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األحد انثانث بعد عٍد ارتفاع انصهٍب انكزٌم وانمقّدس 
وفٍه تذكار أبٍنا فً انقّدٌسٍن إٌزوثاوس أسقف أثٍنا 

 
( رابعبانهحن ال)نشٍد انقٍامت 

ُِفزخشاد   ًِ َٓ ٌٍشع َْ اٌمنبَء ػٍٝ اٌجَذ٠ٓ، ُٚلٍ ّْ ر١ٍّزاد اٌشّة ػشفٓ ِٓ اٌّالن، ُثؾشٜ اٌم١بِِخ اٌج١ٙجخ، ٚٔجز : ا
ُِ ػظ١ُ اٌشدّخ  .ٌمذ ُعٍَت اٌّٛد، َٚٔٙل اٌّغ١ُخ اإلٌٗ، ٚاً٘جب ٌٍؼبٌ

 
 (رابعبانهحن ال) انقّدٌس إٌزوثاوسنشٍد 

ًّ ؽٟء  فبعزٛػجَذ ِٓ اإلٔبء . ٌٚجغَذ اعزمبِخ اٌن١ّش وّب ١ٍ٠ك ثبٌىٕٙخ. رؼٍّّذ اٌقالح، ٚوَٕذ ِز١ّمًظب فٟ و
ُّؼجضح اٌج١بْ، ٚدفظَذ اإل٠ّبْ ٚأرَّّذ ؽٛىه ِثٍٗ، أ٠ّٙب اٌؾ١ٙذ فٟ سإعبء اٌىٕٙخ  ، ا٠شٚثبٚطاٌّقيفٝ األعشاَس اٌ

. فبؽفغ اٌٝ اٌّغ١خ اإلٌٗ فٟ خالؿ ٔفٛعٕب
 

 نشٍد شفٍع انكنٍست

 (بانهحن انزابع)انقنداق 
٠ب ٔق١شح اٌّغ١ذ١١ّٓ اٌزٟ ال ُرخضٜ، ٚٚع١يزُٙ اٌذائّخ ٌذٜ اٌخبٌك، ال ُرؼشمٟ ػٓ أفٛاد اٌخيؤح اٌيبٌج١ٓ ا١ٌه، 

ّّٟ اٌٝ اٌؾفبػخ، ٚأعشػٟ اٌٝ االثزٙبي، ٠ب : ثً ثّب أّٔه فبٌذخ، ثبدسٞ اٌٝ ِؼٛٔزٕب ٔذٓ اٌقبسخ١ٓ ا١ٌه ثب٠ّبْ ٍ٘
ًّب ػٓ ِىّش١ِه  .ٚاٌذح اإلٌٗ اٌّذب١ِخ دائ

 
( 21-16: 2)فصم من رسانت انقّدٌس بىنس انزسىل إنى أهم غالطٍت 

ّْ اإلٔغبْ ال ٠ُجّشُس ثؤػّبي إٌبِٛط، ثً أّّب ثبإل٠ّبْ ث١غٛع اٌّغ١خ، ٔذٓ أ٠ًنب إِّٓب ثبٌّغ١خ  ٠ب اخٛح، ٌِؼٍّٕب ثؤ
فبْ وّٕب، . ار ٌٓ ٠جّشس ثؤػّبي إٌبِٛط أدٌذ ِٓ رٚٞ اٌجغذ. ٠غٛع، ٌىٟ ُٔجَشس ثبإل٠ّبْ ثبٌّغ١خ ال ثؤػّبي إٌبِٛط

ًِب ٌٍخي١ئخ؟ دبؽٝ فبْ ػذُد أثٕٟ ِب . ٚٔذٓ ىبٌجْٛ اٌزجش٠ش فٟ اٌّغ١خ، ٔٛجذ ٔذٓ أ٠ًنب خيؤح، أف١ىْٛ اٌّغ١خ خبد
ُِْذ، جؼٍُذ ٔفغٟ ِزؼّذ٠ًب ٌٟ، ال أٔب . أّٟ ِقٌٍٛة ِغ اٌّغ١خ. ألّٟٔ ثبٌٕبِٛط ُِذ ٌٍٕبِٛط، ٌىٟ أد١ب هلل. لذ ٘ذ ٚأٔب د

