الى ارسطو الذي كان یلقن تعلیمھ لتالمیذه وھو یمشي ) خدم لبضعة سنوات 
جدید اتم كل ما قد طلب منھ وفیا امینا حتى النھایة ، . لیدیا في اسیة الصغرى البعیدة ، حیث من مطرانا على ترالز

  ات على محبتھ للقدیر .مفبلغ الخادم االمین هلل شیخوخة سالمیة و

یسوع المسیح ، قبل كل شيء ، الشماس خادم ، وسیرة القدیس فیلیبس تظھر لنا معنى الخدمة الحقیقیة للرب القدوس 
حیاتھ كل حین ، من أجل الشھادة للرب ، وقد استطاع ان یحظى بمكانة  كان فیلیبس مستعدا ان یسافر توا ، وان یبذل

  مرموقة في طغمة القدیسین ، بفضل تواضعھ وھدوئھ .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع :

المسكونة تتزین ، والحبشة تفرح ألنھا تستنیر بك وتتزین بأكلیلك ایھا الكلي الفصاحة فیلیبس محتفلة بتذكارك ، لقد 
عي الجدیر باالنجیل ، وعلمت الكل ان یؤمنوا بالمسیح ، لذلك فالحبشة تبسط ضراعیھا الى هللا مصلیة یا اتممت الس

  فیلیبس ، كي یھبنا الرحمة العظمى .

  قنداق باللحن الرابع :

س " لقد استنرت بالروح الكلي قدسھ ، فأنرت االرض كلھا بتعالیمك وبھاء عجائبك ایھا المسار االمور الشریفة فیلیب
  الرسول ".

  

  تشرین االول 14
  القدیسون قوزما المنشيء ، باراسكیفي الجدیدة ، وسلوانوس شھید غزة البار .

  
كانت اعجوبة مذھلة غیّرت كل حیاتھ ، جرت الحادثة على ضفاف نھر متدفق ، على مقربة من دمشق ، عندما لمح 

  جرة مجاورة .فتى شاب یدعى قوزما ما بدا لھ نورا ساطعا كان بجوار اغصان ش

انھ في البدایة توقف كي یتأكد من ان المریض الذي كان یعتني بھ  فامتأل حشریة وقرر ان یدنو للمراقبة عن كثب ، اال
ھو بأمان وراحة بینما راح ھو یبتعد ، أحس بالفزع من جدید ، ولكن ھذه المرة سمع صوتا غریبا بدا انھ ینبعث من 

  مكان الضوء .             
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بھ وتأمل في كلمات الحیاة " . ھكذا ترددت الكلمات من داخل الشجرة بحسب وثائق عدیدة تناولت الحادثة . " " انت
اظھرت سیرة مرضیة هلل ، ولیكن توقك الى البر ، فتبتھج بالبركات االبدیة 

."!  

ولما عجز عن احتمال الذھول ، فزع واطلق ساقیھ للریح باتجاه الشجرة ، 
النور كان یسطع متالقا من ایقونة االم المباركة التي كانت ولدھشتھ ، وجد ان 

معلقة ھناك ، وبدون أي تردد حمل الفتى االیقونة عبر المرج ، الى المریض 
  الذي كان یعتني بھ ، وضھل للحال لما رأى ان المریض قد تماثل للشفاء .

، فھي  م ، اما السیرة التي تبدلت الى االبد 700جرت االعجوبة قرابة السنة 
سیرة شاب سوري سوف یصبح راھبا عظیما في فلسطین : انھ البار قوزما ، 
ھذا الى جانب خدمتھ كراھب ورع لسنوات عدیدة على مقربة  من اورشلیم ، 

  كان ایضا مؤلفا وكاتبا موسیقیا ، وشاعرا ما تزال تسابیحھ تلھم المؤمنین الى الیوم .

لقدیس یوحنا الدمشقي في فتوتھ ، فصار اخا بالرضاعة لھذا القدیس ، اما ھذه ضاق قوزما الیتم باكرا ، وتبناه والد ا
الحادثة فكانت امرا ضا شأن عظیم بالنسبة للفتى المتبنى ، فقد عنت انھ سوف ینال نفس القسط من التربیة الدینیة التي 

  منحت للدمشقي یوحنا .

ما سوف یصبح في النھایة راھبا ، ومن ثم سوف یرقى وعلى نحو جزئي ، وبنتیجة التبني االلھي ، فان القدیس قوز
الى السدة االسقفیة على مدینة مایومة الفلسطینیة والساحلیة التي تقع على بعد ثمانیة امیال من اسكالون المتوسطیة 

م ، وھذه االسقفیة الساحلیة سرعان ما اكتسبت مكانة متمیزة بعد ان اطلق علیھا االمبراطور  743وضلك سنة 
  نطین الكبیر اسم كونستانتیا ، وضلك رغبة منھ في تكریم اسم ابنھ المحبوب .قسط

كان القدیس قوزما رجالً ورعا المعیا ابدى اھتماما عظیما في تألیف التسابیح ، فعرف الحقا باسم المنشيء والملحن ، 
مطلعھا بتقوى عظیمة :"  میالد المسیح " والتي تتفجر في وقد صاغ تآلیف عدة : " قانون الصلیب " , و" قانون

  المسیح ولد فمجدوه ".

كان القدیس قوزما یستمع تألیف القصائد وااللحان المكرسة لمجد هللا ، واسعد سنوات حیاتھ ھي تلك التي قضاھا في 
الفرا القدیس سابا غیر البعیدة عن بیت لحم في ارض فلسطین ، ھناك كان یصلي بجھاد على وقع تألیف الموسیقى ، 

لنھایة اكسبتھ ھذه المھارة سمعة عظیمة وجعلتھ واحدا من المع الشعراء الكنسیین البارزین في تاریخ الكنیسة وفي ا
  المقدسة .

حباه هللا قدرة على التصویر ، وشغفا انشادیا ، حتى ان القصائد التي وضعھا ھذا القدیس الموھوب ، كانت تتجھ شطر 
التأمل في معاینة هللا القدیر ، وضع القدیس قوزما قوانین وطروباریات ھدف واحد : مساعدة السامعین والقراء على 

وایذیومیالت وانواعا اخرى من التسابیح الكنیسة ، وقد تأثر الكثیر منھا مباشرة بالعظات الرائعة التي قدمھا القدیس 
  غریغوریوس الالھوتي .

روایة حیاتھ وسیرتھ فقد كانت مصدرا لفرح  . اما 760شیخوخة سالمیة ورقد في النھایة سنة  عاش القدیس قوزما
عظیم لكل اجیال المؤمنین ، فھي تظھر كیف ان النعمة السماویة تستطیع ان تلھم الناس العادیین إلى ابداع اعمال ضات 

  جمال اخاض عمیق مع انسجام یسبح على الدوام مجد وجاللة هللا الحي .

  ابولیتیكیون باللحن الثامن
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باهلل قزما ، مرشدا الى االیمان المستقیم ، ومعلما حسن العبادة والنقاوة یا كوكب المسكونة  " ظھرت ایھا الالھج
  وجمال رؤساء الكھنة الحكیم ، وبتعالیمك انرت الكل یا معزفة الروح . فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الثامن

فحصلت زینة لكنیسة المسیح ، وزینّتھا بالتسابیح ایھا المغبوط ، فتشفع الى لقد تزینت بالفضائل یا قزما الالھج باهلل ، 
  الرب ان ینقذنا من حیل المحارب المتنوعة ، نحن الصارخین الیك :" السالم علیك ایھا االب المثلث السعادة ".

  

  

  القدیسة باراسكیفي الجدیدة :
ورغبتھا  المحب، كان عطیة ثمینة لھا من هللا الفقراء،عطفھا الھائل على 

كانت عالمة على رحمة یسوع  حرفیا، تملك،الجامحة بالتصدق بكل ما 
  لھا.المسیح ابن هللا 

كانت ملتزمة بشغف في عیش االنجیل المقدس ، قدیسة االرض المقدسة التي 
نعرفھا الیوم باسم باراسكیفي الجدیدة ، ولدت في القرن الحادي عشر في 

سیلیسترا والقسطنطینیة ، ولئن قدّر لھا ان تعیش قریة ابیفاتو الواقعة بین 
م ) بحسب المؤرخین الكنسیین ، اال  180 –م  150ثالثا وثالثین سنة فقط ( 

المؤمنین المسیحیین لالقتداء بمحبتھا  انھا تركت وراءھا ارثا ما یزال یحرك
  لكل الذین یعیشون في فقر مدقع .

تقراطیة في تلك البالد ، كان بمقدور ھي ابنة والدین ینتمیان الى الطبقة االرس
القدیسة باراسكیفي ان تنعم بحیاة البذخ والرخاء ، اال ان عائلتھا كانت 
مسیحیة ، وكطفلة ، تلقت علوما كاملة في االسفار المقدسة والصلوات 

  والطقوس وحیاة الكنیسة المقدسة .

  لقد اصغت الى ھذه التعالیم ، واستوعبتھا جیدا .

رة ، وبینما كانت تواظب على الخدم في كنیسة كرست على اسم المباركة والدة االلھ ، احست وفي سن العاش
ال بد انھا من القدیر نفسھ ، وبینما ھي تصغي الى كلمات تالوة من االنجیل بحسب االنجیلي  باراسكیفي بغتة بدعوة

 فلینكر نفسھ ولیحمل صلیبھ ویتبعني ".  احب احد ان یأتي ورائي ، نامتى ، وھي تالوة من شأنھا ان تلھب نفسھا :" 
) ، للحال ، نذرت القدیسة باراسكیفي نفسھا وعزمت ان تحیا كلمات الفادي القدوس ، من اجل  24:  16( متى 

  خالص نفسھا ، وبصرف النظر عن الثمن ، انكرت نفسھا وباعت كل ما لھا ووّزعتھ على المحتاجین .

نیسة ، لمحت شحاضة تتسول وھي تقف على قارعة الطریق ، وفي غفلة من امھا وفي طریق العودة الى البیت من الك
تبادلت والشحاضة الثیاب ، فأعطتھا ما لھا واخذت منھا ما ھو عندھا ، وسرعان ما دب الفرح الى قلب ھذه الشحاضة .... 

  اما ابنة العشر سنوات فقفلت عائدة الى البیت بثیاب رثة .
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ا السلوك ، وانذرا الصبیة ان ال تعاود الكّرة من جدید ، ولكن عندما ابت ان تخضع ، خاف الوالدان بتفھم من ھذ
ضرباھا بقسوة ، اال ان الشجاعة باراسكیفي تابعت التصدق بثیابھا عند كل سانحة ، رغم القصاص الذي كانت تتلقاه ، 

  فقلبھا راح ینشغل باالقتداء بالمسیح ، ولن تستقر بغیره .

ى تفھم مع اھلھا التقلیدیین ، قررت في النھایة في خطة جریئة ... ان تغادر البیت تاركة عالمھا ولما لم تتوصل ال
  المریح واالمین وراءھا وقاصدة مركز العالم البیزنطي ، القسطنطینیة العظیمة في ھیئة سائحة دینیة .

حكمة من القدیسین ، اال انھا ولشھور ، راحت تصلي في دور العبادة الشھیرة ھناك ، وھي تطمح الى التزود بال
سرعان ما وجدت نفسھا على غیر استقرار ، فقد تنقلت اوال في خلقیدونیا وبعدھا في ھیراكلین التي في البنطس ، وفي 
ھذه المدینة وجدت باراسكیفي نفسھا تتعبد هلل في كنیسة اخرى مكرسة على اسم والدة االلھ ، ولما كانت ضات یوم 

الرض وتبكي بدون خجل ، ومرة تلو االخرى راحت تضرع الى االم البتول ان تعین الجمیع تصلي ، راحت تقبّل ا
كي یطلبوا االستنارة والخالص ، لخمس سنوات مكثت في تلك الكنیسة المكرسة على اسم ااالم البتول عاكفة على 

  الصوم والصالة والنوم القلیل واالماتات التي ال نھایة لھا .

ا ھناك سارت في الحاحات نفسھا ، وغادرت الى اورشلیم ، وھناك طافت في البریة المحیطة وعندما اتّمت سیاحتھ
باالردن ، ثم انضمت الى دیر نسائي تتابع فیھ نكران الذات ، واالرتقاء الروحي ، كانت تشرب الماء فقط ، وكانت 

في فلسطین راحت تطیع مالكاً كان ترقد على بساط من قش ، وكانت تصلي وتنشد كل حین . وبعد ان سافرت الى یافا 
یفتقدھا ، ثم قامت وتوجھت شطر روما في رحلة طویلة وشاقة ، اال انھا لم تكن مرتاحة ھناك ، ومن جدید راحت 

  تطوف متنقلة بین القسطنطینیة وكالیستراتا ، وزارت كنیستھا الشھیرة المكرسة على اسماء الرسل القدیسین .

شدة نكران الذات ، فسلمت نفسھا لعنایة القدیر ، رقدت بالرب عن عمر قارب الثالثة وفي النھایة اتعبھا السفر و
والثالثین ، وھو عمر المسیح عند صلبھ ، اما رفاتھا الطاھرة فدفنت بعیدا عن انظار االحیاء ، اال ان رحلتھا في قلب 

  .ھذا العالم الصاخب لم تنتھ بعد 

 معید انتقالھا ، فان بحارا عاش في الشر واالثم ، دفن الى جوارھا ، فلوبحسب روایة غامضة شدیدة التأثیر ظھرت ب
یرق ھذا الترتیب القدیسة باراسكیفي ، فظھرت في حلم لناسك كان یجاھد في الجوار ، ویا لشدة اندھاش ھذا الناسك 

  عندما راحت القدیسة باراسكیفي تنادیھ وتقول :

ى فأنا كالشمس والنور ولن احتمل نجاسة الظلمة ! لذا خذوه واجعلوه " ارفعوا جثمان ھذا الرجل ، وابعدوه عن نظر
  في مكان اخر بعید عني ، فالشمس والضوء ال یحتمالن الظلمة والنتانة .

فاھتز الناسك وضھل ، لكنھ تردد في البدایة .... اال انھ سرعان ما اطاع وامتثل بعد ان قطع علیھ نومھ للمرة الثانیة 
  قدیسة ! والثالثة بحضور ال

وبحسب روایة اخرى ، فان ھذا القدیس قام بمؤازرة مجموعة من المسیحیین االتقیاء ، وتوجھوا الى ضریح القدیسة  
وغمرتھم الدھشة والذھول عندما حفروا التراب ، ففاض الطیب من ضریحھا سیما وان جثمانھا كان محفوظا كامال . 

ھا یشفى المرضى والمقعدین والمشلولین المرة تلو االخرى ، فامتأل ولسنوات عدیدة اعقبت تلك الحادثة ، كان جثمان
  المسیحیون مھابة ووقارا ، فقاموا واعادوا جثمانھا الى التراب وشیدوا كنیسة على اسم ھذه القدیسة المحبوبة .

اوربة حیث ما یزال سیرة القدیسة باراسكیفي الجدیدة ماتزال تلھم االجیال من المسیحیین في كل انحاء العالم سیما في 
الكثیرین من المسیحین یذكرونھا في صلواتھم ویكرمونھا بتكریس كنائس على اسمھا ، اما رحلتھا الخارقة في ھذا 
العالم ، فیمكن ان تكون بمثابة مثال حي عما ھو معنى اتباع االنجیل حرفیا ، بقبول رسالة االنجیلي متى ، والتجرد 

  لك بغیة حمل صلیب ابن االنسان یسوع المسیح .من كل المقتنیات الدنیویة ، وض
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وبالنعمة التي منحت لھا من هللا ، ھزمت القدیسة باراسكیفي ضعفھا االنساني وبرھنت ان الروح یمكنھ ان یغلب 
  الجسد كي ینشد على الدوام المدائح البن هللا 

  ابولیتیكیون باللحن الرابع :

شبابك فتسلحت بعالمة الصلیب ،  ح عروسك ، فحملت نیره اللین في" لقد آثرت سیرة توحدیة ھادئة وتبعت المسی
وقاومت االعداء الروحیین بالصیام والعبرات والجھادات ، ایتھا المجیدة باراسكیفي ، فأنت تمثلین لدى المسیح مع 

  العذارى الحكیمات ، فتوسلي من اجلنا نحن الذین نكرمك ".

  القنداق باللحن السادس  

سة باراسكیفي التي تتشفع بالمتألمین ، فقد ازدرت االمجاد االرضیة ونالت عدم الفساد ، فمنحھا هللا " لنمدحن القدی
                         موھبة صنع العجائب ".

  

  سلوانوس الشھید البار من غزة
یدیا وراء مظھره اللطیف كان انسانا ودیعا ومتواضعا ولكن عندما نّكلوا بھ بسبب ایمانھ ، وجدوا انھ كان یخفي قلبا حد

وكي یفھم المرء ما احتملھ القدیس سلوانوس والشھداء القدیسون االخرون في فلسطین حبا بالمعتقدات المسیحیة ، البد 
ان یتأمل في االالم التي یحتملھا عبد في منجم للنحاس في باطن االرض ، ألنھ ھھنا ، في المناجم الشدیدة الظالم ، في 

، عمد الوثنیون الى اجھاد القدیس سلوانوس حتى الموت ، ومن ثم قطعوا رأسھ ، لقد حطموا جسده ، فینو الفلسطینیة 
  نعم ، اال انھم لم ولن یقدروا ان ینالوا من نفسھ التي كانت تحثھ على الكرازة بانجیل یسوع المسیح !

ا االمبراطور قسطنطین الحقا " كان اسقفا قدیسا قاد قطیعھ في مدینة غزة الساحلیة ، وفي ضواحیھا ( وقد دعاھ
كونستانسیا ") . في مطلع القرن الرابع للمیالد كان القدیس الشھید سلوانوس واحدا من المع تالمیذ تلك المجموعة التي 
عرفت باسم " شھداء فلسطین الخمسون ". كثیرون من ھؤالء الشھداء الخمسون فقئت عیونھم ، وارغموا على العمل 

  رقدوا في النھایة . في المناجم الى ان

ولد وترعرع في غزة ، وفي مطلع شبابھ انخرط في الجندیة ، وبعد ضلك عاش حیاة مثالیة في االستقامة والتقوى ، 
  ومجازاة لھ على استقامة شخصھ ، رقي الى درجة كاھن على كنیسة غزة المسیحیة الحقا . 

یعني انھ سیبقى صامتا في وجھ الخطأ واالعوجاج ، وعندما كان القدیس سلوانوس انسانا ھادئا وودیعا، اال ان ھذا ال 
ھب وراح یوبخ سكان البلدة على انعدام التقوى عندھم ، وكما رأى الوثنیة بین غیر المؤمنین بجوار قیصیریة ، 

  ھومتوقع ، فان غیر المؤمنین لم یستجیبوا بلطف لالنتقادات التي وجھھا ھذا االسقف الشیخ .
موا وضربوا سلوانوس بدون ھوادة ، ثم امروه ان ینضم الى الفلسطینیین البؤساء الذین حكم علیھم احتدم غضبھم ، فقا

  باالعمال الشاقة في ظلمة مناجم النحاس .

لكن ھذا الشھید العظیم ضعف في النھایة بسبب التعب والشیخوخة ، وبسبب مشقة العمل في المناجم ، ومع ضلك لم 
وتذكیرھم بالمكافأة العظیمة التي تنتظرھم في الحیاة االتیة ، ان لم یكن في ھذه الحیاة   یكف عن تشجیع اخوتھ المؤمنین

  كان بشوشا حتى امام االعداء ، ولم ییأس ، ألنھ لم یفقد رجاءه بالخالص الموعود بربنا یسوع المسیح لكل واحد منا
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في منطقة غزة، رقد الشھید البار سلوانوس وكواحد من اوائل الكھنة االرثوضكسیین الذین ظھروا في االرض المقدسة 
بحسب شھادات اغلب مؤرخي الحقبة ، ومع ضلك فقد افلح في ھدایة كثیرین من  311ضحیة لعنف طاغیة قرابة سنة 

  الوثنیین في سیرة لیس ما یوازیھا شجاعة وایمانا .

ین مسیحیین وشھداء ألكثر من الف ان سیرة جھاد القدیس سلوانوس في وجھ عدو توخى ان یدمر ایمانھ ، الھمت قدیس
سنة ، سیرتھ القاسیة والجمیلة تذكرنا ان هللا سوف یرسل لنا القوة التي نحتاجھا كي نحتمل كل المشقات التي تصادفنا 

  ن أجل اسمھ القدوس .م

  

  تشرین االول 16
  الشھید لونجینوس قائد المئة الذي كان واقفاً عند صلیب الرب

  
لصلیب یراقب ویتأمل مفعما بالدھشة والذھول ، وبغتة ، ولد كان یقف راسخا عند ا

في اعماقھ شيء ، شرارة ایمان ، بدایة لیس مثلھا ، فتبدلت سیرتھ الى االبد ، 
  ویصف االنجیلي متى االلھي لحظة اھتدائھ الى المسیحیة بقوة فائقة .

كان ، خافوا  " واما قائد المئة والذین معھ یحرسون یسوع ، فلما رأوا الزلزلة وما
  ) . 54:  27جدا وقالوا حقا كان ھذا ابن هللا "     ( متى 

اسم قائد المئة " لونجینوس " الذي كان تحت امرتھ مئة جندي ، وكان في مھمة 
عند صلیب ربنا یسوع المسیح على الجلجلة ، بحسب بعض التقالید المسیحیة ، فان 

حربة كي یتیقن من موتھ ، فخرج لونجینوس ھو قائد المئة الذي طعن جنب السید ب
  للحال دم وماء فشفى مرض عیني لونجینوس اللتین كانت تزعجانھ كثیرا .

وبعد حادثة الجلجلة ، لعب القدیس لونجینوس دورا عظیما في المساعدة على 
یذیعوا تأسیس وتثبیت صحة قیامة المسیح .... بعد ان اوصى شیوخ الیھود بموت الفادي القدوس ، رشوا الجند كي 

  تقریرا كاضبا مفاده ان تالمیذ المخلص سرقوا جسده تحت جنح الظالم ، وھربوا .

اال ان القدیس لونجینوس احبط خطتھم ، فأبى ان یرتشي ، واصر ان یطلع العالم على حقیقة قیامة المسیح في مجد . 
عمد الیھود الى حیلتھم المعھودة : ، وفي مالھم ،  موبعد ان علموا ان الجندي الروماني ابى ان یشارك في مؤامرتھ

 وھي ان یخنقوا روایة قائد المئة ببرودة ، اال ان الجندي كان شجاعا ونزیھا ، فما ان سمع بأمر المؤامرة التي كانت
تحاك ضده ، حتى خلع بزتھ العسكریة وطلب المعمودیة مع بعض الجند التابعین لھ وانطلقوا جمیعا الى كبادوكیا حیث 

  ت كثیرة في الصالة والتعبد والصیام .امضوا ساعا

واھتدوا الى االنجیل ونالوا المعمودیة ، ،  فاستجاب كثیرون من الوثنیین في تلك االسقاع ، الى تقوى من كان قائد مئة
عاش القدیس لونجینوس متنقال بینھم ردحا من الزمن ، وفي النھایة عاد الى بالده لیعیش في ارض ابیھ ، اال ان الیھود 

الشرار لم ینسوه ، ونفاقھم حرض بیالطس البنطي الوالي الروماني على الیھودیة في عھد االمبراطور تیبیریوس ا
  قیصر ، ان یصدر امرا الى جنده : جدوا قائد المئة ھذا ، واقطعوا رأسھ على الفور .

كأصدقاء   مریق وحیّا الخصوومن جدید ، فلونجینوس الواسع الحیلة ، كان یتوقع مؤامرة تقضي علیھ ، فخرج الى الط
ودون ان یدعھم یعلموا من ھو ، دعاھم الى بیتھ ، ثم اولم لھم بسخاء ، وعندما قاموا الى النوم ، اعدّ نفسھ لحكم الموت 
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بالصالة طوال اللیل ، بعد ھذا غطى نفسھ بوشاح الدفن االبیض ، ولما انبلجت انوار الفجر ، دعا الرفاق الیھ وطلب 
  وه في اعلى تلة مجاورة .منھم ان یدفن

وأتت الساعة ، فقام قائد المئة ودنا بھدوء من الجند النیام ، لیعلن عن ھویتھ الحقیقیة قائال :" انا لونجینوس ، انا ھو 
  من تطلبون ".

فذھل الجند الرومانیون من شرف ھذا المضیف وھلعوا ، كیف لھم ان یقطعوا رأس من ھو بھذه االخالق  ؟ ورغم 
م على اجراء الحكم ، فان لونجینوس العظیم القلب اصر انھ ینبغي ان ینفذوا االوامر التي جاؤوا من اجلھا ، اعتراضھ

كي یضعوا حدا لحیاتھ ، وفي النھایة فان القدیس لونجینوس والجندیین اللذین كانا معھ عند الصلیب نقلوا الى اورشلیم 
  المسیح . وقطعت رؤوسھم ، اما قائد المئة فتحدد شھیدا لیسوع

تنھد الجند بحزن امام ھذه المأساة التي طلب الیھم ان ینفذوھا ، فقاموا وحملوا رأس لونجینوس الى بیالطس البنطي ، 
  الذي قام للحال وارسلھا الى الیھود ، فقاموا بدورھم وطرحوھا بین اكوام القمامة خارج اورشلیم .

  تقال عنھ فقد بدأت للتو .  مات القدیس لونجینوس ، اال ان الروایات التي كانت

اما قوة ھذه الروایات فیمكن الوقوف علیھا في روایة اخرى تناھت الینا عبر العصور ، بحسب ھذه الروایة فان امرأة 
عمیاء قصدت اورشلیم كي تصلي إلى هللا في ھیاكلھا ، فرأت حلما غریبا ظھر لھا فیھ القدیس لونجینوس واخبرھا ان 

حیث الھامة بین اكوام  ا ان تدفنھ ، فأطاعت المرأة العمیاء للحال ووجدت دلیال قادھا الىتجد رأسھ ، وطلب منھ
  القمامة ، فحملتھا ونقلتھا الى مسقط رأسھ كبادوكیا لتواریھا الثرى .

ان قصة الجندي الروماني الذي رأى المسیح یموت ، فاستشھد ھو نفسھ ، ما تزال تحیا كروایة عظیمة في التاریخ 
ل الذي لقدیسي االرض المقدسة ، ان سیرة ھذا المسیحي الوقور تذكرنا ان هللا االب ال یتردد في ان یمنح نعمتھ الطوی

  بمن فیھم اولئك الذین تورطوا مباشرة في قتل ابنھ الحبیب . –الخالصیة لكل من یطلبھا باخالص 

ما مركزیا في االیمان المسیحي ، والشكر یعزى أما فكرة ھذه النعمة الشافیة المتاحة مجانا للجمیع ، فقد اصبحت تعلی
  لالخالص الشجاع الذي عرفھ الجندي الشجاع الذي مات من اجل الرب یسوع المسیح .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع :

" شھیدك یا رب بجھاده نال منك االكلیل غیر البالي یا الھنا ، ألنھ احرز قوتك فحطم المغتصبین ، وسحق بأس 
  تي ال قوة لھا ، فبتوسالتھ ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".الشیاطین ال

  قنداق باللحن الرابع :

" الیوم البیعة المقدسة تسر بابتھاج ، بتذكار المجاھد لونجینوس الدائم الذكر ، وتعلّي الصراخ ھاتفة : انت عزي 
  وثباتي ایھا المسیح ".
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  تشرین االول 17
  القدیس والنبي ھوشع :

  
النبي ھوشع قبل میالد الرب بثمان مئة سنة ، وتنبأ من اجل عاش 

شعب اسرائیل في حقبة مظلمة ومرعبة من التاریخ احتمل 
صعوبات رھیبة ، سیما في حیاتھ الشخصیة ، بعد ان غادرتھ 

 زوجتھ المحبوبة غومر لبعض الوقت لتعیش في العالم كغانیة .

والمطیع هلل ،  ومع ضلك ، فالقدیس النبي ھوشع الخادم الشجاع
عن  باحداث المستقبل ، لم یتخل ؤالمزود بقدرة فائقة على التنب

رجائھ بالرب ، ولم یكف یوما عن محبتھ لزوجتھ الخاطئة . وفي 
اشكال شتى ، فان قصة ھوشع الشخصیة المجروح والحزین بسبب 
خیانة زوجتھ لھ ، تعكس قصة شعب االسرائیلیین المجاھدین الذین 

  لھ ابائھم .الء من اجل خیانة مماثلة سیدفعون بسخا

ورغم خیبتھ المرة ، فقد انھى النبي ھوشع حیاتھ انسانا فرحا تنبأ عن مجيء المخلص الذي سینقذ شعبا ساقطا في یوم 
  من االیام بذبیحة موتھ ، وقیامتھ المجیدة .

س التي في یوم من االیام ستشفي على ھذا النحو فان حیاة ھوشع الصعبة والصاخبة ، تعكس مواعید االنجیل المقد 
  قلوب الناس ، بتقدیم الوعد بالخالص للجمیع ، بشفاعة ابن هللا ومحبتھ .

  ق م بحسب اغلب مؤرخي الحقبة التي قبل مجيء المسیح .  810ولد ھوشع سنة 

یزال صبیا ھو ابن بیري من سبط اساشار . ترعرع  وتعلم في قریتھ بالرموث . وكان ما "هللا یعین "اسمھ یعني 
صغیرا عندما اختاره الرب لسیرة نبویة تنطوي على قدر كبیر من الشجاعة والخطر . لم یسنح ھوشح لشبابھ ان 

. وقد تكلم بشجاعة عن النتائج التي ستترتب على عبادة االصنام ، وعدم محبة هللا الحقیقي الذي كان  بواجباتھیتدخل 
  ل القدیم . ھو یشھد لھ في المملكة الشمالیة من اسرائی

وكما اشار كثیرون من دارسي الكتاب المقدس على مر العصور ، فان المستقبل الذي تنبأ عنھ ھوشع اخذت كان قادتما 
ونبؤات ھوشع تصف العذابات بحیث انھ كان یھز كل السامعین . كان ھذا المستقبل ملیئا بالموت ، بالعبودیة واالالم 

  ة الذین رفضوا عبادة هللا القدیر .ألخطالمرعبة التي كانت تنتظر الوثنیین ا

اما النبرة القاتمة التي تتمتع بھا ھذه النبؤات ، فیمكن مالحظتھا بوضوح ، في االصحاح الرابع من العھد القدیم ، حیث 
یعلن النبي وبشيء من الغضب :" اسمعوا قول الرب یا بني اسرائیل . ان للرب محاكمة مع سكان االرض ، النھ ال 

وال احسان وال معرفة هللا في االرض . لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق . دماء تلحق دماء . لذلك تنوح االرض  ةامان
  ) . 3 – 1:  4فیھا مع حیوان البریة وطیور السماء واسماك البحر ایضا تنتزع ".( ھوشع ویذبل كل من یسكن 

قد جاءت لتنذر االسرائیلیین في المملكة تقع نبؤات ھوشع في اربعة عشر اصحاحا من السفر الذي یحمل اسمھ ، و
الشمالیة انھ بسبب ھجرھم هلل ، وصلواتھم الى العجول المذّھبة واالصنام ، سوف ینھزمون سریعا امام االشوریین 

  المحاربین ، وسوف یرزحون تحت عبودیة خانقة .
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على السامرة المجاورة ( حیث عاش وكما بیّن التاریخ الحقا ، فان نبؤات ھوشع عن دمار وشیك یأتي على اسرائیل و
، وھذه النبؤات المظلمة ، لم تكن لتسعد ھوشع ، ألن النبي الكئیب كان  ةیعبدون االصنام ) ، اتت كلھا دقیقاسرائیلیون 

  خانتھ زوجتھ غومر ابنة دبالییم .یعي جیدا نتائج عدم الوفاء ، سیما بعد ان 

ق م ) في العھد القدیم ، وقد امره الرب ان یقترن بغانیة وضلك  810 – 720ھوشع معاصر لمیخا وعاموص واشعیا ( 
، كي یظھر لھ ما یحصل ، عندما یخون الناس الثقة المقدسة ، ومن جدید ، فالنبي الوفي ، قارن بین جحود اسرائیل

لم یتخذ نبرة والسلوك الزاني الذي یمارسھ الذین یخونون النذور المقدسة التي في الزواج ، ومع ضلك فھوشع الحزین 
ثأریة في تنبؤاتھ ، وكتاباتھ تظھر انھ استمر على محبة عباد االصنام في بلدتھ ، حتى عندما طلب منھ ان یفضح 

  سلوكھم غیر الوفي .

والشكر هلل ان نظرات ھذا النبي الشجاع ، إلى المستقبل ، لم تركز حصرا على الموت ، الدمار ، واالستعباد . فھوشع 
في یوم من االیام الى العالم . وقد وصف نھایة ضبائح الدم التي سادت في لبشرى السارة التي ستدخل تكلم مرارا عن ا

العھد القدیم ، وتنبأ انھا في یوم من األیام سوف تستبدل بذبیحة الفادي القدوس الذي اخلى ضاتھ طوعا كي یعتقنا من 
  االلھ المحب والرحوم . عاما وھو یرفل بالسالم والشوق إلى 90الظلمة . مات ھوشع عن 

وفي النھایة ، فان ھوشع المنادي بالحق ، سوف یذكر كثیرا لكونھ نبي الرجاء . ولكونھ جاء بالبشرى السارة الى العالم  
أي بانتظار یسوع المسیح االخیر ، عبر العالم القدیم في فلسطین .. وكما ان المسیح سیأتي الى االرض كي یفتدي 

اقطة بسبب الخطیئة ، ھكذا فان ھوشع المحب ، سوف یكتب عن جھوده من اجل استرجاع الناس من حالتھم الس
  زوجتھ الساقطة ، وافتدائھا بالمال ، كي یعود بھا الى البیت بأمان .

وبحسب كثیرین من المؤرخین ودارسي تلك الحقبة ، فان النبي ھوشع ھو أول من استخدم صورة الزواج لیصف 
ل ، وھذا الموضوع سیعاد استخدامھ الحقا في االدب الكتابي ، ونحن مدیونون لھذا التراث العھد بین هللا واسرائی

لنا سیرتھ ان هللا دائما حاضر كي یقدم  ذي تُظھراالدبي الغني ، جزئیا ، لھذا النبي الودیع ، المحب ، والمجاھد ، ال
  الرحمة لجمیع الذین یتطلعون الى التوبة .

  يابولیتیكیون باللحن الثان

  " اننا معیدون لتذكار نبیك ھوشع ، وبھ نبتھل الیك یا هللا ، فخلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع 

ایھا المسار االستنارة االلھیة . لقد استأھلت موھبة النبؤة العظیمة ، فأنبأت عن مواعید النعمة ایھا النبي ، فیا ھوشع 
  ن الصارخین الیك : افرح یا اناء النعمة االلھیة .الذي یقیم االن في مجد هللا ، انقذنا من كل شر نح
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  تشرین االول 18
  الرسول االنجیلي لوقا

  
ھو احد اعظم المفكرین في تاریخ المسیحیة ،كان طبیبا وفیلسوفا عظیما 
ومقتدرا  وفنانا بارعا ماھرا ، وبرسمھ الیقونات والدة االلھ والرسولین 

  عظیمة جدا في الفن الدیني . بطرس وبولس ، سوف تصبح اعمالھ

اال ان جمیع ھذه المواھب تبدو باھتة بالنظر الى اعظم انجازاتھ ، اعني بذلك 
  تدوینھ لالنجیل الذي یلي انجیلي متى ومرقص ، ویحمل اسمھ : لوقا .

المسیح السبعین ، وقدّر لھ ان  كان القدیس االنجیلي لوقا واحدا من رسل
السنوات التي اعقبت صلب وقیامة الفادي یلعب دورا بالغ االھمیة في 

القدوس . ولد وثنیا في انطاكیة السوریة ، وسرعان ما برع في فنون الطب 
الیوناني ، وفي الفلسفة ایضا . وعندما بلغھ امر العجائب التي كانت تُجرى 
في فلسطین بعد مجيء المخلص القدوس ، سافر الى اورشلیم ، وھناك 

  سة المقدسة التي كانت تسمع في كل مكان .اھتدى الى تعالیم الكنی

ألن ایمانھ باالنجیل فاض من اتصالھ المباشر لم یكن اھتداؤه عقلیا فقط . 
بالرب ، فھو امضى الوقت یراقب الرب وھو یكرز ویشفي المرضى ویخرج الشیاطین في كل ارض فلسطین . بعد 

ریق عمواص مع كالوبا الى جانب ربھ ومخلصھ القیامة منح القدیس لوقا ھبة خاصة سمحت لھ ان یسیر على ط
الناھض من بین االموات .ولیس بعد ھذه الحادثة بكثیر ، وجد القدیس لوقا نفسھ مرسال الى انطاكیة حیث راح یعمل 
الى جانب القدیس بولس على تأسیس كنیسة جدیدة . لم یكن الرجالن لینفصال ، بل كانت صداقتھما العمیقة مبعثا على 

  بین الرسل في السنوات االولى التي اعقبت موت یسوع المسیح على صلیب الخالص .الرجاء 

وبعد استشھاد بولس ، راح لوقا یكرز بین البلدان ال یكل وال یمل ، وكان یھدي الكثیرین في دلماتیا ،مكدونیا ، اخائیا ، 
یقوم بھ ،فھو راح یرسم االیقونات الثالث لیبیا ، مصر ، وسواھا .... اال ان الكرازة لم تكن االمر الوحید الذي كان 

  العظیمة لمریم والدة االلھ ، وللقدیسین بطرس وبولس بطریقة فریدة أكسبتھ لقب " اب االیقنة المسیحیة ".

وتالحظ قوة ایقونات القدیس لوقا من خالل والدة االلھ نفسھا التي بعد ان نظرت الى واحدة منھا قالت الصالة التالیة : 
  عمة من ولد مني ورحمتھ ، مع ھذه االیقونات "." لتكن ن

كان لوقا مفكرا وكاتبا ، اال ان ھذه المھارات العظیمة لم تمنعھ من المصیر عینھ الذي حّل بالكثیرین من المسیحیین 
یة االوائل :أعني بذلك االستشھاد ، في وضع لوقا ، فان نھایتھ اتت عندما علّق من عنقھ تحت زیتونة في مدینة بیثین

سنة ، ولما علم االمبراطور قسطنطیوس بالقیمة العظیمة التي لرفاتھ على  84التي من اعمال طیبة وكان لھ من العمر 
  شفاء االمراض وصنع العجائب ، قام بنقلھا من ھناك ، وحفظھا في القسطنطینیة .

العظیم استخدم كل موھبتھ  ) ، ھذا الرسول 14:  4یصفھ القدیس بولس بـ " لوقا الطبیب المحبوب " ( كولوسي 
تقریبا على ما یقول  60من اعظم الوثائق في تاریخ المسیحیة :انجیل لوقا ، صاغھ بالیونانیة سنة للكتابة ، فدّون واحدة 

اغلب الدارسین . كان العمل عظیما ، اال ان لوقا لم یتوقف عن الكتابة حتى وضع عمال عظیما  اخر في العھد الجدید 
ھي " خالص الجمیع " كالھدف المطلق لموت رسل ، واحدة من اعظم ھبات ھذا االنجیلي ، في انجیلھ ،ھو : اعمال ال

لوقا الفضل في ربط مفھوم البشرى السارة في المسیحیة ، والتحدید بصفاء  یسوع المسیح وقیامتھ ، ھذا ویعزى للقدیس
ار ومبھج ، وھو یعني العمل الذي یحقق فیھ االبن بللوري مفھوم ان العمل الذي قام بھ ابن هللا ھو في االساس عمل س

  مشیئة ابیھ المحبوب .
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اعمال الرسل الذي صاغھ القدیس لوقا بعد مرور سنتین على تدوین االنجیل ، فھو ایضا جزء مھم في العھد سفر أما 
یة العظیمة عن مجمع الجدید ، فھو یحدد االعمال التي قام بھا الرسل توا بعد قیامة الرب. وھذا السفر یورد الروا

  وھو لقاء مھم فیھ اقّرت الحدود بین المسیحیة والیھودیة . 51الرسل في اورشلیم سنة 

ورغم ثقافة القدیس لوقا الواسعة ، اال ان سیرة ھذا الشھید الموھوب والمحب ، جمیلة جمال كتاباتھ التي وضعھا . 
ره المطلق كواحد بین االف الشھداء الذین تخلوا عن كل ومعرفتھ العمیقة بمواضیع عدیدة شتى ، فقد قبل بتواضع دو

شيء كانوا یمتلكونھ ، كي ینشروا انجیل الخالص بموت وقیامة یسوع المسیح . وفي ھذا ، علمنا القدیس لوقا المعنى 
س . الذي حملتھ لنا نصائح المخلص المحبب ألتباعھ : ان تخلص ، یعني ان تحمل صلیبك وتتبع الفادي القدو الحقیقي

وفي ھذا السیاق یكتب القدیس لوقا في مقطع شھیر فیقول : " وكانت جموع كثیرة تسیر معھ ، فالتفت وقال لھم : ان 
كان احد یأتي الي وال یبغض اباه وامھ وامرأتھ واوالده واخوتھ واخواتھ حتى نفسھ ایضا فال یقدر ان یكون لي تلمیذا . 

ان یكون لي تلمیذا . ومن منكم وھو یرید ان یبني برجا ال یجلس اوال  ومن ال یحمل صلیبھ ویأتي ورائي فال یقدر
ویحسب النفقة ھل عنده ما یلزم لكمالھ لئال یضع االساس وال یقدر ان یكّمل ، فیبتديء جمیع الناظرین یھزأون بھ 

رب ، ال یجلس اوال قائلین ھذا االنسان ابتدأ یبني ولم یقدر ان یكمل . واي ملك ان ضھب الى مقاتلة ملك اخر في ح
 ویتشاور ھل یستطیع ان یالقي بعشرة االف الذي یأتي علیھ بعشرین الفا . واال فما دام ضلك بعیدا ، یرسل سفراء

 – 25:  14ویسال ما ھو للصلح . فكذلك كل واحد منكم ال یترك جمیع اموالھ ، ال یقدر ان یكون لي تلمیذا " ( لوقا 
33 . (  

  الث ابولیتیكیون باللحن الث

  " ایھا الرسول القدیس االنجیلي لوقا تشفع الى االلھ الرحیم . ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع 

  "تام الداجي ، اض كتبت انجیل المسیح االلھي ق" لما صرت تلمیذا لكلمة هللا ، انرت مع بولس االرض كلھا ، وطردت ال

  
  تشرین االول 19

  یوئیل القدیس والنبي
  

اعظم نبؤاتھ ھي تلك التي تكلمت عن العنصرة . اال ان النبي یوئیل انذر 
  الشعب انھ سوف یتألم كثیرا بسبب ابتعاده عن هللا .

ثانیا ، وفي سلسلة االنبیاء الصغار االثني عشر ، فان القدیس والنبي 
  یوئیل الذي من فلسطین ، ھو ابن فنوئیل ، وعضو في سبط رؤبین .

وروبان . مالمسیح بثمان مئة سنة ، وترعرع في قریة میثو ولد قبل
حاول ھذا النبي الرائي ان ینبھ ابناء وطنھ بازاء الدمار الرھیب الذي 
سیعرف الحقا باسم " السبي البابلي " . اما رسالتھ فھي : ألن امة 
اسرائیل اخطأت في عیني هللا ، فشعبھا سوف یحتمل ھول العبودیة ، 

  عظیم الذي سیشنھ الجراد .وھلع الوباء ال
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هللا محبة ) فقال : " بین الرواق  وفي لحظة یائسة تتوخى تفادي الكارثة البابلیة ، ناشد یوئیل شعبھ ( واسمھ یعني
والمذبح یبكي الكھنة خدام الرب ویقولون : اشفق یارب على شعبك وال تجعل میراثك عارا حتى تتسلط علیھم االمم 

  ). 17:  2این الھھم ؟" ( یوئیل فلماضا یقال في الشعوب 

واسوة بأغلب االنبیاء ، فإن ھذا النبي الشجاع تجاھلھ اغلب الذین جاھد وسعى كي یحمیھم من الھلع الذي ینجم عن 
حیاة ال مكان هلل فیھا . اما دعوتھ الى التوبة والمصالحة مع هللا القدیر ، فقد استمرت دون ان یلتفت الیھا احد . وفي 

وجم االسرائیلیون بقسوة من البابلیین المحاربین ، وحُمل عشراُت االالف منھم كي یعیشوا في االسر النھایة ھ
  ق م ) . 537 – 597والعبودیة ألكثر من ستین عاما ( 

ونبؤة یوئیل الدقیقة عن المأساة البابلیة كانت تكفي كي تبعث القشعریرة في كل انسان ، فقد بیّن النبي بوضوح كبیر ، 
 الذي سیفتقد االسرائیلیین بسبب اخفاقھم في عبادة االلھ الحقیقي . وفي سلسلة من النصوص الشھیرة ، یصف الھلع

النبي العظیم الدمار الوشیك في ھیئة سحابة من الجراد الجائع : ألن امة صعدت على ارضي وھي مقتدرة وال عدد لھا 
قشرتھ ونبذتھ فابیّضت اغصانھ . نوحي ابا وتیني حطاما واسنانھا اسنان االسود ولھا انیاب اللیوث فجعلت كرمي خر

كعذراء متحزمة بالمسح على بعل صباھا . قد انقطعت التقدمة والسكیب عن بیت الرب وانتحب الكھنة خدام الرب 
خربت الصحراء وانتحبت االرض ألن البر اضمحل والسالف جفت والزیت ضبل . خزي الحراثون وولول الكرامون 

والشعیر ألن حصاد الحقل قد تلف . الكرم قد جف والتین قد ضبل والرمان والنخیل والتفاح وجمیع اشجار على الحنطة 
  ) . 12 – 6:  1الصحراء ضوت فذوى السرور عن بني البشر ". ( یوئیل 

عید اال ان نبؤات یوئیل لم تنحصر بالموت والدمار فحسب ، فقد تنبأ عن المجيء البھیج لروح الرب على الرسل في 
  ). 28:  2العنصرة ( یوئیل 

وباطالعھ العالم كلھ على قوة الروح القدس ، فانھ ( أي یوئیل ) انما یعلن والدة المسیحیة التي كانت ماتزال بعیدة . 
  انھا رسالة ھامة عن العالم الذي سیأتي ، وعن المخلص القدوس الذي سیشفي العالم.

الثاني من سفر یوئیل العظیم كان بمثابة منارة من الرجاء ، مذكرا ایانا  ألجیال من قراء الكتاب المقدس ، فان الفصل
  .) 32 – 28:  2من جدید بمواعید هللا الذي سیعتق كل البشریة الى النور المغبوط ونعمة الخالص ( یوئیل 

 –تھ كنبي ق م . اما عن سیر 730مات یوئیل ، فدفن في مسقط رأسھ فلسطین ، في قریتھ میتوموروبان حوالي سنة 
فقد سبق لھ ان تنبأ عن دمار اورشلیم في ظل االسرائیلیین ، وایضا عن الوالدة االخیرة للمسیحیة . وھذه الروایة من 
  شأنھا أن تزّودنا بمثل حي عن الطریقة التي یختارھا هللا عادة للتواصل مع االفراد الذین یختارھم لنقل كلمتھ الطاھرة .

  اللحن الرابع .ابولیتیكیون للنبي یوئیل ب

" شھیدك یا رب بجھاده ، نال منك االكلیل غیر البالي یا الھنا ، ألنھ احرز قوتك فحطم المغتصبین ، وسحق بأس 
  التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھ ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ". الشیاطین
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  تشرین االول 21
  ألبینا البار ایالریون الكبیر

  
ریة ، وواجھ رؤى مرعبة مع تضلیل كانت كلھا من اعمال جاھد وحیدا في الب

الشیاطین العدیمة الشفقة التي كانت تعمل على دك روحانیتھ . في بعض 
االحیان كان یسمع اطفاال یصرخون على نحو ھیستیري ، وكان ایضا یسمع 

  قلب امرأة یتفطر حزنا والما ، او زئیر االسود التي تنوي ان تلتھمھ .

ع وخاف ، اال انھ رغم ضلك ، ابى ان ینصاع لھذه القوى المظلمة  اجل ، لقد فز
ولم یتخل یوما عن قضیتھ وھي ان یصبح راھبا وناسكا یكرس حیاتھ كلھا 
لمجد هللا العظیم . وفي النھایة اصبح ھذا الراھب المحبوب " البار ایالریون 

في العظیم " بطال روحیا في البریة یسطع تواضعھ وایمانھ كنجم مضيء 
  سماء الكنیسة .

واض نتذكر سیرة القدیس ایالریون العجیبة في الجھاد حبا بیسوع المسیح ، 
علینا ان ننتبھ بأن تفاصیل كثیرة من سیرتھ اتتنا عبر القدیس جیروم الكاتب 

  .الموھوب الذي ولعھ باالعمال الشعریة كثیرا ما یطرح اسئلة حول الدقة التاریخیة في الروایات التي یقدمھا 

التفاصیل التاریخیة االساسیة عن سیرة البار ایالریون ، لیست موضع سؤال ، كما انھ لیس من شك انھ اصبح ناسكا 
عظیما وراھبا قدیسا فلسطینیا معادال للقدیس المصري انطونیوس الكبیر الذي سعى مرارا ان یحذو حذوه بینما كان 

  لصخراء .یطوف البریة الملتھبة بحثا عن بشر اكثر توغال في ا

م ألبوین وثنیین عاشا في طباثا بلدة تجاریة تقع جنوب غزة في فلسطین  290ولد القدیس ایالریون الكبیر حوالي سنة 
كان ایالریون نحیال ومریضا ، وقد ارسلھ والداه للدراسة بعیدا عن االسكندریة التي فیھا اھتدى بینما كان في الخامسة 

دیس انطونیوس الكبیر ناسك البریة العظیم الذي كانت شھرتھ قد طبقت االفاق في عشر من عمره بعد ان علم بخبر الق
  كل انحاء مصر .

كان القدیس ایالریون الكبیر ینوي أن یفوز بما عند ضلك المعلم الحكیم ( أنطونیوس الكبیر ) ، فقام وترك مقاعد 
 كا اكتشف ان الزوار كانوا یتوافدون على الناسالدراسة لینضم الى معلمھ في البریة . اال انھ ، وللسخریة ، سرعان م

ووحدانا جاعلین حیاة التوحد لراھب متجول ، شبھ مستحیلة ، ولما قرر ان یجد عزلتھ الكاملة ،  انطونیوس زرافات
  عاد القدیس ایالریون الى بیتھ وحاول ان یعیش التوحد المطلق الذي تاقت الیھ نفسھ .

، حتى علم بنبأ وفاة والدیھ في غیابھ . فقام ووزع كل ما یملك على المساكین ، وانكفأ  لكن ما ان قفل عائدا الى فلسطین
للتو عائدا الى البریة الواقعة على بعد امیال من ( مایوما ) . وھناك عاش سیرة بسیطة جدا ، وراح یحرث االرض 

، فراح لبعض الوقت یعتمد نظاماً ویحیك السالل على غرار النساك القدامى القدیسین . كان دقیقا في امر طعامھ 
تینة في الیوم ، قبل ان یقرر ان صحتھ كانت تعتل بسبب نظامھ ھذا ، االمر الذي دفعھ الى ادخال  15یقتصر على 

  بعض الخضراوات والخبز والزیت .

المرضى  كانت حیاتھ الجدیدة مالئمة لھ كثیراً ، ولم یمض وقت طویل حتى ضاع امر قداستھ العجیبة وموھبة شفاء
) ، فتھافت علیھ جماھیر المعجبین الذین رغبوا ان یحذوا حذوه .  یوموالعمیان ( حتى انھ اعاد طفال الى الحیاة ضات 

اال انھ وعلى نحو متزاید راح ینزعج من اعجاب الناس بھ ، اضف الى ضلك ، حزنھ على سماعھ بنبأ القدیس 
ملتھ من اجل جعل العالم وراءه قد باءت بالفشل . لقد توغل في . وسرعان ما ادر كان ح 356انطونیوس الكبیر سنة 
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البریة ، وھذا صحیح ، اال ان العالم جدّ في اثره ولحق بھ الى حیث ھو ، فصار حلمھ بأن یكون متوحدا متأمال ، امرا 
  عسیر التحقیق .

  لت جزائي على االرض ".وازداد احباطھ وخیبة املھ بشھرتھ ، فبكى صارخا بحزن وكربة :" الویل لي ، لقد ن

وفي النھایة قرر القیام بخطوة جذریة ، فرافقھ بضعة رھبان الى مصر الى حیث رتب القدیس انطونیوس ان یھرب 
من العالم ، فحط بھ الرحال في افرودیتوبولیس ( عطفیة ) ، وراح یجول في البریة المجاورة ، اال ان امالھ بالتوحد 

  یر الساعین الیھ من الروحیین ، كانوا یقتفونھ ویلحقون بھ .حل ، فجماھ خبت من جدید حیثما

وفي النھایة اصبح طلیقا متملمال ینتقل من مصر الى صقلیة فالیونان ، فلیبیا ودلماتیا ، واخیرا الى جزیرة قبرص ، 
خبار عنھ ظلت حیث تمكن ھناك ان یحیا ناسكا متوحدا كما كان یرید . وقلما تمكن احد من الوصول الیھ . بید ان اال

تتزاید . وفي احدى الروایات یقال ان زمرة من لصوص ھاجتمتھ لسلب ما كان عنده ، فراح یكلمھم بلطف ومحبة عن 
الحب العظیم والغفران الذي عند یسوع المسیح .واللصوص لم یكتفوا بعدم الحاق االضى بھ فحسب ، بل تابوا عن 

  شرورھم واعتمدوا في المكان عینھ . 

م في البریة في البقعة التي عایشھا حتى الثمانین من عمره ، وبعد سنوات حملت رفاتھ الى الدیر  372ب سنة رقد بالر
القدیم المشھور في مایوما في فلسطین ، على ید تلمیذه ایسیخیوس حیث اودعت باكرام واجالل ، وكما قال القدیس 

  ) : انقاض رفات ھذا القدیس تطلّب بعض الحیلة القدیمة .) في كتابھ ( حیاة القدیس ایالریون  390جیروم فیما بعد ( 

" عندما بلغ ایسیخیوس نبأ رقاد القدیس ایالریون ، قام وتوجھ الى قبرص . ولكي یھديء الشكوك عند السكان الذین 
دي كانوا یقومون بالحراسة ، تظاھر انھ سیعیش في البستان نفسھ . وفي غضون عشرة اشھر قام بمغامرة كادت ان تو

بحیاتھ ، فقد قام بسرقة جسد القدیس ، وحملھ الى مایوما ، وھناك قام الرھبان وسكان المدینة في موكب مھیب 
ووضعوه في دیر قدیم ، اما قنبازه وقلنسوتھ وجبتھ فلم یلحقھا أي اضى . وجسده كان كامال كما لو ان صاحبھ حي ، 

  مضمخا بالعطور .وكانت تفوح منھ روائح عطرة حتى لیظن المرء انھ كان 

للقدیس البار ایالریون الكبیر مكانة عظیمة في قلوب كثیرین من المسیحیین وضلك بسبب الجھادات الروحیة التي 
احتملھا ، واالنتصارات التي فاز بھا على اھوائھ الملتھبة ، وعلى الشیاطین التي الزمتھ ردحا طویال من الزمن . 

غیرتھ على الحیاة النسكیة ، واستمّرت الحیاة والحركة الرھبانیة تزدھر بعد وعمیق التزامھ و وجزئیا بسبب قیادتھ
  رقاده بكثیر في بقاع شتى من االرض المقدسة .

تزودنا سیرة البار ایالریون الكبیر بمثل ال ینتسى عن كیف ان هللا یطالب كل واحد منا ان یجاھد حبا بھ ، وكیف انھ 
  مجده ، سیما عندما نكون شجعانا في حمل ضلك الجھاد القوي .یكافئنا بمعرفة كلھا فرح وغبطة نحو 

  ابولیتیكیون : باللحن الثامن

" للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك امرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق اثمرت باتعابك الى مئة ضعف ، 
  المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".فصرت كوكبا للمسكونة متأللئا بالعجائب ، یا ابانا البار ایالریون ، فتشفع الى 

  قنداق باللحن الثالث

" اننا باجتماعنا الیوم نمدحك بالنشائد ، بما انك كوكب ال یغرب للشمس العقلیة ، ألنك اشرقت للذین في ظلمة الغباوة 
  مرقّیا الى العالء االلھي ، جمیع الصارخین : السالم علیك ایھا االب ایالریون قدوة النساك ".
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  شرین االولت23 
  الرسول یعقوب اخو الرب

  
عندما رقد كمدافع عن یسوع المسیح تحت ھراوة خشبیة ضخمة بعثرت دماغھ 
على احدى طرقات اورشلیم ، كان حقا یرقد عن ایمانھ بمواعید الرب بخالص 

  الجمیع .

كان یموت ایضا بسبب المحبة التي كان یكنّھا على االرض النسان یدعى یسوع 
.  

ر یوسف ( ومن زواج سبق خطوبة یوسف لوالدة االلھ المباركة ) . كان كابن للبا
قربى من المسیا الذي لم ینفك یوما عن االیمان بھ الرسول القدیس یعقوب ، على 

. كان الرباط بھ ارضیا وابدیا لكونھ انعقد بین شقیقین سارا معا على طرقات 
لرحمة التي ال تحد ، بین االلھ ضي ا فلسطین المفروشة بالحصى ..... وایضا

وواحد من اكثر الذین تبعوه عن غیرة ووفاء ، واعني بھ الرجل الذي یدعى 
  الرسول القدیس یعقوب اخا الرب ".

ابن یوسف ، من اجل الفادي القدوس ، بدأت بخصام محزن ، بحسب كثیرین من مؤرخي الحقبة  ان قصة حیاة وممات 
البار یوشك ان یغادر ھذا العالم ، فاستعد لتوزیع ممتلكاتھ على جمیع  . وحدثت المشاجرة عندما كان یوسف الصدیق

  ابنائھ . ویمكن ان نفھم ان االب الحنون اراد ان یخصص جزءا منھا لیسوع الشاب ابن خطیبتھ المباركة البتول مریم .

ضون فكرة ضم یسوع كذلك یمكننا ان نتصور مقدار االلم الذي احس بھ عندما اعلن اخوة یسوع االخرون انھم یعار
الى وصیة ابیھم . او بحسب ھذه النفوس غیر المحبة ، لم یكن ابن والدة االلھ شقیقا لھم ، وبالتالي فھو ال یستحق نصیبا 

  في میراث ابیھم .

اخر ابناء یوسف سینال  بدا الصراع عسیر الحل ، الى ان رفع یعقوب الذي كان یشعر بمحبة شقیقھ صوتھ واعلن ا ن
  خصھ من المیراث بعد موت ابیھ .نصف ما ی

كانت لحظة رھیبة بكل تأكید ، وكانت دلیالً یشیر الى العالقة القائمة على المحبة والثقة التي تحفظ الشقیقین حتى اخر 
لحظة من حیاتھما على االرض . ویشار الیھ بـ " اخو الرب " ، وضلك بسبب قراره العفوي باشراك یسوع في وصیة 

كان یعقوب الرسول القدیس واحدا من التالمیذ السبعین وقد امضى حیاتھ كلھا في خدمة االنجیل الذي  ابیھ . فیما بعد
  جاء یسوع المسیح كي ینقلھ للناس .

من البدایة یبدو ان یعقوب كان انسانا یخشى هللا ، وقد حظي بروحانیة عمیقة .وكشاب ، فقد اعلن انھ غیور وعضو 
ي فلسطین راحت تتعبد هلل باالصرار على العذریة واالمتناع عن اللحم والخمرة ، یلتزم بعمق في مجموعة دینیة ف

  مشفوعة باطالق شعر الرأس على الدوام .

كان القدیس یعقوب غیورا عنیدا ، اال انھ كان ایضا رفیقا حنونا ومحبا للرب . وفي مناسبات كثیرة كان ھذا یعني ان 
بقوة تعلیم اخیھ ، وبالمحبة التي صاحبت العجائب التي فیھا شفى د الحقا ،یرافق اخاه في اسفاره ، وقد انذھل الشھی

المرضى . فكیف للقدیس یعقوب ان یشھد لھذه االمور اال اضا كان ھو نفسھ قد اھتدى الى االنجیل الطاھر ، انجیل 
  یسوع المسیح ؟

  وھكذا كان ، فقد قرر ان یعیش ضروة االنجیل قدر المستطاع .
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ً بالخبز والماء . كان یعقوب اخو  ً عن الزیت واللحوم ، وقد عاش مكتفیا الرب متشددا على حیاتھ الیومیة ، وممتنعا
كذلك فقد امتنع عن الجنس ، وكان تكریسھ ملفتا لالنتباه ، فقد ظل بتوال الى نھایة حیاتھ . كان یقیم السھرانة كل مساء  

الى التالمیذ السبعین الذین ارسلوا للكرازة باالنجیل في كل ھ الرسل ما ضملي بال انقطاع .وكان الفرح یغمره عندصوی
  انحاء العالم القدیم .

 15كور  1ونظرا لعالقة الرسول یعقوب الحمیمة بالمخلص ، فقد انذھل البعض عندما علموا ( من بولس الرسول في 
ة ان ھذا الشھید الشجاع عیّن ) ان یسوع ظھر لھ على نحو خاص بعد قیامتھ المجیدة . ویبدو من الالئق بالكلی 7: 

سنة عاشھا في خدمة  30م اول اسقف على اورشلیم ، في منصب كنسي سیظل محتفظا بھ طیلة  34حوالي سنة 
  طاھرة ومتواضعة للكنیسة االولى .

م هللا وبین مساھماتھ الجزیلة الثمن ، ال شيء یعلو على تدوینھ الرسالة الجامعة التي فیھا یسمي نفسھ : " یعقوب " خاد
) . وھذه الرسالة تحوي شھادة بلیغة على القوة الخالصیة التي لالنجیل  1:  1والرب یسوع المسیح " ( یعقوب 

الطاھر ومجد هللا القدیر . قوة هللا المحب یمكن ان ترى في عبارة ال تنتسى حیث یصف الرسول یعقوب نفسھ على انھ 
  ) . 17:  1نور بدون ظل " .....( یعقوب 

فة الى الرسالة الجامعة ، فان ھذا الكاتب العظیم ، صاغ اول قداس الھي الصالة التي ستتیح للمسیحیین االوائل باالضا
ان یتواصلوا مع الھھم المحب . في ھذه الوثیقة الملھمة سكب القدیس یعقوب صفحة بعد صفحة ابتھاالت من القلب ، 

الذھبي الفم شعرا انھما ملزمان في النھایة ان یقصرا ھذا القداس الى حد ان ابوین الحقین ھما باسیلیوس الكبیر ویوحنا 
  الى حد مقبول ، مع االحتفاظ بالروح الملتھب فیھ .

وفي زمان امتأل بالشغف الروحي ، التھب القدیس یعقوب بالمسیح على نحو الفت جعل الوثنیین یقتربون منھ ، ولما 
  ریة .سمع كثیرون من الیھود والیونانیین كرازتھ النا

اھتدوا ، وسرعان ما طبقت شھرتھ االفاق في الشرق االدنى كبطل من أجل االنجیل الجدید . تأثر الیھود جدا بالقوة 
البشاریة التي كان یتمتع بھا الرسول یعقوب ، فأطلقوا علیھ اسم " یعقوب المشتھى " و" ركبتا الجمل " اشارة الى انھ 

  ارة ، تصلّب لحم ركبتیھ وصار اشبھ بالجلد القاسي .بعد االف الساعات من الركوع في صالة ح

كان الرسول یعقوب ظاھرة روحیة ، اعجوبة من اجل المسیح ، ونجاحھ كمبشر باالنجیل وشاف ألمراض الناس ، ھو 
  الذي سیؤول في النھایة الى موتھ بفعل الغضب والحسد الذي یكنّھ الكھنة المحسوبون على ایمان بدأ یضمحل سریعاً.

قصة استشھاده التي جرت في عھد االمبراطور الروماني نیرون ، فھي قصة خیانة باردة . لما رأى الكھنة في  اما
محفل اورشلیم ان القدیس یعقوب شدید التأثیر على الناس ، وقد شرع یجلب الجماھیر من المؤمنین حدیثا الى الھیكل 

  بالبشرى السارة . كل یوم ، أخذوا یتآمرون علیھ لقتلھ ألنھ كان یكرز للناس

رئیس  رینموانتھزوا الفرصة في عید الفصح عندما تجمع المؤمنون للصالة ، ولتقدیم الذبائح ، وكان في طلیعة المتآ
الكھنة حنانیا ، فأمر المتآمرین االنجیلي العظیم ان یصعد الى سطح الھیكل كي یخاطب المتعبدین اسفل ، بسھولة اكبر 

ز الفرصة للتشھیر بیسوع والطعن بھ ، وان یقول للناس بأن مزاعم یسوع ببنوتھ هلل ، ال وطلبوا منھ بالحاح ان ینتھ
  طائل تحتھا .

وراح المخادعون یبذلون قصارى الجھد القناع اخ الرب ان یخون یسوع من علو ، وكان في طلیعتھم رئیس الكھنة 
وھمسوا في اضنھ قائلین : " ایھا الرجل الكلي الخبیث. وبحسب التقاریر التاریخیة للحادثة ، دنا الیھود من یعقوب 

التكریم ، نستعطفك ان تخاطب الناس .... وان تحّضھم على اھمال یسوع المسیح ، ألنھم قد ضلوا وھم یقولون انھ ابن 
م هللا . قل لھم في الحق ان ال یتمسكوا بخطأھم . نحن نحترمك ونجلّك جدا ، والشعب یفعل مثلنا . ومستعدون على الدوا

ان نشھد انك ال تقول اال الحق ، وانك ال تحابي الوجوه . علّم الناس ان ال ینخدعوا بیسوع المسیح الذي سبقت 
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التضحیة بھ . ونناشدك ان تصعد الى قمة الھیكل حیث یستطیع كثیرون ان یشاھدوك ویسمعوك ، وانت تتكلم من ھناك 
  وا لسماعك .وكما ترى ، فكثیرون من االسرائیلیین واالمم قد تحلّق

اصغى اخو الرب مطوال ألفكارھم ، لكنھ بدل ان یرضخ ، انبرى بنبرة جھوریة عالیة یعلن امام المأل حقیقة ابن هللا ، 
وقیامتھ ومجده االبدي عن یمین االب . ثم قال بصوت عال بلغ مسامع الجمیع : لماضا تسالونني عن ابن هللا الذي تألم 

العلي وسوف یأتي االموات في الیوم الثالث ؟ انھ جالس االن في السموات عن یمین ودفن وقام من بین  طوعا وصلب 
  مجددا على سحب السماء لیدین االحیاء واالموات .

تأثر السامعون جدا ، وكثیرون منھم اھتدوا ، اما المتأمرون من الكھنة الذین یرافقھم الكتبة والفریسیون الحاقدون على 
. فاحتدوا غیظا من اعالنات الرسول یعقوب المظفرة ، وھجموا علیھ ودفعوه الى اسفل  یسوع ، فقد سمعوا ما یكفي

فتكسرت عظامھ واثخن بالجراح حتى أشرف على الموت . وبینما كان ینازع ، انھال علیھ احد المتآمرین بھراوة 
  ضخمة شّجت جمجمتھ فانسكب دماغھ على حجارة الطریق .

ز القدیس الرسول یعقوب بمجد اكلیل الشھادة . لقد قتل بھمجیة ، وقضى وھو یصلي في السادسة والستین من العمر فا
  من اجل قاتلیھ : " یارب ال تقم علیھم ھذه الخطیئة ، ألنھم ال یدرون ماضا یفعلون ".

عاش الرسول یعقوب أمینا للرب یسوع المسیح ، ومات كما عاش ضا سیرة مكرسة بالكلیة لمشیئة هللا القدوس . اما 
سیرتھ فتلھم اجیاال من المؤمنین الى التمسك باالرادة ، القوة ، والشجاعة ، كي ینطقوا باالنجیل ، وأیضا بالمخلص 

  المحب الذي اعلن ھذا االنجیل .

  ابولیتیكیون باللحن الرابع :

لاللھ فلك الدالة ،  بما انك تلمیذ للرب تقبلت االنجیل ایھا الصدیق ، وبما انك شھید ، فأنت غیر مردود ، وبما انك اخ
  وبما انك رئیس الكھنة ، فلك الشفاعة ، فابتھل الى المسیح االلھ ، ان یخلص نفوسنا .

  قنداق باللحن الرابع :

" ان وحید اآلب وكلمة هللا ، اض وافى الینا في اخر االزمان ، جعلك یا یعقوب العجیب راعیا اوال ألورشلیم ، ومعلما 
  حیة ، لذلك ایھا الرسول نكرمك جمیعنا ".ومدبرا امینا لالسرار الرو

  

  تشرین االول 25
  القدیسة طابیثا الرحومة التي اقامھا القدیس بطرس من بین االموات.

  
صفھا سفر االعمال على انھا كانت متمیزة باالعمال عاشت طابیثا في مدینة یافا وقد احبھا جمیع الذین عرفوھا . وی

) . وكانت ھذه االرملة البارة والمحبة ، تنفق كل ما عندھا على الفقراء  36:  9ل الحسنة ، المحبة واالحسان ( اعما
  والمحتاجین .

كانت طابیثا تعمل طویال وبجد كل یوم كي تحیك المعاطف والملبوسات االخرى لكل جیرانھا ، القدیسة طابیثا الرقیقة 
للخیاطات . ھذه بینما للخیاطین و ، وقد اصبحت شفیعة القلب ، یشار الیھا احیانا باسم ( دوركاس ) في كتابات الكنیسة 

كانت ماتزال على االرض ، واثناء السنوات التي اعقبت حیاة یسوع المسیح بیننا ، اشتھرت بطیب القلب ، وضاع 
امینة ومتواضعة للرسل ، اسمھا یعني ( ظبیة أو غزالة ) ،  صیت معاملتھا الحسنة بین كل من عرفھا ، ھي تلمیذة

  ر لھا ان تجترح العجائب وتشفي مرضى كثیرین ، وادھشت والھمت كل من علم بھا .وقدّ 
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بینما كانت ھذه االرملة المجاھدة مستلقیة على فراش الموت ، كان رسول المسیح العظیم القدیس بطرس یكرز 
باالنجیل ویشفي المرضى في قریة مجاورة لیافا تدعى لیدا ، ولما طاف بین 

ت تسمع انجیل یسوع المسیح ، تقدم منھ احد تالمیذه ، وھمس الجماھیر التي راح
في اضنھ قائال : ان االرملة المسكینة قد ماتت في یافا ، وقد حزن علیھا االنسباء 
واالقارب وارسلوا الى بطرس قائلین : ھل یسرع بطرس الى بیتھا لیعزي 

  الجمیع بفقدھا ؟

وصل الى البیت حیث كانت وافق القدیس بطرس ، وانطلق الیھا للتو ، ولما 
المیتة مسجاة ، للحال اعتلنت فیھ قوة هللا للشفاء ، فطلب الرسول من انسبائھا ان 
یتركوا الغرفة ، اما ھو فركع على االرض وراح یصلي ، وبحسب سفر اعمال 

فقامت ، وبعد ) ، صلى الرسول لبعض الوقت ، ثم التفت الى طابیثا وقال : طابیثا قومي .  40:  9الرسل ( اعمال 
الذین تجمعوا خارج الغرفة ، فراحوا یحدّقون  ثوان فتحت االرملة المیتة عینیھا ، وانتصبت على قدمیھا ، اما الباكون

  مذھولین ، بینما كانت ھي تسیر بینھم سالمة معافاة .

رثوضكسیین ، وعّزت لقد الھمت ھذه القصة الجمیلة الواردة في اعمال الرسل ، كثیرین من قراء الكتاب المقدس اال
قلوبھم الجیال كثیرة ، وقد وضعت بأسلوب مباشر بسیط یظھر احساسا قویا من المحبة نحو القدیسة طابیثا :            

  .)  42 – 36:  9(  أعمال 

  وسرعان ما انتشر نبأ ھذا التحول العجائبي في كل انحاء فلسطین ، فاھتدى كثیرون الى انجیل یسوع المسیح .

رة خادمة هللا العظیمة طابیثا تشدّد لنا على المعنى الحقیقي لقول االنجیل : " واخرون یكونون اولین " . كانت ان سی
القدیسة طابیثا خیاطة متواضعة عاشت سیرة مغمورة ، اال ان قلبھا ومحبتھا للمساكین ، رفعتھا في النھایة الى اعلى 

  قدسة .المراتب كوجھ ساطع محبوب بین قدیسي الكنیسة الم

  

  تشرین االول 27
  الشھیدة بروكال زوجة بیالطس البنطي الوالي

  
في روایة الصلیب التي ھي فوق الزمن . انھا امرأة قلقة یقضھا حلم مزعج . اال ان  تظھر ھذه القدیسة لبعض الوقت

اللغز التي  الشخصیة –تلك اللحظة ال تزول الى االبد في انجیل متى الذي یصف كیف ان زوجة بیالطس البنطي 
ارسلت تقول لزوجھا الذي جلس في كرسي القضاء لیحاكم یسوع المسیح  –نعرفھا في شخص القدیسة الشھیدة بروكال 

: " ما لك وھذا البار فقد تألمُت في الحلم كثیراً من أجلھ " في االصحاح السابع والعشرین من انجیل متى ھناك الروایة 
بروكال ، وھي التالیة : " وبینما كان یجلس في كرسي القضاء ، ارسلت امرأتھ القصیرة التي ال تنتسى عن الشھیدة 

  ) . 19:  27تقول لھ : ایاك وضاك الصدیق لقد تألمت كثیرا في الحلم من اجلھ " ( متى 

ة ولئن كانت ھذه المرأة بدون اسم في العھد الجدید ، وال تظھر اال في انجیل متى اال ان السجالت التاریخیة الالحق
جمعت بین زوجة بیالطس البنطي ، وامرأة تدعى كلودیا بروكال . وبعض الروایات غیر المثبتة من الحقبة ، تقترح 
ان بروكال ھذه كانت من اتباع الرب یسوع سرا . كل ما نعرفھ نحن بیقین عن ھذه المرأة ھو انھا حاولت ان تمنع 

  عملیة الصلب ، باالحتكام الى سلطان زوجھا .

بروكال ھي قدیسة في الكنیسة المقدسة نظرا الى الدور الذي لعبتھ في الدفاع عن الفادي القدوس ضد الذین الشھیدة 
اضطھدوه ظلما . تفاصیل سیرتھا غیر معروفة تماما . اال ان احداھا تقترح انھا وضعت سلسلة رسائل شدیدة التاثیر ، 
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ى ھذه الرسائل في تصف فیھا حلمھا الذي سبق موت الرب بساعات ، وقد عثر عل 
نھایة القرن االول للمیالد في دیر قدیم في ( برووغ ) ، من اعمال بلجیكا حیث 
اودعت دون ان یدري بھا احد طیلة خمسة قرون ، وبعد ان درست ودققت ، نقلت 

  الى قبو في المكتبة الفاتیكانیة .

لیزیة في ثمة في مخطوطة التینیة اخبار الشھیدة بروكال التي ترجمت الى االنك
العشرینات من القرن العشرین على ید باحثة امیریكیة ھي كاترین فان دایك ، تقول 
المخطوطة انھا رأت رؤیة عجائبیة في اللیلة التي سبقت صلب المسیح ، وانھا 
استجابت الى ھذا االفتقاد السماوي في محاولة شجاعة للحیلولة دون موت الرب . 

اءت بالفشل ، اال ان المسیحیین یكرمونھا لمحاولتھا ولئن كانت محاوالتھا كلھا قد ب
  الشجاعة لحمایة ابن هللا من ظلم خصومھ في ساعاتھ االخیرة على االرض .

وكمواطنة في یھوضا ، واثناء اقامتھا كرومانیة في فلسطین ، ماتزال القدیسة بروكال 
 ، وال بد ان شخصیة لغزا ، وبكل تأكید فان نفسھا المحبة ، استجابت آلالم ابن هللا

حلمھا أیضاً قد الھمھا الیھ االب السماوي عندما كان ابنھ الوحید یوشك ان یُبذل على 
 الصلیب لمغفرة الخطایا ، فیصبح الخالص یقینا لجمیع الذین یؤمنون .

 

 

  

  تشرین االول 28
  القدیس كریاكوس أسقف أورشلیم

  الباراستفانوس الذي من دیر مار سابا في فلسسطین
  
ما یدعى بعض القدیسین للتوجھ الى العالم ، من اجل نشر االنجیل بین االمم ، ثمة اخرون یطیعون مشیئة هللا ، بین

  فیبقون مغمورین في سیرة مكرسة للصالة والصوم ونكران الذات .

یة ) كان واحدا من الذین اقتضى مصیرھم التوحد واالعتزال عن االحداث االنسان 800 – 725البار استفانوس ( 
المحیطة بھم في العالم . ولد البار استفانوس في سوریا وقدم الى فلسطین في العاشرة من عمره بعد ان جاء بھ الى دیر 

  مار سابا الشھیر في فلسطین عمھ الجلیل القائد الروحي العظیم واب الكنیسة ، القدیس یوحنا الدمشقي .

نضباط الروحي ، اصبح البار استفانوس راھبا مكرسا هلل ، في االربع عشرة سنة التالیة من الدرس المكثف ، واال
وسیم كاھنا في الكنیسة المقدسة . وفي الثالثین سنة التي اعقبت سیامتھ ، عرف ھذا المجاھد الروحي احداثا عجائبیة 

  عدة فیھا شھد على قوة هللا ومجده .

االلھي ، ویتلو المقطع المعروف : " القدسات  وفي احدى المناسبات الشھیرة ، بینما كان یرفع القرابین في القداس
للقدیسین " ، بدأت القالیة التي كان فیھا یصلي ویتعبد ، تسطع بنور غیر مادي . فانذھل اخوتھ الرھبان عندما الحظوا 

 كان  ھذا الراھب امرا مرعبا ، مفاده أن النور ھذا بدا وكأنھ یفیض من الراھب نفسھ ، وسرعان ما شاع انھ حیثما 
تستجاب . اما ھو فكان مع ھذه البركة العظیمة یصلي من یرفع الصلوات عن نیة احد في القداس االلھي ، كانت طلبتھ 

  اجل حیاة االخرین ، وكان ینقطع الى البریة كي یحیا سیرة متشددة وقاسیة كناسك ھناك .
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ن عندما كان یطعم طیور البریة وكان القدیس استفانوس محبا للحیوانات المتوحشة ، وكان یذھل اخوتھ الرھبا
حتى انھ راح یجمع دیدان االرض في منطقة الدیر وینقلھا الى بقعة والغزالن بیدیھ أیضاً ، وتعمقت محبتھ لخلیقة هللا ،

  محددة تكون فیھا بمأمن من ان یدوسھا الرھبان العابرون والعائشون ھناك .

في دمشق ، اال أنھ امضى  725جیة الكنسیة ، ولد حوالي سنة كان البار استفانوس ناظما معروفا للقوانین اللیتور
معظم سنواتھ في نظام نسكي في دیر القدیس سابا القدیم . كان یقضي معظم وقتھ في الصالة ونكران الذات . وكان 

  بین الحین واالخر ، یتأثر بفعل محبتھ ، بالذین یزورون الدیر ، فیشفي مرضاھم ویطرد الشیاطین منھم .

زعم ھذا الراھب المتواضع انھ یمتلك موھبة الشفاء ، بل كان یصر على الدوام ان القدرة على استرجاع الصحة لم ی
والعافیة ھي من هللا على الدوام ، ولیس لھ فیھا شيء ، وعلى ھذا النحو ، كان یعلّم كثیرین ممن شفاھم كیف یرفعون 

سقفیة ، اال ان دوره في الدیر العظیم ظل یقوم على التشدد مع الشكر هلل القدیر ، ورغم انھ رقي اخیرا الى السدة اال
الذات بصمت ، وكان یجد الوقت اثناء فترات الصوم الطویلة والتجول في البریة ، كي یدّون سجال تاریخیا عن 

  . 797راھبا من الالفرا الذین كانوا قد ضبحوا بسبب ایمانھم سنة  20استشھاد 

ورع للقدیس یوحنا الدمشقي ، وقد انضم الى اندراوس االعمى ، فصار اول ناظم  كان القدیس استفانوس ابن اخ
لالناشید المعروفة باالیذیومیالت للمرحلة اللیتورجیة الواقعة بین احد الفریسي والعشار ، واحد الشعانین . رقد بالرب 

وفیھ نظم طروباریات عدیدة . قصة بعد ان كان قد تنبأ عن یوم رقاده في دیر القدیس سابا الذي احبھ جدا  800سنة 
حیاتھ دّونھا الحقا ، تلمیذه الوفي الوندیوس ، الذي بدوره اصبح ناسكا ضائع الصیت ، ومؤرخا مشھورا في الكنیسة 

  االولى .

الذي تنكّر لذاتھ ، ھي حكمتھ في فھم ان هللا یرى ما یناسب لكل واحد . كان  ان واحدة من اعظم عطایا ھذا الناسك
استفانوس ضا روح متواضعة حقیقیة ، وفي حیاتھ فھم جیدا انھ رغم ان البعض منا قد دعاھم هللا الى اعمال البار 

  اخرین ، قدّر لھم ان یتأملوا بھدوء في مجد هللا ، في ربوع االقامة وسط البریة . نابطولیة في الساحات العامة ، اال 

  ابولیتیكیون باللحن الثامن 

العبادة والنقاوة ، یا كوكب المسكونة   هلل استفانوس ، مرشدا الى االیمان المستقیم ، ومعلما حسن" ظھرت ایھا الالھج با
  وجمال رؤساء الكھنة الحكیم ، وبتعالیمك انرت الكل یا معزفة الروح ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  

  تشرین االول 30
  ستوس ، وارتیماسالرسل االطھار كلیوبا ، ترتیوس ، مرقص ، جو

   
كانوا جمیعھم قدیسین فلسطینیین ، وقد حسبوا جمیعا بین السبعین  
المجموعة الكبیرة االولى من الرسل ( بعد االثني عشر ) الذین 

  اوصاھم الرب ان یذھبوا ویتلمذوا جمیع االمم !

وھذه الجماعة الرفیعة من اتباع المسیح ، تتضمن شاھدا على قیامتھ ، 
دّون واحدة من اھم رسائل بولس الرسول ، اسقف من  كاتب قدیس 

السامرة تقي ورع تم اختیاره لیحل مكان یھوضا االسخریوطي الخائن ، 
  انھ اسقف مسیحي على لیسترا معروف .

وروایة ھؤالء االوفیاء اتباع ابن هللا ، ھي موجزة ، اال انھا نافعة 
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  ة االیمان الحقیقي بانجیل یسوع المسیح .ومفیدة ، ألن كال منھم یعلمنا شیئا مفیدا عن طبیع

 

  القدیس كلیوبا :-1
تلقى ھذا موھبة خاصة ، عندما ُسمح لھ ان یشھد للمسیح الناھض ، حدث ضلك على الطریق من اورشلیم الى عمواص  

في  بعد مرور ساعات على صلب الرب بینما كان قدیس االرض المقدسة برفقة لوقا االنجیلي كاتب االنجیل الثالث
  العھد الجدید .

یسیران على طریق ترابي وھما یتحادثان عن  –( ولوقا ایضا كان من التالمیذ السبعین )  –وبینما كان الرجالن 
االمور العجیبة التي شھدا لھا قبل حین . وبینما كانا یتكلمان بنبرات كئیبة عن موت یسوع المسیح على الصلیب ، دنا 

ا یتحاوران بھ ، فأجابا بلطفھما المعھود ، وطلبا منھ ان یعّرج علیھما للعشاء فقبل ، منھما غریب ، وسألھما عما كان
ولكن بعد كسر الخبز والبركة ، اوضح الغریب انھ ھونفسھ الفادي القدوس الرب یسوع المسیح الناھض من بین 

  االموات .

كلیوبا في رغبة لالسراع الى اورشلیم كي وقبل ان یتمكن الرجالن ان یسأاله أي شيء . توارى ھو عنھما تاركا لوقا و
  یعلما التالمیذ االخرین بالحدث المبارك .

بالنسبة للرسول القدیس كلیوبا ، فان اللقاء مع المخلص الناھض من بین االموات ، كان جزءا من حیاة عند خادم ابن 
وبا الشاب ، اھتدى الى االنجیل هللا المتواضع ، وكاالخ االصغر للقدیس یوسف خطیب البتول المباركة ، فان كلی

المقدس بینما كان یشھد للعجائب وللكرازة التي مارسھا الفادي القدوس في منطقة الجلیل من فلسطین . ومن دواعي 
  یسوع المسیح على صلیب الخالص . الحزن ، انھ سوف یكون الشاھد على االالم الرھیبة وموت

دي بسیرة حبیبھ الرب والمخلص ، وفي النھایة فان ھذا الرسول والقدیس  ومن وجوه عدة ، فان حیاة الرسول كلیوبا تقت
سوف یذوق عنف ومرارة  اعداء هللا ، حیث سیقتل في البیت الصغیر نفسھ ، في اورشلیم ، في المكان الذي جرى فیھ 

 ، لقد ضاق القدیس كلیوبا العشاء السري ، قتلھ یھود منتقمون ابوا ان یقبلوا ان بعض اتباعھم باتوا االن یعبدون ابن هللا
  نزاع الموت ومجد الشھادة .

وھو نفسھ سیصبح مكرسا ، ومن اتباع ابن هللا ، اثناء حیاتھ ، شھد القدیس  –سمعان  –ترك كالوبا وراءه ابنا محبوبا 
على الدوام صر وظفر منشدا الرسول كالوبا دراما بدایة المسیحیة ، أما محبتھ لالنجیل المقدس فقاده الى الخالص بن

  التسابیح للرب الذي احب .

  

  القدیس ترتیوس :-2
تلقى ھذا ایضا موھبة خاصة في زمن حیاتھ كتلمیذ بین السبعین ، في صبیحة یوم ال ینتسى ، لیس قبل ان یصبح اسقفا 

بولس الى  . طلب منھ ان یدون رسالة مطولة لصدیقھ العزیز القدیس ستشھادعلى ایقونیوم بكثیر ، حیث نال اكلیل اال
  الكنیسة المؤسسة حدیثا في روما .

واحدة من اعظم وثائق المسیحیة ، ھذا استجاب ھذا التلمیذ الوفي لبولس ، وكانت النتیجة رسالة الى اھل رومیة وھي 
القسم الجوھري في العھد الجدید ، یحدد ببالغة فائقة الدعائم الروحیة ، والمضامین العمیقة التي في انجیل یسوع 

  سیح .الم
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من المسیحیین ، فان افتتاحیة الرسالة الى اھل رومیة اسھمت  وألجیال
بمدخل جمیل الى انجیل یسوع المسیح : " بولس عبد لیسوع المسیح 
المدعو رسوال ، المفرز ألنجیل هللا الذي سبق فوعد بھ بأنبیائھ في الكتب 

ابن هللا  المقدسة عن ابنھ الذي صار من نسل داوود من جھة الجسد وتعیّن
من بین االموات . یسوع  بقوة من جھة الروح روح القداسة بالقیامة

المسیح ربنا ، الذي بھ ألجل اسمھ قبلنا نعمة ورسالة ألطاعة االیمان في 
جمیع االمم الذین بینھم انتم ایضا مدعوو یسوع المسیح ، الى جمیع 

هللا ابینا  المدعویین في رومیة ، مدعویین قدیسین ، نعمة لكم وسالم من
اوال اشكر الھي بیسوع المسیح من جھة جمیعكم والرب یسوع المسیح .

ان ایمانكم ینادى بھ في كل العالم فان هللا الذي اعبده بروحي في انجیل 
ابنھ ، شاھد لي كیف بال انقطاع اضكركم متضرعا دائما في صلواتي 

ني مشتاق ان اراكم ، كي امنحكم ھبة روحیة لثباتكم ، أي عسى االن ان یتیّسر لي مرة بمشیئة هللا ان اتى الیكم ، أل
  .) 12-  1: 1لنتعزى بینكم باالیمان الذي فینا جمیعا ایمانكم وایماني " .                   ( رومیة 

) من الرسالة الى اھل رومیة ، خادما ومدّونا  22عدد  16والرسول القدیس ترتیوس الذي یرى نفسھ في االصحاح ( 
  ل العظیم بولس ، كان بكل تأكید رفیع الشأن ، ومكرسا بالكلیة لنشر انجیل یسوع المسیح .للرسو

كان انجیلیا حازما وغیورا ، وقد ساعد الرسول بولس في سبل شتى ، وقدّر لھ كمعلمھ ان یقضي شھیدا ، وفي حالتھ ، 
وم جزء من تركیا الحدیثة ، حیث قضى فالتضحیة حصلت في اكونیوم المدینة القدیمة في اسیة الصغرى والتي ھي الی

على ایدي وثنیین ثائرین راحوا یكیلون لھ الضربات حتى الموت ، بینما ھو كان یصر ان عبادتھم لالصنام ھي مقت 
  روحي .

میالدیة بحسب معظم مؤرخي الحقبة . وقد قضى فرحا وسعیدا  80مات الرسول القدیس ترتیوس شھیدا للمسیح سنة 
  ا انھ اسھم في اطالق احدى اعظم الكتابات المقدسة الى النور ، اعني بذلك الرسالة الى اھل رومیة .للغایة ، ومتیقن

  

  : القدیس جوستون-3
یعرف ایضا باسم بار سابا ، كان مسیحیا غیورا ، عرف قلیال ، اال 
انھ ظھر في لحظات ھامة من انتشار الكنیسة االولى في فلسطین ، 

اء بقلیل ، اجتمع زھاء مئة تلمیذ ومھتد بعد صعود الرب الى السم
الى االیمان ، والقوا القرعة كي یعینّوا بدیال عن یھوضا 
االسخریوطي الذي كان قد شنق نفسھ یائسا بعد خیانتھ للفادي 

  القدوس .

والحادثة مدونة بجالء في سفر االعمال : " فأقاموا اثنین یوسف 
، وصلوا قائلین :  الذي یدعى بارسابا الملقب جوستوس ، ومتیاس

ایھا الرب العارف قلوب الجمیع ، عیّن انت من ھذین االثنین ایا 
  ) 26 – 23:  1اخترتھ ..." ( اعمال 

كان القدیس الرسول جوستوس ، ابن القدیس یوسف خطیب المباركة مریم البتول ، وزوجتھ االولى صولومي ، ھو 
  خادم تقي لالنجیل المقدس .
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ع مكانة مرموقة في العھد الجدید ، بعد ان اعلنھ القدیس بولس في الرسالة الى اھل كولوسي احتل ھذا التلمیذ الور
مصدر عون كبیر في الكرازة باالنجیل الشریف . وكما الحظ بولس ، فان جوستوس دعي ایضا یسوع وكان واحدا 

سوع المدعو جوستوس الذین ھم من الیھود المختونین الذین آثروا ان یساعدوا الرسول بولس في مھمات البشارة " وی
  ) . 11:  4من اھل الختان . ھؤالء وحدھم العاملون معي لملكوت هللا الذین صاروا لي تعزیة " ( كولوسي 

وبحسب التقلید المسیحي ، عاش القدیس جوستوس حیاة مثالیة من التقوى ، وصار في النھایة اسقفا على الیفثروبولیس 
  میال جنوب غرب اورشلیم . 40یونان ھذا االسم تقع على بعد مدینة فلسطینیة اطلق علیھا ال

ھاجمھ بعض عبدة االصنام الذین كانوا ینتشرون في الفثروبولیس ، اثناء الحكم الروماني ، في العقود التي تلت صعود 
براطور م في عھد االم 69الرب الى السماء ، فضربوه حتى الموت لمقاومتھ عبادتھم ، وكان استشھاده حوالي سنة 

                                  اني فسبسیان .مالرو

  القدیس ارتیماس :-4
كان تلیمذا فلسطینیا ، وعضوا في جماعة السبعین ، وقد قدّر لھ ان 
یعمل مغمورا معظمم ایامھ ، وفي االیام التي اعقبت قیامة الرب ، 

، ھذه اصبح مطرانا على مدینة لیسترا الواقعة في منطقة لیكاونیا 
المدینة  العظیمة كانت في اسیا الصغرى ، وھي الیوم جزء من تركیا 

  الحدیثة .

ھو من اتباع یسوع المسیح االوفیاء ، طوال زمان حیاتھ ، ویذكره 
الرسول بولس باقتضاب في الرسالة الى تیطس ، والمرجع یشیر الى 
ان الرسول العظیم ( بولس ) ، كانت لھ ثقة عظیمة بھذا االسقف 

  )  12:  3لمحلي ( تیطس ا

عرف القدیس ارتیماس بلطفھ ودماثتھ وحبھ للفقراء ، ولالرامل من النساء ، وغالبا ما كان یقدّم لھم جمیعا السند 
  والعون قدر المستطاع .

  

  القدیس الرسول مرقس :-5
وھي مدینة قدیمة تقع  –كان ھذا ابن اخت الرسول العظیم برنابا ، خدم بمحبة لسنوات كثیرة كأسقف على ابولونیا 

على مقربة من سالونیك في منطقة ھي الیوم جزء من الیونان الحدیث ، وكرفیق لبرنابا ، وكصدیق حمیم ومساعد 
لبولس الرسول في رحالتھ التبشیریة ، في كل انحاء االرض المقدسة ، كان مرقص ھذا عونا عظیما في بناء الكنیسة 

  في ایامھا االولى .

ول بولس یلحظ ھذا االمر ، عندما یطلب من المسیحیین ان یزوروا ھذا الرسول ( واحد من السبعین  ) ویبدو ان الرس
ویرحبوا بھ بحفاوة ، ویقول الرسول في رسالتھ الى اھل كولوسي : " یسلم علیكم ارسترخس المأسور معي ، 

  ) 10:  4ولوسي ومرقص ابن اخت برنابا الذي اخذتم ألجلھ وصایا ان آتى الیكم فاقبلوه " ( ك

ولئن كانت حیاتھم ودعواتھم مختلفة الشكل ، فان ھؤالء الخمسة االعضاء في مجموعة السبعین ، كانوا متحدین في 
االیمان ، وكانوا اوفیاء للفادي القدوس ، وابن هللا ، طیلة حیاتھم على االرض ، ومن سیرتھم نتعلم الكثیر عن كیف ان 

  ملنا یوما بعد یوم بصرف النظر عن الجھادات التي فیھا نجد انفسنا كل حین .االیمان بالمسیح ، یمكنھ أن یح
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  تشرین االول 31
  الرسل استاخیوس ، ابیلوس ، امبلیاس ، اوربانوس ،

  ارستوبولس ، ونرسیس الذین من السبعین :
  

ة من اجل الكرازة بانجیل الذین لم تضعف محبتھم الثابت –تعیّد الكنیسة المقدسة لستة من قدیسیھا الرسل االطھار 
للسدة االسقفیة ، وامضوا حیاتھم ، اّھلوا في الحادي والثالثین من تشرین االول ، خمسة من ھؤالء  –یسوع المسیح 

وھم یُعدّون المھتدین ، ویوجھون الرعایا ، ثالثة منھم القوا في النھایة حتفھم بسبب ایمانھم الذي ال یتزعزع بالمسیح 
  .یسوع 

ء ، كانوا بشیرین اوفیاء ، واعضاء في مجموعة السبعین الذین انطلقوا الى كل جھة بتوجیھ من الرسل وجمیع ھؤال
االثني عشر ، وقد اُسندت إلیھم مھّمة االضطالع بالبشرى السارة ، الى الوثنیین في كل انحاء العالم ، في العقود 

  االولى التي اعقبت صلب الرب وقیامتھ من بین االموات .

لنھایة التي آل الیھا أمر ھؤالء ، فلم تكن ھي نفسھا عند الجمیع لجھة الموقع الجغرافي والتأثیر على ھدایة الناس اما ا
الى المسیح ، اال انھم شاركوا جمیعا في خاصیة واحدة ، وھي انھم كانوا رجال ایمان لم ینثن في محبتھم ألنجیل ربنا 

  تسدیده من اجل ضلك . یسوع المسیح ، مھما كان الثمن الواجب علیھم

  

  القدیس استاخیوس :-1
كان ھذا مساعدا وفیا للرسول اندراوس ، وقد قام ھذا االخیر بتعیینھ اسقفا 
على بیزنطیة ، فراح ھذا المبشر الشجاع یؤسس الكنیسة المسیحیة االولى 
في ارجیوبولیس ( ضاحیة متنامیة في العاصمة البیزنطیة ، وھي االن جزء 

  لحدیثة ، وعلى مقربة من القسطنطینیة ) .من تركیا ا

ولد استاخیوس وترعرع في اورشلیم ، في السنوات التي اعقبت موت الرب 
وقیامتھ ، اھتدى الى االنجیل المقدس على ید الرسول اندراوس وبعض 
التالمیذ االخرین ، وظل على السدة االسقفیة في بیزنطیة لما یربو على 

  الستین سنة 

        البأس والتأثیر ، ھدى كثیرین الى المسیح ، وقد ضكره القدیس بولس في الرسالة الى اھل رومیة ھو مبشر شدید 
) ، وألجیال كثیرة ، ظل الرسول والقدیس استاخیوس رمزا للطاعة الكاملة لمشیئة هللا القدیر ، عمل  9:  16( رومیة 

  المئات من سكان بیزنطیة الى انجیل یسوع المسیح .وكدّ بال انقطاع من اجل رعایة الكنیسة النامیة ، وھدایة 

لم ینتھ شھیدا ، اال ان مصیره من بعض الوجوه ، كان اكثر صعوبة وقسوة ، فقد احتمل المشقات المضنیة في الخدمة 
  ككاھن و كأسقف .
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  القدیس ابیلوس :-2
قة خدم لسنوات عدیدة اسقفا على مدینة ھیراكلیا الیونانیة الواقعة في منط

تراخیا ، وضلك بعد ان شرطنھ الرسول القدیس اندراوس ، اتسمت حیاتھ 
بالجھاد المستمر ضد عبدة االوثان الذین كانوا قساة في مقاومة االنجیل 

عمل بدون توقف ، فھدى كثیرین المقدس . اال ان ھذا القدیس الذي ال یمل ،
  قبل ان یغادر بسالم .

ا عن بذل الذات ، وعن المحبة الواجبة قدم القدیس ابیلوس مثاال ساطعا مشرق
في االسقف الذي علیھ ان یضع حاجات كل واحد من أبناء الرعیة قبل حاجاتھ 

  الشخصیة .

  

  

  القدیس امبلیاس :-3
دفع ھذا الخادم المتواضع ثمنا باھظا لتجاسره على الكرازة بالبشرى 

نانیة ، التي السارة للوثنیین داخل وخارج مدینة ضیوسبولیس ( لیدا ) الیو
كانت تقع على بضعة امیال شمال غرب اورشلیم ، عیّنھ الرسول القدیس 
اندراوس اسقفا . قام الوثنیون من یونان ویھود ، فذبحوه لما استشاطوا 
غضبا منھ لدى رفضھ السجود آللھتھم . اعترف بھ الرسول بولس في 

:  16رومیة رسالتھ الى اھل رومیة ، فأشار الیھ بعبارة " المحبوب " ( 
8 . (  

  

  

  

  القدیس اوربانوس :-4
كان شھیدا شجاعا ، تعیّد الكنیسة لذكرى رقاده في ھذا الیوم ، عیّن في السدة 
االسقفیة في المنطقة الجبلیة الموحشة من مكدونیا ، قتلھ الیونانیون الغاضبون 

ردة ألنھ شدد بجسارة على حقیقة انجیل الرب . أورد القدیس بولس محبتھ المتج
  ) . 9:  16من اجل تبشیر الیونانیین ، في رسالتھ الى اھل رومیة ( 
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  القدیس اریستوبولس :-5
ھو اخ مكرم للقدیس برنابا ، فلسطیني شجاع القلب ، حمل البشرى السارة بموت 
المسیح وقیامتھ ، الى اقصى حدود البر غرب اوربة ، وجاھد من اجل المھتدین بین 

  ي بریطانیا .القبائل الشرسة ف

ھو عضو في مجموعة السبعین ، شجاع ال یھاب االخطار ، لم یتوان اریستوبولس 
عن نشر االنجیل الطاھر ، علما ان القفار الضبابیة في بریطانیا كانت واحدة من اكثر 

  المناطق بدائیة وخطورة على االرض في القرن االول للمیالد .

  

  

  القدیس نرسیس :-6
تكون الحیاة في السنوات التي اعقبت موت وقیامة الفادي القدوس ، سھلة بالنسبة إلیھ ، اال ان ھذا كان من الممكن ان 

الشجاع ( نرسیس ) ، وھو من مجموعة السبعین ، ناھز المئة من العمر . وبعض مؤرخي الحقبة یرون انھ بلغ عمرا 
  مدیدا بلغ اكثر من مئة .

تتناول العجائب الكثیرة التي اجترحھا . اما العجیبة االكثر اقترانا باسمھ  تفاصیل سیرتھ لیست كثیرة ، لكن ثمة وثائق
، فھي تحویلھ الماء الى زیت الستخدامھ في قنادیل الكنیسة یوم السبت العظیم المقدس ، وبعد ان نسي الشمامسة ان 

  یمألوھا .

االسقفیة على مدینة اثنیا في مطلع بحسب مؤرخي التالمیذ السبعین ، نحن نعلم ان القدیس نرسیس رقي الى السدة 
القرن الثاني للمیالد ، ضاع صیتھ في كل مكان ، بسبب قداسة سیرتھ . ولكن ھناك بعض التلمیحات في الوثائق 

  التاریخیة تفید ان البعض رأوه فظا وخشنا في سعیھ الى فرض االنضباط والنظام في الكنیسة .

ن التھم الموجھة ضده لم تصمد ، فقد استغل ھو المناسبة كي ارة ، ومع ان واحدا من مناھضیھ ینسب الیھ جریمة خطی
  انقطاعھ فجائیا ، حتى ان كثیرین من الذین عرفوه ، ظنوا انھ قد رقد  ینقطع عن المھام االسقفیة للعیش متوحدا ، وكان

ھر من جدید في اثینا ، تعاقب على االسقفیة عدد من االساقفة في فترة توحده ، واخیرا ، عاد القدیس نرسیس ، وظ
وجرى اقناعھ بالعودة الى واجباتھ االسقفیة ، اال انھ كان قد بلغ شیخوخة كبیرة ، فجرى انتخاب اسقف شاب ساعده 

  حتى رقاده .

  ) . 11:  16القدیس العظیم بولس یذكر القدیس نرسیس بحرارة ، سیما في رسالتھ الى اھل رومیة ( رومیة 

بس اسقفا على المدینة العظمى اثینا ، فقام یجاھد بال ھوادة وبدون كلل الستجالب المھتدین دعاه القدیس الرسول فیلی
من الوثنیین الى الكنیسة في القرن االول للمیالد ، وبعد جھادات عظیمة ، تمكن من جلب وثنیي المدینة العظیمة الى 
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الشھادة ، ویذكر االلھي بولس خدمتھ االمینة ، في االیمان ، اال ان بعض الوثنیین احتدموا غیظا ضده ، فكافأوه باكلیل 
  الرسالة الى اھل رومیة .

واسوة بالكثیرین من التالمیذ السبعین ، فان ھؤالء القدیسین الفلسطینیین كان بینھم مبشرون واساقفة ، واحیانا شھداء 
منھم نتعلم القیمة العظیمة التي ایضا ، وتاریخ خدمتھم االمینة النجیل یسوع المسیح لم یضمحل على مدى االیام ، و

  نستمدھا من حفظنا لوعود هللا كل حین .

  ابولیتیكیون باللحن الثالث 

" ایھا الرسل السبعون القدیسون ستاخیس ، امبلیاس ، اربان ، ونرسیس وابیال ، تشفعوا الى االلھ الرحیم ، ان ینعم 
  بغفران الزالت لنفوسنا ".

  القنداق باللحن الثامن :

دحن بحسب الواجب الخزائن الطاھرة ، خزائن الروح الكلي قدسھ ، واشعة شمس المجد البھیة ، الرسل الحكماء " لنم
  استاخیوس ، وابیلیس ، وامبلیاس ، واوربانوس ، ونرسیس واریسطوبولس ، الذین جمعتھم نعمة الھنا ".

  

  تشرین الثاني

  تشرین الثاني 5
  الشھیدان غاالكتیون وابستیما

  
رأت ابیستیما زوجھا یساق الى العذابات بسبب ایمانھ بالمسیح ، عندما 

 والسوریة،راحت تتوسل متضرعة ، كي تقضي معھ . والسلطات الرومانیة 
  طلبھا.كانت سعیدة بأن تقبل 

ان اسمي ھذین الشھیدین الباسلین ھما غاالكتیون وابستیما . وقصة محبتھما 
مسیح ، حّركت اجیاال من لبعضھما ، ومحبتھما ایضا ألنجیل یسوع ال

  المؤمنین للتعیید ألمانتھما المظفرة .

تبدأ مغامرتھما الجمیلة ، في مطلع القرن الثالث للمیالد في العالم القدیم من 
فینیقیا ( لبنان حالیا ) ، ففي ادیسا عاش زوجان غنیان كلیتوفون وزوجتھ 

یر من الذھب لیفكیبیا في حزن عمیق ، واالمر المزعج ان ھذین وھبا الكث
للكھنة الوثنیین ، اال انھما مع ضلك ، لم یوفقا ان یرزقا بطفل ( وقد عرفا 
بعض الشيء على انھما سوف یكونان والدین لشھید عظیم في الكنیسة 

  المقدسة ، لكن حزنھما كان عظیما على زواجھما العقیم ) .
سكوندوس . وكان قد عیّن من الرومانیین الذین  في تلك االیام ، كان یحكم المدینة حاكم سوري مستبد وظالم یدعى

كانت معاندة الحاكم ألنجیل یسوع المسیح شدیدة جدا ، حتى انھ امر جنوده  النظیر.حقدوا على المسیحیین حقدا منقطع 
ان یعرضوا االت التعذیب الرھیبة في كل ركن من شوارع المدینة ، وان یعلنوا انھا سوف تستخدم بال ھوادة ضد كل 

  توه تسّول لھ نفسھ االنضمام الى جماعة الناصري ( یسوع المسیح ) .مع
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كانت ھذه االالت مرعبة لمجرد النظر الیھا ، ومع ضلك فان كثیرین اھتدوا الى االیمان الجدید ، في الخفاء . واحد 
للمسیح ، راح ھذا  ھؤالء المتسولین یدعى اونوفریوس ، ھذا كانت ثیابھ رثة ، لكنھا كانت تخفي وراءھا راھبا محبا

المتسول ینادي كل یوم على بیوت المدینة كارزا ما استطاع بحقیقة ابن هللا ، وبالخالص الذي جاء بھ الى الجمیع 
  مجانا .

وضات یوم ، وبینما كان یستعطي ، كعادتھ ، من بیت الى بیت ، نادى ھذا الراھب المتنكر ، لیفكیبیا العاقر ، وسمع 
دید ، وعرف بأمر رجائھا ، فأطلعھا على العجائب التي كانت تجري قبل قرنین على یدي منھا قصتھا بانتباه ش

المخلص في الجلیل . فآمنت لیفكیبیا ، وقبلت بالمسیح في قلبھا ، ثم اعتمدت على اسم الفادي القدوس . وفجأة احّست 
. فغمرھا الفرح ، وقامت ھذه االم بالرجاء ، وحلمت انھا سوف ترزق بابن ، وان ولدھا سیكون مسیحیا غیورا ایضا 

  العتیدة ، واقنعت رجلھا ان یقبل المعمودیة باالیمان الحقیقي ، ففعل .

صار االثنان مسیحیین ، وعندما رزقا بالصبي ، عّمداه وسّمیاه غاالكتیون ، وربیاه على االیمان الحقیقي ، وشجعاه 
ي الرابعة والعشرین ، وكان والداه قد ربیاه جیدا ، رتّبا لھ على الزواج وعلى اتخاض مھنة مرموقة ، وعندما بلغ الصب
  زواجا من فتاة جمیلة معروفة في المجتمع تدعى ابیستیما .

بدا مستقبل العروسین ضھبیا مشرقا ، اال ان غاالكتیون لم یكن لیشعر باالستقرار والراحة ، ففي قراراتھ لم یكن یتطلع 
سیرة نسكیة متشددة ، وكان یرید ان یصبح راھبا ، وعندما افضى لخطیبتھ  الى الزواج ، بل كانت نفسھ تتوق الى

بمكنوناتھ ، قامت ھي وشجعتھ معلنا انھا ھي نفسھا تتوق الى سیرة مماثلة ، وفي النھایة ، ورغم زواجھما ، قررا ان 
  یظال بتولین حتى نھایة حیاتھما .

ا عّمدت احد خدام البیت وھو الوفي والمخلص افتولمیوس ، كان االثنان غیورین على محبة المسیح ، حتى ان ابستیم
  ولقنتھ نفس االیمان الذي علیھ قامت حیاتھا وحیاة زوجھا .

الخر للنساء ) ، حیث كان اولما غادرا المدینة العظمى ، اختبآ في دیرین على جبل بوبلیون ( احدھما للرجال و
كبحوا القمع والقھر اللذین كانا یمارسان على المسیحیین في ضلك الرھبان والراھبات الورعون یبذلون قصارى الجھد لی

  الزمان 

ولما تعاظم االضطھاد ضد المسیحیین ، وازداد سوءا یوما بعد یوم ، عرفت أبستیما رؤیا سماویة شاھدت فیھا انھا 
  ین من ضھب .راح یبتسم بفرح وھو یتوج رأسیھما بأكلیلوزوجھا كانا یسیران وسط قصر منیف یقطنھ ملك لطیف 

ولبعض الوقت صلیا ، وتأمال بسالم ، اال ان ساعات الھدوء قدّر لھا ان تنتھي بحزن والم ، وللحال اسدلت ظالل من 
  الفوضى على الجبل عندما وصل الجند أللقاء القبض على الرھبان ، لزّجھم في السجن .

  الجند وتقول :" خذوني انا ایضا ، اقتلوني معھ  رأت ابستیما أن زوجھا یؤخذ الى العذاب والموت ، فراحت تتوسل الى

المعذبون بذلك ، وضاق الزوجان عذابات مبرحة ، ضربا بالسیاط وبالعصي ، ثم قام المعذبون وجّروھما ، واقتلعوا  سرّ 
اظافرھما ، وقطعوا ایدیھما وارجلھما ، وفي النھایة قطعوا رأسیھما بینما كانا یصلیان بحرارة معربین عن كامل 

  وفائھما للرب ، اما خادمھما االمین افتولمیوس ، فحمل بقایاھما وواراھما الثرى بعد جنازة مھیبة .

للمیالد في عھد االمبراطور الروماني داكیوس . وعند موتھما كان غاالكتیون في الثالثین  250رقدا للرب حوالي سنة 
  من عمره ، اما ابیستیما فكانت في العشرین .

فقام الخادم االمین افتولمیوس بوضع رثاء وصف فیھ المحبة العظیمة التي كانت بین ھذین الزوجین وتعاقبت السنون 
  والتي كانت تشدھما الى المخلص الذي بذل حیاتھ كي یفتدي العالم من الخطیئة والموت .
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مضیئة في كبد السماء   ان سیرة ھذین القدیسین العظیمین ملیئة باالالم كما باالفراح ایضا ، وھما اآلن یسطعان كنجمة
نتعلم منھما ان محبة الرجل لزوجتھ ، ومحبة الزوجین لبعضھما ، تفیض من نفس المحبة التي یغدق بھا هللا القدیر 

  والرحوم على كل الناس ، في كل مكان .

 رقد ھذان الشھیدان ، اال ان محبتھما لبعضھما ، والنجیل یسوع المسیح ، ماتزال حیة إلى اآلن .

  

  یتیكیون باللحن الرابع :ابول

" شھیداك یا رب بجھادھما ، ناال منك االكالیل غیر البالیة یا الھنا ، ألنھما احرزا قوتك فحطما المغتصبین ، وسحقا 
  بأس الشیاطین التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھما ، ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق : باللحن الثاني :

ع زوجتك الموقرة والمجاھدة معك ابیستیمي ، لقد احصیتما مع جماھیر شھداء المسیح " یا غالكتیون المجید م
  بجھاداتكما الثابتة ، واض جاھدتما ببھجة ، فأنتما تتشفعان الى االلھ وحده ، من اجلنا جمیعا ".

  

  تشرین الثاني 5
  ، غاوس ، بتروبوس ، ھرماس ، لینوس

  عین .وفیلولوغوس الرسل القدیسون الذین من السب
  

بعد ان اجتمع الرسل في العنصرة ، وبدأوا یكرزون باالنجیل الطاھر الذي لیسوع المسیح ، ادركوا ان رسالتھم 
الحیویة تتطلب منھم اصواتا كثیرة ، اضا كانوا یریدون لبشرى الخالص المسیحیة ان تصل الى جمیع الذین كانوا 

ن بین اتباعھم الغیارى ، وارسلوھم الى كل حدب وصوب ، بحاجة الى سماعھا . فقاموا واختاروا سبعین مبشرا م
  ان یبشروا باالنجیل في كل مكان ، بدون مراعاة لالخطار التي تحدق بھم .وكان المطلوب منھم 

ن المعلمین ، یشیر الیھا التاریخ بالسبعین " وكانت ھذه تحوي اساقفة قدیسین ، وشھداء مالموجة العظمى االولى 
الشجاع فكان ضروریا ، وقد ساعد في تأسیس الكنیسة االولى في االرض المقدسة ، وما وراءھا ،  ابطال  اما عملھم

  وبین مشاھیر السبعین ، ھناك االسماء التالیة :

  

  القدیس بتروبوس :-1
كان ھذا اسقفا على نابولي ، وبوتیولي ، في منطقة البحر االبیض المتوسط 

  المعروفة الیوم باسم ایطالیا .

ھ االمینة لیسوع المسیح ، ساعدت في تأسیس الكنیسة المقدسة في تلك خدمت
البقعة من العالم ، اما جھوده ھناك ، فقد اقّرھا الكتاب المقدس من خالل 
القدیس بولس الذي یسلم على ھذا القدیس في رسالتھ الى اھل رومیة ( 
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   ) 14: 16رومیة 

العاصمة العظمى وسط المدن الصغیرة القائمة على التجارة ، ووسط وفي تلك االیام ، وبعیدا عن نابولي ، كان ھناك 
المدینیة ، كانت  شبكة النقل التي في یوم من االیام ستصل الى صقلیا ، ومن ثم الى االمة االیطالیة . وھذه الدویالت

ل البشرى السارة الى اماكن خطرة للذین اعتنقوا االیمان بانجیل یسوع المسیح ، اال ان بتروبوس لم یتوان في ان یحم
  جمیع االصقاع المضطربة  فصار ھو نفسھ مصدر الھام للكثیرین من المبشرین االوائل .

  
 

القدیس ھرماس :-2  
خدم ھذا القدیس اسقفا على مدینة فیلیبس ( فیلیبوبولیس ) وقضى شھیدا 

ما للمسیح ، بعد ان ھاجمھ سكان ثراسیا ألنھ تجاسر ان یتحدى الھتھم الوثنیة . 
زال یكرم إلى الیوم للشھادة التي كان سعیدا أن یقبلھا . ضكره الرسول بولس 

  ). 14:  16في رسالتھ الى اھل رومیة ( 
قضى ھذا القدیس بعد ان تجرأ ان یتحدى االلھة الوثنیة الیونانیة ( افرودیت ، 

  وھیرا ) ، وضلك على ایدي سكان مدینة ثراسیا التاریخیة القدیمة .
بعین من الرسل ، كان ھرماس قد قطع عھد ایمان ان یموت شھیدا واسوة بالس

اضا طلب منھ ضلك . ان اكثر من نصف الرسل السبعین قضوا من اجل االنجیل 
بحسب مؤرخي الحقبة . ولم یكن أي منھم اكثر شجاعة من ھذا االسقف الوفي 

  واالمین في مدینة فیلیبوبولیس القدیمة .
 

 
القدیس لینوس :-3  

لمیذ معروف جیدا من الرسول بولس . كان واحدا من االساقفة الكبار انھ ت
الذین قدّر لھم ان یرتقوا سدة االسقفیة على كرسي روما خلفا للرسول 
بطرس ، بحسب مؤرخي الحقبة . یذكره الرسول بولس مع بعض 

  ) . 21:  4المسیحیین االخرین في الرسالة الثانیة الى ولده تیموثاوس ( 
م والمحادثات التي اجراھا القدیس لینوس في روما ، فقد لعبت اما التعلی

دورا بارزا في المساعدة على تأسیس الكنیسة في اطار االمبراطوریة 
الرومانیة ، وبعد بضعة قرون ، فان االمبراطوریة الرومانیة نفسھا 
اصبحت عامال مھما في نشر االنجیل المقدس في كل انحاء العالم المعروف 

  انذاك .
 

 
 

 
 

  القدیس غاوس :-4
كان ھذا اسقفا على افسس ، وقد خلف القدیس تیموثاوس ، وقد ضكر بشكل 

  ) . 23 – 21: 16او بآخر ، في قسم من الرسالة الى اھل رومیة ( 
وكانت افسس في تلك االیام ، مدینة یونانیة تقع على الشاطيء الغربي 

عظم سكان تلك البقعة آلسیا الصغرى في ما یعرف الیوم باسم " تركیا " م
اھتدوا الى المسیحیة على ید الرسول بولس وتالمیذه الذین كانوا یترددون 
باستمرار على ھذا القسم من العالم القدیم ، واضا أردنا أن نحصي المكاسب 
التي حققھا الرسول بولس ، واخرون ایضا ، في منطقة افسس فإننا نجد ، 

  مھمة للكنیسة االولى في زمانھ .ان القدیس غاوس قد ادى خدمة جلیلة و
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  القدیس فیلولوغوس :-5
ھذا رقي الى السدة االسقفیة على ید الرسول القدیس اندراوس  المدعو اوال ، 
خدم لسنوات ، رئیسا للكھنة على مدینة سینوب ، وھي مدینة ساحلیة تقع على 

سم تركیا ) مرفأ عظیم على شاطيء البحر االسود ( في منطقة تعرف الیوم با
) . كان  16 – 14: 16سلّم علیھ الرسول بولس في رسالتھ الى اھل رومیة ( 

ھذا االسقف القدیس یتجرأ على كل شيء حبا بیسوع المسیح ، وكان حضوره 
مفصلیا في شؤون البشارة باالنجیل في اسیا الصغرى . وكالعدید من الرسل 

بائل الوثنیة الشرسة . السبعین ، امضى معظم حیاتھ یعمل بشجاعة بین الق
   وبھذا وضع االساس للكنیسة االولى في ضلك الجزء من العالم .

  
  

  
  

  تشرین الثاني 5
  الشھداء القدیسون : دومنینوس ، تیموثاوس ، ثیوتیموس ، ثیوفیلوس ،

  الكاھن دوروثاوس ، كارتیریوس ، افسبسیخیوس ، سلوانوس ،
  قیصریة.والعذارى الثالث في 

  

  دومنینوس :-1
عندما اقتادوا ھذا المسیحي الشجاع الى النار ، لم یصرخ ھلعا وخوفا ، بل 
رفع صوتھ الى السماء وراح یصلي في تسبیح ألبن هللا الذي من اجلھ كان 

  یستعد ھذا العظیم لالستشھاد . 

بعد ان ارسل الى  307قضى الشھید دومنینوس في حریق ھائل سنة 
   . سالونیك قادما من االراضي المقدسة

وككثیرین من قادة الكنیسة االولى ، فان دومنینوس الذي لم یتعب ولم یكل 
لم یكن مستعدا للموت كشھید فحسب ، بل رّحب بأن یبذل نفسھ وحیاتھ من 
اجل االنجیل ایضا ، وبحسب العدیدین من مؤرخي الحقبة ، فقد توّجھ 

لمسیح ، لم دومنینوس الى النار بفرح كي یرتفع جسده كالبخور امام یسوع ا
یكن لوحده مستعدا للموت عن المسیح ، بل كان ھذا العظیم واحدا من احد 

عشر شھیدا تكرمھم الكنیسة في ھذا الیوم ، اما االخرون ، فھم : تیموثاوس ، ثیوفیلوس ، ثیوتیموس . ھؤالء 
و المخلص الذي جاء المؤمنون الشجعان .وجمیعھم اعضاء في جند دومنینوس ، وقد ابوا ان یخونوا االنجیل ، ا

باالنجیل الى كل البشریة عبر االمھ وموتھ على الصلیب ، وھذا الثالثي من المسیحیین سرعان ما عوقب على ایمانھ 
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واخالصھ ووالئھ ، فضربوا ضربا مبرحا على ایدي مضطھدیھم الوثنیین ، ولئن كانت المراجع التاریخیة تختلف 
  انھم قضوا في االضطھاد العنیف الذي شن على قائدھم الروحي دومنینوس  حول مسألة اصولھم ، اال انھ لیس من شك

وفي السنوات االولى من القرن الرابع ، فان ھؤالء المبشرین الشجعان ، قدموا الى سالونیك الواقعة في المملكة الجبلیة 
ورشلیم وضواحیھا ، بحسب بعض مكدونیا الیوم ، وضلك بعد ان تتلمذوا على قادة الكنیسة االوائل في الما یعرف باسم 

مواجھة عبادة االوثان  جدا ، وكانوا مستعدین للموت من اجل االنجیل ، ولم یخافوا مؤرخي الحقبة ، كانوا جسورین
  في العالم الیوناني القدیم ، بل دفعوا اجسادھم ، وحیاتھم بسبب شجاعتھم ، محتفلین جمیعا بوحدة المصیر كقدیسین هلل .

  

  

  روثاوس :الكاھن دو-2
ھو ایضا من جند القدیس دومنینوس ، قضى شھیدا عندما ابى الرضوخ للوثنیین ، فمزقتھ الوحوش اربا اربا ، اال انھ 
رغم ضلك ، ابى ان یخاف ، وواجھ الوحوش المفترسة وھو یصلي ، واسوة بدومنینوس ، وتیموثاوس وثیوتیموس ، 

  ازا لھ .فان دوروثاوس الكاھن الشجاع اعتبر الشھادة امتی

  

  افبسیخیوس وكارتیریوس :-3
ھذان كانا عضوین مخلصین في جماعة دومنینوس قبل استشھاده ، وقد تعرضا الى التنكیل بوحشیة في عھد 

عندما كان اربانوس حاكما على فلسطین ، خصاھما االعداء  ) 311-  250االمبراطور الروماني مكسیمیانوس ( 
یھما باالشغال الشاقة المؤبدة في مناجم النحاس في فینو ( فلسطین ) . وسرعان ما وتركوھما على قید الحیاة . حكم عل

  رقدا بالرب ھناك من شدة االعیاء ، وتحت الجلد العنیف .

وكان كثیرون من العبید المسیحیین فیھا قد عوقبوا بھذه االشغال  ،فینو ممرات جھنمیة تحت االرض  كانت مناجم
الرومانیین الوثنیین . وعندما كان احدھم یتعرض للمرض ، یح . ازھقوا من قبل اسیادھم الشاقة لمجرد ایمانھم بالمس

او ینالھ االعیاء والتعب الشدید ، وال یعود قادرا على متابعة الحفر في المنجم ، كان الجند یعدمونھ على الفور ، ومع 
ا االستشھاد في ھذه المناجم المظلمة في افبسیخیوس وكارتیریوس ، فان مسیحیین كثیرین من االرض المقدسة ، بلغو

  القرون االولى التي اعقبت موت وقیامة الرب یسوع المسیح .

  

  

  سلوانوس :-4
ھو اسقف طاعن في السن في سوریا ، حكم علیھ باالشغال الشاقة المؤبدة في مناجم النحاس ( في فینو فلسطین ) . اال 

رین من العاملین معھ في المنجم ، على قبول نصیبھم ومجدھم في انھ ظل فرحا ، وابى ان ییأس ، وراح یحّث كثی
  یسوع المسیح .
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وعندما خارت قواه واصبح عاجزا عن متابعة العمل ھناك ، بسبب تقدمھ في السن ، قتل على الفور . وقد صّور لنا 
دوام یدافع عنھم دون ان مؤرخو الكنیسة االوائل كیف ان سلوانوس راح یشجع العاملین معھ في المنجم ، وكان على ال

  یفكر بسالمتھ الشخصیة . وكثیرون من ھؤالء قضوا شھداء للمسیح ایضا .

ھؤالء المؤمنون الراسخون أعضاء في مجموعة دومینوس ، أبوا أن یتنكروا لالنجیل أو للمخلص الذي نقلھ للبشریة 
موت بقبضات المضطھدین . ولئن كانت بآالمھ وموتھ على الصلیب . اال أنھم عوقبوا ألمانتھم . فضربوا حتى ال

الروایات التاریخیة عنھم متقلبة اال انھ لیس من شك أنھم قضوا في االضطھاد الذي شن على قائدھم الروحي 
  دومنینوس .

  

  العذارى الثالث من قیصریة في فلسطین :
االیمان بیسوع المسیح ابن صدر الحكم بحقھن في اقل من ساعة ، واتھمن بجریمة شنیعة ، فقط ألنھن كن یجاھرن ب

االنسان . قام معذبوھن بسجنھن في مواخیر كانت بمثابة بیوت للدعارة ، حیث ارغمن على خدمة معذبیھن عندما 
كانوا یطالبونھن بذلك . اال ان اوجاع واالم النسوة المسیحیات الثالث لم تدم طویال ، فسرعان ما قرر معذبوھن ان 

لشھیدات . وبحسب بعض مؤرخي الحقبة فان العذارى الثالث قضین في غمر من نور یقتلوھن ، فأدرجن في عداد ا
  مبھر بعد ان عذبن وضربن بوحشیة . وروایة استشھادھن في قیصریة ماتزال تلھم مؤرخي الكنیسة إلى اآلن .

  تشرین الثاني 12
  نیلوس وثیوذولوس السینائیان

  
  ض ولده المخطوف .كان ابا غیورا الیعیقھ شيء من اجل السعي النقا

ً لم یكن قلبھ لیرتاح ، حتى تخلى عن وظیفتھ  اال انھ كان راھبا متنكسا أیضا
في البالط ، في القسطنطینیة ، كي یعانق شظف العیش ، وحیاة الصالة ، في 

  بریة سیناء ( جزء من مصر الیوم ) .

 سیرة القدیس نیلوس السینائي وابنھ ثیوضولوس انكشفت في عھد االمبراطور
  ثیودوسیوس في النصف الثاني من القرن الرابع .

حدث في ضلك الزمان ان مواطنا غنیا واسع النفوض في مدینة القسطنطینیة 
العظمى ، وكان مسیحیا غیورا ، تلقن مباديء االیمان الجدید على معلم مقتدر 
ھو القدیس یوحنا الذھبي الفم ، واصبح والیا امبراطوریا في العاصمة . كان 

  المدیر نیلوس . وكان ھذا حیثما ضھب ، ینحني لھ الجمیع اكراما واجالال اسم 

كان نیلوس بیروقراطیا فذا ، ومجتھدا موھوبا ، وكان رب بیت ایضا ، لعب دورا كبیرا في حیاة ابن لھ شاب حسن 
قیمة وحسنة السمعة ، وابنة ورعة شاركت امھا حماستھا من اجل انجیل یسوع المسیح . وكان الجمیع عائلة مست

  السیرة عاشت على اسس االیمان بالبشرى السارة في الكنیسة المقدسة النامیة .

ورغم سعادة ھذه العائلة ، كان نیلوس یتألم في نفسھ . كان قلقا ال یرتاح لھ بال ، وكان یتوق ان یتخلى عن واجباتھ 
راھبا جواال یتخلى عن كل المقتنیات ، حبا  ومنصبھ كي یتذوق الحقیقة العظیمة الروحیة والصعبة . اال وھي ان یكون

  باهلل القدیر .
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ومع مرور السنین ، فرغ صبره ، اال انھ تابع اشواقھ الروحیة مع زوجتھ المحبوبة ، حتى رأت مقدار شوقھ ورغبتھ 
لم الصاخب . في عیش االنجیل ، فوافقت ان تغادر المدینة معھ ، واالنسحاب بالكلیة من كافة االمور االنسانیة في العا

ورحلت الى عالم االدیار النائیة الواقعة في  390ولما كانت العائلة مفعمة بالرجاء الفرح ، غادرت القسطنطینیة سنة 
منطقة قاحلة من شبھ جزیرة سیناء . ( ورغم ان البقعة لیست جزءا من االرض المقدسة بحد ضاتھا ، اال انھا ستلعب 

  فیھا ادیار ناشطة عدیدة في الكنیسة االولى .دورا في نمو المسیحیة ، وقد شیدت 

ولما حّط الرحال بالعائلة في تلك البقعة ، رتّب نیلوس ان یحّول ابنھ الى السیرة الرھبانیة ، اما زوجتھ الوفیة ، فقامت 
سیرة  بالشيء نفسھ مع ابنھا . اقامت المرأتان في دیر نسائي ، وفي غضون ایام ، راح افراد العائلة جمیعھم یحیون

  نساك ویمضون ایامھم في الصالة والصوم داخل جدران صوامعھم.

وبعد حین ، تاق نیلوس وابنھ الى امر اخر ، فحفرا مغارة امضیا فیھا االیام ، وھما یصلیان . لقد اصبحت حیاتھما 
اب البریة المرة ، التي قاسیة االن ، قوامھا الصالة ، الھذیذ ومطالعة االسفار االلھیة ، وراح االثنان یقتاتان من اعش
  كانت طعامھما الوحید ، وكانا ینامان قلیال على ان معظم الوقت كانا یقضیانھ بالھذیذ والصالة .

نسي نیلوس وثیوضولوس العالم ، ولكن مع االسف لم ینس العالم ایا منھما ! وبین الحین واالخر ، ورغم وجودھما في 
رسائل من اصدقائھ یطلبون فیھا النصح واالرشاد من اجل الجھاد ، بحسب مكان ناء . كان فیھ ھذا العظیم یتلقى ال

  مقتضیات الحیاة في القرن الرابع المیالدي .

 – 377وضات یوم ، تلقى ھذا الراھب رسالة خاصة امبراطوریّة ممھورة ، وفیھا بعث االمبراطور واسمھ اركادیوس 
بضعة سطور شرح االمبراطور المضطرب ان  یطلب من االب القدیس ان یذكره في صلواتھ . وفي 408

القسطنطینیة المحبوبة كانت تھوي الى الحضیض ، وعلى عجل ، فقد مزقتھا صراعات قاتلة وممیتة ، وان معاییر 
االخالق راحت تھوي بسرعة رھیبة ومرعبة ، فھل یصلي راھب بریة سیناء الى هللا القدیر كي یعینھ على استردادھا 

  ؟ من حالتھا المزریة

قرأ نیلوس الرسالة وراح یھز رأسھ . ولماضا االستغراب في ان المدینة تھوي ؟ قبل سنوات عرف نیلوس جیدا 
بطریرك القسطنطینیة العظیم یوحنا الذھبي الفم الذي كان استاضه الروحي . وقد نفي ھذا عن المدینة والكنیسة المقدسة 

یة ، لقد اقصى البطریرك العظیم بسبب مؤامرة سیاسیة ، اما االن بنتیجة التصادمات بین عدد من االساقفة السیيء الن
فاالمبراطور الیائس یراقب النتائج والفوضى العارمة المتفاقمة ، واالنھیار االخالقي العام في كل انحاء المدینة 

  المحبوبة ! اال یساعد ھذا الراھب الفاضل على حل ھذه المشكلة الرھیبة بالصالة ؟

لرسالة ، وفّضھا وطالعھا المرة تلو االخرى ، فأدرك ان علیھ ان یرفض ، ثم مد یده الى قلمھ ، وصاغ قام األب إلى ا
جوابا علیھا من شأنھ ان یخیب امال الحاكم . ومما جاء فیھا : كیف لي ان اصلي من اجل مدینة تستحق العقاب من هللا 

ذھبي الفم ، عامود الكنیسة ، نور الحق ، وبوق هللا ؟ على شرورھا ، فھي التي طالبت باقصاء الكلي الطوبى یوحنا ال
لقد طلبتم مني ان اصلي من اجل المدینة ، اال انكم تطلبون ضلك بنفس فتتھا الحزن والغم بسبب كثرة الخطایا المرتكبة 

  فیھا !

یتوان لحظة ان یطلع  كانت الرسالة التي دونھا القدیس نیلوس مدعاة الم شدید ، اال ان ھذا القدیس كان رجال شریفا لم
لقد اقصیتم یوحنا العظیم بدون سبب ، وسمحتم ألنفسكم االمبراطور على الحقیقة حتى انھ اورد في الرسالة مایلي : " 

ان تنصاعوا لحفنة من االساقفة االشرار ضوي المعتقدات المنحرفة . عودوا الى رشدكم ، فقد حرمتم الكنیسة من 
  متع بھا مع العظیم یوحنا ". اعترفوا بخطایاكم وتوبوا !التعالیم النقیة التي كانت تت

متاعب الراھب الغیور اما بالنسبة للوالي السابق في القسطنطینیة ، فقد كان الزمن صعبا جدا ، ولكن بكل حزن فان 
ضلك  ألنھ حدث في التاریخ.كانت في بدایاتھا فقط . وسرعان ما سوف تبدد سالم توحده وتأمالتھ وصالتھ بفعل قوى 
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الحین ، وفي االرض المقدسة ، ان كانت قبائل البدو تجتاح العربیة وتھاجم االف الرھبان الذین سكنوا المغاور 
  والكھوف المحیطة بطور سیناء ، بدون شفقة .

لقد قضى بعض القدیسین بحد السیف ، وآخرون بیعوا عبیدا وخضعوا لالسر زمانا طویال . واحد ھؤالء االتقیاء 
، ھو ثیوضورس الذي كان یبذل نفسھ في كل شيء . ابن الوالي السابق أیضا اقتاده فریق من العرب الغزاة ،  المرضولین

  فأختفى بلمح البصر .

كانوا ینوون ان  فلما ابلغ نیلوس بانسكابھ المریع تألم كثیرا ، سیما عندما علم من احد القبائل العابرین ان البرابرة
اب ، على مذبح االلھة افرودیت ، اال ان ھذه المأساة لم تتحقق في اللحظة االخیرة ، فسلم یسفكوا دم ابنھ مع رفیق لھ ش

   مسیرة طویلة مرورا االرض المقدسة .الشاب من الموت ، فقط كي یباع الى قبیلة غجریة كانت على وشك ان تسافر 

الوسیوس حیث كان االسقف المحلي قد  وبعد استفسار طویل مؤلم ، استطاع االب ان یحدد مكان ابنھ الضائع في مدینة
  افتداه من رئیس العصابة ، واقامھ بوابا على الكنیسة .

قاصدا المدینة ، وسرعان ما استرد فتوتھ المفقودة ، ثم قام وشرح لالسقف الذي كان یرجو  ساقیھ للریح اطلق نیلوس
لمتشددة في البریة . ونزوال عند رغبة االثنین ، قام ان یشرطنھ كاھنا ، انھ ولده وقد اراد العودة الى السیرة الرھبانیة ا

  االسقف وشرطن االثنین معا جاعال ایاھما كھنة ، وبعد ضلك ، اخلى سبیلھما بفرح !

كان القدیس نیلوس مقتنعا بحیاة التواضع والصالة وتكریس  القفر.استأنف الراھبان حیاتھما في  المغامرات،بعد ھذه 
المؤثرة والرسائل والمقاالت المفعمة بالحكمة . وفي احدى تأمالتھ المضمنة في الفیلوكالیا وراح یضع العظات القلب ، 

فلنترك وراءنا االمور كتب یصف الدوافع التي تحرك الكثیرین من النساك الى التخلي عن كل ما في العالم ، فقال : " 
بعبثیة وتفاھة ؟ اال یلیق بنا ان نتخذ روحا العالمیة ونرتقي نحو خیر النفس الحقیقي . الى متى سنستمر في العیش 

  رجولیة ؟ لو كان لنا فھم اعمق لحقائق العالم االلھي ، لما كنا اخذنا بمغریات ھذا العالم ".

وبعد حیاة طویلة ومثمرة كأب في البریة ، غادر نیلوس ھذه الحیاة ، ومضى الى جزائھ كمدافع عن انجیل المسیح سنة 
  ، وضلك بعد ان امضى ستین سنة یطوف بریة االرض المقدسة . بحسب مؤرخي الحقبة 450

والى ھذا الیوم ، فان رفات االب القدیس نیلوس ، وابنھ ثیوضولوس ، مع بعض النساك االخرین ، محفوظة في كنیسة 
  غیر .الرسل االطھار في القسطنطینیة ، فھي ترقد تحت المائدة المقدسة حیث اودعھا االمبراطور الورع جوستین الص

عاش القدیس نیلوس حیاة مدیدة ملیئة بالصخب ، اال انھا انتھت بنصرة ایمانھ . وقصتھ تظھر لنا كیف ان محبة اب 
ارضي البنھ الحبیب تعكس على نحو عجیب محبة هللا االب وبدون حدود ، البن االنسان . وھذا الحب عینھ متاح 

  !كعطیة مجانیة لكل الذین یقبلون انجیل یسوع المسیح 

  ابولیتیكیون باللحن الثامن :

" للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك امرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق اثمرت باتعابك الى مئة ضعف . 
  فصرت كوكبا للمسكونة متأللئا بالعجائب یا ابانا البار نیلوس ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  القنداق باللحن الرابع :

لواتك التي ال  تنتقطع ایھا االب نیلوس المغبوط من هللا ، قطعت كل ما یضرم وثبات اھواء الجسد ، وألنك " بص
  اقتنیت الشجاعة من رب الكل ، بازاء االخطار ، اعتقني . فانا اصرخ الیك : افرح ایھا االب الذائع الصیت .
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  تشرین الثاني 13
  مانیتا .الشھداء انطونینوس ، نیكیفورس ، ھرمان ، و

  
حدث ضلك في بلدة ساحلیة ، " قیصریة " القدیمة ، التي بناھا ھیرودوس 

  الكبیر قبل سنوات من والدة مخلصنا  یسوع المسیح .

یقع ھذا المرفأ الذي فیھ ترسو السفن ، على شاطيء فلسطین . وفیھ كان 
ھناك مشھد لحدث عجیب كان وراء ظھور اربعة شھداء مجیدین للمسیح ، 

  یسة المقدسة .وللكن

وكي نفھم القوة الروحیة المذھلة لما حدث في ضلك الیوم . علینا ان نتصور 
المشھد الذي كان قائما في الساحة المركزیة للسوق حیث احتشد جمھور 

  كبیر من الوثنیین احتدم غیظا في احتفال دیني غایتھ تكریم االلھة الوثنیة .

وارع ھذه البلدة الرومانیة بینما كانت الجموع تضج وتصیح وترقص في ش
القدیمة ، كان المسیحیون القلیلو العدد ، یبذلون قصارى الجھد كي یظلوا 

محتجبین ال یدري بھم احد . في ضلك الماضي الغابر، كان ھناك قوى عاتیة تعاكس الكنیسة في كل مكان، وفي كل 
  فلسطین، وكان المسیحیون یضطھدون بضراوة.

مكن ان نفھم لماضا یمكن ان یظل المسیحیون محتجبین . ولكن رغم االخطار المحدقة ، فان في ضلك العید كان من الم
بعضا من اتباع ابن هللا لم یحتملوا مشاھدة عبادة االوثان ، احس ثالثة منھم كانوا یراقبون ما یجري ، انھ لم یعد 

الخطوة التي بدأوا بھا ، فكان من شأنھا باالمكان السكوت . وكان ھؤالء ھم انطونینوس ، نیكیفوروس ، وھرمان .اما 
  ان تحیلھم الى شھداء قدیسین سوف تكرمھم الكنیسة وتعید لھم في مثل ھذا الیوم .

وما حدث ، كان التالي : بینما كان الوثنیون السكارى یطوفون شوارع قیصریة ، اندفع ھؤالء الثالثة وسط الشارع 
 . فالتھبوا بروح الرسل في العنصرة ، واندفعوا الى وسط ساحة البلدة وراحوا یجاھرون باخالصھم ووفائھم البن هللا

  معلنین حقیقة االلھ الواحد في ثالثة اقانیم ، حقیقة الثالوث المسیحي ، جھارا ، وبوضوح ، وبأصوات تنم عن سلطان .

