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 مقدمة 

، في المقر البطريركي 2019آب  10-3المنعقد للفترة من  السينودس الكلدانيفي اجتماع 
، برئاسة غبطة البطريرك الكردينال مار لويس روفائيل (العراق –أربيل في عينكاوا ) الصيفي

الطقسي تقويم مي كنيسة المشرق في اليسي وشهداء ومعل  ساكو، أدرج اآلباء قائمة جديدة من قد  
رنا شخصيات بارزة، ل بتذكارات   السنة زاخرة   هذه، فجاءت 2020لعام للكنيسة الكلدانية  تذك 

هم بدم   المشرق ذاتها التي رواها الشهداء   ض  على أر  ،يماناإل نعمة  بتاريخ كنيستنا وتنعش فينا 
يسون بشهادة حياتهم.  هذا الدليل ليكون  دار  إصفأردنا وسقاها المعل مون بتعليمهم وأنارها القد 

ة  لألجيال الناشئة، يعر فهم بتاريخ كنيست   وسيلة   دة في التعليم المسيحي وخاص  هم من خالل مساع 
يسينا وشهدائنا ومعل مينا.   قد 

 يسين شركة القدّ 

ة في إيماننا المسيحي، فه  للقد    قدو نا نحو المسيح، التي تنير طريق   م الشموع  يسين أهمية خاص 
تعليمهم... وفي كنيستنا المشرقية ت سم ى  ذاتهم وعمق   حياتهم وبذل   لى الملكوت بمثال  سبقونا إ

ر شهداؤنا يومي ا في صالتنا الطقسية الصباحية والمسائية، وال زالت كنائس   يسينا، وي ذك  نا بأسماء قد 
ة  في قرانا المسيحيةعوائل   يسينانا وخاص   نشر تعليملى إ واسعالذين  ، تسم ي أبناءها بأسماء قد 

نا، أرادوا من خاللها تثبيت اإليمان في أرض  و  ،أو تعليمهم المسيح، بكتاباتهم أو شهادة حياتهم
 منذ القرن األول ببشارة توما وأد ي وماري...  المسيحية تلك األرض التي نالت نعمة  

يسين" وقد دخلت إلى مادة مهم ة في إيماننا الكاثوليكي، وهي "شركة القد   هناوالبد  من اإلشارة 
الجديد  تأتي من التعبير الذي يستخدمه العهد  و في قانون اإليمان الرسولي منذ القرن الخامس. 

د في االحتفال  ويعطي معنى الجماعة أو الشركة، "وهذا يعب ر عن وحدة اإليمان التي توح 
د المسيحي   د المسيحيون فيما بينهم. وا االفخارستي فيما يتوح  ا، علينا أن بالمسيح ويتوح  ليوم أيض 

شعب  شيء أعضاء   يسين هم قبل كل   نتعل ق قبل كل  شيء بمحتوى هذا التعبير األول: أن القد  
دون في الروح القدس، في نعمة التبرير وفي المحبة كما وفي تتميم األسرار.  هللا المقد س، يتوح 

ا الوحدة مع يسين يصل ون بعضهم من أجل بعض. وانسجام ا مع هذا فإن شركة القد   تضم أيض 
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كارل راهنر / هربرت قورغريملر، معجم الالهوت الكاثوليكي، من سبقنا بالموت ومع المالئكة" )
 (. 1985دار المشرق، بيروت، 

 الفرق بين "العبادة" و"اإلكرام"

ا بين " د وحده، " الواجبة هلل العبادةوعلى صعيد إيماننا المسيحي، البد  من التمييز أيض  المتجس 
يسين. وال يجب الخلط بين هذين الفعلين في اإلكرامي يسوع المسيح، وبين "ف " الذي نؤديه للقد 

د وإياه  القد   نا، فنحن ال نعبد  صلوات   ك  تسج  يسين، كما يت همنا البعض، بل نعبد  من قال: "للرب   إله 
يسين فنحن نكرمهم اإلكرام   ومهما بلغت درجات   .(4/10وحده تعبد" )مت ى  الذي يستحق ونه  القد 
 نا لرب نا. اإلكرام النهائي أن نتعم ق أكثر في عبادت   هدف   ظل  وتطلبه الكنيسة، وي

يسين أو الشهداء، أن  نا اليوم، حت ى تلك المسم اة بأسماء القد  ولذلك، نالحظ في أغلبية كنائس  
الكنيسة في الوسط  شفيع صورة   نا، بينما توضع  خالص   رب نا، ألن ه أساس   المذبح يعلوه صليب  

 نا. األولوية في إيمان   على الجانب، إشارة إلى ترتيب  

 معرفة مؤمنينا بسير قديسينا 

 ظام الذين لوالهم لما وصلنا اإليمان  يسين الع  ير هؤالء القد  ولكن، ماذا عن معرفة مؤمنينا بس  
 : باختصار منهانذكر  كثيرة   ، واألسباب  ضئيلة عبر األجيال إلى يومنا هذا؟ إنها معرفة  

يسي كنيستنا في المواعظ ولقاءات التعليم ير قد  عدم تركيز رعايانا على تعليم س   -
 في السابق وحت ى اليوم. ،الخالمسيحي... 

التي تحصر تعليمها في الكتاب  ، في بالدنا والخارج،تأثير موجة الجماعات اإلنجيلية -
د   .والقداسة التطويب   نا الرسولية إلى درجات  نائس  مؤمنين ترفعهم كفي حياة  هالمقد س دون أن تجس 

عزوف أغلبية المؤمنين عن القراءة، وتفضيل النصوص القصيرة عبر مواقع التواصل  -
لون تلك  االجتماعي. وعلى الرغم من ميل بعضهم لقراءة القصص والروايات، إال  أنهم يفض 

 المعاصرة منها. 
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يسينل سيرة قل ة استخدام الوسائل الحديثة في نق - ، فتتحول قصصهم إلى مشاهد حياة القد 
يسي الكتاب المقدس وأغلب القد   يسين تمثيلية أو مسرحيات أو أفالم قصيرة، كما هو الحال مع قد 

)ولهذا السبب نالحظ معرفة بعض مؤمنينا  أو قديسي الكنيسة المارونية والقبطية مثال  الغربيين 
 المشرقيين(. يسينا يسين أكثر من قد  بهؤالء القد  

ا حثيثةنا المشرقية ومستشرقيناالثقافة في كنيست   عمالقة   بذل   - بسير  في التعريف ، جهود 
ا إلى من اعتمدنا كتاباتهم  تصنيف التذكارات أدناه،هم في إلى بعض   سنشير  ، يسيناقد   وخصوص 

يسين القد   قصور ا في نشر حياة شهد  ال زلنا نها، على الرغم من هذه الجهود كل   مصدر ا. 
ة  في مناهج التعليم المسيحي لجميع المراحل. وفي هذا الصدد، أشير   إلى  المشرقيين، وخاص 

ومصر وغيرها، فلم من لبنان أخرى تكمن في استخدام أغلبية رعايانا مناهج  تعليمية  إشكالية  
ة بكنيستنا، تعل م المسيح   مناهج   ت بذ ل جهود  ملحوظة لتأليف    يسينا. قد   ير حياة  من خالل س   خاص 

ا السبب   يعود   - كبيرة من  إلى هجرة أعداد   أد تالسياسية واالجتماعية التي  التقلبات  إلى  أيض 
ة ، إلى بلدان المهجر واندماجها ين األخير  عوائلنا، في العقد    ،ثقافي مختلف واقع   فيين خاص 

نا ها أبرشيات  الصادقة التي تبذل   ود  ها المشرقية األصيلة. وعلى الرغم من الجهوابتعادها عن جذور  
وجذور  ه  قصص أصول   ه  د تهم  ع  الغربية ولم ت   اندمج تمام ا بالثقافة   في الخارج، فقد نشأ جيل  

هم اليوم دون مؤمنينا يعيشون إيمان   أغلبية  كانت. ف طريقة   أن يكون مسيحي ا بأي   ، بل اكتفىه  إيمان  
 البد  من معالجته؟  تقصير اقية! أليس هذا هم المشر وجذور  هم إلى أصول   انتماء  

 ماذا عن طالّبنا؟ و 

ن من وهذا ما تبي  يسين، عن القد   لديها معرفة سطحيةالناشئة  ناأن أجيال  أكثر من المؤسف 
، وهم طالب من المرحلتين المتوسطة واالعدادية وطالبة طالب 42 على هأجرينابسيط  استبيان  

من المرحلة في الكنائس األخرى هم وهم نموذج لزمالئ   ،بغدادكنائس ب ةثالثفي  تعليم مسيحي
لمطالعة إلى أن ل همها من حب   وهي تتدرج ببساطت   ،اآلتية . وطرحنا عليهم األسئلةالعمرية ذاتها

لتصل إلى  يسهم المفض  )مع  جاباتهم كاآلتيإجاءت وأعطيناهم اختيارات لبعض األسئلة، ف، قد 
  :بة(ذكر النسبة المئوية لكل إجا

 (. %40.5)اجابة  17 :كال(، %59.5إجابة ) 25 :نعم ؟هل تحب مطالعة الكتب
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 19 :معلومات(، %35.7إجابة ) 15: صور اهتمامك في الكتب؟ الذي يثير   ءما الشي
 (. %26إجابة ) 11 :اسئلة واجوبة(، %16.6إجابات ) 7 :حوارات(، %45.2إجابة )

 (.%38إجابة ) 16 :كال(، %61.9) إجابة 26 :نعم قراءة الروايات؟ هل تحبّ 

إجابات  5 :ال أعرف يسين؟ما مدى معرفتك بمعنى األعياد الكنسية وتذكارات القدّ 
 (. %21.4إجابات ) 9 :لدي معرفة جيدة(، %66.6إجابة ) 28 :أعرف قليالا (، 11.9%)

إجابة  14 :شربل مار(، %26.1إجابة ) 11: يوجد ال يسك المفضل؟من هو قدّ 
مريم (، %7.1إجابات ) 3 :يوسفر ما(، %9.5إجابات ) 4: القديسة ريتا(، 33.3%)

 .صوت واحد حصال علىن اخر ن آيساقدّ يوجد و (، %7.1إجابات ) 3: العذراء

 ،يفتقدون لهذا النوع من الثقافةو  ،الكتب ون مطالعة  ن اغلبية الطالب ال يحب  أ اإلجابات   تشير  
كثر ما يجذبهم في أن أ! و أكثر فيه نغمسون الذي ي ت(االفتراضي )االنترنثرهم بالواقع أبسبب ت

ت االحوار  أخير او  ،جوبةاألسئلة و األتتبعها الصور ثم فقرة  األولى،الكتب هي المعلومات بالدرجة 
  .ابنسبة ضئيلة جد  ولو 

 ،الروايات قراءة   تحب  غلبية أن األال إ ،الكتب مطالعة  بوعلى الرغم من عدم اهتمام هذه الفئة 
لبسيطة ها امعرفت  على كبر األ وتتفق النسبة   .حداث مشوقة ومثيرةأو أويه من عاطفة لما تحا مرب  

المسيحي التعليم  فمناهج   ،معقول أمر  وهذا  من هذه المعرفة.قل أ يسين تتبعها نسب  ير القد  بس  
يرقصص القد  من  ابعض   ضم  ت رام. لك  ا مرور  عليهم هذا الموضوع  ن مر  أفالبد  ،حياتهم يسين وس 

وهذا يعني  ،ليس مفض  كبيرة ليس لديهم قد   فئة   تليه "شربل"به هذه الفئة هو  ثر  تتأ قديس   أكثر  
يسينث  أعدم ت ير القد   مار ،ريتايسين آخرين: بقد  ثرون أبسيطة ممن يت وهناك نسب   ،رهم بس 
 .نا مريم العذراءم  أو  ،يوسف

ا إشارة إلى أن القد   لنسبة لهذه الفئة هم المذكورين في اإلنجيل، يسين المعروفين باوهنا أيض 
يسين غير مشرقيين واألكثر شهرة  مثل أم نا مريم والقديس يوسف، واألغرب من ذلك معرفتهم لقد  

يسينا يسة إيطالية(، وهذا مؤشر على عدم معرفتهم بقد  )قد   يس لبناني( وريتامثل شربل )قد  
  ى على قصصهم.وشهدائنا المشرقيين وال حت  
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 هنا جاءت فكرة هذا الدليلمن 

مناقشة طلب لجنة بغداد للتثقيف المسيحي في إعداد  هذا الدليل؛ فبعد   هنا جاءت فكرة  من 
هذا الدليل ليكون  إعداد  فك رت  ب، لمعل مي التعليم المسيحي / المراحل المتوسطة واإلعداديةدورة 
اء من هذه الينابيع الصافية التي من يتعطش لالستق طالبنا األحب اء، وبيد كل  و  المعل مينبيد 

" )يوحنا  نقلت لنا عبر التاريخ "الماء   نبذة مختصرة عن حياة  الدليلعطي ي  (. 4/10الحي 
يسين، الشهداء، الرهبان، النساك، المعلمين، البطاركة واألساقفة، وعن بقية التذكارات القد  

إدراك المعاني الروحية لتاريخنا وحياة يساعد في و الطقسية المذكورة في تقويم الكنيسة الكلدانية. 
مينا في أرض المشرق... كما يساعدهم في الصالة مع كل   منهم يسينا وشهدائنا ومكرسينا ومعل  قد  

 يجدونها في نهاية الكتاب. عبر رتب صالة 

مة، أن   تاب ليس كتاباا تاريخياا وال ليتورجياا، بل هو كالدليل هذا ولذلك، أود  أن أنو ه في المقد 
وهذا المعل مين والطالب أن يتعر فوا على قصص من سبقونا في القداسة.  يساعد   تعليم مسيحي

األسماء والتواريخ واألماكن، إال ما كان  بعض   يعني أننا لم نتو خى الدق ة التاريخية في ذكر  
ا بالجذور الليتورجية للتذكارات، بل بالعبرة التي سيستقيها الطالب من  ضروري ا، ولم نهتم  أيض 

ا  في التاريخ والليتورجيا، فأرجو من المهتم ين حياة هذه الشخصية فقط. كما أني لست  مختصًّ
م ا أي ة مالحظة أو إضافة أو د  ه   ان أن يتف همو ين الجانبي  بهذ   في من هذا الدليل البسيط، شاكر ا مقد 

 تعديل يصلني منهم. 

 الفرق بين العيد والتذكار 

 توف ر مصادر  " الطقسية، لألعيادـ"ا"التذكارات" دون التطر ق ل يتناول الدليل  كما ذكرنا أعاله، 
ا مهمًّا وضعه األب د. منصور المخل صي بعنوان " هاعن  "روعة األعيادوأذكر بالخصوص مرجع 

الصالة للمطران جاك اسحق بعنوان "مهمًّا وأعاد طبعه فيما بعد(، وكتاب ا ليترجي ا  ،1998)بغداد 
( 2011بغداد ، (28) منشورات دار "نجم المشرق"" )ية على مدار السنة الطقسيةالليتورج

باإلضافة إلى أغلبية مناهج التعليم المسيحي التي  .ويتناول فيه األعياد والتذكارات المهم ة فقط
 لتوافق أغلبيتها بين الكنائس والطقوس.  ،بالشرح تناولت أعيادنا
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بصورة  عام ة.  "التذكار"و "العيد"بين  من خالله الفرق   قصير نبي ن من شرح   مع ذلك، البد  
قيامته، تجليه، ففي األعياد نحتفل بكل  األحداث الخالصية لرب نا يسوع المسيح )والدته، عماده، 

يسين.ب ،لخ(ا... صعوده  هو أساس   المسيح  وجاء هذا الفرق ألن   ينما التذكارات مخصصة للقد 
ل األعإيماننا  يسيمصدر ا لخالصنا،  ياد  وبالتالي تشك  ن يأتون في الدرجة الثانية وكل  القد 

 ويساعدوننا في الوصول إلى هذا المصدر. 

يسةونشير في هذا الصدد  يسين،  ،التي تتمي ز إلى أم نا العذراء مريم القد  وجود بمن بين القد 
بنها أقة مباشرة مع عال العذراءعياد ألالسبب أن  و لها في السنة الطقسية.  "تذكارات"و "أعياد"

ا". مثال : به  يسوع، ولهذا السبب يصبح االحتفال   د" انتقال العذراء إلى السماء، عي  ن"نحن  "عيد 
ألننا نؤمن أن المسيح هو الذي نقل مريم إلى السماء. بينما "نستذكر" مثال  "مريم العذراء حافظة 

ة بشفاعة مريم للمزارعين والفال   كما نحتفل في تقويمنا لخ. احين... الزروع" ألنها حادثة خاص 
 بـ"عيد" لمار يوسف في األحد الرابع من البشارة )في شهر كانون األول( لعالقته بميالد المسيح. 

العيد قو ة   وفي االحتفاالت الليتورجية، يتبي ن هذا الفرق بين "العيد" و"التذكار"، إذ يكتسب  
، األمر الذي ال يتمتع به والمراسيم المهيبة لرموزأكبر من خالل الصلوات والتراتيل واليتورجية 

اسنا الكلداني  د التذكار. وفي طبعة قد  واضحة بين قداديس  ، تم  التمييز بصورة  2020لعام المجد 
 . من جهة  أخرى  وبين قداديس "التذكارات واأليام البسيطة"من جهة "اآلحاد واألعياد" 

أي في مرتبة  مثل األعياد""ات" التي ي حتفل بها نا الكلداني، هناك بعض "التذكار وفي طقس  
ففي صالة الفرض الطقسية، نقرأ مالحظة عن "جمعة الذهب" )وهي ذكرى األعجوبة  العيد؛

ل بهااألولى التي صنعها الرسل( تقول: " مثل األعياد". كما أن هناك تذكارات مهم ة  ي حتف 
على مدار السنة الطقسية" صالة الكتاب "في بـ"عيد"  تذكاراتهميسين في طقسنا، تم ت تسمية لقد  

اس الثالث، ويوحنا هو "السابق" للمسيح بالقد   يومه )وي حتفل في وهم: مار يوحنا المعمدان
د للطريق ا والممه  )وقد طبقت شهرته  ، مار كوركيس(ومن هنا جاءت أهميته في كنيستنا أيض 

ا عالمي ا( يس  لى عيدهما في كنيسة روما، حيث إ إشارة  بطرس وبولس )، اآلفاق وصار قد 
ر بالد ما بين  مار توماحزيران(،  29استشهدا، يوم  )وهو شفيع البطريركية الكلدانية، ومبش 

 . النهرين(
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"تذكار الموتى بـق سب  الكبير ي   وهناك خصوصية أخرى في طقسنا الكلداني، أن الصوم  
في الجمعة األولى من القيامة. وبعدها المؤمنين" وي ختم بـ"جمعة الشهداء والمعترفين باإليمان" 

يسين" ونسم يها في تقليدنا المشرقي "شيرا"، وهي تنطلق من اإليمان بقيامة  تبدأ "االحتفاالت بالقد 
يسين في االحتفال بقيامة  مع نشارك  نحن  فيها و  ،المسيح من بين األموات هذه و رب نا.  القد 

الطاهرة )الموصل(، دير مار كوركيس )الموصل(،  في تقويمنا هي: كنيسةاالحتفالية "المواسم" 
 دير مار ميخائيل )الموصل(، دير مار أوراها.

 كيف نقرأ قصص القّديسين؟ 

 فنحتاج اليوم أن نعيد   ،وإلى أبنائهذاك الزمان  لغة  بو  يسين قبل زمان  طويلك ت ب ت قصص القد  
ة اليوم المتبع في الكتا نا المعاصرة ونفهم األسلوب  قراءتها بلغت   بة آنذاك، لكي نفهم القص 

 ونستخرج المعاني الروحية الكامنة فيها. 

يسين، وبضمنهم الشهداء والرهبان والمعل مين وغيرهم،  من الجدير   باالنتباه أوال  أن قصص القد 
يس أو ذاك، وال تهتم  في حياة   ليست تقارير صحفية تريد أن تنقل حرفي ا ما حدث   هذا القد 

هذا اإلنسان إلى المتل قي ليتأثر به  لواقعية الدقيقة، بل جل  اهتمامها أن تنقل قداسة  ا بالتفاصيل  
 ويسير هو بدوره نحو القداسة.  ه  ويقتدي بسيرت  

الجوانب، وإلى بعض  إلى المبالغة في بعض  يلجأون يسين قصص القد   كت اب   نرى ولذلك، 
يس  ا مميز ا يجذب القارئ إليه، وبالتالي طابع  العناصر األسطورية التي تضفي على حياة القد 

ة   ير  س   كما تمتاز  يتحقق الهدف وهو نقل قداسته إلى المتل قين.  بالحوارات الطويلة  ،الشهداء خاص 
ام والملوك، وفيها تسترسل   ة لتنقل محاوالت الرؤساء العديدة في إقناع المسيحيين  مع الحك  القص 

إن لم يخضعوا لكالمهم.  والعذاب   ، وفي إنذارهم بالعقاب  اآللهة المسيح وعبادة   للرجوع عن طريق  
ة القديس وأحداث اإلنجيل كما جعل البعض   ة القد يس من نوع ا من التقارب بين قص  ، ليقر بوا قص 

ت بت س  اذ فال نستغرب من هذا األمر، فتلك عادة  . الخ... معل مه يسوع  م بلغة  يره  ك الزمان، ولو ك 
 مختلفة!  اليوم لجاءت بطريقة  
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 نظرة   لطالب  وا المعل م   ليأخذ  ، من المصادر يرهذه الس   ولذلك قمنا في هذا الدليل باختصار  
يسين وقداسة   عمال  وأ  شمولية عن حياة   فحذفنا كثير ا من العناصر األسطورية واخترنا عند ، القد 

 ر. الحوارات القصيرة المعب رة والمفيدة لحياة المتلق ي المعاص الضرورة بعض  

ته بنفسه لخلق   يس يتحد ث عن قص  والقرب، ألن القداسة ليست  من العالقة   نوع   وجعلنا كل  قد 
دوا لنا الطريق لنسير فيه من ا، وهؤالء الذين سبقونا في القداسة  بعيدة عن أي  حصر ا ألحد وال  مه 

ا اليوم.   لروايات القديمةفي القصص وا اونقرأه ،القداسة ليست أمر ا قضى عليه الزمنو نحن أيض 
ة   ي، بل هفقط األجيال كل ها، وال زالت الكنيسة إلى اليوم تعلن تطويب وقداسة مؤمنين  قص 

ا أن  دوا شهادتهم للمسيح. ونستطيع نحن أيض  كثيرين استطاعوا في حياتنا المعاصرة أن يجس 
 يسين بهذا الرجاء. نصل إلى هذه القداسة، فعلينا أن نقرأ قصص القد  

 القداسة؟  كيف ت فهم

سوء المسيحيين، لوجدنا فيها الكثير من  بعضلو تفحصنا عن كثب مفهوم القداسة عند 
ح طريق المسي فيساروا  ،مثلنا هم أناس   يسين  نا المسيحي أن القد  . فمن المعروف من إيمان  الفهم
ليصيروا مثاال   إليها، فرفعتهم الكنيسة إلى درجة القداسة واالتي د ع ةرسالالبحسب  ،لوا إرادتهوكم  

 األجيال. باإلضافة إلى كونهم شفعاء لنا لدى هللا أبينا وأبنه يسوع المسيح. نقتدي بهم في كل  

 همال يمكنوبالتالي ، وال تتكرر فريدة من نوعها يسين نماذج  أن القد   هناك من يعتقدولكن 
يسون إلى ما وصل الوصول وألن  ،تتغير ، بسبب خطيئتهم وطبيعتهم الضعيفة التي اله القد 

البريئين من كل خطيئة! و  س الصالحينعنهم ومقتصرة على بعض النا االقداسة بعيدة جد  
مفهوم وهمي في الحقيقة لمفهوم "عدم الخطيئة" وهو  اصار مفهوم القداسة لديهم مرادف   وبالتالي

 افتراضي، ال وجود له في الواقع!