ّٟ، ِٚب أد١بٖ ا٢ْ فٟ اٌجغذ، أّّب أد١بٖ فٟ اإل٠ّبْ ثبثٓ اهلل، اٌزٞ أدّجٕٟ ٚثزي ٔفغٗ ػّٕٟ ٌٟ ف . ثؼذ، أّّب اٌّغ١خ د

 
( 36-31: 6)فصم شزٌف من بشارة انقّدٌس نىقا اإلنجٍهً انبشٍز 

ًٍ . وّب رش٠ذْٚ أْ ٠فؼً إٌبط ثىُ، وزٌه افؼٍٛا أٔزُ أ٠ًنب ثُٙ: لبي اٌشّة ُٞ فن فبّٔىُ اْ أدججزُ اٌز٠ٓ ٠ذّجٛٔىُ فؤ
ّْ اٌخيؤح أ٠ًنب ٠ذّجْٛ اٌز٠ٓ ٠ذّجُٛٔٙ ّْ اٌخيؤح أ٠ًنب . ٌىُ؟ فب ُٞ فنً ٌىُ؟ فب ٚاْ أدغٕزُ اٌٝ اٌز٠ٓ ٠ُذغْٕٛ ا١ٌىُ فؤ

ّْ اٌخيؤح أ٠ًنب ٠ُمشمْٛ اٌخيؤح . ٠فؼٍْٛ رٌه ثؼ١ٕٗ ُٞ فنً ٌىُ؟ فب ٚاْ ألشمزُ اٌز٠ٓ رشجْٛ أْ َرغَزٛفٛا ُِٕٙ، فؤ
ِّثً ١ٍِّٓ ؽ١ًئب، ف١ىْٛ أجشوُ وج١ًشا، ٚرىٛٔٛا ثٕٟ . ٌىٟ ٠غزٛفٛا اٌ ٌٚىٓ أدّجٛا أػذاءوُ، ٚأدغٕٛا ٚألشمٛا غ١ش ِئ

ٌُ ػٍٝ غ١ش اٌؾبوش٠ٓ ٚاألؽشاس ّٟ، ألّٔٗ ِٕؼ ّْ أثبوُ سد١ُ. اٌؼٍ  .فىٛٔٛا ارْ سدّبء وّب أ
 

سٍزة قّدٌس 
. ِٓ رشجّخ ٚاػذاد ِىبس٠ٛط جّجٛس ِٚبسٞ سٚص لبفٛف
 

انقّدٌست انشهٍدة جىنٍا 
Sainte Julia Martyre 
Santa Giulia Martire 

 



ار خالي فزشح اٌذشٚة اٌّؼشٚفخ ثبعُ اٌذشٚة اٌج١ٔٛى١ّخ . رشرجو د١بح ٘زٖ اٌمّذ٠غخ ثغمٛه أفش٠م١ب ث١ذ اٌجشِب١١ّٔٓ
(Puniques)  ث١ٓ اإلِجشاىٛس٠ّخ اٌشِٚب١ّٔخ ٍِّٚىخ لشىبجخ ِٓ جٙخ، ٚاإلِجشاىٛس٠ّخ اٌشِٚب١ّٔخ ٚاٌجشِبْ ِٓ جٙخ

اٌجشِب١١ّٔٓ  (Vandales)ٍِه اٌفبٔذاي  (477-428ػبػ ث١ٓ اٌغٕٛاد  )(Genséris)أخشٜ، اجزبح جٕغ١ش٠ه 
.  ٚعميذ لشىبجخ ػٍٝ ٠ذٖ. أفش٠م١ب، ٚأّعظ ف١ٙب ٍِّىخ

. ٚوبٔذ اثٕخ أعشح ِٓ ٔجالء لشىبجخ. ٌمذ ػبؽذ ٘زٖ اٌمّذ٠غخ، اًرا، فٟ اٌمشْ اٌخبِظ
ّٓ ٘زا . ، ػجذح ألدذ اٌزّجبس اٌٛث١١ّٕٓ، ٚوبْ ٠ُذػٝ أٚعبث١ٛط439ٚثؼذ عمٛه لشىبجخ، ث١ؼذ، دٛاٌٟ عٕخ  ٌٚى