المدینة . فاستشاط  ضتھم الفجائیة مسمع فیرملیانوس الوالي الروماني فيفاوما ھي اال لحظات حتى بلغ صدى انت
عضبا من شجاعتھم . كیف یجسر ھؤالء على تعكیر ومقاطعة ھذا االحتفال المھیب ؟ للحال أوعز ان یؤتى بھم لیمثلوا 

اضا لم یعدلوا عما فعلوا معتذرین عن ھذه البشارة ، فانھ سوف یأمر بقطع اعناقھم . ثم  مفي غضبھ ، ابلغھم انھوامامھ . 
ن ایھا الشباب أي خطر انتم فیھ ؟ فھز الثالثة رؤوسھم . ثم تابع یقول : اما تفھمون ان لي اردف یقول : اال تفھمو

رؤوسھم من جدید . فقال لھم : بكل تأكید انتم لستم على ھذه الدرجة سلطانا ان انھي حیاتكم بایماءة من یدي ؟ فھزوا 
. انظروا ، ھا الجالد وفأسھ تنتظركم  حمزا من الغباوة كي ترفضوا السجود آللھة روما القدیمة ! ھذه لیست مسألة

اضا تمسكتم بسخافاتكم وباعالنكم عن تعالیم الناصري ، سوف تخسرون رؤوسكم   مانكخارج الباب . واني ألؤكد لكم 
فھز الثالثة رؤوسھم . لقد فھموا ، اال انھم ظلوا ثابتین وراسخین . فأعطاھم الوالي بعض الوقت لمراجعة الحسابات . 

ھا ، حّرك یمناه . وكما كان وعده لھم ، فقد قطعت رؤوسھم في البقعة التي كانوا فیھا . ومع ضلك فقصة ھؤالء وبعد
الشھداء الفلسطینیین لم تنتھ ھناك . اض ، وعلى نحو غیر معقول ، انتفض مسیحي رابع وانضم الى رھط الشھداء ، 

  .وراح یسیر الى جنبھم باتجاه المقصلة حیث ستقطع اعناقھم 

اما ھذا الوجھ الرابع فكان صبیة شابة تدعى مانیتا . ھذه تحرك قلبھا لمرآھا ھؤالء الشجعان الثالثة ، وایمانھم ، 
والنعمة التي تفیض باستمرار من ابن هللا علیھم ، فما كان منھا اال ان قفزت الى الواجھة معلنة حقیقة الفادي القدوس 
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رقت على الفور . كل ھذا جرى قبل سبعة عشر قرنا . اما القصة التي جرت یسوع المسیح . فألقي القبض علیھا ، واح
  احداثھا في شوارع قیصریة في ضلك الیوم ، فما زالت حیة إلى الیوم دون ان یطویھا الزمن والنسیان .

الشجاعة ، ألجیال من المسیحیین ، ما تزال ھذه القصة تذّكرنا كیف ان هللا القدیر یرسل نعمة االستشھاد ، فضال عن 
 للذین یحبھم فوق كل قیاس .

 

  

 
  تشرین الثاني 14

  القدیس الرسول فیلیبس
  

كان القدیس الرسول فیلیبس احد اكثر الرسل االثني عشر ، شجاعة وبسالة  
وقد بذل كل غال ورخیص من اجل ایمانھ الذي ال ینھزم بانجیل ربنا یسوع 

  المسیح .

وفي النھایة سار الى حتفھ ، الى اعدام لم یتوان یوما عن محبتھ البن هللا . 
وحشي لفظ فیھ انفاسھ االخیرة بعد ان صلب رأسا على عقب وھو یصلي ، 

  بینما قلبھ كان عارما بنصر مفعم بالبھجة .

واسوة ببطرس واندراوس ، كان فیلیبس من موالید بلدة فلسطینیة ھي بیت 
واندراوس  حسدا الواقعة على شاطيء بحر الجلیل . بینما كان بطرس

صیادین بسیطین امضیا حیاتھما في الصید واصالح الشباك ، كان فیلیبس 
ثریا وكان لھ حظ وفیر من العلوم بفضل والدیھ ، االمر الذي یعني ان 
فیلیبس كان متعمقا في قراءة النبؤات القدیمة عن الفادي القدوس الذي سوف 

  یأتي یوما كي یخلص العالم من الخطیئة والموت .

سبق االنباء عنھ بفرح  ما ظھر ضلك الفادي في شخص نجار بسیط من بیت لحم ، ادرك فیلیبس للتو انھ النبي الذيوعند
في الكتب القدیمة . اھتدى فیلیبس الى االیمان ، وبعد ضلك الحدث لم یعد یلتفت الى الوراء . وفرح فرحا عظیما لھذا 

عن المجيء العجائبي الذي اتمھ المخلص بقدومھ الى االرض : " االكتشاف ، فانطلق كي یخبر احد رفقائھ ، نثنائیل 
  )  45:  1( یوحنا النبیاء ، یسوع الناصري ابن یوسف"فوجد فیلیبس نثنائیل فقال لھ : لقد وجدنا من تكلم عنھ موسى وا

وصاف فیلیبس صدیق وفي لیسوع ، ورسول غیور ، قدیس من فلسطین ، راسخ ال یلین ، ویظھر على الدوام في ا
العھد الجدید عن یسوع والرسل االثني عشر . وفي احدى المناسبات المعروفة على سبیل المثال ، فان فیلیبس ھو الذي 
یسأل یسوع سؤاال ھاما عن العالقة بین االب واالبن في الثالوث االقدس ، وراح یضرع الى یسوع ان یظھر االب 

  ني فقد رأى االب ".للرسل المجتمعین . اما جواب یسوع ،فكان " من رآ

وفیما بعد ، وبعد انحدار األلسن الناریة التي للروح القدس ، على الرسل االطھار ، في العنصرة ، كرز فیلیبس 
بالبشرى السارة المسیحیة ، الى غیر المؤمنین في انحاء شتى من اسیا والیونان . وفي اسفاره المحفوفة باالخطار ، 

الى  ،تأفف ، وقد حفظتھ نعمة القدیر ، فكان كل مرة یفلت من موت كان یحدق بھ  واجھ الموت مرارا بدون شكوى او
  ان اتت ساعتھ االخیرة كما انبأ عن ضلك احد الشھداء االلھیین القدیسین .
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واحدى اعظم انتصارات فیلبس على اعداء النور ، كانت في الیونان ، في السنوات االولى للبشارة . بعد ان احتدم احد 
الیھود غیظا من جراء ضیوع صیت فیلیبس ، واجتراحھ عجائب كثیرة ، قام وھاجم فیلیبس بآلة ضخمة ، وفي  الكھنة

نیتھ ان یسحق جمجمتھ وینھي حیاتھ . اال ان الرب المحب كانت لھ خطة اخرى ، فما ان ھّم الكاھن الیھودي بالقاء التھ 
اعمى ، انا اعمى . وصار اسود اللون ، وراح یصرخ على فیلیبس ، حتى صرخ ویداه على عینیھ وھو یقول : انا 

وھو یترنح ، الى ان انفتحت االرض تحت قدمیھ ، لتنغلق على عجل لیضیع في باطنھا ، فزع الحاضرون ، وفغروا 
  افواھھم وھم ال یصدقون ما یشاھدون ، فكاھنھم العظیم قد ابتلعتھ االرض  .

مجرد البدایة . وفي السنوات التي تلت ، وبینما كان فیلیبس ینقل بشرى  كانت ھذه اعجوبة ملفتة طبعا ، ولكن كان ضلك
  الخالص الى كل حدب وصوب ، راح یشفي المرضى بالصالة ، ویعید الموتى الى الحیاة .

واحدى اغرب عجائبھ جرت بینما كان ھذا الرسول متجھا الى اشدود حیث سیشفى مرضى كثیرین . عند منتصف 
عاصفة ھوجاء . فھلع البحارة لدى رؤیتھم موتھم الوشیك غرقا . فقام فیلیبس استجابة منھ الى اللیل ضربت السفینة 

مخاوفھم وصلى ، ثم مد یده باتجاه العاصفة فظھر صلیب عظیم من نار في السماء . بعده انكفأت العاصفة وھدأت ، 
  اللھي الذي انقذھم .وتابعت السفینة تقدمھا بأمان الى المرفأ . اما البحارة فذھلوا للتدخل ا

بید أن اعظم عجائب الرسول ، ھي التي جرت قبیل رقاده . حدث ضلك في مدینة ایرابولیس الفریجیة حیث كان فیلیبس 
  قد امضى بضعة سنوات یكرز ویشفي المرضى مع اختھ مریامنا ،ومع یوحنا الالھوتي والقدیس الرسول برثولماوس 

ان ھذه البلدة الوثنیة كانوا یقدمون العبادة ألفعى ضخمة كانوا قد جعلوھا داخل وكما شاءت العنایة االلھیة ، فان سك
  ھیكل من ضھب ، من اجل ھذا الغرض ، كان سمھا قاتال ، وكانوا یخشونھا جدا ، ویقومون باطعامھا كل یوم .

عال داعیا هللا ان  اال ان الرسول القدیس ، وصدیق المسیح ، لم یھلع من رؤیتھا ، بل دنا منھا وراح یصلي بصوت
یسحق ھذه الھیئة المھینة امام عینیھ ، فانتصبت االفعى فوق الرسول والتفت على نفسھا في الھواء بینما راح سمھا 

  من انیابھا . وحدث ان كلمات الرسول اتخذت ھیئة رمح براق انطلق لیستقر في رقبة االفعى . ثینبع

لكن سرعان ما ھدأوا عندما سمعوا كاھن الھیكل یعلن ان  فھلع الحاضرون المتعبدون واطلقوا صرخة غضب .
  الرسول فیلیبس اقترف جریمة شنعاء ، وانھ مع رفیقیھ یوحنا وبرثلماوس یجب ان یموتا لما اقترفتھ ایدیھم .

انقض الوثنیون الغاضبون على ھذین المسیحیین واقتادوھما الى مجموعة من االشجار كانت معدة ألسوأ المجرمین . 
احدى االشجار الضخمة كي یلفظا انفاسھما االخیرة  إلىھي اال لحظات حتى قاموا بتسمیرھما رأسا على عقب  وما

  علیھا .

اال ان ھذا الفصل في روایة فیلیبس المذھلة ، لم ینتھ بعد ، تصوروا الھلع والفزع اللذین اعقبا موت الثعبان ، وھو ما 
لمتعطشة للدماء ، فقد اھتزت االرض وانفلقت لتبتلع الفاسدین وجماعتھم اختبره الكاھن الوثني ، والحشود الغاضبة ا

  الذین حكموا على القدیسین بالموت .

وبسرعة فائقة ، ادرك سكان البلدة التائبون ان ھذین المبشرین كانا یمثالن المخلص القدوس . فقاموا على عجل 
برثلماوس الرسول . اما الرسول فیلیبس فقضى ألنھ كان وحرروا المعلّقین المضرجین بدمائھم على الشجرة . لقد نجا 

  قد فارق الحیاة قبل دقائق من حدوث الھزة االرضیة .

م في ایام االمبراطور الروماني دومیتیانوس . وبحسب شھادة بولیكراتس ، اسقف روما . سّجي  86كان ھذا سنة 
ایرابولیس الفریجیة مع اثنین من بناتھ عاشتا الى فیلیبس في مدینة الفریجیین حیث قتل الثعبان الضخم ، ودفن في 

  شیخوخة متقدمة في البتولیة . اما ابنتھ الثالثة ، فبعد ان عاشت في الروح القدس ، رقدت بسالم ، ودفنت في افسس .
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 ان سیرة القدیس فیلیبس ھي مدعاة للعجب حقا ، فھو كان وفیا لالنجیل ، وصدیقا صدوقا البن هللا یسوع المسیح ،
  ونحن اض نتأمل سیرتھ العجیبة ، یعترینا الذھول اض نرى كیف ان محبة هللا تالمس كل واحد منا على الدوام .

  طروباریة باللحن الثالث :

  " ایھا الرسول القدیس فیلیبس ، تشفع الى االلھ الرحیم ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  قنداق باللحن الثامن :

ان فیلیبس الالھج باهلل ، تلمیذك وصفیك ومماثلك في االالم ، كرز بك في المسكونة انك الھ " ایھا الجزیل الرحمة ، 
  فبتوسالتھ ألجل والدة االلھ ، احفظ كنیستك من االعداء الملحدین ".

  تشرین الثاني 16
  القدیس الرسول متى االنجیلي :

  
لدى  كان متى عشارا محتقرا في كل مكان ، وجابیا للضرائب مرضوال یعمل

االمبراطوریة الرومانیة ، ومع ضلك فقد اصبح واحدا من أكثر البلغاء في كل 
  تاریخ المسیحیة ، الذین كرزوا باالنجیل الشریف .

كان خاطئا كبیرا ، وقد عرف ھو نفسھ ضلك ، لقد فھم جیدا ان جباة الضرائب في 
كونھم فلسطین القرن االول للمیالد ، كانوا محتقرین في كل مكان ، وضلك ل

لصوصا جشعین ال یتوقفون عند شيء ، حتى یسرقوا كل قرش ممكن من جیوب 
  الناس .

ومتّى لم یتنكر لذنبھ وجریمتھ ، فكان یطوف شوارع كفرناحوم ، مسقط رأسھ ، 
في منطقة الجلیل الفلسطینیة . وراح یستغل سكانھا البسطاء ایما استغالل ، 

  فوضع الید على ممتلكاتھم كلھا .

من اثامھ ، فان اعجوبة عظیمة حدثت لھ ، ومفادھا ان الحقیقة االھم في كل االنجیل ھي : المسیح یحب  وبالرغم
  الخطأة .

ل خطایاھم ! وعندما اجاھدوا تحت اثق ابن االنسان لم یأت الى االرض لیخلص االبرار ، بل كي یقدم الخالص للذین
كان یتناول طعامھ معھ ، في بیتھ ، وكان الكتّاب ضوي البر  راح یسیر في شوارع فلسطین مع صدیقھ الجدید ( متى ) ،

الذاتي والفریسیون على نحو خاص ، یحتدمون غیظا . كیف یجسر ان یمضي وقتھ مع جاب للضرائب نفسھ سوداء 
  بفعل كثرة  الخطایا .

شریف ، وھي ان یسوع جاء ولسوء الحظ ، فالكتبة والفریسیون اخفقوا بالكلیة في فھم الحقیقة المركزیة في االنجیل ال
  الى العالم من اجل الجمیع ، سیما من اجل الذین اسّودت نفوسھم بالخطیئة .

ولیس من مكان تظھر فیھ القوة الخالصیة والشفاء ، اال في حیاة جابي الضرائب في االرض المقدسة ، وھو سوف 
اضعاف اضعاف ، ا قد اختلسھ من اصحابھ ، یولد من جدید لخدمة یسوع المسیح . وبعد اھتدائھ سوف یعید متّى كل م

  حا ایاھم على االساءة واالضى التي الحقھا بھم .یمستم
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كان متى مبشرا عظیما ، وشھیدا قدیسا لم یفقد البتة ایمانھ باهلل . اال ان اعظم عطیة اسھم بھا من أجل الكنیسة ، كانت 
متھ : انھا السفر االول في العھد الجدید المعروف الوثیقة التي دّونھا في السنوات التي اعقبت صلب یسوع وقیا

  باالنجیل بحسب متى . 

  بدأ تحّول متى في كفرناحوم ، عندما سمع المخلص یقول الكلمات التالیة : ھلم ورئي :

تحرك متى بالروح ، وكان عاجزا ان یقاوم االمر الذي سیغیّر مصیره ، فقام للحال وعمل بما قیل لھ ، وفي لحظة ، 
متى عن عملھ ، وسار وراء المخلص ، ولماضا حصل ضلك ؟ الجواب لغز یتجاوز العقل البشري . ولكن بكل تخلى 

  تأكید لم یكن شيء في ماضي متى یوعز لھ ان تغییرا ما سوف یحصل في حیاتھ في یوم من االیام .

ح یدعى حلفا . ما ان سمع متى باسم الوي . اما كلمة " متى " فتعني : عطیة هللا . كان متى ابن عامل كاد عرف متى
االمر : ھلم ورائي ، حتى تحّول ھذا العشار المغمور ، الى انسان اخر بالكلیة ، وفي السنوات التي اعقبت اھتداءه ، 

  ني سنوات في فلسطین ، ومن ثم في بلدان اجنبیة اخرى .اكان یكرز باالنجیل طیلة ثم

ى الخالص ضات االیمان الجدید الى البریثیین والمدیانیین والى اخرین وقبل ان یغادر ھذا العالم ، قام متى بنقل بشر
وفاء منھ للمسیح ،  –افریقیا ، حیث كلفھ االمر في النھایة حیاتھ  أیضا . واخیرا نقلھا الى االثیوبیین المتوحشین في

  فضال عن عناده الشجاع في سبیل البشارة .

ن من المسیحیین كأمر بارز في حیاة ھذا الشھید القدیس ، وفي التزامھ اما جھاداتھ في اثیوبیا ، فسوف یذكرھا كثیرو
بالبشارة بیسوع المسیح . وبعد ان ھدى الى االیمان كثیرین في تلك االصقاع المتوحشة واالمیة ، قام بتعیین احد 

  كفأ في جبل مجاور .تالمیذه االوفیاء افالطون الثابت االیمان . أسقفا على مدینة میرمینا االثیوبیة ، ومن ثم ان

عاش متى لبعض الوقت في الصالة السالمیة والتأمل . ولكن حدث بغتة أن اغتاظ أمیر الحبشة ، واحتدم غضبھ من 
ھذا االیمان الجدید ، فأرسل الجند كي یلقوا القبض على ھذه الشخصیة الروحیة ، وسرعان ما زّج بھ في غیاھب 

  السجن .

كان الحراس یقتربون ممن كان یجبي الضرائب ، أللقاء القبض علیھ ، غشیت  وھناك حدث امر غریب ، اض بینما
عیونھم سحابة حالت دون ایة رؤیة او مشاھدة صافیة . لقد علموا ان متى قریب منھم ، اال انھم لم یكونوا یقدرون ان 

  یروه ، فظل الرجل وكأنھ غیر منظور .

قام الحراس وقفلوا عائدین الى البالط . وھناك وصفوا لالمیر ما قد وھكذا اصابھم االحباط والخیبة فضال عن الھلع ، ف
حصل وقالوا : الرجل القدیس الذي تجرأ ان یعمد عائلة االمیر ، ارتدى ثیاب االخفاء . فاحتدم االمیر غیظا ، وقام 

  وامر مجموعة ثانیة من الجند بالتوجھ الى المكان .

انت حالة المجموعة الثانیة اسوأ من االولى . فھؤالء عندما دنوا من ومن جدید ، انتھى االمر باخفاق ضریع ، وك
الرسول متى ضھلوا لما الحظوا ان بریقا خاصا كان ینبعث منھ ، ونورا غیر مادي كان یغمره . فخافوا والقوا اسلحتھم 

  لقدیس .مطلقین سیقانھم للریح حتى وصلوا الى البالط ، فبینّوا عجزھم ، وابوا العودة الى مالحقة ا

ھا قد نال االمیر ما یكفي االن . وبعد ان عیل صبره ، قرر ھو نفسھ ان یقوم بالحملة أللقاء القبض على الرسول 
القدیس . وما ان دنا منھ حتى لمع المكان كلھ بنور مبھر ، افقده بصره ، فوقف عدیم الحركة ، وراح یرتجف ھلعا 

عر بالشفقة على االمیر واعوانھ ، فقام ورفع الصالة الى هللا كي یعید وأخذ یبسط یدیھ كي یتلمس طریقھ . اما متى فش
  البصر لالمیر االعمى .

انقلب علیھ من جدید ، فقیّده ،  وعندما ادرك االمیر ان بصره عاد الیھ ، شكر متى على صنیعھ ، اال انھ سرعان ما
  وجعلھ وسط الحطب وراح یسكب علیھ الزفت والزیت .
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، فقام االمیر واضرم النار في الحطب ، فارتفعت السنة اللھیب واخذت تزمجر في اشتعالھا دون  لم یحرك متى ساكنا
ان تمس جسد القدیس . ادرك متى ان نھایتھ وشیكة ، وبعد حین قضى وسط النیران فارتفعت نفسھ الى العالء لمالقاة 

  جزائھا المجید .

د اظلم ، وألنھ لم یكن بعد قد ادرك رسالة القدیس متى ، وان المسیح انذھل االمیر امام ھذه االحداث ، اال ان قلبھ كان ق
یحب الخطأة ، وقد جاء من اجل خالصھم ، قام ھذا الظالم وامر ان یلف جسد متى بأكفان من الرصاص ، ویرمى في 

  البحر .

ن یتوجھ الى المكان وما ان اتم عملھ ، حتى ظھر القدیس الشھید لالسقف الوفي افالطون ، في حلم ، واوعز الیھ أ
حیث الكفن الرصاصي ، فحدد االسقف الصالح مكان بقایا القدیس . وعندما رأى االمیر االعجوبة التي حدثت ، اقتنع 

في  –بقریة فذة قرر ان یعطیھ عبحقیقة یسوع المسیح ، فاھتدى واعتمد على ید االسقف افالطون نفسھ الذي ب
  .االسم المسیحي : " متى "  –المعمودیة 

منذ ضلك الحین ، رقي االمیر التائب الى الدرجة الكھنوتیة ، وعاش عیشة مسیحیة مثالیة ، حتى انھ عندما رقد االسقف 
افالطون ، تراءى االنجیلي لالمیر سابقا ، في حلم ، وشرح لھ ان االسقف التالي على الحبشة سیكون االمیر فلفیان 

  الذي كان فیما مضى طاغیة مستبدا .

بة اھتداء االمیر ، فلم تكن الحدث الوحید الذي جرى في الحبشة . ففي مناسبة اخرى وبعد ان ظھر الرب اما اعجو
تى في ھیئة شاب مجلبب بالنور ، وقدّم لھ عصا . قام متى وحمل العصا وغرسھا عند باب الكنیسة . وللدھشة ، فقد مل

 –ري جدول صغیر . وعندما كان الحبشیون افرعت بعد حین ، ونمت واعطت ثمارا . اما عند جذورھا فكان یج
وكثیرون منھم كانوا من اكلي اللحوم ، بحسب مؤرخي الحقبة ، یأكلون من ثمرة الشجرة ، ویشربون من ماء جدولھا 

  كانوا یشفون ، ویصبحون محبین للسالم ، ویمتألون من روح الرب .

المعروفة باالرامیة . وفیما بعد نقل  في العبریة العامیةكتب االنجیلي متى بشارتھ ، السفر االول من  العھد الجدید ، 
السفر الى الیونانیة ، ومن ثم الى اقاصي االرض . وھذه الوثیقة الجزیلة الثمن صاغھا متى في فلسطین ، في منطقة 

  م بحسب معظم مؤرخي الحقبة . 40الجلیل حوالي سنة 

وفي دنیا الجلیل في القرن االول للمیالد لم یكن من انسان كانت سیرة متى مثاال عن محبة المسیح لجمیع الخطأة ، 
  محتقر كالعشار ، الجابي العامل لدى الرومانیین ، الذین حكموا فلسطین القدیمة .

ومع ضلك فان یسوع اختار جابي الضرائب نفسھ لیس فقط كي یكون واحدا من تالمیذه االثني عشر فحسب ، بل ایضا 
  لوثائق في تاریخ المسیحیة .كي یكون واضعا ألحدى اھم ا

ما كان باالمكان ان تكون حیاة متى سھلة ، اال انھ كان منفتحا على نعمة هللا ، فتخلى عن كل ما كان یملكھ ، بما في 
  ضلك حیاتھ ایضا ، من اجل المسیح .

قد بلغت محبة یسوع قصة اھتداء متى االنجیلي، ترینا بعض وجوه المحبة العظیمة التي یكنّھا یسوع لجمیع الناس ، ل
  المنبوضین اجتماعیا ، انھ جعل احدھم رسوال ، وھو نفسھ وضع االنجیل الذي یحمل اسمھ .

كي  موضین ، وندعوھبنمعلینا أخیرا ان نبدي الرغبة في ان نسیر على خطى الرب ، فنفتقد المرضى ، الخطأة ، وكل ال
  یصیروا اعضاء في جسد یسوع المسیح .

  الثالث : ابولیتیكیون باللحن

  " ایھا الرسول القدیس متى االنجیلي تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".
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  قنداق باللحن الرابع :

غنى الحكمة التي  لعدل ،وظھرت تاجرا كلي الفضل ، واحرزتا" لما طرحت میزان التعشیر ، انجزت الى میزان 
  ھضت نفوس الكسالى ، بما كتبت عن ساعة الدینونة ".من العلى ، لذلك كرزت بقول الحق ، وان

   

  

  تشرین الثاني 18
  الشھداء افالطون الذي من انقرة ، رومانوس المرنم الشماس ،

  زكا الشماس ، وانستاسیوس الذي من قیصریة فلسطین .
  الشھید أفالطون الذي من أنقرة 

  
وت اضا لم احضر الى امام الوالي اغریبینوس ، فتھدده بالعذاب والم

  یرفض على التو االیمان بیسوع المسیح ، ویقدم العبادة لالوثان .

اما جوابھ بحسب بعض مؤرخي الحقبة ، فكان : ثمة موتان : واحد 
عابر ، وآخر ابدي ، كذلك ھناك حیاتان : واحدة امدھا قصیر ، 

  واخرى ال نھایة لھا .

انجیلھ ، اخضع وبعد ان اعدّ قولھ البلیغ عن ایمانھ بابن هللا ، وب
القدیس الشھید افالطون الى عذابات ال توصف . في البدایة فان الوالي 
الروماني اغریبینوس حاكم مقاطعة غالطیة التي فیھا جرى القاء 
القبض على القدیس افالطون بسبب كرازتھ بالبشرى المسیحیة ، امر 
بأن توضع كرات حدیدیة محماة على جسد افالطون بعد ان تمت 

  ھ .تعریت

وعندما اخفق ھذا التعذیب ان یؤتي الثمرة المرجوة منھ ، عمد الوالي 
، الى وسیلة اكثر فظاعة وھوال ، فقام بتقطیع اجزاء من جسد القدیس . ولكن ھل تنازل قدیس انقرا ( تركیا حالیا ) 

  عن ایمانھ بالفادي القدوس تحت ھذه العذابات الرھیبة ؟

مون یعملون سكاكینھم التي راحت تلتمع ، كان القدیس یصرخ بأعلى صوتھ في وجھ بالطبع ال ، اض بینما كان الظال
الحاكم الظالم ، ویقول : عذبني كما تشاء ، كي یعاین الجمیع عدم انسانیتك ، ویروا صبري واحتمالي ، فسّر المنّكلون 

قام الطاغیة الروماني وضّكر افالطون وعمدوا الى مزید من التنكیل ، املین ان یثنوا افالطون عن ایمانھ بالمسیح . ثم 
بالقول ان افالطون الیوناني ، تلمیذ سقراط ، كان وثنیا ایضا . فما كان من القدیس افالطون اال ان ابتسم ، ثم اجاب 

افالطون ، كما ان افالطون الیوناني لیس مثلي ، اال في االسم فقط . انا اتعلم وانادي بحكمة مثل قائال : انا لست 
  هللا . ح ، اما افالطون الیوناني فكان معلم الحكمة التي ھي غباوة في عینيالمسی

وفي النھایة امر الحاكم المحبط ، ان یلقى افالطون في السجن ، وان یمنع عنھ الطعام. وبعد ثمانیة عشر یوما على ھذا 
نتم تشبعون من اللحم ، وانا من المنوال ، بدون طعام او ماء ، بدا افالطون طبیعیا جدا ، وراح یقول للسجانین : ا

  الصلوات . الخمرة تبھجكم ، اما انا فالخمرة الحقیقیة یسوع المسیح ، ھي التي تبھجني .
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م ، عندما كان القدیس افالطون الشجاع یبشر مدن اسیا الصغرى باالنجیل الشریف ، ویربح  306كل ھذا جرى سنة 
  المھتدین الى المسیح .

، تمسك بایمانھ بالمسیح حتى النھایة . وعندما قیل لھ  - شقیق الشھید انطیوخوس الطبیب  - ،القدیس الشھید افالطون 
في نھایة المطاف انھ سیخلى سبیلھ شریطة ان یلفظ الكلمات الثالث التالیة : " ابوللو الھ عظیم " اجاب قائال : ال ارید 

  ان اخطيء بالكالم .

، والى االبد ،في قلوب المسیحیین ، في كل مكان ، وما یزال مصدر الھام  اخیرا ، قطع رأسھ .... اال انھ ما یزال حیا
  للكثیرین بایمانھ المذھل بمخلصھ ، ابن هللا یسوع المسیح .

  القدیس الشھید رومانوس 
كان شماسا ورعا یخدم في الكنیسة المقدسة ، في قیصریة فلسطین ، وقد ابى ان یذعن للتھدیدات التي اطلقت ضده . 

ن احتمل جراحات كثیرة على ایدي الوثنیین ، انتقل الى انطاكیة حیث اصبح مثاال ملھما للجماعة المسیحیة وبعد ا
  بفضل صالتھ الدائمة ، وكرازتھ الفصیحة .

ومع ان رومانوس كان یرجو ان یتجنب المواجھة ضد الرومان الحاقدین على المسیحیین . بانتقالھ الى المدینة في اسیا 
م ھي جزء من تركیا الحدیثة ) ، فإنھ لم یفلت من المصیر في ان یكون شھیدا . اض سرعان ما وجد الصغرى ( الیو

ادیس عن خطتھ لتمزیق الكنیسة ینفسھ على عدم اتفاق مع حكام ھذا العالم .... سیما بعد ان اعلن والي المحافظة اسكیب
  المسیحیة .

المحلیین ، اعلن بوضوح عن نیتھ في تمزیق الكنیسة ، اال ان  راح الوالي یتملّق رومانوس . وبعد ممازحة المسیحیین
المنحرف . ولم یمضي وقت طویل حتى أخطأ رومانوس عندما حض  لم یستطع ان یستمر بمخططھ قالوالي الحان

مجموعة من المتعبدین الوثنیین ، في مھرجان جرى في المدینة ، فأعلن بجسارة ال خوف فیھا ان عبادة االوثان ھي 
ءة هلل . توجھ الى الوثنیین طالبا منھم ان یكفوا عن تعبدھم ھذا ، ویبادروا الى اعتناق االنجیل الشریف الذي جاء بھ اسا

  یسوع المسیح .

، وفیھا كبر قبل ان ینتقل الى  280للحال القي القبض على القدیس رومانوس المولود في قیصریة فلسطین سنة 
ى ید الوالي اسكلیبیادیس ، لكنھ ابى ان یذعن او یرضخ ، بل قال للوالي جھارا : انطاكیة . فعذب بالنار بال ھوادة عل

  االصنام لیست الھة ، واي طفل صغیر یمكنھ ان یخبرك ضلك .

وأصر على رأیھ ، وطلب ان یؤتى لھ بطفل صغیر ، ولما وقف امامھ سألھ : من ھو االلھ الذي یجب تقدیم العبادة لھ ؟ 
سیحي یدعى بروالس ، فلم یتردد في االجابة قائال وبأعلى صوتھ : االلھ الذي یجب ان یعبد  اما الطفل ، وھو صبي م

  ھو یسوع المسیح .

وبالطبع كان قصاص الصبي فوریا ، فقد قام الجند بضربھ بوحشیة ، وفي النھایة قطعوا رأسھ ، اما أمھ المؤمنة 
النھایة ، وفي النھایة حملتھ على یدیھا الى موقع االعدام  والورعة ، فكانت تلح علیھ ان یتمسك باالیمان المسیحي حتى

ام القدیس رومانوس ، فنّكلوا بھ بفظاعة اكثر وحشیة ، فقطعوا لسانھ ، وطرحوه في زنزانة مظلمة ، وبعد ان احتمل 
  م . 305االما عظیما شنقوه سنة 

ندما بنت القدیسة الملكة ھیالنة الكنیسة البھیة . وع قلین ، اال ان ضكراه لن تنتسىنتصار القدیس رومانوس في عداد الم
  والجمیلة في القسطنطینیة ، اصّرت على تسمیتھا باسم الشھید رومانوس .
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وألن ھؤالء القدیسین عاشوا وماتوا دون ان یبالوا بسالمتھم الشخصیة ، فانھم یرتعون االن في عالم آمن ، في مجد 
  ربنا یسوع المسیح .

  لرابع :ابولیتیكیون باللحن ا

" شھداؤك یا رب بجھادھم نالوا منك االكالیل غیر البالیة یا الھنا ، ألنھم احرزوا قوتك ، فحطموا المغتصبین ، 
  وسحقوا بأس الشیاطین التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھم ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع :

،  ةسة نجما ساطعا بھیا ، فھي االن تسترشد بنور جھاداتك العظیم" ایھا الممجد رومانوس ، یا من جعلتك الكنی
  وتمتدح ممجدة ضكراك الساطع الضیاء ".

  

  الشماس:القدیس الشھید زكا 
        احتمل القدیس زكا الشماس االما مبرحة من اجل االنجیل ، وضلك في عھد االمبراطور الروماني دیوكلیتیانوس 

غیر من والئھ للفادي القدوس ، یسوع المسیح ، وكشماس في كنیسة قیصریة في ) . ومع ضلك لم ی 284-305( 
فلسطین القي القبض علیھ في احدى االضطھادات العنیفة التي شنت على االرض المقدسة في السنوات االخیرة من 

  القرن الثالث للمیالد .

ى جانب مسیحي اخر ھو القدیس حلفا ، تعرض زكا لعذابات رھیبة ، وسرعان ما وجد ھذا المجاھد الشجاع نفسھ ال
الذي كان قد القي في السجن ایضا ، امضى االثنان اللیل كلھ في صالة دائمة ، بینما راحا یُعدان نفسیھما للعذابات 

  الوشیكة .

القدیس الشماس زكا ، ھو شماس متواضع عمل طویال ، وتعب من اجل الجماعة المسیحیة في قیصریة الساحلیة ، ولد 
  بحسب مؤرخي الكنیسة ، كان ھذا الشھید یدرك على الدوام انھ قد یدعى الى الموت من اجل ایمانھ . 270سنة 

انھ والقدیس حلفا ، اخرجا معا من السجن وقطعت ھامتاھما ، وحتى اللحظة االخیرة من حیاتھ  302وحدث في سنة 
  كان ھذا العظیم یسبح الرب ویصلي من اجل جالدیھ .

  

  انستاسیوس : القدیس الشھید
كان جندیا فارسیا ، اقام في اورشلیم ، ولما انقشعت الغشاوة عن عینیھ ، اھتدى الى انجیل ربنا یسوع المسیح ، وكابن 
لكاھن فارسي مجوسي ، بدا القدیس انسطاسیوس مھیأ كي یكون مرشحا لعجیبة االھتداء الى االیمان ، كان شابا 

ن للمجموعة التي ینتمي الیھا ان تقوم بالدوریة في شوارع المدینة المقدسة ، مرھف االحسان ، ومفكرا ، وعندما تعیّ 
بالتقوى ، وبالجماعة المسیحیة التي تخاف هللا ، والتي كان  في عھد الملك الفارسي خوسرویس الثاني ، ابدى االھتمام

  یصادفھا في كل مكان حولھ .
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انسطاسیوس ان الصلیب المقدس الذي علیھ صلب الرب  بحسب مؤرخي الكنیسة االولى ، سمع الشاب  614وفي سنة 
كان مصدرا لعجائب كثیرة فیھا اعطي الشفاء للمرضى ، فدفعھ الفضول ، فقام یرید ان یعلم كل ما باستطاعتھ ، عن 

  الصلیب المقدس ، واضھلتھ اكتشافاتھ ، حتى انھ رغب جدا ان یصبح ھو نفسھ مسیحیا .

بطریرك اورشلیم ، وصار راھبا ، وھناك اعطي لھ االسم المسیحي انسطاسیوس ، اعتمد على ید القدیس مودیستوس 
  وحتى ضلك الحین كان یعرف باسمھ الفارسي ماغوندات.

  وتزاید شوقھ الى الحیاة النسكیة عند الرھبان ، فراح یصلي من اجل االستشھاد ، فاستجیبت صلواتھ .

قیصریة الفلسطینیة ، على استمرارھم في عبادة االوثان التي  بعد ان وبخ انسطاسیوس المحتلین الفرس ، في مدینة
قدمھا المجوس ، القي القبض على ھذا الشجاع ، ونقل الى فارس من اجل تھم تتعلق بالتحرض والفتنة ، فاحتمل 

حاء العالم ، والى ھذا الیوم ماتزال ضكراه بین المسیحیین في كل ان 620العذابات الكثیرة ، وفي النھایة قطع رأسھ سنة 
  والمسیحیون یجلّونھ لذكائھ واخالصھ العظیم لالنجیل الشریف الذي البن هللا یسوع المسیح .

  

  تشرین الثاني 19
  النبي عوبدیا

كان النبي عوبدیا امینا للرب ، وشجاعا جدا ، كان یھاب هللا فقط ، فلم یتوان 
بیل ) ، وقد ساعد عن معارضة الملك الفاسد ، وملكتھ االكثر فسادا منھ ( ایزا

  على انقاض مئة من انبیاء هللا بسبب شجاعتھ وبسالتھ .

وفضال عن ھذه المنجزات العظیمة ، وضع عوبدیا سفرا في العھد القدیم تنبأ 
سنة على  900فیھ عن مجيء المخلص القدوس ، االمر الذي لن یتحقق اال بعد 

  موت النبي .

السحیق ، اال ان امانتھ  ولئن كان الشجاع عوبدیا قد عاش في الماضي
  وشجاعتھ خلدت اسمھ وضكراه حتى في الزمن الحاضر .

النبي عوبدیا ( واسمھ یعني : خادم هللا ) ، ولد في قریة بیترام الواقعة على 
مقربة من مدینة شكیم الفلسطینیة القدیمة ، والتي ھي في الوقت الحاضر جزء من نابلس . ھو من النبالء 

  ان شخصیة ینظر الیھا باالعجاب في البالط الملكي الذي احتل مركزا مرموقا فیھ .االرستقراطیین . ك

وعندما شرع اخاب الملك یبتعد عن هللا لیتجھ نحو عبادة االلھة الوثنیة ، ابى عوبدیا ان یقبل ما یحصل ، وبدال من ضلك 
زق المملكة ، ویقودھا الى الفوضى جازف بحیاتھ مشددا على ان اقبال الملك على عبادة االوثان ، من شأنھ ان یم

  والدمار .

اما نبؤات عوبدیا فأنزلت علیھ غضب الملك اخاب ، وكان لھا نتائج كارثیة، فمشاركتھ سوف تزداد سوءا عندما 
ایلیا ، بازاء عنف زوجة الملك : ایزابیل . كل ھذه االحداث العنیفة جرت  سیقرر ان یدافع عن اقدس نبي في البالد ،

التاسع الصاخب ، قبل المیالد ، عندما ناضل االسرائیلیون القدماء في حقبة ولدت فیھا عبادة االوثان نتائج  في القرن
  كارثیة مدمرة .

عوبدیا معاصر ألیلیا ، وكان یكن لھ احتراما كبیرا ، واسوة بأیلیا ، لم یستطع عوبدیا ان یحیا في مملكة ادارت ظھرھا 
  لاللھ الواحد الحقیقي .



109 
 

ب ضلك ، ھو الصراع بین الحیاة والموت ، بین قوى العبادة الوثنیة كما ھو مدّون في عبادة البعل ، وااللھة وما اعق
االخرى التي كان اخاب یعبدھا مع ایزابیل ، فضال عن قوى االیمان الحقیقي في شخص ایلیا النبي وخادمھ الوفي 

في البالد ، بداعي كرھھا ألیلیا النبي ، ایقن عوبدیا ان  عوبدیا . فعندما راحت المتعجرفة ایزابیل تضرب كل االنبیاء
علیھ ان یقوم بعمل النقاض القدیسین من ھجمات جنود ایزابیل المتعطشین للدماء . اما الحل الذي جاء بھ ، فكان ضكیا ، 

  بمقدار ما ھو شجاع .

في مغارتین في منطقة نائیة من  ممنھ 100كي یحمي عوبدیا اتباع الھ ابراھیم واسحاق ویعقوب الحقیقیین ، خبّأ 
المملكة ، ولكن ھذا كان فقط بدایة خطة النبي الذكیة ، عندما انتقل ھؤالء القدیسون الى المغاور ، استخدم عوبدیا 

ثروتھ الشخصیة لشراء الطعام لالجئین الذین تمكنوا من البقاء احیاء باعتمادھم على الخبز والخمر فقط                  
  .) 4:  18وك مل 3( 

وبینما كان جند ایزابیل یجوبون االرض طوال وعرضا بحثا عنھم ، كان عوبدیا یطعمھم ویشجعھم بالصالة ، 
ویفتقدھم خلسة بین حین واخر ، ونجحت الخطة ، ومرت سنوات ، وظل االنبیاء على قید الحیاة ، واستمر ایلیا العظیم 

المستقبل . استمر النبي یتكلم عن الفادي الذي سوف یأتي یوما لیخلص یطلق نبؤاتھ الھامة عن مجيء ابن االنسان في 
  العالم من الموت والخطیئة ، بموتھ على الصلیب .

، من النجاة أخیرا بفضل الجھود التي بذلھا عوبدیا ، لكن في السنوات التي  روتمكن الرجال القدیسون في المغاو
فقد ظھر ملك جدید یدعى اخزیا ، حّل مكان النبي القدیس ایلیا ،اعقبت نجاتھم ، برز خطر عظیم راح یتھدد حیاة 

ویقطع رأسھ ، ولتحقیق ھذه المھمة ، ارسل  ثالث مجموعات من الجند  آخاب . ھذا قرر ان یلقي القبض على ایلیا ،
نحو ھدفھم ، احداھا كانت بأمرة عوبدیا نفسھ الذي كان في ضلك الحین قد عاد الى خدمة الدولة ، عندما تقدم الجند 

حدث امر عجیب ، علم ایلیا باقتراب الجند ، فراح یصلي الى هللا كي تنزل نار من السماء وتلتھم الجند ، وھذا ما 
  حصل ، وبقي الذین كانوا في عھدة عوبدیا .

ا وعندما رأى عوبدیا االعجوبة ، ادرك انھ لیس لھ من خیار ، فقام وانسحب من الخدمة في الجیش ، لیصیر تلمیذ
متواضعا للنبي العظیم ، وفیما بعد ، فإنھ سوف یصبح صوتا ملھما من هللا ، رابع االنبیاء الصغار في الكتاب المقدس  

  وواضع النبؤات التي انبأت عن مجيء مجد ابن هللا الذي سیكون مخلص العالم ، في المستقبل .

لھ االسرائیلیین الواحد الحقیقي ، وبسبب وفائھ هلل ، مات عوبدیا في السامرة ودفن فیھا ، بعد أن ظل في حیاتھ وفیا أل
سمحت لھ العنایة االلھیة ان ینجز مھمة عظیمة ، ھي انقاضه لالنبیاء الذین حفظوا االیمان الحقیقي حیا ، وفي الوقت 

  نفسھ تنبأوا عن مجيء المخلص القدوس ، وانجیل الخالص .

ن القدیر یكافيء الذین یعملون بثبات في خدمتھ ، فیھبھم الرؤیا من سیرة ھذا النبي ، یمكننا ان نرى بوضوح كیف ا
  والشجاعة والرجاء المطلوب ، كي یصمدوا في وجھ اعظم االعداء .

  ابولیتیكیون باللحن الثاني :

  " اننا معیدون لتذكار نبیك عوبدیا ، وبھ نبتھل الیك یا رب ، فخلص نفوسنا "

  قنداق باللحن الرابع :

اسرار هللا ، تنبأت عن االمور البعیدة ، وھو انھ على جبل صھیون ، سیظھر الخالص ، فسطعت  " كنبي مختار من
السماء ونزلت علیك ، فأنت تقیم في السماء مع االنبیاء ، وتفرح مع المسیح الذي عنھ تنبأت ، فابتھل الى المسیح االلھ 

  یا عوبدیا أن یخلص مكرمیك ".
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  تشرین الثاني 22

  ، ارخیبوس واونیسیموس الذي من السبعین . فیلمون ، ابیا
  

اجتمعوا جمیعا في بیت فیلمون راجین ان یقضوا امسیة ھادئة مع الھذیذ 
  والصالة .

 64ولكن كیف كان لھم ان یعرفوا في ھذه االمسیة الھادئة من سنة الرب 
  ان كارثة عظیمة تحدق بھم ، وان حیاتھم مھددة بالزوال ؟

تة احتشد بعض الوثنیین وقد استشاطوا غضبا عند بدأ النزاع سریعا ، بغ
باب البیت في كولوسي .... وكانت الحشود في الخارج تنادي باسم 

  صاحب البیت " فیلمون " وباسم " ابیا " زوجتھ !

ما كان منھم اال ان حطموا الباب غیر المحصن في فیریجیا ( ھي االن 
وقاموا بتحریض الجماھیر ضد ھذه الجماعة المسیحیة غیر الشرعیة  جزء من تركیا الحدیثة ) ، فقطعوا لقاء الصالة ،

ن مفي البالد ، كان فیلمون ھدفھم ، وھو اسقف سابق على غزة ، وكان بیتھ یستخدم للصلوات ، وكان ھناك قائد اخر 
  سي .اتباع الفادي القدوس في فیریجیا وھو : ارخیبوس الذي كان بولس الرسول عیّنھ حدیثا اسقفا على كولو

كان الرسول بولس قد استرد الى االیمان ھذین الشھیدین ، وعمدھما ، وفي مقطع من رسالتھ الى فیلمون یصف 
عملھما العظیم في تأسیس الكنیسة االولى ، وفي تلك الرسالة الشھیرة ، یرسل الرسول العظیم بركاتھ: " بولس اسیر 

المحبوب والعامل معنا ، الى ابیا المحبوبة ، ارخیبوس  یسوع المسیح ، وتیموثاوس اخانا ، الى فیلمون الصدیق
  ) . 3 – 1:  1الجندي معنا ، والى الكنیسة التي في بیوتھم ( فیلمون 

لقد احب الرسول بولس المسحیین في كولوسي ، لكن الوثنیین لم یشاركوه ھذه المحبة ، في الحقیقة ، لقد استشاط 
فكانوا یرقصون ویغنون ویزمجرون احتفاء بالھتھم ارتمیس وضلك عندما بلغھم عابدو االوثان غضبا في تلك االمسیة ، 

امر اجتماع المسیحیین في بیت الرسول فیلمون ، كانت ارتمیس وجھا محبوبا جدا في كولوسي ، وكان الوثنیون 
  یكنّون لھا كل االخالص والتقدیر .

بنا هلل ، كیف وكیف یجسر اتباع الناصري ، صانع العجائب ، الذي امنوا بھ ا
یجسرون ان یختاروا تلك اللیلة لعبادتھم التجدیفیة ؟ ان ھذه االساءة اللھتھم 

قام الوثنیون الغاضبون بضرب ھؤالء  تردد،ارتمیس ال یمكن ان تدوم ! وبدون 
وما ھي اال لحظات حتى سالت دماؤھم ، وتمزقت لحمانھم  مبّرحاً.الثالثة ضرباً 
  بفعل السیاط .

سھل معاینة ھذا التعذیب الرھیب ، اال ان ھؤالء الثالثة لم یرضوا لم یكن من ال
الوثنیین ! ثم قام الوثنیون وحفروا في االرض حفرة عمیقة ودفنوا فیھا اتباع 

نون ویتنھدون . ثم قام الوثنیون برمیھم ئیسوع حتى وسطھم ، وكان ھؤالء ی
اخرة ، یضحكون ، المتعبدون لاللھة السبحجارة كبیرة ، بینما راح الحاضرون 

  اما موتھم فسوف یكون للمسیحیین في كل مكان ، درسا لن ینسوه .
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لقد قضى فیلمون وابیا سریعا ، اما ارخیبوس الوفي وأحد السبعین ، فقد حفظ لھ مصیر اكثر سوءا . فقد قام االوالد 
ؤه بالرمال . وكانوا یطعنونھ المرة بسحبھ من الحفرة التي كان مدفونا فیھا ، وانھالوا علیھ بسكاكینھم ،فاختلطت دما

  تلو االخرى ، حتى غاب النور من عینیھ ، فانضم الى رھط الشھداء القدیسین الذین قضوا من اجل المسیح .

ولوسي : " قولوا كعند نھایة حیاتھ على االرض اطاع ارخیبوس الوصیة التي ماتزال قائمة في الرسالة الى اھل 
  ) . 17:  4التي قبلتھا في الرب لكي تتمھا " . ( كولوسي  ألرخیبوس : انظر الى الخدمة

لقد قضى ھؤالء الثالثة ، وانضم الیھم في اللحظة االخیرة خاطيء سبق اصالحھ ، مایزال وسیبقى واحدا من اعظم 
د الشخصیات في تاریخ فیلمون وعائلتھ . انھ اونیسیموس الذي كان فیما مضى خادما وعبدا في بیت فیلمون .... وق

ة متھ .! وما ان وصل الى العاصاسرق بعض االواني القیمة من بیت فیلمون وھرب الى روما كي ینفق ثمنھا على ملذ
  الرومانیة ، حتى واجھ صدیقا عزیزا على قلب االسقف فیلمون ھو : القدیس بولس .

وبّخ الرسول بولس اونیسیموس اللص بلطف ووداعة . وبعد ان بیّن لھ خطأ 
م ودّون رسالة الى فیلمون ، فیھا بیّن لھ ان اونیسیموس سوف یعود افعالھ ، قا

 14الیھ ، وانھ قد اقسم ان ال یخطيء بعد الیوم . ھذه الرسالة ھي واحدة من 
رسالة وضعھا بولس ، وفیھا بیّن القصد الحقیقي من صلب الرب ، واالنجیل 

ا خالص الخطأة الشریف الذي جاء بھ الى البشر ، وان االمرین كان یراد منھم
  الذین یحبھم الرب یسوع المسیح !

ولئن كان اونیسیموس قد نجا من االستشھاد الذي حل بالرسول في كولوسي اثناء 
المھرجان الدموي المقام على شرف ارتمیس ، فھو سوف ینجو من جدید لیتابع 

  الكرازة باالنجیل لسنوات عدیدة .

  ار مسیحیا غیورا ، ورقّي الى الدرجة االسقفیة .بعد ان تخلى اونیسیموس عن السبل المعوجة ص

بحسب اغلب  65قضىى فیلمون وصحبھ المحبوبون من اجل المسیح ، في عھد الطاغیة الروماني نیرون حوالي سنة 
مؤرخي الحقبة . وسیرتھم ھي امثلة عجیبة عن النعمة التي یرسلھا هللا لكل واحد منا في ساعة الحاجة ، وعن االھمیة 

  ة التي للغفران والمسامحة في انجیل یسوع المسیح .الحیوی

  ابولیتیكیون باللحن الثالث :

  " ایھا الرسل القدیسون تشفعوا الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  قنداق باللحن الثاني :

، وانیسموس ، وارخیبوس  " اننا نمتدح رسل المسیح الكواكب المضیئة ، المنیرة اقاصي االرض ، فیلمون المجید
  وابیا الحكیمة معھم ، صارخین : تشفعوا على الدوام من اجلنا ".
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  تشرین الثاني 25
  العظیمة في الشھیدات كاترینا الكلیة الحكمة

  
من النظرة االولى ، بدت كاترینا امیرة جمیلة في قصة جمیلة ، كانت صبیة 

ا كانت عفیفة ایضا ، طاھرة في جمیلة ، والجمیع متفقون على ضلك ، اال انھ
  عاداتھا ، وثابتة على ایمانھا بربھا ومخلصھا یسوع المسیح .

من كان یظن عندما یلتقي كاترینا الشابة من االسكندریة االرستقراطیة المحتد ، 
انھا سوف تنھي حیاتھا ممدة على دوالب التعذیب ، ومن ثم یقطع رأسھا بال 

  شفقة أو ھوادة ؟

رینا الكلیة الحكمة في االسكندریة المركز المصري العظیم ، بدأت قصة كات
. وكأبنة لثري نبیل یدعى كوستا او كیستوس ( بحسب  287عندما ولدت سنة 

بعض المؤرخین ) ، ترعرعت وسط االمتیازات والبحبوحة ، واخذت حظا 
وافرا من علوم عصرھا ( الخطابة والفلسفة ) . اال ان قلبھا كان عند الرب 

المسیح ، ال عند الكتب ، سیما بعد اھتدائھا الى االیمان المسیحي على ید  یسوع
  امھا التقیة والورعة .

سیح ... ماشتد عودھا ، ونما ایمانھا وتعمق ، بعد ان قضت اللیالي في الصالة امام ایقونة والدة االلھ والرب یسوع ال
 انھا حزنت عندما اشاح الفادي القدوس النظر عنھا ، ألنھا وقد ظھر االثنان لھا في حلم ، انذھلت الصبیة كاترینا ، اال

  غیر مستحقة .

وبعد ان تدارست ھذا الحلم الغریب مع رجل قدیس ، نصحھا بالصالة والصوم , فظھرت لھا ام هللا ویسوع ثانیة ، لكن 
اتما لماعا كان قد وضع في ھذه المرة بدا الرب راضیا عنھا ، وقدم لھا ھدیة ، عندما نھضت من نومھا اكتشفت ان خ

حول اصبعھا في اللیل ، وأنھ سیظل على اصبعھا حتى نھایة حیاتھا في البتولیة كعروس للمسیح ، فھي لن تتزوج 
  انسانا فانیا .

تغیر عالم كاترینا الى االبد ، اال ان حیاتھا كبتول تصلي وتتأمل ، لم تكن لتروق االمبراطور مكسیمینوس  واالن
د بعید ، والذي كان قد تقدم بطلب یدھا للزواج ، رفضتھ كاترینا بلطف ، ال بل انھا تجرأت على ماالمعجب بھا منذ 

  تحدّیھ لعالقتھ بااللھة الوثنیة التي كان یعبدھا .

ولما رأت خضوعھ لاللھة الوثنیة والحیوانات المقدسة ، تجاسرت وقالت لالمبراطور ان ھذه االلھة الكاضبة ھي 
  حض ، ألن ھناك الھا واحدا حقیقا ھو یسوع المسیح ، وكلمتھ یحفظ العالم ویصونھ .شیاطین الضالل الم

فعارضھا مكسیمینوس بشدة على افكارھا الثوریة ، وبعد حین جمع فالسفتھ االكثر علما ، وكل خطباء البالط ، 
البارعین بدا واثقا جداً من لیتناقش وایاھم افكار الصبیة المؤمنة . وكان بین المفكرین الالمعین واحد من الخطباء 

  تماما.فالنتائج جاءت معاكسة  للدھشة،قدرتھ على التأثیر على كاترینا بعلومھ ، وقدرتھ على االقناع . ولكن یا 

والشكر للنعمة التي فاضت من المخلص ، ومن افتقاد رئیس المالئكة مخائیل لكاترینا . فقد استطاعت الصبیة المؤمنة 
لفصحاء باالقتباس من الھتھم وشعرائھم وتقارعھم . وبینّت لھم المرة تلو االخرى كیف ان كلماتھم ان تحاجج العلماء وا

  القدیمة تنبأت عن مجيء االلھ الحقیقي الفادي یسوع المسیح .

فاستشاط الحاضرون غضبا بسبب اخفاقھم ، للحال اوعز االمبراطور بأن یقتل جمیع المجتمعین ، فقد تمكنت كاترینا 
  یھم الى المسیحیة في لحظة ، وضلك برسم عالمة الصلیب على جباھھم !ان تھد
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ولما ادرك انھ عاجز عن ثنیھا عن موقفھا بالتملق واالطراء ، او بتقدیم عروض الزواج منھا كي تصبح ملكة عظیمة  
  اصدر امرا بأعدامھا .

ا ، وجمیعھم اھتدوا الى االیمان باالنجیل ، ضھلت الملكة من شجاعة كاترینا ، وقام مئتا جندي بزیارة كاترینا في سجنھ
  ا دفعوا حیاتھم ثمنا العتناقھم االیمان الجدید .ملكنھم سرعان 

خضعت بتول االسكندریة لعذابات عظیمة ، فمزقت لحمانھا على الدوالب . لكن ظھر لھا مالك من  305وفي سنة 
ان المالك اتى متأخرا ، فقد صدر امر یقضي بقطع  السماء عند ساعة موتھا وھشم الة التعذیب بسیفھ الناري . اال

  رأس كاترینا ، االمر الذي اضھل الحاضرین الذین راحوا یشاھدون الحلیب یتدفق من جسدھا بدال من الدم ..

  وفي النھایة نقل المالئكة رفاتھا الى طور سیناء حیث جرى اكتشافھا بعد سنوات في دیر شھیر یحمل اسمھا .

رضیة المحدودة یمكن أن تتجذر في محبة یسوع كاترینا تقدم لنا مثاال ملھما عن كیف ان المحبة اال ان حیاة القدیسة
المسیح الالمحدودة . وبدل انتقاء زوج ارضي ، فان ھذه الصبیة الشجاعة جعلت حیاتھا في خدمة انجیل الرب یسوع 

اعم الحكمة البشریة ، فالسفة االمبراطور العظماء المسیح ، وتبین قصة حیاتھا لنا كیف ان حكمة هللا قادرة ان تبدد مز
  الذین واجھوا الحكمة االلھیة كلھم ، تحولوا الى اغبیاء وحمقى .

ولعل اعظم اھمیة في حیاة كاترینا ھي في الطریقة التي آمنت بھا بفداء الرب یسوع للبشریة من الخطیئة ، حتى انھا 
  ، افال یلیق ان نمتلك جمیعنا مثل ھذه الشجاعة !استرخصت حیاتھا ولم تتنكر للرسالة الخالصیة 

  ابولیتیكیون باللحن الخامس :

" لنمدح عروس المسیح الكلیة المدیح كاترینا االلھیة حافظة سینا ، التي ھي عوننا وسندنا ألنھا بقوة الروح ، افحمت 
  عظمى".نبالء المنافقین ببھاء ، واالن اض كللت كشھیدة ، فھي تستمد للجمیع الرحمة ال

  ابولیتیكیون اخر : باللحن الرابع :

"نعجتك یا یسوع تصرخ نحوك بصوت عظیم قائلة : یا ختني اني اشتاق الیك ، واجاھد طالبة ایاك ، واصلب وادفن 
معك بمعمودیتك ، واتألم ألجلك حتى املك معك ، واموت عنك لكي احیا بك ، لكن كذبیحة بال عیب تقبل التي بشوق 

  فبشفاعاتھا بما انك رحیم ، خلص نفوسنا ".قد ضبحت لك . 

  قنداق باللحن الثاني :

" ایھا المحبو الشھداء ، اقیموا االن بحال الھیة مصفا موقرا ، مكرمین كاترینا الكلیة الحكمة ، ألنھا كرزت بالمسیح 
  في المیدان ، ووطئت الثعبان ، مزدریة معرفة الفصحاء ".

  

  

  

  

  



114 
 

  تشرین الثاني 30
  دراوس المدعو اوالالرسول ان

  
حیثما انتقل ، كانت الكنائس تتحلق حولھ ، وقد حدث في ثراسیا ، في 
مكدونیا ، في القرم ، وعلى طول نھر الدانوب ، وحتى في روسیا 
البعیدة ، انھ جاء بمھتدین جدد الى المسیح ، وقف ضات یوم على قمة 

ورفع عینیھ  تلة شاھقة ( حیث ستشیّد مدینة كییف العظیمة بعد قرون ،
 نحو االفق ، وقال : " اترون ھذه التالل ؟ فوق ھذه التالل ستسطع

  بركات هللا  وتقوم مدینة عظیمة ، ویؤسس هللا كنائس ".

كان اندراوس بانیا عظیما للكنائس ، ولكن ھذا لیس بفضل قوتھ ، 
الرسول اندراوس المدعو اوال ، كان یؤمن ان كل انجاز ھو من قدرة 

، الم یفعل السابق المغبوط ، القدیس یوحنا الصابغ االمر  هللا القدوس
نفسھ في اللحظة التي امسك فیھا بأندراوس من ضراعھ في ضلك الیوم 
العظیم ، في الجلیل ، ثم اشار الى یسوع بینما كان یصرخ من اعماق 

  ) ؟ 36 – 29:  1قلبھ : " ھا حمل هللا الرافع خطایا العالم " ( یوحنا 

 ىاندراوس في بیت حسدا الجلیل ، وكان ابن یونا وشقیق الرسول العظیم بطرس الذي سوف یعینھ علولد القدیس 
االھتداء الى انجیل الفادي القدوس ، واسوة بأخیھ بطرس الذي عزم ان یوطد المسیحیة في عاصمة العالم العظیمة 

  سعى الى رزقھ في میاه فلسطین القدیمة .روما . وان یستشھد من اجل االنجیل ھناك . كان اندراوس صیادا متواضعا ی

كانت سیرتھ بسیطة ، ومع ضلك فإن اندراوس احب ان یكون صیادا ... الى حین اللحظة الدراماتیة ، عندما نادى 
السابق في اضنھ في سوق بیت حسدا : انظروا ، من یقدر ان یقاوم مثل ھذه النداءات ؟ حتى تلك اللحظة ، كان القدیس 

اً. ولكن بعد ضلك، كل شيء تغیر، بلمح البصر. المدعو اوال ، انجذب الى مصیره كأب مبشر سوف اندراوس صیاد
یقتاده عملھ البشاري الى بلدان مختلفة .... الى حین ساعتھ االخیرة ، حیث انبسط جسده على شجرة وقیّد الیھا في 

  مدینة باترا الیونانیة البعیدة .

غوفة بالرب . انشغل منذ شبابھ في ان یخبر العالم عن البشرى السارة بیسوع كرز في بیزنطیة اوال ، انھ شخصیة ش
المسیح ، توقف عن عملھ كي یعیّن القدیس ستاخیس كأول اسقف على بیزنطیة ، كان القدیس اندراوس یشدد على 

  سامح الخطأة !".الرجاء الجدید العظیم الذي جاء بھ الفادي القدوس الى العالم ، فكان یردد ویقول : " اتیت كي ا

من بیزنطیة حمل القدیس اندراوس البشرى كسیف ناري الى بلدان عدة حول البحر االسود ، ومن ثم الى البلیبونیز 
والبر الیوناني حیث سیھدي كثیرین في طریقھ ویشرطن كھنة ویعین اساقفة ویشید مبان جدیدة ، وكنائس ، في كل 

  مكان .

الخ ائب كثیرة ، حظي ھذا الرجل القدیس بنجاحات باھرة ، فأدخل الى االیمان وفي مدینة باترا ، حیث اجترح عجا
اتوكلیز ، والزوجة مكسیمیلال زوجة القنصل اجیاتوس . اال ان ھذا االنتصار من اجل االنجیل سیكون مكلفا جدا  رست

  فراد عائلتھ !سیما بعد ان استشاط الوالي غضبا بسبب ھذه االھتداءات الى االیمان التي كانت تحصل أل

والجدیر ضكره ان الحرف المذكور ھو الحرف   X أمر الحاكم بتعذیب القدیس . فقیّده الى صلیب على شكل حرف 
  ول من كلمة المسیح في الیونانیة .اال
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جاع یرفض الخضوع شوبعد ان قیّد الى الصلیب ، رأسا على عقب ، وكان یتألم طوال یومین كاملین ، ظل القدیس ال
س ، ال بل راح یتابع الكرازة والتبشیر للذین كانوا یقفون بجواره ، مقدما لھم سالم المسیح وتعزیتھ ، وكان او الیأ

یتوقف بین الحین واالخر ، لیصلي الى هللا القدیر ، من اجل الذین یعذبونھ ، الذین صعقوا لدى رؤیتھم نورا ساطعا 
  ف ساعة ، فوق ھامة الشھید المحتضر .صدة نمل

خافوا ، اما الواقفون بجوار صلیبھ ، فطلبوا منھ ان ینزل عن الصلیب ، اال انھ ابى ضلك بكل شجاعة ، بید ان فزعوا و
تھ ، فاندفعوا الى الصلیب كي ینزلوه عنھ بالقوة ، اال انھم تراجعوا مذھولین ، عندما اكتشفوا ابعض الجند تجاھلوا تمنی

  بريء ؟ نكون معنى كل ھذا ؟ ھل حكموا بالموت على انسابغتة ان ایدیھم قد شلّت ، ترى ماضا یمكن ان ی

وما ھي إالّ دقائق حتى خارت قوى القدیس ، فصرخ احد الحاضرین من االوثان قائال :" لقد رحل .الرجل المسیحي 
  مات".

  تألمت مكسیمیال زوجة القنصل جدا ، وقامت ترتب مراسیم دفنھ .

وبعد سنوات عدیدة نقلت رفاتھ الى القسطنطینیة ، االّ ان روما وموسكو ،  62رقد القدیس اندراوس المدعو اوال سنة 
  احتفظتا ببعض اجزائھ .

الیونانیین ، االتراك ، والسالف ، وبین العدید وفي اسفاره الكثیرة ، فإنھ لم یكن یعرف الراحة ، كرز بین الفلسطینیین ،
  ة سوف تعرف في یوم من االیام باسم القسطنطینیة .من الكنائس التي اسسھا ، ھناك كنیسة صغیرة في قریة بیزنطی

وكما ان المدعو اوال بین الرسل االثني عشر ، دعي لالنضمام الى ابن هللا في كرازتھ على االرض ، فقد كان لھ مكانة 
خاصة في قلوب المسیحیین في كل مكان أیضا ، انھ صیاد بسیط لم یتزوج ، مبشر ، لطیف وودیع ، اثبت انھ قادر 

لى اجتراح المعجزات العظیمة ، فقدى ھدى الى االیمان االفا من الوثنیین في المنطقة الواقعة بین نھر الدانوب في ع
  الغرب ، والقرى السالفیة في السھول الواسعة من روسیا في الشرق .

عن الصالة من اجل وحیاة القدیس اندراوس المدعو اوال تظھر لنا ان كل االمور ممكنة لدى هللا ، شریطة ان ال نكف 
  النعمة المطلوبة النجاز المھام المتوخاة والموضوعة لكل واحد منا ، من لدن الرب یسوع المسیح !

  ابولیتیكیون باللحن الرابع :

" بما انك في الرسل مدعو اوال ، وللھامة اخا . ابتھل یا اندراوس الى سید الكل ، ان یھب السالمة للمسكونة ، 
  عظمى".ولنفوسنا الرحمة ال

  القنداق باللحن الثاني : 

" لنمدح الملقب بالشجاعة ، الالھج بااللھیات ، والمدعو اوال في تالمیذ المخلص ، اخا بطرس ، ألنھ كما ھتف نحوه 
  قدیما ، ھكذا االن یھتف نحونا قائال : ھلموا فقد وجدنا المشوق الیھ ".
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  كانون االول

  كانون االول 1
  النبي ناحوم

  
" المعزي " ، لكن لیس ما ھو معز بشأن الوعید بالدینونة  یعنياسمھ 

والدمار الذي صدر عن النبي ناحوم الذي عاش في فلسطین سبعمئة سنة 
  قبل والدة المسیح .

ولد ناحوم من سبط شمشوم ، ھذا النبي القدیس البعید النظر ، في منطقة 
ذي اطلق سنة من النبي یونان ال 200د عالقوش في الجلیل ، عاش ب

عشر في وجھ المدینة الفاسدة اخالقیا ، نینوى (  انذارات الساعة الحادیة
عاصمة االمبراطوریة االشوریة ) ، مھمة یونان كانت ناجحة ( لوال انھ 
لبعض الوقت انقطع عن الحدث ) ، عندما ابتلعھ الحوت ، وتاب شعب 

  نینوى في الوقت المرافق وتمّكن من اجتناب الدمار .

سوء الحظ، فقد نسي شعب المدینة العظیمة رسالة یونان في القرنین ولكن ل
المقبلین ... واالن فان الھ االسرائیلیین طلب مرة جدیدة ان یتوجھ احد االنبیاء الى سكان نینوى ینذرھم بالخطر الوشیك  

تحل بالمدینة ، اضا لم  وھذا النبي كان ناحوم ، الذي اطلق انذارا مدویا حول ھزة ارضیة عنیفة ، فیضان ونار سوف
  اخالقیة المعوجة .عبادة االوثان ، وعن السبل الال یقلع ساكنوھا توا عن

ولسوء الحظ ایضاً فان اھل نینوى البؤساء لم یصغوا لكلمات النبي ناحوم ، وفي النتیجة ، اتى الدمار على المدینة كلھا 
  فزالت حدودھا الجغرافیة عن الخریطة ، ولم یبق لھ اثر .

عندما حلت الكارثة بالمدینة ، كانت الشھادة بأمر مریع ، اوال ، ضربت المدینة ھزة ارضیة عنیفة مزقت ارضھا و
فراح سكانھا یصرخون وھم في الھاویة ، واعقب الھزة موجات عنیفة من المیاه ، من بحیرة مجاورة اجتاحت المدینة 

ندلعت نیران ھائلة اتیة من القفار المحیطة بالمدینة ، وغمرتھا ، والذین لم یقضوا موتا ، قضوا غرقا ، اخیرا ا
والتھمت ما تبقى من السكان ، وفي النھایة عندما انقشع الدخان ، لم یبق من حي في المنطقة المنكوبة ، والتي كانت 

  قبل حین نینوى العظیمة .

ي زمن حزقیا في قسم من المرحلة كان ناحوم السابع بین االنبیاء الصغار االثني عشر في الكتاب المقدس . تنبأ ف
  التاریخیة التي جرت بعد دمار السامرة ولكن قبل ابعاد قبائل اسرائیل العشر .

والى جانب التنبؤ بدمار نینوى ، فان سفر ناحوم في العھد القدیم سبق ان انبأ عن دمار تام یأتي على مملكة اسرائیل ، 
ناحوم ثالثة اصحاحات فقط ، ویقع السفر بین سفري میخا مصحوب بتجدیف الملك سنحاریب ضد یھوه .في سفر 

وحبقوق في الكتاب المقدس العبراني ، رقد ناحوم في الخامسة واألربعین بحسب مؤرخي الحقبة ، ودفي في الجلیل 
  مسقط رأسھ .

حت الفوضى تبین سیرة ھذا النبي مبدأ رحمة مطلقة ، فالذین یختارون العیش ضد مشیئة هللا ، سرعان ما یرزحون ت
والدمار وھي النتائج الحتمیة للحیاة خارج االیمان ، وینذرنا ناحوم في العھد القدیم بأن هللا مھیب في غضبھ تجاه الذین 

  یزدرونھ ، اال انھ محب ورحوم لكل الذین یصلون الیھ بایمان وورع .

  ابولیتیكیون باللحن الثاني :

  ل الیك یا رب ، فخلص نفوسنا "." اننا معیدون لتذكار نبیك ناحوم ، وبھ نبتھ
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  كانون االول 2
  النبي حبقوق :

  
عندما ظھر مالك الرب بغتة ، كان النبي الخائف یتھیأ العداد ولیمة 

  الغداء للحصادین الذین كانوا یعملون في حقلة . 

طلب منھ المالك العابس قائال : " اضھب واحمل الطعام الى بابل الى 
  السد ".دانیال الذي ھو في عرین ا

فانذھل النبي القدیس حبقوق ..... وقال : یارب انا لم ار بابل من قبل  
  كما وال اعرف این ھو العرین .

البرق  اال ان المالك لم یرد ان یسمع أیة اعذار ، فتحرك بسرعة
كیلومتراً في  1000وامسك بالنبي من شعره وقام بنقلھ الى مسافة 

في فم العرین ، والطعام الذي للحال وجد النبي نفسھ لمح البصر ! 
یحملھ كان مایزال ساخنا ، بعد ان احتمل الرحلة الخارقة السرعة ، 
دانیال ، دانیال نادى النبي الذي دعى الى ھذه المھمة من الحقل في 

  یھوضا الفلسطینیة : " خذ الطعام الذي ارسلھ الیك هللا ". 

تناول طعامھ الذي جاء بھ النبي . وبالفعل فالطعام جاء في  فذھل دانیال وحاول ان یخفي دھشتھ ، وبشكر وامتنان
  الوقت المناسب ، ألن النبي دانیال الذي كان قد سجنھ الملك قورش ، اوشك ان یموت جوعا .

شكر دانیال الرب قبل تناولھ الطعام ، وقام وصلى مقطوعة ماتزال تتلى على الطعام قبل االكل : " ایھا الرب الذي ال 
  انت ال تنسى الذین یحبونك !"ینساني ، 

قبل میالد  600الذي رحلتھ السریعة جدا الى بابل ( العراق حالیا ) ، حدثت في السنة  -اما بالنسبة للنبي حبقوق ،
فان ھذا الحدث العجیب ، كان االخیر في سلسلة طویلة من االحداث تقترن بخدمتھ الطویلة أللھ  –یسوع المسیح 

  حقیقي .االسرائیلیین الواحد ال

ولد في سبط شمشون ، وھو ابن ألشافاط ، لفظة حبقوق تعني : " العناق المحب " . تنبأ حبقوق في عھد الملك منسى 
ق م سبق لحبقوق ان تنبأ عن دمار اورشلیم على ید  599في الحقبة التي سبقت سبي االسرائیلیین الى بابل حوالي سنة 

نفسھ ھرب الى مملكة االسماعیلیین ( حالیا ھي السعودیة ) الى حین انتھى الملك نبوخذ نصر البابلي . ومع ان النبي 
النبي حیاتھ كمزارع عادي ،ظھر  االحتالل الكلداني للمدینة المقدسة ، ورحیل الكلدانیین ، اض ضاك ، وبعد ان تابع

فور ، وجرى تنفیذ مشیئة المالك مع طلب غریب ،كي یقدم الطعام للسجین دانیال في عرین االسد . اطاع النبي على ال
 هللا بدون أي تأخیر ، ان تنبؤات حبقوق عن الدمار الوشیك الذي سیحل باورشلیم ، كانت مرعبة ، اضا قلنا القلیل فقط ،

الصغار في العھد القدیم ، قدم بعض التنبؤات الحسنة عن مستقبل شعبھ ، فقد  ن ھذا النبي الثامن في سلسلة االنبیاءا اال
یر اورشلیم ، وعن والدة المسیا في یوم من االیام ، وان مسیا سوف یھب الخالص االبدي للجمیع ، مجانا تنبأ عن تحر

ینقسم سفره الى ثالثة فصول ، واالول فیھا یظھر في النشید الرابع من المزامیر :" ایھا الرب لقد سمعت سماعك 
  ففزعت ".

فلسطین ، ودفن على مقربة من قریتھ ، اال ان رفاتھ لم  وبعد حیاة طویلة ملیئة باالحداث ، رقد حبقوق شیخا في
ق م . وقد كشفت بعد وحي نزل  430االمبراطور البیزنطي ثیودوسیوس الصغیر حوالي سنة تكتشف ھناك حتى عھد 

  على المطران زیبینوس اسقف الیفثیروبولیس بحسب مؤرخین عدیدین من الحقبة .
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الیھ من علو  تاسندة والعجائب التي فاضت من هللا المحب . أما المھمة التي كانت حیاة حبقوق ملیئة باالحداث الرھیب
بنقل الطعام الى دانیال الجائع في عرین االسد في بابل ، فتظھر لنا كیف انھ یمكن ان ندعى في أي وقت من حیاتنا 

  ي ایضا .لخدمة العلي ، ونرجو انھ عندما یحین الوقت ، ینبغي ان تماشي طاعتنا طاعة حبقوق الوف

  ابولیتیكیون باللحن الثاني :

  " اننا معیدون لتذكار نبیك حبقوق ، وبھ نبتھل الیك یا رب ، فخلص نفوسنا ".

  

  كانون االول 3
  ألبینا الجلیل في القدیسین ، یوحنا الھدوئي اسقف كولونیا والنبي صفنیا 

  
طائلة ، اال انھ سرعان ما وزعھا كلھا على عندما كان شابا في الثامنة عشرة من عمره ، ورث عن والدیھ ثروة 

  الفقراء ، وعلى تشیید كنیسة جدیدة .

في الثامنة والعشرین من عمره عیّن اسقفا على كولونیا ، فقط كي یقضي 
  سنوات كثیرة وھو یخفي رتبتھ ، في تقدیم الماء للناس ، والعمل في المطبخ .

 104طوال عمره البالغ كانت حیاة القدیس یوحنا الھدوئي حیاة تواضع ، و
القرن الخامس ھذا ، الناسك واالسقف بآن ، آثر خدمة سنوات ، فان راھب 

  مشقة وصعوبة في حیاتھ ... ماتاالخرین ، ال خدمة نفسھ ، فقبل اكثر المھ

وعندما عاش بین رھبان اخرین ، كان یقوم بأكثر االعمال جھدا وازعاجا كي 
ة . وعندما كان یعیش وحیداً ، كان یتسنى ألخوتھ التفرغ لالمور السامی

  یقضي اكثر من ست سنوات یطوف القفار الجرداء .

تجرد القدیس یوحنا من كل شيء ، وكان ألسابیع یتابع حیاتھ مكتفیا بجذور النباتات البریة وبعض الماء ، كان ینام 
  على االرض ، على الحجارة الباردة ، وفي المغاور التي تعصف بھا الریاح .

تحركھ حماسة عظیمة لعبادة هللا ،وكان ھذا الناسك العظیم ال یرى ھذه الحرمانات ضبیحة او تضحیة ، وبدال من  كانت
تأمل بضلك ، كان یرى فیھا سبیال مالئما لتلبیة احتیاجاتھ االرضیة ، فكان یستطیع ان یمضي معظم ساعات النھار 

  مبھج في عجائب هللا القدیر .

االرمینیة نیكوبولیس ، وفي عھد االمبراطور الورع ماریكان ، كان القدیس یوحنا عائلة في المدینة  454ولد سنة 
شریفة المحتد قدمت ضباطا كبارا وحكاما لالمبراطوریة عبر االزمان . وكان والداه كجدیھ ، على ثقافة رفیعة ، وقد 

  قدسة كانا یوفرانھا لھ .اكدا ان ابنھما سیحظى بأفضل ثقافة ، بما في ضلك معرفة واسعة باالسفار الم

سنة ، قام على  18اتقن القدیس یوحنا دروسھ جیدا ، وعندما رقد والداه انكراتیوس وافریمیا ، وكان لھ من العمر 
ما تبقى من المال لبناء كنیسة ودیر كرسھ على اسم القدیسة مریم الفور ووزع معظم مقتنیاتھ على الفقراء ، وانفق 

  من الرھبان امضى ھناك ست سنوات .والدة االلھ ، ومع تسعة 
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كان غیورا ال یتعب في محبتھ ، فذاع صیت قداستھ ، وكان مكرما جدا حتى ان رئیس اساقفة سیباستیا لم یتردد في 
ترقیتھ إلى السدة االسقفیة ، رغم انھ كان في عقده الثاني ، ولم یستغرب عندما اعرب االكلیریكیون عن خیبتھم من ھذا 

  نما ھو كان یقول انھ یؤثر جدا لو یبقى راھبا مغمورا متواضعا وغیر معروف .االختیار ، بی

اطاع القدیس یوحنا ، وامضى عشر سنوات في رعایة القطیع بامانة واخالص ، وضات لیلة ، بینما كان یصلي ، اضاء 
ت ترغب ان تخلص ، صلیب لیل السماء خارج نافذتھ ، في تلك اللحظة سمع االسقف الخائف كلمات تقول : " اضا كن

  اتبع النور ".

         واشتعل الصلیب بلمعان عظیم ، فقام القدیس یوحنا وتبعھ حتى وصل الى دیر القدیس سابا ، وصار فیھ مریدا 
سنة ، لم یتفوه بكلمة عن أسقفیتھ ، انما قبل  37، وكان لھ من العمر  491( مبتدئا ) ، انخرط في نظام الرھبان سنة 

من الرھبان كانوا یعیشون في اطار من القداسة ، وطیلة االثنتي عشرة سنة ، كان القدیس یوحنا  150ل  العمل كخادم
یحتمل اتعاب العمل بصبر دون امتعاض او تأفف ، وكان یحمل الماء والحطب للتدفئة في الدیر ، كان یعد الطعام في 

  االحیاء . المطبخ ، وینظف الموائد ، ویمسح االرض ، وكان اسعد انسان بین

ولكن عندما قرر القدیس العظیم سابا ان یرقي ھذا الراھب المتواضع الى الدرجة الكھنوتیة ، وجد القدیس یوحنا نفسھ 
فراح یمضي بضعة سنوات في ھدوء  سالم،لیعیش في  وشأنھ،مرغما ان یفسر لبطریرك اورشلیم ، انھ اسقف . تُرك 

وھي مكان ناٍء  المجاورة،دة من ست سنوات قضاھا ناسكا في بریة روبا بدأ مجموعة جدی ضلك،ثم بعد  وتأمل،وصالة 
  الواسعة.عرف بسھولھ الرملیة 

احب القدیس یوحنا حیاة البریة ، وعندما جرى تنبیھھ بخطر وشیك سیحل بالرھبان من جراء ھجمات بعض 
طل العھد القدیم دانیال ، " اضا كان هللا ال العصابات المحلیة ، ابى ان یعود الى الدیر للحمایة واالمان ، متذكرا كلمات ب

  یعتني بي ، فكیف اعیش ؟

كوفيء على ایمانھ ... فظھر بغتةً اسد عظیم راح یالزم الراھب في اللیل وفي النھار لحمایتھ من اللصوص المھاجمین 
ل بأمان في كل ورغم ان القدیس كان بین الفینة واالخرى یخشى حارسھ اكثر من خشیتھ من اللصوص ، اال انھ ظ

  تجوالھ .

استجاب القدیس یوحنا لنداء الرھبان ، فقرر العودة للحیاة في دیر القدیس سابا ، عاش حبیسا داخل قالیة  509في سنة 
طیلة اربعة عقود ، وطیلة اعتزالھ ھذه السنوات الطویلة للصالة وخدمة الرب ، كان شاھدا على قوة الرب العجائبیة ، 

من الجھد وقلة الطعام . فانطرح على ه ى ، بینما كان یطوف البریة ، تعب بغتة ، وخارت قواوفي مناسبة ال تنتس
  االرض ، فھبت ریح عاتیة حملتھ الى قالیتھ ، لقد قطع القدیس مسافة تربو على خمسة امیال في بضعة ثوان !

یرا كان یسكن في طفل ، فقط شر وفي مناسبة اخرى ، ال تقل دراماتیة عن سابقتھا ، طرد القدیس المتواضع روحا
  برسمھ اشارة الصلیب على جبینھ ، ومسحھ بالزیت المقدس .

، راح یتردد على القدیس یوحنا في الحلم كي یعزیھ ،  86وفیما بعد ، عندما رقد القدیس العظیم سابا عن عمر ناھز 
  نك بالروح ".وكان یقول لھ : ال تحزن یا ابت یوحنا ألنني بعید عنك بالجسد ، لكنني قریب م

 104عاش عمرا مدیدا ناھز ال  ویتناولھ.حتى انھ كان یمزج الرماد مع الطعام  جدا،كان القدیس یوحنا متواضعا 
, ان سیرتھ الطویلة في التواضع وخدمة هللا القدیر ھي بمثابة امثولة عجیبة على  558سنوات ، ورحل الى الرب سنة 

  ین یتجردون من ملذات ھذه الحیاة ، للعیش مع هللا .المكافآت العجیبة والمذھلة المعدّة للذ

بینما كان ھذا العظیم یطوف براري فلسطین ، كان یتنكر لنفسھ فیحجب عنھا كل تعزیة جسدیة ، وكان بدل ضلك ، 
  یؤثر االحتفاظ بالسالم والبھاء اللذین یفیضان من خیریة هللا التي ال تنفد .
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ان یختاروا ان یقوموا بذلك ، یحیون في ظروف اكثر بساطة وأكثر بدائیة من كم من اناس في عالمنا الیوم ، ودون 
  التي اختبرھا القدیس یوحنا ؟ فلیمنحنا الرب النعمة كي نحیا بأكثر بساطة كي یحیا االخرون !

  

  كانون االول 3
  القدیس صفنیا النبي

  
لعظیمة تنبأ ھذا القدیس في ایام حكم الملك یوشیا ، وما قالھ عن المدینة ا

اورشلیم ، لم یكن مستساغا سماعھ ، بالنسبة لھذا القدیس ، كانت اورشلیم مدینة 
تھا ا، وأمراؤھا في وسطھا كانوا اسودا مزمجرة  قض متمردة وفاسدة ، وظالمة

نتھا ھانبیاؤھا وقحون وخونة  وك الصباح.كانوا ضئابا لیلیة ال تترك عظمة حتى 
 3( صفنیا                                   اموس ؤوا للنالّوثوا قدس االقداس ، واس

 :1 – 4 . (  

عندما اطلق القدیس النبي صفنیا تنبیھاتھ وانذاراتھ حول بعض االمم التي 
برھن انھ لیس  قبل والدة یسوع المسیح ، انما 600ابتعدت عن الرب سنة 

الدبلوماسیة ، انسانا دبلوماسیا ، اال ان ھذا النبي الخائف هللا لم یكن مھتما ب
وكانت مھمتھ ، كما كان یراھا ھو ، ان ینبھ حكام ھذه الممالك الفاسدة الذین في 
غزة ، واشقلون ، اشدود ، اكرون ، نینوى ومصر ، بما في ضلك الیھودیة احیانا 
ان عبادة االوثان وعدم االمانة ، سرعان ما تزج بھم في اتون من الدمار 

  والفوضى .

اص الذي سینزل على الوثنیین الخطأة من جراء واض وصف النبي القص
تقصیرھم في عبادة االلھ الواحد ، تنبأ عن امر مرعب ، فقال : " الرب عادل 
في وسطھا ، ال یفعل ظلما ، غداة ، یبرز حكمھ الى النور . اما الظالم فال 
یعرف الخزي . قطعت امما ، خربت شرفاتھم ، اقفرت اسواقھم بال عابر ، 

م بال انسان ، بغیر ساكن ، فقلت انك لتخشینني تقبلین التأدیب فال ینقطع مسكنھا حسب كل ما عینتھ علیھا دمرت مدنھ
ني یقول الرب الى یوم اقوم الى السلب ، ألن حكمي ھو الذي یجمع ولكن بّكروا وافسدوا جمیع اعمالھم . لذلك فانتظر

بنار غیرتي تؤكل كل االرض . ألني حینئذ احّول االمم وحشر الممالك ألصب علیھم سخطي كل حمو غضبي ألنھ 
الشعوب الى شفة نقیة لیدعوا كلھم باسم الرب ، لیعبدوه بكتف واحدة ، من عبر انھار كوش المتضرعون یقدمون 
تقدمتي . في ضلك الیوم ال تخزین من كل اعمالك التي تعدیت بھا علي . ألني حینئذ انزع من وسطك مبتھجي كبریائك 

  ) . 12 – 5:  3بعد الى التكبر في جبل قدسي " ( صفنیا  ولن تعودي

ھو من سكان جبل سراباتا ، ومن المتحدرین من سبط شمشوم ، كان معاصرا للنبي ارمیا وللنبیة الشھیرة اولداما . ھو 
لب التاسع في سلسلة االنبیاء الصغار االثني عشر . ھذا القدیس ھو ابن شوسي ومن احفاد الملك حزقیا بحسب اغ

  الدارسین الكتابیین .

بینما كان یعیش في البالط الملكي یساعد الملك یوشیا في حملتھ من اجل استئصال عبادة االصنام ، تكلم النبي مباشرة 
ومداورة عن الدمار الذي سیحل بالذین ابتعدوا عن االلھ الحي حبا بالخطیئة ، وحبّا بااللھة الكاضبة ، اال ان نبي العھد 

، دّون ما ھو نافع في الفصول الثالثة في السفر الذي یحمل اسمھ في العھد القدیم ، وتنبأ ان العالم سینعم القدیم ھذا 
  ببركات عظیمة قریبا بوصول مخلص یأتي بالبشرى السارة بالخالص ، للعالم المتألم .



121 
 

  ) . 14:  3م " ( صفنیا " ترنمي یا ابنة صھیون ، اھتف یا اسرائیل ، افرحي وابتھجي بكل قلبك یا ابنة اورشلی

ھو انسان عرف  الرائي. یعني:اسمھ  اللحیة،وقصیر  الوجھ،" رجل مستدیر  التالي:وصفھ احد معاصریھ على النحو 
بتواضعھ وحبھ للصالة ، وبین نبؤاتھ الكثیرة الرھیبة ھناك تلك التي جاء فیھا ان الیھود سیبتعدون عن هللا في یوم من 

میھم ألجیال واجیال : " قریب یوم  الرب العظیم ،قریب وسریع جدا ، یصرخ حینئذ الجبار " . االیام ، بعد ان كان یح
  ). 15 – 14:  1( صفنیا 

قبل المیالد ، تاركا وراءه النبؤات ، تاركا وراءه واحدة من اھم  600رقد صفنیا ، في مسقط رأسھ ، حوالي سنة 
كثیرون من الدارسین الكتابیین ان صراحتھ في وصف السبي الوشیك الوثائق ازعاجا في كل العھد القدیم ، وكما بیّن 

  الذي حل باالسرائیلیین ، لیس مثلھا وضوحا وقوة .

تذكرنا سیرة ھذا النبي العظیم انھ بینما هللا عادل وسریع القصاص تجاه الذین یعصون وصایاه او یعبدون الھة كاضبة ، 
بون باخالص ، حقا ان صفنیا یقدم ھذا االمر بحیویة ، عندما یتنبأ ان اال انھ في الوقت نفسھ سموح تجاه الذین یتو

اورشلیم سوف تصرخ في یوم من االیام مبتھجة لعلمھا ان الفادي القدوس جاء الى االرض كي یسامح كل الخطأة ، 
  ویعیدھم بأمان الى منزل اآلب السماوي .

  ابولیتیكیون باللحن الثاني :

  صفنیا ، وبھ نبتھل الیك یارب ، فخلص نفوسنا ". " اننا معیدون لتذكار نبیك

  

  كانون االول 4
  البار یوحنا الدمشقي

  
ھوتیا عمیق التأثیر ، ا ، وكاتبا للتسابیح عظیما ، والكان راھبا ورع

ومحاربا نبیال قاتل الھرطقات من اجل تثبیت حقیقة ربنا یسوع المسیح 
ُعدّ القدیس یوحنا  الخالصیة . في بدایة تاریخ الكنیسة المقدسة ،

الدمشقي ابا محبوبا ساعد حضوره الملھم على نشر االنجیل الشریف 
  في كل حدب وصوب .

ولد في دمشق ( الیوم عاصمة سوریا ) ، لوالدین ثریین عرفا بالتقوى 
المسیحیة العمیقة ، اسم عائلتھ " منصور " االكثر اریستوقراطیة في 

  م .  675الي سنة دمشق القرن السابع للمیالد ، ولد حو

تربى مع شقیقھ بالرضاعة القدیس قوزما ، على یدي ابیھ سیرجیوس 
الذي حظي بمكانة مرموقة في بالط خلیفة دمشق  تربى القدیس یوحنا 
الدمشقي على یدي راھب عرف باسم قوزما الذي كان قد سبق لھ ان 

.  افتدي كعبد في سوق ، في ایطالیا . وفي عھدة المعلم قوزما الالمع
اصبح الدمشقي فیلسوفا عظیما ، وبعد ان خدم كمستشار لدى الخلیفة ، 

  عمد إلى العمل على بلورة االفكار الالھوتیة في الكنیسة المقدسة .

ان الحكمة العظیمة التي تمتع بھا المعلم قوزما ، والتأثیر الذي حظي 
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بھا الى والد یوحنا وقوزما اخیھ في الرضاعة ،  بھ عند القدیس یوحنا الدمشقي ، یمكن مالحظتھا في رسالة بلیغة بعث
كتب ھذا المعلم یقول لقد ابلى  –عندما استعدا النھاء الدراسة والخروج الى العالم :" سیدي ، لقد تحققت امنیتكم 

  ولداكما بالء حسنا حتى انھما تجاوزاني في المعرفة . 

ن لتعلیم االخرین لذا اتوسل الیك یا سیدي ان تأضن لي بالتوجھ " وقد زاد هللا في المواھب الممنوحة لھما ، انھما مستعدا
الى دیر اكون فیھ تلمیذا لرھبان اتموا الكمال ، فیعلمونني الحكمة السامیة ، اما الحكمة الخارجیة التي اتقنتھا ، فمن 

ھي نافعة للنفس ومن شأنھا ان تؤدي بي الى الفلسفة الروحیة ، الى حكمة اكثر نقاوة وكرامة من أي علم دنیوي ، ف
  شأنھا ان تقودھا الى الخالص ".

القدیس یوحنا الدمشقي اداري فذ موھوب ودیبلوماسي حذق ، حظي بنجاح عظیم ، بعد ان امضى سنواتھ االولى 
) , اال ان شفافیة السنوات االولى سرعان ماتحولت الى  705 - 685شخصیة مرموقة لدى الخلیفة عبد الملك ( 

  قد اجتاح الدمشقي سلسلة من صراعات صاخبة من داخل الكنیسة المقدسة .صراع عنیف ، ف

وفي صمیم الصراع الدیني ، كان ثمة عدم اتفاق مستمر حول تكریم االیقونات ، وھذه المسألة الساخنة والمختلف 
مر الذي سوف علیھا ، حاول فیھا مناھضو تكریم االیقونات ، منعھا ، ألنھم اعتبروھا ضرب من عبادة اصنام ، اال

  ) . 741 – 717یزداد عنفاً ، وتأججا في عھد محارب االیقونات بامتیاز االمبراطور الون الثالث االشوري ( 

ودفع ثمنا باھظا مقابل ضلك . فاحتدم منذ البدایة ، شجع العظیم یوحنا الدمشقي على استخدام االیقونات في العبادة ،
ھ الغیور عن االیقونة المقدسة ، ثم ان االمبراطور استطاع ان یقنع الخلیفة االمبراطور غیظا من تعالیمھ ، ومن دفاع

  ان یوحنا كان یخونھ ، وفي النتیجة ثارت حفیظة الخلیفة ، فأمر بأن تقطع ید یوحنا الیمنى .

 كانت خطة االمبراطور خبیثة ، فقد استطاع بمعونة بعض المزورین ، ان یولّد رسالة مزورة ، تدل على انھا من
وضع وزیر الخلیفة ( القدیس یوحنا ) ، وفیھا بدا القدیس یوحنا كما لو انھ یحرض االمبراطور على مھاجمة دمشق ... 

  بحجة ان الجیوش التي تحمي المدینة ضعیفة كي تدافع عنھا !

ان الخائن قد عندما استلم  الخلیفة الرسالة ، احتدم غیظا ، فاالمر لیس اقل من خیانة ! للحال جاء القصاص : اضا ك
استعان بیمناه لتدوین ھذه الرسالة الخداعة ، فعلیھ ان یفقدھا بفأس الجالد ، فكان امر ، وما اعقب سیل الدم ، بدا 
متحدیا لشروحات العقل ، وبعد ان استرد القدیس یوحنا یمناه من الخلیفة الظالم ، حملھا في ضلك المساء الى احدى 

دة االلھ ، وھناك صلى بحرارة امامھا ، وبعد ضلك غط في نوم عمیق لبضعة دقائق ، االیقونات المقدسة التي تخص وال
وعندما استفاق وجد ان البتول المغبوطة كانت تخاطبھ وتقول : " لقد اعیدت الیك یدك ، فال تنزعج بعد االن ، انما قم 

  وُعد الى عملك ، واعكف علیھ باجتھاد ككاتب حاضق كما وعدتني ".

وان ، حتى ادرك القدیس یوحنا ان یده المفقودة عادت فعالً والتحمت في مكانھا ، واالنسجة الممزقة قد وما ھي اال ث
شفیت تماما ، فادرك للحال ان اعجوبة رھیبة حدثت ، ففرح جدا للشفاء الحاصل ، وبدأ ینشد ترنیمة جدیدة :" یدك 

ءك الذین ال یھابون وجھك الكریم وامك الطاھرة ، الیمنى یا رب بھیة في القوة ، یدك الیمنى شفت یدي وسحقت اعدا
  وھي التي سوف تھشم الذین سیدمرون االیقونات ، فیتعظم مجدك ".

فعلم الخلیفة بأمر االعجوبة ، ولما ادرك فداحة ما فعل ، توسل الى القدیس یوحنا كي یسامحھ ویبقى مستشارا عنده في 
ا ان یستجیب لرغبتھ ، فبعد ان ناضل للحفاظ على االیقونات ، تاقت بالط دمشق . اال ان یوحنا لم یعد قادرا ضمیری

نفسھ الى الحیاة الھادئة السالمیة في الدیر . وما اراده في ضلك الحین ھو ان یسمح لھ بالصالة والصوم وتألیف الترانیم 
  بعیدا عن الخداع السیاسي في البالط المكتظ بالناس .

ابا الشھیر الواقع على بضعة امیال من اورشلیم ، وفیھ اصبح مثاال للنسك دخل القدیس المتواضع دیر القدیس س
ونكران الذات والطاعة ، ولما كان یحتفل بحیاتھ الجدیدة كمحب للرب ، فقد امضى سنین كثیرة یدّون الترانیم الكنسیة 
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لدفن : المعزي ( كتاب الشھیرة في كل الكنیسة المقدسة . وبین االعمال التي وضعھا ، ھناك مقطوعات لمراسیم ا
االلحان الثمانیة ) ، قطع االرمس ، وقانون الفصح ، اال ان ھذا الكاتب الموھوب وضع اعماال في الالھوت سوف 

  تكون مصدر الھام وارشاد لكل العالم 

  .ان حیاة جدیدة توشك ان تبدأ في ھذا الراھب الوقور ، اال ان ھذا ال یكون بدون نضال مریر في بعض االحیان 

  وبعد ان انضوى الى الدیر ، فان محبّتھ لالنسانیة المعذبة سوف تقوده من جدید الى صراع اخر سوف یتھدد عالمھ .

اة شقیقھ ، فطلب من المستشار السابق في البالط ان یدّون ترانیم الجناز فوحدث ان احد الرھبان رفاقھ ، حزن جدا لو
لما ان رئیسھ الروحي المتواضع والحازم ایضا ، كان قد أوصاه ان ألخیھ الفقید . فوافق القدیس یوحنا للحال ، ع

یتجنب الكتابة او الكالم مع أي انسان في امور دنیویة ، ولكن عندما علم ابوه الروحي بترانیم الجناز ، منعھ من 
  مالزمة قالیتھ في الدیر .

الدة االلھ المباركة ، على موقفھ ، فقد حزن یوحنا ، اال نھ رضخ واطاع ، ولحسن الحظ ان رئیسھ خضع لتوبیخ من و
  بسالم !ظھرت لھ مریم البتول ، وطالبتھ انھ علیھ من االن فصاعدا ان یسمح للقدیس یوحنا ان ینظم الترانیم 

كان یوحنا كاتبا ومفكرا ضا حضور اخاض ، ولعل اعظم موھبة عنده مساھمتھ الدقیقة والشفافة في صیاغة العقائد 
  مة والتي كان من شأنھا ان ساعدت في تشكیل وحفظ االیمان الحقیقي الواحد في وجھ الھرطقات .االرثوضكسیة القیّ 

الخرى لمحاربة االفكار المنحرفة عن االنجیل الشریف ، اوفي القرون التي اعقبت ھذه الكتابات ، اعتمدت المرة تلو 
  االساسیة التي في دینھم الملھم من هللا . والمحافظة على المؤمنین بھذه الكتابات ثابتین وراسخین على التعالیم

بعد ان كان اخوه في الرضاعة قد  760سامھ بطریرك اورشلیم كاھنا ، رقد القدیس یوحنا بالرب بسالم حوالي سنة 
  من عمره قبیل رقاده بحسب اغلب مؤرخي الحقبة . 75عین اسقفا على میوما ، وكان ضلك في ال 

القول الشھیر : " كیف لي ان ال اصور االصدقاء " وبھذا القول حارب دفاعا عن تسلح القدیس یوحنا على الدوام ب
  الجوھر المقدس الذي لالیقونات . اما مقالتھ العظیمة ضد مناھضي االیقونات ، فتبقى تحفة الھوتیة الى الیوم.

هللا في ركن ما منسي من ورغم شھرتھ ككاتب ومفكر ، فالقدیس یوحنا الدمشقي كان راھبا متواضعا یحلم فقط ان یعبد 
االمبرطوریة حیث یستطیع ان یصلي وینظم ترانیمھ بسالم مغبوط . وعمق تواضع یوحنا یمكن ان یالحظ بوضوح 
في حادثة تكشف بجمال موقفھ من نفسھ ، لقد امره ابوه الروحي یوما ان یبیع السالل في اسواق اورشلیم كعامل بسیط  

  ل قام بالمھمة ، وراح یبیع السالل بحرارة للعابرین !اما ھو فلم یطع االوامر فحسب ، ب

من الصعب حقا ان تتخیل كاتب " عرض االیمان االرثوضكسي " وھو یبیع السالل بفخر واعتزاز ، اال ان یوحنا لم 
الذي الھوتھ سوف یلھم المفكرین في العصور الوسطى ،  –یتردد في القیام بالعمل ، ألن ھذ الراھب المتواضع جدا 

  ال یرى ان العمل أمر محتقر . –حقا ، من امثال توما االكویني والسكوالستیكیین ال

حیاة القدیس یوحنا الدمشقي تقدم لنا امثوالت قیّمة ، سواء عن النعمة التي یرسلھا هللا في كل لحظة ، سواء كنا ننظم 
اعظم المفكرین في تاریخ الكنیسة قصائد ال قیمة لھا ، او مقاالت ، او كنا نننظف االرض ایضا ، انھ واحد من 

  المقدسة ، ومع ضلك فھو راھب بسیط لم یكن یرید اال ان یسبح الرب ویمجده من اعماق نفسھ المتنكرة لذاتھا .

ولئن كان یقتبس عن اآلباء كي یشرح الالھوت المسیحي ، ویدحض بدعة مناھضي االیقونات، اال ان غیرتھ من اجل 
ل كلمة الى عدتھ ان یقولب ھذه المصادر القدیمة ویحّولھا الى رسائل شدیدة الوقع والتأثیر تنقالحقیقة ، ومحبتھ هلل ، سا

 جمیع الناس في زمانھ 
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  طروباریة باللحن الثامن :

" ظھرت ایھا الالھج باهلل یوحنا ، مرشدا الى االیمان المستقیم ، ومعلما حسن العبادة والنقاوة ، یا كوكب المسكونة ، 
  ء الكھنة الحكیم ، وبتعالیمك انرت الكل یا معزفة الروح ، فتشفع الى المسیح االلھ في خالص نفوسنا "وجمال رؤسا

  القنداق باللحن الرابع :

" لنسبح ایھا المؤمنون كاتب التسابیح معلم الكنیسة ومصباحھا ، یوحنا الموقر ، المقاوم االعداء ، ألنھ حمل سالح  
 مبتدعین كلھا ، وبما انھ شفیع حار عند هللا ، فھو یمنح الكل ، غفران الزالت ".صلیب الرب ، فقاوم بھ ضاللة ال

  

  كانون االول 5
  القدیس سابا المتقدس :

  
ً ضائع الصیت ، ومعلما المعا للرھبان ، وألن نفسھ كانت متواضعة  كان أبا
حتى االعماق ، فقد فھم جیدا ما یجب على الراھب ان یتعلمھ كي یبلغ في 

الروحیة حدود الكمال ، ویصبح متعبدا هلل القدیر بالكلیة . انھ معلم فذ حیاتھ 
موھوب ، یستخدم معرفتھ التي اقتناھا بشق النفس ، كي یضع القوانین 
الروحیة والخطوط التأملیة التي ساعدت في قیادة الرھبان في عبادتھم 

  الیومیة في الخمسة عشر قرنا الماضیة .

) علم رھبانھ اھمیة  532 – 426سابا المتقدس ( وفوق كل شيء ، فان البار 
عیش حیاة بسیطة ال تصنّع فیھا ، مرتكزة على خدمة انجیل یسوع المسیح ، 

  ابن هللا .

وحادثة واحدة في حیاة ھذا الراھب العظیم والشدید التأثیر ، تظھر لنا كم كان 
وا ھذا الرجل مھتما في تشجیع رھبانھ على نكران الذات حتى الذین اثر

 السبیل الرھبانیة في العالم ، لقد بدأت الحادثة ببساطة ، في امسیة صیفیة
دافئة في احد االدیار السبعة التي اسسھا الراھب سابا في حیاتھ ، في تلك االمسیة ، عیّن راھب یدعى یعقوب كي 

  یرتب مائدة طعام العشاء لضیوف الدیر .

ب الصالح ان الطنجرة ما یزال فیھا بقایا من الطعام ، وبدون تفكیر بما وبعد اعداد الفاصولیا وتقدیمھا ، اكتشف الراھ
  كان یفعلھ ، حمل ھذا الراھب الباقي من الفاصولیا ، ورماه من النافذة الى مكان مجاور .

وما لم یالحظھ الطاھي ُمعد الفاصولیا ، ھو ان سابا حدث ان كان یتأمل في تلك اللحظة من البرج الذي یطل على 
الضیوف في الدیر ، والحظ مافعلھ االب یعقوب ، فتصّرف كما لو ان احدا لم یشاھده ، فقام وخرج وجمع كل  غرفة

  الحبات المبعثرة في الخارج .

ومرت ایام على الحادثة ، ودعا القدیس سابا االب یعقوب الى العشاء ، وبعد ان انتھى االثنان من تناول الطعام ، حدق 
با ) بضیفھ بھدوء ، ثم ابتسم ، ثم  اردف یقول بكلمات اتت على النحو التالي : " سامحني یا مؤسس الدیر ( القدیس سا
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ابت یعقوب ، قالھا معتذرا ، اضا كان طعامي لم یعجبك " . فھز االب یعقوب رأسھ ، وقال : على العكس ایھا االب 
  سنوات !. القدیس ، كنت سعیدا جدا ، ال بل اقر انني لم اضق طعاما لذیذا كھذا منذ

فابتسم القدیس سابا وقال : اضا انت تحب الطعام ؟ ھل تعلم مصدر ھذه الفاصولیا ؟ فقال لھ االب یعقوب : وھل تتكلم 
  عن الفاصولیا التي قدمتھا لي ؟ فقال القدیس سابا :أجل ، انھا الفاصولیا التي طرحتھا انت من النافذة قبل ایام .

ھا فلسفة شخصیة ، وسلوكا جعل سابا احد اكثر اآلباء تكریما وتدریبا ءت ورابكانت في الحقیقة لحظة رھیبة ، حج
للرھبان في كل تاریخ الكنیسة االرثوضكسیة المقدسة ، فعال ان تذّكر حادثة الفاصولیا یجعل من السھل علینا ان نفھم 

یبیكون اورشلیم ) ، كي كیف ان ھذا االب القدیس وضع اول كتبھ في القواعد والصلوات ( المعروف حالیا باسم ت
  یستخدم في تنظیم حیاة االدیار االرثوضكسیة .

سنة عاشھا راھبا كان ھذا الراھب  القدیس یتعلم نظام دعوتھ جیدا حتى انھ عیّن في النھایة من قبل بطریرك  80طیلة 
  اورشلیم ، ارشمندریتا على جمیع رھبان البریة في فلسطین .

رض ، قام ھذا الراھب القدیس بخدمة جلیلة عندما سافر الى القسطنطینیة في مھمتین ومع اقتراب نھایة حیاتھ على اال
رسمیتین ( لزیارة االمبراطورین البیزنطیین انستاسیوس والقدیس جوستنیانوس الكبیر ) ، وكان من شأن ھذه 

  الزیارات ان حفظت تعالیم االیمان االرثوضكسي ضد الھرطقات التي كانت تنسّل خلسة .

القدیس سابا في قریة صغیرة من المقاطعة الرومانیة المعروفة باسم كبادوكیا ( منطقة في اسیا الصغرى ، تدعى ولد 
  وثریة. معروفة،تركیا الیوم ) . كان ابن عائلة نبیلة 

د وفي سن الثامنة ، ضاق الصبي الكبادوكي اول مرارة  من الظلم الذي یسود ھذا العالم ، فأبوه ضابط في الجیش ، وق
انتدبتھ الخدمة للذھاب الى مصر ، فأخذ زوجتھ معھ تاركا الصبي في عھدة عمھ . اال ان عائلتھ الجدیدة ، سرعان ما 
سقطت ضحیة للمشاجرات والصراعات حول امور مالیة مع عم اخر لیوحنا ، فأصبحت الحیاة ال تطاق ، فقام الفتى 

  وترك المنزل لینضوي في دیر القدیس فالفیان .

تعبھ العالم الخارجي ، والصراعات القبیحة البشعة ، راح الصبي یجاھد في عالم المتوحدین التأملیین . وفي ولما ا
الثامنة عشر من عمره ، رغب ان یختبر الحیاة في ادیار فلسطین ، فمضى الى دیر باساریون ( اورشلیم ) بصحبة 

الرھبانیة ثیوكتیستوس الذائع الصیت . وفي غضون  القدیس افتیمیوس الكبیر ، وصدیقھ القدیم ، ورفیقھ في الحیاة
بضعة شھور ، تنبأ القدیس افتیمیوس ان ھذا الشاب الجدید ، سوف یصبح في یوم من االیام معلما عظیما للرھبان ، 

  وانھ سوف یؤسس دیرا أیضا .

ا الشاب الكبادوكي . كان القدیس افتیمیوس واضح الرؤیا ، اال ان الطریق الى البروز طویل وصعب وشاق امام ھذ
بعد موت معلمھ ، ترك القدیس سابا الدیر ومضى الى مغارة نائیة امضى فیھا قرابة خمس سنوات ناسكا منقطعا عن 
العالم ، اثناء ضلك ، سار في الجھاد الروحي نحو الكمال وبدأ یجتذب القندلفتیین الذین راحوا یرجونھ ان یدربھم على 

هللا القدیر والعظیم ، ولم یمض وقت طویل ، حتى ازداد عدد تالمیذه ، فشعر انھ مجبر نظامھ الرھباني من اجل مجد 
  على بناء كنیسة لھم الى جانب عدد من القاللي الرھبانیة یطبقون فیھا مبادئھ الروحیة .

راھبة وعندما مات ابوه الروحي ، عادت امھ الیھ لالسترشاد ، ولم یمض وقت طویل حتى اقنعھا توجیھھ ان تبدأ ك
سیرة جدیدة ، فكان لھا قالیة خاصة بھا عاشت فیھا سیرة نسكیة وتأملیة الى حین رقادھا ، اثناء ضلك ، استمر القدیس 
سابا على السیر في طریق الكمال في حیاتھ الداخلیة ، وكما اشار كثیرون من الدارسین على مر العصور ، فان 

ت ان تھدم ایمانھ ، وتبدد اعمالھ الصالح ، وعلى جبل كستیلیوم ، وفي القدیس سابا قاتل بقوة ضد الشیاطین التي حاول
احدى المناسبات ، حارب ضد قوى الظالم ، فھزمھا ،وھناك اسس دیرا اخر في ضروة الجبل حیث الریاح العاتیة 

  التتوقف .
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وجاره التأملي  وفي العقود التالیة ، اسس القدیس سابا مجموعات من القاللي الجدیدة للرھبان ، ومع صدیقھ
طلیعیین في الكنیسة المقدسة ، بینما كانا یحققان تراثا من الصلوات ثیودوسیوس العظیم ، اصبحا مفكرین رھبانیین 

  والممارسات ماتزال الى الیوم حجر الزاویة في العبادة االرثوضكسیة في كل مكان .

ل عقود ، وحمل اسمھ . وبعد ان اختار خلیفتھ رقد القدیس سابا بالرب في الدیر الفلسطیني الذي سبق ان اسسھ قب
  . 94عن عمر ناھز  532بانقطاعھ الى هللا طیلة اربعة ایام ، غادر العالم في الخامس من كانون االول سنة 

ماضا یمكننا ان نتعلم من ھذه السیرة الرھیبة التي لھذه الشخصیة االسطوریة الرفیعة التقوى واالكثر تنكرا للذات بین 
دین في تاریخ الكنیسة المسیحیة االرثوضكسیة ؟ لعل اعظم امثولة ھي التواضع االصیل والعمیق الذي الھم المتعب

القدیس سابا ان الفاصولیا ال ترمى للقمامة بعد وجبة المساء في الدیر ! سیرة ھذا القدیس العظیم تعلمنا اننا عندما 
  تخیلھا ووصفھا .یتعذر المنجزات التيى رنكون متواضعین بحق ، فإن هللا القدیر یرفعنا الى ض

ولما كنا في معظمنا ، لم ننل الدعوة كي نصیر نساكا ، فان نموضج سابا في الصالة ، في الطاعة الى رؤسائھ ، وفي 
االھتمام باالمور التي هلل ، ھي كلھا تعزیة لنا جمیعا ، ومن جدید ، فقد اظھر لنا انھ علینا ان نسعى الى عالقة اعمق 

   في حیاتنا .مع هللا

  طروباریة باللحن الثامن :

" للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك امرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق اثمرت باتعابك الى مئة ضعف ، 
  فصرت كوكبا للمسكونة متأللئا بالعجائب یاابانا البار سابا ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  :قنداق باللحن الثامن 

ة قدمت بالفضیلة ضبیحة ال عیب فیھا ، هلل العارف بك قبل ان تولد ، غدوت ی" ایھا المغبوط سابا ، بما انك منذ الطفول
  جماال لالبرار وساكنا في القفر ، تستحق المدیح ، فلذلك اھتف نحوك قائال : السالم علیك ایھا االب الدائم الذكر ".

  

  كانون االول : 8
  بولوس ، كریسبوس ، قیصر وافرودیتیس الذین من السبعین الرسل سوثینوس ، ا

  
جندوا وارسلوا في خدمة بشاریة في السنوات التي اعقبت العنصرة ، انھم مجموعة كبیرة من التالمیذ المعروفة 

  بالسبعین والتي حملت البشرى السارة باالنجیل المسیحي الى شتى انحاء االرض المقدسة ، وما ھو وراءھا .

ان السبعون قد ساروا على خطى الرسل االثني عشر ، اال ان الجمیع اسھموا في نمو الكنیسة االولى ونھضتھا ولئن ك
  وفي حاالت عدیدة ، فان الرب نفسھ اختارھم ، ودربھم للكرازة باالنجیل الشریف .

لسارة عن موت وقیامة من الشھداء واالساقفة الذین كرسوا حیاتھم لنشر البشرى ااما رتب السبعین فتتضمن كثیرین 
المسیح ، بین السبعین ، ھناك عدد من التالمیذ الذین كرزوا في الیونان ، وآخرون في اسیا الصغرى ، بما في ضلك 
المناطق التي تؤلف تركیا حالیا ، وبعض ھؤالء الشجعان من التالمیذ یخلد ضكرھم في الكنیسة في الثامن من كانون 

  االول من كل عام ، وھم :
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  القدیس سوثینیوس :-1
كان ھذا یوجھ الخدم في المحفل الیھودي في كورنثوس ( الیونان حالیا ) ، عندما 
اھتدى الى المسیحیة على ید القدیس بولس ، وامتحن المسیحي الجدید ، عندما 
ثارت زمرة من الوثنیین ضد القدیس بولس في تلك المدینة وھاجمت الرجلین معا 

.  

القبض علیھما وتھدیدھما بالموت ، اال ان الغیرة  د القاءضربا بدون ھوادة ، بع
البشاریة عند القدیس سوثینیوس ظلت موجودة وغیر منتقصة ، وقد اكرمھ القدیس 
بولس في مطلع رسالتھ االولى الى اھل كورنثوس ، مشیرا الى ھذا الخادم الشجاع 

  ). 3 – 1كور :  1بعبارة " اخونا " ( 

فان القدیس سوثینیوس العدیم الخوف ، قام بخدمة جلیلة لسنوات عدیدة كأسقف على كولوفون في الیونان وفي السنوات التالیة ، 
.  

  

  القدیس ابوللوس :-2
خدم كأسقف على كورنثوس ، علماً ان مسقط رأسھ ھو االسكندریة مركز 
الحضارة والعلوم العظیم ، في مصر . كان رفیع الثقافة ، وقد اعتمد 

  الیة في ھدایة الوثنیین الى المسیحیة .مھارات فكریة ع

ھو بارع في الخطابة ، وقد حفظ العدید من الكتابات المقدسة عن ظھر 
قلب ، وھدى كثیرین من الوثنیین الى االنجیل الشریف مبینا ان االسفار 
القدیمة احتوت نبؤات عن مجيء المسیا الذي سیقود جمیع البشر الى 

  الخالص .

اتھ ، بشر بالمسیحیة في جزیرة كریت ، ومن ھناك ابحر الى فلسطین ، حیث خدم لسنوات اسقفا ومع اقتراب نھایة حی
 على قیصریة المدینة الساحلیة العظیمة الواقعة على شواطيء المتوسط .

 

  القدیس قیصر :-3
اختاره الرب یسوع المسیح كي ینشر االنجیل ، فأصبح اسقفا على دیراكیوم وھي 

نیز ( وسط الیونان ) . ھدى كثیرین الى االیمان ، وبشر بدون مقاطعة في البلیبو
  كلل او تعب من أجل الوعود بالخالص الذي جاء بھ الرب الى العالم .

انھ متحدث لطیف ودمث ، ھدى كثیرین الى االیمان المسیحي بسبب تفانیھ في 
خوات حاجات االخوة واال محبة ابناء بلده ، وفي حیاتھ الطویلة ، كان دائما یضع

في المسیح ، قبل حاجاتھ الشخصیة ، فكان یذھب بدون طعام وشراب ، وبدون 
ایة ضرورات اخرى ، كي یقوم بأعمال المحبة بین الیونانیین ، انھ انجیلي 
ً بالكلیة من  موھوب ، وكانت حیاتھ طویلة ومثمرة كخادم هلل ، كرس نفسھ أیضا
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 اجل ھدایة غیر المؤمنین الى حظیرة المسیح .

  القدیس ابافرودیتوس :-4
كان زمیال ، وصدیقا حمیما للقدیس بولس ، خدم لسنوات عدة اسقفا على 
مدینة ادریاك ، وقد عرف بغیرتھ في معارضة عبادة االوثان في تلك 

  المنطقة من الیونان .

  

  

  

  القدیس كیفا:-5
ھو ایضا اختاره الرب للكرازة في الكنیسة المؤسسة حدیثا في الیونان ، 

ضى سنوات عدة اسقفا على كولوفون وبمفیلیا ، حیث كان صوتا مدویا ام
من اجل االنجیل الشریف ، عرف بشجاعتھ احتمال المخاطر وجازف بحیاتھ 
مرارا من اجل نشر البشرى السارة بین الوثنیین الذین احتدموا غیظا بسبب 

  المخاطر لعبادتھم الوثنیة .

حول یسوع  –أن المزید من الكرازة وفي مناسبات عدة ، توعده الوثنیون ، ب
 –المسیح ، والخالص الذي حققھ لكل البشریة باالمھ وموتھ على الصلیب 

سوف یعتبر من السلطات المحلیة بمثابة اساءة للعاصمة ، اال ان القدیس كیفا 
خاف على حیاتك ؟ كان یظھر في الیوم التالي في سوق المدینة لیتابع كرازتھ الناریة ، فطرح علیھ السؤال : اال ت

 فابتسم ھذا المبشر العظیم وھز كتفیھ ، ثم عاد للتو الى تسبیح هللا االب وابنھ الحبیب یسوع المسیح .

 

  القدیس تیخیكوس :-6
قام ھذا بعدة اعمال ھامة للقدیس بولس ، ھو من سكان اسیا الصغرى ، وقد 

ولس سجینا سلّم رسائل القدیس بولس الى اھل افسس وكولوسي عندما كان ب
للمرة االولى . في النھایة حل القدیس تیخیكوس مكان القدیس سوثینوس اسقفا 

  على قیصریة فلسطین ، وامضى سنوات عدیدة یخدم في السدة االسقفیة .

وقد كان القدیس تیخیكوس یكّن محبة خاصة للمعلم القدیس والمفكر ، بولس ، 
  ر االنجیل الشریف .رافقھ مرارا في رحالتھ الطویلة الھادفة الى نش

وكان مع القدیس بولس في روما اثناء سجنھ ھناك ، فقام العظیم بولس وأوفده 
الى افسس ، كولوسي ، والى مدن اخرى ، كي ینقل اخبار الحركة المسیحیة 

  المتنامیة ، الى اتباعھا .
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ن المسیحیون یقتلون احتاج تیخیكوس الى شجاعة خاصة من اجل نشر البشرى السارة بین جماعة واخرى ، وكا
ویجرحون في كل االراضي المقدسة في السنوات االولى لالضطھادات ، وكثیرون منھم اضطروا الى انكار ایمانھم 
لدى تعرضھم للتھدید بالموت من قبل الوثنیین ، اال ان ھذا العظیم وبطل االیمان ، وصدیق بولس الرسول ، لم یتوان 

  لتي جاء بھا یسوع إلى العالم .عن تأكید ایمانھ بالبشرى السارة ا

  طروباریة باللحن الرابع :

  أیھا الرسل القدیسون تشفعوا إلى االلھ الرحیم أن ینعم بغفران الزالت لنفوسنا .

  

  كانون االول 16
  النبي حجاي ، والشھید البار مودیستوس رئیس أساقفة أورشلیم

   
  . عندما تتطلب االزمنة نبیا ، فاهلل القدیر سوف یرسلھ

في السنوات االخیرة من القرن الخامس قبل المیالد ، حاول االسرائیلیون ان 
یتھربوا من كابوس السبي البابلي ، فانجرفوا وتألموا وتاقوا الى اورشلیم ، 
الى العالم الذي كانوا قد عرفوه قبل بابل ، العالم الذي فقدوه عندما ابتعدوا عن 

  ب .هللا القدیر ، وحجاي ھو النبي المطلو

ولد حجاي ، من سبط الوي ، في بابل ، وكان یتمتع بالقدرة على رؤیة 
االمور كما ھي ، وھذا ھبة من هللا عظیمة ، عندما نظر حجاي الى ما ھو 
حولھ ، رأى ان ھناك ما ھو ناقص ، این كان الھیكل العظیم الذي كان ینبغي 

  ان یعج بالمسبحین والمصلین هلل القدیر ؟

االسرائیلیون یعبدون هللا القدیر ، في ھیكل سلیمان ، اال ان البناء المشیّد من خشب االرز والبرونز  قبل السبي ، كان
والذھب ، دمر عندما خضع المتعبدون للعبودیة والسبي ، واالن لیس ھناك شيء مكانھ . بدأ النبي حجاي یجول 

  شوارع اورشلیم یسأل كل انسان صادفھ : این ھو ھیكل الرب ؟

متزایدة ، حث النبي حكام اسرائیل سیما زروبابل ویھوشع الكاھن ، على استرجاع ھیكل اورشلیم ، وبتأثر  وبضرورة
متزاید ، أشار الى ان ھیكال جدیدا یشید على اساس تكریم اصیل هلل ، سوف یتجاوز الھیكل االول ضیاء :" ان مجد 

  ) . 9:  2حجاي الھیكل الثاني سوف یكون اعظم من سابقھ ، یقول رب الجنود "( 

  ولكن لماضا یجب على ھذا الھیكل الجدید ان یتجاوز جمال الھیكل الذي شیده سلیمان ؟

وجاء الجواب بسیطا كما قال النبي حجاي : ان ھذا الھیكل الثاني سوف یشھد على مجيء الفادي القدوس ، المخلص 
  الذي ینقذ العالم كلھ من الموت والخطیئة .. 

لة االنبیاء الصغار في العھد القدیم ، وقد تنبأ في مطلع القرن الخامس قبل المیالد عن والدة وحجاي العاشر في سلس
  الفادي القدوس یسوع المسیح .
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ً من الھیكل الثاني  حجاي ھو معاصر لنبي آخر في العھد القدیم ھو زخریا ، وقد عاش زمانا طویال كي یعاین قسما
ق م . اغلب دارسي الحقبة یعتقدون ان حجاي دفن مع الكھنة  516حوالي  ینبعث من االرض الى قلب اورشلیم القدیمة

  في اورشلیم طالما انھ كان یتحدر من ھارون .

النبي حجاي بصوت جھوري ، فأنذر االسرائیلیین القدماء ان هللا الواحد الحقیقي كان یطلب عبادتھم لھ ، وانھ  تكلم
  ) . 17 – 6:  2 سوف یقاصصھم بشدة ان ھم قّصروا فیھا . حجاي (

" ھكذا یقول رب الجنود اني مرة بعد عن قلیل ازلزل السماء واالرض والبحر والیبس ، وازلزل جمیع االمم ویأتي 
متمني جمیع االمم فأمأل ھذا البیت مجدا ، قال رب الجنود ، لي الفضة ، ولي الذھب یقول رب الجنود . وسیكون مجد 

ل رب الجنود ، وفي ھذا الموضع اعطي السالم یقول رب الجنود . وفي الرابع ھذا البیت االخیر اعظم من االول قا
والعشرین من الشھر التاسع في السنة الثانیة لداریوس كانت كلمة الرب على حجاي النبي قائال : ھكذا قال رب الجنود 

بزا او طبیخا او خمرا اسأل الكھنة عن الشریعة قائال : اضا حمل انسان لحما مقدسا في طرف ثوبھ ولمس بطرفھ خ
ال . فقال حجاي : اضا لمس المتنجس بمیت شیئا من ھذه ، اوزیتا او أي طعام كان ، أفیتقدس ؟ فأجاب الكھنة وقالوا : 

یتنجس . فأجاب حجاي وقال : ھكذا ھو الشعب وھكذا ھذه االمة امامي یقول الرب ، افیتنجس ؟ فأجاب الكھنة وقالوا :
م ، وما یقربونھ ھناك ھو نجس ، واالن وجّھوا قلوبكم الى ما كان من ھذا الیوم فما قبلھ قبل وھكذا جمیع اعمال ایدیھ

  ان یوضع حجر على حجر في ھیكل الرب ".

من سیرة القدیس النبي حجاي نتعلم كیف نصغي الى الرب بیقظة وانتباه . ھذا الرائي العظیم وجد الشجاعة والمحبة 
، وننقلھا الى االخرین من الناس . فلنجاھد كي نحذو حذو امانة حجاي ، مشّرعین  المطلوبة كي یسمع كلمات القدیر

  قلوبنا على مصراعیھا لكلمة هللا الشافیة والمخلصة !

  طروباریة باللحن الثالث :

  " أننا معیدون لتذكار نبیك حجاي ، وبھ نبتھل الیك یا رب فخلص نفوسنا "

  

  كانون االول 17
الثالثة : حنانیا ، عزریا ،  النبي دانیال والفتیة

  ومیصائیل
   

احتاجوا الى معجزتین كي یظلوا على قید الحیاة ، فمنحت لھم ، لقد طرح 
دانیال في جب مليء بأسود جائعة ، فلم یتردد ، بل قام ومشى ببساطة وسط 
الحیوانات المزمجرة ، وسد افواھھا كلھا . للحال سكتت ھذه الحیوانات 

ل بساطة جثمت على االرض لترتاح بھدوء كالفراخ الغاضبة وھدأت ، وبك
  المسالمة .

ھذه كانت االعجوبة االولى . اما الثانیة فجرت عندما كان دانیال ورفاقھ 
من الثالثة ، من االرض المقدسة ، قد حملوا جمیعا من مسقط رأسھم كجزء 

السبي البابلي الذي شمل الیھود في القسم االول من القرن السادس قبل 
میالد  وھناك طرحوا جمیعا في االتون المضطرم . وما ھي المخالفة ؟ ال

الثالثة وھم من اورشلیم ، حنانیا ، عزریا ومیصائیل  كانوا جمیعا قد ابوا 
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ان یركعوا لیعبدوا تمثال االمبراطور البابلي نبوخذ نصر . بل قرروا االمانة لعبادة االلھ الحقیقي الواحد ، الھ ابائھم ، 
لشھداء الحقا ، تجاھلوا الوعید ألرغامھم على عبادة االمبراطور ، بالكلمات التالیة : " نوصیكم ایھا االمم ، وھؤالء ا

الشعوب ، والقبائل واللغات ، انھ كلما سمعتم صوت البوق والمزمار وكل الة موسیقیة  ینبغي ان تركعوا الى االرض 
  لتعبدوا الصورة الذھبیة التي للملك نبوخذ نصر ".

عندما بلغ تمرد الفتیة الثالثة مسمع االمبراطور ، احتدم ھذا االخیر غیظا ، وامر للتو ان یحرق الفتیة الثالثة احیاء و
  في االتون المضطرم .

  وما حدث بعد ضلك ھو معجزة مذھلة ومقنعة جعلت االمبراطور الوثني نفسھ یھتدي في الموقع الذي كان واقفا فیھ .

رب في قلب االتون المشتعل بینما راحت السنة اللھب تعلو في السماء باشتعال عظیم حتى اتت في البدایة ظھر مالك ال
على بعض الحاضرین . ظل المالك عدیم االكتراث بالكلیة . وراح یتجول في االتون . ثم قام وجمع الفتیة الثالثة 

حفظھم من كل اضى :    ر أللھھم الذيللحال طفق ھؤالء ینشدون تسبحة الشك اللھیب.وراح یقودھم بأمل في قلب ضلك 
  " تبارك هللا الھ ابائنا ...... " وما تزال ترنیمتھم تُنشد الى االن كل سنة في السبت العظیم المقدس .

وعندما رأى نبوخذ نصر المذھول كیف ان المؤمنین الشباب من اورشلیم المدینة الفلسطینیة القدیمة ، قد نجاھم هللا ، 
ى ایمانھم في الحال ، واعلن عظمة االلھ الواحد ، ثم قام واخلى سبیلھم واكرمھم واستضافھم في اھتدى ھو نفسھ ال

  بالطھ .

ق م . وكاالالف من  600كل ھذا جرى في السنوات التي اعقبت السبي البابلي الذي شمل االسرائیلیین حوالي السنة 
د حزنوا وناحوا لفقدانھم وطنھم ، فضال عن فقدانھم المساجین المتألمین ، فإنھم جمیعھم كانوا من سبط یھوضا ، وق

  ھیكل سلیمان البدیع مركز العبادة في فلسطین الجیال عدیدة ال تحصى .

اما الخوف من العبودیة فكان یحیط على الدوام بمساجین الحرب الشباب . بید ان الحیاة ینبغي ان تستمر . وبعد مرور 
وكانوا افضل من كثیرین . وكأبناء لعائالت معروفة في فلسطین بعد السبي ،  سنوات ، راحوا یتكیفون مع واقع الحیاة

حظي كل منھم بثقافة عالیة على ید معلمي البالط عند االمبراطور البابلي . وبعد ان قطفوا جوھر التراث الكلداني 
  الذي كان یحیط بھم ، البسوا لباسا فاخرا ، وصاروا محسوبین على حاشیة البالط .

الء الشباب محظوظین جدا ، فقد تجنبوا حیاة االلم والضرب بالسیاط التي كان على جمیع االسرى في بابل ان كان ھؤ
یتحملوھا ویتعایشوا معھا . ومع ضلك ، فقد ابوا بالكلیة ان یتصالحوا مع مصیرھم . اض بینما كانوا یتمسكون بایمان 

تناولون خضروات نیئة فقط . اما شرابھم فقد اقتصر على ابائھم بثبات ، عاشوا حیاة نسك ، وشظف عیش . وكانوا ی
وألنھم كانوا امناء لھ ، فقد منحھم هللا الصالح الحكمة الخاصة التي سوف تخّولھم ان یظلوا على قید الحیاة في  الماء .

  منفاھم الرھیب . وبرحمة منھ اعطاھم ایضا موھبة الوداعة والقدرة على تفسیر االحالم .

وحدّة ضھنھ ، فان مجد دانیال ، واسمھ یعني "هللا یقضي " . عال ، وصار موضع ثقة لدى الملك نبوخذ  وبسبب حذاقتھ
ین . قنصر ، وانكشفت اخالقھ المستقیمة في السنوات االولى لوجوده في بابل عندما تكلم ضد خداع اثنین من الفاس

الجنسیة غیر الشرعیة  خاب املھم جدا في ان عروضھموبعد ان سمع التھم والوشایات الكاضبة التي اطلقھا ھؤالء الذین 
قد رفضت ، ارتعش دانیال عندما سمع انھا اوشكت ان تفعل ، اض كان یفترض انھا كانت متفقة مع الذین اخلفوا القسم . 

ائیل وفي احتدام غضب بار ، صرخ النبي الشاب في ابناء بلدتھ وقال الكلمات التالیة : " ھل انتم مجانین یا بني اسر
حتى انكم بدون تدقیق ، وبدون معرفة للحقیقة ، قاضیتم ابنة اسرائیل ؟ عودوا الى القضاء ، فقد اقاموا ھود زور 
ضدھا ". ان ھذا العمل النابع من نزاھة وجرأة ، اثر تأثیرا عظیما في الذین كانوا یحتجزون دانیال ، فادركوا للتو انھ 

  تنبؤ عنھا بآن .كان یتمتع بموھبة تفسیر االحداث ، وال
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فوبخ الملك سحرتھ ومنجمیھ ، وقّرب دانیال منھ ، وفي احدى المناسبات ، تمكن ھذا المستشار الحاد الذكاء ان یسدي 
خدمة ھامة للحاكم ، سیما بعد ان رأى الحاكم حلما مرعبا لم یستطع ان یفسره. وعندما اعرب جمیع المنجمین البابلیین 

دانیال واعلن ان الشكر هلل الواحد القدیر ، فدانیال سوف یتمكن ان یمیز دقائق الحلم عن عجزھم عن تفسیره ، تقدم 
  ویفسره ایضا .

  وعندما فعل ، اقامھ االمبراطور سیدا على تلك البقعة كلھا .

تین  بالنسبة لدانیال الشجاع والمتواضع ، كانت البدایة بمثابة عمل طویل االمد كحكیم في البالط ، ومستشار ، وبعد سن
وبعد ان خلف بلشاصر نبوخذ نصر على العرش ، طلب منھ مجددا ان یظھر مھاراتھ الخارقة ، وحدث انھ بعد ان 
جزع الحاكم إض كان قد رأى لوحة غامضة على جدار القصر  اثناء ولیمة احتفالیة ، مفادھا ان هللا احصى ایام مملكتھ ، 

اب استمد العون من هللا ، فأماط اللثام عن النبؤة ، وقام وفّسر لبلشاصر وادناھا من نھایتھا . ومن جدید ، فإن النبي الش
ان ھذه الكلمات اللغز ، كانت تنبيء بسقوط كارثي سیحل بالمملكة البابلیة في السنوات االتیة . وقد حصل ھذا السقوط 

كلدانیة ، ومن جدید ظل دانیال فعال عن ایدي الفرس المحبین للقتال ، للذین ما ان ھیمنوا ، حتى قضوا عن الحضارة ال
  على قید الحیاة ، وصار مستشارا لداریوس .

وا بھ الى شكان دانیال وجھا بارزا جدا في البالط لبعض الوقت ، اال ان بعض المنافسین الذین ضربھم الحسد ، و
ین ، دون ان یبالي بأي اغیة  فطرحھ في جب االسود ، ولكن عندما قام ھذا الشاب وسد افواه االسود بیدیھ العاریتطال

  اضى قد یلحق بھ ، ادرك الحاكم للتو ان دانیال كان محفوظا من هللا القدیر .

تأثر داریوس جدا ، وامر بعبادة الھ دانیال في تلك البقعة ألنھ االلھ الحي الثابت الى االبد ، ومملكتھ ال تتزعزع 
  ) . 26:  6وسیادتھ تدوم الى االبد ( دانیال 

  رت لدانیال ورفاقھ مكانة عظیمة في المملكة .ومن جدید صا

اال ان قلبھ ظل حزینا بسبب السبي الذي كان شعبھ یرزح تحتھ ، وضلك ألنھم ازدروا هللا وخانوه ، ودّون النبي ھذا 
مذلتي  الحقا في احدى اكثر المقاطع تأثیرا في العھد القدیم : یا هللا الھي ، امل اضنك واستمعني ، افتح عینیك وانظر الى

  ). 18:  9فنحن ال نرفع التضرعات الیك بسبب اعمال البر بل بسبب مراحمك " ( دانیال 

استجیبت صالة دانیال ، ولكن لیس على النحو الذي تصوره . وبسبب بره امام هللا ، سمح لھ ان ینظر بعمق الى 
ھام بالنسبة ألمة اسرائیل ، وللعالم على المستقبل ... ویتنبأ ، عندما كان یفسر حلما للمقتدر نبوخذ نصر ، وھو حدث 

نطاق واسع . انھ مجيء المملكة المقدسة القویة والمقتدرة التي ستحل مكان ، كل الممالك االخرى التي على االرض : 
  انھا مملكة ربنا یسوع المسیح .

في السبي ، ھؤالء  اما دانیال وصحبھ فقد جرى سبیھم في عھد یواكیم ، وعاشوا شیخوخة متقدمة ، وقضوا جمیعا
الثالثة ، ساروا وسط االتون المضطرم ، وفي النھایة قطعت ھاماتھم على عھد االمبراطور الفارسي قمبیز بحسب 

  اغلب مؤرخي الحقبة .

م تداولھا الى اجیال واجیال طیلة تان قصة دانیال في جب االسود والفتیة الثالثة الشھداء الذین ساروا وسط االتون ، 
ین قرنا ، ماتزال الروایة الى االن تلھم الناس في كل مكان فیتعزون ویتشجعون بالقوة التي اظھرھا خمسة وعشر

  الفتیة في زمن الشدة والضیق .

من دانیال نتعلم ان االیمان ھو افعال ، وان االفعال التي تؤكد على االیمان باهلل ، یراد منھا ان تتجسد في الحلبة العامة 
، ورغم ان ھناك نتائج مؤلمة في بعض االحیان تترتب على ھذه االفعال النبویة ، فان الھ  ولیس في عزلة منفردة

 دانیال الھنا ، ھو عظیم كي یرانا من خالل ھذه االفعال .
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  ابولیتیكیون باللحن الثاني :

على ماء الراحة ، اللھیب ، كأنھم عظیمة ھي تقویمات االیمان ، ألن الثالثة الفتیة القدیسین قد ابتھجوا في ینبوع 
  والنبي دانیال ظھر راعیا للسباع كأنھا غنم . فبتوسالتھم ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الثاني :

ایھا المثلثو الغبطة ، انكم لم تعبدوا التمثال المصنوع بالید ، لكنكم لما تدرعتم بالجوھر الذي ال یدرك ، ُمجدتم في جھاد 
انتصابكم في وسط اللھیب الذي ال یطاق ، دعوتم هللا قائلین : اسرع یا رؤوف وبادر الى معونتنا بما انك النار ، ألنكم ب

  رحیم ، ألنك قادر على ما  تشاء .

  

  كانون االول 24- 18
  االحد الذي قبل میالد المسیح ( احد االباء القدیسین ) 

  
یسبق میالد المسیح ، فیھ  " االباء القدیسین " ، االحد الذي ھذا االحد یعرف بأحد

نعید لجمیع االباء منذ ادم الى یوسف خطیب مریم المباركة حافظھا وحامیھا ، 
االباء الذین على مر االجیال استجابوا بأمانة لنداء هللا القدیر من اجل الخدمة  لم 
یضعف ایمانھم ، لھذا فقد كّرموا واصبحوا قادة روحیین . ونموضجھم ساعد 

  العصور على تمجید الرب وطاعتھ. المسیحیین عبر

اول اب للبشریة ھو ادم الذي خلق من تراب االرض في جنة عدن كما ھو مبین 
اال ان الخطیئة دخلت الى العالم من خاللھ  خطیئة.في سفر التكوین . ادم كان بدون 

، ومن خالل زوجتھ حواء ، فكالھما تمردا على هللا بتحریض من االفعى ( ابلیس 
ھما تمردا على هللا ، طردا من الفردوس ، وارسال كي یطوفا االرض في ) . وألن

  خوف والم وموت تسببت بھا معصیتھما .

ورغم ان االمر رھیب ، اال ان خطیئة ادم حققت امرا ضا قیمة غیر محدودة ، لقد الھمت الناس الى التضرع الى هللا أن 
لى الصلیب . ولئن كانت البشریة قد سقطت في الخطیئة یرسل فادیا قدوسا یلغي خطیئة الجدین باالمھ وموتھ ع

  والموت ، بخطیئة انسان ، اال ان انسانا اعظم سوف یولد في یوم من االیام كي یرفع البشریة من جدید !