سنة السابعة والستون، الجزء األول، كانون الوجاء في مقال نشرته مجلة "المشرق" البيروتية )
يصل ون إليهم  البعضولكون القديسين نماذج فريدة، ف" :(41و 40، ص1993الثاني حزيران 

يصبح ليعرضوا عليهم طلباتهم. وإذا حقق أحدهم هذه الطلبات مرة ، نال التعبد طوال الحياة، و 
ها األهمية نفسها عندهم، كل   كل ال تحل  ما تكون هذه الطلبات مشا االمرافق الدائم لهم. وغالب  

ال ي طاق وال ي حتمل، إذ يشعرون تجاهه  اها بحقائق حياتية تمثل لهم واقع  ولكنها تتعلق جميع
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بعجزهم عن مواجهته بوسائلهم الخاصة، وقد باتوا يترقبون حلوال  ناجعة توفرها وساطة قديسهم 
يسين الوحيدة للوصول إلى هللا الذي وضع القد   الواسطة ال. وهم يجعلون هذا القديس أحيان  المفض

تهم اآلنية. أم ا هللا وهؤالء يكونون قريبين منهم ويلبون احتياجا ،نيابة عنه في التعامل مع البشر
ألنهم الطريق الوحيد  ايسون محبوبون جد  وال يمكن الوصول إليه. بالتالي، فالقد   افبعيد جد  

ة  في أجيالنا الناشئة! ". هذه كل ها معتقدلالرتباط باهلل!  ات خاطئة البد  من إصالحها وخاص 

 وماذا عن مفهوم الشفاعة؟ 

. بصورة مباشرةيسين، يأتي ذكر الشفاعة مباشرة ، فهي متعلقة بهم حالما يرد الكالم عن القد  
ا يس هو "الوسيط" بيننالناس أن الشفاعة تعني "الواسطة" والقد   بعض  إذ يعتقد إشكالية:  أتيوهنا ت

إذ لسنا بحاجة إلى "واسطة"  ،وذلك بحكم عالقته الفريدة بإلهه! إن هذا المفهوم خاطئ ،وبين هللا
ة نحن بحاجة باألحرى إلى "مرافقة": نقرأ أو نسمع قص   ،للوصول إلى هللا وإقامة عالقة معه

بنوره صل نو فينير طريق حياتنا يس الفالني ونفهم كيف عاش حياته المسيحية وعالقته باهلل، القد  
إلى حياة مسيحية أصيلة مع هللا. فهناك من شب ه القديسين بأعمدة النور في الشوارع، وظيفتها 

 . تهق ومساعدة الناس للوصول إلى نهايإنارة الطري

يسين  فزماننا  حرفي ا،أن نفعل كما فعلوا بالدرجة األولى ال يعني وبهذا المعنى، التشب ه بالقد 
عن زمانهم وظروفهم ومفاهيمهم. وإال وجب على بعضنا أن يعيش  وظروفنا ومفاهيمنا تختلف

. ..في الصحراء أو في الكهوف والصوامع، وعلى بعضنا اآلخر أن يقوم بأنواع التزهد الشديدة
، ولكن  ل الذي نقصده  التشب هوقد ي دعى البعض إلى ذلك دون شك  يعني أن نتأمل بحياة األو 

 زماننا. في  كيفية عيشهالنا وإيماننا يسين ونستخلص بواسطة نور عقالقد  

 

 
 )عالقة خاطئة(هللا            قديس    إنسان           

 واسطة
 إنسان         
 هلل )عالقة صحيحة(ا   مرافقةقديس                       
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 نتعّلم ونصّلي... 

مة،  ين لهذا الدليل: نتعل م ونصل ي... ولتحقيق هذا هدف   أعود فألخ ص  في ختام هذه المقد 
. وكم أتمنى في نهاية الكتاب لكل فئة أو فئتين وأكثر من التذكاراتالهدف وضعنا رتب صلوات 

صغيرة في الكنيسة، حت ى عن طريق مواقع التواصل  و مجموعات  في البيت أ العائلة   أن تقوم  
يراالجتماعي المختلفة، بالصالة   يسين وقراءة س  هم منها لحيات   هم واالستفادة  حيات    لهؤالء القد 

باالنتماء إليها.  يسينا في أرض المشرق التي نفتخر  إيمانية عن قد   وحية وتأسيس ثقافة  الر 
 في الكنائس الكلدانية، من أجللمعل مينا  واألفكاربعض المقترحات  في خاتمة الكتاب وسأعرض  

 يسينا في حياتنا. تعميق معرفتنا وإيماننا بدور قد  

الدليل منها، كما  وال يفوتني أن أشكر لجنة التثقيف المسيحي / لجنة بغداد التي انبثقت فكرة  
المصادر وعلى النصائح  أخص  بالشكر األب والصديق العزيز جنان شامل على مساعدتي في

مها لتطوير هذا المشروع. كما أشكر الفنان الشم اس اإلنجيلي بس   ام صبري نكارا لتصميم التي قد 
 الغالف. 

ة إلى أخوتي وأخواتي معل مي التعليم المسيحي  لكافة المراحل وأهدي هذا الدليل بصورة خاص 
سطة واالعدادية، ليمنحهم رب نا بشفاعة ن المرحلتين المتو في الخورنات، وإلى طالبنا األحب اء م

يسين نعم ا تجعلهم ينمون بالنعمة والقامة والحكمة عند هللا والناس )راجع لوقا  (. كما 2/52القد 
يسيه على الدوام. وهللا  أهديه إلى كل  مؤمني كنيستنا، كنيسة المشرق الكلدانية، ليتعظ م رب نا في قد 

 ولي التوفيق. 

 
 ّعوماألب ألبير هشام ن

 2020حزيران  29
 الذكرى الرابعة عشر لرسامتي الكهنوتية
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 التذكارات يف الدليل  تصنيف

عت التذكارات في التقويم الطقسي؟ وبأي ترتيب؟ وما هي  ض  قد يتساءل البعض: كيف و 
استشهاد أو  الكنيسة تاريخ   لهذا التذكار أو ذاك؟ بالعموم، تختار   المقاييس المتبعة الختيار يوم  

ا في حياته ليتذكره المؤمنون على ان يس إلى السماء ليكون تذكار ا، أو تختار حدث ا مهم  تقال القد 
لتها "تذكار ا" في احتفظت بها الكنيسة في ذاكرت   تاريخية مدى األجيال. كما توجد  أحداث   ها وسج 

 تقويمها. 

، كانت 2020عام  يسين والشهداء إلى تقويمالقائمة الجديدة من أسماء القد   وقبل إضافة  
هناك تذكارات ممي زة في زمن الدنح )وهو الزمن الطقسي الذي يلي عيد عماد الرب  يسوع 
ويستمر لسبعة أسابيع( باإلضافة إلى التذكارات األخرى المتحر كة والثابتة بحسب قاعدتها 

لت رئاست  الطقسية.  ابتداء   ،السنة مع  ها على ج  نا الكنسية توزيع  وعند إدراج األسماء الجديدة، فض 
ة  في بلداننا التي أهمية من زمن القيامة وحتى نهاية السنة. ولطالما كان ليوم الجمعة ، وخاص 

لت  . وبالنسبة لبلدان الخارج التي هاجر إليها أبناء  في هذا اليومتتمتع بعطلة لمؤمنيها  شعبنا، حو 
 الكنيسة  عادة   غرار ما تفعله   رعايانا هذه التذكارات إلى قداديس اآلحاد التالية، على بعض  

  التذكارات في التقويم البطريركي!في موضوع تثبيت هذه  لدراسات   الالتينية. وال زال هناك مجال  

وقد ، التذكارات الطقسية بحسب التصانيف أدناهقمت  بتصنيف أما بالنسبة لهذا الدليل، فقد 
انبين التاريخي والليتورجي، كما سبق ونو هت  ين التعليمي والروحي أكثر من الجراعيت  فيها الجانب  

  . في متن الكتاب تذكار إلى جانب عنوانه كل   ووضعت  تصنيف  أعاله. 

 

  . شخصية كتابية:1

كتابية، تشير بعضها إلى شخصية واحدة )يوحنا المعمدان،  لشخصيات   تذكارات   عشر  هناك 
)بطرس وبولس( أو إلى مجموعة مار اسطيفانوس، مار يوسف، مار توما( أو إلى شخصيتين 

أحد  -، تذكار االثني عشر رسوال  االثنان والسبعون تلميذ اشموني وأوالدها، )اإلنجيليون األربعة، 
ا للعمال(. وكل  نوسرديل الشخصيات  (. وهناك تذكاران لمار يوسف )شفاعته وتذكاره شفيع 
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سفر المكابيين وأوالدها التي يروي الكتابية في التذكارات مذكورة في العهد الجديد، عدا شموني 
تها إلى اليوم.  (14-1: 7الثاني ) تها، وبقي المؤمنون يستذكرون قص   في العهد القديم قص 

)دار " موسوعة الكتاب المقدسهذه الشخصيات على كتاب "أغلبية اعتمدنا في وصف 
ة 1993منهل الحياة، بيروت / لبنان،  الكتاب من تلميذ ا  والسبعين االثنين(، بينما سردنا قص 

وبالنسبة للرسل االثني عشر، فقد أدرجنا قراءة  .مباشرة   )الترجمة العربية المشتركة( المقّدس
 منسيرتها  وضعناأما الشهيدة شموني، فباإلضافة إلى ورود ذكرها كتابي ا، ف اإلنجيل لهذا األحد.

داء وقديسون، منشورات دار شه –" لألب ألبير أبونا )الجزء الثاني سير الشهداء والقديسين"
 (. 2016، بغداد 1(، ط40) نجم المشرق

 

  :الًةٌوم بٌةرَيَم . مريم العذراء2

عيد "تحتل أم نا مريم مكانة كبيرة في تقويم كنيستنا الكلدانية، فما عدا األعياد المريمية )
الذي يلي أحد  في االثنين "عيد مريم أم الكنيسة"في األحد الثاني من زمن البشارة،  "البشارة

عيد انتقال " ،وقد وضعه مؤخر ا قداسة البابا فرنسيس )حلول الروح القدس على التالميذ( العنصرة
نا نعتبره وهو تذكار ولكن "عيد مريم العذراء المحبول بها بال دنس"، "مريم العذراء إلى السماء

ا ا ألنه  عيد  الذي يقع  "تهنئة العذراء مريم عيد"، عيد رهبنتنا النسائية بنات مريم الكلدانياتأيض 
حافظة الزروع، عذراء فاطمة، تذكارات للعذراء وهي:  ثمان(، هناك ثاني يوم عيد الميالد المجيد

أم األحزان )بغداد(، سلطانة الوردية ملكة الكون، أم المعونة الدائمة، ميالد العذراء مريم، 
 اثنان من. لعذراء إلى اليشباعزيارة مريم االمقدسة )وهو تذكار من الطقس الالتيني(، 

زيارة العذراء ، األم المتألمة على آالم ابنها – أم األحزانإلى اإلنجيل ) ماالتذكارات يعود أصله
عذراء الكنيسة الجامعة ) يخص   أربعةإلى التقليد )ميالد العذراء(، و  واحدإلى نسيبتها اليشباع(، و 

 ( وآخر مشرقي )حافظة الزروع(. ية المقدسة، سلطانة الوردأم المعونة، ملكة الكون فاطمة، 

المرحوم  ه  " الذي وضع  الشهر المريميتيب "، اعتمدت  على ك  اإلنجيل المقد سباإلضافة إلى 
اد عام  ، واستقيت  من فقرة "خبر" 2017وط ب ع مرات  عديدة حتى عام  1983األب د. بطرس حد 

ا من التاريخ  اد قصص    .تذكار نفسه أو ما يتعلق بهعن الالتي يسرد فيها األب حد 
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  :اىًدًس . شهيد3

كه بالمسيح ..." )األب صبحي حموي الشهيد "من قاسى الموت شهادة  إليمانه وتمس 
كنيستنا  يزخر تاريخ  (. و 289بيروت، ص –، دار المشرق "معجم اإليمان المسيحي"اليسوعي، 

مة كاآلتي: شهداء من تذكار ا لل 34وفي التقويم  .كثيرين شهداء   المشرقية بأسماء   شهداء مقس 
الشخصيات الكتابية )يوحنا المعمدان، بطرس وبولس، مار اسطيفانوس، شموني وأوالدها(، 

فما فوق )الشهداء األربعين، قرياقوس وأمه يوليطي، بريخشوع  اثنان -مجموعة شهداء مجتمعين 
ومن  .(ليق مار بربعشمينالجاثاليق مار شهدوست والجاثورفاقه السبعة عشر، تقال ورفيقاتها، 

ا، و 17شهداء كنيستنا هناك   نساء شهيدات.  8رجال  شهيد 

م الشهداء   كنيستنا هي و ن، فكانت دماؤهم بحق  بذار ا للحياة. هم بكل  مجانية وإيماحيات   قد 
شهدائنا المعاصرين:  قداسة  و  جاري ا إلعالن تطويب   الشهداء حت ى اليوم، وال زال العمل   كنيسة  

و )الذي ، 1915ساقفة الشهداء في مذابح السلطة العثمانية عام األ المطران بولس فرج رح 
ا في  األب رغيد كنيخادم هللا ( و 2008اغتالته يد اإلرهاب في الموصل عام  )الذي ق ت ل أيض 

 (. 2007الشمامسة الثالثة عام ام هللا خد  أخوته الموصل مع 

كنيستنا يعودون إلى القرن الرابع،  كبيرة من شهداء   وربما سيالحظ القارئ الفطن، أن مجموعة  
وراح م(،  379-339)ألنه دام أربعين عام ا  إلى ما نسم يه في التاريخ "االضطهاد األربعيني"

ة  المسيحيين آنذاك،  آالف   ه  ضحيت   البطريرك الشهيد مار شمعون برصباعي ورفاقه  وخاص 
م في يوم الجمعة العظيمة )جمعة  341وا عام الشهداء من األساقفة والكهنة الذين استشهد

" وقد جمعة الشهداء والمعترفين باإليماننا الكلدانية هؤالء الشهداء في "كنيست   اآلالم(. وتستذكر  
المسيح  في آالم   للتأمل   العظيمة مخصصة   التالية، لتبقى الجمعة   في الجمعة   ها الكنيسة  وضعت  

ة  االطالعوحده. ويمكننا  ة استشهاد البطريرك  داياتبعلى قص  هذا االضطهاد من خالل قص 
  . من هذا الدليل 48برصباعي في النقطة 

جمع "م عتر ف" وهو "مسيحي شهد إليمانه بيسوع هذه الجمعة، "المعترفون" الذين نذكرهم في و
ا حياته للخطر" )معجم اإليمان المسيحي، ص  (.470المسيح، معر ض 
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ير الشهداء، فهناك كت اب اهتموا كثير ا بنشر هذه ي نقل س  أما عن المصادر المستخدمة ف
ة   )منشورات  2016-2015جهود األب ألبير أبونا الذي نشر خالل عامي  السير، وأذكر خاص 

" )وكان الجزء األول الشهداء والقديسينسير ست ة أجزاء عن "" في بغداد( نجم المشرقدار "
ها خالصة جهود األب بولس بيجان اللعازري الكلداني وينقل في .منها قد ط ب ع مر تين سابق ا(

ي أخبار الشهداء والقد  1838-1920) يسين في مختلف بلدان ( ثم  المطران أد ي شير في تقص 
ة على هذه األجزاء باإلضافة إلى كتاب " القّديسون الشرق األوسط. وقد اعتمدت  بصورة خاص 

الذي عر ف بتاريخ كنيستنا ( 2005وت )بير " لألب جان موريس فييه الدومنيكي السريان
ا من المالحظات الواردة في "يسيها. وقد   " كتاب الصالة على مدار السنة الطقسيةواستفدنا أيض 

هذا باإلضافة إلى كتب ومقاالت عديدة (. 2002)الصالة الفرضية حسب طقس الكلدان( )روما 
تها أنامل آباء اهتموا كثير ا بهذا المجال، وأذكر بص ة المرحوم ين: األب العال مة د. دبج  ورة خاص 

اد.   يوسف حب ي واألب د. بطرس حد 

 

 : اًشدٌيَق قّديس. 4

القداسة،  من نذكرهم في سنتنا الطقسية قد انتقلوا من هذا العالم برائحة   ال شك  أن جميع  
. فما عدا الشخصيات خريناآللغرض تمييزهم عن  خاص  بهم نا وضعناهم في تصنيف  ولكن
يسة من التقليد وهي حن ة مار يوسف البتول، مار توما(، هناك )اإلنجيليون األربعة، تابية الك قد 

يسوالدة العذراء مريم، و  يستان من أد   ان من كنيسة المشرق وهماقد  ي وماري رسوال المشرق، وقد 
 الكنيسة الجامعة وهما ريتا وتريزة الطفل يسوع. 

ا بعض المعلومات  ، أخذنافي تصنيف "شهيد" باإلضافة إلى المصادر المذكورة أعاله أيض 
 . شبكة االنترنتمن 

 

 : ٌيدًًٌياخٌي . راهب5

يعر ف "معجم اإليمان المسيحي" الراهب بأنه "عضو جمعية يرتبط أعضاؤها بنذور الفقر 
اك جمع ناسك  ، وكذلكتحت هذا التصنيف وضعنا الرهبان(. 229والطاعة والعف ة" )ص النس 
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ر فه المعجم ذاته أنه "راهب يعيش عيشة منفردة وفق ا للرسوم، مع صيانة خضوعه )أو حبيس( ويع
د" وي عر ف. (502لرؤساء رهبانيته" )ص ا "متوح  كاآلتي: "إنسان يكر س حياته هلل  وهناك أيض 

نه من  وحده خارج العالم، وي عنى لذلك، أي ا كان نظامه الحياتي االجتماعي، بالعزلة التي تمك 
 (. 431ي هللا ومشاهدته والتقائه" )صالتفكير ف

الكتابات التي تركوها  بسببن و معل مراهب ا في تذكارات تقويمنا البطريركي، بعضهم  21هناك 
ن استشهدوا و ة في إدارة الكنيسة، وآخر ن بطاركة وأساقفة وتولوا مناصب مهم  و آخر أصبح لنا، و 

 وبذلوا دماءهم من أجل إيمانهم بالمسيح. 

ت الدعوة إلى التكريس حياة رجال  ونساء عبر التاريخ، سل موا حياتهم للمسيح لطالما استهو 
ين للتضحية بكل  شيء عن حياة العالم ورغباته ليخصصوا  واالستغناء   ،دون مقابل، وكانوا مستعد 

وا بالغالي والرخيص من أجل ذواتهم لمن أحب نا أوال . وهكذا في مشرقنا العزيز، نجد   ا ضح  أناس 
 وتركوا لنا سيرة حياتهم ومؤلفاتهم لنعيش من خاللها إيماننا اليوم. رب نا 

 

  : اًنلًفَم)ملفان(  . معّلم6

تركوا لنا  وبينهم أساقفة ورهبان اتهم،من سيرة حيبعضهم عرفنا ، معل م ا 12يذكر التقويم 
قونا، وشرحوا إيمان من سبثمينة، ال زالت الكنيسة ترجع إليها في التعر ف إلى  وكتابات   مؤلفات  

إليمان( والهرطقات )الخروج في النا مضامين هذا اإليمان، ودافعوا عنه ضد  البدع )انحرافات 
الصحيح( التي ظهرت في زمانهم، وعب روا عن محبتهم وتعل قهم بسيدهم وأرادوا اإليمان عن تعليم 

 أن يورثوا هذه المحبة لألجيال المستقبلة. 

 

 : (ارًكطريًًٌف :بطريرك) اًفسقُوِفَا . أسقف7

د األساقفة بأن هم يقول معجم اإليمان المسيحي إنه  "في الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية، ي حد 
ة، على مستوى األبرشية عادة " )ص أما (. 39خلفاء الرسل، مكل فون بإدارة شؤون كنيسة خاص 

يحية األربعة الكبرى، "بطريرك" فهو "لقب أ طل ق، منذ القرن الخامس، على أساقفة كراسي المس
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وهي رومة والقسطنطينية واإلسكندرية وانطاكية وأورشليم، وامتد  هذا اللقب في وقت  الحق إلى 
 (. 111كراسي هام ة أخرى" )ص

ا معنا البطاركة واألساقفة في تقويمنا الطقسي تحت اسم "أسقف"، بما أج   نهم ينالون جميع 
هم لمجمع بأولويتهم بين األساقفة وترأس   البطاركة   ويتمي ز ،الدرجة األسقفية )ملء الكهنوت(

 ساقفة. أخرى ألبطاركة وثمانية تذكارات لوفي تقويمنا هناك أربعة األساقفة في الكنيسة الواحدة. 

التقديس والقيادة والتعليم. فكل هم أساسية بحكم سيامتهم:  مهام   ةللبطاركة واألساقفة ثالث
 ستشهاد طريق ا، وآخرون كانوا رهبان ا ثم  تقبلوا الدرجة المقد سة. معل مون، ولكن بعضهم ات خذوا اال

ونضع في تقويمنا البطريركي ذكرى جلوس غبطة البطريرك على كرسي كنيسة المشرق 
ا ذكرى تتويج قداسة الحبر الكلدانية،  ونذكر اسم غبطته في قداديسنا وصلواتنا. كما نذكر أيض 

 األعظم )البابا(. 