ٚفٟ أدذ ٘زٖ . اٌشجً، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ وٛٔٗ ٚث١ًٕب، ادزشَ ف١ٙب ثشاءرٙب ٚرمٛا٘ب، ٚأساد٘ب أْ رشافمٗ فٟ ج١ّغ أعفبسٖ
األعفبس، وبٔذ اٌٛجٙخ اٌٝ عٛس٠ّخ، ػبوغذ اٌش٠بح ٚاٌؼٛافف اٌغف١ٕخ دّزٝ أٚؽىذ أْ رغشق، فذّو اٌمجيبْ اٌشدبي 

فٟ جض٠شح وٛسع١ىب، ٚ٘شع ج١ّغ سّوبثٙب، ِب ػذا ج١ٌٛب، ٌزمذ٠ُ اٌزثبئخ ٌألٚثبْ رؼج١ًشا ػٓ ؽىشُ٘ ٌٙب ار لذ ّٔجزُٙ ِٓ 
ّْ أٚعبث١ٛط . اٌغشق اٌّذّزُ ٚوبْ دبوُ اٌجض٠شح سجً لبٍط ٚرٚ ثيؼ، فشغت فٟ ؽشاء ٘زٖ اٌقج١ّخ اٌج١ٍّخ، غ١ش أ

ٚفٟ ادذٜ ا١ٌٍبٌٟ، ٚث١ّٕب وبْ اٌج١ّغ ٠غٙشْٚ ٠ّٚشدْٛ، عىش أٚعبث١ٛط، فبغزُٕ . رّغّه ثؼجذرٗ ٚسفل ث١ؼٙب
ُُ إٌّبعجخ، ٚالزبد ا١ٌٗ اٌقج١ّخ، ٚػشك ػ١ٍٙب اٌذش٠ّخ ِمبثً ٔىشأٙب ٌٍّغ١خ، ٚرمذ٠ُ اٌنذب٠ب ٌألٚثبْ، سفنذ  اٌذبو

غ١ش أّٔٗ . اٌمّذ٠غخ سفًنب لبىًؼب ٚجبء جٛاثٙب فًظب، فبغزبً اٌذبوُ، ٚدبٚي اٌىّشح سغجخ ِٕٗ فٟ اٌذفبً ػٍٝ ِبء ٚجٙٗ
ُّ ػبد ٚأِش ثؤْ . جٛثٗ ثشفل ألٜٛ ّّب ٌُ رّزثً ألِشٖ، أِش ثمٍغ ؽؼش٘ب، ث ٚار ثبءد ِذبٚالرٗ ثبٌفؾً، أِش ثجٍذ٘ب، ٌٚ

َِٓ رئِٓ ثٗ ّْ ِؼجضح دقٍذ، ارا عّؼذ جّبػخ . فقٍجٙب اٌجٕذ ٚأٌمٛا اٌق١ٍت فٟ اٌجذش. ُرقٍت ػٍٝ غشاس  غ١ش أ
ِٓ اٌش٘جبْ اٌمبى١ٕٓ فٟ ادذٜ اٌجضس اٌمش٠جخ فًٛرب ٠ُؼٍُّٙ ثؤِش٘ب، فٙشػٛا اٌٝ اٌجذش ٚسوجٛا عف١ٕخ، ٚعذجٛا 

ٚفٕؼٛا ٌٙب . ٚسأٚا اٌمّذ٠غخ سالذح ثغالَ، ففّىٛا اٌّغب١ِش ِٓ ٠ذ٠ٙب ٚسج١ٍٙب، ٚدٍّٛ٘ب اٌٝ اٌذ٠ش. اٌق١ٍت ِٓ اٌجذش
. ٚاّرخز٘ب عّىبْ اٌجض٠شح ؽف١ؼخ ٌُٙ. ٚثؼذ رٌه ٔمٍٛا اٌجثّبْ اٌٝ اٌجض٠شح. ٔؼًؾب الئًمب

فٟ ا٠يب١ٌب،  (Brescia)اإل٠يب١ٌّخ، ثٕمً سفبرٙب اٌٝ ِذ٠ٕخ ثش٠ؾب  (Ansa)، أِشد اٌٍّىخ آٔغب 762ٚدٛاٌٟ عٕخ 
ّٚي لذ ؽ١ّذ و١ٕغخ ػٍٝ اعّٙب ّْ اٌجبثب ثٌٛظ األ . ٠ُٚشّجخ أ