قبل اما وعد هللا بالخالص االخیر للبشریة الخاطئة ، فقد سبق االنباء عنھ وتأكیده في الوعد الذي قطعھ مع ابراھیم 
ن قرنا من مجيء المخلص . وقد توصل ابراھیم االمین الى ھذا االتفاق المھم مع هللا بعد سلسلة من التبدالت عشری

، واتوا الى خیمتھ في یوم صیفي حار . وبینما  الملھمة ، والتي في احداھا استضاف ثالثة مالئكة قصدوه في ھیئة بشر
ة ، كان یتكلم باسم كل انسان ، عندما كان یقدم لرسل الرب كان ابراھیم یقوم بالخدمة كأب للبشریة في تلك الساع

بعض الطعام : " فیقدم لكم قلیل ماء فتغسلون ارجلكم وتتكئون تحت الشجرة ، واقدم كسرة خبز فتسندون بھا قلوبكم ثم 
  ) . 5- 4:  18تمضون بعد ضلك ، فانكم لذلك جزتم بعبدكم ، قالوا : اصنع كما قلت " ( تك 
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براھیم للمالئكة والتي اصبحت فیما بعد موضوعا جمیال ان ضیافة ا
لالیقونات المسیحیة ، تشیر الى العالقة التي سوف تستمر وتنمو بین 
االنسان وهللا ، واض ادركت الكنیسة اھمیة العھد بینھما ، فھي تقیم ضكرى 

  االب ابراھیم في یوم عید " االباء القدیسون " .

وعود الرب بعالقة خالصیة بینھ وبین البشریة ابراھیم كان اول انسان تقبّل 
. عاش ابراھیم وجاھد مع هللا قبل أكثر من عشرین قرنا من والدة المخلص 
یسوع المسیح . ودوره الخاص والممیز في تاریخ االنسانیة ، بدأ ، عندما 
اوصاه هللا ان ینتقل من المدینة العظمى " أور" في ما بین النھرین ، الى 

تقع في فلسطین . وعندما وصل ابو االباء " ارض المیعاد " ،  مملكة جدیدة
كان یقطنھا الكنعانیون . وختم القدیر العھد ، فأعلن وقال : " لنسلك اعطي 

  ) . 7:  12ھذه االرض " ( تك 

  ت .مع ھذه الحادثة انطلقت المرحلة الى والدة الفادي القدوس یسوع المسیح الذي سیخلص البشریة من الخطیئة والمو

وفي االحد التالي ، وبعد الحادي عشر من كانون االول ، فان الكنیسة االرثوضكسیة المقدسة تعید لتذكار اجداد یسوع 
المسیح بالجسد والدم . وبین ھؤالء االجداد ، لیس ھناك من یسمو على ابراھیم في القداسة ، ألن امانتھ هلل سوف تلھم 

  اجیاال من المسیحیین .

الوفي والمؤمن الذي كان یوشك ان یضحي بابنھ لما طالبھ الرب بذلك ، اكتشف المسیحیون المرة بعد  واسوة بابراھیم
  االخرى ، وعبر االجیال ، كیف ان هللا یكرم بسخاء اولئك الذین یرفضون ان یھملوا االیمان بالعنایة االلھیة .

الحبل ، ومن ثم الوالدة ، والدة ابن مبارك ھو  وفي حالة ابراھیم ، فالسخاء الالمحدود انتھى بمعجزة مذھلة : انھا
جاء اسحاق لزوجین طاعنین في السن . فابراھیم كان ابن مئة سنة ، وكانت زوجتھ سارة في التسعین ، وعندما 

  اسحاق ، امتأل قلبھما فرحاً . 

واالسالمیة على السواء ، مایزال ابراھیم مكرما الى الیوم على انھ االب المؤسس في التقالید المسیحیة ، الیھودیة 
وابراھیم تعني " االب الرفیع " ، ھو ابن تارح وھو من سكان ما بین النھرین ( جزء من تركیا الحدیثة الیوم ) . ولئن 
ترعرع في عالم زراعي في قرى كان فیھا المزارعون مشدودین الى االرض ، اال ان ابراھیم اطاع نداء القدیر عندما 

  الرض التي یریھ .طالبھ ان یذھب الى ا

وتلك االرض كانت حبرون ، وھي الیوم جزء من فلسطین ،وفیھا بنى ابراھیم واتباعھ اول مذبح أللھ االسرائیلیین 
القدیر . وما اعقب ضلك الحدث ھو سلسلة من الصراعات الرھیبة ، اض انھ بعد ان غادر ابراھیم ، وسارة ، حلّت في 

ابراھیم وزوجتھ سجینین عند فرعون مصر الذي اوشك لبعض الوقت ان  تلك االرض مجاعة عظیمة ، بینما كان
سال ضربات عظیمة على یرغم سارة زوجة ابراھیم ، الجمیلة ، على الخدمة لدیھ ، ولكن عندما استجاب القدیر بار

  فرعون ، سمح البراھیم وسارة ان یتركا عالم المصریین لمتابعة حیاتھما في فلسطین .

  الختانة من الھ االسرائیلیین ، اعطي الوعد البراھیم بأنھ سیكون ابا ألمم كثیرة .وبعد اقتبال عھد 

بید ان ابراھیم تساءل : وكیف یكون ھذا ، اضا كانت الصعوبة تكمن في ان سارة عاقر منذ سنین ؟ وكان الجواب 
الرض التي ارادھا ھو ا- 2ابنا -1االمرین :  ىبسیطا كما انتھت االمور : اضا حفظ ابراھیم العھد الجدید ، فسوف یعط

  واتباعھ ، كي تستمر حیاتھم .
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لقد ضھل ابراھیم وسارة بأعجوبة میالد اسحاق ، اال ان جھاداتھما لم تنتھ 
بعد ، اض بعد سنوات ، امر هللا ابراھیم ان یقدم اسحاق ابنھ ضبیحة على جبل 

ن قتل ابنھ الحزن الشدید ، اال انھ استعد للطاعة كي یمتنع ع موریا ، غمره
بسكین ، بفعل تدخل المالك ، وبدل ان یقتل ولده ، ُسمح لھ ان یقدم كبشا 
كان عند شجیرة مجاورة . ومن جدید فان اب االنسانیة كوفيء على امانتھ 
بأن وعده هللا ان نسلھ سیكون كثیر العدد ، وانھم سوف یسكنون سھول 

  فلسطین في المستقبل .

ق بكثیر ، فدفن مع زوجتھ المحبوبة سارة اسحومات ابراھیم لیس بعد نجاة ا
  في مغارة مكیافیلي قرب حبرون .

وألن الكتاب یصفھ على انھ اب ألسحاق واسماعیل ، لذا فھو یُعد ابا 
للشعبین العبراني والعربي . ومع كونھ عاش قبل المسیح بعشرین قرنا ، فقد اعتبره القدیس بولس تجسیدا عجیبا 

   عن كونھ اصل الذریة التاریخیة التي منھا اتى یسوع المسیح .للخالص باالیمان ، فضال

كان ابراھیم رجل ایمان وعمل ، عندما اطلعھ هللا على ما یجب ان یعملھ ، لم یقل : حسنا ، لست متأكدا من ھذا یا هللا ، 
  عة كي یقوم بما یطلبھ هللا منھ انما لم اكن ھناك ، كما ولم افعل ھذا : بدل ضلك ، بادر الى العمل توا ، وتقدم بایمان وطا

  

  كانون االول 31 – 26
االحد الذي بعد میالد ربنا یسوع المسیح ، نعید فیھ لیوسف الخطیب ، لداوود النبي 

  لرباوالملك ، ولیعقوب أخ 
  

سة لثالثة كانون االول ) ،تعید الكنیسة االرثوضكسیة المقد 25في االحد الذي یلي التعیید لمیالد ربنا یسوع المسیح ( 
  قدیسین الذین ایمانھم ومحبتھم لالنجیل ، الھمت كثیرین من المسیحیین لقرون عدیدة .

وفي ھذا االحد الخاص ، نتذكر القدیس یوسف الخطیب الذي اصبح حامیا وحارسا للطفل یسوع ، الملك داوود من 
ھ االول من صالومي وكان اخا اسالف المخلص بالجسد ، والقدیس یعقوب اخو الرب ھو اكبر اوالد یوسف بزواج

  وفیا ومحبا للرب .

  

  الخطیب : القدیس یوسف
ھو الرفیق االمین للمباركة مریم والدة االلھ . في زواجھ االول ، فان یوسف الذي 
ھو من نسل داوود ، كان ابا ألربعة ابناء وابنتین . وفیما بعد في حیاتھ ، وفي 

في مملكة اسرائیل في فلسطین ، كي یكون سن الثمانین ، وقع اختیار الكھنة علیھ 
  الحامي والحارس لوالدة االلھ الكلیة القداسة .

ان خدمة القدیس یوسف االستثنائیة اثناء المیالد ، بدأت ، عندما ظھر لھ مالك 
الرب واعلن لھ امر تجسد ابن هللا في انیة جسد البتول الطاھرة . وبعد ان شھد 

بیت لحم ، الحظ یوسف عبادة المجوس والرعاة  لمیالد الطفل االلھي في اسطبل
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في فلسطین الریفیة . ثم ھرب بعد ضلك مع الطفل القدوس ، والبتول المباركة ، الى مصر المجاورة ، بأمر من المالك 
  الحارس ، وضلك كي ینقذ الطفل من مجزرة االف االطفال التي جرت على یدي السفاح ھیرودوس الملك .

لبعض الوقت ، مع المباركة مریم ، والطفل االلھي ، یوسف ، ومعنى اسمھ : الذي ینمو  وبعد ان عاش في مصر
سنة ، وابن یعقوب وصھر عالي ، ھذا النجار المتواضع ، اتى من سبط یھوضا .ویخبرنا  100ویزداد ، مات عن عمر 

  الكتاب المقدس انھ عاش على االقل حتى الثانیة عشرة من حیاة مسیا .

  

  ود الملك والنبي :القدیس داو
النبي العظیم بعد موسى ، كان من اجداد ابن االنسان ، بالدم . ولد في بیت لحم 

ق م . ھو ابن یسا ، في شبابھ عمل راعیا في تالل فلسطین  1085حوالي سنة 
، وعرف بتقواه وحبھ للصالة ، وقد ضاع صیتھ عندما قتل جولیات العمالق في 

  عظیم .د على التأكید لالسرائیلیین بنصراعالفلسطینیین . وھكذا س غزوة

احتمل النبي داوود اھانات عدة وجراحا جمة من الملك شاول الذي كان یحسد 
المحارب الفتى على شھرتھ المتزایدة . اال ان داوود كان یقابل الملك شاوول 
المحارب بلطف . وفیما بعد ، وعندما رحل شاوول وبنوه ، صار داوود ملكا 

ة واعاد بناءھا ، وقد عرفت م، جمع شمل العاصائیل ، وبصبرعلى كل اسر
 الجدید." اورشلیم " ، مدینة السالم . كذلك فقد بنى خیمة العھد       باسم 

كانت حیاة داوود مكرسة للرب ، اال انھ لم یكن انسانا سلیما اخالقیا ... ومع 
الحظ اوریا انھ اتخذ زوجة بطریقة غیر شرعیة ، بعد ان ارسل زوجھا السيء 

ق م بعد  1015الى موت محتم في ساحة المعركة ، اال انھ عاد الحقا وتاب توبة عمیقة ومتواضعة . انتقل حوالي سنة 
  ان تنبأ بمجيء مسیا .

اما مزامیر الملك داوود فملھمة والھیة ، وجمیلة ، وقد اصبحت حجر االساس للخدم والصلوات الیومیة في الكنیسة 
ن الترانیم والصلوات عّزت واراحت كثیرین من المسیحیین على مر مدسة. وتلك المجموعة االرثوضكسیة المق

  العصور .

  

  القدیس الرسول یعقوب اخو الرب
ھو اكبر ابناء یوسف لزواجھ االول من صالومي ، اصبح القدیس یعقوب االخ 

سة اثناء المحبوب والصدیق العزیز لیسوع . ویخبرنا التقلید انھ رافق العائلة المقد
الھروب الى مصر ، ثم عاش معھا لبعض الوقت قبل ان یعود في النھایة الى 
فلسطین . وبعد قیامة الرب ، اصبح القدیس یعقوب اول اسقف على اورشلیم . 

الھیكل في اورشلیم وبفرح ارتضى االستشھاد . وقد القى حتفھ بسقوطھ من سطح 
  شر بانجیل یسوع المسیح .بعد ان كان یب

رة ھؤالء القدیسین الثالثة تظھر لنا ان عنایة هللا تعمل دائما ، ألن القدیس ان سی
یوسف كان یعتني بوالدة االلھ المباركة، وھذا ھدیة البنھا الطفل االلھي المحبوب 
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، اما الملك داوود فّكون عطیة مختلفة : الصلوات والتسابیح التي ستصبح عنصرا اساسیا في العبادة ألجیال من 
  یین . ویعقوب اخو الرب اصبح نموضجا لعھود من الوالء والوفاء هلل القدیر .المسیح

  طروباریة باللحن الثاني :

" یا یوسف بّشر داوود جد االلھ بالعجائب الباھرة ، ألنك قد رأیت بتوال حامال فمع الرعاة مجدّت .ومع المجوس 
  لص نفوسنا ".سجدت ، وبالمالك اوحي الیك ، فابتھل الى المسیح االلھ ان یخ

  قنداق باللحن الثالث :

" الیوم داوود االلھي یمتليء سرورا ، ویوسف مع یعقوب یقدمان تسبیحا ، ألن ھؤالء اض قد نالوا االكلیل بقرابتھم 
  تھجون ویسبحون المولود على االرض بحال ال تفسر ھاتفین : ایھا الرؤوف خلص الذین یكرمونك ".یبللمسیح ، فھم 

  

  ولكانون اال 27
  رئیس الشمامسة واول الشھداء استفانوس 

  القدیس ثیودوروس الموسوم شقیق القدیس ثیوفانیس ناظم األناشید
  

كان اول شھداء النصرانیة ، وعندما كان الیھود یرجمونھ حتى الموت 
،خارج ابواب اورشلیم ، صلى الى الرب یسوع المسیح كي یغفر لقاتلیھ 

ب م عندما دفع   37رشلیم حوالي سنة خطایاھم وجریمتھم . وحدث في او
  اول الشھداء واسمھ یعني : االكلیل ، اغلى ثمن لدفاعھ عن االنجیل الشریف 

القدیس اول الشمامسة استفانوس ھو یھودي یوناني امضى معظم حیاتھ في 
سبعة شمامسة جرت سیامتھم وتوجیھھم من الرسل ل فلسطین . ھو او

رابین والكرازة باالنجیل ومساعدة واطعام القدیسین للمساعدة في توزیع الق
المساكین المتألمین .وفي السنوات التي اعقبت موت الرب وقیامتھ من بین 
االموات ، فإن القدیس استفانوس اول الشھداء سوف یشارك في اتمام 
الواجبات التي یضطلع بھا ستة شمامسة اخرون : فیلیبس ، بروخوروس ، 

  ، ونقوالوس .نیكانور ، تیمون ، برمیناس 

استفانوس مبارك من هللا ، ونسیب للقدیس بولس . تثقف جیدا على ید المعلم الالمع غماالئیل . انھ واسع االطالع في 
، لم ترق  شریفشؤون االیمان ، وسرعان ما اظھر موھبة الشفاء ایضا . اال ان شھرتھ المتنامیة كمبشر باالنجیل ال

فقد راحوا یتألبون علیھ ، وبذلوا كل ما بوسعھم التھامھ بالتجدیف لكونھ اساء الى الكھنة ضوي السلطان في اورشلیم ، 
  تراث القدیس والنبي موسى .

ورغم كراھیتھم لھ ، فان الشماس استفانوس تابع ھدایة الكثیرین الى البشرى السارة بیسوع المسیح ، فكان یجاھر انھ 
  ) 56:  7موات مفتوحة وابن هللا یقف عن یمین هللا !" ( اعمال یشھد لكمال هللا القدیر نفسھ : " ھا انا ارى الس

وردّ على المجاھرات باالیمان ، ثار الشعب وقد احتدم غیظھ ، وقرروا انھ البد من اسكات استفانوس ، كان یقودھم 
ل شاوول مضطھد المسیحیین الذي سوف یھتدي الحقا ویصبح اسمھ بولس فیكون احد اكثر المدافعین عن االنجی

  الشریف ، لقد اجمع مناھضو الفادي القدوس الغاضبون ان رئیس الشمامسة الشجاع یستحق الموت .
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ین ام هللا المباركة مریم والقدیس یوحنا حبین ھؤالء النائ وبینما كانت مجموعة من المسیحیین تنظر عن بعد ( ومن
  حضروھا من الطریق .الالھوتي ) ، كان الشعب الغضبان یرجم اول الشھداء بالحجارة التي ا

ورد القدیس استفانوس على ظلمھم ، من ایمانھ العمیق ، فبدل ان یدین قاتلیھ ، صلى من اجلھم . رقد في الرب عن 
وبحسب كتابات استیریا ،كان استفانوس اول الشھداء ، االساس العتراف بار حیث انھ كان علیھ ان  عاما. 30عمر 

  یسفك دمھ من اجل االنجیل .

ل اللیل ، في العراء ، كي تلتھمھ الحیوانات المفترسة ، اال ان غماالئیل الفریسي ، وابنھ حبیب ، جمعا جسد ترك طوا
استفانوس سرا واقاما لھ دفنا الئقا بعد مرور یومین على وفاتھ . لقد حزنا جدا على المیتة الشنیعة التي ضاقھا رجل 

  اً وسط حشد صغیر من المؤمنین في خدمة صالة التجنیز .عرف بمحبتھ للفقراء ، وبتواضعھ العمیق ، فسارا مع

استفانوس ھو مدافع عمیق عن االیمان ، وكان من شأنھ ان یرتقي الى بریق خطابي عندما یصف حقیقة عجائب 
  المسیح الخالصیة على االرض .

ن حول معنى الكتاب وفي احدى المناسبات ، على سبیل المثال ، عندما مر بمجموعة من المواطنین كانوا یتشاجرو
المقدس ، وقف وخاطبھم على النحوالتالي : " یا اخوتي ، لما انتم على عدم اتفاق بینكم ، ولماضا تزعجون اورشلیم 
كلھا ؟ طوبى للذین یؤمنون بیسوع المسیح الذي حنى السموات ونزل لتطھیرنا من خطایانا ، وولد من القدیسة الدائمة 

قبل خلق العالم . لقد اخذ على عاتقھ ضعفاتنا ، فمنح البصر للعمیان ، وطّھر البرص ، البتولیة مریم التي اختارھا 
  وطرد الشیاطین ".

كان القدیس استفانوس محاورا ممتازا ، اال انھ لم یتوان لحظة عن نقد بني جنسھ لقلة ایمانھم في بعض االحیان . وفي 
قاب ، غیر المختونین في القلب وفي االضنین ، انتم تقاومون احدى المناسبات قام ووبخھم بشدة وقال : " یا قساة الر

  الروح القدس كما فعل اباؤكم . من من االنبیاء لم یضطھده اباؤكم ؟ لقد قتلوھم حتى قبل مجيء مسیا .

دفن القدیس استفانوس على ارض معلمھ غماالئیل الواقعة في قریة كفرغاماال على بعد میلین من اورشلیم ، وبعد 
كثیرة ، فان االمبراطورة التقیة افذوكیا زوجة االمبراطور البیزنطي ثیودوسیوس الصغیر ، بنت كنیسة جمیلة  سنوات

في المكان الذي انسكب فیھ دم اول الشھداء على االرض . طیلة الفي سنة كان اول الشھداء القدیس استفانوس خادم 
االولى وفّرت المثال االول لمعنى " الموت من اجل االنجیل ، مكرما من المسیحیین في كل مكان ، ألن تضحیتھ 

  المسیح ".

وتكشف سیرة اول الشھداء الشمامسة لنا ان قوة نعمة هللا عظیمة على اعانة الذین یتألمون من اجل اسمھ ، ان مواجھة 
موا ، وحملوه القدیس استفانوس الجریئة والصریحة للیھود ( منذ زمن ابراھیم الى االن ) ، اغاظت السنھدریم ، فقا

  الى خارج المدینة ورجموه .

ولعل الكلمات االخیرة التي تلفظ بھا ال تنتسى : " ایھا الرب یسوع ، استودعك روحي .... وایضا ، ال تقم علیھم ھذه 
  الخطیئة ....".

  طروباریة باللحن الرابع :

االلھ یا اول المجاھدین في الشھداء مسیح " ان ھامتك تكللت باكلیل ملوكي بواسطة الجھادات التي احتملتھا من اجل ال
 ألنك وبخت حماقة الیھود ، فابصرت مخلصك عن یمین االب . فالیھ ابتھل على الدوام من اجل نفوسنا "
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  قنداق باللحن الثالث :

حجارة من " امس اقبل السید بالجسد الینا ، والیوم العبد بارح الجسد ، امس ولد الملك بالجسد ، والیوم العبد یرجم بال
  اجلھ ، وبھا قضى اجلھ ، اعني بھ استفانوس االلھي اول الشھداء ".

  

  كانون االول 27
  ءىالقدیس ثیودور الموسوم شقیق القدیس ثیوفانیس المنش

  
عندما رفض ان یشجب االیقونات الكنسیة المقدسة ارضاء المبراطور فاسد ، وسموا وجھھ بابر محماة بالنار . وماضا 

بعد ان احتمل العذابات بصبر ، بعد ان وسموا وجھھ اھانة وسخریة ، تابع القدیس ثیودور اصراره على كان جوابھ ؟ 
ب م ان انطلق االمبراطور لضرب  830ان االیقونات الحبیبة ھي جزء ھام من عبادة الكنیسة كل یوم ، وحدث سنة 

  یة.ممارسة تكریم االیقونات مرة واحدة والى االبد ، في اطار االمبراطور

مع اخیھ المحب والشجاع القدیس ثیوفان المعترف ، كان القدیس ثیودور الموسوم قدیسا عظیما وشھیدا في كنیسة 
القرن التاسع المیالدي ، ھذان الشقیقان كانا واسعي المعرفة ، اصلھما من فلسطین ، وقد التحقا معا بدیر القدیس سابا 

ا في فن الخطابة وصارا قائدین في عوكطالبین ، برعا في الفلسفة ولمالمتقدس الواقع على بعد امیال من اورشلیم ، 
الكنیسة ، ودافعا عن االیقونات في وجھ عدد من القادة الدینیین والسیاسیین الذین كانوا قد عزموا ان ینھوا ممارسة 

  تكریم االیقونات الى االبد .

، فسافرا الى القسطنطینیة في السنوات االولى من القرن اوكل الیھما بطریرك اورشلیم امر الكالم دفاعا عن االیقونات 
) ، میشال  820 – 813التاسع ، وھناك ھاجما مناھضي االیقونات علنا ، بمن فیھم لیو االرمني االمبراطور ( 

  ) . 842 – 829) ، وثیوفیلوس (  829 – 820بالبوس ( 

الحیاة الدینیة في الكنیسة ، قام ثیوفیلوس بوحشیة  وعندما اصر الشقیقان ان تكریم االیقونات ھو جزء ھام جدا من
نموضجیة ، وطرح ثیودور الموسوم في السجن وحجب عنھ الطعام واشبعھ ضربا حتى الموت . في تلك االثناء كان 

في القدیس ثیوفان قد حكم علیھ بالنفي المؤبد ، اال انھ نجا في النھایة . وبعد سنوات ، وبعد استرجاع تكریم االیقونات 
  تشرین االول  11كل انحاء االمبراطوریة ، رقي الى الدرجة االسقفیة وصار اسقفا على نیقیة ، تعید لھ الكنیسة بتاریخ 

ب م . وشجاعتھ ورفضھ السجود للسلطان الفاسد ،  833قضى القدیس ثیودور الموسوم معزوال في السجن سنة 
سیحیین في كل مكان ،رغم مرور اكثر من الف سنة على موتھ وحیاتھ من اجل االیقونات المقدسة ، تستمر ملھمة للم

  البطولي .
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  كانون االول 29

  تعید الكنیسة لذكرى االربعة عشر الف طفالً الذین قتلھم ھیرودس في بیت لحم
قبل موت اول الشمامسة الشھداء استفانوس العتناقھ االنجیل الشریف 

یدفعون حیاتھم ثمنا  طفال سوف 14000الذي البن االنسان ، فان 
  لغضبة ملك حسود .

ان قتل ھؤالء االبریاء الذي حصل توا بعد والدة الفادي القدوس في بیت 
لحم ، یبقى واحدا من اشنع الجرائم في تاریخ المسیحیة ، وقد حدث ضلك 
عندما قرر الحاكم الیھودي في فلسطین في ظل سلطة االمبراطوریة 

كي یقضي على من تكلم عنھ االنبیاء في  الرومانیة ، ان یقتل االطفال ،
  احد االیام على انھ ملك الیھود .

طفال حدث عندما قررت مجموعة من ملوك حكماء  14000ان موت 
من بلد اجنبي ( المجوس ) ان تنطلق ، بعد ان الحظوا نجما جدیدا في 
السماء ، عندما سألوا السحرة عن ھذا الظھور الغریب ، قیل لھم ان 

یر الى مجيء الفت للمخلص الیھودي الذي سیغیر العالم .... وان ھذا النجم الغریب سوف یقودھم الى مكان االمر یش
  والدتھ .

انطلق المجوس على الفور ، ساعین الى ضلك الطفل المبارك ، فتتبعوا النجم لشھور عدة ، كي یصلوا الى بیت لحم 
الملك المتغطرس ، بمھمتھم ، اجتاحھ القلق ، ترى كیف لھ ان التي ستكون مكان والدة الرب یسوع ، ولكن عندما علم 

یمنع ھذا الملك الجدید ، من الظھور ، كي یطیح بھ عن العرش في یوم من االیام في المستقبل ؟ وعلى رجاء تحدید 
ھویة ھذا الطفل ، وقتلھ سرا ، حث ھیرودس المجوس ان یبلغوه بكل ما یعرفونھ عن الصبي عندما یعثرون على 

  مكان والدتھ .

وافق الحكماء على االمر بعد ان طمأنھم ھیرودس انھ ھو بدوره یرید ان یقدم السجود للملك الجدید ، اال ان مالك 
الرب اخبرھم ان ال یحددوا مكان والدة الطفل المولود . وبعد ان زاروا والدة االلھ المباركة ، والطفل ، في المغارة ، 

  ھم تاركین ھیرودس یظن انھم لم یوفقوا الى العثور على ملك الیھود المستقبلي .ساروا في طریق اخرى الى بالد

وعندما اكتشف الملك الظالم انھ قد ُخدع ، احتدم غیظا ، وامر بقتل كل صبي دون السنتین في بیت لحم وما حولھا امال 
من ایدي امھاتھم ویقتلون حیث ان یكون قد قضى على الطفل القدوس . ولم یتأثر عندما كان االف االطفال ینزعون 

  .ھم 

كان المشھد رھیبا ومدمرا حتى ان كثیرین من الذین وقفوا علیھ ، ضربھم مس من جنون منجراء ھذه الوحشیة ، 
وبینما قضى بعض االطفال بحد السیف ، فان اخرین القوا حتفھم بأن قذفوا الى الجدران ، او رجموا بالحجارة ، 

القدام ، واخرون طعنوا بالرماح ، واخرون قطعوا الى نصفین . اما االمھات فقد عجزن وبعضھم داسھم الجند تحت ا
عن افتداء اوالدھن وانقاضھن ، فرحن یصرخن ویلطمن وجوھھن ، ویشدُدَن شعورھن . وھكذا تحققت نبؤوة ارمیا 

  سمع مع نوح وعویل ....التي قال فیھا انھ في یوم من االیام ، في الرامة ، وعلى مقربة من بیت لحم صوت سوف ی

واالحداث التي جرت في تلك االیام العصیبة ، یعسر وصفھا وتصورھا ، ولما كتب عنھا القدیس یوحنا الذھبي الفم ، 
صّورھا في مشھد محزن یتعذر وصفھ فقال : " كانت االمھات تستجدین القتلة : لماضا تذبحون اوالدنا ؟ ایة اساءة 

يء یمكنھ ان شلجنود فكانوا غارقین في عملھم الشنیع ، فلم یجیبوا بكلمة . ومع ضلك ، ال سببوا لكم او لملككم ؟ اما ا
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یھديء خاطر االمھات اللواتي رحن یصرخن لوعة وحزنا ویقلن : الرحمة ! الرحمة ! الیس لكم امھات ؟ الیس لكم 
ون . خذوا حیاتنا اوال ! بللوا سیوفكم رؤیتھم یموت ال نحتمل زوجات ؟ ارثوا لحالنا ، اضبحونا بدال من اوالدنا . نحن
  بدمائنا ! اضا كان الصغار ارتكبوا خطیئة ، امیتونا معھم .

اما النسوة الفزعات والخائفات ، فكن فوق كل خجل وحرج یمزقن ثیابھن ویضربن صدورھن بالحجارة وبأیدیھن 
ر ، ماضا فعل اوالدنا حتى یلقوا ھذه ویجرحن وجوھھن بأظافرھن ویشددن شعورھن ویصرخن نحو السماء : أیھا القدی

الوحشیة ؟ انت تبدع ، والملك االرضي یدمر عمل یدیك . انت تھبنا اوالدنا ، وھو ینتزعھم من احضاننا ، ماضا نجني 
  ان كنا ننجب االبناء لیكون مصیرھم الھالك والذبح ؟

ال ما یلي : ورؤوسھن مكشوفة وایدیھن والقدیس المكرم یوحنا الدمشقي الذي كتب عن نوح االمھات المتألمات ، ق
مرفوعة الى السماء ، جلسن بازاء اوالدھن وھن یذقن االم االنجاب ، ورحن یشددن شعورھن ویجعلن التراب على 
اجسادھن وینحن بمرارة وھن یتوسلن الى السماء كي تشھد على ھذه الوحشیة ، وكن یشتمن ھیرودس كما لو كان 

ة یكنھا االباء ألوالدھم ؟ ھل بلة اصدرت ھذا االمر ایھا الملك ؟انت اب وتعلم ایة محیقف امامھن ویقلن : ألیة ع
 ً یفیض من صدورنا . ھل ازدراك  اغاظك النجم ؟ عندھا حري بك ان توجھ سھامك نحو السماء وان تترك لبنا

  الحكماء؟ اضا كانوا فعلوا ، فعلیك ان تشن حملتك على فارس تاركا بیت لحم مع أوالدھا .

نفس بریئة قضت وماتت .وفي السنوات التي اعقبت ضلك ، فان كثیرین منھم دفنوا عمیقا في مغارة  14000اكثر من 
من  29في بیت لحم ، تحت االسطبل حیث ولد الطفل القدوس . وھنا فان بطریرك اورشلیم ، وفي  كنیسة المیالد

المسیحیون من كل الطوائف .وماضا عن الملك  كانون االول یعید لموتھم المأساوي في احتفاالت خاصة یتابعھا
  ھیرودس ؟

فبعد ان قتل رؤساء الكھنة والكتبة في شعبھ ، مع شقیقھ ، اختھ  ضحایاه.سیكون موتھ اشد ھوال من موت  النھایة،في 
  وزوجتھ مریام ، اصیب ھیرودس بمرض فبدأ جلده یخرج الدود الذي راح یلتھم لحمھ المنتن .

طفال المذبوحین في بیت لحم ، فیعلمنا امثولة ھامة عن الثمن الباھظ الذي دفع من اجل  14000جزرة ال ماما ھول 
االنسانیة كانت مروعة للذین تكبدوھا ، وضاقوھا ، اما االمھات اللواتي  االنجیل الشریف . ھذه الجریمة الشنیعة ضد

 14000ذه الجریمة الشنیعة ، جریمة مذبحة ال احتملنھا ، فما زلن حتى الیوم یذكرن بمحبة عظیمة . ونحن اض نتذكر ھ
طفال في بیت لحم ، انما نتذكر ان اغلى ثمن دفعھ فادینا یسوع المسیح نفسھ الذي حمل خطایا العالم كلھ ، فدفع ثمن 
  الصك باالمھ وموتھ على الصلیب . من الكربة واالالم نھض ابن هللا في المجد بعد ان ھزم الخطیئة والموت الى االبد 

  طروباریة باللحن االول :

" یارب باوجاع قدیسیك التي تكبدوھا من اجلك ، تعطف واشف اوجاعنا كلھا ، نحن المتضرعین الیك یا محب 
 البشر".

  قنداق باللحن السادس :

" لما ولد الملك في بیت لحم ، جاء مجوس من المشارق بالھدایا ، مسترشدین بكوكب من االعالي ، لكن ھیرودس 
  وحصد االطفال كما تحصد الحنطة ، ألن عزة سلطتھ تستأصل سریعا ". اضطرب ،
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  كانون االول 31
  میالنیا الصغیرة التي من روما ، جیالسیوس الراھبالقدیسة المكرمة 

  
انھا غنیة وضات امتیازات ، وكان بمقدورھا ان تكون ارستقراطیة 

القدیر ،  ونبیلة تعیش في وفرة وبحبوحة في مجتمعھا . اال ان هللا
وفي عنایتھ القدوسة ، كان قد اعد لھا خطة اخرى ، فانتھت راھبة 
فقیرة تحتل قالیة رھبانیة على جبل الزیتون في فلسطین بعد ان 

  وزعت كل ماكانت تملكھ على الفقراء والمتألمین.

ولئن كانت حیاتھا في طور البلوغ اال أنھا بدأت بمأساة عندما مات 
ضلك فقد أبت ھذه القدیسة ان تقع في جب  ولداھا الصغیران . ومع

الیأس ، وبدل التشكي او التأفف من مصیرھا وقدرھا . نذرت ان 
تكرس ما تبقى من حیاتھا لعبادة هللا والمساعدة على تحسین حیاة 

  من ھم في فقر مدقع .

لثراء والنفوض . وكانا ب م ، كانت ابنة ألبوین معروفین ، وعلى قدر من ا 382ولدت میالنیا في روما حوالي سنة 
یریدان وریثا لثروتھما الكبیرة ، فألحا على میالنیا ان تتزوج انسانا نبیال یدعى ابینیانوس .في البدایة مانعت وقاومت ، 

  ان والدیھا یستحقان طاعتھا ، فوافقت على الزواج . وكانت في الرابعة عشر من عمرھا ، اال انھا بعد ضلك ، قررت

بكل واجباتھا ، وبذلك كل ما بوسعھا كي یكون زواجھا صالحا . اال ان قلبھا لم یكن لیعرف اصبحت زوجة تقوم 
  الراحة واالستقرار ، ففي اعماقھا كانت ماتزال تتوق الى حیاة التوحد وشظف العیش التي كانت تحلم بھا .

مت زوجھا قائلة لھ : " ترى كم على التأمل واالعمال المقدسة ، فقامت ھذه القدیسة وكلكانت تتلھف الى حیاة تقوم 
ستعظم سعادتنا لو اننا عشنا معا في امتناع ، عاملین حبا باهلل في شبابنا بدون التمتع بالملذات الزوجیة . من البدایة 

لك القوة الكافیة لالمتناع عن شھوات الشباب ، فجد لنفسك زوجة تكنت اتوق الى ضلك ، اما اضا كنت ال تشعر انك تم
ركني بسالم اعیش كما ارید .وكثمن لحریتي ، اعطیك كل ما املك من الخدام والخادمات ، الذھب والفضة اخرى ، وات

  وكل الغنى الذي یفوق التصور . خذ كل شيء واتركني .

فأدرك الزوج عظم حماستھا ،وبذل ما بوسعھ ألرضائھا ، وفي الوقت عینھ ، توسل الیھا ان تنتظر ، ریثما یأتي 
ررا معا العیش كأخ واخت ، ثم اردف یقول لھا : عندما یصیر لنا وریث ، سوف اسمح لك ان تفعلي وریث قبل ان یق

  ما تشائین ، اصبري . وعندما یثمر زواجنا بسماح من هللا ، سوف نقبل الحیاة التي تتمنین .

امورھما بسالم ،  تنھدت میالنیا ، ورضیت ان تؤجل رغبتھا بحیاة التوّحد مكرسة هلل بالكلیة . لسنوات ، سارت
  فرزقھما هللا طفلة جمیلة ، وما ھو اال وقت قصیر حتى احست میالنیا انھا توشك ان تكون اما من جدید .

وحلّت المأساة ، فعندما وضعت میالنیا مولودھا الثاني ، طفال ، شعرت بالمرض یدب الیھا ، فجاھدت كي تظل على 
فاء ، ان ھو وافق ان یعیش معھا في امتناع تام من االن فصاعدا . فوافق قید الحیاة ، واطلعت زوجھا انھا ستتماثل للش

  وحكمة قراره بانت بعد حین عندما مات مولودھما االول ( الطفلة ) من مرض مجھول .

وبغتة زال العائق االخیر امام حیاتھما الجدیدة ، وفي غضون اسابیع شرع الزوجان یوزعان ثروتھما الطائلة وراحا 
تشیید كنائس جدیدة وادیارا ایضا ، فضال عن عملھما على اطعام المساكین وتأمین المسكن لمن ال مسكن لھم یستعدان ل

في عدد من المدن الكبیرة من الشرق االوسط ، كانا ثریین جدا حتى انھما عندما عرضا منزلھما للبیع في روما ، لم 
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النھایة وجد الشاري ، فقام الزوجان بتوزیع ثمن المنزل  یكن بمقدور احد في تلك المدینة ان یتقدم لشرائھ . لكن في
  على الفور .

غادرا روما وطافا في االرض وھما یقومان بأعمال خیریة حیثما دعت الحاجة ، وكانا یصومان ویصلیان ویطالعان 
ریة حصال على االسفار االلھیة ویترددان على االباء القدیسین الحكماء في كنیسة مصر للتعلم منھم . وفي االسكند

  بركة القدیس البطریرك كیرلس .

عاش االثنان حیاة بسیطة سائحین یطوفان البلدان ، وفي كل ھذا الشكر هلل على عنایتھ ، ألن خطاھما كانت تتجھ شطر 
ضت میالنیا اربع عشرة سنة ماورشلیم حیث انضوت میالنیا في دیر نسائي في جبل الزیتون ، وفي ھذا الدیر ا

لصالة الدائمة ، في التألم ، والصوم ، اما زوجھا الوفي ، فقام بالخطوة عینھا وانضوى في دیر للرجال عاشتھا في ا
على مقربة من دیرھا ، وفي النھایة غادرت القدیسة میالنیا قالیتھا وراحت تؤسس دیرا للرجال واخر للنساء على 

ان تھدي احد انسبائھا البیزنطیة حیث استطاعت العاصمة  مقربة ن قرطاجة ( تونس حالیا ) .وحملتھا اسفارھا الى
  ویدعى فوالسیان ( نائب وثني ) ، الى االیمان بالمسیح .

ومن جدید ، وفي حیاتھا الطویلة والطاھرة ، جاھدت كثیرا وتعبت . وفي احدى المناسبات ، بینما كانت ھي 
فینة التي كانت تقلّھما الى جزیرة مجاورة وابینیانوس متجھین الى افریقیا ، بحرا ، ھبّت عاصفة ھوجاء جرفت الس

كبیرة . ونجا االثنان باعجوبة ، ولكن ما ان غادرا السفینة حتى علما ان المدینة التي قطناھا وقعت تحت حصار 
المدینة من یقدر ان یدفع الفدیة ، ومن  البرابرة الذین طالبوا بفدیة كبیرة . وقد حل الیأس بالسكان ، ألنھ لم یكن في

د فان میالنیا وزوجھا القدیس استطاعا ان ینقذا عدداً من النفوس من الھالك باستخدام ثروتھما ، ولم تتوان جدی
  بلغ الكبیر الى البرابرة .ممیالنیاعن دفع ھذا ال

سنة وقد امضت كل حیاتھا في خدمة الرب بدون  57ب م عن عمر ناھز ال  439رقدت القدیسة میالنیا بالرب سنة 
. كانت سیرتھا امثولة في التواضع والمحبة ، وھي الفضیلة التي یمكن ان تالحظ بحیویة كبیرة من خالل كلل او ملل 

روایة احبت كثیرا ان تتلوھا على النسوة الشابات اللواتي كن یرغبن بالرھبنة ، سیما عندما كن یسألنھا عن جوھر 
  التواضع .

متواضعة تكلمھن على النحو التالي : ضات یوم توجھ احد الرجال ونزوال عند اسئلتھن ، كانت ھذه القدیسة العظیمة ال
الى شیخ وسألھ ان یصبح تلمیذا عنده ، فرغب الشیخ ان یعلم الشاب ما المطلوب ممن یكون راھبا ؟ فأوعز الیھ ان 

خ  فقال لھ یركل االعمدة التي كانت تؤلف اعمدة سور المدخل . وان یقوم بضربھا بعصا ، ففعل الشاب كما  امره الشی
الشیخ : عندما كنت تضرب السور ، ھل شعرت باالھانة والذل ؟ ھل ھربت منك ؟ ھل كالت لك بنفس المكیال ؟  فقال 

توبیخھا وتأنیبھا ، والحق بھا شر االھانة ، فلما عاد  الشاب : كال ، فأردف الشیخ : اضربھا بقوة اشد ، وبادر الى
عاتبك او تأفف مما فعلت ؟ فقال الشاب : كال یا ابت ، فكیف للجماد ان  الشاب سألھ الشیخ :وھل غضب السور ؟ ھل

یخرج عن طوره ویقول شیئا ؟ انھ جماد وال حیاة فیھ ، فقال الشیخ : ان كنت قادرا ان تحذوا حذو الجماد ، فال تغتم او 
  تنزعج عندما تضرب ، توبخ او یزدرى بك .... عندئذ ابق ، وكن تلمیذا عندي .

القدیسة میالنیا ھي بمثابة مثل حي عن الفرح الغبطة والحریة التي نذوقھا عندما ننعتق من كل مقتنیاتنا ان حیاة 
االرضیة ونركز على هللا . بدا في البدایة انھا خسرت كل شيء ، ثروتھا ، والتعزیة الحسیة المستمدة من عالقتھا 

ة یة الحقیقجطوة االولى في الطریق الى حیاة من البھبزوجھا المحبوب ، ومع ضلك فان ھذه الخسارات كانت مجرد الخ
 واالنشراح ، انھا حیاة مكرسة لخدمة االب القدوس ، وانجیل ابنھ الحبیب یسوع المسیح .
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  طروباریة باللحن الرابع :

ن " نعجتك یا یسوع تصرخ نحوك بصوت عظیم قائلة : یا ختني اني اشتاق الیك ، واجاھد طالبة ایاك ، واصلب وادف
وق شمعك بمعمودیتك ، واتالم ألجلك حتى املك معك ،واموت عنك لكي احیا بك ، لكن كذبیحة بال عیب ، تقبل التي ب

  قد ضبحت لك ، فبشفاعاتھا بما انك رحوم خلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع :

تألألت بالفضائل ، ألنك اض قد بددت " ایتھا الكلة المدیع میالنیا لما استنارت نفسك بأنوار الذي بزغ لنا من البتول ، 
 السماوي ، واشرقت بالنسك ببھجة ، فلذلك بشوق نكرمك " ىالغنى االرضي الفاسد ، اضّخرت الغن

 

  كانون الثاني

  كانون الثاني 2
  المكرمة ثیوذوتا ام العادمي الفضة

  
عندما مات زوجھا المحبوب على نحو غیر متوقع ، تُركت وحیدة كي تربي 

الد بمفردھا . لم ترتعد ، ألنھا كانت تدرك ان الرب سوف یعینھا على خمسة او
  تجاوز كل صعوبة تصادفھا .

ب م في المملكة العربیة ( سوریا حالیا ) . كانت االم  240ولدت حوالي سنة 
ثیودوتي تقیة ورعة وكان ایمانھا بیسوع المسیح قویا وال ینكسر . ورغم الصعاب 

أم وحیدة ، فان ثیودوتي المحبة ، افلحت في تربیة ابنائھا الكثیرة التي أحاقت بھا ك
  بنجاح وعلمتھم االسفار المقدسة وتعالیم الكنیسة .

وكانت امومتھا فاعلة في قولبة سیرة اثنین من ابنائھا : الصانعي العجائب 
والعادمي الفضة قزما ودمیان . ھذان االثنان اصبحا فیما بعد قدیسین عظیمین في 

  وعاشا طبیبین مبشرین بانجیل یسوع المسیح .الكنیسة ، 

لقد انعكست محبة االم على ولدیھا قزما ودمیان بشفاء المرضى وطرد الشیاطین  
اال انھما كانا یرفضان ان یتقاضیا أي اجر من أي نوع على جھود المحبة التي 

الواسعة یبذالنھا . وألنھما لم یعتمدا المھارات الطبیة الممنوحة من هللا ومعرفتھما 
باالعشاب كي یجمعا ثروة كبیرة ، فالكنیسة المقدسة اطلقت على ھذین الشقیقین 

  اسم : العادمي الفضة .

التراث الروحي الذي تركتھ االم ثیودوتي لولدیھا ساعدھما على صنع عجائب 
كثیرة ، فكانا یھدیان المئات من مرضاھما ، ویرشدانھم الى المسیحیة على مر 

دى ھذه المعجزات فان مزارعا ابتلع افعى بینما كان نائما تحت شجرة ، فقد انسلت الى جوفھ عبر فمھ السنین . وفي اح
  عندما كان یعطس ، فصلى بحرارة الى القدیسین .وتھلل مسرورا عندما خرجت االفعى من جسمھ .
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، فان ثیوضوتي یعید لھا بتكریم  وبسبب االمومة التقیة والورعة والمؤمنة التي ربت ابناءھا بھا في عالم سوریا القدیمة
كبیر في الثاني من كانون الثاني كل عام . وسیرتھا تظھر لنا كیف ان ابسط االعمال والمھمات ، كالعنایة باالوالد ، 

نجسدھا بایمان باهلل ومحبة االخرین ، یمكنھا ان تكون فرصة عجیبة لخدمة هللا القدیر . بتعلیمھا اوالدھا جیدا ،  عندما
  ھذه االم انھم سوف یحیون في الفضیلة التي ھي على الدوام امر مرضي هلل االب . ایقنت

 320وشاءت العنایة االلھیة ان تعیش ثیوضوتي عمرا مدیدا وسالمیا قبل ان تعود في النھایة الى الرب حوالي سنة 
م المجمع الذي فیھ ب  325بحسب معظم مؤرخي الحقبة . رقدت قبل بضعة سنوات من انعقاد مجمع نیقیة االول 

  قولب االباء القدیسون تعالیم الكنیسة وعقائدھا .

لم تكن المكرمة ثیوضوتي بحاجة الى تعلیم او عقیدة كي تحیا القیم الروحیة التي في المسیحیة ، البل كأم متواضعة 
  ایام حیاتھا . امضت عمرھا مجاھدة لتأمین الطعام ألوالدھا . وكأمرأة سوریة ورعة ، عملت بمحبة واندفاع كل

تكن لترضى ان تھتم بالحاجات الجسدیة عند اوالدھا . بل كان عندھا القوة ایضا ان تعلّمھم الحقائق العظیمة التي لم 
في الكتاب المقدس كتاب یسوع المسیح . وھذه الحقائق العظیمة مرتكزة على فكرتین بسیطتین : یجب ان نحب هللا من 

  یبنا محبتنا ألنفسنا .كل قلوبنا ،كما ویجب ان نحب قر

وألنھا عاشت بمحبة في كل ما عملت ، فقد اصبحت مثاال ساطعا لرسالة هللا الشافیة كل االنسانیة . وكما انھا احبت 
  اوالدھا ودافعت عنھم واعتنت بھم ، ھكذا فاهلل یعتني بكل واحد منا .

  

  كانون الثاني 3
  النبي مالخي ونموردیوس القیصري ، النبي مالخي :

  
ھل كان بشریا مثلنا ، ام انھ كان فعال مالكا من عند الرب ممنوحا قدرة ھائلة 

  كي یتنبأ بالمستقبل ؟

ھذا ھو السؤال الذي طرحھ السامعون في القرن الخامس قبل المیالد على 
انفسھم في كل مرة كان فیھا النبي مالخي یتكلم عن یوم الدینونة الرھیب الذي 

  د .سوف یھز العالم الى االب

على نحو الفت ، وكان  كان مشرقا وممتلئا رسوخا روحیا ، كان مالخي انیقا
على صلة دائمة بالمالئكة عندما كان یتنبأ في فلسطین في حقبة نحمیا الحكیم 
المشھود والذائع الصیت بین یھود اورشلیم . انھ ثاني عشر االنبیاء الصغار 

ت على جمیع الحاضرین في العھد القدیم ، وشخصیة مواھبیة فذة استحوض
  الذین كان یعیش بینھم .

ق م ) ، كان  424 – 465بینما كان یطلق نبؤاتھ المدویة اثناء حكم ارتحششتا المحارب القدیر ملك الفرس جمیعا ( 
مالخي یسمع على الدوام وكأنھ كان یكلم المالئكة التي كانت تظل غیر منظورة طوال الحدیث . ھل كان الناظرون 

  ین برؤیة المالك الذي كانوا یسمعونھ یكلم النبي ؟ أو ھل كان صوت الدینونة ینبعث من مالخي نفسھ ؟غیر جدیر

في معنى الكلمات التي كان المواطنون الصالحون یسمعونھا في  ال أحد یمكنھ ان یعرف . ومع ضلك ، لم یكن من خطأ
لقد اصبح اسرائیل عدیم الشكر هلل ، فأنذره مالخي  اورشلیم ، كانت رسائلھ مخیفة وشدیدة الوقع على اضان السامعین .
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قائال : لقد ادار اسرائیل ظھره لاللھ المحسن والصبور الذي اوحى بأعظم االنتصارات الحربیة ، وحما اسرائیل من 
  المجاعة والدمار الطبیعي ، سنة بعد اخرى .

یقف وسط الحشود ، ویعلن امام المأل وبنبرة لم یكن النبي یخشى بالكلیة ردات الفعل التي قد تقوم ضده ، بل كان 
توبوا فھا یوم یأتي یضطرم كاالتون ، وكل المتكبرین الذین یأثمون ، یسقطون ، والیوم الذي توبوا ،  جھوریة : " 

  ) . 1:  4یأتي یحرقھم "  ( مالخي 

ق م حین  538بضعة سنوات في سنة  اال انھم لم یسمعوا . فالحقبة الحالكة السواد من االسر البابلي قد انتھت فقط قبل
عاد االسرائیلیون الى ارض فلسطین بعد سنین ال تطاق من العبودیة في مكان یعرف الیوم باسم العراق . ومالخي 

  كان یحاول ان ینذرھم ، ان االسر قد یحل بھم من جدید .

خیرة قد تضمحل بلمح البصر اضا نسیتم ألن ایام السالم واالزدھار اال لھم توبوا ، ھذا ماكان یحاول النبي ان یقولھ
واجباتكم الدینیة وھي ان تكرموا هللا الھ ابائكم ! كذلك انذرھم ان كھنتھم قد فسدوا ، وان عبادة االوثان عادت تنتشر 

  كل انحاء فلسطین ، واطلعھم الكثیر عما ھو قاتم وال یطاق، اال انھ لم یدعھم بدون رجاء . من جدید في

عھد القدیم ، ضكرھم بنبؤة قدیمة تتعلق بالمخلص الذي سیأتي یوما الى فلسطین كي یھب الخالص وكآخر انبیاء ال
للجمیع مجانا ، كذلك اخبرھم ان ھذا الفادي الذي سیغیر العالم سوف یسبقھ سابق .... شخصیة فذة سوف یعلن في كل 

لكم مالكي فیعد  المحبة : انظروا ھا انا ارسل مكان وأمام المأل البشرى السارة المتعلقة باالیمان الجدید القائم على
) . وھذه ستكون النبوة االخیرة في العھد القدیم المنبئة عن حدث عظیم سوف  1:  3الطریق امامي ..... ( مالخي 

  یحصل . وبعد مالخي لن یكون من نبي الى حین میالد یسوع المسیح ابن هللا ، أي بعد اربعة قرون .

للملك الفارسي القدیر ارتحششتا ، فان مالخي ( واسمھ یعني " المرسل من هللا " ) كان بمقدوره وكقائد عظیم وخادم 
صوتا ال ینتسى ان یرضى بالوجاھة والنفوض النابعین من مركزه الدنیوي ، اال انھ بدال من ضلك ، لبى الدعوة واصبح 

ا االباء في البریة . وبسبب من ان نبؤات مالخي ھي تنبؤات بعیدة ، فقد وصفھ
  القدیسون على انھا خاتمة النبؤات .

  

  غوردیوس القیصري :
القدیس الشھید غوردیوس القیصري ، من " قیصریة " مدینة رومانیة قدیمة في 
كبادوكیا ( االن جزء من تركیا ) تاق ان یلفت انتباه العالم الى اثام الذین یعبدون 

زیفة هلل القدیر . وتلك المھمة ھي االوثان ویحیون في الفساد المقترن بالشھادة الم
امر یصعب تحقیقھ جدا ، ما دام غوردیوس قائد مئة بسیط في الجیش الروماني 
الذي حكم معظم االراضي المقدسة في السنوات االولى من القرن الرابع بعد 

  المیالد .

روح هللا القدوس فقرر ان یتكلم ھذا الشجاع امام المأل رغم رتبتھ غیر  ھحرك
البریة للصالة وتطھیر الذات  عة ، بعد ان غادر موقعھ العسكري طاف فيالرفی

، وصبر طویال على الجھادات الروحیة ، ثم عاد اخیرا الى دنیا البشر لیجد 
نفسھ یتكلم ضد الوثنیین في مھرجان وثني في قیصریة . واسع العینین ونصف 

ة من النوم في العراء جائع كان قد اطلق لحیتھ وراح یلبس ثیابا رثة بالیة ومتسخ
.  
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كان غوردیوس یبدو میتا اكثر منھ حي ، اال ان قلبھ كان ملتھبا بقوة االنجیل الشریف . ورغم االستشھاد الذي كان 
یتربص بھ بكل تأكید ، راح یكرز باالنجیل لكل الذین یسمعونھ . ومن جدید فقد اخبر سكان قیصریة الخائفین ان 

  ھي اھانة رھیبة في عیني هللا الواحد والحقیقي .عبادتھم لاللھة الرومانیة ، 

وما ھي اال ساعات حتى عرفھ رفقاؤه المسیحیون وراحوا ینادون اسمھ ... وھذا تطور اساء للوثنین الذین الحظوه 
جیدا . وراحوا ینادون بأعلى اصواتھم ان غوردیوس مجرم ومتھم بالخیانة واالفتراء .وبدال من السجود لاللھة 

  ة ھا ھو یتكلم عن یسوع المسیح الناصري الذي وعد بالخالص للجمیع .الرومانی

مثل غوردیوس امام الوالي الروماني ، فجاھر قائد المئة سابقا بایمانھ بالفادي القدوس ، فذاق العذابات بسبب ھذا 
  االیمان ، وبسرعة فائقة امر الوالي بقطع رأسھ .

ب م . اال ان موتھ لم یذھب طي النسیان ، فھو  314س سنة مات غوردیوس مدافعا عن الرب في عھد لیسینیو
شخصیة تضارع باسیلیوس الكبیر الذي سوف یلقي عظة تتناول سیرة غوردیوس ، ویذكر ان بعض الحاضرین امامھ 

  كانوا شھودا على موت غوردیوس .

اللھ القدیر .كم كان سھال من ھذه السیرة الشجاعة ، سیرة غوردیوس الشھید من اجل یسوع المسیح ، نتعلم طاعة ا
على غوردیوس ان یھمل النداء بالكرازة باالنجیل الشریف . ترى ما الذي كان یمنعھ من متابعة حیاتھ كجندي 

  روماني؟ 

لقد استجاب غوردیوس للنداء ، وارجو ان نذكر جمیعنا ان ھذه الشجاعة العظیمة ھي بكل تأكید ھبة من هللا متاحة 
  لذین ینبغي أن نستجیب لنداء یسوع مھما كانت اوضاعنا في الحیاة !مجانا لنا جمیعا نحن ا

  طروباریة للنبي مالخي باللحن الثالث :

  " ایھا القدیس النبي مالخي ،تشفع الى االلھ الرحوم ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  طروباریة للقدیس غوردیوس باللحن الرابع :

غیر البالي یا الھنا ، ألنھ احرز قوتك فحطم المغتصبین وسحق بأس الشیاطین  " شھیدك یارب بجھاده نال منك االكلیل
  التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھ ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق للقدیس غوردیوس باللحن الثامن :

تك ایھا المتألھ العزم ، " ان اعراقك ایھا المجید قد اروت االرض كلھا ، وبدمائك الكریمة ابھجت العالم بأسره ، فبطلبا
  خلص نفوس جمیع الذین یعظمونك بایمان ، ویكرمونك كما یلیق ، یا غوردیوس الكلي المدیح بما انك عظیم الجھاد ".

  قنداق للنبي باللحن الرابع :

اشراقھ " لما اغتنیت بموھبة النبؤة ایھا النبي ، سبقت فتنبأت عالنیة عن خالص العالم ، وعن حضور المسیح ، الذي ب
  استنار العالم قاطبة ".
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  كانون الثاني 4
  نقیم تذكارا جامعا للرسل السبعین القدیسین

  
في البدایة كان ھناك االثنا عشر رسوال الذین اختارھم یسوع المسیح 
كمساعدین خلّص في الجھاد القاسي من اجل ھدایة العالم بأسره . طاف 

ا على عجائب شفاء الرسل مع یسوع في كل انحاء فلسطین وشھدو
كثیرة اجترحھا ، وبعضھم كانوا شھودا على ساعات االمھ الرھیبة 

  وموتھ المظفر على الصلیب .

باالضافة الى الرسل االثني عشر ، اختار الفادي القدوس بعظیم حكمتھ 
سبعین رسوال اخرین ارسلھم الى كل انحاء فلسطین . اما مھتھم فكانت 

یھدوا كثیرین من الناس الى الوعد باالنجیل و تقضي : ان یكرزوا
بالخالص االبدي الذي تم بذبیحة یسوع المسیح  وكما یوضح االنجیل 
الشریف ، فالسبعون لم یكونوا مجرد رسل او خدام في الكنیسة االولى ، 
بل كانوا رسال اصیلین لیسوع ، فھو قد اختارھم كي یلعبوا دورا في 

  .ترسیخ االنجیل الشریف في العالم بأسره

كان بین السبعین شھداء عدیدون ، واساقفة ایضا احتملوا االما بطولیة . وفي الرابع من كانون الثاني تقیم الكنیسة عیدا 
جامعا لھؤالء القدیسین الذین اسھموا في الھام المسیحیین طیلة الفي عام ، وھذا العید الشریف المعروف ب " عید 

  ة الدور الذي اضطلعوا بھ في نشر انجیل الخالص في كل انحاء العالم .جامع " للرسل السبعین یظھر لنا عظم اھمی

ونجد احد االوصاف المؤثرة والمقتضبة للمھمة التي قام بھا الرسل السبعون ، في العھد الجدید في االنجیل بحسب لوقا 
اثنین اثنین امام وجھھ  ) ، وھو : " وبعد ضلك عیّن الرب سبعین اخرین ایضا وارسلھم 16 – 1:  10البشیر . ( لوقا 

الى كل مدینة وموضع حیث كان ھو مزمعا ان یأتي . وقال لھم : ان الحصاد كثیر ولكن الفعلة قلیلون . فاطلبوا الى 
رب الحصاد ان یرسل فعلة الى حصاده ، اضھبوا ، ھا انذا ارسلكم مثل حمالن بین ضئاب . ال تحملوا كیسا وال مزودا 

ى احد في الطریق ، واي بیت دخلتموه ، فقولوا اوال سالم لھذا البیت ، فان كان ھناك ابن وال احذیة وال تسلموا عل
السالم ، یحل سالمكم علیھ ، واال فیرجع سالمكم الیكم ، واقیموا في ضلك البیت اكلین وشاربین مما عندھم ألن الفاعل 

، فكلوا مما یقدم لكم , واشفوا المرضى  مبلوكمستحق اجرتھ ، ال تنتقلوا من بیت الى بیت ، وایة مدینة دخلتموھا وق
الذین فیھا ، وقولوا لھم قد اقترب ملكوت هللا . وایة مدینة دخلتموھا ولم یقبلوكم فاخرجوا الى شوارعھا وقولوا : حتى 

ھ یكون الغبار الذي لصق بنا من مدینتكم ، ننفضھ لكم ، ولكن اعلموا ھذا انھ قد اقترب ملكوت السموات ، واقول لكم ان
لسدوم في ضلك الیوم حالة اكثر احتماال مما لتلك المدینة ، ویل لك یا كورزین ، ویل لك یا بیت صیدا ، ألنھ لو صنعت 
في صور وصیدا القوات المصنوعة فیكما لتابتا قدیما جالستین في المسوح والرماد ، ولكن صور وصیدا یكون لھما 

الى السماء ستھبطین الى الھاویة ، الذي یسمع منكم  انت یا كفرناحوم المرتفعةفي الدین حالة اكثر احتماال مما لكما ، و
  یسمع مني ، والذي یرضلكم یرضلني ، والذي یرضلني یرضل الذي ارسلني ".

ولئن كان بعض السبعین قد تعثروا في مھمتھم ، لیس عن خیانة ، بل بداعي الضعف االنساني والتعب ، اال ان الغالبیة 
وفیة هلل الواحد الذي ارسلھم ، واتموا ما تعھدوا بھ ، وبالفعل فان كثیرین اثبتوا والءھم فاسترخصوا حیاتھم منھم ظلّت 

  حتى الشھادة ، على االنصیاع للمضطھدین الذي كانوا یسعون الى منع انتشار انجیل یسوع المسیح .

بالعمل نفسھ الذي اضطلع بھ الرسل االثني وكما اشار كثیرون من اباء الكنیسة على مر العصور فان السبعین قاموا 
عشر العظماء . فھؤالء كانوا یعملون الى جانب االثني عشر في كل االتعاب المطلوبة لنشر كنیسة هللا في كل انحاء 
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العالم . احتملوا االما واتعابا رھیبة ، ومع ضلك فإن محبتھم للرب وایمانھم بیسوع المسیح اعانتھم على اجتناب الیأس ، 
ومتابعة الجھاد طوال حیاتھم ، اما السبعون فھم التالیة اسماؤھم بحسب الدراسة الكتابیة االرثوضكسیة : اكایوس ، 

اغابوس ، حلفا ، امبلیاس ، حنانیا ، ابیلیس ، ابوللوس ، اكیال ، ارخیبوس ، اریستارخوس ، اریستوبولس ، ارتیماس  
، كلیمنضس ، كلیوبا ، كریسین ، كریسبوس ، ابینیتوس ، ابافراس ، اسینكریتوس ، برنابا ، قیصر ، كیفا ، كاربوس 

ابافرودیتوس ، اراستوس ، افودیا ، فورتوناتوس ، غاوس ، ھیرماس ، ھیرمیس ، ھیرودیون ، یعقوب ، جاسون ، 
اس ، ( المدعو یوحنا ) نرسیس ، نیكانور ، اولیمب ، مرقس االنجیلي جوستوس ، لینوس ، لوكیوس ، لوقا االنجیلي

اونیسیموس ، اونیسیفوروس ، برمیناس ، بتروبوس ، فیلمون ، فیلیب ، فیلولوغ ، فلیغون ، بروخوروس ، بودین ، 
كادراتوس ، كارتوس ، روفوس ، سیال ، سلوان ، سمعان ، سوسیباتروس سوسثینوس ، ستاخیس ، ستیفانوس ، 

  یكوس ، اربان ، وزیناس .تیرتیوس ، تداوس ، تیمون ، تیموثاوس ، تیطس ، تروفیموس ، تخ

  الطروباریة باللحن الثالث :

  " ایھا الرسل القدیسون تشفعوا الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  قنداق باللحن الثاني :

نا ان نعبد " لنمدح ایھا المؤمنون بتسابیح الھیة ، مصاف تالمیذ المسیح السبعین ، ونعید لھم ألننا منھم قد تعلمنا جمیع
  ثالوثا غیر منقسم ، ألنھم لنا مصابیح لالیمان االلھي ".

  

  كانون الثاني  7
  عید جامع للمكرم المجید السابق والصابغ یوحنا

  
كانت من اجمل لحظات المخلص یسوع المسیح ، واكثرھا رھبة ، وقد 
جرت على ضفاف نھر االردن في فلسطین . كما الحظ عدیدون من اباء 

القدیسین على مر العصور ، فقد كانت لحظة حاسمة عندما بدأ الكنیسة 
الفادي القدوس عملھ الخالصي ، منذ تلك الساعة ، فان ابن هللا المعّمد حدیثا  
سوف ینخرط في العمل الذي جاء من اجلھ : مھمتھ ھي مصالحة البشریة 

  صا لھم .الخاطئة مع هللا ، فقدم الخالص والحیاة االبدیة لكل الذین قبلوه مخل

وجرى وصفھا بقوة من قبل البشیر االنجیلي متى ، مرقس ولوقا في العھد 
الجدید . انھا المعمودیة المقدسة التي اقتبلھا یسوع المسیح على ید واحد من 
اعظم الشخصیات في التاریخ : انھ المكرم النبي المجید السابق والصابغ 

أطاع ابن هللا ، واسدى لھ یوحنا ، كنبي عظیم ، فان ھذا الكارز المتواضع 
ً یربط العالم القدیم ، عالم العھد القدیم ،  خدمة جلیلة كانت جسراً ھاما

  المشرق ، بالعھد الجدید .

كان یوحنا السابق حاضن النبؤات كلھا في حیاتھ ، وكان امرا اخر ایضا 
ز في النھایة على شرف تعمید ابن كنسیب وصدیق لیسوع المسیح ، كان وفیا ومحبا لیسوع المسیح واخا محبوبا ، وحا

  هللا .



150 
 

انھ انسان محب وبار ، وقد دفع في نھایة المطاف حیاتھ ثمنا لتكلمھ ضد الممارسات الدینیة الفاسدة في زمانھ ، وقتل 
  واقفھ على ید مستبد سیاسي لم یتورع عن ارتكاب جریمة ألجل نزواتھ .ممن اجل 

سبعة رجال باسم یوحنا یعملون في اطار القرن االول للمیالد ، ھناك یوحنا  للوھلة االولى ، قد یتبادر الیك ان ھناك
الذي عاش في البراري والذي كان یطوف االماكن المقفرة ویقتات من االعشاب البریة والعسل متأمال على الدوام في 

على الفساد في الطغمة دوره كسابق للفادي القدوس ، وكان ھناك یوحنا الكارز ، المبشر المحب والمخلص الذي ثار 
  الكھنوتیة ، وضد عبادة االوثان التي كان یراھا على الدوام .

كانت ھذه بكل تأكید ادوارا مھمة في حیاة ھذا النبي العظیم المبارك الملیئة باالتعاب . اال ان یوحنا الذي یسطع على 
خدم یمناه الطاھرة كي یسكب ماء على نحو خاص في سماء الكنیسة المقدسة فھو یوحنا الصابغ خادم هللا الذي است

رأس یسوع ، وبھذا استحضر سلطان الشعائر الى اللحظة التي فیھا بدأ العالم یعترف بحقیقة هللا على االرض ، 
بانحدار الروح القدیس بھیئة حمامة ، والصوت المحب ، صوت االب یصدح في االعالي ، تنتھي معمودیة یسوع 

  ظافر لالقانیم الثالثة في الثالوث االقدس .بالظھور االلھي ، التجلي ال

ووصف االنجیلي البشیر مرقص في عبارة قویة من العھد الجدید المعمودیة التي اجراھا یوحنا مع ظھور یسوع في 
صورة ضھنیة ال تنتسى :" وفي تلك االیام جاء یسوع من ناصرة الجلیل واعتمد من یوحنا في االردن ، وللوقت وھو 

ء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازال علیھ ، وكان صوت من السماء یقول : انت ابني صاعد من الما
  )  11 – 9: 1الحبیب الذي بھ سررت " . ( مرقس 

من بدایة حیاتھ بدا ان یوحنا كان یلعب دورا فریدا في مجيء المخلص على االرض ، احیانا یجري وصفھ بالمالك في 
الده سبق االنباء عنھ من قبل المالك جبرائیل نفسھ الذي ظھر لوالد یوحنا كاھن ھیكل اورشلیم االسفار االلھیة ، ومی

  زخریا معلنا لھ ولزوجتھ الیصابات انھما سیرزقان بمولود صبي سیكون سابقا للرب ...

مالك الرب واقفا عن  وھذ االعالن العظیم الذي قدمھ رئیس المالئكة دّونھ االنجیلي لوقا على النحو التالي : " فظھر لھ
یمین مذبح البخور ، فلما رآه زخریا اضطرب ووقع علیھ خوف ، فقال لھ المالك ال تخف یا زخریا ألن طلبتك قد 
سمعت وامرأتك الیصابات ستلد لك ابنا وتسمیھ یوحنا . ویكون لك فرح وابتھاج وكثیرون سیفرحون بوالدتھ ، ألنھ 

ال یشرب ، ومن بطن امھ یمتليء من الروح القدس . ویرد كثیرین من بني یكون عظیما امام الرب وخمرا ومسكرا 
بروح ایلیا وقوتھ لیرد قلوب االباء الى االبناء والعصاة الى فكر االبرار لكي  اسرائیل الى الرب الھھم ، ویتقدم امامھ

  ) . 17 – 11لوقا  1یھیىء للرب شعب مستعدا ". ( 

سوع ،وھو نسیب لیسوع من جھة امھ ، ألن الیصابات كانت ابنة العم الكبرى ولد یوحنا قبل ستة اشھر من والدة ی
لوالدة االلھ مریم . كان یوحنا الصابغ ممتلئا من الروح القدس . ومنذ شبابھ راح یتنبأ بین االصحاب والعائلة عن 

المھمة العظیمة التي امامھ  االحداث العظیمة التي سوف تغیّر بعد حین عالم فلسطین وما وراءھا . ولكي یعد نفسھ لھذه
امضى ھذا التقي الورع والمتواضع القلب ردحا من الزمن في الصوم والصالة في بریة یھوضا المقفرة وكان یعد نفسھ 

  للتجارب التي سوف یصادفھا بعد حین .

دان فلسطین كي ولما بلغ الثالثین من عمره ، حانت ساعة خدمة ھذا النبي ، فترك رمال البریة وعاد الى المدن وبل
یحث الناس على التوبة من جھة ، وینذر سامعیھ كي یستعدوا للیوم العظیم الذي كان یقترب : یوم االنعتاق والرجاء 

  الذي فیھ سوف یعتلن ابن هللا الوحید .

وفي العادة یوصف یوحنا على انھ كوكب الصبح المنیر. برز یوحنا بفصاحة بھیة وجلیلة على ضفاف االردن حیث 
  مضي سنوات عدیدة یعلم اتباعھ عن اھمیة قبول مسیا في حیاتھم .سی
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تأثیر یوحنا على العالم وعندما مات في النھایة بقطع الرأس ، دفن جسده في سیباستیا المدینة السامریة . اال ان قصة 
ل انحاء فلسطین ، الذي حولھ ، كانت واسعة االنتشار ، وصل االنجیلي لوقا الذي كان یھدي كثیرین الى المسیح في ك

الى المنطقة وطلب جسد یوحنا . فقبل طلبھ جزئیا .... لكن في النھایة غادر وھو یحمل رفاتا ثمینة : الید الیمنى التي 
  رفعھا یوحنا كي یعمد السید .

ع حملھا لوقا معھ الى انطاكیة ، وھي االن جزء من تركیا ، وعندما اجتاحھا فیما بعد االتراك ، نقلھا شماس شجا
  یدعى ایوب الى خلكیدون .... ومن ھناك انتقلت الحقا الى المدینة العظمى : القسطنطینیة .

وما ھي اال سنوات حتى كانت ھذه الید المباركة تجترح عجائب كثیرة ، واحداھا حصلت عندما كان تنین عظیم 
ة كان ھذا الوحش یطلب ضبیحة خوفا وھلعا ، ومرة في السنیرعب ضواحي المدینة العظیمة ، وكان الناس یعبدونھ 

على  لینقضبشریة ، وحدث ان كانت ھذه المرة ابنة مسیحي بارز كان قد ارغم ان یراقب خروج الوحش من مغارتھ 
  فریستھ یلتھمھا في مشھد دموي عنیف .

یوحنا السابق في تلك المناسبة قرر االب ان ال یذعن لما یحصل ، وبینما كان یصلي الى هللا بحرارة ، وھو امام یمین 
للحال قرر ھذا االب الحزین ان یعتمد اسوبا یائسا ، ما ان احنى رأسھ وھو یصلي ، اقتلع باسنانھ اصبعا رماه داخل فم 

  التنین .

فذھل الحاضرون الذین كانوا یتوقعون ان یروا ضحیة بشریة ثانیة تقضي ، اض للحال ، ما ان تلقى التنین االصبع في 
، فتأثر الحاضرون وھم یشاھدون االب یحتضن ابنتھ فرحا ، فاعلنوا ایمانھم بالمسیح وبنوا فمھ ، حتى ترنح وھوى 

  ھناك كنیسة جدیدة على اسم السابق یوحنا في الموضع الذي فیھ انقذت الرفات الفتاة من موت محتم .

تھ ، لقد القى حاكم لقد ُرویت سیرة استشھاد یوحنا مرات ومرات على مر العصور ، والدراما المتصلة بھا لم تن
فلسطین الروماني ھیرودس انتیباس القبض علیھ ألنھ عارض زواجھ غیر الشرعي من ھیرودیا زوجة اخیھ ، ورماه 

  في سجن على مقربة من القصر ، بینما راح ھذا الطاغیة ھو وجماعتھ الفاسدة یحتفلون ویبتھجون في تلك اللیلة .

ن الطاغیة كان یحیك امرا ضد یوحنا في سجنھ ، اما ھیرودیا فتحینت الفرصة ولئن كان قلیلون یعرفون باالمر ، اال ا
  عندما رآھا ھیرودس ترقص ، وسألھا بغباء ، ان یحقق لھا امنیة .

اال ان صالومي ( ام ھیرودیا ) ، كانت بدون تردد قد حددت المكافأة : لقد طلبت رأس یوحنا على طبق من فضة . 
  یوحنا ومنح لھا . فكان لھا ما ارادت وقطع رأس

ان سیرتھ ھي مثال مشرق حول كیف ان العنایة االلھیة كثیرا ماتختار االصغر بیننا كي تجعلھ اعظم الممثلین في 
دراما القدوس الذي ال حدود لمشیئتھ . لقد وقع االختیار على ابن الكاھن زخریا یوحنا كي یكون المعبر الذي سیدخلھ 

  مخلص البشریة المبارك .

ل یوحنا حفظ هللا عھده مع ابراھیم ، ضلك العھد الذي بھ وعد هللا بمجيء مخلص یخلص البشریة كلھا في یوم من خال
  من االیام ، لھذا السبب نعید للقدیس یوحنا كعالمة على محبة هللا التي ال تحد للبشریة جمیعا .

  طروباریة باللحن الثاني :

كفیك شھادة الرب ، ألنك ظھرت بالحقیقة اشرف من كل االنبیاء ، اض قد " تذكار الصدیق بالمدیح ، وأنت ایھا السابق ت
لذلك جاھدت عن الحق مسرورا ، بشرت الذین في الجحیم بااللھ واستأھلت ان تعمد في المجاري من قد كرز بھ ، 

  الظاھر بالجسد ، الرافع خطیئة العالم ، والمانح ایانا الرحمة العظمى .
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  قنداق باللحن الثاني :

" ان االردن تھیب لحضورك الجسدي ، فولى مرتعدا ، ویوحنا احتشم خوفا عند اتمامھ الخدمة النبویة ، ومراتب 
المالئكة اندھشت لما شاھدتك معتمدا بالجسد في المجاري ، وجمیع الذین في الظالم استناروا مسبحین ایاك ، ایھا 

  الظاھر والمنیر الجمیع ".

  

  كانون الثاني 8
  نا البار جرجس الكوزیفيالمكرم ابی

  
لقد خیّط البسط كي یعد ثیابھ ، وكانت وجباتھ تقتصر على ما یتبقى في مطبخ الدیر ، عاش على 

خي الكنیسة یعتقدون انھ النمط االكثر شظفا لراھب ینتمي الى الكنیسة رنحو جعل بعض مؤ
  المقدسة 

والدیھ ، لینضوي في دیر في  المكّرم جرجس الخوزیبي ، ھو من قبرص ، غادر قریتھ بعد وفاة
فلسطین بعد ان استأضن عمھ الوصي . وفي ھذا الدیر الشھیر ، دیر خوزیب الواقع بین اورشلیم 
واریحا ، ادھش الشاب المتأمل اخوتھ الرھبان بحماستھ وغیرتھ وعزیمتھ في التخلي عن كل 

  اسباب الراحة والملذات طمعا في مجد الھي اعظم .

ً على الدیر نفسھ ، وضع نصب عینیھ  الذي وجرجس المكرم سیصبح في یوم من االیام رئیسا
نموضجا ھو نكران الذات فكان یقضي السھرانات واقفا ، ویقضي ایاما عدیدة بدون طعام . 
وبنتیجة ضلك خارت قواه ، اال انھ اصبح اشد بأسا مع االیام ، الى ضلك اصبح اكثر بشاشة 

  وحبورا ألن جھاداتھ ازدادت .

للقدیس جرجس ابن والدین ورعین ، اخ اكبر یدعى ھیراكلیدیس سافر الى االرض المقدسة كان 
وقد الھم اخاه ان یفعل الشيء عینھ . وبعد موت والدیھ رفض الشاب الشدید الحماسة والغیرة فكرة عمھ الوصي 

م الى اخیھ في دیر بالزواج ، وبدال من ضلك ، غادر قبرص الى االبد ورحل الى االرض المقدسة ، وھناك انض
  كاالمون في فلسطین .

وفي النھایة وجد جرجس الرصین نفسھ یعیش راھبا في خوزیب ، ھذا الراھب كان متواضعا طیب المعشر ، اطاع 
كل قانون بدون تأفف ، وقد احتمل الكثیر من مربیھ . وفي احدى المناسبات بینما كان االثنان یعمالن في البستان في 

  ذ صبر االخ االكبر ، فقام وصفعھ على وجھھ .خراج الدیر ، نف

وماتلى ضلك ، كان مشھدا رھیبا ، لقد یبست ید االخ االكبر ولم تعد ضات نفع ، ففزع من العدل االلھي ، فقام واعتذر 
اال ان قبل ، وسامحھ على الفور ، وركع االثنان امام وطلب منھ السماح ، فما كان من القدیس جرجس للقدیس جرجس 

   ھما في الصالة ، فعادت لذراع االخ االكبر الحركة والعافیة .بعض
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بالنسبة للراھب المتواضع الذي من قبرص ، كانت حادثة الذراع واحدة من 
سلسلة طویلة من العجائب التي تدافع عن سیرتھ المتشددة وحیاتھ في التقوى 

امامھ  . وفي یوم مھم اخر ، قام الراھب الشاب ، وفتح ابواب الدیر ، فوجد
اسدا یربض عند المدخل ، فكانت ردة فعلھ مذھلة : بدل ان یصرخ ھلعا ، 

یھاب دفع باالسد جانبا وتابع طریقھ ، ولئن كانت قصة ھذا الرجل الذي ال 
االسود قد انتشرت في كل مكان ، اال ان القدیس جرجس لم یجد في االمر 

یقین ان هللا  ما یدعو الى العجب . كان ایمانھ عظیما ، وھو كان على
   سیحمیھ من االسد ، فلم یكن یبالي بھ .

كان القدیس جرجس یلبس المسوح عندما یذھب في طریقھ الى الكنیسة ، 
وكان یأكل ما یفضل عن االخوة الرھبان ، ویقضي اللیالي في قالیتھ في 
الشتاء ، ومنحھ هللا صنع العجائب ، واحداھا ، عندما وضع احد جیران 

یة طفال میتا في سلة للثمار عند بوابة الدیر ورحل ، تجاوب القدیس جرجس مع الحدث بتواضع ، فصلى الى هللا الدیر في البر
الى هللا ان یتدخل في االمر ، فلم یندھش عندما راح  ان یحفظھ ویحمیھ من الكبریاء اذا ھو اعاد الحیاة للطفل ، ثم تضرع

  الصبي یتحرك داخل السلة . 

ب م اعتبرتھ فلسطین كلھا ابا روحیا  614خة متقدمة بعید االجتیاح الفارسي لفلسطین سنة وعندما رقد في شیخو
عظیما في الكنیسة المقدسة . وفي نھایة حیاتھ االرضیة ساعد القدیس جرجس في تأسیس نموضج لنكران الذات 

  یر خوزیب .والتواضع في خدمة هللا القدیر ، وھو نفسھ كان یخدم القدیر بكل ارادتھ كرئیس على د

ان حیاة القدیس جرجس الخوزیبي توضح حقیقة قویة مفادھا ان نكران الذات من اجل مجد هللا ، من شأنھ ان یجعل 
الراھب شكورا ووقورا وغیر محروم من أي شيء ، حتى ان الذین ینكرون ضواتھم من اجل هللا سرعان ما یجدون 

  اعظم سعادة یمكن ألنسان ان یذوقھا .

  

  لثانيكانون ا 11
  القدیس ثیودوسیوس رئیس االدیار

  
وبینما كان یعمل من  فمھ.طیلة ثالثین سنة لم یضع قطعة خبز في 

الفجر حتى المساء ، كان یرغم نفسھ على االكتفاء باالعشاب والبلح 
وبعض الحبوب التي ترمى في العادة للحیوانات الداجنة . وفي بعض 

لعشاء كثیرا ما كان یعاقب وبعد ا واحدة. الوجبات كان یكتفي بتمرة
  الدموع.نفسھ فیقضي اللیل واقفاً غارقا في الصالة والتأمل مع 

وبسبب محبتھ هلل اآلب والبنھ یسوع المسیح أصبح ثیودوسیوس مكرماً 
ب م ) فھو مثال  529 – 423جدا في كل انحاء العالم المسیحي ( 

ل الذات في للراھب المنضبط العائش لمجد هللا ، انھ وجھ للتقوى وبذ
القرون االولى من تاریخ المسیحیة ، لطیف المعشر ، متواضع جداً 
ویقسو على نفسھ فیحرم جسده مما ھو بحاجة الیھ من طعام ، وهللا في 

سنوات عاشھا  106عمیق حكمتھ كان یغذیھ من المائدة الروحیة طیلة 
  على االرض .

دوكیة من اعمال ب م لوالدین مسیحیین تقیین في قریة كبا 423ولد سنة 
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موغاریاسوس ( جزء من تركیا الحالیة ) . ترعرع القدیس ثیودوسیوس في بیت تقي ، وتعلم االسفار االلھیة منذ 
وسرعان ما اصبح قارئا في كنیسة قریتھ حیث المست الكلمات االلھیة قلبھ ،  مفقود.وخطیب  حذق،حداثتھ . ھو مفكر 

  راھبا في دیر .فكان یحلم بمغادرة العالم لعبادة هللا 

وفي سن مبكر ، انطلق ھذا التلمیذ المحب للمسیح الى االراضي المقدسة ، وكان ضلك في االیام االخیرة من عھد 
االمبراطور الروماني مركیانوس . وبینما كان في سفرتھ عبر انطاكیة الى فلسطین واالماكن المقدسة . عّرج على 

عندما ناداه ضاك من اعلى العامود حیث كان یقیم ، وقال لھ : یا ثیودوسیوس لعامودي الذي ادھشھ جداً ا القدیس سمعان
لعامودي یتنبأ ان القدیس ثیودوسیوس سوف یصبح في نھایة ا خادم هللا ، اھال بك ، ثم بعد ضلك راح القدیس سمعان

  المطاف قائدا عظیما للرھبان في فلسطین .

لمواقع ، وطرح على نفسھ سؤاال صعبا : ھل یبدأ ثیودوسیوس خدمة ولما بلغ االماكن المقدسة ، سجد وصلى في تلك ا
، ام راھبا یعیش في دیر یتعبد فیھ الجمیع هلل ؟ وفي تفكیره بالسؤال ، وضع التأمل التالي : " اضا هللا ناسكا في البریة 

ایدي ضباط اكفاء في  كان جنود الملك االرضي ال یتجاسرون على المضي الى المعركة ، اال اضا سبق ان تدربوا على
فنون القتال ، فكیف استطیع انا العدیم الخبرة ان اباشر معاركة الشیاطین الخبثاء غیر المتجسمین ؟ لذا ال غرو من ان 

  اجد لنفسي اباء روحیین استرشد علیھم ردحا من الزمن حتى یشتد عودي ، ومن ثم انطلق ألقیم في الصحراء .

وقد سار القدیس ثیودوسیوس بموجبھا ، فقام وانضوى في دیر في فلسطین ، على كانت ھذه نصیحة شدیدة الوقع ، 
مقربة من بیت لحم ، امضى فیھ سنوات عدة مرّوضا نفسھ بصبر على حیاة تلیق باهلل . ولم یمض وقت طویل ، حتى 

  راح ابوه الروحي لونجینوس یلح علیھ كي یؤسس دیرا یقوم ھو نفسھ بادارتھ في بیت لحم .

یودوسیوس خادما هلل متواضعا ، وفي ضلك الحین كانت ھناك مجموعة من الرھبان تنضوي تحت قیادتھ وارشاده كان ث
اما ھو فكان یعیش في كھف رطب ، عاكفا على الصالة والتوبة ، كان لھذا الكبادوكي قلب كریم ، فلم یكن بوسعھ ان 

والتزود بنصائحھ ، وفي العقود التالیة من السنین قام  الرھبان الغیارى الذین كانوا یتوافدون علیھ لالسترشاد یرفض
  ھو نفسھ بتأسیس دیر كبیر ، وثالث كنائس ، لرھبانھ ، وكان یعیش كرئیس على الدیر ، في حیاة مثالیة ملؤھا القدوة .

طین . وما ھي اال سنوات حتى اختاره اسقف اورشلیم رئیسا على جمیع ادیار فلسطین ، فذاع صیت قداستھ في كل فلس
اما ھو فراح یرشد الرھبان الى التقوى مع الطیب الذكر القدیس سابا المتوحد الذي كان قد عینھ االسقف نفسھ 

  ساللوستوس مرشدا روحیا لكل نساك فلسطین .

كان القدیس ثیودوسیوس صدیقا للفقراء والمرضى ، فقام یطعم الجیاع كل یوم ، وكان یوعز لرھبانھ ان یُعدوا 
ئد للوجبة المسائیة . وفي غیر مناسبة ، وعندما كانت المؤن تشح ، حّول بضعة خبزات الى خبز وفیر عشرات الموا

  على غرار ما فعلھ السید یسوع المسیح عندما كثّر الخمس الخبزات والسمكتین قبل خمسة قرون .

یید كنائس ومشافي وتوجیھ بید ان الھبات العظیمة التي كان القدیس ثیودوسیوس یقدمھا للعالم ، لم تقتصر على تش
الورعین في صلواتھم الیومیة . بل قام ایضا بخدمة جلیلة ، قاوم من خاللھا مع القدیس سابا المتقدس ھرطقة الرھبان 

افتیخیس في اورشلیم وفلسطین ، فنفي على الفور بسبب جھوده ھذه من قبل االمبراطور البیزنطي انستاسیوس الذي 
یم افتیخیس . وسرعان ما عوقب االمبراطور نفسھ على جحوده ، فقد ضربتھ صاعقة قتلتھ كان قد سبق أن اعتنق تعال

  على الفور .

في نھایة حیاتھ ، احتمل القدیس ثیودوسیوس مرضا مزمنا ، اال انھ ابى ان یصلي الى هللا للشفاء منھ ، انما كان یقول 
سنوات في  106متقدمة ولھ من العمر شیخوخة  ان احتمال االالم ضروري للتوبة عن الخطایا الروحیة ، رقد في

  الدیر الذي سبق ان اسسھ ھو نفسھ . وغادر ھذه الدنیا ، وتسبیح هللا على شفتیھ .
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والى الیوم مایزال القدیس ثیودوسیوس مثاال للتواضع واالیمان في كل الكنیسة . ومن جدید فان افعالھ اظھرت مقدار 
كر ان كل شيء في ھذه الدنیا خاضع لمشیئة هللا . وفي احدى المناسبات التي یجدر ایمانھ العمیق باهلل ، وضرورة التذ

ضكرھا ، زرع الخوف في نفوس رھبانھ عندما امرھم ان یحفروا قبرا في البستان الذي وراء الكنیسة . وعندما انتصب 
ن منا سینزل الیھ اوال ؟" وفي اوالدي ، القبر جاھز ، فم كل واحد منھم والمعول في یده ، ابتسم ھو وسألھم : " یا

مناسبة اخرى ، عندما شّحت المؤنة ، وراح الرھبان یتأففون من نقص المواد الغذائیة ، الّح ھو علیھم ان یتابعوا 
الصالة ، بینما راح ھو یقول : " ان من اطعم اسرائیل في البریة ، وفي العھد الجدید اطعم االفا من خمس خبزات ، 

  نھ هللا القدیر نفسھ ، وسوف ال یتخلى عنا .سوف یعتني بنا ، ا

وما ان انتھى من عظتھ البلیغة ، حتى قدم الى الدیر مسیحي عابر سبیل ، ومعھ بغالن محمالن باالطعمة مھداة الى 
  الدیر .

 كان القدیس ثیودوسیوس كاتبا ومفكرا ، ترك قبل رحیلھ عددا من العظات البلیغة للرھبان . وفي احدى العظات راح
الرضا عن الذات :" استحلفكم یا اخوتي حبا بربنا یسوع المسیح الذي بذل نفسھ من اجلنا ان  ینبھ الرھبان ان یحاضروا

تبذلوا انتم ایضا ضواتكم من اجل خالصھا . " لنتب ألننا ھدرنا حیاتنا الى االن ، ومن االن فلنعمل لمجد هللا وابنھ . 
 ندعى للمثول امام الدیان فارغین ولیس فینا فضیلة ، ومتروكین خارج خدر ان ال نكون اغبیاء الى االبد لئال وارج

الدھر الحاضر ، والدموع بعد الموت لن تجدینا نفعا   االبدیة ، فنحن قد اسأنا استخدامسیح . اسألكم ان تصلوا طمعا بمال
  اال ھو وقت مقبول ، االن ھو یوم خالص ".

الراھب المتواضع ثیودوسیوس ثقتھ العمیقة بالرب . وعندما اجتاحت فلسطین  ویوما بعد یوم ، وسنة بعد اخرى ، تابع
موجة من الجراد ، في فصل الصیف ، ُطلب من القدیس ثیودوسیوس ، ان یمد ید العون ، كان في ضلك الحین شیخا 

لجراد التي غطت طاعنا في السن ، اال انھ نھض وانطلق الى الحقول وھو یتوكأ عصاه ، وراح یجیل نظره في امواج ا
ح مكل شيء ، اال انھ لم یتردد لحظة ، بل على التو رفع رأسھ وصرخ في الحشرات قائال : " ربنا یسوع المسیح ال یس

  لك ان تتلفي طعام الفقراء ! وما ھي اال لحظات حتى توارت سحابة الجراد عن االنظار وابیدت .

لطاعة ، وواحد من اكثر المفكرین الملھمین في كل تاریخ القدیس ثیودوسیوس انسان عمیق االیمان ، وراھب كلي ا
الكنیسة المقدسة ، سیرتھ دلیل امین ودقیق لكل واحد منا نحن الذین نجاھد كي نحیا بمقتضى انجیل یسوع المسیح ، 
وألنھ اطاع بعمق وبجھوزیة مع فرح ، فنحن نستطیع ان نسمع بأكثر وضوح من ضي قبل تلك الكلمات المدویة 

  فرة من الصالة الربیة : " لیأت ملكوتك ، لتكن مشیئتك ".والمظ

وككثیرین من الرھبان في زمانھ ، كرس القدیس ثیودوسیوس كل حیاتھ للصالة وللتعلم ، فضال عن التتلمذ على 
ال یُطلب الفضیلة ، ھمھ الوحید كان ان یحیا قیم االنجیل ، وبقدوتھ كان یقود االخرین الى المحبة االلھیة نفسھا ، ونحن 

منا ان نحذو حذو اولئك االباء في زمانھم ، بل علینا ان نقتدي بالقول : " ال ألنفسنا " ، فنجعل ضواتنا وحیاتنا انشودة 
  دائمة من التسبیح هلل القدیر .

  طروباریة باللحن الثامن :

ابك الى مئة ضعف ، " للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك امرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق اثمرت بأتع
  فصرت كوكبا للمسكونة متأللئا بالعجائب ، یا ابانا البار ثیودوسیوس ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الثامن :

" لما غرست في دیار ربك ، ازھرت ببھاء فضائلك الباھرة ، وكثرت اوالدك في البریة ، وبأمطار عبراتك رّویتھم 
  قطعان حظائر هللا االلھیة ، لذلك نصرخ الیك ھاتفین " السالم علیك ایھا االب ثیودوسیوس ". یا رئیس
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  كانون الثاني  20
  نعید ألبینا الجلیل افثیمیوس الكبیر

  
عندما شاخ ، وراح یعد نفسھ للموت ، تحلق حولھ اخوتھ الرھبان ، 

لة ا یتكلمون بأصوات خافتة وحزینة ، فقد عاشوا سنین طویووراح
یسترشدون علیھ في الدیر ، وبعد ضلك طفقوا یسالونھ جمیعا ان یقول لھم 

 96كلمة ارشاد ، فقد ارادوا قدر االمكان ان یتعلموا من شیخھم ابن ال 
سنة قبل ان ترحل نفسھ عن االرض الى االبد ، فرجوه قائلین : " ایھا 

  االب الحكیم ، نتوسل الیك ان تخبرنا كیف ینبغي ان نعیش .

شدنا ایھا االب القدیس ، ما الذي یجب ان نتذكره قبل كل شيء ؟ ماضا ار
علینا ان نفعل ان كنا نود ان نتمم واجباتنا المقدسة كرھبان كرسوا ضواتھم 

  لعبادة هللا القدیر ؟

ومن فراش الموت اجاب القدیس افثیمیوس احد اكثر الرھبان قداسة ، 
: " كل فضیلة تصان  وحكمة في كل تاریخ الكنیسة المقدسة ، وقال

بالمحبة والتواضع ، الرب نفسھ اتضع ، وبسبب محبتھ لنا صار انسانا . 
الذین تركنا العالم وكل اھتمامات الدنیا ومغریاتھا ". انظروا الى انفسكم ، لذا علینا ان نسبحھ على الدوام نحن الرھبان 

سة ، حافظوا على تقلیدات الشركة الرھبانیة وقوانینھا وحافظوا على نقاوة اجسادكم . ال تتوانوا عن الصلوات في الكنی
واضا جاھد احد االخوة ضد االفكار الدنسة ، اصلحوه ، عزوه ، ووجھوه كي ال یسقط في فخاخ ابلیس ، ال ترفضوا 

  ضیافة الغرباء ، وقدموا ما تستطیعون لمساعدة المساكین في بؤسھم .

منیة الواقعة بجوار نھر الفرات ، عاش وھو یتبع النصیحة التي كان ولد القدیس افثیمیوس في مدینة میلیتین االر
یسدیھا لرھبانھ یوم رقاده . ھو ابن لوالدین تقیین وفاضلین : بولس ودیونیسیا . ھذا الراھب المتجّرد لم یكن یعیش على 

الھرطقات  مستوى الخطوط الروحیة التي كان یوصي بھا رھبانھ فحسب ، بل كان ھو نفسھ مجاھدا عظیما ضد
  الخطیرة ، ومدافعا عن التعالیم المقدسة التي ارست اساس السلطة الروحیة في كنیستھ المقدسة والمحبوبة .

یھبھا ابنا. وبعد ضلك ، یا للعجب العجاب ، فقد ووألن امھ كانت عاقرا قبل والدتھ ، صلت الى هللا بحرارة كي یعینھا 
ا سمتھ على التو افثیمیوس ، واسمھ یعني " البھجة العظمى " . اما بالنسبة شاھدت ھذه االم رؤیا منحھا فیھا هللا ابن

  لدیونیسیا التي تخشى هللا ، فان قدوم ھذه العطیة ، أي ابنھا ، من شأنھ ان یكون لھا مصدر بھجة دائمة .

بیوس ، وحلم كشاب ، درس افثیمیوس االسفار االلھیة ، وكان یصلي على الدوام بتوجیھات االسقف االرمني افترو
یوما انھ یود ان یزور االماكن المقدسة ، وان یترھب ، ال بل ان یتنسك ویعیش منقطعا ، وبدأت امنیتھ تتحقق في الیوم 
المجید عندما قام بزیارة اورشلیم في سن التاسعة والعشرین ، فوجد نفسھ سعیدا مسرورا بالجمال الحسي والروحي 

 الذي تنعم بھ االراضي المقدسة .

ي غضون شھور ، استقر ھذا االنسان التائق الى هللا على حیاة قوامھا النسك والصالة في الالفرا الكبیر الواقع وف
بجوار فران ، على الطریق الذي یربط بین اورشلیم واریحا .وھناك ، سرعان ما بدأ یتقدم في التقوى والتواضع الذي 

ن في فران ، كان یشارك القدیس ثیوكتیستس نظام حیاتھ احیانا ، كان من شأنھ ان حدد معالم حیاتھ كراھب . وبینما كا
  وراح یعد نفسھ للجھاد الكبیر اعني بذلك الحیاة القائمة على التأمل .
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لم یمض وقت طویل حتى توافد علیھ كثیرون للتلمذ علیھ ، ومنھم القدیس كریاكوس الناسك ، القدیس سابا المتقدس ، 
س ثیوكتیستس . وعندما فّضت السنون الواحدة تلو االخرى ، بدأت شھرتھ تطبق االفاق والمعلم الروحي الجلیل القدی

  في فلسطین والشرق االوسط كصانع عجائب ، فكان یشفي االمراض ویكثر الخبز للجیاع .

لم یكن افثیمیوس لیخشى الشیاطین التي كانت تطوف البري ، فكان بارعا في طردھا ، وقد اعتق كثیرین من اضاھا 
النجسة من الخطأة فیتحررون ویعبدون هللا بشكر  ح. ومن جدید كان یطرد االروا ةهللا القدیر الشافیة والمحب ةعلنا قوم

  وتواضع .

كان رجل عدل وتمییز في كل مافعل . وكان ینبّھ الرھبان الذین في عھدتھ إلى ضرورة القیام باالعمال الیدویة كل یوم  
یطلع من یود ان یسمع فیقول لھ : " اضا تناولت خبزا لیس من عمل یدیك ، اعلم انك  وخدمة هللا یسوع المسیح ، وكان

  تأكل من تعب انسان اخر ".

كان القدیس افثیمیوس رجل تواضع كبیر حتى انھ كان یوصي رھبانھ على الدوام ان یتناولوا طعامھم مع االخوة على 
صي الذین یسترشدون علیھ ان یظلوا رھبانا . كذلك كان یو المائدة المشتركة كي یتجنبوا مخاطر الكبریاء في الصوم

یستعرضون التقوى والتأمل . كان متواضعا جدا ، حتى ان نصائحھ اینما حلوا في القاللي ، ال ان یطوفوا البراري 
كنھ ان للرھبان الصغار ھي نفسھا :" الشجرة التي یعاد غرسھا على الدوام ، ال تثمر . ومن اراد ان یعمل الخیر ، یم

یفعل ضلك حیثما یقیم . وھو نفسھ عاش بمقتضى الكالم ، فكان یقیم لشھور في مغارة منفردة على مقربة من الدیر ، 
  واصبحت في النھایة دیرا كبیرا یقیم فیھ كثیرین من الرھبان الذین كانوا یقتدون بھ وبمثالھ .

الى حیث كان مسجى كي یصلي علیھ راجیا دخولھ سنة توجھ بطریرك اورشلیم نفسھ  96وعندما رقد بالرقد عن عمر 
السریع الى االخدار السماویة . كانت الحشود التي توافدت لوداع ھذا القائد العظیم كبیرة جدا حتى ان البطریرك لم 
یستطع ان ینھي رثاءه اال عندما حل الظالم . وبینما اجتمع رجال قدیسون من كل انحاء الشرق االوسط كي یلمسوا 

  ویتبركوا بھ ، كان رھبانھ ینوحون بدون خجل . رفاتھ

ترك ھذا القدیس المحب هلل العالم اال انھ لم یفارق اخوتھ في المسیح . وبعد رقاده باسبوع ظھرت روحھ في الدیر 
لصدیقھ المحبوب والراھب معھ الشاب دومنتیان الذي كان قد اسدى الیھ الكثیر من النصح وعزاه . وصفھ كثیرون من 

ھ ب " ابن النور " ، وراحوا یكرمون ضكراه في العشرین من كانون الثاني من كل عام . رحل القدیس افثیمیوس اتباع
م . وبین المعجزات الكثیرة التي اجترحھا فجعلتھ شخصیة اسطوریة في الكنیسة  473كي یكون مع هللا ، حوالي سنة 

ل ، حلذي كان حاكما على قبیلة عظیمة من البدو الرشفاؤه لطفل مریض ابوه ھو العظیم الذكر القدیس اسبیبتوس ا
فعندما رأى ھذا الرجل الزعیم ان قدیس فران قد شفا لھ ابنھ ، للحال اھتدى الى االیمان بیسوع المسیح ، وامر كل 
اعضاء عشیرتھ ان یحذوا حذوه . وبعد ان اتخذ اسم القدیس بطرس ، توج اھتداءه بأن صار اسقفا حكیما عرف في 

  شروق ، بأسقف الخیام .كل ال

كثیرین من الذین عاینوھا . اال ان الراھب  ةلقد اصبحت ھذه المعجزات ممكنة بنعمة هللا وكان لھا دور عظیم في ھدای
القدیس افثیمیوس اسدى للكنیسة المقدسة خدمة جلیلة بالغة االھمیة عندما قاوم ثالث ھرطقات مختلفة ھددت تعالیم 

  الكنیسة االساسیة .

بعض االوقات ، وفي حیاتھ الطاھرة ، كان ساكن الكھوف ومعلم الرھبان یجازف بموقعھ االجتماعي عندما یقاوم وفي 
  االخطاء الالھوتیة التي كان یعرضھا النساطرة ، االفتیخیون ، والمانویون .

، للرھبان في واالكثر قیمة من كل شيء ، ھي العطیة العظیمة التي قدمھا من خالل تعالیمھ وعبر سنوات طوال 
تصویب سبیل حیاتھم على نحو الئق . ومن بین تالمیذه العظام الراھب القدیس ومعلم نساك البریة سابا المتقدس الذي 

  لم یكف یوما عن امتداح حكمة صدیقھ الراھب واالب الجلیل افثیمیوس .
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لى انھا جھد مستمر للعیش بحسب احبھ جمیع رھبان فلسطین لحكمتھ العمیقة ، وكان ھو یصف مھمة المتأمل الدیني ع
مشیئة هللا كما قال ھو نفسھ :اعلم ان من یرغب ان یعیش راھبا ، علیھ ان یقطع مشیئتھ ، وان یعیش على الدوام في 
تواضع وطاعة ، وان یضع نصب عینیھ ضكر الموت ، ویخشى الدینونة العتیدة ، والنار االبدیة ، ویتوق الى ملكوت 

  السموات .

عمیق االیمان ، فقد كوفيء بمعجزات باھرة عظیمة ھي من فیض محبة هللا . وفي احدى المناسبات التي وألنھ كان 
زائر على نحو غیر متوقع كانوا في طریقھم الى االماكن المقدسة ، وكانوا  400حیاتھ ، وصل الى المكان تصف 

من الطعام ، وكان ھؤالء المسافرون قد بلغوا جیاعا ، وقد خاب املھم عندما علموا ان الرھبان لیس عندھم اال القلیل 
  حالة شدیدة من الجوع واالعیاء . ھل یذھبون جیاعا في تلك اللیلة الباردة والممطرة ...؟ 

كال ، تحرك االب القدیس ونادى احد رھبانھ واوصاه ان یطعم الزوار على الفور . وعندما احتج الراھب بحجة ان 
رجال . فطلب االب القدیس من الراھب  400حتى لعشرة رجال ، فكیف اضا كانوا  مخزن الدیر فارغ ولیس فیھ طعام

ان یذھب الى المطبخ كي ینظر عن كثب ، فما كان منھ اال ان اطاع وقام الى ھناك فوجد كمیات كبیرة من الخبز 
فیھ الرھبان  والخمر والزیت وقد مألت الغرفة من االرض حتى السقف . وما اعقب ضلك ، كان عیدا بھیا امتدح

  وزوارھم محبة هللا مع كل قضمة ولقمة .

وبعد ان شبع الحاضرون ، فضل من الطعام في المخزن ما یكفي لحاجة الدیر لمدة ثالثة شھور ، والفضل في كل 
شيء یعزى لعظمة القدیر الذي ارسلھ .. فصلى القدیس افثیمیوس بحرارة وشكر هللا على ھذه المعجزة التي حصلت 

  لیوم بین االخوة .في ضلك ا

ان ھذا الحدث المعجز یمكنھ ان ینطق بالكثیر عن عظمة عطایا هللا ، واعني بذلك سیرة القدیس افثیمیوس الكبیر ، 
كان ایمانھ عظیما ولسخائھ وكرمھ ، فقد ساعد عالم الكنیسة المقدسة وكل من امن بھا طیلة ستة عشر قرنا تقریبا . 

تنم عن محبة وحكمة لكل الذین یودون ان یسبحوا هللا القدیر ما تزال تصدح بحكمة والى الیوم ، فان كلماتھ التي 
  الدھور .

  طروباریة باللحن الرابع :

" افرحي ایتھا البریة التي لم تلد ، اطربي یا من لم تمارس طلقا ألن رجل رغائب الروح قد كثر اوالدك ، اض قد 
  لفضائل ، فبتوسالتھ ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".غرسھم بحسن العبادة ، وعالھم باالمساك لكمال ا

  قنداق باللحن الثامن :

"ان الخلیقة قد وجدت فرحا في مولدك الموقر وفي تذكارك االلھي یا ایھا البار ، اتخذت ابتھاجا بعجائبك الكثیرة ، 
  طایا حتى نرتل ھلیلویا ".فامنح منھا نفوسنا بغزارة ، وطھرنا من دنس الخ

  

  

  

  

  



159 
 

  كانون الثاني 22
  الشھید المكرم القدیس انستاسیوس الفارسي 

  والرسول تیموثاوس الذي من السبعین
  

كان جندیا صغیرا قاتل في الجیش الفارسي في القرن السابع للمیالد عندما 
احتل المقاتلون االشاوس جند االمبراطور خزرویس الثاني اورشلیم ومعظم 

  االماكن المحیطة بفلسطین .

، كان الشاب ماغوندات ( اسم القدیس في العالم ) ، قلیل االھتمام  وكوثني
  باالمور الروحیة .

تربى ابنا لعراف فارسي مجوسي یدعى بابو ، ولم یجد یوما ما یدعو الى 
ھدر الوقت من اجل التعرف على معتقدات الدین الغریب الذي كان سكان 

  جزة فلسطین یطلقون علیھ اسم " المسیحي " . وكانت المع

انطلق مع وحدتھ العسكریة الى اورشلیم ، كان الفرس في حرب مع الیونان 
وكانت الجیوش بقیادة االمبراطور الشھیر ھیراكلیوس . اما ماغوندات ( .

اسم القدیس في العالم ) فقد صعق لدى مشاھدة التكریم الذي ابداه اتباع 
  یسوع المسیح لما كان مجرد خشبة ملطخة بالدماء.

ن صلیب یسوع المسیح الذي كانت لھ كل ھذه القوة بالنسبة الیھم ؟ لماضا كان كثیرون من المسیحیین یودون ان وماضا ع
  یموتوا كي یحولوا دون وقوع تلك الخشبة المقدسة في ایدي الفرس ، ألخراجھا من فلسطین ؟

طت في ایدي الفرس قبل شھور) ( وكانت معظم انحاء المدینة قد سق 614وعندما طاف شوارع اورشلیم المدّمرة سنة 
حولھ بأم العین . ترى كم یختلف ھذا راح ھذا المحارب یبدي الرغبة باالھتداء الى یسوع المسیح الذي كان یراه 

االیمان الجدید " یسوع مات كي تكون لكم الحیاة االبدیة " عن السحر والعرافة التي في دین ابیھ في بیت سالو ( على 
  حیث ولد ماغوندات وترعرع ؟مقربة من نینوى ) ، 

وندات في كل شوارع اورشلیم وراح یمعن النظر في كل ما ھو حولھ ، وحدث عندما رأى المسیحیین غطاف ما
الغیارى یصلون ، وسمع اوصافھم للذبیحة التي تمت على الصلیب المقدس " .... وداس الخطیئة بالموت ...." احس 

وكحربة مسنونة ، اخترق انجیل ابن االنسان القدوس قلب ماغوندات ..... ھذا المحارب الفارسي بانقباض داخلي . 
  للحال قرر ترك الجندیة لینضوي في ھذا االیمان الخالصي الجدید .

نال سر المعمودیة المقدسة على ید بطریرك اورشلیم القدیس مودیستوس ، وصار اسمھ انستاسیوس ، ثم راح یتعلم 
ن قضوا حبا بالمسیح طیلة القرون الستة السالفة ، وبغتة وجد نفسھ محموال على كل شيء عن الشھداء العظام الذی

  اجنحة حلم ساطع .

وجھ طویل مشرق ملفوف ببریق ضھبي ، انتصب امامھ ضات یوم وھو یحمل كأسا براقا . ما معنى ھذ الظھور ؟ انذھل 
ء المزدانة بالنجوم فوق رأس الضیف ، ھذا النائم انسطاسیوس ، وسمع للحال صوتا مدویا یأتیھ من اعماق السما

  وسمع صوت الضیف یقول لھ : " خذ واشرب ".
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للحال قام وشرب ، وما ھي اال لحظات حتى غمر كیانھ سرور عجیب حملھ الى ضرى النجوم البعیدة المتأللئة . وفي 
تشھاد . كان یرید ان یبقى لمح البصر ، وفي برھة تنخطف لھا االنفاس ، ادرك انستاسیوس انھ قد اقتبل الدعوة لالس

  في فلسطین منتظرا ساعة المجد .

مرت السنون الواحدة تلو االخرى ، وازداد ایمان انستاسیوس عمقا وغنى ، وتاقت نفسھ بحرارة الى السیرة الرھبانیة 
ھاد الذي فانضوى في دیر على مقربة من اورشلیم وراح یتنكر لكل ملذات الجسد ، بینما كانت نفسھ تتوق الى االستش

  قطع لھ عھد بھ في ضلك الحلم .

ب م اتت ساعتھ ، بدأ المشھد في مدینة قیصریة الساحلیة حین واجھ انستاسیوس  628وفي كانون الثاني من سنة 
مجموعة من المجوس الفارسیین الذین یحتلون البالد بقیادة خزرویس الثاني . ھؤالء كانوا یعلنون حقیقة معتقداتھم 

انسطاسیوس ، وبدون أي تلكؤ ، تقدم منھم وراح یوبخھم على عبادتھم لالصنام . وفي الوقت نفسھ كان الوثنیة . اما 
  یؤكد لسامعیھ ان االیمان الحقیقي قائم في انجیل یسوع المسیح ابن هللا .

. وبعد  انتفض المجوس بشدة من جراء كرازة انسطاسیوس ، ثم راحوا ینادون اقرب الجند الیھم كي یلقوا القبض علیھ
ضلك طرحوه في السجن بعد ان حققوا معھ وضربوه . اال ان عذاباتھ لم تكن لتعني لھ شیئا ، وعندما ابى ان ینكر ایمانھ 

  بالرب ، قیدوه باالغالل مع بعض االسرى ، وساقوھم جمیعاً الى بالد فارس .

م الجند وعلقوا انسطاسیوس من یده لساعات ماتبع ضلك ، قد ال یكون مھما ، اال انھ بھي في خاتمتھ . في البدایة ، قا
عدة . وعندما اخفقت كل محاوالتھم في ترویضھ ، قاموا بتغطیس رأسھ المضرج بالدماء في برمیل ماء ، حتى بدا 
وكأن نصفھ یغرق ، ومن جدید ابى ھذا الراھب الفوالضي من اورشلیم ان یتنكر للمخلص . فاستشاط الجند غضبا 

اتھم ثم علقوه من جدید ، ومع ضلك عجزوا عن تحقیق مأربھم ، ولما یقووا على ثني ایمانھ ، قطعوا وانھالوا علیھ بھراو
  بحسب اغلب مؤرخي الكنیس المقدسة . 628كانون الثاني سن  22رأسھ . رقد بالرب في 

اورشلیم ، وراح في ضلك الحین كان االمبراطور الفارسي القاسي القلب والعدیم الشفقة قد اضرم النار في كل كنائس 
  یذبح الكھنة الواحد تلو االخر ، ویسوق العامة الى االسر .

یا للدھشة ! لقد اخفقت كل اسالیب الترھیب للحد من انتشار االنجیل في فلسطین وكل االراضي المقدسة ، فالمسیحیون 
رسیا ، وقبل موتھ بقلیل ، ظلوا على الوفاء لكلمة هللا الطاھرة التي اعرب عنھا وجسدھا من كان باالمس جندیا فا

  عندما قیل لھ انھ سیعتق على الفور ان ھو تلفظ بالكلمات التالیة : " انا لست مسیحیا ".

كلھا عندما راح یقول : لیس امامكم وال امام سواكم انكر  لعل القدیس انسطاسیوس كان یتكلم باسم الكنیسة المقدسة
العالم ، وال بأي سبیل  منحتى ال في النوم ایضا ، ال في أي مكان ربي وسیدي ، ال امام المأل وال في الخفاء ، و

  وطریقة یمكنكم ان ترغموني على فعل ضلك وانا امتلك عقلي ".

  ھذه ھي اخر كلمات نطق بھا ھذا القدیس .

بعد اعدامھ ، نقلت ھامتھ الطاھرة الى روما ، حیث وضعت بتكریم في كنیسة الشھیدین القدیسین منصور 
  وس ، وبدأ تكریمھا ، ومایزال الى االن .وانسطاسی

كان القدیس الشھید انسطاسیوس امینا حتى النھایة ، وكان ملھما للكنیسة المقدسة طیلة خمسة عشر قرنا ، اما سیرتھ 
العظیمة فتظھر لنا كیف ان معجزة االھتداء الى یسوع المسیح یمكنھا ان تحصل كل حین ، وكیف ان معجزة االیمان 

صادق ، یمكنھا ان تبقى فوق المحن التي یمكن تصورھا وتخیلھا ي قلوبنا بالنعمة االلھیة من هللا المحب والالمغروس ف
  سطاسیوس ، نستطیع ان نفعل كل شيء .نونحن اض نتسلح بایمان القدیس ا
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  طروباریة باللحن الرابع :

ز قوتك فحطم المغتصبین ، وسحق بأس " شھیدك یا رب بجھاده نال منك االكلیل غیر البالي یا الھنا ، ألنھ احر
  الشیاطین التي ال قوة لھا . فبتوسالتھ ، ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن االول :

" ایھا المؤمنون لنمدح الیوم بالتسابیح تیموثاوس التلمیذ االلھي المرافق لبولس في اسفاره ، مكرمین معھ انسطاسیوس 
  د فارس بمثابة كوكب ، المزیل اھواء نفوسنا وامراض اجسادنا ".الحكیم الذي اشرق من بال

  

  كانون الثاني 22
  القدیس الرسول تیموثاوس

  
كان بمقدوره ان یظل صامتا ، كان بمقدوره ان یظل بأمان في الظالل ، بینما 

ھم وصخبھم في االعیاد تكان الوثنیون السكارى الغاضبون یعربون عن غضب
  الغریب المدعو ارتمیس . التي اقاموھا لاللھ

على كل حال ان القدیس الرسول تیموثاوس الصدیق  یةولكن تشاء العنا
الحمیم للمبشر العظیم بولس ، ان یكون شجاعا ومؤمنا جدا ، ال یتجنب 
االخطار ، فبدل االختباء وراء ازقة افسس المدینة الصاخبة في اسیة 

مألوفا كل یوم ، قفز ھذا الصغرى حیث كانت االعیاد الوثنیة امرا یومیا 
  المھتدي العظیم الى الواجھة ، وبكل شجاعة راح یواجھ زمرة الوثنیین .

الحقیقي ھو الھ االنجیل ، قاموا علیھ للحال راغبین  فلما سمع ھؤالء بالمجاھرة المسیحیة ، وان الھتھم كاضبة وااللھ
وه في شوارع افسس وھم یركلونھ ویلطمونھ ،وفي النھایة بالثأر منھ . في البدایة انھالوا علیھ بالعصي ، وبعد ضلك جر

  رجموه .

م بحسب مؤرخي الحقبة ، كان صدیقا حمیما وتلمیذا صادقا للرسول العظیم بولس   93رقد في احد شوارع المدینة سنة 
  كافأة االبدیة .وضع بولس رسالتین لھذا االخ الغیور والمحب والمبشر تیموثاوس الذي ضاق االستشھاد وانتقل لینال الم

ولد القدیس تیموثاوس في مدینة لسترا من اعمال اسیة الصغرى ، وكان ابنا ألب وثني لم یكن حسن السمعة واالخالق 
اال ان امھ وجدتھ ألمھ كانتا من الیھود االتقیاء ، وقد عرفتا بتقواھما في كل مكان ، حتى ان الرسول بولس اتى على 

یموثاوس : " اني اشكر هللا الذي اعبده بضمیر طاھر كما اضكرك بال انقطاع في طلباتي ضلك في الرسالة الثانیة الى ت
لیال ونھارا مشتاقا ان اراك ضاكرا دموعك لكي امتليء فرحا ، اض اتذكر االیمان العدیم الریاء الذي فیك الذي سكن اوال 

  ) . 5 – 3:  1في جدتك لوئیس وامك افتیكي ، اال اني موقن انھ فیك ایضا " ( 

كان القدیس العظیم بولس یجد نفسھ منجذبا الى القدیس تیموثاوس منذ لقائھ االول بھ ، التقى االثنان في لسترة في یوم 
والقدیس برنابا منھمكین في شفاء المرضى ومنشغلین بنقل االنجیل الطاھر للناس .  ال ینتسى عندما كان القدیس بولس

س الشاب عندما كان یرى الرسول یشفي كسیحا منذ مولده ، على التو اھتدى ضھل تیموثاو 52في ضلك الیوم من سنة 
تیموثاوس الى االیمان وسافر عبر المتوسط مع معلمھ بولس ، وكالھما حمال یسوع المسیح من فلسطین الى اخائیا ، 

  مكدونیا ، ایطالیا ، ومن ثم الى اسبانیا .



162 
 

اول رسائلھ الى الشاب تیموثاوس بتحیة ال تنتسى : " بولس  ھو مبشر موھوب لطیف المعشر ، وصفھ بولس وقد بدأ
رسول یسوع المسیح بحسب امر هللا مخلصنا وربنا یسوع المسیح رجائنا الى تیموثاوس االبن الصریح في االیمان 

  ) . 2 – 1:  1نعمة ورحمة وسالم من هللا ابینا والمسیح یسوع ربنا ". ( 

روما صار تیموثاوس تلمیذا للقدیس البشیر یوحنا . وعندما نفي یوحنا الى جزیرة وفیما بعد ، وبعد استشھاد بولس في 
البنطس كقصاص لھ على كرازتھ بالمسیح ( في عھد االمبراطور دومتیانوس ) ، ظھر القدیس تیموثاوس وبدأ بمحبة 

  وغیرة ، عملھ طیلة خمس عشرة سنة اسقفا على المدینة الصاخبة افسس .

بع للمیالد نقلت رفات القدیس الشھید تیموثاوس احد السبعین المختارین من یسوع المسیح ، الى في مطلع القرن الرا
العاصمة البیزنطیة القسطنطینیة حیث سجیّت في كنیسة الرسل االثني عشر الى جانب قبري القدیسین لوقا االنجیلي 

  واندراوس المدعو اوال .

اه ھذا الرسول العظیم یمكن مشاھدتھا في رسالتین بعث بھما الى ان اعظم تقدیر ومحبة احس بھما الرسول بولس تج
تیموثاوس :" واما انت فقد تبعت تعلیمي وسیرتي وقصدي وایماني واناتي ومحبتي وصبري ".                           

  ) 11-10:  3تیمو  2( 

اال ان محبتھ الملتھبة هلل القدیر ، واعتناقھ  ولئن كانت حیاة ھذا الرسول الذي من السبعین ، قد انتھت بألم االستشھاد ،
الحار للكنیسة ، جعاله وجھا محبوبا في الكنیسة المقدسة طیلة عشرین قرنا ، من سیرتھ المضیئة نتعلم الكثیر عن 
الفرح الذي یفیض من الخدمة الصافیة هلل . كم ھو سھل ان تتخیل المحبة الخاصة التي كان بولس العظیم یكنھا لھذا 

  صدیق الوفي العامل معھ ، فكالھما سافرا معا في كل انحاء الشرق االوسط لتبلیغ الناس االنجیل الشریف .ال

القدیس تیموثاوس یعلمنا كیف نفرح بایماننا ، وكیف نكون اوفیاء تجاه المخلص الرحوم یسوع المسیح الذي منھ ینبع 
  كل فرح وسرور .

  طروباریة باللحن الرابع :

صالحات واستیقظت في جمیع االحوال البسا النیة الصالحة كما یلیق بالكھنوت ، فتلقنت من االناء " لقد تعلمت ال
المصطفى االسرار الغامضة الوصف ، واض انك حفظت االیمان اتممت السعي القویم ایھا الرسول تیموثاوس ، فتشفع 

  الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن االول :

ؤمنون لنمدح الیوم بالتسابیح تیموثاوس التلمیذ االلھي المرافق بولس في اسفاره مكرمین معھ انسطاسیوس " ایھا الم
  الحكیم الذي اشرق من بالد فارس بمثابة كوكب المزیل اھواء نفوسنا وامراض اجسادنا .
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  كانون الثاني 26
  نا .ألبینا الجلیل كسینفون ، زوجتھ مریم ، وولدیھما اركادیوس ویوح

  
  عندما عصفت الریاح ، واظلمت السماء ، التصق الشقیقان ببعضھما ھلعا .

لم یكن بوسعھما ان یحوال دون حلول الكارثة الوشیكة . في لحظات ، 
م  460جرفت السفینة التي كانا على متنھا من القسطنطینیة الى بیروت سنة 

جاھدین ان . ریاح عاتیة راحت تعصف مزمجرة ، فجزع البحارة وحاولوا 
یحولوا دون تحطم السفینة . اال ان جھود الجمیع ضھبت ادراج الریاح ، ففي 

  اقل من ساعة واحدة اتت الریاح على السفینة ، فغارت الى االعماق.

اال انھا قذفت بالشقیقین الى الیم الصاخب ، فانفصال ، وجاھدا كي یبقیا 
حولھم ، وكانت  عائمین ، بینما كانت الریاح العاتیة كشیطان مزمجر

السحب في كبد  السماء تمطرھما وابال من برد عنیف مصحوب بزخات 
  غزیرة من االمطار وسرعان ما بدا وكأن االثنین اختفیا ولم یبق لھما اثر 

واثناء ضلك في العاصمة العظیمة ( القسطنطینیة ) ، لم یحلم الوالدان انھ في 
المواج كي یظال على قید الحیاة وسط الیم الصاخب . كما ولم یتصور تلك اللحظات العصیبة كان ولداھما یصارعان ا

المكرم كسینفون وزوجتھ البارة مریم ان عاصفة ھوجاء على الساحل الفینیقي ( لبنان حالیا ) سوف تكشف یوما عنایة 
  القدیر ومحبتھ .

م یوستینیانوس . وكزوجھا ، كانت كان كسینفون وجھا بارزا وثریا وشیخا في بالط الدولة في عھد االمبراطور العظی
مریم مرضیة هلل ، وقد تربت في كنف عائلة مسیحیة كان دأبھا ان تجعل یسوع المسیح في اعلى سلم اولویاتھا . كان 
الزوجان متواضعین وكانا دائمي الصالة إلى هللا بتسبیح وشكر . لم یشكراه على زواجھما السعید فحسب ، وحیاتھما 

فحسب ، بل ایضا كانا یشكرانھ على ابنیھما االنیقین ، اللذین كانا بالنسبة الیھما اثمن من الحیاة نفسھا السالمیة الجمیلة 
منذ نعومة اظفاره كان اركادیوس واخوه یوحنا حیویین ، وكانا تلمیذین نجیبین ومسیحیین حقیقیین جعال االیمان باهلل 

وائز الواحدة تلو االخرى لبراعتھما في الدراسة ، سجلھما فوق كل اعتبار . وعندما برعا في المدرسة وفازا بالج
ابواھما في عاصمة الدنیا بیروت لیدرسا الحقوق ھناك ، وبیروت ھي مدینة حضاریة تقع في قلب االمبراطوریة 

  الفینیقیة .

ا دراستھما في م بحسب اغلب وثائق الحقبة ، انطلق الطالبان النجیبان الشابان من القسطنطینیة لیباشر 460وفي سنة 
بیروت ، اال ان عاصفة ھوجاء حطمت سفینتھما في المتوسط . ولما كان الوالدان ال یعلمان بما یستجد من ولدیھما ، 
كان الشقیقان یصارعان الموت من اجل البقاء احیاء ، اال ان العنایة االلھیة تدخلت ، فجرفھما التیار القوي إلى 

  الشواطيء الفینیقیة .

میتین اكثر منھما على قید الحیاة وتمكنا بمعونة بعض الحطام ان یبلغا الى الشاطيء . ومن جدید كانت  كان االثنان
االمواج تعمل الغراقھما ، اال انھما تمسكا جیدا وفي النھایة تمكنا من النجاة ،حط الرحال باركادیوس عند شاطيء 

قربة من صور القدیمة . كان االثنان شدیدي البلل ، وعندما شمال لبنان اما اخوه فجرفھ التیار امیاال جنوبا لیحط على م
  ادركا انھما قد نجیا ، راحا یبكیان بمرارة ، فكل منھما كان یظن ان شقیقھ قد رقد .

كانت الحیاة نفسھا للوالدین امرا رھیبا بدون ھذین ، فقررا ان ینسحبا من العالم لیترھبا ویعیشا حیاة قوامھا شظف 
  لى الذات ، وفي النھایة ترھبا وعاشا في دیرین متباعدین تفصلھما عن بعضھما امیال عدة .العیش والقسوة ع
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ومرت على الحدث سنتان طویلتان فیھما حاول الوالدان الحزینان ان یجاھدا كي یقبال بالفاجعة التي اختطفت ولدیھما 
تي كانت تقل ولدیھما قد غرقت ، وان ولدیھما لم الى االبد . وبعد شھور على الكارثة ، بلغ مسمع الوالدین ان السفینة ال

یظھرا بعد ضلك ، كان من الصعب على كسینفون ومریم ان یقبال بالحدث على انھ بمشیئة هللا . فقد عانیا االما شدیدة 
كن من اجل قبول المصاب االلیم . اال ان ولدیھما لم یؤثرا االتصال بھما ، ولعل السبب یعزى الى ان كال منھما لم ی

  یرید ان یزف نبأ وفاة الشقیق االخر ، الى الوالدین .

ولما فكر الوالدان بزیارة االماكن المقدسة في فلسطین حیث تعرفا على راھب قدیس ھناك توطدت معھ اواصر العالقة 
قان قد فأطلعاه على قصتھما . اما ھو فراح یستفسر منھما عن كل شيء . وبعد اسابیع اطلعھما على حدث مذھل : الشقی

ومما قالھ ان كال منھما كان یظن ان  تقلھما.ترھبا واجتمعا معا بفرح . فكالھما كانا ضحیة تحطم السفینة التي كانت 
  اخاه االخر قد قضى في البحر .

لم یصدق الوالدان ماسمعا، وطلبا لقاء مع االخوین الراھبین بعد ان تعرف كل منھما على مكان االخر ، فكان لھما ما 
، وفي النھایة شكر كسینفون ومریم هللا وقررا ان یوقفا ثروتھما كلھا للفقراء ، لینضویا في الرھبنة أسوة بما  ارادا

  حصل لولدیھما .

یا للدھشة والذھول ، فاالربعة المباركون في ھذه العائلة ، بات بامكانھم ان یقولوا : ان غرق السفینة كان من العنایة 
  میعا الى حیاة التقوى ، من البدایة .االلھیة التي كانت تدعوھم ج

في النھایة اقام القدیسان كسینفون ومریم زوجتھ وابناھما في دیر القدیس سابا العظیم في فلسطین، اما مریم فانضوت 
في دیر القدیس ثیودوسیوس المجاور . وفیما بعد انسحب االب وولداه الى عمق البریة ، ورقدوا بالرب في شیخوخة 

وھم یسبحون هللا االب القدیر وابنھ الحبیب یسوع المسیح بالصلوات ونكران الذات والصوم  500متقدمة سنة 
  واالعمال فضال عن النوم في العراء .

ان حیاة كسینفون ومریم زوجتھ وولدیھما البارین ھي امثلة عجیبة على عنایة هللا في عالم المجاھدین . وألننا نتعاطف 
السھل ان نتصور النشوة العظیمة التي اعتمرت في اعماقھما عندما ادركا ان ولدیھما قد  بشدة مع حزن الوالدین ، فمن

  عادا الیھما ، وان العائلة كلھا دعیت الى خدمة الرب في الرھبنة بعد ھذه السلسلة الطویلة من االحداث .

 المحب ال تكف عن مد ید العون ومن جھادات ھذه العائلة المباركة یمكننا ان نتعلم درسا ھاما جدا مفاده ان عظمة هللا
  الرشاد من یثقون بھا.

  طروباریة باللحن الرابع :

  " یا الھ ابائنا الصانع معنا دائما بحسب وداعتك التبعد عنا رحمتك بل بتوسالتھم دبر بالسالمة حیاتنا ".

  قنداق باللحن الرابع :

ساكین ببشاشة ، مع زوجتك وولدیك . لذلك قد ورثتم " لقد سھرت في دیار السید ایھا المغبوط موزعا ثروتك على الم
  جمیعا النعیم االلھي ".
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  شباط

  شباط 3
  القدیس البار سمعان القابل االلھ وحنة النبیة .

  
ولما انحنى العالم ( بكسر الالم ) ، على صفحة من العھد القدیم ، من سفر 

" ھا العذراء اشعیا ، في العبریة ، حدّق في نبؤة بدت لھ بدون معنى : 
جبینھ متحیرا ، واردف ھذا  ب) فقطّ  14:  7تحبل وتلد ابنا " . ( اشعیا 

الذي خط الشیب رأسھ ، یقول في نفسھ : لعل االمر خطأ لغوي . كیف 
بمقدور عذراء ان تلد ؟ ان ھذا المقطع من العھد القدیم ، یتضمن خطأ في 

  الكتابة ، ال بد من اصالحھ .

وز الى قلمھ ، وكمترجم للكتاب المقدس ، من العبریة امتدت ید العالم العج
الى الیونانیة ( بعد ان اختاره من اجل المھمة ، االمبراطور المصري 
العظیم بتولماس الثاني فیالدلفوس ) ، فان اللغوي االورشلیمي ، سمعان 
البار ، كان مسؤوال لجھة التأكید ان سفر اشعیا وضع بدقة كاملة . انكب 

، وھّم ان یستبدل لفظة " العذراء " ، بعبارة ضات لفظتین ،  على الصفحة
  ھما من ابتكاره : " امرأة شابة ".

  وكان مایلي :

جمدت یده في الھواء ! البل شلّت ، وباتت عدیمة النفع بالكلیة . فحاول ما استطاع ، اال انھ لم یستطع ان یدني قلمھ من 
مضیئة راحت تكلمھ بلطف ، ولكن بحزم ، وبالعبارات التالیة :" آمن الورقة ، وبعد لحظة ، انذھل لدى ظھور ھیئة 

بالكمات المدونة ، فأنت نفسك سوف تقتنع بأنھا ستتم ، وسوف لن تذوق الموت حتى تعاین مسیح الرب الذي سیولد 
  من البتول الطاھرة ".

ما ھو ، دون ان یغیره ، وبالفطرة ، ، فترك مقطع اشعیا كاھتز الشیخ وضعر لدى توسط المالك ، اال انھ اضعن واطاع 
آمن بالحضرة المالئكیة ، اال انھ ظل غارقا في عجبھ : كیف یقدر ، من ھو شیخ ، وعند نھایة حیاتھ ، ان یرجو 
الشھادة للمجيء العجائبي للمخلص الذي سیولد من عذراء .... فالحدث المبارك كان مایزال بعید التحقیق ، وفي الزمن 

  االتي ؟

ؤرخ واللغوي الفلسطیني العجوز رأسھ بعجب ، وقام یغادر مكتبة االسكندریة العظیمة ، ھذا كان بشھادة معظم ھز الم
مؤرخي الحقبة الكنسیین . اما المشروع الذي كان القدیس سمعان االمین والمطیع یعمل علیھ ، فسوف یعرف في یوم 

القدیم من لغتھ االصلیة ، العبریة ، الى الیونانیة القدیمة التي الترجمة الرسمیة للعھد  –من االیام باسم : " السبعینیة " 
  ھي لغة زمان سمعان .

وكعالم مكتمل ، وكاتب ، عاش في اورشلیم ، وقد اختاره االمبراطور كي یكون واحدا من اثنین وسبعین كاتبا سوف 
قفل الشیخ عائدا  مة بعنایة ودقة فائقتین ، وفیما بعد ، وبعد انجاز تلك الخدیسند الیھم العمل على ترجمة العھد القدیم ،

الى اورشلیم لیستأنف حیاتھ عاكفا على الدراسة . ولما كان طاعنا في السن ویستعد لمعانقة االبدیة ، فھو لم یكن یتوقع 
العیش طویال ، اال ان حضور المالك الذي اعانھ على ترجمة المقطع المتعلق بالمیالد البتولي ، سوف یثبت صحة 

  مر في النھایة .اال
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ومرت السنون الواحدة تلو االخرى ، وبدا وكأن سمعان لم یعد یشیخ ، بدأ یشعر انھ 
اكثر فتوة یوما بعد یوم . انھ صحیح وقوي وقد عاش ما یربو على المئتي سنة .... 

في اسطبل في بیت لحم قبل اربعین الى حین تلك الساعة المغبوطة حیث ولد ابن هللا 
  جيء بھ الى الھیكل للتقدمة بحسب الشعائر الیھودیة .یوما من الم

اعلمھ المالك بالحدث القریب ، فقام سمعان ومضى الى الھیكل لیعاین مشھدا عجیبا : 
ھذه كانت البتول التي تكلم  وضوح،الطفل تقدمھ امھ ، وكانا معا في نور مبھر ! بكل 

فلم یكن اال الفادي القدوس ... اما الطفل بترجمتھ.عنھا المقطع الذي كان یقوم ھو 
یسوع المسیح الذي جاء لخالص العالم ، امتأل القدیس سمعان رجاء ومحبة ورفع 

  الشكر هلل على معجزة الخالص.

عاش سمعان لیشھد لواحد من اعظم احداث العالم ، وبعد ضلك مضى ھذا الشیخ البار 
شلیم ، وبعد مرور خمسة ، لینال المكافأة االبدیة بعد تقدمة الطفل یسوع في ھیكل اور

  قرون ، تم العثور على رفاتھ فنقلت لتسّجى في العاصمة البیزنطیة : القسطنطینیة .

كان سمعان مطیعا وامینا هلل طوال حیاتھ ، وقد ساعد على اطالع العالم على قصة 
مسیا الحقیقیة الذي سیأتي الى العالم لكي یخلصھ باالمھ وموتھ على الصلیب وقیامتھ 

بكلمة ن االموات ، من القدیس سمعان نتعلم القیمة العظیمة التي تفیض من الثقة من بی
هللا القدیر ، بدال من االعتماد على معارفنا الخاصة ، مھما كنا بارعین كمفكرین في 

  النطاق االنساني المحض .

اما حنة النبیة التي نعید لھا في ھذا الیوم في الكنیسة المقدسة ، فكانت حاضرة في 
لھیكل في ضلك الیوم العظیم عندما جرى تقدیم الطفل یسوع الى الھیكل ، وھذه االرملة الصالحة التي مات رجلھا منذ ا

زمن بعید ، منحھا هللا نعمة النبؤة . وبسبب من عمق رؤیتھا التي تفوق الزمان ، استطاعت ان تتعرف على الطفل 
  تزف لھم بشرى القدوس الذي جاء حقا . المخلص على الفور ، فصرخت في الحاضرین السعداء وھي

وصف القدیس البشیر لوقا الحدث في العھد الجدید على النحو التالي : " فھي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب 
  ). 38:  2وتكلمت عنھ مع جمیع المنتظرین فداء في اورشلیم " ( لوقا 

لحدث العجیب ، وكأبنة لفانوئیل ، وعضوة في سبط اشیر  كانت حنة النبیة في الرابعة والثمانین من عمرھا اثناء ضلك ا
مضت الى ھیكل فقد سبق لھا ان تزوجت قبل ان تفقد زوجھا على نحو مأساوي ، كانت حزینة ومتألمة ، اال انھا 

  اورشلیم لتمضي فیھ كل حیاتھا عاكفة على الصلوات واالصوام بال انقطاع .

 في العظة على الجبل اضعا ومنسحقا ، یذكرنا بالغبطة المباركة التي اعطیت والفرح الذي عرفتھ حنة الممتلئة برا متو
" طوبى للباكین االن ، فانھم سیعزون ." ولئن كانت حنة قد احتملت االما عظیمة على فقد رجلھا الشاب ، اال ان 

      سیخلص العالم! مجازاتھا اتت في النھایة في السنوات االخیرة من عمرھا ، عندما شھدت لمجيء الفادي الذي 
  انھا نموضج ایمان استجاب ایجابا وكما یلیق ، لمجيء مسیا . ونحن نتذكرھا لتعبدھا هلل بالصلوات واالصوام .

  طروباریة باللحن االول :

الھنا منیرا للذین في الظالم ، سر  " افرحي یا والدة االلھ العذراء الممتلئة نعمة ، ألن منك اشرق شمس العدل المسیح
  ابتھج ایھا الشیخ الصدیق حامال على ضراعیك المعتق نفوسنا والمانح لنا القیامة ".و
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  قنداق باللحن االول :

" یامن بمولدك ایھا المسیح االلھ للمستودع البتولي قدست ولیدي سمعان كما الق باركت ، ولنا االن ادركت وخلصت 
  ك وحدك محب للبشر ".احفظ رعیتك بسالم في الحروب واید الذین احببتھم بما ان

  

  شباط 6
   نعیّد للقدیسین برصنوفیوس الشیخ العظیم ، ویوحنا النبي

  
امضى خمسین سنة منقطعا في قالیة رھبانیة ، وكان عاقدا العزم على 
البقاء مع هللا دون ان یعود احدا من البشر . وعندما كان احد من 

اثة ، وعندما الرھبان یود ان یكلمھ ، كان طلبھ یرفض بكل لطف ودم
رغب رئیس الدیر أن یقابل ھذا الناسك العظیم ، رفض ھذا الشیخ ان 
یستقبلھ . وفي مناسبات عدة ، كان المطارنة ایضا یسمعون : اعتذر عن 
االزعاج ، ألن األخ برصنوفیوس ال یستطیع ان یقابلكم ، فھو منھمك 

  بالصلوات في قالیتھ .

س كان واحدا من اكثر النسك االب القدیس والشیخ العظیم برصانوفیو
تكریسا في تاریخ الكنیسة المقدسة الطویل . بینما كان یعیش في دیر 
القدیس سریذوس الفلسطیني الشھیر ( على مقربة من غزة ) في 
السنوات االولى من القرن السادس للمیالد كان ھذا الراھب المصري 

  یحیا حیاة بسیطة .

مسؤول في الدیر یأتیھ بثالثة ارغفة من الخبز واناء مملوء ماء ، وكانت ھذه توضع في اول ایام االسبوع ، كان االخ ال
داخل القالیة ، وكان الراھب یشكره علیھا على التو . ولما كان ھذا الراھب یؤثر الصمت على الكالم ، ویتنكر لذاتھ ، 

  اربع او خمس سنوات دون ان ینطق بكلمة واحدة . فقد كانت تمر

ادم یبتعد عن القالیة ، حتى یعود الراھب لیواجھ الحائط ولیتابع حواره مع القدیر ، كانت ھذه المسألة وما ان كان الخ
تدوم بدون توقف یوما بعد یوم ، وال یعطلھا اال محطات قلیلة حین كان الراھب یستلقي على ارض القالیة لیأخذ لنفسھ 

  قسطا محدودا من الراحة .

كان االخ الخادم یعود من غرفة الطعام حامال ثالثة ارغفة جدیدة وجرة ماء . فذھل  وبعد اسبوع ، وفي الوقت المحدد
  االخ من جدید عندما الحظ ان الراھب في القالیة ، لم یستھلك نصف كمیة الخبز .