 

  :. خاّص 8

ت هذا المسم ى وضعنا "تذكار الموتى المؤمنين" )واستقينا شرحه حصري ا من السنكسار تح
(، و"تذكار قلب يسوع األقدس" ألنه يشرح عن أصل هذا التذكار في الكنيسة الكاثوليكية الماروني

اد(. "األقدس شهر قلب يسوع تأمالت")وأخذنا شرحه من   لألب د. بطرس حد 

سيدة )" اليوم العالمي للمريضنا نضع في تقويمنا الطقسي "وعلى سبيل الذكر فقط، فإن
الذي تحتفل به األبرشيات كاف ة مع الكنيسة الكاثوليكية، وأسس قداسة البابا فرنسيس عام ( لورد

ا "". اليوم العالمي للفقير" 2017 " الذي أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحيينوهناك أيض 
وانتشر  1935تبناه األب بولس كوتيرييه في عام وقد  ،ثانيكانون ال 25-18 فييأتي كل  عام 

 في العالم كل ه. 
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 2020التقويم الطقسي لعام 

 التصنيف في الدليل 1ت األعياد والتذكارات
 شهر كانون الثاني )زمن الدنح(: 

عيد الختانة ورأس السنة الميالدية الجديدة )يوم  :1
 السالم العالمي( 

 رب يسوع( عيد الدنح )عماد ال :6
 تذكار مار يوحنا المعمدان  :10
 تذكار الرسولين مار بطرس ومار بولس :17

 تذكار مار انطونيوس الكبير أبي الرهبان 
 : أسبوع الصالة من أجل وحدة المسيحيين18-25
 تذكار اإلنجيليين األربعة  :24
بكر الشهداء وشفيع تذكار مار اسطيفانوس الشهيد،  : 31

 الشمامسة
 

 اط )زمنا الدنح والصوم(: شهر شب
 صوم الباعوثة : 3-5
 تذكار المالفنة المشرقيين : 7

 (:    سيدة لورد )يوم المرضى العالمي11
تذكار الروحانيين المشرقيين: يوحنا دالياثي، يوسف  : 14

 بوسنايا، إبراهيم النثفري، شمعون دطيبوثه
 تذكار الموتى المؤمنين : 21
 الصوم الكبير : 24

 
 

 
 
- 
- 
1 
2 
3 
- 
4 

 
5 

 
 
- 
6 
- 

 
7 
8 
- 

 
 

 
 
- 
- 

 شخصية كتابية، شهيد
 صية كتابية، شهيدخش

 راهب
- 

 سشخصية كتابية، قدي
 

 شخصية كتابية، شهيد
 
 
- 

 معّلم
- 

 
 راهب، معّلم

 خاص
- 

 
 

                                                 
 يشير "ت" إلى تسلسل كل تذكار في هذا الدليل.  1



20 

 : )شهر مار يوسف( ذار )زمن الصوم(شهر آ
 تذكار الشهداء األربعين : 9

 تذكار شفاعة مار يوسف البتول : 19
 
 شهر نيسان )زمنا الصوم والقيامة(:  

 جمعة لعازر : 3
 أحد السعانين : 5
 خميس الفصح: عيد الكهنة : 9

 )جمعة اآلالم( الجمعة العظيمة : 10
 سبت النور : 11
 : عيد القيامة12-13
 تذكار الراهب بويا )شقالوة( : 14
 جمعة الشهداء والمعترفين باإليمان : 17

 تذكار مار بينا قديشا )كويسنجق وأرموطة( 
 :    األحد الجديد19
 تذكار مار كوركيس الشهيد : 23
 تذكار دانيال الطبيب : 26
 تذكار الربان هرمزد الراهب )القرن السابع( : 27

 
 : لشهر المريمي()ا شهر أيار )زمن القيامة(

تذكار مار يوسف شفيع العمال )يوم العمال  : 1
 العالمي(

 (552-540)تذكار آبا الجاثليق  
 تذكار الشهيدة شموني وأوالدها : 5
)القرن إبراهيم الكشكري مؤسس الحياة الديرية تذكار  : 8

 السادس(
 تذكار مار أدي رسول المشرق  : 10

 
9 

10 
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- 
- 
- 
- 
- 

11 
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12 
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13 
14 
15 
 
 
 
16 
17 
18 
 
19 
20 

 
 شهيد

 شخصية كتابية، قديس
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 راهب
- 

 شهيد
- 

 شهيد
 راهب
 راهب
 
 
 

 شخصية كتابية، قديس
 بطريرك، معّلم

 شخصية كتابية، شهيد
 

 راهب
 قديس
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 :    تذكار عذراء فاطمة13
 ار العذراء حافظة الزروعتذك : 15

 (319تذكار سلطانة مهادوخت الشهيدة )
 عيد الصعود : 21
 سحق النينوي )القرن السابع(إسقف األتذكار  : 22

 تذكار القديسة ريتا          
 فراهاط الحكيم )القرن الرابع(تذكار أ : 29
 عيد العنصرة )حلول الروح القدس على الرسل( : 31

 ملكة الكون  تذكار مريم العذراء 
 

 : )شهر قلب يسوع( شهر حزيران )زمن الرسل(
 عيد مريم أم الكنيسة : 1
 )ذكرى األعجوبة األولى التي صنعها الرسل(جمعة الذهب  : 5

 أفنيماران الراهب المؤسس )القرن السابع(تذكار 
 عيد الثالوث االقدس : 7

 عيد الجسد )القربان المقدس( :11
 (448) اناهيد الشهيدةتذكار  : 12
 تذكار مار أفرام ملفان الكنيسة الجامعة : 18
 تذكار قلب يسوع األقدس : 19
 (559شيرين المكرسة الشهيدة )تذكار  : 26
 تذكار العذراء أم المعونة الدائمة : 27
 

 (: "التوبة" شهر تموز )زمنا الرسل والصيف
 تذكار مار توما الرسول )شفيع البطريركية الكلدانية( : 3

 سقف سهدونا )القرن السابع(األكار تذ : 10
 تذكار الشهيدين مار قرياقوس وأمه يوليطي : 15
ا : 17  تذكار االثنين والسبعين تلميذ 

21 
22 
23 
- 

24 
25 
26 
- 

27 
 
 
- 
- 

28 
- 
- 

29 
30 
31 
32 
33 
 
 
34 
35 
36 
37 

 مريم العذراء
 مريم العذراء

 شهيد
- 

 أسقف، معّلم
 قديس

 أسقف، راهب، معّلم
- 

 مريم العذراء
 
 
- 
- 

 راهب
- 
- 

 شهيد
 معّلم

 خاص
 شهيد

 مريم العذراء
 
 

 شخصية كتابية، قديس
 أسقف، معّلم

 شهيد
 شخصية كتابية
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 (421فيروز الشهيد )تذكار 
 )تذكار االثني عشر رسوال ( أحد نوسرديل : 19
فرام أم مار معل  تذكار مار يعقوب أسقف نصيبين  : 24

(338) 
 (620ران )توفي الشهيد ايشوعسيتذكار 

 تذكار القديسة حن ة والدة العذراء مريم : 26
 تذكار مار ماري رسول المشرق  : 31

 (484باب ويه الجاثليق الشهيد )تذكار 
 

 (: "التوبة" شهر آب )زمن الصيف
 عيد التجلي : 6
 ب وختيشوع الشهيد )القرن الخامس(تذكار  : 7

 (612برعيثا الراهب )تذكار  : 14
 تقال مريم العذراء إلى السماءعيد ان : 15
ر ـبريخشوع ورفاقه الشهداء السبعة عشتذكار  : 21

(315) 
تذكار الشهيد مار شمعون برصباعي جاثليق  : 28

 (341)+المشرق 
 (341) تربو الشهيدةتذكار أخته 

 
 شهر أيلول )زمنا ايليا والصليب(: 

  (359)تذكار مار قرداغ الشهيد  : 4
 (347الشهيدات ) تقال ورفيقاتهاتذكار 

 تذكار ميالد العذراء مريم : 8
الجاثليق ( و 342مار شهدوست )الجاثليق تذكار  : 11

 (346مار بربعشمين )
 ز يا الراهب )القرن الرابع( -زيعا تذكار 

38 
39 
 
40 
41 
42 
43 
44 
 
 
- 

45 
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49 
 
 
50 
51 
52 
 
53 
54 

 شهيد
 شخصية كتابية

 
 أسقف، معّلم

 شهيد
 قديس
 قديس

 بطريرك، شهيد
 
 
- 

 شهيد
 راهب

- 
 

 شهيد
 

 بطريرك، شهيد
 شهيد
 
 

 شهيد
 راهب، شهيد
 مريم العذراء

 
 هيد، معّلمبطريرك، ش

 راهب
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 عيد الصليب المقدس : 14
 :    تذكار العذراء أم األحزان )بغداد(20

 (628تذكار مار باباي الكبير )+         
 تذكار الشهيدة مسكنته )الموصل(  :25

الكنيسة  –، كركوك 445)تذكار الشهيد طهمزكرد 
 الحمراء(

 شليطا الناسك )القرن الخامس(تذكار 
 

)شهر  شهر تشرين األول )زمنا الصليب وموسى(
 : الوردية(

 تذكار القديسة تريزة الطفل يسوع : 1
 زاخو –تذكار مار أتقن شفيع قرية ديره شيش  

 ر مار سبريشوع )الغاب الجميل(تذكا : 2
 مار عبدا الشهيد )القرن الرابع(تذكار 

 العذراء مريم سلطانة الوردية المقدسة)تذكار( عيد  : 4
 تذكار مار إيليا الحيري الواقع ديره قرب الموصل : 9

 (379سقف الشهيد )عقبشما األتذكار 
 فبرونيا الشهيدة )القرن الرابع(تذكار  : 16
 حاس الشهيد )القرن الخامس(فنتذكار  : 23

 تذكار توما المرجي )دير بيث عابي( القرن الخامس 
 (449تذكار مار بثيون الشهيد ) : 25
 (341كوه شت آزاد الشهيد )تذكار  : 30
 

 شهر تشرين الثاني )زمن تقديس البيعة(: 
 ألقوش( –تذكار مار ميخا النوهدري )القرن الرابع  : 1
اهب ورفاقه الرهبان )القرن تذكار مار أوجين الر  : 6

 الرابع(

- 
55 
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 راهب، معّلم
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 شهيد
 راهب
 
 
 

 قديس
 راهب
 راهب

 أسقف، شهيد
 مريم العذراء

 راهب
 أسقف، شهيد

 شهيد
 راهب، شهيد
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 الطقسيةواملناسبات ألعياد لالكتابية  جعملراا


 

 النصوص الكتابية العيد
عيد الختانة ورأس السنة الميالدية الجديدة 

 )يوم السالم العالمي(
+  6-1: 5غالطية +  25-18: 42إشعيا 

 39-21: 2لوقا 
: 2+ طيطس  5-1: 11+  6-2: 4اشعيا  عيد الدنح )عماد الرب يسوع(

 17-1: 3+ متى  4-11
 12: 64 – 17: 63اشعيا  االثنين:  وم الباعوثاص

 – 1: 2طيمثاوس  1+ 19-1: 3+حبقوق 
  35-23: 18+ متى  10: 3

+ اشعيا  9-3: 7صموئيل  1 الثالثاء:
+ لوقا  21-1: 12+ روما  1-18: 59
18 :2-14 

 1: 3+ يونان  27-15: 2يوئيل  األربعاء:
+  17: 10 – 14: 9+ روما  11: 4 –

 18-1: 6متى 
)قراءات األحد األول من  الصوم الكبير

 الصوم(
 24-17: 4+ أفسس  9-6، 1: 58اشعيا 

 11-1: 4+ متى 
 54-1: 11 حنايو  )معجزة إقامة لعازر من القبر( جمعة لعازر

+  24-13: 11+ روما  12-9: 9زكريا  )دخول المسيح إلى أورشليم(  أحد السعانين
 22: 21 – 29: 20متى 

-7: 5قورنثس  1+  20-1: 12خروج  يد الكهنة(خميس الفصح )ع
+ يوحنا  23-34: 15-17+11: 8+10

13 :1-15 

                                                 
 لمساعدة المعل م والطالب في البحث عن أصول كل عيد األخرى، الطقسية والمناسبات ية لألعياد المراجع الكتاب وضعنا

س، وأخذنا ومناسبة   من القراءات الليتورجية لهذه األعياد حسب الطقس الكلداني.  المراجعفي الكتاب المقد 
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+  12-1: 53؛  15-13: 52إشعيا  )جمعة اآلالم( الجمعة العظيمة
ة اآلالم قص  +  14-1: 3+17: 2غالطية 

 مجم عة من األناجيل األربعة
-62: 27متى +  31-18: 1قورنثس  1 سبت النور

66 
–20: 15 سقورنث 1+  7–1:  60إشعيا  )أحد القيامة( مةعيد القيا

 18-1:  20+ يوحن ا  24
كولسي +  11: 5 - 32: 4أعمال الرسل  األحد الجديد 

 31-19: 20يوحن ا +  20–1: 1
 )خميس الصعود( عيد الصعود

 
: 1 ثاوسطيم 1+  12-6: 1أعمال الرسل 

 53-44: 24+ لوقا  6: 2 – 18
لول الروح القدس على حأحد عيد العنصرة )

 (التالميذ
: 12قورنثس  1+  21-1: 2أعمال الرسل 

-25+16-15: 14+ يوحنا  1-11
26+15 :26 – 16 :4 

)القراءات حسب  عيد مريم أم الكنيسة
 الطقس الالتيني(

: 1 مال الرسلعأ  + 20، 15–9: 3 وينتك
 34–25: 19 حنا، يو 12-14

 األعجوبة األولى التيذكرى جمعة الذهب )
 صنعها الرسل(

 10-1: 3 مال الرسلأع

)األحد الثاني من  عيد الثالوث االقدس
 الرسل(

: 5س قورنث 1 + 22-5: 4أعمال الرسل 
 50-36: 7+ لوقا  6-8

-15: 10س قورنث 1 + 11-6: 1مالخي  عيد الجسد )القربان المقدس(
 64-51: 6+ يوحنا  23-30: 17+11

: 12العبرانيين  + 26-21: 1أعمال الرسل  عيد التجلي
 8-1: 17+ متى  18-25

 انتقال مريم العذراء إلى السماء عيد
 

-1: 16+ روما  14-12: 1أعمال الرسل 
  50-46: 12+ متى  16، 6
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+ أعمال الرسل  12: 53 – 13: 52اشعيا  عيد الصليب المقدس
+  31-18: 1قورنثس  1+  14-36: 2

 35-13: 24لوقا 
ألحد الرابع من )قراءات اعيد يسوع الملك 

 تقديس البيعة( 
-24: 9+ العبرانيين  19-11: 6ملوك  1

 5: 23-41: 22+ متى  28
+  5-2: 4+ قولسي  25-20: 22العدد  عيد البشارة

  37-26: 1لوقا 
، 4-1: 1العبرانيين ، 14-1: 24 الحكمة عذراء المحبول بها بال دنسعيد مريم ال

 25-18: 1متى 
 )بشارة مار يوسفار يوسف البتول عيد م

 (قراءات األحد الرابع من البشارة –
 17-5: 5+ أفسس  60-50: 24تكوين 
  25-18: 1+ متى 

+  7-6: 9+3-1: 9+16-10: 7اشعيا  عيد الميالد المجيد
+  9-8: 5+5-2: 5+3-1: 4ميخا 

 20-1: 2+ لوقا  6: 4 – 15: 3غالطية 
)ثاني يوم عيد  عيد تهنئة العذراء مريم

 (الميالد
 55-46: 1 قالو 

)قراءات األحد األول عيد العائلة المقدسة 
 بعد الميالد(

، 22-18: 4+ غالطية  8-1: 21تكوين 
 12-1: 2+ متى  1: 5
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 التذكارات الطقسية 

  (، شهيدشخصية كتابية)            . تذكار مار يوحنا المعمدان1
لمسيح. كان أبواي زكريا واليصابات شيخين أنا النبي الذي أرسله هللا كي ي عد  الناس لمجيء ا

ر مالك  أبي زكريا بأنه سي رزق هذا االبن الممي ز. كنت  من أقرباء يسوع وأكبر منه ببضعة  لم ا بش 
الناس إلي   أشهر  فقط. عشت  في برية اليهودية حتى دعاني الرب  ألكون نبي ا. وتقاطرت جموع  

بوا عن خطاياكم وتعم دوا فيغفر لكم هللا. ومع أن الرب  ليسمعوا كرازتي. كنت  أنادي قائال : تو 
ا مني  ن أعم ده في نهر األردن، إعالن ا منه لطاعته هلل أيسوع كان بال خطيئة فقد طلب أيض 

 وتضامنه مع الخطأة. 

وفيما بعد حبسني الملك هيرودس لجرأتي في انتقاده. ومن السجن أرسلت  بعض تالميذي 
يسوع: أخبروا يوحنا أن ي أشفي المرضى  سيح المنتظر. فقال الرب  يسألون يسوع هل هو الم

: إن يوحن ا هو أكثر من نبي، وهو أعظم من عني وأحمل البشارة إلى المساكين. ثم قال للجموع
 ولدتهم النساء. وبعد ذلك بزمن غير طويل أوقعت هيرودس  زوجت ه في فخ، فأمر بقطع رأسي. 

 
 (، شهيدشخصية كتابية)      ومار بولس . تذكار الرسولين مار بطرس 2

أنا مقدام الرسل وأحد أركان الكنيسة في القرن األول. كنت  مثل أبي وأخي اندراوس،  بطرس:
ما دعاني المسيح ألكون تلميذ ا له سم اني بطرس أي اد سمك. كان اسمي سمعان، فل  صي  

له: "أنت المسيح ابن هللا الحي".  تالميذه من يعتبرونه، فقلت   "صخر ا". وفيما بعد سأل المسيح  
ا من تالميذ المسيح  فأجاب المسيح: "أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي". كنت  واحد 

لقي القبض على المقر بين، فقد رافقته عند التجلي وفي بستان جثيسماني قبيل موته. ولما أ  
ا. ولذلك ظهر لي المسيح المسيح، خفت  وأنكرت  ثالث مرات معرفتي به. لكن ي ندمت  ند م ا شديد 

ا بعد قيامته، وعند بحر الجليل طلب مني أن أرعى غنمه.   خصيص 

رت  الجموع في أورشليم بالمسيح بكل جرأة. وفي ذلك اليوم، آمن  وفي يوم الخمسين بش 
بالمسيح نحو ثالثة آالف نفس. واقتصرت  في البداية في تبشيري على اليهود. ولكن في يافا 

ا البشارة بالمسيح. بعد ذلك ألقى  أراني هللا رؤيا خاصة ليريني أنه ينبغي أن أبل غ غير اليهود أيض 
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الملك هيرودس القبض علي  وطرحني في السجن، فصل ى المؤمنون بالمسيح ألجلي ففك  الرب  
أسري. كتبت  اثنتين من رسائل العهد الجديد... ق ت لت  في روما خالل االضطهاد الذي بدأه 

مت  مصلوب ا كسيدي لكن مقلوب ا ورأسي إلى أسفل. اال  مبراطور نيرون، وأ عد 

ل رسائله قسم ا كبير ا من العهد الجديد. كنت  يهودي ا بولس:  ر الذي تشك  أنا الرسول والمبش 
ل دت  في طرسوس وتعل مت  عند غماالئيل، معل م الدين اليهودي، في أورشليم.  وروماني الجنسية. و 

 ا مقاوم ا للمسيحيين، وشهدت  رجم استفانوس. كنت  فريسي  

على المسيحيين، رأيت  نور ا باهر ا وسمعت بينما كنت  في طريقي إلى دمشق إللقاء القبض 
الرب  يسوع يقول لي: "لماذا تضطهدني؟" وإذ عميت  من النور، اقتادوني إلى دمشق. ثم أرسل 

ر بيسوع في دمشق. ولما  هللا حنانيا الفتقادي ورد  بصري، وعندئذ  تعمدت   في الحال وبدأت أبش 
دب ر اليهود مكيدة لقتلي، مضيت  إلى أورشليم. وهناك خاف مني المسيحيون، إال أن  برنابا 

 عر فني إلى الرسل. وبعد مكيدة أخرى لقتلي، رجعت  إلى طرسوس. 

رسلنا نحن وبعد بضع سنين، أتى بي برنابا ألساعد الكنيسة في انطاكية سوريا. وفي بعد أ  
ا إلى قبرص ثم إلى آسيا الصغرى )تركيا لين رسالة هللا إلى شعوب  عديدة. وبعد االثنان مع  ( حام 

  بدال  من اسمي العبري "شاول"... زيارتي إلى قبرص صرت  أ عر ف باسم "بولس"

رسائل إلى الكنائس. تعذبت  كثير ا في سبيل إيصال بشارة  ت  قمت  برحالت تبشيرية وكتب
مت  في روما بأمر من نيرون، سيح إلى العالم. الم وفي أعقاب القبض علي  للمرة الثانية، أ عد 

م. أدخلت  اإلنجيل إلى أوربا، وتركت  للكنيسة على مر  العصور تركة ثمينة هي  67وذلك نحو 
 الرسائل التي كتبتها، وحافظت  على إيماني حتى استشهادي. 

ى تشهدنا في مكان  واحد، في روما، وأحببنا المسيح حت  تحتفل بنا الكنيسة سوية  ألننا اس
، فكان أحدنا الصخرة التي بنى يسوع كنيسته عليها واآلخر المهندس الذي أشرف على االستشهاد

 بنائها. 

 
 



30 

 )راهب(        مار انطونيوس الكبير أبي الرهبان . 3
ا.  الطبقة المهمةمصري األصل ومن  كنت   ل  الذين يمتلكون عبيد   ايوكان والد 250عام  دت  و 

ذهب إلى ألم  يبعيد، حتى أن هادئ ا ومتواضع الفكر، خجوال  ومحتشم ا إلى حد   كنت  ين، مؤمن  
كلها  يحتمل ضجة االوالد ووقاحتهم. وكانت رغبتأ متعلم القراءة والكتابة، إذ لأالمدرسة ولم 

ا و أتتوقف على أن  سبقهم في الذهاب إلى الكنيسة، أ، بل والدي   وأرافقسكن في البيت أكون وديع 
ا عن أوقات الصالة، ال في تخل  أتأخر مثل سائر الصبيان منشغال  باللعب واللهو. فلم أال  ف أبد 

إلى  يز الخير عن الشر، لم يعد ذهابمي  أعرف أن أ  ت  وصر  ت  . ومنذ كبر يوال في شباب يصبا
 الكنيسة بحكم العادة، بل بوعي وتمييز. 

عندها في الثامنة عشرة  نت  الصغيرة، وك يمع أخت يوحد ت  العالم وبقي عن هذا يرحل والدا
ا في  ت  . وبينما كنيم مسؤولية البيت والعناية بأختتسل  أأن  رت  . فاضطر يأو العشرين من سن   يوم 

وا عن كل شيء وتبعوا المسيح. في حياة الرسل الطوباويين وكيف تخل   فكر  أ ت  الكنيسة، بدأ
فيه يسوع يقول للشاب الغني:  ت  ت قراءة في الكنيسة وسمعي هذه األمور، ت لي  فكر فأ ت  وبينما كن

كل ما لك وأعطه للمساكين، واحمل صليبك واتبعني،  "إن أردت  أن تكون كامال ، فاذهب وبع  
أن هذه القراءة لم تأت  عن طريق  ت  (. وفكر 22-19/16فيكون لك كنز في السماء" )متى 

ها عن تموال الكثيرة التي ورثالبيتية واأل يعلى تنظيم شؤون ت  بيت وعكفإلى ال ت  المصادفة، فذهب
األمر  يت  كلمة اإلنجيل تقول هذه المرة: "ال تهتموا بالغد!" وتلق ت  . وفي األحد التالي سمعوالدي  

من المال.  يكل ما كان قد تبقى ل ت  من الكنيسة حت ى وزع ت  بكل استعداد. وما أن خرج
 ت  حر ا وأخذ ت  بنات العهد )الراهبات( المتواجدات في ذلك الزمان وأصبحإلى  يأخت ت  وأسلم

صغير ومنفرد يقع بجانب البلدة،  في بيت   ت  تمرس على حياة العزلة واالختالء والصالة. وسكنأ
ديرة بحياة ديرية منظمة، ولم يكن بين النساك والمتوحدين من أ إذ لم يكن في مصر قد نشأت  

يتخذ مسكن ا يبعد  التخل ين يعيش حياة ألية. فمن كان يهتم بنفسه ويريد عاش في البرية الداخ
 قليال  عن سكنى الناس وضوضاء العالم. 

مبنية  يعلى عيش هذه الطريقة الرهبانية. وكانت حيات نيشيخ ساعد على رجل   ت  وتعرف
ات في فخاخه من خالل الشهو  يعلى الصالة والعمل سوية . ولم يفلح الشيطان في إيقاع

خرج من أفكرة أخرى: أن  نينتصر على كل التجارب. بعد زمان، راودتأأن  ت  الجسدية واستطع
 نيأن يأتي يأحد معارف يت  سكن في مقبرة القرية، وهي بعيدة عنها قليال . وأوصأذهب و أالقرية، و 
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 ت  إلى جبل وسكن ت  في البرية وصعد ت  بين فترة وأخرى برغيف خبز. وفي مرحلة تالية سكن
 ستقبل الناس مرتين في السنة فقط. كنت  أاك في صومعة، و هن

إلى جميع المتوحدين  ي نحو عشرين سنة في هذا الموضع. وحين آن األوان وبلغ خبر  بقيت  و 
 ي، لكي يتعلموا منلي  إوالرهبان في مصر، وإلى كثيرين من أهل العالم، شرع جمع غفير يأتي 

ا من مرضاهم.أم و صلي عليهأالسيرة المسيحية الفاضلة، ولكي   شفي بعض 

بعد ذلك بمدة قصيرة، ثار اضطراب واضطهاد في الكنيسة في عهد الملك مكسيمليانس 
(. وبدأوا يبحثون عن الشهداء الطوباويين الذين لجأوا إلى مدينة االسكندرية 305-286االثيم )

نحو الجهاد،  مسرع ا ت  وذهب ي المسكن ودير  ت  وفي الحال، ترك .هذا الخبر نيالعظيمة. وبلغ
 ساعدهم. أإليهم لكي  ت  وذهب

ا أن  ت  كن قوم بهذه الزيارة، يوم ا أل ت  تفقد األخوة الذين كانوا في الجبل الخارجي. فخرجأمعتاد 
ا. وبعد أن كل م ين خروجأعلم أ  ت  وكن  ت  ، قلياألخوة، حسب عادت ت  من هذا العالم بات  وشيك 

به لكم اآلن هو نهاية األعمال )الزيارات( كلها. وأنا  لهم: إن هذا العمل )الزيارة( الذي قمت  
ا مرة أخرى في هذا العالم.  بعد مسيرة  من  وغادرت  هذا العالمأتساء ل هل سنرى بعضنا بعض 

 . يإلى جانب يالمرض، وكان اخوت

 
 (، قديس)شخصية كتابية       . تذكار االنجيليين األربعة 4

ا الوي. كنأ  و  مّتى: ابي ا للضرائب )وهي وظيفة في اإلمبراطورية الرومانية( أو ج ت  سم ى أيض 
. وهذه الفئة من الشعب، وأقصد العشارين، كانت مكروهة من قبل (ع شرال أجمع يعشار ا )ألن

كنت  . وهذا ظلم ،عامة الناس؛ ألن أصحابها كانوا يجمعون أكثر من الع شر لحسابهم الخاص
ا على مائدة الجباية   ت  ه. وأصبحتوتبع ت  : "اتبعني" فقميالرب يسوع قائال  ل نيى دعاحت  جالس 

ا من التالميذ االثني عشر.       واحد 

ا من ألم مرقس:  عيش في أورشليم. وبعد قيامة يسوع، كان أ  ت  عشر. كن االثنيكن واحد 
مريم. وفي سفرة بولس األولى التي كان يبشر فيها  يالمسيحيون األولون يجتمعون في بيت أم
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بولس المعاون األمين والصديق الوفي.  نيامع برنابا )وهو نسيب مرقس( وسم   ه  ت  رافق ،األمم
 أقدم وأقصر إنجيل.         يوي عتبر إنجيل

ا. كتب االثنيكن من أطبيب ا وثني ا. لم  ت  كن لوقا: وكذلك  ياإلنجيل المسم ى باسم ت  عشر أيض 
وجه ك ال أ(. و في العالم الرسلبشارة ي سفر أعمال الرسل )وهو السفر الذي يلي األناجيل ويرو 

كان يعرف قليال  عن الذي إلى شخص يدعى ثاوفيلس )ومعنى اسمه "صديق هللا"(  كتاب ي  
ه في بعض تصديق بولس الرسول ورافق نت  ك… ل معرفته وإيمانه بيسوعأن يكم   ت  المسيحية فأرد

 سفراته.   