. ٚعشػبْ ِب أزؾش رىش٠ّٙب فٟ اٌغشة ٚاٌؾشق
. ُرؼ١ّذ ٌٙب اٌى١ٕغزبْ اٌج١ضٔي١ّخ ٚاٌالر١ّٕ١خ فٟ اٌثبٟٔ ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ أ٠بس

ٚٔنغ ف١ٙب ع١شح " اٌخبٌذْٚ"، ففذخ جذ٠ذح ُٔيٍك ػ١ٍٙب اعُ "ع١شح لّذ٠ظ"٠غّشٔب أْ ٔجذأ أ٠ًنب، ٚثبٌزضآِ ِغ 
أٔبط ػبؽٛا د١برُٙ ٚٔبمٍٛا فٟ عج١ً اخٛرُٙ اٌجؾش، ٚسلذٚا ثبٌشّة ثؼذ ػّش، لق١ش أٚ ى٠ًٛ، لنٖٛ ثؤػّبي اٌخ١ش 

. ٚاٌجّش
غادة كمال خىري ٘زٖ اٌقفذخ ِٓ اػذاد 

 
 1944-1888اندكتىر جبزائٍم شفانٍه 

Gabriel Chevalier 
ّٟ ؽفب١ٌٗ ثؼذ أْ أِنٝ اٌغٕٛاد األخ١شح ِٓ د١برٗ فٟ دٍت، ٠خذَ اٌّشمٝ 1944عٕخ   سدً اٌذوزٛس اٌفشٔغ

ٚا٘زّضد اٌؾٙجبء ٌٕؼ١ٗ، ٚرٛافذ األػ١بْ، ٚفٟ ِمّذِزُٙ أسثبة اٌغٍيَز١ٓ اٌذ١ّٕ٠خ . ٚاٌفمشاء، فٟ ِغزؾفٝ اٌمّذ٠ظ ٠ٌٛظ
ـّ ؽفمزٗ اٌفبئمخ  ٚاٌّذ١ّٔخ، اٌٝ دنٛس جّٕبصٖ ٚدفٕٗ، ٚرجبسٜ اٌخيجبء فٟ رؼظ١ُ ػٍّٗ ِٚٙبسرٗ ٚٚى١ّٕزٗ، ٚػٍٝ األخ

ػٍٝ اٌّغبو١ٓ ٚاٌّزؤ١ٌّّٓ، فشأ٠ٕب أْ ٔؼّشف لّشاءٔب األػّضاء ؽ١ًئب ٌٚٛ ٠غ١ًشا، ِٓ ِآثش رٌه اٌشجً اٌفّز، ثيً اٌّذّجخ 
. ٌٍمش٠ت

ّٟ فٟ أدذ  (Bordeaux)خزُ ججشائ١ً ؽفب١ٌٗ دسٚعٗ اٌيج١ّخ فٟ ِغزؾف١بد ثٛسدٚ  ُّ ػ١ّٓ سئ١ًغب ٌٍمغُ اٌجشاد ث
فٟ اٌذشة اٌىجشٜ، وبْ ِؼبًٚٔب ألدذ أىّجبء اٌج١ؼ، فمبَ ثٛظ١فزٗ خ١ش اٌم١بَ، ُٚسّلٟ اٌٝ سرجخ . ِؼب٘ذ رٍه اٌّذ٠ٕخ

، ُأل١ُ ىج١ًجب إلدذٜ ِفشق اٌججٙخ اٌّذافؼخ ػٓ اٌجٍذح (Verdun)، ار اؽزّذد اٌّؼبسن دٛي فشداْ 1916ٚعٕخ . مبثو
ُّ ُثؼث اٌٝ عٛس٠ّخ . ثؼذ اٌٙذٔخ ٔجذٖ جّشاًدب فٟ ِّٛٔذٞ. اٌّزوٛسح، ٚرٌه اجبثخ ٌيٍجٗ اٌخذِخ فٟ أؽّذ اٌّٛالغ خيًشا ث