الیعرف الكثیر عن السنوات االولى من حیاة القدیس االب برصانوفیوس ، فھو قلما كان یتكلم عنھا ، ولد في مصر 
م . اھتدى الى انجیل یسوع المسیح في مطلع شبابھ . ثم سافر الى فلسطین بحثا عن دیر یمارس فیھ  620لي سنة حوا

  حیاة االیمان بسالم .

ومن ھذا المعلم وفي السنوات االولى من اقامتھ في فلسطین راح یسترشد على شیخ جلیل یعرف باسم ماركیللوس ، 
ي جزء من نمط عیشھ النسكي : االكل قلیال ، مع االنكباب على عمل الید ، والنوم العظیم تعلم العدید من عاداتھ التي ھ

  لبضعة ساعات فقط كل لیلة .
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وبعد ان اتقن اساسیات الحیاة الرھبانیة ، راح یطوف البراري ، لیعیش في القفر بالكلیة ، وقد الھبتھ الشمس الحارقة 
لینام في العراء تحت البرد الشدید . كان یقتات اعشابا بریة تنمو  ض  في وضح النھار ، اما في اللیل فكان یفترش االر
  النھار.وجاھد ضد الشیاطین في وضح  روحیة،ھناك في المنطقة المجاورة لغزة . عرف رؤى 

وبعد مرور سنوات على ھذا المنوال من حیاة ھذا الناسك ، عاد االب برصانوفیوس الى عالم البشر ، كان یلبس 
طلق لحیتھ ، اما وجھھ فقد بدا اشبھ بجلد قدیم بسبب تعرضھ للشمس المحرقة . االان نفسھ كانت فتیة المسوح ، وقد ا

  وشابة وحیة .... وعندما ظھر في دیر ساریدوس في غزة سر المعلم الكبیر مركیللوس ان یستقبلھ مجددا في دیره .

برصانوفیوس وضع االساس لالنقطاع النسكي ما اعقب ضلك كان نموضجا رفیعا من نكران الذات رھبانیا ، فالقدیس 
االمور  واالماتة الروحیة في السنوات الثالثین التي تلت . في الواقع ان تكرسھ للحیاة الرھبانیة كان قویا جدا حتى ان

  بدا من الصعب ادراكھا وفھمھا .

لیكلمھ ، اجابھ الراھب على وفي احدى المناسبات عندما قدم الى الدیر شقیق القدیس برصانوفیوس وطلب ان یلتقیھ 
  ھا الیھ ، یقول فیھا : اخي ھو یسوع ، فاضا كنت تحتقر العالم ، وتصبح راھبا ، عندھا تكون اخيثطلبھ برسالة خطیة بع

وفي حادثة مدونة ، وافق  الدیر.ومن جدید تعاقبت السنوات فبدا ھذا الرجل الخارق مذھال للذین عاشوا معھ في 
ھو بمثابة اجوبة على اسئلة تتناول الحیاة الروحیة ،  صفحة  850یساعد في وضع كتاب من  القدیس برصانوفیوس ان

النسك ومواضیع اخرى مشابھة . وضلك المجلد بات یعرف باسم " االجوبة " وقد اصبح كتابا كالسیكیا في الكنیسة 
یوحنا النبي ، ر الراھب القدیس العم المقدسة ، ولكي یطبع القدیس برصانوفیوس ، الكتاب الذي نظمھ بمعونة صدیق

ولكن عندما احتج وبأقصى سرعة . راح یملي اجوبتھ على اسئلة القدیس یوحنا ، على الراھب القدیس االب سریدوس
القدیس سریدوس لكونھ ال یتمكن من اللحاق بھ ، وان علیھ ان یمسك قلما وورقة كي یدون التعلیقات التي كان القدیس 

دیس المصري برصانوفیوس ، وادھشھ ، عندما الغى االقتراح بحجة ان الروح القدس سوف یعین ینطق بھا ، فاجأه الق
  االب على تذكر كل الكلمات ، كما یجب .

اضھب ودّونھا ، قال االب العظیم لرئیسھ الخائف ، وال تخش شیئا ... حتى لو نطقت بكلمات كثیرة ، وطلبت منك ان 
ال یدعك تدّون كلمة واحدة اكثر او اقل ، مما اقولھ انا لك ..... حتى لو كنت تود تدونھا ، اعلم ان الروح القدس سوف 

  الحق.وعلى نحو  ینبغي،بل ھو سوف یرشد یدك كي تدّون كل شيء كما  ضلك،

م بعد ان قام بزیارة اورشلیم ، ونزل ضیفا على بطریركھا بطرس  563رقد العظیم بالرب القدیس برصانوفیوس سنة 
ل ، استطاع ھذا القدیس العظیم ان یحدد لیس ساعة موتھ فحسب ، بل تمكن ایضا ان یؤجل رحیلھ وعلى نحو مذھ

  احد رؤساء االدیار في توجیھ رھبان دیره كما یجب .بضعة ایام كي یتسنى لھ ان یساعد 

باركت السماء  تعطینا حیاة القدیس برصانوفیوس وصفا عظیما لنعمة هللا القدیر الفاعلة في النساك المجاھدین . لقد
  كل صروف الشدائد والمحن التي صادفتھ في حیاتھ .القدیس برصنوفیوس ، وحفظتھ ، فتمكن ان یحتمل 

  وبدل ان یحزن ویكتئب من الصعوبات واالالم ، كان دائم الفرح .
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  القدیس یوحنا النبي :
وفیوس في فلسطین . وظل االثنان على كان القدیس یوحنا النبي صدیقا حمیما للقدیس برصانوفیوس طیلة حیاة برصان

  محبة عمیقة ووثیقة ، لبعضھما مدى الحیاة في القرن السادس للمیالد ، وفي عھد االمبراطور الكبیر یوستنیانوس .

ومع صدیقھ الراھب برصانوفیوس ، كان یوحنا النبي موھبة عظیمة للكنیسة المقدسة سیما عندما وضع اجوبتھ ، في 
  ف فیھ ببالغة وفصاحة ما یترتب على من یلتزم بانجیل الرب یسوع المسیح أن یفعلھ .كتاب من الحكمة یص

وكراھب شاب عاش لوحده في بعض االحیان في البریة عاكفا على نسك شدید ، اعطي یوحنا النبي ان یقرأ المستقبل 
سة المقدسة ، على االرض ، م بدأ یصف اسرار ملكوت هللا ، ویتنبأ عن المستقبل في الكنی 525بعمق ، وحوالي سنة 

  كانت قراءاتھ دقیقة ، وتنبؤاتھ عظیمة حتى ان الكنیسة لقبتھ بحق " یوحنا النبي " .

ان سیرة ھذا الناسك العظیم والنبي ، مع االجوبة التي صاغھا مع صدیقھ القدیس برصنوفیوس ، ماتزال الى االن 
   القدیر ، ال في طاعة امور ھذا العالم .تعزیة والھاما لكل الذین یسعون الى السالم في طاعة هللا

  

  شباط 7
  القدیسة مستریدیا التي من اورشلیم

  
الشاب الغبي على تحدیھ لفضیلتھا ، ادركت ھذه  عندما اصرّ 

العظیمة ان علیھا ان تغیّر سیرتھا بالكلیة كي ال تسيء الى هللا 
  باالثام والخطایا  . وعلى الفور ، لم تتردد .

جاعة مستریدیا التي من اورشلیم ، على نقاوة داخلیة لما كانت الش
عظیمة ، واخالق ال عیب فیھا ، كان بمقدورھا ان تقولب حیاتھا 
وسیرتھا بحیث تبقى على الدوام بعیدة عن كل خطیئة او عیب ، 
امام هللا القدیر ، وقد تمكنت من ضلك ، عندما غادرت المدینة لتقیم 

  قدسة .على الدوام في براري االرض الم

وحدث في السنوات االخیرة من القرن السابع للمیالد ، وفي عھد 
االمبراطور البیزنطي موریكوس ، ان اكتشفت ھذه البتول النقیة 

بشھوة ، فسارعت على الفور الى الورعة ان صدیقا كان ینظر الیھا 
ابالغھ ان مساعیھ ومحاوالتھ غیر الئقة ، البل انھا مھینة لھا في 

جتھ ان یضبط احاسیسھ ، ویتركھا بسالم تتابع حیاتھا الصمیم ، ور
  وتأمالتھا الروحیة مع الرب .

ولكن لخیبتھا وحزنھا ، تابع ھذا الشاب العنید محاوالتھ من جدید ، وبسبل ماجنة ، في النھایة ادركت ھذه القدیسة انھا 
ي الخطیئة ضد مشیئة هللا ، جمعت لم یكن امامھا من بد ، فلكي تحفظ نفسھا ، وتحفظھ ھو ایضا ، من الوقوع ف

  اغراضھا وانطلقت الى البریة بعد ان عبرت االردن .

غادرت الى البریة بثیابھا فقط ، وكان بحوزتھا حقیبة من جلد جعلت فیھا حبات الفاصولیا الرطبة. لم تكن لتخشى 
تبالي بما قد یحصل عند نفاض الطعام ، الذئاب الضاریة التي كانت على الدوام تنبح في الجبال المحیطة بھا ، ولم تكن ل
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على وجھھا نحو المجھول . وألنھا كانت شدیدة الثقة باهلل الذي كانت تعبده لیال ونھارا ، فقط اعطاھا بل انطلقت ھائمة 
  هللا النعمة ان تواجھ كل االخطار المحدقة بھا بابتسامة .

ك بقیت على قید الحیاة طیلة سبعة عشر عاما وھي تطوف لم تكن القدیسة مستریدیا تمتلك ماال او مقتنیات ، ومع ضل
البراري والوھاد ناسكة تجد مسرتھا وفرحھا وسالمھا في التخلي الكلي عن ملذات ھذا العالم الساقط ، كي تحظى 

  بقبس من االتي , ویوما بعد یوما كانت تفرح وھي تطوف البطاح والبراري ألنھا افلتت من ھجمات عاشقھا المجنون.

ت على قید الحیاة تحت شمس الصحراء الالھبة ، منشغلة بانجیل ربنا یسوع المسیح وشاھدة على الرؤى الروحیة ظل
  العزیزة جدا على جمیع اباء الكنیسة القدیسین والمحبوبین .

ولئن كانت محفوظات الكنیسة االولى تحوي تقاریر محدودة عن ناسكات آثَرَن العیش في البریة ، فان قصة ماحدث 
النسك والفضیلة لم تكن شأن الذكور المتأملین . فحسب ، وفي الحقیقة لمستریدیا القدیسة ، تظھر بجالء ان الحیاة في 

كثیرین من اباء  فان عاداتھا النسكیة ، ونكران الذات ، والتشدد ضد الذات ، شغلت الرجال أیضا االمر الذي الھم
طعا من رسالة بولس الرسول الى اھل غالطیة : " ال یھودي وال الكنیسة القدیسین على مر السنین كي یتذكروا مق

  ) . 28:  3یوناني ، ال عبد وال حر ، ال ضكر وال انثى ، ألنكم جمیعا واحد في المسیح یسوع " ( غال 

نا وبینما كان الرسول االلھي یشیر الى ان الفروقات بین الجنسین ال عالقة لھا بما یشاؤه هللا ، ویریده لكل واحد م
الحظ التالي في الرسالة الى اھل افسس : ھناك جسد واحد وروح واحدة كما انكم دعیتم الى رجاء دعوتكم الواحد : 

رب واحد ، ایمان واحد ، معمودیة واحدة ، الھ واحد اب للجمیع ، وفوق الجمیع ، وبالجمیع ، وفي جمیعكم "           
  ) 6 – 4:  4( افسس 

مطیعة هلل من البدایة وحتى النھایة ، عفیفة ، وقد امضت السنین في االنقطاع والتوحد ،  كانت ھذه الشابة الشجاعة
وھي تتطلع الى الختن السماوي الذي اثرتھ على جمیع الرجال الفانین ، وتتطلع الى الغبطة التي كانت ترجو ان تذوقھا 

  معھ في نھایة االزمنة .

نین ، فان ھذه الناسكة المتجولة ، ضھلت عندما وجدت ان ثیابھا التي ومع تحول االسابیع الى شھور ، والشھور الى س
خرجت بھا من العالم ، ماتزال على حالھا رغم الغبار والحر والمطر ، وبعد سبعة عشر عاما من التطواف في الجبال 

  والبراري ، في وضح النھار ، وافتراش االرض للنوم ، ظلت ثیابھا كما كانت .

لة الفاصولیا التي خرجت بھا الى البریة ، ال یبدو علیھا ان نقص ، ففي حطھا وترحالھا كانت تمد والجدیر ضكره ان س
یدھا الیھا لتأخذ بضعة حبات من الطعام الوحید الذي كان عندھا عندما غادرت اورشلیم ، لكن هللا بمحبتھ وحنانھ ، لم 

  یسمح ألمتھ ان تجوع في رحالتھا الكثیرة في براري فلسطین .

راحتھا سنة  ىبعد جھادات كثیرة عزیزة على قلوب االباء القدیسین ، مضت امنا القدیسة مستریدیا االورشلیمیة الو
م في عھد االمبراطور تیبریوس ، ورغم صعوباتھا الكثیرة وتعبھا وكل ما ضاقتھ في حطھا وترحالھا ، حافظت  580

مسیح الذي كان شغلھا الوحید طوال حیاتھا ،لقد بینّت ھذه ھذه القدیسة على نذور العفة وفیة وامینة لربنا یسوع ال
القدیسة العظیمة ان حیاة ناسكة في البریة یمكن ان تعاش بأمانة وصالة ، كذلك یمكن ان یعیشھا رجل ناسك ایضا ، 

                 قالھ الرسول بولس الذي علمنا ان ال ضكر وال انثى ، الكل واحد في المسیح  القدیسة مستریدیا تذكرنا بما
  ) ، وان هللا ابونا جمیعا ، وال یھمھ جنس المكرسین ، بل نوعیة نفوسھم .28:  3( غال 
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  شباط 8
  القدیس زخریا النبي

  
عندما جاءتھ ھذه الرؤیا ، تركت في نفسھ التي تخاف هللا اثرا عمیقا وبلیغا ، 

ي یطلع كل من وعندما استفاق ، اندفع في شوارع اورشلیم المكتظة بالناس ك
  یصادفھ في الطریق على الصورة المرعبة التي عاینتھا عیناه الداخلیتان .

وعندما وصف رؤیاه الحقا ، فان ھذا النبي صّور الة حدیدیة مرعبة تجتاح 
االرض لتحصد كل الذین جدفوا على الھ االسرائیلیین الحقیقي ، وازدروه او قدموا 

  الصالة ألصنام كاضبة .

وھو في المرتبة الحادیة عشر من االنبیاء الصغار في العھد القدیم ، اسمھ زخریا 
اما االصحاحات االربعة عشر من سفره فھي صورة حیة عن االعالن في العھد 
القدیم ، ولد في خلدة ، وفي مطلع شبابھ استقر في فلسطین ، لیصبح في النھایة 

ي ، زخریا الرائي ( صدیقا حمیما لزمیل لھ من االنبیاء الصغار ھو النبي حجا
عاش في القرن السادس قبل المیالد كواحد من  -واسمھ یعني هللا الذائع الصیت )  

انبیاء العھد القدیم الذین یتنبأون عن الوالدة البتولیة وصلب الفادي القدوس الذي 
  ارسل لخالص العالم من الخطیئة والموت .

منذ الوالدة قدرة عجیبة على  زخریا بن براخیا ھو من سبط الوي ، وقد منحھ هللا
رؤیة المستقبل ، وفي مرحلة الحقة من حیاتھ ، تنبأ عن مجيء المسیح متواضعا 
الى اورشلیم : ھا الملك یأتیكم راكبا على جحش ابن اتان ، متواضع وعادل وعنده 

)  , وقبل خمسة قرون على مجيء المسیح حدد كیف ان  9:  9الخالص " ( 
االسخریوطي سوف یخون ابن هللا ، وبعد ضلك ینال جزاءه "  الرسول الخائن یھوضا

  واحصوا اجرتي ثالثین من الفض ".

صار التنبؤ عن المستقبل بھذه التفاصیل طریقة حیاة عند زخریا ، العالم الذي عاش فیھ ھذا الرائي الناري كان عالم 
االخیرة من السبي البابلي ، ولدى دمار المدینة العظیمة ، كان سكانھا  اورشلیم الصاخب والمضطرب في السنوات

یبكون وینوحون على دمار ھیكل سلیمان القدیم الذي اصبح ركاما ، في یوم من االیام كان الھیكل مكانا لالرز یعبق 
المجد الذي سطع یوما من بالعطر ، وكلھ ضھب وقصدیر ، اال ان تلك االیام ولّت ، ولم یبق اال الدمار ، فلقد اضمحل 

  بیت هللا في اورشلیم .

التخطيء : مدینة هللا المقدسة كانت مكانا للنوح في زمن زخریا ، ولكن عندما انتھت تلك الحقبة من العبودیة المؤلمة 
بي على ق م واالسرائیلیون باتوا سعداء ألن هللا سمح لھم في النھایة ان یعودوا الى فلسطین ، قام ھذا الن 510حوالي 

الفور واصر على بني جنسھ من مواطنیھ ، ان یشیدوا بناء ثانیا یسبحون فیھ هللا الذي اعتقھم من نیر العبودیة بین 
البابلیین . وقام النبي زخریا وزمیلھ النبي حجاي ومضیا الى قادة اسرائیل في ضلك الزمان زروبابل ویشوع الكاھن 

  ت العبادة وان یسرعوا في ضلك ما امكن .وطلبوا منھما ان یباشروا باعادة بناء بی

  ق م . 520ونال النبي زخریا جزاءه االبدي في عھد االمبراطور الفارسي داریوس ھیستابسیس سنة 

ق م عندما ظھرت روحھ ألحد  415اكتشفت رفاتھ في قریة على مقربة من المدینة الفلسطینیة الفیثروبولیس سنة 
المعلومات عن موقع قبره ، دفن لبعض الوقت على مقربة من اورشلیم بجوار السكان ویدعى كالیمیروس ، وزوده ب
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زمیلھ النبي العزیز حجاي ، اال ان رفاتھ نقلت في النھایة الى كنیسة القدیس یعقوب اخي الرب في العاصمة البیزنطیة 
  ( القسطنطینیة ) .

لذي سیغیره مسیا في یوم من االیام .وزخریا حدد وكنبي راء ، لم یكن یخشى ان یتحدى السلطة برؤیاه العارمة للعالم ا
معنى العبارة الیونانیة القدیمة للذین شاركوه دعوتھ ، واضا ترجمت الى االنكلیزیة ، فلفظة " انبیاء " الیونانیة ، تعني : 

هلل القدیر ،  " من یتكلم قبل  ". او انسانا یطلع االخرین على احداث قبل حدوثھا ، وألن قلب زخریا النبي كان مطیعا
  فقد سمح لھ ان یستخدم موھبتھ ، فلم یتردد عن الكالم عنھا امام المأل .

وبعیني وصوت المنادي بالحقیقة ، تعلم العالم بدقة وتفصیل عن مأساة الموت الكفاري والفداء الذي سیأتي بعد بضعة 
انة ، فضال عن الطاعة ، ھي الخطى االن كیف ان االیمان واالم قرون ، ومن سیرة ھذا النبي المتواضع ، نتعلم

  االولى على طریق مشاھدة مانحتاج الى مشاھدتھ ، كي ننال عطیة الخالص االبدي من هللا المحب والحنون .

  

  شباط 10
  نعید للقدیسة أنناثا الشھیدة البتول

  
عندما ھبط المرسوم من فوق ، بات الجمیع مطالبین بتقدیم العبادة لالصنام 

موت ! اال ان ھذه البتول اجابت السلطات الرومانیة على تحت طائلة ال
الفور انھا ال تسطیع ان تفعل ضلك ، فلم تكن السلطات راضیة, وھذا اقل ما 

  یقال .

وما ھي اال ساعات حتى قدم ضباط یمثلون االمبراطور الروماني 
) وابلغوا الشابة البتول  311 – 305مكسیمیانوس الثاني غالیریوس ( 

انھا ان لم تنكر المسیح على الفور وتقدم العبادة لالصنام ، سوف  اثا ،حنّ 
تحرق حیة على المقصلة . اال ان ایمان ھذه الشابة والبتول القدیسة كان 

  عظیما جدا حتى انھا لم تھتز البتة !

وجرى اعدام انّاثا الشجاعة ( المعروفة ب : كونستانتینا ) في قیصریة 
م ، جيء  308المكتظة بالسكان وضلك في سنة  المدینة الفلسطینیة الساحلیة

بھا الى امام الحاكم فیرمیلیانوس ، ولّما مثلت أمامھ استجوبھا بفظاظة محاوال ان یكسر عزیمتھا ویرغمھا على عبادة 
  االصنام التي كانت عارا على نفسھا .

االمبراطوري بالقول : " الجمیع  كانت االجراءات مؤلمة للغایة ، ففي كل مرة ارغمت الفتاة على الخضوع للمرسوم
  مطالبون بتقدیم العبادة لالوثان ، كانت ھي تغض عینیھا وتھز رأسھا .

  ثم بعد ضلك قالت للوالي انھ ال یمكنھا ان تساھم في ھذه الشعائر ، وضلك لسبب وجیھ ھو : انا مسیحیة .

لى فوق ، ثم راحوا یجلدونھا بال ھوادة بحبال كان قصاصھا سریعا ومؤلما جدا ، في البدایة عراھا الجنود من وسطھا ا
مصنوعة من جلد البقر وفي رؤوسھا دبابیس من نحاس . ثم طافوا بھا نصف عاریة في شوارع قیصریة وساحاتھا ، 

  وراح الناظرون الیھا یسخرون منھا لدى رؤیتھا شبھ عاریة ، وكانوا یطالبون بأعلى صوتھم بموتھا .
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اه غطتھا الدماء انھا خادمة لیسوع المسیح الرب ، وبتول نذرت نفسھا لھ كل حیاتھا ، وعندما راحت تتمتم عبر شف
عنون بجلدھا من جدید ، ثم بعد ضلك ، راحوا لساعات یركلونھا ویبصقون معلّقوھا على الفور الى عامود وراحوا ی

  على وجھھا الغارق بالدماء .

فان ھذه الشابة الودیعة والفوالضیة من وادي جزریل ، كانت تزداد لكنھم لم ینالوا منھا ، وكما اوغلوا في تعذیبھا ، 
التصاقا بایمانھا العظیم بیسوع المسیح ، وفي النھایة لما رأوا ان العذابات كلھا لم تنل منھا ، جروھا الى المقصلة 

الدماء ، وما ھي اال فیھا وھي حیة ، لم تتأوه بینما كانت السنة اللھب تتعملق حول جسدھا المضرج ب واضرموا النار
  لحظات حتى غادرت الى المكافأة االبدیة شھیدة المسیح .

لم تمت لوحدھا ، ففي ھذه الحملة الشریرة التي طالت المسیحیین في فلسطین في السنوات االخیرة من القرن الرابع 
ریتھما ، وضربتا بدون ھوادة ، فان بعضا من زمیالتھا البتوالت ( فالینتینا و باوال ) وھما من قیصریة ایضا ، تمت تع

ثم قطعت ھامتاھما ألنھما لم تنكرا السید المخلص وفادي العالم ، وكما فعلت حنّانا ، ایضا فقد كانتا تسبحان هللا القدیر 
  وقد ابتا ان تنكرا یسوع المسیح الذي نزل من السماء لخالص العالم من الخطیئة والموت .

لقدیسین حنّاثا ورفیقاتھا ، تفتح كوة على واحدة من اعظم اسرار المسیحیة مفادھا ان سیرة العظیمات في القدیسات وا
ان هللا یسمح احیانا لالكثر امانة ومحبة لھ ان یدمروا في اجسادھم على ایدي اعداء هللا وضلك كي یھتدي االخرون الى 

  یسوع المسیح بقدوة محبي الرب .

ي تفاصیل عن اعداد المستشھدین الذین قضوا في القرون االولى وبینما النجد ان سجالت الكنیسة المقدسة تحو
، ان احدى اعظم الھبات المعلنة للعالم بواسطة الشھداء  3000للمسیحیة ، اال انھ لیس من شك ان اعدادھم تفوق 

  القدیسن ھي ھبة االمانة .

وقت نفسھ الثقة العمیقة بحمایة هللا وباظھارھم لنا انھ من الممكن احتمال اشد االالم واعظمھا بدون تأفف ، وفي ال
  القدیر ، فان ھؤالء االبطال الروحیین كانوا یقدمون التسبیح هلل الذي یجعل الشجاعة ممكنة بمحبتھ االزلیة .

  

  شباط  13
  صريالقدیس مرتنیانوس القی

   
ان ركع في صالة  كانت الریح تعصف واالمطار تھطل بغزارة على جدران كوخھ الصغیر ، یا لھا من عاصفة ! ما

حارة على ارض منزلھ الوضیع ، شاب راھب ناسك یدعى مرتینیانوس حتى انذھل من قوة العاصفة التي كانت تحیط 
بھ ، اال انھ كان یرضى كانسان شاب كرس نفسھ لشظف العیش ونكران الذات حبا باالنجیل الشریف ! احب 

  رتینیانوس حیاتھ في بریة فلسطین .م

الساحلیة في النصف الثاني من القرن الرابع للمیالد بعد ان سطینیة في قیصریة العظیمة المدینة الفل وكبر رویدا رویدا
اھتدى قلبھ الى االیمان بالمسیح یسوع ، ولما اصبح في الثامنة عشر من عمره ، ترك المدینة وبدأ حیاة النسك راھبا 

  یحتمل بفرح الجوع ، البرد ، وانعدام الكساء .

م كان غارقا في تأمل عمیق ، كان راكعا امام شمعة مضیئة وراح یطلب من هللا  380یلة العاصفة من سنة وفي تلك الل
  ان یباركھ في حیاتھ الجدیدة ھذه كي یعبده مثابرا على ضلك .

صوروا دھشتھ وضھولھ بعد منتصف اللیل عندما سمع بغتة صوتا مصدره باب كوخھ الوضیع ! فذھل ، وقام وفتح ت
فجزع عندما انتصبت امامة شابة جمیلة تقف تحت المطر ، اما مرتینیانوس العاقل واللطیف ، فدعاھا للتو الى الباب ، 
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الداخل كي تھرب من المطر ، فراحت تغوي الشاب ، للحال تأثر جدا بجمالھا وسحرھا ، فراح یصلي الى هللا طالبا 
م مفاجيء ، فبعد ان اشعل نار كبیرة ، وقف لحظة في العون فنجا من الكارثة في اللحظة االخیرة عندما فاز بالھا

الصالة ، ثم سار باتجاه اللھیب وھو ینشد الكلمات التالیة : " انت تودین احراقي بالتجربة ، ومن ثم تقودینني الى 
 نیران الجحیم ، لكني لن اسمح لك بذلك ، فأنا سوف احرق جسدي حبا ببتولیتي ، فانجوا !" 

قفھ ومن قدرة اللھیب في التأثیر على جسده ، وللحال تابت على سبلھا المعوجة وطلبت العون كي فھلعت الشابة من مو
مسیحیة ، وافق مرتینیانوس بسرور الى طلبھا واقترح علیھا ان تتوجھ الى بیت لحم لتكون في عھدة امرأة  تصبح

مت ومضت ، وفي النھایة ترھبت وامضت قدیسة ھي القدیسة باوال . فأضعنت " حیاة " ( اسم الشابة الزائرة ) ، فقا
  بقیة حیاتھا في تقوى وصالة في دیر القدیسة باوال في بیت لحم .

اما بالنسبة لمرتینیانوس فكان ھذا االمتحان برھة حاسمة في طریق خالص نفسھ . وبعد ان غادر الكوخ وراءه مضى 
تقول الروایة انھ انقذ سفینة محطمة لیعیش بضعة سنوات في جزیرة صخریة بعیدا عن شاطيء فلسطین ، حیث 

وھدى الى االیمان انسانة تدعى فوتین . والروایة نفسھا تخبرنا ان ھذا القدیس العظیم سبح ضات یوم بعیدا كي یخلص 
  احد الركاب ، وعاد من ثم الى الشاطيء برفقة دلفینین .

ا ھو وراءھا . وفي النھایة رقد بالرب في وفي السنوات المتعاقبة ، طاف القدیس مرتینیانوس االراضي المقدسة وم
م . واسقف المدینة قام بتكریم القدیس . اما قصة نجاتھ من التجربة ، وعودتھ الى الشاطيء على متن  422اثینا سنة 

  سمكتین من الدلفین ، فما تزال تلھم كثیرین من المسیحیین لما یربو على خمسة عشر قرنا .

لنا كیف ان االیمان باهلل یمكنھ ان یحمینا جمیعا من فخاخ ابلیس . وكیف ان الطاعة هلل حیاة القدیس مرتینیانوس تظھر 
  ومشیئتھ ھي اعظم ضمانة لحیاة مدیدة وسعیدة في الرب .

  طروباریة باللحن الثامن :

وحوش " بھطل الدموع المنسكبة ، اطفأت لھیب التجارب ایھا المغبوط ، ولما سّكنت امواج البحر ، والجمت جماح ال
  ھتفت صارخا : ممجد انت ایھا الكلي االقتدار ، یا من نجیتني من النار ومن العاصف ."

  قنداق باللحن الثاني :

" لنمدح بالتسابیح كما یلیق ، مرتنیانوس الدائم الوقار ، بما انھ ناسك لحسن العبادة مختبر ، ومجاھد بالنیة مكرم ، 
  توطأ الحیة دائسا "ومستوطن في البریة ثابت العزم ، ألنھ قد 
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  شباط 15
  تعید الكنیسة المقدسة للرسول اونیسیموس الذي من السبعین

   
كان عبدا وضیعا ، احتمل الحالة التي كان فیھا زمانا طویال ، وقدر ما 
استطاع ، ولكن عندما اصبحت حیاتھ في كولوسي الفیریجیة ، ال 

روما ، وھناك صادف تطاق ، ھرب من سیده قاصدا المدینة العظیمة 
معلما عظیم وكارزا ، ھو القدیس بولس .... فاھتدى علیھ الى انجیل 

  یسوع المسیح .

كان نادما جدا على ھربھ ، وقد باح ھذا العبد الخائف للرجل القدیس 
انھ كان ھاربا ، وان سیده ارستقراطي یدعى فیلمون یعیش في 

  نھ في كل مكان .كولوسي ، ولعلھ في تلك اللحظة جادّ في البحث ع

وضھل مما بدا لھ مصادفة الھیة من اعلى طراز ، فأدرك ھذا الكارز 
  الك اونیسیموس ھو المھتدي الى المسیحیة نفسھ فیلمون الذي ھداه بولس الى االنجیل الشریف قبل حین .مالعظیم ان 

ظم سنواتھ االولى عبدا لدى اونیسموس ھو من سكان كولوسي من اعمال فیریجیا ( جزء من تركیا الیوم ) امضى مع
العائالت النبیلة التي حكمت المدینة ، ھرب الى روما شابا وھو یحمل بعض اغراض ثمینة من مطبخ سیده بحسب 

  العدید من مؤرخي الحقبة . اال ان تمرده انفضح لدى السلطات الرومانیة ، فسارعوا الى زجھ في السجن .

وساعة .رك اونیسمس الى حدود البكاء حوقد استطاعت كلماتھ الناریة ان ت وھناك وجد سجینا قید الى الجدار بسالسل
بعد اخرى وبعد تحدث السجینین وصف لھ الرسول بولس حیاة وموت المخلص المسیا القدوس الذي جاء الى االرض 

لوسي من السماء لیفدي البشریة من الخطیئة والموت ، تأثر اونیسمس من جراء ضلك ، وراح ھذا الھارب من كو
یستمع لبولس فاغرا فاه بینما كان بولس یحدثھ عن االم الجثمانیة ، واالالم التي على الطریق الى الجلجلة ، والموت 

  على الصلیب ، واخیرا القیامة المجیدة .

... وعندما انھى الرسول العجیب روایتھ ، اطلعھ العبد الھارب انھ لم یسبق لھ ان سمع شیئا عن روایة الفادي القدوس .
  اما االن فھو یتوق الى المعمودیة كي یسیر على خطى یسوع المسیح ابن هللا .

تأثر بولس من ایمانھ الحار ، وقام وعمده ، ووعده بأن یكون في جیل من المسیحیین الرسل المعروفین ب" السبعین " 
ریف الى كل اقاصي االرض الذین اوفدھم الرسل االثنا عشر كارزین ومعمدین وسوف بعد حین یحملون االنجیل الش

استمع اونیسمس لكل ھذا بذھول عجیب ، بعد ضلك ، قام الرسول العظیم بولس باقتراح عجیب ، فقد رغب ان یعود 
  اونیسمس الى سیده ویطلب منھ السماح على ما فعل !

فأطلعھ فاحتج الشاب لكونھ یخشى العودة الى كولوسي حیث ھناك قصاص مروع في انتظاره من جراء مافعل ، 
بولس انھ یعرف سیده جیدا وانھ سوف یحملھ الیھ رسالة یطالب فیھا فیلمون ان یسامح عبده على خطایاه وان یرحب 

) وھي رسالة ملیئة بالمحبة والحنان : " اطلب الیك من  13 – 10:  1بھ كأخ لھ فضّمن ضلك في رسالتھ الى فیلمون ( 
كان قبال غیر نافع واالن فھو نافع لك ولي الذي رددتھ فاقبلھ الذي ھو  اجل ابني اونیسمس الذي ولدتھ في قیودي الذي

  احشائي الذي كنت اشاء ان امسكھ عندي لكي یخدمني عوضا عنك في قیود االنجیل ".

بولس في  تأثر فیلمون بالرسالة جدا ، واعاد للعبد حریتھ ، اال انھ اضھل الشاب اض اوصاه بالعودة توا الى روما لمساعدة
الھ ، اطاع اونیسمس وصار مبشرا للرب وانتھى بھ االمر اسقفا یخدم في افسس بعد تیموثاوس الذي كان یخدم اعم

باترا ) ، ثم القت السلطات  –كربیتانیا  –ھناك. وبعد استشھاد بولس في روما كرز اونیسمس في بلدان عدة ( اسبانیا 
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وجرى التحقیق معھ من قبل الوالي  117 – 89ان الرومانیة القبض علیھ في عھد االمبراطور الروماني تراج
  ترتولیوس ومن ثم نفي الى مدینة بوتیولي التي ھي جزء من ایطالیا الحدیثة .

م ، وكانت ھناك امرأة من  109واخیرا نكلوا بھ بسبب ایمانھ ، وضربوه بالعصي والھراوات ، ثم قطعوا رأسھ سنة 
فحركھا الروح القدس ، فقامت بترتیبات واخذت الجثمان سرا ولفتھ بتابوت النبالء تشھد على كل ما احتملھ من االم ، 

  من الفضة ودفنتھ بوقار .

ان واحدة من اعظم لحظات ھذا الشھید كانت بكل تأكید اللحظة التي فیھا اجاب على التھم الموجھة الیھ في انھ مسیحي 
د اونیسمس انھ مسیحي ، قلب اونیسمس المسیحي وھذا كان من قبل ترتولیوس نفسھ قبل موتھ بقلیل .. وبعد ان اك

الموائد في وجھ الطاغیة الروماني واتھمھ بعبادة االصنام ، كان صوتھ یضج بقناعة االیمان فقال مما اورده لنا بعض 
  مؤرخي الحقبة :

، لیس فیھا من  "وعبادة االصنام ھي اساس الزنى ، ومعلم الجھل باهلل ، وعمى العقل ، وااللھام الى الشھوة االثیمة
كرامة وھي تحارب ضد الرب في كل شيء ، وتناضل كي تدك عبادة االلھ الحقیقي الواحد ، العبودیة لآللھة الوثنیة 
من شأنھا ان تقود الى الموت ، وسیدھا ابلیس . انھ طعام الشر ، والمعارض لكل الفضائل ومن شأنھا ان تقود الى 

  ھا على انھا الكارز بقوانینكم التي تقود الى الھالك ".الفساد فقط ، عبادة االصنام تظھر نفس

بھذه العبارات البلیغة التي ماتزال تضج في الھواء ، دعا ترتولیوس الحراس ، الذین قاموا بتھشیم عظام الشھید 
ان اونیسمس بھراوات ضخمة ، وفي النھایة قطعوا رأسھ ، اال ان الكنیسة المقدسة لم تنسھ عبدا وضیعا مضى باالیم

تجسدت بجمال  عظیما ، ان حیاة ھذا الشھید القدیس تعلمنا الكثیر عن المحبة بین االخوة المحبة التي لیصبح امیرا
وبھاء في محبة العظیم بولس التي ابداھا للشاب الذي اعانھ لھدایة العالم كلھ الى االنجیل الشریف ، ان ھذه المحبة 

من هللا القدیر ، والتي لھا القوة ان تغلب العالم كلھ ... لیس باالسلحة ، العظیمة تفیض من النعمة التي بدورھا تفیض 
  بل بالروح القدس .

  طروباریة باللحن الثالث :

  " ایھا الرسول القدیس اونیسمس تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا "

  قنداق باللحن الرابع :

نیرا بأشعة الشمس الكلیة الضیاء ، اعني بھ بولس المنیر العالم ، فلذلك " لقد اشرقت للمسكونة مثل شعاع ، مست
  مس المغبوط ".سنكرمك جمیعنا یا انی
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  شباط 16
   تعید الكنیسة للقدیس الشھید بمفیلیوس كاھن قیصریة في فلسطین والذین معھ

  
بسبب مھارتھ وبراعتھ في تحریر المخطوطات ، اسندت الى بمفیلیوس 

یمة لتصحیح االخطاء في نسخات العھد الجدید العدیدة ، ھذه مھمة عظ
الوثائق المقدسة كانت الوسائل الوحیدة التي فیھا حفظت كلمة هللا خطیا ، 

  فقدمت كنزا ال یثمن لكل الكنیسة االولى المقدسة .

اما التحدي الذي واجھھ بمفیلیوس فكان رھیبا ، وقد تضمن ساعات كثیرة 
المتأنیة دقق في كل كلمة ، وفي كل وثیقة ، وكان من الدراسة العمیقة 

المطیع في ھذا التحدي ، ولم یتھرب منھ البتة ، ولسنوات  خادم المسیح
عدیدة عمل لیال ونھارا على المخطوطات ، واسھامھ في مستقبل المسیحیة 
كان ھائال ، فھذه المخطوطات الثمینة سوف تساعده في ھدایة االف 

  المقدسة في القرون الالحقة . الداخلین الى الكنیسة

اما المواھب التي قدمھا ھذا الباحث والمحرر الغیور ، فكانت التحد ، ومع 
ضلك فان جزاءه على االرض سیكون االستشھاد ، القي القبض علیھ ، 
وجرى التحقیق معھ ، ونالھ من التعذیب والتنكیل الكثیر ، وفي النھایة 

م  300وس حاكم فلسطین ، حوالي سنة قطع رأسھ على ید الطاغیة فرمیلیان
، ولد لعائلة ارستقراطیة في مدینة بیروت  بمفیلیوس انسان تقي ومتعلم

المدینة الفینیقیة القدیمة ( الیوم ھي عاصمة لبنان ) . في مطلع حیاتھ تلقى 
افضل العلوم التي یمكن اقتناؤھا بالمال ، ثم اوفده والداه الى االسكندریة 

لحضارة في العالم ، انذاك حیث بعض اعظم اساتذة في مصر ، مركز ا
التاریخ كانوا یعملون بجد مع طالبھم ، في االسكندریة مكتبة عظیمة فیھا 

الف ) من نصوص یونانیة ،  300اعظم المخطوطات القدیمة ( أكثر من 
بحسب رأي علماء الحقبة ، وكطالب المع في االسكندریة درس بمفیلیوس 

  ، والالھوتي الالمع والفیلسوف اوریجنس . على ید الشھیر بیروس

بعد ان انھى دروسھ ، قرر االنخراط في سلك الكھنوت ، وكانت سیامتھ 
في قیصریة المدینة الساحلیة العظیمة في فلسطین على ید المطران اغابیوس مطران المدینة الذائع الصیت . وفي 

نس وكتّاب كنسیین اخرین ، الى جانب االسفار غضون سنوات اسس بمفیلیوس مكتبة عظیمة جمعت اعمال اوریج
المقدسة ، كان بمفیلیوس بتوق الى االسھام قدر المستطاع في المكتبة ، فبدأ ینسخ بعض الوثائق القدیمة التي ال تقدر 
بثمن في فلسطین . وقام بمساعدتھ تلمیذ موھوب ھو المؤرخ الشھیر افسابیوس الذي سوف یدون في یوم من االیام 

  ھذا القدیس المتواضع والموھوب .سیرة 

ولكن لسوء حظ ھذا الباحث العظیم ، فتلك السنوات كانت حبلى باالضطھادات المروعة على ایدي االمبراطورین 
م زج الحكام بمفیلیوس في السجن ، وراح الجند یعذبونھ بین الحین  307دیوكلتیانوس ومكسیمیانوس ، في سنة 

  امتھ بتوجیھ من الحاكم العدیم الشفقة فرمیلیانوس .واالخر ، ثم في النھایة قطعت ھ

 لیس اقل من اثني عشر شھیدا  ھاال ان بمفیلیوس لم یمت معزوال ، وبحسب العدید من المؤرخین الكنسیین ، انضم الی
( خمسة منھم مصریون ، وستة اخرون من بلدان اخرى من انحاء الشرق االوسط ) ماتوا على ید فرمیلیانوس وجنده 

م بینما كان یخدم كاھنا في الكنیسة المقدسة في قیصریة .  309شباط سنة  16ضلك الیوم ، قضى القدیس الشھید في  في
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الرھیب . اما معاوناه في الخدمة : القدیس فاالنس ، والقدیس بولس ، فقد فازا باكلیل الشھادة في ضلك االضطھاد 
یم الخادم الشاب بورفیریوس ، في الثامنة عشر من عمره ، وكسیدھما ، قطعت ھامتھما ، الى ضلك ، فالمحرر العظ

احرق حیا لمجرد انھ طلب ان یدفن جثامین الشھداء الثالثة ، وشاھد اخر على ھذه االعدامات ھو جندي سابق یدعى 
سلوقوس ، ھو بدوره اعدم عندما حاول ان یریح المحكومین بالموت ، الى ضلك ایضا فان ثیوضولس ، شیخا جلیال ، 
نادى باالنجیل سرا ، تأثر جدا من جراء ھذا المصیر الرھیب الذي لحق بالشھداء ، فقام وانكب علیھم وقبّلھم ، فنال 

  جزاءه الصلب على مافعل .

كان المذبحة رھیبة في فلسطین في ضلك الیوم ، ولكن االمر لم ینتھ بعد ، عندما ركع شاب من كبادوكیا ( تركیا حالیا ) 
امین الشھداء الراقدین ، القي القبض علیھ واحرق على التو حیا ، الى ضلك فان خمسة اخوة مصریین كي یسجد امام جث

الى قیصریة حیث اعدموا  جرى القاء القبض علیھم ایضا وھم في منزلھم لكونھم كانوا یبشرون بالمسیحیة ، ونقلوا
  على الفور مع الشھید بمفیلیوس والمستشھدین معھ من رفاقھ .

لم یدفن احد من الشھداء االثني عشر ، بل طرحوا عراة على االرض طیلة اربعة ایام ، ولكن على نحو بعد ضلك 
عجائبي ، فالحیوانات التي تلتھم في العادة االجساد المیتة ، لم تلمس بقایاھم ، والذین قضوا حبا باالنجیل المقدس ، 

  یسوع المسیح ، ظلوا في ھیئة كاملة دون ان یمسوا .بو

الوثنیون من ھذه االعجوبة ، وفي النھایة سمحوا بدفن جثامین الشھداء . ان حیاة القدیسي الشھید بمفیلیوس  انذھل
تعلمنا الكثیر عن عطیة التواضع ، انھ عالم عظیم ومحرر كبیر ، لقد فھم بمفیلیوس انھ مطالب بدفع اعظم االثمان حبا 

  بسبب علمھ العظیم وسمعتھ الواسعة كمفكر .بایمانھ ، وانھ سوف لن یعرف رحمة وشفقة من جالدیھ 

توجھ الى حتفھ بصالة راح یتمتمھا على شفتیھ رافعا ایاھا الى هللا القدیر فقد اعتبر نفسھ محظوظا بأن یذبح كالغنم فقط 
  ألن موتھ سیزید من ضیاء مجد هللا .

  طروباریة باللحن الرابع :

یر البالیة یا الھنا ، ألنھم احرزوا قوتك فحطموا المغتصبین ، " شھداؤك یا رب بجھادھم ، نالوا منك االكالیل غ
  وسحقوا بأس الشیاطین التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھم ایھا المسیح االلھ خلص نفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع :

ون " ان مجاھدي الرب الشجعان كابدوا العقوبات الرھیبة المعدة لھم ، بعزم غیر جبان ، وھم فرحون متھاون
  بأجسادھم ، ألجل ضلك ورثوا المجد السرمدي متشفعین على الدوام من اجلنا نحن المادحین جھاداتھم ".
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  شباط 16
  نعید للقدیسین فاالنس الشماس وبولس ، ایلیا ، ارمیا ، اشعیا ، صموئیل، 

  دانیال ، بورفیریوس ، سلوقوس ، ثیوذولس ، ویولیانوس .
  

الشعر بطيء الحركة ، وقد اقتاده الى غرفة التحقیق كان الشیخ العجوز ابیض 
مجموعة من الجند وھم یحملون الھراوات الضخمة ، قیدوه باالغالل من كاحلیھ 
فكان یتألم في مكان احتجازه المعد لالستجواب من قبل الحاكم الروماني في 

  فلسطین ، فرمیلیانوس الحقود والعدیم الشفقة .

  اكم .ھل اسمك فاالنس ؟ سألھ الح

  نعم ، انا فاالنس ، انا الشماس فاالنس الكاتب لدى الباحث بمفیلیوس .

غیّر الحاكم في نبرتھ ، وقال : وھل تعني بمفیلیوس المسیحي الذي ھو نفسھ قد 
  حكم بالموت لنشره وثائق ممنوعة عن المدعو یسوع ، المعروف بالمسیح ؟

سوع المسیح ، ھذا كان كل ماكان الحاكم یحتاجھ من كالم ، حیح یا سیدي : مبارك ھو بمفیلیوس ، ومبارك یھذا ص
در المستبد الحكم على الشیخ بالموت ، بقطع صوما ان انھى الشیخ كالمھ ، حتى ربت القاضي على كرسي خشبي ، فأ

  كان معدا كي ینفذ على الفور . صاصالھامة ، وھذا الق

ابیتولینا الفلسطینیة ( سابقا اورشلیم ) ، كان قد عمل لسنوات الشماس المتواضع الكاتب والناسخ ھو من مدینة ایلینا ك
م حیث عرى رقبتھ تحت سیف  309شباط من عام  16عدیدة مع الترجمان العظیم بمفیلیوس . ونھایتھ ستأتي في 

  الروماني.الجالد 

س الشجاع وكاتبھ الوفي في ضلك التاریخ المشؤوم ، احد اكثر االیام دمویة في تاریخ الكنیسة االولى ، ضبح بمفیلیو
فاالنس في عھد االمبراطور الروماني السيء الذكر دیوكلیتیانوس الذي كان یتطلع الى سحق االیمان المسیحي 

  المتنامي ، االمر الذي القى على الشرق االوسط برمتھ سحابة داكنة سوداء .

ا طرح بمفیلیوس ، فاالنس ومساعدھما مة الفلسطینیة ، عندمصریة العاصكانت المذبحة قد بدأت قبل عامین في قی
في عھد الحاكم السابق اربان ، ولما بدأ التنكیل بھم ، واستمر عبر بولس في السجن لمناداتھم جمیعا بالمسیحیة 

دقائھم ومعاونیھم ، جرى ایقافھم ألنھم صالمحاكمة الساخرة التي وضعت في النھایة حدا لحیاتھم ، فان تسعة من ا
عن عاطفتھم واعجابھم باالنجیل الشریف الذي لیسوع المسیحي ، وفي النھایة اعدموا جمیعا ،  تجرأوا ان یعربوا

  لبوا ، واخرون قطعت ھاماتھم .صالبعض احرقوا احیاء ، واخرون 

فیلیوس ، وكاتبھ فاالنس ، والقدیس الشھید بولس معاونھما خسر ھامتھ بضربة سیف ، اال موالكاتب العظیم والمحرر ب
لمیتات المأساویة لم تكن اال بدایة سفك الدم الذي اطلقھ العدیم الشفقة فرمیلیانوس الذي اراد ان یرضي سیده ان ھذه ا

  المستبد دیوكلیتیانوس في روما .

وانكشفت االحداث الدمویة على النحو التالي : قبل ان قطعت ھامات اول ثالثة من الشھداء ، فان خادمھم الغبي جدا 
لسلطات للسماح لھ بجمع جثامینھم من اجل اعداد تجنیز الئق ، بعد االعدام ، كان برفیریوس ھذا برفیریوس تقدم من ا

في الثامنة عشر من عمره ، بریئا ، فلم یدرك كیف سیكون وقع طلبھ على الوثنیین المتزمتین الذین بادروا على الفور 
  الى الحكم علیھ ، فجروه ، واحرقوه حیا حتى الموت .
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برفیریوس الشاھد الوحید المتأثر من االعدامات التي جرت بحق بمفیلیوس ورفقتھ ، اض بینما كان ینظر  لم یكن الشاب
الى الحدث الرھیب في ضلك الیوم ، بدا التأثر واضحا على احد الجنود الرومانیین ویدعى سلوقوس ، فتقدم محاوال ان 

ت اللطیفة ، للحال القي القبض علیھ ، ولم تمض یریح الشھاء المحتضرین بكلمات تشجیع وتعزیة مع بعض التمنیا
  ساعة من الزمن حتى كان الحكم علیھ باالعدام قد نفّذ .

كان القتل الجماعي ھذا مرعبا ورھیبا ، ومع ضلك فالشھود الذین عاینوا ماحدث راحوا یتشددون ، وبعضھم اھتدى الى 
وبینما كان احد الشھداء یحني رأسھ تحت سیف الجالد ، االنجیل الشریف في الموقع الذي كان یقف فیھ ، وفي لحظة ، 

اندفع احد المسنین ویدعى ثیوضولس ( عبدهلل ) من وسط الحاضرین ، وانكب على المحكوم وراح یعانقھ ، وفي الوقت 
  نفسھ . صلیا من اجل خالصعینھ راح یتمتم م

في ضلك الیوم ، فقبل مغیب الشمس ، وجد نفسھ  كان ثیوضولس خادما في بیت فرملیانوس ، اال انھ دفع ثمنا باھظا جدا
  لیب خشبي خارج السجن لیموت بطیئا.صمسمرا على 

ریة بالدم المسیحي ، ومع ضلك فالقتل لم ینتھ بعد ، فان احد الحاضرین الذي سبق ان اھتدى الى صلقد فاضت شوارع قی
لي فوق صتي كان الشھداء یحتملونھا ، وركع وراح یاالیمان بالمسیح ، شاھد ھذه المذبحة ، فتأثر من االالم الرھیبة ال

  اجسادھم ، وكان اسمھ یولیانوس ، للحال جّره الجند بعیدا ، وقاموا باحراقھ حیا .

ریین ، الذین سبق القاء القبض علیھم في تلك البالد العتناقھم المسیحیة ، اودعوا سجن صالى ضلك فان خمسة اخوة م
النس قابعین فیھ ، للحال جّرھم الجند من زنزانتھم ، واعدموھم مع المحرر بمفیلیوس ریة الذي كان بمفیلیوس وفاصقی

وضلك لكونھم تجرأوا ان یمتدحوا االیمان المسیحي عند بوابات المدینة ، كان ھؤالء االشقاء الخمسة على درجة كبیرة 
اخذناھا من امھاتنا ، اھملناھا اما االن من الشجاعة ، وعندما سئلوا عن اسمائھم ، اجابوا : " االسماء الوثنیة التي 

موئیل ، ودانیال !" ولما الّح علیھم المحقق قائال : ومن این انتم ؟ اربكوه صفنحن ندعى : ایلیا ، اشعیا ، ارمیا ، 
  .بجوابھم ، اض قالوا لھ : نحن من اورشلیم العلویة " . أي انھم مواطنو المدینة السماویة التي یسوع المسیح ملكھا 

در امرا یقضي بانزال اشد العذابات بھؤالء صفارتبك المحقق واحتدم غیظا لدى سماعھ ھذا الجواب الغامض ، ثم ا
كي یستدل منھم على مكان ھذه المدینة التي ھم من ساكنیھا اورشلیم العلویة ، اال انھ لم یعلم عنھا شیئا ، فقد سبق ان 

) وفي  138 – 117اعید بناؤھا في عھد االمبراطور ادریانوس ( م ، ثم  70احرقت في عھد االمبراطور تیتوس سنة 
  ار لھا اسم اخر ھو : ایلیا كابیتولینا .صنفس الموقع 

ى ان یضربوا ضربا مبرحا ، صرا ان یقنع االخوة الخمسة المسیحیین بالتخلي عن االیمان ، فأوصكان فرملیانوس م
لك ، باءت كل محاوالتھ بالفشل الذریع ، فغضب جدا ، واكتفى وان تحرق اجسادھم بالرماح المحماة بالنار ، ومع ض
  ریة في ضلك الیوم .صبقطع ھاماتھم مع الشھداء االخرین الذین قضوا في قی

ھؤالء الشھداء االثني عشر ، اعلن ھذا الحاكم العدیم الشفقة ان جثامین الموتى لن تدفن ، بل ستبقى مرمیة  تبعد مو
والحیوانات ، اال أن الطیور والحیوانات ابت ان تلمس ھاماتھم وجثامینھم الطاھرة ، االمر  في العراء لتلتھمھا الطیور

فوف الحاضرین الذین كانوا یتابعون كل شيء حتى الحكم باالعدام ، فلما صالذي اثار موجة من الدھشة والعجب في 
  انذھلت السلطات الرومانیة من ضلك ، سمحت بدفن الجثامین باكرام.

یة لكل االجیال ، وقد قام الحقا المؤرخ الكنسي الشھیر افسافیوس بتدوین استشھاد القدیسین االثني عشر في كانت روا
  ل الثاني من كتابھ الشھیر " تاریخ الكنیسة ".صالقسم الثالث ، الف

وس حوالي معروفون ب " شھداء فلسطین " ھؤالء االثنا عشر القدیسون قضوا على ید الحاكم العدیم الشفقة فرمیلیان
، اال انھم ما یزالون الى الیوم یلھمون المسیحیین في كل مكان من العالم رغم مرور ثمانیة عشر قرنا  م 309سنة 

على استشھادھم المجید ، وماتزال سیرتھم تحدثنا عن الفرح الروحي العظیم الذي یمكن ان نجده بالخضوع لمشیئة هللا 
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تنا حقا ان فاالنس ورفاقھ الشھداء قضوا وشكر هللا مضطرم في قلوبھم ، القدیر ، حتى في احلك الظروف ، وما یلف
  لماضا؟ ألنھ سمح لھم ان یقدموا هلل القدیر العطیة العظیمة التي في حیاتھم الفانیة .

  

  شباط 19
  نعید للقدیسین أرخیبوس فیلمون وابیا من التالمیذ السبعین

  وكونون الذین من نبثوسیا
  

الة والتامل في صیون الثالثة الورعون من اجل العندما اجتمع المسیح
  تلك اللیلة ، كانوا یكسرون القانون ، وكانوا یعلمون بذلك .

بینما كانوا یطالعون االسفار المقدسة ، ناقشوا حدث رسالة تسلموھا 
وات المشؤومة صمن العظیم بولس في روما ، وكانوا یسمعون اال

ت تقام على الجھة االخرى من ادرة عن احتفاالت قاتمة مظلمة كانصال
  نوافذھم .

وات الطبول واالبواق ، وبموجات من صكانت شوارع المدینة تضج بأ
ابیح في كولوسي ، صالضحك االجش ، وفي تلك اللیلة المضاءة بالم

المدینة العظیمة في قلب مقاطعة فریجیا الرومانیة ( االن ھي جزء من 
الناس منشغلین في احتفال  تركیا الحدیثة ) ، كان معظم –االناضول 

وثني وھم یكرمون االلھة الیونانیة ارتمیس ، الھة القمر ، التي كانوا 
 یعبدونھا من كل قلوبھم.

اما المسیحیون فقد اجتمعوا في منزل فیلمون االنسان النبیل من المدینة 
الفریجیة ، وقد سبق ان اھتدى الى المسیحیة ، واعتمد ، على ید 

ن االجتماع غیر شرعي ، وكان اللقاء خطیرا القدیس بولس . كا
بامتیاز في تلك االمسیة ، فاالمر ببساطة یتعلق بخدمة دیانة محظورة . اال انھم لم یكونوا خائفین ، ال بل ان كل الذین 

  ، كانوا یدركون ان االستشھاد حبا بیسوع المسیح وانجیلھ ، ھو امر ممكن جدا . اجتمعوا في بیت فیلمون

یحیین الذین تجاسروا ان یجتمعوا في تلك االمسیة المھرجانیة ، كان فیلمون وزوجتھ ابیا وابنھما ارخیبوس وبین المس
  الذي كان قد عیّن قبل حین اسقفا على كولوسي من قبل الرسول بولس .

االنجیل الى عشر كي یحملوا  اكان المسیحیون الثالثة مسرورین لكونھم مع الرسل السبعین الذین اختارھم الرسل االثن
كل امة في االرض . وكثیرون من ھؤالء السبعین كانوا اساقفة ، وكان ایمانھم ینتشر سریعا من مدینة الى اخرى 
واخرون منھم قضوا شھداء بعد ان القت السلطات القبض علیھم ، ونكلّت بھم ، وقتلتھم في روما ، او انھا فعلت ضلك 

یزالون یحكمون مناطق عدة من فلسطین القدیمة ، وكانوا یغارون جدا من على ایدي الكھنة الیھود الذین كانوا ما 
  بروز ھذه الحركة الجدیدة التي كانت تتنامى على مرأى من عیون الجمیع .

بالنسبة للرسل السبعین ، لم یكن ھناك اعظم من الدعوة الى االستشھاد ، فالموت حبا بیسوع المسیح ھو لھم امتیاز ، 
  دا عنھم .ولم یكن االمر بعی
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لواتھم الجمیلة التي تعلموھا من الرب عبر صوكان المسیحیون الورعون المجتمعون في منزل فیلمون ، قد اتموا 
وتك ، لتكن مشیئتك ، كما في السماء ، كذلك كار : " ابانا الذي في السموات ، لیتقدس اسمك ، لیأت ملالرسل االطھ

اترك لنا ماعلینا ، كما نترك نحن لمن لنا علیھ ، وال تدخلنا في تجربة  على االرض ، خبزنا الجوھري اعطنا الیوم ، و
  لكن نجنا من الشریر ".

الة ، حتى قرع الباب بغتة ، وانتشر في المكان ضجیج مروع مرعب ، فقد تحولت نافذتان من صما ان انتھت ال
وات متوعدة ، راحت تعلو صالمنزل ، واالمنزل الى االف من الشظایا ، وسمع الحاضرون وقد اقدام ثقیلة عبر حدیقة 

  خلف الباب ، وما ھي اال لحظات حتى اقتحم الجند المنزل ، ودخلوا ، وأطبقوا على الحاضرین .

  الة .صفریجیا ، بشأن االجتماع الذي عقده المسیحیون القامة ال كان قد رفع تقریر الى السلطات الرومانیة التي تحكم
  انھمكوا بالضجیج الوثني ، فقد خّولوا حق اقتحام المنزل ، ومھاجمة المسیحیین فیھ . اما المشاغبون السكارى الذین

وما اعقب ضلك ، كان بحق كابوسا رھیبا لن ینساه جمیع الذین شاھدوه ، في البدایة قام المعتدون بتھشیم محتویات 
شأنھا ان تدین المتعبدین للمسیح في الخفاء المنزل ، وحّولوا ما فیھ الى حطام ، ثم قاموا بعد ضلك بجمع االدلة التي من 

لبان ، وبعثروا صولم یكن ھؤالء المجانین المتعطشین للشھوة ، یكنّون أي احترام ألي من المسیحیین . فداسوا ال
رسائل بولس تحت اقداھم ، دون ان یتوقفوا ھنیھة لیقرؤا الكلمات التي سوف یجلھا المسیحیون في االجیال المتعاقبة: 

دیقنا المحبوب والعامل معنا ، والى ابیا المحبوبة ، صس سجین یسوع المسیح ، وتیموثاوس اخونا ، الى فیلمون " بول
  ) . 3-  1:  1وارخیبوس الجندي معنا ، والى الكنیسة التي في بیتكم " ( فیلمون 

تیار القادة الثالثة : فیلمون ، وبعد ان قطعوا سیر االجتماع ، والقوا القبض على الجمیع ، قامت السلطات الرومانیة باخ
. في البدایة جلدوھم حتى الموت . ثم قام المنكلون وحفروا حفرا عمیقة  صخا صاصابیا وارخبوس ، واعدّتھم لق

للنفایات ، ودفنوھم فیھا مقیدین عاجزین عن ایة حركة ومقاومة حتى اوشكوا ان یفقدوا وعیھم ، بینما راحت زمرة 
  معلنة امام الجمیع ان ارتمیس ھي ملكتھم الى االبد . رخ بابتھاجصالمھاجمین ت

قضى فیلمون وزوجتھ ابیا سریعا ، اما ولدھما ارخیبوس فكان یعاني سكرات الموت الى ان یئس الرومانیون منھ 
  فأرسلوا مجموعة من الجند العدیمي الشفقة الذین انھالوا علیھ بسكاكینھم حتى راح ینزف حتى الموت بینما بقي یتمتم

  غفران على شفتیھ المضرجین بالدماء .الة ص

قضى ھؤالء المسیحیون الشجعان ، وتحقق حلم االستشھاد الذي كان یراودھم ، ال بل باتوا االن قادرین ان یرتاحو 
  ھم وربھم یسوع المسیح . صبسالم بین یدي مخل

             ور الروماني المتوحش نیرون م في عھد الدكتات 64مات ھؤالء القدیسون الثالثة بسبب ایمانھم حوالي سنة 
قضوا ممجدین ، وغادروا بأعظم ھبة یمكن للبشر ان  ) ، لقد ضاقوا الوانا شتى من االالم ، ومع ضلك فقد 68 – 54( 

  یقدموھا ، انھا نشید تسبیح ال ینتھي لربنا یسوع المسیح .

  طروباریة باللحن الثالث :

  بیا ، وارخیبوس ، تشفعوا الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا "." ایھا الرسل القدیسون فیلمون ، ا

  قنداق باللحن الرابع :

ارخة : ص" ان الكنیسة قد احرزتك بمثابة كوكب عظیم یا ارخیبوس ، واض انھا تستنیر بأشعة عجائبك ، تھتف الیك 
  المكرمین تذكارك بایمان ". صخل
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  شباط 21
  ا بطریرك اورشلیمنعید للقدیس زخری

  
لیب صطیلة خمسة عشر عاما ، كان یحلم بھذه اللحظة ، وھا ھي تتحقق االن ! لقد ارتجفت یداه وھي تمتد لمعانقة 

  یسوع المسیح القدیر ، الذي كان یھم برفعھ عالیا فوق سماء اورشلیم العظمى .

لیم واحدا من اعظم االحتفاالت الدرامیة م عندما افتتح بطریرك اورش 629حدث ضلك في الرابع عشر من ایلول سنة 
لیب الكریم الذي استولى علیھ الجیش الفارس صوالبھجة في تاریخ الكنیسة المسیحیة . في ضلك الیوم التاریخي یرفع ال

  م ثم قام بنقلھ الى بالد فارس . 614الغازي سنة 

تي امضاھا یعلم ویدافع عن انجیل ابن هللا ، بالنسبة للبطریرك القدیس ، فالحدث المبارك ھو ضروة حیاتھ الطویلة ال
لیب المقدس ، متذكرا االالم الرھیبة التي صوھل مایدعو للعجب ان ترتجف یداه بدون ارادتھ عندما یھم بلمس خشبة ال

  تكبدھا الرب ، واالف المسیحیین االخرین على یدي االمبراطور الفارسي العدیم الشفقة خوزرویس ؟

م ، قرر سریعا ان یتخلى عن  614ي كلفة الغزو الفارسي ألورشلیم سنة صك العظیم ان یحوعندما حاول البطریر
قضت ، لكن من الواضح ان زھاء تسعین الفا منھم بیعوا عبیدا الفكرة ، بیأس ، فال احد یعرف االعداد الدقیقة التي 

لسنوات التي اعقبت الغزو الفارسي بعید سقوط المدینة ، وغالبیة سكانھا ضاقوا الموت ، او قضوا في االالم في ا
  لفلسطین .

وككثیرین من اخوتھ المسیحیین ، سیق البطریرك العظیم الى السبي في بالد فارس بعد ان سقطت اخر دفاعات المدینة 
واضرمت النیران في شوارعھا كلھا ، منذ ضلك الحین ، كانت حیاة ھذا الشیخ الجلیل سلسلة من الذل والمھانة ، فھو 

ترقب بین لحظة واخرى قرارا یقضي بقطع رأسھ ، او  قرارا یجیز لھ العیش ولكن في خزي ككل سجین حرب كان ی
  وعندما زف النبأ الذي یقضي ببقائھ حیا ، خاب ظنھ جدا ، اض كیف سیحتمل الحیاة في المھانة في ظل ھذا الملك ؟

لي على الدوام كي یعیده هللا الى الدیار صی درا آلالم ال تنتھي ، والبطریرك كانصبح بالنسبة الیھ مصكل یوم ا
المقدسة ، اال ان القدیر ابى ان یجیبھ الى سؤلھ ، ولسبب ما ، اراده ان یظل على قید الحیاة ، ترى من یمكنھ ان یفھم 

  احكام العنایة االلھیة ؟

مة صالوقت في العاھز البطریرك رأسھ وعیناه مغرورقتان بالدموع ، لقد احتمل اكثر مّما یستطیع ، في ضلك 
             الوقت ویعد العدة ، انھ ھرقل القوي البیزنطیة المزدحمة ( القسطنطینیة ) ، كان ھناك امبراطور اخر یدّخر

  لي .ص) كان ھرقل یعد جیشا جرارا سوف یطیح بجیش فارس ، ركع البطریرك في زنزانتھ وراح ی 641 – 610( 

لم یكن ھذا البطریرك یدري كیف سیستمر على قید الحیاة ، اال انھ تماسك ، وبعد ومرت السنین ، وكأنھا ال تنتھي ، و
عشر قضاھا في الزنزانة ، بدأت تباشیر االمل تلوح في االفق لھذا الشیخ القدیس . بدأ الھمس في كل مكان سنوات 

  انھ ھرقل .حولھ باالسم ، وراح یعلو ویعلو على افواه العبید الذین سبق ان اسروا في اورشلیم : 

حیحا ؟ اجل ، االمبراطور البیزنطي بدأ یعد جیشا جرارا ، وھا ھو یتقدم االن من صلكن ھل یعقل ان یكون االمر 
الغرب ، ارتال الفرسان ، المشاة ، والرماة مألت االرض حتى االفق ، لقد حشد ھرقل جیشا عظیما ، لم یكن الشیخ 

، فقد بلغ مسمع اخوتھ السجناء قول : استعدوا للمغادرة ، سوف یخلى  دق ما یسمعھ في ضلك الیوم البھیجصالقدیس ی
  سبیلكم بعد ایام لتبدأوا مسیرة العودة الى الدیار .

وبعد عقد ونیف من الزمن على احتمال االالم المبرحة ، انتھى كل شيء ، وھا القدیس الجلیل یعود ادراجھ الى 
) فالعودة الى المدینة المقدسة ھي الحدث االكثر بھجة  609 – 601(  اورشلیم ، اما خلیفتھ البطریرك القدیس اسحاق

وظفرا في حیاتھ ، والشكر لشجاعة وقوة الحاكم البیزنطي ، والحمد هلل ان البطریرك قد حرر من سطوة االمبراطور 



184 
 

اورشلیم في  الفارسي خوزرویس ، واعظم قسم ، بكل تأكید ھو ان االمبراطور الظافر سوف یسیر متباھیا في شوارع
  لیب الكریم من الفرس المھزومین .صمسیرة ظافرة بعد استرداد ال

ووقف البطریرك الجلیل عالیا بین جماھیر المؤمنین ورفع الشكر للرب على ھذه اللحظة ، لقد انھكھ النضال ، وسوف 
لیب عاد الى ص، والیعیش لبعض الوقت بعض ھذا الیوم المظفر ، ولكن ماكان ضروریا ومھما ، لقد نجت اورشلیم 

المدینة المقدسة ، ولما تذكر احد مؤرخي الكنیسة العظام االم ھذا البطریرك العظیم ، قام بتخلیده بالقول التالي : 
ل عن صالتاریخ سیذكر البطریرك االسیر البطل من االراضي المقدسة باالعجاب الكبیر والتقدیر الكثیر لرفضھ ان ینف

  لیب الكریم ".صال

بر وبدون تأفف من اجل المسیح ، صالبطریرك زخریا تعلمنا الكثیر عن القیمة العظیمة القائمة في االحتمال بان سیرة 
البطریرك القدیس لم ینس یوما وعد المسیح لكل الذین یتألمون ویضطھدون من اجل اسمھ : " ومن القدیس زخریا ، 

  ".صبر الى المنتھى ، فھذا یخلصی

  

  شباط 26
  س اسقف غزة والشھیدة العظیمة فوتین السامریة والذین معھا :القدیس بورفیریو

  
یل تبددت في كل مكان ، یوما بعد یوم ، واسبوعا بعد اسبوع ، انحبست االمطار في السماء صاالرض اجدبت ، والمحا

  ئلین :الالھبة ، وفي النھایة اوفد شعب غزة الى االسقف المحلي شیخا جلیال خط الشیب رأسھ ، ھو بورفیریوس قا

نام ، وقمنا بكل شيء طالبنا بھ صایھا االب القدیس ، رجوه ھكذا : انت املنا الوحید ، لقد قدمنا تضحیات كثیرة لال
الجدید یبدو غریبا لنا ، ونعرف القلیل عن نبیكم المكرم ، المسیح  كھنتھم ، ومع ضلك ، لم یھطل المطر ، ان دینك

  ن االن وبدون مساعدتك لنا سوف نھلك المحالة .العظیم المدعو المسیح ، اال اننا یائسو

استمع االسقف المكرم ، الراعي الذي احتضن رعیتھ من المسیحیین في كل انحاء غزة الفلسطینیة وقام یلبي شكواھم 
  لي لبضعة دقائق ، وعندما عاد وفتح عینیھ ، كانتا تلتمعان حزما وعزیمة .صبھدوء ، ثم اغمض عینیھ وراح ی

الرجل القدیس لمزارعي غزة المجاھدین انھ قد یترتب علیھم القیام بأمور ثالثة كي یستدروا المطر  وبسرعة فّسر
  علیھم ، فینجوا .

  وموا لیال ونھارا ، دون أن یضعوا شیئا في افواھھم .صعلیھم ان ی

غفران خطایاھم ، لوات لیلیة طویلة ویطلبون فیھا من هللا صوم ، علیھم ان ینضموا الى االسقف في صوفي نھایة ال
  ویكرمون یسوع المسیح ابن هللا یسوع المسیح .

لوات اللیلیة ، علیھم ان یقوموا بمسیرة یطوفون فیھا كل المدینة ، وفي تلك االثناء ، علیھم ان یسبحوا هللا بال صوبعد ال
  انقطاع مستدرین المطر منھ باسم ربنا الحبیب ابن هللا یسوع المسیح .

ھذه النقاط ، تذّمر مواطنو غزة فیما بینھم ، كانوا وثنیین ، وكانوا یعبدون االوثان التي من ضھب  وبعد ان حدد االسقف
لقد خیّبتھم الھتھم ، ولم  كانوا یكرمون الھا غریبا بدا عظیما في نظرھم ، ولكن أي خیار ھو لھم ؟  وفضة وبرونز ،

  وف نفعل كل ما تقولھ لنا .یترك لھم من بدیل ، وھكذا قالوا لالسقف المقّطب الجبین : س

  ماتلى ضلك ھو فیض عجیب لالیمان ، ومن ثم اعجوبة .
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بحسب اغلب مؤرخي الحقبة ، وكان سكان منطقة غزة في فلسطین بضعة مئات من المسیحیین   م 398كانت سنة 
وحنا بح اسقفا على غزة من قبل المطران یصوفعال وقبل سنوات عندما كان بورفیریوس متواضعا وجدیا ، ا

ریة ، وقد وجد االسقف الجدید ثالث كنائس فقط تفتح ابوابھا في المنطقة كلھا ، بینما البالد كلھا تعج صمتروبولیت قی
  لون یومیا لاللھة الوثنیة .صبالوثنیین الذین كانوا ی

ن مجتمعون ورغم قلة اعدادھم ، فالمسیحیون في غزة عرفوا بعزیمتھم وتشددھم وتمسكھم بایمانھم ، اال انھم اال
  لوات ، وطافوا سیرا حول المدینة .صاموا وامضوا اللیل في الصباح الحار بعد ان صبمرارة في ضلك ال

  الة ھذه المكرسة لالنجیل الشریف ولیسوع المسیح ؟صدمة من مسیرة الصوھل یمكن ان یكون من امر اكثر 

لیب على جباھھم كل حین وكانوا صاشارة الون ملون ویرتلون ویرسصاما المبتھلون ، فقادھم االسقف ، وكانوا ی
  یجرون انفسھم في الشوارع تحت الشمس المحرقة .

وت خافتا ، ویكاد ان یكون غیر مسموع ، وشیئا فشیئا ، راح یعلو ویعلو صثم بعد ضلك سمعوا : في البدایة كان ال
ل ، صع برمیل نحاسي فارغ قد حطداما مصبح اكثر وضوحا ، وبغتة تحول الى قرقعة ، وراح یعلو كما لو ان اصلی

  وت ، فقفز الناس من ھولھم : انھ الرعد .صوعال ال

وما ان نظروا الى فوق ، والذھول یأخذھم ، حتى اربدّت السماء واكفھرت ، واطلت السحب الداكنة السوداء تنفخھا 
مطر بارد وعلیل ، لقد نجوا ، ریاح عاتیة ، وما ھي اال لحظات حتى تدفق السیل ، لقد غسلت المیاه الغزیرة االرض ب

یحون ویقولون : المسیح ھو حقا االلھ الحقیقي ، وفي النھایى ، وبحسب صوات الوثنیین عالیا وھم یصفارتفعت ا
امرأة وثنیة ایضا راغبین بنیل المعمودیة على اسم  35رجال وثنیا و 237سجالت الكنیسة ، في ضلك الزمان ، تقدم 

  یلھ .یسوع المسیح ابن هللا وانج

ول الغیث ، كان اعظم لحظات حیاتھ المكرسة للبشارة بابن هللا صاما بالنسبة ألسقف غزة القدیس بورفیریوس ، فان و
  وبانجیلھ الشریف .

ھو ابن لوالدین ارستقراطیین في مقاطعة رومانیة من سالونیك ( الیونان حالیا ) راعي االیمان العظیم ، ھذا غادر بیت 
بح بمقتضاه ناسكا في البریة ، ولئن صكان ابن اثنتي عشرة سنة ، وضلك سعیا الى حلم عزیز یضویھ في سن مبكر ، 

قطعھ  4000كان بمقدوره ان ینعم بالثراء مدى الحیاة ، اال انھ لم یكن لیتوق الى المال ، وفیما بعد ، عندما ورث 
  والمساكین .ضھبیة عن والدیھ الراقدین ، بادر على الفور الى توزیعھا على الفقراء 

ر راھبا یدرس مباديء النسك ، مسترشدا على اب قدیس وعزیز ھو مرقس  صوسرعان ما وجد نفسھ یطوف براري م
، مقرون بنكرات الذات والتقشف ، حط بھ الرحال في المدینة المقدسة  ةوبعد خمس سنوات من الطواف في البری

ومنقطعا بالكلیة عن  وامضى زھاء خمس سنوات منعزال اورشلیم حیث راح یختبر نفسھ من جدید ، فقام على الفور
حتھ ، فاعتل صوامھ ، سرعان ما انعكست على صى الحدود ، اال ان تشدده مع جسده ، وكثرة اصالعالم ، والى اق

  وراح یناضل ضد االمراض التي جعلت رجلیھ مشلولتین بالكلیة .

لوات في الكنیسة ، كان یضرع الى هللا كي صور الكان عاجزا عن السیر ، وكان یدب على ركبتیھ كي یمضي لحض
  یرفع عنھ اوجاعھ واالمھ ، شریطة ان یكون كل شيء بحسب مشیئتھ : لتكن مشیئتك ....

ویاللدھشة ، فقد رأى رؤیة بینما كان نائما ، لقد ظھر لھ الرب وشفا قدمیھ ، وعندما افاق ، كان المرض قد غادره 
  بالكلیة .

اسقفا على غزة في فلسطین ، فراح یناضل طیلة خمس  395والمجاھد الذي عیّن سنة  لبصھذا ھو الراھب ال
غیرة والمتنامیة ، انھ صوعشرین سنة ضد اضطھادات الوثنیین االعداء الذین كانت اعدادھم تتجاوز بكثیر الكنیسة ال
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ن الكنیسة وحمایتھ لھا محارب عظیم من اجل االنجیل ، لم یكن شيء یقف في وجھ بورفیریوس لیحول دون دفاعھ ع
حتى انھ قطع مسافة طویلة الى القسطنطینیة في احدى المناسبات كي یضمن مساعدة االمبراطور البیزنطي العظیم 

  وم .صاركادیوس في حربھ ضد الخ

بمعونة هللا  –وفي النھایة ، وبدعم من االمبراطور الغیور ، اغلقت المعابد الوثنیة وتمكن اسقف غزة من تشیید 
بعد ان  421عامودا من رخام ، رقد اخیرا في الرب سنة  30كنیسة جمیلة تقوم على  –المبراطورة السخیة افدوكیا وا

  عاش عمرا مدیدا لیرى غزة كلھا وقد اھتدت الى انجیل یسوع المسیح .

غم المعوقات ان سیرة القدیس بورفیریوس اسقف غزة تقدم لنا رؤیة قویة عن معنى ان یكون االنسان خادما هلل ، فر
عبة ، بدت حقا مستحیلة ، تمسك ھذا المجاھد الممتليء بالروح القدس  صدي ألوضاع صوالعراقیل الكثیرة ، ورغم الت

  باالیمان الحي ، ولم یكف البتة عن الھام االخرین كي یحذوا حذوه .

  طروباریة باللحن الرابع :

لالمساك ، ایھا االب ورئیس الكھنة  وداعة ومعلماورة للصلقد اظھرتك افعال الحق لرعیتك قانونا لالیمان و
  نفوسنا ". صالمسكنة الغنى ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلببرفیریوس ، ألجل ضلك احرزت بالتواضع الرفعة و

  قنداق :

لعزم " لقد تزینت بمناقبك الكلیة الطھر ، فاستنرت بحلة الكھنوت الشریفة یاضا الغبطة الكلیة برفیریوس المتألھ ا
  فتألألت بقوة االشفیة متشفعا بغیر فتور من اجلنا جمیعا ".

  

  القدیسة العظیمة الشھیدة فوتیني السامریة والذین معھا : اخواتھا 
  فوتیدا ، فوتا ، باراسكیفي ، اناطولیا ، كریاكي ، وابناھا : فكتور وجوسیا 

  
كي یعاقبھا  كان ایمانھا بالمسیح قویا جدا ، فھي لم تنتظر نیرون الظالم

  لكرازتھا باالنجیل الشریف .

وبدال من ضلك ، كانت ھي تسعى الیھ ، عندما نظر الیھا الطاغیة 
) وطلب ان یعرف لماضا ھي  68 – 54الروماني السيء الذكر ( 

دناك كي صوبعض رفیقاتھا رغبن بلقائھ ، اجابتھ بدون تردد : لقد ق
راطور المعروف نعلمك اننا نؤمن بیسوع المسیح . ارتعد االمب

غر تحریض ، لم یكن صبكراھیتھ للمسیحیین ، وبرغبتھ ان یقتلھم لدى ا
دق ما سمع ، انذھل وانحنى وھو على عرشھ ، وطلب صاالمبراطور لی

ان تحدد لھ ھویة النسوة الخمس ، والشابین اللذین رافقاھن الى ھذه 
  المقابلة .

           خواتھا وبدون اعتراض ، دفعت الیھ فوتیني اسماء خمس من ا
( اناطولیا ، فوطا ، فوطیدا ، باراسكیفي ، وكریاكي ) مع ولدیھا فكتور وجوسیا ، ھؤالء جمیعا مؤمنون متعدبون هلل 

ح ینتظر حتى تنھي فوتیني حدیثھا , بدا االن اكثر ال یخشون الموت او االستشھاد ، احتدم غیظ االمبراطور جدا ، ورا
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لمستدیر فضربھ االحمرار ، ثم اردف یقول : وھل وافقتم جمیعا على الموت من اجل ھذا تحدیقا فیھا . اما وجھھ ا
  ري ؟صالنا

دتھ الى روما عبر قرطاجة في شمال افریقیا حیث كانت مع رفیقاتھا وعائلتھا یكرزون صابتسمت فوتیني ، فقد ق
وا قدرتھا على اجتذاب السامعین عندما بانجیل یسوع المسیح ، وبالفعل فقد جّرھا جند نیرون الى روما بعد ان الحظ

بت على تلة في صلبان الثالثة ، التي نصكانت تحدثھم عن اعجوبة تكثیر الخبز والسمكتین ، والعشاء االخیر ، وال
  فلسطین تدعى الجلجلة .

روفة عند ري ؟ فأردفت القدیسة فوتیني المعصقال لھا االمبرطور : لقد سألتك : ھل انت مستعدة للموت من اجل النا
اجیال من المسیحیین بالسامریة ، والتي واجھت یسوع المسیح عند بئر یعقوب ، واھتدت الى االنجیل الشریف ھناك ، 

  ثم راحت تحدق في عیني اقوى رجل على االرض ، وقالت :

  اجل ، حبا بمن بھ نفرح ، ومن اجل اسمھ ، نموت .

ع بالجواھر ، ثم قام ونادى حراس البالط صتلفت على كرسیھ المرلم یعد نیرون راغبا بسماع المزید ، بل راح بغتة ی
وعلى عجل امرھم ان یضربوھم على ایدیھم بقضبان من حدید ، ففعلوا .... وبعد ساعة ضھل الحاضرون عندما 

طالب ابة بأیة خدوش او كدمات ، وبعد ان صالحظوا ان الموقوفین لم یكونوا لیتألموا البتة ، كما ان ایدیھم لم تكن م
فوتیني ان تفسر لھ كیف انھا لم تتألم تحت الضرب بالحدید ، تكلمت عالیا والفرح باد علیھا وقالت وھي تقتبس مقطعا 

  من المزامیر : " الربي عوني ماضا یفعل بي االنسان ..................." .

ن ، ثم امر ان تنقل ھي واخواتھا ھز نیرون رأسھ مذھوال ، ثم عمد الى طریقة اخرى ، أمر أن یطرح ولداھا في السج
نھن على عرش من ضھب تحیط بمائدة یعلوھا الذھب والجواھر الثمینة ، اضا مالى قاعة كبیرة حیث جلسن كل واحدة 

كانت العذابات لم تثنیھن ، فلماضا ال یحاول ان یغوي النسوة المسیحیات السخیفات بالجواھر واللباس الفاخر ؟ ثم قام 
وحاول ان یحض المسیحیات على ترك االیمان بیسوع ون ابنتھ دومنینا وخادماتھا الى الغرفة الذھبیة وارسل ھذا المجن

  المسیح .

اال ان محاوالتھ كلھا باءت بالفشل ، وجھوده ضھبت ادراج الریاح ، 
وبعد ان عانقت فوتیني االمیرة دومنینا بحرارة ، راحت تخبرھا عن 

وما ھي اال ساعات حتى اھتدت عجائب االنجیل وعجائب ابن هللا ، 
           ار اسم االمیرة صدومنینا وخادماتھا الى االیمان واعتمدن ، و

" انثوسا " ، ثم ان ابنة نیرون طلبت من خادماتھا ان یبعن جواھرھن 
  ویوزعن اثمانھا على الفقراء والمساكین ، ففعلن جمیعا .

یقاتھا في اتون واب نیرون ، فقام وامر ان ترمى فوتیني ورفصطار 
مضطرم جدا ، اال انھن خرجن منھ دون ان یمسھن اضى ، وعندما 

راغبة ان تكون اول امرھن ان یحتسین السم القاتل ، تقدمت فوتیني 
ضحیة ، وقالت : ایھا الملك ، سأشرب انا السم اوال كي ترى انت قدرة 
 الھي یسوع المسیح . وعندما بدا لھ بوضوح ان السم لم ینل منھا ،
استشاط غیظا ، فأمر بقطع رؤوسھم ، اما فوتیني فأبقى علیھا تاركا 

  ایاھا في زنزانة .

لیب ثالث مرات ، وفي النھایة اودعتھ روحھا صوفي رؤیة ، ظھر لھا الرب یسوع المسیح ، ورسم علیھا اشارة ال
  ومضت الى السماء .
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لقد تخلت عن حیاة الخطیئة واالثم في فلسطین حین  عرفت فوتیني لدى المسیحیین طیلة الفي سنة باسم امرأة البئر ،
فھا العھد الجدید بجمال وبالغة ، ویوحنا االنجیلي اورد لنا عنھا في صمواجھتھا یسوع المسیح عند بئر یعقوب ، و

انجیلھ یقول : " فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ، فقال لھا یسوع اعطیني ألشرب ألن تالمیذه كانوا قد مضوا الى 
فقالت لھ السامریة : كیف تطلب مني ان تشرب وانت یھودي وانا امرأة سامریة ، ألن الیھود  9المدینة لیبتاعوا طعاما 

السامریین ، اجاب یسوع وقال لھا : لو كنت تعلمین عطیة هللا ومن ھو الذي یقول لك اعطیني ألشرب ، ال یخالطون 
ال دلو لك والبئر عمیقة فمن این لك الماء الحي ؟ العلك  ،أة : یا سید لطلبت انت منھ ، فأعطاك ماء حیا ، قالت لھ المر

اعظم من ابینا یعقوب الذي اعطانا البئر وشرب منھا ھو وبنوه وماشیتھ ، اجاب یسوع وقال لھا : كل من یشرب من 
اء الذي اعطیھ ، الم ھذا الماء یعطش ایضا ، ولكن من یشرب من الماء الذي انا اعطیھ ، ال یعطش الى االبد ، بل

یر فیھ ینبوعا ینبع الى حیاة ابدیة ، قالت لھ المرأة : یا سید اعطني ھذا الماء لكي ال اعطش وال اتي الى ھنا صی
ألستقي ، قال لھا یسوع اضھبي وادعي زوجك وتعالي الى ھھنا ، اجابت المرأة وقالت : لیس لي زوج ، قال لھا یسوع 

دق ، قالت لھ صلك خمسة ازواج ، والذي لك االن لیس ھو زوجك ، ھذا قلتھ بال ھ كاننحسنا قلت لیس لي زوج ، أل
  ) . 19 – 7:  4المرأة : یا سید ارى انك نبي .... " ( یوحنا 

رة ، ثم سافرت صر ، نالت المعمودیة في العنصالمواجھة عند بئر یعقوب ، غیّرت رؤیة الشھیدة فوتیني في لمح الب
  مھتدین ، ولم تتردد ان تشمل اخواتھا وولدیھا في مھمتھا حبا باهلل وبكنیستھ . عبر الشرق االوسط بحثا عن

ان حیاة الشھیدة العظیمة القدیسة فوتیني تعلمنا درسا عظیما عن رحمة هللا غیر المحدودة ، ومع انھا كانت تجاھد ضد 
، فحولھا الى امرأة مؤمنة محبة ، وكم شرورھا عندما دنت من بئر یعقوب ، اال ان هللا منحھا النعمة في اھتداء سریع 

ھو یلھم ویعزي ! وعلیك ان تعلم ان عنده الحب الملتھب نفسھ لكل واحد 
  منا !

  

  شباط 27
  القدیس بروكوبیوس المعترف من المدن العشر

  
كل ما اراده ھو حریة العبادة بسالم كراھب اعدّ جسده للعیش بدون 

كراھب ورع ومتواضع ، من تعزیات حسیة یعرفھا الناس العادیون . و
المدن العشر ( منطقة من اعمال فلسطین ) ، تاق القدیس بروكوبیوس ان 

الة صیكون راھبا مغمورا في البریة ، حیث یمكنھ ان یكرس نفسھ لل
  الدائمة والتأمل في شركة مع هللا القدیر .

كان حلما عجیبا ، اال ان الواقع ھو اكثر قسوة ، ألن ھذا المحارب 
م وھذا یعني ان  680من اجل یسوع المسیح ، ولد حوالي سنة  الشجاع

راعات صالراھب المعروف ب " من المدن العشر " سوف یبرز في ال
الشرسة ضد ھرطقة مناھضي االیقونات التي برزت في القرن الثامن 

  المضطرب .

م صت الكنیسة المقدسة طیلة عقود ، كان خصفي تلك النضاالت التي قلّ 
لمتواضع ، ضلك المحب الثأر االمبراطور لیو االشوري       ھذا الراھب ا

وقائد القوات المناھضة لالیقونة ، الذي عرف في كل )  741 – 717(  
  مكان بفظاظتھ وخلوه من الرحمة .
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غیرة في العقیدة انما كانت صر ویلي حول امصالتخطيء ، فالمعركة الالھوتیة حول االیقونات لم تشتمل على نقاش تف
  ا دمویة ضد الكنیسة .حرب

في الجوھر كانت المواجھة من قبل مناھضي االیقونات على امر مفاده ان التعبد امام االیقونات یفضي الى عبادة 
راع حتى صنام ، ولما كانوا یدركون ان نفوسھم كانت على المحك في ھذه المسألة ، فقد قرر فریقا النقاش ، الصاال

  ھما .الموت دفاعا عن وجھة نظر كل من

بالنسبة للقدیس بروكوبیوس والمدافعین عن االیقونات االخرین ، ومنھم القدیس باسیلیوس العظیم الذي امضى سنوات 
الة امام صنقطة اساسیة : عند ال صعدة في السجن مع بروكوبیوس ، لقد حاول القدیس من المدن العشر ان یستخل

والخشب او الحجارة التي علیھا ترسم االیقونة ، بل الى القدیسین  االیقونات ، ال یتوجھ المؤمنون الى الطالء الجامد
  الذین تمثلھم االیقونة .

اال ان الرھبان العظام الذین كانوا یدافعون عن االیقونات بقیادة بروكوبیوس وباسیلیوس ، كانوا عاجزین عن اقناع 
لسجن ، وانزلت بھما اشد العذابات ومھم  حول ھذه المسألة ، وبدل ان یھیمنوا في الجدل ، زج بھم في اصخ

  لتجاسرھما على معارضة االباطرة مناوئي االیقونات .

بحوا وراء القضبان ، جلدوا وضربوا حتى باتوا عاجزین عن السیر ، وبینما سخر الحراس المنكلون من صوما ان ا
دید مزقت لحمانھما بعد ان شطمون جسدیھما بفرشاة من حمقدیس المدن العشر ورفیقھ الراھب باسیلیوس ، راحوا ی

لیان الى هللا كي صرخ ھذان راحا یصغرسوا فیھا المسامیر ، ثم قاموا بقلع اظافر ارجلھما وایدیھما ، وبدل ان ی
  بھ بالذئاب الضاریة منھ بالبشر .شیقویھما الحتمال ھذا المخاض االلیم ، وان یغفر ألعدائھما الذین كان سلوكھم ا

ان یمزق الكنیسة المقدسة ، ودام قرابة قرنین من الزمن ، وقد تقابل فیھ عدد من البطاركة  كان النضال مریرا واوشك
القدیسین مع االباطرة ، على ساحة الوغى حیث سرى االعتقاد ان المواجھة لم تنتھي ، لم یكن من طاغیة اكثر 

ل باستمرار ، ویأمر بقتل كل من للدماء ، في تلك السنوات ، من االمبراطور لیو الذي راح ینك استبدادا وتعطشا
  دى ألفكاره حول االیقونات .صتجاسر ان یت

باح على ارض باردة جدا ص ویوما بعد یوم ، وسنة بعد اخرى ، كان القدیسان بروكوبیوس وباسیلیوس یستیقظان كل 
انا یجلسان وھما ویحاوالن ان یجدا الشجاعة لالحتمال ، وبعد ان یقدم لھما كوب من الشوربة المليء بالدود ، ك

وت وقع اقدام تدنو مقتربة عبر الممر الطویل صیرتجفان داخل زنزانتھما القذرة والمتسخة ، الى ان سمعا في النھایة 
  قف على قدمیك ، یامن تأتي من المدن العشر ، وھل تظن اننا جئنا بك الى ھھنا كي تنام النھار كلھ ؟

مت ، وبینما كانت جراحھما ماتزال تنزف صلیان بصعینیھما وراحا یوبینما راحا یسیرا ، وراء الحراس ، اغمضا 
  من الیوم السابق ، وكانا یساقان الى غرفة نتنة ومظلمة ، كان الجالد یعد السوط الجلدي .....

ا ُسمح لھما بالخروج الى الحریة لیقف 741حاوال ان یحتمال قدر االمكان ، وفي النھایة عندما قتل االمبراطور لیو سنة 
مغمضي العینین في نور الشمس الساطعة في فلسطین ، كانت العذابات قد اضنتھما ، اما بروكبیوس فقد شاخ جسده 
في السجن ، لكن نفسھ بقیت على نضارتھا ، رافقھ القدیس باسیلیوس، فعاد الى دیره لیتابع سیرتھ الجھادیة السابقة من 

  النسك والمحبة حبا بانجیل ربنا یسوع المسیح .

بعد ان علّم المئات من المسیحیین الطامحین الى  755قد القدیس بروكبیوس في الرب عن شیخوخة طویلة سنة ر
امجاد ملكوت السموات ، وثبتھم في تكریم االیقونات المقدسة في الكنیسة االرثوضكسیة ، وبسبب تضحیاتھ العظیمة ، 

  . ةمشیئة هللا القدیر ، من تلویث الھراطقوتضحیات كثیرین اخرین ، حفظ االیمان المسیحي نقیا ، بحسب 
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ان سیرة القدیس بروكوبیوس الذي من المدن العشر تعلمنا الكثیر عن واجب ركوب االخطار للذود عن االیمان باهلل 
  االب وابنھ یسوع المسیح .

ف االیمان صب عواواسوة بالقدیس بروكوبیوس ، فان كثیرین منا یتوقون الى السالم والتعزیة التي تأتي من عدم تجن
یقود توا الى جوھر  –كما نتعلم من جھادات ھذا الراھب المتواضع  – صاال ان الطریق الحقیقي الى الخال

  االضطراب العنیف الذي یسود عالم البشر .

  طروباریة باللحن الثامن :

ك الى مئة ضعف ، " للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك أمرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق اثمرت باتعاب
  نفوسنا ". صرت كوكبا للمسكونة متأللئا بالعجائب یا ابانا البار بروكبیوس ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلصف

  قنداق باللحن الرابع :

" ان الكنیسة قد احرزتك الیوم كوكبا المعا ، فھي باكرامھا ایاك تشتت كل قتام الرأي الوخیم ، یا مسار االمور 
  روكوبیوس المجید ".السماویة ب

  

  شباط 28
القدیس باسیلیوس المعترف صدیق القدیس بروكوبیوس الذي من المدن العشر 

  والرسوالن : نمفاس وافبولس .
  

لقد احتدم االمبراطور البیزنطي غیظا من الراھب المتمرد من فلسطین ، اغتاظ جدا حتى انھ كان مستعدا ان ینزل بھ 
ریة ، صقی منغ االمر حد الموت . كان اسم الراھب باسیلیوس ، وكان من سكان فلسطین اشد الوان العذابات ، ولو بل

  المدینة الساحلیة الشھیرة ، واالن فان اقوى انسان في العالم ، في بیزنطیة القرن الثامن ، بات عدوه اللدود .

االھمیة امضى معظم وقتھ في سؤال : لماضا یمكن ألمبراطور مقتدر ، ان یھدر وقتھ الثمین في تنكیل راھب عدیم 
البراري المحیطة بغزة ، ویرضى ان یعیش على االعشاب البریة ، وینام في العراء مفترشا االرض المنبسطة على 

  ضفتي االردن ؟ 

الجواب على السؤال ھو مجلدات من تاریخ العنف واالضطرابات ضد الكنیسة المقدسة في القرنین الثامن والتاسع 
  ھرطقة االیقونات ، وكادت ان تمزق وحدة العالم المسیحي .حیث اندلعت حرب 

وحرب االیقونات اطلقھا عدد من االباطرة البیزنطیین الذین تأثروا بدھاء ومكر بكھنة ھراطقة في الكنیسة ، االمر 
  الذي ادى الى اندالع ثورات عدة في طول االمبراطوریة وعرضھا .

لمون في السجون ، او یقضون تحت ضربات الجالدین المكلفین من قبل لقد جعل ھذا العنف كثیرین من الكھنة یتأ
  االمبراطور للقیام بالمھمة .

                 وبین ھؤالء االباطرة المستبدین الشرسین ، لم یكن ھناك من ھو اكثر شراسة من لیو الثالث المعروف 
تكریم االیقونات في الكنیسة المقدسة ، لقد  ھذا االمبراطور على ضرب عمل) . فقد 714 – 717ب " االشوري " ( 

اغواه عدد من الكھنة الضالین واالساقفة المھرطقین ، فقام یعمل الزالة االیقونات من الكنائس ، سیما وقد بات مقتنعا 
  نام .صان االیقونات لون من الوثنیة وعبادة ا
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منھم ان یتكلم  وكان كثیرون من الكھنة واالساقفة یخشون بطشھ ، فلم یتجاسر احد 
لي صان یقف امام االمبراطور لیطلعھ على اعوجاج فكره ، وانھ عندما ی وا

ورة الماثلة امامھم ، او الى صالمؤمنون امام االیقونة ، فھم ال یتوجھون الى ال
المادة التي تجسد الرسم من خشب وطالء ، بل انما تتوجھ الى القدیسین الذي 

  تمثلھم االیقونة .

كھنة واالساقفة یفتقرون الى القدرة على التمییز للرد على مناھضي ولما كان ال
االیقونات ، فقد انبرى االمبراطور بال ھوادة یكیل بالعذابات ضد الذین تجاسروا 

  ان یدافعوا عن االیقونات .

  ریة فلسطین ، لم یكن مثل اغلب زمالئھ .صبید ان الراھب من قی

معظم وقتھ یستعد للرھبنة تحت  م وامضى 685ولد في فلسطین حوالي سنة 
دیقھ الحمیم الفلسطیني ، القدیس بروكوبیوس ، امضى االثنان معا صاشراف 

سنوات عدیدة یطوفان البراري كلھا ، جاھدا بضراوة ، ولم یكونا لیبالیا 
  بحرمانات الجسد ، وال بخطر الموت .

ریح صواللم یكونا یخشیان وعید االمبراطور ایضا ، اما باسیلیوس الشجاع 
والمعترف ، فقد طاف فلسطین كلھا یتكلم علنا ضد لیو الثالث وضد حملتھ العنیفة 

د ازالة االیقونات من كل الكنائس في شتى انحاء االمبراطوریة ، وحیثما صبق
ارى جھده القناع سامعیھ ان لیو االشوري كان یحاول ان صضھب ، كان یبذل ق

  تبر االیقونات المقدسة غیر قانونیة .ر في االیمان سیما انھ یعصیدك اعظم عن

االمبراطور الذي سمع ما یح الذي بدأ عندما قرر بوكان ھذا غطاء للسیناریو الق
یكفي عن ھذا الراھب العدیم االھمیة من فلسطین ، فأوعز الى جنده ان یلقوا 
ضعة شھور ، وال تترددوا في جلده القبض علیھ ، وقد توجھ الیھم بكلمات من ھذا القبیل : اجعلوه في زنزانة منفردة لب

  وا على تنفیذ ضلك .صلعل افكاره الالھوتیة تتغیر مع الوقت ، احر

وت قبضات قویة تقرع بابھ ، وما ھي اال ساعات حتى كان مرمیا في زنزانة مظلمة ، صوفجأة سمع الراھب الطیب 
م بروكوبیوس الى جانبھ في السجن ، اما ولم یستغرب البتة ، عندما فتح الجند باب زنزانتھ وطرحوا معلمھ العظی

  التھمة التي على اساسھا تم القاء القبض على بروكوبیوس ، فھي : مدافع عن االیقونات اللعینة .

وبدأ تنكیل االثنین معا ، فاالمبراطور یرید ان یكسر ارادتھما ویثنیھما عن موقفھما في الدفاع عن االیقونات المقدسة ، 
لیان النھار كلھ كي یظال متمسكین بایمانھما صلسیاط الجلدیة المزودة بالدبابیس ، اما ھما فكان یضربھما الجالدون با

  امام ھذه العذابات .

وفي النھایة عندما قتل لیو الثالث، وتوقفت حملتھ العنیفة ، اخلي سبیل القدیس باسیلیوس ، فخرج الى الحریة ، لیتابع 
  العظیم بروكوبیوس الشیخ . دیقھ ومعلمھصحیاتھ النسكیة مع اخیھ و

  م . 757وبعد حیاة طویلة مكرسة هلل القدیر ، رقد القدیس باسیلیوس لیغادر الى دنیا الخلود سنة 

بحسب معظم مؤرخي الحقبة ، توضح سیرة ھذا الرجل القدیس لنا كیف یختار هللا في العادة اناسا عادیین وعدیمي 
  ده المجیدة .صاالھمیة بیننا ، من اجل مقا
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كان القدیس الراھب باسیلیوس المعترف یعیش سیرة مغمورة في فلسطین ، الى ان جعلھ تواضعھ اداة للمشیئة االلھیة 
  القدوسة .

  طروباریة باللحن االول :

لوات تقبلت المواھب صوام واالسھار والصانعا ، وباالص" ظھرت في البریة مستوطنا وفي الجسم مالكا وللعجائب 
الیك بایمان یا ابانا المتوشح باهلل باسیلیوس ، فالمجد لمن وھبك القوة شفي السقماء ونفوس المبادرین السماویة ، فانت ت

  المجد لمن توجك ، المجد للفاعل بك االشفیة للجمیع ".

  قنداق باللحن الثاني :

ھا البار ، فنلت " لقد اتخذت االستعالن االلھي ، من العلو ایھا البار ، فخرجت من وسط االضطرابت ، وتوحدت ای
  نع العجائب ، وشفاء االسقام بالنعمة یاباسیلیوس المغبوط الكلي الشرف ".صموھبة 

  

  آضار
  آضار 4

  القدیس البار جراسیموس :
  الشھداء بولس في بتولمیاس في سوریا وأختھ الشھیدة یولیانا

  
ب في قلوب الذین كانوا في المكان ، لقد ععندما بدأت الزمجرة ، دب الر

اب الجمیع ھلع ، باستثناء الراھب المتواضع جراسیموس . وھذا صا
الراھب انسان بسیط سبق لھ ان تعلّم كیف یحب كل خالئق هللا بالعیش 

 درصاغ ھذا الرجل الجلیل السمع جیدا الى مصبینھا ناسكا في البریة ، ا
ا  الزمجرة ، ثم التفت الى االخوة وطمأنھم بالكلمات التالیة قائال : التخافو

  فھذا االسد لن یؤضي احدا ، انھ یزمجر من المھ فقط ".

وت المنبعث من صبعد ھذه الكلمات راح الراھب الشجاع یسیر باتجاه ال
كومة من ورق البلح ، كان امامھ على بعد خمسین یاردة ، بینما راح 
الرھبان ینظرون الى بعضھم بعیون جاحظة ، كیف لقائدھم ان یجسر 

؟ اما ھم فلم یتجاسروا ان ینظروا ، بل راحوا  على المضي الى ھناك
ینتظرون كیف سیھاجم الوحش ھذا الراھب الشجاع مؤسس دیرھم في 

  م . 450فلسطین ، ویقضي علیھ ، وكان الدیر قد شید سنة 

ل الراھب الى القطة الكبیرة الرابضة على االرض وھي تتلوى في المھا ووجعھا . فابتسم صما ھي اال لحظات حتى و
ب امام الحیوان الضخم وامسك بذراعھ الیمنى ، فنظر الیھ االسد بعینین شبھ مغمضتین ، وسرعان ما بسط صم انتث

ضخمة انغرست عمیقا في لحم یده ، فقام الناسك ، وبدأ شوكة ضراعھ الملتھبة ، على ید الناسك ، كان في وسط مخلبھ 
  یعمل ألزالتھا .

ودیعة في ضلك الدیر ، اما الرھبان السبعون الذین شھدوا ماحدث ، فراحوا  منذ ضلك الحین ، راح االسد یعیش كقطة
  ینذھلون یوما بعد یوم عندما بدا لھم االسد الیفا وودیعا .



193 
 

اما بالنسبة لجراسیموس ، احد اكثر النساك اتضاعا ونكرانا للذات في كل تاریخ الكنیسة ، فقد كان الحدث امرا 
  اعتیادیا .

م ، تعّرف الى المسیحیة طفال ، ومع  400غرى حوالي سنة صس في مدینة من اعمال اسیا الولد القدیس جراسیمو
  ریة المعروفة باسم ( طیبة ) .صبلوغھ طور المراھقة ، راح یطوف القفار الم

انھ انسان ھاديء لطیف المعشر یتمتع بنزعة طبیعیة للعیش في العراء ، كان یرضى ان یتناول بضعة حبات من البلح 
، وقلما كان یأكل طعاما مطبوخا ، كان نومھ امرا غیر مھم وكان یكتفي بالقلیل منھ فقط ، واضا كان الطقس دافئا  فقط

یشكر هللا الذي اعطاه تلك الراحة اللیلیة ، اما اضا كانت االرض مبللة ھو لوجافا ، كان یتسلقي على االرض حیث 
  ضعة ساعات .بالمطر ، فكان ینظر حولھ بحثا عن كھف یخلد فیھ لب

ر ، بفرح كبیر ، ثم قرر بعد ضلك ان یقوم بزیارة لألماكن صوال ردحا طویال من الزمن ، في منعاش على ھذا الم
وما ھي م ،  450المقدسة في فلسطین ، فانطلق الى ھناك ، حط بھ الرحال مع بعض النساك عند ضفاف االردن سنة 

بح بعد حین واحدة من اكبر ادیار الشرق االوسط ( وماتزال الى صلتغیرة صاال سنوات قلیلة حتى نمت ھذه الشركة ال
الیوم ) . اقتنع االب جراسیموس ان یقوم بأعمال یومیة بسیطة تكون بمثابة طریقة لتمجید هللا ، وقد حدد ھذا الرئیس 

السالل والبسط في جدیدا من نظام لرھبانھ راحوا بموجبھ یقضون نھایة االسبوع وھم یحیكون المعیّن حدیثا ، نوعا 
ر على البلح والخبزالجاف ، بدا النظام ھذا جیدا لھم ، وبقیادة صقاللیھم ، لم یكونوا لیطبخوا ، بل كان طعامھم یقت

وتوجیھ ھذا االب الحكیم ، كان یتوجب على الرھبان ان یتركوا قاللیھم مشّرعة ، وھذا یعني انھ بمقدور كل من اراد ، 
  ، ولما كان الرھبان الیملكون شیئا ، لم یكونوا لینزعجوا من ھذا التدبیر . ان یدخلھا لیأخذ ما یشاء

اما في نھایة االسبوع ، فكانوا یتابعون العبادة البسیطة في الكنیسة ، ومن ثم یجتمعون لالحتفال بالولیمة التي كان 
كان كل راھب یتقدم من االب رئیس  قوامھا بعض الخضار والقلیل من النبیذ . وفي ضروة االحتفال ( القداس االلھي ) ،

الدیر فیضع عند قدمیھ السالل والبسط التي حاكھا في ضلك االسبوع ، اما ھو فكان یبدو على حیاه السرور واالنشراح 
  مما یفعلون .

بساطة ھذه الترتیبات كان من شأنھا ان جعلت الحیاة اسھل مما كان من الممكن ان تكون علیھ ، على سبیل المثال 
تفاء الراھب بجبة واحدة ، حلّت مسألة الغسیل ، وتوزیع الغسیل ، الى االبد ، واضا اراد الراھب ان ینظف جبتھ ، باك

  كان ینزل بھا الى النھر كي یغسلھا ھناك .

ولعل المغبوط جراسیموس آثر ھذه الحیاة ألنھ سبق ان تعلم 
یة ان االفكار المعقدة ، یمكنھا ان تكون صمن تجربتھ الشخ

عا لمتاعب ال تنتھي ، اما في شبابھ فقد جّرب لبعض الوقت نب
بأحدى الھرطقات الكبیرة في زمانھ ، في القرن الخامس ، 
والتي ھي مدرسة عمل فیھا بعض االكلیریكیین الذین عرفوا 

ونوفیزیتیین ، وقد تمیز فیھا مفكران كبیران ھما : مبال
یت صة الافتیخیس وضیوسقوروس . وقامت ھذه الھرطقة الذائع

على فكرة مؤداھا ان المسیح یسوع یمتلك وجھا ازلیا فقط ، 
  تلك اقنوما ازلیا في الثالوث ، اال انھ لم یكن انسانا فانیا ، بكالم اخر ، المسیح ھو هللا ، لكنھ لیس انسانا .موضلك لكونھ ی

ما ادرك اعوجاجھا ، والشكر ولئن كان القدیس جراسیموس قد اخذ ببعض ھذه االفكار في شبابھ ، اال انھ سرعان 
  دیقھ العزیز محارب الھرطقة نفسھا ، القدیس افثیمیوس .صیعزى ألفكاره والحاحات 
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امضى ھذا القدیس سنوات یقاوم التعلیم المزیف دفاعا عن االرثوضكسیة في الكنیسة المقدسة ، اما في المجمع 
نوفیزیتیة مدافعا عن العقیدة الحقیقیة في الكنیسة ) ، فقد لعب دورا بارزا في دحض المو 451المسكوني الرابع ( 

  المقدسة ضد فساد ھذه الھرطقة .

بح وجھا محبوبا طبقت شھرتھ االفاق بسبب ص، وكان في ضلك الحین قد ا 475رقد القدیس جراسیموس بالرب سنة 
لفظ انفاسھ االخیرة ، تقواه وتواضعھ ومحبتھ لجمیع الحیوانات المفترسة التي كانت تطوف االرض ھناك ، وعندما 

كان بجانبھ االسد الذي سبق للقدیس ان اراحھ من المھ عندما انغرست في لحم یده شوكة كبیرة . رقد االسد ایضا 
ور على ایقونة االب القدیس رابضا عند قدمیھ ، صبجواره ، فدفن بقربھ ، والى ھذا الیوم ، ما یزال االسد اللطیف ی

القیمة العظیمة التي یمتلكھا الذین یحیون حیاة بسیطة امام هللا القدیر ، ألن الذین  وستظھر لنا سیرة القدیس جراسیم
یعرفون كیف یرفعون الشكر للرب االلھ مع تنفسھم ، فان قطعة خبز ، وبضعة بلحات تكون لھم ولیمة عظیمة تسمو 

  على كل ولیمة .

  طروباریة باللحن االول :

لوات تقبلت المواھب صوام واالسھار والصانعا ، وباالصمالكا ، وللعجائب  " ظھرت في البریة مستوطنا ، وبالجسم
السماویة ، فأنت تشفي السقماء ونفوس المبادرین الیك بایمان ، یاابانا المتوشح باهلل جراسیموس ، فالمجد لمن وھبك 

  القوة ، المجد للذي توجك ، المجد للفاعل بك االشفیة للجمیع ".

  

  آضار5
  كونون الذي من ایصوریا : كونون الحارس الشھید البار

  أفلوغیوس وأفالمبیوس الشھیدان
  

دّق ان ھناك من یتمنى لھ االضى ، كان ودیعا صكان ھذا انسانا بسیطا لطیفا جدا ابى ان ی
جدا وبریئا ، حقا ، حتى انھ عندما ارسل والي بمفیلیا ( تقع االن في تركیا ) الجند أللقاء 

كان ینادي بالمسیحیة ، لم یكن ھذا القدیس لیدرك سبب رغبة الطاغیة القبض علیھ ، لكونھ 
برؤیتھ ، لماضا یریدني وانا مسیحي ؟ سؤال طرحھ ھذا الودیع على الحراس الذین كانوا 
یقتادونھ الى الزنزانة حیث سیجري التنكیل بھ بضراوة ، وفي النھایة یموت من اجل ایمانھ 

  ادي الذین یفكرون مثلھ ، ویربطھ بھم دین واحد ".وكان الجند یرددون " دعھ االن ین

ضحك الجند في وجھھ وھزؤا بھ ، وعلى عجل طرحوه في غیاھب السجن ، فتابع تسبیحھ 
  لي من اجل الذین اعتقلوه ، ونكلوا بھ بقسوة .صهلل ، وكان ی

ي قھذا االنسان اللطیف الخفیف ، البستاني البشوش ، الذي كان اسعد انسان عندما كان یس
ّور ان صعب ان یتصمزروعاتھ ویعتني بھا تحت شمس ما بعد الظھر ، كان من ال

  المحتلین الرومان سیبدون سادیین كما كانوا .

        م من اب ورع سوف یقضي في النھایة من اجل انجیل یسوع المسیح  200رة حوالي سنة صولد كونون في النا
ة جدا ، لقد اعطي الوعد بالحمایة واالرشاد كل زمان حیاتھ صھدیة خا( القدیس نسطر ) ، تلقى كونون عند الوالدة 

  وضلك بفم رئیس المالئكة مخائیل المعروف ب ( رئیس الجند ) . أو قائد الطغمات السماویة .
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ولعل رئیس المالئكة ھو الذي حمى ھذا القدیس اللطیف جدا من معاینة الشر المتنامي حولھ ، ترعرع في كنف والدین 
بمحبة عظیمة لالنجیل الشریف ، ولیسوع المسیح ، عارضھما كونون في امر واحد ھو : الزواج ، ورغم  زوداه

  الحاحھما علیھ ، اال انھ لم یبد الرغبة بالزواج من الشابة الحسناء ( حنة ) التي سبق ان اختاراھا لھ بعد ان اشتد عوده 

عاكستھما یوما ، لكن روحھ لم تكن مرتاحة في داخلھ ، فقد كان اال ان كونون اطاع والدیھ اخیرا ، فھو لم یكن یفكر بم
یحلم بنوع اخر من الحیاة مختلف عن رغبة والدیھ بالكلیة ، وتاق ان یكون راھبا بسیطا یقضي ایامھ معتنیا بخضار 

  بستانھ وھو یسبح هللا القدیر بال انقطاع .

لیلة زفافھ ، فاجأ عروسھ ( حنة ) بأن قام واضاء شمعة ، انھ ابن بار ، وافق في النھایة ان یتزوج ، اال انھ وفي 
وعندما سطع النور وغمر كل ارجاء الغرفة ، بادر الى سؤال عروسھ ، قائال : ایھما افضل النور ام الظلمة ؟ فأطرقت 

راح  عق كونون لحكمتھا العظیمة .... وبعد ضلكصفي التفكیر لبعض الوقت ، ثم راحت تقول : النور ھو االفضل ، ف
در للنور في العالم ھو الفادي القدوس یسوع المسیح ، وضكر لھا ان حیاة البتولیة یمكنھا ان صیفسر لھا ان اعظم م

تروي نفسیھما معا اكثر من ملذات الجسد ، على الفور اھتدت حنة الى ھذا الشكل من الزواج ، ثم فّسر الزوجان 
  واخت . السعیدان ، لوالدیھما ، انھما اختارا العیش كأخ

بارك هللا زواج كونون وحنة ، واستمرت االمور على مایرام لبعض الوقت ، ولكن سرعان ما بدا ان هلل مشاریع 
اب مرض مفاجيء حنة ووالدیھا ، فقضوا سریعا ، صاخرى لھذا البستاني المتواضع ، غیر الحیاة العائلیة ، فقد ا

ما ھي اال بضعة شھور ، حتى قام كونون وانخرط في السیرة ارع الغد وحیدا ، وصفتركت حنة ھذا الشاب المفجوع ی
وریا ، بفأسھ ، صالرھبانیة منقطعا عن العالم بالكلیة ، وراح من جدید وحیدا یعمل في حدیقة الدیر ، على مقربة من ای

  مسبحا هللا القدیر .

  یة االمبراطور الروماني داكیوساستمرت ھذه السیرة الھادئة على ھذا المنوال لسنوات عدیدة ، ولكن في عھد الطاغ
فقة شدمویا عارما ضد المسیحیین في كل مكان ، وسمع العدیم ال ) شن الذین یحتلون بمفیلیا اضطھادا  251 – 249( 

بأمر الراھب المتواضع انھ یحب العنایة بخضراوات الحقل وھو یسبح هللا ، فسارع الى القاء القبض الوالي بوبلیوس 
  علیھ .

ونا محمیا بقوة رئیس المالئكة ، من معرفة الشر ، فلم یفھم لماضا كان الحكام یبدون االھتمام ببستاني صمظل كونون 
بسیط ... فلم ینبث ببنت شفة عندما بدأت عذاباتھ ، وعندما راح المستجوبون یطالبونھ ان یتنكر البن هللا ، وان یعبد 

رعوا في قدمیھ مسامیر من حدید ، وغرسوا سكاكینھم في االوثان على الفور ، رفض بكل تھذیب ، فقام الجند وز
ب على عربتھ . فأغمي على كونون في الحال  صاحشائھ ، وارغموه على الجري امام الوالي الذي راح یقھقھ وھو منت

. احبتھ اجیال المسیحیین للطفھ ودفء قلبھ  251ل الشھید القدیس كونون الى الرب سنة حوسقط ، ولم یعد ینھض ، ر
  جاه الجمیع ، وھو علّمنا كیف نحتفل بمجد هللا بمعانقة نور خلیقتھ ، وتسبیحھ بفرح ال ینتھي .ت

  طروباریة باللحن الرابع :

بین ، وسحق بأس ص" شھیدك یارب بجھاده نال منك االكلیل غیر البالي یا الھنا ، ألنھ احرز قوتك فحطم المغت
  نفوسنا ". صلمسیح االلھ خلالشیاطین التي ال قوة لھا ، فبتوسالتھ ایھا ا
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  آضار 9
  الشھداء االربعون في سبیستیا 

  
كان قائد الجیش رومانیا شرسا ، وكانت المسیحیة اعظم مایكره ، عندما 

ادف مجموعة من اتباع الفادي القدوس ، كان یبدأ التحقیق مع صكان ی
ا فعال وت ینم عن سخریة ، كان یسألھم اضا كانوصافرادھا بدون ھوادة ، وب

 صرة ، قد ارسل الى االرض لیخلصالذي من النا صیؤمنون ان المخل
البشریة من الخطیئة والموت . واضا ھم اجابوه بنعم ، یقول  لماضا ؟ اسفي 

ة االخیرة كي یتخلّوا عن صعلیھم ّ ولما كان یحتدم غیظا ، كان یعطیھم الفر
والفؤوس تنھال  قبل ان تبدأ االسواط والسالسل صایمانھم وینكروا المخل

  علیھم فتضع حدا لحیاتھم .

ولما كان القائد االعلى في منطقة ارمینیة الرومانیة فظا ، وھو اغریكوال ، 
، سیما عندما اكتشف ان  422وروا دھشتھ في ضلك الیوم من شتاء سنة صت

  اربعین من خیرة جنوده جاھروا بانجیل یسوع المسیح المقدس ، امام المأل.

غرى ( جزء من تركیا حالیا ) ، فدعا ھذا القائد المستاء صانتھم لھ ، وجمیعھم كبادوكیون ، ومن اسیا اللقد اغتاظ لخی
االشرار الى االنضباط ، واتھمھم باالنضمام خلسة الى جماعة یسوع المسیح ، وعندما ابوا ان یقبلوا التھم الموجھة 

  ائھم عن رتبھم فورا .صیكوال باقرسیح ، توعدھم اغالیھم ، بل اعلنوا جھارا انھم فخورون ان یسموا اتباع الم

اال ان تھدیده ووعیده ضھب ادراج الریاح ، ولم یتراجع الجند عن موقفھم ، لم یرفض الناطق باسمھم كندیدوس ( احد 
انھ افضل جنود اغریكوال الى االن ) ، ان یعتذر عن ھذا االھتداء الجماعي ، بل راح ابعد من ضلك عندما ابلغ القائد 

من المؤرخین كلمات كندیدوس ، الذي انضم الى رھط عدد والجند ال یھابون سلطة الضابط الروماني ، وقد ردد 
قدیسي الكنیسة وشھدائھا ، وقال الجنود : یمكنك ان تأخذ لیس فقط كرامة جندیتنا ، بل اجسادنا أیضا ، ألنھ ال شيء 

  عزیز علینا كیسوع المسیح .

د مایكفي ، وما ھي اال لحظات حتى نادى رتال من الجند الذین كانوا یقومون بالحراسة في واالن ، فقد سمع القائ
ارمینیا ، وعلى عجل القوا القبض على الجنود المتمردین ، وزجوھم في السجن ، واحتدم غیظ القائد فجعلھم یخورون 

نة حیث كان قد قام بالترتیبات ، واعدّ وینال التعب منھم لبضعة ایام وراء القضبان ، ثم عاد واحضرھم الى وسط الثك
  كومة ضخمة من الحجارة .

ري ، صاترون ما ینتظركم ایھا الكبادوكیون ؟ قال ھذا وھو یزمجر ، ثم اردف یقول : تمسكوا بمحبتكم المجنونة للنا
جع عن غضبي ، وعندما لم یبد ھؤالء الشجعان ایة عالمةعلى الترا وانا اضمن لكم ان عظامكم سوف تشعر بثقل

موقفھم ، رفع اغریكوال یمناه في ایماءة منھ ، فبدأت الحجارة تتطایر ، للحال غرق ھؤالء في دمائھم وسط بحر من 
  االالم .

  ومع ضلك لم یقل أي منھم انھ یرفض المسیح ، او ینضم للقائد في عبادة االوثان التي احبھا من كل قلبھ .

ھم الى الزنزانة قائال : دعوھم ینامون وھم یفكرون ان القائد یعدّ العدة واخیرا ، استشاط الرجل غضبا ، وامر باعادت
وتا صلعذابات اشد ھوال ألجسادھم الممزقة والمھشمة ، ولكن بدل ان یناموا فزعین ، كانوا في سالم بعد ان سمعوا 

التخافوا ألنكم ستنالون ون ، امنوا بي ألن من مات فسیحیا ، تشجعوا وصبروا حتى المنتھى ، فتخلصیعزیھم قائال : ا
  اكالیل ال تفنى .
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ومّرت الساعات بطیئة جدا ، وكان اغریكوال یقطع االرض ضھابا وایابا امام نار المعسكر ، انھ ماقت كبیر للمسیحیین 
ف االمبراطوریة الرومانیة القدیس قسطنطین صبح حاكما على نصوشدید العداء لھم طیلة تسع سنوات ، ومنذ ان ا

) االقل قبوال للمسیحیین ، والذي كان قد اثر جانب  325 – 250لئن كان االمبراطور االخر لیسینیوس ( الكبیر ، و
  الوثنیین على المسیحیین ، اال ان امرا واحدا یبقى اكیدا : اتباع الجلیلي بدأوا یتزایدون یوما بعد یوم .

اراد ، فكان یھاجم المسیحیین بال ھوادة ،  وبمعونة لیسینیوس محب الوثنیین ، فقد اطلقت ید اغریكوال في كل ما
  ویسفك دماءھم ، وینكل بھم في كل انحاء البالد االرمینیة الخاضعة لسلطانھ ، وھذا مافعلھ .

قاسیا جدا ، وھذا یعني ان بحیرة سیباستیا ( جزء من تركیا حالیا ) بدأت تتجمد بفعل ریح شمالیة  322كان شتاء سنة 
المكان اكثر مالئمة لمخططات الحاكم السادي الوشیكة ، بعد ان قاد الجند الى ضفاف البحیرة  باردة ، األمر الذي جعل

المتجمدة ، امرھم ان یخلعوا ثیابھم وینزلوا الى الماء ، اما اضا رغبوا ان یجتنبوا ھذا العذاب المریر وااللیم فان اشارة 
  واحدة منھم تكفي : انا انكر یسوع المسیح .

اب شدیدا ، امر ان تضرم النار على مقربة من البحیرة ، وقام جنوده باعداد حمام ساخن ، ولما كان ولكي یجعل العذ
یدخل الحمام على  اغریكوال ال یطمع بوالء ھؤالء الجند لھ ، وقد سبق ان وعدھم ان من یتخلى عن ایمانھ یمكنھ ان

بحیرة ، اال انھ سرعان ما قضى على الفور في الثلج الفور كي یتجنب البرد القارس ، فان جندیا واحدا اثر ان یغادر ال
ف صول الى الحمام ، اما الباقون فقد اثروا البقاء في البحیرة المتجمدة ، وفي ساعة ما بعد منتصقبل ان یتمكن من الو

 ل امر عجیب ، فبینما كان الحارس الروماني اغالوس یرقب عذابات الجند ، الحظ بغتة ان ھناك تسعةصاللیل ، ح
وثالثین اكلیال كانت تنزل من السماء على رؤوس الجند الذین كانوا یعانون سكرات الموت ، فتأثر الجندي جدا وقام 
على التو وخلع ثیابھ ورمى بنفسھ في الماء وھو ینادي : انا مسیحي ، انا مسیحي ، ایھا الرب یسوع المسیح انا اؤمن 

  رب ضمني الیھم واجعلني اھال لقبول االالم مع خدامك . بك ، انا اؤمن بمن یؤمن بھ ھؤالء الجنود ، یا

الة تذكر الشھداء االربعین في سباستیا تتلى في خدمة االكلیل في الكنیسة المقدسة ، وتذكر ص( والى الیوم ، فان 
  تیا ).العریس والعروس ان االكالیل تنتظرھم في السماء ایضا اضا ھم ظلوا اوفیاء للمسیح كما فعل الجنود في سیباس

بره فأمر على الفور ان تقطع اجسادھم اربا اربا وترمى في الماء ، صما یكفي االن ، لقد بلغ نھایة  اكملقد شاھد الح
فكان لھ ما اراد ، وبعد ثالث لیال ، وبعد رؤیة لیلیة ، قام مطران سیباستیا ( بطرس ) وتوجھ الى ضفاف البحیرة كي 

تلمع تحت نور القمر ، وبسبب ھذه االعجوبة ، تمكن ان یجمع االجزاء والعظام یجمع رفات ھؤالء القدیسین ، فوجدھا 
ویدفنھا بتكریم على اسم یسوع المسیح ، اما اسماء ھؤالء فھي : اكاكیوس ، ایتوس ، اغالوس ، الكسندر ، انغوس ، 

وس ، الیاس ، اثناسیوس ، كاندیدوس ، كودیون ، كلودیوس ، كیرلس ، كیریون ، دومیط ، دومنوس ، اكدیكی
افنویخوس ، افتخیس ، افتیخیوس ، فالفیوس ، غاوس ، غورغونیوس ، الیانوس ، ایراكلوس ، ایسخیوس ، یوحنا ، 
لیسیاخوس ، ملیتون ، نقوالوس ، فیلوكتیمون ، بریسكوس ، ساكردون ، سیغیریان ، سیسینیوس ، سماراغدوس ، 

  نثیا .ثیوضولوس ، ثیوفیلوس ، فاالریوس ، فیفیانوس ، كسا

قرنا على رحیلھم حبا بابن هللا ، تعلمنا  17وما یزال شھداء سیباستیا الى الیوم یلبسون اكالیلھم المضیئة ، بعد مرور 
الحین مطیعین بالكلیة صسیرتھم درسا عظیما عن الوالء وعن الخیانة ، كان ھؤالء الكبادوكیون االربعون جنودا 

لینا نحن ان نحذوا حذوھم ، ان ثمة والء اعظم في حیاة كل انسان ینبع من لقادتھم الرومان ، اال انھم فھموا ، وع
  الھ باهلل القدیر ، وألن ھؤالء ظلوا اوفیاء امناء ، فھم یستریحون بأمان الى االبد في حضن هللا القدیر .صمحبتھ وات

  طروباریة باللحن االول :

اوجاعنا كلھا نحن المتضرعین الیك ، ایھا المحب " یارب بأوجاع قدیسیك التي تكبدوھا من اجلك ، تعطف واشف 
  البشر "
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  قنداق باللحن الثاني :

قتم بالسید الذي في السموات یامجاھدي الرب االربعین ، ألنكم جزتم في النار ص" لقد اھملتم كل جندیة عالمیة والت
  الكثیرة ". والماء ایھا المغبوطین ، فنلتم بواجب االستحقاق ، المجد من السماوات واالكالیل

  

  آضار 11
  صوفرونیوس بطریرك اورشلیمالقدیس 

  
عب تقبلھا ، وقد حزن عندما رأى صعندما اقتربت النھایة ، كان من ال

الخلیفة عمر یدخل مدینة اورشلیم ، بعد عشر سنوات من خدمتھ 
وفرونیوس صمة فلسطین ، كانسان حكیم ومتواضع ، القدیس صلعا

) ، ارغم عنوة على مشاھدة  644 – 634بطریرك اورشلیم ( 
المسیحیین یجوعون ، وقد اكره على تسلیم المدینة الى المسلمین 

  رین .صالمنت

ار دام سنتین ، فان ھذا القائد العظیم ، لم یكن صوفي النھایة المرة لح
امامھ من بد ، فرفضھ مطالب الغزاة كان یعني الموت الفوري آلالف 

بھم من النساء واالطفال ، لذا فقد االبریاء من المسیحیین الذین اغل
خرج ھذا الشیخ واضّل نفسھ امام عمر القوي ، راجیا ایاه ان یحترم 
المواقع الدینیة المقدسة داخل اسوار المدینة ، فوعده الخلیفة بأنھا لن 

  تمس اضا شّرعت ابواب المدینة امام جیوش المسلمین .

الشیخ الجلیل الید  بید ان الخلیفة لم یف بوعده ، وھكذا ، وضع ھذا
یرى الغزاة في المكان  على قلبھ ، واغمض عینیھ وراح یضرع الى هللا القدیر طالبا منھ ان یمیتھ ، كان االمر الیما ان

لیب ، وعند القبر حیث وضع وقام من بین االموات بعد ثالثة ایام لمجد ابدي ، كیف لھذا صحیث سمر یسوع على ال
  كثر االماكن قدسیة على وجھ المعمورة ؟ كیف یسمح هللا بمثل ھذه االالم ؟االمر ان یحدث في واحد من ا

لى الى هللا كي یعینھ على تقبل تلك االنتھاكات ضد المواقع المقدسة في الكنیسة ، صجاھد البطریرك ضد حزنھ ، و
المقتول في المعركة ،  وطوال خدمتھ هلل وللكنیسة المقدسة ، كان یعزي الرازحین تحت االالم . االب یحزن على ابیھ

االرملة تبكي زوجھا الشاب الذي قضى في حادثة على الطریق ، نحن ال نستطیع ان نفھم احكام هللا ومشیئتھ ، ھذا ما 
كان البطریرك یقولھ للجمیع ، ولكن اضا كان فینا ایمان ، البد ان ندرك ان االمنا قد كّونتھا العنایة االلھیة ، وان ماحدث 

  نا .صطط هللا لخالھو جزء من مخ

ولما جلس لوحده في غرفتھ العاریة ( في االقامة الجبریة ) التي فرضھا علیھ الغزاة ، راح یراجع سجل حیاتھ ومحبتھ 
  لیسوع المسیح القدوس .

م حسب معظم المؤرخین الكنسیین . كان ابنا  550وفرونیوس بطریرك اورشلیم في دمشق حوالي صولد القدیس 
یلھ ، فعرف ببراعتھ في الفلسفة . صوفرونیوس علومھ وتحصتلقى  المسیح.رعین ربیاه على محبة لوالدین تقیین و

ور في صومن مقاعد الدراسة كان یحمل في قلبھ جوعا الى معرفة النسكیات التي جمعھا من اباء البریة على مر الع
رع اورشلیم القدیمة حیث سبق ان سار الشرق االوسط . انھ رحالة دائم التوق . وسرعان ما وجد نفسھ یسیر وسط شوا

  الرب . وكان یبشر قبل قرون . 
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الثامنة والعشرین من العمر ، فان ھذا الغیور المحب للحق . وجد طریقھ الى دیر القدیس ثیودوسیوس الشھید ولما بلغ 
قام في الدیر اكثر في فلسطین ، حیث استطاعت نفسھ ان تجد ما ھو مطلوب لھذه المحبة العظیمة لالنجیل الشریف . ا

من سنة ، ومن ثم توجھ الى االسكندریة اعظم مراكز العلم والمعرفة في العالم ، في ضلك الحین ، وھناك عكف على 
سافر  600ار لھ مریدا غیورا على اسرار الحیاة الرھبانیة ، في سنة صالدراسة مع الراھب الشھید یوحنا موسخوس و

وقادتھما خطاھما الى الفرا القدیس ثیودوسیوس الواقع على مقربة من اورشلیم . االثنان معا عبر سوریا وفلسطین . 
وفرونیوس نفسھ على الطریق ، وبعد اقامة في االسكندریة           صم قدم الفرس .... ومن جدید وجد القدیس  606في سنة 

ابا دّون فیھ عجائبھما القدیسین كیروس ویوحنا موسخوس ) ، وضع كت (حیث شفي من مرض في عینھ على ایدي
دیقھ الراھب صوھناك شارك في مراسم دفن معلمھ العظیم و العظمى،مة صاجالال وتكریما لھما ) . زار روما العا

  القدیس.

لیب المسیح على ص( وحمل  628وعندما استرد االمبراطور العظیم ھیراكلیوس المدینة المقدسة من ایدي الفرس سنة 
لیستقر فیھ على حیاة النسك  وفرونیوس الى الدیر حیث كان كل شيء قد بدأ بالنسبة الیھ ،صد كتفیھ الى المدینة ) ، عا

دعي كي یحارب بدعة المشیئة الواحدة التي راحت تنتشر ، وقد  الة ، ولما بدأ نجمھ یسطع كقائد في الكنیسة ، صوال
  خطأ الالھوتي .تعالیم االرثوضكسیة في النضال ضد ھذا ال نقاوة لعب دورا بارزا في حفظ

د ھجوم الخلیفة صفسار على خطى سلفھ مودیستوس ، وقام بما في وسعھ ل 634اختیر بطریركا على اورشلیم سنة 
. تألم  637عمر عن المدینة المقدسة ، الذي تمكن في النھایة ان یھدم اسوارھا ویقتحمھا ویدخلھا عنوة سنة 

  . 638آضار  11 وفرونیوس جدا ، ومات بعد ھذا االجتیاح بسنة فيص

وفرونیوس تعلمنا درسا ھاما عن الجھاد من اجل قبول مشیئة هللا . ولئن كان ھذا صان حیاة بطریرك اورشلیم القدیس 
القدیس قد رقد حزینا ، اال انھ رقد على االیمان ان سقوط المدینة كان ضروریا بنظر العنایة االلھیة ، وان الذین 

  ف یفرحون في یوم من االیام .ینوحون على فقدان ما یحبون ، سو

  

  آضار 15
  الرسول اریستوبولس الذي من السبعین اول اسقف على بریطانیا

  
في االیام التي كان فیھا یسوع المسیح یسیر على شاطيء بحر الجلیل ، 
ویجترح المعجزات في كل فلسطین ، كانت المملكة التي تعرف باسم ( 

ا قبائل محاربة ، وكانت مغمورة بریطانیا العظمى ) ارضا بدائیة تحتلھ
بالمستنقعات في الماضي السحیق عبر الفي سنة ، وقبل ان تبدأ الحقبة 

ق م . كانت الحیاة على ھذه  700الساكسونیة التي بدأت حوالي سنة 
عنیفة ،  –علیھا الرومان اسم بریتانیوم  التي اطلق –الجزیرة الكبیرة 

زرعون الرعب في قلوب اخبة ، وخطیرة ، كان سكان الجزیرة یص
الرومان ، وقد ھزموھم على الجزیرة ، فولوا مدبرین تاركین وراءھم 

خرة كبیرة كانوا قد صبا ضخما یدلل على اخفاقھم االستعماري ، وھو صن
جعلوھا وسط الجزیرة المدعوة ( انكلترا الیوم ) ، والتي عرفت في 

  التاریخ باسم " جدار ھدریانوس ".

لنائیة ال یتجاسر ان یدخل اال الشجعان من المسافرین ، الى ھذه المنطقة ا
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واحد ھؤالء ھو الرسول العظیم اریستوبولس احد السبعین الذین اختارھم االثنا عشر االطھار للكرازة باالنجیل في 
  لب وقیامة یسوع المسیح .صانحاء المعمورة المعروفة في زمان 

قیقا للقدیس الرسول برنابا احد التالمیذ السبعین ، ھذان الشقیقان ، وكان ش صولد القدیس ارستوبولس في جزیرة قبر
یات معروفة صلعبا دورا ھاما في نمو الكنیسة االولى ، وكانا لوالدین تقیین یھودیین من سبط الوي كما ھو حال شخ

  موئیل .صعدیدة في العھد القدیم من امثال موسى ، ھارون ، و

لھما كان من فلسطین حیث صیرة العظیمة المجاورة للیونان وتركیا ، اال ان اومع ان ھذین الرسولین ولدا في الجز
كان لوالدیھما مزارع وكروم خارج اورشلیم قبل انتقالھما الى مكان اخر بسبب الحروب ، وكمبعدین ثریین ، تمكنا 

ن القدیس اریستوبولس راح من اعطاء ولدیھما القسط العظیم من العلوم التي یمكن اقتناؤھا بمال ، االمر الذي یعني ا
  یدرس مع شقیقھ برنابا على ید المعلم الیھودي العظیم غماالئیل في اكادیمیة شھیرة في اورشلیم .

یة فذة سوف یكون لھا صالعبریة ، والحضارة القدیمة ، تعرفا على شخ صوصوفي اورشلیم ، بینما كانا یدرسان الن
.. ولئن كان ھذا االسم سیتحول الى بولس الحقا . بعد اھتدائھ الى تأثیر عظیم على حیاتھما اعني بھا : شاوول .

سوف یمضي القدیس اریستوبولس العدید من سنوات سیحیة . ومع بولس ھذا الناموسي العظیم ومعلم االیمان ، مال
  شبابھ مسافرا من مكان الى مكان في الشرق االدنى من اجل الكرازة بانجیل یسوع المسیح .

) . وھذا المحب والشجاع اعني بھ اریستوبولس ، سوف ینتدب في  10:  16رسالتھ الى اھل رومیة ( ضكره بولس في 
جل االنھایة للكرازة بالمسیح في بریطانیا حیث سیھدي المئات من المقاتلین من سكان البلد محتمال االضطھادات من 

د شرطنھ بولس اول اسقف على بریطانیا ، لقد االنجیل . كان عظیم التأثیر في كرازتھ باالنجیل الى البرابرة ، وق
ف المؤرخ ھیرودیان الیوناني العالم العنیف والظالم الذي واجھھ االسقف الجدید في كتابھ " تاریخ االمبراطوریة صو

  الرومانیة " ( من القرن الثالث م ) .

والبرابرة یسبحون في العادة في ان معظم اراضي الجزیرة ھي مستنقعات ، ألن المد المحیطي یغمرھا على الدوام ، 
ھذه المستنقعات ، ویركضون فیھا حتى وسطھم ، وھم عراة ، دون ان یكترثوا لالوحال ، فھم لم یألفوا ارتداء الثیاب . 
وكانوا یزینون رسغ ایدیھم ورقابھم ، بالحدید ، معتبرینھ زینة وعالمة غنى ، في حین ان برابرة اخرین كانوا یرون 

ور مختلفة تحمل كل انواع الحیوانات ، صذھب ، كذلك فقد كانوا یضعون الوشم على اجسادھم باشكال والقیمة في ال
ور المحفورة صوھذا ھو السبب الذي كان یدفعھم الى عدم تغطیة اجسادھم باللباس ، فھم كانوا یریدون ان یظھروا ال

  على ابدانھم .

ح ، فضال عن سیف ایضا كان یتدلى من اجسادھم العاریة انھم اشداء ، ومحاربون خطرون یحمیھم درع ضیق مع رم
در ، فھي تعیقھم أثناء عبور المستنقعات ، وسط الضباب الذي یرتفع فوقھا ، صلم یكونوا یألفون لبس الخوضة وواقي ال

  فالجو العام كان قاتما .