ا للسمك مع أخي يعقوب  ت  سوع كني نيثني عشر. قبل أن يدعو واحد من االأنا  يوحنا: صياد 
ا  ،بين إلى يسوعمن أكثر المقر   ت  وأبي زبدي. وكن في معجزة إحياء ابنة يايرس وفي فكنت  موجود 

 ت  "التلميذ الذي كان يسوع يحبه" فقد مل ام يسوع. إنالآحادثة التجلي وفي بستان الزيتون قبل 
ه وهو على الصليب "هذه أمك". ما عدا أم   يسوع نيمعلى جنب يسوع عند العشاء األخير. وسل  

 شيخ كبير(. وأنا ه  ت  كتب ،رسائل وسفر الرؤيا )وهو آخر سفر في العهد الجديد 3 ت  اإلنجيل، كتب

 
 . تذكار مار اسطيفانوس الشهيد، بكر الشهداء وشفيع الشمامسة 5

 (، شهيدشخصية كتابية)    
ل مسيحي يموت من أجل إيمانه. أنا واحد من أنا عبراني من الناطقين باليونانية، كنت  أو  

الذين اختيروا بأمر من الرسل لتنظيم إعالة األرامل الفقيرات في الكنيسة  الشمامسة السبعة
بأورشليم. كان لي إيمان عظيم باهلل. ففضال  عن االهتمام باألمور المادية، كنت  أكرز بالكلمة 

مت  وأجري العجائب. ق بض علي  ومثلت  أمام المج لس اليهودي األعلى. وبعد دفاع  جريء ر ج 
. وقد كان بولس، يوم كان ما يزال  ، لكني طلبت  إلى هللا أن يغفر لقاتلي  بالحجارة حت ى مت 

 يضطهد المسيحيين، شاهد عيان لمصرعي. 
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 )معّلم(         . تذكار المالفنة المشرقيين6
( المشرقيين الذين أغنوا كنيستنا بجواهر التعليم، تذكر كنيستنا في تقويمها المالفنة )المعل مين

 (. 75ونرساي )راجع النقطة  (30 ونذكر هنا منهم: أفرام )راجع النقطة

 
تذكار الروحانيين المشرقيين: يوحنا دالياثي، يوسف بوسنايا، إبراهيم النثفري، شمعون . 7

 (، معّلمراهب)             دطيبوثه 
ا باسم يوحنا سابا،  أ دعىب روحاني، كاتأنا  :يوحنا الدالياثي إلى قرية تقع في أنتمي أيض 

مبادئ الكتاب المقدس في  ت  أقصى الشمال الغربي للموصل في منطقة بانوهدرا )دهوك(. تلقن
صبح راهب ا. ولما حان وقت االختالء في صومعة، أ، قبل أن إلى دير ت  مدرسة القرية، ثم تردد

عدد من  تبعنيعدت  إلى ديري و  يبه. وفي شيخوخت يت  م  إلى جبل دلياثا الذي تس ت  ذهب
 . ت  بإصالح دير قديم، كان يعيش فيه سابق ا يعقوب الناسك. وهناك توفي   نا، وقمالتالمذة

ل د: يوسف بوسنايا لقوش، على بعد أفي منطقة تقع جنوب شرقي دير الربان هرمزد في  تو 
، وبعد أربع سنوات من ي في العقد الثالث من عمر  اأنفي دير الربان هرمزد و  ت  كم تقريب ا. ترهب 2

ا في إحدى صوامع الدير لمدة اثنتي عشرة سنة. وبعدما قض ت  شاالبتداء ع ثالثين عام ا  يت  ناسك 
لحاح الرهبان ورئيس الدير األنبا إإلى دير باصياري على طلب و  ت  في دير الربان هرمزد، تحول

بقية  يت  قبل ذلك وصاروا رهبان ا. وهناك في الدير قض يالثالثة قد لحقوا ب يموسى. وكان أخوت
ا وهادي ا للرهبان لمدة خمسين سنة تقريب ا.  110)بلغ  ي عمر   عام ا( مرشد 

ل د: إبراهيم النثفري  في منتصف القرن السادس في قرية نثفرا الواقعة على الضفة اليسرى  ت  و 
المؤمنان من  يراق الحالي. كان أبوامن الزاب الكبير قبل مصب ه في دجلة... شمالي شرق الع

ساللة الشهداء الذين قتلهم شابور الملك على يد أخيه أردشير وخلط دماءهم بمياه النهر الذي 
 ت  . وعندما أصبحناعجوز من عشيرت تييجري بجانب بيث نثفرا، أي الزاب الكبير. ثم قامت بترب

في تلك المغارة  ت  . ومكثيرحلتين عن قريتفي مغارة تبعد م ت  وسكن ت  ذهب ،بالكتب ت  شاب ا وتهذ ب
فلسطين. ولما  ت  زر  يالرحال إلى الديار المصرية، وفي طريق عودت دت  ثالث سنين، ثم  شد

 ،زمان طويلوفاتي بعلى الدرس والمطالعة. وبعد  عكفت  على هداية الهراطقة و  ت  عكف ت  رجع



34 

كتابات في الحياة  ت  اك. وضعإلى هن يونقل رفات يأيوب دير ا في محل  صومعت يبنى تلميذ
ا لألناجيل.  الرهبانية، وأخرى ضد  الهراطقة وشرح 

ا لوقا. عش أ دعىو : شمعون دطيبوثه في دير  ت  في عهد حنانيشوع األول وتره ب ت  أيض 
 ت  درس يألن –كتاب في األعمال الروحية وكتاب آخر في الطب   يشابور أو رب ان ايشوع. ول

ا   ي  رار القالية. والبد  أن هذا الكتاب هو ذاك الذي ينسبه ابن العبري إلوتفسير أس –الطب  أيض 
 ت  كتب ي"طيبوثه" أي نعمته. ويقول آخرون إنلقب  يت  الرهبانية والذي ألجله استحق   قوانينفي ال

 هذا اللقب.  نيأتافمصنف ا في النعمة 

 
 )خاص(         . تذكار الموتى المؤمنين 8

ا "الراقدون" ك ما وردت الكلمة في الكتاب المقدس للكتابة عن األموات، "فهم وهم أيض 
ن ي عنها بالتنب ه من النوم" )معجم اإليمان  كالراقدين سيستيقظون من رقادهم يوم القيامة، وقد ك 

 (. 229المسيحي، ص

يسين. وذلك ألن إن تذكار الموتى هذا قد رسمه البابا بونيفاسيوس، كما رسم تذكار جميع القد  
، وعليهم بعد قصاصات عن الخطايا المغفورة بالحل  السر ي، أو خطايا المؤم نين الراقدين بالرب 

ن يكف روا عنها في المطهر، بنار مثل نار أعرضي ة، لم يوفوا عنها في هذه الحياة، فهم ملتزمون 
م الكنيسة، شرق   األنفس  ا، الصلوات والقرابين ألجل راحةا وغرب  جهن م، لكن ها زمني ة. ولذلك تقد 

ا أن نرفع الصلوات ا بواجب الرحمة وعرفان الجميل والعدل أيض  فعلينا نحن، قيام   .المطهري ة
م القداديس أو نسمعها ونصنع الحسنات من أجل الموت ، ألن هم أخوتنا بالمسيح، وال سيما ىونقد 

ارحمونا " عماق مطهرهم يصرخون نحونا:أ إذا كانوا من اقربائنا والمحسنين إلينا. فإن هم من 
نا فان  يد هللا قد مستناأ ،ارحمونا طوبى للرحماء فإن هم "(. و21 :19)ايوب  "نتم يا أخالء 
عن . )(. فلينفذ صوت  صراخهم هذا آذاننا وأعماق قلوبنا لن سرع إلى نجدتهم7 :5)متى  "ي رحمون 

 (السنكسار بحسب طقس الكنيسة األنطاكية المارونية
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 )شهيد(         ين . تذكار الشهداء األربع9
 األسقفان= مار عبدا ومار عبديشوع.

 –عبد هللا  –عبديشوع  –عن ي  –ايهبيل  –آبا  –إبراهيم  –شمعون  –الكهنة= عبد هللا 
 عبديشوع. –عبد هللا  –رازيقايا  –برحذبشبا  –ماري  –عبديشوع  –يوحنان 

شمعون  –برحذبشبا  – عبدا –ماري  –ماريهب  –عن ي  –عبديشوع  –الشمامسة= اليهاب 
 ماري. –

 عبديشوع. –شموئيل  –فقيدا  –عبديشوع  –أواليش  –الرهبان= فافا 
 مارح. –مريم  –ماما  –ادراني  –ايمه  –طيطا  –الراهبات= مريم 

ا )واسط الحالية( مع عبديشوع أسقف في منطقة بيث كشكر تناتبدأ قص   ، وكان رجال  نزيه 
ا، ولكن هذا ومستقيم ا. وكان له ابن أخ ر  ب اه منذ صغره على اإليمان المستقيم ورسمه شماس 

منعه األسقف من الخدمة المقدسة. ولكنه أراد مواصلة الخدمة على ، فاالبن وقع في الخطيئة
ه إلى منطقة األهواز واشتكى عند الملك على عمه األسقف  الرغم من حالته الخاطئة، فتوج 

سوسية، واد عى أنهما يستقبالن الروم ويكشفان لهم أسرار وكاهن معه اسمه عبد هللا بتهمة الجا
المملكة. ولما سمع الملك هذا الكالم أمر أخاه اردشير ملك حدياب )أربيل الحالية( أن يأتي بهما 
ويعذبهما إلى أن يعترفا بذنبهما. واستجوب الملك األسقف والكاهن، ودافعا عن نفسيهما ضد 

والموت. وأجبرهما الملك على السجود للشمس، ولكنهما رفضا األكاذيب ولم يخافا من التعذيب 
أن يتنازال عن إيمانهما بالمسيح على الرغم من كل اآلالم التي أنزلها بهما. وأخير ا رماهما في 
السجن، ولما أوشكا على الموت، ساعدتهما امرأة كان دارها مالصق ا للسجن، فتخف ت في الليل 

ر األسقف والكاهن هذه المساعدة من هللا. وبقيت المرأة تساعدهما وأعطتهما خبز ا وماء ، واعتب
طول فترة بقائهما في السجن. وكان الحر اس يتعجبون كيف بقيا على قيد الحياة كل هذه المدة 

 الطويلة. 

ثم دعا الملك الشماس الخائن وسأله إن كان هناك مسيحيون آخرون في بالد كشكر. فأجابه 
تعداده في جلبهم إليه. فتوجه الشماس إلى كشكر للقبض عليهم، وكان باإليجاب وأعرب عن اس

قد خرج لزيارة أبرشيته بصحبة كهنة وشمامسة ولم يعلم شيئ ا من أوامر  "عبدا"أسقف المدينة 
ا، رأى رؤية فأيقظ الكهنة الذين  الملك. ووصل إلى قرية فيها رهبان وراهبات. وبينما كان نائم 

ا ورهيب المنظركانوا معه وروى لهم ال . ورأى عصابة من ..حلم: رأيت ثعبان ا أسود كبير ا وقبيح 
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عليها وابتلعها الواحد تلو اآلخر حتى أتى على جميعها.  هجمالعصافير عددها أربعون، ف
 رأى فيها مار شمعون برصباعي محلق ا فوق رأسه وكشف له عن استشهاده. و وتكررت الرؤية 

والرجال الثمانية والعشرين  "عبدا"ا القبض على األسقف وفي الصباح وصل األشرار وألقو 
الذين معه وكذلك على سبع نساء كن  هناك. وكبلوهم واقتادوهم إلى مدينة كرخ ليدان في منطقة 

 األهواز، وبدأوا باستجوابهم ودافعوا عن إيمانهم بكل ما لهم من قوة. 

لجماعة طوع ا من بالدهما ليوفرا ، وقد تبعا ا"شموئيل"و "برحذبشبا"وكان هناك أخوان هما 
لهم احتياجاتهم. ولم يكن قد ألقي القبض عليهما ألنهما كانا ذاهبين إلى المدينة لجلب الطعام 

دوا إلى السجن في الساعة الثالثة ون ف ذ فيهم حكم الموت. فلما بلغهما يللجماعة، ولم يعلما أنهم اقت
ه وأخذا من دم الشهداء ومسحا به جسدهما، واحتضنا "عبدا"الخبر، أسرعا إلى جثة األسقف 

ا، فرفض القتلة في البداية ألن أسميهما لم يكن ضمن  والتمسا من القتلة أن يقتلوهما هما أيض 
الالئحة، ولكنهما ظال  يقوالن إنهما مسيحيان ويكفران بآلهة الملك الكاذبة، فصدر األمر بقتلهما 

 أيار.  15يوم 

. فسأل إن كانا ال يزاالن "عبد هللا"والكاهن  "عبديشوع"لك األسقف وفي اليوم التالي تذكر الم
على قيد الحياة، فأمر بقتلهما إن كانا ما يزاالن على رأيهما. فأخرجوهما من السجن وكانا قد 
ا ولم يبق  لهما صورة إنسان، فأخذوهما إلى الموضع الذي فيه استشهد  أصبحا هزيالن جد 

. وكان في المدينة اسماع أجوبتهما المتمسكة بالمسيح، قرروا قتلهمرفاقهما. وبعد استجوابهما و 
في أماكن مخفية، وحفروا األرض التي  بإكراممسبيون من الروم، سرقوا جثث الشهداء ودفنوها 

 سقتها دماؤهم واحتفظوا بهذا التراب للشفاء. 

ن  هناك تخويف ا للمنطقة أما النساء السبع فقد أمر الملك بإرسالهن  إلى مدينة بيث الفاط لي قتل
كلها. وفي يوم الجمعة التالية لقتل الشهداء، أخرجهن الحاكم إلى شرقي المدينة واستجوبهن، 

 واستشهدن واختطفت جثثهن في الليلة ذاتها، ودفنها المؤمنون في المدينة.
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 (، قديس)شخصية كتابية      . تذكار شفاعة مار يوسف البتول 10
أباه  ذراء ومرب ي يسوع. مع أني لم أكن والد المسيح بالطبيعة، فأنا أ عد  أنا خطيب مريم الع

شرع ا. قبل والدة يسوع، أخبرني مالك بأن وليد مريم هو ابن هللا. أخذت  مريم والطفل إلى مصر 
بعد تنبيهي في حلم بأن الملك هيرودس عازم على قتل يسوع. وبعد موت هيرودس، عدت  

منا في الناصرة، حيث عملت  نجار ا. ولما كان يسوع ابن اثنتي عشرة بأسرتي إلى فلسطين وأق
 سنة رافقناه أنا ومريم إلى الهيكل لالحتفال بعيد الفصح. 

 
 )راهب(         . تذكار الراهب بويا )شقالوة( 11

في كهوف مختلفة في جوار شقالوة في إقليم  ت  كان من بالد عقرة. أقم يأصل إن
الرفاق: جرجس وبرونس )؟( ويعقوب وسواهم. وكانوا يقيمون في  عدد منلي . .شهرزور.

ا شقيقة، مغمورة االسم، ورب ما راهبة، قبرها موجود في  ي. كان ليالكهوف المجاورة لكهف أيض 
 بساتين القرية، على مقربة من عين ماء تصلح مياهها لداء المفاصل...

 
 )شهيد(       تذكار مار بينا قديشا )كويسنجق وأرموطة( . 12

ابن شابور )الذي أثار االضطهاد األربعيني(. وكنت  من الشباب  –كنت  من ضحايا اردشير 
، شباب ا وفتيات، وي سمونا في ذلك الوقت "أبناء وبنات العهد". أصلي من كرخ  المنذورين للرب 

لك، سلوخ )كركوك الحالية(. ر ج مت  من نساء شريفات كان الملك قد أرغمهن  على القيام بذ
 واستشهدت  بالقرب من كركوك.

  
 )شهيد(         . تذكار مار كوركيس الشهيد 13

كرامهم في أماكن عديدة من العالم، إيسين الشرقيين الفلسطينيين الذين انتشر أنا من القد  
ا... كنت  أركب الجواد وأقود فرقة الحرس االمبراطوري الروماني. فعم   ت الشرق والغرب مع 

 نوف العذابات بشجاعة نادرة، دفاع ا عن إيماني المسيحي. احتملت  من ص
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ل دت  سنة  بوين مسيحيين كانا أمن  ،م في بلدة اللد الفلسطينية شمالي مدينة القدس 280و 
ا لهما فعنيا بتربيتي تربية مسيحية عالية... وكان الملك  من كبار قومهم غنى وشرف ا وكنت  وحيد 

ة يرافقه في رحالته... فغادر والدي العائلة يحب والدي فاستدعاه إليه ليجعل ه في حاشيته الخاص 
ا تربيتي ألمي التي وجهت كل عنايتها لي...   تارك 

ولكن ما أن عرف الوالي أن والدي مسيحي، حتى أمر بقطع رأسه، فمات ذلك الرجل 
ا إياي يتيم ا، وأمي شابة في عمر الزهور...   الشريف شهيد إيمانه، تارك 

السابعة عشرة من عمري، شعرت  برغبة إلى الجندية، وكانت شجاعتي وفروسيتي  ولم بلغت  
تؤهالني لها... خضت  معارك عديدة في فلسطين ومصر وانتصرت  فيها، فرقوني إلى رتبة قائد، 

 وأصبحت آمر ا على فرقة مؤلفة من ألف جندي. أحبني الجنود وأبدوا لي كل احترام وتقدير. 

أمي، فقد توفت وأنا ال أزال في العشرين من عمري. فبقيت  وحدي لكني ح ر مت من عطف 
أخلص القيام بواجبي الديني والعسكري... وكنت  أحترق في داخلي من حال بعض المسيحيين 
الذين كانوا يرضون الرؤساء وكهنة االصنام وال يلتزمون بإيمانهم... وذات يوم صممت  على 

علقها في الساحات العمومية، يأمر بها المسيحيين بتقديم قد  الملكتمزيق اإلعالنات التي كان 
الذبائح والبخور لآللهة. وحاول زمالئي منعي من هذا الفعل، ولكني أصر يت عليه... فأسرع 

 الجنود وألقوا القبض علي  واقتادوني إلى والي المدينة ألنال جزائي. 

ما فعلت  إذا ما أتيحت الفرصة مثلت  أمام الوالي دون خوف، وأعلنت  عن استعدادي إلعادة 
مرة أخرى. وكان من عادة الحكام في مثل هذه الظروف أن يلجأوا إلى التعذيب لردع المجرمين 
وإكراههم على القيام بما يفرضونه عليهم. فقادني الحرس إلى سجن مظلم ومددوني على األرض 

، وألقوا على صدري حجر ا ضخم ا وتركوني على  هذا الحال حتى اليوم وربطوا يدي  ورجلي 
أنا من  أمل   ون من تعذيبي قبلماإنكم ستمل  "الثاني... ولكني قلت  لهم في اليوم التالي: 

... فمارسوا ضد ي أنواع التعذيب ولكني صبرت  على هذه اآلالم كلها. وظهرت لي "االحتمال
ا في رؤيا: رجل يرافقه نور قوي في غرفتي المظلمة، وفي يديه جراح، فعانقني وشجع ني هامس 

 أذني: "ال تخف يا كوركيس ألني معك" ثم لمس جراحاتي فإذا بها تلتئم كلها ويزول كل أثر لها. 
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وشعر الحرس بالنور ينبعث من السجن، وسمعوني أنتفض على سريري، فهرعوا مذعورين 
يخبرون بما حدث... ولم يصدق الوالي إال بعد أن استدعاني وتحقق بنفسه من شفاء جراحي، 
فحار في أمري وظن  أن ما حدث من فعل سحر الشيطان، وحاول أن يميتني بأن استدعى عراف ا 
وضع لي السم  في الخمر، ولكني رسمت  عالمة الصليب عليه وشربته. وأرادوا أن يجربوني 
بإقامة ميت، فما كان مني أن صل يت فقام الميت مثل لعازر في االنجيل. ولما رأى الناس ذلك، 

منهم بالمسيح. ولما رأى العر اف الساحر ذلك، جاء عند قدمي  ورجا عفوي وغفراني  آمن كثير
وأعلن عن إيمانه بالمسيح فأمر الحاكم بقطع رأسه. وقام الوالي بتعذيبي ولكن رب نا كان يشفيني 

 ميالدية.  313نيسان سنة  23يسين يوم وأخير ا قتلني الوالي النتقل مع الشهداء والقد   كل  مرة...