ُّ سئ١ظ أىّجبء ججً اٌذسٚص1921عٕخ  ّٞ فٟ دٍت، ث ثؼذ رٌه ُدػٟ اٌٝ د٠ش اٌضٚس، . ، ٚفبس جّشاح اٌّغزؾفٝ اٌؼغىش
إلٔؾبء ِشوض جشادخ فٟ ِٕيمخ اٌخبثٛس، أخ١ًشا أػبد اٌٝ دٍت، د١ث ٚلف األػٛاَ األخ١شح ِٓ د١برٗ ػٍٝ خذِخ 

ّٙضٖ ثىث١ش ِٓ ا٢الد اٌجشاد١ّخ اٌؼقش٠ّخ وبْ ٔبثغخ ِٓ ٔٛاثغ اٌيّت ٚاٌجشادخ، ٚلذ .ِغزؾفٝ اٌمّذ٠ظ ٠ٌٛظ، ٚلذ ج
ؽفٝ آالف إٌبط ِٓ أٔٛاع األِشاك اٌثم١ٍخ، ٚأجشٜ آالف اٌؼ١ٍّّبد اٌجشاد١ّخ، ِٕٙب ٔذٛ اٌثٍث ِّجبًٔب ٌٍفمشاء، ٌُٚ 

ٚوبْ ٠ضٚسُ٘ ِشاًسا ػذ٠ذح، ٠ٍّٚز ٌٗ أْ . ٠ىٓ ٠ىزفٟ ثزٌه، ثً وبْ ٠ؾزشٞ ٌُٙ ِٓ ِبٌٗ ج١ّغ األد٠ٚخ، دّزٝ أغال٘ب
ّٛي ٚجٙٗ ػُٕٙ، ١ٌجىٟ أِّش اٌجىبء ػٍٝ فشه  ٠ذبدثُٙ ثٍيفٗ اٌجّزاة، ٚارا ػجض ػٓ ؽفبئُٙ، ثؼذ ثزي ألقٝ اٌجٙٛد، د

.  ؽمبئُٙ



ًّب، أخز دّقزٗ اٌٛافشح، ثقفخ سئ١ظ أٚ ػنٛ، فٟ ػّذح  ِغ أؽغبٌٗ اٌيج١ّخ اٌّزٛافٍخ، اٌّمزن١خ ِٕٗ رفب١ًٔب دائ
ـّ ثبٌزوش ِٕٙب ٔبدٞ اٌؾج١جخ اٌىبث١ٌٛى١ّخ فٟ دٍت، ٚجّؼ١ّخ االّرذبد  ِؾشٚػبد خي١شح، د١ّٕ٠خ ٚاجزّبػ١ّخ ٚخ١ش٠ّخ، ٔخ

اٌفشٔغ١ّخ، ٚجّؼ١ّخ اٌّغزشث١ٓ اٌفشٔغ١١ّٓ اٌّزغّشث١ٓ، ٚاّرذبد اٌّذبسث١ٓ اٌفشٔغ١١ّٓ اٌمذِبء، ٚاٌق١ٍت األدّش، 
وبْ ٚاعغ اٌثمبفخ، رزجبٚص ِؼبسفٗ . ٚاٌجّؼ١ّز١ٓ اٌخ١ش٠ّز١ٓ اٌفشٔغ١ّخ ٚاٌذٍج١ّخ، ٚؽشوخ ليشح اٌذ١ٍت ٌألىفبي اٌفمشاء آٌخ

دذٚد اٌيّت رجبًٚصا ػج١ًجب، فمذ ٘بَ فٟ ِيبٌؼخ أجًّ ِئٌّفبد اٌىّزبة اٌفشٔغ١١ّٓ اٌّؼبفش٠ٓ، ُٚأٌٚغ ثجذائغ ِؾب١٘ش 
ِّؼضف  ّٛس٠ٓ ٚاٌّٛع١م١١ّٓ، ثً وبْ ٘ٛ رارٗ ِبً٘شا فٟ اٌنشة ػٍٝ اٌ لذ اٌزمٝ فٟ دٍت ػّذح . ٚاٌىّٕجخ (اٌج١بٔٛ)اٌّق

ِذبمشاد ىج١ّخ ٚػ١ٍّّخ ٚاجزّبػ١ّخ جض٠ٍخ اٌفبئذح، ٚخٍّف ِجبدث أخشٜ ِخيٛىخ، رذّي ػٍٝ ىٛي ثبػٗ ٚػّك 
. ٔظشٖ