التي واجھت القدیس اریستوبولس ،  عالم البریطانیین في االزمنة الكتابیة كان قاتما وخطیرا ، وبالرغم من العراقیل
درا لقوتھ وتعزیتھ صم ، كانت سیرتھ شھادة على نعمة هللا التي كانت م 80فقد استمر یھدي الناس الى حین رقاده سنة 

  طیلة سنواتھ في العالم .

الھ مى على احتونحن عندما نواجھ الجھادات الحتمیة في الحیاة ، نجد من السھل التأفف من الوضع الراھن الذي ال نقو
االمر الذي یبدو لنا عبءا ال یطاق ، ویمكننا ان نتعلم من رسول المسیح ھذا الذي ال یعرف التعب ، وقد استطاع ان 

  یحتمل كل شيء ألنھ اعتمد بالكلیة على معونة هللا .

  طروباریة باللحن الثالث :
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  غفران الزالت لنفوسنا "." ایھا الرسول القدیس ارستوبولس تشفع الى االلھ الرحیم ان ینعم ب

  

  آضار 16
  البار خریستوذولس صانع العجائب الذي من بطمس .

  
كان انسانا مفكرا احب الكتب جدا ، وعندما اجتاح االتراك عالمھ وراحوا یتلفون المكتبات العظیمة التي یمتلكھا 

الى الیوم كنزا ثمینا في الكنیسة مخطوطة ثمینة ماتزال  300الرھبان ، جازف خریستوضولس بحیاتھ ألنقاض اكثر من 
  المقدسة .

بنى خریستوضولس دیرا على جزیرة بطمس ( معروفة ایضا باسم جزیرة الرؤیا ) ، وكرسھ على اسم القدیس یوحنا 
الالھوتي واضع سفر الرؤیا ، انھ مكان عبادة جماعیة ، وقد اقیم على قمة تلة تلفحھا الریح في تلك الجزیرة الیونانیة ، 

  رح واحدا من المواقع الرھبانیة المھمة في كل العالم المسیحي البیزنطي .صبح ھذا الصما ا انوسرع

كان خریستوضولوس البار مفكرا فذا ، وكاتبا یتمتع بمھارات ادبیة شتى ، اال انھ كان في الوقت عینھ بسیطا متواضعا 
في منطقة نیقیا من اعمال بیثینیا ( جزء من الیونان آمن ان الغایة المطلقة وراء كل كتاب ھو تسبیح هللا القدیر . ولد 

م ، كان ابنا لزوجین مسیحیین بارین ھما ثیودور وحنة ، وقد سمیاه حنا ،  1025الیوم ) ، وكان ضلك حوالي سنة 
  وعمال جاھدین كي ینال حنا افضل قسط ممكن من الثقافة ، وأسندا امره لنحوي بارز راح یعتني بھ .

تلمیذا نجیبا اثبت ایضا امتالكھ موھبة اللغات ، وقد تأثر جدا بالتقوى عند والدیھ ، قبل بلوغھ  كان خریستوضولوس
حراء ، اال ان والدیھ لم یستغربا عندما استأضنھما صالعشرین من العمر ، قرر ان یعیش راھبا في مكان ناء في قلب ال

بنة لبعض السنین تحت ارشاد شیخ حكیم ، فاتقن لالنضمام الى شركة رھبانیة على جبل اولیمبوس ، وھنا درس الرھ
ان یقضي ایامھ في الحقول لتأمین الطعام لرھبان الدیر  يتدریجیا االنضباط الجسدي المطلوب للسیرة للرھبانیة ، رض

وحیدا في قالیتھ البسیطة ، خریستوضولوس ، واسمھ یعني : عبد المسیح ، تاق ان یزور االماكن المقدسة  ليصوكان ی
حارى المحیطة بغزة صالشرق االوسط ، وھكذا وجد نفسھ في الطریق الى اورشلیم حیث سیحیا راھبا جواال في الفي 

ومن جدید فان ھذا الراھب المتواضع البسیط ، آمن انھ قد وجد المكان المثالي الذي فیھ یستطیع ان یعبد هللا القدیر 
  طوال حیاتھ .

اخرى ، فلما استمرت امبراطوریتھم بالتوسع في اواسط القرن الحادي عشر ، اال ان االتراك القساة كانت لھم افكار 
تضررت االدیار في فلسطین جدا ، وفي حاالت كثیرة القي القبض على الرھبان ودفعوا حیاتھم ثمنا لذلك ، ولما كان 

كان ناء ، حیث لم یر ، فقد وجد نفسھ یعیش في دیر ستیلوس الكبیر ، في مصخریستوضولوس یرجو ان یتجنب ھذا الم
قادتھ الى  1075ل الى ھناك ھجمات الغزاة ، ومن ھذا الدیر قام ھذا المفكر برحلة ھامة الى القسطنطینیة سنة صت

  تعیینھ ارشمندریتا .

وبعد ان وافق ان یقود مجموعة من الرھبان في جبل التروس ، راح یشرف على المخطوطات التاریخیة والالھوتیة ، 
راك ، قام بجمع الوثائق الثمینة ، واودعھا لدى البطریرك نقوال الثالث في القسطنطینیة ، للمحافظة وعندما ظھر االت

  علیھا .

داقتھ بالبطریرك ، وباالمبراطور ایضا ، منح ھبة جزیلة الى جزیرة بطمس ، وسمح لھ ان یشید دیرا صولما تعمقت 
راك من جدید ، طلب منھ ان یقیم على جزیرة اخرى( افیا ) یكرم من خاللھ القدیس یوحنا الالھوتي ، وعندما ظھر االت

  حیث رقد اخیرا بین رھبانھ .
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، فأعیدت رفاتھ اخیرا الى الدیر الكبیر الذي سبق لھ ان  1093كان في الثامنة والستین من العمر عندما رقد في سنة 
  اسسھ في باطموس .

اسسھا في دیر القدیس یوحنا الالھوتي بین اھم المكتبات  ألجیال عدیدة بعد رقاده ، اعتبرت المكتبة العظیمة التي
مخطوطا  330الرھبانیة في تاریخ الكنیسة المقدسة ، وفي طلع القرن الثالث عشر كانت ھذه المكتبة تحوي اكثر من 

مدونا ، بما في ضلك اعمال عظیمة ومھمة للقدیس كسینوفون ، دیودوروس ، سوكولوس ، وافالطون ، وفیما بعد ، 
ار عددھا صرین الذین مایزالون یبدون التقدیر للكتب وللفكر ، نمت ھذه المخطوطات وصبفضل محبة الرھبان المعاو

یربو على االلف ، اما كتالوغ المكتبة فیحوي مئات الكتب النادرة في حقلي الالھوت والفلسفة طبعت كلھا قبل سنة 
1800.  

لذي من باطموس ، تعلمنا الكثیر عن التواضع الحقیقي الذي دائما انع العجائب اصان سیرة االب البار خریستوضولوس 
یت ، لم ینس یوما ان ھدفھ صاحب جھود الذین یحملون االیمان الحقیقي ، وھذا المفكر العالمي ، والكاتب الذائع الصی

النجاح في كل عمل ،  االول من بناء مكتبات عظیمة وكبیرة ھو تسبیح مجدهللا ، من ھذا العالم المؤمن ، نتعلم ایضا ان
  یعتمد في االساس على ان نؤدیھ بمحبة وتكریم هلل االب وابنھ القدوس یسوع المسیح .

  

  آضار 18
  القدیس كیرلس بطریرك اورشلیم

  
كان محاربا شجاعا وعنیدا مقداما ضد الھرطقة ، دفع ثمنا باھظا بسبب 

السدة البطریركیة ،  استقامتھ الالھوتیة اثناء المراحل االلیمة عندما ابعد عن
البل عندما طرح في السجن ایضا ، ولبعض الوقت ، وفي حیاتھ الملیئة 

راعات العقائدیة ص) شھد القدیس كیرلس بعض ال 386 – 315(   خبصبال
  العنیفة في تاریخ الكنیسة االولى .

ومع ضلك فان دفاعھ مستمیت عن العقائد االرثوضكسیة المحددة في انجیل 
، وقدّر لھ ان یلعب دورا مركزیا في سحق عدد من الھرطقات یسوع المسیح 

  الخطیرة ، وحمایة نقاوة التعالیم المسیحیة .

انھ كاتب والھوتي بارع ، واكلیریكي لطیف ، وراھب متواضع ، ویثق باهلل 
ین الذین اختارھم لقیادتھا ، صالقدیر الذي یحمي كنیستھ واالساقفة المخل

، فإن دفع ثمن ھذه الثقة في احدى اللیالي في بالنسبة للبطریرك المؤمن 
اورشلیم ، قبل ستة عشر قرنا من االن ، وما حدث في تلك الوقیعة التي ال 

  تنتسى ، مایزال سرا عند كل المسیحیین  في كل مكان .

ف اللیل بحسب مؤرخي الحقبة ، صبدأت الحادثة بعد مرور ساعات على منت
ر وسط المدینة ، ومن جدید فان القدیس بینما كان البطریرك في مقره بجوا

نفسھ عاجزا ان یأخذ لنفسھ قسطا من الراحة ، وضلك لسبب وجیھ  المجاھد وجد
  خب .ص: كنیستھ كانت وسط الضجیج وال

انقاض بعض االساقفة المرتدین ،واقتربوا من االعتقاد بھرطقة رھیبة مفاد 
ھر في برھة تاریخیة تعلیمھا ان المسیح لم یكن في هللا منذ االزل ، بل ظ
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محددة ، عرفت الھرطقة بال " اریوسیة " وقد اوشكت ان تمزق الكنیسة بتعالیمھا المزیفة ، للحال فان اساقفة من 
وال الى القسطنطینیة ، دعوا كیرلس البطریرك ، أن یتنكر لتعالیم االریوسیة المزیفة ، او انھ موقعھ صاورشلیم و

  العظمى . كراع للمؤمنین في مدینة اورشلیم

راع واالقتتال ، واثر ان یمضي ایامھ في تأمل ھاديء باهلل القدیر ، ولد سنة صكیرلس رجل مرھف االحساس مقت ال
في عھد القدیس االمبراطور قسطنطین الكبیر ، وكأبن لوالدین تقیین ثقفاه على االسفار المقدسة وتعالیم الكنیسة ،  315

احیانا ، وقد وجد ان هللا اختاره لیخلف رئیس االساقفة مكسیموس ، بعد رقاده فترعرع كیرلس راھبا ، فكاھنا وشیخا 
  رئیسا على مدینة  اورشلیم . 350سنة 

وفي غضون سنة ، فان النضال المستمر ضد الھرطقة التي اطلقھا اریوس ، انفجر الى حرب في كل مكان ، االمر 
اقفة االریوسیون یھاجمون كیرلس واالساقفة القدیسین االخرین الذي ھدد الكنیسة كلھا بالفوضى ، وبازدیاد ، راح االس

  اؤھم ونفیھم .صّرین انھ یجب ان یُبسل ھؤالء ، ویجري اقصفي اورشلیم ، م

لي في االیام االخیرة طالبا من هللا عالمة حسیة ومنظورة ، في كل صوبحزن شدید ، راح الراھب المتواضع ی
المة كبرھان على ان كنیسة اورشلیم تسیر في الطریق القویم عندما ترفض اورشلیم ، وضلك كي یشیر الى تلك الع

  االریوسیة .

اما  ،. العینان مغلقتان  351رة من سنة الرب صبیحة یوم العنصھذا ھو االمر الذي جعل البطریرك مرھقا وھلعا في 
 سیة .... الى ان التمع ومیض نورھو فراح یضرع الى هللا االف المرات كي یحفظ االنجیل المقدس من النجاسة االریو

  في الغرفة لفت انتباھھ .

دّق ما رأى ، كان نور مبھر یغمر كل مكان ، وفي طرفة عین ، صنظر القدیس كیرلس باتجاه النافذة ، وبالكاد 
في  ب األب القدیس على قدمیھ ، وراح یحدق في السماء ، ثم عاد والتقط انفاسھ ، االف من االورشلیمیین تیقنواصانت

لیب كبیرا جدا بحیث انھ بدا اشد ضیاء والتماعا من الشمس ، وقد صلیب ناري مأل السماء ، كان الص االیام التالیة من
  لب الرب .صانبسط في شكل قوس لیغطي كل المسافة التي بین جبل الزیتون والجلجلة حیث 

ت حتى راح یدّون ما سوف یكون تاریخیا لواتھ : وھنا كانت العالمة ! وما ھي إال ساعاصوبكل تأكید ، استجیبت 
ف االعجوبة المتعلقة بظھور صالیقدر بثمن : انھا الرسالة التي بعث بھا الى االمبراطور كونستانتیوس ، وفیھا و

  یل منقطع النظیر ، وال ینتسى .صلیب بتفصعالمة ال

خیرا ، وان نقاوة تعالیم االرثوضكسیة منذ تلك اللحظة ادرك البطریرك العظیم ان النضال ضد االریوسیة سوف ینتھي ا
ونھا یسوع المسیح رب القداسة ، ولكن البد من معارك عدة ، وبالفعل ، فقد وجد االسقف المتواضع نفسھ صسوف ی

                لة من قبل كونستانتیوس وخلیفتھ االمبراطور فاالنس صمنفیا ، ومبعدا عن ارشیتھ في مناسبات ثالث منف
) .وفي النھایة فان خادم هللا الودیع سوف یسترد السدة البطریركیة بمؤازرة البطریرك القدیس  378 – 364( 

) ،وسوف یظل بطریركا على اورشلیم یلعب دوره الدقیق الى حین رقاده في  395 – 379ثیودوسیوس الكبیر ( 
  . 386الحادیة والسبعین من العمر سنة 

حجر االساس للتعالیم في الكنیسة المقدسة ، لقد وضع ھذا الكاتب الشھیر عددا ترك لنا القدیس كیرلس كتاباتھ التي ھي 
من االعمال المھمة في الالھوت والعقیدة ، وضمن لنفسھ مكانة في تاریخ المسیحیة ، والدستور واضح واالیمان عند 

واحد اب ضابط الكل ، خالق  الذین یعلنون حقیقة االنجیل الشریف یعبر عنھما بكلمات على النحو التالي : اؤمن بالھ
السماء واالرض ، كل ما یرى وما ال یرى ، وبرب واحد یسوع المسیح ، ابن هللا الوحید المولود من االب قبل كل 

نا صالدھور ، الھ من الھ ، حیاة من حیاة ، نور من نور ، بھ كان كل شيء ، الذي من اجلنا نحن البشر ، ومن اجل خال
لب .... ودفن وقام في الیوم الثالث كما في الكتب ، صار انسانا ، وصس ومریم العذراء ونزل وتجسد بالروح القد
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وجلس عن یمین االب ، وسیأتي بمجد لیدین االحیاء واالموات وملكھ النھایة لھ ، وبروح واحد قدوس ، المعزي ، 
ة مقدسة رسولیة ، وبقیامة الجسد في الذي تكلم باالنبیاء ، وبمعمودیة واحدة للتوبة ومغفرة الخطایا ، وبكنیسة واحد

  الحیاة االبدیة .

وبین كتابات القدیس كیرلس االورشلیمي الفائقة االھمیة ، ھناك مناظراتھ التعلیمیة التي حددت وثبتت المعتقدات 
االساسیة وممارسات المسیحیة االرثوضكسیة ، كذلك فقد وضع عظة شھیرة ومقنعة عن " بیت حسدا " باالضافة الى 

  یرة تتناول وجوھا مختلفة من االیمان المسیحي .صقاالت قم

بر حبا بالرب ، ومن جدید فان ھذا االسقف صتعلمنا سیرة القدیس البطریرك كیرلس االورشلیمي درسا مھما في ال
راع الفوضوي الذي تھدد الكنیسة المحبوبة ، وبالرغم من حزنھ صالمفكر والحكیم تعرض لتجربة الیأس بسبب ال

د ، ظل متمسكا بایمانھ ، وفي النھایة كوفيء بعالمة دللت على عنایة هللا االبدیة بخدامھ االوفیاء ، وكمحارب من الشدی
ف الحتمیة التي صاجل حقیقة الرسالة االلھیة المعلنة ، فقد الھم اجیال المسیحیین كي یتمسكوا بایمانھم في خضم العوا

  ف بحیاتنا الزائلة .صتع

ھ السنیة وشجاعتھ ، رغم االضطھاد ، كي نظل اوفیاء للمسیح ، ولعل اعظم عبرة یمكننا ان ونحن نكرمھ لتعالیم
نتعلمھا من القدیس كیرلس بطریرك اورشلیم ھي انفتاح العقل في بحثھ عن الحقیقة ، والتعایش المسالم مع الذین 

  یختلف ایمانھم عن ایماننا .

  

  آضار  20
  ء المذبوحون في دیر القدیس سابایوحنا ، سرجیوس ، بتریكیوس ، واالبا

  
 صوصر من الرعب والخوف في زمن اللصعاش ھؤالء في ع

الشرسین ، والعرب المرعبین ، الذین من العالم غیر المتمدن في العربیة 
الذین طافوا فلسطین وھم یھدمون االدیار ویذبحون الرھبان ، الذین 

احد االدیار   ، وفي 796الحول لھم ، الذین ھناك ، وفي سنة الرب 
وعلى اطراف المدینة المقدسة اورشلیم ، بینما كان الرھبان یتناولون 

وات صوم الكبیر ، سمعوا اصوجبة بسیطة من الخبز والشوربة في ال
  خیول تعدو وھي تقترب ، فأدركوا ما ھو اسوأ.

بالنسبة لالباء القدیسین الذین سكنوا في دیر مار سابا الشھیر في فلسطین 
  الكابوس یحل بھم االن .ھا ھوضا 

لقد وصل الغزاة كي یقضوا على الرھبان ، اما رئیسھم المحبوب ، وھو راھب شجاع لطیف المعشر ویدعى توما ، 
دة فقد كان اول من تكلم ، في صوت خافت یحمل معاني عمیقة ،ضّكر رھبانھ ان خدمة الرب تتطلب احیانا قبول الشھا

یسوع المسیح الثمن عینھ عندما سكب  صالعادة ھبة ثمینة ، الم یدفع الرب والمخلالمقدسة ، وان ھذه الشھادة ھي في 
دنا البریة حبا صدمھ لفداء العالم من الخطیئة والموت ؟ وأردف الشیخ الراھب توما یقول : " لقد تركنا العالم وق

سیكون من العار علینا لو اننا  بالمسیح " بینما اثناء ضلك ، راح الرھبان یھزون رؤوسھم وھم یستمعون لھ ، وتابع :
حبا بیسوع المسیح ، فنحن من اجلھ نعیش ھھنا ، ھربنا من البریة خوفا من الناس ، واضا ضبحنا ھھنا ، فھذا سیكون 

لون ویتأملون ویعّزون بعضھم بعضا صوھكذا كان : الرھبان لن یھربوا ، بل انتظروا جمیعھم بھدوء بینما راحوا ی
وت قعقعة السیوف ، اما الشھداء االبرار یوحنا ، سرجیوس ، وبتریكیوس صدام الخیول والى ان اقترب وقع اق

  وسواھم ، فكانوا على اھبة االستعداد الحتمال اسوأ عنف یمكن للبشر ان یواجھوه .
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ف الحقا ، كما في   صقد سبقتھم ، وكما جرى الو صوصولم یكونوا یتوھمون ماھو محدق بھم ، ألن سمعة ھؤالء الل
من العربیة كانوا حقا تھدیدا مروعا لالدیار ، وضلك بسبب  صوصور الوسطى ، فان اللصاغنیة روالند " من الع "

  مقتھم لكل ما ھو مسیحي .

كان الذبح فوریا ، وقد راح بعض اللصوص یتلّھون باطالق السھام على 
 االخوة العّزل ، بینما اخرون راحوا یلّوحون بسیوفھم ورماحھم ، ثم قطعوا
رؤوس بعض الرھبان ، وارغموا البعض االخر على الدخول في فوھة كھف 
ضیق یقع بجوار الدیر  وبعد ان ادخلوھم ، اضرموا النار فیھ وراحوا ینفخون 
الدخان في الداخل ، فقضى كثیرون من الرھبان اختناقا ، الواحد تلو االخر ، 

ان ھذا في زمان قضى ھؤالء جمیعا في عھد القدیسین قسطنطین وھیالنة ، وك
  كان فیھ القدیس العظیم الیاس بطریركا على اورشلیم .

  خیامھم في تلك اللیلة . الىاال ان سبل هللا ال تدرك بالكلیة ، فما ان عاد الغزاة 

حتى اختلفوا فیما بینھم على توزیع الغنائم ، وفي العراك العنیف الذي اعقب 
  قد اثخنوا بالجراح .ضلك ، قضى كثیرون منھم ، اما البعض االخر ف

اال ان كرامة الراقدین لم تنتسى ، فالقدیس یوحنا ، راھب شاب لم تظھر لحیتھ بعد ، اشبع ضربا ، وبعد ضلك قام الغزاة 
وقطعوا اعصاب یدیھ ورجلیھ ، ثم جّروه وسط حجارة الدیر ، فتمزقت لحمانھ وراح ینزف ، اما القدیس سرجیوس 

لمقدسة في الدیر فقد حاول قدر المستطاع ان یخفي االواني المقدسة عن عیون الغزاة ، الذي كان یؤتمن على االواني ا
  لكن سرعان ما ادرك الغزاة امره ، فقطعوا رأسھ كي یتخلصوا من ازعاجھ .

وبعد دقائق وعندما اختنق من تبقى في المغارة من الرھبان ، اطلق القدیس بتریكیوس بضعة كلمات ستبقى في الذاكرة 
طویال ، فقال لزمالئھ ، " ال تخافوا ، انا لوحدي سأغادر الكھف ألالقي الموت . اما انتم فاجلسوا ھھنا عاكفین  زمانا

على الصالة ، " وبعد لحظة خرج الى النور ، والقى مصیره ، وعندما اراد الغزاة ان یعرفوا اضا كان الرھبان في 
بتریكیوس وقال : انا لوحدي داخل المغارة ، اال انھ اخفق في النھایة الممغارة قد ظلوا على قید الحیاة ، اجابھم القدیس 
  ان ینقذ اخوتھ الرھبان ، وفي النھایة قطع رأسھ .

ان سیرة االحد واالربعین شھیدا الذین قضوا في دیر القدیس سابا في تلك الظھیرة ، في فلسطین ، كانت مباركة على 
المسیح فان الرھبان الذین ابوا ان یھربوا عن جبن ، مجدوا هللا القدیر  بالموت حبا بانجیل یسوع-1صعیدین اثنین : 

اما شھادتھم البطولیة فكانت بمثابة الھام لالجیال التي عاشت -2على نحو عجیب وضلك عندما بذلوا دماءھم حبا بھ . 
قدیسین یوحنا ، سرجیوس ، بعدھم ، والى الیوم ، وعند الجھاد ضد ریاح مشكالت الحیاة الیومیة ، یذكر المسیحیون ال

  وبتریكیوس ، لالستشفاع بھم وطلب معونتھم .

  

  آضار 24
  الشھداء الثمانیة من قیصریة

  
  عندما رأى الرجال الوثنیون في قیصریة كیف كان الرومان یعاملون الشباب المسیحیین في مدینتھم ، ثار غضبھم .

تلي االراضي الفلسطینیة ان یحرقوا الفتیة الشجعان وھم كیف یمكنھم ان یقفوا مكتوفي االیدي بغباء فیسمحوا لمح
اء بلدھم ، یطرحون في اقفاص الحیوانات المفترسة كي تمزق بناحیاء ؟ كیف یمكنھم ان یشاھدوا الصبیة المسیحیة ، ا

  مانیة ؟لحمانھم دون ان یقاوموا مثل ھذه المعاملة السادیة التي كان یظھرھا الجند المسلحون في االمبراطوریة الرو
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ھؤالء الشباب الوثنیون ال یمكن ان یكونوا من اتباع الفادي القدوس ، ومع ضلك كانوا اناسا شرفاء ، وكأغلب 
المراھقین ، كانت تلھبھم المثالیة الشدیدة ، كانوا ایضا مرضى ومتعبین لدى رؤیتھم االقلیة المسیحیة تھان وتظلم في 

  یمألھم البر الذاتي لیكونوا سوى سفاحین یحملون الرماح . بلدتھم الساحلیة كل یوم على ایدي مستبدین

) ، وكانت الھجمات على المسیحیین  305 – 284، في عھد االمبراطور الظالم دیوكلیتیانوس (  303كانت السنة 
ن یصدر المحلیین تتزاید باستمرار ، وفقد قبل بضعة ایام ، فان والي قیصریة الغلیظ االنف ، الوقح ، اربانوس ، سّر ا

، مع اخرین من قیصریة ھما اغابیوس وتقال كان في االساس حكم الموت حرقا بحق شاب تقي یدعى تیموالوس
ال تدخل العنایة ، لكان على ھؤالء االیافع الشجعان ان یقضوا في للفھود الجائعة كي تلتھمھم ، ولویفترض ان یطرحا 

ساحلیة الى مسرح للعنف واالضطرابات ، وما ھي الجریمة ب یوشك ان یحیل بلدتھم الخایام ، في احتفال وثني صا
  التي اقترفوھا حتى یستوجبوا ھذا القضاء ؟

لقد سبق ان اقسموا ان یدافعوا عن انجیل یسوع المسیح ، وقد امنوا ان یسوع ھو ابن هللا ، یا للھول ، فكلما فكر 
ا یفكرون بمستقبلھم ایضا ، واضا كان الحاكم مراھقو قیصریة باالعدامات المخطط لھا ، ازداد اشمئزازھم ، كانو

الطاغیة اربانوس یصدر حكم االعدام في أي وقت یشاء ، لمجرد ان یحرك قلمھ ، فكم یطول زمان مھاجمتھ غیر 
تزاید غضب الشباب ، من جراء عدم  حیین ایضا ؟ ھذا تعسف محض ، وال بد ان تكون خطوة ضده ، ولمایالمس

الصحاة ووضعوا رؤوسھم مما قبل ایام من تنفیذ حكم االعدام ، وكان بینھم بعض الشباب  احقاق العدل ، قام ھؤالء
الغاضبین : االول یدعى الكسندر ( من مصر ) ، والثاني من غزة ( فلسطین ) ویدعى رومولوس ، واخر یدعى 

  دیونیسیوس من فینیقیا ، واخیرا شاب قیصري یدعى روبلیوس .

ین الشباب ، كلما اصبحوا اكثر تشددا كي یشھدوا للحق في وجھ الظلم ، وبغتة التمعت في وكلما ناقشوا اعدام المسیحی
  رؤوس الجمیع فكرة من شأنھا ان تجعل الطاغیة ماقت المسیحیین ، یلغي سفك الدماء .

كم الذي كانت الفكرة بسیطة لكنھا مشرقة ، في المساء الذي سبق االحتفال الوثني ، قام الشباب وطلبوا مقابلة الحا
سرعان ما انذھل عندما مثلوا امامھ ، ویمكن فھم دھشتھ ، طالما ان زواره الخمسة كانوا مقیدین معا بحبال غلیظة 

  كانت تشد ارساغھم الى اقدامھم بأحكام .

حو عندما حدّق الحاكم في من سبقوا ان قیدوا انفسھم لالحتجاج على سجن المسیحیین الجائر ، قام احد المقیدین وتقدم ن
  الحاكم وقال : نحن مسیحیون ! فاضا كنت تشاء ان تقتل الثالثة ، اقتلنا جمیعا على الفور .

اضھلتھ شجاعتھم ، اال انھ ادرك انھ ال یمكن ان یسمح بتحدي سلطانھ ، ان یمر بدون عقاب ، ومن جدید عاد فطلب من 
وى ، طالما انھم لیسوا في النھایة مسیحیین ؟ ھؤالء الشباب ان یعودوا الى صوابھم ، لماضا یجب ان یموتوا بدون جد

لماضا ال یقلعون عن ھذا الغباء ویتمتعون باالحتفال العظیم الذي یوشك ان یبدأ ؟ اما ھؤالء الشباب ، فقد ابوا االنصیاح 
  لرغبتھ .

موعد اعدامھم ، ان  وفي النھایة اثر ان ال یقتلھم ، وعرض علیھم كي یتفادوا الموت مع المسیحیین الثالثة الذین اقترب
  یقوموا بعبادة االوثان اسوة بالوثنیین الذین سیكونون موجودین في االحتفال الوشیك .

رفضوا من جدید ، فلم یعد امامھ من بد ، ألنھ خشي ان یعّم العصیان في المنطقة كلھا ، فأمر ان تقطع رؤوسھم امام 
  المأل ، وفي ضروة االحتفال .

غابیوس ، وتقال بینما ھم یقولون ، وبأعلى صوتھم امام الحشود التي اجتمعت : نحن قضى الجمیع تیموالوس ، ا
  فخورون ان نموت من اجل انجیل یسوع المسیح .
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، كانت حیاة ھؤالء قصیرة ، اال انھا كانت مجیدة ، والى ھذا الیوم تكرمھم  303من اضار سنة الرب  24كان ضلك في 
اغیة ، لم یكن موتھم عبثا ، فنحن نعرف الفارق الحقیقي بین القوة الغاشمة التي الكنیسة لوفائھم وشجاعتھم امام الط

  تقوم على السالح ، والسلطان الحقیقي الذي یعتمد على النعمة التي تفیض كل حین من هللا القدیر .

  

  آضار 29
  وبولیس یالقدیس مرقس اسقف اریثوسا ، الشھید كیرلس شماس ال

  ھد جولیان الجاحدوآخرون الذین تألموا في ع
  

عندما اطلع الوثنیون الشیخ كیف كانوا ینوون التنكیل بھ ، لم یصدق ما كان یسمعھ  
وبحسب بعض الوثائق التي تصف ھذا الحدث الرھیب ، صرخ عالیا وقال : ھل 

  ستغطون جسدي بالعسل ؟ ولكن لماضا ؟ انا ال افھم .

  سوف ترى ایھا العجوز ،سوف ترى .

ة سوریة تدعى اریثوسا ، في یوم شدید الحرارة من صیف حدث ضلك في مدیر
بحسب مؤرخي الحقبة ، كان الشیخ یدعى مرقس الذي لسنوات عدة كان  361

یخدم هللا اسقفا على مدینة اریثوسا ، انھ خصم عنید في وجھ عبادة االوثان  لكنھ 
ي ورع ، كان ھذا االسقف ابن البلد محمیا في غیرتھ من االمبراطور المسیح

قسطنطین الكبیر ، وقد قام ھذا االسقف بحملة ناحجة لتحطیم اعظم ھیاكل االصنام 
  في المدینة ، واستبدالھا بكنیسة مسیحیة جمیلة .

وحظي تحطیم مركز االصنام بالترحیب من قبل االمبراطور ، وسانده في ضلك 
لق حالة كثیرون من سكان المدینة ( اریثوسا ) اال انھ ساعد في الوقت نفسھ على خ

من العداء ، فاالوثنیون الذین كانوا ما یزالون یتمسكون بممارساتھم كرھوا 
االسقف المسیحي ، ورغبوا بقتلھ ، لوال حمایة جیش االمبراطور لھ ، ودرء كل 

  اضى عنھ .

ى لغضب الوثنیین ، كانوا جیاعا ال وبغتة فان اساقفة غیارى كاالسقف القدیس مرقس المعترف ، اصبحوا اھدافا
االنتقام حباً بمعبدھم المحطم ، فلم یعودوا یخشون الجیش االمبراطوري ، وھكذا راحوا یبحثون عن الشیخ الذي سبق 

  ان تحدى دیانتھم ، كان الشیخ ضعیفا متعبا .

ان الوثنیین كانوا ینكلون ببعض اصدقائھ من اجل العثور على مكان اختبائھ ، قام ھو وخرج من  كادرولكن عندما 
  ، وظھر أمامھم بدون ایة مقاومة . عزلتھ

اال ان القدیسین غریغوریوس الالھوتي وثیودوریتوس المغبوط قاما فیما بعد بتقدیم وصف دقیق عن االالم التي تكبدھا 
ھذا القدیس ، في البدایة طالبھ خصومھ ان یدفع مبلغا كبیرا من المال ، وقد اصروا ان ھذا المال ھو من اجل معبدھم 

وعندما رفض ان یدفع ، جلدوه وجّروه في شوارع المدینة . ولما احتدم غیظھم ، وتزاید عطشھم لشھوة الدم  المتھدم ،
  اقتلعوا شعره وغطسوه في قناة المجاریر المفتوحة .
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ه ، ثم قطعوا اضنیھ بأسالك معدنیة ، ؤوبعد ضلك سمحوا لبعض الصبیة بمھاجمتھ بآالت حادة مزقت لحمانھ ، فسالت دما
ه واحضروا وعاء ملیئا عسال راحوا منھ یدھنون جسده المثخن بالجراح ، اما ھو فكان ینظر الیھم بصمت ، وعّرو

  وھو میت اكثر منھ حي ، عسل ؟ ال افھم .

  فقالوا لھ : سوف ترى ایھا العجوز .

لقوه الى شجرة قام االشرار وسطروا صفحة جدیدة في تاریخ الوثنیة ، اض بعد ان دھنوا جسده بالعسل ، عوبعد ضلك 
ضخمة كانت وسط ساحة المدینة ، كان الجو حارا جدا ، ولم یطل الوقت حتى تھافتت الدبابیر والنحل علیھ وراحت 
تلسعھ ، كان جسده یتأرجح وھو مقید وقد غطتھ الحشرات من كل جھة ، اما العابرون فراحوا ینظرون الى الذي كان 

  اسقفا عظیما ، وھو مقید الى غصن شجرة .

لكن یاللغرابة فالشیخ الذي خط الشیب رأسھ ، لم یتأوه من شدة االالم ، وھو مقید ، فلما رأى المنكلون ھذا ، والحظوا و
ھدوءه ، بدأوا شیئا فشیئا یأخذون جانب ھذا االسقف المتألم ، ولما كانوا یرجون ان یضعوا حدا لھذا المشھد ، راحوا 

ا ، الى ان اكتفوا اخیرا بقطعة نقدیة صغیرة ، بمقدوره ان یسددھا لھم ، اما یخفضون من الفدیة التي سبق ان طالبوه بھ
  ھذا المعترف فلم یكن ینوي ان یدفع لھم شیئا ، وابى ان یسھم في قرش واحد من اجل انھاء القضیة .

ن المسیحي انذھل الخصوم كیف انھ ابى ان یخلص نفسھ ، وكثیرون من الذین كانوا یسخرون منھ ، انضموا الى االیما
وفي نھایة االمر خرج االسقف الشجاع الى الحریة ، واضحى معلما محبوبا في اریثوسا ، وقصده المھتدون من كل 

  حدب وصوب في الشرق االوسط واالراضي المقدسة كي یتعلموا منھ االیمان العظیم الذي حفظھ طوال محنتھ .

 ً عظیماً في النزاھة الشخصیة المغروسة في الكمال االلھي  تعطینا سیرة القدیس مرقس المعترف اسقف اریثوسا درسا
القدوس ، فھو ابى ان یساوم على االیمان باالنجیل الشریف ، انجیل ربنا یسوع المسیح ، لذا منحھ هللا قوة عظیمة 

دسة امور الحتمال العذابات التي انزلھا بھ الوثنیون ، كذلك فقد استخدم تلك القوة كي یعلّم الحجاج من االرض المق
االنجیل الشریف . من معاناتھ ، ومن نصره العظیم ، یمكننا ان نتعلم ایضاً كیف نعتمد على هللا كي یعیننا في جھاداتنا 

  الیومیة .

  

الشھید كیرلس الشماس ( مدینة الشمس ) واخرون الذین 
  تألموا في عھد یولیان الجاحد 

  
د ربح معارك كثیرة ضد عبدة كان ھذا الشماس مجاھدا من اجل یسوع المسیح ، وق

االوثان في مدینة الشمس ( تقع ھذه المدینة في فینیقیة القدیمة ، وھي جزء من لبنان 
  الحدیث واسمھا : بعلبك ) .

  انھ ممتليء حماسة من اجل الرب یسوع المسیح .

لم یكن ھذا الشماس یخشى اعداءه الوثنیین في عھد االمبراطور المسیحي قسطنطین 
  ) وقد تشجع كثیرا في عھد ھذا االمبراطور القدیس . 337 – 306الكبیر ( 

، وتابع تھدیم ھیاكل االوثان في عھد كونستانتیوس  285ولد في فینیقة حوالي سنة 
) وبعد حین ، فاالمبراطوریة 361 – 337خلیفة االمبراطور قسطنطین الكبیر ( 

دمویا في عھد  الشاسعة ، والكنیسة المسیحیة السریعة النمو عرفت تصادما
) فقد رمى ھذا الطاغیة االنجیل جانبا ،   363- 361االمبراطور یولیان الجاحد ( 
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  وجعل مكانھ سلطانھ الذاتي جعلھ في خدمة انتفاضة الوثنیین في كل انحاء االمبراطوریة .

ن كانوا حتى وقت قریب وبعد شھور على ارتقاء یولیان الجاحد سدة العرش ، فإن الكھنة ، االساقفة ، والشمامسة الذی
  قادرین ان ینالوا الدعم من االمبراطور ، باتوا عراة بدون غطاء ودعم امبراطوري بازاء الوثنیین الظالمین .

وتلقى علومھ في فینیقیة القدیمة ، وھكذا بدأت ھذه النفس الودیعة تشعر بغضب الوثنیین  280ولد الشماس كیرلس سنة 
  . 362ثأروا منھ سنة  الذي راح یتنامى ویزداد ، وقد

حتى في زمان كان فیھ العنف حول النزاعات الدینیة امرا مألوفا ، فان قساوة الھجوم على الشماس كیرلس كان 
یصعب فھمھا ، ھل كان ضروریا ان یلوك الوثنیون لحمھ النازف بأسنانھم ؟ لكن ھذا ھو ما حصل بحسب مؤرخي 

الحقا بوصف ما حدث في الكتاب الثالث ، الفصل الثالث من تاریخ  الكنیسة سیما ثیودوریتوس القورشي الذي قام
  الكنیسة .

ا في تعذیبھ ، اال انھم في بدایة االمر قاموا وولئن قام الوثنیون بدفع الثمن عما فعلوه ضد القدیس كیرلس الذي تماد
نونھ باالت حادة حتى اندلقت ولكموه وجلدوه بدون ھوادة ، وبینما كانوا یبصقون علیھ ، راحوا یمزقون ثیابھ ویطع

احشاؤه ، فجعلوا علیھا شعیرا ودفعوا بھا الى الخنازیر الجائعة ، وبینما كانت الخنازیر تتناول مما دفع لھا ، كان 
كانوا لیرضوا بھذا القدر من االنشراح ، لو انھم علموا ما ھو معد  الوثنیون یتھللون وقد عال ضحكھم واھازیجھم ، ما

ؤرخي الكنیسة الالحقین ، فان الوثنیین الذین انزلوا بالشماس كیرلس اشد العذابات ، فاقتلعوا احشاءه ، لھم ، وبحسب م
ورموا بھا الى الخنازیر ، راحوا بعد حین یشاھدون تساقط اسنانھم من اماكنھا ، ولم یكن ھذا اال بدایة الغیث ، اض بعد 

واندلقت خارج شفاھھم ، وانبعثت من افواھھم روائح نتنة ، حین اصاب افواھھم عدوى رھیبة ، فانتفخت السنتھم ، 
حتى ان احدا لم یعد قادرا ان یحتملھا ، وفي النھایة فان ھؤالء القساة الذین سبق ان اطلقوا االھازیج والقھقھات بینما 

جدون كانوا ینكلون بالشماس كیرلس ، اضطروا الى الجلوس على تراب االرض ، وافواھھم نتنة ، وراحوا یست
في عھد یولیان الصدقة من سكان المدینة ، وألن الوثنیین لم یظھروا ایة رحمة تجاه ضحایاھم اثناء التنكیل بالمسیحیین 

  الجاحد ، فلم یكن ھناك من یشفق علیھم عندما راحوا تدریجیا یتحولون الى رماد ، وھم یموتون .

یان الجاحد في الشرق االوسط ، ففي غزة ، من اعمال لم یكن القدیس كیرلس التقي الوحید الذي عانى في زمن یول
فلسطین وعسقالن ، قضى عدد من الشھداء القدیسین بأن طرحوا للخنازیر كما حصل مع الشماس كیرلس ، وبین 
ھؤالء الشھداء المدافعین عن االنجیل الشریف كان ھناك بعض الرھبان والعذارى الذین تعیّد لھم الكنیسة في ھذا الیوم 

  ء جمیعا شنّع بھم شر تشنیع قبل ان یطرحوا للحیوانات كي تلتھمھم .ھؤال

وسیرة القدیس كیرلس تنطق كثیرا بالشجاعة المطلوبة من اجل عیش انجیل یسوع المسیح ، ولئن كان ھذا الشماس قد 
یمكن ان  العون االمبراطوري ، اال ان ھذا القدیس وصحبھ فھموا جیدا انھ عاش في زمن یمكن ان یعتمد فیھ على

یفقدوا ھذه الحمایة االمبراطوریة في كل حین ، وضلك بفعل االحداث التي استجدّت في عالم الكنیسة االولى الصاخب ، 
ومع ضلك فقد ابى ھذا المحارب ان یقوم بما یخالف ضمیره ، ورفض ان یتوقف عن حملتھ ضد االوثان وھیاكلھم التي 

  كانت ماتزال قائمة في االرض المقدسة .

لعل اعظم تعزیة یمكن ان نستمدھا من حیاة القدیس كیرلس ، مفادھا ان هللا القدیر ال یطالبنا ابدا بما ھو فوق طاقتنا و
  ولئن كان ھذا القدیس وصحبھ قد احتملوا االما مبرحة في نھایة حیاتھم ، اال ان ایمانھم باهلل كان قویا حتى النھایة .

  

  آضار 30
  ضاً نعیّد لھ في األحد الرابع من الصوم )القدیس یوحنا السلمي ( وأی
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عند منعطف ما في حیاتھ الرھیبة ، انسحب ھذا البار الى مغارة یقضي فیھا 
عشرین سنة متأمال في مجد هللا القدیر ، وفي االرتقاءات الروحیة المطلوبة 
ألدراك ھذا المجد برؤیة جلیة وثابتة ، وطوال عمره الذي قضاه متنكرا لذاتھ 

الداخلي ، راح القدیس یوحنا السینائي یدّون واحدة من  كفا على التعمق، وعا
اھم الوثائق في تاریخ الكنیسة المسیحیة االولى : اعني بھا كتابھ " السلم الى 
هللا " انھ كنز ثمین یعج بالرؤى التي بھا یمكن بلوغ الحكمة الروحیة في حیاة 

  الراھب المستنیر التائق الى هللا.

وفي كامل ، عاش بسیطا ، وتجنب التطرف ، عاكفا على یوحنا ھو ص
 563 – 483االعتدال في كل ما فعل ، یوحنا السلمي امضى معظم حیاتھ ( 

) مجاھدا في دیر شھیر یقع على بضعة خطوات من العلیقة الملتھبة وغیر 
ضي ان یتعلم المرء كیف یكبح المحترقة التي استوقفت موسى النبي قبل الفي عام من ظھور الحیاة الرھبانیة التي تق

غروره من اجل عبادة اسمى للرب الھ الكون . القدیس یوحنا كرس معظم سنوات حیاتھ على االرض للجھاد ضد 
االزمات والمشكالت الروحیة التي تتسبب بھا المواقف االنسانیة تجاه الكبریاء والمجد الباطل ، كیف یمكننا بنجاح 

نا ، كي نطیع ارادة هللا على نحو اكمل ، وبجھوزیة اكبر ؟ وبمعنى حقیقي ، فان حیاة مثال ان نھزم االنا الكامن فی
  القدیس یوحنا السلمي كانت كلھا مكرسة لالجابة عن ھذا السؤال .

ي ادیار جبل سینا، فان الحل فسنة في انضباط روحي شدید  60بالنسبة لھذا البار یوحنا السلمي الذي امضى اكثر من 
االباطیل ، صار حجر االساس لعملھ المسیحي العظیم في االرشاد الروحي : السلم الى هللا ، اني مليء لمشكلة باطل 

بالرؤى العجیبة التي الھمت المسیحیین طیلة قرون ، " فھو " یضع لمسة خاصة على النصرة على االباطیل االنسانیة 
عندما احجب واحفظ صیامي ، فأنا اسلّم للباطل ، وضلك على النحو التالي : ینتصب الباطل امام كل فضیلة ، عندما 

صومي عن االخرین ، اجیز لنفسي االكل ، فأسلّم للباطل ، عندما اكتسي لباسا بھیا ، یخامرني حب المجد ، وعندما 
ارتدي ثیابا رثة ، یھزمني الباطل ، اضا وقفت كي اتكلم ، اتداعى تحت قوة الباطل ، واضا رغبت بالصمت ، اسلّم 

  طل .للبا

الشوكة ، تبدو متجھة نحو االعلى ، انھ من المجد الباطل ان تسبح هللا في الظاھر ، اال انك  هفي كل مرة تظھر ھذ
بالفعل تسعى الى ارضاء الناس ، ولیس هللا .... الناس المتعجرفون یسعون الى الھزء واالھانة ، اما سماع المدیح دون 

ط ، وللذین ال یستحقون المالمة ، وھكذا ، فمن لم یكن امینا في الصغیرات ، ال الشعور باللذة ، فھذا متاح للقدیسین فق
 یكون امینا في الكبیرات ، عندما یرزح تحت المجد الباطل .

وكما یبدو جلیا من اقتباس " السلم الى هللا " ، فالقدیس یوحنا السلمي ، كان كاتبا رائعا وموھوبا ، دقیقا وانیقا للغایة ، 
  و كان ابسط انسان لدرجة انھ لم یكن لیبالي بمنجزاتھ .ومع ضلك فھ

، وكان ابنا لوالدین تقیین ھما كسینفون ومریم ، عمال ھذان الزوجان كي ینال ابنھما افضل قسط من  483ولد سنة 
  الثقافة ، اال انھ تعمق في االسفار االلھیة وتعالیم الكنیسة .

الى طور سیناء ، الى الدیر الواقع في المكان الذي سار علیھ النبي ولما بلغ السادسة عشر من العمر ، شق طریقھ 
عاما تحت ارشاد الراھب القدیس مارتیریوس . وبعد  19موسى ، انھ تلمیذ مجتھد نجیب ، كان یدرس لمدة تربو على 

د بھ االرض من رقاد معلمھ المجبوب ، انكفأ الراھب یوحنا الى البریة لسنوات بحثا عن هللا ، وكان یقتات مما تجو
اعشاب ، وبلح وبعض الخضراوات البریة التي تنمو ھنا وھناك ، كان یفترش االرض عاریة كل مساء سعیدا بتحرره 

  من االھتمامات االرضیة لالنشغال بتسبیح هللا كل حین .
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لرھبان في اعالي ان صقلھ الدھر ومّحصتھ االیام لیكون رئیسا على اد بعوعندما صار في الخامسة واالربعین ، اختیر 
جبل سینا ، فراح یقضي وقتھ وھو یعلمھم كیف یرّوضون االنا في بحثھم عن هللا ، واخیرا رقد بین رھبانھ عن عمر 

وقورا ، وقد وصفھ الراھب دانیال على النحو التالي : " لقد ارتقى جسده ضرى سینا ، اما  563ناھز الثمانین في سنة 
  نفسھ فبلغت ضرى السماء ".

لسنوات التي اعقبت رقاد ھذا الراھب القدیس ، ظھرت روایات عدیدة تتكلم عن قدرتھ العجائبیة في التواصل مع وفي ا
غیر المحسوس ، وفي احداھا انھ ارسل تلمیذه الشاب موسى في مھمة في احدى االیام الحارة ، وبعد ان انجز موسى 

الظالل الباردة ، وسرعان ما غط في نوم عمیق ، وراح  المھمة المسندة الیھ ، اخذ لنفسھ قسطا من الراحة في احدى
یشنخر بقوة دون ان یدري انھ كان في خطر داھم ، اال ان ساعة ھذا الراھب الشاب لم تكن قد اتت بعد ، فبینما كان 

ن یغط في نومھ ، كان معملھ منشغال بالصالة داخل قالیتھ ، وبغتة ظھر ما اعترض رؤیتھ ، فقد مأله الھلع وأحس ا
تلمیذه على وشك ان یلقى حتفھ ، فراح یصلي من اجلھ بحرارة متضرعا الى الرب یسوع المسیح كي یحمیھ من أي 

  اضى .

وعند ظھیرة الیوم التالي ، عاد الراھب موسى الى دیره وشكر اباه ألنھ انقذه ، ألنھ بینما كان نائما رأى في حلمھ ان 
اق من كابوسھ ، وانتصب على قدمیھ قبل ان تنزلق صخرة ضخمة من علو االب یوحنا ینادیھ المرة تلو االخرى ، فأف
  لتصطدم بالمكان الذي كان مستلقیا علیھ .

من الزوار الحجاج ، وبغتة الحظوا  600وتصف روایة اخرى كیف كان الرھبان جالسین لتناول طعام العشاء مع 
ام ان ھذا الغریب لیس اال النبي موسى الذي سبق ان انسانا غریبا بینھم ، وبلمح البصر فھم الحاضرون في غرفة الطع

اقتبل الوصایا العشر على بعد مئات االمتار من المكان الذي كانوا ھم فیھ ، كان النبي یبتسم بحبور وبشاشة ، كما 
  رووا عنھ الحقا ، وقد بدا منشرحا ان الرھبان اختاروا ان یقیموا في جوار المكان الذي تردد ھو علیھ .

القدیس یوحنا السلمي بعض الدروس القیمة عن اھمیة التواضع في حیاتنا ، وبكل تأكید البد ان ھذا القدیس سیرة  تعلمنا
الحظ كیف ان اللفظة الیونانیة لل" تواضع " تتضمن اشارة الى الرطوبة ، العنصر االساسي في الخصوبة ونمو 

لحیاة الروحیة ، من جھة كان عبقریا فذا وضع كتابا كالسیكیا النباتات ، القدیس یوحنا یقدم لنا نموضجا نفتدي بھ لعیش ا
ومن جھة ثانیة كان ھو نفسھ راھبا بسیطا لم یكن یرید سوى ان یعتني بالخیار الذي ینمو في بستان الدیر ، وفي الوقت 

  نفسھ كان یسبح هللا .

أنھا ان تدنینا من معرفة ھذا الرجل ، ولئن كانت حیاتھ كلھا تتمحور حول هللا ، وقراءة كتابھ " السلم الى هللا " من ش
كان امضى معظم حیاتھ في طور سیناء ، في مصر . اال ان تأثیره على اجیال المسیحیین الذین عاشوا في االرض 

  المقدسة یبدو كبیرا وعمیقا .

  : میغالیناریون

السلم الذي یأتي بالمؤمنین الى سمو " مثل السلم الذي كان یصعده یعقوب الى السماء ، انت بكلماتك االلھیة ، اقمت 
  الفضیلة ایھا االب المغبوط یوحنا ".

  طروباریة باللحن الثامن :

اثمرت باتعابك الى مئة ضعف ،  " للبریة غیر المثمرة بمجاري دموعك امرعت ، وبالتنھدات التي من االعماق
  الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ". فصرت كوكبا للمسكونة متأللئا بالعجائب یا ابانا البار یوحنا ، فتشفع

  قنداق باللحن االول :
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" من كتاب تعالیمك الحاملة اثمارا دائمة نضارتھا ایھا الحكیم ، تلذض قلوب المصغین الیھا بتیقظ ایھا المغبوط ، ألنھا 
  سلم مصعدة من االرض الى المجد السماوي الثابت ، نفوس المكرمین ایاك بایمان ".

  

  

  نیسان 1
  الم البارة مریم المصریةا
   

  في ومضة ، في برھة االھتداء الروحي ، تبدلت سیرتھا بالكلیة 

ان السیرة المذھلة ألمنا البارة مریم المصریة ، الزانیة التي 
اصبحت في النھایة واحدة من اعظم القدیسین والقدیسات في 
ا تاریخ الكنیسة المقدسة ، تبدأ بحادثة دراماتیكیة جرت لھا بینم
  كانت منتصبة امام ایقونة الكلیة المراحم المباركة مریم العذراء 

بحسب  482كان ضلك في المدینة المقدسة اورشلیم حوالي سنة 
  مؤرخي الحقبة .

وقفت امام ایقونة المباركة والدة االلھ في ضلك الیوم المبارك 
امرأة في التاسعة والعشرین من عمرھا ، من مدینة االسكندریة  

. قدمت الشابة الى اورشلیم بدافع الحشریة ، وكانت  في مصر
تتوق ان تزور االماكن المقدسة لتختبر بنفسھا القوة الروحیة 
المستمدة من ھذه االماكن الذائعة الصیت مثل جبل الزیتون 

  وبستان الجثمانیة .

تؤمن باالنجیل الشریف ، او بتعالیم  على یقین انھ لیس لھذه االماكن المقدسة من تأثیر علیھا ، فھي لم تكنكانت الشابة 
الكنیسة المقدسة ، وبالفعل ، فان غایتھا كانت ان تثبت لنفسھا ان االماكن المقدسة لیس لھا من تأثیر على الخطأة ، 
كانت عازمة ان تسخر من االیمان ، وھكذا راحت تتباھى انھا جمعت كلفة الرحلة من غوایة الحجاج في الطریق ، 

  أثمان باھظة مقابل شھواتھم الجنسیة .ومن ارھاقھم ب

قبل مغادرتھا االسكندریة ، كانت مریم تحیا سیرة ماجنة ، وكانت تتاجر بجسدھا طمعا بالمال تنفقھ على المجوھرات 
والحلي الباھظة الثمن والثیاب الفاخرة ، لقد احبت حیاة الفسق والمجون كما یبدو ، كذلك فانھا في بعض االحیان كانت 

ن تتقاضى اجرا على ما تقدمھ لطالبیھا ، كانت عدیمة االحساس ، وكانت تقضي اللیالي في الماخورات مع ترفض ا
  الرجال الذین اغرقوھا بالفسق والفساد .

بعد وصولھا الى اورشلیم ، راحت مریم تزور االماكن المقدسة . وفي احدى الكنائس الشھیرة الواقعة في مركز 
بغتة ، وألسباب لم تقدر ھي نفسھا ان تفسرھا ، قررت ان تسجد امام  واتھا كعادتھا . ولكنالمدینة ، راحت تستسلم لشھ

اعظم رفات في الكنیسة ، اعني بھ الصلیب الكریم الذي علیھ مات الرب . اقدمت مریم على ضلك بعفویة ، وعلى نحو 
  ة ال نفع لھا منھا .غیر متوقع وھي التي كانت تكسب عیشھا كغانیة ، ولم تھدر وقتھا یوما على صال

بحسب معظم مؤرخي الحقبة ، تركت بیت والدیھا في الثانیة عشرة من العمر ،  453ولدت مریم في مصر سنة 
  وراحت تطوف شوارع االسكندریة لتصبح بعد حین عاشقة للملذات وماجنة .
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سة في اورشلیم لتصلي امام وعلى اساس ھذا الماضي ، یبدو من المستغرب فعال ان تبدي مریم الرغبة بدخول الكنی
الكریم الذي مات علیھ الرب بسبب خطایاھا ایضا ، كانت تسلك بحسب حدسھا ، اما االن فالرب یدعوھا صلیب الرب 

  الى الصالة في حضرة الصلیب الكریم عینھ .

  ي كل المسیحیة . تغیّر رأیھا ، وراحت تتقدم نحو الكنیسة مستعدة للمثول امام اقدس رفات فالتحركت مریم بسرعة لئ

اال انھا فوجئت بغتة ، لقد جمدت قدماھا ولم تعد تقوى على الحركة ، ومن جدید راحت تحاول جاھدة ان تتقدم داخل 
وادركت ان قوة غاشمة كانت تحول دون الكنیسة ، ولكن عبثا ، فقد اكتشفت انھا بالفعل مشلولة بالكلیة ، ففزعت 

عت ، وراحت تحدق في ایقونة والدة االلھ . وباحساس مفعم بالیأس ، تضرعت تقدمھا داخل الكنیسة ، استغربت ، جز
الى العذراء ان تسمح لھا بالدخول الى الكنیسة ، وراحت تفضي الیھا بكل مكنوناتھا وكیف انھا تعیش غارقة في الفسق 

ا انھا ستغیّر سیرتھا ، والفجور . صلّت مریم بدون كلمات ، والتھب قلبھا حزنا ، ثم قامت وقطعت مع العذراء وعد
  لكن یكفیھا اوال ان تمثل في حضرة الصلیب الكریم .

ووصفھا ببالغة كاتب سیرتھا بطریرك اورشلیم صوفرونیوس . للتو بعد ان انھت مریم صالتھا الى العذراء مریم ، 
ول الكنیسة وقبّلت احست بالقیود التي قبل لحظات كانت تكبلھا ، تنحل ، وبعد ان استردت حریتھا ، تمكنت من دخ

صلیب الرب الكریم حسب رغبة قلبھا ، وقعد ان اتمت ما ارادت ، عادت الى صحن الكنیسة كي ترفع صالة الشكر 
امر عجیب ، لقد سمعت صوتا ینادیھا ویقول  الى السیدة العذراء والدة االلھ ، وما ان انھت صالتھا ، حتى حدث

  ما .بوضوع : اضا عبرت بریة االردن ، تجدین سال

ترى ما معنى ھذا القول ؟ اال أن مریم كانت قررت ان تطیع ، فقامت واشترت ثالث خبزات من بائع كان ھناك في  
الشارع ، وانطلقت نحو البریة ، بریة االردن ، وعبرتھا الى قلب الصحراء ، ما اعقب ضلك كان امرا خارق العادة دام 

البطاح الرملیة وتقتات مما توفره االرض . وكانت تضرع الى هللا ثماني واربعین سنة ، كانت خاللھا مریم تطوف 
القدیر على الدوام ، وسنة بعد اخرى ، كانت تثابر على ھذه الحیاة القاسیة ، وسرعان ما بدأت تحبھا ، ایة حاجة عندھا 

  دة الرضائھ .الى الرفاھیة والملذات اآلن ؟ لقد صار هللا كل شيء بالنسبة الیھا ، وھا ھي االن تبدو مستع

وبعد سنوات عدة قضتھا في ھذا النسك الشدید ، صادفت ھذه القدیسة كاھنا راھبا ، في البریة ، ھو الشیخ زوسیما 
الذي انذھل عندما رأى امرأة شیخة خط الشیب رأسھا تتنقل من مكان الى مكان في عمق البریة ، وقد بدت لھ عاریة 

ضعة اسئلة ، اال انھا ھربت ، فبذل كل الجھد للحاق بھذه التائبة ، وعندما بالكلیة . حاول زوسیما ان یطرح علیھا ب
بات قریبا منھا ، اطلّت علیھ من حیث كانت تختبيء ، وضلك كي ال یرى عریھا ، ثم قالت : یا ابت ، سامحني حبا 

  بالرب ، انا ال اقدر ان اواجھك ، ألني عاریة .

ل رمى لھا جبتھ ، فالتقطتھا ولفّت بھا جسدھا ، وبعد ضلك اطلعتھ بكل ضھل زوسیما لدى سماعھ ھذه الكلمات ، للحا
حیاء عن سیرة حیاتھا كلھا ، واوردت لھ االعجوبة التي حصلت لھا والتي بعدھا ستصبح واحدة من اعظم ناسكات 

المناولة االلھیة في البریة ، اصغى الیھا زوسیما بھدوء ، ثم شكر هللا على عجائبھ ، ووافق ان یأتیھا بعد سنة  من اجل 
  المكان عینھ .

لم ینس زوسیما وعده ، اال انھ سرعان ما تلقى صدمة اخرى ، فعندما قدم الى المكان المتفق علیھ ، لیال ، رأى مریم 
یھا تحت نور القمر تسیر على صفحة المیاه ، بدت لھ كانھا ال تبالي بكل العالم ، ترى ماضا یمكنھ أن یقول ؟ عبر ال

ھا میتة على در هللا ، ولما عاد ھذا االب القدیس في السنة التالیة كي یمنحھا الجسد والدم الكریمین وجوراح یشك
وسیما ادفن جسد مریم في ھذا ز قرب رأسھا ھذا القول الرائع : یا ابتبضفاف النھر ، وكان مكتوبا على الرمال 

ان في یوم االم ربنا الخالصیة ، وبعد ان تناولت االول من نیس المكان , وردّ التراب الى التراب ، لقد رحلت في
  عن عمر ناھز السابعة والسبعین . 530االسرار االلھیة . لقد رحلت مریم المصریة ، رحلت في سنة الرب 
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لیس من السھل ان نجد سیرة اجمل من سیرة القدیسة مریم المصریة في الكنیسة المقدسة ، سیرة المرأة التي نالت 
هللا القدیر ، وھي في حضیض سیرتھا االثیمة ، وبأشكال عدیدة ، فان سیرتھا ھي سیرة العھد الجدید الخالص بواسطة 

سیرة المخلص الرحوم الذي قدم الى االرض كي یفتدي الخطأة ، سیرة محبتھ العظیمة التي یكنھا لكل انسان ، لقد 
  دة مدیح وتسبیح هلل القدیر .خلص مریم ، لقد تألمت مریم كثیرا ، اال انھا في النھایة كانت انشو

  

  طروباریة باللحن الثامن :

  بك حفظ التمثال باحتراس وثیق أیتھا األم مریم ألنك .....

  قنداق :

  بمشاق جھاداتك أیتھا المتمسكة باهلل قدست البریة الوعرة .....

  

  نیسان 4
  القدیس زوسیما الكاھن

  
ن ناسكا في المغاور كان یجاھد ضد مشكلة رھیبة ، بعد ان عاش طوال سنی

والبراري ، في فلسطین ، بلغ مرحلة االستنارة الروحیة ، كان یكتفي ببعض 
االعشاب والبلح كل یوم ، وقد الف النوم على االرض ایضا ، معظم االحیان كان 
بیتھ مغارة ضیقة تقع فوق ھضبة صغیرة ، لم یكن لیمتلك شیئا ، وھكذا كان حرا 

  ن .معتقا راح یتعبد هلل كل حی

یا للغرابة ! ھذه كانت المشكلة التي راحت تقض  ولكن، كامال،كل شيء بدا 
لسنوات ، كي یتقن  الكاھن الراھب زوسیما ، انھا مسألة الكمال ، لقد جاھد

االنضباط الكامل ویتعلمھ ، فضال عن نكران الذات ایضا ، حتى انھ لم یعد یفھم 
بدون حاجة الى مرشد روحي او ما المطلوب منھ ، كان یعیش وحیدا في البریة 

صدیق ، وبغتة استفاق امام ھول العزلة المطلقة ، وفي سن الثالثة والخمسین 
وكان الشیب قد خط رأسھ ولحیتھ ، بدأت معاناتھ بازاء العبارة التالیة : ماضا یفعل 

  الراھب عندما ال یعود بحاجة الى ارشاد ؟

مؤرخي الحقبة ، وكانت تفض بحسب معظم  528انطلقت عذاباتھ الداخلیة سنة 
سالم نفسھ ، فجثا على ركبتیھ في مغارتھ الرطبة ، على مقربة من النھر ، وراح 
یضرع الى هللا كي یجیبھ على سؤالین كانا یؤرقانھ : " ھل ھناك راھب على 
االرض یمكنھ ان ینفعني ویظھر لي نوعا من نسك لم امارسھ ؟ طرح ھذا السؤال 

لو االخرى . ولما لم یتلق جوابا ، اطلق سؤالھ الثاني ، على رب الكون المرة ت
  وقال : ھل في البریة انسان تجاوزني في الجھاد ؟

راح زوسیما ینتظر ، ولكن ال شيء البتة ، وعاد ینتظر ، وال شيء ایضا . اما السؤاالن اللذان اعتمرا في عقلھ ، 
ھذا الشیخ : كم یمكن باكملھا .... سنتین ، الى ان تساءل  لحال على ما ھو علیھ طوال سنةافالزماه كل حین ، واستمر 
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احتمال ھذا العذاب الداخلي ؟ وبغتة ، وفي احدى اللیالي ، بینما كان یخلد للراحة على ضفاف االردن ، احسن ان امرا 
مغارة كان یالمس خده ، خفاش ؟ طائر كبیر ؟ اھو حلم ؟ فتنھد وجلس فوقف امام صدمة حیاتھ ، عندما اضاءت ال

  بنور ساطع ، لقد شاھد االب القدیس زوسیما امورا كثیرة طیلة ثالث وخمسین سنة .

، تكرس قلبھ هلل منذ الطفولة ، ومنذ الطفولة تلقن  475ولد القدیس زوسیما لوالدین مسیحیین في فلسطین حوالي سنة 
دخل الدیر للمرة االولى ، واصبح راھبا ،  االسفار االلھیة ، وتعالیم الكنیسة المقدسة ، وقبل بلوغھ طور المراھقة ،

حترام في كل االراضي المقدسة وضلك لتشدده في حفظ قوانین الرھبنة ، اال انھ سرعان ما وجد ان حیاة الوحظي با
الدیر سھلة ومریحة .... فقام یطوف البراري الجرداء والقاحلة على ضفاف االردن ، ولسنوات من العیش في العراء ، 

  لتقلبات المناخیة ، كان یرشد االف الرھبان في اساسیات السیرة الرھبانیة .واحتمال ا

ال تخطيء : لقد اختبر ھذا الناسك رؤى كثیرة طوال حیاتھ في القفر ، اال انھ لم یعاین یوما مثل ھذا النور المبھر الذي 
مثل ھذا النور . اال ان اسئلتھ اجیب الیمكن لشیطان الھاویة ان یطلق  رآه داخل قالیتھ ، ھل ھو مالك الرب ؟ بالطبع

علیھا الحقا عندما اعتمرت ضھنھ ال كلمات ینطق بھا ، بل ومیض فكرة : اضھب الى الدیر القدیس یوحنا المعمدان 
  العظیم على االردن ، وانضم الى رھط الرھبان المستعدین للصوم الكبیر .

بھ الرحال في ضلك الدیر ، رّحب بھ رھبان دیر القدیس یوحنا للتو اطاع ھذا االب القدیس . وما ھي اال ایام حتى حّط 
المعمدان ایما ترحیب ، فانضوى في سیرتھ ، وراح یتابع مع الرھبان برنامج الصلوات الیومیة ، فضال عن عمل الید  

راء واقترب زمان الصوم الكبیر ، فطلب من جمیع من في الدیر ان یغادروا قاللیھم لقضاء بضعة اسابیع في الع
عائشین على نباتات البریة واعشابھا ، اما القدیس زوسیما الذي ما یزال یطیع المالك الذي افتقده في مغارتھ ، فقام 

  على التو ومضى طوعا الى بریة فلسطین .

طیلة عشرین یوما راح یسیر وسط الرمال في اماكن غطتھا االشواك وكان یصلي بال انقطاع دون ان یتناول شیئا 
ق بجھد قمة جرف عمیق ، ان نظر الى فوق من حیث كان ، واحتاج وحدث في یوم من االیام بینما كان یتسل تقریبا ،

  الى بعض الوقت كي یدرك ان ما كان امامھ ھو امرأة ، وكانت عاریة بالكلیة .

حتى  ویعدو اما ھي فراحت تھرب بعیدا بأقصى سرعتھا ، فقام الشیخ وجدّ في اثرھا بما عنده من قوة ، راح یعدو
اوشكت رئتاه ان تنفجرا ، وعندما اوشك ان یمسك بھا ، وجدھا تختبيء كي تستر عریھا ، اطرق في التفكیر ، ثم قام 

  ورمى لھا جبتھ كي تغطي جسدھا بھا .

واخیرا ، راحت تتكلم ، ولم یطل الوقت حتى ادرك االب زوسیما ان ھذه ھي القدیسة مریم المصریة التي كانت یوما 
  وغانیة على الطرقات ، اال انھا اصلحت االن ، وراحت تعیش ناسكة في البریة . ماجنة

كانت القدیسة مریم المصریة معروفة في كل فلسطین على انھا معادلة للمالئكة ، وضلك لسبب وجیھ : لقد تركت 
ش في نظام نسكي سیرتھا السالفة مع الخطیئة ، منذ اربعین سنة ، وراحت تطوف البراري طول االربعة عقود تعی

  یفوق قساوة ما یمارسھ النساك الذكور من اباء البریة .

اصغى الیھا االب زوسیما وھي تتلو علیھ قصتھا ، ثم ابتسم ، في الحقیقة ان امامھ ناسكة یستطیع ان یتعلم منھا الكثیر 
لسؤاالن اللذان كانا یعتمران انھا ناسكة تعرف اكثر منھ عن احتمال شظف الحیاة في البریة ، وبغتة التمع في ضھنھ ا

في داخلھ منذ حین ، وقد افصح عنھما هلل عندما كان في خضم ازمتھ الروحیة : ھل ھناك راھب على االرض یمكنھ 
ان یكون نافعا لي ، فیكشف لي نوع الجھادات التي لم اقم بھا بعد ؟ ھذا كان السؤال االول ، اما الثاني فكان : " ھل في 

  ، روحیا ؟ البریة من یفوقني

ضحك االب زوسیما ، ومن جدید استجاب هللا لصلواتھ ، اال ان الجواب لم یأتھ على نحو ماكان یتوقعھ ، اجل لقد وجد 
  في القفر من یتجاوزه ویفوقھ ، في السیرة النسكیة ، لكنھ لیس رجال ھذه المّرة ، بل امرأة .
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اح یتابع تجوالھ وجھاده ، وراح من جدید یسبّح هللا على كل بھذا الفھم تالشت االزمة التي كانت تقضھ ، وانعتق ، فر
خطوة ، لقد عاد الى الموقع نفسھ ، بعد سنوات ، كي یدفن القدیسة مریم التي رقدت للتو ، ولیصلي لساعات عند 

  وشكر القدیسة مریم ایضا ، وتابع طریقھ . وشكر هللا ، الصلیب الذي كان فوق قبرھا ،

، وقبیل رقاده نقل  570ابع تجوالھ في بریة فلسطین طیلة اربعین سنة قبل ان نادتھ السماء سنة استمر االب زوسیما یت
دقائق سیرتھ وسیرة القدیسة مریم المصریة لكاتب سیرتھ القدیس صوفرونیوس بطریرك اورشلیم الذي قام على الفور 

  بتدوین كل الدقائق والتفاصیل للسنین االتیة .

سیما قد زودّت اجیال المسیحیین بالتوضیحات العجیبة عن السبیل الذي یقود فیھ هللا الى ان سیرة االب القدیس زو
النھایات السعیدة بعنایتھ القدوسة ، ولئن كان من الصعب علینا ان نفھم احكام هللا بالكامل ، في نطاقنا البشري الفاني ، 

حبة وبارة للذین یعترفون بإیمان ، باهلل رب اال ان خبرة االب القدیس زوسیما تظھر لنا ان احكام هللا كلھا م
  الصباؤوت.

  

  نیسان 6
  آب ) 8القدیس غریغوریوس السینائي ( أیضا 

رفع صوتھ الى السماء ، وانشد مسبحا هللا القدیر ، اما ضلك التسبیح 
  فأطلق معجزة انقذت حیاتھ .

والحادثة العجائبیة التي انقذت القدیس غریغوریوس السینائي من 
بحسب مؤرخي الحقبة  1270ف الحیاة في العبودیة ، جرت سنة مخاو

الكنسیین ، جرت عندما كان الصبي في الخامسة عشر من عمره عندما 
اشترك في خدمة القداس االلھي في كنیسة مزدحمة بالمصلین في اسیا 

  الصغرى ، في مدینة الالضقیة ( جزء من تركیا الیوم ) .

الیوم ، كان الصبي یقاوم دموعھ  عندما بدأ القداس في صبیحة ضلك
لسبب وجیھ : قبل ایام اختطف والدا ھذا الصبي من قریة كوكوال ( غیر 
بعیدة عن ازمیر الیوم ) ، على ایدي بعض المسلمین الذین سیعودون 

  الى البالد العربیة مع االسرى الحزانى .

ھم العودة سریعا الى بالدھم ، اما الشاب ألیام كان ھؤالء المسلمون یسرعون لمغادرة اسیا الصغرى ، وفي نیت
غریغوریوس واخوتھ ووالداه ، التقیان ، فكانوا جمیعا ینوحون ویتنھدون ، بینما كانوا یعبرون السلسلة الصخریة ، 

ة ، وبین شعب غریب یبظانین انھم لن یروا بالدھم بعد الیوم ، لقد ادركوا انھم سوف یرغمون على العیش في بالد غر
دركوا انھم سوف یرغمون على العیش في بالد غریبة ، وبین غرباء كثیرین ، وانھم سوف یمنعون من التعبد منذئذ ا

من من الخطیئة والموت ، وانھم سوف یتعّرون  لصھملمخلصھم الرب یسوع المسیح الذي مات على الصلیب لیخ
ھم بالقیام بأعمال ممقوتة وكثیرة ، وفجأة لغتھم ، من ثقافتھم ودیانتھم المسیحیة ، وسوف یطلب منھم ان یقضوا ایام

سال والد غریغوریوس خاطفیھ اضا كان یستطیع ان یتكلم بصوت عال ، فقالوا لھ : نعم ، فأشار الى ان قافلة المسلمین 
بصوت متحشرج ملؤه الخوف ، وكانت الدموع مدرارة على  تكلمسوف تقترب من كنیسة معروفة في مدینة الالضقیة ، 

الكنیسة لبعض الوقت ، وضلك كي یتیح لھا فرصة  قام ورجا خاطفیھ اضا كان یستطیع ان یأخذ عائلتھ الى خدیھ ، ثم
  اخیرة للمشاركة في القداس االلھي قبل ان یحملوا الى العبودیة الى االبد .
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، نحن لن اصغى المسلمون الى طلبھ بوجوه صلفة ، بینما كان االب یسترحمھم ، " ساعة واحدة فقط " وراح یبكي 
  نعود الى ھنا ، اعطوا اوالدي شیئا یتذكرونھ من دیانتھم ، ومن مسقط رأسھم ، شیئا ما مما یخلفونھ وراءھم .

ولعلھ ھو نفسھ تأثر في تلك اللحظة بفعل صوت هللا القدیر ، وبغتة منح االب  ،لعل زعیم ھذه الجماعة نفسھ كان ابا 
الصلوات في الكنیسة ، بینما راح الخاطفون تجار العبید یرتاحون  رغبتھ ، والعائلة ستعطى ساعة واحدة لحضور

  ویطعمون حیواناتھم ، وما اعقب ضلك ، كان اعجوبة یتعذر وصفھا .

كانت قلوب العائلة ماتزال حزینة ، اال ان بسمة كانت على شفاھھم ، دخل غریغوریوس وعائلتھ الكنیسة ، لیشاركوا 
أ للتو . وعندما حان الوقت النشاد االندیفونات ، راح االوالد ووالدوھم ینشدون في القداس االلھي الذي كان قد بد

بأصوات مالئكیة ، وفجأة راحت مسحة حزنھم وعذابھم تندمج بانشادھم ، فذھل الحاضرون في الكنیسة ، ولم یصدقوا 
الرعیة كلھا حول الضیوف  ما كانوا یسمعونھ ، لم یسمعوا من قبل الحانا شجیة كھذه ، وعند نھایة الخدمة اجتمعت

الجدد ، والحوا علیھم طمعا في ان یعرفوا بعض الشيء عنھم ، من این جئتم ؟ ومن این تعلمتم االنشاد بھذه البراعة ؟ 
فأوجز االب لھم قصة اعتقالھم من قبل المسلمین ، اصغى المصلون وراحوا یھزون رؤوسھم ، یا لسوء الحظ .... یا 

غرباء ، لم یكن االمر مقبوال ، وال  دلة كھذه من منزلھا وقریتھا لتساق الى العبودیة عند اسیاللمأساة ، ان تقتلع عائ
یمكن احتمالھ ، للحال وحدّ الجمیع افكارھم وقاموا سریعا باالمر التالي : سألوا : كم ھو المبلغ المطلوب لشراء حریتھم 

  من تجار العبید ؟

طلوب من كل اعضاء الرعیة ، وقام الكاھن وسار باتجاه المعسكر بجوار وما ھي اال دقائق ، حتى جمعوا المال الم
  .لونالنھر ، ولم یستغرق االمر اال لحظات حتى دفعت الفدیة واخلي المعتق

وقف غریغوریوس وكل اعضاء عائلتھ فرحین ، بینما كان التجار یبتعدون باتجاه الطریق الموحل ، وما ھي اال 
  االحصنة تبتعد شیئا فشیئا حتى اختفى الجمیع عن االنظار . لحظات حتى سمعت اصوات اقدام

وفي السنوات التي تلت ھذه الحادثة ، لم ینس ابونا القدیس غریغوریوس السینائي العطیة التي تلقاھا وعائلتھ في 
صبح راھبا صبیحة ضلك السبت في الالضقیة ، لقد الھم الشاب بفعل تلك الحادثة المذھلة ان یقطع وعدا عمیقا : سوف ی

وناسكا ، وسوف یقضي بقیة حیاتھ وھو یرفع الشكر هلل على الفدیة التي دفعھا المسیحیون في الرعیة ، في ساعة 
  الضیق .

، فقام لالیفاء بوعده  1270كان في الخامسة عشر من العمر ، عندما دفعت الفدیة في الالضقیة ( تركیا حالیا ) ، سنة 
  مات من شأنھا ان تلھم اجیال المؤمنین .بأن یصبح راھبا ، وسطر بضعة كل

اال انھا لم تكن رحلة سھلة ، فبعد مرور سنوات على االنعتاق من العبودیة ، في اسیا الصغرى ، قام الشاب وتوجھ الى 
قبرص بحثا عن موقع رھباني ، وعن مرشد قدیر یتدرج علیھ متتلمذاً في مسیرة النسك الصعبة ، وفي قبرص التقى 

  ارسانیوس ، رضي ان یرشده في كل ما یحتاج إلیھ اضا ھو اراد ان یكون راھبا . راھبا یدعى

وبعد سنة ، فان ھذا المرید الیقظ ، تمیّز بانضباطھ واندفاعھ ، وبعد ان اجتاز كل اختبار روحي ، راح ینتقل الى دیر 
ء البریة العظام ، ولكن حتى في دیر سینا العظیم ، دیر لرھبان ضائعي الصیت تاقوا الى المثل العلیا ، وممارسات ابا

سینا ، فان برنامج ھذا الراھب الجدید كان واضحا ، كان یتناول القلیل من الخبز والماء كل یوم ، وكان یقضي اللیل 
  كلھ في الصالة واقفا ال متكئا داخل قالیتھ .

م وصوال الى كریت ، ومنھا الى جبل اال ان اسفار غریغوریوس لم تنتھ ، ففي السنوات المتعاقبة ، راح یطوف اورشلی
اثوس ، قدس االقداس ، حیث یحتفل بكل اسرار المسیحیة منذ الف سنة تقریبا ، كانت تنقالتھ برفقة الراھب القدیس 
جراسیموس ، فكان یختبر الجوع الى حد المرض ، عاكفا على االعمال الیدویة المتعبة التي یقدمھا تسبیحا هلل القدیر ، 
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فصال في " الیقظة والصالة "  150، كان یجد الوقت لتدوین التأمالت والقوانین الروحیة ، بما في ضلك وفي طریقھ 
  وفیھا راح یصف الجھاد الروحي الذي یجب ان نقوم بھ قبل بلوغ االنضباط في كل شيء .

نائي ببراعة ووضع كتابا اخر الھم المسیحیین الى قرون ، وھو بمثابة نصوص وضعھا القدیس غریغوریوس السی
حیاتھ : اضا لم تحفظ طبیعتنا نقیة بفعل الروح القدس ، واضا لم  وجمال اورد فیھا مباديء النسك التي استھوتھ طوال

تتنق كما یجب ، الیمكن للجسد والنفس ان یكونا واحداً في المسیح ، االن ، وفي القیامة العتیدة ، یشارك في مجد 
  ونال جدّة الروح ، وحفظھا ، فبلغ التألھ الذي یتعذر وصفھ .یسوع المسیح ، من كّونھ المسیح ، 

انھ صنو المالئكة كونھا الھیولیة ، ومعتقة من الفساد ، وقد تطھر ضھنھ بالدموع ، وعرفت نفسھ القیامة حتى ھنا ، 
  بالروح ، وقد اخضع ضھنھ للعقل ، فجعلھ یسطع بالنور كاللھیب ".

         بلدان سالفیة عدیدة ، حیث ان الملك المؤمن الكسندر االول في بلغاریا  وبعد ان حمل انجیل یسوع المسیح الى
) سوف یشیّد فیما بعد كنیسة عظیمة على اسم القدیس غریغوریوس السینائي ، القدیس غریغوریوس   1365- 1333( 

والصالة على شفتیھ ،  –ھذا الناسك  –، وقد رحل  1360السینائي غادر اخیرا الى هللا رب االكوان ، حوالي سنة 
  دون ان ینسى ان كل سنوات حیاتھ كانت عطیة من المعطي المبارك الذي یسود الكون .

نحظى بھ اضا تجردنا من االمور  نالكبیر الذي یمكننا ا فرحمن سیرة ھذا القدیس العظیم ، والناسك الكبیر ، نذوق ال
  حبیب یسوع المسیح .االرضیة طمعا في : الشركة مع هللا االب المحب وابنھ ال

  

  نیسان 8
  القدیس الرسول ھیرودیون الذي من السبعین

  
ظنوا انھم قتلوه ، لكنھم كانوا مخطئین ، عندما طعن الوثنیون االسقف 
المسیحي المتألم ، في صدره ، في ضلك الیوم الرھیب ، في مدینة باترا الیونانیة 

بدون حراك ، بینما  ، اطلق صوت انین عمیق ، وبعده ، ھوى الى االرض ،
راحت دماؤه تفیض من جراحاتھ ، ركلوه فلم یستجب  ، ولم یحرك ساكنا ، انھ 
میت ، قال احد الخونة . ھذا كثیر على ھیرودیون العظیم اسقف باترا ، راح 
الوثنیون یضحكون ویقھقھون ، ثم تواروا عن االنظار وسط ضباب المدینة ، 

یسة في مدینة تستعد القامة مھرجان م بحسب مؤرخي الكن 50سنة  كان ضلك
كبیر للوثنیین بقصد اضطھاد المسیحیین ، في باترا ( جزء من الیونان 
الحدیث) لم یكن احد مكروھا كھذا الرجل ، انھ ھیرودیون الذي ھدى مئات 

  الوثنیین الى انجیل المسیح قبل اعتالئھ السدة االسقفیة .

وللتعلم ، ولد في طرسوس        وھیرودیون ھذا رجل حاد الذكاء محب للكتب
( تركیا الحدیثة ) فقط بعد بضعة سنوات من والدة الفادي القدوس في مغارة للحیوانات في بیت لحم ، ھو صدیق حمیم 
للقدیس بولس ، وھو نفسھ سبق ان اھتدى إلى االنجیل بعد ان سمع الوصف المذھل الذي قدمھ لھ صدیقھ بولس عن 

یدة من بین االموات ، لقد استمع جیدا ، واحس بالقوة الروحیة العظیمة التي في المسیحیة ، موت وقیامة المخلص المج
  ثم قام ورجا الرسول طالبا منھ ان ینال المعمودیة عند اول سانحة .

وما ان التزم ھیرودیون بایمانھ الجدید ، حتى اثبت سریعا انھ عامل نشیط ، الیكل وال یمل سیما عندما رافق بولس في 
مھمات بشاریة عدة في الیونان ، وكان فعاال جدا في ھدایة الكثیرین الى الحظیرة ، حتى ان الرسل االثني عشر 
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اختاروه لیكون واحدا من السبعین المجموعة الكبیرة التي اختارھا الرسل االثنا عشر االطھار كي یحملوا الكتاب 
  المقدس الى كل مكان .

ان ھیرودیون كان شجاعا جدا عندما راح یطوف العالم المليء بالوثنیین المتشددین  ن من السبعین ، تبینیواسوة بكثیر
  الذین كان دأیھم القیام بكل ما امكن للحیلولة دون نمو وانطالق االیمان الجدید ، وتقدمھ .

فقد شرع اما ھیرودیون الذي احب ان یثبت سامعیھ بالكالم عن السماء ، عن جھنم ، وعن طبیعة الخالص الحقیقي ، 
الوثنیین االمیین  یكرز بین الیونانیین القدامى ، وكم مرة قبل التحدي في اولیمبوس ، مینوس ، او باترا وضلك لیجتذب

الى معرفة المخلص . وكم مرة اطلعھم بنار الیقین وھي تلتمع في عینیھ ، فقال : " ألن هللا ھكذا احب العالم ، حتى انھ 
  ص بھ العالم ، فینال الجمیع الحیاة االبدیة ".ارسل ابنھ الحبیب الوحید لیخل

ون الذین استمعوا لھ ، كانوا یتجاوبون كثیرا ، وبالنتیجة ضاع صیتھ في كل یكان ھیرودیون مبشرا بشوشا ، والیونان
حل ، اال ان فعالیتھ في نشر بشرى الخالص كانت تجعلھ عرضة للخطر  البالد كمبشر فعال نشیط الھب سامعیھ حیثما

حین ، وھو نفسھ عرف ضلك ، وحیثما حل ، كان الوثنیون یتھامسون من وراء الجماھیر والحشود ، وھم یلوحون كل 
بقبضاتھم ، وھیرودیون عرف انھم كانوا یراقبونھ ویتوعدونھ ، وانھم كانوا یخططون للساعة التي ینزلون فیھا 

  الضربة بھ .

ع بعض الیھود والكھنة الغاضبین ، والكھنة االكثر محافظة ، كانوا ومالم یتوقعھ ھو ان الوثنیین سوف یبدأون التآمر م
مھتمین جدا في ان یفقدوه التأثیر القوي على اتباعھ ، فقد الحظوا ان االیمان الجدید كان یحظى بالقبول من الكثیرین 

  یوما بعد یوم ، التخطئوا : ھؤالء العبرانیون ، لم یكن في نیتھم ان یسمحوا بحدوث ضلك .

عدة مع الكھنة الذین خدموا االوثان ، كان الجمیع یحاولون جاھدین ان یجدوا سبیال الزالة التھدید الجدید  ي لقاءاتوف
الذي یتسبب بھ تلمیذ النجار الذي من الناصرة ، وانجیلھ المبني على المحبة ، ولم یتورعوا عن استخدام القوة لھذا 

  لكرازتھ في باترا . الغرض اضا كان ھذا سیحول دون متابعة االسقف

وبعد شھور مرت على التآمر ، قرروا القیام بالحركة االولى ، فقاموا واتھموا االسقف بالخیانة واالفتراء وضلك على 
نحو ال یمكن التدقیق فیھ في المحاكم ، فدعي االسقف الى المحكمة وسط المدینة ، فنكلوا بھ بضراوة ، وقام البعض 

رون رجموه بحجارة جمعوھا من الشارع ، واخرون راحوا یضربونھ بھراوة غلیظة على واشبعوه ضربا ولكما ، واخ
  رأسھ .

  وبعد ضلك جاء دور السكین .

فظھر واحد من الرعاع واستل من جعبتھ سكینا حادة اندفع بھا نحو االسقف ، فاستقرت في صدره ، تنھد مرة واحدة 
ارة الطریق ، فراح الدم یجري بغزارة ، ثم قاموا وركلوه ، وھوى الى االرض ، ورأى الجمیع كیف ارتطم رأسھ بحج

  اما ھو فبقي صامتا ھادئا ال یحرك ساكنا ، اھو میت !

اال انھ لم یمت ، فاهلل تدخل في اللحظة االخیرة ، فوقف نزف دمھ ، وراح االسقف یتنفس من جدید ،وھذا بكل تأكید 
  ینة باترا .ألن هللا اراد لھ امرا اخر ، في ضلك الیوم في مد

االلھیة مع القدیس بطرس وقبل  تماثل االسقف للشفاء ، ودعي الى روما فأمضى فیھا بضعة سنوات یكرز بالكلمة
  استشھاده من اجل المسیح .

بعد ھذا اتت ساعتھ اخیرا عندما قتل الوثنیون معلمھ المحبوب بولس الذي كان قد سلم علیھ بحرارة في رسالتھ الى 
. لقد قرروا االن ان یزیلوا ھذا المبشر الموھوب الذي كان صدیقا لبولس ، لقد قطعوا رأس  11:  16اھل رومیة 

  صدیقھ بولس الذي من طرسوس ، وبعد ساعات على حدوث ضلك ، قضوا على ھذا القدیس ایضا .
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 التي ال ان سیرة القدیس الرسول ھیرودیون الذي من السبعبن ، تخبرنا الكثیر عن سر المصیر ، وعن احكام هللا
، من كان بمقدوره ان یتنبأ ان اسقف باترا سیعیش بعد ان اثخن جسده بالجراح ؟ من كان یظن انھ سینجو  ىتستقص

بعد الھجوم الذي تعرض لھ في باترا ، وفي النھایة كي یقضي على ایدي جماعة اخرى من الوثنیین وفي شوارع روما 
  المزدحمة ؟

ه ونھایتھ . ومن ھیرودیون الذي تربطھ بالرسول بولس صداقة حمیمة ، جعلتھ ال احد منا یقدر ان یتنبأ عن مصیر
المقدسة ونھضتھا في االرض المقدسة ، نتعلم ان العمل الحكیم الوحید ھو ان نجعل بحق ھاما جدا في نمو الكنیسة 

  مصیرنا ونھایتنا بیدي هللا بایمان ومحبة .

  

  نیسان 14
  ودین الذین من السبعین .الرسل اریستارخوس ، تروفیموس ، وب

  
كان شیخا رومانیا طبقت شھرتھ االفاق ، وكان مشّرعا عظیما في اقوى 
حكومة على وجھ االرض ، اال ان حسن سمعتھ لم یخدمھ ، عندما اكتشف 
االمبراطور المستبد نیرون ، ان ھذا األخیر قد اصبح مسیحیا في الخفاء 

اخرین من الرسل السبعین كان على ید المعلم العظیم الرسول بولس . ومع 
  القدیس اریستارخوس ، تروفیموس ، وبودین مستعدین الى الموت 

دقت ساعة ھذا الشیخ ، كان بودین ورعا فاضال ، اال انھ  65في سنة 
ارتكب خطأ فادحا في النھایة في رأي السلطات المحلیة وضلك عندما 

ف ایضا بطرس وبولس في منزلھ ، لقد استضا استضاف حبیبي الرب
  اجتماعات الصالة في منزلھ وتحلّقت اعداد كثیرة من المسیحیین عنده لتسبیح هللا القدیر وتدارس تعالیم یسوع المسیح .

عندما مثل ھذا السیناتور امام مناھضیھ ، كان ایمانھ عظیما جدا حتى انھ لم یحاول الدفاع عن نفسھ ، وبدون تردد ، 
یمة من البذلة االنیقة التي كان یرتدیھا امام اعضاء المجلس ، وان اعظم امنیة فسر كیف انھ قد اكتشف امرا اكثر ق

عنده ھي ان یأخذ مناھضوه بما فعل ، فیتأثروا بلمسة الروح القدس في یوم من االیام ، وضلك كي یدركوا ھم ایضا 
  ابھى اختبار ، اعني بھ عبادة هللا الواحد ، الھ المسیحیین .

جدا ، وكان متواضع القلب ، حتى ان الرسول بولس واخرین من الرسل االثني عشر ،  كان الرجل محبا للمسیح
اختاروه كي یكون من السبعین المجموعة االكبر من التالمیذ الذین طلب منھم ان ینقلوا بشرى الخالص الى كل العالم 

ا بصحبة الرسول بولس في كل كان غیورا وشجاعا جدا وقد اثبت ان كارز فعال جدا في اسفار بشاریة عدیدة قام بھ
) . كان بودین  21 – 20:  14االماكن المحیطة بروما القدیمة ، ضكره الرسول في رسالتھ الثانیة الى ولده تیموثاوس ( 

  واحدا من المقربین جدا من الرسول وقد قضى معھ ایضا بأمر من نیرون الظالم ماقت المسیحیین .

، لم یقاوم البتة ، ولم ینكر تحت االستجواب انھ كان یلتقي بالمسیحیین ، وان  وعندما حان الوقت اللقاء القبض علیھ
  عددا كبیرا من اللقاءات كانت تنعقد في بیتھ .

وعندما جاء الحراس یطلبون الرسول بولس الذي سوف یموت حبا بالمسیح ، القي القبض على بودین السیناتور وقطع 
  لس ایضا .رأسھ في الوقت الذي اعدم فیھ الرسول بو
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  القدیس اریستارخوس 
  عضوان اخران من الرسل السبعین قضیا ایضا في ضلك الیوم الرھیب .

القدیس اریستارخوس الذي یشار الیھ باختصار في رسالة بولس الى اھل 
) وایضا في الرسالة الى فیلمون ، وقد خدم خدمة  10:  4كولوسي ( 

في جلب كثیرین الى یسوع  ممیزة اسقفا على افامیا في سوریا ، واسھم
  .المسیح

وكمواطن یوناني من سالونیك ، رافق القدیس بولس في اسفاره البشاریة 
عبر افسس ومكدونیا والیونان البل حتى منطقة یھوضا في فلسطین . لم 

ى ھامتھ نیعترض ھذا التلمیذ الوفي على الحكم الذي صدر بحقھ ، بل ح
ھ الذي قضى فیھ الرسول بولس طوعا تحت فأس الجالد ، في الیوم عین

  وعضو ثالث من السبعین . 65سنة 

  

  القدیس تروفیموس 
القدیس تروفیموس ، یعیّد لھ ایضا في الكنیسة في الیوم عینھ ، ضكره 

. كان تروفیموس  10:4بولس الرسول في رسالتھ الى ولده تیموثاوس 
ولس في ھذا من سكان افسس ( وتقع االن في تركیا ) ، رافق القدیس ب

مھمة بشاریة الى اورشلیم ، ثم سافر معھ عبر اسیة الصغرى قبل 
  سنوات من استشھاده .

في االضطھاد الذي فیھ قضى الرسول بولس ، قطع احتجزه الرومان 
رأس القدیس تروفیموس مع الرسولین بودین واریستارخوس ، ھؤالء 

المسیح ، الثالثة القدیسون دخلوا اعظم مخاطرة في حیاتھم حبا بیسوع 
ن بطرس وبولس ، فقد فھموا جمیعا ان ثمن اتباعھم لالنجیل یمكن ان یكون یوكأصدقاء وشركاء في البشارة مع القدیس
ھم العظیم ، وقائدھم الشھید بولس ، وفي روما نفسھا ، واستشھادھم ما یزال ماالستشھاد ، ھؤالء الثالثة قضوا مع معل

  یلھم المسیحیین عبر االجیال .

  یة باللحن الثامن :طروبار

  أیھا الرسل القدیسون تشفعوا إلى االلھ الرحیم أن ینعم بغفران الزالت لنفوسنا .
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  نیسان  18

  البار یوحنا من الالفرا القدیم
  

)  820 – 813احتدم غضب االمبراطور، لقد اراد العدیم الشفقة لیو االرمني ( 
تكریم االیقونات " كیف یتجاسر ان یدمر الممارسة الدینیة المعروفة باسم " 

الوقحون ان یعارضوا مشیئتھ ؟ وبحنق كبیر ، دعا اقوى رجل في  الرھبان
الشرق االوسط حراسھ وجالدیھ ، قوموا بما یملیھ علیكم واجبكم ، اكسروا 
عظامھم اضا دعت الضرورة ، لكن في البدایة ارغموھم على احتقار ممارسة 

  الصالة امام االیقونات .

لك في السنوات االولى من القرن التاسع ، وھو ما بات معروفا باسم      حدث ض
" ھرطقة حرب االیقونات " التي اوشكت ان تمزق الكنیسة المقدسة ، وھذا 

عندما استخدم بعض االساقفة الفاسدین  800النضال الطویل استؤنف حوالي سنة 
، الذین بلغھم ان  والضالین نفوضھم كي یفوزوا بمساندة االباطرة البیزنطیین

  تكریم ھیئات القدیسین لیست سوى عبادة اوثان .

ولما اقتنعت السلطات المدنیة ، كان سھال ان یدعوا جیشھم كي یسحق المقاومین 
االبطال الذین كانوا مایزالون یریدون ان یخاطروا بحیاتھم دفاعا عن االیقونات 

  المقدسة .

ناسبة ، طبعا ، طالما ان المدافعین وكان من الممكن فھم غضبة لیو في ھذه الم
عن االیقونات كانوا مستعدین ان یتقبلوا التنكیل بھم ، سیما ثالثة منھم رھبان عرفوا بشجاعتھم في العالم البیزنطي ، 
واثنان من المعتقلین لدیھ كانوا رھبانا : غریغوریوس رئیس دیر دیكابولیس في القسطنطینیة ، وصدیقھ الشھیر القدیس 

  المرنم ، اما الراھب الثالث فكان مجرد شاب راھب كان یتتلمذ على غریغوریوس رئیس الدیر .یوسف 

كان اسمھ یوحنا ، وكلما حاول االمبراطور ان یجد سبیال لكسر مقاومة المدافعین عن االیقونات ، كلما توجھ تفكیره 
فرص اقناع الراھبین یوحنا المرنم  للتركیز على ھؤالء الرھبان . ومن خبرة طویلة ومریرة ، عرف الطاغیة ان

وغریغوریوس ، كانت ضئیلة ، ولكن لعل باالمكان ان یرعب الثالث ، الشاب یوحنا بتھدیده بأشد انواع العذاب ، 
وكان االمر یستحق المحاولة ، فأحضر الراھب یوحنا وقیل لھ انھ اضا لم یشجب ممارسة تكریم االیقونات ، سوف یجلد 

  لسكاكین .بضراوة ، ویمزق با

  فنظر الیھ الراھب الشاب بھدوء ، دون ان یقول شیئا .

سأل االمبراطور الراھب الشاب اضا كان یصغي جیدا الى وصف العذابات التي ال تحتمل ، والتي یوشك ان ینزلھا بھ ، 
سالم وھدوء  فھز الراھب رأسھ ببطء ، فثارت ثائرة االمبراطور ، وراح یصرخ ، اال ان الراھب الشاب الذي كان في

رأى لیو االرمني ، ما یكفي االن ، فزمجر وراح یتصبب عرقا ، وامر الحراس ان یأخذوا  تبّسم قلیال فقط ، لقد
  الراھب الى مكان العذاب .

وفي صبیحة الیوم التالي عندما استفسر عن الجلد والتمزیق الذي انزلوه بالراھب ، اكتفى الحراس بأن ھزوا رؤوسھم 
  شاب یوحنا ، كان یبتسم بھدوء طوال مدة التنكیل بھ !وابلغوه ان ال
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كذلك فان معلمھ المحبوب غریغوریوس رئیس دیر دیكابولیس ، لم یكترث عندما طالبھ االمراطور بازالة االیقونات 
المرنم ، فقد سخر علنا من قرار االمبراطور ، قبل ان احتمل جولة شرسة من الضرب والتقطیع دون ان  اما یوحنا

  فف .یتأ

وفي النھایة ابى الرھبان الثالثة معا ان ینكسروا تحت الضغط .... وانكسرت حملة لیو لجھة مساندة االكلیریكیین الذین 
  عارضوا االیقونات .

نوعا ما ، فان الراھب یوحنا نجا وتوجھ الى القسطنطینیة ، وبالفعل شعر بالفرح امام امتحان االیمان والوفاء الذي 
لھ كراھب شاب ، وابتھج ألنھ احتمل عذابات االمبراطور لیو واعداء االیقونات ، فھي كلھا تھیئة  طلب منھ ان یرضخ

  جیدة للجھاد الذي كان ینتظره في السنوات االتیة كراھب مكرس هلل في دیر خاریطون في فلسطین .

ن بعض الكھوف الباردة على عرف باسم دیر الكھوف القدیمة ، وكان ھذا الدیر المعروف بتشدد رھبانھ ، كان یقع بی
  مقربة من بیت لحم .

م في الشطر الغربي من اسیا الصغرى ، بالنسبة الیھ كانت الكھوف القدیمة افضل سكن ،  800ولد الراھب یوحنا سنة 
لقد اعتاد على العیش البسیط في نظام غریغوریوس وكان تلمیذا لھ ، كان البار یوحنا یبحث عن طریقة حیاة قاسیة من 

  نھا ان تقضي على اعظم المجاھدین روحیا .شأ

ظھر في الكھوف القدیمة ، لم یتكلم  اال ان الراھب یوحنا تلمیذ الراھب غریغوریوس ، قطع من قماشة مختلفة ، عندما
عن اصلھ ، لم یقدم وصفا عن دراساتھ وتتلمذه على غریغوریوس ، اوعن مواجھة االمبراطور ، وعندما سألوه عن 

وجیة ، اجاب بأن اخبرھم امرین فقط : اسمي یوحنا وان ما یسعى الیھ ھو ان یعیش في الكھوف رتھ الاصلھ وعن حیا
  القدیمة راھبا ھادئا ومتواضعا .

فمنحوه سؤالھ ، وبعد حین اعجبوا بانضباطھ ، ھؤالء كانوا رھبانا ، اال انھم لم یروا راھبا بعزیمة وحبور كالتي رآھا 
الراھب الجدید ان ینضبط بالكلیة ، كان ینطلق الى العراء دون ان یتناول شیئا ، وفي في یوحنا ، ولما اراد ھذا 

مناسبات اخرى كان یرفض ان ینام فیقضي اللیل واقفا في وضع غیر مریح ، وما ھي اال سنوات حتى صار معروفا 
  في كل فلسطین بتواضعھ وتنكره لذاتھ امام الذین عرفوه .

ان ما یزال یجاھد كي یضبط نفسھ ویسودھا ، وكي یقدم كل شيء ألبیھ السماوي كي ك 875وعندما رقد بالرب سنة 
یسبحھ على نحو اكمل ، كان ما یزال یشكر هللا الرسالھ لھ اختبار االیمان الذي اجتازه في زمن االمبراطور لیو . ان 

التي تأتي من هللا لكل الذین یأبون ان ضكرى البار یوحنا ما تزال تكرم لدى المسیحیین الذین یرون فیھ مثاال حیا للقوة 
  ینكروه .

  

  نیسان 20
  الرسول زكا مطران قیصریة

  
  كان قصیر القامة جدا كي یرى یسوع المسیح ابن هللا من فوق رؤوس الجماھیر ، فقام وتسلق جمیزة .

سنة ،  2000فء طیلة ان قصة جابي الضرائب الممقوت الذي صار في النھایة اسقفا مسیحیا ، مألت قلوب القراء بالد
وھذه السیرة العجیبة التي یوردھا االنجیلي لوقا ، كانت مفضلة بسبب الطریقة التي بھا تقدم مفتاح رسالة العھد الجدید 

  كلھ الذي مفاده ان یسوع المسیح جاء الى االرض كي یعتق الخطأة ویقودھم الى الخالص .
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سوب على شریحة من ابناء وفي ھذه الحالة ، فان اسم الخاطيء زكا ، وھو مح
فلسطین " العشارون " او جباة  فيالمجتمع ، مبغضین جدا في العالم القدیم 

الضرائب ، الذین اقترنت سمعتھم بالسرقة والخداع ، بحسب مؤرخي الحقبة  وسنة 
اریحا كي  بعد اخرى ، فان زكا الممقوت ، استخدم مكانتھ وموقعھ كجاب في مدینة

یرة بمقدوره ان ینتزعھا منھم ، وكان العشارون محمیین من یبتز سكانھا في كل ل
الجیش الروماني ، وكانوا یجبون الضرائب عن كل ما یصنع او یباع في فلسطین 

  وقد تعلموا بعد حین كیف یقیّمون كل سلعة لیحتفظوا بقسم من ثمنھا في جیوبھم .

ن ، وكانوا وفي معظم انحاء المقاطعة ، كان العشارون یعتبرون اناسا مزدری
محتقرین ، اال انھم كانوا على قدر كبیر من الثراء ، ینعمون بمستوى جید من 
المعیشة یفوق ما ھو لمواطنیھم االخرین ، االمر الذي یجعل المواطنین یمقتون 

  العشارین جدا .

تصوروا الصدمة التي اصابت سكان اریحا عندما راح الشافي وصانع العجائب 
كا الممقوت ، ال بل طلب منھ ان ینزل ، ورغم انھ نجم عن یسوع المسیح ، یكلم ز

االمر غیظ كثیر فھو سیقیم عنده اللیلة في منزلھ الفخم والمریح في اوساط 
المعظمین انفسھم في اریحا ، اال انھ كان للمشھد تأثیر كومیدي ، وكما اورد لوقا 

اھیر الذین كانوا الحادثة لنا ، فقد قدم یسوع الى المدینة ، وراح یكرز في الجم
  یتبعونھ اینما ضھب . 

زكا الى المشھد ، شعر باالحباط ، لكونھ كان عاجزا عن رؤیة یسوع  نجذبفلما ا
من فوق رؤوس الجماھیر ، وھكذا لمح جمیزة بجانب الطریق ، كان یسوع 
بجوارھا یعلّم ، وبلمح البصر قام ھذا البیروقراطي ، وتسلقھا ، وفي نیتھ ان یعاین 

كان یحصل ، وعندما بلغ االرتفاع المطلوب ، اسند ظھره الى جزع الشجرة كي یتابع منھا ما كان یجري  اال  كل ما
انھ سرعان ما عرف صدمة خاصة بعد لحظات ، عندما اقترب الرب من الشجرة ، رفع رأسھ وراح یحدق بین 

  اغصانھا .

ن زكا ، ثم ناداه بصوت عال، قائال : یا زكا  ، اسرع فان الفادي القدوس ، حدّد مكا ،وكما روى لنا االنجیلي لوقا 
وانزل ألنھ ینبغي لي الیوم ان امكث في بیتك ، فذھل بعض الحاضرین ، ولم یصدقوا ھل حقا یرید الرب ان یقیم في 

  بیت جابي الضرائب ؟ أي نوع من قدیس ھو من یقترن بزكا اللص ؟

ھذا المحتقر ، اال انھ تابع كي یبیت عند زكا ، وحدیثھم حول ورغم غضبة الجماھیر ، بعد ان قرر الرب ان یزور 
  العشاء ، تحول الى امر ملھم بحیث ان ھذا الجابي اھتدى ، وصار من اتباع المسیح في ضلك الیوم .

وفي السنوات التي اعقبت ھذا اللقاء العجائبي عند جمیزة زكا ، صار زكا واحدا من اكثر الناس غیرة على یسوع 
وكانت افعالھ مخلصة ، قویة ، محبة لمخلصھ حتى انھ رقي في النھایة الى سدة االسقفیة على قیصریة  المسیح ،

بحسب مؤرخي  65فلسطین ، فخدمھا لسنوات بكل تفان واخالص ، رقد زكا بسالم في مرفأ المدینة المتوسطیة سنة 
  الحقبة .

) ، وضلك على  10 – 1:  19بجمال االنجیلي لوقا في ( ان سیرة الجابي المحتقر ، والفادي الذي احبھ ، یسردھا لنا 
النحو التالي : " ثم دخل اریحا واجتاز فیھا ، واضا ھناك رجل اسمھ زكا رئیسا لجباة الضرائب ، وكان غنیا ، وقد سعى 

،  ان یرى من ھو یسوع ، فلم یستطع بسبب الجمع ألنھ كان قصیر القامة ، فتقدم راكضا وتسلق جمیزة لیرى یسوع
النھ كان سیمر من ھناك ،فلما وصل یسوع الى ضلك المكان ، رفع نظره ورآه ، فقال لھ : یازكا ، اسرع وانزل ، ألنھ 
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ل لیبیت دخال بد لي الیوم ان اقیم في بیتك ، فأسرع ونزل ، وقبلھ فرحا ، فلما رأى الجموع ضلك ، تذمروا قائلین : قد 
ب : یا رب ، ھا انا اعطي نصف اموالي للفقراء ، وان كنت غبنت احدا ، عند رجل خاطيء ، اما زكا فوقف وقال للر

ارد لھ اربعة اضعاف ، فقال لھ یسوع : الیوم حصل الخالص لھذا البیت اض ھو ایضا ابن ابراھیم ، فان ابن االنسان قد 
  اتى لیبحث عن الھالكین ویخلصھم ، 

المركزیة التي في العھد الجدید ، ومفادھا ان یسوع المسیح جاء  في سیرة القدیس الرسول زكا ، یمكننا ان نقرأ الرسالة
  لیخلص ال االبرار ، بل الخطأة ، وزكا فھم ھذا ، وعندما ادركھ نال الخالص .

  

  نیسان  23
  المعّظم في الشھداء جاورجیوس الالبس الظفر

  
عندما حذّر االمبراطور الروماني ان من ینادي بالمسیحیة سوف 

  ن ھذا الجندي الروماني العظیم لیخاف ھذا الوعید .یقتل ، لم یك

وبدل ان یختبيء فان القدیس جاورجیوس الذي یشار الیھ احیانا 
" قاتل التنین " ، قرر ان یعلن امام المأل والءه لیسوع المسیح   ـب

ودخل  وبعد ان باع كل ما یملك ، واعتق جمیع عبیده ، قام
لما كان ضابطا محترما ، مجلس النواب وطلب االضن بالكالم ، و

  وبأمرتھ الف رجل ، فقد سمح لھ بما أراد .

وبدون تردد قام ھذا الرجل الصریح والشجاع واطلع الشیوخ      
( النواب ) انھ مسیحي حقا ، وانھ ال ینوي التخلي عن ایمانھ ، 

بصرف النظر عما اصدره االمبراطور الروماني دیوكلتیانوس   
ن المسیحیین سوف یضطھدون في كل ) . وھو ا 305 – 284( 

  البالد .

صعق الشیوخ ، وراحوا یھّزون رؤوسھم ، وھم ال یصدقون ، ثم سألوه لماضا یود ان یتحدى سلطان االمبراطور 
المعظم في وضح النھار ، وامام كل اعضاء المجلس . فابتسم عندئذ ، وبصوت ثابت وشجاع ، قال لھم ببساطة ، 

  نا خادم المسیح الھي ، واثق بھ ، لقد اتیت الیكم بمحض ارادتي كي اشھد للحق .وبحسب مؤرخي الحقبة : ا

فھزوا رؤوسھم بذھول ، راجین ان یثنوه عن ضاللھ ، ثم قام واحد من الشیوخ وصرخ قائال : وما ھو الحق ؟ اما 
  جاورجیوس ، فلم یتردد في الجواب : الحق ھو المسیح یسوع نفسھ ، وانتم ا ضطھدتموه .

قوا ، اال ان احد اعوان دیوكلتیانوس توّعد ھذا الجندي المعروف الذي سبق ان حاز اوسمة عدة النجازاتھ في فصع
ساحة المعركة ، اما االن فھو یوشك ان یھدم كل انجاز عسكري بناه ، واضا لن یندم على الفور ، ویقطع عھدا بعبادة 

  فسوف یھلّل امام عیون روما والى االبد . االلھة الوثنیة التي یكرمھا االمبراطور دیوكلتیانوس ،

ومن جدید ابى المحفل ان یتراجع ، وبعد ان فسر جاورجیوس كیف انھ یعتبر نفسھ مواطنا وفیا یحب روما ویحب 
الدولة الرومانیة ، وانھ یخدمھا باخالص وتفان ، اجال نظره في الحاضرین وھو یحدق فیھم وقال : " ال شيء في ھذه 

  بة یمكنھ ان یضعفني ویوھن عزیمتي وخدمتي لیسوع المسیح ".الحیاة المتقل
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وضاع الخبر ، وانتشر ، حتى بلغ مسمع دیوكلتیانوس ، وھو ان ھذا الضابط الذي یحظى بالكرامة عنده ، شرع یتحداه 
  امام المأل ، وامام كل اعضاء مجلس الشیوخ .

انھ ال یستطیع ان یسمح بمثل ھذا الموقف ان یستمر ،  كان االمبراطور معجبا جدا بجاورجیوس البطل ، اال انھ ادرك
ض فورا على ھذا المسیحي المتمرد ,ففعلوا ، واقتادوا وما ھي اال ثوان حتى دعا قواد المئة ، وامرھم ان یلقوا القب

 جاورجیوس الى السجن ، وحاول بعضھم ان یتوعده بقطع یدیھ ورجلیھ ، اال ان الجمیع ضھلوا عندما شاھدوا رؤوس
  تذوب كالزبدة . لحتھماس

، وكان یتمتع بمكانة عسكریة مرموقة ومحترمة ، ولد  302كان جاورجیوس في الخامسة والعشرین من عمره سنة 
م ، كان ابنا ألب ھو  280جاورجیوس في مقاطعة رومانیة من كبادوكیا ( جزء من تركیا الیوم ) ، وضلك حوالي سنة 

وكانت امھ تقیة ورعة من فلسطین ، بعد استشھاد زوجھا في كبادوكیا ، قامت نفسھ قضى شھیداً من اجل المسیح ، 
وحملت ولدھا وعادت الى مسقط رأسھا اللد ، حیث ربتھ على االیمان بالمسیح ، ولقنتھ االسفار االلھیة منذ نعومتھ ، 

ما في العالم الروماني ى بطال وجندیا فذا ، لم یكن جاورجیوس قد تجاوز الخامسة والعشرین عندما اضحى مكرحفأض
  وضلك نظرا لشجاعتھ وبطولتھ .

ومع ضلك فان شھرتھ وسمعتھ الطیبة لم تنقذه االن ، وھو نفسھ عرف ضلك ، وفي زنزانتھ ، وفي اللیلة التي سبقت 
محاكمتھ ، صلى جاورجیوس الى هللا ان یقویھ كي یحتمل التعذیب الوشیك ، وفي صبیحة الیوم التالي بدأت المحاكمة 
وعندما ھّم القاضي بالكالم معھ عن اصلھ وماضیھ ، قال جاورجیوس كل الحقیقة ، وعندما توعده ، وأرھبوه ملّوحین 
بعذابات مرة ، تنتظره ، ظل على مواقفھ ، ولم یقدم العبادة والسجود لآللھة الوثنیة التي یكرمھا االمبراطور ، انما 

  ضحك وقال : سوف ینالكم االعیاء من تعذیبي !

صغى دیوكلتیانوس الى كل ھذا ، وازداد غیظا وغضبا ، وباشارة منھ بدأ الضرب بالسیاط ، واستمر حتى تطایر الدم ا
، قام الجالدون وربطوه الى دوالب حدیدي ، ومع كل دورة كان جسده یالمس  كمن لحمان جاورجیوس ، وبعد ضل

رخ ، ولم یطلب الرحمة ایضا .. واستمر الدوالب شفرات مسننة مثبتة الى االرض ، ومع ضلك ، لم یتكلم ، ولم یص
  طوال ضلك الیوم ، حتى جرت دماؤه على االرض .

وعندما ظل جاورجیوس صامتا ال یتكلم ، ظن الجالدون انھ میت ، فأوقفوا الدوالب ، ثم ان دیوكلتیانوس امر ان تحل 
یھم الى الحبال ، للحال اظلمت الزنزانة كلھا وسمع قیوده ، كي یدفنوه ، فتقدم الجند كي یفعلوا ضلك ، وعندما امتدت اید

  صوت یقول : ال تخف یا جاورجیوس ، انا معك .

وبعد حین ، التمع نور اضاء المكان كلھ حتى انھ بدا مبھرا جدا للعیون ، وظھرت ھیئة مجنحة وقفت بجانب الدوالب 
بط الى الحیاة ، استشاط االمبراطور غضبا ، المضرج بالدم كما لو ان المالك كان یحمي جاورجیوس ، لقد عاد الضا

وامر بأن یلقى جاورجیوس في حفرة غطتھ حتى رقبتھ ، وھناك ترك ثالثة ایام وثالث لیال ، وبعد ضلك دفع لھ 
  الجالدون سما كي یشربھ ، فشرب ولم یمت وضلك بفضل القوة التي من فوق .

ھ الكون ، فكان یحتمل العذابات ببسالة حتى ان افعالھ ادت الى بعد تلك االیام كان جاورجیوس یقاوم بفضل قوة هللا ال
ھدایة زوجة دیوكلتیانوس االمبراطورة الكسندرة ، وكاھن دیوكلتیانوس الوثني اثناسیوس ، وفي النھایة حكم على 

اورجیوس ، فقضت الكسندرا االمبراطورة في الیوم الذي فیھا استشھد القدیس ج ااالثنین بقطع الرأس بسبب ایمانھم
صلى  303نیسان  23بعد ان قطعوا رأسھ بسبب عبادتھ لیسوع المسیح ، ولكن قبل ان ھوى السیف على عنقھ في 

جاورجیوس الى هللا كي یغفر لقاتلیھ ، وایضا لالمبراطور الذي اوعز بالتنكیل بھ ، ومن ثم بقتلھ ، وبقتل كثیرین من 
  الة الجالد وھو یبتسم بسالم ، ولفظ انفاسھ االخیرة . المسیحیین ، وبعد ضلك ، بسط جاورجیوس عنقھ تحت

  حملت بقایاه الى اللد الفلسطینیة حیث نشأ وترعرع بعد استشھاد والده في كبادوكیا .
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والیوم ، ما یزال العظیم في الشھداء بطال امام جمیع المسیحیین في كل العالم ، یتشفعون الیھ في ضیقھم كي یحتملوا 
نزل بھم عندما یقاضون ، وبین العجائب الكثیرة التي جرت باسم القدیس جاورجیوس الشيء یسمو كل الضیقات التي ت

  على النصرة المذھلة التي حظي بھا بمعونة الرب على مقربة من بیروت ( جزء من لبنان الحدیث ) .

بحیرة عمیقة فیھا على اطراف بیروت في منطقة جبل لبنان حیث كان ھناك كثیرون من عبدة االوثان ، كان ھناك 
 تنین عمالق على شكل ثعبان كبیر ، كان ھذا التنین یخرج من الماء بین الحین واالخر لیلتھم الناس الذین كانوا
یرتعدون خوفا من اللھیب المنبعث من منخریھ ، ولسنوات عدیدة كان الناس ھناك في كابوس مرّوع ینتظرون ظھور 

  الوحش الذي كان یھیمن على كل المكان .

وفي محاولة یائسة للتخلص منھ ، اعتاد الناس الفزعون ان یدفعوا اوالدھم نحوه ، وكلما أطلَّ من البحیرة ، كان یجب 
  ان تكون الذبیحة جاھزة كي تقدم لھ .

كان االمر صعبا وظالما ، لكن في النھایة توجھ الناس الى القدیس جاورجیوس طالبین معونتھ قائلین : " ال احد یمكنھ 
  خلصنا منھ اال انت یا جاورجیوس ". ان ی

لم یكن احد من الناس لیمتلك القوة لمواجھة ھذا التنین االتي من اعماق البحیرة ، كانت النار المنبعثة من منخریھ 
  مرعبة بحق ، حتى ان الذین كانوا یشاھدون ضلك ، راحوا یبكون من الخوف وھم ینادون امھاتھم لالستنجاد بھن .

ورجیوس لكل ما سمع عن الوحش وابتسم ، وفي صبیحة الیوم التالي عندما كان یجب على الحاكم اصغى القدیس جا
ان یقدم ابنتھ الجمیلة الى ضلك الوحش الضاري ، ظھر القدیس جاورجیوس الذي من فلسطین مدججا بسالحھ ، 

بحیرة ، كان المحارب العظیم ومستعدا للقتال ، وبینما كانت الفتاة التي ستقدم ضحیة للوحش ، تنتظر خروجھ من ال
  جاورجیوس على صھوة جواده وھو یحمل رمحا بیده .

  وبدون تردد ، رسم القدیس اشارة الصلیب ، وراح یصلي بأعلى صوتھ : " على اسم االب واالبن والروح القدس ".

في حلق االفعى ،  وبصرخة القتال على شفتیھ ، اندفع لمقاتلة التنین ، وما ھي اال لحظات حتى كان یغرس حربتھ
بعد ، بل راح یطلب من الفتاة الواقفة امامھ ان تربط وشاحھا حول رقبة االفعى ویسحقھا بحصانھ ، اال انھ لم ینتھ 

وتجرھا داخل شوارع البلدة كما لو انھا كلب مرّوض ، فزع الناس مما رأوا ، اال ان القدیس جاورجیوس اكد لھم 
  رب یسوع المسیح ، وامنوا بھ ، فھو قد ارسلني كي اخلصكم ".قائال: " ال تخافوا ، بل ثقوا بال

وفي النھایة قام الناس واحرقوا التنین االفعى خارج اسوار البلدة ، وما ھي اال ایام ، حتى كان عشرون الفا من الناس 
ة االلھ ، والقدیس ینالون سر المعمودیة على اسم یسوع المسیح ، وبعد سنوات قاموا وشیدوا كنیسة كبیرة على اسم والد

  جاورجیوس المعظم في الشھداء وضلك في الموقع الذي كان قد قتل فیھ التنین .

انھ واحد من المع ابطال الكنیسة المقدسة ، ویحتل مكانة كبیرة في قلوب المسیحیین ، وفي قلوب الذین علیھم ان 
ھو نبع رجاء ال ینضب ومصدر تعزیة  حیاتھم الیومیة ، القدیس جاورجیوس یجاھدوا ضد الصراعات واالفكار في

أیضاً ، وألن ایمانھ بالرب یسوع المسیح لم ینثن ، فقد اعطي القوة ان یصنع المعجزات التي تفوق قدرة جمیع الفانین ، 
  ومع ضلك ، كان ھذا القدیس عمیق التواضع ، وكان یدرك على الدوام ان قوتھ ھذه ھي من نعمة هللا القدیر .

  

  ن الرابع :طروباریة باللح

بما أنك للمأسورین محرر ومعتق للفقراء والمساكین عاضد وناصر وللمرضى طبیب وشاٍف وعن المؤمنین مكافح 
  ومحارب ، أیھا العظیم في الشھداء جاورجیوس فتشفع إلى المسیح االلھ أن یخلص نفوسنا ".
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  نیسان 25
  الرسول االنجیلي مرقس

  
مدینة االسكندریة القدیمة ، راح  عندما جروه عبر الشوارع الحجریة في

الوثنیون الغاضبون یصرخون بأعلى صوتھم المرة تلو االخرى : نحن 
  سنأخذ الثور الى مربضھ .

ماضا كان ھؤالء الحمقى سیقولون لو انھم اخبروا ان من یجرونھ الى 
حتفھ ھو في الحقیقة قدیس عظیم وواضع الوثیقة الروحیة الھامة التي 

  تعالیم الرب یسوع المسیح ؟فیھا یصف حیاة و

، كان قد استجاب الى طلب  68عندما رقد القدیس مرقس في مصیر سنة 
الجماعة المسیحیة في روما التي ما فتئت ترجوه ان یدّون سیرة حیاة 
وموت وقیامة الرب یسوع المسیح ، وتلك الروایة اصبحت في الحقیقة 

  ي في العھد الجدید .االنجیل الذي بحسب االنجیلي مرقس ، السفر الثان

وضع االنجیل في الیونانیة بأسلوب بسیط ، ال بأسلوب ادبي منمق وعلى 
التعقید ، انجیل مرقس واضح وقصیر ، افتحھ في كل مكان ، فتجد ان عباراتھ تقفز من مكانھا بقوة وسلطان  درجة من

: اضا كنت ترید ، یمكنك ان تطّھرني ،  الوحي السماوي الذي اوجدھا : " ثم جاءه ابرص یتوسل الیھ ، وسجد لھ وقال
فتحرك الرب بحنان ، وبسط یده ولمسھ وقال لھ : ارید ، فاطھر ، وبعد ان تكلم فارقھ البرص ، وطھر ، وزجره الرب 
وارسلھ على الفور قائال لھ : ال تخبر احدا ، بل اضھب وار نفسك للكاھن ، وقدم من اجل تطھرك ما اوصى بھ موسى 

  ) . 44- 40:  1( مرقس شھادة لھم " 

ان واضع ھذه الوثیقة المذھلة ، یدعى مرقس ( واحیانا یوحنا ) ، كان یھودیا من سبط الوي ، وابن خال الرسول 
برنابا ، ولد في اورشلیم حیث كان بیت امھ مریم مجاورا لبستان الجثمانیة ( وفیما بعد اصبح مكان لقاء الرسل 

  وصحبھم بعد موت یسوع ) .

س مفكرا مرھف االحساس اھتدى الى االنجیل بمعونة رفیقھ المحبوب القدیس بطرس ، وعلى االرجح انھ كان مرق
  عمده ایضا ، وبعد حین راح یطوف كل مكان ویقوم بكل االعمال ، حبا بالمخلص المحبوب .

، عندما كان في واثناء سنوات كرازتھ ، كان یطوف مع الرسول بطرس یساعده في كرازتھ سیما في الفترة االخیرة 
روما ، وفي الحقیقة ان عالقتھما باتت عمیقة وحمیمة ، والرسول بطرس في رسالتھ االولى اشار الى القدیس مرقس 

  ) . 13:  5بطرس  1كما لو انھ ابنھ : " وھذه التي في بابل المختارة معك ، تسلم علیك ، ومرقس ایضا ابني " ( 

بعض االحیان ، فقد انضم مرة الى الرسول بولس ، والقدیس برنابا في  تنقل الرسول مرقس مع الرسل االخرین في
  م . 44رحلة تبشیریة طویلة في انطاكیة حوالي سنة 

وفي النھایة رقي الى السدة االسقفیة على ید القدیس بطرس ، كان مرقس من الرسل السبعین المجموعة الكبیرة من 
اء حكي ینطلقوا وینقلوا بشرى الخالص الصالحة من فلسطین الى كل انالرسل الذین اختارھم االثنا عشر بعد العنصرة 

  العالم .
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ارسلھ القدیس بطرس الى مصر ، فانطلق طوعا وصار اول مبشر باالنجیل في تلك البالد ، فقام وبنى اول كنیسة 
البالد ایضا ، واثناء مسیحیة في االسكندریة ، وفي النھایة كان اول اسقف في تاریخ البالد ، اال انھ سافر الى كل 

وقتا طویال للكرازة باالنجیل في لیبیا ، وفي المدن الخمس ، وبعض المناطق االخرى من  كرازتھ ، راح یمضي
  افریقیا الشمالیة .

ما زال قلبھ یتطلع الى االسكندریة بحسب الكثیرین من دارسي الحقبة ، وفیھا كانت اعظم جھاداتھ ، واخیرا استشھاده 
یات الملھمة عن ھذا المبشر المحبوب ، تصف اول المھتدین على یدیھ بعید نزولھ الى االسكندریة ، في واحدى الروا

 يوبینما كان القدیس مرقس یطوف شوارع المدینة ، یكلم من یراه عن االنجیل الشریف ، وعن المخلص الذ 45سنة 
فأسرع الى اقرب اسكافي وطلب منھ ان مات وقام كي یخلص االنسان من الخطیئة والموت . انقطع سیر حذائھ ، 

یصلح لھ حذاءه على عجل ، وعندما قام الحرفي ، ویدعى انیانوس ، وحمل مطرقتھ ، كاد ان یدق ابھامھ ، االمر الذي 
اعقبھ موجة من اللعنات والشتائم والعبارات غیر الالئقة التي بھا اساء الى اسم یسوع المسیح ، فلما سمع الرسول ضلك  

  ر الرجل بالمسیح ، وسرعان ما استطاع ان یأتي بھ الى حظیرة االیمان .راح یبش

ھذه كانت لحظة خاصة في حیاة القدیس العظیم ، اال ان االحداث التي اعقبتھا ، سوف تكون اكثر ظلمة ، ومن جدید ، 
عمل القدیس فكان یستمر   فقد ثار علیھ عبدة االوثان في االسكندریة وراحوا یتوعدونھ ، وكثیرا ما ھاجموه ایضا ، اما

وكان الرب معھ ، وفي احدى المناسبات على سبیل المثال ، وبعد ان ھاجمھ الوثنیون ، طرحوه في زنزانة ، فظل 
على االرض مضرجا بدمائھ ، فظن السجانون انھ میت ، لكن مالكا المعا ظھر الى جانبھ وراح یشجعھ ، ثم بعد 

  روایات الحقبة ، وقال لھ : " السالم لك یا مرقس ، ایھا المبشر باسمي ". لحظات ظھر لھ الرب نفسھ بحسب عدد من

  فتشدد مرقص بلحظات ھذا اللقاء ، واجاب قائال : السالم لك ایضا یا ربي یسوع المسیح .

یقولون : ثم عاد الوثنیون بعد ھذا للتنكیل بھ ، اال انھ لم ینجو ھذه المرة ، فقد جّروه بالھوادة في شوارع المدینة وھم 
سوف نجر الثور الى مربضھ ، اما القدیس فراح ینادي مخلصھ ، وبعد ضلك رحل ، فقام الوثنیون یعدون نارا عظیمة 

عنیفة ا اظلمت السماء ، وضربت االرض ھزة كي یحرقوا جثمانھ ، اال انھم اضطروا الى الھرب فزعین ، عندم
  جعلت الدنیا تموج تحت اقدام الوثنیین .

المر ، ومرقس لفظ انفاسھ االخیرة ، ومع ضلك فصوتھ لم یھدأ ، ألنھ بقلمھ اوجد رسالة راحت تلھم لقد انتھى ا
  سنة ، وما تزال . 2000المسیحیین وتعزیھم طیلة 

اما جثمانھ ، فقد قام البعض بتھریبھ ونقلھ خلسة عن عیون العثمانیین في االسكندریة ، وضلك على ایدي بعض التجار 
وبحسب بعض الروایات فھو االن مسجى تحت الكاتدرائیة الضخمة التي تحمل اسمھ  828دقیة سنة الورعین من البن

  في تلك المدینة الجمیلة ، اما الحجاج الذین یتبركون بزیارة ضریحھ ، فیوردون انھم یشعرون بالقدیس مرقس حولھم .

عالم فأرسل ابنھ الحبیب لیفتدي بھ العالم ، من حیاة القدیس مرقس نتعلم ان جوھر االنجیل المقدس ھو ان هللا احب ال
  فّضوا انجیلھ في كل مكان منھ ، فتجدوا كلماتھ تقفز الى االعلى لمالقاة عیونكم المندھشة .

" وراح یعلمھم من البحر ، فاجتمع جمع كبیر حولھ ، فصعد الى سفینة ، وجلس ، اما جمھور الناس فكانوا جالسین 
 علىبأمثلة ، ثم قال وھو یعلمھم : خرج الزارع لیزرع ، وحدث ان بعض الزرع سقط  امامھ ، فعلمھم امورا كثیرة

قارعة الطریق ، فأتت طیور السماء وأكلتھ ، والبعض سقط على االرض المتحجرة ، فلم یكن لھ تربة كبیرة ، وعندما 
لع الشوك وخنقھ ، فلم طلعت الشمس احترق ، وألنھ كان بدون عمق ، یبس ، وسقط البعض االخر على الشوك ، فط

. ثم قال لھم : من لھ اضنان  100و  60و  30یأت بثمر ، وبعضھ االخر سقط على االرض الجیدة ، فأعطى ثمرا كثیرا 
  ) . 9 – 1:  4للسمع فلیسمع " ( مرقس 
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،  ان من یتبع الرب یسوع المسیح ، علیھ ان یواجھ الصعاب ، ومرقس لم یواجھ التعارض مع رجل عرفھ واحترمھ
بل مع انسان كان من اھم المبشرین في الكنیسة ، ومع ضلك ، وبسبب التعزیة والتشجیع الذي تلقاه من ابن خالھ برنابا ، 

) ، ومن الواضح ان الرسول  24:  1) ( فیلمون  11:  4تیمو  2) (  39:  15استمر مرقس یكرز باالنجیل ( اعمال 
فقد دّون مرقس االنجیل الذي نادى بھ بطرس ، ومن جدید تابع  ) 13:  5بطرس  1بطرس كان یجل مرقس كثیرا ( 

  مرقس المثابرة على الكرازة .

نحن كلنا نواجھ صعابا وعراقیل عندما نتبع یسوع ، وكثیرا ما تأتي ھذه من اناس نجلّھم ونحترمھم ، ولكن اسوة 
  بمرقس ینبغي ان نجد سبیال للمثابرة واالستمرار .

  

  نیسان  27
  یخ سمعان نسیب الربالقدیس الش

  
اتھم بجریمتین زعموا انھ اقترفھما ضد االمبراطوریة الرومانیة ، وكل 

  منھما على حدة ، كفیلة ان تقوده الى الموت .

كمتحدر من الملك داوود ، اتھم انھ یھودي ویتحدر من عائلة  -1
ملوكیة ، وضلك في وقت كان فیھ انسباؤه یقصون وینفون ، كي 

  روما في فلسطین .ال یتھددوا سلطان 

كمسیحي ورع ، وواحد من الرسل السبعین الذین عیّنھم االثنا  -2
عشر من اجل نقل بشرى الخالص الى كل مكان ، اتھم 
سمعان بانتھاك احكام االمبراطور الروماني تراجان الذي 
سبق ان اقسم ان یقّوض االیمان المتنامي في كل مكان سیادتھ 

سمعان سبق ان خلف وكأسقف على اورشلیم ، فالقدیس 
االسقف االول على المدینة المقدسة ، اعني بھ یعقوب اخا الرب ، وكأبن لكالوبا ( المعروف بحلفا ) كان 

  سمعان ابن اخ خطیب مریم الكلیة القداسة التي جعلتھ نسیبا للفادي القدوس نفسھ .

ان یدفع ثمنا باھظا ھو االستشھاد في عھد  في العائلة المقدسة ، كان على القدیس سمعانوبسبب ھذه الروابط الواسعة 
  الحاكم الروماني في فلسطین : اتیكوس . 

ولد في فلسطین قبل سنوات عدة من والدة یسوع المسیح ، كان سمعان رجال حاد الذكاء ، شابا ، ورعا وقد انجذب 
یعید النظر الى االعمى ،  الى یسوع المسیح بعد ان شھد بأم العین عددا من معجزاتھ ، لقد ضھل عندما رأى الرب

ویشفي اوالدا من حمى ممیتة ، وسرعان ما بدأ ھذا المؤمن الغیور یرافق الرسل االثني عشر في تنقالتھم البشاریة في 
  كل ارجاء االرض المقدسة .

ة ولسنوات فان ھذا الرجل الطیب واللطیف طاف یبشر باالنجیل ویجترح العجائب ، لقد شفى المرضى ، وبغیر مناسب
اخرج الشیاطین ، وكان یمیز نفسھ ایضا عندما راح یعارض عبادة االوثان حیثما حل ، ومن جدید فقد جازف بحیاتھ 
بین الوثنیین الغاضبین الذین احتدموا غیظا عندما كان یقول لھم ان الھتھم الوثنیة ھي مجرد اوھام ، وان ھناك الھا 

حاء فلسطین وراح یفتقد المدن والقرى من قیصریة على البحر واحدا في الكون ھو یسوع المسیح ، طاف في كل ان
  وصوال الى اورشلیم ، ولم یكن لیكل او یمل في دفاعھ المستمیت عن االنجیل الشریف .
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وعندما كان یخدم اسقفا على اورشلیم ، كان یقود رعیتھ بفعالیة لسنوات كثیرة ، الى حین تبوأ االمبراطور تراجان 
) حین اندلعت في اورشلیم نیران اضطھاد مزدوج ، ولما اراد تراجان ان یلغي اخر ضریة  117 – 98سدة العرش ( 

العائلة المالكة التي لداوود الملك ، راح یقتل كل من كانت تربطھ بالساللة الیھودیة صلة دم ، في ضلك الحین ، كان 
الرب في المدینة المقدسة ، اال ان مكانتھ القدیس سمعان قد ناھز المئة عام ، وكان قد امضى سنوات كثیرة في خدمة 

الرفیعة كنبیل یھودي ، وكاسقف ، لم تكن لتعني شیئا للرومان الذین كانوا یعتبرون سمعان واعوانھ مجرد اتباع في 
  تلك المنطقة.

دد من وفي عھد الحاكم اتیكوس الذي كان یتلقى اوامره من روما ، القي القبض على االسقف سمعان ، وارتبط اسمھ بع
التھم ، فتحمل بسبب ضلك عذابات كثیرة ، وعندما ابى ان یقر انھ مذنب ، وانھ غیر مسؤول عما الصق بھ ، فضال عن 

بحسب المؤرخین الكنسیین ، وفي اللحظات االخیرة  107عدم انكاره یسوع المسیح ، للحال قتل ، وكان استشھاده سنة 
وا یعذبونھ ، اال انھ لم یتأفف في ساعاتھ االخیرة ، وبدا راضیا ألن هللا من حیاتھ ، تضرع الى هللا كي یغفر للذین كان

سمح لھ ان ینھي حیاتھ على ھذا النحو المبارك ، وفي مجموعة السبعین الموجة العظیمة الثانیة من الرسل الذین 
، یحتل سمعان  امضوا سنوات كثیرة یكرزون في االرض المقدسة ، وما وراءھا ، ویبذلون حیاتھم في سبیل الرب

  مكانة ممیزة بین الرسل كافة كعامل نشیط في كرمة المسیح الذي كان بدوره شھیدا .

، كان سمعان الشھید االكبر سنا في تاریخ المسیحیة ،  120لقد اقترح بعض المؤرخین انھ بموتھ من اجل المسیح سنة 
ین ، كان سمعان واثقا ثابتا ، وقد احتمل كل شيء ومن سیرتھ نتعلم الكثیر عن الصبر عند الذین یخدمون هللا في كل ح

  حتى النھایة ، فنال الخالص .

كوفيء سمعان بدون شك ، اسوة بجمیع الذین احتملوا االالم بایمان ، فقبلھ المسیح في حضرتھ الى االبد ، وكما یخبرنا 
مغلقة ، حیث كان التالمیذ  ، وفي نفس الیوم مساء ، وكونھ اول االسبوع ، وكانت االبواب 19:  20یوحنا في 

  مجتمعین خوفا من الیھود ، جاء یسوع ووقف في الوسط وقال لھم : السالم لكم .

  

  نیسان 29
  القدیس الرسول یاسون والقدیس سوسیباتروس

  
طولھا اربعون میال ، وعرضھا عشرون ، انھا جزیرة 
كورفو التي تتألأل تحت الشمس في میاه البحر االیوني ، في 

لمكان ، وبعد سنوات من موت وقیامة یسوع المسیح ، ھذا ا
احتمل احد االساقفة عذابات جمة في عھد حاكم روماني اراد 

 ان یسحق االیمان .

لكن في النھایة فان الجھادات البطولیة التي ضاقھا القدیس 
  یاسون ، تؤلف فصال مظفرا من تاریخ الكنیسة االولى .

ولس الرسول الذي كان اھتدى یاسون الى االنجیل على ید ب
لھ نسیبا بعیدا ، وعندما رأى بولس اخالص یاسون للبشارة 
( االنجیل ) بیسوع المسیح ، سر لدى سماعھ ان یاسون 
وافق ان ینضم الى الرسل السبعین ، تلك المجموعة الكبرى 

خالص بالمسیح یسوع الى كل ن التي عینّھا الرسل االثنا عشر الذین ائتمنوا على نقل رسالة الیمن التالمیذ المسیحی
  انحاء العالم المعروف .
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ولد القدیس یاسون وعاش في طرسوس الواقعة في منطقة كیلیكیا ( جزء من تركیا الحدیثة ) ، اعتمد على ید القدیس 
بولس اثناء اسفاره ، واثبت انھ رسول نشیط جدا ، كان یشفي المرضى ویصنع العجائب ، ویجتذب الكثیرین الى 

  الشریف ، ولعدد من السنین كان اسقفا على طرسوس . االنجیل

وكعضو موھوب في مجموعة السبعین ، كان یاسون معروفا جدا في عالم المسیحیة االولى ، یذكره بولس الرسول في 
  ) ، فیقول :" ویاسون وسوسیباتروس نسیباي یسلمان علیكم ". 21:  16رساتھ الى اھل رومیة ( 

االسقفیة بورع ونشاط ، طلب الى یاسون ان یحمل بشرى الخالص الى مئات االمیال  وبعد سنوات من الخدمة في
غربا ، الى جزیرة جمیلة في البحر االیوني كانت رمزا لالوثان الذین انشغلوا في عبادة االصنام ، ھؤالء الضالون 

  اكرموا الھة كثیرة في اشكال من دین مزیف .

ة ، اال انھا تحولت الى صاخبة بمقدار ما كانت جمیلة ، في البدایة بدت لقد امضى طوعا الى ھذه البقعة المضطرب
فابتنى كنیسة على اسم اول الشھداء استفانوس ، ولكن سرعان ما االمور على احسن حال عندما راح یكرز بكلمة هللا ،

جزیرتھم ، فوشوا توجھت مجموعة من الوثنیین تمقت المسیحیة ، وتمقت ان ترى یاسون یجري اھتداءات كثیرة على 
  بھ الى االمبراطور الروماني ایما وشایة .