 
 )راهب(         . تذكار دانيال الطبيب 14

أراد  .من أصل مصري ومن أسرة وثنية ، أنامهرسطوس )أصبح دانيال فيما بعد(اسمي كان 
 يترك مدرستأ ت  كن يفي مدرسة وثنية. ولكن نيوفق ديانتهما الوثنية، فأدخال نيأن يربيا ايوالد

تب المقدسة. وتالوة المزامير وقراءة الك تعلم الصلواتأذهب خفية إلى مدرسة المسيحيين حيث أو 
ما صار كإن أبن اباألمر وقالوا لهم عن المدرسة، فأبلغوا والدي   يتغيب ئيوبعد مدة، الحظ زمال

ذعن ألم  يمن التردد إلى المسيحيين. ولكن نيبقسوة وحذ را نيضربا يمسيحي ا. ولما سمع أبوا
 ذهب عند المسيحيين. أ ت  وبقي ألوامر والدي  

 يسوع بمجد  عظيم وقوات   يرؤية وفيها ظهر ل يت  وفي يوم  ما رأ ،صل يأستيقظ ليال  و أ نت  وك
جموع المسيحيين يختلطون مع المالئكة بينما يتعذب الوثنيون مع  يت  مالئكية تقف أمامه، ورأ

دعى من بعد مهرسطوس أ  لن  يالرب  إن ي، فقال لنيصوت ا من السماء يدعو  ت  الشياطين. وسمع
 لعبادته.  نيانيال أي دينونة هللا ألنه اختار بل د

 ني. فمنحأيتهعليه ما ر  صت  المزامير وقص نيالذي كان يعل مإلى الكاهن  ت  وبعد أيام ذهب
إلى ديانة  يفي إرجاع ال. وعلى الرغم من محاوالت والدي  داني نيالمعمودية وسما الكاهن سر  

 ني، أرغميالخامسة عشرة من سن   ت  . ولما بلغيمانإي فيمصرًّا على البقاء  بقيت   ي، إال  أنيآبائ
إلى الكاهن الذي  ت  وذهب ت  عن المسيحية بهذه الطريقة. فقم يعلى الزواج لعل هما يعيدان يوالدا
ه: "أريد أن أصير راهب ا. فما الفائدة من هذا العالم لكي أحبه؟ ثم ت: "وأنت؟ ماذا تريد؟" فأجبنيسأل
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ال: من ال يترك أباه وأ م ه ويحمل صليبه ويتبعني ال يستحق أن كيف أكمل وعد المسيح الذي ق
يكون لي تلميذ ا؟ وكيف يتلقى االنسان وعود الرب ويستطيع أن يحفظ وصاياه، ويكون مسكن ا 

 نيلم يترك العالم ويتبعه؟ وإذا ال يفعل االنسان هذا، فأي فائدة سيحصل عليها؟" فنصح لحبه، ما
للذهاب إلى دير أبينا فاخوميس،  ني، وشجعيعيش دعوتآخر ألذهب إلى مكان أالكاهن أن 

 هناك حياة  رهبانية تتسم  بالقداسة.  ت  وعش

أبي الرهبان )راجع هناك على أوجين  ت  ، كما تعرفنيوهناك في الدير، بدأت الرؤى تراود
من  إلى أوجين فرقة صديقين. ومن هناك أنضم   رناالذي جاء زيارة  إلى الدير وص( 73النقطة 

ن من ا منهم. وتوجه ت  نسبعين أو اثنين وسبعين رجال  وك اإلخوة الرهبان تتكو  ا إلى  ناواحد  جميع 
شر اإليمان بين الناس. ونتيجة نعلى ضالل الوثنية ون نقضيالشرق، إلى بالد بين النهرين، ل

ل ذهب إلى كنمعجزة قام بها أوجين لولدي الملك شابور الثاني الفارسي، سمح الملك أن 
 فيها أعمار ا وديارات.  نقيماألراضي الخاضعة للمملكة و 

المعجزات الكثيرة، وكان الموضع في ذلك الزمن قفر ا ال يسكنه أحد.  نيجبل ترافقالت  وسكن
ا كثيرين إلى المسيحية ومن ضمنهم أمير المنطقة وجنوده إذ  يت  وبواسطة المعجزات، هد أناس 

ها يتببناء كنيسة، فبن يمن األمير أن يسمح ل ت  لك، طلبالمعمودية. وعلى أثر ذ ينال على يد
 من هذا العالم.  ت  ، وانتقليجهاد ت  في عشرة أشهر مع ملحقاتها. بعد فترة وجيزة، أكمل

 
 )راهب(       . تذكار الربان هرمزد الراهب )القرن السابع( 15

ه في شمالي يتنالذي ب ي وشهرة دير  ي أحد المؤسسين األكثر شهرة، نظر ا لطول عمر أنا 
 1552العراق، على مقربة من ألقوش، ونظر ا لكون رئيس هذا الدير، سوالقا، قد أصبح في العام 

( نحو بداية 647-628في عهد البطريرك ايشوعياب ) ت  أول بطريرك كلداني كاثوليكي. عش
 نيدتفارسي من مواليد خوزستان، في شمالي الخليج العربي الفارسي. قا يالفتح العربي. أصل

 ثالثة رهبان إلى منطقة المرج ت  الزيارة التقليدية إلى نواحي مدينة الموصل. ومن هناك رافق
ها في يتراهب ا. وبعد سبعة أعوام قض ت  ، حيث أصبح)شمال شرق العراق قرب الحدود مع تركيا(

لدير ا ت  عام ا. ولسبب  غير معلن غادر  32 ت  في قال ية، حيث عش يت  الخدمة داخل الدير، اختل
 معهم إلى دير ريشا )القم ة( الواقع حالي ا في جبل مقلوب.  ت  مع مجموعة من اإلخوة، وتوجه
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في  ت  اضطر  اإلخوة إلى التفر ق، بعد جفاف جزئي أصاب عين ماء الدير. عند ذاك أقم
ا من التالميذ، بعد أن جرت على  ت  مغارة تقع في منطقة بالقرب من ألقوش، وهناك استقطب عدد 

دير ا ال يزال  يت  عجائب منها أعجوبة عادت بالخير على الحاكم المسلم، في الموصل، وبن ييد
قد بلغ التسعين،  ي عام ا، وكان عمر  25في الدير نفسه بعد  توفيت  حت ى اليوم.  ييحمل اسم

ا لمعجزة إبراء أعمى، فيما بلغ عدد تالمذة الدير مئة.  وذلك بعد مائتي سنة من تقام ذكراي تخليد 
 . فاتيو 

 
  (10النقطة )راجع . تذكار مار يوسف شفيع العمال )يوم العمال العالمي( 16

 (، قديس)شخصية كتابية           
 

 معّلم(بطريرك، )        ( 552-540. تذكار آبا الجاثليق )17
العناية اإللهية للقيام بإصالح ما فسد في نظام الرئاسة الكنسية  ه  الشخص الذي أرسلت   ت  كن

ل د في في قرية "حاال" الواقعة جنوبي جبال حمرين على الشاطئ الشرقي لدجلة  ت  المشرق... و 
قسط ا وافر ا من  ت  ، ونلوثنيةعلى ديانة  نيوثنيين، فرب يا يبين نهري العظيم وديالى. وكان أبوا

ر  ا في "حاال" ب ت  مق  أ   يفي علم المجوس حتى إن ت  العلوم واآلداب الفارسية، وتبح  ، ثم يلدترئيس 
كاتب ا لجابي األموال الملوكية في مقاطعة بيث آرامايي الواقعة بين دجلة والفرات جنوبي بغداد 

 الحالية والمنطقة الموازية لها شرقي دجلة إلى الجبال. 

مع تلميذ )أو أستاذ( من مدرسة نصيبين ي سم ى  يإلى حادث طريف وقع ل ئيعزى اهتداوي  
ة أن موسى أراد عبور نهر دجلة بالقارب عينه الذي يوسف الملقب بموسى. وملخ ص  القص 

فلح، إذ كانت أالعبور بدونه ثالث مرات ولم  ت  ه وحاولتزجر  نيإلى مدينة حاال. غير أن نيحمل
مع  ت  العبور بسهولة. وعندما تكلم ت  فاستطع يموسى مع ت  كل مرة. أخير ا أخذ نيالعاصفة ترد  
إلى ساليق مع  ت  . فما أن رجعيهذا اللقاء منطلق اهتدائبلطفه ووداعته. وكان  نيموسى، سحر 

تردد إلى كنيسة أ ت  ، وأخذنيع على الديانة المسيحية التي استهوتطل  أأن  ت  ، حتى أرديرئيس
العداء،  نيإلى المسيحية ناصبو  يبميل ئيالمداين المسم اة "كنيسة الجص". ولما أحس  رؤسا

. ثم ..العماد ت  الديانة المسيحية حتى نل أعيش ت  ، وشرعيإلى بلدت ت  قطيسفون وعد ت  فترك
إلى طور عبدين. لكن مدرسة نصيبين  ت  في عزلة للتفرغ للصالة واالختالء، فذهبالعيش  ت  أرد
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فيها علم الالهوت على األستاذ "معنا". ولما أصبح معنا أسقف ا على أرزن،  ت  فدرس نياستوقفت
إلى  ت  خلق ا كثير ا. وبعد مدة عد يت  ية هناك، وقد هدعل م الديانة المسيحأ  ت  ه إليها وصر ترافق

ا في الرها ي دعى توما فتعلم يت  نصيبين... وفي أول مرحلة لهذا السفر الطويل التق منه  ت  شخص 
ا إلى فلسطين، ومن هناك إلى الديار المصرية... ومن هناك أبحر  نااليونانية، ورحل بصحبة  ت  مع 

 إلى القسطنطينية...  دنابعض األعاجيب، ثم ع يت  ا، حيث أجر الوفي إلى كورنثية وأثين يصديق

، وهي السنة التي اشتعلت فيها حرب طويلة األمد بين الفرس والروم، 540وفي شباط سنة 
ا( جاثليق ا ني، فأقامو ي  وقع اختيار األساقفة عل إصالح فقمت  ب. الفرسبرضى ملك  )بطريرك 

 الفوضى السائدة في كنيسة المشرق... 

أمام الملك  ي إلى ساليق وظهور  يفيه على أثر عودت يت  في السجن الذي ز ج  فيت  تو 
فن جسد  الكنيسة الشرقية بمار آبا الكبير والملفان تنيفي دير ساليق... ولقب يالفارسي، ود 

 الجليل والملفان ورئيس المالفنة، إلى غير ذلك من األلقاب...  )المعل م(

 
 )شخصية كتابية، شهيد(       دها . تذكار الشهيدة شموني وأوال18

حداثها في نحو منتصف القرن أالتي جرت  قصتي( 14-1: 7يروي سفر المكابيين الثاني )
الثاني السابق لميالد المسيح. وكانت فلسطين في ذلك الزمان تحت حكم السلوقيين، وهم من 

ه مثل الصاعقة على جميع خلفاء االسكندر الكبير الذي جاء  من البالد اليونانية وانقض  بجيش
وسط. ومن جملة القواد السلوقيين الذين حكموا سوريا البلدان الواقعة على طريقه إلى الشرق األ

 اشتهرق.م( الذي  164-175بيفانيوس )أنطيوخس ا اسمهوالبلدان الدائرة في فلكها ملك 
ام وتقدمة القرابين لها صنببغضه لليهود والعداء لديانتهم، وحاول أن يدفع اليهود إلى عبادة األ

 ي العادات الوثنية.بن  تو 

وأمر الملك )هو انطيوخس أبيفانيوس( بالقبض علي  وعلى ابنائي السبعة. فأ خذ ي جبرنا على 
تناول لحوم الخنزير المحر مة، ويجلدنا بالسياط، وغير ذلك من أدوات التعذيب، وأخير ا قال له 

 نموت ولن نحيد عن شريعة آبائنا".أحد أبنائي: "لن ينفعك هذا كله. فنحن 
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فغضب الملك وأمر  بتعذيبه ولكني كنت  أشجعه على الموت قائلة: "إن الرب اإلله يرانا 
ويرحمنا، كما يقول موسى في نشيده الذي يدين فيه كل من تخلى عن الرب ويقول: أما الرب 

ه". وبدأوا بعد ذلك بتعذيب ابنائي الواحد تلو اآلخر... في ذلك اليوم، شاهدت ابنائي  فيرحم عبيد 
السبعة يموتون في يوم واحد، وصبرت  على ذلك بكل شجاعة لشدة رجائي بالرب. واخذت  فوق 

 ذلك أشجع كل واحد من أبنائي بلغة آبائهم... 

منه، فرأى أن يضاعف الجهد إلقناع االبن األصغر الذي ما أني أسخر وظن  انطيوخس 
أن يغنيه ويسعده إذا ترك شريعة آبائه، وأن يعي نه في أعلى يزال حي ا. فحل ف  له ووعده ب

قاذه، وألح  بما يؤدي إلى إن أقنع ابنيأن  وطلب  منيالملك  نيالمناصب. ولما لم يسمع له، دعا
بالملك الطاغية: "يا ابني، ارحمني، أنا  له هازئة   ، وقلت  يفوق ابن ت  يبذلك. ثم انحن هفوعدت علي  

ئي تسعة أشهر، وأ رضعتك ثالث سنين، واطعمتك ورب يت ك حتى بلغت  هذه التي حملتك في احشا
السن. انظر، يا ولدي، إلى السماء واألرض وكل ما فيهما، واعلم أن هللا خلق كل شيء من 
العدم، وكذلك الجنس البشري. فال تخف من هذا الملك السفاح، وكن شجاع ا كإخوتك، ورح ب 

 ".بالموت أللقاك معهم برحمة هللا

للجالدين: "ماذا تنتظرون؟ فأنا لن أطيع أمر  ي، حتى قال ابنينتهي من كالمأ دت  وما ك
ا، ولم ..". الملك، بل الشريعة التي أ عطيت آلبائنا على يد موسى. فغضب الملك غضب ا شديد 

وفي  يحتمل إهانة هذا الفتى له، فعذ به أكثر من إخوته. وهكذا مات طاهر ا، واثق ا كل الثقة بالرب.
 بأوالدي إلى الموت.  آخر األمر، لحقت  

 
 )راهب(      . تذكار إبراهيم الكشكري مؤسس الحياة الديرية )القرن السادس(19

 ت  في مدرسة نصيبين وصنع ت  في منتصف القرن السادس، تعل م ت  راهب عش أنا
ر في نواحي الحيرة في بالد العرب. حج  أ ت  المعجزات... ثم  رح اء االسقيط إلى صحر  يت  بش 

الكثير  ت  في جبل ايزال المطل على نصيبين... هناك اجتذب يت  فاستقر  ت  وسيناء. بعد ذلك عد
 )على سبيل المثال: طرد سرب يتغذى إال باألعشاب( ولعجائبأكن أ)إذ لم  يمن التالمذة لتقشف

م على صعيد ف بالدير الكبير وبالمؤسسة الرهبانية األر  الذي ع  ي من الجراد(. وبذلك تأسس دير 
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بعد  توفيت  خمسة وثمانين عام ا. وعشت  جميع رهبان المشرق"  ي"أببـ لقبونياإلصالح الرهباني. 
 .. أنواع الزهد والصلوات واإلماتات.شت ى  ت  أن مارس

 
 (قديس)        . تذكار مار أدي رسول المشرق 20

تي فيقول:  من حياة يسوع على  عندما أوشكت أن تنتهي السنوات الثالثيروي التاريخ قص 
ا، بلغ خبر يسوع إلى الملك  األرض، وكانت البشرى السارة قد انتشرت بين اليهود واألمم أيض 
"أبجر" ملك الرها، وهي مدينة تقع في حوض الفرات في تركيا وت سم ى اآلن "أورفة". وكان الملك 

ن يسوع يجترحها، أرسل مصاب ا بداء الملوك ويعاني آالم ا شديدة، ولما سمع بالعجائب التي كا
ا يطلب منه أن يأتي إليه ليشفيه. وعرض عليه مدينة  صغيرة ليعيش فيها معه بأمان من  إليه وفد 

 خطر اليهود الذين ينوون قتله. 

ا في بيت أحد رؤساء كهنة اليهود، ولما ت ليت الرسالة  ودخل الموفدون إلى يسوع وكان جالس 
(. 20/29)يوحنا  "طوبى للذين لم يروني وآمنوا بي"عني: عليه اكتفى يسوع بالجواب لقد ك تب 

ا من  فإني أريد أن أكمل عمل من أرسلني. وبعد قيامتي وصعودي إلى السماء سأرسل إليك واحد 
تالميذي ليشفي مرضك ويمنحك الحياة أنت والذين معك، وتكون مدينتك مباركة وال يتسلط العدو 

ا لدى وصول ال .عليها" جواب، وفرح أكثر بما سمعه من الموفدين عن األمور وفرح الملك جد 
الخارقة التي رأوا يسوع يصنعها. وتمنى من كل قلبه أن يرى يسوع، فأرسل مصورين ماهرين 
ليرسموه، ولكنهم عجزوا عن تصوير المسيح في بهائه، ولما رأى الرب  عجزهم أخذ منديال  

جيء بالمنديل إلى أبجر، فوضعه في ووضعه على وجهه، فانطبعت فيه صورة وجهه المقدس. و 
 كنيسة الرها. 

، أنا توما الرسول نيوبعد صعود الرب  إلى السماء، انتشر الرسل إلى العالم كل ه، كما أرسل
ا من االثنين والسبعين تلميذ ا وكنوكنت  إلى مدينة الرها أد ي،  إلى  ئت  رافق توما. وجأ ت  واحد 

صنع المعجزات، ولما بلغ الملك هذا الخبر أ ت  شرععند رجل اسمه طوبانا و  ت  الرها ونزل
فتعجب  ي، سجد الملك لمثلت أمام الملكصنع المعجزات. فلما أأن  يوطلب من انياستدع

إلى  يتهشفيه، فدعأأن  ي. فطلب الملك منفي  الحاضرون ألنهم لم يعلموا أن المسيح أظهر مجده 
 اإليمان أوال ، فتعافى الملك من أمراضه. 
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في  ئت  شرح لهم عن يسوع، فجأأن  نيها، سألو تى الملك وعظماؤه اآليات التي صنعولما رأ
ة . فرفض ليلهم قصة يسوع. وأمر الملك أن ي عطى  يت  اليوم التالي ورو  الذي  أنا، ت  ذهب ا وفض 

كون تلميذ المسيح بغير أكياس وال حقائب بل أن يحمل يالرب  بأن  ىكما أوص ،يما ل تترك
 لبشارة في المسكونة كلها. الصليب ويعلن ا

كلها وجميع البلدان المحيطة بها إلى اإليمان المسيحي، حتى كادت منطقة  ت المدينة  وانضم  
كنيسة  في  ت  صنعها. وشيدأ ت  بين النهرين كلها أن تنضم  إلى اإليمان بسبب اآليات التي كن

 كهنة وشمامسة في المدينة وما يجاورها.  ت  الرها ورسم

 
 )مريم العذراء(           عذراء فاطمة  . تذكار21

ظهرت البتول الطاهرة في بلدة من أعمال البرتغال تسمى "فاطمة" ألطفال  1917في عام 
ثالثة هم لوسي وفرنسوا وهياسنت، وصرحت لهم قائلة: على البشر إصالح سيرتهم واستمداد 

دوا في إهانة الرب بتصرفاتهم المغفرة لخطاياهم والرجوع إلى هللا بتوبة  صادقة ألنهم قد تما
 الطائشة وقلة إيمانهم. 

ثم طلبت منهم نشر عبادة قلبها الطاهر، والشروع بالتناول التعويضي أول سبت من كل 
شهر إكرام ا لها، للتكفير عن االهانات الملحقة باهلل والستقرار السالم في أرجاء العالم، إذ كانت 

، وأنذرت بحروب واضطهادات إذ لم يعر البشر أذن ا صاغية الحرب العالمية األولى ال تزال قائمة
 لها. وأعلنت أن النصر النهائي سيكون حليف قلبها الطاهر في آخر األمر. 

ابتليت لوسي بمرض عضال كاد أن يؤدي بحياتها، لكن العذراء تحننت عليها فأعادت إليها 
تها بالرؤية السماوية. وبقيت عافيتها، فدخلت الدير لتكر س حياتها على خدمة العذراء الت ي خص 

 عن الخطايا وإكرام قلب مريم الطاهر. طوال حياتها تحث  المؤمنين على التعويض 

 
 (مريم العذراء)          العذراء حافظة الزروع . 22

هذا التذكار خاص بالشرقيين، وعلى هذا االسم أقيم دير للرهبان في شمال العراق. لقد 
العالقة المصيرية بين اإلنسان وهللا واألرض. ألن معظم أجدادنا كانوا  جاءت هذه التسمية من
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يفلحون األرض ويزرعونها، وينتظرون بأمل وقلق بوادر الخير. كانت أنظارهم وقلوبهم تتجه 
اعتدال المناخ وهدوء الرياح وهطول األمطار. فإن حدث أي بيومي ا إلى السماء. فمصيرهم يتعلق 

كالبرد القارس أو المطر الغزير أو هجوم آفات األرض وحشراتها،  تشوش في مجرى الطبيعة
تبور أرضهم وتقل غالتهم، وتحل الكارثة في بيوتهم، ويكتسحهم القحط والجوع والموت أحيان ا. 

 كما نقرأ في تاريخ بالدنا. 

التجأوا إلى مريم العذراء بدالة بنوية لتحفظ زروعهم من غضب الطبيعة وتبارك غالتهم. 
يوم وإن كانت الوسائل الحديثة المنتشرة في البالد لتساعد اإلنسان وتخفف من وطأة الطبيعة، وال

لكن علينا أن نرفع دائم ا الحاظنا إلى السماء بنفس ايمان اجدادنا كي تبارك العذراء أرضنا 
 وزرعنا وأشجارنا ومياهنا، وسائر أعمالنا، إذ ال قيمة للعمل من دون بركة أمنا الحنون. 

 
 )شهيد(       (319تذكار سلطانة مهادوخت الشهيدة ). 23

االثنان أبناء ملك. وكان أحد  أخوتي قد تعر ض إثر سقطة عن حصان إلى  يكنت  أنا وأخوان
ثم منح سر  العماد  الذي تؤدي بحياته لو لم يجد الشفاء على يد مار عبدا ادتفي فخذه، ك كسر  

 جاور )مع بئر( حيث عشنا ثالثة أعوام. لنا. حينئذ حملنا روح الرب إلى كهف م

)الثاني صاحب على أثر غياب األبناء الثالثة، شعر والدنا بالقلق واستنجد بشابور 
للعثور علينا. فأد ت التحريات التي استغرقت أكثر من ستة أشهر إلى االضطهاد األربعيني( 

زوجة   ليه لكي يت خذنيإ يجلبونيولكن في غضون ذلك، كان شابور قد أمر بأن  .نتيجة حسنة
له. بعد ذلك تتالحق األحداث فيتكاثر عدد المعجزات لحماية األبناء، وينفد صبر شابور الذي 

 مل  االنتظار. ثم يأمر بقتلهم في مكانهم وحرق أجسادهم وصلب من كانوا قد اهتدوا على يديه. 

 
 معّلم(سقف، أ)               . تذكار األسقف اسحق النينوي )القرن السابع(24

ل   في مقاطعة بيث قطرايي )قطر( على الساحل الغربي من الخليج العربي في النصف  ت  دو 
الدرس ومطالعة الكتب. وعكفت  على دير ال ت  دخل ي األول من القرن السابع. ومنذ نعومة أظفار 

 ني( وأقام660كيوركيس في بداية بطريركيته )أي سنة  )البطريرك( الجاثليق نيومن هناك دعا



47 

ظل على هذه األبرشية سوى خمسة أو ست ة ألم  ي. غير أن663أسقف ا على نينوى في نحو سنة 
 ت  هملة، فالتمسها م  أيتالعارمة على حفظ القوانين التي ر  يذلك ألجل غيرتو ها تأشهر، ثم ترك

دين  ت  في جبل ماتوت في بيث هوزايي )األهواز( وسكنوعشت  االنعزال  اك والمتوح  بين النس 
شيخوخة جليلة  ت  وقد بلغ حياتي انتهت، وهناك في المقاطعة ذاتهاإلى دير  أتيت  اك. ثم  هن

ف ن ي بصر  ت  وفقد  في دير ربان شابور. ت  لكثرة الدرس ومطالعة الكتب المقدسة. ود 

 
 )قديس(          . تذكار القديسة ريتا 25

ل دت  في مدينة كاشيا في إيطاليا، من أبوين مسيحيين تقيين. سم "ريتـا" جاء من الالتيني او   و 
ذاك الوقت  يمدرسة سوى ما تقدمـه الكنيسة فـ ةأي تيقريـفي "اللؤلؤة". ولـم يكن  ي"مارجريتـا" ويعن

أو التلوين لقصص  ستماع أو الرسميم مسيحية بسيطة سواء عن طريق االلألسر الفقيرة من تعال
 .يسينوسيـر القد   الكتاب الـمقدس

 ن والدي  أغير  لتحاق بالرهبنة،اال رغبت   ي،الخامسة عشرة من عمر  غت  وبل ولـما كبرت  
 ي.رجع عن رغبتأ يشيخوختهما وراحا يتوسالن بالدموع لك يسندهما الوحيد ف نيألن ينعارضا

. أ قررا تغيير فكرتي، ا من فخوف   يما والدافصل يت إلى هللا وألهمني أن أسير حسب أمر والدي 
 ضطرابات والحروب،االيسودهـا  بلد   يـا فكان عسكري   اعريس   يا لختار او  يالحال تزويج يف

دائما بالشتائم والضرب  يثور علي   ،حاد الطبععريسي كان  الثامنة عشر. يفحينها وكنت 
ا هلل. خاضع   يوأصبح زوج يأثـمرت صالت ،بعد وقت طويل... و ل كل ذلكتحم  أ وكنت   ،العنيف

 ولكني رب يتهما ليبقيا سائرين في خوف هللا. ،شراسة الطبع منه بولدين ورثا عن أبيهما زقت  ور  
 للقتلة ولكن ولدي   غ ف رت   .وقد قيل أنـه ق تل بأيدي أعدائـه أو نتيجة خطأق ت ل زوجي وذات يوم 

للرب أن  فصرخت  . توسلت  إليهما ولكنهما أصر ا على الثأر. نتقـامأصر ا على األخذ بالثأر واال
 يحتى مرض ولدا ولم يـمض على ذلك أيـام   قتراف هذه الجريـمة.امح لهما بليه وال يسإيأخذهما 

 .ن تزودا باألسرار الـمقدسة ولم يتمكنا من األخذ بالثأرأوماتـا بعد 

ن قلب ،وحيدة وجدت  نفسي حينها لتحاق بالرهبنة ودخول الدير. وكان بالقرب لال ثانيـة   يوح 
ألن قانون ر ف ض  ولكن طلب دخوليفقصدته  من كاشيا دير لراهبات القديس اغسطينوس،

ثالث مرات ولكن دون فائدة.  يطلب كررت   يولكن الرهبنة يـمنع دخول الـمتزوجات أو األرامل،
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أصل ي، ظهر لي ثالثة  نت  . وذات ليلة بينما كعلى الصالة والتأمل واعتكفت   يلى منزلإ فعدت  
أن وطلبوا مني القديس نقوال تولنـتـن، يوحنا الـمعمدان وأغسطينوس و  قديسين وهم شفعائي:

م .الباب ي فتح والرئيسة واقفة بداخله بتدبيـر إلهـي ت  يورأفأخذوني إلى الدير تبعهم. أ  نيفقد 
 .الحال يف نيقبلت يالقديس اغسطينوس للرئيسة الت

سقي جذع أن أ فرضت علي  األخت الرئيسةوذات يوم عشت  كل تفاصيل الحياة الرهبانية، 
ومساء   اقوم بهذا العـمل صباح  أن أ ي  ميت منذ زمن طويل يقع عند مدخل الدير، وكان علشجرة 

بعناقيد من العنب ذات رائحة  يمتألأن ذلك الجذع  مهما كانت حالة الجو. وفى ذات يوم فوجئت  
بن لذلك جميع الراهبات وسجدن مسب   جميلة،  وهذه الكرمة باقية ليومنا هذا وت عرف حات هللا،فتعج 

مـة القديسة ريتا  ". باسم "ك ر 

فكنت  أسجد أمام يسوع المصلوب دائم ا.  ،الدائمتأملي كانت اآلم السيد الـمسيح موضوع 
ت ز وطلبت  منه مرة  أن أشارك بجزء من آالمه، فانفصلت شوكة من إكليل يسوع بأعجوبة وانغر 

ن األخوات، وبقي الجرح مما اضطرني أن أعيش منعزلة ع اولـم يلتئـم الجرح أبد  في جبيني. 
 خمسة عشر عام ا... 