وبْ رٌه اٌؼبٌُ اٌىج١ش ِٛاظًجب ػٍٝ جٙبدٖ اٌّنٕٟ فٟ عج١ً اٌٛىٓ ٚاٌؼٍُ ٚاٌجؾش٠ّخ اٌّزؤٌّّخ، ار فبجؤٖ اٌّٛد ثؼذ 
ِشك لق١ش، فٍُ ٠خؼ ٘جِٛٗ اٌؼ١ٕف، ثً اعزؼّذ ٌّاللبح ِٛالٖ، ِزغًٍّذب ثبألعشاس اٌّمّذعخ، فّبد ١ِزخ األثشاس، ٚلذ 

فّشح، لجً ِجبسدخ اٌذ١بح اٌفب١ٔخ، ثؤّٔٗ ال ٠زؤّعف ػٍٝ ؽٟء ِٓ خ١شاد ٘زٖ اٌذ١ٔب، ااّل ػٍٝ ثٕزٗ اٌقج١ّخ ٚاث١َٕٗ 
ُّ ُٔقت فٟ ِغزؾفٝ . اٌقغ١ش٠ٓ اٌّز١ّز١ّٓ لجً األٚاْ روش اٌذوزٛس ؽفب١ٌٗ خبٌذ فٟ دٍت، ٚلذ ُٔذذ ٌٗ رّثبي ٔقفٟ، ث

. اٌمّذ٠ظ ٠ٌٛظ، د١ث مّذٝ اٌفم١ذ ثزارٗ ع١ٕٓ ػذ٠ذح فٟ خذِخ آالف اٌّشمٝ
سعبٌخ أدّجبء لٍت ٠غٛع، اٌغٕخ اٌغبدعخ ٚاٌؼؾشْٚ، اٌؼذد اٌخبِظ، اٌّيجؼخ اٌىبث١ٌٛى١ّخ ٚداس اٌّىؾٛف، ث١شٚد، 

. 1945أ٠بس، 
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 نشرة األحد
  زوق مكايل–القّديس جاورجيوس تصدرها رعّية 

 
 ٢٠٠٨ تشرين األّول ٢٦ األحد      ٣٥٥العدد 

 
  بعد عيد ارتفاع الصليب الكريم والمقّدساألحد السادس

العظيم في الشهداء ديمتريوس المفيض الطيب وذآر الزلزلة وفيه تذآار القّديس 
 العظيمة

 
 )سابعباللحن ال(نشيد القيامة 

الشيَت بصليبك الموت، وفتحَت للّص الفردوس، وأبطلَت نوَح حامالِت الطيب،  
وأمرَت رسَلك أن يكرزوا مبّشرين، بأّنك قد ُقمَت أّيها المسيُح اإلله، مانًحا العالم 

 .عظيَم الرحمة
 )امنباللحن الث(نشيد للزلزلة 

زلة الرهيب، أّيها يا َمن ينظر إلى األرض فيجعُلها ترتعد، أنقذنا من وعيد الزل 
وأرسل إلينا مراحمك الوافرة، بشفاعة والدة اإلله، أّيها المحّب البشر . المسيح إلهنا

 .وحدك

 )باللحن الثالث(للعظيم في الشهداء ديمتريوس نشيد 
فكما . لقد أحرَزْتَك المسكونة نصيًرا عظيًما في األخطار، وقاهًرا لألمم أّيها الظافر 

 أّيها القّديس إلى ،س، ُمشجًِّعا نسطر في الميدان، هكذا ابتهلحططَت من تشامخ لوهاو
 .المسيح اإلله، أن يهب لنا عظيم الرحمة

 نشيد شفيع الكنيسة
 )باللحن الرابع(القنداق 

يا نصيرة المسيحّيين التي ال ُتخزى، ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق، ال ُتعرضي 
 صالحة، بادري إلى معونتنا نحن عن أصوات الخطأة الطالبين إليك، بل بما أّنك

هلّمي إلى الشفاعة، وأسرعي إلى االبتهال، يا والدة اإلله : الصارخين إليك بإيمان
 .المحامية دائًما عن مكّرميك