وكما كان الحال عادة ، فان االمبراطور صدّق كل ما قیل لھ عن یاسون ، فأوعز الى الحاكم الروماني ان یرمي بھ في 
السجن حتى یتنكر لھذا االیمان المرفوض ، وكي یأتي القصاص اكثر ازعاجا ، سجن یاسون مع سبعة لصوص 

  رار قد یمزقونھ اربا اربا وكأنھم في تمرین .اش

تراسیوس ، وماماس الذین فاما المجرمون السبعة فھم : ساترن ، جاكیسول ، فوتوس ، جانیواري ، مارسیلوس ، ا
عرفوا باللصوصیة ، ولكن یاللدھشة ! لقد اھتدى ھؤالء جمیعا الى انجیل یسوع المسیح على ید الرسول الذي كان 

  ص الذي صلب بین لصین محكومین بالموت .یذكرھم بالمخل

سمع االمبراطور نبأ اھتداء المجرمین ، احتدم غیظا ، وسرعان ما اوعز كي یحكم علیھم بالموت في وعاء وعندما 
ضخم مليء بالماء المغلي الممزوج بالقطران ،یاللغرابة ، لقد توجھ الجمیع الى حتفھم بفرح ، االمر الذي اثر على 

ھو نفسھ الى االیمان الجدید داخل السجن ، اما قصاصھ فجاء سریعا جدا ، فقد قطعت یده ، ثم قدماه ،  السجان فاھتدى
  وفي النھایة قطع رأسھ .

وبقي االمبراطور على موقفھ ، وظل یفكر في ان یضع حدا لعناد ھؤالء 
، فأوكل امرھم الى امیر یدعى كبریانوس كان خبیرا في ابتكار اسالیب 

ذیب ، ولكن سرعان ما اكتشف االمبراطور امرا جدیدا جھنمیة للتع
فابنتھ كیركیرا التي كان قد سبق لھا ان عاینت بعض االم یاسون  اعلنت 

  انھا مسیحیة تعاطفا معھ في االمھ ومحنتھ .

فطاش صواب االمبراطور واغتاظ جدا ، وأمر ان ترمى ابنتھ في 
عى میرین ، وما ان السجن ، ورتّب لھا ان تھان على ید انسان زان ید

دنا میرین من الزنزانة حتى فوجيء بدب كبیر الحجم ینتصب امامھ ، 
وقبل ان ینقض علیھ ، ظھرت كیركیرا وراحت تصلي الى الرب یسوع 
طالبة منھ العون ، فانسحب الدب للحال بھدوء ، اھتدى میرین ، وانضم 

  الى كیركیرا وراح االثنان یسبحان هللا .
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اطور وأوصى ان تضرم نار ھائلة داخل السجن ، ولكن عندما خرجت كیركیرا سالمة معافاة من فطار صواب االمبر
فأمر االمبراطور باطالق ھذا االتون المضطرم ، اھتدى عدد كبیر من المواطنین في البلدة الى االیمان الجدید ، 

  . مجموعة من السھام على ابنتھ فقضت ، وانضمت الى العذارى االخریات بفرح عظیم

من خالل كل ھذه المعجزات ، واخرى اجترحت بعدھا ، لم یفقد یاسون ایمانھ بیسوع المسیح ابن هللا ، رقد اخیرا 
. وبینما كان یعیش في الجزیرة الجمیلة وسط البحر االیوني ، اھتدى معظم  110بسالم في شیخوخة سالمیة سنة 

  ر على شفتیھ .سكانھا الى االنجیل ، لقد رقد القدیس یاسون وصالة الشك

من حیاة ھذا المطران القدیس العضو في مجموعة السبعین، نتعلم ان االیمان الحقیقي یتطلب منا ان نؤمن بواقعیة 
االحداث التي تبدو وتتحدى الواقع ، ویاسون وثق بقلبھ ، ال بعقلھ فقط ، وقبل كل شيء كانت ثقتھ باهلل ، وقد كوفيء 

  یاتھ الطویلة والظافرة .على ایمانھ االف االضعاف اثناء ح

  

  نیسان  30
  الرسول یعقوب اخو یوحنا الحبیب ( الالھوتي ) 

  
) وقف 44-  40عندما كانوا یقودونھ الى الموت تحت سیف ھیرودس اغریبا ( 

  .بغتة وجھا لوجھ امام الرجل الذي خانھ 

كان من وشى بھ یدعى یوشیا ، وكان ھذا قد ادلى بافادة كاضبة الى الحاكم 
رودس ماقت المسیحیین ، مفادھا ان یعقوب الرسول كان یعد مؤامرة ضد ھی

المحتلین الرومان في فلسطین ، وبفعل ھذه االفادة ، حكم على الرسول یعقوب 
  بالموت .

وبینما كان المحكوم یصعد درح المقصلة ، للحال وجد نفسھ ینظر في عیني یوشیا 
تھ لرجل بريء ، كانت عیناه من وشى بھ ، فراح االخیر یبكي خجال على خیان

مسمرتین في االرض ، بینما راح یستغفر الرسول ، للحال حدث ما ھو غیر 
الرسول یقترب من الموت ، مد یده وامسك بالمخبر ، وقبّلھ  طبیعي : بینما كان

قائال : السالم والمسامحة لك ، بعد ضلك صعد درج المقصلة ، وكانت رقبتھ تستعد 
  ، اما قلبھ فكان بسالم . الستقبال سیف الجالد

في مدینة اورشلیم عندما كان الرسول یعقوب یسیر نحو حتفھ من اجل انجیل یسوع المسیح ، بینما  44حدث ضلك سنة 
حشود المسیحیین راحت تشیر الى ھذه المسامحة التي ابداھا في ظل المقصلة ، وفي حیاة ملؤھا الوفاء هلل القدیر االب  

س االبن الفادي ، كان یعقوب یبرھن المرة تلو االخرى انھ كان یدرك المغزى االساسي واالكثر والخدمة الحارة للقدو
  اھمیة الذي في المسیحیة وھو : المسیح یسوع جاء كي یغفر للخطأة خطایاھم .

ولد یعقوب في فلسطین من اب صیاد یدعى زبدى ، وكان اخا لیوحنا الحبیب ( الالھوتي ) ، كان ھؤالء بسطاء 
طین ، الى جانب ضلك كانوا طیبي القلب ولطیفي المعشر ، وعندما رأوا یسوع یكرز على الشاطيء وھم یصلحون نشی

شباكھم قرب بحر الجلیل ، اضھلتھم رسالتھ التي تتمحور على المحبة والفداء ، للحال القوا ما بأیدیھم ، وتبعوه توا بعد 
  ان سمعوه یقول : سأجعلكم صیادي الناس .
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ات التي اعقبت ضلك ، صار الرسول یعقوب قریبا جدا من الرب ، وقد شھد على تجلیھ المجید على طور وفي السنو
ثابور ، وكان یسمع اوصاف االالم في الجثمانیة ، یعقوب ویوحنا احبا الرب حبا جما ، ومحبتھم صارت مزدوجة 

  العظیمة وغیرتھما . حتى ان الرب اشار الیھما كأبني الرعد ( بوانیرجیس ) وضلك بسبب طاقتھما

وبعد ان حاز القدیس یعقوب عطیة الروح القدس في العنصرة ، ارتحل بعیدا للمساعدة في نشر بشرى الخالص 
للوثنیین في اسبانیا ، وبعض البلدان االخرى ، ھذه كانت سنوات رائعة عندما راح الرسول الغیور والشاب یراقب 

. وجده امامھ  40القدوس ، وعندما عاد في النھایة الى فلسطین حوالي سنة العالم كلھ وھو یستجیب الى رسالة الفادي 
  عالما اكثر ظلمة من الذي تركھ وراءه .

وفي اورشلیم كان المحتلون الرومان قد بدأوا یضطھدون المسیحیین بقسوة ، وكان الكھنة الیھود یزدادون غیرة من 
ذا الدین الجدید القائم على المحبة والمسامحة والرجاء ، نفوضھم ألن اعدادا متزایدة شرعت تھتدي بسرعة الى ھ

وحیثما نظرت تجد الكھنة الیھود یتعاونون بخبث مع المحتلین في سعي اللقاء القبض على المبشرین المسیحیین ، 
  وھدم ایمانھم الجدید .

شرعوا یجادلونھ حول  وسرعان ما بدأ اعداء المسیح یوجھون جھودھم الى عمل الرسول یعقوب ، ویوما بعد یوم ،
تعالیم المسیح التي زعموا ان االسفار االلھیة واالنبیاء العظماء رفضوھا في الماضي ، وعندما دخل القدیس یعقوب 
في نقاش معھم حول مسائل الھوتیة دقیقة ، قبلوا التحدّي ، فقابلھم بالمثل ، ال احد یمكنھ ان یضارع الفیلسوف 

تعالیم المسیح ھي مجرد رسالة فارغة ملیئة باالكاضیب ... اال اضا كنت تخشى ان ھیرموجینس ، فھو سوف یثبت ان 
  تقابلھ وتناقشھ !

وكیف یمكن للرسول یعقوب ان یرفض ؟ ولكن عندما اطل من اجل النقاش العلني ، فوجيء ان الفیلسوف 
اش الذي لم یظھر فیھ الرسول ھیرموجینس قد انتدب تلمیذه الموھوب في الكالم : فیلیبس ، تقدم االثنان الى النق

  المتواضع ایة حزلقة الھوتیة ، او خداع خطابي ، بل انما تكلم ببساطة من مخزون قلبھ بوضوح واخالص .

معالمھا على وجوه الكھنة الملتحین عندما اعلن فیلیبس تلمیذ ھیرموجینس فجأة ویمكننا تخیل الصدمة التي ارتسمت 
د ، وانھ في النھایة سیصبح مسیحیا ، ضھل الساحر ھیرموجینس ، وقرر ھو نفسھ انھ اخذ ببساطة الرسول ابن الصیا

ان یكون طرفا في النقاش ، وبالطبع فان رجال بمثل مھاراتھ یمكنھ ان یھزم ھذا الغیور البسیط ، ولكن من جدید ، ضھل 
  لب المعمودیة .الحاضرون بعد ساعات من الجدال ، عندما وجدوا ھذا المفكر العتیق ینھزم ، ال بل یط

  وبالنسبة للكھنة الیھود اتباع الدین القدیم في اورشلیم ، فان دورة االحداث لم تكن مقبولة بالكلیة .

وعلى عجل ، قاموا وانتدبوا موفدین الى الحاكم الروماني ھیرودس اغریبا ، وھؤالء قطعوا لھم وعدا بتقدیم دلیل یثبت 
، في ضلك الحین برز یوشیا الخائن لالفتراء على الرسول بأكاضیبھ ، ولكن  افتراءات یعقوب الرسول وتآمره على روما

یا للدھشة فان یوشیا نفسھ تأثر بتواضع الرسول واخالصھ واستقامتھ ، حتى انھ اثناء محاكمة الرسول في اورشلیم ، 
  اعلن توبتھ ووالءه للمسیح ، فقطع رأسھ على الفور النقالبھ على ھیرودس .

السلسلة من االحداث ما فان المواجھة بین االثنین اتخذت طابعا خاصا ، عندما سامح الرسول یعقوب على اساس ھذه 
ادرك یوشیا جیدا ان یعقوب كان یعمل بروح یسوع المسیح الذي لھ  من خانھ ، في ضلك الیوم ، وعند درج المقصلة ،

  لیل .اقسم ان یظل وفیا كل تلك السنین وھو یصلح شباكھ عند شاطيء بحر الج

ان حیاة وموت الرسول یعقوب تعلمنا درسا عظیما في المحبة التي كان الرسول الطاھر یكنّھا للمسیح سیما عندما 
كانوا یرافقونھ في اللیل وفي النھار في كل جوالتھ وتنقالتھ الكرازیة ، ویصغون الیھ في ایامھ االخیرة قبیل القاء 

  القبض علیھ وصلبھ .
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قبلوا یسوع في البلدة السامریة ، رغب یعقوب ان یستمطر نارا من السماء كي تحرق البلدة ، وعندما رفض الناس ان ی
ا كل شكل من اشكال العنف ، ترى ھل دوافع الغضب عند یعقوب ھي ردة فعل مقبولة في ضلكن الرب عارضھ راف

تھ ال ترید ان تدّمر ، بل ان اوضاع نكون فیھا في موقع المتھمین ؟ ھل بمقدورنا ان نجیب كما فعل یسوع ؟ ان رسال
  تخلص ، وان تأتي بالمحبة بدل الكراھیة .

  طروباریة باللحن الثالث :

  أیھا الرسول القدیس یعقوب ، تشفع إلى االلھ الرحیم أن ینعم بغفران الزالت لنفوسنا .

  قنداق باللحن الثاني :

لمسیح مع أخیك یا یعقوب المجید لما سمعت الصوت االلھي یدعوك ، أعرضت عن محبة أبیك وأسرعت نحو ا
  فاستأھلت أن تنظر معھ تجلي السید االلھي .

  

  أیار

  أیار 1
  د للنبي القدیس ارمیانعیّ 

  
عندما رفض شعب اورشلیم ان یصغي الى انذاراتھ بشأن كارثة وشیكة 
ستحل بھم ، قرر ھذا العظیم القیام بعمل قوي ومضاد ، من لدن مزارع 

بي عظیم یجره فدانان ، ولما كان لھ ما اراد ، بسیط ، حصل على نیر خش
  لم یتلكأ للتو ، بل قام یشد النیر الى رقبتھ ، فبدا كحیوان مثقل .

كان النیر على كتفیھ المنحنیین المثقلین ، فراح یطوف بھ شوارع المدینة 
المقدسة وھو یصرخ بأعلى صوتھ قائال : ان غضب هللا على االسرائیلیین 

لالوثان ، وانھم سوف یدفعون ثمنا باھظا لتخلیھم عن هللا  ھو بسبب عبادتھم
عن السماء  فراح السكان ینظرون الیھ بذھول واستغراب  القدیر ، وتحولھم

.  

اسمھ ارمیا ، وقد عرفوه جیدا ، كان انسانا یخشى هللا ، وابنا لكاھن عبراني 
كان یتوعد یدعى حلقیا ، في الظاھر كان یتجول في المدینة ، اال انھ حقیقة 

سكانھا وینذرھم بصوت عال بأنھم بعد حین سیلبسون نیرا كالذي یضعھ على كتفیھ  وكیف ضلك ، سألوه ؟ اجابھم 
ببساطة : في سنة او اثنتین على االكثر ، تجتاحھم جیوش غریبة ، ویلقى القبض على السكان ویساقون الى العبودیة 

  على ید نبوخذ نّصر وجیشھ المتعطش للدماء .

 اضا تابوا ومزقوا ثیابھم ، وجعلوا الرماد على رؤوسھم طالبین من هللا القدیر الغفران على وقوعھم في عبادة االوثان اال
في السنوات االخیرة ، واال فان سكان اورشلیم ، سوف یلبسون نیرا ثقیال لیس بعد االن بكثیر ، ونیرھم سیكون نیر 

عاما ، وحالھم ھذا یكون في بالد غریبة ، وتكون فیھا قیمتھم دون  70 عبودیة ، مع سبي ، واعمال شاقة تدوم قرابة
  قیمة الحیوانات والبھائم .
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اصغى الصالحون من سكان اورشلیم الى تنبؤاتھ كما الى واحد من اعظم انبیاء العھد القدیم ، وعندما انھى كالمھ عن 
قام الجند على الفور وطرحوه في السجن الى حین ،  الدمار المروع الذي سوف یأتي على العالم الذي دنّس المقدسات ،

وھو عرضة لھجمات بعد ضلك عادوا وحملوه من جدید ورموه في بئر مليء بالزواحف ، اما ھو فكان یزحف اسفل ،
الفئران ، العناكب ، والحشرات السامة ، اھذه تكون مكافأتھ للتشدق بالحق ، وللتنبؤ عما سیحصل لھذه المدینة .... 

ان سكانھا آثروا ان یتنكروا أللھ ابراھیم ، وان یدنسوا انفسھم بكل انواع المفاسد الوثنیة ؟ ساعة الدینونة كانت  طالما
  تقترب ، اما ھم فلم یكونوا یریدون ان یسمعوا ، كانوا سعداء بانحطاط سیرتھم ، ولم تكن في قلوبھم نیة للتوبة .

لم یكن انسانا مھما كي یقتلوه ، لقد تناسوه وعادوا الى اثمھم وحمأتھم ، وعاقبوه على تنبؤاتھ ، اال انھم لم یقتلوه ، 
  وسبلھم المعوجة ، وقفلوا من جدید عائدین الى التعبد لالوثان الذھبیة ، الفضیة ، والبرونزیة .

فعال وبعد حین ، وفي صبیحة ضات یوم ، وبعد انبالج نور الفجر ، الحظ الناس عالمة من دخان في االفق ، ھل ھو 
دخان ؟ ھل اندلعت نار عظیمة في بلدة مجاورة ؟ طوال النھار راحوا یرقبون ھذا الدخان االسود ، الذي بدأ یكبر شیئا 

  فشیئا ، ویقترب ، اجل انھ دخان .

  انھ نبوخذ نصر ، الذي راح یضرم النار في كل ما یصادفھ امامھ .

نجاد طالبین من جیشھم ان ینجدھم ویذود عنھم ، ولكن دب الرعب في قلوب سكان اورشلیم ، واطلقوا صیحات االست
فات االوان ، لقد استفاقوا من سباتھم في الخطیئة ، متأخرین ، وقبل ان یتمكنوا من اعداد انفسھم للدفاع عن الحیاض ، 

  وصد العدوان ، كان نبوخذ نصر والبابلیون قد اطبقوا علیھم .

بھم ، لقد تنبأ وقال : " وتصیر كل االرض خربة وضھوال ، وكل االمم  لقد سبق ألرمیا النبي ان تنبا عن كل ما حل
) ، كذلك فقد سبق ان تنبأ وقال : " قل لھم : ھكذا یقول رب  11:  25سنة "( ارمیا  70سوف تخدم ملك بابل طیلة 

یعود من مكان الجنود : واني سأكسر ھذا الشعب ، وھذه المدینة ، كما یكسر اناء خزفي ... وسوف یدفنون حتى ال 
  ) . 11: 19لدفن احد " ( ارمیا 

لم یكونوا لیسمعوا ، ھكذا ھو الحال مع االنبیاء : یھملون ویحتقرون ویزدرون من االثمة الى ان یفوت االوان ، ولكن 
عد ) اال ارمیا المولود في بلدة اناطوث على ب 537 – 605احدا لم یتكبد االالم التي عرفھا االسرائیلیون في بابل ( 

امیال من اورشلیم ، ھناك كبر على التقوى واالستقامة كابن لكاھن في الھیكل ، وبحسب االسفار االلھیة ، فقد اختاره 
هللا القدیر من بطن امھ كي یكون لھ نبیا : " قبل ان كونتك في الحشا عرفتك ، قبل ان ُولدت قدستك ، لقد جعلتك نبیا 

  ) . 5:  1لالمم " ( ارمیا 

ھذ النبي الكثیر من جراء نبؤاتھ ، وبعد ان بدأت نبؤاتھ وھو في الخامسة عشرة من العمر ، امضى شطرا لقد احتمل 
  كبیرا من حیاتھ یبكي وینوح متنھدا على دمار العالم ، عالم اورشلیم القدیمة الذي انحدر الى الھالك .

في عھد یوشیا ملك اسرائیل العظیم ، كاد ان ولد ارمیا قبل ستة قرون من والدة الفادي ، من سبط الوي ، وبدأ یتنبأ 
یقتل في مناسبات عدة على ایدي النبالء الممسكین بالسلطة الذین رفضوا االنتقادات التي احسوا بھا لدى سماع كلماتھ 

لك اال انھ ظل حیا وراح یتابع تحدیھ لھم ، وفي احدى المناسبات الصاخبة ، على سبیل المثال ، كان ارمیا یتنبأ ان الم
القدیر یھویاكیم سوف یقتل ویرمى بھ خارج اسوار اورشلیم على ایدي جیش غاز ، وسیكون من الصعب مشاھدة ضلك  

  ) . 19:   22وانھ سوف یدفن مع الحمیر ، ویجر في الشوارع ، ثم یرمى بھ اخیرا خارج اسوار المدینة " ( ارمیا 

لى مساعده الوفي باروخ الذي كان یقف عند نافذة السجن وبسبب تنبؤاتھ ھذه طرح في السجن فراح یملي تنبؤاتھ ع
  ویدّون كل ما یقولھ النبي العظیم لھ ، اما الملك وقد احتدم غیظھ ، فقد اضاع كلماتھ وھدرھا في نار حامیة .
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ون واستمر االمر على ھذا المنوال مع حكام اخرین من یھوضا ، فراحوا تباعا یتجاھلون كلمات النبي ، وراحوا  یراقب
  بینما كانت نبؤاتھ تتلى ، الى حین الساعة .

وفي عھد الملك صدقیا عندما لبس ارمیا النیر وراح یتنبأ عن الكارثة المروعة التي ستعرف باسم " السبي البابلي " 
  سنة ، ولم تنتھ حتى كان حكم هللا ، اسم ارمیا في العبرانیة یعني ( هللا السامي والرفیع )  70والتي دامت 

ان كتب سفر ارمیا احد اعظم الوثائق البشریة ، والمراثي ، مات ارمیا مرجوما مع صدیقھ ومساعده باروخ في بعد 
ق م بحسب اغلب المؤرخین الكنسیین ، لكن لیس قبل ان یقوم بتنبؤ اخر عن  583بلدة تفناس في مصر ، حوالي سنة 

 583و  613وا الى ھناك ، كانت نبؤات ارمیا بین حرب سوف تطال البالد یقضي فیھا اغلب االسرائیلیین الذین لجأ
ق م . ھذا ویعتبر ارمیا ثاني االنبیاء الكبار الذین تنیر تنبؤاتھم العالم القدیم في العھد القدیم ، اما سفره فھو اعظم 

ي العظیم تنبأ ان اصحاحا ، وقد الھم فنانین ومفسرین دینیین في تاریخ الكنیسة ، ثم ان ھذا النب 51كتاباتھ ، وینقسم الى 
  المخلص سوف یظھر في یوم من االیام في المستقبل ، وانھ سوف یتعرض للخیانة ، ویباع بثالثین من الفضة .

وبحسب التقلید ، فان االسكندر الكبیر قام بزیارة ضریح ارمیا في تفناس ، وامر بنقل رفاتھ الى االسكندریة لیدفن فیھا 
ؤة ھي دائما عطیة من هللا ، ونتعلم ایضا ان نتجاھلھا عندما نكون في قلب االخطار ، من حیاة ھذا النبي نتعلم ان النب

وفي النھایة فان تھدیدات ارمیا التي قالھا في االسرائیلیین ھي عطایا هللا المرسلة الیھم بداعي حبھ العظیم للبشریة 
  جمعاء .

  طروباریة باللحن الثالث :

  ھ نبتھل الیك یارب فخلص نفوسنا .اننا معیدون لتذكار نبیك ارمیا ، وب

  

  ایار 7
  351ذكرى ظھور عالمة الصلیب فوق سماء اورشلیم سنة 

  
سوف یذكر التاریخ الى االبد ، كیف اضاءت سماء اورشلیم بغتة بفعل النار  

 351كانت السنة اللھیب تزمجر في االفق في صبیحة احد االیام من سنة 
  وكانت تجتمع لتشكل صلیبا من نار .

لم یتحسس الناس الفزعون لالعجوبة ، بل سقطوا على ركبھم وراحوا 
یتضرعون الى هللا كي ینقذھم من الھالك ، اال ان رجال واحدا ، كیرلس 
الشیخ بطریرك اورشلیم ، الذي كان یصلي الى هللا القدیر من اجل مثل ھذه 

  العالمة ، شاھد ھذا الظھور وقلبھ عامر بالفرح والسرور .

) امضى معظم حیاتھ في جھاد مریر ضد عدد من الھرطقات الخطیرة التي راحت  386 – 315المین ( وكیرلس ا
تتھدد نقاوة الھوت الكنیسة ، اال ان الظھور المفاجيء لعالمة الصلیب كان عالمة اكیدة ان هللا یقف بثبات وراء 

  البطریرك في معركتھ ضد االریوسیة الكاضبة .

بل ظھر في لحظة من الزمن ، فاالریوسیة  –كإلھ في كل االبدیة  –سیح لم یكن حاضرا وعلى اساس التأكید ان الم
االرثوضكسي في الكنیسة المقدسة ، والخطر طبعا یكمن في ان العالم سوف  مثلت بسبب ضلك تھدیدا حقیقیا لالیمان

من امثال موسى وایلیا ، بدال من یعاین الفادي القدوس كما لو انھ انسان مائت ال یختلف البتة عن االنبیاء االخرین 
  االعتراف بھ كواحد من اقانیم الثالوث االقدس ، هللا المتجسد .
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وفي عمیق حكمتھ ، فھم البطریرك الشجاع مخاطر التھدید المتأتي من االریوسیة ، اال ان ھذا التعلیم المزیف كان 
بون البطریرك المحاصر اما ان یقبل بالدستور یحظى بالقوة الى حین ، وكان االساقفة في كل مكان من البالد یطال
  االریوسي ، او ینزل عن السدة لكونھ ابرز القادة في العالم المسیحي .

ودرس االسفار المقدسة ، انھ مسیحي ملتزم خدم هللا  315انھ انسان متواضع ولطیف المعشر ولد لوالدین تقیین سنة 
 350سقف مكسیموس بطریركا على اورشلیم ، بعد موت االخیر سنة راھبا وكاھنا قبل ان تم اختیاره لیكون خلفا لال

ولم یكن قد مضى سنة واحدة على تبوئھ السدة البطریركیة حتى الح في االفق تھدید الھرطقة االریوسیة لمستقبل 
  ).  363 – 351الكنیسة وضلك مع وصول االمبراطور الروماني كونستانتیوس سدة الحكم ( 

اتباع االریوسیة االشداء ، وقد آزر بشدة االساقفة غیر المؤمنین الذین راحوا یدعمون ھذه  كان كونستانتیوس من
الھرطقة ویساندونھا في طول البالد وعرضھا . ماكان القدیس كیرلس بأمّس الحاجة الیھ في تلك الساعة ھو عالمة من 

دل الالھوتي الحاد والھام جدا ، واضا هللا ، اعجوبة تكون واضحة للمأل تؤكد سلطة بطریرك اورشلیم في ھذا الج
  استطاع الناس ان یعاینوا الطریق الحقیقي الى هللا ، فالكنیسة ستنجو من متاھة عظیمة .

ورغم كونھ قائدا عظیما في الكنیسة المقدسة ، في القرن الرابع للمیالد ، اال انھ في الوقت عینھ كان راھبا متواضعا لم 
في البراري الواسعة في فلسطین القدیمة حیث یكون بامكانھ ان یسبح هللا ویقوم بأعمال  یكن لیفضل شیئا على التجوال

النسك ونكران الذات من اجل فرح قلبھ ، ولعل ھذا جعل هللا یستجیب الى صلوات القدیس بعالمة في ضلك الصباح 
  الذي ال ینتسى عندما مألت السنة اللھیب سماء المدینة ، وعلى حین غرة .

عالن المذھل فبدأ بھدوء ، بعد احتمالھ لیلة ثانیة لم یخلد فیھا الى النوم ، افاق البطریرك المجاھد مع بزوغ اما اال
وكان یذكر نفسھ  351ایار سنة  7ركع ھذا البطریرك في صحن غرفتھ في صبیحة الفجر كي یتابع صالتھ الى هللا 

القدس على الرسل االثني عشر ، وضلك الحدث جرى في  بعید العنصرة في ضلك الیوم حیث تعید الكنیسة لظھور الروح
  اورشلیم بعید موت الرب وقیامتھ بقلیل .

وبینما كان یقرأ في قداس العنصرة ، ویصلي الى هللا طالبا منھ العون في الصراع الالھوتي الذي كان یرخى بظاللھ 
یصلي فیھا ، اصبحت فعال اكثر بریقا على كل شيء ، فتح عینیھ فجأة ، ھل ھو یتخیل ، ام ان غرفتھ التي كان 

  وسطوعا ؟

اسرع الى النافذة ، وراح ینظر بذھول ، كانت سماء المدینة مضاءة بنور مبھر ، ال بل ان النور اتى على االفق كلھ 
وكان اشد لمعانا من الشمس ، انھ الصلیب . وقد اكد االف من السكان ھذه العالمة الحقا ، فقد امتدت فوق سماء جبل 

  لزیتون حتى الجلجلة ، انھ مشھد موت المسیح وقیامتھ في رقعة یمتد طولھا الى بضعة امیال .ا

واشار كثیرون من المؤرخین على مر االجیال الى ھذا الظھور الذي دام اسبوعا كامال حیث ان كثیرین من الوثنیین ، 
یمان االرثوضكسي الحقیقي الذي جاء بھ ومن اتباع اریوس ایضا ، اوحي الیھم ان یقبلوا انجیل یسوع المسیح واال

  الفادي القدوس الى البشریة قبل بضعة قرون .

ولیس من خطأ القول ان صلوات البطریرك استجیبت ، فقد بدا بغتة لكل انسان في المدینة ان هللا الى جانب القدیس 
  حد ان یقف بازائھ .كیرلس في ھذا الصراع العظیم ضد االریوسیة ، وان سلطانھ كقائد مسیحي ال یمكن أل

فرح البطریرك بھذه االعجوبة ، وقام على الفور الى مكتبھ وانكب على قلمھ یدّون رسالة ستكون السالح في وجھ 
االریوسیة ، وتعرف رسالتھ باسم " الى االمبراطور كونستانتیوس " . وفیھا یصف ھذا القدیس اعجوبة ظھور 

  هللا على ان االریوسیة ھي تعلیم كاضب ، وال یجوز اعتناقھا .الصلیب بجالء وقد اكد ان االمر عالمة من 
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في النھایة ھزمت االریوسیة وطرحت في قمامة التاریخ ، اما البطریرك كیرلس فتابع خدمتھ هلل وللكنیسة المقدسة بكل 
ألجیال من ، و 386سنة كان فیھ یدیر شؤون الكنیسة ، وكان رقاده سنة  71دقة وامانة الى ان رقد عن عمر ناھز 

  المسیحیین كان ظھور الصلیب المقدس في اورشلیم واحدة من اعظم المعجزات في الحوار الدائر بین البشریة وهللا .

  وھكذا حفظ ظھور الصلیب النیراني للكنیسة ایمانھا الحقیقي بیسوع المسیح .

  طروباریة باللحن االول :

تدا من الجبل المقدس الى مكان الجلجلة ، وبھ اعلنت یا " ان رسم صلیبك قد اشرق االن یفوق الشمس ضیاء ، مم
مخلص قوتك التي فیھ ، فلذلك ایّد المؤمنین وخلصھم في كل حین بسالم ، بشفاعات والدة االلھ ایھا المسیح االلھ 

  وخلصنا .

  قنداق باللحن الرابع :

ظھور االشعة في السماء ، فلذلك یا من فتحت السموات المغلقة ، لقد اشرق صلیبك الطاھر على االرض افضل من 
  نحن المتقبلین اشراق فعلھ ، نھتدي بھ الى النور الذي ال یغرب ، ویكون لنا في الحروب سالح سالم وظفرا ال یقھر .

  

  ایار 9
  النبي اشعیا

  
فزع جدا ، عندما كانت اول رؤاه في عھد الملك االسرائیلي عزریا سنة 

اني النظر الى مثل ھذا الكمال ق م ، كیف یستطیع االنسان الف 737
  االلھي ؟

بدأ ضلك بسطوع نور مضيء غطى السماء كلھا حتى تھدد عیني النبي 
ق م ) لم یسبق لھ طوال حیاتھ ان شھد ھذا  681 – 752اشعیا بالعمى ( 

  الشاب مثل ھذا الضیاء او ھذا المحد .

ھ في فحدق في النور المبھر ، وجاھد كي یعاین ما یراه ، كان على عرش
جالل رھیب ، وكان محاطا بنار الكمال غیر المحدود ، وحول الحضرة 

  االلھیة كان ھناك ستة سیرافیم مجنحة تقف متعبدة .

وضھل اشعیا النبي عندما رأى ان جناحین غطیا وجھ المالك ، واخرین 
غطیا قدمیھ وكانت االجنحة ترفرف على الدوام ، اما الجناحان الباقیان 

باستمرار ولعبادة هللا في الھواء ، واثناء ضلك ، كان الھواء كلھ یھتز بنشید ینبع من القلب : قدوس قدوس فكانا للتحلیق 
  ) . 3:  6قدوس رب الصباؤوت : االرض والسماء مملوءتان من مجدك ( اشعیا 

العظیمة ، فصرخ كان احتمال المشھد صعبا على النبي ، حتى انھ اوشك ان یبلغ حد الجنون من مشاھدتھ ھذه القداسة 
للحال وقال : الویل لي انا انسان دنس الشفتین واقیم وسط شعب دنس الشفتین ایضا ، ألن عیني شاھدتا رب الجنود    

  ) . 5:  6( اشعیا 
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اال ان القدیر اشفق علیھ ، وبعد حین دنا مالك من النبي یحمل جمرا من مذبح الرب ، ولمس بھ فم النبي اشعیا وانشد 
  ) . 7:  6في كل المكان : ھا قد لمست شفتیك فتنزع اثامك وتطھرك من خطایاك " ( اشعیا  بصوت انتشر

ضھل النبي لما رأى الجمرة تدنو من فمھ لتبدد نواقصھ ، ولكن للغرابة ، فھو لم یشعر بأي الم ، وبعد لحظة عاد من 
  ) . 8:  6جدید یستمع الى صوت القدیر : " من ارسل ، ومن یتقدمنا ؟" ( اشعیا 

  ) . 8:  6فاجاب اشعیا على الفور وكان صوتھ طافحا بالعزیمة : ھا انا ، فأرسلني " ( اشعیا 

ولما استمر الحوار ، ادرك النبي الشاب انھ قد أسندت الیھ ارسال رسالة مؤلمة الى عالم القرن الثامن قبل المیالد ، في 
ائیلیین ان لم یعودوا الى هللا ، ویكفوا عن عبادة فلسطین ، ومفادھا انذار مخیف عن مستقبل مرعب یحل باالسر

االصنام . اما ان لم یتب ابناء ابراھیم ، فیصیبھم دمار رھیب ، دمار بعد دمار ، ویكون كل دمار اشد ھوال من سابقھ  
یین ، وكم ففزع النبي وتجاسر ان یسأل القدیر ما كان یقلقھ ، وماضا سیحل بأورشلیم وسكانھا في حال عدم توبة العبران

) ، وھكذا كان ، ما یزید على ستین سنة من التشدق  11:  6ستدوم نكبتھم ؟ فجاءه الجواب على الفور : ( اشعیا 
بالحقیقة على لسان رجل اعتبر اعظم انبیاء العھد القدیم : اشعیا ، صوت الھالك على االسرائیلین الخطأة ، لكن في 

بأ ایضا عن ظھور المخلص القدوس الذي سیولد من یھوضا ، من بتول الوقت عینھ صوت رجائھم ، فاشعیا سوف یتن
  مباركة لیفتدي العالم باالالم والموت على الصلیب والقیامة الى االبد .

ق م بحسب معظم مؤرخي  752كان اشعیا من اصل ملوكي ، شریف المحتد ، ولد في اورشلیم في سبط یھوضا سنة 
عمازیا ملك یھوضا في ضلك الحین ، االمر الذي جعل مكانة ابیھ رفیعة في  الحقبة ودارسیھا ، ابوه عاموص شقیق

البالط الملوكي ، اال ان اباه كان تقیا ورعا ایضا ، وكان یخاف هللا ، فتربى اشعیا على التعمق في معرفة االسفار 
ھیؤ لدور سوف یلعبھ وھو یتنبأ االلھیة وتعالیم قدامى العبرانیین ، وقد اثرت فیھ ھذه الدروس بعمق ، وساعدتھ على الت

  عن مستقبل اورشلیم ، وعن تأسیس المسیحیة في فلسطین ، وكل العالم .

وفي الثامنة عشر من عمره بدأ اشعیا الطاھر والخائف هللا یختبر رؤى سوف تجعلھ في النھایة اول االنبیاء الكبار في 
  جاشوب .العھد القدیم ، تزوج من امة نبیة انجبت لھ ابنا واحدا ھو 

سنة راح اشعیا یطوف شوارع  60وھكذا كان ، فقد بدأت خدمتھ الكثیرة االالم ، وكان ھو بمثابة فم هلل ، ألكثر من 
اورشلیم وغیرھا من مدن فلسطین منادیا بني وطنھ كي یفھموا ان هللا القدیر لم یكن راضیا عن سلوكھم ، وانھم سوف 

  بدال من عبادة االلھ الحقیقي . یدفعون ثمنا باھظا بسبب عبادتھم لالوثان

وقصة اشعیا ( واسمھ یعني : هللا یعین ) ، وجھاداتھ كنبي هلل ، اسھمت في الھام وتعزیة المالیین من المسیحیین على 
مر السنین ، ومن ینسى القصة ، عندما راح النبي في احدى المناسبات یطوف حول المدینة عاریا بالكلیة وھو یعلن ان 

ظیم سوف تسقط بید سنحاریب االشورى ، وانھ ال یجدي ان ینادى العبرانییون المصریین او االثیوبیین اورشلیم الع
  طلبا للنجدة ، ألنھم سوف یھزمون .

تعتبر ھذه النبؤات من اكثر االقوال بالغة في الكتاب المقدس ، اال ان اشعیا كان لھ جانب اخر ایضا ، فكان اكثر عونا 
قد تنبأ انھ رغم االم التاریخ ، فان عالم فلسطین سوف یتھلل في یوم من االیام ببشرى الفادي وفائدة ، ومن جدید ، ف

الذي سیأتي بنور الخالص ، وبموجب ھذه التنبؤات العظیمة فالقدیر سوف یتجسد متخذا جسدا مائتا ، ویولد من البتول 
، اما العالم فسوف ینشد التسابیح البن هللا الى  الكلیة القداسة ، ویوحنا السابق سوف یأتي قبل مسیا لیكون اعظم نبي

اصحاحا تؤلف ما یعرف بسفر اشعیا ، وھي على النحو التالي :         66االبد ... ھذه النبؤات العظیمة موزعة على 
  ) . 3:  40) ، ( اشعیا  6: 9) ، ( اشعیا 14:  7( اشعیا

راحت المسیحیین ألكثر من الفي سنة ، اال ان النبي العظیم تزود وھذه االقوال النبؤیة ، واقوال اخرى كثیرة مثلھا ، ا
من هللا بصنع العجائب ایضا فكان یجترح الكثیر منھا ، وفي احدى المناسبات المذھلة بینما كان سكان اورشلیم یعانون 
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سلوام )  وتعني : من جفاف طویل ، تدّخل اشعیا وراح یصلي الى هللا بحرارة ، فأرسل القدیر امطارا غزیرة تدعى ( 
  المرسل ، فنجا كثیرون بفضل ھذه االعجوبة .

سنة على التنبؤ الذي لیس لھ مثیل في التاریخ ، بسبب من عمقھ وقوتھ ، اغاظ النبي حاكما ،  60وبعد مرور اكثر من 
الملك  ق م ، وفي عھد الملك یھوضا ملك منسى ، رفع النبي صوتھ ، وبقوة ، وھاجم 681بفعل رؤاه ، وحدث سنة 

واعوانھ بسبب عبادتھم لالوثان ، فاحتدم غیظ الملك ، وامر بالقاء القبض على النبي العظیم وصانع العجائب ، فأحاط 
  بھ الجند ، والقوا القبض علیھ ، واقتادوه الى موقع ناء خارج المدینة وھناك نشروه بمنشار من خشب .

هلل ، وللعالم ، ظلت حیة منذ ضلك الحین ، عباراتھ جمیلة ، واحساسھ  غادر النبي اخیرا الى دنیا الخلود ، اال ان عطایاه
قوي ، وفوق حدود الوصف ، بعد رقاده ، دفن قرب بركة سلوام ، ومن ثم نقلت بقایاه الحقا الى القسطنطینیة في عھد 

لعجیبة التحتاج االمبراطور ثیودوسیوس الشاب حیث بنیت كنیسة على اسمھ من قبل االمبراطورة بلخاریا وسیرتھ ا
  الى كالم ، ألن حضوره قائم في كلماتھ في كل االرض ، مادام الرجال والنساء یرفعون االصوات للتسبیح والصالة .

  طروباریة باللحن الثالث :

  " اننا معیدون لتذكار نبیك اشعیا ، وبھ نبتھل الیك یا رب ، فخلص نفوسنا .

  قنداق باللحن الثاني :

ة یا اشعیا الكارز باهلل ، والشھید في االنبیاء ، اوضحت لجمیع الذین على البسیطة تجسد االلھ ، لما قبلت نعمة النبؤ
  فصرخت بصوت عظیم ، ھا البتول تحبل في الحشاء "

 

  ایار 10
  القدیس الرسول سمعان الغیور

  
سان كانا سعیدین للغایة ، وكان الیوم اغنى وحفل الزفاف كان قد تم ، والعر

ا ، فعزفت الموسیقى ، وسّر الضیوف وراحوا یرقصون بفرح ، ایام حیاتھم
  وما كان باالمكان ان یكون الجو العام ابھى واجمل واقوى مما كان علیھ .

وبعد ضلك ساد جو من الوجوم واالنقباض مصحوب بقلق ، واعقبھ جو من 
الھیاج ، ماضا كانت المشكلة ؟ انھا ھكذا ببساطة : لقد بدأ مخزون الخمر 

  قص ، بینما االحتفال ما یزال في بدایاتھ .یتنا

سمة تدنو تبوكل من كان ینظر الى الضیوف في تلك اللحظة ، كان یرى أماً م
من ابنھا وتھمس في اضنھ ، اما ابنھا فكان یھز راسھ ثم قام ومشى وسط البھو 
المكتظ بالناس الى ركن مجاور فیھ میاه ، وھناك توقف للحظات ، ثم راح 

  ء .یبتسم بھدو

ھذا المشھد المعروف ھو عرس قانا الجلیل ، لكن في تلك اللحظة عندما حّول یسوع الماء الى خمر بطلب من امھ ، 
والعریس كان یشاھد الحدث واالعجوبة ، االمر الذي إلى تغییر كل حیاتھ ، والى االبد ، ولما اھتدى الرسول سمعان 

  ھ والعروس الجدیدة كي یتبع یسوع المسیح .الى المسیحیة ، غادر توا بعد العرس تاركا والدی
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بعد تلك اللیلة الرھیبة في قانا ، سوف یساعد الرسول سمعان في نشر االنجیل الشریف في كل االرض ، الى حین 
في منطقة من افریقیا الشمالیة التي ھي جزء من  –استشھاده في النھایة ، على الصلیب ( تماما كما حصل للمخلص ) 

  ب م . 65یوم ، سنة موریتانیا ال

ولد سمعان في بلدة قانا من اعمال جلیل فلسطین ، وعرف بالغیور ، ألنھ كان غیورا جدا بین الرسل االثني عشر 
بحسب كثیرین من مراقبي الحقبة ، كان سمعان ابن یوسف خطیب مریم ( من زواجھ االول ) ، وھكذا فھو اخو الرب 

  یسوع المسیح .

س مع الرسل االخرین في العنصرة ، انضم الى یسوع والى االخرین في تجوالھ في كل انحاء بعد اقتبالھ الروح القد
  االرض المقدسة للكرازة باالنجیل المقدس .

وفي وجوه عدة ، فان اعجوبة قانا الجلیل سوف تسھم في تشكیل رؤیة سمعان ، وتحدد لھ معنى االنجیل ، لم ینسى 
ل معجزات السید ، ولم یكف عن تكریم محبة هللا لالنسان وقد تجلت في تلك سمعان ان تحویل الماء الى خمر ھو او

  العطیة العظیمة .

اسفاره ، وایضا اثناء استشھاده الرھیب على الصلیب ، سوف یظل ملتصقا بذاكرتھ بعرس قانا في  سنوات وفي كل
  ضلك الیوم في فلسطین .

تلمیذ الھاديء یقول القلیل في امور كثیرة من حیاة المسیح سمعان ، واسمھ یعني : من یسمع ، لیس من شك ان ھذا ال
وموتھ ، البل یبدو انھ یؤثر االصغاء الى االخرین ، بدال من الكالم ، كان شدید التركیز على كل كلمة نطق بھا یسوع 

  في السنوات القلیلة التي عاشھا مع تالمیذه .

رحالتھ البشاریة اكثر مما فعلھ رسل اخرون بدءا من فارس  من مؤرخي الحقبة ، فانھ تنقّل بعیدا في وبحسب كثیرین
  وحتى شمال افریقیا ، الیھودیة ، وبریطانیا لمدة سنة او اكثر ...

  لم یبال سمعان بأسفاره الكثیرة والكثیفة ، فحیاتھ كانت مكرسة بالكلیة للكرازة برسالة یسوع المسیح .

ي افریقیا الشمالیة ، وبین الوثنیین الذین احتقروا كلمة هللا التي في النھایة شھیدا مسمرا الى شجرة ف وعندما قضى
ان ینقلھا لھم ، انھى حیاتھ بصالة رفعھا الى هللا القدیر لمسامحة الذین عاملوه بقسوة ، حتى حدود  حاول سمعان

  التسمیر على الصلیب .

جة ومفرحة ، بكل تأكید ھذه كانت كیف ان العیش من اجل یسوع المسیح یمكنھ أن یكون خبرة بھی من سیرتھ نرى
رسالتھ منذ اللحظة التي حول فیھا الرب الماء الى خمر في قانا : احبوا بعضكم بعضا ، ولئن كانت حیاتھ قد انتھت 
باالستشھاد المؤلم ، اال انھ بكل تأكید مضى الى خالقھ بصالة من الشكر والتسبیح ، ألنھ سمح لھ ان یحتفل بمجد هللا 

  على االرض .

  طروباریة باللحن الثالث :

  ایھا الرسول القدیس سمعان ، تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  قنداق باللحن الثاني :

، ألنھ االن  زلنغبط جمیعنا بالتسابیح سمعان الالھج باهلل الذي وضع في ناموس المؤمنین شرائع الحكمة باحكام حری
 ، ومبتھج مع العادمي االجساد ومتشفع بغیر فتور من اجلنا كافة . ل لدى عرش المجدثما
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  ایار 17
  الرسوالن اندرونیكوس ویونیا من السبعین

  
سافرا معا على الطرقات الرومانیة القدیمة التي سیطلق علیھا الحقا اسماء : 

" ھنغاریا " ، " سلوفاكیا " على صھوة جواد ، وسیرا على ،" النمسا " 
ضا ، عبرا معا الطرقات الموحلة والمزارع والقرى الواقعة على االقدام ای

  ضفاف الدانوب .

یتسلقان تالل البلقان المنحدرة وفي ایام الصیف الحارة ، عرقا معا وھما 
والوعرة ، وفي الشتاء ارتجفا معا وھما یعبران سھول البانونیا المغطاة 

  بالقطن االبیض ( الثلج ) .

" بانونیا " وكان ھذان الرجالن اندرونیكوس  كانت المنطقة تعرف باسم
ویونیا تلمیذین من مجموعة السبعین اللذین كانا قد ارسال من االراضي المقدسة كي یبذال حیاتھما في سبیل انجیل 

جال القبائل ھناك  ریسوع المسیح ، كانت بانونیا في تلك االیام بریة شاسعة من المستنقعات تسكنھا الضفادع ، وكان 
  رون بغتة على صھوة احصنتھم كي یتصیدّوا المسافرین بغتة ، ویوقعوا بھم .یظھ

ومع ضلك ، فقد اتفق البشیران ان یجاضفا بحیاتھما في عبور الطرقات الخطیرة وسط المستنقعات ، فھما كانا قد اقسما 
الرب وقیامتھ ، ھم الذین  امام القوة االقوى على االرض ، ولما كان الرسل االثنا عشر في العقود التي اعقبت موت

انتدبوا الرسولین لنقل البشرى بالمسیح الى كل بلدان االرض من اقاصي بریطانیا الى اعماق افریقیا الالھبة ، فقد قام 
ھذان وانطلقا ، وھما نسیبان للرسول العظیم بولس ، وكالھما اشتركا معا بروایة المخلص الملھمة الذي اتى الى 

  من الخطیئة والموت . االرض كي یعتق الناس

كان قلباھما عامرین بالحماسة والشجاعة ، وكان مشتاقین ان ینضما الى جماعة السبعین بطلب من الرسول بولس .. 
  ) . 7:  16وھو نفسھ كان سعیدا ان یرحب بھما وھو ما لحظھ في رسالتھ العظیمة الى اھل رومیة ( رومیة 

مع بولس في روما ، حیث سوف یسجن ، وفي النھایة یستشھد ، فقد انتدب وبعد ان ضاقا الوانا عدیدة من الجھادات 
ھذان االثنان معا كعضوین من جماعة السبعین من االرض المقدسة ، الى واحد من اكثر التھدیدات خشونة في العالم 

  ب م . 70سنة 

خدم كمساعد لھ ، وكالھما معا اندرونیكوس من جھتھ ، عیّن اسقفا على كل بانونیا ، وراح یونیا النشیط والغیور ی
انطلقا عبر الطرقات الموحلة والرطبة ، الملیئة باالوبئة واالمراض ( المالریا ، والتیفوئید ) . وقد امضیا ھناك عقدین 
من الزمن یبشران الناس بكل طاقتھما ، ویھدیان كثیرین الى المسیح یسوع ، وقد حاوال ان یدمرا ھیاكل الوثنیین ما 

  ربا االصنام ما استطاعا الى ضلك سبیال .امكن ، فحا

خون یطلعوننا ان الرجلین تزودا باسلحة عظیمة من نعمة هللا ، كان هللا قد ركانت المعركة صعبة وطویلة ، والمؤ
منحھما نعمة شفاء المرضى بالصالة ، وكانا قادرین على طرد الشیاطین التي كانت تعذب النفوس المتوجعة في تلك 

  مة .البقعة المظل

لكن ثمة ثمن ال بد من دفعھ ، وفي النھایة سوف یدفعانھ ، والتفاصیل مقتضبة ألن اعمالھما البطولیة جرت بعیدا عن 
ب م ،  90عالم الشرق االوسط المتمدن ، اال ان التاریخ یخبرنا انھما استشھدا على ایدي الوثنیین الغاضبین سنة 

السیف ، وھو المصیر الذي ینالھ الذین یعاكسون الكھنة الوثنیین في قطعت ھامتاھما بحد وبحسب مؤرخي الحقبة فقد 
  تلك المنطقة ،في القرون االولى التي اعقبت صلب الرب وقیامتھ من بین االموات .
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اما درجة الشقاء والحرمانات التي احتمالھا ، فمن الصعب حقا تصورھا ، لقد كانا في اقصى حدود االمبراطوریة 
السكان یقیمون في مساكن سیئة الصنع ینصبونھا على ضفاف نھر الدانوب ، الى ضلك ، فالغابات الرومانیة ، وكان 

ة كانت الحمایة الوحیدة ضد البرابرة ، ھذا ان كنا ال نأتي على ضكر المستنقعات واللصوص یالكثیفة في تلك البقاع النائ
  وقطاع الطرق الذین كانوا ینتشرون في كل مكان .

ة بالرفاھیة والرخاء حتى ألكثر السكان فقرا ، في تلك الحقبة ، اال ان ھذین القدیسین ، من السبعین وكانت روما عامر
توجھا الى بانونیا ، دون ان یتأففا او یتذمرا البتة ، رقدا بجوار معبد وثني سبق ان تجاسرا عنھ على الكرازة بالمسیح 

  یھتريء جسداھما في االوحال .ضد عبادة االوثان . بعد ان قضیا ، تركا على االرض كي 

سنة على رقادھما حبا باالنجیل الشریف ، اكتشفت ھامتاھما على مقربة من  400كانا بطلین عنظیمین للمسیح ، وبعد 
بوابة افجینیوس في القسطنطینیة في عھد االمبراطورین اركادیوس وھونوریوس ، وحبا بھما ، فقد حفظت بقایاھما 

  ة مع كثیرین من الشھداء الذین نالوا اكلیل الشھادة .لالجیال في عاصمة بیزنطی

ان سیرة القدیسین الشھیدین اندرونیكوس ویونیا ، تخبرنا الكثیر عن المخاطر واالالم التي احتملھا كثیرون من الرسل 
ظالم ، بمعونة السبعین ، كذلك فإنھا تزودنا بالرجاء ، واضا كان ھذان الشھیدان قد واجھا كل تحدیات العالم العنیف وال

هللا القدیر ، فبكل تأكید نستطیع ایضا ان نحتمل الجھادات وعواصف الحیاة المختلفة بدون ان نفقد ایماننا بمحبة یسوع 
  المسیح .

  طروباریة باللحن الثالث :

  ایھا الرسوالن القدیسان تشفعا الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا .

  
  ایار 21

  المعادالن الرسل قسطنطین وامھ ھیالنة  القدیسان
  

كانت لحظة مصیر ، لحظة من شأنھا ان تغیّر حقا تاریخ كل العالم ، جرى ضلك 
لیس بعیدا عن روما المدینة العامرة والعظمى ، عندما نظر واحد من  312سنة 

اعظم القدیسین في الكنیسة المقدسة من فوق صھوة جواده ، فعاین الظھور 
  ذ شكلھ االخیر في كبد السماء .المذھل یتخ

) القدیس قسطنطین الكبیر ،  337-  272وبغتة راح االمبراطور العظیم ( 
یحدّق في صلیب عظیم من نار بیضاء حامیة ، ومن فوق جواده ، جذب حبل 
الحصان ، فتوقف عن الحركة ، وتوقف وراءه الجیش الروماني الجرار الذي 

تقرر مستقبل اعظم امبراطوریة في  كان یتحرك نحو معركة من شأنھا ان
تاریخ العالم ، وبینما كان االمبراطور محاطا بضباطھ الكبار ، لم یستطع أن 
یصدق ما كان یراه ، ما معنى ھذا الصلیب الملتھب الذي بدأ یمأل سماء االفق 
مرسال اشعتھ بعیدا على مقدار ما یستطیع النظر ان یرى ؟ ولما راح یدرس 

  جیبة ، لمعت خمس كلمات تحت الصلیب الملتھب لتصنع التاریخ : " بھذا سوف تنتصر ".ھذه الظاھرة الع
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وكما كان ھذا االمبراطور الشاب مرتبكا في حیاتھ ، فقد انسحب في النھایة كي ینام ، كان الوقت قد تجاوز منتصف 
رھقون یخلدون الى بعض الراحة من اللیل بقلیل ، وكانت نیران المعسكرات تتناقص وتخبو االن ، بینما راح الجند الم

  اجل المعركة الطاحنة التي كانت تنتظرھم .

  وبعد ان اخذ قسطنطین قسطھ من الراحة ، بدأ یحلم .

ان ھیئة مضیئة احدثت نورا عظیما راح یتحرك حتى وقف امامھ ، وكان الصوت یطال ال اضنھ الخارجیة فحسب ، بل 
ً ، كان لطیفا ناعما ، اال انھ قوي وحازم ، راح یفسر لھ معنى الصلیب الملتھب وقوتھ  روحھ الداخلیة ونفسھ أیضا

العظیمة ، بھذا الرمز المجید سوف یتمكن االمبراطور ان ینجز كل شيء ، الحاجة لھ ان یھاب االعداء العظام 
  مكسیندیوس ومكسیمینوس ، او المعركة التي سیشتد اوارھا بعد حین .

الفجر ، شعر بالنشاط یدب الیھ ، ومألتھ طاقة جدیدة ، وبدون ان یتوقف لتناول طعام  وعندما افاق مع انبالج تباشیر
االفطار ، نادى معاونیھ وامرھم ان یرفعوا الرایة وھي على شكل صلیب كبیر وضخم ، وتحت ھذا الرمز كان علیھم 

  طروا اسم یسوع المسیح ابن هللا .سان ی

تحركت االرتال المنظمة ، االف من المشاة والخیالة انطلقوا عبر السھل ولما اكتمل اعداد الرایة ، انطلق الجیش و
تشرین االول من  28االیطالي الفسیح ممتلئین ثقة ورجاء ، ولم ینتظروا طویال حتى كان االلتحام العظیم في صبیحة 

  م ، انكشف الصراع على ضفتي نھر التیبر العظیم ، وكانت النتیجة حاسمة . 312سنة 

ت من تالحم السیوف وتصادم الدروع ، سقط االف من المحاربین على ارض ضلك السھل الفسیح ، اما وبعد ساعا
الجیش العظیم الذي كان بقیادة القائد المتمرد مكسیندیوس ، فقد راح یتقھقر تاركا ارض المعركة ، كان االنسحاب 

  لنھر المزمجر بینما كان یدبر ھاربا .سریعا وفوضویا لقوى مكسیندیوس حتى ان قائد الجیش نفسھ غرق في میاه ا

لقد انتھى كل شيء ، على االقل للبرھة الحاضرة ، وفرح قسطنطین ، وامتأل قلبھ شكرا وابتھاجا ، فقام وعبر النھر 
وا فلیدخل روما ظافرا ، وفي شوارع المدینة راح الناس ینادون باسمھ ، ویرمونھ بالزھور ، اما شیوخ روما فوق

باالھازیج وكانوا ینادون باسمھ ایضا الى االبد امبراطورا على االمبراطوریة الغربیة ، بینما راح  لھوراحوا یصفقون 
  یعلن ان لیسینیوس العظیم سوف یحكم الشرق .

وبعد مرور سنة ، انضم قسطنطین الى لیسینیوس باصدار قانون جدید سیغیر وجھ العالم ، عرف باسم منشور میالنو 
  یة العبادة لكل انسان یعیش في حدود االمبراطوریة الرومانیة في الغرب والشرق على السواء.) الذي كفل حر 313( 

وبین لیلة وضحاھا توقفت االضطھادات الدمویة ضد الكنیسة ، وبدأت المسیحیة تزدھر ، في تلك االثناء كان الحاكم 
لت اسمھ في بیزنطیة ، وسوف تعرف من الظافر مشغوال باعداد اساسات المدینة العظیمة : القسطنطینیة ، التي حم
لتكون اھم مدینة في كل انحاء العالم  330االن فصاعدا باسم روما الجدیدة ، وقد افتتحھا قسطنطین نفسھ في ایار 

  المتحضر .

اال ان الصراع بین المسیحیین والوثنیین لم ینتھ بعد ، فسرعان ما استأنف لیسینیوس الخائن اضطھاده التباع المسیح 
ي القسم الذي یخضع لھ في االمبراطوریة ، فالتحم جیشا قسطنطین ولیسینیوس في معركة حامیة الوطیس سوف ف

  تقرر نتیجتھا الوجھة الروحیة المطلقة للعالم المعروف ، وبعد الفوز على الخصم وقتلھ ، ھیمن قسطنطین وساد .

االن ، ولكن ماضا كان ھذا الدستور الجدید على نحو  دافعةلقد تغیر العالم القدیم الى االبد ، واصبحت المسیحیة القوة ال
ھوتیة ارتكز ؟ لالجابة على ھذه االسئلة مرة واحدة والى االبد ، دعا االمبراطور ق ، وعلى ایة مباديء عقائدیة والدقی

ھذا المؤتمر  ، فانعقد 325االول في نیقیة ، سنة قسطنطین العظیم جمیع االساقفة المسیحیین الى المجمع المسكوني 
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الفائق االھمیة ، وبھ وطدت الكنیسة الى االبد االیمان القویم باعالنھا ابن هللا مساویا لالب في الجوھر ، أي انھ لم یكن 
  زمن في كل االبدیة لم یكن فیھ اآلب موجودا بدون االبن .

ي القرن الرابع ، ھي االریوسیة واصدار ھذا الحكم الھام ، ثبّت المسیحیة الى یومنا ھذا ، وھزمت ھرطقة خطیرة ف
ت الكنیسة عالم ، وبھذا الجدال الصعب ، انعتقالتي كان دعاتھا یصرون ان المسیح ولد في زمن ما من تاریخ ال

  المقدسة ، وبدأت تدرك مصیرھا ككلمة هللا القدیر في ھذا العالم .

ة من روما ، اما امھ فھي االمبراطورة ، ھو ابن قسطانتیوس كلوروس حاكم البقاع الغربی 272ولد قسطنطین سنة 
العظیمة القدیسة ھیالنة ، مسیحیة من اصل متواضع ، تعلّم قسطنطین االسفار االلھیة ، وتعالیم الكنیسة ، على یدي 
امھ ھیالنة ، وكان ھذا الشاب یبدي اھتماما عمیقاً بالجانب الروحي من الحیاة ، فضال عن قدرة عسكریة فائقة اتاحت 

  دیر شؤون البالد السیاسیة ببراعة .لھ ان ی

  ما استجد في السنوات التي اعقبت ضلك ، ھو وصول المسیحیة الى الغرب ، والشكر بذلك یعزى لقسطنطین نفسھ .

وعندما انتھت حروبھ في نھایة االمر ، احس قسطنطین وھو على مقربة من نیقومیدیا بدنو اجلھ ، فطلب سر العماد 
، كان في الخامسة والستین من عمره ، وقد عاش سیرة ملفتة ، نقلت رفاتھ  337ایار سنة  22 المقدس ، وبعده رقد في

  الى كنیسة الرسل االطھار التي كان ھو نفسھا قد بناھا .

اما ھیالنة ، واسوة بابنھا ، فقد كان لھا دور عظیم على مستقبل االیمان المسیحي ، بعد انتصار ابنھا على الجیوش 
ت وتوجھت الى المدینة المقدسة اورشلیم ، حیث عملت على تحدید موقع الصلیب الكریم الذي علیھ صلب الوثنیة ، قام

الرب قبل ثالثة قرون ، كانت ھیالنة متحمسة جدا ومشتاقة ایضا ان ترفع التسبیح البن هللا ، فقامت بتشیید كنائس 
م ، وفي مغارة فلسطین حیث ولد الرب ، وجبل عدیدة في ایامھا ، فضال عن مواقع سجود في مكان الصلب في اورشلی

  الزیتون حیث صعد الى السماء ، بعد القیامة المجیدة ، قامت بتشیید دور للعبادة عدیدة .

واخیرا ، وبعد اتعاب كثیرة من اجل المسیح ، وكانت قد انتھت من تشیید كنیسة ، قفلت عائدة الى القسطنطینیة لترقد 
  عظم مؤرخي الحقبة .بحسب م 327ھناك بسالم سنة 

تبقى القدیسة العظیمة ھیالنة شخصیة مؤثرة جدا عند المسیحیین ،في كل مكان ، سیما عند االمھات اللواتي یرین في 
ھیالنة محبة البنھا وللكنیسة المقدسة ، كالمحبة التي شعرت بھا الكلیة القداسة مریم تجاه ابنھا القدوس ، ومن ھذه 

  علت المسیحیة قوة عظمى في عالمنا المعاصر .المحبة برزت القوة التي ج

ان سیرة القدیسین قسطنطین وھیالنة عظیمة االھمیة في قولبة العالم المسیحي المعاصر ، واكثر من أي امر اخر ، 
قوة هللا وعظمتھ وجاللھ وعنایتھ ، وعندما رأى  مكانة كل مكان فان سیرة ھذین القدیسین توضح للمسیحیین في

     لشاب الصلیب المضيء في السماء فوق ارض المعركة في ایطالیا ، وتحتھ كانت العالمة العظیمة : االمبراطور ا
" بھذا تنتصر " كان یشھد لید هللا الفاعلة في العالم والتاریخ ، ولما كان في قلبھ ما یكفي من االیمان ، فقد اطاع الرب  

  ظیم حتى على الذین یحیون في العالم الیوم .وحقق ما أرادتھ العنایة االلھیة ، فكان لھا تأثیر ع

لقد ربت ھیالنة ابنھا كي یكون انسانا عظیما ، واختاره جیشھ كي یكون قیصرا ، ومن ثم امبراطورا على روما ، 
كانت ھیالنة من عائلة بسیطة فقیرة ، ولما صار الغنى العالمي بین یدیھا ، عملت على االھتمام بالفقراء والمساكین ، 

  بمقدورھا ان تنعّم نفسھا ، وتحقق احالمھا كلھا ، اال انھا اثرت ان تستخدم الثروة من اجل البائسین والمحتاجین .كان 
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  طروباریة باللحن الثامن :

" یارب ان قسطنطین الذي ھو رسولك في الملوك ، لما شاھد رسم صلیبك في السماء عیانا ، وبمثابة بولس قبل 
ودع بیدك المدینة المتملكة ، فأنقذھا بالسالمة كل حین ، بشفاعات والدة االلھ یا محب البشر الدعوة لیس من البشر ، وا

  وحدك ".

  قنداق باللحن الثالث :

ان لنا الصلیب ، العود الكلي الوقار ، الذي ھو خزي لجمیع الیھود ، وسالح وم قسطنطین مع ھیالنة امھ ، یظھر" الی
  ھ قد ظھر ألجلنا ، ایة عظیمة ورھیبا في الحروب ".للملوك المؤمنین على االعداء ، ألن

  
  ایار 26

  الرسوالن كربوس وحلفا من السبعین
  

عندما انفلقت قمة الجبل ، محدثة منحدرا خطیرا ، خاف الرسول على 
  حیاتھ .

ھل الرسول كربوس احد الرسل السبعین ، الذي سبق ان اختیر للكرازة 
  ماق الھاویة بفعل الزلزال ؟بانجیل یسوع المسیح ، سیطرح الى اع

الجھاد في الحیاة وفي ساعة الموت عند من ھو صدیق حمیم وتلمیذ 
م ، بالنسبة للقدیس كربوس ، فان  70للرسول العظیم بولس ، بدأ سنة 

الزلزلة الفجائیة اطلقت فیھ عنادا جعل صاحبھ یأبى ان تبتلعھ االرض التي 
یزوده بعبرة روحیة لكل  انفلقت تحت قدمیھ ، بل من شأن ما حدث ان

  الحیاة .

جرت الحادثة المروعة ، في فترة كان فیھا ھذا القدیس الشھید ، الحقا ، 
یصلي الى هللا كي یضرب رجلین شریرین خاطئین ، ھذان الرجالن كانا یحرضان كثیرین من الناس یعیشون على 

ل الیھ كربوس من قبل القدیس بولس للكرازة جزیرة كریت ، الثارة الفتن بینھم ، وكان ضلك في المكان الذي ارس
  بیسوع المسیح .

بالنسبة لكربوس المنتدب من الرسول بولس ، اسقفا على فیریا من اعمال ثراسیا ( تركیا حالیا ) ، لم تكن االعمال 
ا على اعز انسان عمیق روحیا ، وقد اختبر رؤى سماویة ، االمر الذي اثر كثیرالمشینة امرا مقبوال ، القدیس كربوس 

اصدقائھ في كریت ، وھو القدیس دیونیسیوس االریوباغي الذي كان یتردد باستمرار على القادم من قبل الرسول 
  بولس الى كریت .

وفي كل مرة كان فیھا القدیس دیونیسیوس االریوباغي یزور االسقف المتألم والحزین ، كان ھذا االخیر یخبره عن 
  ھذان الشریران االثیمان اللذان كانا یحرضان االبریاء ویقودان خطى الناس نحو الھالك .االفعال المشینة التي یقترفھا 

كربس ھو غیور ومحب ، وواحد من الرسل السبعین ، ضكره بولس الرسول في رسالتھ الثانیة الى ولده تیموثاوس     
ام فیھا الذبیحة االلھیة ، وبسبب من ) عرف كربوس رؤى عدیدة البن هللا والمالئكة القدیسین في كل مرة اق 13:  4( 



248 
 

سلوك ھذین الشریرین فرغب ان یقاصصھما هللا بالنار ، وضات یوم بینما كان یصلي من  العمیقة ، فقد جرحھ روحانیتھ
اجل ضلك ، سمع صوتا خافتا یھمس في اضنھ ، بحسب مؤرخي الحقبة : اضھب وعذبني اكثر ، فانا مستعد لالالم ، 

اجل خالص جمیع الناس ، " لم یكن كربوس یتوھم ، بل كان یصغي للفادي القدوس الذي راح  ومستعد ان اصلب من
یخبره ان علینا ان نسامح جمیع الخطأة على ھفواتھم ونواقصھم ، ال ان نطلب ان یحرقوا بالنار ! وجاھد القدیس ضد 

  ھذا الفكر في قلبھ ، اال انھ لم یستطع حیالھ شیئا .

یھم للصالة ضد ھذین الشریرین االثیمین ، انتقل الى قمة جبل تعصف بھ الریاح العاتیة ،  وضات یوم ، بینما كان
وھناك راح یضرع الى هللا یسوع المسیح كي یرسل نارا من السماء تلتھم الشریرین ، لكن بدل ان یستجیب الرب الى 

وة رھیبة ، ولما نظر كربوس الى سؤلھ ، ارسل ھزة ارضیة ، فلقت الجبل الى قسمین ، وتركت القدیس على حافة ھ
الھوة الرھیبة اسفل ، للحال لمح الخاطئین اللذین كان یمقتھما مقتا شدیدا ، كالھما كانا ملتصقین بطرف من الجرف 

  الصخري ، وعلى وشك االنزالق اسفل كي تبتلعھما االفعى الضخمة .

ار وجبتھا الفخمة ، ولكن قبل ان تبتلع الخاطئین ، ولما راح القدیس ینظر بذھول ، كانت االفعى تتمایل متھللة بانتظ
  احس كربوس بمسحة المحبة تالمس نفسھ ، فراح على الفور یصلي من اجل نجاتھما .

وبحسب القدیس دیونیسیوس الذي سجل الحدث كلھ من اجل االجیال ، استجاب هللا على الفور الى صالة القدیس 
لرب معھ ویداه ممتدتان نحو الخاطئین لترفعھما من الھاویة ، وترسلھما الحارة ، الذي كان یسرع نحوھما ، وكان ا

  الى السالم المغبوط ، الذي تقدمھ التوبة والحیاة الجدیدة كمؤمنین تقیین باالنجیل الشریف .

ة بالنسبة للقدیس كربوس ، فان ھذه اللحظة الرؤیویة ، ستكون عبرة لحیاتھ كلھا ، وبدل ھالك الخاطئین ، ورغم صال
االسقف القدیس ، فالرب اظھر لھما رحمة وسمح لھما بفرصة للتوبة كي یعیدا حیاتھما الى الصراط القویم ، ولما 

المحبة وغفران الخطایا التي تمقت الخطیئة ، اال  –كانت الدموع تمأل عینیھ ، ادرك انھ شھد روح االنجیل الحقیقیة 
  انھا تحب الخاطئین .

حیاتھ ، تابع القدیس كربوس لیكون اكثر محبة وحنانا ، اال ان جھاداتھ واالمھ لم تنتھ بعد ، وبعد ھذا الحدث الذي بدّل 
الشریف بین الیھود والوثنیین في منطقة ثراسیا ، اغتاظ بعض المتعبدین  بعد سنوات ، بینما كان یكرز باالنجیل

 والكھنة من الوثنیین ، فقد رأوا في كرازتھ تحدیا لھم .

م بحسب مؤرخي الحقبة ، فوضع جثمانھ تحت  95س وصالة الغفران على شفتیھ ، وكان ضلك سنة قضى القدیس كرب
سنة یتابع المغبوط الشھید كربس الھامھ للمسیحیین الذین  900الكنیسة التي قام ھو ببنائھا في فیریا ، وبعد اكثر من 

لیست ھي ان یھلك الخطأة بالنار ، بل یجاھدون من اجل عیش المسامحة ، وتذكرنا سیرتھ ان مقاصد یسوع المسیح 
  أن یغفر لھم هللا بالمحبة .

والتلمیذ القدیس حلفا الذي سیرتھ كخادم للمسیح ، یعیّد لھ في ھذا الیوم ایضا ، ھذا كان ابا الثنین من الرسل االثني 
  عشر : یعقوب ، ومتى االنجیلي .

سانا تقیا وورعا یخاف هللا ، وقد علّم ولدیھ ان یحبا القریب حلفا ھو مواطن من كفرناحوم الجلیل ، في فلسطین ، كان ان
یعمل لدى  محبتھما لنفسیھما ، ولكن رغم توجیھاتھ ، فان الوي آثر منذ شبابھ ان یصبح جابیا مكروھا ، موظفا

  الرومان المحتلین في فلسطین ، وكان لھ سلطان ان یجبي الضرائب على كل سلعة تباع في تلك المنطقة .

  بجباة الضرائب االخرین ، كان الوي عدیم الشفقة وكان یختلس ما امكن من المال ، من جمیع ضحایاه . واسوة

ولكن حصل ما ھو عجیب ، بعد ان استمع كلمات یسوع في احدى زیاراتھ االفتقادیة الى المنطقة ، اھتدى یعقوب 
عشر ، وفي النھایة فان التعلیم اللطیف  ومتى الى االنجیل الشریف ، وصارا من اتباع الرب ، ومن الرسل االثني
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                             والوقور الذي مارسھ االب المتواضع من كفرناحوم ، سیساعد في تھیئة الجابي الوي 
  ( الذي سیصبح اسمھ المسیحي : متى ) ، من اجل خدمة انجیل ابن االنسان .

الذي لدغھ النحل حتى الموت بینما كان مقیدا الى شجرة ) القدیسین ابیركیوس( اب الشھیدینویعتقد ان القدیس حلفا ھو 
والقدیسة الشھیدة ھیالنة التي رجمت حتى الموت ، انھ اب لطیف ومحب بحسب الشھادات التاریخیة ، ولم یألو جھدا 

اصبحا قدیسین في الكنیسة  لتربیة ابنائھ على المحبة المسیحیة والفضیلة ، كان تعلیمھ مؤثرا للغایة حتى ان ولدیھ
  المقدسة .

م في موطنھ كفرناحوم بینما كان یسبح هللا الذي اعطاه ان یربي ولدیھ ھكذا ،  100رقد ھذا االب المبارك بالرب سنة 
  نتعلم من سیرتھ اھمیة احتضان اوالدنا بمحبة وحكمة وتقوى من اجل كلمة هللا القدوس .

  طروباریة باللحن الثالث :

  رسول القدیس كربوس تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا "." ایھا ال

 

  ایار 29
  القدیسة البتول الشھیدة ثیوذوسیا

  
عندما اعربت الخادمة الشابة عن محبتھا للمسیحیین الذین كانوا یستعدون 
للموت ، القي القبض علیھا على الفور . وما ھي اال ساعات حتى وجدت نفسھا 

ومة بالعذابات الرھیبة ، فقط ، ألنھا طلبت من السائرین نحو االستشھاد ان كحم
  یذكروھا في صلواتھم .

كان اسم الشابة البتول ثیوضوسیا ، وكان علیھا ان تذوق االما مبّرحة من اجل 
م ، اما الجرائم التي نسبت الیھا ھذه الشابة  307یسوع المسیح في نیسان 
تجاوزت الثامنة عشر من العمر ، وفي عھد الحاكم الصغیرة التي لم تكن قد 

  الظالم اربانوس ، وفي مدینة قیصریة فلسطین ، فھي ایمانھا ال اكثر .

ولدت في مدینة صور الساحلیة ، في فینیقیة القدیمة ( جزء من لبنان حالیا ) 
م ، كانت ابنة الثامنة عشر من عمرھا ورعة ، ومؤمنة ، فلم  290حوالي سنة 

ان تحتمل رؤیة الناس یعاملون بھذه الفظاعة ، وفي احد قیامة الرب تستطع 
والمخلص یسوع المسیح ، علمت ان بعض المسیحیین الشباب اعتقلوا في قیصریة حیث كانت حتى ضلك الحین تعیش 

  مع والدیھا .

قیدین الى بعضھم یعدموا ، وجدتھم م دنت من الضحایا آملة ان تقدم لھم بعض التعزیة ، فقد كانوا على وشك ان
ومرمیین على ارض الزنزانة مبللین یرتجفون بردا ، اال انھم كانوا یصلون بقوة كي یعینھم هللا على احتمال االالم ، 

  فتأثرت مما رأت ، تأثرا عظیما .

حیین مكسیمینوس والذي راح یضطھد المسی للحال امسكھا الجند الذین كانوا یأتمرون بأوامر القاسي القلب االمبراطور
عبر كل مقاطعات االمبراطوریة في الشرق االوسط ، اما ھؤالء المعتقلون من المسیحیین الذین احبتھم ثیوضوسیا 
واشفقت علیھم ، فسوف ینكلون ویقتلون على ید الطاغیة الحاكم اربانوس الذي كان معروفا بعدم اشفاقھ على 

  المسیحیین .
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قبل سبعة عشر قرنا من االن ، اطلقت ثیوضوسیا مشاعرھا ، وصرخت وعندما صدر الحكم بحقھم في یوم القیامة ، و
بأعلى صوتھا امام المسیحیین المحكومین طالبة منھم ان یذكروھا في الفردوس ، وان یتكلموا عنھا امام الرب ، فلم 

بت ان تقول انھا القبض علیھا فجاؤوا بھا الى امام عرشھ ، اما ھي فأیسّر الحاكم بما سمع ، وعلى الفور امر بالقاء 
قامت بأمر غیر الئق ، وعندما امرھا اربانوس ان تقدم العبادة لاللھة الوثنیة ، رفضت ان تنصاع لطلبھ ، فحدق 
اربانوس في عینھا مذھوال ، وبایماءة من یده ، قال : لیكن ، فأشار الى الجالدین ان یقیدوھا ، وما اعقب ضلك ، حقا 

رھا واضالعھا حتى تحطمت عظامھا بفعل ھراوات تفوق حجم جسدھا یصعب وصفھ ، ضربت الشابة على صد
 ى قلبھا تصلي الى هللا بحرارة ، فھيبكثیر ، ومع ضلك لم تصرخ ، ولم تتراجع ، بل كانت عیناھا مغمضتین ویدھا عل

  موقنة انھ مخلصھا .

فغرس الجالدون سیوفا حادة في ولما استشاط الحاكم غضبا من عدم انصیاعھا لقراراتھ ، اوصى بمضاعفة العذابات ، 
احشائھا وكسروا لھا طرفیھا ، حتى ان الجند كانوا یسمعون صوت تكسر عظامھا ، ومع ضلك فانھا لم تنھزم ، كان 

  ایمانھا عظیما بالمخلص ، فقد راحت تصلي اكثر من كل ھراوة تنزل علیھا .

ي النھایة اراد ان یعطیھا فرصة اخیرة رغبة في حدّق الطاغیة اربانوس في وجھھا ، فھو بات یرى امرا رھیبا ، وف
انقاضھا ، لعلّھا ترعوي ، فتقدم منھا وانحنى علیھا ، حتى بات وجھھ قریبا من اضنھا ، واملى علیھا الكالم التالي : 

  یكفیني ان تنحني ولو لمرة واحدة امام اصنام روما .

رأسھا ، وفي صوت یتجاوز الھمسة  قواھا ، وراحت تھزلبثت القدیسة ثیوضوسیا لثوان بدون حركة ، ثم استجمعت كل 
الرجل ! ال تنخدع ، بل  ابقلیل ، قالت للمقتدر الواقف بقربھا ، وكما ورد بحسب وثائق استشھادھا : ال تخطيء ایھ

  اعلم ما اقولھ لك : لقد آثرت ان اكون مع طغمة شھداء هللا القدیسین .

ماءة من یده امر ان ترمى في میاه قیصریة الالزوردیة ، فغرقت سریعا الى ھا قد عاین الحاكم ما یكفي االن ، وبای
  االعماق ، وغرق جسدھا المھشم ، لقد قضت منتقلة الى عالم افضل ، وحیاة اجمل .

من سیرة ھذه القدیسة الشھیدة والبتول ثیوضوسیا یمكننا ان نرى كیف ان هللا احیانا یطلب اعظم ضبیحة حتى من اناس 
یاء ، اال انھ یھب القوة الضروریة لعبور االالم ، فیغدق التعزیات التي نقتبلھا ، والقدیسة ثیوضوسیا البتول صغار ابر

  الشھیدة تحیا االن في عالم البركات الذي لیس فیھ حزن والم ، بل افراح ظفر .

  طروباریة باللحن الرابع :

اشتاق الیك ، واجاھد طالبة ایاك ، واصلب وادفن  " نعجتك یا یسوع تصرخ نحوك بصوت عظیم قائلة : یا ختني اني
معك بمعمودیتك ، واتألم ألجلك حتى املك معك ، واموت عنك لكي احیا بك ، لكن كذبیحة بال عیب ، تقبّل التي بشوق 

  قد ضبحت لك ، فبشفاعاتھا بما انك رحیم خلص نفوسنا ".
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  حزیران
  حزیران 4

  دیس زوسیما الذي من جبل سینامرثا ومریم اختا البار لعازر والق
  

  مریم ومرثا اختا لعازر :

معا شھدتا واحدة من اجمل اللحظات في حیاة یسوع المسیح 
ابن هللا ، وھي اللحظة التي استرد فیھا ابن هللا اخاھما من 
الموت الى الحیاة ، الشقیقتان القدیستان مریم ومرثا كانتا 

بھما ، وكان ایضا تحبان المخلص یسوع المسیح ، وھو كان یح
یحب اخاھما لعازر محبة خاصة یتردد صداھا بعمق في كل 

  العھد الجدید .

ولدت مریم ومرثا في بیثان من اعمال فلسطین ، مع اخیھما 
لعازر ، وعندما حدث ان التقت االختان بیسوع وھو یكرز 

وصارتا خادمتین لھ ، ورافقتاه في كل تنقالتھ بالجماھیر المندھشین في الجلیل ، انجذبتا الیھ جدا بقوة وبغیرة بآن معا، 
  في كل أنحاء فلطسین .

وقبل ان یقیم ابن هللا اخاھما من الموت ، كانتا تؤمنان برسالة الخالص من الموت والخطیئة التي جاء بھا من اجل 
  ) . 42 – 38:  10البشریة ، اال ان االختین المتحمستین كانتا انسانیتین كما نعلم من لوقا ( 

وھذه القصة االنسانیة تقدم لمحة دافئة وودودة عن سیرة ھاتین المرأتین العظیمتین اللتین انشغلتا مرارا بأعمال منزلیة 
كثیرة ، اال ان قلبیھما كانا مشغولین بخدمة الرب مخلصھما ، اما الروایة التي تتعلق بصدیقھما یسوع الذي ساعد 

  یتردد بقوة في كل العائلة . اخاھما في احلك لحظات حیاتھ ، فكان صداھا

ویورد االنجیلي یوحنا ، وعلى نحو رائع ، قصة لعازر واختیھ ، االختان ترسالن الى یسوع رسوال وتطلبان من 
  ) . 44 – 1:  11خاللھ ان یسرع لنجدة اخیھما الذي كان یحتضر ( یوحنا 

المتزاید الذي كان یسوع یحظى بھ في اوساط  وبعد اعجوبة اقامة لعازر ، ضھل كھنة المنطقة العبرانیون من القبول
لعازر من بین االموات ، وبمعنى حقیقي جدا ، كما ھو وارد في  الشعب ، فكان كثیرون یھتدون الیھ سیما بعد اقامتھ

انجیل یوحنا ، فان اعجوبة بیثان ( اقامة یسوع للعازر من بین االموات ) ، یمكنھا ان تكون نقطة تحّول بعدھا تنكشف 
  ئاً فشیئاً االم وموت وقیامة الرب .شی

وبعد ان تمت االمھ وقیامتھ ، استمر لعازر واختاه مریم ومرثا في ھدایة الكثیرین الى المسیحیة ، وفي كل مكان ، 
وبعد سنوات من العمل البشاري ، صار لعازر اسقفا على كیتیون في قبرص ، حیث استمر ھو واختاه على البشارة 

، اما ھربھم الى الجزیرة الواقعة بین تركیا والیونان ، فیحدث بالتوافق مع استشھاد القدیس بیسوع لبعض الوقت 
  استفانوس اول الشمامسة ، في اورشلیم ، حیث ان لعازر نفي بعد موت استفانوس ، ونفیت معھ مریم ومرثا .

ابعوا البشارة بیسوع المسیح في اماكن عدة ولئن كانت نھایة الثالثة غیر معروفة ، اال ان التقلید القدیم یقول انھم معا ت
  م .100ورقدوا في شیخوخة متقدمة حوالي سنة 

یسّمر قلبھ على محبة یسوع ، ونحن بحاجة ان نسّمر عیوننا وقلوبنا على یسوع ، فنجعلھ في  نمریم ھي مثال عظیم لم
  ن وفاءنا هلل مبرر دائما .رأس اولویات حیاتنا ، وخدمتنا هلل قد تبدو جنونا في عیون االخرین ، اال ا
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وكما یمكننا ان نرى ، فان مرثا ھي اقرب الى قبول الخالص عند قبر لعازر ، ولكن حتى عند القبر ما تزال بعیدة عن 
ضلك ، ومن جدید یطالبھا یسوع بایمان كامل ، عندھا ینفتح قلبھا بالكلیة بالنعمة التي من هللا ، فتصرخ من اعماق قلبھا  

  .انت المسیح 

مرثا ھي بمثابة انذار لنا كي ال نغرق في نشاطات كثیرة بعیداً عن خدمة هللا ، الخدمة ھي قسم ھام من المسیحیة ، اال 
انھا ال یمكن ان تحل محل محبّة یسوع نفسھ ، العالقات مع هللا ومع الناس یجب ان تقوم على اولویات تسمو فیھا امور 

  هللا على كل الدنیویات األخرى .

  
  زیرانح 5

  القدیس الشھید دوروثیوس
  

كان الجالد یمسك بھراوة ضخمة ، وكانت حیاة ھذا االسقف الشجاع على وشك ان 
  تنتھي .

ولكن ، یا للغرابة ، فالضحیة لم یكن لیخشى شیئا ، بل ابتسم بھدوء واغمض عینیھ 
بسالم ، وراح یصلي الى هللا ، كانت صالتھ صالة شكر وامتنان ، وبعد مرور 

ات على خدمتھ النجیل یسوع المسیح ، ھا ھو االن یوشك ان یتلقى ھدیة ثمینة سنو
  ، اعني بھا اكلیل الشھادة المغبوط .

ھا ھو ینظرالى الھراوة الخشبیة الضخمة ترتفع فوق رأسھ ، بعد لحظات سینتھي 
كل شيء ، یا لھا من سیرة عجیبة تلك التي عاشھا دوروثیوس خادما هلل ، واسقفا 

نة صور الفینیقیة العظیمة ! كم احب ضلك المرفأ القدیم ( الیوم ھذه المدینة على مدی
ھي رابع اكبر مدینة في دولة لبنان الحدیث ) . وكان المسیحیون االوفیاء قد 
امضوا سنوات كثیرة وھم یحتفلون بایمانھم الكریم معھ ! وكم بدا عظیما في 

ثیوس كان یذوق فرحا حیث ان دورو 362منتصف ضلك النھار من سنة الرب 
  عظیما .

وبعد خمسین سنة من الخدمة المقدسة ، وبعد ان دّون اعمال السبعین الملھمة من هللا ، والشھید ھو ضو قلب اسد ، شعر 
  ان نفسھ تبتھج مسرورة ، وما ان ارتفعت الھراوة ، حتى ھوت .

، بینما كان یسافر عبر مرفأ فارنا على  من عمره في ضلك الیوم ، فقضى بدون احتجاج 107كان ھذا القدیس في ال 
البحر االسود ( الیوم ھو جزء من جمھوریة بلغاریا ) ، لقد مضى كضحیة لالضطھاد الذي كان یشن ضد المسیحیین 

  ) الذي ھو احد اعنف اعداء المسیحیة على االطالق . 363 – 361من قبل یولیان الجاحد ( 

في بلدة انطاكیة ( بحسب مؤرخي الحقبة ) ، كان تلمیذا نجیبا اتقن ولد دوروثیوس وترعرع في اسیا الصغرى ، 
  الیونانیة واالداب الرومانیة ، ھو كاتب فذ موھوب ، درس في روما عاصمة الدنیا في سنواتھ االولى .

تكوین االرشیف المدّون في وھناك ، وكمعلم للمؤرخ الكنسي العظیم " افسابیوس " راح یلعب دورا عظیما في 
یسة االولى ، اال ان اعظم مواھبھ على االطالق كان بكل تأكید " اعمال الرسل السبعین " الذي فیھ روى قصص الكن

  التالمیذ االوائل بقوة وحیویة وصفاء .
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وبینما كان یسرد سیر ھؤالء المبشرین المسیحیین االوائل من امثال كالوبا ، مرقص ، تداوس ، بودین ، وفیلمون ، 
عمل على وثیقة جزیلة الثمن یصوغھا باسلوب ال ینتسى ، ولما راح یصف حیاة المبشر العظیم لوقا ، كان ھذا العظیم ی

  على سبل المثال ، الحظ ھذا االسقف الفینیقي :

" لوقا الذي كرز باالنجیل في كل العالم مع الحبیب بولس ، كان مطرانا على سالونیك ، لوقا جاء من انطاكیة سوریا ، 
نیا كطبیب في عھد االمبراطور تراجان ، في البدایة وضع انجیلھ الى حاكم یدعى ثیوفیلس كان قد وتوجھ الى مكدو

  ."امن بالمسیح 

وبعد االم ربنا بسنین عدیدة ، وكان بطرس الرسول قد اوصاه ان یسرد اعمال الرسل االطھار ، قام لوقا ودّون اعمال 
وحھ بسالم ، فرقد في تیبت ، ومنھا نقلت رفاتھ الطاھرة الى الرسل وارسلھا الى ثیوفلس نفسھ ، وبعد ضلك اسلم ر
  كنیسة الرسل االطھار ، لتوضع تحت المائدة المقدسة .

وبعد ان دّون تاریخھ العظیم ، سیق ھذا االسقف المتواضع الى المنفى في عھد االمبراطورین دیوكلتیانوس 
صاخبة ، وتوجھ الى المجمع المسكوني االول لیكون وجھا ولیسینیوس ، اال انھ ظل على قید الحیاة في تلك الفوضى ال

  بارزا فیھ ، في نیقیة ( جزء من تركیا الحدیثة ) .

م ، وفي عھد االمبراطور المسیحي قسطنطین ، سوف یقدم دوروثیوس المتواضع خدمة  ب 325وھھنا ، وفي سنة 
التي توجھت ضد اریوس الھرطوقي الخطیر ، وى جلیلة اخرى لكنیستھ الحبیبة ، وضلك عندما سیقود ویساعد ویلھم الق

وھذه الھرطقة الخطیرة تقوم على مقولة مفادھا ان یسوع المسیح لم یكن مع هللا منذ االزل ، كانت االریوسیة اعظم 
  تھدید في وجھ االیمان االرثوضكسي القویم ، في كل التاریخ المسیحي .

سنوات ، وكان مستقبل المسیحیة لبعض الوقت ، معلقا في الھواء ودام المجمع المسكوني المقدس والتاریخي ، بضعة 
   وفي النھایة ، فان دوروثیوس واخرین معھ ، نجحوا في دحض ھذا التعلیم المزیف ، فأعید للكنیسة نقاء تعلیمھا .

جل نھضة وما ان جاز التھدید العقائدي ، حتى عاد دوروثیوس الى ابرشیتھ في صور الفینیقیة حیث تابع عملھ من ا
الكنیسة ، وفیما بعد ، ومع وصول جولیان الجاحد الى السدة ، فإن موجة جدیدة من االضطھادات ضد حملة االنجیل ، 
بدأت فقام الجند والقوا القبض على الكثیرین ونكلوا بھم ، وطرحوھم في السجون بمساعدة احد امراء االمبراطور ، 

  ھذا الشجاع ، فأبى ان ینكر االیمان الذي عشقھ طوال حیاتھ . وكان متعطشا للدماء ، ومحبا للتعذیب ، اما

م وجد القدیس دوروثیوس نفسھ راكما تحت ھراوة خشبیة ضخمة ،  362ظھیرة احد االیام من سنة  وھكذا كان ، فعند
  فابتسم وراح یصلي دونما مقاومة ، كذلك لم یلعن الذین حكموا علیھ بالموت عن جھل .

موتھ ) بقلب مفعم بالفرح والشكر ، وسیرتھ ما تزال الى الیوم تلھم كثیرین من المسیحیین ، حتى توّجھ الى نھایتھ ( 
  قرنا على تلك الحادثة ، كان دوروثاوس متواضعا ، وامینا حتى النھایة ، فصاررمزا للوفاء هلل القدیر . 16بعد مرور 
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  حزیران 6
  سیاالشھیدات مریم ومرثا ، كیریا ، فالیریا ، ومار

  
عندما حانت ساعة التنكیل بھن ، لم یھربن البتة من العذابات التي 

  عرفن بقدومھا .

كن نسوة لطیفات ، دمثات ، وقد اعتدن ان یقضین وقتھن في 
الصالة ، في الصوم ، في التأمل بانجیل ربنا یسوع المسیح ، لقد 
اھتدین الى المسیحیة وكن یعشن معا في منزل بسیط ، في شارع 

  ي من مدینة قیصریة عاصمة فلسطین .داخل

ولسنوات عدیدة كن فرحات باالنقطاع عن العالم للعیش في تأمل 
ھاديء بالمخلص الفادي القدوس الذي كان قد وعد بتحریر 

بموتھ على الصلیب ، وقیامتھ االنسانیة من الخطیئة والموت ،
المجیدة من بین االموات ، لم تظھر ایة واحدة منھن في شوارع 

صریة الساحلیة ، بل كن معا عاكفات على سیرة رھبانیة متشددة  قی
بین الحین واالخر كن یحرمن انفسھن من الطعام والنوم ، وكن 
مواظبات على العفة ، ولما انسحبن من العالم رحن یحیین في 

  الظل الذي قوامھ محبتھن هلل حده ، وكان ما كان .

  لقد علم بأمرھن حاكم منطقة فلسطین .

اربانوس ، وكان انسانا ظالما للغایة ، وقد عرف عنھ حبھ للتعذیب ، وعشقھ لقتل كل مسیحي یقع في  سم الحاكمكان ا
  قبضتھ .

)  305 – 284كان اربانوس عدیم الشفقة ، وكان قد اقسم انھ سیكون خیر معین لسیده االمبراطور دیوكلیتیانوس ( 
  د .ان یسحق المسیحیة مرة واحدة والى االبوكان دأبھ 

اكتشف ھذا الحاكم ان العذارى الخمس كن مسیحیات ، وان منزلھن في الشارع الخلفي من المدینة ،  304وفي سنة 
فقام والقى القبض علیھن ، وامر باحضارھن الیھ ، فمثلن امامھ ، كان غاضباً جداً ، فقام وسأل العذارى معا اضا كن قد 

ن بدون تردد : نعم لقد اعتمدنا جمیعنا ، وبعد ان اعترفت كل واحدة منھن لمسیح ، وقفن وأجبلاقتبلن المعمودیة كاتباع 
انھا نالت المعمودیة ، قالت احداھن وھي تقترب من الحاكم ، وبصوت ھاديء : " نحن ال نعرف الھا غیرك ایھا 

  المسیح ، ونعتبر جمال الدنیا نفایة ، اقبلنا یارب في اخدارك السماویة .

، ولعزیمة اخواتھا ، للحال امرھن ان یقدمن العبادة لاللھة الوثنیة المعروضة في البالط ، فأبت ضھل الحاكم لشجاعتھا 
كل واحدة ان تفعل ، فنادى جالدیھ ، وكانت الساعة االتیة صعبة للغایة ، جلدت الفتیات باالسواط ، واالحزمة ، ثم قام 

ضلك لم یحركن ساكنا رغم شناعة التعذیب ، ولم الجالدون وطعنوھن بالحراب والسكاكین ، ففاضت دماؤھن ، ومع 
  یقدمن سجودا او عبادة اللھة البالط .

ضھل اربانوس من شجاعتھن ، وراح یتوعدھن بتقطیع االطراف ، وانھن سترغبن بالموت قبل التقطیع ، ثم راح 
روما حتى یصبحن حرات یتساءل : ولماضا علیھن ان یحتملن ھذه العذابات ؟ تكفي كلمة واحدة منھن یقلنھا آللھة 

  طلیقات .
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فلم یزعجن انفسھن بالجواب ، وبدل ضلك ، فان مریم تكلمت باسمھن جمیعا بعد ان رفعت الصالة بصوت عال وقالت 
  نبارك االب غیر المولود ، واالبن المولود ، ونمجد الروح القدس المعزي والمساوي لھما في العرش .

فقامت وراحت تصلي بأعلى صوتھا وتقول : " ایھا الجحیم این نصرتك ؟ فتأثرت فتاة اخرى ، وامتألت شجاعة ، 
  ایھا الموت این شوكتك ؟ المسیح الھنا سیعیننا ، ونحن نقدر ان نقوم بكل شيء بمعونتھ ، ھو وحده یقوینا ".

  اكن .ما یكفي اآلن ، فقال : اضا كنتن ترغبن بالموت من اجل مخلصكن ، فسوف احقق لكن مبتغ لقد سمع الحاكم

وبایماءة من رأسھ ، امر السیاف ان یتقدم ، اما ھن فلم یختلجن من جراء ھذا التھدید ، ومن جدید ، راحت مریم تصلي 
  وتقول : ایھا الملك االزلي اقبل حیاتنا ونفوسنا .

  بعد ھذه الكلمات حنین رؤوسھن بصمت ، ورحن ینتظرن اكلیل الشھادة .

، وما ھي اال ثوان معدودات حتى طارت نفوسھن بفؤوس الجالدین ، ونلن  اما الحاكم الظالم فلم یرفض سؤلھن
  المكافأة االزلیة .

لم تنتھ قّصة العذارى الخمس من استشھادھن ، فالجالد الذي انزل سیفھ على رقابھن ، مات بعد رحیلھن على الفور 
  عندما اثر ھو نفسھ ان یعتنق ایمانھن ، فنال ما نلن .

الفتیات الخمس ، فقد اوردھا المؤرخ الشھیر یوسیفوس الذي قام بوصف ما فعلھ الحاكم الظالم اما روایة استشھاد 
بعبارات ال تنتسى ، وضلك في باب " شھداء فلسطین ، الفصل السابع ، وجاءت كلماتھ على النحو التالي :".... واي 

و في السلطة ، نزلت علیھ دینونة هللا ، قصاص سینالھ ھذا الظالم في الیوم االخیر عن كل ما فعلھ ! ولكن بینما ھ
وھكذا فمن كان حتى االمس یقضي محاطا بجنوده ، مھیمنا على فلسطین ، ھا ھو في لیلة حالكة السواد ، یفقد كل ما 

  كان لھ ، ویصیر موضع عار وخزي من الذین كانوا یعجبون بھ من قبل ....".

ضلك على ایدي الجند الذین امرھم باعدام العذارى الخمس  وفي النھایة قطع رأس اربانوس بسیف برونزي ، وكان
  مریم ، مرثا ، كیریا ، فالیریا ، ومارسیا .

سنة على استشھادھن فان االمھن كشھیدات للمسیح ما تزال تلھم المسیحیین في كل مكان ، وھؤالء  1700وبعد مرور 
  .العذارى لم یرفضن محبة المسیح الذي یسطع مجده على مدى الدھور 
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  حزیران 11
  الرسوالن برنابا وبرثلماوس

  برثلماوس :
  

مات كما عاش ، لم یكن یخشى شیئا ، وكان دائم التسبیح لالب القدوس 
وابنھ الحبیب یسوع المسیح ، صلب رأسا على عقب بعد ان تألب ضده 
مجموعة من الكھنة الوثنیین في ارمینیا ، وتابع برثلماوس الرسول 

  النجیل لكل انسان .الكرازة با

، ومع ضلك كان قلبھ یخفق  80كان سیموت في بلد بعید حوالي سنة 
ال شيء كان  ،بالمحبة والمسامحة لقاتلیھ ، بالنسبة لھذا القدیس العظیم 

  یقدر ان ینتزع فرحتھ في ان هللا القدیر سمح لھ ان یقوم بخدمتھ .

ن فلسطین حتى حیاتھ مشھدا دراماتیكیا ، سلسلة من االخطار م تكان
جبال فریجیا ، وصوالً الى الغابات العظیمة في الھند ، وكل مكان اخر 
بین ھذه البلدان المترامیة ، اثناء عملھ كمدافع عن یسوع المسیح ، كان 
ھذا العظیم یخرج الشیاطین ، وقد شفى ابنة احد الملوك من شیطان كان 

مون لھا العبادة ، كذلك فقد اعاد النظر الى انسان كان اعمى منذ فیھا ، وأیضاً حارب افعى عمالقة كان الوثنیون یقد
  اربعین سنة .

تبدأ قصة برثلماوس في قانا ، في منطقة الجلیل من فلسطین ، حیث ولد برثلماوس بعد بضعة سنوات من والدة یسوع 
  المسیح بحسب معظم مؤرخي الحقبة .

ثنائیل ایضا ، وعلى عجل اصبح نلجلیل ، یعرف برثلماوس باسم اھتدى الى الرب بینما كان یستمع الى التالمیذ في ا
  واحدا من رسل الرب المخلصین .

وبعد اعجوبة العنصرة ، حیث تحدد لكل واحد أن التالمیذ ان یحمل بشرى الخالص الى بلدان مختلفة ، صار 
وفي بلدان اخرى ، وقد برثلماوس رفیقا لفیلیبس ، وراح الرسوالن یكرزان معا في كل انحاء آسیا الصغرى ، 

  رافقتھما اخت فیلیبس .

وفي مدینة ایرابولیس الواقعة في مقاطعة فریجیا الرومانیة ( الیوم جزء من تركیا الحدیثة ) واجھ المبشرون الثالثة ، 
ت افعى ضخمة كانت على مقربة من الھیكل ، وكان الوثنیون ھناك یقدمون لھا العبادة ، وبدل السجود لالفعى كما كان

عادة الناس ھناك ، راح برثلماوس وفیلیبس یصلیان بحرارة ، فتوعدھما الوثنیون بالموت ، فلم یبالیا ، بل راحا 
  یصلیان بال انقطاع ، حتى انكفأت االفعى وانكمشت على نفسھا ، وصارت كالحجر .

ا برثلماس لزیارة انسان بائس ضھل الرسوالن مما حصل ، ولم یصدقا ما كان امامھما ، وبعد ضلك قام الفریجیون واخذو
ستاخیوس یتوسل الى برثلماوس طالبا منھ المعونة ، فلم یخیبّھ   سنة یدعى ستاخیوس ، فراح 40كان اعمى منذ 

برثلماوس ، بل قام على التو ، وراح یصلي الى ابن هللا یسوع المسیح ، فانفتحت عینا االعمى وعاد یبصر ، وبعد 
  ابصر ، انا ابصر . لحظات طفق یصرخ ویقول : انا

ادرك الحاضرون ماحصل ، ولكن من سیفسر ضلك لعبدة االوثان ؟ لم یكن من شك ان قوة الھ برثلماوس ھي التي 
فعلت ضلك ، للحال راح كثیرون من الوثنیین یھتدون الى المسیح ، وكان اخرون یحضرون مرضاھم واحباءھم 
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، ولما رأى الكھنة الوثنیون ضلك ، خافوا ان یترك الناس الھتھم م ومعارفھم ممن تسكنھم الشیاطین الیھ كي یصلي علیھ
  بدون دور یقومون بھ .القدیمة ، االمر الذي یعني ان الكھنة سیكونون 

وفي النھایة حاول ھؤالء الكھنة ان یقنعوا السلطات المحلیة انھ یجب القاء القبض على المبشرین الثالثة ، وعندما امر 
الرسل خشیة ان یكونوا یخفون امورا تتصل بالسحر والشعوضة ، ثارت ثائرة مریامنا العفیفة ،  الوالي ان تفتش ثیاب

  فتحولت الى السنة من نار حتى ان بعض الذین حاولوا ان یمسكوا بثیابھا ، احترقوا بدون علمھم .

موتوا ببطء ، وبغتة ضربت فلما رأى الكھنة الوثنیون ھذا ، طالبوا بقتل المسیحیین ، فعلقوھم على الصلبان ، كي ی
ن ، لقد جعلت االعجوبة الھلع یدب الى قلوب الجند والكھنة الذین سارعوا آالمكان ھزة ارضیة قتلت القضاة والحاكم ب

ان فیلیبس كان قد مات ونال اكلیل الشھادة في السماء ، اما القدیس برثلماوس  الى انزال الرسل عن الصلبان ، علما
  اللحظة االخیرة وضلك بفعل العنایة االلھیة . فنجا من موت محتم في

وبعد أن غادر فریجیا نھائیا مع مریامنا ( وقد رقدت ھذه بسالم في لیكاونیا ، بعد حین ) ، عمل بجھد كبیر ، وھدى 
كثیرین الى المسیح في كل انحاء الھند ، قبل ان یتوجھ الى ارمینیا كي یتابع عمل الرب ، وفي بلدة دربند ، اخرج 

بولیمیوس ، وبعد ضلك ، تآمر علیھ شقیق الحاكم الحسود ، ویدعى استیاجیس ، وفي لشیاطین من ابنة االمبراطور ا
النھایة فان ھذا الحاكم الطاغیة اصدر امرا یقضي باعدام المبشر صلبا ، وقبل ان تنتھي االم برثلماوس ، امر الوالیان 

  بخلع جلده ، وفي النھایة قطعوا رأسھ .

بحسب مؤرخي الحقبة الكنسیین ، اال ان  85ى الفصل االخیر ، وانتھت روایة الرسول العظیم ، لقد مات سنة لقد انتھ
عجائبھ لم تكن قد انتھت ، وري الثرى في تابوت من رصاص ، وطرح في المحیط اثناء معركة محلیة ، اال ان 

ن اعالنا في حلم ، فقام وتوجھ الى الشاطيء التابوت لم یفرق حتى وصل الى جزیرة لیبارا حیث اقتبل اسقفھا اغاثو
  كي یلتقط تابوت ھذا القدیس العظیم ، وبعد ان رفع صالة الشكر هلل ، اودع الرفات الطاھرة على مقربة من الكنیسة .

وبعد حین ، ظھر القدیس برثلماوس لكاتب الترانیم یوسف الذي كان یصلي الى هللا طالبا العون كي ینظم الترانیم 
انین ، فابتسم القدیس بوداعة وقال لناظم الترانیم " لتنسكب میاه الحكمة السماویة على شفتیك " . ھذا كل ما كان والقو

  ترنیمة وقانونا ) . 300یوحنا بحاجة الیھ ، فقام الى عملھ ونظم ( 

نذاك ، واتقن ما القدیس برثلماوس ھو مبشر مغبوط وممتليء حیویة وحماسة ، وقد تنقل في ارجاء العالم المعروف ا
لھ عالقة بالحضارات التي كان من خاللھا ینقل بشرى الخالص ، انھ خادم وفي لیسوع المسیح ، وشھید انھى حیاتھ 

  وھو یسبح هللا ویسامح جالدیھ ، وھو یطالبنا كل حین ان نثق باهلل .

عوا اثنین او اكثر باسم یسوع المسیح لقد ظل برثلماوس وفیا وامینا هلل حتى النھایة ، وظل یلھم المسیحیین كلما اجتم
  القدوس .

  طروباریة باللحن الثالث :

  " ایھا الرسول القدیس برثلماوس تشفع الى االلھ الرحیم ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  قنداق باللحن الرابع :

ً عظیمة للمسكونة ، منیرا الذین یكرمونك باالشراقات الباھرة والعجا ئب الھائلة ، یا برثلماوس " لقد اظھرت شمسا
  رسول الرب ".
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  القدیس الرسول برنابا الذي من الرسل السبعین 

   كان واحدا من اھم الحوارات دراماتیكیة واھمیة في تاریخ المسیحیة .

شابان ، في القرن االول للمیالد ، یعیشان في اورشلیم ، راحا یتكلمان 
ل ، احدھما ھو برنابا الذي بحرارة عن مبشر وعن صانع معجزات من الجلی

سوف یصبح فیما بعد كارزا بالمسیح وشھیدا ، اما الثاني فھو قائد یھودي 
یدعى شاوول ، مواھبي ومثقف ، وكان لبعض الوقت یقود حملة شرسة ضد 

  اتباع یسوع المسیح .

، سوف یحفظ  40وحوارھما المصیري في ضلك الیوم ، والذي جرى سنة 
ب العھد الجدید ، سیما على یدي واضع سفر اعمال للتاریخ على أیدي كتّا

الرسل ، بدأ ضلك عندما راح واحد من اتباع المسیح ، یدعى برنابا ، وبعد ان 
شاھد عددا من معجزاتھ ، عاب على شاول ھجومھ الدائم ضد المسیحیین 
الجدد ، یا شاول ، سأل صدیقھ : الى متى ستظل تضطھد ھذا السر الرھیب 

  بیاء ان تكلموا عنھ ، وقد تم من اجل خالصنا ؟الذي سبق االن

لم یستجب شاول توا ، ولما راقبھ برنابا ، استطاع ان یرى انھ كان یجاھد داخلیا ، وأن كان عمیقا ، فذھل القدیس 
في النھایة برنابا ، ثم رأى ان شاول العظیم راح یبكي ، كانت الدموع تنھمر مدرارة على خدي المضطھد ، عندما بدأ 

تكلم بحسب عدة روایات تاریخیة عن السبعین : " سامحني یا معلم الحق برنابا ، ألني االن افھم كل ما قلتھ لي عن ی
المسیح الحقیقة الذي كنت یوما اجدف علیھ ، وقد دعوتھ " ابن النجار ". وھو نفسھ اقر بھ االن على انھ ابن هللا 

) ، والذي  7:  2القدس ، والذي في االیام االخیرة .... ". ( فیلیبي المولود الوحید من االب غیر المولود ،ومع الروح 
اصبح حقا انسانا تاما ، وولد من البتول القدیسة والدة االلھ ، مریم ، وكان قد قبل االالم الخالصیة على الصلیب ، یأتي 

صعد الى السموات ، وجلس لیدین االحیاء واالموات ، ومات وقام من بین االموات ، وظھر لك وللرسل االخرین ، و
  عن یمین االب ، ودخل في مجده ، ولیس لملكھ نھایة .

ولما اصغى الى صدیقھ وتلمیذه ، تأثر جدا ، ولسبب وجیھ : ھا قد سمع وصفا لجوھر العقیدة المسیحیة التي ستغیر 
لقدیس ، ان یكتم فرحتھ : " من العالم ! ولما ادرك ان صدیقھ قد اھتدى الى التعلیم نفسھ نلم یستطع الشھید الحقا ، وا

علمك یا شاول ". سأل صدیقھ الوفي ، كي یتكلم بعبارات ملھمة من هللا ؟ من غیّرك كي تعترف ان یسوع الناصري 
  ھو ابن هللا ؟ این تعلمت ان تأتي الى الفھم الكامل لھذه التعالیم االلھیة ؟ كان ھذا سؤاال مصیریا جدا .

ما بوحشیة ، وبینما كانا یكرزان باالنجیل عینھ للوثنیین في بقعتین مختلفتین ، كان ولسنوات عدیدة قبل استشھادھ
برنابا وشاول یتنقالن معا ، ویساعدان على ھدایة الناس الى بشرى الخالص بملكوت یسوع المسیح القائم على المحبة 

  والمسامحة بدل الناموس .

الى ھناك بعد الحروب في فلسطین التي جرت قبل قرنین ، ولد في جزیرة قبرص من والدین یھودیین غنیین ھاجرا 
برنابا سمي في االساس یوسف ، وقد ارسل الى المدینة المقدسة لدراسة الناموس العبري ، الفلسفة والالھوت تحت 

لھ  ارشاد غماالئیل المعلم الشھیر ، وكعضو في سبط الوي ، قدم من خلفیة ضات امتیاز ، وكان في متناولھ كل ما یسمح
  بأفضل ثقافة ممكنة في ضلك الزمان .
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یوسف ( برنابا ) تلمیذ ورع ، ضھل عندما رأى في یھوضا الجلیل ، المسیا یكرز ویصنع العجائب ، وھو ابن هللا 
المتجسد ، في البدایة انتابت الشكوك ھذا االتي من قبرص ، ولكن عندما رآه یصنع العجائب احس بنار داخلیة تشتعل 

  كل تأكید ، فان ھذا المبشر الموھوب ، والشافي ، ھو مسیا الذي سبق االنبیاء ان تكلموا عنھ .في قلبھ ، وب

وبعد ان اھتدى الى المسیحیة ، غیّر یوسف اسمھ الى برنابا الذي یعني ابن التعزیة فكان اختیاره كي یعزي كل من 
  یكلمھ ، بعد ھذا راح برنابا نفسھ یكرز ویصنع العجائب .

بعض الوقت حتى كان ھو ومرقص وبولس یكرزون معا باالنجیل للوثنیین في انطاكیة ( جزء من تركیا وما ھو اال 
  حالیا ) ، وفي بعض مدن الشرق االوسط .

في الحقیقة ان معظم مؤرخي الكنیسة االولى مقتنعون ان القدیس برنابا ھو اول من نادى بالخالص بابن هللا المتجسد 
  أ االیمان الجدید یضرب جذوره بعمق .في روما وفي میالنو حیث بد

على ید الیھود الغاضبین الذین  62وفي النھایة فان القدیس برنابا عاد الى جذوره في قبرص كي یستشھد سنة 
لم یحتج عندما اعد جالدوه الحجارة ،  76استشاطوا حنقا وغیظا بتحریض من الكھنة الحاسدین ، واالن فالشیخ ابن ال 

  اولوا ان یحرقوا جسده ، اال انھ لم یتأثر بالنار .وبعد ان قتلوه ، ح

واراه الثرى صدیقھ القدیس مرقص الرسول خارج جدران مدینة ساالمیس بصحبة انجیل متى ، وطیلة القرون 
االربعة االولى ظلت رفاتھ في العتمة ، قبل ان ظھر بعد ثالثة احالم رآھا رئیس اساقفة قبرص انثیموس حیث قام 

بتحدید موقع رفاتھ لالسقف الذي سارع مع بعض المنقبین ، الى المكان المشار الیھ ، وضھلوا عندما رأوا القدیس نفسھ 
الرفات كما ھي لم تتفكك ولم تتحلل ، والى الیوم فان حیاة القدیس برنابا وموتھ ما تزال تدعم وتآزر كنیسة قبرص 

، في الحادي عشر من حزیران تعید الكنیسة لھذا القدیس الرسولیة ، وما تزال ضات سلطان في شؤون االیمان والعقیدة 
االمین والشھید برنابا الذي حیاتھ الطویلة في البشارة باالنجیل ، فضال عن صداقتھ العمیقة مع الرسول بولس ، 

  اظھرت تأثیرا وقیمة في كشف االیمان المسیحي لكل العالم .

، وقد جعل كل ثقتھ باهلل االب وابنھ یسوع المسیح ، وخدمھما  تلخص سیرة القدیس الشھید برنابا قصة االنجیل نفسھ
مستنیرا بكل خطوة بالروح القدس ، برنابا عاش انجیل الرب یسوع ، ومات من اجلھ ، وھل من عجب ان بشارتھ 

  خلت ؟ 1900اثبتت انھا مثمرة في نشر البشرى السارة نفسھا في العالم طوال 

  طروباریة باللحن الثالث :

صرت خادما للرب محقا ، وظھرت في الرسل السبعین اوال ، فأنرت مع بولس ، بكرازتك البشر كافة ، مبشرا " لقد 
  ایاھم بالمسیح المخلص ، فلذلك یابرنابا نقیم بالنشائد تذكارك االلھي ".
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  حزیران  13
  یعقوب الناسك 

  
لو ناضل لسنوات ضد قوى الظالم ، ضد الھیئات الشیطانیة التي لم تأ

  جھدا كي توقع بھذه النفس الخالدة .

كان ضعفھ مصدر اعتزاز وفخر ، وبغباء ، امن انھ یستطیع ان یأمر 
  نفسھ بدون معونة او نعمة من هللا القدیر.

لقد جعلھ ھذا االعتزاز ال یطاق وال یحتمل امام امیر الظالم ، وفي 
بكل ما احدى المناسبات المرعبة ، استغل ابلیس حالة القدیس ، فقام 

  بوسعھ كي یضللھ .

بحسب مؤرخي الكنیسة ،  350والمعركة بین االثنین جرت سنة 
  الل مبین اطلقھ غروره الروحي .ضوبدأت توا بعد ان سقط الراھب الذي سیعرف الحقا باسم یعقوب ، ضحیة ل

لھیة بشغف ، وتعمق ، وترعرع وھو یدرس االسفار اال 320ھو من سكان بریة فلسطین ، من منطقة نتریا ، ولد سنة 
  جدا في دراسة الكتاب المقدس ،وتعالیم اباء الكنیسة .

وسرعان ما وجد الفتى نفسھ یتوق الى السیرة الرھبانیة ، فانخرط في شركة رھبانیة تقع على اطراف شبھ جزیرة 
البریة ، فراح یقتدي  حاجة الیھ من اجل الریاضات الرھبانیة التي عرفھا ومارسھا اباءبوھناك وجد كل ما كان  ،ا نسی

  بطریقتھم وبأسلوبھم المتشدد ، واعني بھ الطواف في البریة ، ونكران الذات ، وكل الضروریات الالزمة للبقاء .

احب یعقوب یسوع المسیح وانجیلھ ، اال ان قلبھ لم یُمتحن ، فقد سبق ان تخلى عن كل ما یملك قبل االنخراط في 
  السیرة الرھبانیة .

بحسب العدید  –مة التي كانت في یعقوب الشاب ، حالت دون ان یفھم ، وكبریاؤه كثیرا ما قاده الى االعالن اال ان الظل
عن التالي : " من یعرف اكثر مني بشأن خالصي ؟ " تجاھل نصیحة الرھبان ، االكبر سنا وخبرة  –من المؤرخین 

یاء والغرور ، فانخدع من الشیاطین التي تمقت منھ ، الذین كانوا قد امضوا سنوات وھم یحاربون ضد تجارب الكبر
  هللا واالنسان .

اال ان خداعھم لھم كان حقا رھیبا ، وفي احدى المناسبات المروعة ، بینما كان یعقوب یتأمل ویھنيء نفسھ على كمالھا 
  ك .الروحي ، للحال اضاءت المغارة التي كان یقیم فیھا بالنور ، فذھل الراھب ، وظن انھ في حضرة مال

وبعد لحظات تأكدت ظنونھ ، وقال لھ المالك : طّھر قالیتك بأنوار ساطعة وبخور ، واعدد نفسك ، فالمسیح مسرور 
  بأعمالك ، وسوف یأتیك عند المساء كي یھبك جزاءك .

تأثر بغباء بفعل ھذا العرض العظیم ، واطاع ھذا المخدوع على الفور ، وراح ینتظر بقلق وشوق حتى  لكن یعقوب
نتصف اللیل عندما غمر القالیة من جدید ضیاء عظیم ، وبدون تردد سقط الراھب على ركبتیھ ، وراح یصلي ، اال م

ان صالتھ استجیبت على نحو خاطيء حیث ان ابلیس سدد لھ لكمة قویة على جبھتھ ، فسقط فاقد الوعي ، وسرعان ما 
  اسمھ یعني الخدّاع .ادرك ما ھو اسوأ ، فھو لم یكن یصلي اال الى الشیطان الذي 

  ولما كان یعقوب محروما من عالقة عمیقة مع هللا القدیر ، فقد نال جزاءه ألنھ راح یتعبد لمخلوق روحي كان یمقتھ .
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ورغم النواقص الروحیة عند ھذا الراھب ، اال ان هللا في الحدود رحمتھ ، حفظھ من الظلمة ، اض سرعان ما ابعد 
وعیھ ، وراح یئن من االمھ وھو نادم ، ثم قام وخرج من قالیتھ  اعات ،استرد الراھبالشیطان عن المغارة ، وبعد س

وتوجھ الى شیخ حكیم ، ولكن قبل ان یتفوه بكلمة عما جرى لھ في اللیلة الفائتة ، قاطعھ الشیخ وقال : یجب ان ترحل 
ماضا یجب ان یفعل ؟ لحسن الحظ ان من ھنا ، فابلیس قد خدعك ، فلما سمع الراھب ھذا الكالم ، بكى حزینا ، ولكن 

یعقوب الحزین آثر ان یطیع الشیخ ، فقام وانضوى في دیر متشدد جدا في منطقة نتریا ، حیث كان العدید من االدیار 
  ھناك ، مشغولین بالجھادات الروحیة .

االواني ، ویمسح  وعندما انضم الى الدیر ، تطوع ان یكون عامال في المطبخ ، وراح ھناك طوال سبع سنوات ینظف
االرض ، ویقیم في قالیة صغیرة دون ان یتكلم ، كانت توبتھ عظیمة حقا ، وقد قاده نكرانھ لذاتھ في النھایة الى حیاة 

  جدیدة ملؤھا الروحانیة االصیلة ، ولم یعد یعقوب یثق بنفسھ حباً بخالصھ .

، اال ان جھاداتھ لم تنتھ بعد ، ففي السنوات التي  وبدأ الراھب ( یعقوب ) مسیرة صعبة نحو عبادة حقیقیة هلل القدیر
  ابلیس بضراوة كي یھلك نفسھ .  ھتلت ، مّحص

وفي احدى المناسبات القاسیة كما اورد مؤرخو الكنیسة ، اوفدت مجموعة من الرجال غانیة داھیة الى الراھب ، 
كن بنعمة هللا انتصر یعقوب على التجربة ، اال انھ وكانوا قد طلبوا منھا ان تستخدم كل حبائلھا لغوایتھ ولالیقاع بھ ، ول

لم یكن دائما محظوظا ، وفي حادثة اخرى خضع فیھا للشھوة تجاه فتاة زائرة ، فیئس من خالصھ . ولكن ماضا فعل ؟ 
غاب منھ الرجاء ، قام ووصف حالتھ لراھب ورع اقترح علیھ في النھایة ان یغلق على نفسھ في ولما اثقلھ الیأس ، 

  برة حتى یبدو كالمیت .مق

عمل یعقوب بالنصیحة ، واقام في قبر فارغ ، اال ان االمر انتھى باعجوبة ، فقد رأى المطران في تلك االبرشیة رؤیا 
وفیھا بلّغ انھ كي یضع حدا لجفاف رھیب كان قد ضرب تلك المنطقة ، علیھ ان یقنع الراھب المقیم في القبر ان یصلي 

  الستدرار المطر.

بدایة رفض الراھب ، اال انھ في النھایة عاد وقرر ان یضع مصلحة االخرین قبل جھاده الروحي ، فقام وصلى في ال
بحرارة ، وما ھي اال ساعات حتى ھطل المطر غزیرا ، وفي یوم او اثنین ، انتعشت االرض ، اما روح یعقوب 

  فشفیت ببركات السماء .

هللا ورحمتھ ، فرح ، وغادر القبر لیحیا عشرین سنة كان فیھا یشكر هللا وبعد ان نجا یعقوب من ازمتھ الروحیة بنعمة 
 بحسب مؤرخي الكنیسة . 380بال انقطاع على البركات التي نالھا ، اخرا رقد بسالم شیخا جلیال حوالي سنة 

لخالص ، على جھادات القدیس یعقوب ضدى قوى الظالم ، نتعلم ما ھو التواضع الذي علیھ یقوم ا 1600وبعد مرور 
ثم ان المسیحیین في كل مكان ما یزالون وإلى الیوم یستلھمون الكثیر من روایات جھاداتھ ، واضا كان رب الرحمة قد 

  انقذ یعقوب الراھب ، فھناك المحالة رجاء متاح لكل واحد یعمل لخدمة هللا القدیر .
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  حزیران  14
  النبي الیشع 

  
مجدبة وھو یمسك مجموعة من الثیران ، وفي اللحظة التي تلت ، ناداه ایلیا في احدى اللحظات كان یفلح االرض ال

للخدمة وقال لھ انھ في یوم من االیام ، سوف یصبح واحدا من اعظم االنبیاء في تاریخ اسرائیل ، وبالفعل فان سیرتھ 
لیا ، واقامة ابن االرملة لمجرد ان لمسھا بنیاب معلمھ ای ستمتليء عجبا ، ومن معجزاتھ شق المیاه في نھر االردن

  المیت بعد صالة حارة رفعھا الى هللا القدیر .

ق م عندما كان الیشع  908كل شيء بدا بھدوء في ربیع لطیف من سنة 
النبي العتید ( واسمھ یعني هللا مخلص في العبریة ) ، نظر من فوق محراثھ 

  لیرى من ھو اكبر سنا منھ یركض عبر حقل للقمح كي یكلمھ .

الدرامي جرى في فلسطین القدیمة قرب بلدة ابل محولة ، لم یكن  اللقاء ھذا
الزائر الشیخ اال ایلیا النبي نفسھ الذي القى التحیة على المزارع بدفء 
وھدوء ، ثم راح یتكلم معھ عن عمل جدي ھام ، ولسنوات عدیدة ، كما 

ي یعرف الیشع جیدا كان ایلیا یخدم كرسول اللھ اسرائیل ولم یخفق ف
ي العظیم تمتع بحیاة ئدعوتھ ، محبوب من هللا ، ومكرم من ابناء بلدتھ  الرا

  طویلة وممتلئة .

ایامھ على االرض اوشكت لن تنتھي ، وھذا الرائي الشیخ الذي خط الشیب 
رأسھ سوف یرتفع بعد حین الى السماء على عربة ناریة محققا صورة بھیة 

  د القدیم .الجیال من المسیحیین اتسم بھا روح العھ

التخطيء : ایام ایلیا كانت معدودة ، وقبل ان یتوارى عن االنظار الى االبد في تلك المركبة الناریة ، فانھ سوف یقول 
  للمزارع الشاب الذي قدّر لھ ان یخلفھ : اطلب ما سوف افعلھ لك قبل ان اختطف عنك .

خجوال ، بل تقدم بشجاعة وطلب حصة مزدوجة من  كان بامكان الیشع ان یكون فتى قرویا بسیطا ، اال انھ لم یكن
النعمة السماویة المطلوبة لخدمة هللا القدیر كنبي امین ، وقال الیلیا قولتھ الشھیرة :" لیكن ھناك حصة مزدوجة من 

  روحك تنزل علي ".

لك ، فاضا شاھدتني فراح النبي العظیم یطرق في التفكیر لبعض الوقت ، ثم اردف یقول : لقد طلبت امرا صعبا ، ومع ض
) ، في تلك اللحظة ظھرت  10:  2مل  2وانا ارتفع ، یكون لك ما ترید ، وان لم تشاھدني ، ال یكون لك ضلك " ( 

، یامركبة  يیا اب يالعربة الناریة والخیول ، فافترق الرجالن عن بعضھما ، فما كان من الیشع اال ان صرخ :" یا اب
  ) . 12:  2مل  2اسرائیل " ( 

بي هللا الثاني كان قد رأى العربة ، فانحنى الى االمام كي یلتقط وشاح معلمھ الذي كان یھوي من السماء بینما كانت ن
االحصنة ترتفع الى فوق ، فتزود الیشع بوشاح ایلیا ، وحاز القوة والحكمة التي كان یحتاجھا كي یصبح واحدا من 

  اعظم انبیاء العھد القدیم .

على مركبة ناریة مر علیھ بعض الوقت ، ومع ضلك ، فالنبي ما یزال ینتظر جوابا على سؤال : ھل اال ان ركوب ایلیا 
یوافق الیشع ان یصبح خلفا ام ال ؟ بالنسبة اللیشع فإن االبن المتواضع لمزارع شیخ یدعى شافاط ( ھو نفسھ تحدر من 

راماتیكیا غیر مالوف ، في البدایة امسك ساللة مزارعین في سبط رؤوبین ) ، الجواب على السؤال سیتخذ شكال د
  الشاب بید معلمھ واكد لھ انھ سیسقط كل شيء على الفور من یده كي یتبع النبي ایلیا الى حیث تاخذه البشارة .
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رجل بسیط ومزارع امن ان االفعال امضى من االقوال ، والیشع كان قد قال ما یكفي ، ولما كان ینوي ان یبرھن 
د عزم ان یعیش حیاة نبي جوال ، فقد طرح ھذا النبي الشاب كل ادواتھ الخشبیة في النار ، واستخدم الیلیا انھ كان ق

حطبا كي یضرم نارا عظیمة وسط حقل القمح ، ثم قام وضبح ثوریھ ، وبعد ان طبخ اللحم جیدا ، قام بتوزیعھ على 
  الفقراء .

حق ، وراح یرافقھ في كل اسفاره وتنقالتھ في كل عالم وبعد ان انھى عملھ في الحقل ، انضم الى ایلیا الناطق بال
اسرائیل في فلسطین القرن التاسع قبل المیالد ،ولبعض الوقت ، راح االثنان یتنقالن حول اورشلیم وقیصریة ومدن 

  وبلدات فلسطین ، قبل تلك اللحظة المظفرة عندما حملت المركبة الناریة النبي الى السموات الالمحدودة .

سنة یتنبأ ، وھو یتوجھ الى االسرائیلیین القدامى ، عن الدمار المستقبلي  65بقي الیشع لوحده وراح یعمل طیلة واالن 
  مع عجائب ، ومشیئة هللا ، فكان یجترح المعجزات الرھیبة التي جعلتھ شھیرا في عیون اجیال قراء الكتاب المقدس .

عند قرائھ ، وفي مناسبات مختلفة اثناء سنوات تنقالتھ بین وبین عجائبھ الخارقة ھناك الكثیر مما یثیر الدھشة 
  االسرائیلیین ، كان الیشع یدھش اتباعھ :

بانقاضه الجیش االسرائیلي من ھزیمة مؤكدة ضد المؤابیین وضلك عندما غمر خنادقھم بالمیاه بعد صالة حارة رفعھا الى 
  هللا .

  نحو ما فعل موسى عندما شق البحر االحمر وعبره . شق میاه االردن العظیم ، كي یعبره مع ایلیا على -

  نقى میاه اریحا وجعلھا صالحة للشرب للسكان العطاش . -

كثر الزیت في انیة ارملة فقیرة كانت توشك ان تموت جوعا ، وبات بمقدورھا ان تبیع ما یفیض عنھا وتبتاع بثمنھ  -
  طعاما .

مر الذي ارخى بظاللھ على حادثة اقامة لعازر من بین االموات اقامة ابنة االرملة الشونمیة كفعل رحمة ، اال -
  بواسطة ابن هللا ، بعد تسعة قرون .

انسان بعشرین رغیف من خبز بعد اعجوبة تعكس عطیة یسوع المسیح في اعجوبة الخبز  100اطعامھ اكثر من  -
  والسمك .

  االسرائیلیون على وشك ان ینھزموا . ضرب الجنود السوریین بالعمى في لحظة حاسمة ، في حرب كان فیھا -

المواطنین الذین كانوا  بل ایضا على فحسب ، التنبؤ عن احداث عدیدة من شأنھا ان تؤثر لیس فقط على امة اسرائیل -
  ویجاھرون بعالقتھم باهلل .یجاھدون 

  ش من البرص عندما عجزت كل السبل عن ضلك .جیشفاء قائد  -

بحسب معظم مؤرخي الحقبة ، ودفن في السامرة ، وحتى  839سنة تقریبا وضلك سنة  100رقد النبي الیشع عن عمر 
د للحال ، لقد قبعد موتھ مجدّه هللا ، ألنھ بعد مرور سنین عندما وضع جثمان احد الراقدین على ضریحھ ، نھض الرا

  المس عظام النبي ، وبنتیجة ضلك ، ولد من جدید .

ن نتطلع الى القیام بأمور عظیمة من اجل هللا ، وهللا یباركنا ، واضا كنا امناء في القلیل من ھذا النبي ، نتعلم انھ یمكننا ا
  فیمكننا ان نبقى امناء عندما نواجھ تحدیات اعظم .

  طروباریة باللحن الرابع :
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د ارسلت ك بالجسم قاعدة االنبیاء وركنھم ، السابق الثاني لحضور المسیح ایلیاس الشریف الموقر ، لق" ایھا المال
  النعمة من العلي اللیشع ، لیطرد االسقام ویطھر البرص ، ألجل ضلك یفیض االشفیة لمكرمیھ دائما ".

  قنداق باللحن الثاني :

" لقد ظھرت نبیا هلل ، وقبلت النعمة مضاعفة ، كما یلیق بك بالحقیقة یا الیشع المغبوط ، النك صرت الیلیا مساكنا ، 
  المسیح االلھ من اجل جمیعنا ". ومتشفعا معھ بغیر فتور الى

  
  حزیران 15

النبي عاموص ، الرسل اكایكوس ، استفانوس وفورتوناتوس الذین من السبعین ، 
  والمغبوط جیروم الذي من ستریدونیوم .

 النبي عاموص -1
كان الملك االسرائیلي عابدا لالوثان ، وكان یصلي للعجول الذھبیة ، وكان قویا 

القرن الثامن قبل المیالد ، في فلسطین ، ومن یستطیع ان عظیم النفوض في عالم 
  یقف في وجھ الملك ؟

اما العدو الروحي للملك ، فكان النبي المعادي لعبادة االوثان ، وكان النبي ھذا 
یكسب رزقھ من عنایتھ بالخنازیر القذرة ، كانت ھیئتھ رثة ، وبالكاد كان یرجو 

  ان یتحدى موقع الحاكم القدیر .

 – 783اصطدمت ھاتان الشخصیتان الملك االسرائیلي یربعام الثاني (  عندما
) ، لم تكن النتیجة مشكوكا بھا على  783 -820(  ) وعاموس النبي سنة 743

االطالق ، وكان من المقدر ان یموت النبي بعد حین ، ألنھ لم یكن یمتلك جنودا 
د ھزمھ واستعبده اعداء عدیمو الشفقة وھي واسلحة ، ولكن بطرق شتى سوف یكون مصیر الملك اسوأ ، لق

النتیجة المأساویة التي سبق لعاموص ان تنبأ عنھا عندما راح یحذر الملك یربعام الثاني من عبادة االوثان ، وانھ 
  سوف یذوق العزلة والموت والمھانة بمقدار لم یكن لیتصوره .

ھ ، فقد الھمت قراء الكتاب المقدس المسیحیین اما كیف اصبح المعتني بالحیوانات القذرة اعظم نبي في زمان
وغیر المسیحیین ، واسوة برعاة موسى وداوود ، فان عاموص كان انسانا بسیطا بدون أي ادعاء بتمیّز دنیوي ، 

  اال ان هللا تكلم بصوتھ في االصحاحات التسعة من السفر الذي یحمل اسمھ ، فسمعھ الجمیع .

موس كان یتلو اعظم نبؤاتھ ، واكثرھا ازعاجا في السنة الخامسة وبحسب معظم مؤرخي الحقبة فان عا
  ق م . 783والعشرین من حكم عزیا الملك ، وكان ضلك حوالي سنة 

ق م في قریة تدعى تقوع على مقربة من بیت لحم في قلب المنطقة الیھودیة في فلسطین  820ولد عاموس سنة 
وھو امي ، اال انھ كان ورعا ، دمثا ، نذر نفسھ لعبادة هللا  كان بمقدور ھذا الراعي المتواضع ان یكون بسیطا

من كل قلبھ وضھنھ ، وقوة ایمانھ العظیم كوفئت في مطلع كھولتھ عندما منحھ هللا نعمة التنبؤ، منذ ضلك الحین لم 
مر  یعد یكف عن اعالن روح هللا القائم في داخلھ ، والنطق بالحق الذي سینتھي بصدمات وعذابات عدیدة على

  السنین .
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واحد اھم نبؤاتھ كانت عندما وبّخ الملك عوزیا وكھنتھ الذین كانوا یعبدون العجل الذھبي في ھیكل مدینة بیتال 
ً واحداً حقیقیا ، وراح  في فلسطین ، واسوة باالنبیاء الكبار قبلھ ، كان عاموص یصر بشدة على ان ھناك الھا

  وان یتعبد لاللھ الحقیقي .یناشد الملك ان یكف عن ممارساتھ الدنسة ، 

وتھدیدات النبي للملك ، عن مخاطر التعبد لالوثان ، موجودة في الفصول التسعة من السفر المنسوب لعاموص 
في العھد القدیم ، اما جوھر كتابة عاموس فھو ان هللا القدیر ال یطالب الشعب ان یعبده فحسب ، بل على الناس 

  ل واالحترام ، ان یطعموا الجیاع ویكسوا العراة ایضا .ان یتعاملوا معا بالحسنى ، بالعد

طرح عاموس في السجن ، وضاق الوان العذابات وضلك النھ تطاول على السلطات بكلماتھ ، ومع ضلك لم ینثن بل 
راح یزید من تھدیداتھ ، فیقول امورا اخرى مفادھا ان اشور سوف تحیل اسرائیل رمادا ، وان الملك وكل ابنائھ 

  فسد بالزنى .نقتلون ، ولم یكتف النبي بھذا الكالم ، بل راح یقول للملك انھ سوف یرى زوجتھ تسوف ی

وكل ھذه التنبؤات تحققت ، وفي ضروة ھذه التنبؤات والنقاش حول نبؤات عاموص ، فان ھوسیا ابن الكاھن 
وة كبیرة ، اوشكت ان تودي الوثني المدعو اماسیا الذي كان قد حكم المعبد ، قام وضرب النبي على راسھ بھرا

  ق م . 780بھ ، فانكفا النبي الى مسقط رأسھ تقوع في منطقة زبولون ،وھناك اسلم الروح هلل القدیر حوالي سنة 
تقدم لنا سیرة النبي عاموص الكثیر عن الشجاعة المطلوبة لدى التكلم مع السلطات بالحق ، كذلك فانھا توضح 

عامة الناس كي یكونوا شھودا وعملة لعنایتھ القدوسة ، فال یعتمدون على  لنا كیف ان هللا یختار اناسا من
المفكرین او على وجوه سیاسیة كي یحملوا مشیئتھ الھل االرض ، وعندما نرى كیف ان المشیئة االلھیة تبقى 

ھر لنا محتجبة وغامضة عنا نحن الذین تحیط بنا نواقصنا الفانیة ، نستطیع ان نثق باهلل ، عالمین انھ سیظ
الطریق الى الخالص ، لم یحاول عاموس ان یتجاوز فكر هللا ، انما ببساطة استجاب للصوت النبوي الذي فیھ ، 

  وقام بما استطاع كي ینقل كلمة هللا لعالم القرن الثامن قبل المیالد في فلسطین .

ھم ان ننطق بالحق مھما كان الجل ھذا فان مجازاتھ االبدیة مضمونة ، ونتعلم من النبي عاموص ایضاً كم ھو م
  الثمن .

  
  المغبوط جیروم الذي من ستریدونیوم

بعد ان رأى ما یكفي من عالم الشر ، ما یكفي من االباطیل 
واالتعاب غیر المجدیة التي تسود عالم الناس ، الساقط ، انكفأ الى 
مغارة في فلسطین ، اختار بقعة معزولة في بیت لحم غیر بعیدة عن 

  ذي اختاره ابن هللا نفسھ كي یأتي الى العالم .المكان ال

عاش جیروم في انقطاع تام عن العالم طیلة سنوات عدة ، وكان 
یقضي ایامھ في صلوات ھادئة ، وتكریس القلب هلل ، كان متشددا 
على نفسھ ، فلم یكن یأكل اال القلیل ، كانت ثیابھ بسیطة للغایة ، ولم 

مزق ، انھ من اتباع یسوع المسیح وقد لھا اال عندما تتلف وتتدّ یكن یب
العمل  لىاتعبھ عالم روما الصاخب ، كان  القدیس جیروم ینكب ع

داخل المغارة كي ینجز واحدة من اعظم الوثائق المترجمة في 
 1600تاریخ المسیحیة ، الكتاب المقدس الالتیني المعروف طیلة 

د مقروئین من سنة باسم الفولغاتا ، فقد جعل العھدین القدیم والجدی
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  عامة الناس .

م في مدینة ستریدونیا ( جزء من مقاطعة رومانیة قریبة من بانونیا المتاخمة لنھر الدانوب  350ولد جیروم سنة 
والتي تشمل ھنغاریا الحدیثة ، النمسا وعموم دول البلقان الیوم ) ، تربى في كنف والدین مسیحیین ثریین آثرا 

یتم الصبي دراستھ ، ارسل الى المدینة العظمى روما لیدرس العلوم  ي، ولك ان یزوداه بافضل علوم زمانھ
والفلسفة ، فضال عن اللغات ایضا ، انھ مفكر المع وتلمیذ متقد الذكاء ، وقد تعرف عن كثب على كافة وثائق 

  والملھم . العالم العبري القدیم ، واالنجیل الشریف ، والكتابات االخرى ضات الصلة بالعھد الجدید االلھي

اغوتھ الرفاھیات العالمیة وشھوات الجسد ، فراح یجري وراءھا لبعض الوقت بعیدا عن القیم التي كان قد 
تشّربھا في طفولتھ من والدیھ ، اال انھ سرعان ما مّل الملذات الفاسدة التي كانت تقدمھا لھ روما ، فاتجھ الى 

سن العشرین بدأ یشعر بالرغبة في التوحد في مكان مغمور  التفكیر الروحاني بینما ھو في ریعان الشباب ، في
  یعكف فیھ على عبادة هللا القدیر فیحول حیاتھ المعقدة الى سیرة بسیطة .