 يعانأ أربع سنوات راقـدة على فراش الـمرض  بقيت   ،الثانية والسبعين من العمر ولـما بلغت  
ا كان حتى أصبح القربان الـمقدس هو أيًـّ  ابتلع طعام  أستطع معه أن ألم  للغايـة، اا مؤلـم  مرض  

الـمسيح  يتراءى ل ي،ادسة والسبعين من عمر الس يفو  ...الوحيد طوال هذه الـمدة ئيغذا
 . 1457أيار  22ووعدني أن أكون معه بعد ثالثة أيام. فرقدت  بسالم في ا بأمه مريم مصحوب  

 
 معّلم(راهب، أسقف، )         تذكار أفراهاط الحكيم )القرن الرابع(. 26

ا بـ"الحكيم الفارسي"، كنت  غزير العلم، عشت  في عه د البطريرك فافا، ولي ويلقبونني أيض 
ل دت  في بالد الفرس،  كتاب النصائح بالسريانية واثنتان وعشرون رسالة على الحروف االبجدية. و 
وفي الديانة المجوسية. ثم  أصبحت  مسيحي ا الحتكاكي بالمسيحيين أو لمجيئي إلى ما بين 

 النهرين. تره بت  وأصبحت  مطران ا وات خذت  لنفسي اسم يعقوب. 
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 (مريم العذراء)         تذكار مريم العذراء ملكة الكون  .27
يتوافد على "لورد" يومي ا آالف البشر من كل حدب وصوب. يقصدها األصحاء والمرضى، 
ويزورها المؤمنون والسياح والملحدون. وعندما يصل القطار الخاص بالمرضى، يهرع الشباب 

ة بهم. تبرع ا ليمدوا لهم يد العون، ويوصلونهم إلى األ  مكنة الخاص 

ترى الناس في كل مكان يصل ون. منهم من يتسلق أكمة درب الصليب ليتأمل بآالم 
المخلص، ومنهم من ينهل من ماء النبع العجائبي بإيمان عميق، ومنهم من يتقدم من منبر 
االعتراف ليشترك بمائدة الخالص. تراهم راكعين على األرض رافعين أياديهم متضرعين 

إلى األم الحنون. الشباب والشابات، الكهول والشيوخ، من مختلف األجناس واأللوان صارخين 
 واللغات تتوحد أبصارهم إلى موقع واحد، إلى المغارة التي ظهرت فيها العذراء لبرناديت. 

في عصر كل يوم تمنح بركة القربان للمرضى، فتسمع التنهدات الصادرة من قلوب مكلومة 
صراخات تنم عن إيمان وثقة: يا مريم، يا شفاء المرضى اشفينا. يا وصدور عصرها األلم. 

 مريم، يا ملكة السالم امنحينا السالم. يا مريم، يا معزية الحزانى، سلي الحزانى. 

وعندما يخي م الظالم ينطلق المؤمنون لالشتراك بالتطواف المريمي وهم يحملون المشاعل 
ريم غاية المنى" فيرتفع إلى عنان السماء من آالف ويتلون الوردية ويرتلون نشيد "حبك يا م

 الحناجر صراخ يردد "أنت  عذراء أنت  أم نا". 

تلك هي مدينة لورد، مدينة العذراء، مدينة اإليمان والصالة. فكم وكم شفت من أمراض 
 النفس والجسد. فمريم ال تزال توزع النعم على من يطلب عونها. 

 
 )راهب(      لمؤسس )القرن السابع(. تذكار أفنيمارن الراهب ا28

في القرن السابع. عمال  بمشورة األنبا سمعان مؤسس دير السن  عشت  بالكبير،  عرفوني
دير بيث عابي، الواقع قرب عقرة شمال العراق الحالي، حيث  ت  الواقع على الزاب الكبير، دخل

 . )مالبس الرهبان( األسكيم ت  لبس
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ة أعوام، وات هم   يت  ير اختلبعد أعوام في الزهد داخل الد  ت  في أثنائها باعتناق بدعة فعوق ب ت  عد 
حيث  آخردير بيث عابي إلى دير  ت  بالدفن الرمزي "في مكان سباق الحمير"، إثر ذلك ترك

إلى الرحيل مرة  رت  فاضطر  ثالثة أعوام. وفي دير ثالث )أو رابع( "أثار الحسد" علي   ت  مكث
نها في شمالي العراق عند سفح جبل بحير، حيث كان يقيم ناسك في المنطقة عي وأقمت  أخرى. 

عرف الدير باسم . ي  دير ا عظيم ا لعدد من اإلخوة الذين انضموا إلي   بنيت  ي دعى كوسيشوع. هناك 
 فيه عن عمر بلغ المائة عام.  وتوفيت  "دير الزعفران" بالعربية... 

 
 )شهيد(         (448. تذكار أناهيد الشهيدة )29

رئيس في بالد بلشفر الفارسية واسمه ادورهرمزد. وكان متبحر ا بعلم المجوس،  كان هناك
حب ا جم ا، إذ لم يكن له  نييحب  وكان أناهيد  هي أناوكان رجال  بار ا ومستقيم ا، له ابنة وحيدة 

ن ذاك الشيطا يتركنيالروح الشرير بقساوة، ولم  جربنيمن ابن أو ابنة. وفي أحد االيام  ي غير 
إذ ذاك، الذين كانوا في خدمة المجوسي رووا له عن الطوباوي  ..نهار ا وليال . أستريحالشرير 

ولما قام من ى. ذهب عند الطوباوي... إذ ذاك ركع القديس وصل  أبأن  ... فأمر والديبثيون 
، وعلى الفور غادرني  ... على رجلي  ووقفت   فيت  الشيطان متذمر ا، فش   صالته، وضع يده علي 

 بداء عضال وهو البرص. ولما بت  ص  أ  . بعد ذلك عنده سنتين بعد شفائي ألمكث أبي نيخذأو 
ا، و  أبي رآني ا، كما من أ  إلى الطوباوي لكي  ثانية   نيرسلأتضايق جد  شفى من هذه العاهة ايض 

فيت   األولى. ولما مكثت   ؤمن بالمسيح... أالطوباوي بثيون أن  ني، دعانحو ثالثة أشهر وش 
ؤمن بالمسيح على الرغم من كل أأن  وقد قررت   إلى األمر ذاته، فقمت   نيرؤيا دعت ت  يورأ

 . نيالتهديدات التي جاءت

ال إخرى. أ إلى بالد   هربت   ينأإذ شاع الخبر  لم يقوموا بذلكللمحاكمة ولكنهم  ئيوتم  استدعا
ا  يل ت  يوبن ئت  . فجإال بعد استشهاد والدي ي ، ولم ي عرف أمر نيأن بعض المؤمنين اخفو  كوخ 

ذلك الكوخ  الشهيد الذي كان قريب ا من صومعة مار بثيون. وسكنت   يصغير ا بجانب ضريح والد
 ، إذ بلغ المسؤولين الكبار خبر  يعلى حياة القداسة. وسرعان ما دار السؤال عن الصغير وعكفت  

ذ كثيرون من . فأخيبأ يواألمور الكثيرة التي تركها ل يالحسنة وسعة علم يواخالق يجمال
أحد  الوالي. فأمر يعن الديانة المسيحية واكتساب  وفي طريقة إبعادييفكرون في   الواليمرافقي 
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على ثالثمئة رجل علي  و وأن يقبضوا  يالضباط بأن يأخذ معه ثمانين جندي ا ليذهبوا ويبحثوا عن
دد الضابط حد من ايديهم. وهأمن سكان االرياف وأن يحرسوا على جميع الطرق لئال يفلت 

 ليه.إ يوالجنود باإلعدام أن لم يأتوا ب

بحث ا دقيق ا، وكانوا يحرسون  يهالي المنطقة يبحثون عنأ الضابط وجنوده مع العديد من  بدأ
ثيون بمار مكان هرب منها! ولما بلغ الجنود في بحثهم قرب أ جميع الطرق التي يمكن أن 

ا قد  ا صغير ا جديد  ي صل  أفيه راكعة  لما دخلوا الكوخ، وجدونييم هناك. و قأالحظوا أن كوخ 
عبادة  أرفضكون مسيحية وأن أوهي أن  يشكره على النعمة الكبيرة التي عملها لأناجي هللا و أو 

 بالمسيح.  يالعذابات المختلفة في سبيل إيمان ت  يوثان الكاذبة... وعاناأل

 
 )معّلم(       . تذكار مار أفرام ملفان الكنيسة الجامعة 30

، في مطلع عهد الملك قسطنطين األول الكبير. 306في مدينة نصيبين في نحو سنة ل دت  و  
وكان ديانة وثنية.  وكان سكان نصيبين ذا أغلبية مسيحية باإلضافة إلى عدد من المنتمين إلى

تركيا الحالية(.  –فكانت مسيحية وأصلها من آمد )ديار بكر  يكاهن ا لألصنام أما والدت يوالد
والدي انضم  و وبين أبي لهذا السبب،  يخالفات بينوكان هناك إلى المسيحية،  يمنذ طفولت لت  وم

 إلى المسيحية في نهاية حياته. 

من خالل  يستغلها منذ عهد  مبكر من حياتأأن  ت  موهوب ا بالحكمة والعلم، وعرفنت  ك
عقوب أسقف نصيبين هو تلقاها في الكنيسة. وكان يأ ت  للكتب المقدس والتعاليم التي كن يمطالعت

. وكان يعقوب قد فتح مدرسة في نصيبين تهتم نيل معو  يصبي واهتم  بوأنا  نيالذي اكتشف
وكانت المدرسة تستقبل الطالب اآلخرين لتعل مهم الكتاب المقدس بالدرجة األولى.  الكهنةبتنشئة 

بالصالة والدرس  كله مشغوال   يكن من الذين يميلون إلى التنقل والتجوال، بل كان وقتألم 
 ساسية.األ يعن واجبات نيألمور تلهي يوالمطالعة والتعليم. وال مجال ل

ا ومدير ا للمدرسة نحو  ت  في الكنيسة بعد وفاة األسقف يعقوب، وكن يخدمت ت  واصل شماس 
أربعين سنة. ولكن الظروف السياسية أحدثت بعض التغييرات المهمة في بعض المدن الحدودية 

وريتين البيزنطية والفارسية، إذ تنازل البيزنطيون عن مدينة نصيبين للفرس، وكان بين االمبراط
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ملكهم آنذاك شابور الثاني المعروف باضطهاده للمسيحيين، فترك المسيحيون مدينة نصيبين 
أخير ا في الرها )أورفة الحالية في تركيا(  يناوالكادر التدريسي واستقر أنا معهم  نت  خوف ا منه. وك

 مدرسة  هناك.  ت  وفتح

 يعن محبت ت  عيش الفقر االنجيلي، مع سائر الفضائل المسيحية األخرى. وقد برهنأ  نت  وك
تردد أالرها في ذلك الزمان. فلم ضربت الحقيقية للبشر بصورة واضحة في المجاعة الرهيبة التي 

لفقراء في ساعد بعض اأبثمنها أن  يالنفيسة، لكي يتسنى ل ي، مخطوطاتفي بيع أثمن ما لدي  
 محنتهم القاسية. 

ناشيد شعر، وباإلضافة إلى القصائد واأل بياتأماليين من  3نحو  ت  كتبفقد  يأما عن كتابات
الكتابية  ي الروحية والليتورجية التي تتضمن المعاني السامية. ولكن لم ي حفظ من تآليف وتفاسير 

 ا، وقد ت رجمت إلى لغات عديدة.ال الشيء القليل، حاول العلماء أن ينشروا منها ما استطاعو إ

فن ،من العمر نحو سبعين سنة يوكان ل 373عام في  توفيت    5في الرها نفسها. في  ت  ود 
 عتتنيشر ملفان ا للكنيسة الجامعة. ونالبابا بندكتس الخامس ع ني، أعلن1920تشرين االول 

روح القدس، وصاحب عديدة، منها: نبي السريان، وشمس السريان، وكنارة ال بصفات  الكنيسة 
 .الحكم، الخ

 
 )خاص(         . تذكار قلب يسوع االقدس 31

"قلب يسوع، بصفته رمز ا لمحبة المسيح اإلنسانية واإللهية، ي عرض لسجود المؤمنين، ليلفت 
أنظارهم إلى دافع العمل اإللهي وغايته، أي المحبة المشتركة بين هللا والبشرية. للتعب د لقلب يسوع 

جذور في الكتاب المقدس وفي مؤلفات آباء الكنيسة، لكن ه برز بوجه أوضح في القرون األقدس 
ف للقديسة مرغريت مريم األكوك، قبل أن يصبح موضوع  الوسطى، والسي ما من خالل ما ك ش 

 (382عيد رسمي في الكنيسة الغربية" )معجم اإليمان المسيحي، ص

م نبذة تاريخية عن عبادة قلب يسوع األق دس في بالدنا، فهي ترجع في أصولها إلى القرن نقد 
الماضي إذ تأسست أخويات عديدة معظمها للنساء المتعبدات لقلب يسوع منها: في كاتدرائية 
القديسة مسكنته بالموصل، ومثلها لدى السريان، وفي سائر المدن والقرى. واشتهرت أخوية قلب 
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ة  بين السيدات ربات يسوع األقدس في كاتدرائية أم األحزان ببغداد إذ  لعبت دور ا مهم ا خاص 
البيوت وأمهات العوائل اللواتي استمدين الحب والصبر واألنوار من قلب الفادي ليعكسن ذلك في 

 أسرهن. 

ة  عند النساء  تذكاراتقلب يسوع هو من ال تذكارورغم أن  الحديثة، لكنه أصبح شعبي ا خاص 
برياضة روحية وصلوات خاصة وبركة قربان، وفيه يتم  األخويات فيستعدن لهالمنتميات إلى تلك 

قبول األخوات المنتميات حديث ا باحتفال جميل ينتهي بطواف برايات القلب األقدس ترفرف عالي ا 
 في فضاء الكنيسة بين الترتيل والتهليل. 

في وسط هذه األخوية ولدت عند بعض الشابات المتعبدات فكرة التكرس لخدمة هللا والقريب 
في بغداد رهبنة نسائية وطنية هي "رهبنة بنات مريم  1922ضمن قانون رهباني فتأسست سنة 

تأسيس رهبنة نسائية باسم "بنات قلب  1911الكلدانيات". وفي شمال قطرنا تم في أرادن سنة 
يسوع األقدس" غايتها التقديس الذاتي، والمثال الصالح واالهتمام بنشر الكلمة. وبقيت في 

حيث رأت النور لكن قلب يسوع شاء بحبه أن تخرج من هناك إلى آفاق رحبة ولو من األبرشية 
خالل مخاض صعب أي بسبب حرب الشمال، فانتقلت إلى الموصل ثم إلى العاصمة لتنتشر 

 منها قلب يسوع الفادي... وتنشر الخير كما يريد 

 
 )شهيد(       ( 559. تذكار شيرين المكرسة الشهيدة )32

ل دت   ، ي . في الثامنة عشرة من عمر وثني ي مدينة كرخ بيث سلوخ )كركوك(، على دين  ف و 
إذ فضيحة،  وبتأثير من بعض المسيحيين المحليين، وبعد أكثر من سنة من التردد، افتعلت  

على تدنيس النار المقدسة. ولم ا لم تفلح المساعي  المشاركة في العبادة العائلية وأقدمت   رفضت  
، فترة من ياإلقامة الجبرية في منزل علي   ، ف ر ضت  يإلى رشد يفي إعادت لتيعائها تالتي بذل

ا سرية جعلت يلقي بالزمن، ثم أ   غادر السجن، مرتين. مر ة أ  نيفي السجن. غير أن جهود 
ا لشهداء اضطهاد يزدجرد سنة  حضرت   ، ومر ة 455فيها المهرجان السنوي الذي ي قام تخليد 

 د على يد المطران يوحنا. فيها العما أخرى اقتبلت  
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خشي المجوس، أثناء مرور البطريرك يوحنا في كرخ، بصفة مبعوث  558في خريف العام 
، ثم الملكللمثول أمام  يمن السجن، فسارعوا إلى إرسال يبيزنطي، أن يسعى إلى إخالء سبيل

 في السجن في المدائن.  يلقي بإلى العاصمة. فأ   نيأعادو 

 
 (مريم العذراء)         م المعونة الدائمة . تذكار العذراء أ33

من أيقونة العذراء المسم اة بهذا االسم وكانت محفوظة إكرام العذراء أم  المعونة الدائمة،  يأتي
 في كنيسة القديس مت ى في روما، على المذبح الكبير. 

اد في كتاب "الشهر المريمي" واحدة من قصص الشفاء التي جر  ت ويروي األب بطرس حد 
مقعد اتخذ له زاوية أمام كنيسة العذراء "أم  1846على يد العذراء أم المعونة: كان في روما عام 

المعونة الدائمة" يقبع فيها، ومن مكانه كان يلتمس الشفاء من مرضه. وفي أحد األيام توجه 
وأملي عظيم  بالصالة إلى مريم البتول مخاطب ا بكل دالة بنوية قائال : لقد طال انتظاري يا عذراء،

، فخذي عكازتي يا حنونة، إني لن أغادر هذا المقام حتى تردي لي القوة والصحة.   برأفتك 

استجابت مريم لذلك الطلب الصادر من أعماق قلب المقعد المسكين عن ثقة وإيمان حي، 
كر أم فحدثت المعجزة ونال الشفاء التام، فقام في الحال وقد استفزه الفرح، ودخل إلى الكنيسة ليش

المعونة الدائمة التي استجابت لصالته وهرعت لنجدته فشفته من عاهته. وانتشر خبر االعجوبة 
ا وأحاطوا به من كل جانب، ما بين ذارف الدموع  في أرجاء المدينة، فتقاطرت الجماهير أفواج 

يب سائال  وهاتف جذل، ودخلوا إلى الكنيسة يرفعون أناشيد المديح والشكر لألم البتول التي ال تخ
ا.   أبد 

 
 (، قديس)شخصية كتابية     . تذكار مار توما الرسول )شفيع البطريركية الكلدانية( 34

ر المسيح أن يذهب إلى  أنا واحد من رسل المسيح االثني عشر. معنى اسمي "التوأم". قر 
مر ة   اليهودية لما سمع بموت لعازر. وعلمت  أن زعماء اليهود هناك قد يحاولون قتل المسيح

أخرى، ولكني أعربت  عن استعدادي للذهاب والموت معه. وسؤالي للمسيح على العشاء األخير، 
أدى إلى تصريح المسيح بالقول: "أنا هو الطريق والحق والحياة". ولم أكن مع التالميذ لما ظهر 
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إذا رأيت   لهم المسيح يوم قيامته. وقد أعلنت  أني لم أصد ق أن المسيح قام من الموت حي ا إال
وفي األحد التالي رأيت  المسيح، فاعترفت  قائال : "رب ي وإلهي". وقد ذهبت   ولمست  آثار جراحه.

ر وهناك مررت  ببالد ما بين النهرين )العراق اليوم(.   إلى الهند ألبش 

 
 معّلم(أسقف، )                . تذكار األسقف سهدونا )القرن السابع(35

ل دت   لمون" الواقعة في أقصى الجبال الشمالية من مقاطعة بيت نوهذرا على في قرية "هو 
 يأن والدت وذكرت  فيهاالكاملة  تيسير  كتبت  مسافة نحو أربعين كيلومتر ا شمالي غربي العمادية. 