 تريوسلقّديس ديمعيد المطلوبة الرسالة 
 )١٠-١: ٢(انية إلى تيموثاوس فصل من رسالة القّديس بولس الرسول الث

وَّ في النعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مّني لدى يا ولدي تيموثاوس، تق
فاحتمل . شهود آثيرين، استودعه أناًسا أمناء يكونون آفاة ألن ُيعّلموا اآلخرين أيًضا

ليس أحد يتجّند فيرتبك بهموم الحياة، وذلك . المشّقات آجندّي صالح ليسوع المسيح
ال ينال اإلآليل ما لم يجاهد جهاًدا وأيًضا إن آان أحد يجاهد، ف. لُيرضي الذي جّنده

تبّصر فيما أقول، فإّن الرّب . وال بّد للحارث الذي يتعب أن ينال األثمار أّوًال. شرعيا
أذآر يسوع المسيح الذي من نسل داود، الذي ُأنهض من . يؤتيك فهًما في آّل شيء



إّال . ود آفاعل شّربين األموات على حسب إنجيلي، الذي احتمُل فيه المشّقات حّتى القي
لذلك أنا أصبُر على آّل شيء من أجل المختارين، لكي يحصلوا . أّن آلمة اهللا ال ُتقّيد

 .هم أيًضا على الخالص الذي في المسيح يسوع مع المجد األبدي
 )٤٠-٢٧: ٨(فصل شريف من بشارة القّديس لوقا اإلنجيلي البشير 

ة الغ               ى بقع ا أتى يسوع إل ه           في ذلك الزمان، لّم ة ب تقبله رجل من المدين درّيين، اس
ور            . شياطين من زمان طويل    ى القب ا  . ولم يكن يلبُس ثوًبا وال يأوي إلى بيت، بل إل فلّم

ّي؟              : رأى يسوع صاح وخّر له وقال بصوت عظيم          َن اهللا العل ا يسوُع اب ك ي ي ول ا ل م
د   فإّنه آان يأمُر الروح الّنجس أن يخرج من اإل      . أطلُب إليك أّال ُتعّذبني    ان ق نسان، إذ آ

ل        ان طوي رُُّبط              . استحوذ عليه من زم ود وُيحرس، فَيقطع ال رَبط بسالسل وقي ان ُي وآ
راري    ى الب يطان إل وقه الش ائالً  . ويس وع ق أله يس ال  : فس مَك؟ فق ا اس ة، ألّن : م َجوق

ة      . شياطين آثيرين قد دخلوا فيه  ى الهاوي ّذهاب إل أمرهم بال ه أن ال ي وا إلي ان  . وطلب وآ
ل        هناك قطيعُ  ا،             .  خنازير آثيرٍة ترعى في الجب ّدخول فيه م بال أذَن له ه أن ي وا إلي فطلب
م أِذن له ن   . ف ع ع َب القطي ازير، فوث ي الخن وا ف ان، ودخل ن اإلنس ياطين م رج الش فخ

ن             . الُجُرف إلى البحيرة فاختنقَ    روا َم وا، وأخب وا وذهب فلّما رأى الرعاة ما حدث، هرب
ى يسوع، فوجدوا اإلنسان          . َروا ما حدث   فخرجوا ليَ . في المدينة وفي الحقول    وا إل وأت

افوا      ل، فخ ا صحيح العق َدَمي يسوع، البًس د ق ا عن ياطين جالًس ه الش ذي خرجت من . ال
رى   رئ المعت ف ُأب اظرون آي رهم الّن َدرّيين أن   . وأخب ة الَغ ور بقع ُع جمه أله جمي فس

فجعل  .  ورجع أّما هو فرآب السفينة   . ينصرف عنهم، ألّنه استحوذ عليهم خوٌف عظيم      
ائالً                 ه، فصرفه يسوع ق ه الشياطين أن يكون مع ذي خرجت من ه الرجل ال : يطلب إلي

ا صنع اهللا إليك              َك، وحدِّث بم ى بيت ا          . إرجع إل ا بم ة آّله ادي في المدين ذهب وهو ين ف
 .صنع إليه يسوع