وكان في الثانیة والعشرین من عمره ، قفل عائدا الى بانونیا حیث اكتشف ان والدیھ كانا قد رقدا  372وفي سنة 
صغیرات ، وشقیق یدعى بولینیان ، قام بواجبھ خیر قیام ، وكان على یقین تاركین لھ مسؤولیة العنایة بأخوات 

انھ بذلك انما كان یؤجل االنخراط في السیرة النسكیة لبعض الوقت ، في تلك االثناء راح یدرس االسفار االلھیة 
  بقوة وعزم .

ن ، وامضى خمس سنوات واخیرا بعد ان رتب كیف تنال اخواتھ المساعدة المطلوبة ، انطلق في رحلة االیما
یعیش في احد ادیار سوریا ، في تلك االثناء صار مترجما بارعا في اللغتین العبریة والكلدیة ، وراح یدون 

  رسالة ما تزال محفوظة لالجیال . 100الرسائل ضات المواضیع الدینیة ، لزمالئھ ، فضال عن اكثر من 

نیة حیث انھمك في نقاشات روحیة طویلة مع القدیسین رقي الى السدة الكھنوتیة ، وقام بزیارة القسطنطی
، وھناك تابع دروسھ ،  381غریغوریوس الالھوتي والنیصصي ، ومن جدید قفل بعدھا عائدا الى روما سنة 

، وطوال ثالث سنوات من العیش في  ) 384 – 366وكان في نفس الوقت یعمل امین سر البابا داماسوس ( 
  لضخمة تتعبھ ، فقرر ان یھجر عالم الحضارة الى االبد .العاصمة ، احس ان المدن ا

وفي النھایة عكف على السیرة النسكیة واالنقطاع ، االمر الذي كان یتوق الیھ منذ زمن بعید ، فأقام في مغارة 
  على مقربة من بیت لحم الزم فیھا الجھادات والتعبّد .

ر یتنكر لذاتھ ، وكان ایضا قد شرع یضع االعمال كان قد انخرط  في السیرة الرھبانیة ، وصا 386وفي سنة 
ي اصبح فیما بعد   المنسوبة الیھ ، والتي من بینھا جملة تفاسیر كتابیة ، الكتاب المقدس الشعب ( الفولغاتا ) والذ

  حجر االساس في الكنیسة الغربیة .

جمیل ، واصبحت الفولغاتا ھذه وضع جیروم الفولغاتا بلغة التینیة بسیطة غیر منمقة تجنّب فیھا الزركشة والت
من اعظم كنوز الكتابات في تاریخ العالم ، وبعض المقتطفات الصغیرة االنكلیزیة لھا ، تعكس ھذا الجمال       

  ) . 28 – 26:  1) ، ( تك  5 – 1:  1( تك 

لمقدسة واجتیاح البدو العرب لالرض ا 410وبعد ان عاش ما یكفي كي یبكي سقوط روما على ید الغوط سنة 
، امضى سنواتھ االخیرة في عزلة ھادئة یتأمل ویترجم كلمة هللا في عدد من النصوص المقدسة ،  411سنة 

لحم ( المغارة التي كان یقیم فیھا ) الى المدینة الخالدة روما كي یتبرك بھا  وبعد رقاده ، نقلت رفاتھ من بیت
  اجیال المسیحیین المؤمنین .
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ت قبل كل شيء سیرة خدمة هلل ولكمتھ المدونة ، بعد ان ضاق الملذات الفارغة في ان سیرة القدیس جیروم كان
عالم متنكر لعبادة هللا ، اعطي ما یكفي من النعمة كي یفھم انھ یحتاج الى ما ھو افضل ، وكانت الفولغاتا تلك 

الثمرة ، التي نقلھا الى لغة  الثمرة ، التي نقلھا الى لغة یفھم انھ یحتاج الى ما ھو افضل ، وكانت الفولغاتا تلك
لالب السماوي وابنھ الحبیب یسوع  نین اللتیتمة والمحبة غیر المحدودحكیمكن لكل العالم ان یتقرب بھا الى ال

  المسیح .

  

  
  حزیران 19

  الرسول یھوذا ( تداوس ) اخو الرب
   

في البدایة لم یكن یؤمن بیسوع المسیح ، كما ولم یكن یؤمن بمواعید 
  لجمیع .خالص ا

قاوم ھذا الشاب تعالیم یسوع المسیح القدوس بشدة ، حتى انھ حث اباه 
( یوسف خطیب مریم ) ان ال یخصص شیئا لیسوع في وصیتھ ، وان 

  یتأكد ایضا ان الرب لن یحظى بقرش واحد من ابیھ االرضي .

كان شابا مرتابا احب نفسھ جدا ، واعتاد على العیش بسخریة عندما 
ان اخاه یسوع یمكن ان یكون ابن هللا ، كیف یمكن  كان احد یسمعھ

لمثل ھذا االدعاء ان یكون صحیحا ؟ ولما غمرتھ الریبة والشكوك ، 
  نظر الى كل ما ھو حولھ ، وراح یھز رأسھ في ارتیاب .

  الى ان كانت تلك االعجوبة المذھلة .

ھل كانت االعجوبة من هللا ؟ ھل كان االمر ان یھوضا الشاب بدأ یرى 
الشافي الفرید والكارز ، یعمل، بینما ھو یكلم جماھیر اتباعھ في مدن 
وقرى الجلیل في فلسطین ؟ كم ھو سھل ان تعاین الشاب یھوضا وھو 

یجترع معجزة االرغفة والسمك ، او  ینظر من بعید ، بینما كان یسوع
  ى الجلجلة !ینظر بألم متزاید وحزن عمیق ، بینما كان مخلصھ یجلد ، یھزأ بھ ، ویصلب عل

ایا كان مصدر الھام یھوضا ، اال ان امرا واحدا ال لبس فیھ ، لقد اھتدى الى االیمان بالمسیح ، وصار واحدا من تالمیذه 
  ورسلھ العظام ، ورضي ان یبدأ الكرازة باالنجیل في عدد من البلدان ، وفي النھایة ینضم الى رھط الشھداء القدیسین .

االولى یھوضا اخا لیعقوب المعروف الحقا " بأخي الرب " بسبب محبتھ العظیمة ألخیھ  كان لیوسف وصالومي زوجتھ
یسوع ، كان لیوسف وصالومي اربعة ابناء : یعقوب ، ھوشع ، سمعان ، ویھوضا . وكون یھوضا االصغر بین اخوتھ ، 

  فقد تلقى الورع ، وتربى على االسفار االلھیة ، االمر الذي حظي بھ جمیع اخوتھ .

او تداوس كما كان یسمیھ اصدقاؤه وانسباؤه ، وھو یتحدر من ساللة داوود وسلیمان ، كان شریفا  یدعى الويو
وخلوقا ، وبعد اھتدائھ العجائبي ، وخدمتھ كواحد من الرسل االثني عشر ، وبعد ان نال الروح القدس مع الرسل 
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ق یكرز ببشرى الخالص باالنجیل في الیھودیة ، االطھار في العنصرة ، فان یھوضا واسمھ یعني " التسبیح " انطل
  السامرة ، الجلیل ، سوریا ، العربیة ، ما بین النھرین ، وارمینیا .

انھ متفوه ، نشیط وشجاع ، وكان واحدا من المبشرین الشدیدي التأثیر في الجلیل ، وخالل سنواتھ كمبشر شجاع في 
ة الى االنجیل ، وكان یغلق ھیاكلھم ویقّوض اصنامھم ، اال ان ھناك البلدان الغربیة ، كان یھدي الكثیرین من الوثنی

  ثمنا البد من دفعھ مقابل ھذه الرسالة ، وقد سدده على جبل ارارات في ارمینیا .

اما الوثنیون الذین عارضوه في ارارات ، فقد استشاطوا غضبا بسبب الطریقة التي بھا تحداھم ، فقاموا وتألبوا علیھ ، 
، كي یرتوي غلیلھم ، اطلقوا سھامھم على جسده ، وتركوه بین االوحال ى صلبھ ، وعندما لم یمت سریعا وعملوا عل

  یعاني سكرات الموت .

وبین المواھب الكثیرة التي حظي بھا وتركھا لنا ، ثمة وثیقة الھوتیة ، ھي الرسالة االخیرة من الرسائل الجامعة في 
قدس ، وتجسد ابن هللا ، بقوة وسلطان ، لقد قدمت رسالتھ وصفا للمالئكة االخیار العھد الجدید ، وفیھا حدد الثالوث اال

واالشرار ، فضال عن یوم الدینونة الرھیب ، وحذرت من افعال السوء والزنى ، ودعت المسیحیین الى تجنب التعالیم 
  الكاضبة التي ینشرھا الھراطقة .

االیمان فقط ، ال یكفي للخالص ، وانھ یجب ان یصاحبھ اعمال  وعلى نحو یبرز التحدي ، یعلمنا الرسول یھوضا ان
  حسنة حیث تصبح افكار االنجیل وتطبیقھا امرا واحدا .

بحسب معظم مؤرخي الحقبة ، رحل وصالة المسامحة في قلبھ یرفعھا من  80رقد القدیس الشھید یھوضا بالرب سنة 
  اجل البرابرة الذین قتلوه في جبل ارارات .

یرة ھذا الرسول العظیم الكثیر عن الصبر ، وعن لطف هللا الحي الذي ال یرغم احدا على االیمان بھ ، عندما وتعلمنا س
  كان یھوضا یشك بالمسیح ، ولم یكن لیؤمن بمواعید الخالص ، لم یعاقبھ الرب ، ولم یرغمھ على القبول بھ وبأنجیلھ .

  لنھایة جعلھ یسلك طریق االستقامة من جدید .وبدل ضلك ، سمح لھ ان یجد طریقھ لبعض السنین ، وفي ا

ولعل الحقائق االساسیة التي ینبغي تذكرھا عن سمعان ویھوضا ھي انھما كانا رسولین للمسیح ، وان حضورھما في 
العنصرة یظھر لنا مقدار وفائھما ومحبتھما لیسوع ، لقد واجھا المخاوف عینھا التي استبدت بالرسل االخرین من 

ھرب الجمیع عندما القي القبض على یسوع ، اال انھم انتظروا وساعدوا وسواه من الرسل االطھار،ل بطرس امثا
)  20 – 19:  20ینظرون الى ما كان یحدث امامھم ، وقد نالوا الجزاء كما یخبرنا یوحنا( بعضھم بعضا عندما راحوا 

اراھم یدیھ وجنبھ ، ففرح التالمیذ عندما رأوا " جاء یسوع ووقف في الوسط وقال لھم : السالم لكم ، وعندما قال ھذا 
  الرب ".

  طروباریة باللحن االول :

" ایاك نمدح بتشریف یا یھوضا ، اض قد عرفناك اخا للمسیح ، وشھیدا صندیدا ، دائسا الضاللة وحافظا االیمان ، فلذلك 
  بتعییدنا الیوم لتذكارك الكلي القداسة ، ننال بطلباتك غفران الخطایا ".

  داق باللحن االول :قن

" ایھا الرسول اخو االلھ ، والكارز بالمسیح الكلي الحكمة ، لقد اشرقت لنا من اصل شریف ، غصنا ممنوحا لنا من 
  هللا یا معاین الرب معزیاً العالم بأسره بأثمار اقوالك ، ومعلما ایمان الرب المستقیم الرأي ، بما انك مسار للنعمة ".
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  حزیران 27 

  لقدیسة الحاملة الطیبیوانا ا
  

ما ان لمست جسد الفادي القدوس ، حتى جرحھا سیف حزن عمیق ، في الوقت عینھ ، 
  وعلى نحو یدعو للدھشة ، احّست بموجة عارمة من الفرح تنساب في اعماقھا .

كان اسمھا یوانّا ،وكانت زوجة شوزا خادم بیت الملك الطاغیة ھیرودس ( كما ھو 
الث من انجیل لوقا ) ، كانت ممن تبعن المسیح بكل محبة ، محدد في االصحاح الث

وعندما انتشر نبأ موتھ ، بعد ساعات ثالث على الصلیب في الجلجلة ، ھرعت سرا 
  لمساعدة بعض النساء الوفیات كي یدھن جسد الرب بالطیب .

وفي اللحظة التي نظرت فیھا الى جسد ربھا ومخلصھا ، ضاقت الحزن والفرح بآن معا ، 
لقد لفحھا الحزن ألنھا عرفت ان المحب والودیع الذي كانت تخدمھ طوعا ، زمنا طویال  
قد غادر ھذا العالم الفاني ، وھي لن تعود قادرة ان تراه في ھیئة ارضیة ، اال انھا كانت 
فرحة في الوقت نفسھ ألنھا عرفت انھ انجز مقاصده ، وانھ سوف یعزي االحیاء ، ویقیم 

  الموتى .

ھذه لم تكن المرة االولى التي تدعى فیھا القدیسة یوانا في احتفاالت جناز  بالطبع
مسیحي لمحبوب مضى الى مصیره االخیر ، ولیس قبل زمن بعید ، كان الملك 
  ھیرودس قد رتب لقطع رأس العظیم یوحنا السابق ، ووضعھ على طبق .

لھذه المرأة یوانا ، فالنتیجة المسیئة للمقدسات ، كانت  ھذا الجثمان الطاھر كان یرتاح في مكان ال یلیق بھ ، وبالنسبة
غیر مقبولة ، فانسلت تحت جنح الظالم ، واستعادت الرفات الطاھرة ، وعملت على مراسیم دفن الئقة على جبل 

عھد االمبراطور المسیحي قسطنطین الكبیر اكتشفت الھامة الشریفة حیث الزیتون ، وبعد مرور ثالثة قرون ، وفي 
  ت قد اودعتھا ، فنقلت الى القسطنطینیة حیث راحت اجیال من المسیحیین تكرم رفات المحبوب .كان

وكالعدیدات من النسوة اللواتي تبعن المسیح وخدمنھ ، بمن فیھن مریم المجدلیة ، ومریم ومرثا وسوسنة ، كانت یوانا 
ة من النسوة ، بحسب لوقا االنجیلي ، اخذن للرب ، وھذه المجموع معاونة وفیة حاولت عند كل سانحة ان تعد الطریق

  على عاتقھن ان یخدمن جسد الرب للدفن .

كانت ھذه مھمة صعبة على النسوة التقیات ، سیما على یوانا التي كانت تتبع یسوع في السر طوال حیاتھا ، وكانت 
  اعمالھا بشجاعة وكرامة . تستعین بالحیلة كي تتجنب القاء القبض علیھا بسبب ایمانھا ، ومع ضلك فقد اتمت كل

مھمة یوانا كانت تقضي االعداد للدفن فضال عن تطیب جسد المحبوب ، اما االطیاب المؤلفة من العطور والبخور ، 
فھي باھظة الثمن ( ولعلھا كانت خمسة اضعاف كلفة الذھب في الزمن الذي كان فیھ الرب على االرض ) . وكان 

  ا ومن شأنھ ان یلّطف بشرة الراقد .یستخدم كي یحجب رائحة الموت ، كم

) على انھا مؤمنة وقورة ، وأنّھا كانت تنوح بھدوء ، ولعلھا  10:  24) و (  3:  8یصفھا القدیس االنجیلي لوقا في ( 
كانت تبتسم في بعض االحیان سیما عندما كانت تتذكر وعد الرب بالقیامة من جدید في نھایة الزمان ، والتنبؤ حول ان 

  لفادي سیأتي یوما لیدین االحیاء واالموات ، وأنھ لیس لمملكتھ منتھى .الرب ا

تصوروا صدمتھا ودھشتھا كیف انھا عندما كانت ماضیة الى القبر مع النسوة الورعات ، بدأت تسمع اصوات 
  ) . 9-1:  24المالئكة معلنة بفرح نبأ قیامتھ ( لوقا 
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لطف یسوع المسیح تجاه الذین اعتنوا بھ ، واض نطالع اوصاف ھذه  ان سیرة یوانا الحاملة الطیب تخبرنا الكثیر عن
المرأة النبیلة ، واوصاف زمیالتھا اللواتي ضھلن عندما لم یجدن الرب في القبر ، یمكننا ان نختبر الصدمة والعجب 

  التي تسببت بھا قیامة الرب في كل انحاء فلسطین .

  
  حزیران 29

  ھامتا الرسل بطرس وبولس
  

 بطرسالرسول  -1
كان اول الرسل االثني عشر الذین اعلنوا االیمان بیسوع المسیح عندما راح 

  ) . 6:  16یعلن ویقول : " انت المسیح ابن هللا الحي" ( متى 

ومع ضلك فالرسول سوف ینكر الرب خوفا منھ على حیاتھ ، وأحس بالخزي 
ھ مع والعار ، وصار یرید التوبة بعد ان عرف ارتقاءات عظیمة في عالقت

الرب ، وفي النھایة خرج منتصرا واصبح " الصخرة " التي علیھا سیقیم 
  الرب االلھ كنیستھ المقدسة .

انھ كاروز شجاع باالنجیل الشریف ، شھید وقدیس ، وقد عمل على نقل 
بشرى الخالص بیسوع المسیح ، الى كل فلسطین واسیا الصغرى ، واخیرا 

عندما انكر في تلك اللیلة ، كما امتحن الى روما  ومن جدید فقد امتحن بعمق 
وفي دار الوالي انھ یعرف المخلص ، اال ان بطرس لم یفقد االمل ، وھكذا 
فقد اصبح واحدا من اكثر الرسل شجاعة ، وراح یھدي االف الوثنیین الى 
المسیحیة في االرض المقدس، وراح ایضا یشیّد الكنائس المقدسة في كل 

وفي روما الخالدة ، بیّن انھ من اكثر الرسل ، مكان ، وفي نھایة حیاتھ 
اتضاعا ، فقد رجا جالدیھ ان یصلبوه رأسا على عقب ، فھو ال یستحق ان 

  یموت كما مات الرب والمخلص على الصلیب .

بطرس ھو ابن یونا واخو اندراوس المدعو اوال ، ولد وعاش في فلسطین بیت صیدا الواقعة ،عضو من سبط شمشون 
  جلیل ، وكبر صیادا للسمك كما كان حال ابیھ ، وجده ألبیھ ، وكان ضلك باكرا جدا من حیاتھ .على بحر ال

دعي ھذا القدیس العظیم العظیم " سمعان " اال ان صدیقھ یسوع آثر ان یدعوه صفا او بطرس والتقیا عندما كان یسوع 
ھ : انت سمعان بن یونا ، وسوف یكرز ویشفي المرضى على شواطيء بحر الجلیل ، وعندما رأى بطرس ، قال ل

  ) . 42:  1تدعى صفا الذي تفسیره " صخر " ( یوحنا 

حیاة بطرس ملیئة بالمعجزات وبایمان مفعم بالفرح ، وفي احدى المناسبات ، وبعد ان كان الروح القدس قد نزل على 
ان وقعھا عظیما جدا حتى ان الشریف ، فقدم بطرس عظة في اورشلیم كالتالمیذ ، بدأوا عملھم كمبشرین باالنجیل 

  ثالثة االف انسان اھتدى الى المسیح في ضلك المكان ، فكانت المدینة كلھا في ضھول .

ھذه كانت بدایة عمل الرسول بطرس ، وفي السنوات التي اعقبت العنصرة ، راح یتنقل بدون توقف عبر اسیا 
تحدى الوثنیین كي یقلعوا عن عبادة االوثان ، الصغرى ، وایطالیا حیث كان یشفي المرضى ، یقیم الموتى ، وی

  وینضموا الیھ في عبادة االلھ الواحد الحقیقي .
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تلقى بطرس الشافي قوة الھیة ، حتى ان ظلھ فقط كان یشفي المرضى ، وفي صراع عظیم مع ساحر یدعى سیمون ، 
  دم للشیطان فقط .بیّن سیمون ، بیّن بطرس للساحر ، ان السحر لیس من هللا ، وان الساحر ھو خا

وفي صراع العقول واالرادات ھذا ، كانت الكلمة للقدیس بطرس بسبب ایمانھ العمیق بالفادي القدوس ، وبانجیلھ 
  الشریف ، باختصار ، لم تكن رؤیة بطرس مبنیة على العقل او السحر ، بل على صخرة ایمانھ یسوع المسیح .

باھظا ، فقد حّرض االمبراطور على معاقبة بطرس ، لكونھ تجاسر ان اال ان الثمن لمواجھة ھذا الساحر القوي كان 
یتحدى السلطات ، فألقى جند نیرون القبض على بطرس وھددوه بالصلب ، فأدرك الصیاد المتواضع ان ساعة 

لموت الفاني في اللیلة التي حكم فیھا في دار الوالي على یسوع با االستشھاد قد دنت ، بعد ان انكر الرب بسبب خوفھ
على الصلیب ، لقد اعطي بطرس الفرصة كي یبین ایمانھ للرب مرة واحدة والى االبد ، فیكون بذلك شاھدا وشھیدا 

  لالنجیل .

وبعد ان عیّن زمیلھ لینوس اسقفا على المدینة الخالدة روما ، قام بطرس وتوجھ الى مجد الشھادة ، وصالة الشكر على 
ي الحقبة بینما ھو یتذكر اللحظة الجمیلة عندما كان ابن هللا ینظر الیھ ویقول بحسب معظم مؤرخ 68شفتیھ ، رحل سنة 

  انت الصخرة ، وعلى ھذه الصخرة ابني كنیستي .

في الحقیقة وكما تقول الكتب االلھیة ، كان للرب محبة خاصة لبطرس ، وقد اشار الى ضلك بعبارة " انیة مختارة " 
  راء .معدة كي تحمل اسمي امام الملوك واالم

ولما تذكر المغبوط اوغسطین تلك العالقة بین یسوع والصیاد المتواضع بطرس الذي من فلسطین ، كتب یقول في 
القدیس والجدیر بالمدیح بطرس وبولس ، لقد استأھل بطرس ان یسمع  احدى عظاتھ : في ھذا الیوم تتذكر الكنیسة االم

  لصخرة ، وعلى ھذه الصخرة ابني كنیستي ".الجواب من المخلص : " مبارك انت یا سمعان ، انت ا

واشارة اخرى على محبة المخلص لبطرس تظھر عندما حدد المخلص الدور االساسي الذي سیلعبھ الرسول في 
مستقبل حیاة الكنیسة : " الحق اقول لك كل ما ربطتموه على االرض یكون مربوطا في السماء ، وكل ما حللتموه على 

  ) . 18:  18السماء ". ( متى االرض یكون محلوال في 

وكما سیبین تاریخ الكنیسة الحقا ، فقد جرى اختیار بطرس من بین الرسل لدور قیادي في تأسیس الكنیسة على 
االرض ، ومن جدید فالمغبوط اوغسطین یعبر عن ضلك بجالء وفصاحة فیقول : " بعد قیامتھ االلھیة ، اسند یسوع 

س ألن بطرس وحیدا بین الرسل یستحق ان یرعى قطیع المسیح ، بل ألن بطرس لبطرس رعایة االغنام روحیا ، لی
كان االول بین الرسل ، وھو ممثل الكنیسة ، ویقول یسوع : " یا سمعان بن یونا ، اتحبني ؟ فقال لھ الرسول : نعم 

تعلم انني اود ، وفي یارب انت تعلم انني اودك ، ویعود الرب فیقول : اتودني ؟ فیجیبھ الرسول : نعم یا رب انت 
  المرة الثالثة حزن بطرس ، ولكن كیف ال یؤمن بمن یعرف قلبھ ؟

وعلى اساس ھذه العالقة الخاصة التي تربطھ بابن هللا ، فھل ما یدعو للعجب ان یقوم بطرس بھدایة العالم كلھ الى 
االف نفس في ظھیرة  3000جذب االنجیل الشریف ، سیما بعد ان تشدّد بقوة الروح القدس في العنصرة ، وبعد ان 

ضلك الیوم في اورشلیم ، وراح یعمد اول وثني البطل العسكري كورنیلیوس الشھیر وقائد المئة الروماني ، وقبل ان 
  یرحل بین لھ بطرس رؤیا الرب السماویة .

السجن بأمر من  وعالمة اخرى تظھر ان بطرس قد حظي بمحبة الرب تبدو جلیة من الحادثة التالیة : بعد ان طرح في
االمبراطور الوثني ، ھرب منھ بمساعدة المالك ، ومن ثم راح یتابع البشارة ، ومع كرازتھ الناریة ، وضع بطرس 
رسالتین ھامتین للمؤمنین اصبحتا فیما بعد جزءا من العھد الجدید ، وبین مواضیع الرسالة وصف الحاجة الى الصبر 

  ھدون بسبب ایمانھم بالمسیح .وطول االناة لدى المسیحیین الذین یضط
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سیرة الرسول العظیم بطرس تشدد على النعمة االلھیة غیر المحدودة ، وتقدم لنا صورة جلیة عن محبة هللا العظیم لكل 
عند ھذا االنسان الضعیف الذي یجري اختیاره لیكون الصخرة التي علیھا  انسان في العالم ، ویبدو لنا ان االیمان عظیم

  من االیام المؤمنون .سیقف في یوم 

قصة بطرس تشدد على النعمة غیر المحدودة التي تعطى لنا في المسیح ، وبطرس یخفق مرات كثیرة ، وهللا یستردّه 
  إلیھ من اجل مقاصده .

  
 الرسول العظیم بولس -2

كانت ساعة الظھیرة عندما كان یقترب من اطراف المدینة السوریة 
  العظیمة : دمشق .

شاوول ، وقد قدم الى المدینة في مھمة عظیمة الشأن كان اسم الرجل 
واالھمیة : ان یخطط اللقاء القبض على اكبر عدد ممكن من 

  المسیحیین لسوقھم الى اورشلیم حسب رغبة الكھنة الیھود المتشددین .

كان شاوول یمقت المھتدین الى المسیحیة ، ویمقت ایضا ایمانھم 
ن یؤكد قبل صلبھ انھ ابن هللا بصانع المعجزات ابن النجار الذي كا

  الذي تجسد .

كان شاوول شابا غیورا طالبا ودارسا عظیما للناموس الیھودي القدیم ، 
وانتفع من دراستھ على ید العالم العظیم غماالئیل ، لقد تعمق في دراسة 

  الناموس ، ودراسة النصوص العبریة ، وكل االسفار المقدسة .

فاسیر الیھودیة المتشددة ، وكم ازدرى غباء المسیحیین الذین كانوا یشددون ان نبیھم الشاب وكان یفتخر بانتمائھ الى الت
كان قد اجترح معجزات كثیرة في الجلیل ، وانھ بعد ان صلب على ید الكھنة الیھود وقیافا ، قام من بین االموات ، 

  وصعد الى السماء .

المتكررة : " ... وسیأتي لیدین االحیاء واالموات ، ولیس  یالھ من موقف ! في كل مرة فكر فیھا شاوول بصلواتھم
لملكوتھ منتھى ". كان یشعر انھ یستشیط غضبا اكثر فأكثر ، وفي السنة االخیرة ، راح یبذل قصارى جھده للقضاء 

امیس النو م فان ھذا المعلم العظیم والناشط في سبیل 34على المسیحیین حیثما وجدوا في اورشلیم ، واالن في سنة 
  الیھودیة التقلیدیة كان یسرع الخطى كي یتابع حملتھ الشریرة ضد المسیحیین ھناك .

  كان وجھھ مكفھرا ، وھو متوثب ، بینما كان حصانھ یرتقي احدى المنحدرات ، وحدث امر .

لة التمع نور عظیم في السماء لبعض الوقت ، فظن بولس انھ اصیب بالعمى ، وفي اللحظة عینھا احس بقوة ھائ
تخترقھ كما لو انھا سكین حادة جدا ، للحال فقد توازنھ ، ترنح وراح یھوي عن صھوة جواده بینما راح صوت مدو 

  یصرخ في داخلھ : شاوول شاوول لماضا تضطھدني ؟

انتصب شاوول مذعورا بینما راح حصانھ یعدو بعیدا ، ھل فقد شاوول صوابھ ؟ وبصوت متحشرج یحركھ الخوف ، 
ت مسموع : من انت یا سید ؟ انا یسوع الذي تضطھده ، صعب علیك ان ترفس مناخس ، لقد احس راح یقول بصو

شاوول بالخوف ، بینما كان النور المبھر یغمره ، كان اعمى ، لقد انتصب االن على قدمیھ ، وراح یسترد وعیھ 
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اح یتقدم نحو االمام ، نحو الطریق ، یخفق من شدة الھلع ، وبدون ان یدري این كان یتجھ ، ر تدریجیا ، اما قلبھ فكان
كان یتحسس طریقھ ، اال انھ لم یكن یرى شیئا ، لقد جاھد كي یدرك ان الصوت الذي طن في مسمعھ ، ھو صوت 

  یسوع المسیح .

اھو النبي الذي من الجلیل یسوع المسیح ابن هللا الذي كان یضطھده في االونة االخرة ؟ كان شاوول یخاف ان یجیب 
لتھ ، وھكذا دخل دمشق ببطء ، فالصوت الذي كان یكلمھ ، امره ان یفعل ھكذا ، دخل دمشق وراح یبحث عن على اسئ

  انسان یدعى حنانیا ھو تلمیذ المسیح .

ولم یستغرب عندما ابدى حنانیا الرغبة ان یعمده ، وبعد المعمودیة تحّول اسمھ من شاوول الى بولس ( وھو الشكل 
  ) ، بعد ضلك راح بولس طوال حیاتھ یقوم بما بوسعھ كي ینشر االنجیل الشریف ویدافع عنھ . الالتیني لالسم العبراني

منذ تلك الساعة راح بولس یقضي وقتھ في نشر االنجیل في كل مكان من العالم ، فكان دائم التنقل ، وكان یصلي 
كلل او ملل كي یغذي ویشدد ویصوم حتى حدود الضعف احیانا وعدم القدرة على الوقوف ، كان یكد ویتعب بال 

الكنائس المسیحیة التي كان قد اسسھا ، والتي بدأت تنتشر في كل مكان في روما ، اورشلیم ، افسس او في انطاكیة ، 
  وفي كل مكان ارسلھ الیھ الروح القدس .

ء المسیح ، وكما كان بولس یحتمل الضرب والھزء والتھدید بالموت ، وفي الساعة االخیرة االستشھاد على ایدي اعدا
یرد في العھد الجدید في سفر اعمال الرسل ، وایضا في الرسائل االربع عشرة ، فان سیرة الرسول بولس ستكون 

  االكثر تأثیرا ، االكثر بنیانا في كل تاریخ المسیحیة .

يء الروحیة عظة كل رسائل بولس الرسول ، والمباد 250وفیما بعد فّسر القدیس العظیم یوحنا الذھبي الفم في 
االساسیة والتعالیم التي ھي بمثابة االساس للكنیسة المقدسة وكل اعضائھا ، وباالف االشكال ، تقرن رسائل بولس بین 
العھدین القدیم والجدید في سلسلة من رؤى تقرن على نحو رفیع العالمین الیھودي والمسیحي " االعفاء من الناموس " 

  ممكنا للبشریة كلھا بعد ضبیحة الفداء التي اتمھا یسوع المسیح على الصلیب .محددة الخالص االبدي الذي سیصبح 

، وموتھ بقطع الرأس ،  68سوف یستشھد الرسول بولس في روما في عھد االمبراطور الظالم نیرون سنة  وفي النھایة
  بة .كان في نفس الوقت الذي فیھ صلب القدیس بطرس من قبل السلطات الرومانیة بحسب مؤرخي الحق

م ، ھو من سبط بنیامین ، ولد في مدینة طرسوس من اعمال كیلیكیا ( جزء من تركیا  10ولد القدیس بولس في السنة 
الحدیثة ) ، كان بولس فریسیا مثقفا جدا بین الیھود ، وفي سن مبكرة ابدى الرغبة بدراسة ناموس العبرانیین القدیم ، 

  یخ والحضارات والعلوم واللغات على ید المعلم الشھیر غماالئیل .والى سنوات عدیدة راح یتعمق بدراسة التار

حنانیا في دمشق امضى كل حیاتھ یكرز بانجیل یسوع  يمھنتھ صانع خیام ، وبعد ان نال سر المعمودیة على ید
 المسیح ویساعد في بناء الكنائس في كل مكان ، كان بولس الرسول سباقا اكثر من جمیع الرسل االخرین ، وعلى

  المسیحیة في النھایة جماعة دینیة اساسیة في العالم . تاتعابھ اصبح

وكما الحظ احد المؤرخین : " یسوع المسیح ھو من غرس البذار ، اما بولس فھو من اعتنى ببستان المسیحیة ". 
الدوام جماعة وكان یؤثر على والجدیر ضكره ان بولس نادرا ما قبل ضیافة احد اال من تلك المرأة المدعوة لیدیا ، 

النساء في تنقالتھ ، وكان ھناك نسوة كثیرات بین المبشرین المسیحیین االوائل اللواتي ، كان بین الرجال من یقومون 
  بالمھمة عینھا .

بولس ھو رجل صغیر البنیة ، لیس ضا صحة جیدة ، ومع ضلك فقد ابدى ھمة عظیمة وبذل جھدا كبیرا في سبیل البشارة 
تقریبا كان لھ بال شك التأثیر الحاسم على التعالیم المسیحیة ، بعد ن واضع نصف اسفار العھد الجدید بیسوع المسیح ، ا

یسوع المسیح نفسھ ، وبالفعل فان القاء نظرة سریعة على ما یعتبره الدارسون اعظم عمل ، اعني بھ الرسالة الى اھل 
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عظیم ھذا ، وكما یورد بولس نفسھ في الفصل الخامس من رومیة ، ھو كاف كي یقترح علینا نظرة اجاللیة لخادم هللا ال
ھذا العمل الخالد : " وبعد ان تبررنا باالیمان ، لنا سالم مع هللا بربنا یسوع المسیح ... كي تسود النعمة بالبر لحیاة 

  ). 5ابدیة بیسوع المسیح ربنا ". ( رومیة 

جھاد وااللم والمحبة هلل القدیر ، حتى انھ بمقدورنا ان نمضي ان سیرة الرسول العظیم بولس ملیئة باالیمان والرجاء وال
  بقیة حیاتنا ونحن نقطف منھا دروسا وعبرا .

وبولس كبطرس ، یتمتع بشخصیة قویة ، لقد اعطى نفسھ جسدا وروحا لنشر بشرى الخالص بیسوع المسیح ، كان 
ن عدیم الشفقة ، كاالسد تجاه من یسعون الى مقدوره ان یكون ودیعا كالحمل في حضرة الضعفاء االیمان ، وان یكوب

  تضلیل الناس ، كان یرید ان یقبل ایة صعوبة كي ینشر كلمة یسوع المسیح ، ویشدد من ارادوا ان یؤمنوا بابن هللا .

  طروباریة باللحن الرابع :

للمسكونة ، ولنفوسنا " ایھا المتقدمان في كراسي الرسل ومعلما المسكونة ، تشفعا الى سید الكل ان یمنح السالم 
  الرحمة العظمى ".

  قنداق باللحن الثاني :

راتك یا رب الكارزین الثقات والمتكلمین بااللھیات وھامتي تالمیذك ، ألنك تقبلت ی" لقد نقلت الى النعیم والتمتع بخ
  جھاداتھما وموتھما افضل من كل ضبیحة ، ایھا العارف مكنونات القلوب وحدك ".

 

  حزیران 30
  جامع للرسل االثني عشر ، والشھید الجدید مخائیلعید 

  
كان الصیادان شقیقین ، وكانا یكسبان رزقھما من المیاه 
الضحلة من بحر الجلیل ، كان عملھما مضنیا شاقا ، اال ان 

  شباكھما كانت تمتليء بالسمك .

بینما كانا یتنقالن على بحر الجلیل ، سمع االخوان صوتا 
  ما یتغیر الى االبد .یدعوھما ، فبدأ عالمھ

اما االخوان فھما سمعان واندراوس ، ابنا یونا من جلیل بیت 
صیدا ، والصوت الذي دعاھما كان صوت یسوع المعروف 

  بالمسیح ، والذي سبق ان دعاھما كي یتبعاه .

كان یمتلك ضھل الشابان عندما وجدا انھما مشتاقان للطاعة ، لبعض الوقت كانا یسمعان عن شافي االمراض الذي 
یمة على طرد الشیاطین ، واجتراح المعجزات بفعل صالة بسیطة ، اما االن فقد شعرا انھما منجذبان الیھ ظالقدرة الع

بالحاح ، ولئن كانا لم یعلما بذلك في تلك اللحظة ، اال انھما كانا على وشك ان یصبحا اول الرسل االثني عشر ، اما 
في ھذا الیوم في فلسطین ، فسوف یطلق افتتاحیة فصل من اعظم الروایات التي اھتداؤھما الى انجیل یسوع المسیح 

قیلت : انھا قصة الفادي القدوس ، والتالمیذ االثني عشر الذین في النھایة سیلعبون دورا عظیما في حمل بشرى 
  الخالص الى اطراف االرض االربعة .
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االطھار الذین خدمتھم الجلیلة ، واحتمالھم الشجاع حبا  في ھذا الیوم من كل سنة ، تعیّد الكنیسة المقدسة للرسل
باالنجیل ، الھمت المسیحیین ألكثر من الفي عام ، وكأول اتباع االنجیل ، فان سیرتھم كرست لنشر رسالة المسیح ، 

ة في اعني بذلك الخالص االبدي باالیمان ، وتنقالتھم الشھیرة عبر عالم الشرق االدنى ، سوف تضع االساس للكنیس
  كل العالم .

اندراوس كان االول ، كتلمیذ شاب للسابق النبي الذي سوف یعرف في التاریخ باسم القدیس یوحنا المعمدان ، سبق لھ 
ان علم بالمخلص العجیب الذي اتى لیخلص البشریة من الخطیئة والموت ، وفي مناسبة ال تنتسى ، سبق للسابق ان 

  ) .  29:  1یاد الشاب : " ھا حمل هللا الرافع خطایا العالم " ( یوحنا اشار الى المخلص بینما ھو یخبر الص

واندراوس الذي سوف یصبح بعد حین بانیا عظیما للكنائس ، اخذ بتعالیم ابن النجار المتواضع الذي من الناصرة ، 
حر الجلیل ، وفي وربما لھذا السبب سیكون اول من یقبل المسیح كمخلص ، في تلك الظھیرة المصیریة على اطراف ب

  النھایة سوف یعرف الى االبد ب " اندراوس " المدعو اوال .

اال ان اخاه الودیع سمعان لن یكون بعیدا عنھ ، ومن سینسى قصة اللقاء االول بین ھذا الصیاد الشریف ، وابن هللا ، 
بعد سیؤسس الكنیسة المقدسة في  والدراما العظیمة التي اقترفت في اللحظة التي فیھا اعلن یسوع ان سمعان الذي فیما

  روما ، كان لیأخذ اسما جدیدا یعني في الیونانیة " الصخرة " .

  ) . 42:  1" انت سمعان بن یونا ، وسوف تدعى صفا التي تعني " صخر " ( یوحنا 

سیدفع  واغلب الرسل االخرین ، فان ثمن الصیرورة من اتباع الفادي القدوس ، باھظ جدا ، وبطرس بالنسبة لبطرس
في المدینة العظیمة روما حیث سیقضى علیھ على عود كان الرب نفسھ قبل سنوات قد  68ھذا الثمن في سنة الرب 

مات علیھ . وھكذا بدأ االمر في تلك الظھیرة المشمسة ، والساطعة بجوار بحر الجلیل حیث سمع اندراوس وسمعان 
ببطء ، وكتالمیذ ، استجابوا ولبوا الدعوة التباع االلھ الحي  الدعوة ، وفي الشھور التالیة ، انتشر الرسل االطھار

الحقیقي ، ولئن كان كل واحد من الرسل یعیّد لھ على حدة في الكنیسة المقدسة ، فنحن الیوم نقیم لھم عیدا جامعا في 
  رزنامة الكنیسة ، وضلك لالقرار بالتساوي بینھم .

  متى ، مرقس ، ولوقا : والرسل االثنا عشر بحسب االناجیل االزائیة :

  سمعان ( یدعى بطرس ) صیاد من بیت صیدا في الجلیل .

  اندراوس المعروف بالرسول المدعو اوال اخ سمعان ، وتلمیذ یوحنا المعمدان ، وایضا صیاد من الجلیل .

  د ".یعقوب المعروف بالكبیر ویوحنا ، ابني زبدى الذي سماه یسوع بوانرجیس االرامي االصل : " ابن الرع

  فیلیبس من بیت صیدا الجلیل .

  برثلماوس 

  توما ( المعروف بالتوأم ) .

  یعقوب ( المعروف بالصغیر ) ، واحیانا یقترن بیعقوب .

  متى العشار ، واحیانا یقترن ب " الوي " بن حلفا .

  سمعان القانوني ، واحیاناً یدعى " الغیور " واحیانا اخرى " الذي من اورشلیم " .
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  خریوطي خائن یسوع .یھوضا االس

  القدیس یھوضا المعروف في بعض النصوص ب " تداوس " واحیانا " لباوس ".

  متیاس الذي تم اختیاره بعد موت یسوع المسیح كي یحل محل یھوضا االسخریوطي ، ویصیر من االثني عشر .

المستحیل تقویم مساھمتھم في  وبعد مرور الفي عام على قبول االثني عشر التحدي للكرازة باالنجیل لكل االمم ، من
  الكنیسة المقدسة ، فھم سوف یسھمون في نشر االیمان عبر العالم المعروف .

ان عمق وقوة ھذه العالقة بین یسوع ورسلھ یمكن مالحظتھا في التغییر الذي ال ینتسى بین المخلص والقدیس بطرس 
اعة االیمان بعد موت وقیامة الفادي . " واعطیكم والذي فیھ یفسر ابن هللا ان الرسل سوف یستأنفون دور بناء جم

مفاتیح ملكوت السموات ، وكل ما ربطتموه على االرض یكون مربوطا في السماء ، وكل ما حللتموه على االرض 
) . وبعد اكثر من ثالثة قرون على رقادھم ، فان االمبراطور قسطنطین  19:  16یكون محلوال في السماء " ( متى 

بنى كنیسة كبیرة في القسطنطینیة على اسماء الرسل االطھار ، وكان ھذا المبنى كي یكرم ) 337 – 272الكبیر ( 
سیرتھم على االرض ، وبالفعل فان رسالة هللا الى البشریة یستحیل تخیلھا او تصورھا بدون محبة الرسل وجھودھم 

  الصبورة والشجاعة طوال حیاتھم .

سل القدیسین كانت مصدرا أللھام كبیر ، وتعزیة للمؤمنین الذین یجدون في وألجیال من المسیحیین فان سیرة الر
  نموضج خدمتھم الرسولیة الظافرة ، كل الشجاعة للمتابعة بالعمل كل یوم ، كي یتقدم انجیل یسوع المسیح .

  طروباریة باللحن الثالث :

  لنفوسنا ".ایھا الرسل القدیسون تشفعوا الى االلھ الرحیم ان ینعم بغفران الزالت 

  قنداق باللحن الثاني :

" ان المسیح الصخرة یمجد بوضوح صخرة االیمان المقدم في انتخاب التالمیذ مع بولس وكل موكب عدد االثني 
  عشر ، الذین اض نقیم الیوم تذكارھم بایمان ، نمجد من قد مجدھم ".

  
  تموز

  تموز 2
  جوفینال بطریرك اورشلیم

  
رقد بدون حركة  458والضجیج ، كان الشیخ الوقور في النھایة یحتضر ، وفي سنة  بعد ثالثین سنة من الضوضاء

على سریر المرض الذي كان قد ادرك انھ سریر الموت ایضا ، وفي االیام االخیرة من حیاتھ ، كانت لھ الفرصة 
تھ المسیحین طوال لمراجعة جھاده ونضالھ كبطریرك على اورشلیم ، كقائد كنسي عمل ما بوسعھ كي یخدم هللا واخو

  فترة القرن الخامس الصاخب .
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میما حم ، والذي كان صدیقا  380بالنسبة للقدیس جوفینال الذي ولد سنة 
لبعض النساك الذائعي الصیت في الكنیسة االولى من امثال افتیمیوس ، 
ثیودوسیوس ، جراسیموس ، وسمعان العامودي ، فان اھم شيء االن الشكر 

ر بھ تجاه هللا القدیر ، كان یشكر هللا على امور كثیرة ، والعرفان الذي یشع
  ولكن فوق كل شيء كان شكره على امر واحد اكثر من سواه .

طوال ثالثة عقود من النضال الدؤوب ، ومنذ ان اصبح جوفینال بطریركا 
، لم یكن الھراطقة قد تمكنوا من تفتیت نقاوة االیمان االرثوضكسي   420سنة 

وا مرارا ، واكثر من مرة اوشكوا ان ینجحوا ، وكم كانت اال انھم حاول
تعالیمھم المزیفة مؤثرة على االیمان االصیل الذي لقنھ الفادي القدوس ! 

وبینما اصر بعض المعلمین المزیفین على مقولة ان المسیح ھو مخلوق فان  
ولیس ھو اكثر من نبي لطیف وحكیم ، اال ان اخرین ناضلوا ونادوا ان 

  ھو هللا ، ولیس مخلوقا فانیا . المخلص

لقد اخفقت الھرطقات في تكریم اھم قسم من الدستور الذي عبر عنھ 
البطریرك جوفینال في حیاتھ ، ومفاده ان یسوع مساو لالب في الجوھر ، وان طبیعتھ ھي انسانیة والھیة في الوقت 

  نفسھ .

، ومنذ ان كان یتذكر ، كان یناضل ضد الھراطقة ، انھ تمدد القدیس جوفینال على سریر الموت ورفع صالة الشكر هلل 
شخصیة شجاعة ، لقد شق طریقھ وسط اثنین من اكثر المجامع المسكونیة اھمیة في تاریخ الكنیسة االولى : المجمع 

 المسكوني الرابع م ، والمجمع 431المسكوني الثالث الذي كان قد انعقد في افسس ( االن جزء من تركیا ) وضلك سنة 
  الذي انعقد في خلقیدونیا تماما بعد مرور عشرین سنة ( وایضا جزء من تركیا ) . 

وفي افسس حیث ترأس القدیس كیرلس االسكندري اعمال المجمع ، ارغم القدیس جوفینال على محاربة الھرطقة 
، وبعد حقبتین من  المجدفة التي صاغھا نسطر الذي كان قد شدد ان یسوع ھو االبن المائت للمغبوطة مریم العذراء

طلب منھ ان یتنصل من العقیدة المضللة التي اطلقھا اسقفان خائنان ھما : افتیخیس  451الزمن ، وفي خلكیدونیا ، سنة 
  وضیوسقوروس ، وكالھما اعلنا صراحة ان المسیح الھي ، اال انھ یفتقر الى طبیعة انسانیة .

اءه حاولوا ان یسودوا ، وكان البطریرك قادرا ان یعود الى موقعھ وفي ھذین االجتماعیین ، فان القدیس جوفینال ورفق
في اورشلیم مع صلوات الشكر ، والكثیر من االنشراح ، اال ان الھراطقة لم ینثنوا عن موقفھم بل تابعوا المؤامرة ضد 

نع یق المعتقد االرثوضكسي ، من جھة ، فالبطریرك اقصي عن المدینة المقدسة بعد ان حاول دیوسقورس ان
  ثیودوسیوس بصحة نظرتھ ، واستجاب ثیودوسیوس ، بأن جعل نفسھ بطریركا على اورشلیم !

وازرتھ لبعض الوقت االمبراطورة افدوكیا ارملة االمبراطور الراحل ثیودوسیوس الصغیر ، وقد حاول ثیودوسیوس 
والشكر هلل ، كانت االمبراطورة لنھایة ان یستأثر بالسدة على االقل لفترة من الزمن تناھز العشرین شھرا ، ولكن في ا

قد مضت كي تقابل الراھب العظیم والناسك الكبیر سمعان العامودي الذي اقنعھا بضرورة اماطة اللثام عن الملف ، 
  وبضرورة استئصال الھرطقة المذكورة من جذورھا .

المزیف ثیودوسیوس وامرت ولما اقتنعت االمبراطورة بكلمات الراھب سمعان ، قامت وانتفضت ضد البطریرك 
باعادة البطریرك جوفینال الى سابق موقعھ في اورشلیم ، وھذا النضال انكشف في عھد ماركیان وبولخاریا في 

  القسطنطینیة ، وعندما انتھى ، نجت الكنیسة المقدسة على نحو عجائبي من مخاطر الفساد العقائدي .
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من الھرطقة ، والقدیس جوفینال الممدد على فراش المرض لیس من خطر ضد كنیسة المسیح على االرض ، اكبر 
سنة في موقعھ كبطریرك على اورشلیم ، ابتسم في الطریق التي اختارھا هللا فبحكمتھ یحفظ العقائد والتعالیم  38بعد 

    قویمة ونقیة .

اورشلیم قد اصبحوا على  ن فيووفي السنتین اللتین حكم فیھما ثیودوسیوس الجاحد في المدینة المقدسة ، كان المؤمن
شيء من الغموض ، وعلى نحو خطیر ، ھذا ھو التھدید الكبیر ضد انجیل ابن هللا ، والذي ینجم عن انبیاء الھرطقات 

  الكاضبة . والشكر لصبر القدیس جوفینال وعزیمتھ وشجاعتھ ، فالتھدید الھرطوقي لم ینجح .

فان فرحة االرثوضكسیة العظیمة ، یمكن ان تسمع في ما قدمھ  وبالنسبة للقدیس الممدد على فراش المرض والموت ،
القدیس كیرلس للمجمع الثالث ، فأشار الى طبیعتي یسوع المسیح االلھیة واالنسانیة في اعالن بارز وصریح : " نحن 

ھ ، على ال نكرز بشخص مؤلھ ، بل نقر ان هللا نفسھ تجسد ، فقد كان بدون ام من جھة ابیھ ، وبدون اب من جھة ام
  االرض ".

ان سیرة البطریرك القدیس جوفینال تسطع كسیرة واحد من اباء الكنیسة الذي لم یكف یوما عن الجھاد لحمایة الحیاة 
  الروحیة في ابرشیتھ ، على ھذا النحو ، فان تاریخ البطریرك یعكس تاریخ كنیستھ المقدسة .

  

  
  تموز 4

  اندراوس مطران كریت ، واضع القانون الكبیر
  

امضى السنوات السبع االولى من حیاتھ في صمت ، منذ والدتھ كان 
صامتا ابكم ، ولم یكن من امل في ان ینطق یوما وانشغل بھ ضووه ، 
فحملوه من طبیب الى اخر ، ولكن عبثا ، وفي النھایة یئسا من شفائھ ، 

  فحاوال ان یقبال اعاقتھ العسیرة الشفاء .

  ، وفي لحظة رھیبة .ولكن بعد ھذا ، حدث امر عجیب 

عندما اقتبل الشاب اندراوس المناولة االلھیة في الكنیسة بدمشق ، 
مسقط رأسھ ، ومكان نشأتھ ، للحال استرد صوتھ بطریقة عجائبیة ، 
فطفق یتكلم وینشد ویضحك كما یفعل أي طفل ، وفیما بعد ، وفي سنة 

ظم یدحض واحدة من اع صار خطیبا مفوھا ، استخدم النطق كي 650
ھرطقات تاریخ الكنیسة ، كذلك فقد اصبح ناظما للترانیم والتسابیح ، وراح ینظم القانون الكبیر احد اكثر المقطوعات 

  ة وقارا في المسیحیة .یالكنس

ھو ابن لوالدین تقیین ھما : جورج وغریغوریا ، من دمشق ، وقد اثبت انھ تلمیذ نجیب حقا ، وفي الرابعة عشرة ابدى 
تقدا ، وانضباطا عظیما ، بعد ضلك قرر ان ینضم الى شركة رھبانیة ، ویبدأ سیرة نسكیة كرسھا للصالة ضكاء حادا م

وانضوى في دیر القدیس سابا  665ومحبة هللا ، من اجل ھذا الھدف ، سافر الى المدینة المقدسة ( اورشلیم ) سنة 
  تذة في االنضباط والتواضع .المتقدس الذي ضاع كمكان لرھبان متعلمین ، واباء بریة كانوا اسا

ومن جدید ، اظھر الشاب قدرات عقلیة وروحیة عظیمة ، حتى ان بطریرك اورشلیم سّر جدا ان یعینھ امین سره 
  الخاص ، وفیما بعد عرف باالورشلیمي نظرا لخدمتھ الكنسیة الطویلة في كنیسة المدینة المقدسة .
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تعالیم الكنیسة ، وعندما ظھرت ھرطقة المشیئة الواحدة ،  امضى القدیس اندراوس عددا من السنین في دراسة
واحدثت ضجة في الكنیسة كلھا ، ابدى االستعداد للعمل على دحر التعالیم الفاسدة ، واصر دعاة ھذه الھرطقة ان الرب 

فھموا جیدا یسوع ھو الھي بالكلیة ، ولیس لھ ایة صفات فانیة ، اال ان القدیس اندراوس وبعض من اخوتھ المؤمنین ، 
  ان المسیح مساو لالب في الجوھر ، وان لھ طبیعتین الھیة وانسانیة ، منفصلتین ومتمیزتین .

وعندما احتدم الجدال ، قرر اباء الكنیسة ان یدعوا الى مجمع عظیم یقرر الجواب الالھوتي الصحیح ، مرة واحدة 
سم المجمع المسكوني السادس ، ولعب دورا عظیما ، وعرف با 680والى االبد ، التأم المجمع في القسطنطینیة سنة 

  في تقریر الوجھة المستقبلیة للكنیسة .

امین سره رئیس الشمامسة المتواضع   -البطریرك  –ولما لم یستطع ھو نفسھ ان یحضر اعمال المجمع ، انتدب 
     براطور قسطنطین الرابعوالكثیر االضطالع اندراوس الدمشقي كي یمثلھ في المجمع ، انعقد المجمع في زمن االم

) ، وتشدد المجمع بفضل الخطیب المفوه ، والمفكر االلمعي الذي كان في یوم من االیام  685 – 668( الملتحي ) ( 
  اصم ابكم .

من البدایة وحتى النھایة وكان اداء اندراوس في المجمع ملھما والھیا ، وعندما كثرت االراء والنزعات الشخصیة ، 
العام ، قام اندراوس ودعا كافة الفرقاء لالجتماع معا لالتفاق ولالنسجام حیث صراع وتنافر ، وفي نھایة  تھدد الوضع

المجمع تمكن الشماس من اورشلیم الذي كان عونا للمجمع ، ان یھزم اتباع المشیئة الواحدة ، وبذلك وطد نفسھ قائدا 
  یسة المقدسة .سیكّونون مستقبل الكن نروحیا بین االباء القدیسین الذی

وبعدئذ ، وبعد ان عاد الى اورشلیم وخدم فیھا ، عاد من جدید قام لیخدم في القسطنطینیة ردحا من الزمن ، وعیّن 
سنة ، فأمضى ایامھ وھو یساعد ابرشیتھ كي تتغلب على عبدة االوثان الذین كان  51اسقفا على كریت ولھ من العمر 

الجزیرة ، اجترح معجزات وشفى مرضى ، والشكر لقدرة الرب االلھ ، لھم سطوة وحضور في قلوب وعقول ابناء 
كانت قیادتھ اداة فعالة في بعض المناسبات لجھة دحر ھجمات البدو العرب الذین كانوا یقتلون المسیحیین في ضلك 

  الزمن ، وفي اماكن عدة من االراضي المقدسة .

وسعھ لمساعدة الكنیسة في الفترات الصاخبة من تاریخ الشرق  ظل المطران اندراوس حتى النھایة وفیا ، وقام بما في
االدنى ، اال ان اعظم مواھبھ كانت الكتابات والترانیم والقوانین التي صاغھا ، واحد اھم اعمالھ ھو القانون الكبیر 

وتكریم لوالدة االلھ الذي ما یزال الى الیوم یقرأ في الخمیس من االسبوع الخامس من الصوم الكبیر ، القانون كلھ وقار 
  البتول وام یسوع .

وبأشكال عدة ، كان موت القدیس اندراوس عجائبیا وغامضا كما كانت المناولة التي بھا بدأ حیاتھ ، غادر القسطنطینیة 
بحرا الى ابرشیتھ كریت ، وھناك اقتبل من هللا رؤیا ، فأطلع صحبھ ان ایامھ باتت معدومة ، ولما رست السفینة على 

قانون  100بحسب مؤرخي الحقبة تاركا وراءه اكثر من  721لیني ، رقد القدیس اندراوس سنة یيء جزیرة میتشواط
  وطروباریة فضال عن خدمة امینة طاھرة هلل القدیر .

تشیر حیاة ھذا االسقف القدیس المفكر الى خدمتھ العظیمة هلل القدیر ، فھو لم یتوان یوما عن حمایة االیمان القویم 
اع عنھ ، ولم یفقد التزامھ بنقل االنجیل عبر ترانیمھ وقوانینھ التي صاغھا ، وألنھ كان وفیا ، فاهلل انشد عبر والدف

  صوتھ الذي كان فیما مضى ابكم .

  طروباریة باللحن الرابع :

ھنة " لقد اظھرتك افعال الحق لرعیتك قانونا لالیمان وصورة للوداعة ومعلما لالمساك ، ایھا االب ورئیس الك
  اندراوس ، لذلك احرزت بالتواضع الرفعة وبالمسكنة الغنى ، فتشفع الى المسیح االلھ ان یخلص نفوسنا ".
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  قنداق باللحن الثاني :

" لقد بوقت عالنیة بالترنیمات االلھیة فظھرت كوكبا للعالم باھر الضیاء ، متأللئا بنور الثالوث یا اندراوس البار ، 
  التزال متشفعا من اجلنا كافة ".لذلك نھتف الیك جمیعنا : 

  
  تموز 12

  القدیسة فیرونیكا التي شفاھا الرب
  

حدث ضلك على مقربة من بحر الجلیل ، في ظھیرة یوم صیفي عندما 
  كان الرب منشغال بشفاء المرضى والكرازة باالنجیل .

قامت امرأة وعزلت نفسھا عن الجمھور الذي كان یتبع الرب ، 
مسیح ، كان اسمھا فیرونیكا ، وكانت تعاني من وتجاسرت ان تتبع ال

مرض مزمن ادى بھا الى نزیف مستمر جعلھا ضعیفة ومریضة 
باستمرار ، ولما ارادت ان ترتاح من اوجاعھا ، رغبت ان تقترب من 

  الرب بھدوء ، وان تلمس ھدب ثوبھ .

وانجیل لوقا یروي القصة بجمال ، وعلى النحو التالي : " وبینما ھو 
كانت ھناك امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة انفقت كل ما  ماض ،

تملكھ على االطباء وما قدر احد ان یشفیھا ، فدنت من خلف یسوع 
ولمست طرف ثوبھ ، فوقف نزف دمھا في الحال ، فقال یسوع من 

ضح ، جاءت ترتجف ، لمسني ؟ فأنكروا كلھم فقال : ألني شعرت بقوة خرجت مني ، فلما رأت المرأة ان امرھا قد انف
وارتمت على قدمیھ واخبرتھ امام الناس كلھم لماضا لمستھ وكیف شفیت للحال ، فقال لھا : " یا ابنتي ایمانك خلصك ، 

  ) . 48 – 43:  8فاضھبي بسالم " ( لوقا 

ھا تعكس الكثیر ولئن كان یعرف القلیل عن ھذه المرأة ، اال ان قصتھا ھذه الھمت الكثیرین من المسیحیین ، وضلك لكون
من االیمان ، لعل فیرونیكا ھي من سكان احدى القرى المجاورة لبحر الجلیل ، كذلك فان ھناك روایات تقرنھا بأمرأة 
حزینة تجفف وجھ یسوع بینما كان یسیر نحو الصلب ، ومن ثم تكتشف ان صورتھ انطبعت على مندیلھا االبیض ، اال 

ویبدو انھا ظھرت في القرن الثالث عشر حیث شاعت بعض الروایات بكثرة عن  ان ھذه الروایة ال ترد في االنجیل ،
  یسوع .

وفي اللحظة التي تتجاسر فیھا فیرونیكا ان تلمس یسوع املة ان تنال الشفاء ، نتعلم كم ھي عظیمة الثقة باهلل الذي یحبنا 
  والذي یرید شفاءنا من ضعفاتنا .
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  تموز 14
  بعین وأونیسمس الذي من مفنیزیاالرسول اكیال الذي من الس

  
ما ان حدق في وجھ الرجل الذي یدعى بولس ، حتى ادرك انھ في حضرة 
انسان عظیم ، یا لھ من كاروز! ویالھا من رسالة تلك التي كان ینقلھا للعالم ! 
واعني بھا رسالة الخالص العظیم من الخطیئة والموت باالیمان بالفادي 

  رة .القدوس یسوع المسیح الناص

حصل اھتداء الرسول اكیال في روما ، اما صیرورتھ تلمیذا للمسیح ، فكانت 
وضلك بعد ان سمع وصف بولس للجلیلي الذي  52في كورنثوس حوالي سنة 

مات على الصلیب بسبب حبھ للناس ، كان اكیال ، وزوجتھ بریسكیال 
قانون مواطنین یھودیین من روما ، وكانا قد قدما الى كورنثوس بعد صدور 

من قبل االمبراطور كلودیوس ، یقضي بطرد الیھود من روما وكل ایطالیا 
بسبب ضلوعھم في فتنة ، وھكذا قدّر لھما ان یلتقیا الرسول بولس وینضما الیھ ویعمال معھ لنقل بشرى الخالص لكل 

  العالم .

سماح من هللا الذي كان یشاء ان یكون وبالنسبة للتقي العظیم اكیال ، لم یكن الطرد من روما حدثا عابرا ، بل كان ب
بولس في بیت اكیال في كورنثوس ، وما ان التقى االثنان وتحدثا ، حتى تحدد مستقبل خادم هللا ھذا ، فقد اصبح من 
السبعین ،المجموعة الضخمة من التالمیذ التي عیّنھا الرسل االثنا عشر بعد نزول الروح القدس في العنصرة ، كي 

  ل الى كل العالم .ینقلوا االنجی

ولقد تعزى اكیال وبریسكیال كثیرا ألن الرسول بولس اقام عندھما في كورنثوس لمدة سنة ونصف ، فصار االثنان 
مبشرین باالیمان الجدید ورافقا الرسول العظیم الى افسس ( جزء من تركیا حالیا ) ، وراحا یتابعان الجھد والعمل 

نحاء الشرق االدنى ، وبالفعل فان بولس یقر بمساعدة اكیال وبریسكیال لھ وضلك القامة كنائس مسیحیة جدیدة في كل ا
  ). 19:  16كو  1عبر تحیة شھیرة یوججھا لھما في رسالتھ االولى الى اھل كورنثوس ، كان قد وضعھا في افسس ( 

ءھما الى االنجیل عن وبین العجائب الكثیرة التي اجترحاھا ( اكیال وبرسكیال ) في افسس ، ال شيء یضاھي اھتدا
طریق انسان مثقف من االسكندریة یدعى ابوللوس كان متعمقا في نبؤات یوحنا المعمدان ، ولم یكن اكیال وال 
بریسكیال قد تعلما شیئا عن تعالیم یسوع المسیح ، في النھایة اصبح ابوللوس مسیحیا ضا ایمان عظیم ومطرانا على 

  من الرسل السبعین . قیصریة فلسطین ، وكان ھو نفسھ واحدا

وبعد اتمام اعمال عظیمة في الیونان حیث ساعدا الرسول بولس في اعمال كثیرة ، وكانا قد علما ان االمبراطور 
، االمر الذي سمح بعودتھما الى روما ، وفي النھایة عیّن اكیال اسقفا یعمد المئات من  54كلودیوس كان قد مات سنة 

اماكن اخرى ، قبل ان یستشھد اكیال على ایدي وثنیین قتلة ابوا ان تدك اصنامھم المسیحیین الجدد في افسس وفي 
  وتغلق معابدھم .

اكیال في االساس ھو من البنطس في اسیا الصغرى ( االن جزء من تركیا ) المنطقة الواقعة على البحر االسود ، ولد 
م یقم القدیس اكیال في االرض المقدسة تحدیدا ، وكبر ومارس صناعة الخیام كمعلمھ العظیم بولس ، ل 20حوالي سنة 

  علما ان تأثیره الروحي ظھر على نحو عظیم من خالل صداقتھ مع القدیس الرسول بولس .

بعد اھتدائھ في روما ، وقراره باالنضمام للعمل مع الرسول بولس لھدایة الوثنیین في الیونان ، رقي اكیال الى الدرجة 
، في اسیا الصغرى . كرز بشجاعة عظیمة في اخائیا وھیراكلیا ، وكان یقیم شیوخا  االسقفیة  ( من قبل بولس )
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بحسب معظم مؤرخي  80ویحطم االصنام ، وساعدتھ القدیسة بریسكال في جھوده الى ان حاز مجد االستشھاد سنة 
  الحقبة الذین یخبروننا ان زوجتھ بریسكیال رقدت الى جانبھ ایضا .

لرسول الذي من السبعین تقدم لنا رؤیا من اجل القوة الضروریة للكرازة بكلمة هللا ، كان اكیال ان حیاة القدیس اكیال ا
وبریسكیال عاقلین مفكرین ، سیما بعد ان اھتدیا الى المسیح في روما ، ولكن عندما سمعا بكرازة الرسول بولس في 

نة برغبة في ھدایة الكثیرین الى انجیل كورنثوس ، سطع ایمانھما الجدید ، واصبحت سیرتھما فاعلة وقویة مقرو
المسیح ، تسلحا بقوة االقناع المستمدة من هللا ، وراحا یبشران بقصة الخالص بالمسیح في كل االزقة والشوارع ، 

  فغیّرا العالم .

  طروباریة باللحن الثالث :

  وسنا "." ایھا الرسول القدیس اكیال تشفع الى االلھ الرحیم ان ینعم بغفران الزالت لنف

  
  تموز 19

  القدیس ثیوذور رئیس اساقفة ادیسا
  

كان تلمیذا رھیبا وفتى حالما بدا عاجزا ان یركز على أي شيء ، وفي صبیحة احدى االیام بینما كان االسقف المحلي 
  یقیم القداس االلھي ، اختبأ الصبي تحت المائدة المقدسة ، وراح یغط في نوم عمیق .

ب م ) بحسب معظم مؤرخي الحقبة ، اال ان حیاتھ تبدّلت  790منة من العمر في ضلك الحین ( كان في السابعة او الثا
  الى االبد بعد حلم رھیب وغامض .

عندما غط الصبي في نوم عمیق تحت المائدة المقدسة ، في ضلك الصباح الطویل ، راح یرى صبیا یسیر باتجاھھ ، لقد 
، وعندما حدّق ثیودور الشاب جیدا ، رأى ان الزائر في الحلم كان تراقص النور وسطع على رأس الضیف الجدید 

  یحمل بیده ھدیة .

كانت الھدیة كنایة عن عسل طازج ... وكانت بین االثنین خلوة بھیة یُقصد منھا تشدید الفتى الذي كان یغط في نوم 
ّسم الصبي بغتة وراح یكلمھ بصوت عمیق تحت المائدة المقدسة ، قبل ثیودور البركة بسرور ، اال انھ فزع عندما تب

  عال .

ولئن كان خروج الكلمات صعبا في البدایة ، اال ان الفتى الحالم كان یفھمھا ، والصبي الذي كان قد احضر العسل ، 
كان یطلب من ثیوضور ان یصبح راھبا ، ولكن لماضا اضھلھ الطلب ؟ لقد انذھل عندما رأى ان الصبي كان یمسك شیئا 

، وما ان اخذ ھذه االداة المقدسة من الصبي المستنیر ، حتى ادرك ، انھا تستخدم لتحدید اساقفة الكنیسة خشبیا بیده 
فاضطرب  ، وراح یھز رأسھ ، لقد اراده ھذا الصبي ان یصبح راھبا ، ولكن ھل قدّر لھ ان یصبح اسقفا المقدسة ، 
  فیما بعد ؟

س ثیودور ، فان تلك اللحظة الملفتة تحت المائدة المقدسة سوف ھب العظیم واالسقف القدیانعم كان ، وبالنسبة للر
  توفر الفصل االول من حیاة نسكیة متشددة ومكرسة بالكلیة لمجد هللا .

( الیوم جزء من تركیا الحدیثة ) كان ثیودور الصبي الذي  یساولد في مدینة من اعمال ما بین النھرین تدعى اود
  یم بعد طول انتظار .ینتظره والداه التقیان سمعان ومر
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ولسنوات عدیدة فان مواطني المدینة القدیمة كانا یتوقان الى ولد ابن ، وكانت المعجزة ، وبعد رؤیة مذھلة فیھا اعلن 
  . 785القدیس بولس انھ سیكون لھما ولد عطیة هللا : ثیودور ، فرح الزوجان بقدوم الصبي سنة 

 بدون انقطاع على ما اعطاھما ، اال انھما كانا مع ضلك یخشیان اداء كان والدا ثیودور یرفعان الشكر والعرفان هلل
الصبي ، الضعیف دراسیا ، وكأغلب االھل ، قام سمعان ومریم بكل ما بوسعھما لمساعدة ابنھما في دروسھ ، وضھل 

ھ ، وكان یبدع االساتذة في الشھور التالیة ، وضلك ألن اداء الصبي راح یتحسن باطراد حتى انھ اصبح االول في صف
  في النحو والصرف ، في الفلسفة والخطابة .

وفي الظاھر فان الحافز عند الشاب تأثر جدا بظھور حامل العسل ، فراح یعلن انھ یرید ان یصبح راھبا قدیسا یعیش 
امن عشر في االرض المقدسة ، ولم یكن االمر نزوة غبیة طائشة ، فعندما رقد والداه بعد شھور ، قام ثیودور ابن الث

وزع كل ما ورثھ عن والدیھ ، على الفقراء  -1ربیعا وخطا خطوتین من شأنھما ان یغیّرا حیاتھ على نحو جذري ، 
وكل ما یحیط بھا حسب  قام بعد ضلك ووجھ نظره شطر اورشلیم راغبا ان یزور االماكن المقدسة -2والمحتاجین ، 

  رغبة قلبھ .

في اماكن بالغة االھمیة كالجلجلة حیث جرى صلب یسوع المسیح ،  وبعد ان امضى ایاما عدة في صالة حارة
والجثمانیة حیث احتمل الرب االما عظیمة في البستان ، استجمع ثیودور قواه وقام بزیارة الى دیر القدیس سابا 

  المتقدس الواقع على مقربة من اورشلیم حیث كان یجاھد عدد من الرھبان المتقدمین روحیا .

دیر القدیس سابا االب القدیس یوحنا ان یسمح لھ بالدخول الى الدیر  ھ الطویلة ، توسل ثیودور الى رئیس واثناء زیارت
ولما كان لھ ما اراد ، راح یبكي من شدة الفرح ، وفي السنوات التالیة ، اصبح شخصیة اسطوریة ، واعتبر نسكھ 

من الخبز والماء ، وینام لساعتین في النھار فقط ، وقد  ال للرھبان الطامحین ، كان یعیش على القلیلاونكرانھ لذاتھ مث
  اثر ان یقضي لیلھ واقفا للصالة بحرارة .

وبعد اثنتي عشرة سنة امضاھا على ھذا المنوال ، صعق لما بلغھ نبأ رقاد المعلم العظیم والمرشد ورئیس الدیر یوحنا 
ن االب یوحنا ، وبعد ھذه العالقة العمیقة مع ھذا وكانت ردة فعلھ طبیعیة ، ألن اعظم صداقة كانت تقوم بینھ وبی

الرجل الذي تعلم منھ الكثیر ، قرر ان یمتحن نفسھ كي یحیا حیاة متشددة وقاسیة جدا كناسك في البریة ، وفي االربع 
  والعشرین سنة التالیة ، راح یطوف براري الیھودیة العظیمة ، الیأكل اال البلح واالعشاب كل یوم .

السنوات ، ما كان ثیودور لیمتلك اال جبة بالیة ، وعندما كان الرھبان یتصلون بھ لالسترشاد كان یھرب ھذه وطوال 
منھم بتواضع مقتنعا ان لیس عنده ما یقولھ لھم ، وفي احدى المناسبات ، وعندما قبل ان یرشد احد الراغبین ان 

لقدیم ، وكان قد قصده لالسترشاد ) ، حزن جدا ، ینخرطوا في الرھبنة ( ابن اختھ المدعو مخائیل من عالم ادیسا ا
  عندما علم بعد حین باستشھاده على یدي ملك وملكة وثنیین .

لقد اھتز جدا بعد موت میخائیل ولم یعد یقبل ایة مسؤولیة روحیة من أي نوع ، لذا فقد ضعر عندما قرر بطریرك 
مرشح االوفر حظا للسدة االسقفیة على ادیسا ، ولئن انطاكیة وبعض اعوانھ وصحبھ ، بعد سنوات ، ان ثیودور ھو ال

كان فّسر المرة تلو االخرى انھ انسان بسیط آثر ان یطوف وحیدا في بریة فلسطین ، اال ان البطریرك اصّر ان 
  ثیودور لیس امامھ أي خیار سوى الطاعة .

ة ، وفي احدى المناسبات وبعد ان وفي السنوات المتبقیة من حیاتھ في الجھاد ، نجا ثیودور من مخاطر روحیة جم
بابل ( الیوم ھي بغداد ) ، شفاه من سرطان ممیت وھداه الى دعي الى فراش الملك الفارسي مؤاوید الذي كان یحكم 

االیمان الحقیقي بیسوع المسیح ، ومع االسف فاالھتداء ھذا انتھى بحزن عمیق ، فبعد ان اعطي الملك اسم یوحنا ، 
  مواطنیھ . قضى شھیدا على ایدي
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ومن جدید ، دفع ثیودور ثمنا باھظا ، ألنھ ترك الحیاة الحلوة في البریة ، وحاول ان یساعد انسانا كي یھتدي على نحو 
یغیر سیرتھ وحیاتھ ، اال ان جھادات ثیودور لم تنتھ بعد ، في ثالث مناسبات ، طالبھ رئیس االساقفة ان یحارب ضد 

نویة ، السیفریانیة ) ، وكل جھاداتھ التي ال تنتھي كللت بالنجاح ، وبعد سنوات ھرطقات خطیرة ( النسطوریة ، الما
من الجھاد المضني ارتاح لیقینھ ان ھذه الھرطقات قد ھزمت وان ایمان الكنیسة سیقى على نقاوتھ في المستقبل ، 

ینة كخادم ال یكل للفادي ، بكاه سكان المد 848سنة في ادیسا في سنة الرب  65وعندما رقد الرجل الجلیل عن عمر 
  یسوع المسیح .

وفي النھایة فان حلم فتوتھ للطفل وللعسل ، ارشده حسنا على الطریق الطویل الى الخالص االبدي ، والیوم ، وبعد 
جل اطاعة مشیئة االب السماوي ، ما یزال القدیس ثیودور مكرما كنموضج امرور اكثر من الف سنة على جھاداتھ من 

  هلل القدیر . ومثال للوفاء

  
  تموز 20

  النبي ایلیاس الغیور : والدتھ ، ككل حیاتھ ، تقترن بالنار
  

عندما ولد النبي ایلیاس في تشبا ، في ارض جلعاد من فلسطین القدیمة  
رأى ابوه سافا رؤیة بینما كان الصبي في مھده ، اطل مالك نوراني 

بالصبي من وراح یطوف حول الطفل وھو یحیك ثیابا من نار احاطت 
  كل جھة .

لما ضھل االب الخائف ، الحظ امرا اكثر غرابة : كان المالك یطعم 
الطفل لھیب نار ! ماضا یمكن لھذه االحداث ان تعني ؟ ولئن كان 

- 900المصعوق سافا لم یكن یعرف ضلك في حینھ ، اال ان ابنھ ایلیا ( 
اریخ العالم ق م ) كان مقدرا لھ ان یكون النبي االكثر ناریة في ت 948

انھ شخصیة كتابیة ( اسمھ یعني : یھوه ھو هللا ) ، كان ایلیا یقارع 
الملوك طوال حیاتھ ، وكان ینذر االمم القویة ان اعظم خطیئة ھي 
االبتعاد عن هللا ، وان قصاص هللا على الذین یعبدون االصنام بدل 

  عبادة االلھ الحقیقي یتضمن ھالك الوثنیین .

ق م ، كان ایلیا نبیا مرھف االحساس ویخاف هللا ، وسرعان ما اظھر غیرة  900حوالي سنة  ولد في سبط ھارون
عظیمة لالقتراب من هللا القدیر ، حتى عندما كان طفال ، كان یطوف البراري وھو یصلي ویتأمل ، واثناء حیاتھ 

تھ الظالمة ایزابیل ، وعندما اقنعت الصاخبة في القرن التاسع قبل المیالد كانت اعظم مواجھاتھ مع الملك اخاب وزوج
الملكة اخاب ان یقیم ھیكال لاللھ السوري بعل ، كانت المعركة مرشحة ألكثر المواجھات بأسا وقسوة في العھد القدیم ، 

  واعني بھا المواجھة الرھیبة بین النبي ایلیا واخاب .

لوثنیة ، كانت من االحداث العجائبیة الخانقة التي اال ان ھذه المعركة الكالسیكیة بین قوى االیمان الحقیقي ، وقوى ا
تمأل حیاة رجل هللا ایلیا ، احیانا یشار الیھ بالتشبیتي ( مسقط رأسھ : تشبا ) ، كان الناري ایلیا في بعض االحیان 

ل من الیھ باجتراحھ العجائب التي تذھل العین ، ومن جدید كان یرھب ك ینیتحدى الواقع االعتیادي ، ویذھل الناظر
  كان حولھ باظھاره قدرة هللا ، وكان یقوم بأعمال یعجز عن فھمھا االنسان .
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وفي احدى المناسبات ، على سبیل المثال ، راح ایلیا النبي یصلي الى الرب ، وبقدرة الرب ، حبس المطر طوال ثالث 
 الواحد الحي ، بازاء قوة سنوات ، وفي مرة اخرى ، وعلى جبل الكرمل ، وفي مواجھة یراد منھا اظھار قدرة هللا

االصنام المزیفة ، كان بمقدور ایلیا ان ینزل نارا من السماء على الذبائح التي كان قد اعدّھا هلل ، وبھذا برھن على 
حقیقة ازلیة الھ اسرائیل ، وفي اعجوبة ما تزال تلھم المسیحیین ، راح یزید الطحین والزیت في مخزن االرملة التي 

وضلك كي یحول دون وقوعھا في الجوع والعوز ، وعندما مات ابنھا ، كان ایلیا حاضرا ، فأعاده  في صرفة صیدا ،
  سنة . 800الى الحیاة بأعجوبة یبدو انھا سبق ان صورت اقامة لعازر من بین االموات على ید ابن هللا بعد 

لى جبل حوریب سوف یخاطب ومن جدید فان ایلیا سوف یجد نفسھ في ظروف رھیبة تستدعي التدخل السماوي ، ع
ث ) یختبيء ایلیاس رافي نسیم علیل ، وعلى مقربة من النھر الھادر ( حو هللا القدیر ، بینما ھو یستمع صوت الرب

من اعدائھ بایعاز من الرب القدیر ، وكانت تطعمھ مجموعة من الغربان ، ومع خلیفتھ الیشع سوف یشق نھر االردن ، 
یة في عربة ناریة تجرھا احصنة من نار ، وبالتوازي مع نبي اخر ھو موسى ، یظھر ایلیا لینتقل الى االخدار السماو

  التجلي على طور ثابور . اثناءالى جانب الرب یسوع المسیح ، ابن هللا ،

، كل  2000وایلیا الذي یلبس ثوبا من فرو الغنم ، ویتمنطق بحزام ، انطبعت صورتھ في وعي العالم الغربي طیلة 
كاھنا وثنیا كانوا مشغولین بعبادة  450ایلیا حصل على نطاق عظیم وضخم ، في قیشوند ، ضبح ایلیاس شيء عن 

  االصنام ، وبقیادة رعایاھم الى الغموض والخطیئة .

یوما ولیلة  40وفي احدى النقاط ، وعندما بلغ حد الموت ، راح مالك من الرب یطعمھ ، فتقوى وسار بقوة تلك االكلة 
  ف للراحة .دون ان یتوق

وبعد ان تنبأ ان الملك الوثني اخاب سیھلك البتعاده عن الھ االسرائیلیین الحقیقي ، یعود ایلیا ویتنبأ من جدید عن المیتة 
ق م عندما نقلتھ عربة  849المروعة التي ستحل بابن اخاب احزیا ، ولعل اعظم انتصاراتھ عند نھایة حیاتھ ، حوالي 

تھ الیشع ، فاندفع الى السماء في ھیئة ناریة ، كان رحیلھ المذھل من ھذه الحیاة في عھد ناریة بینما كان یكلم خلیف
  ) بحسب معظم مؤرخي العھد القدیم . 849 – 873یوشافاط ملك یھوضا ( 

واحدى اعظم النضاالت في حیاة ایلیا الطویلة ، كانت معركتھ العنیفة مع اخاب الملك المقتدر وزوجتھ الظالمة ایزابیل  
وألن ھذین االثنین كانا قد ادخال عبادة الھ البعل الى حیاة االسرائیلیین ، انحدرت البالد الى الفساد والفوضى 
االجتماعیة ، لم یتردد ایلیا ان یصف الكارثة او نتائجھا ایضا ، وبصوت عال صرخ في وجھ الملك والملكة متھما 

  رزحون تحتھ .ایاھما في التسبب بالكابوس الذي كان االسرائیلیون ی

طالب ایلیا اخاب بالتوبة ، ولكن عندما ابى اخاب ان ینصاع ، راح ایلیا ینذره ، ثم انذره باحتباس المطر وبدء 
المجاعة في اوساط االسرائیلیین ، وبالفعل ، فقد حصلت ھذه كلھا ، فاستشاطت الملكة غضبا وامرت جندھا ان یقتلوا 

المجاعة  من جدید ، وارسل ایلیا الى البریة ، وكانت الطیور تطعمھ ، وبعد ان طالتایلیا على الفور ، اال ان هللا تدخل 
والجفاف ثالث سنوات ، نھض ایلیا من جدید بأمر من هللا وعاد الى اخاب كي یقول لھ مرة اخیرة انھ لم یكن یتعبد الھ 

  االسرائیلیین الحقیقي ، بل آللھة مزیفة .

الى جبل الكرمل مع كھنة البعل ، امر بتشیید مذبحین واحد لخدمة الھ االسرائیلیین ،  وبعد ان اقتاد ایلیا الملك وشعبھ
واخر من اجل ضبائح الھ البعل ، وعندما اعدت الذبائح وقربت لحظة الحقیقة ، صمتت الجماھیر ، فقام ایلیا ووقف 

  ، یكون مذبحا لاللھ الحقیقي . امامھم ھیئة رھیبة في ثوب الغنم ، وصرخ عالیا : المذبح الذي علیھ تنزل النار

  وطوال ضلك النھار الطویل حاول الوثنیون ان ینزلوا نارا من الھتھم بعل ، اال ان صلواتھم لم تنفع .

وعندما بدأ الظالم یسدل ستاره على الجبل ، جمع النبي اثني عشر حجرا وراح یشیّد بھا مذبحا ( والحجارة دلیل على 
وضع الذبائح الحیوانیة على النار وامر اعوانھ ان  ،شر ) ، وبعد ان اتم ایلیا تشیید المذبح عدد اسباط اسرائیل االثني ع
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یجعلوا خندقا حول المذبح ، وان یمألؤه ماء ، وفي الوقت عینھ امر ان تغطس الذبائح بالماء المرة تلو االخرى ، وبعد 
  نار .ان تم لھ ما اراد ، رش الماء على ما حول المذبح كي ال تحرقھ ال

وصار ایلیا بكلمات تنم عن سلطان ، وتضرع الى هللا ان یرسل نارا ازلیة تحرق كل الذبائح وضلك كي یتبین للجمیع 
وجوب اختفاء عبادة االوثان في كل مكان یخضع آلخاب ، وان یعود االسرائیلیون الى عبادة االلھ الحقیقي الواحد ، الھ 

  اسرائیل .

لسیناریوھات التي ال تنتسى في العھد القدیم ، كانت عاصفة ناریة ، اتونا مقدسة اشتعلت وما اعقب ھذا كان واحدا من ا
في السماء ونزلت على الجبل كالصاعقة ، كانت الحرارة شدیدة للغایة من جراء ھذا الحریق العجائبي الذي اتى على 

اضرون من النار التي طلبھا ایلیا ، فقاموا المذبح والذبائح والحطب ، البل ان النار اشتعلت في الماء ایضا ، ففزع الح
  وصرخوا بصوت واحد : " في الحقیقة ان الرب ھو االلھ الواحد ولیس بازائھ اخر ".

وكانت النتیجة ال تنتسى وال یمكن صدھا ، اال ان العظیم ایلیا لم ینتھ بعد فقد صلى من اجل عودة االمطار التي كانت 
العارم ، ولمدة ایام غمرت المیاه االراضي مرویة االرض وكان الطوف قد حبست طیلة ثالث سنوات ونصف ، 

  العطشى التي ضربھا الجفاف في كل انحاء فلسطین .

وعندما رأى اخاب ما فعلھ ایلیا ، تاب ، ال بل امر ان یقتل جمیع كھنة البعل على الفور ، فاستعادت االمة عبادة االلھ 
  مازال قلبھا یتبع البعل ، فقامت تسعى لقتل ایلیا .الواحد ، اما ایزابیل فكانت قاسیة ، و

اال ان جمیع مساعیھا باءت بالفشل ، وظل ایلیا حیا ، وظل یتنبأ ، وبعد ان حمل الى السماء على مركبة ناریة ، 
  مایزال الى الیوم یلھم المسیحیین ویعزیھم بالشجاعة والثبات التي اظھرھا طوال حیاتھ هلل القدیر .

لم تنتھ بعد بحسب تقالید الكنیسة المقدسة التي تخبرنا ان النبي سوف یخدم في احد االیام كسابق لمجيء  وھذه الخدمة
یسوع المسیح ، وبحسب التقالید ، فان ایلیا سیبلغ حقیقة ابن االنسان ، ویحض الناس على التوبة ، ویقتل على ید ضد 

  المسیح في فعل خیانة تعلن نھایة العالم .

)  51 -1:  48ملوك ) ( سیراخ ) ( الجامعة  4ملوك ) (  3ا النبي مدونة في عدد من اسفار العھد القدیم ( ان حیاة ایلی
           ) ، وایضا في العھد الجدید الذي یصف ظھور ایلیا في زمن تجلي الرب على طور ثابور  58:  2( مكابیین 

  ) . 30:  9) ( لوقا  4:  9) ( مرقس  3:  17( متى 

رة ایلیا اضھلت العالم في كل مكان ، وحضوره مطبوع بقوة في المسیحیة ، ولد في النار ، وانتقل الى السموات ان سی
  على عربة من نار ، ایلیا سیبقى الى االبد رمز للمحبة وللعالقة االبدیة بین هللا واالنسان .

  من ایلیا نتعلم ان هللا یكرم الذین یطلبونھ ویتبعونھ .

  ن الرابع :طروباریة باللح

" ایھا المالك بالجسم قاعدة االنبیاء وركنھم ، السابق الثاني لحضور المسیح ایلیا المجید الموقر ، لقد ارسلت النعمة 
  من العلى أللیشع لیطرد االسقام ویطھر البرص ، لذلك یفیض االشفیة لمكرمیھ دائما ".

  قنداق باللحن الثاني :

هللا العظیمة ، ایلیا العظیم اسمھ ، یا من بكلمتك اوقفت جریان ماء السحب ، تشفع " ایھا النبي الذي سبق فنظر اعمال 
  من اجلنا الى المحب البشر وحده ".
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  تموز 22
  مریم المجدلیة حاملة الطیب والمعادلة للرسل

  
لم تكن خیوط الفجر قد انبلجت عندما انطلقت وزمیالتھا نحو المغارة 

ظلمة بستان الجثمانیة ، وكانت حیث دفن یسوع ، تحركت بھدوء وسط 
تتوقف بین الحین واالخر لتجفف دموعھا ، كان یسوع الفادي قد شفى 
ھذه المرأة قبل سنوات  عندما اخرج منھا شیاطین ، لقد احبت ابن هللا 

  حبا جما .

م ما یجب علیھا من  االحترام والوقار ، دجاءت مریم الى القبر كي تق
نت المجدلیة من الحجر الضخم الذي كان وترفع الصالة ، ولكن ما ان د

یوسف الرامي ونیقودیموس قد سدّا بھ باب المغارة ، حتى توقفت 
  والتقطت انفاسھا .

لقد ازیل الحجر االبیض الكبیر ، وفوھة المغارة باتت مشّرعة ، وبلمح 
الظلمة حتى كبرت عیناھا ، ایعقل ؟ من  قالبصر راحت تحدق في اعما

را عظیما كھذا عن باب القبر ؟ البارحة عندما بمقدوره ان یزیح حج
دھنت ھي والنسوة االخریات جسد یسوع ولففنھ باالكفان ، اغلق القبر وختم ، اما االن فالمغارة مشرعة ، ھل عندھا 
 القدر المطلوب من الشجاعة لتلج المغارة لترى بأم العین ما حدث فیھا ؟ لقد انطلقت قدماھا تسابقان الریح على الدرب

  الصخري الى حیث كان الرسوالن بطرس ویوحنا یقیمان ، وكانا ما یزاالن نائمین .

لقد استمعا الیھا ، دون ان یفھما شیئا مما كانت تقولھ ، ثم للحال طرحا ثیابھما وراحا یعدوان نحو القبر الذي كان 
  خال القبر وراحا یحدقان في ارجائھ .یوسف قد اعدّه یوم امس ، وضھال ولم یترددا بینما كانا عند فوھة المغارة ، ود

لقد رحل ، المغارة فارغة ، لیس ھناك اال االكفان التي كانت تلف جسد الفادي القدوس ، ثم ھزا رأسیھما عن عدم 
تصدیق ، وجمدا في مكانیھما لبعض الوقت امام فسحة القبر ، بینما راحا یتناقشان بأمر الحدث الغریب بصوت خافت 

  العودة ، اال انھما انسحبا خلسة كي یخبرا التالمیذ االخرین عن ھذه االحداث الدراماتیكیة . جدا ، وترددا في

ومن جدید كانت المجدلیة وحیدة ، انھا من اتباع یسوع المسیح لعدة سنوات خلت ، مریم المجدلیة ھي من سبط اشیر 
سارات ، ھي احدى حامالت الطیب اللواتي ولدت في بلدة مجدلة من اعمال الجلیل الواقعة على مقربة من بحیرة جنی

  كن بقرب الرب عند الصلب ، رافقت المعلم في تنقالتھ في كل انحاء فلسطین .

احبت مریم الرب في حیاتھ ، واالن ھا ھي حزینة علیھ بعد موتھ ، كانت خیوط الفجر تنبلج في الشرق عندما قررت 
حو فوھة المغارة وراحت تجیل بصرھا في ارجاء المكان حیث ان تلقي النظرة االخیرة ، فجففت دموعھا واندفعت ن

 ئةكان الجسد مسجى ، فلمحت للتو نورا ، كال انھما نوران ، فراحت تحدق ، عند قدمي یسوع كان ھناك مالك في ھی
ناصعة البیاض ، اما عند الرأس ، فكان ثمة مالك اخر وقف یحرس المكان ، حدقت مریم بالزائرین السماویین ، 

لحال سمعت صوتا ، ھل كانت تسمعھ بأضنیھا ، ام برأسھا ؟ وھل ثمة فارق بین االثنین ؟ بید ان الصوت كان ناعما ول
  ولطیفا .

  یا امرأة لماضا تبكین ؟

    كانت مریم مصدومة ، فلم تفكر ، بل اجابت بالكلمات عینھا التي نطقت بھا امام بطرس ویوحنا عندما ایقظتھما ،                    
  "لقد اخذوا سیدي ، ولست اعلم این وضعوه ".
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لمحت مریم امرا یلتمع بجوار القبر ، لعل احدا انسّل ؟ اھو البستاني ؟ ومن جدید ، سمعت الصوت عینھ یقول : یا 
  امرأة لما تبكین ؟ من تطلبین ؟

  عتھ وانا اخذه ".البد انھ البستاني ، یا سیدي ، قالت بصوت متحشرج ، " ان كنت اخذتھ فقل لي این وض

وفي تلك اللحظة عرفت الصوت ، انھ صوت الشافي الذي كان قد اعتقھا من سبعة شیاطین ، للحال صرخت قائلة : 
  ربوني ، وسقطت على االرض تستعد كي تقبّل قدمیھ وھي تبكي .

الى ابي ، بل اضھبي الى  ا لم اصعد بعدناال انھ ابتعد عنھا قلیال ، بینما كان یقول لھا بصوت خافت : ال تلمسیني فأ
  اخوتي وقولي لھم : " انا صاعد الى ابي وابیكم والھي والھكم ".

  : لقد رأیت الرب . تاطاعت مریم للحال ، واسرعت الى البیت ، ودخلت وتكلمت الى التالمیذ الفزعین وقال

  ، المسیح قام  من القبر .ما یدعو للذھول ھو ان مریم المجدلیة كانت اول من نقل البشرى السارة الى العالم 

وفي السنوات التي اعقبت ضلك ، وبحسب التقالید الكنسیة ، راحت مریم المجدلیة تطوف العالم كارزة بانجیل المخلص 
) ، وبعد ان اطلعتھ على روایة قیامة الرب  37 – 14وقادتھا اسفارھا الى المثول في حضرة االمبراطور تیبیریا ( 

وقالت لھ : المسیح قام ، وبحسب تقلید  –رمز للقیامة  –وھو مذھول ، بیضة حمراء لماعة یسوع المسیح ، قدمت لھ 
 60الحق ، انھت مریم حیاتھا كرسولة مبشرة في اسیة الصغرى ، وفي افسس تحدیدا ، اخیرا رقدت بالرب سنة 

  طینیة .والصالة الى الرب ال تفارق شفتیھا ، حفظت رفاتھا في افسس ، ومن ثم نقلت الى القسطن

تعلمنا سیرة مریم المجدلیة العظیمة الكثیر عن معنى محبة الرب ، كانت من مجموعة التالمیذ المخلصین للسید عندما 
كان یشفي المرضى ویبشر الذین كانوا یتزاحمون حولھ في كل مكان من فلسطین ، اال انھا ظلت وفیة للرب حتى بعد 

جرى ضربھ بالسیاط ، وبصق علیھ وحمل صلیبھ الى الجلجلة ، ومریم القاء القبض علیھ واضاللھ في اورشلیم حیث 
  مع عدد من النسوة الوفیات للرب بقین بجواره بینما ھرب سائر التالمیذ .

اما من ھي المجدلیة تاریخیا ، فھو اقل اھمیة مما ھي علیھ ، لقد حررھا الرب من سبعة شیاطین ، وھل ھذه القوى 
نین معا ، فھذا یبقى في علم هللا ، نحن نعرف انھا رافقت یسوع في اسفاره وتنقالتھ ، ھي امراض ام خطایا ام االث

وخدمتھ باخالص في كل احتیاجاتھ ، كانت مریم حاضرة عند الصلیب مع مریم والنسوة القدیسات ، بكت مریم على 
  الرب ، وكانت تصر على خدمتھ حتى انھا دھنتھ بالطیب ایضا .

اسي في زمانھا ، فمریم كانت محبة وشجاعة ایضا ، انھا مزیج من مریم ومرثا اختي لعازر ، واضا اخذنا الوضع السی
ھا لشفائھ ایاھا ، اال ان نتكون في البدایة قد رافقت الرب عرفانا م لم تكن رومنسیة متطیرة ، بل وفیة ومحبة ، قد

، والجماھیر الغاضبة ، وضلك عندما تبعت  االمر في النھایة تجاوز العرفان بالجمیل والخوف من الجنود الرومانیین
  الرب حتى القبر بعد الجلجلة .

كانت مریم غامضة وفزعة كسائر الرسل ، اال ان محبتھا كانت اقوى عطیة عظیمة احضرتھا لنا ! لقد كانت اولى 
  المتكلمات مع یسوع بعد قیامتھ ، وقد انتدبھا الرب كي تنقل البشرى السارة الى الرسل االطھار .

  طروباریة باللحن االول :

" لقد تبعت المسیح الذي ولد من البتول من اجلنا ایتھا الشریفة مریم المجدلیة وحفظت حقوقھ ونوامیسھ ، لذلك اض نعید 
  الیوم لتذكارك المقدس ، ننال بصلواتك غفران الخطایا ".
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  قنداق باللحن الرابع :

لعالم اتخذك یا مریم تلمیذة لھ حقیقیة ، موجھة كل شوقك الیھ ، واض " ان االلھ الفائق الجوھر ، لما حل بالجسد في ا
  انتقلت الى السماوات ، فانت تتشفعین من اجل العالم على الدوام ".

  
  تموز 23

  النبي حزقیال
  

كان حزقیال قبل كل شيء نبي الرجاء ، وكان صوتا عزى الشعب المتألم عندما راح یذكره ان هللا القدیر لن یتخلى 
  ھم ، وانھم سوف یعودون الى بیوتھم في یھوضا المملكة الجنوبیة من اسرائیل القدیم .عن

ق م بحسب معظم الدارسین ، اسمھ یعني : هللا یشدد ، ھو ابن بوزي ، وقد قدّر لھ ان یصبح  585ولد في یھوضا سنة 
  كاھنا قدیسا هلل ، واحد اعظم انبیاء العھد القدیم .

سھم ، ففي ھذه الحقبة الصاخبة ، قدّر لحزقیال ایضا ان یتألم كثیرا بعد ان دمر سید بابل نبوخذ واسوة باالسرائیلیین انف
ق م بحسب مؤرخي الحقبة ،  597نصر مملكة الجنوب ، وسبى االفا من الیھود ، انتقل حزقیال الى بابل طفال سنة 

  الذي یحمل اسمھ . وھناك راح یطلق نبؤاتھ الناریة التي دّونت في العھد القدیم في السفر

 وعندما مرت سنوات السبي البابلي ، ظل حزقیال یذّكر اخوتھ الیھود ان هللا لن ینساھم ، وانھ في یوم من االیام سوف
یسترد العالم الضائع الذي كان حزنھم علیھ ، وقد نفذ صوت حزقیال الى قلوب الیھود والمسیحیین على السواء طوال 

، وھذا كان لسبب وجیھ : تنبؤاتھ الخارقة على امانة الرب ھي من اعظم االوصاف قرابة قرنین ونصف من الزمن 
            على سبیل المثال ، هللا یعد بأن یعید الحیاة بنسمة منھ الى العظام الجافة  37التي قیلت في هللا ، في االصحاح 

  ) . 7 – 1:  37( حزقیال 

لفور ، ورأى بثقة ان ھذه الوعود ال تتغیر وال تتبدل ، فالعظام تكتسي ارتعش حزقیال امام وعود هللا ، واطاعھ على ا
  ) . 14 – 7:  37لحما ، ونسمة وروحا ، وھذه كلھا عطایا من هللا المحب ( حز 

            وبعد ان اطلق حزقیال نبؤاتھ العظیمة ، قطع هللا معھ عھدا ھو ان الرباط بین هللا واالنسانیة سیظل الى االبد 
  ) . 23 – 21:  37ز ( ح

اصحاحا كلھا وضعت بلغة قشیبة واسلوب جمیل ، وقد اسھمت جمیعھا في تعزیة االنسانیة  48یتألف سفر حزقیال من 
سنة ، وضلك ألنھا تجسد وعود هللا لالنسان ، وعلى النحو ضاتھ فان حیاة حزقیال ككاھن شجاع ، ونبي  2500طوال 

  مقدسة ، یمكنھا ان تساعد كال منا كي یجد القوة امام تحدیات الحیاة .مدّو تجاسر ان ینطق بھذه الكلمات ال

  حقا ان جوھر الوعد االلھي موجود في اسم ھذا النبي : هللا یشدد .

  طروباریة باللحن الثاني :

  " اننا معیدون لتذكار نبیك حزقیال ، وبھ نتوسل الیك یا رب ، فخلص نفوسنا ".
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  تموز 28
والشمامسة بروخوروس ، نیكانور ، تیمون ،  70من ال الرسل االطھار الذین 

  وبرمیناس
  

 الشماس بروخوروس : -1
 

كان شماس المدینة المقدسة ، وأحد الشمامسة السبعة المختارین ، وكان دائم 
الشوق لخدمة هللا القدیر ، عندما بدأ القدیس یوحنا الالھوتي رؤاه في جزیرة 

  جیال .باطموس ، تطوع بروخوروس كي یدّونھا لال

وما اعقب ضلك كان حدثا عظیم االھمیة للمسیحیین في كل مكان ، لقد اصغى 
بروخوروس جیدا وراح یدّون كل ما كان یسمعھ بدقة وامانة ، وكیف عرف 
ان سفر الرؤیا سوف یقدر لھ ان یكون من اعظم كنوز النبؤات الروحیة التي 

  عرفھا العالم ؟

رسول الناریة على ورق ، انذھل من ویوما بعد یوم ، عندما سطر كلمات ال
قوة وسلطان ھذه الكلمات ، وبذل الجھد االقصى كي ینقل الصور النبویة كما 
تناھت الیھ ، وكان یوحنا وبروخوروس قد نفیا معا الى جزیرة باطموس ، لقد 
صعق بروخوروس بالنبرة النبویة التي سادت روایة یوحنا الالھوتي من 

كما الحظ كثیرون من المراقبین على مر االجیال ، بدایتھا وحتى نھایتھا ، 
یحوي سفر الرؤیا في طیاتھ بعض اعمق المالحظات الروحیة والنبؤات في كل تاریخ المسیحیة ، وكلھا تقدم في 

  ) . 18 – 9:  1اسلوب شعري شدید اللھجة ( رؤیا 

، كان  50ا ) وكان ضلك حوالي سنة بروخوروس ھو مسیحي غیور عیّن اسقفا على نیقومیدیا ( الیوم جزء من تركی
بروخوروس مبشرا شجاعا ، وقبل ان ینضم الى القدیس یوحنا الالھوتي في المنفى ، جرى اختیاره لیكون واحدا من 

  السبعین المجموعة الكبیرة من التالمیذ الذین حددھم الرسل االثنا عشر كي یعمدوا في كل العالم .

عوب الشرق االوسط اوصل الشماس بروخوروس في رحالت الى اسیا ان تحدي نقل االنجیل الشریف الى ش
بطرس ، وقد تعرض لالستشھاد في عدد من المناسبات وضلك عندما  الصغرى وروما حیث كان یخدم مع القدیس

تحدى عبدة االوثان ، وبالفعل فان بطرس نفسھ ضھل من قوة محبة بروخوروس ، فاختاره ان یكون اسقفا على 
  نیقومیدیا .

انھ متكلم لطیف ومتواضع وخادم لیسوع المسیح ، توجھ بروخوروس الى حیث طلب منھ ، وعمل بكل ما طلب منھ ، 
لم یتردد ان یجازف بكل شيء من اجل االنجیل الشریف ، حتى في كل المواقع الخطرة ، بین الوثنیین الذین استشاطوا 

  غضبا لدى سماعھم اسم یسوع المسیح .

رشلیم ، وكان احد الشمامسة السبعة الذین اختارھم االثنا عشر بعد ان نالوا الروح القدس في ھو من سكان مدینة او
العنصرة ، اما الشمامسة الستة االخرون فكانوا : استفانوس ، فیلیبس ، نیكانور ، تیمون ، برمیناس ، ونیقوالوس ، 

  وجمیع ھؤالء تعید لھم الكنیسة في ھذا الیوم .

في خدمة هللا القدیر ، اوصل بروخوروس رسالة الشفاء التي من یسوع المسیح الى االف  وفي حیاة مدیدة قضاھا
  البشر في عدد من بلدان الشرق االوسط ، وتمیز في الوقت عینھ كأسقف على نیقومیدیا .
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 وبعد سنوات قضاھا وھو یساعد معلمھ وصدیقھ القدیس یوحنا الالھوتي في وضع سفر الرؤیا ، كان علیھ ان یدفع
اعظم ثمن مقابل نقل البشارة ، فقد واجھ وثنیین غاضبین في انطاكیة ( جزء من تركیا الحدیثة ) ، فقاموا برجمھ 

  بالحجارة حتى الموت بینما كان ھو یرفع الصلوات شكرا وعرفانا هلل القدیر .

ھ من اجل خدمة االخرین تعلمنا سیرة بروخوروس الكثیر عن اللحظات العصیبة من الخدمة في حیاتنا ، وباھالكھ نفس
  ومن اجل الرب ایضا ، فان ھذا الشجاع وجد ضاتھ ، ولم یكن یطالب احدا بمساعدة ، بل كان دائما یبادر الى تقدیمھا .

لم تسطع خدمتھ في أي مكان ، كما كان سطوعھا في جزیرة باطموس مع الرسول القدیس یوحنا الالھوتي ، فقد سلم 
ھمة تدوین افكار القدیس یوحنا ، فساعد بذلك على ایجاد ھذه الوثیقة الثمینة التي بھا ارادتھ واخضع ضاتھ من اجل م

  یسبح هللا القدیر على مر االیام والعصور .

  
 القدیس تیمون الذي من الرسل السبعین : -2

بصرى ( جزء من سوریا الحدیثة ) وكان واحدا اسقفا تقیا خدم مدینة الكان 
ختارھم الرسل في اورشلیم كي یقدموا العون من الشمامسة السبعة الذین ا

  للفقراء في السنوات االولى التي اعقبت صعود الرب الى السماء .

وكمدافع شجاع عن االنجیل ، كان القدیس تیمون مكرما بین المسیحیین 
االوائل ، اال ان سمعتھ الواسعة االنتشار كخادم متواضع للكنیسة ، لم یكن من 

لنھایة المشؤومة ، اتھمھ الیھود بالتجدیف ، وحكم علیھ الممكن ان تعفیھ من ا
  بالموت في اتون متقد .

وصدر الحكم باالعدام من قبل حاكم البصرى ، وضلك بعد محاكمة صوریة سریعة ، وتحدد تنفیذه في صبیحة یوم من 
م البتة ، ادنوه من م بحسب مؤرخي الحقبة ، انذھل الجالدون جدا ، فلم تظھر عالمات الخوف على المحكو 85سنة 

  فوھة االتون ، فابتسم وراح یصلي بھدوء .

فتحت بوابة االتون ، وسمعت اصوات السنة اللھب ، اما الضحیة فلم یبد ایة خشیة او خوف ، وبعد ان رسم عالمة 
 الصلیب راح یصلي بصوت عال فذھل الجند الذین كانوا یحرسونھ سیما عندما سمعوه یصلي من اجلھم ، ولكن ثمة
مھمة علیھم القیام بھا ، فلم یترددوا في تنفیذھا ، وبعد ان تضرع الى هللا كي یرحم جالدیھ على ظلمھم تقدم الى االمام 

  وسار وسط االتون ، وبعد لحظات من دخولھ اغلق الباب وظل القدیس تیمون داخال .

ى االنتظار ، فھز الضابط رأسھ ، مرت عشر دقائق ، واعقبتھا عشر دقائق اخرى ، البل مر اكثر من نصف ساعة عل
تقدم الجند الى االمام وفتحوا الباب لینظروا رماد القدیس ، اال انھم ابكموا عندما شاھدوه یثب الى الخارج سالما معافى 

  وكان یبتسم وھو یصلي دون ان تؤثر النار حتى على شعر رأسھ .

ین منھ المعلومات والتوجیھات ، فنظر الیھم وھو لم یصدق الجند ما رأوه ، بل راحوا ینظرون الى الضابط طالب
یتساءل : ایعقل ان یحصل ھذا ، وفي غضبة ارتسمت على وجھھ ، امر الضابط ان یرمى تیمون في االتون من جدید  

الحاضرین وھو  ففعلوا ، وبعد ساعة ، وعندما فتح الباب الحدیدي ، كانت النتیجة كسابقتھا ، فألقى تیمون التحیة على
  سم ، لم یتأض البتة وبدا معافى بالكلیة وكأنھ لم یدخل النار ، وماضا بعد ؟یبت

تحرك الضابط على عجل وارسل رسالة الى حاكم بصرى یطلب فیھا التوجیھات ، وقد انشرحت سرائره عندما جاء 
ت ، اغمض تیمون الجواب بعد حین : اصلبوا تیمون على الفور ، وبدأ االعدام على الفور ، وبعد ساعات من العذابا
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عینیھ واسلم الروح بین یدي ابن هللا المحب ، كانت میتة ظالمة اال انھا انتھت باھتداء عدد من جالدیھ الذین بعد ان 
  شھدوا قوة االنجیل المقدس بأم العین ، صاروا مسیحیین ، اال ان بعضھم قضى شھیدا بسبب االیمان الجدید .

نشأ في اورشلیم كیھودي من اصل یوناني ، فان االستشھاد المجید لم یكن متوقعا  بالنسبة لتیمون المحبوب الذي كان قد
ب م واھتدى الى المسیحیة شابا ، امضى حیاتھ مدافعا عن الكنیسة االولى مبشرا باالنجیل المقدس  30ولد تیمون سنة 

  في فلسطین وما حولھا .

ل ھدایة عبدة االوثان الى البشرى السارة ، كان محبوبا وكواحد من الشمامسة السبعة ، فقد عمل جاھدا لسنوات من اج
جدا ، وقد حظي باالعجاب والتقدیر من المسیحیین في اورشلیم وما حولھا بعد سنوات عدیدة امضاھا شماسا یخدم 
 المدینة المقدسة ، وسفر اعمال الرسل ، وفي االصحاح السادس منھ تحدیدا یقدم مقطعا شھیرا یتناول خدمتھ الكنیسة

  ). 7 – 1:  6االولى ( اعمال 

لما كان یتوجب على الشمامسة بخدمة الكنیسة االولى ، فان كثیرین منھم ، بمن فیھم القدیس تیمون الشھید ، تم 
اختیارھم كي یكونوا اساقفة في مدن فلسطین ، والبلدان المجاورة ، وبعضھم قضوا شھداء بمن فیھم الشماس العظیم 

  الذي رجم حتى الموت في ضواحي اورشلیم نتیجة لخیانة الكھنة الیھود .استفانوس  اول الشھداء 

واسوة بالشماس استفانوس ، فان تیمون الشجاع قضى حبا باالنجیل الشریف ، واسوة بمخلصھ ، فان االسقف الوفي 
ھایة ، فقد تیمون قضى على صلیب خشبي وھو یصلي طالبا من الرب ان یغفر لقاتلیھ ، وألنھ ظل وفیا لربھ حتى الن

  حظي بالوعد الخالصي الذي اعلنھ یسوع لكل من یتبعھ : " من یصبر الى المنتھى ، فھذا یخلص ".

  

  تموز 30
الرسل القدیسون من السبعین : سیال ، سلوانوس ، كریسكین ، ابینیتوس ، 

  واندرونیكوس
  

 الرسول سلوانوس : -1
 

حیي كان واحدا من السبعین ، وكان موقرا جدا في اوساط مسی
القرن االول للمیالد لخدمتھ المتواضعة في العالم الیوناني القدیم 
، في سالونیك ، وكأسقف مبشر وشجاع في تلك المدینة 
المكدونیة الصاخبة ، وكان القدیسان العظیمان بطرس وبولس 

  یخصانھ بالتكریم الكبیر .

انھ مبشر مثقف وحاد الذكاء كان یتواصل مع االساطیر الیونانیة 
دیمة والمدارس الفلسفیة في اثینا ، وقد اختیر واحدا من الق

السبعین في اورشلیم بعد افتقاد الروح القدس للرسل في 
  العنصرة .

واسوة بالرسل االثني عشر ، فان سلوانوس واخرین من 
السبعین جرى اختیارھم من رسل الرب االثني عشر في 

ي ان یقوم فلسطین ، اما مھمتھ وبتعبیر ضلك الزمان فكانت تقض
باالنجیل لالمم ، وفي السنوات التي اعقبت صلب  بالكرازة
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وموت وقیامة الرب یسوع المسیح  نال كثیرون منھم االستشھاد على ایدي الوثنیین الغاضبین ، حبا باالنجیل ، 
اجل نقل  وكثیرون اخرون ، بمن فیھم القدیس سلوانوس ، اصبحوا في النھایة اساقفة ، وامضوا حیاتھم مناضلین من

  االنجیل الشریف الى كل مكان من العالم المعروف .

ولیس مؤكدا اضا كان سلوانوس قد قضى شھیدا ، فالوثائق الكنسیة المتعلقة بذلك الزمان ، التوافق على السؤال ، وكل 
لونیك ما نعرفھ انھ جازف بحیاتھ في رحالت تبشیریة عدة بصحبة الرسولین بطرس وبولس ، ومن ثم كأسقف على سا

  حیث ان مجموعة من الوثنیین قررت ان تقاوم االیمان المسیحي حتى الرمق االخیر .

  ) . 12:  5بطرس  1والرسول بطرس نفسھ اقر بایمان سلوانوس وشجاعتھ في العھد الجدید ( 

سفي الالھوتي وكما اشار كثیرون من الدارسین الحقا ، فان التحدي الذي واجھھ سلوانوس في عالم الیونان القدیم الفل
المعقد ، لم یكن سھال ، الكلمة كانت لمعاییر افالطون وارسطو ، یضاف الیھا ما اسھم بھ الفن في القرون التي سبقت 
في المسرح ، الرقص ، النحت و .... فضال عن المناخ الثقافي العام في مكدونیا الدنیوي ، ومثل ھؤالء الناس ال یمكن 

  تنادي بألوھة نجار وضیع من ناصرة فلسطین .بسھولة الفوز بھم بفعل دیانة 

ومع ضلك فان المثقف سلوانوس والشجاع ، سرعان ما بیّن انھ على مستوى المھمة المسندة الیھ ، واثناء جھاداتھ 
 االولى للفوز بالمھتدین الى انجیل یسوع المسیح بینما ھو یرافق الرسول بولس في رحالتھ التبشیریة خارج سالونیك 

  ) ، وجد ان االمر یستدعي التحدي امام مثل ھؤالء الناس المتعلقین بالھتھم الكالسیكیة القدیمة . 50 – 49( 

كیف یمكن للتقوى المسیحیة القائمة على محبة هللا والقریب ان تنافس مواھب االلھ زفس ، او بعض شخصیات 
  ت كل یوم ؟واماالساطیر من امثال ابوللو الذي یحلق بمركبتھ العظیمة في اعالي الس

وبحسب مؤرخي الحقبة ، فان خلفیتھ الكالسیكیة سمحت لھ ان یخاطب الیونانیین كند لھم وبعد  ،قبل سلوانوس التحدي 
ضلك فاالنجیل نفسھ خاطبھم بصوتھ ، بصوت ضي سلطان ، وسرعان ما راح یفوز بالمھتدین الى المسیح في كل انحاء 

  عالم مكدونیا القدیم .

من الدارسین على مر العصور فان الوفاء واالخالص اللذین قرنھما القدیس سلوانوس بكرازتھ في وكما اشار كثیرون 
الیونان ، یمكن ان تالحظ بسھولة في ما اورده الرسول بولس في رسالتھ الثانیة الى اھل سالونیك والتي وضعت في 

  النجیل وھدایة الوثنیین . اواسط القرن االول للمیالد عندما كان سلوانوس قد انطلق توا للكرازة با

واقترن اسم سلوانوس باسم اخر ھو تیموثاوس ( واحد من السبعین ایضا ) ، وما اورده الرسول بولس یشیر الى 
  ) . 5 – 1:  3سا  2االھمیة القصوى التي یولیھا الرسول لالمانة والوفاء في اتمام المھمة في عالم مكدونیا العدواني ( 

ة قضاھا في براري مكدونیا وجبالھا ، كان سلوانوس یبیّن ان الخالص االبدي باالیمان بیسوع وفي حیاة طویلة ومدید
وطمأنینتھ وامانھ ، وكواحد من السبعین الخالدین مایزال ھذا القدیس یلھم المسیح ھو اھم بكثیر من راحتھ الشخصیة 

  المسیح وبانجیلھ . المسیحیین بسبب حزمھ وارادتھ في ان یبذل حیاتھ من اجل االیمان بیسوع

  طروباریة باللحن الثالث :

  " ایھا الرسل القدیسون ، تشفعوا الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  

  



294 
 

  

  تموز 31
  البار یوسف الرامي

  
وفي النھایة عندما لم یعد جسد یسوع یتحرك على الصلیب تقدم الجنود 

  المسامیر واعدوا الجثمان للدفن . الرومانیون النجاز المھمة ، فازالوا

اما النسوة الحزینات اللواتي كن یرقبن موت الرب ، فقد الزمن الصمت ، 
انھكھن النوح والبكاء ، فغادرن الجلجلة ورحن یعزین بعضھن قدر المستطاع  

  وفیما بعد اجتمعن عند القبر كي یطیبن جسد یسوع .

یتكلم عنھ ؟ لبعض الوقت بدا  ولكن من یتكلم عن ھذا الجسد ؟ من یتجاسر ان
ان كل من یبدي الرغبة بالكالم عنھ سیكون ھدفا لرئیس الكھنة قیافا واعوانھ ، 
الى ان تقدم انسان في مقتبل العمر غني ، یدعى یوسف الرامي ، وكان قد 

  استأضن بیالطس البنطي كي ینزل یسوع عن الصلیب ویدفنھ .

ومع ضلك فقد انطلق الى بیالطس انھ یجازف بحیاتھ ، وبمھنتھ وسمعتھ ، 
  وطلب جسد یسوع الذي كان قد صلب بعض الظھر في الجلجلة .

ومن سوف یشك بیوسف الرامي ( مدینة في یھوضا لیست بعیدة عن اورشلیم ) 
انھ یرید ان یساعد یسوع وصحبھ المحتقرین ؟ وكعضو في السنھدریم فإن 

اعلنت الشرعیة المسیحیة  یوسف ھو عضو في الھیئة التشریعیة التي كانت قد
في عالم اورشلیم الیھودي علما انھ لم یكن قد اسھم او شارك في التخطیط 

  لموت او للحكم على یسوع بالصلب والموت في الجلجلة .

وما لم یعرفھ اعضاء السنھدریم االخرون ھو ان قلب یوسف قد اخترقھ 
جلیل ، كما ان اعمالھ الكرازة وصنع العجائب الباھرة التي كان قد عاینھا في ال

  اخذتھ من اورشلیم الى بیت لحم ، الى اریحا ، والعودة منھا ایضا .

ورافق یوسف صدیق یدعى نیقودیموس ، وھو عضو ناجح في الطبقة الحاكمة الیھودیة ، ومن بین االعضاء غیر 
البل ان نیقودیموس كان یحیا  المحبین للمسیحیین في السنھدریم یمكنھ ان یفكر في ان یكون من اتباع المسیح سرا ،

بحسب االنجیل المقدس طیلة سنوات ، وكان صحیحا كما اورد یوحنا الحقا في تعبیر بلیغ ، في االنجیل الرابع من 
العھد الجدید ، فقال : " وبعد ھذا جاء یوسف الرامي وكان تلمیذا لیسوع في السر خوفا من الیھود وطلب من بیالطس 

  ) . 39:  19مح لھ فجاء واخذ جسد یسوع " ( یوحنا ان یأخذ جسد یسوع ، فس

یوسف ونیقودیموس كانا یجازفان ، اال ان الجند الذین كانوا یحرسون موقع الصلیب كانوا ینظرون على نحو مختلف 
بینما كان جسد الرب ینزل على الصلیب كي یوضع في القبر ، في ضلك الیوم التاریخي فإن یوسف التقي والمتواضع 

ل فقط جسد الرب الى القبر ، بل سوف یضعھ داخل القبر الذي كان قد اشتراه لنفسھ عندما تأتي ساعتھ ، ھل من لن ینق
  محبة اعظم من ھذه ان یقدم انسان قبره الشخصي الى انسان اخر ؟

من النسوة  واالحداث التي اعقبت ھذا من شأنھا ان تشكل روایات اكثر تأثیرا في العھد الجدید ، فمریم ومرثا واخریات
  حامالت الطیب ، دھن جسد الرب ، ولففنھ باالكفان ، فقط لیكتشفن الحقا ان القبر كان فارغا وان الرب قد قام بمجد .
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یسوع ، وبعد ضلك  قبض علیھ لمساھمتھ في دفن المفتنونعرف القلیل عن یوسف الرامي الذي سرعان ما القي ال
جن زمانا طویال ، وتقول روایات عدة ان هللا االنسان یسوع المسیح طرحتھ السلطات في السجن ، وقد ظل طریح الس

عمل على دفنھ ، افتقد یوسف في سجنھ ، لم یكن یوسف في البدایة لیصدق ما كان یرى ، اال انھ  الذي كان یوسف قد
االموات ، لقد  سرعان ما ادرك ان الھیئة النورانیة التي كانت تقف امامھ لیست ھي اال یسوع المسیح الناھض من بین

  غلب یسوع الموت وقام من بین االموات .

كان یوسف في الثالثین من عمره عند صلب الرب ، وقد ظل طریح السجن شھورا عدة الى ان قرر السنھدریم الذي 
كان ینتمي الیھ ، وبداعي االشمئزاز ، ان ینفیھ خارج اورشلیم ، والى االبد ، فأخلي سبیلھ ، وطرد خارج المدینة 

  لمقدسة ، فراح یقضي بقیة ایامھ متنقال من بلد الى اخر یكرز بانجیل یسوع المسیح .ا

وبعد سنوات من الكرازة في بریطانیا ، رقد ، فنقل لیدفن في الرملة ، فلسطین . ان سیرة ھذا النبیل ، یوسف الرامي ، 
بالعین ، ان من یقدم قبره النسان اخر ،  توضح لنا القوة الشافیة التي تأتي من الرحمة ، في عالم یحكمھ مبدأ العین

بداعي المحبة ، انما یبرھن ان الرحمة ممكنة للجمیع رغم الظلمة التي تبدو مھیمنة على االحداث ، فكم ھي اعظم 
  الرحمة التي اظھرھا یسوع المسیح للعالم المتألم الذي احبھ كل ھذا الحب .

  
  آب 1

، غوریاس ، العازر ، افسابونوس ،  الشھداء المكابیون : ابیموس ، انطونیوس
  الیموس ، مرسیلوس ، وامھم صولومي ومعلمھم لعازر

  
عندما قیل لصولومي ان ابناءھا السبعة سوف ینكل بھم حتى الموت ، وامام 

  عینیھا ، اال اضا تنّكرت لالیمان باهلل القدیر لم تھتز .

لرابع ابیفانیس وبصوت واضح وقوي ، قالت للحاكم السوري الملك انطیوخوس ا
  ان ایمانھا ھو اھم شيء في حیاتھا ، وانھا ال تستطیع ان تخون هللا الحقیقي الواحد 

فاستشاط غضبا عندما رأى تمردھا علیھ ، وقام واصدر حكما یقضي بموت 
  صولومي وابنائھا السبعة المعروفین في التاریخ الیھودي ب " الفتیة المكابیین ".

واحد من اشنع الجرائم المرتكبة ضد مواطنین عزل في وقتل ھؤالء االبریاء ھو 
بلد محتل ، من شأنھ حقا ان یلطخ كرامة الحاكم السوري المحتل طیلة اثنین 
  وعشرین قرنا ، فالعالم عرف المزید عما جرى في انطاكیة القدیمة في ضلك الیوم 

حقبة وضلك بعد ان نقل الفتیة ق م بحسب معظم مؤرخي ال 166جرت ھذه الجرائم ضد صولومي وابنائھا سنة 
المكابیون وامھم من اورشلیم الى سوریا للمحاكمة ، اال ان موتھم لم یكن االول في ھذه المجزرة في عھد الملك 

ق م ) ، بالفعل فانھ قبل ایام من محاكمة الفتیة المكابیین والتنكیل بھم مع معلمھم الخلوق  164 – 175انطیوخوس ( 
س یتعبد اللھ اسرائیل الحي الحقیقي ، حكم عیھ وھو في التسعین من عمره وضلك ألنھ رفض ان لعازر انسان تقي قدی

یتنكر الیمانھ باهلل القدیر ، وكان مقتلھ جزءا من حملة عامة لسحق الیھود في اورشلیم ... والذي خاللھ دمر الغزاة 
  دوا ھذا الصنم العدیم الشفقة .الھیكل المقدس واقاموا صورة لزفس مكانھ ، الویل للذین رفضوا ان یعب
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وبالنسبة للمعلم الشیخ الحكیم ، كاھن وقور وأحد مترجمي العھد القدیم الى الیونانیة المعروفة ب " السبعینیة " فقد قرر 
ارشلیم ، والطاغیة كان قد طلب منھم ان ینتھكوا ویتنكروا ألقدس نوامیسھم التي من ان یتمرد على مشیئة الیھود في 

  ان یأكلوا لحم الخنزیر ، قال ھذا الطاغیة : تناولوا قسما من لحم الخنزیر او انكم تذوقون سیفي ". موسى أي

وعندما تابع المتواضع لعازر التمرد على وصیة الطاغیة العدیم القلب ، ضرب بدون ھوادة ، وجرى تعریض بعض 
وقد مشتعل فقضى اختناقا ، وبعد مقتل الكاھن اطرافھ للنار ، ثم قیدت یداه ، وارغم على استنشاق دخان كبریتي من م

الشیخ في اورشلیم ، امر الظالم الحاكم السوري ان تجري محاكمة الفتیة المكابیین وامھم الذي قاوموا احكامھ ومشیئتھ 
  في انطاكیة ، وان ینالوا ما یستحقونھ من العذابات .

ینوس ، لعازر ، غوریاس ، افسابونوس ، الیموس ، اما اسماء ھؤالء الفتیة فھي : ابیموس ، ومارسیلوس ، انطون
ومارسیلوس ، وقبل ان انتھى الحاكم منھم انزل بھم اشد العذابات المعروفة في العالم القدیم ، وبینما كانت امھم الثكلى 

ا في تنظر الیھم راح الجند ینزعون جلد وجوھھم ، وقد قاموا بتقطیع السنة البعض االخر منھم ، وفي النھایة طرحو
  اتون مضطرم الواحد تلو االخر .

ولكن كیف ألم ان تحتمل كل ھذا ؟ وقبل ان طرح اخر االخوة ، وھو طفل في الثالثة ، في االتون المضطرم ، راح 
الملك یحض االم المتألمة على انقاض طفلھا من ھذا المصیر ، وضلك بتحریضھ على التنكر هلل ، اما ھي ، وبدل ان تذعن 

تھ ان یقتدي بشجاعة اخوتھ ، ففعل ، ورغم عذاباتھ ، واجھ الحاكم الظالم ، ووبخھ امام كل اعضاء لطلبھ ، طالب
  المحفل .

وعندما زج الجمیع في اتون النار ، وقفت صولومي وتلت صالة صغیرة رفعتھا الى هللا القدیر ، ثم قفزت الى النار ، 
اعني بھا استشھاد الفتیة المكابیین وامھم الخائفي هللا ، واعني بھا انھا واحدة من اكثر الروایات ھوال في العھد القدیم ، 

  سفر المكابیین الثاني .

ان موت ھؤالء حبا باهلل كان نصرا مظفرا لھم ، وضبیحة تسبیح الى هللا القدیر ، اال ان القصة لم تنتھ ھھنا ، اض بسبب 
شلیم الھموا ان یتبعوا یھوضا المكابي الشھیر في واحدة شجاعة الفتیة المكابیین ، وبسبب امھم صولومي ، فان یھود اور

   االجنبي في كل تاریخ ضلك الشعب الشجاع . من اعظم االنتفاضات العظیمة والناجحة التي قام بھا الیھود ضد االحتالل

وفي النھایة سیعاد بناء ھیكل اورشلیم ویتنقى ، والمؤمنون المتعبدون هلل ، سوف 
ء المسیح الذي نصرتھ االخیرة سبق االنباء عنھا من قبل ینتظرون ھناك حتى مجي

االنبیاء الیشع وارمیا وسواھما ، وبالنسبة لشعب اسرائیل فان رفض صولومي ، 
  العازر ، والفتیة المكابیین ، كان الھاما طیلة اكثر من اثنین وعشرین قرنا .

ما ال تكون ان سیرة ھؤالء الشھداء المجیدین تظھر لنا قوة العون االلھي عند
االوضاع قابلة لالحتمال ، ولما تسلحت صولومي بقوة هللا اصبحت قادرة ان 
تحتمل الصعاب التي كانت قد سحقت معظم النساء ، اال ان صولومي لم تسحق بعد 

  ، بل ما تزال حیة الى الیوم ، كعالمة ورمز لالیمان باهلل ، ال یعرف حدودا .

  طروباریة باللحن االول :

اوجاع القدیسین التي تكبدوھا من اجلك ، تعطف واشف اوجاعنا كلھا " یا رب ب
  نحن المتضرعین الیك یا محب البشر"

  قنداق باللحن الثاني :
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" ایھا االعمدة السبعة في العدد لحكمة هللا ، والمصابیح ضات االنوار السبعة للنور االلھي ، المكابیون الكلیو الحكمة ، 
  قوا الشھداء المعظمون ، استمدوا من الھ الكل معھم ان یخلص الذین یكرمونھم ".والشھداء المغبوطون ، الساب

  

  آب 6
  تجلي ربنا یسوع المسیح ( على طور ثابور )

  
اخذ ثالثا من رسلھ االثني عشر معھ ، وھؤالء سوف یشھدون على واحد من 

  اعظم المشاھد في تاریخ االنسانیة .

قدما فوق بحر  1843عال یرتفع  جاء بھم الى ضروة جبل ، الى ضروة جبل
الجلیل ، وھناك كشف لھم قبسا رھیبا من مجد الوھیتھ ، بتجلیھ اتاح لمن ھم 

الخبرة لبعض الوقت كي یدركوا ما ھي السماء علیھ بحسب  بشر عادیون ،
  كثیرین من مؤرخي الكنیسة المسیحیة .

البعید بضعة  وبالنسبة للرسل الثالثة الذین رافقوا الرب الى قمة جبل ثابور
امیال عن الناصرة ، كي یشھدوا تجلي ابن االنسان ، فھذا في الحقیقة حدث 

  ال ینتسى .

وبینما كانا معا تحت النجوم المتأللئة ، سمح لھم برؤیة الثالوث القدوس الذي 
  فیھ یتجلى حضور هللا الحي االزلي ، لبعض الوقت .

ان ضلك بین التالل المترامیة في فلسطین القدیمة ، ھنا آثر الرب ان وحدث ضلك في السنة الثالثة من كرازة یسوع ، وك
یقدم لالنسانیة رمزا ابدیا عن الرجاء ، وتعبیرا عن جالل غیر محدود ، واض علم بدنو االمھ وموتھ على صلیب الفداء ، 

جد المحیط بھ الى االبد عندما تفطرلھا قلب التالمیذ ، فانھ اختار ظاھریا ، حسیا ، ان یقدم لھم قبسا من المیوان ھذه س
  ینجز قیامتھ ، ویذھب الى ابیھ السماوي .

وبالنسبة للرسل الفزعین ، الذین كانوا كلھم صیادین قبل ان یباشروا حیاتھم كتالمیذ للمسیح ، فان االحداث الرھیبة 
لمسؤولیة الذي البد انھم على جبل ثابور ، البد انھا سامیة ومرعبة بآن ، وبدون شك كان ھناك االحساس العظیم با

  الحدود لھ .الذي احسوه عالمین ان الفادي القدوس قد سبق ان اختارھم كي یكونوا الشھود االدمیین لمجده االزلي 

اال ان الرب یسوع سبق ان اختار شھوده بدقة بحسب اباء الكنیسة القدیسین الالحقین الذین اشاروا على الدوام ان 
ن لدیھ اثناء الكرازة والشفاء في فلسطین ، وبین ھؤالء الثالثة على طور ثابور ھناك بطرس الثالثة كانوا من المفضلی

الذي سماه یسوع : الصخرة ( االصل الیوناني للكلمة ) ، والصیادان الشقیقان یعقوب ویوحنا اللذان سبق للفادي 
  یسوع .القدوس ان اطلق علیھما اسم ( ابني الرعد ) في االرامیة التي كان یتكلمھا 

لقد احب یسوع ھؤالء الثالثة جدا حسب شھادة االباء القدیسین ، عندما اقتادھم الى قمة الجبل ، وقف امامھم لبعض 
الوقت ، بدون ایة حركة ، وضھلوا حقا عندما تجلى امامھم ، فھو كانسان تجلى امامھم في ھیئة اناء من نور ، ولعل 

) في العھد الجدید : " واضاء وجھھ  2:  17ا قدمھ فیما بعد متى ( الحدث الفائق االھمیة ھو م اعظم وصف لھذا
  كالشمس ، وثیابھ صارت بیضاء كالثلج ".
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ضھل الثالثة ولم یصدقوا عیونھم ، اال ان الظھورات الخارقة كانت قد بدأت للتو ، وبعد حین رأى الثالثة ان الرب كان 
وایلیا ، ولشدة الفزع قال اخیرا بطرس : " یارب حسنّا لو نكون منشغال بمحاثة مع نبیین من العھد القدیم ھما موسى 

  ) . 4:  17ھھنا ، واضا شئت فلنصنعن ھھنا ثالث مظال ، واحدة لك ، وواحدة لموسى ، واخرى ألیلیا " ( متى 

ذي بھ وما ان اتم الرسول طلبھ ، حتى اختفى النبیان ، لیحل محلھما صوت عظیم من فوق : " ھذا ھو ابني الحبیب ال
  ) . 5:  17سررت فلھ اسمعوا " ( متى 

) ، وعندما  7:  17فجزع الثالثة وسقطوا على وجوھھم الى ان دنا منھم الرب وعزاھم قائال : قوموا التخافوا ( متى 
  نزلوا جمیعا من الجبل ، اوصاھم یسوع ان الیقولوا ألحد شیئا الى حین موتھ وقیامتھ .

من انجیلھ " وبعد  17ور ثابور اوردھا متى االنجیلي على افضل نحو في االصحاح ان روایة التجلي الجمیلة على ط
ستة ایام اخذ یسوع بطرس ، یعقوب ، ویوحنا ومضى بھم الى جبل عال ، وتجلى امامھم ، اضاء وجھھ كالشمس ، 

حسن ان نكون وثیابھ صارت بیضاء كالنور ، وظھر لھم موسى وایلیا وھما یكلمانھ ، فقال بطرس لیسوع : یارب 
ھھنا ، فنصنع ثالث مظال واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة ألیلیا ، وبینما كان یكلمھم اتت سحابة وظللتھم ، وسمع 
من السحابة صوت یقول : ھذا ھو ابني الحبیب الذي بھ سررت ، فلھ اسمعوا ، وعندما سمع التالمیذ ھذا ، سقطوا 

ھم وقال : التخافوا ، ولما رفعوا اعینھم لم یروا اال یسوع فقط ، ولما على وجوھھم ، وخافوا ، لكن یسوع اتى ولمس
  ) . 9 – 1:  17نزلوا من الجبل ، اوصاھم یسوع ان ال یخبروا احدا حتى یقوم ابن االنسان من بین االموات ( متى 
ة التجلي البھیة ، طیلة عشرین قرنا ، نال المسیحیون في كل انحاء العالم تعزیة عظیمة ورجاء ، من سماعھم روای

  وفي لحظة المحبة العظیمة ھذه ، یعد یسوع االنسانیة ان الحیاة االبدیة ورؤیة بھاء مجد هللا ، ھي اقوى من الموت .

  طروباریة باللحن السابع :

" لما تجلیت ایھا المسیح االلھ على الجبل ، اظھرت مجدك للتالمیذ حسبما استطاعوا ، فأطلع لنا نحن الخطأة نورك 
  االزلي ، بشفاعات والدة االلھ یامانح النور المجد لك ".

  قنداق باللحن السابع :

" تجلیت ایھا المسیح االلھ على الجبل وحسبما وسع تالمیذك شاھدوا مجدك ، حتى عندما یعاینوك مصلوبا یدركوا ان 
  االمك طوعا باختیارك ، ویكرزوا للعالم انك انت بالحقیقة شعاع االب ".

  
  آب 7
شھید نرسیس بطریرك اورشلیم ، االبرار استاریوس الصانع العجائب ، القدیس ال

  مرینوس الجندي الذي نال الكمال باالستشھاد بحد السیف في قیصریة فلسطین .
  

  الشھید نرسیس بطریرك اورشلیم :
یح ، ومع ضلك لم كان ھجوما عنیفا ومخادعا على انسان سبق ان كّرس نفسھ للكنیسة المقدسة ، وألنجیل یسوع المس

یُجب مھاجمیھ عندما اقسم االكلیریكیون ان البطریرك العظیم سبق ان اقترف جرائم شنیعة في الخفاء ، لقد ابى ان 
یھاجمھم ، او حتى یتنكر التھاماتھم التي ال اساس لھا ، وال طائل تحتھا ، وبدال من ضلك ، عمل بتواضع عظیم ، 

ء ویبدأ سیرة نسكیة تقوم على التأمل في االلھیات ، وراح یكتفي یوما بعد یوم فانسحب الى مكتبھ لیعتكف في الصحرا
البریة ، وكان ینام على االرض تحت النجوم المتأللئة ، ونرسیس  ببضعة حبات من التین ، وما یتوفر من اعشاب

  العظیم استخدم الوقت من السبي كي یدنو من هللا اكثر .
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المقدسة عندما ھوجم البطریرك من اعوانھ  في المدینة  190كل ھذا جرى سنة 
وكاد ان یفقد حیاتھ ، انھ شخصیة متواضعة نقیة آثر ان یحیا حیاة شظف 
وقساوة على الذات رافضا كل اشكال التنعم والرخاء ، كان نرسیس البطریرك 
الثالثین على اورشلیم ، وبحسب المؤرخ العظیم افسابیوس واضع كتاب " 

ن نرسیس راعیا محبا ، احب رعیتھ حبا عظیما ، وقد تاریخ الكنیسة " ، كا
  اجترح العجائب بقدرة هللا .

وعندما راح المؤرخ افسابیوس یصف ھذه االحداث ، راح یطلعنا على روایة 
احدى اللیالي كانت فیھا كنیسة اورشلیم تستعد لالحتفال بسھرانیة الفصح ، 

بیح ولم یكن سھال البحث وفجأة عال الضجیج بین المصلین ، لقد انطفأت المصا
في مكان اخر عن الزیوت الباھظة الثمن ، فبدا الوضع صعبا ، والسھرانیة 

  اوشكت ان تلغى وتتبدد .

لقد اختار البطریرك العظیم تلك اللحظة كي ینادي السماء ، وبنعمة هللا تمكن 
من تقدیم العون ، في البدایة اوعز البطریرك للذین یعتنون بالمصابیح ان 

روا الیھ الماء ، ففعلوا ، فركع نرسیس وصلى الى هللا بحرارة فوق انیة یحض
  الماء ، ثم امر حملة الماء ان یصبوا الماء في مصابیح الزیت ، ففعلوا .

ضھل المصلون وراحوا یحدقون فیھ بدھشة وتعجب ، ھل فقد البطریرك عقلھ ؟ الجمیع ادركوا واحسوا ان الماء لن 
لبطریرك بدا غریبا جدا ، اال انھم اطاعوا حتى النھایة ، وعندما انسكب الماء في المصابیح ، یشتعل ، لذا فان طلب ا

  امر البطریرك باحضا ر النار الیھ ، ففعلوا .

حمل البطریرك النار وادناھا من المصباح االول ، فاشتعل ، فانتقل الى الثاني ، وقام بالشيء نفسھ ، فاشتعل ، ثم 
  ك حتى اشعل جمیع المصابیح وكان نورھا عظیما .... لقد تحول الماء في المصابیح الى زیت .الثالث ، وھكذا دوالی

  بید ان البطریرك لم ینذھل امام ھذه االعجوبة ألنھ كان یدرك ان القوة التي فعلت ضلك لم تكن منھ ، بل من هللا .

كقائد لكنیسة اورشلیم ، البل ان ثالثة من وبالرغم من لطفھ وتواضعھ الممیزین ، كان اعداؤه یمقتونھ جدا لمكانتھ 
ضده ، وكانوا ماكرین جدا ، اال ان الشعب لم یكن یصدقھم ، ولئن كان  بمؤامرة ماكرة 190كھنتھ قاموا حوالي سنة 

  المؤرخ افسابیوس الیحدد طبیعة االتھامات الموجھة ضده ، اال انھ یذكر ان خصومھ ماكرون جدا .