كانت امرأة تقية تعيش بالقرب من امرأة أخرى تسم ى شيرين كانت قد كر ست ذاتها هلل ولألعمال 
نساها: "يا بني، إن الموت أحب  إلي  من الحياة إذا أيوم ا عبارة لن  يأم   يت لالصالحة. وقد قال

رأيتك، ال سمح هللا، أسير ا بمحبة العالم كبقية الناس". ولم تكتف  هذه األم الصالحة بزرع مبادئ 
إلى مدرسة مار  نيحتى أرسلت ي بلغ العقد األول من عمر أ ت  الدين في قلب ولدها، فما كد

بمار يعقوب الذي ترك دير ايزال الكبير وذهب إلى  ت  الدراسة والتحق يت  .. ولما أنهايثاالها.
وهناك الرهبان يأتون إليه ليستقوا الفضيلة والعلم... أصبح و  ،مقاطعة المرج حيث ابتنى له دير ا

ا ومعاون ا لقاميشوع الذي كان يشرف على سير بناء الدير. ثم رافق نييعقوب وأقام نيقبل  ت  شماس 
ة في الحياة النسكية وكر س يت  قاميشوع إلى جبل حمرين حيث قض هناك لكتابة  يأوقات ت  مد 

 ه "كتاب السيرة الكاملة"... يتالنفيس الذي أسم يمصن ف

ا في معتقد بقيت   المخالفة للمعتقد الشرقي، يوعلى الرغم من تعاليم  642، فع ق د سنة يراسخ 
إلى الحدود الغربية... وجرت  ت  الثاني الجدالي، ونفي في عهد ايشوعياب ي  أول مجمع للحكم عل

ا وحرم كتاباتيإلى معتقد يمحاوالت عديدة إلرجاع  ت  انعزلف ي... وعقد مارامه الجاثليق مجمع 
اثانية  في مغارة بالقرب من الرها. ولما صار ايشوعياب الحديابي  نهائي ا وحرم  ني، عزلبطريرك 

ة على التيار الذ يكتب ا، وأقام عوض  وقضى بشد   ا عنيي كاد يولي كنيسة المشرق منعطف ا جديد 
ا على ماحوزا اريون، وقد نفذ صبر البطريرك العظيم لمماطل التي دامت عشرين  تيسابا أسقف 

 بعد هذا التاريخ بقليل. يفي منفا ت  . وتوفي649إلى  629سنة، أي من سنة 
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 )شهيد(       الشهيدين مار قرياقوس وأمه يوليطي. تذكار 36
ول الكبير زمام الحكم في االمبراطور قسطنطين األ مفي مطلع القرن الرابع، وقبل أن يستل

الشطر الشرقي من االمبراطورية الرومانية، كان االضطهاد يطال العديد من المسيحيين في 
ة، وفي بلدان عديدة من آسيا الصغرى. وكان في مدينة إيقونية في بالد قبدوقي الغربية المنطقة

ا بديانتها  ا شديد   . وحينما سمعت  وهي أنا يوليطي المسيح حب  وتامرأة مسيحية متمسكة تمسك 
إلى مدينة طرسوس،  وهربت   يمدينت فتركت   االضطهاد الذي يصيب المسيحيين، خفت  بقساوة 

ن هناك، جاء إلى المدينة االسكندر الذي كا أناوهي المدينة التي فيها نشأ القديس بولس. وبينما 
 ا على تلك المنطقة، وكان يبحث عن المسيحيين ويلقي القبض عليهم حيثما وجدهم.حاكم  

م عادة ضد المسيحيين  يضد أمام الحاكم وق د مت   مت  وأ ق   ي  أ لقي القبض عل الت هم التي ت قد 
؟"  يوقال ل نهم يحتقرون االصنام وال يعبدونها.أوأهمها  ية!" ني مسيحإ: "ت  لفقالحاكم: "ما اسمك 

مي السجود لآل الحاكم: "ال ينفعك   ليفقال  لهة هذا الضالل شيئ ا، بل قولي ما اسمك واقتربي وقد 
دعى أ  ني إكنت تبحث عن اسمي الزائل، ف وإذانا مسيحية، أ: "بت  لئال تموتي موت ا سيئ ا". أج

مي الذبيحة لآللهة قبل  يوليطي". فقال الحاكم: "اختاري لك   أن تنهال عليك األفضل واقتربي وقد 
سواق أن كنت تريد أن تفعل هذا، فأرسل إلى إ: "ت  ليقات والعذابات أن لم تسمعي لي". فقضال

ياه إالطفل به  خلك من هو الرب. ومن يصر ن طفل ابن ثالث سنين ليقول علك  االمدينة ليبحثو 
ا وقال ببساطته  إذانعبد. أما  وعشيرتك، أما أنا  نت  أنها اآللهة، فاسجدوا لها إكان الطفل فاسد 

 ."أسجد إلهيفللرب 

حينئذ أرسل الحاكم االثيم جنوده إلى المدينة ليبحثوا فيها عن طفل يكون عمره ثالث سنين. 
فطافوا في المدينة وبحثوا ولم يجدوا. ألن جميع الناس الذين كان لديهم أطفال بمثل هذا العمر، 

قيم إلكرام المدينة عند مزار كان قد أ   أخبأوهم خوف ا من الحاكم. فخرج الجنود يبحثون خارج
، وقيل لهم إنه ابن ثالث سنين ينقصها ثالثة شهور، يين بطرس وبولس، فوجدوا هناك ابنالقديس  

ة المسيحية من مدينة ايقونية وقد هربت وأتت إلى هنا خوف ا من تهديدات أ وهو ابن تلك المر 
م وهم يقولون في أنفسهم: ما عسى الكلمات الحاكم. فقبض الجنود على الطفل وأتوا به إلى الحاك

 !كم  االح التي سيفاجئ بها هذا الطفل  
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أتوا بالطفل وأقاموه أمام الحاكم. فرأى الحاكم أنه جميل المنظر. فقال له: "السالم عليك أيها 
جابه الطفل: "علي  يكون السالم دوم ا، أما عليك فال يكون سالم، ألن الكتاب أالولد المحبوب" ف

ول: ال سالم لألثمة!" قال له الحاكم: "قبل أن ت سأل، بدأت  أن تجيبني؟ ما اسمك أيها الطفل؟" يق
أجاب الطفل: "إني مسيحي. أما إذا تسأل عن االسم الذي منحني إياه الكاهن ووالدتي في العماد 

م الذبيحة لآللهة وستنال حظوتنا وتبلغ إ عني وقد  لى درجات فهو قرياقوس". فقال له الحاكم: "أط 
رفيعة في الدولة". أجابه الطفل: "إليك عني يا خادم الشيطان وحامي الضالل. ليذهب ذهبك 
وفضتك معك إلى الهالك. ظننت  أن موهبة هللا ت شترى بالفضة؟" أجاب الحاكم وقال له: "من 
 أين تعلمت أن تقول لي هذه الكلمات؟ أمن ابيك وأمك أو من آخر؟" قال له الطفل: "يا قليل

العقل، أتسأل طفال  ابن ثالث سنين من أين تعلم ما يقوله؟ انما الروح هو الذي علمني ألقول لك 
جل الحاضرين هنا فتخجل أنت". ولما سمع أقولها من أنت  ال تستحق أن تسمعها، ولكني أهذا. 

، رفع عينيه ن يبدأوا بتعذيبه. وبينما أخذوا يعذبونهأالحاكم هذا الكالم، أ مر بأن يمددوا الطفل وب
إلى السماء وصل ى قائال : "اشكرك يا رب من كل نفسي وجسدي وحواسي وأسرار قلبي، لك 

 المجد يا مخلصي. فانت ملك الملوك الذي ال يموت. لك المجد إلى األبد. آمين".

ة  ني أنا وابنيوأراد الحاكم بالتعذيب والسجن أن يقنع بالسجود لآللهة، ولكنه لم يفلح لشد 
 .304تموز سنة  15في  ناا فاستشهدنا إلى الموت وقطع رأسين، فسلمنابإيمان ناالتزام

 
 )شخصية كتابية(      . تذكار االثنين والسبعين تلميذاا 37

مونه إلى كل  "وبعد ذلك، أقام الرب  اثنين وسبعين تلميذ ا آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين يتقد 
لهم: الحصاد كثير ولكن العملة قليلون، فاسألوا مدينة أو مكان أوشك هو أن يذهب إليه. وقال 

رب  الحصاد أن يرسل عملة  إلى حصاده. اذهبوا! فهاءنذا أرسلكم كالحمالن بين الذئاب. ال 
ا وال حذاء  وال تسل موا في الطريق على أحد. وأي بيت دخلتم فقولوا  تحملوا كيس دراهم وال مزود 

يه ابن  سالم، فسالمكم يحل  به، وإال  عاد إليكم. وأقيموا أوال : السالم على هذا البيت. فإن كان ف
في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، ألن العامل يستحق أجرته، وال تنتقلوا من بيت  إلى 
م لكم. واشفوا المرضى فيها وقولوا للناس: قد  بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلوكم، فكلوا مما ي قد 

أية مدينة  دخلتم ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى ساحاتها وقولوا: حتى الغبار اقترب منكم ملكوت هللا. و 
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العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا بأن ملكوت هللا قد اقترب. "أقول لكم: إن 
 سدوم سيكون مصيرها في ذلك اليوم أخف وطأة  من مصير تلك المدينة... 

، حت ى الشياطين تخضع لنا باسمك". ورجع التالمذة االثنان والسبعون وقا لوا فرحين: "يا رب 
فقال لهم: "كنت  أرى الشيطان يسقط من السماء كالبرق. وها قد أوليتكم سلطان ا تدوسون به 
الحيات والعقارب وكل قوة للعدو، ولن يضركم شيء. ولكن ال تفرحوا بأن األرواح تخضع لكم، 

 (20-10/1ات". )انجيل لوقا بل افرحوا بأن  اسماءكم مكتوبة في السمو 

 
 )شهيد(          (421. تذكار فيروز الشهيد )38

أنتمي إلى أسرة غنية في المدينة. بدأت قواي تضعف أمام االضطرابات وعبدة الشمس. 
. قادوني أمام رئيس  ولكني عدت  فحزمت  أمري بعد ما قوبلت  به من استنكار من قبل ذوي 

ام الملك بهرام. وبعد جدال طويل ح كم علي  بالموت. وكان المجوس مهرشابور وأحالوني أم
 .421أيلول سنة  5استشهادي في 

 
 )شخصية كتابية(     . أحد نوسرديل )تذكار االثني عشر رسوالا( 39

نوسرديل كلمة فارسية تعني "األحد األول من السنة الجديدة"، وفي الواقع يوافق هذا األحد 
 حزيران.  21 االنقالب الصيفي الذي يوافق

"ودعا تالميذه االثني عشر، فأوالهم سلطان ا يطردون به األرواح النجسة ويشفون الناس من 
كل مرض  وعل ة. وهذه أسماء الرسل األثني عشر: أولهم سمعان الذي ي قال له بطرس، واندراوس 

قوب بن حلفى أخوه، فيعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه، ففيلبس وبرتلماوس، فتوما ومت ى الجابي، فيع
وتداوس، فسمعان الغيور ويهوذا االسخريوطي ذاك الذي أسلمه. هؤالء االثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصلهم قال: "ال تسلكوا طريق ا إلى الوثنيين وال تدخلوا مدينة  للسامريين، بل اذهبوا إلى الخراف 

لسموات. اشفوا المرضى، الضال ة من بيت إسرائيل، وأعلنوا في الطريق أن قد اقترب ملكوت ا
ا من  وأقيموا الموتى، وأبرئوا البرص، واطردوا الشياطين. أخذتم مجان ا فمجان ا أعطوا. ال تقتنوا نقود 
ا للطريق وال قميصين وال حذاء  وال  ة وال من نحاس في زنانيركم، وال مزود  ذهب وال من فض 
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ا، ألن العامل يستحق  طعامه. وأية مدينة أو قرية دخل تم، فاستخبروا عم ن فيها أهل عص 
الستقبالكم وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم البيت فسل موا عليه. فإن كان هذا البيت أهال ، 
فليحل  سالمكم فيه، وإن لم يكن أهال ، فلي ع د سالمكم إليكم. وإن لم يقبلوكم ولم يستمعوا إلى 

، نافضين الغبار عن أقدامكم. الحق  أقول لكم إن كالمكم، فاخرجوا من ذاك البيت أو تلك المدينة
أرض سدوم وعمورة سيكون مصيرها يوم الدينونة أخف  وطأة من مصير تلك المدينة". )متى 

10 :1-15) 

 
 معّلم(أسقف، )     ( 338. تذكار مار يعقوب أسقف نصيبين معّلم مار أفرام )40

ل دت   فيها تربية مسيحية رصينة،  يت  وترب في مدينة نصيبين بعد منتصف القرن الثالث، و 
ة الكتب المقدسة. واذ لم يكن  ت  مبادئ الدين المسيحي، ثم عكف وتلقيت   في المدينة على قراء 

جيال الصاعدة وتثقيفها، كان على الراغب في العلوم أن يتلقاها في ظل مدارس تهتم بتنشئة األ
 ..يدي الكهنة والشمامسة.أنائس على الك

قسط ا كبير ا من العلوم، باإلضافة إلى أن الحياة  ت  سن  الشباب حتى اكتسب ت  وما أن بلغ
الطبيعة في  يتوفره ل آكل ما ت  العزلة والصالة، وكثير ا ما كن يت  ، فهو نيالنسكية كانت تجتذب

خبر مجيء مار  سمعت   ني،مختلف مواسم السنة. وبينما كانت فكرة التزهد والتكرس هلل تراود
مع عدد من رهبانه من الديار المصرية إلى الجبال القريبة من ( 73نقطة )راجع الوجين أ

مار التقيت  بنصيبين وسكناهم في بعض المغاور هناك، وذلك في نحو مطلع القرن الرابع. 
ر  ب بمصير مرموق في كنيسة  يالزهدية، وتنبأ ل يكثير ا ود هش بطريقة معيشت ياوجين الذي س 

 مطران ا لنصيبين. أصبحقريب ا س ينإالمشرق: 

 ونير افاخت ي  في ذلك الزمان، توفي أسقف نصيبين. وتوجهت أنظار المسؤولين والشعب إل
إلى السكنى في دار المطرانية  رت  حياة العزلة والزهد. فاضطر  يمن اسقف ا لنصيبين، وانتزعو أ

ة، باإلضافة على حياة الفقر والتقشف والصال ريت  مع ذلك استم يواالهتمام بشؤون الشعب. ولكن
، والسيما االهتمام بالفقراء وااليتام واألرامل وجميع يإلى السهر على القطيع الموكل إلى رعايت

 المعوزين. 
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في نصيبين مدرسة صغيرة تعلم  وكانت الكنيسة توصي بتثقيف الكهنة والشمامسة، ففتحت  
الهوتية. وسرعان ما القراءة والكتابة والصلوات والطقوس الكنسية وبعض الشؤون الدينية وال

ليها وتنوعت فروع العلوم التي إازدهرت المدرسة وتوسعت واشتهرت وكثر عدد الطالب الوافدين 
 ت لقى فيها. 

الملك الساساني شابور الثاني  أرادالملك البيزنطي قسطنطين الكبير، حتى  توفيما أن 
والد الملك البيزنطي أالسيما أن ها إلى امبراطوريته الواسعة، و االستيالء على مدينة نصيبين وضم  
، حاصر مدينة نصيبين سبعين يوم ا ثم  دم ر 338ففي سنة  الراحل كانوا عاجزين عن مجابته.

أسوارها بالنهر الذي يمر  بها. ولكني لم أقبل أن أسل م المدينة له بسهولة، فشجعت سكان المدينة 
هر ولسد  السور الذي هدمته مياه الن على الدفاع عن مدينتهم، وعملوا الليل كله إلعادة بناء

 عداء. الثغرات األخرى بوجه األ

 كثيفة من البق   يفكر في التخطيط لهجوم جديد، إذ بسحابة  كان الملك الساساني وبينما 
ت الفوضى نوف خيله وعيون جنوده. فحل  أوالبعوض تنفض  على معسكره، فتمأل خراطيم فيلته و 

والتخلي عن فكرة التراجع ولى الجنود الذعر والهلع، فاضطروا إلى وعم  االرتباك في المعسكر وت
ن أذيال الخيبة والمرارة.  مهاجمة المدينة واالستيالء عليها، وعادوا إلى بالدهم وهم يجرو 

فرام الملفان. أما القديس أالقديس  يهذا النصر الذي حققه هللا إلى صالة تلميذ يت  لقد عز و 
ن تدخل هللا إمر، فأالقديس يعقوب. مهما يكن من أنا  ،ات معلمهفرام فقد نسب ذلك إلى صلو أ

ا وحاسم ا في هذه القضية.  حداث بزمان قصير.، أي ب عيد هذه األ338سنة  ت  توفي كان واضح 

 
 )شهيد(       ( 620. تذكار الشهيد ايشوعسيران )توفي 41

جبل حدياب في أربيل. كان اسمي ماهانوش وكانت ديانتي وثنية، أتيت  من قرية قريبة من 
اهتديت  إلى اإليمان على يد كاهن القرية واقتبلت  العماد وتسميت  ايشوعسيران. وبعد أن مارست  

ديني الجديد، تجرأت  وجاهرت  به. فاشتكى علي  شقيقي إلى قاضي القرية المجاورة. خفية  
كم علي  بالموت لوال فاعتقلني وسجني في عاصمة حدياب )أربيل الحالية(. وكاد الحاكم أن يح

 تدخل يازدين الذي كان سرياني ا شرقي ا ووزير ا لشؤون خزينة الدولة، فأمر بإطالق سراحي. 
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غادرت  قريتي وزوجتي وارتيدت  لباس المتسولين ورحت  أتردد على أماكن المتنسكين في 
بعد أن درست   الجبال، ولكن الشوق تملكني لالستشهاد فعدت  إلى قريتي وبدأت أناقش الوثنيين

 الكتاب المقد س. 

ا على الرغم من  وفي ذلك الوقت، بنيت  دير ا وجمعت  فيه حوالي عشرين طفال  متشر د 
اعتراضات رهباني الذين كانوا ال يرغبون في إعالة أشخاص ال فائدة منهم. كما قمت  بتقديم 

 العامين.  العون للفقراء واألرامل أثناء المجاعة، ومكثت  في هذا الدير حوالي

ا منهم لتأثيري المتزايد. فأخذوني من  بعد ذلك، اشتكى علي  المجوس الوثنيون مرة  أخرى حسد 
علي  عدد من الناس  انهالديري تحت حراسة عسكرية إلى سجن أربيل. ولما مثلت  أمام الحاكم، 

 نقاذي، صلبوني مع رفاقي. ... وبعد محاكمة ومحاولة فاشلة إلبالشتائم

 
 )قديس(       ر القديسة حّنة والدة العذراء مريم . تذكا42

ا "آن" أو "آنا". زوجي اسمه يوياكيم. كنت  كبيرة في  أنا والدة العذراء مريم، وي سم وني أيض 
السن  ولم يكن لدي  طفل. ولما كنت  أصل ي مر ة  تحت الشجرة قرب منزلي في الجليل، ظهر مالك 

". تك  وستحبلين وتلدينوقال لي: "حن ة، لقد سمع الرب  صال ، وسيتكلم العالم كله عن ذريتك 
مه هدية لربي وإلهي، وسيخدمه بالبر  كل  أيام حياته".  فأجبته: "إذا أنجبت  صبي ا أو بنت ا فإني أقد 

 وأصبحت  والدة العذراء. 

ومع والدة مريم، بدأت  أعيش حياة جديدة. راقبت  كل تحركاتها بحنان، وأنا أعلم مصيرها. 
عرت  بأني أتقد س كل  ساعة بحضورها. وكانت مريم في الثالثة من عمرها عندما أخذها أبوها ش

يوياكيم إلى الهيكل، وبقيت تتعل م هناك... وبعد حياة  طويلة انتقلت  من هذه الحياة بسيرة  
 صالحة. 

 
 (قديس)         . تذكار مار ماري رسول المشرق 43

ا من تالميذه كان أدي قد اختار قبل وفاته واح ( ني)رسم فوضع يده علي   ،"ماري" وهو أناد 
 نشر هناك كالم هللا والبشرى السارة.إلى بالد المشرق، إلى منطقة بابل، أل نيوأرسل
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إلى مدينة نصيبين )في تركيا بالقرب من الحدود  ت  من الرها مبشر ا حتى وصل ت  فخرج
الكنائس واألديرة  ت  األصنام وشيد ت  كالم الحق وحطم ت  السورية تجاه القامشلي( حيث أعلن

 ...أجري المعجزات أينما حللت   ت  إلى أماكن أخرى وكن ت  ومنها توجهمعلمين ومدارس.  ت  وأقم

فلما سمع . طريح الفراش يعاني من داء الملوك هاأرزن، كان ملكمنطقة إلى  ت  ولما وصل
الملك: "قل  يفقال ل.. .نيدعيفأرسل يست أراد رؤيتي، يبالخوارق واألشفية التي تجري على يد

ا" ا، بل ا ت  فأجب .لي ما هي ديانتك؟ فقد ظننتك إله  لملك: "حاشا، يا سيدي الملك، فاني لست إله 
إنسان وعبد لإلله الحي. أما ديانتي فهي المسيحية. فأنا أؤمن بالمسيح ابن هللا الذي نزل في 

رفة الحق فأنا أعترف به، يا سيدي ملء األزمنة من السماء وأعاد العالم من الضالل إلى مع
الملك:  يفقال ل .الملك، وباسمه أصنع هذه المعجزات، وأعيد الضالين إلى اإليمان به"

ن يشفيني من هذا المرض الذي أعاني منه منذ أمد  أ"أفيستطيع إذن سيدك، حسب قولك، 
ب طلبتك"لت  لهطويل؟"  ق قائال : "أنا  يس منوالتم يفجثا الملك أمام .: "إن تؤمن به ت ست ج 

: "باسم ربنا يسوع المسيح لت  على موضع األلم وق يدي ت  فوضع ."نيأؤمن، يا سيدي، فساعد
في  الملك حاال ، واقتبل العماد هو وأهل  .الذي صلبه اليهود في أورشليم، قف على رجليك" فش 

ا من أمراضهم  يتشف، فيبيته. ولما عاين سكان المدينة أن الملك نال الشفاء، دنوا هم أيض 
 فيها كهنة وشمامسة. ت  كنيسة وأقم ت  وشيد وعمدتهم

شؤونها،  ت  فيها كنائس ونظ م ت  سنين عديدة في بلدان المشرق وأقم أمضيت  وبعد أن 
بأن يكون مدبر كنيسة كوخي هو الذي يترأس أساقفة المشرق، ألن هذه المدينة هي  يت  أوص

إلى الحياة  ت  هذا العالم وانتقل ت  ، غادر يم أمور الكنيسةتنظ. بعد ..األقدم في تقبل التعليم الروحي
 األبدية. 

 
 شهيد(بطريرك، )      ( 484. تذكار باْبويه الجاثليق الشهيد )44

نشأت  وثني ا في تل ه الواقعة شمالي المدائن. اهتديت  إلى اإليمان المسيحي بعد أن التقيت  
. تزامنت 457الرهباني وانت خبت  بطريركي ا عام  براهب من دير مار عبدا، ثم انخرطت  في السلك

ك م علي  بالموت معل ق ا باإلصبع عينه الذي كان  فترة بطريركتي بنقاشات وجداالت الهوتية... ح 
 فيه الخاتم... 
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 )شهيد(       )القرن الخامس(  وختيشوع الشهيد. تذكار ب  45
دة بناء الكنائس التي كانت قد ( في إعا371-363أنا شم اس، عاونت  البطريرك تومرست )

د م رت في االضطهاد الذي أمر به شابور الثاني )وهو ملك الفرس الذي شن  االضطهاد 
 األربعيني(. 

 
 )راهب(          (612برعيثا الراهب )تذكار . 46

ل د. )ابن الكنيسة(معنى اسمي  ة  يت  في الرصافة على الفرات. أمض ت  و  سنة في دير  23مد 
دير ا في  يت  ، بن562"بكر التالميذ". ثم  في العام  يعتبرونا الكبير في جبل ايزال حيث إبراهيم 

منطقة المرج الواقعة قرب نهر الخازر، شرقي جبل مقلوب، في نواحي جسر "عمر مندان" 
 612حتى العام ة حياتي التي عشتها الحالي. وبلغ عدد الرهبان في هذا الدير أربعمائة. أما سير 

 وي دعى يوحنا الفارسي...  يذيفقد وضعها أحد تالم ي،ومعجزات يبسبب تنبؤاتالناس وتناقلها 

 
 )شهيد(        (315. تذكار بريخشوع ورفاقه الشهداء السبعة عشر )47

الملك يوليانس مقبال  على حملة عسكرية، أراد أن يثب ت من إخالص عساكره،  لما كان
ن منطقة جيالن جنوبي بحر قزوين. فالحوارات )التي والسي ما من جنوده المسيحيين الذين هم م

كانت تدور حول عبادة الشمس والقمر والنار( وأنواع التعذيب )سلخ الجلد ثم القتل( ال تأتينا 
بجديد. بل إن ما يسترعي االنتباه هو أسماء الشهداء. فمن أصل ثمانية عشر هناك أسماء تسعة 

وبالتالي ثالثة من الجنود يحملون أسماء سريانية هي: . تصحبانهمرجال مع اسمي امرأتين كانتا 
بريخيشوع وعبديشوع وايث االها، وأربعة يحملون أسماء فارسية هي: شابور وهزارشابور وهرمزد. 
وهناك امرأة تحمل اسم ا يوناني ا هي فيبي. ويبدو من جهة أخرى، جنديان وامرأة يحملون أسماء 

مر يعبر عن واقع التعددية هذه األخيرة مع ولديها. هذا األو  محلية هي ماقيين وهلقد وهاالندور
 . 363واستشهدوا في عام المسيحية في جيالن في ذلك الوقت. 
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 شهيد(بطريرك، )    (341. تذكار الشهيد مار شمعون برصباعي جاثليق المشرق )+48
مبراطورية الفرس على أ الثانيم، أي في السنة  الحادية والثالثين لم لك شابور  341في عام 

في الشرق، وبعد وفاة قسطنطين الكبير ملك  امبراطورية الروم في الغرب، انفسح  المجال  أمام 
ا  الملك شابور ليتطاول على أبناء  مملكة الغرب، ال بل كان يضمر  الشر  لمسيحيي بالده أيض 

 نت  رب. في ذلك الوقت، كويتربص الفرص  لإليقاع  بهم ألنه كان يعتبرهم زور ا موالين لمملكة الغ
ا على كنيسة المشرق.   بطريرك 

حانت الفرصة  ليضايق  الملك  جميع  المسيحيين الساكنين في مملكته، إذ أعلن الغرب 
المسيحية دين ا رسمي ا للمملكة، ففرض  جزية  مضاعفة عليهم ليبدأ زمن ا من االضطهاد على 

ام قال فيها: "حالما المسيحيين سيدوم أربعين عام ا. وكتب الملك شا بور رسالة  وجهها إلى الحك 
نا في هذا المرسوم، اقبضوا فور ا على شمعون  رئيس  النصارى، وليتعهد أن يجبي  لنا  تتلقون  أمر 
نا، يتنعمون من خيراتنا، ولكنهم موالون  ، فهم ساكنون في أرض  جزية  مضاعفة من المسيحيين 

 .نا"لمذهب قيصر عدونا وال والء لهم لبالد

مجيب ا: "نحترم  ونطيع  أمر  ملك  ملوكنا، لكن أمر ه هذا ليس من  قلت   ي  ولما وصلت الرسالة إل
شأننا، فسلطت نا على مسيحيينا ليست باألموال بل على اإليمان. نحن نصل ي بسهر  من أجل 

  . سيدنا"بالدنا ونلتمس الرحمة  والحكمة  لملكنا، لكننا فقراء  في حالنا وال نتقاعس عن خدمة  

ألمر الملك بدفع الجزية  يوساد االضطراب  في منطقة المداين، بعد أن انتشر خبر رفض
، فتوارى الرهبان  واختفى المؤمنون وامتألت الكنيسة يوهدم كنيست وقام رجال الملك بالقبض علي  

من الوثنيين. وعوض صوت الصالة، دوى صوت  القلق والفوضى عندما هوى سقف  الكنيسة. 
عوض دخان البخور، كان غبار  الجدران المتهدمة يتصاعد  إلى ع نان السماء. وسرى فزع  كبير و 

 وهلع  في جميع الكنائس. 