 ترنيمة المناولة
 .سّبحوا الرّب من السماوات، سّبحوه في األعالي، هّللوّيا

 .، هّللوّياوإلى أقاصي المسكونة آالمه ع منطقه،في آّل ذا
 

 سيرة قّديس
 .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

 العظيم في الشهداء ديمتريوس المفيض الطيبالقّديس 
منتصف  في ،شهداء في مدينة تسالونيكياليس ديمتريوس العظيم في ولد القّد

فلم يوّفرا ماًال  من األغنياء وآان أبواه .، من أسرة شريفة ومعروفةالثالث القرن
عاش حياة عّز في البيت و. العلوم والمعارفوجهًدا في سبيل أن يحظى بأوفر 
ه تاق، منذ نعومة  أّنإّالوالمال والخدم، الدالل الوالدي فلم يكن ينقصه شيء من 

ائسين  البمساعدةخدمة القريب، وفتطّوع من سّن الشباب ألجل إلى الفضيلة أظفاره 
 .عدًدا آبيًرا من الناس إلى اإليمانفهدى . نشر اإليمان بالمسيحو

) ٢٣٧-٢٣٥(في تلك الفترة توّلى عرش اإلمبراطورّية الرومانّية مكسيميانوس 
وآان من أشّد المعادين للمسيحّية، فشّن االضطهاد المعروف باالضطهاد السادس، 



المؤمنين، نذآر من بينهم القّديسة الذي راح ضحّيته األساقفة والكهنة، وآثيرون من 
 .بربارة

وآان أحد خّدامه وُيدعى لوّبس يأتي . تّم القبض على ديمتريوس ووضع في السجن
 .إليه في السجن ويهتّم به، بانتظار صدور الحكم عليه

والجدير ذآره، أّن اإلمبراطورّية 
مشهورة بالمصاراعات التي الرومانّية آانت 

لكبرى وتحضرها آان تصير في المالعب ا
وآم . حشود غفيرة من عّشاق العنف والقتل

آانت تجد حماًسا أآبر عندما تكون المبارزة 
وفي عهد اإلمبراطور . ضّد المسيحّيين

مكسيميانوس اشتهر مصارع عمالق ُعرف 
هذا . باسم لوهاوس، وآان وثنيا متعّصًبا

طالما دأب على شتم المسيحّيين وإهانتهم 
وآان يكّن آّل حقد . ورإآراًما لإلمبراط

 .لديمتريوس
فأبت شهامة شاّب . وفي إحدى المبارزات، اشتّد التحّدي وآُثرت اإلهانات للرّب

فتقّدم إلى وسط الحلبة، وارتفعت مع . مسيحّي ُيدعى نسطر القبول بمثل هذه اإلهانات
وإذ . تقّدمه صلوات القّديس ديمتريوس من أجله، فنازل العمالق وصرعه وأرداه قتيًال

غضب اإلمبراطور غضًبا شديًدا، أرسل واحًدا من جنوده إلى السجن فطعن 
 .ديمتريوس بالحراب وقتله

وسالت دماء ديمتريوس، فهرع خادمه لوّبس، ونـزع خاتمه من إصبعه وغمسه 
. وفور استشهاده بدأت المعجزات. بدمه وأخذه، آما نـرع ثيابه وأخذها ذخيرة وبرآة

 .ر قلوب الوثنّيين وتحملهم على اإليمان بالمسيحلنور وُتنيفكانت ثيابه تشّع با
أرسل وقبض على الخادم بأمر المعجزات،  مكسيميانوس اإلمبراطورعلم  اولّم
وعندما عرف أّن نسطر الذي قتل المصارع لوهاوس آان .  وأمر بإعدامهسلوّب

 .بقتله هو أيًضا  أمرمسيحيا
 .الشهادةنسطر بإآليل ولوّبس ووهكذا فاز الثالثة ديمتريوس 

 وقد أعطى اهللا عالمة لقداسة. ا ودفنوهايس فأخذها رجال أتقياء سرا رفات القّدّمأ
 ا جعل الكنيسةا أخذ يفيض من بقاياه ويشفي الكثيرين من أمراضهم مّم طيًبشهيده أّن

وُشّيدت على قبره آنيسة آبيرة باسمه، ال تزال إلى يومنا هذا . بتسميه المفيض الطي
 .محّج المؤمنين في تسالونيكي

 .زال تعبق بين الحين واآلخر من ضريحه إلى اليومت ال رائحة الطيب ّنأيذآر و
 