ون ان یؤلبوا المشاھدین ضده مستخدمین اشكاال من القسم الرھیب ، وراح احد المتآمرین وبمكر ودھاء حاول المتأمر
یذكر امام السامعین انھ یود لو یصاب بالعمى اضا كانت التھم التي یسوقھا زائفة ، وثاٍن طالب ان ینزل بھ مرض 

  عضال اضا كان یكذب ، اما ثالث فراح یتمنى ان یحرق اضا كان ال یقول الحق .

ا اعقب ضلك كلھ ، كان مثاال على عدل هللا في كل اعمالھ ، ولئن كان المؤمنون لم یطالبوا البطریرك بالتنحي من وم
منصبھ ، اال انھ ھو نفسھ اثر ان یفعل ضلك ومن تلقاء ضاتھ ، فقد كان مقتھ عظیما لكل اشكال االفعال الشنیعة التي كان 

  اعداؤه یمارسونھا .

  ین لیعیش ناسكا جواال لشھور عدة .قام ورحل الى بریة فلسط

وفي تلك االثناء بدأ نفاق االعداء ینجلي ویتبدد ، فذھل المؤمنون وراحوا یراقبون االكلیریكي االول الذي اقسم ان 
یصیبھ ما كان یتمناه ، ان كان یكذب ، وقضى االخر مع عائلتھ في حریق على كل بیتھ ، اما الثالث فحل بھ مرض 

  تمنى فنھش جسده .... عضال كما كان قد
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كان القدیس نرسیس ضحیة افتراء ومؤامرة شنیعة وخسیسة ، وفي النھایة قطعت ھامتھ على ایدي المحتلین الرومان 
  م . 213سنة ، فقضى شھیدا في عھد االمبراطور انطونینوس سنة  116وكان لھ من العمر 

ل االھانات التي تشن علینا بجسد وافتراء . فعندما تعلمنا سیرة البطریرك العظیم نرسیس درسا ھاما من جھة احتما
ھاجمھ اعداء الكنیسة ، في اورشلیم ، لم یصرخ ، ولم یقل لقد اخطأت ، لم یقرع صدره ، او یخطط لألخذ بالثأر من 

عونتھ اعدائھ الذین الحقوا بھ اضى عظیما . انما بدل ضلك انكفأ الى البریة في فلسطین كي یكون قریبا من هللا ویطلب م
  الحتمال ھجمات االعداء بقلب صبور جدا .

  

  آب 9
  القدیس الرسول متیاس

  
كان االمر لغزا رھیبا ، لقد فعل الرسل االثنا عشر احد اعضائھم مع صلب 
یسوع المسیح ، وقد خسروه بفعل خیانة تركتھم مشدوھین وھلعین ، كان اسم 

ى المخلص اللقاء القبض الخائن یھوضا االسخریوطي ، وكان ھو من قاد الجند ال
من  30علیھ في جبل الزیتون ، ومقابل ھذا الفعل الشنیع ، تلقى الخائن مبلغ 

  الفضة .

وفي وقت الحق من ضلك الیوم ، وبعد ان كان یسوع قد مات على الصلیب ، 
رأى یھوضا ما قد فعل ، فیئس وطرح مال الدم ، ومضى وشنق نفسھ تعبیرا عن 

بذلك ، ترك مكانھ شاغرا بین مصاف الرسل فعل عدمي ویأس روحي ، و
  االثني عشر .

وعندما جلس الرسل راحوا یفكرون بالمستقبل ، فالمھمة االولى التي واجھتھم 
كانت امالء الفراغ الشاغر على المائدة من سیحتل المكانة التي شغرت بموت 

ن من اتباع یسوع كانا اھال لیمأل احدھما یھوضا ؟ وبعد جدال طویل ، فان التالمیذ الحزانى قرروا ان اثنین مخلصی
مكان یھوضا الشاغر : انھ متیاس ، ومتیاس ھذا ھو شاب غیور ومندفع من بیت لحم فلسطین ، ( واحیانا یشار الیھ باسم 

  جوستوس ) .

وبعد كان االثنان مرشحین ممتازین للسدة الشاغرة، نزیھین، شجاعین، متواضعین، وورعین. ولكن ایھما اھل للسدة ؟ 
أن ناقش الرسل االمر مطوال ، قرروا ان یدعوا الرب یختار من یشاء من االثنین ، فرموا القرعة لتحدید من ھو اھل 
للسدة على نحو ما ھو مبین في سفر اعمال الرسل ، وبدأ االختیار بصالة حارة الى الرب كي یوجھ مسعاھم : " ایھا 

االثنین اخترت لیشارك في الخدمة الرسولیة التي منھا سقط یھوضا  الرب ، یامن تفحص قلوب الجمیع ، اظھر ایا من
  ). 26 – 24:  1بالمعصیة ، وضلك كي یأخذ مكان یھوضا "( اعمال 

وقعت القرعة على متیاس الغیور الذي كان قد تم اختیاره من قبل االثني عشر كي یكون واحدا من السبعین ، 
  سند الیھم نقل انجیل یسوع المسیح الى اقاصي المعمورة .المجموعة االكبر من التالمیذ الذین سوف ی

كان متیاس من سبط یھوضا ، بینما كان متیاس یتبع الرب في ضواحي الجلیل شعر بالذھول عندما شھد للمعجزات 
الباھرة ، وقوة الشفاء لدى الرب ، واالن فقد سمح لھ ان ینضم الى االثني عشر كي یخدم انجیل یسوع المسیح حتى 

  ایة حیاتھ .نھ
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بعد ان نال الروح القدس مع سائر الرسل في العنصرة ، ارسل متیاس للكرازة باالنجیل المقدس ، والفرح یعتمر قلبھ 
وفي السنین التالیة راح یخبر العالم عن محبة ابن هللا للناس في كل مكان ، وعن الخالص المتولد من ھذا الحب بفعل 

روایة الخالص في كل مكان من انحاء الیھودیة حتى بلغ الحبشة حیث تعرض  صلب یسوع المسیح . كان متیاس یتلو
  لالخطار على ایدي الوثنیین المستعدین لقتلھ بسبب معتقداتھ .

ومن جدید فان متیاس الطیب والمتواضع القلب ، نجا من الموت ، وفي منطقة مكدونیة الجبلیة ( جزء من تركیا 
في السجن وامروه ان ینكر یسوع المسیح ، وعندما ابى االنصیاع لرغبتھم صدر  والیونان الیوم ) ، طرحھ الوثنیون

حكم العذاب بحقھ ، ولما ھم اعداؤه بتنفیذ الحكم ، حصل امر عجیب : اختفى القدیس ولم یعد منظورا ، وسار بین 
  اعدائھ بحریة دون ان یتمكنوا من ان یلمسوه .

لمناسبات التي نجا فیھا من الموت بنعمة هللا القدیر ، فألقى علیھ القبض ، كان ھروبھ ھربا ضیقا ، اال انھ كان احدى ا
  وحكم علیھ بالموت بالسم ، فقدم السم لھ ، وشربھ دون ان ینالھ اضى ، وقد شفى كثیرین من السجناء المسیحیین .

كرز باالنجیل ، قرب موعد اال ان مصیر الشھید متیاس دّون على النجوم منذ بدء الزمان ، فعندما عاد الى فلسطین لی
استشھاده ، فقد القى علیھ حنانیا القبض ، وھو االكلیریكي الفاسد الذي على یده قضى یعقوب اخو الرب عندما القي 
من سطح ھیكل اورشلیم ، جر متیاس الى المحكمة ، ونسب لھ جرائم كثیرة : الفتنة ضد الساسة الیھود في المدینة 

  ریم لكنھ ابى ان ینكر یسوع المسیح ، فحكم علیھ بالموت .المقدسة ، فحقق معھ السنھد

تلي قرار الحكم في المحاكم ، فأخذ متیاس الى السجن ، وھناك رجم حتى الموت ، اال ان قتل ھذا الودیع والمتواضع 
ین في لم یكن لیروي غلیل رئیس الكھنة ، الذي اوصى بقطع رأسھ بفأس كي یرسل بمثابة رسالة الى الحكام الرومانی

المدینة ( وقطع الرأس ھو عقاب الخونة في العاصمة الرومانیة ، وبقطع رأسھ ، بیّن رئیس الكھنة ان متیاس كان یثیر 
  الشغب ضد السلطات الرومانیة .

وقبل ھذه النھایة حبا بیسوع المسیح ، لقد الھمت سیرتھ المسیحیین  63قضى الشھید العظیم متیاس في اورشلیم سنة 
عام ، فقد كانت مفعمة بالفرح في الرب ، مع متیاس اكتمل عقد الرسل االثني عشر ، بالقرعة ، في ضلك طوال الفي 

  الیوم فأضحى واحدا من االثني عشر ، ان اعظم انتصار عرفھ متیاس ، ھو بقاؤه وفیا للمسیح حتى الرمق االخیر .

  طروباریة باللحن الثالث :

  االلھ الرحیم ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا "." ایھا الرسول القدیس متیاس تشفع الى 

  قنداق باللحن الرابع : 

  " لقد خرج نطقك كالشمس المنیرة في كل العالم ، وانار بالنعمة كنیسة االمم ، ایھا المتوشح باهلل متیاس الرسول ".
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  آب 13
فذوكیا غزة ، ودوسیثوس تاواثا ، االمبراطورة ایرین ، القدیسة ادوروثیوس 
  االمبراطورة .

  

 دوروثیوس غزة ، ودوسیثیوس راھب تاواثا : -1
في تاریخ الحركة الرھبانیة المسیحیة ، كان ھناك معلمون عظام وتالمذة افذاض 
تعلموا منھم ، وتقدموا في الصالة ، فأضحوا رھبانا هلل ، ومن بین ھذه العالقة 

ى الطاعة الفرحة هلل القدیر بین المعلمین والتالمیذ لم یكن احد اكثر تركیزا عل
  مثل دوسیثیوس المغبوط الذي من تاواثا ومعلمھ الملھم دوروثیوس غزة .

م عندما كان شاب من قریة فلسطینیة تدعى تاواثا تعلم  600بدأت قصتھما سنة 
ان مسیحیین كثیرین كانوا یحجون الى اورشلیم كي یختبروا بأنفسھم جمال وبھاء 

ن اجل الخطأة ، والجثمانیة حیث احتمل االما عظیمة الجلجلة حیث مات الرب م
  مبرحة عندما حمل خطایا البشریة .

كان اسم الفتى دوسیثیوس ، وكان یخدم عند ضابط عسكري كبیر تحت امرتھ 
رقعة كبیرة من فلسطین ، ورغم ان الشاب لم یكن یعرف شیئا عن یسوع المسیح  

برغبتھ في ان یختبر ھذا االیمان بنفسھ  او عن المسیحیة ، اال انھ لفت انتباه سیده 
وتباعا ، سمح لھ الضابط بزیارة االماكن المقدسة بعد ان اوصى بھ عددا من 

  رفاقھ الضباط الذین كانوا على وشك ان یقوموا بالحج الى اورشلیم ھم ایضا 

وفي بستان الجثمانیة تأثر الشاب كثیرا بالمھابة والتكریم الذي یحظى بھ البستان  
 انھ لم یكن سوى سائح یحترم االماكن التي یراھا ، علما انھ لم یشعر بأي اال

  ارتباط بالمكان .

وكل ضلك تبدل في ومضة عین عندما الحظ الشاب فجأة ایقونة الدینونة الرھیبة ، 
فتأثر وخاف ایضا وراح یدرس الرسم بدقة وعمق ، فبدأ یدرك ان نفسھ ھي 

تحاكم على اعمالھا في الیوم االخیر كنفوس المرسومین في الرسم ، سوف 
وتأملھ بلوحة الدینونة ، اوشك ان یستبدل بما ھو اعمق ، ما ان راح یتأمل في 

المشھد الذي امامھ ، حتى اھتز عندما وجد سیدة تتشح باالرجوان ، وتقف امامھ فانذھل ، وراح یستمع بوقار ، بینما 
  السماء لالشرار عند نھایة الزمان .راحت ھي تصف لھ العذابات الرھیبة التي اعدتھا 

  ومن جدید نبھتھ ان علیھ ان یضرع الى هللا القدیر كي یعینھ فیحظى بالخالص .

  تأثر الراھب الذي من تاواثا كثیرا وصرخ : " یا سیدتي ، ماضا یجب ان افعل كي انجو من ھذه العذابات ؟"

ى الصالة ، فتنجو من العذابات ، وعندما قالت ھذا ، فأردفت تقول : علیك ان تصوم وتنقطع عن اللحم ، وتعكف عل
  توارت عن االنظار .
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تأثر دوسیثیوس كثیرا ، وراح یتابع مالحظاتھا بعنایة ، ولم یمض زمان طویل حتى رفع رفقاء الضابط تقریرا یفید ان 
شلیم ، مقدار اخالصھ ودقتھ الفتى الورع قد تغیرت سیرتھ بالكلیة ، وعندما رأى الجند الذین كانوا یرافقونھ الى اور

  في ھذه الممارسات الدینیة الجدیدة ، اشاروا الیھ ان ینضوي في دیر ، ال ان یطوف في شوارع المدینة المزدحمة .

استمع دوسیثوس لنصیحتھم وقام على الفور وانضوى في دیر القدیس سیریدوس في غزة ، وفي ھذا الدیر قدّر لھ ان 
یم دوروثیوس ، ورجاه ان یسمح لھ ان یسترشد على حكمتھ ونصائحھ ، وكان یردد یأتي بمن سیكون معلمھ العظ
  ویقول : ألني ارید ان اخلص .

في البدایة ابى دوروثیوس ان یقبل ، اال انھ رضي في نھایة االمر ان یكون لھ معلما ، وما اعقب ضلك ، كان یتضمن 
  ك كي یكونا في خدمة هللا القدیر .الكثیر من التعلیم عند االثنین ، فكالھما عمال بجد ونس

وبدأ التعلم فورا ، واحد المواضیع االساسیة كان الطعام ، وعندما كان الراھب یسأل معلمھ عن مقدار ما یأكل من 
  الطعام ، كان الجواب ان یتناول نصف ما یتناولھ عند العشاء ، الى ان بدأ یعتاد على نصف رغیف خبر كل یوم .

رك المعلم الراھب الشیخ في توبیخ ، فأطلق بعض النتائج المضحكة غیر المتوقعة ، وبعد ان وفي مناسبة اخرى اش
  كان الشاب یتكلم بصوت عال ، اخبره المعلم : " یا دوسیثوس انت تحتاج الى خبز وخمر ، اضھب واحضرھما ".

ي معلمھ، فسألھ : ماضا ترید ؟ فقال قام الشاب ، وفعل كما قیل لھ ، ثم عاد وھو یحمل الخبز والخمر ، ودفع بھا الى ید
دوسیثوس : قد سبق ان منعتني من تناول الخمرة الخبز مغمسا بالنبیذ ، اعطني البركة ، فتنھد الشیخ وقال لتلمیذه :    

  " لقد طلبت منك ان تبحث عن الخبز والخمر كي توقف فمك ". فقام التلمیذ واعاد الخمرة الى مخزن المطبخ .

مرحة واللطیفة عمقت العالقة بین الرجلین االلھیین في العقود التي تعاقبت ، وقد تابعا الدور معا من اجل ھذه الحادثة ال
  التقدم الروحي في دیر غزة الشھیر .

وثمة امر اخر بین الرجلین یعكس بشكل مذھل طلبھما الدائم للتواضع ، بعد سنوات عندما تأفف الشاب من ان جبتھ 
وروثیوس واحدة اخرى تحتاج الى بعض العمل كي تصبح صالحة لالستعمال ، وعندما رأى بدأت تھتريء ، اعطاه د

الشیخ كیف ان دوسیثوس احسن في اعدادھا ، قام بتسلیمھا توا الى راھب اخر كان بحاجة الیھا . واستمر الحال ھكذا 
ھا یقدمھا الى شخص اخر ، لبضعة سنوات ، وفي كل مرة كان الراھب الشاب یعد الجبة ، وكان الشیخ بعد استالم

تاركا تلمیذه یلبس الجبة البالیة القدیمة ، ھذا كان درسا عظیما ، ثم ان القدیس دوروثیوس قدّم ما ھو افضل بعد شھور 
  وضلك عندما ابدى تلمیذه اعجابا كبیرا بسكین حادة منحت للدیر قبل حین .

زعج وقال لھ : یا دوسیثوس ، ھل صحیح انھا تعجبك الى ولما رأى الشیخ مقدار اعجاب تلمیذه بالسكین الجدیدة ، ان
  حد التعلق بھا ، اال تستحي ان تتمنى ھذه السكین سیدة علیك بدال من هللا ؟

  فتأثر التلمیذ بھذه النصیحة ، واتعظ من العبرة التي قدمھا معلمھ ، وقرر اال یلمسھا بعد الیوم ، وھكذا كان .

تعرض التلمیذ الى مرض نتج عنھ سعال حاد مع نزیف اودى في النھایة بحیاتھ ، بعد سنوات من االنضباط الروحي ، 
في دیر القدیس سریذوس ، قیل انھ اعرب عن فرحة عظیمة بأن هللا  640اال انھ لم یتأفف ، وعندما رقد بالرب سنة 

عظیم من الكنیسة یدعوه الى المنزل السماوي ، وبالفعل لم یطل الوقت بعد موتھ عندما زار الدیر رجل روحي 
المقدسة وشاھد رؤیة روحیة اثناء اقامتھ في الدیر ، واثناء ھذه الرؤى ، رأى الشیخ القدیس وجھ الراھب الشاب وسط 

  جوق من القدیسین السماویین ، وكانوا جمیعا یسبحون الرب .

بالرب بعد سنوات من ترك القدیس دوروثیوس مجموعة قیمة جدا من التأمالت عرفت باسم " المناظرات " ، ورقد 
  رقاد تلمیذه دوسیثیوس ، وكذلك التلمیذ والصدیق ، رقد وقلبھ مفعم بالشكر والعرفان ألن هللا سمح لھ ان یحیا راھبا .
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ولما وصف تلك السیرة ومحبة هللا ولطفھ كونھ یمنح كل خیر ، وضع القدیس دوروثیوس القول التالي : " في العنایة 
المطلق ، وكل ما یحل بالنفس ھو لمعونتھا ، وكل ما یفعلھ هللا بنا انما ھو بداعي حبھ االلھیة ، كل شيء صحیح ب

  وعنایتھ بنا ، وألنھ یتفق وحاجتنا الحقیقة ".

  آب 14
  النبي میخا

  
م وقبل ثمانیة قرون على مجيء 730بدأت نبؤاتھ العظیمة حوالي سنة 

خمیسن سنة  المخلص الذي سوف یشفي العالم ، وقد استمر یتنبأ طیلة 
في ضلك الحین ، فان نبي العھد القدیم ھذا ، انذر ان االسرائیلیین 
وشعب الیھودیة قد نسوا ان یعبدوا االلھ الحقیقي الواحد ... وانھم 

  سوف یدفعون ثمنا باھظا ألنھم اخفقوا ان یظلوا ثابتین وراسخین .

علیھ كانت النتیجة المترتبة  الباھظ،عندما سدد الثمن  النھایة،في 
ففي السامرة ، وفي كل انحاء اورشلیم انتشرت في  جدا.وخیمة 

االرض البیوت المحروقة التي الھبھا الغزاة الظالمین ، بینما راحت 
النسوة یمزقن ثیابھن ، واالطفال یصرخون في الشوارع ، ومما 
یحزن جدا ان نبؤاتھ كلھا تحققت ، ومع ضلك كان ھو یقدم للعالم رسالة 

  عندما تنبأ عن مجيء المخلص من بیت لحم . الرجاء وضلك

میال  20كان اسمھ میخا ( ویعني ما ھو شبیھ باهلل ) ، نشأ في قریة فلسطینیة صغیرة تدعى موراث ( تقع على بعد 
جنوب اورشلیم ) ، عرفھ العالم باسم الموراثي ، وكان میخا سادس انبیاء العھد القدیم في الكتاب المقدس العبري ، 

تھ ینذر بالدینونة والكارثة التي تتكلم عن النتائج الرھیبة المترتبة على االبتعاد عن االلھ الواحد الحقیقي بین وكان صو
  اسباط اسرائیل ویھوضا .

ق م وتربى في اسرة زراعیة في ریف فلسطین القدیمة ، وكمزارع  750كان میخا انسانا بسیطا ، ولد حوالي سنة 
وقد فھم االالم والمعاناة عند الناس الذین كان یجب ان یعملوا من الفجر وحتى النجر كانت یداه خشنتین وجافتین ، 

طوال حیاتھم الصعبة ، وھذا یفسر لماضا ان میخا وجد فساد كھنة الھیكل مھینا وقاسیا ، ومن جدید ، فان میخا ینذر 
ة واالجتماعیة الفاسدة ، اضا كانوا شعوب االسباط العشرة ، وارض یھوضا ، انھ علیھم ان یصلحوا ممارساتھم الدینی

  یودون ان یكون لھم رجاء بالبقاء بعد عبور غضب هللا .

ق م ، كان میخا  786 – 742انھ معاصر لالنبیاء اشعیا ، عاموص وھوشع ، والملوك الیھود : یوثام ، احاز وحزقیا 
دفة الى المال ، والالمباالة الدینیة الغریبة ممارساتھم الدینیة الھایوبخ شعبھ ویحضھم على ترك عبادة االوثان ، وترك 

عن الھ ابراھیم . وبین النبؤات الكثیرة الرھیبة التي اطلقھا ، تكلم عن دمار السامرة واورشلیم ( والسامرة سقطت بین 
 ق م ) بحسب معظم مؤرخي الحقبة . وھذه المدینة المقدسة سوف تسقط ایضا ، كما تنبأ 721ایدي الغزاة ودمرت سنة 

علیھا میخا ، ألن اباءھا كانوا یتقاضون الرشوة ، وكھنتھا عرضوا المقدسات للبیع ، وكانوا طماعین جشعین ومحبین 
للمال ، وفي احدى المقاطع الناریة فان النبي الملتھب صرخ في ھؤالء الكھنة المزیفین : " وبسببكم سوف تفلح 

:  3لدمار وجبل الھیكل سیكون مثل الغاب العاري " ( میخا صھیون كما لو انھا حقل ، وتصبح اورشلیم اكواما من ا
12 . (  

ھذه كانت اقواال قاتمة مفعمة كلھا بروح النبؤة وتتكلم عن االشوریین الغزاة في عھد االمبراطور الظالم سنحاریب      
العظام ، وعلى نحو ق م ) ، وان الكوارث الطبیعیة سوف تترك امة اسرائیل العظیمة ملیئة بالرماد و 681 – 705( 

عجائبي فان االقوال الرھیبة التي قدمھا ھذا النبي الرؤیوي ، استبدلت في وقت من حیاتھ بتنبؤ فعم بالرجاء : في یوم 
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    من ایام المستقبل البعید سیولد مخلص في بیت لحم ، وسوف یذھل العالم برسالة الفداء بالنعمة التي من هللا القدیر : 
م افراثا الصغیرة بین رؤساء یھوضا ، منك سیخرج من سیكون المدبر في اسرائیل ، والذي مخارجھ " وانت یا بیت لح

  ) . 2:  5من القدیم ، من االزل " ( میخا 

مفعمة بالرجاء  قال ، اال انھ اطلق اقواال ولئن كانت تنبؤاتھ عن میالد المخلص القدوس وابن هللا في بیت لحم اھم ما
السفر الذي یحمل اسمھ في العھد القدیم ، ومن جدید ، فھو یتنبأ ان بقیة من المؤمنین سوف في الفصول السبعة من 

تخلص من الدمار الشامل الذي سیأتي على كل الیھودیة واالسرائیلیین وھو یعزو خالص البقیة الى محبة هللا القدیر ، 
االنبیاء تعزیة ودماثة بین انبیاء العھد القدیم ،  وبسبب التنویھ الى الرجاء والخالص ، ما یزال میخا الى الیوم من اكثر

ق م بعد خمسة عقود امضاھا یتنبأ ، وكان رقاده في بلدتھ على مقربة من اورشلیم حیث  670رقد بالرب حوالي سنة 
  انھى حیاتھ عامال بسیطا كان یسبح هللا القدیر طوال ایام حیاتھ .

ان هللا كثیرا ما یختار البسطاء غیر المتحزلقین من الرجال والنساء كي ومن سیرة ھذا النبي الشجاع نتعلم الكثیر كیف 
نات ، كان بعیدا عن اضواء یتكلم الینا من خاللھم ، كان میخا مزارعا امضى حیاتھ وھو یعمل في الحقل ویطعم الحیوا

یوبخ الحكام القساة في وتعقیدات الكھنة في المعابد الضخمة ، فقد كان ینطق بما في قلبھ ، وقد تجاسر ان  القصور
  زمانھ الذین كانوا یتعاطون شؤونا معیبة حیث كانوا یبیعون مكانتھم الكھنوتیة مقابل المال .

عندما تكلم میخا ، كان الناس یسمعون لھ فھم عرفوا وادركوا ان الصوت الذي كانوا یسمعونھ لم یكن صوت میخا ، 
  بل صوت اآلب القدیر في السموات !

  

  آب 15
  السیدة والدة االلھ مریم العذراءرقاد 

  
وفي النھایة عندما كانت حیاتھا المغبوطة تدنو من نھایتھا 

القدیسة ممتلئة سالما وفرحا ، وكیف الظافرة ، كانت البتول 
یمكن ان تكون االمور بخالف ضلك ، عندما تدرك ھي انھا قد 
اتمت ما ھو مطلوب منھا وخدمت كآنیة محبة من خاللھا دخل 

  هللا الى العالم كي یفتدي البشریة من الخطیئة والموت ؟ابن 

وكما ھي سیرتھا الفاضلة البھیة والجمیلة ، فان موتھا كأم هلل 
یسوع المسیح سوف یكون واحدا من اعظم االسرار في تاریخ 
الكنیسة المقدسة ، عرف موتھا بالرقاد ، او النوم ، وھذا 

یعیدون لھ في كل  الحدث الفائق االھمیة ما یزال المسیحیون
انحاء العالم ، وفي ھذا الیوم تحدیدا ، فان مریم البتول التي اعتنت بالطفل االلھي واحتملت االوجاع وھي تنظر الیھ 

  یتألم ، تبدو لنا شخصیة محبة وعطوفة .

العریضة  ومع ان المحفوظات التاریخیة التي تصف ایام مریم االخیرة غیر متوفرة وغیر متكاملة ، اال ان الخطوط
للروایة الجوھریة واضحة وجلیة ، في ایامھا االخیرة على االرض عادت مریم والدة االلھ الى اورشلیم لزیارة 
االماكن التي المستھا حیاة ابنھا القدوس ، وبینما كانت تصلي وتتأمل في الجثمانیة متذكرة ساعات االلم االخیرة التي 

بمحبة عظیمة ضلك الرباط البھي الذي اشتركت فیھ مع سكان  تتذكر ایضا احتملھا ابنھا القدوس على الجلجلة كانت
  الجلیل من خالل حامل بشرى الخالص ومخلص العالم یسوع المسیح .
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وعندما علمت ان ساعتھا قد دنت ، لم تستغرب ، اثناء زیارة قامت بھا الى جبل الزیتون ، كان فیھا المالك جبرائیل  
دما قدم لھا المالك زھرة بیضاء كانت قد نمت في الفردوس وضلك عندما ابلغھا ان حیاتھا یقف بجوارھا ، ولم تجزع عن

 على االرض اوشكت ان تنتھي بعد ایام ثالثة ، لقد اقتبلت مریم رسالة المالك بفرح ، وقد فھمت ان ھذا سیسمح لھا ان
  البد .تجتمع بالرسل االطھار للقاء وداعي ، قبل ان تغادر الحیاة االرضیة الى ا

وھكذا كان ، فعندما اتت الساعة كان بعض الرسل االثني عشر حاضرین بمن فیھم یوحنا الالھوتي الذي عاشت معھ 
  في السنوات التي اعقبت صعود ابنھا یسوع المسیح الى السماء .

اللحظة الرھیبة وعندما تنفست للمرة االخیرة مأل الغرفة التي كانت فیھا نور عظیم ادھش جمیع الحاضرین ، وفي تلك 
ظھر الرب یسوع نفسھ یحیط بھ رھط من المالئكة المضیئین راحوا ینشدون نشید الوھیتھ ، فذھل الرسل واحباء مریم 
العذراء المتحلقون حولھا من اجل ھذه المحطة االخیرة من حیاتھا ، وادركوا ان ابن هللا قد عاد لیستقبل نفس امھ 

  الحبیبة الى الغبطة االبدیة .

شاھدت مریم ھذا الظھور العجائبي وسبحت هللا من اجلھ : " تعظم نفسي الرب وتبتھج روحي باهلل مخلصي ، ألنھ لقد 
  ) . 48 – 46:  1نظر الى تواضع امتھ فھا منذ االن تطوبني جمیع االجیال " ( لوقا 

  یسود الى االبد . عندئذ ، وكما لو انھا كانت نائمة ، غادرت جسدھا وانضمت الى ملكوت ابنھا االبدي حیث

وبعد ساعات ، بینما كان الرسل ما یزالون فزعین ، قاموا بدفنھا عند اطراف جبل الزیتون ، وبعد ضلك راح المرضى 
  والعرج یتوافدون على مكان دفنھا وكثیرون شفوا للحال من امراضھا لمالمستھم التابوت الذي كان یحتضن جثمانھا .

بتول المغبوطة في العقود التالیة لم تكن اال مجرد البدایة فقط ، وبعد مرور ثالثة ایام اال ان العجائب التي اقترنت بال
في دفنھا ، وقد حزن ألن المراسیم الجنائزیة المقدسة قد فاتتھ ، وھو على دفنھا ، قدم الرسول توما متأخرا للمشاركة 

ل لو ان مغارة القبر تفتح لھ للمرة االخیرة كان یرجو ان یحظى بنظرة الوداع االخیرة على وجھ مریم المحبوب ، توس
كي یراھا ، فكان لھ ما اراد ، ولكن عندما ازیل الحجر عن المغارة ، لم یجدوا جثمانھا ، لقد غادرت مریم البتول دون 

  ان تترك اثرا ، تاركة فقط ثیاب الدفن وراءھا .

ذا الحدث العجائبي الخارق ، ولكن سرعان ما االطھار ، وعادوا الى البیت معا كي یصلوا ویناقشوا ھالرسل ضھل 
قاطع انشاد المالئكة تأمالتھم ، وبرؤیة مجیدة بھیة شاھدوا الكلیة القداسة یحیط بھا الشاروبیم والسارافیم مغمورة 

  بالضیاء .

  وبینما كانوا یحدقون في ما یرون ، قالت لھم مریم البتول : افرحوا ، انا معكم كل حین .

بابنھا القدوس والھھا ،  ھا على االرض لتبدأ حیاتھا االبدیة في السماء ، وبعد ان كانت مریم قد اعتنتلقد انتھت حیات
اخذت مكانھا الالئق بھا بین المالئكة ، وفي االجیال التي تلت ضلك ، فان كثیرین من االباء القدیسین ومؤرخي الكنیسة 

یق الذي اظھرتھ لكل من قابلتھ ، ولما حاول المؤرخ الكنسي بذلوا ما بوسعھم كیف یصفوا محبة العذراء واللطف العم
نیكیفوروس كالیستوس ان یصور دفئھا قال ان والدة االلھ ھي ضات قوام وسط ، او كما اقترح البعض ، انھا اكثر من 

،  الوسط بقلیل ، شعرھا ضھبي ، وعیناھا مشرقتان ، وبؤبؤتاھا كحبتي زیتون صغیرتین ، حاجباھا ینمان عن قوة
  ویمیالن الى اللون الداكن ، اما وجھھا فلیس دائریا او متطاوال ، اما راحة یدھا واصابعھا فطویلة .

في تحدثھا الى االخرین ھي على درجة عالیة جدا من اللیاقة والدماثة ، فھي ال تتغابى وال تحتد ، وبالفعل انھا 
  وما لتبالي بنفسھا ، بل كانت متواضعة كل حین .التغضب البتة ، وال تتصنع ، بل ھي دائمة صریحة ، لم تكن ی

وكاتب اخر مؤرخ من الكنیسة االولى ، ھو القدیس امبروسیوس اسقف میالنو وصف والدة االلھ في مقطع معروف 
  من كتابھ " في البتوالت " فقال فیھا :
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م . اسلوبھا في الحیاة یقوم على " كانت بتوال ال بالجسد فقط ، بل في النفس ایضا ، متواضعة القلب ، بسیطة في الكال
عدم االساءة ألحد ، والتفكیر بالخیر لكل الناس ، واحترام المسنین ، وعدم حسد احد ، صحیحة العقل جدا ، ومحبة 

  للفضیلة .

متى صدر عنھا اساءة لوالدیھا ؟ متى خاصمت احدا من اترابھا ؟ متى استعلت على ودیع ، او سخرت من ضعیف ، 
 والسلوك غیر الالئق ، بائس ، لم یكن من امر ارضي یستھویھا . ال شيء من الكالم غیر الالئق ، او تكبرت على

كانت ھادئة ورصینة في حركتھا ، كانت نقلتھا ھادئة ، وصوتھا ھادئا یعكس نفسھا ویبدي نقاوتھا ، كانت طوال 
ت نفسھا یقظة صاحیة ، وكانت تردد في الوقت مشغولة بالصوم ، وال تأوي الى الفراش اال عند الضرورة فقط ، كان

  احالمھا ما تكون قد قرأتھ وتأملت فیھ او خططت لھ . كانت تغادر منزلھا الى الكنیسة بصحبة االصدقاء واالقارب .

مر على رقادھا عشرون قرنا ، والیوم یوقر العالم ضكراھا اكثر من قبل ، مالیین من المسیحیین الیوم یستلھمون من 
یسة مریم العذراء اعمق التكریم والمحبة ، انھا امرأة بسیطة ومطیعة ، حیاتھا كلھا كانت مكرسة البنھا البتول القد

القدوس ، وسوف تبقى ساطعة ومنیرة ، وفي عبارات احدى الصلوات العامة المألوفة لدى المسیحیین في كل انحاء 
  معك ".العالم ، نسمع : " السالم علیك یا مریم یا ممتلئة نعمة ، الرب 

  طروباریة باللحن االول :

" في میالدك حفظت البتولیة وصنتھا وفي رقادك ما اھملت العالم وتركتھ یا والدة االلھ ألنك انتقلت الى الحیاة بما انك 
  ام الحیاة ، فبشفاعاتك انقذي من الموت نفوسنا ".

  قنداق باللحن الثاني :

لرجاء غیر المردود في النجدات ، لم یضبطھا قبر وال موت ، ولكن بما " ان والدة االلھ التي ال تغفل في الشفاعات وا
  انھا ام الحیاة نقلھا الى الحیاة الذي حل في مستودعھا الدائم البتولیة ".

  

  آب 17
  القدیسان الشھیدان بولس ویولیانا اختھ من بتولیماوس في فلسطین

  
، حتى ثارت مسیح یسوع ما ان رأت كیف كانوا ینكلون بشقیقھا بداعي ایمانھ بال

  ثائرتھا .

) بسبب ظلمھ  275 – 270وبصوت عال راحت تھاجم االمبراطور اورلیانوس ( 
وقساوتھ ، ترى ماضا فعل شقیقھا حتى یستحق ھذا القصاص المریع ؟ لقد رسم 
عالمة الصلیب امام المأل ، واالن فان جسده یمزق ویحرق امام عیون اناس 

  ظالمین .

ور من موقفھا ، اال انھ تمتم بضعة كلمات بین اعضاء حاشیتھ : اضا كانت تود  ان تتدخل ، فلتلحق لم یسر االمبراط
  شقیقھا ، فتنال ما ینالھ من قصاص .

، كان االمبراطور یقوم بزیارة  273كانت عذابات ھذین الشقیقین في مدینة بتولمایدا ( تابعا للیونان الیوم ) وضلك سنة 
االھانة عندما رسم الشاب عالمة بیرافقھ بعض من حاشیتھ ، وفي تلك المدینة تحدیدا شعر  خاطفة الى تلك المدینة

  الصلیب .
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بعد ان القي القبض على الشاب طرح في السجن ، وخضع للتحقیق في غرفة مغلقة حیث اضھل تصرفھ الجمیع ، في 
ري تكریم االب واالبن والروح القدس كالھ یج فیھا البدایة ابى بولس ان ینكر انھ قام بھذه االشارة الممنوعة والتي

  واحد في ثالثة اقانیم ، وبعد ان رفض التنكر لالیمان ، اعلن جھارا ایمانھ الراسخ باالنجیل الشریف .

استمع القضاة لكل اجوبتھ ثم الزموا الصمت لبعض الوقت ، ولما عادوا الى قاعة المحكمة بدا على وجوھھم ان ھذا 
  باھظا من جراء حماقتھ : انھ الموت تحت ضربات السیاط ضات المسامیر المعقوفة . الشاب سوف یدفع ثمنا

وفي صبیحة الیوم التالي جرى تنفیذ الحكم في الساحة العامة ، االان الجالدین وجمیع الحاضرین ضھلوا عندما رأوا 
حو الشھید العتید اخیھا امرأة شابة تنتصب بین الحاضرین حیث كانت تجلس ، وراحت تتجھ بخطى ثابتة وھادئة ن

  بولس ، وتعمقت دھشتھم بعد حین ، عندما راحت الفتاة توبخ االمبراطور على فظاعتھ وقسوتھ .

اما النتیجة فال یصعب تصورھا ، على الفور وجدت یولیانا نفسھا تواجھ الضرب بالسیاط ضات المسامیر المعقوفة .     
وطعنوھا بالحراب ، كانت تصلي وھي صامتة الى الرب القدوس وابنھ  اال انھا لم تتكلم ، وعندما احرقوا جسدھا ،

الحبیب كي یقویھا لتحتمل العذاب المر ، واستجیبت صلواتھا ، تصوروا ضھول االمبراطور والحاشیة الفاسدة عندما 
  شاھدوھا تبتسم تحت ضرباط السیاط والحدید الحامي .

  وكان امر اخر .

عجاب الناجم عن شجاعة یولیانا ، خرج ثالثة من الجالدین عن صمتھم وھم : في ضروة التعذیب ، وفي ضروة اال
كدراتوس ، اكاكیوس ، وستراتونیكوس ، ھؤالء القوا السیاط من ایدیھم واعلنوا على الفور انھم من اتباع انجیل یسوع 

مر بقطع رؤوس المتمردین ولما احس االمبراطور بموجة التمرد بین رجالھ ، بادر على الفور الى الموقف التالي: ا
الثالثة حیث كانوا واقفین ، فكان لھ ما اراد ، اال ان موقفھ لم یؤثر على العظیمة یولیانا التي راحت صراحة تصر 

  على والئھا لیسوع الجلیلي .

اصري ولما عجز االمبراطور ان یثنیھا عن موقفھا ، عمد الى الغوایة ، فأعلن انھ سیكون عریسھا ، ان ھي تنكرت للن
  عدھا بالحیاة االبدیة ، وغفران جمیع خطایاھا .یالذي تقول انھ 

لم تستغرق یولیانا اال بضعة ثوان لترفض عرضھ لھا ، وراحت تشدد على والئھا لیسوع المسیح ، فاستشاط 
اتھا ، االمبراطور غیظا وغضبا ، وامرھا ان تسكن في بیت فتیات سیئات السمعة ، اال ان هللا كان قد استجاب لصلو

  فكل من حاول الدنو منھا كان یصاب بالعمى .

  وفي النھایة شاھد االمبراطور ما یكفي .

فأمر باضرام نار ضخمة عال لھیبھا ، واوعز فطرحوا یولیانا وسط النار حتى تموت ، اال ان الجالدین تعبوا بما 
یب ھذا الطاغیة الظالم ، ولما احس شاھدوا بأم العین وراحوا على الفور یتعاطفون مع یولیانا ساخرین من اسال

االمبراطور ان االمور بدأت تفلت من یدیھ ارسل جالدیھ الى یولیانا فقطعوا رأسھا وكانت في ربیعھا العشرین ، 
  م . 273جرى استشھادھا سنة 

لى اناشید رقدت یولیانا وھي تركع بجوار اخیھا الشجاع بولس ، وبینما كانا یغادران ھذا العالم ، راحا ینشدان اح
  الظفر المحببة الى قلبیھما .

ھا قد انتھت عذاباتھما االن ، وظال وفیین ومخلصیین للرب حتى النھایة ، ورقدا كما عاشا على محبة یسوع المسیح 
الذي سمح لھما ان ینھیا حیاتھما بأكلیل االستشھاد ، ان قصة ھذین الشقیقین الشھیدین الھمت وما تزال كثیرین من 

  عبر القرون ، فأدركوا ان ھذه المحبة تفیض ابدا من محبة هللا االنسان یسوع ، لكل الناس . المسیحیین
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  آب 20
  النبي صموئیل

  
  حدث.كان یرقد بسالم في اللیلة التي جرى فیھا ما 

كان مجرد فتى في الثانیة عشرة من العمر ، اال ان الرب الھ اسرائیل شاء انھ في سن 
یف لھ ان یفسر سلسلة االحداث غیر المعقولة التي بدأت بصوت یخولھ النبؤة ، ولكن ك

  صاخب وعمیق یرتد صداه في عتمة منتصف اللیل ؟

  صموئیل ، صموئیل .

حلم ؟ من الذي ناداه باسمھ ؟ ثم راح یحدق عبر نافذة یھل ھو  واحدة،فتح الصبي عینا 
كعادتھ كان یرقد في مجاورة في غرفتھ ، فرأى نجوما عتیقة تتألأل في سماء فلسطین ، و

غرفة صغیرة كانت مخصصة لھ في ھیكل شیلو حیث كان یعیش في كنف عالي رئیس 
الكھنة ، رفّت عینھ ببطء ، فسأل نفسھ ھل انا اتخیل ضلك الصوت الذي راح ینادیني المرة 

  تلو االخرى ؟

  صموئیل ، صموئیل ، صموئیل.

ح من جدید یجیل بصره في ارجاء الغرفة بحثا عن دخیل ، ھذه المرة انتصب وسط سریره الضیق ، وجحظ عینیھ ورا
وخاویة ، وفي نور النجوم الشاحب استطاع ان یرى الكرسي الخشبي الذي  اال انھ لم یر احدا ، كانت الغرفة فارغة

  اعطاه ایاه الكاھن ، وایضا ظالل الكرسي ، والمعطف الذي خلعھ قبیل ساعة النوم .

فارتعش صموئیل وتسّمر في مكانھ مشلوال بینما راحت الكلمات واالفكار تتعثر في وعاد الصوت یصدح من جدید ، 
رأسھ ، ھل ھو یسمع ھذه الكلمات بأضنیھ الخارجیتین ، أم من داخل نفسھ ؟ فذھل الى حدوج الفزع ثم راح یصغي الى 

، جیش  بعن حدث رھیب یقترالكلمات عینھا التي بدأت تتھادى تتھادى الواحدة تلو االخرى في صمت العتمة لتخبره 
جرار كان في طریقھ الى ارض االسرائیلیین ، انھم الفلسطینیون المرعبون ، كان الجیش عظیما وال یمكن صده ، 
وشعب اسرائیل اوشك ان یسقط ویساق الى العبودیة ، االف سیقضون بدون ھوادة ، ولوحا العھد سیحملھما شعب 

  ، في بؤسھم وعارھم . بربري تاركین االسرائیلیین المھزومین

ق م أي قبل احد عشر قرنا من والدة الفادي القدوس الذي سوف  1096لقد كلم الصوت العظیم صموئیل في شیلو سنة 
، وكلما اسمع صموئیل اكثر لھذه التحذیرات ، التي من فوق ، كلما اصبح اكثر ھلعا  یحرر العالم من الموت والخطیئة 

كان یتلقاھا فان الفلسطینیین سیفلحون في قسم كبیر بسبب بعض التعدیات التي كانت وبحسب الرسالة النبویة التي 
تجري في بیت عالي وكان عالي نفسھا رئیسا في المعبد . وھذه التعدیات كانت تنبع من ابني عالي المجدفین : ھوفني 

  وفنیاس اللذین كانا قد رفضا ان یعبدا الھ اسرائیل الحقیقي الواحد .

وفني وفینیاس ابتعدا عن هللا القدیر ، وابوھما عالي ، كان اخالقیا ، یخشى غضبتھما ، واضا لم یبادر ھ ان ال تخطيء :
  على الفور على فعل شيء ، فان كارثة توشك ان تحل لیس في بیت عالي فحسب ، بل في كل امة اسرائیل ایضا .

االوضاع التي جعلتھ بازاء االحداث التي في شیلو  وما ان استمع صموئیل ھذه التنبؤات المرعبة حتى راح ینذھل امام
  حیث سیطالب صموئیل بأن یطلع العالم كلھ على االنھیار االخالقي ، والدمار الرھیب الذي سیحل باسرائیل .
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ق م في الرامة في فلسطین ( وضلك قبل احد عشر قرنا من ظھور یوسف الرامي الذي  1108ولد صموئیل سنة 
سیح الى قبره في اورشلیم ) ، كان صموئیل ابنا لیھودیین تقیین من سبط الوي ، ابوه القانة ، سیحمل جسد یسوع الم

    وزوجتھ الكثیرة االالم حنة .

كانت حنة ھذه عاقرا طوال سنین ، وقد بكت وتضرعت الى هللا كثیرا كي یھبھا ثمر البطن ، وعندما جاء الطفل اخیرا 
اطلقت على المولود الجدید اسم : صموئیل الذي یعني : هللا یسمع ، وفي الثالثة رفعت الشكر هلل على ھذه المعجزة ، و

  من عمره حملتھ الى كاھن معبد شیلو كي یرفع كصالة شكر حي الى صالح الھ اسرائیل القدوس .

ھذا كان تسلسل االحداث التي اسھمت في تكوین طفولة صموئیل الذي قدر لھ ان یكون القاضي الخامس عشر في 
  سنة . 98رائیل ، وان یكون احد اعظم االنبیاء طوال حیاة دامت اكثر من اس

صموئیل طفل حاد الذكاء مع نزعة طبیعیة الى الصالة ، وسرعان ما ادرك الصبي ان هللا یریده ان یخبر شعب شیلو 
الھجوم الوشیك عن الفساد الذي ال طائل تحتھ في بیت ھوفني وفنیاس ، وفي نفس الوقت راح النبي ینذرھما بشأن 

  الذي یقوم بھ الفلسطینیون االشداء .

وكي نتكلم عالیا عن ھذه االمور في شیلو ، فھذا یتطلب شجاعة عظیمة ، والرب سبق ان منح صموئیل الكثیر منھا ، 
وسرعان ما راح ھذا الشاب یطلق صوتھ في المنطقة كلھا فیطلع كل انسان على النبؤة التي منحت لھ في اللیل ، 

  نجوم فلسطین . وتحت

وكانت ردة الفعل متوقعة طبعا ، وبینما اتھم بعض الكھنة الشیوخ ھذا الشاب باالفتراء ، راح اخرون یصرون انھ فقد 
صوابھ ، وانھ یھذي ، ولما اقتنع سكان شیلو بھذه االقاویل ، لم یقوموا بشيء للتحقق من التھم ضد بیت عالي ، ویوما 

، راحوا یتجاھلون التحذیرات التي كانت تخرج من فم الشاب ، وسرعان ما حلّت  بعد یوم ، واسبوعا بعد اسبوع
  الكارثة .

لقد تقدم الجیش الفلسطیني تجاوزا كل العراقیل ، وراح یسحق خصومھ في كل معركة ، احرقت المدن ، وضبحت 
ن الفا من االسرائیلیین سوف الماشیة والقطعان ، واضرمت النیران في المحاصیل الزراعیة ، وفي النھایة فان ثالثی

، سوف فلسطینیونینالون حتفھم في المعركة وسوف تترك شیلو وسط دخان االطالل والدمار ، بینما المنتصرون ال
  ینطلقون حاملین تابوت العھد الذي ال یقدر بثمن .

ھن عالي بأمر ھذه المصاحب لالجتیاح ، قتل ھوفني وفیناس ، وعندما جاء الرسول كي یبلغ الكا عوفي ھذا الصرا
الكارثة الرھیبة ، انھار عالي على الفور وانكسر ظھره ، اال ان الدمار لم یكتمل بعد ، فلما بلغ النبأ زوجة فیناس ، 
للحال وضعت مولودھا ( اشابود ) وقضت من ھول الصدمة بعد ان صرخت : " لقد انقذتنا من اعدائنا واخزیت الذین 

  .)  22:  4صمو  1یبغضوننا " ( 

وما اعقب ضلك كان اسوأ ، فبعد ھزیمتھم النكراء والمذلة ، امضى االسرائیلیون عشرین عاما عبیدا لدى الفلسطینیین 
قبل االكتراث في النھایة لكلمات النبي الجدید صموئیل ، حیث عادوا الى عبادة االلھ الحقیقي ، وعندما شرعوا 

  واسترجعوا ایضا تابوت العھد . یستمعون لكلمات صموئیل ، اخذوا یستردون حریتھم ،

منذئذ ، فالرجل الذي رفضت نبؤتھ في البدایة ، عادت الیھ كرامتھ كنبي ، وكاھن ، وقاض ، وھو نفسھ سوف یقود 
  االسرائیلیین الى الحرب التي حررتھم في النھایة من العبودیة للفلسطینیین .

نة اخرى ، وفي اثناءھا سوف یذكرھم من جدید ان بعد ھذه الجھادات سوف یقود الحكیم صموئیل شعبھ لخمسین س
عبادة الھ اسرائیل الواحد الحقیقي ھي واجبھم االول ، واالساسي كبشر ، واثناء ضلك فان النبي الشیخ سوف یمسح 

  واحدا من اعظم الملوك في الخط الملوكي في اسرائیل ، اعني بھ النبي العظیم داوود .
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ق م وكل  1010سنة ، وھذا جرى  98ایة الى مكافآتھ االبدیة ، وكان لھ من العمر وعندما مضى النبي الشیخ في النھ
االمة بكت لخسارة واحد من اعظم مستشاریھا روحیة ومحبة وامانة في التاریخ ، وفي النھایة دفن صموئیل في بیتھ 

  یین الى ھذا الیوم .في قریة الرامة ، انھ شخصیة محببة تستمر حیاتھ الوفیة لتلھم المسیحیین وغیر المسیح

  

  آب 21
  الرسول تداوس الذي من السبعین

  
كانت امرا رھیبا : انطلق نحو ادیسا وابحث عن االمیر الي یصارع البرص ، 
ثم قدم لھ الشفاء على اسم ربنا یسوع المسیح . بالنسبة للرسول تداوس مواطن 

د ، وصار مدینة ادیسا ( مدینة في سوریا ) ، وقد قدم الى اورشلیم واعتم
مسیحیا على ید یوحنا الصابغ نفسھ ، واھتداء االمیر السوري ابجر في القرن 

  االول للمیالد سیظھر القوة العجائبیة التي للعنایة االلھیة القدوسة .

وكواحد من السبعین ، المجموعة الضخمة من التالمیذ التي سوف تساعد 
لم بأسره ، فان الشاب الرسل االثني عشر في حمل رسالة المسیحیة الى العا

تداوس كان غیورا ونشیطا كخادم لالنجیل الشریف . وعندما صلب ربھ 
ومخلصھ ، ثم بعد ضلك صعد الى السماوات ، ارسل تداوس الى مسقط رأسھ 

  وحاول ان یتصل باالمیر .

وما لم یعرفھ تداوس بالكامل في وقت تعیینھ في اورشلیم ، ھو ان االمیر ابجر 
ثیرا من عالقتھ بیسوع المسیح ، وفعال ، قبل سنوات من موت كان قد انتفع ك

الرب الفادي ، علم ھذا االمیر بالمعجزات التي كان یسوع یجترح في جلیل فلسطین ، فبعث الیھ برسالة یطلب فیھا 
  الشفاء من البرص .

ة وجھھ التي طبعت وردا على الطلب المقبول من كل القلب ، ارسل لھ یسوع عطیتین مذھلتین : االولى ھي صور
بطریقة عجائبیة على مندیل ، اما الثانیة ، فھي رسالة محبة ، وبھذه الرسالة فان الرب الحنون حدد الرحلة االكثر 
تحدیا التي سیقوم بھا تداوس الرسول لدى عودتھ الى ادیسا للمساعدة على تحقیق وعد السید ، وقد سر االمیر ابجر 

لى عجل الى تسلیمھ بعض االنباء السارة : بعد ان قبّل المندیل الذي طبع علیھ وجھ بوصول التلمیذ تداوس ، وبادر ع
  السید ( الناصري ) ، الحظ ابجر بذھول ان برصھ قد جف وزال .

وبقي لھ منھ بعض االثر االمر الذي كان یقلق ابجر بعض الشيء ، لم یكن ابجر طبیبا ، اال انھ كان یفھم انھ اضا لم 
لكلیة ، فالعدوى قد تمتد من جدید وتھاجمھ بشدة ، فجزع جدا ، اال انھ كان یحیا على الرجاء ، فقام یستأصل البرص با

  ورجا الرسول تداو س ان یساعده الزالة ما تبقى من االثار ، والتي كانت تقضھ .

لقد صلى لم یتردد الرسول تداوس ، بل استجاب للطلب على الفور ، وكانت خطتھ لدحر المرض نھائیا جاھزة ، 
وتأمل بعمق بمعیة حاكم ادیسا ، ثم قام بعد ضلك وعّمده على اسم یسوع المسیح ، وصلى من جدید لالنعتاق من 
المرض الذي كان قد جعل جسده ممقوتا ، وكانت النتائج فوریة : ما ان خرج ابجر من ماء المعمودیة ، حتى تالشت 

  ر تداوس الرسول بعینین مذھولتین ، وقلب مفعم بالرضى .اثار البرص عن جسده بالكلیة ، فقام وسبح هللا وشك

وعندما رأى سكان ادیسا ان امیرھم قد تعافى ، رفعوا الشكر ألبن هللا ، واعلنوا انھم مسیحیون ، وكان ابجر یتوق ان 
وجاء بھ یشكر الرسول تداوس على كل ما فعل ، فقام واعد مقدارا كبیرا من الذھب ، استحضره من الخزینة العامة ، 
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الى البالط ، ثم دفع الذھب الى تداوس الذي ابى ان یأخذه ، ثم قال لالمیر انھ قد قطع على نفسھ نذر الفقر طوال حیاتھ 
  واورد فیقول : اضا كنا تخلینا عن كل ما یخصنا من ضھب ، فكیف نقبل ضھبا من االخرین ؟

بین النھرین ، فینیقیة ( لبنان حالیا ) ، واخیرا رقد بالرب  وبعد ان اتم رسالتھ في ادیسا ، تابع كرازتھ باالنجیل في ما
  م في مدینة بیروت المتوسطیة . 44سنة 

تزودنا سیرتھ بأعظم مثال عن اھمیة الطاعة في الحیاة المسیحیة ، وبأھمیة حفظ مشیئة هللا ، لقد استطاع القدیس 
الرب ، ان ایمان تداوس العظیم ، ما یزال یلھم  تداوس ان یشفي االمیر ابجر ، وتمكن ان یھدي المدینة كلھا الى

  المسیحیین الى الیوم ، فھو یظھر لنا ان هللا القدیر الیخیب الذین یؤمنون بھ .

  طروباریة باللحن الثالث :

  " ایھا الرسول القدیس تداوس تشفع الى االلھ الرحیم ، ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".

  

  آب 24
  وس تلمیذ الرسول یوحنا الالھوتيالبار الشھید افتیخی

  
باعتداد وعجرفة ، احس الوثنیون انھم متیقنون من اكتشاف وسیلة تنكیل 
مضمونة تكسر معنویات ھذا المسیحي المؤمن الذي سیبادر توا الى رفض 

  ایمانھ بیسوع المسیح .

وسالحھم االخیر : اسد ضخم جرى تجویعھ لعدة اسابیع ، وقد ضربھ نوع من 
تیجة ھذا التجویع ، بدون شك سوف یبادر توا الى تمزیق افتیخیوس جنون بن

اربا اربا ، او لیس افتیخیوس احد المسیحیین الممقوتین الذین كانوا یذبحون 
الوثنیین طوال سنین ، مصّرین ان ھیاكلھم المقدسة ینبغي ان تغلق ، وان تكسر 

  صورھم الذھبیة والفضیة ؟

یین وافتیخیوس فلیس بعیدا اال بضعة دقائق ، اما المشھد بین الجالدین الوثن
والوثنیون ال یشكون بما سینتج عن ضلك ، واي انسان شجاع بالقدر المطلوب 

  یحتمل ان یكون ھدفا وطعاما ألسد جائع وشرس ؟

ب م بحسب مؤرخي الحقبة ، وقد جرت ألن  100لقد جرت المواجھة بین القدیس افتیخیوس واالسد الجائع سنة 
  باتوا یرفضون اھتداء المزید منھم الى االنجیل الشریف في الشرق االوسط . الوثنیین

  لكن ما لم یفھمھ الجالدون الوثنیون ھو االیمان العظیم والمحبة الكبیرة عند القدیس العظیم افتیخیوس .

  ب م . 40ولد افتیخیوس في مدینة سباستیا على مقربة من طرسوس ( جزء من تركیا الحدیثة ) ، حوالي سنة 

اھتدى ھذا االسقف المتواضع الى االیمان بالمسیح ابن هللا على ید القدیس یوحنا الالھوتي ، وسافر االثنان معا عبر 
بلدان الشرق االوسط في مھمات تبشیریة عدة ، وفي مناسبات اخرى انضم القدیس افتیخیوس الى القدیس العظیم 

  بولس في المھمات الكرازیة في كل المنطقة .
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افتیخیوس یعي جیدا االخطار المترتبة على خدمة المبشر المسیحي ، لقد سبق لھ ان زج في السجن في مناسبات  كان
عدة سیما اثناء زیارتھ الى الیونان واسیا الصغرى ، واحتمل نصیبھ من الجلد المبرح والعذابات االخرى ، حبا 

  باالنجیل الشریف .

یعھ الى حدود الموت داخل الزنزانة ، وفي اللحظة االخیرة ظھر مالك وفي احدى المناسبات الصعبة فانھ جرى تجو
  من السماء داخل ضلك المكان القذر وزود افتیخیوس بالخبز .

وفي مواجھة اخرى ضرب القدیس بقضیب حدیدي الى حد ان الدم تطایر من جسده ، وعندما فاضت الدماء من 
  من جراحاتھ .جراحھ انذھل جالدوه عندما راحت رائحة زكیة تفیض 

ومن جدید استمر القدیس افتیخیوس حیا رغم عذاباتھ والتي من شأنھا ان تأتي على أي انسان لوال تدخل العنایة االلھیة  
وفي احدى المناسبات الرھیبة طرح في اتون مضطرم ، واغلق علیھ الباب ، وعندما عاد الجالدون بعد زمن لجمع 

  ا معافى وھو یبتسم .رماده ، ضھلوا عندما رأوه یخرج سلیم

الى االن ، كان ینجو في كل مرة ، ومع ضلك ، فاالسد الذي جرى تجویعھ لھذا الغرض ، كان یظن انھ سیأتي على 
القدیس عندما یتقابالن ، وعندما ادخل افتیخیوس غرفة تحت االرض ، بعد ان جرى تقییده ، فتح الجالدون الباب الذي 

، فخرج یزمجر من معقلھ ، وتوجھ الى ركن كان فیھ افتیخیوس یركع وھو یصلي ، كان االسد الجائع محتجزا وراءه 
وحدث امر ، بینما كان الجالدون یراقبون ما سوف یحدث ، دنا االسد ، وللحال جمد في مكانھ ، وبدل ان یھاجم 

  القدیس ، ادار رأسھ في االتجاه االخر .

....كال لیس ھو انسانا ، بل االسد نفسھ یصلي ویسبح هللا  ومن فمھ ، وعلى نحو ال یصدق ، راح یسمع صوت انسان
  القدیر بكلمات ھي ھكذا : " مبارك ھو الرب القدیر ، رب السماء واالرض ".

نظر الوثنیون الى بعضھم بذھول ، فبدل ان ینقض االسد الجائع على القدیس ویفترسھ ، ھا ھو یصلي الى هللا . ضھل 
  اعتنقوا االنجیل على الفور معلنین انھم من اتباع یسوع المسیح .الوثنیون من ھذه االعجوبة ، و

ومع ان القدیس افتیخیوس نجا مجددا من براثن الموت على ایدي الوثنیین القساة ، اال انھ لم ینج مما ھو مقدر لھ ، ھذا 
النھایة استجیبت صالتھ  المبشر المتواضع ، واالسقف القدیس ، سبق ان تضرع الى هللا ان یمنحھ اكلیل الشھادة ، وفي

  ب م . 110في  سباستیا حیث قطعت ھامتھ بأمر من احد الكھنة الوثنیین ، وكان ضلك سنة 

ان سیرة القدیس افتیخیوس توضح لنا عبر عدد من السبل ان الرب یسوع المسیح یدافع ویحمي الذین یجعلون ثقتھم 
مبشر الشجاع ... اال انھم لم یحصلوا على ما ارادوا ، الى ان فیھ وشجاعتھم بھ ، لقد حاول الوثنیون ان یقتلوا ھذا ال

  قرنا من الزمن . 18شاء هللا ضلك . والمسیحیون كانوا ومایزالون یستلھمون الشجاعة من سیرة ھذا القدیس وضلك طیلة 
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  آب 25
  الرسول القدیس تیطس الذي من السبعین

  
المشھورین اال انھ  كان ابنا ألب وثني یوناني من عبدة االصنام

تحول الحقا فأضحى من الد اعداء عبادة االصنام ، وامضى 
  شطرا كبیرا من حیاتھ یحارب ضد ھذا الشكل من العبادة .

انھ صدیق ودود للقدیس بولس ، وعامل معھ ، تیطس ھو من 
السبعین ، وقد امضى معظم شبابھ سعیا الى نشر انجیل یسوع 

  ط ، في القرن االول للمیالد .المسیح عبر عالم البحر المتوس

وفي تجوالھ واسفاره مع القدیس بولس الرسول ، وسواه من 
التالمیذ االخرین ، في مناطق مثل اسیا الصغرى ، الیونان ، 
ایطالیا ، فان تیطس الشجاع كان یخاطر بحیاتھ المرة تلو 

قط رأسھ ، بعد ان عیّن اسقفا على الجزیرة االخرى حبا باالنجیل الشریف ، اال ان اعظم جھاداتھ كانت في كریت ، مس
  م من قبل الرسول بولس . 60سنة 

في كریت االرض الوثنیة والموحشة ، سوف یحقق تیطس اعظم منجزاتھ ، وضلك عندما یتجاسر ان یتحدى العبادة 
  وم .الوثنیة اللھین یونانیین ، فساعد بذلك على تحقیق معجزتین ما تزاالن تذھالن المسیحیین الى الی

ب م بحسب مؤرخي الحقبة الكنسیین عندما دنا اسقف  80ان اولى ھذه المعجزات حصلت في احد االیام من سنة 
كریت من نصب تذكاري اللھة یونانیة ھي دیانا التي یقال انھا الروح المرشدة للقمر ، عندما رأى االسقف القدیس 

حزن جدا ، وراح ینذر اتباع دیانا ھذه ویقول بأن ھذا التمثال تیطس مقدار التكریم الذي یقدمھ الوثنیون لھذا الصنم ، 
ھو مجرد حجر ، وان االصنام ھي مجرد شیاطین تقتات من ضعف الناس ، وبعد ان وبخھم بشدة لعدم تقواھم ، اطلق 

بذبیحة االسقف وصفا عظیما عن الھ المسیحیین الحقیقي والواحد الذي منح البشریة غفران الخطایا والحیاة االبدیة 
  یسوع المسیح على الصلیب .

لم یسّرر الوثنیون بھذا الكالم النابع من القلب ، فراحوا على التو یھددون القدیس تیطس بالحاق االضى الجسدي بھ اضا 
لم یحجم عن مواقفھ ، لم یتراجع تیطس ، بل راح یستدعي الھ المسیحیین بصوت عال ، وصلى طلبا لعالمة تظھر 

لطریق الصحیح الى السماء ، استجیبت صلواتھ ، وبغتة انقلب تمثال دیانا الى االرض امام جمیع للنفوس الضائعة ا
  المحتشدین .

منھم واعلنوا انھم اتباع االنجیل الشریف ،  500ولما جزعوا من جراء المعجزة ، عرفوا اھتداء فوریا ، وقام اكثر من 
  منذ ضلك الیوم .

مكان من كریت ان االسقف المسیحي عنده القوة لصنع العجائب بمعونة هللا القدیر وبعد تلك الحادثة ضاع الخبر في كل 
ومع ضلك فان تلك كانت حادثة صغیرة مقارنة بما حصل بعدھا ، في تلك االیام فان وثنیي كریت كانوا وشك ان یشیدوا 

  زیرة .ھیكال ضخم البوسیدون الھ البحر .... وكان المعبد من ابھى وجوه العمران في كل الج

وعندما سار القدیس تیطس امام المبنى الذي لم ینتھ بعد ، ورفع الصالة الى هللا الثالوثي ، انھار المعبد من تلقاء ضاتھ 
  وسقط على نفسھ من داخل وكأنھ انفجار ھائل .

، فكان  كان ھذان الحدثان من اعظم االحداث في حیاة القدیس تیطس ، بعدھا راح القدیس یتابع خدمتھ للرب االلھ
  یساعد المرضى على الشفاء ، وكان یطرد الشیاطین ، ویكرز باالنجیل الشریف .
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ب م ، كان نبیال ، وقد حكم عمھ الجزیرة ملكا علیھا ، في شبابھ تبع  20ولد تیطس في مدینة غورتین حوالي سنة 
لسواء ، تیطس الشاب كان یعرف ان تیطس نصیحة ابیھ بعنایة فصار تلمیذا بارزا في الفلسفة الیونانیة والعلوم على ا

شیئا كان ینقصھ في حیاتھ سیما بعد حادثة ملفتة فیھا سمع صوتا یأمره ان یبحث عن الحكمة في موضع اخر ، في 
  غیر المعرفة الیونانیة : " یا تیطس اترك ھھنا وخلص نفسك ، ألن معارف الیونانیین لن تجلب لك الخالص ".

عتیادیة ، رأى تیطس المطیع في الحلم ان علیھ ان یطالع االسفار االلھیة ، ففعل ، وضھل وتوا بعد ھذه الحادثة غیر اال
عندما طالع اشعیا الذي یبدو وكأنھ وضع من اجل عینیھ : " انت خادمي ، لقد اخترتك ولم اقصك ، ال تخف انا معك ، 

  ). 10 – 9:  41ال تیأس انا الھك "( اشعیا 

القدیم ، حتى بدأ تیطس یسمع ان صانع العجائب یدعى ابن هللا الذي كان یتنقل عبر  وما ان طالع كلمات نبي العھد
فلسطین ، وابن هللا ھذا كان ینقل بشرى الخالص لكل من یؤمن بھ ،وما ھي اال ایام حتى كان تیطس في طریقھ الى 

ولس اسقفا ، فوضع رسالتھ اورشلیم لیكون واحدا من اكثر المقربین من الرسول بولس ، وفیما بعد سامھ القدیس ب
  ب م . 65الشھیرة في كریت سنة 

سنة في جھاد مستمر یحمل االنجیل المقدس الى اقاصي االرض ، وصفھ  70اعتمد تیطس على ید بولس ، ثم امضى 
) ، وھذا التلمیذ ھو واحد من السبعین لقد شھد تیطس على احداث  4:  1القدیس بولس بتیطس المحبوب ( تیطس 

المسیح في اورشلیم ، وایضا على موت بولس بقطع الرأس في روما ، وسوف یقوم بالجھد تباعا كي  صلب یسوع
  یجري صالة تجنیز للرسول الشھید بولس .

ب م ، وقد اورد الشھود ان وجھھ كان مضیئا كالنور ، وھذا  110عاما وضلك حوالي  97رقد تیطس بالرب عن عمر 
قرنا  19لمؤمن الذي ستبقى محبتھ لالنجیل تلھم المسیحیین في كل مكان طوال النور كان یفیض من روح ھذا البطل ا

  بعد رقاده في جزیرة كریت .

  طروباریة باللحن الثالث :

  " ایھا الرسول القدیس تیطس تشفع الى االلھ الرحیم ان ینعم بغفران الزالت لنفوسنا ".
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  خدمة جمیع القدیسین في فلسطین
  انیة ، الراھب جراسیموس میكراناینتس ناظم الترانیم في كنیسة المسیح العظیمة ، في جبل اثوس .صاغھا بالیون

في االحد الثاني من متى ، أي في األحد الذي بعد جمیع القدیسین ، نقیم عیدا جامعا لجمیع القدیسین الذین ظھروا في 
  فلسطین .

  صالة الغروب العادیة
  ول :باللحن األ

  ت ، ثم نرتل البروصومیات التالیة :نأخذ أربعة أبیا
" تھللّي وارقصي بحبور یا كنیسة صھیون ، عندما تقیمین تذكار القدّیسین الحاملي هللا في فلسطین ، مّجدي عریسك 

  المسیح الذي أرسلھم انوارا مضیئة لكل العالم .
آلباء المخلصین ، الشھداء ورؤساء لنعّظم جوق األنبیاء ، وجمیع رسل المسیح الذین لھجوا باهلل ، وأیضا جماعة ا

  الكھنة ( االساقفة ) القدّیسین الذین بجھادھم اإللھي ، أناروا أرض فلسطین .
، عندما ضٌبحت كحمل في صھیون ، جمعت إلیك جوق القدّیسین الحاملي هللا في فلسطین ، وبمقدار ما یا واھب الحیاة 

  ، ونحن إض ننشد لك التسبیح ، نحتفل بھم جمیعا . كان لدیھم من عقل إلھي ، ضارعوك ، مقتدین بآالمك
، المعروفون والمكتومون في أرض فلسطین ، لقد مّجدّتم المسیح في أوقات مختلفة ، وبسبل متنوعة ،  أیھا القدیسون 

  ومنافسات عدیدة ، خلّصتم كنیسة ِصھیون من كّل أضیّة .
  

  المجد . باللحن األول :

القدّیسین المتعدّدي األنواع ، المؤلّفین من األنبیاء ، الرسل ، والشھداء ، األساقفة ، واآلباء لنعّظم بالتراتیل والتسابیح 
المسیح بأشكال مختلفة ، فأناروا أرض فلسطین المقدّسة بجھادھم  المخلصین من كل األعمار والرتب ، ألنھم أبھجوا

ھم التسبیح بعقل واحد ، نھتف إلى الرب : أیھا المخلّص المقدّس ، وأعمالھم العجائبیة ، وكل أنواع النعمة ، واض نرتل ل
  الممّجد في قدّیسیھ ، ھبنا بتوسالتھم رحمتك ، بما أنك إلھ محب للبشر .

  اآلن ، باللحن االول :

أیھا األخوة ، لتفرح الخلیقة ، ولیرقص البشر ، ألن الیوم ھو عید والدة اإللھ العذراء التي دعتنا كي نجتمع معاَ ، إنھا 
الكنز العذري الطاھر ، الجنة العقلیة آلدم الثاني ، معمل إتحاد الطبیعتین ، المكان الذي حصل فیھ عمل الخالص ، 
المخدع ، العروس ، السحابة الحقیقیة الخفیفة التي حملت الراكب على الشیروبیم . بشفاعاتھا ، أیھا المسیح اإللھ ، 

  خلّص نفوسنا .

  األبوستیخا

  األولىإستیشیرة القیامة 

  باللحن االول :

  أیھا المسیح ، بآالمك انعتقنا من االالم ، وبقیامتك خلصنا من الفساد ، فیا رب المجد لك .

  البروصومیة للقدّیسین 



317 
 

  باللحن الثاني ، یابیت افراثا :

  إفرحي یا أم الكنائس ، یا ِصھیون المقدّسة التي تحتفل الھوتیاً بتذكار قدیسیھا في فلسطین .

  : عجیب الرب في قدیسیھ .استیخن 

  إفرحوا یا مّصاف األنبیاء والرسل ، الشھداء واالبرار ، أیھا المصابیح المضیئة في كل األرض المقدسة .

  استیخن : الرب صنع عجباً في قدیسیھ الذین على األرض .

  كل العالم . لیُعّظم الیوم بتسبیح واحد ،  كھنةُ الشریعة ومتصّوفو النعمة من فلسطین الذین لمعوا في

  المجد ( للثالوث ) 

بشفاعات قدّیسیك في فلسطین نطلب إلیك أیھا اإللھ المثلث الشموس ، الذي ال بدء لھ ، والذي یتّمم كل شيء ، أن 
  تحمي الكنیسة .

  اآلن ، الوالدیة 

 عّظمك .یا والدة اإللھ ، أنت كرازة األنبیاء ، مجد الرسل ، وسند الشھداء الرابحي الجوائز ، ومعھم ن

 

 

 

 

 

  صالة المساء الكبرى
  اللحن األول : –إستیشیرات القیامة 

  أیھا الّرب القدّوس ، تقبّل صلواتنا المسائیة ، وامنحنا غفران الخطایا ، ألنك أنت وحدك الذي أظھر القیامة في العالم .
ت ،ألنھ إلھنا الذي أنقذنا من أیھا الشعوب احتاطوا صھیون واكتنفوھا ، واعطوا مجداَ فیھا للناھض من بین االموا

  آثامنا .
ھلّموا أیھا الشعوب ، لنسبّح المسیح ونسجد لھ ، ممّجدین قیامتھ من بین األموات ، ألنھ إلھنا الذي أنقذ العالم من 

  ضاللة العدو .
د ّسمر خطایانا إبتھجي ایتھا السموات ، بّوقي یا أساسات االرض ، واھتفي ایتھا الجبال بالفرح ، ألن ھوضا عمانوئیل ق

  بصلیبھ ، والمانح الحیاة ، أمات الموت ، ُمنھضا آدم بما أنھ محب للبشر .
  

  للقدّیسین
  اللحن الرابع :
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ألوالد كثیرین ، وتقدّم الجوق الكبیر من تبتھج الیوم كنیسة ِصھیون التي أحبّھا الجمیع بالفرح ، فھي ام بنعمة الروح ،
جاھدین ، اآلباء الحاملي هللا ، والرسل الرعاة ورؤساء الكھنة الذائعي الصیت ، األنبیاء القدّیسین والرسل ، والم
  وتعظمھم جمیعاَ بالترانیم نفسھا .

إن االنبیاء اإللھیین ، الذین استناروا بالروح القدس ، قد سبق ان أعلنوا قدیماَ تجّسد المسیح : والرسل الذین عاینوا هللا 
یون : والشھداء القدّیسون الذین بزغوا في االرض ، من كل ركن في فلسطین ، كرزوا بھ في العالم بدءاَ من ِصھ

  مّجدوه بجھاداتھم االستشھادیة .

عین الذین لمعوا في المدن حقیقیین للمسیح ، واألساقفة الور امدإن رؤساء الكھنة اإللھیین الذین رعوا صھیون كخ
وا خدام االسرار اإللھیة ، وانیة للنور غیر الھیولي ، فلیعّظموا الفلسطینیة األخرى ، خدموا هللا في سیرة سامیة ، فكان

  بالترانیم .

لنكّرم الرسل اإلثني عشر الكلیي اإلكرام كابواق إلھیة للروح القدس ، ولنبارك تالمیذ المسیح السبعین ورھط اآلباء 
األنبیاء الذین نطقوا باهلل ، وكل اإلثني عشر الذائعي الصیت ، وكل الذین كانوا قبل الشریعة ، وفي الشریعة ، مع 

  رھط االبرار .

یاجند المسیح المالكي الجوائز ، الالبسي الظفر ، غیر المھزومین ، المعروفین والمكتومین ، الذین بأنھار دمائكم ، 
سین ، رویتم أرض فلسطین العظیمة ، وسكبتم النعمة بسخاء على الجمیع : جمیعكم مع النساء والعذارى واألطفال القدّی

  صلّوا من أجلنا ، للرب المحب البشر .

إن بّریة األردن أبرزت جماعة الرھبان المخلصین اإللھیة ، بمثابة ازاھیر عطرة ، كان ھؤالء نّساكا ضوي فكر إلھي ، 
ورھباناَ شھداء مخلصین ، وقدیسین للمسیح حازوا اعظم إمتیاز بجھودھم اإللھیة ، ودحِرھم وقاحة البرابرة ، 

  مھم كمدافعین عنا ، أمام المخلّص .فلنكرّ 

  المجد . اللحن الثاني :

ة : جمیع القدّیسین في فلسطین الذین یرشدوننا الى عإن كوكبة القدّیسین الحاملي هللا قد اضاءت الكنیسة كنجوم ساط
فرحوا ، أیھا النور ، ھلم یا شعب الّرب الخاص في كنیسة صھیون ، لنحتفل بتذكارھم ، ھاتفین إلیھم بصوت واحد : إ

أیھا الرسل الذین لھجتم  األنبیاء المملوكین من هللا ، الذین بأشكال مختلفة أعلنتم مجيء المسیح في الماضي ، إفرحوا
باهلل ، وكرزتم بنور األنجیل في كل العالم ، بالكالم واألفعال والعجائب ، إفرحوا أیھا المجاھدون الثابتون ، ورؤساء 

اء المخلصون ، المعروفون منكم والمكتومون . بما أن لكم الدالة لدى المسیح ، توسلوا الیھ على الكھنة الحكماء ، واآلب
  الدوام ، كي ینقذنا من كل شدة وضیق .

  اآلن . باللحن األول 

لنسبّح مریم البتول مجد العالم بأسره المفرعة من زرع بشري ، والوالدة السیّد ، الباب السماوي ، تسبیح غیر 
ین ، وجمال المؤمنین . ألن ھذه ظھرت سماًء وھیكالً لالھوت . ھذه ھدمت سیاج العداوة المتوّسط . واجتلبت المتجّسم

السالمة عوضھ .وفتحت الملكوت فلنتشبّث بھا اض ھي مرساة لالیمان ، ولنتّخذ الّرب مولودھا عاضداُ إیانا ، فتشّجع 
  أنھ على كل شيء قدیر . اآلن وثق ، یا شعب هللا ، ألنھ یقاتل أعداءنا . بما 

 . القراءات -الدخول . یا نوراً بھیاً ، البروكیمنون . " الرب قد ملك ، والجمال لبس 

 قراءة من نبؤة أشعیا -1
43 .9 – 14  
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ُ ولتلتئم القبائل . َمن ِمنھم یُخبر بھذا ویعلمنا باألولیات .  ھكذا قال الرب : إجتمعوا یا كل األمم معا
روا . أو لیسمعوا فیقولوا : صدٌق ، أنتم شھودي یقول الرب وعبدي الذي اخترتھ لیقدّموا شھودھم ویتبرّ 

لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفھموا أني أنا ھو . قلبي لم یصّور إلھٌ ، وبعدي ال یكون . أنا أنا الّرب ، 
 ولیس غیري مخلّص . أنا أخبرُت وخلّصُت وأعلمُت ولیس بینكم غریٌب . وأنتم شھودي یقول الّربُ 

ً من الیوم أنا ھو وال منقذ من یدي . افعل ومن یردُ . ھكذا یقول الرب فادیكم قدّوس  وأنا هللا . أیضا
  إسرائیل . ألجلكم أرسلت إلى بابل والقیت المغالیق كلھا والكلدانیین في سفن ......

 قراءة من حكمة سلیمان -2
3  .1 – 9  

ماتوا وُحسب ضھابھم  ذاب . في أعین األغبیاء یبدو أنّھمأّما نفوس األبرار فھي بید هللا ، فال یمّسھا أّي ع
مصیبة ، ورحیلھم عنّا كارثة . لكنھم في سالم وإضا كانوا في عیون الناس قد عوقبوا ، فرجاؤھم كان 
مملوءاً خلوداَ . وبعد تأدیب یسیر سیكون لھم إحساناُت عظیمة ألن هللا أمتحنھم فوجدھم أھالً لھ . 

مّحصھم وكذبیحة قّربت ُمحرقةً قبِلھم . في وقت افتقادھم یتألألون وكالّشرر بین كالذھب في البوتقة 
القّش یركضون . یدینون األمَم ویتسلّطون على الشعوب . ویملك الّرب علیھم إلى األبد . المتوّكلون 

  علیھ سیدركون الحق واألمناء في المحبّة سیالزمونھ . ألن النعمة والرحمة لمختاریھ .

 ن حكمة سلیمان قراءة م -3
 )5  .15 – 23 ,1  .6 – 3 (  

أّما األبرار فسیحیون لألبد وعند الّرب ثوابُھم ، ولھم عنایةُ من لدن العلي . فلذلك سینالون إكلیل البھاء وتاج 
ً ویُسلح الخلیقة من أعدائھ . یلبس  الجمال من ید الّرب ، ألنھ بیمینھ وبذراعھ یسترھم . یتخذ غیرتھ سالحا

ً والعالم البِّر  ً یشحذ غضبھ الذي ال ینثني سیفا ً وُحكم الصدق خوضةَ ویتّخذ القداسة التي ال تُقھر تُرسا درعا
. فتنطلق البروق كسھام ُمحَكمة التسدید ، ومن الغیوم كِمن قوٍس ُمحَكم التوتیر تطیر یحارب معھ األغبیاء 

البحر تثور علیھم من دون شفقة ، وریح قُدرٍة ملیئة بالسخط تقذف من قذّافة ومیاه  إلى الھدف . وحبّات بَرد
تھّب علیھم وتذریھم كالزوبعة . واإلثم یجعل من األرض كلھا قفراً . وارتكاب الشرور یقلب عروش 

. فاسمعوا أیھا الملوك وافھموا ! وتعلّموا یا قضاة األرض ! أصغوا أیھا المتسلّطون على  قتدرینالم
! ألن سلطانكم من الرب وقدرتكم من العلي ، وھو الذي سیفحص  ن بجموع أممكموالجماھیر والمفتخر

  أعمالكم ویستقصي نیّاتكم .

 اإلیذیومیالت التالیة :
  

  باللحن األول :
إبتھجي بالّرب أیتھا الكنیسة المقدّسة في صھیون . أم كل الكنائس ، وحصن الحقیقة ، ألن هللا في وسطك ، 

یب المخلّص ، األنبیاء ، بك تنبأوا ، والرسل صنعوا الشعائر فلن تتزعزعي كما قال داوود . ألنھ بصل
المخلصون ، صلبوا أنفسھم مع المسیح : وكلّھم قد أعلنوا قیامتھ  المقدّسة ، والشھداء انتصروا ، والرھبان

   جھاراً ، ألنھم قد نالوا ضیاءھا . لذلك بما إنِك تحتفلین بتذكارھم ، إصرخي إلى عریسك : یارّب ، المجد لك

  باللحن الثاني :

لنكّرم كلنا جوق القدّیسین المؤلف من الرسل ، األنبیاء ورؤساء الكھنة ، الشھداء والرھبان المخلصین من 
جمیع األجیال . ألنھم قد أبھجوا المسیح بأوقات مختلفة ، وبوسائل عدیدة . وقد مجدّوا رّب المجد ، وبذلك 

في الكنیسة البكر ، صارخین إلى المخلّص : یارّب ، إّطلع على قدّسوا كل فلسطین . وبما أنھم یسكنون معاً 
  ھذه الكرمة ، وأمنح شعبك مراحمك الحنونة ، یا أیھا المحّب البشر وحدك .
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  باللحن الثالث :

یا أیھا األنبیاء ، لقد سطعتم بالموھبة النبویة ، وأنتم أیھا الرسل المباَركون ، لقد ظھرتم فعلة لإلنجیل . لقد 
أرض فلسطین عیداً لتكریمھم ، وھي تبارككم مع مجاھدیھا االخّصاء ورؤساء الكھنة والرھبان نّظمت 

االوفیاء والشھداء الثابتین المزدانین بجھاداتكم ودمائكم . وبما أن لكم الدالة لدى المسیح ، تّشفعوا من أجل 
  نفوسنا .

  باللحن الرابع :

لعروس إلى المسیح بأنوار مضیئة ، بكامل قدّیسیھا ، یدعوننا أن كھنة ورعاة ِصھیون المقدّسة الذین قادوا ا
الیوم إلى ولیمة روحیة . فإنھم بممارسات مختلفة ، وبجھادات كثیرة ، وبكثیر من العرق والصمود بالفضائل 
حصدوا ثمار الحیاة في المسیح ، واعلنوا جزاء المجد اآلتي . وھم یرشدوننا ، كي نوّجھ اضھاننا نحو االمور 

  لتي فوق ونبحث عنھا . أما نحن فنشارك في البركات األبدیة بصلواتھم إلى هللا .ا

  المجد باللحن الرابع :

لنقم ، نحن كنیسة المسیح ، بالروح والحق ، باحتفال القدیسین الكلّیي الوقار في فلسطین ، الرجال والنساء 
َ األمور الفائقة ، الالمباّركین ، المشاعل المضیئة والساطعة من األرض المقدّسة ، تي تشّع علینا جمیعا

بعضھم یعلّمنا نقاوة السیرة ، وروعة المسلك الحسن . واخرون یدخلوننا بقدوتھم الخاصة في قامة المحبة 
الكاملة ، إلى المسیح والقریب . اال انھم جمیعاَ یرشدوننا في طریق الخالص ، ویتشفّعون مع المسیح اإللھ 

  كي یرحم نفوسنا .

  الوالدیة  اآلن .

  إحرسي خدامك من جمیع أنواع المخاطر یا أم هللا المباَركة كي نمجدك یا رجاء نفوسنا .

  األبوستیخا

  إستیخارة القیامة األولى
  اللحن األول :

  
  أیھا المسیح ، بآالمك نجونا من اآلالم . وبقیامتك خلصتنا من الفساد ، فیا رب المجد لك .

  اللحن األول ، إفرحوا

جمھور القدّیسین ، الذین قدّستم كل فلسطین بجھاداتكم المقدّسة ، وازلتم سحابة الغرائز بأنوار  إفرحي یا
فضائلكم ، یا أیھا األنبیاء الملَھمون من هللا ، والرسل الكلیّیو الحكمة ، جماعة الشھداء ، ورؤساء الكھنة 

وأثمن األواني الستالم نِعم هللا وإناراتھ الحكماء باهلل ، والنّساك المختارون من هللا ، إنكم أطھر الوسائل 
  السّریة ، فابتھلوا الى المسیح ، كي یمنح نفوسنا الرحمة العظمى .

  استیخن : عجیب هللا في قدیسیھ

إفرحوا یاجمھور القدیسین ، القدماء والجدد ، الذین میّزتم أنفسكم بأعمالكم العدیدة الباھرة ، ألن اضھانكم 
بالشھادة ، والبعض اآلخر باألعمال النسكیة ، وآخرون  ل اإللھیة : البعض منكمانتعشت بمحبّة ملك الك
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بالحكمة ومواھب النعمة العدیدة ، الجمیع عّظموا تجّسد المخلّص . لذلك تكرمھم الیوم كنیسة ِصھیون في 
  المباَركون . تذكار واحد ، وتتھلّل فرحاً بالروح ، وتمدح المسیح ، الذي یمّجدكم بغزارة یا أیھا القدیسون

  استیخن : ألن الرب صنع العجائب في قدیسیھ الذین على األرض .

إفرحوا ، یا مصاف القدیسین ، أیھا الكارزون والمبّشرین باإلنجیل ، ُمعلنو الحكمة الحقّة التي تفوق الحكمة 
المجاھدون الرابحو  األبواق اإللھیة لإلیمان اإللھي ، الرسل المجیدون ، رؤساء الكھنة والرھبان االوفیاء ،

الجوائز ( الالبسو الظفر ) والشھداء المعروفون والمكتومون : أعمدة النور اإللھي ، الذین من فلسطین 
  اشرقوا على العالم نور المعرفة الكاملة بالمسیح ، ال تكفّوا بالطلب الیھ ، أن یھب نفوسنا الرحمة العظمى .

  المجد اللحن الرابع :

لننشد تسابیح مصاف القدیسین في فلسطین ، المؤلّفة في كل زمن ومن كل رتبة . الذین  ھلموا أیھا المؤمنون
تشبّھوا بآالم المسیح بأوقات مختلفة وبوسائل متباینة، فأصبحوا مشاركین في قیامتھ ، ألنھ منذ أن تألّموا معھ 

ؤساء الكھنة ، الرھبان تمجدّوا بھ ، على حسب العھد اإللھي ، فلنصرخ إلیھم : أیھا الرسل والشھداء ور
  االوفیاء واألنبیاء ، تشفّعوا من أجل نفوسنا .

  اآلن ، الوالدیة

یا والدة اإللھ العذراء الكلیّة الطھارة التي لم تعرف رجالً ، لقد َولدت اإللھ القدیر بالجسد ، على نحو ال یفّسر 
تضّرعاتنا ، وتوّسلي إلیھ أن وتھبین الطھارة للجمیع من أجل خطایاھم ، إقبلي منا اآلن بكل رضى ، 

  یخلصنا .

  قدوس هللا ......

  طروباریة القیامة

  اللحن األول :

تم من الیھود ، وجسدك الطاھر ُحفظ من الجند ، قُمت في الیوم الثالث أیھا المخلص . مانحاً خُ ان الحجر لما 
لقیامتك أیھا المسیح ، المجد لُملكك .  العالم الحیاة . لذلك قوات السماوات ، ھتفوا إلیك یا واھب الحیاة . المجد

  المجد لتدبیرك یا محّب البشر وحدك .

  للقدیسین
 اللحن األّول 

  
لنكّرم مصاف القدّیسین في فلسطین ، الذین لمعوا في أوقات مختلفة ، األنبیاء ، الرسل والمجاھدین ، 

لنتضّرع إلیھم : المجد لمن وھبكم الرھبان المخلصین ورؤساء الكھنة والنساك ، المعروفین والمكتومین ، و
  قدرتھ ، المجد لمن كللكم ، المجد لمن بكم یقود العالم كلھ إلى النور .

  وأخرى للقدیسین
  اللحن الرابع 

لنّسبح مصاف القدّیسین المقدّسین ، الذین لمعوا في أوقات مختلفة في فلسطین ، بأعمال عظیمة متباینة 
  انضموا اآلن على جوق المالئكة ، ومعھم یبتھلون بحرارة ، من أجل نفوسنا مقدّسة ، الذین ُمّجدوا ببھاء ، و
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  الوالدیة ، اللحن الرابع

السّر الخفي منذ الدھور ، وغیر المعلوم عند المالئكة ، بك ظھر یا والدة اإللھ للذین على األرض . إض تّجسد 
ُ من أجلنا . وبھ أقام المجبول أوالً ، وخلّص من الموت  اإللھ بإتجاد ال تشّوش فیھ . وقبِل الصلیب طوعا

 نفوسنا .
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 صالة السحر .
  

  بعد القراءات األولى من المزامیر.
  كاثسماطات القیامة

 اللحن األول :
  

أیھا المخلّص ، إن الجند الحافظین قبرك قد صاروا كاألموات من برق المالك الظاھر المبّشر النسوة بالقیامة 
  مّجد أیھا المزیل الفساد . ولك نجثو أیھا الناھض من القبر . یا إلھنا وحدك .فإیاك ن

  
  المجد :

لقد ُسّمرَت على الصلیب طوعاً یا رؤوف . وُوضعَت في قبر كما أنت یا معطي الحیاة . فسحقَت بموتك عّزة 
لدھر . بما أنك وحدك محب الموت أیھا القوي . ألن منك إرتعد بّوابو الجحیم . وأنت أقمَت معك الموتى منذ ا

  البشر .
  

  اآلن :
ً لإللھ . وبعد الوالدة ظھرت عذراء بالحقیقة ، نحن الملتجئین بشوق إلى صالحك .  ً أُما لقد عرفناِك جمیعا

  ألننا نحن الخطأة قد حویناك شفیعة ، واقتنیناك في التجارب خالصاً . یا عدیمة كل العیوب وحدك .
  

  لمزامیربعد القراءات الثانیة من ا
  كاثسماطات للقدیسین

 اللحن األول. 
  

إن جوق القدیسین الحاملي هللا الشھیر یسطع علینا كنجوم متوّھجة . فلنحتفل بعیدھم اإللھي بكل وقار كي 
  نتقبل بشفاعاتھم اإللھیة ، النور السماوي ، غفران الخطایا ، النعمة والرحمة .

  
  المجد باللحن الرابع 

ورؤساء كھنة المسیح ، األنبیاء والشھداء والنّساك الحكماء ، المعروفون والمكتومون أیھا الرسل المجیدون 
  من كل أنحاء فلسطین ، قّواد الكنیسة كلھا إلى السماء ، إسألوا هللا من أجل سالم غیر مشّوش ، ولطٍف الھي .

  
  اآلن . الوالدیة

اللھنا غیر الھیولي ، بحالة ال توصف  أیتھا العذراء البریئة من كل عیب ، من كثرة حنانك وھبت الجسد
فأصبحت علة للفرح ، لكل الذین عانوا من حزن اللعنة . لذلك نسبحك ، یا والدة اإللھ ، وندعوك مباَركة ، یا 

 أداة خالصنا .
  

  ، البولیئیلیون ، التبریكات ، وقطعة الطاعة من اللحن ، وكاثسماطات القدیسین . 118بدالً من المزمور 
  

  ألول :اللحن ا
یا رھط األنبیاء الذین لھجوا باهلل ، یا جوق الرسل المختارین من هللا ، یا رؤساء كھنة المسیح اإللھیین . مع 
  النساك الحاملي هللا ، یا منارات فلسطین ، ومجد ِصھیون ، ابتھلوا الى المسیح من اجلنا ، فانھ رحوم وحده .

  
  المجد واآلن . الوالدیة

رة ، لقد ولدت الفائق الجوھر ، بھیئة فانیة وبدون ان یتغیّر بدون وساطة رجل . فأنھضت ِ یاوالدة االلھ الطاھ
  طبیعة آدم من السقطة األولى التي بھا سقط من الفرح والحیاة الحقّیقیة ، لذلك نمجدِك یا شفیعة خالصنا .
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  األنافیثمي . باللحن األول :
 األنتیفونا األولى 

  
  حزني ، فاستمع توّجعي . أیھا الرب إلیك أھتف في

  أن الشوق اإللھي یصیر ألھل البراري بال فتور ، من حیث انھم خارجون عن العالم الباطل .
  

  المجد واآلن
  إن المجد واإلكرام یلیقان بالروح القدس ، كما یلیقان باآلب واإلبن . ألجل ھذا نسبّح الثالوث ضا العزة الواحدة 

  
  االنتیفونا الثانیة

َ لكي أسبحك ، أیھا الكلمة إضبطني بیدك  اللّھم إض قد رفعتني إلى جبال نوامیسك ، فأنرني بالفضائل المعا
  الیمنى ، واحفظني ، وصنّي ، لئال تحرقَني نار الخطیئة .

  
  المجد واآلن

  إن الخلیقة كلھا تتجدّد بالروح القدس ، وترجع إلى كیانھا األول ، كونھ مساویاً في القدرة لآلب والكلمة .
  

  األنتیفونا الثالثة 
لقد إبتھجت روحي بالقائلین لي : لنسَع إلى دیار الّرب . وفرح قلبي جدا . خوف عظیم یصیر في بیت داوود 

  حیث توضع الكراسي ، وتُحاَكم كل قبائل األرض وألسنتُھا .
  

  المجد واآلن
اجب لآلب واإلبن . ألن الثالوث إن تقدیم المجد والعّزة واإلكرام والسجود ، واجب للروح القدس ، كما ھو و

  موّحد في الطبیعة ال في االقانیم .
  

  بروكیمنون
  اآلن أقوم یقول الّرب ، اصنع الخالص واستعلن بھ . ( مرتین )

  ستیخن : كالم الّرب كالم نقي ، كالفضة المجّربة في النار ، مختبّرة في أتون األرض ، ومنقاة سبع مرات .
  نع الخالص واستعلن بھ .اآلن أقوم یقول الرب ، اص

  
  ترتیب إنجیل السحر . االیوثینا الثانیة

  اض قد رأینا قیامة المسیح ........، المزمور الخمسین : ( مرتل )
  

  المجد باللحن الثاني 
  بشفاعات الرسل أیھا الرحیم أمُح كثرة زالتنا .

  
  اآلن

 بشفاعة والدة اإللھ أیھا الرحیم أمُح كثرة زالتنا .
  

یا رحیم إرحمني یا هللا كعظیم رحمتك ، وكمثل كثرة رافاتك أمح مآثمي . لقد قام یسوع من القبر ستیخن : 
 كما سبق فقال ، ومنحنا الحیاة األبدیة والرحمة العظمى .

  
 ثم قانون القیامة وإثنین للقدیسین .

 
  قانون القیامة 

  األودیة األولى ، اللحن األول ، اإلرمس



325 
 

نتِصرة قد تمجدّت ، ألنك االلھ الذي ال یموت . لقد حّطَمت األعداء بقدرتك العظیمة إن یدك الیمنى الم یاربّ 
  فاتحاً طریقاً جدیداً في العمق لإلسرائیلیین .

  
  طروباریة :

منذ البدء جبلتني من التراب بیدیك الطاھرتَین اللتین بسطتھما على الصلیب ، مسترداً بذلك جسدي المائت 
 ن العذراء .من األرض ، الذي قبلتھ م

  
لقد تألم من اجلي ، من أعطاني نَسمة الحیاة بنفحتھ اإللھیة ، وقدّم نفسھ حتى الموت ، حاالً الرباطات األبدیة  

  لقد أقامني معھ ، وبعدم الفساد مّجدني .
  

  الوالدیة :
ة والجّرة إفرحي یا منبع النعمة األصیل ، إفرحي ، أیھا الدرج اإللھي والباب ، إفرحي یا عامود اإلنار

  الذھبیة . إفرحي أیتھا القّمة التي لم تطأھا قدم ، وأوصلت المسیح الوھب الحیاة إلى العالم .
  

  القانون األول للقدیسین
 اللحن الرابع 

 
لنكرم آدم جدّ البشریة ، ولنحتفل بالذائع الصیت إبراھیم ، وباآلباء اإلثني عشر الذین أتوا من نسلھ ، وكل 

  وس .بار أشرق في النام
فلیكرم موسى المختار من هللا ، مع ھارون الملَھم من هللا ، ونوح الرجل البار ، وأشعیا ، حزقیال ، إرمیا 

  ودانیال المجیدین .
لنكّرم أیوب العظیم ، وإلیاس النافث النار ، مع العّراب داوود واألنبیاء اإلثني عشر المتألھین ، ألنھم أعلنوا 

  تجّسد المسیح إلى العالم .
لنسبّح بالترانیم المعمدان والسابق ، العظیم بین الرجال ، مع ضویھ وكل األنبیاء واالبرار ، الذین تمیّزوا 

  بسیرتھم الذائعة الصیت في زمن الناموس .
  

  الوالدیة 
أیھا العذراء النقیة ، التي ولدت اإللھ اإلنسان بشكل ال یصوف ، لقد بقیت عذراء حتى بعد والدتك ، إن 

  واألنبیاء اعلنوك بالتشابیھ في زمن الناموس .األبرار 
  

  القانون الثاني للقدّیسین
 باللحن الرابع 

  
الصیت ، ورھط الشھداء الظافرین ، الرھبان  ویا أنبیاء المسیح ، والرسل الحكماء ، ورؤساء الكھنة الذائع

  كي ننال النعمة اإللھیة .المخلصین المملوكون من هللا ، الذین أناروا األرض المقدّسة ، توّسلوا إلیھ 
لنحتفل ببطرس وبولس ، بمتى ویوحنا ، لوقا ، مرقس ، سمعان ، یعقوب ، بارثلماوس ، فیلیبس ، توما ، 

  الرسل والكارزین بإنجیل النعمة .
فلیسبح بالنشائد رسُل المسیح السبعون ، ویعقوب أسقف صھیون األول ، مع المتألھي العقول سمعان ، 

  یوس ، زكریا وألكسندر .مودستوس ، صفرون
لنكّرم الحاملي هللا : العظیم أفتیمیوس ، ثیوكتیستس ، وجاورجیوس الكوزیفي الغیور ، وثیودوسیوس اإللھي 

  مرشد االدیار ، وسابا وجیراسیموس األردني .
  

  الوالدیة
فضة اللتین عاشتا ایتھا العذراء احمینا بتوسالت مریام أخت موسى وثیودوتي أم األبناء األمناء والماقتي ال

  في ازمنة مختلفة ، وخدمتا ابنِك بغایة نبیلة .
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  كاطافاسیا

ً . وأبدي قوالً فائ َ نحو األّم ضأفتح فمك فیمتليء روحا وأظھر معیّداً للموسم بابتھاج ، وأترنّم  الملكة،ا
  بعظائمھا مسروراً.

  
  األودیة الثالثة 

  للقیامة : اإلرمس
طبیعتنا المائتة ، وبرحمتك لبسَت ھذا الجسد ، فحّصنّي بالقدرة التي من  بما أنِك وحدّك الذي یعرف ضعف

  العالء ، كي أصرخ : إن القداسة ھي الھیكل الحّي لمجدك الطاھر یا محب البشر .
  

  طروباریة 
أنت ھو إلھي الصالح ، لقد أشفقت علّي أنا الخاطيء ألنك كنت مسروراً بنزولك إلي . وبواسطة صلیبك ، 

  ي أصرخ الیك : قدوس أنت ھو رب المجد وحدك ، وغیر الُمقاَرن باحساناتھ .رفعتني ك
أیھا المسیح لقد لبستني انا االنسان الفاسد بما انك أقنوم الحیاة ، وإلھي العطوف ، لقد لبستني أنا الفاسد ، 

  لفساد .وبنزولك إلى أرض الموت ، أبطلت الموت ، وبقیامتك الثالثیة األیام ، ألبست الموتى عدم ا
  

  الوالدیة 
ایتھا العذراء ، بظالل الروح القدس علیِك ، حملِت اإللھ في أحشائك ، ولم تحترقي ، ألنھ في زمن موسى 

  ُمعطي الناموس ، قد أعلَن عدُم إحتراق العُلّیقة المشتعلة . وانت جلیاً استقبلِت في داخلك النار التي ال تُحتمل
  

  للقدیسین ، القانون األول
جاورجیوس الالبس الظفر ، الذي حصلَت اللد على جسده ككنز إلھي . مع أناستاسیوس الفارسي ، لنبارك 

  ألنھما كانا جندیین لإلیمان .
لنكّرم آباء دیر القدیس سابا ، والذین في سیناء ، ورایثو ، الذین قتلھم البرابرة الماكرون ، بحد بالسیف ، 

  لكونھم شھداَء المسیح سیِّد الكل .
م كسینفون اإللھي مع إمرأتھ وأوالده . والرسول تیموثاوس ، وأكیال وبریسكیال ، والمجید بامفیلوس فلیكرّ 

  وأتباعھ المجاھدین .
لنكّرم بالتسابیح سمعان القابل اإللھ وحنة إبنة فانوئیل ، وبورفیریوس وفیلمون الذین میّزوا أنفسھم في غزة ، 

  مع أناستاسیوس اإللھي راعي صھیون .
  

  دیةالوال
ایتھا العذراء عروس هللا ، إن فوتیني التي امتألت من میاه إبنك عند بئر یعقوب ، قد رتلّت التسابیح لمجِدك 

  مع كل أھل بیتھا .
  

  للقدیسین ، القانون الثاني
فلیُسبُّح بصوت واحد مارتینیانوس اإللھي ، دوروثیوس ، یوحنا ، بارسانوفیدس المملوؤن حكمة ، مع كونن 

  عزم ، ألنھم نساك متألھو العقول ، وأواٍن للفضیلة .الثابت ال
لنحتفل بالقدیسین بروكوبیوس وباسیلیوس الشھیر ، یوحنا ولیونیوس ، رعاة صھیون ، مع یوحنا األكثر 

  حكمة كاتب السلّم الرائع حقاُ.
لحكیم أسقف لنكّرم بصوت واحد قزما ، مع یوحنا الدمشقي الشاعر اإللھي ، والعظیم ثیوفانوس واندراوس ا

  كریت اإللھي ، ألنھم كانوا أبواَق الروح .
فلیُسبّح باألناشید كیرلس المتألھ راعي ِصھیون المقدّسة ، ومرقس المصباح ، وزوسیماس اإللھي الذي وجد 

   مریم الطاھرة والنقیة في الصحراء .
  
  

  الوالدیة
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النقیة ، فتوغلت في صحراء األردن ، إن مریم المخلصة قد استلمت قوة إلھیة من إیقونتك أیتھا العذراء 
  وعاشت فیھا بثباٍت كأنھا بدون جسد .

  
  كاطافاسیا

یاوالدة اإللھ بما أنك الینبوع الحّي المتدفق بسخاء . وّطدینا نحن المنشدین تسابیحك . الملتئمین محفالً روحیاً 
  وفي مجدك اإللھي ، أّھلینا ألكالیل المجد والشرف .

  
  قنداق 

دا من القبر كإلھ . وبقیامتك اقمت العالم . الطبیعة المائتھ قد مدحتك ألنك إلھ ، والموت قد ابید ، ممجّ  لقد قمت
ً أیھا السید . اما حواء التي أعتِقَت من القیود ، فصرخت : أیھا المسیح ، أنت ھو الذي  وآدم ھتف راقصا

  منحت القیامة للجمیع .
  

  إیكوس : ( البیت ) 
كل  رذي قام من بین األموات في الیوم الثالث ، ُمحّطماً أبواب الجحیم ، ومقیماً من القبولنعّظم اإللھ القدیر ال

الذین كانوا فیھا من كل األجیال . وقد عاینتھ النسوة الحامالت الطیب مبادراً نحوھن بالسالم اوال وقائال : 
أعلنت النسوة للرسل عالمات  ھ ھو وحده واھب الحیاة . لذلك إیمان قدن، أل فرحإفرحوا , واعلن للرسل ال

ً ، ألنك أنت أیھا المسیح  النصر . الجحیم تتأوه ، والموت ینوح ، والعالم یمدح ، وكل البشر یفرحون معا
  واھب القیامة للجمیع .

  
  كاثسما للقدیسین : اللحن الثالث

اتھم المقدّسة ، ونقاوة لنبارك جمیعنا مصاف القدّیسین ، المختارین من هللا ، الذین میّزوا أنفسھم ، بجھاد
سیرتھم ، وأعمالھم الباھرة ، واآلن یقدّمون للعالم من أرض فلسطین ، بمثابة انوار للنعمة ، ویبتھلون 

  بحرارة ، كي نمنح غفران الزالت .
أیتھا العذراء الدائمة البتولیة وحدك ، لقد ولدت بالجسد اإللھ الفائق الطبیعة الذي بصالحھ جدّد طبیعتنا التي 
عتقت وشاخت ، لذلك یا والدة االلھ جددّي روحي التي مزقتھا الشھوات والمخالفات الكثیرة ، وخلصیني أنا 

  الذي أتقدّم إلیك بورع .
  

  األودیة الرابعة
  للقیامة ، اإلرمس

إن حبقوق ادرك بعینیھ النبویتین أنِك الجبل الذي ظللتھ النعمة اإللھیة : وسبق فأخبر ان قدوس إسرائیل 
  ي منك من أجل خالصنا وإعادة جبلتنا .سیأت

  
  طروباریة 

من ھو المخلّص الذي یأتي من آدوم البساً إكلیل الشوك ، ولباسھ ملطٌخ بالدم ، وقد ُعلّق على الصلیب ؟ إنھ 
  قدّوس إسرائیل لخالصنا وإعادة جبلتنا .

على الصلیب كمجرم ، قد أنظر واخجل أیھا الشعب العاصي ، إن الذي طلبَت من بیالطس بجنون أن یعلقھ 
  أزال قوة الموت وقام من القبر كما یلیق باهلل .

  
  الوالدیة 

إننا نعرفك ایتھا البتول انك شجرة الحیاة ألنك لم تنتجي ثمرة تمیت عندما تؤكل ، لكنھا تھب غبطة الحیاة 
  األبدیة لخالصنا نحن الذین نقدّم لك التسبیح .

  
  للقدیسین . القانون األول

شد ترنیمة إلھیة للمباَرك غریغوریوس السینائي ، وأكّرم جاورجیوس السینائي وأناستاسیوس اإللھي إنني ان
  الذي كان یضارعھما في كل شيء .
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الشھداء ماریان أخت فیلیبس الرسول ، حنانیا ، بطرس ، غوردیوس وبولس ، وفالنتینا ، مع جماعة لنكّرم 
  الستة الذین أشرقوا من مصر .

ون البستاني اإللھي المناضل ، ومعھ فلنكّرم یولیاني عروس هللا وبولس والشھداء العشر الذین لقد تمجدّ كون
  ناضلوا وجاھدوا بثبات في فینیقیة .

شھداء ثمانیة جاھدوا في قیصریة ، وخمسة تسابقوا في الجھاد مع أغابیوس ، وفي عشقلون تنافست نسوة 
  لعقول .وفتیات على نحو رجولي ، مع الكھنة المتألھي ا

  
  الوالدیة 

یاوالدة اإللھ ، إن أشعیاء قال عندما استأھل أن یعاین هللا : انِت العصا التي أینعت زھرة الحیاة ، بدون أن 
  تُسقى اعني بھا المسیح المقتدر ، لذلك ابتھلي الیھ أیتھا البریئة من الدنس ، كي یخلّصنا .

  
  للقدیسین ، القانون الثاني

المجاھدین في عسقالن ، جاھدا ضد الشریر كما فعلت الشھیدة ثیودورا ، والشھید  إن الثنائي اإللھي من
  الجدید جاورجیوس القبرصي ، مع یوحنا تلمیذ غریغوریوس التقي ، بجھاداتھم النسكیة .

بالتسابیح أكّرم ألكسندر رئیس رعاة صھیون الشھیر الذي نطق بااللھیات ، واإلمبراطور قسطنطین الكبیر 
  والملكة ھیالنة ، وأقاربھم الشھداء أبیریوس ، ھیالنة وثیودوسیا . الشھید ،

فألسبح باألناشید مریم إمرأة كالوبا ، وحلفا رسول المسیح ، ومرتا ومریم أختي لعازر ، والشھیدات الخمس 
  العذارى ، مریم ، مرتا ، بربارة ، كیریا ومارسیا اللواتي قدّمن ضواتھن طوعاً للرب .

شید اإللھیة ، ألیشع وعاموص المملوكان من هللا ، مع برنابا رسول المسیح واستیفانوس اإللھي فلیكرم باألنا
  وفورتوناتوس وأكایوس ، والكلّي اإلكرام ثادیوس مع جیروم الحكیم والورع .

  
  الوالدیة

ن وأقام الموتى ایتھا السیدة النقیة ، إن جوانا حاملة الطیب الكلّیة اإلكرام قد إستلمت قوة من إبنك الذي دُف
  بقیامتھ ، وھي تھتف االن في الملكوت األبدي : المجد لقدرتك یا محب البشر .

  
  كاطافاسیا

إن حبقوق النبي لما عرف إرادتك اإللھیة الغیر المدَركة أیھا العلي ، التي ھي تجسدك من البتول ، ھتف 
  صارخاً : المجد لقدرتك یارب .

  
  األودیة الخامسة

  للقیامة ، اإلرمس
أیھا المسیح لقد أنرت أطراف العالم بشعاع مجیئك ، فجعلتھا مشرقة بصلیبك ، أنر قلوب الذین ینشدون لك 

  التسبیح برأي مستقیم ، بنور معرفتك اإللھیة .
  

  طروباریة 
بالصلب امات الیھود الرب والراعي العظیم ، لكنھ خلّص كالخراف ، الموتى الذین دفنوا في الجحیم ، من 

  ت .سلطة المو
عندما اعلنت ایھا المسیح مخلصي بشرى السالم السارة بصلیبك ، والعتق من االسر ، أخجلت بقیامتك 

  االلھیة من قیّدھم ، وأظھرتھ عاریاً وبائساً .
  
  

  الوالدیة
ایتھا السیدة الكلیة المدیح ال تعرضي عن توسالتنا نحن الذین بإیمان نتضرع إلیك ، لكن اقبلیھا وقدمیھا الى 

  إلھنا الصالح الوحید ، ألننا بك أیتھا الطاھرة قد ربحنا مناصرة . ابنك
  

  للقدیسین ، القانون األول
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س ، جاھدوا بشوق إلھي جھادا شرعیا ، كما فعل بیور ، قسطنطین ، یإن الشھداء السبعین في سكیثوبول
   .فالنتینا ، ثیا ، وبولس ، وھؤالء القدیسون المتألھون ، اقتبلوا االكالیل من هللا

لنحتفل بالشھید الشھیر العظیم بروكوبیوس ، مع امھ ثیوضوسا وأنطیوخوس ، ونیكوستراتوس ، عبداس 
  والنسوة الممیزات اإلثني عشر اللواتي جاھدن بثبات عظیم .

جوفینال اإللھي كان أسقفا على صھیون ، وثیودور راعیا على أودیس ، ومریم المجدلیة تلمیذة غیورة 
  فعلت فیرونیكا التي شفاھا الرب .للمسیح ، ومثلھم 

فلیكرم بروكوریوس الذائع الصیت ، مع نیكانور ، تیمون وبارمناس ، وسیالس ، سلیفانوس ، كریسبس ، 
  أكیال وإیبانیتوس ، والحكیم اندرونیكوس ، فھم جمیعاً رسل للمسیح .

  
  الوالدیة 

یقة ال تُفسر وأتضرع الیك أن تشفي أوجاع أیتھا العذراء لقد ولدت مبدع الخلیقة الذي اتخذ جسدا منك بطر
  جسدي ، أیتھا الطاھرة ، وأن تمنحیني النور اإللھي ، كي أجتنب فخاخ الشریر .

  
  للقدیسین ، القانون الثاني

إن یوسف الموقر الذي دفن المسیح في قبر جدید ، جاء لیال الیھ مع نیقودیموس ، وأما سالومي حاملة الطیب 
  ا بالتسابیح اإللھیة .ومتیاس ، فلیكرما مع

لنكّرم المكابین السبعة مع أمھم وإلیعازار وثارسیوس اإللھي الراعي األول ألورشلیم ، ألننا نحتفل بصوت 
  واحد ، بالنبي میخا .

لنبارك كلنا كوادراتوس ، بولس ، یولیانوس ، ستراتونیكوس ، أكاثیوس ، تیموثاوس ، أغابیوس وتقال 
  أفدوكیا . اإللھیة والملكة المقدّسة

فلیكرم النبي صموئیل ، البار سیریدوس ، دوروثیوس ، ضوسیثوس وباساریون اإللھي مع تادیوس ، 
  أوتیخوس وتیتوس رسل المسیح ، الذین تكلّموا عن هللا .

  
  الوالدیة 

أیتھا العذراء الطاھرة ، إن العذارى السبع في غزة ، تقّوین بحبھن لمن بزغ منك ، لذلك جاھدن بثبات ، 
  فعاین مجدك الطاھر ، وھن ال بساٌت اكلیل الظفر .

  
  كاطافاسیا

اإللھي ، إلنك حملت في أحشائك  أیتھا البتول التي لم تعرف زواجاُ ، إن البرایا بأسرھا قد انذھلت من مجدك
  إلھ الكل ، وولدت االبن غیر المحدود في زمن ، ومنحت الخالص ، لكل الذین یسبحونك .

  
  األودیة السادسة

  قیامة ، اإلرمسلل
، ألنك قوة  ناإن لجة سحیقة قد أحاطتنا ولیس من یُخلّصنا ، فأصبحنا خرافا معدة للذبح ، فخلص شعبك یا إلھ

  وعون لكل ضعیف .
  
  
  

  طروباریة
لقد تألمنا كثیراُ من خطیئة اإلنسان األول یا رب ، لكننا قد شفینا بجلداتك التي بھا تألّمت بسببنا أیھا المسیح ، 

  قوة وعون لكل ضعیف . ألنك
ایھا الرب ، عندما انتصرت على الوحش البحري المفترس ، حطمت قدرتھ بقدرتك ایھا القدیر ، فأقمتنا نحن 

  الذین في الجحیم ، أنت ھو الحیاة والنور والقیامة .
  

  الوالدیة 
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وھا بسبب معاصیھم ، إن آباء جنسنا یفرحون بك أیتھا العذراء الطاھرة ، ألنھم بك استردّوا عدن التي فقد
  أنِت یا عذراء طاھرة قبل الوالدة وبعدھا .

  
  للقدیسین ، القانون األول

  لنحیّي فینیاس والبار الیعازر ویشوع بن نون وھرمیون ابنة فیلیبس ، الموقرة من هللا .
س شھداء االلھ المعروفان یواكیم وحنة باألناشید ، مع ثیوتیموس ، وثیودولس ، كورفلیوس وأوسبیو فلیسبح

  المسیح .
فلیكرم باالناشید كلیمنضس ، لوقا ، أریستارخوس ، مرقس ، أبیال وزینون ، مع المغبوط كوادراتوس ، 

  فھؤالء ھم رسل الرب المتشبھون باهلل .
فلیكّرم الموقرون بلیوس ونیلوس ، الیاس والمعروف بارتیمیثیوس ، مع الشھداء الخمسین الذین من فلسطین 

  ن مصر .والمئة الذین م
  

  الوالدیة
بعد ان اظھر الرب الفائق الطبیعة نفسھ بالجسد الذي اخذه منك ایتھا العذراء الطاھرة ، جمع جوق القدیسین 

  الذین ماثلوا آالمھ الطاھرة .
  

  للقدیسین ، القانون الثاني
ور خاریتون فلیحظ بالتكریم باروخ اإللھي ویونان ، نبیا هللا ، مع كریاكوس العظیم في الرھبان والغی

  وكوبریس والمتألھ العقل ویوناس األب المباَرك لإلخوة الموسومین .
بالنشائد االلھیة القدیسون أوزییوس ، نستایوس ، زینون ونسطور جنود المسیح األضكیاء ، ومعھم  فلیسبح

  المئة والخمسون مجاھدا من فلسطین .
ا ، ستاخیس ، امیلیاس ، أبیال ، أربانوس ، نرسیوس لنعّظم یعقوب ، حنانیا ، متیاس ، فیلیبس ، لوقا ، كالوب

  وأریستوبولس ، فھؤالء الكلّیو الحكمة االلھیون ، ھم رسل المسیح .
أبارك اآلن األنبیاء ھوشع اإللھي ویوئیل ، وطابیثا التي أقامھا بطرس ، ولعازر صدیق المسیح الذي أقامھ 

  من القبر بعد أربعة أیام .
  

  الوالدیة
مرأة بیالطس التي عرفت أن ابنِك وإلھِك یا والدة االلھ ھو خالق الكل ومخلصھم ، أحِرقَت إن بروكال ا

  بالمشاعل من أجلھ ، وحنة والدة كیریاكوس ، جاھدت بثبات 
  

  كاطافاسیا
ھلّموا أیھا المتألھوالعقول ، لنصفق باألیادي مقیمین ھذا العید اإللھي ، الكلّي اإلكرام الذي لوالدة اإللھ ، 

  . امّجد اإللھ الذي ُولد منھون
  

  قنداق اللحن الثالث . في ھذا الیوم
فلسطین للعالم ، وبتكریمھم جمیعاً إن كنیسة صھیون تحتفل الیوم بعید القدّیسین الحاملي هللا الذین أظھرتھم 

  في یوم واحد ، تعّظم المخلّص ، الذي یمجدّ قدیسیھ .
  إیكوس : البیت

بزغوا كنجوم ساطعة ، مشعین نور التقوى على العالم ، ومزیلین ظلمة إن جمیع القدیسین في فلسطین 
الخطیئة ، وقد ایقظوا الكنیسة بكاملھا كي تسبّح هللا وتمّجده . لقد أنكر ھؤالء الرجال والنساء ضواتھم وتبعوا 

، لقد  المسیح ، ومیّزوا أنفسھم بأوقات مختلفة ، وبأشكال مختلفة من الفضیلة ، والجھادات والمنافسات
أظھروا جمال الحب اإللھي ، ومجدّوا آالم وقیامة المخلّص بأعمالھم الخاّصة وآالمھم . وھم بدورھم ُمّجدوا 
بقوة ونعمة الروح القدس الغنیة ، وھم یھبون لكل انسان طلباتھ التي تقوده إلى الخالص بوجودھم في كل 

االنبیاء والرسل ، الشھداء ، رؤساء الكھنة مكان عند االقتضاء . كونھم مقتدین حقیقیین بالرب ، أیھا 
والرھبان األبرار المعروفون والمكتومون مشاعل مضیئة جدا وحراس صھیون المقدسة ، وفخرھا المقدّس 

  وسندھا ، صلّوا من أجل أھلھا بإلحاح ، ومن أجل العالم أجمع ، الى المخلص الذي یمّجد قدیسیھ .
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  السنكسار

  لتاليأوال من المیناون وبعده ا
  في ھذا الیوم ، األحد الثاني من متى ، نقیم تذكار جمیع القدّیسین البارزین في فلسطین .

  تَعظمي یا صھیون بتكریمك جمیع القدّیسین البارزین جدا في فلسطین .
  إن أم الكنائس ، صھیون ، تحتفل بعید الھي .

  بشفاعاتھم ، أیھا المسیح اإللھ ، إرحمنا وخلصنا ، آمین .
  

  دیة السابعةاألو
  للقیامة ، اإلرمس

السامي جداً ، خلّص الفتیة إننا نحن المؤمنین ندرك أنِك األتون الروحي یا والدة اإللھ ، ألنھ كما ان الّرب 
د برفعة .   الثالثة ، ھكذا أعاد تكوین البشریة في أحشائك ، إنھ إلھ آبائنا المسبَح والممجَّ

  
  طروباریة 

بت ، ونورھا انطفأ . حجاب الھیكل المقدّس انشّق إلى قسمیَن ، والصخور األرض ارتعدت ، والشمس احتج
د برفعة .   تفطرت . ألن هللا الصالح ، مات على الصلیب . إنھ إلھ آبائنا المسبَّح والممجَّ

م جداً ، من أجلنا أصبحت انسانا محتاجا ومخذوال بین االموات باختیارك . لقد اعتقتنا  أیھا الّرب المكرَّ
د برفعة .وأقمت   نا معك بیدك القویة ، یا إلھ آبائنا المسبَّح والممجَّ

  
  الوالدیة

إفرحي یا ینبوع الماء الحّي! إفرحي یا جنّة السرور ! إفرحي یا سور المؤمنین ! إفرحي أیتھا الفتاة التي لم 
د   برفعة . تعرف زواجا ! إفرحي یا فرح العالم . لقد أتى الینا منك إلھ آبائنا المسبَّح والممجَّ

  
  للقدیسین القانون األول

لنعیّد بالترانیم ألسقف صھیون كیریاكوس الشھید ، مع الجلیل سلوانوس ، والعظماء ھیالریون ، بیالجیا 
  الشریفة ویوحنا الغیور وجاورجیوس الخوزیفي .

استفانوس لنباٍرك قائد المئة لونجینوس والذین جاھدوا بثبات معھ ، البیریوس ، مارسیالس افستوخیوس و
  السباواي ، فجمیعكم خدّام هللا .

راستوس ، رودیون ، إإنني أمدح الرسل اإللھیین : ھرماس ، غایوس ، باتروباس ، فیلوغوس ، لینوس 
  أولیمبس ، سوسیباتر ، كوارتوس ، فیلمون ، أرخیبوس ، آفیا وأونیسیمس .

لكل الملَھمین ، مع بروكوبیوس إبن فلسطین أندراوس المدعو اوال ، وحجاي وعوبدیا ، أنبیاء حاكم ا ظفلنقرّ 
  والمجاھد بثبات .

  
  
  

  الوالدیة
إن األنبیاء الالھجین بالكلمات المقدّسة ، أعلنوا افعال والدتك اإللھیة القویة أیتھا العذراء ، ألنك ایتھا السیدة 

  سیدة الطاھرة .الطاھرة قدّمت إلینا الّرب الذي أعاد جبلتنا بعد سقوطھا ، لفرط محبتھ ، أیتھا ال
  

  للقدیسین القانون الثاني
. إفرح أیھا المجاھد رومانوس مع  إفرحي أیتھا الحكیمة كاترینا ، العروس التي بال عیب وشھیدة الّرب

  دومینوس ، والمجید غاالكتیون مع المتألھ العقل إبیستوس .
دالة الى المسیح كي یمنح غفران یا شھید الّرب دوروثیوس ، ثاوفیلوس والمتألھ العقل تیموثاوس ،تضرعوا ب

  الخطایا والرحمة اإللھیة لنا نحن المسیحیین .
بالنشائد أعیّد لثیوتیموس اإللھي ، مع أفبسیخوس وسلوانوس ، وأكّرم بامفیلوس وكارتیریوس ، شھداء الرب 

  وجنوده الشجعان .
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  تي ال عیب فیھا ابتدأوا تدبیره .فلیكرم صفنیا ، ناحوم وحبقوق بالتسابیح كأنبیاء هلل ، الذین بحیاتھم ال
  

  الوالدیة 
أیتھا العذراء أرشدي حیاتي في وصایا المسیح الملك ، وأنیري ضھني بنور عقلي ، حتى انني بعد رقادي 

  أشارك في النور العتید .
  

  كاطافاسیا
ة ، فرتَّلوا فرحین . إن الفتیة المتألّھي العقول ، لم یعبدوا الخلیقة دون الخالق . بل وطئوا وعید النار بشجاع

  أیھا الفائق التسبیح ، مباَرٌك أنت یا إلھ آبائنا .
  

  األودیة الثامنة
  للقیامة . اإلرمس

التقوى ، كما قالوا :  في األتون كما في البدوقة ، لمع الفتیة الثالثة االسرائیلیون أكثر من الذھب بجمال
  لى جمیع األجیال .باركوا وسبّحوا الّرب یا جمیع أعمالھ ، وزیدوه رفعة إ

  
  طروباریة 

یا كلمة هللا ، یا رب ، صانع ومغیّر كل األشیاء بإرادتك ، ومحّوالً بآالمك ظالل الموت ، إلى حیاة أبدیة . 
  نسبّحك نحن أعمالك على الدوام ، ونزیدك رفعةٌ مدى الدھور .

ة ، وحطمت أبواب الجحیم وامخالھ . أیھا المسیح ، بقیامتك من القبر في الیوم الثالث ، ازلت الشقاء والرضیل
  فنسبّحك على الدوام یارب ، نحن أعمالك ، ونزیدك رفعةً مدى الدھور .

  
  الوالدیة

لنسبّح اللؤلؤة العظیمة الثمن ، التي أنجبت لنا المسیح ، من البرق اإللھي ، بدون زرع وفوق الطبیعة ، 
  رفعةً مدى الدھور .قائلین : سبّحوا الّرب یا جمیع أعمال الّرب ، وزیدوه 

  
  للقدیسین . القانون األول

فلیكرم أول الشھداء إستفانوس باكورة الشھداء ، أبولس ، سوسثینوس ، قیصر ، إیبافرودیتوس ، مع صفا 
  وتیخوس ، رسل المسیح ، ولیكرموا بالنشائد اإللھیة ، مع یوحنا الھدوئي .

اھد بثبات ، مع مودستوس اإللھي الذي أعاد ترمیم فلیكرم بالتسابیح ألكسندر الذي كان راعي أورشلیم وج
  ابنة صھیون بأعمالھ وجھاداتھ ، وحجاي نبّي هللا .

دوا المسیح  إلیاس ، بروبوس ، آربس ، زكا وإلینانوس ، جاھدوا كلّھم من اجل الحب اإللھي . وجمیعھم مجَّ
  االعتراف . فیما بینھم . ولیكرم ثیودور شقیق ثیوفانوس الموسوم كشریك عظیم لھ في

سوسن جاھدت ثابتة آخذة شكل ضََكر ، وحاملة دعوة بطولیة ، ومیالني سطعت باالفعال النسكیة ، واألبریاء 
  األربع عشرة ألفاً ضھبوا للّرب كذبائح عقلیة ، بقرار من ھیرودوس .

  
  الوالدیة 

طاھرة بعد والدتك المقدّسة .  أیتھا الفتاة العذراء واالم ، أنت وحدك ولدت اإللھ بشكل ال یُفسَّر ، فبقیت
  خلّصیني من الكلمات واألفعال الردیئة ، وأعطیني القّوة والحكمة كي أتعّرف على مكائد العدو وفخاخھ .

  
  للقدیسین ، القانون الثاني

فلیكرم باستحقاق أجدادُ المسیح الذین سبقوا فعاینوا تجّسده اإللھي وأعلنوه للعالم قبل حدوثھ . مع ابراھیم 
  رھم الملھم من هللا والمدعو من السماء . فبتوسالتھم أیھا الكلمة الكلّي الرحمة ، إحفظ كنیستك من كل أضیّة جذ

فلیكرم الیوم باالناشید دانیال الملھم من هللا ، كنبّي هلل مملوٍء من الروح القدس ، مع الفتیة الثالثة ، حنانیا ، 
: یا كھنة ویا شعوب باركوا المسیح وزیدوه رفعةً مدى  میخائیل وعازاریا الذین وطئوا النار ، وصرخوا

  الدھور .
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فلیكرم باستحقاق الرجال والنساء األبرار واألنبیاء اإللھیون ، كما أوردھم متى الرسول ، لقد مجدّوا هللا في 
  ع .كل العصور ، وعاینوا والدة المسیح قبل حدوثھا . فھم وسطاء وشفعاء لنا أمام المخلّص والمحسن للجمی

لنبارك باالناشید النبّي والملك داوود مع خطیب العذراء یوسف الذي فّكر انھ أب المسیح ، مع یعقوب ، األخ 
  بحسب الجسد للمسیح المتجّسد ، فھم قد خدموا تجسده بأمر إلھي .

  
  الوالدیة

والذي یھب الفرح الذي  یا والدة اإللھ العذراء الطاھرة التي ولدَت بالجسد من ال جسد لھ ،  الرافع آالم جسدنا
ال یوصف للجمیع . بددّي غیمة الیأس عن نفسي ، وانضحیني بعذوبة السعادة اإللھیة أیتھا السیدة الفائقة 

  البركات .
  لنسبّح ونبارك ونسجد للرب .

  
  كاطافاسیا

ا اآلن فقد حصل مرسوماً . وام إن مولد والدة اإللھ ، قد حفظ الفتیة االطھار في االتون سالمین ، اض كان حینئذ
مفعوالً . فھو ینھض المسكونة بأسرھا ، الى الترتیل ھاتفةً . یا جمیع أعمال الّرب سبّحوا الّرب وزیدوه رفعةً 

  مدى الدھور .
  

  األودیة التاسعة 
  للقیامة . إرمس

ن التجارب إن العلّیقة الملتھبة وغیر المحترقة ، تشبھ مولدك البتولي ،واالن فاننا نضرع الیك أن تطفئي آتو
  الوحشیة التي تھاجمنا ، لكي نسبحك ونعظمك على الدوام یا والدة اإللھ .

  
  طروباریة 

ً غیرتقي ،  كیف یقدر الشعب العاصي ، الخارج على القانون ، أن یكافيء عن قصد رديء،انسانا مجرما
  فیعاقب بدالً منھ على الخشبة ، االنسان الصالح ، رب المجد الذي نعّظمھ برفعة ؟

یھا المخلّص . نمجدك كحمل هللا الذي ال عیب فیھ . لقد رفعت كل خطایا العالم ، وقمت في الیوم الثالث . أ
  ونمّجد اآلب والروح القدس . وبذلك نعّظم رب المجد الھوتیاّ .

  
  الوالدیة 

ً القوّ  ة بتوسالت والدة اإللھ ، خلّص یا رب شعبك الذي تحب وقد افتدیتھ بدمك الجزیل الثمن واھبا
  لإلمبراطور ضدّ كل عدو ، وباسطاً السالم على جمیع كنائسك ، بمحبّتك العظیمة للبشر .

  
  

  للقدیسین . القانون األول
إفرحي یا صھیون یا ام األبناء الكثیرین . أنت تجلبین للمسیح جمھورا عظیما مؤلفا على نحو رائع من كل 

  رح المقدّس وأنِت تحتفین بذكراھم .فئة . اعني بھم  القدّیسین المشھورین . فلیغمرك الف
كّل القدیسین الذین أشرقوا في فلسطین ، طلعوا منھا كنجوم عقلیة ، فأناروا كل األرض بالروح القدس . 

  وبتكریمنا أیاھم الیوم ، نعظم المسیح المخلص .
مالكم عاتكم ، وأأیھا القدّیسون لقد میّزتم أنفسكم في فلسطین في أوقات مختلفة بسیرتكم العظیمة ، وشھاد

  النسكیة . فكنتم ضوي خبرة ، وتمّرستم بكل فضیلة . لذلك نحتفل بكم كلنا .
  

  الوالدیة
ایتھا الفتاة ، ان األنبیاء والشھداء وجمیع القدیسین ، یمدحون جاللك وبھاءك ، یا دائمة البتولیة . ألنك ولدت 

  . اإللھ الذي رفعنا نحن المنشدین لوالدتك الطاھرة بدون فساد
  

  للقدیسین . القانون الثاني
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إفرحي وارتكضي یا صھیون الجدیدة . إن عروس المخلّص المجیدة ، ُمحاطة كما أنت ، بجمھور األبناء 
اإللھیین ، القدیسین الذین بسیرتھم النقیة ، وبأشكال الفضائل المختلفة ، تألألوا في األرض المقدسة ، وعیّدي 

  لتذكارھم .
رون الناطقون بااللھیات ، جوق الرسل المجید ، وصّف المجاھدین غیر المھزومین ، أیھا األنبیاء المختا

  الرعاة والمعلّمین ، اآلباء والنساك واألبرار . یا مشاعل فلسطین ، تشفّعوا للرّب المحّب البشر من اجلنا .
  

  ثالث مرات –المجد 
وھر ، واھب الحیاة : آب ، كلمة وروح ، أیھا الثالوث القدوس ، اإللھ الواحد والقدیر ، المتساوي في الج

  الجلیل وحده . بشفاعات قدّیسیك في فلسطین ، ھبنا السالم السماوي ، واحِم الكنیسة كلھا من كل ھرطقة .
  

  اآلن . الوالدیة
یا والدة اإللھ ، بمولدك الطاھر رفعت طبیعة الذین ُولدوا على االرض من النساء ، إلى المشاركة األبدیة . 

تضرع إلیك ، أن تنتشلیني من حفرة الخطیئة المظلمة ، وتعتقیني من الشھوات الردیئة ، وتخلّصیني إني أ
  أیتھا السیدة الطاھرة .

  
  كاطافاسیا

ً ، معیّدةً  كل األرضیین فلیبتھجوا بالروح حاملین المصابیح . وطبیعة العقلیین غیر الھیولیین ، فلتحتفل معا
  . إفرحي یا والدة اإللھ النقیّة ، الدائمة البتولیة ، والكلیة الطوبى . لموسم أم اإللھ ، الشریف وھاتفةٌ 

  قدّوس ھو الرب إلھنا .....
  

  إكسابوستالریون للقیامة
  اللحن الثاني : على الجبل

إن النسوة الحامالت الطیب فرحن عند مشاھدتھن الحجر الكبیر ُمدحرجا عن القبر . ألنھن رأین شاباً جالساً 
قائال لھن : المسیح قام من بین االموات . إضھبن وبّشرن تالمیذه وبطرس لیذھبوا إلى الجبل ألنھ عن الیمین و

  سیظھر لكم ، یا أصدقاءه كما سبق وقال لكم .
  
  
  
  

  للقدیسین
  اللحن الثاني : أیتھا النسوة اسمعن ....

في االرض المقدسة ، إننا نعیّد لتذكاركم الیوم ببھجة ، ونمدحكم جمیعا ایھا القدیسون المشھورون 
  المعروفون منكم والمكتومون . صلّوا بحرارة إلى ملك الجمیع ، من اجل سالم العالم .

  
  الوالدیة

أیتھا العذراء الطاھرة ، یا زینة القدّیسین ، ومجد العادمي األجساد ، وحامیة البشر . تضّرعي على الدوام 
  رة ، كي یھبنا مغفرة الخطایا ، نحن المقدّمین لك المدیح .الى ابنك وربّك مع القدّیسین ، أیتھا الفتاة الطاھ

  على المدیح ، نستعمل ثمانیة ستیخونات ونرتل أربع استیخارات للقیامة للحن ، واربع ، للقدیسین .
  

  اللحن األول:
  أیھا المسیح نسبّح آالمك الخالصیة . ونمّجد قیامتك .

ن األموات . سلّم حیاتنا یا رب بما أنك وحدك كلّي یامن احتملت الصلیب وأبطلت الموت . وقمت من بی
  اإلقتدار .

  أیھا المسیح یا من سبیت الجحیم مبیداً . وأقمت االنسان بقیامتك . أّھلنا أن نسبّحك بقلوب نقیّة ونمّجدك .
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آلب . أیھا المسیح إننا نسبّحك ممّجدین تنازلك الالئق باهلل . یا من ُولدت من العذراء ولم تنفصل من حضن ا
من الرمس وارداً كما من خدٍر . لكي تخلّص العالم یا  ثتوتألّمت كإنسان . واحتملت الصلب طوعاً . وانبع

  رب المجد لك .
  

  للقدیسین
  باللحن األول . للطغمات السماویة

في یا صھیون یا أم الكنائس عندما تقیمین في فلسطین تذكار جمیع القدّیسین . لقد مّجد هللا كل واحد  إفرحي
  حینھ بكمال الفضیلة ، وجھادات وفیرة ، وعجائَب كثیرة .

دین ، وشھداء الرب المجاھدین ، ورؤساء  فلیكرم جوق األنبیاء المكّرمین من هللا وجماعة الرسل الممجَّ
  الكھنة ، والرھبان األبرار ، الذین لمعوا بالفضائل في أرض فلسطین .

  
  ستیخون : عجیب هللا في قدیسیھ .

م هللا من كل قلوبكم وأرواحكم فجعلتم األرض المقدّسة بأعمالكم الفاضلة بھیّة إلى أقصى حد ، یا لقد خدمت
  أیھا القدّیسون حاملوا هللا . اننا نضرع الیكم ، أن تحموا كنیسة صھیون من كل خطر .

  
  ستیخون : الرب صنع قدیسیھ في االرض عجبا .

ھناك . وككھنة قدّمتم  مكم اإللھي . أیھا الذین اشتھرتملقد رویتم أرض فلسطین كلھا بعرقكم المقدّس ود
  أنفسكم هلل قرابین وضبائح طاھرة . وبحرارة تَُصلّون من أجلنا .

  
  المجد ( اللحن الرابع ) 

لقد مّجد هللا جوق القدیسین الالمعین في فلسطین في أوقات مختلفة وبطرق متنوعة ، بالمجد الطاھر . ألنھم 
ً للجمیع . ونحن ندعوھم بإخالص مباَركین ، ونمدحھم ، قائلین :  یجعلون جمال الحیاة في المسیح معلوما

أیتھا الجماعة المكّرسة ، والشعب  الفائق القداسة ، والمواطنون رفقاء المالئكة ، األنبیاء المملوكون من هللا 
ھبان الوقورون ، والرسل المجیدون ، جماعة رؤساء الكھنة ومجاھدو الرب الشھداء ، جوق اآلباء الر

  والجمع المھیب الذي بقي مجھوالً . زینة صھیون ، وفخر األرض المقدّسة : تشفّعوا من اجل نفوسنا .
  

  اآلن . الوالدیة
أنِت ھي الفائقة على كل البركات . یا والدة اإللھ العذراء . ألن الجحیم قد ُسبي بواسطة المتجّسد منِك . وآدم 

، وحواء انعتقت ، والموت أمیت ونحن قد حیینا . لذلك نسبّح ھاتفین . مباَرك أنت  دعي ثانیةً . واللّعنة بادت
  أیھا المسیح إلھنا . الذي ھكذا ُسررت وارتضیت . المجد لك .

  
  المجدلة الكبرى 

  القدّاس
اإلنجیل التیبیكا : عند التطویبات ، أربع للقیامة . واألودیة الثالثة والسادسة من قانون القدیسین . الرسالة و

  للقدیسین ( أحد جمیع القدیسین ) .
  ترنیمة المناولة : سبّحوا الرب ... وإفرحوا بالّرب أیھا الصالحون ، التسبیح یلیق بالمستقیمین . ھللویا .

  
  المیغالیناریون

یسون إفرحوا یا أنبیاء هللا الذائعو الصیت ، الرسل الملَھمون ، ورؤساء الكھنة االلھیون ، وشھداء الرب القدّ 
  واالباء والرھبان الوقورون . انتم بھاء فلسطین .

  
  الزمة 

  كّرم جیراسیموس بالتسابیح
  جمیع قدّیسي فلسطین في التسابیح نفسھا .
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