إال أن األساقفة والكهنة لم يتخاذلوا أمام هذا كل ه ولم تثبط عزيمت هم بل تقووا متمسكين بحقيقة 
ا إياهم... تهجميع  الرهبان والكهنة والشمامسة وخاطب يت  اإليمان، ودع  يت  ولما أنهم مشجع 

مع بعض الكهنة لمقابلة الملك. وفي تلك األيام أ لقي القبض  على بعض  ت  ، رحليصالت
 األساقفة والكهنة والشمامسة وسيقوا مكبلين إلى باب الملك. 
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واشتكى البعض على رجل  اسمه كوشتازاد، رئيس أمناء الملك، وقيل عنه لشابور إن ه 
لك باستدعائه ولما علم أنه مسيحي، هدده بالموت. وأحاط عظماء الملك مسيحي. فأمر الم

ورفقاؤه األمناء بكوشتازاد وأقنعوه بأن يخضع إلرادة الملك بعض الوقت ثم يعود إلى معتقده، 
 فعمل بنصيحتهم ووقع في فخاخ تمليقهم وأطاع الملك. 

كثير ا. أما كوشتازاد، فما  ت  بأمر كوشتازاد تضايق ت  إلى منطقة األهواز وسمع ت  وحينما وصل
ة مقابلت ه  ت  رفض لكنيفيه،  نت  إلى المدينة، جاء إلى باب المنزل الذي ك يأن سمع بقدوم بشد 

الباب  بوجهه. فتألم كوشتازاد كثير ا وفكر في التوبة، فشرع منذئذ يبكي بمرارة على مثال  ت  وأغلق
لس على الرماد في بيته وقرر شمعون الصفا حينما نكر معلمه يسوع. فلبس المسوح وج

ا بالمسيح الذي أنكره  ولما قرر الملك قتل كوشتازاد، طلب  مام شابور نفسه.أاالعتراف مجدد 
طلب ا أخير ا وهو أن ي نادى من على السور وي قال إن كوشتازاد ي قتل ليس لكونه أفشى أسرار الدولة 

ك م عليه بالموت، بل لكونه مسيحي ا ليس إال، وألن الملك أمره بالسجود  أو ألي ذنب  آخر ح 
 للشمس وهو لم يرد أن يكفر  بإلهه. 

ا ظان ا أن كثيرين سيتراخون عند سماعهم خبر قتله  ر  جد  ولما سمع الملك طلب  كوشتازاد، س 
ن خبر استشهاده من أجل المسيح سيعيد القوة أويتخلون عن مسيحيتهم. أما كوشتازاد فعرف 

مر الملك بأن ينادي المنادي حسب رغبة كوشتازاد. ونال كوشتازاد اكليل للمتراخين والضعفاء. وأ
الشهادة وجرى ذلك في يوم الخميس من أسبوع الفصح الموافق الثالث عشر من شهر نيسان عام 

 م.  341

وإلى الكهنة والشمامسة  يإلى األساقفة زمالئ ئت  من عند الملك، ج ت  فبعد أن خرجأما أنا، 
عوا السجن قبل مجيالذين كانوا قد أ ، يإلى بالط الملك وكانوا في غاية الشوق إلى رؤيت ئيود 

ا و  تهموقب ل فألقيت  عليهم التحي ة على نيل إكليل الشهادة دون أن يضعف إيمانهم.  شجعتهمجميع 
: افرحوا بالرب  أي ها الطوباويون، فإن كوشتازاد المجيد نافجأة  رجل  وقال ل ناتكلم دخل عليأوبينما 

ا هذا االكليل. د نال  اكليل  الشهادةق  ، فركعت  على األرض وصل يت  لننال نحن أيض 

الليل  يناالذبيحة على ظهره، وقض ت  مصح في السجن، فجاء كاهن وركع وأقبالف ت  واحتفل 
. وفي نا النعاس أو أن تتشتت أفكارناالمزامير والتراتيل دون أن يغلب نرتل نحنكله في الصالة و 

ا من السجن إلى قصر الملك، فأرسل الملك م ن نم التالي، يوم جمعة اآلالم، استدعو صباح اليو 
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ا. وأخذو  نارفض ولكنناالسجود للشمس،  ايطلب من ا قاطع  كان أحد ف، ناليقطعوا رؤوس نارفض 
له: "يا حننيا، ال تخف، اغمض  عينيك برهة   لت  الكهنة واسمه حننيا، يرتجف من الموت، فق

  .سيح"فتشاهد نور الم

باللون  ئيم، واصطبغ ردا 341في النهاية إكليل الشهادة يوم الجمعة العظيمة من عام  لت  ون
الكنيسة اليوم في  نااألحمر، ومن ذلك اليوم جرت العادة أن يلبس البطريرك اللون األحمر. وتذكر 
كل من  انتذكر معو الجمعة التي تلي جمعة اآلالم، وهي جمعة الشهداء والمعترفين باإليمان، 

وا بدمهم من أجل المسيح إلى حد  اليوم.  ضح 

 
 )شهيد(         (341) تربو الشهيدةأخته . تذكار 49

أخت البطريرك مار شمعون برصباعي. في أحد األيام، مرضت الملكة التي كانت أنا راهبة، 
ا لموت أخيهما. فأمر  الة إلى اليهود، فأقنعوها أن أختامي ت الملكة بإلقاء شمعون قد سحراها انتقام 

فدارت في بالهم . نا، وأرسل رئيس الحكام واثنان من األعيان لمحاكمتيأختعلى و  ي  القبض عل
 يوإيمان يدافع عن نفسأ التهمة الكاذبة بسحر الملكة. فبدأت   ولكنهم وجهوا إلي   ،أفكار فاسدة

فسه ويقول إنه ، وكان كل منهم يفكر في نيوهم ساكتون ومنذهلون من حكمت يوالقضاة يسمعون
 امرأة له. نيليتخذ يسيحاول إنقاذ

من  يانقاذ يعرض علي  لإلى السجن، وفي اليوم التالي أرسل رئيس الحكام  نابعد ذلك أرسلو 
األعيان الزواج، فكان  . وعرض علي   بقو ة..ورفضت   صبح زوجة  له. فاغتظت  أالموت مقابل أن 

ساحرات. ومع ذلك، عرض  ناشهدوا زور ا قائلين إنا حاسم ا. وعند ذاك اتفق الثالثة و فض  ر  يجواب
ا بالمسيح، وعندها أذن نا بإيماننتمسك السجود للشمس مقابل إنقاذ حياتنا، ولكننا ناالملك علي

 شفى. فت   ناشالئأوتعبر الملكة فوق  نا. فأمروا بأن ت قطع أجسادناالملك للمجوس بقتل

 
 شهيد()        ( 359. تذكار مار قرداغ الشهيد )50

في القتال  اجميل المنظر، ماهر   نت  ك وثنيان. ي، والدامن ساللة الملوك اآلشوريين أنحدر  
زال في الخامسة أما  أنافي المملكة كلها و  يوشديد التمسك بالديانة الوثنية. وذاع خبر بسالت
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ن ، بعد أنيوأكرم ني. ولما بلغ هذا الخبر مسامع شابور الملك، استدعاي والعشرين من عمر 
لعب في الميدان أمام جميع عظماء أيوم ا أن  نيتحلى به من الجمال والقوة. وأمر أشاهد ما 

بقوس وبستة سهام  فأتونيع فوق سارية عالية. ض  رمي السهام على هدف صغير و  أالمملكة وأن 
 ه.ؤ الملك وعظما فمدحنيالهدف في الموضع نفسه.  ت  السهام وأصب ت  من مشجب الملك. فرشق

ا، إذ كانوا يعلمون  يالواسعة، خاف منوالية آثور إدارة  يت  ولوحينما ت المسيحيون خوف ا شديد 
في الكنيسة كلها، عسى  يالعارمة على الديانة المجوسية، وأخذوا يرفعون الصلوات ألجل يغيرت

 ي...بص  عمن شدة تهللا أن يخفف 

ا كب ت  مدينة اآلثوريين، أقم ،في أربيل ي إلى دار  ت  ولما وصل قليلة  وبعد أيام  ... ير ا لآللهةعيد 
ا للنار، وعي ن ، وشيدت  البناء في سنتين ت  وأنجز  اوقصر   احصن   بنيت   ا لخدمة المعبد  ت  معبد  مجوس 

ا  يت  بني الحصن، رأأ نت  والنار. وبينما ك السالح وراكب ا  يحملذات ليلة في الحلم أن فارس 
فقال  .: "هاءنذا"بتهفأج .: "يا قرداغ"يلبطرف حربته وقال  نيضرب. ثم يحصان ا قد وقف فوق

ا في سبيل المسيح"يل له: "من أنت حتى  لت  فق .: "اعلم يقين ا أنك ستموت أمام هذا الحصن شهيد 
ك كما تظن، بل سبقت لالطوباوي: "أنا سركيس خادم المسيح، ولست أفئ ي" فقال ل؟تفئلني بهذا

خوف شديد،  ني، تواليمن نوم ت  لما استيقظو  .وأنبأتك بالمستقبل كما كشفه لي المسيح سيدي"
: "حذار  يا ابني من أن تسب ب المتاعب يأم يوحدها. فقالت ل يالحلم على أم ورويت  

إال  .للمسيحيين، فإني أعلم حق ا أنهم يسجدون لإلله األوحد الحقيقي. وإلههم هو الذي أراك الحلم"
 هذا الحلم أهمية كبيرة. عط  أ لم  نيأن

كون رسوال  أل نيرجال  طوباوي ا ي دعى عبديشوع يسكن مغارة في جبل، لكي يهديوأرسل الرب  
ا  كنت  وفي أحد األيام، بينما للمسيح.  عبديشوع وقطع  نيلعب بالكرة في الميدان، التقاأخارج 

إلى اثنين  ت  ثم أوعز  .: "إن هذا الرجل لشؤم"يللذين مع وقلت   ت  ، فغضبأماميطريقه واجتاز 
 ت  نظر في أمره. وعدألطم القديس عبديشوع على وجهه وفي االحتفاظ به ريثما في  يمن جنود

إلى الميدان، فاضطرم القديس عبديشوع بغيرة إلهية  ت  وذهب ثانية   يحصان ت  ، ثم ركبيإلى بيت
ورفع يده ورسم عالمة الصليب وقال: "أيها الرب اإلله القدير، أظهر له مجدك واكشف له عن 

 ناحينما وصلو  .ت اإلله الحق وال آخر سواك، كما أظهرت لي في الرؤيا"قوتك ليعرف أنك أن
في  نفلحإذا بالكرة تلتصق باألرض، ولم و ، ناعلى صهوة جياد أنا ورفاقي، كنا نلحق الكرةالميدان 



68 

ا. فتناولها من  يأحد جنود ت  تحريكها من مكانها. فأمر  أن ينزل ويأخذ الكرة بيده ويقذف بها بعيد 
 ها بقوة، ولكنها سقطت عند قدميه. وحاول جميع جنوده قذفها ولكن دون جدوى.األرض وقذف

 يعبديشوع عن زيف ديانت يعن أمور كثيرة، ولما كشف ل سألتهالرجل الشيخ و  يت  فاستدع
األمر ذاته مع السهم،  يالسجن. ولكن في اليوم التالي، حدث لفي  وضعتهو  ت  المجوسية، غضب

ا عند قدمي   ا. أأن  ت  مرة حاول كل إذ سقط أيض   طلقه بعيد 

. ولما فتحوا باب سجنه ودخلوا وجدوا يبحل وثاق القديس وبإحضاره أمامت  وفي الغد، أمر 
السالسل ملقاة على حدة، ورائحة بخور فاخرة تفوح من البيت. وبحثوا عن الطوباوي، فلم يجدوه. 

الخوف والحزن،  ذلك، استحوذ علي   ت  باألمر. ولما سمع نيوأخبرو  ي  . وأسرعوا إلوافاخو فانذهلوا 
 ...بكي بكاء مر اأو  يلطم وجهأ ت  وأخذ

على األرض  يت  على الجدار الشرقي عالمة الصليب، وجث ت  غرفته ورسم ت  في الحال دخلو 
ا وقال ل يوبعد ثالثة أيام، ظهر ل. أمامه وصل يت   ا مبتهج  : "يا ابني يالقديس عبديشوع ليال  فرح 

كثير ا  ت  ابتهج ت  ولما استيقظ .اني، هلم إلى المغارة الفالنية وهناك تجدني"قرداغ، إن شئت أن تر 
عن  ت  في الرؤيا. ولما ابتعد يالجبل الذي كان عبديشوع يسكن فيه، حسبما حدده ل وذهبت  إلى

لكنه لم يستطع.  ي عن قرار  منعيوأراد وهو غاضب وحزين الشيطان  نيالتقامسافة أيام،  ي قصر 
طلب منه أن أ أناعنده خمسة أيام، و  يت  ا سوية  وأمضنخ عبديشوع وصليإلى الشي ت  فوصل
 المعمودية.  نييمنح

ا وحليم ا وكف   ت  وصر وبعد أن تعمدت  تغيرت   عن  ت  عن الحروب والخصومات وامتنع يت  وديع 
على الصوم والصالة وقراءة الكتب  ت  الصيد واللعب في الميدان وعن أمور أخرى كثيرة، وعكف

مواظب ا على سماع الدعاوى وتحرير المظلومين وإنصافهم في جميع المناطق  نت  ة. وكالمقدس
 .يالخاضعة لحكم

ا لم أبوايوحزن  ة  عندما عرفا أن صرت   يسمعا أن اجد  على  يوزع أمالكأ نيمسيحي ا، خاص 
إذ  في كل  خطوة، نيحروب ا كثيرة ضد  األشرار وكان الرب  يساند ت  المسيحيين المحتاجين. وخض

. ولما سمع الملك شابور  ت  وأقم ئيمعابد النار التي بناها آبا أزلت   عوضها هياكل مقدسة للرب 
 . م 358عام  اكليل االستشهاد ت  إلى الموت ونل ني، أسلمأفعلما 
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 شهيد(راهب، )        ( 347. تذكار تقال ورفيقاتها الشهيدات )51
ا، فوشوا به لدى الملك وقالوا إنه يملك ثروة  كان في المملكة رجل منافق ي دعى باالسم كاهن  

طائلة، فأرسل الحاكم جنوده وأحاطوا ببيت الرجل وقبضوا عليه ونهبوا بيته واستولوا على أمواله. 
:  هوبسبب ا على الراهبات اللواتي في قريته وهن  مريم ومرتا وايمة. وأتوا معي تقال و أنا قبضوا أيض 

ا مقيدين بالسالسل أم ناب ام الملك. ودخل الكاهن أوال  أمام الملك، ووعده بأن يعيد له أمواله جميع 
 إن سجد للشمس. وبسبب جوعه إلى الغنى والثروة، امتثل الكاهن إلرادة الملك. 

ة لقتله، فك ر في أن يقول له أن يقتل اولئك الراهبات، فلعله ولما رأى الملك إنه ال يوجد عل  
نيع، فيستحوذ على أمواله وال يعيدها إليه. وإذ ذاك أمر الملك يخجل وال يقدم على هذا الفعل الش

 ولكنناخلص من العذابات. نتل نتزوجبالسجود للشمس و  ناالراهبات أمامه وأمر نحن  نابإدخال
ام ـــــــــع الحكم بالموت نامائة جلدة وصدر علي نا، فأمر الملك بجلدناالتخلي عن إيمان ارفضن
ذ منه، فاندفع بجشعه  . وقال الملك للكاهنم 347 إنه لو قتل الراهبات فسيستعيد كل ما أ خ 

 وطمعه وقتلهن. 

 
ا . تذكار ميالد العذراء مريم 52   . تذكار القديسة حّنة والدة العذراء مريم(39)راجع أيضا

 (مريم العذراء)     
رني المالك بأني سأكون أمًّا  ار، بش  ليسوع أنا أم يسوع، لما كنت  مخطوبة ليوسف النج 

المسيح ابن هللا. وقبل والدة يسوع، زرت  نسيبتي اليصابات. وهناك نطقت  بتسبحة الحمد الرائعة 
ل  المعروفة بنشيد العذراء. بعد ذلك ذهبت  مع يوسف خطيبي من الناصرة إلى بيت لحم لنتسج 

ل د يسوع. ولما جاء الرعاة يخبرون عن مشاهدتهم لجمه ور في إحصاء  جرى آنذاك. وهناك و 
المالئكة المسب حين، كنت  أحفظ جميع هذا الكالم متفكرة  به في قلبي. وعندما جيء بيسوع إلى 
ا يجوز في  الهيكل بعد بضعة أيام، كل مني سمعان الشيخ بشأن المستقبل، وقال: "وأنت  أيض 
نفسك سيف". ولما كان يسوع دون السنتين، هربنا به أنا ويوسف إلى مصر ألن الملك هيرودس 

 وى أن يقتل الصبي... وبعد موت هيرودس عدنا إلى الناصرة. ن

وحين كان ليسوع اثنتا عشرة سنة، اصطحبناه أنا وأبوه إلى الهيكل في عيد الفصح. وبلغ من ا 
القلق كل  مبلغ إذ بقي هناك وحده كي يحادث معل مي الدين. وكنت  مع المسيح لم ا صنع أول 
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ند صلبه كنت  واقفة  عند الصليب، وطلب المسيح إلى أحد أعجوبة في العرس بقانا الجليل. وع
ا للصالة بعد صعود  تالميذه وهو يوحنا أن يعتني بي. وأظهر مع التالميذ عندما يجتمعون مع 

 يسوع إلى السماء. 

 
   (346( والجاثليق مار بربعشمين )342الجاثليق مار شهدوست ). تذكار 53

 شهيد، معّلم(بطريرك، )            
في عهد مار  ت  من مقاطعة بيث جرماي )كركوك(. وكن أنا (:342مار شهدوست ) -

ا أقامونين. وبعد استشهاد مار شمعون، يشمعون برصباعي رئيس الكهنة في المدا خلف ا  بطريرك 
عيش متخفي ا مثل سائر رؤساء الكنيسة، بالنظر إلى االضطهاد الضاري الذي أثير كنت  أ له. و 

عرفت  من خاللها أني سألحق الطوباوي  رؤيا مذهلة يت  ي ذات يوم رأعلى المسيحيين. وف
 . برصباعي في الشهادة

يعني  ي. واسم. فأمر بالقبض علي  ي بينما كان الملك في ساليق، بلغه أمر ، 342وفي سنة 
لقي أ  و  ...يوبكل قوت يالملك السماوي حق ا بكل نفس بت  قد أحبفصديق الملك أو محب الملك. 

والراهبات من المداين ومن القرى  نعلى عديد من الكهنة والشمامسة والرهباو  علي  القبض 
ا بالسالسل وأودعو  ناواألرياف المجاورة، حتى بلغ عددهم مائة وثمانية وعشرين. فكبلو   ناجميع 

 ناعذابات شتى ليدفعو  ناطوال خمسة أشهر. وفي هذه المدة أنزلوا ب كثير افيه  يناسجن ا رهيب ا قاس
وعلى الرغم من كل التهديدات، لم نرضخ لهم بل ظلينا متمسكين بإيماننا. سجود للشمس، إلى ال

أنا . أما ..نافتهيأ القديسون للقتل واستعدوا للموت، ألن حكم الموت بالسيف صدر على جميع
 في سبيل المسيح. يتحيا ت  بالسيف وبذل يقطعوا رأسو مكبال  بالقيود  نيفاقتادو 

ابن أخت مار  أناكلداني يعني "ذا األسماء األربعة" و ي اسم :(346)بربعشمين  مار -
ب حر ض أ ت  أسقف ا سر ا في ساليق في منزل أحد المؤمنين، وكن ت  شمعون برصباعي. انت خ 

االكليروس على تغيير زيهم والتوشح بثياب بيض شأن العلمانيين لعل هم ينجون من االضطهاد 
إلى شابور الملك، إذ  ي ا لسبع سنوات، بلغ خبر ي  متخف ت  الذي أثاره شابور عليهم. وبعد أن خدم

 نابصحبة ستة عشر من الكهنة والمؤمنين وز ج  ب في المملكة، فألقى الملك القبض علي   يوشوا ب
 ة أحد عشر شهر ا. في السجن مد  
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ا جميع  نارفض ناباعتناق الديانة المجوسية، ولكن ناوحاول شابور أن يقنع ا قاطع  رفض 
لماذا تحاول إغرائي مثل ولد صغير، وأنت تحتقر : "لت  لهبالذهب، فق ناحاول اغراءالعروض. و 

ذاتك كطفل صغير فتستميلني بتراب يزول وبزهر يتناثر لكي أتخلى عن إلهي الذي ال يزول 
لقت هذه األشياء كلها، وبأمره تزول وتفنى جميعها. فلو أعطيتني ليس هذا  والذي بكلمته خ 

مع ستة عشر من  ت  ق ت ل ."ا رضيت بالتخلي عن إيماني القويمسرها، لمحسب، بل مملكتك بأ
 ظل الكرسي شاغر ا مدة عشرين عام ا.  يبينهم كهنة. وبعد موت يرفاق

 
 )راهب(         زّيا الراهب )القرن الرابع( –. تذكار زيعا 54

ا اسمه شمعون واسم زوجته هي 309في سنة  النه. م كان في بالد فلسطين رجل غني جد 
وكانا بار ين أمام هللا وكان لهما ولدان انخرطا في سلك الجندية من رتبة الفرسان وكانا في خدمة 

إن  ي"زيعا" إذ قالت أم  هو أنا وسم وني الملك. وجاءهما ولد ثالث كان مبعث فرح كبير للعائلة، و 
من  ةالثالث ت  ا بلغمأدبة كبيرة. ولم يأب يأقام ل ي. وفي يوم معموديتياألرض تزعزعت يوم مولد

على مطالعة الكتب  در بنيالقراءة والكتابة و  نيإلى أستاذ اسمه يوحنا عل م يوالد نيأسلم ي عمر 
 المقدسة. 

،وسرعان ما أدرك ال الحقيقة إ، أن العالم زائل وأن شهواته باطلة، وال يبقى يرغم صغر سن ت 
خوته إباه وأمه و أمن ال يترك "يقول:  ب  يوم ا أن الر  ت  قرأ االنجيل، والحظأكل يوم  ت  والبر. وكن

تبارك بقبر المخلص ورشليم ألأفكرة الذهاب إلى  ني. وراودت"خواته ال يمكنه أن يكون لي تلميذ اأو 
ا إلى رجل اسمه "شملي" كان ماضي   ماكن المقدسة في جبل الزيتون. وحضر لدي  زور األأو 

ا لت  لهاورشليم. فق  عمري في السادسة من  ت  تلميذ ا". وكنكون لك أمضي معك و أ: "انا أيض 
ورشليم د هش الكهنة أورشليم. وفي أمع ذلك المتوحد إلى  ت  وذهب من بيت والدي   ت  حينما خرج

درجة  يت  ورشليم، وتلقأسقف كاهن ا في كنيسة األ ني. ورسم..الخارق  يوالشمامسة من علم
 عميق. الكهنوت بفرح  

رديق اسمه تابور ابن لملك، وكص يفي البرية، كان ل يولدى فترة إقامت من هو له  نت  أفس 
. وكان ليه. فترك تابور عرشه ومملكته وزوجته وأبناء بيته وصار تلميذ ا تالمسيح حت ى عم د

ا أذ الحظوا غياب تابور عن بيته، هاجموا مدينته وبالده وقتلوا إلتابور اعداء كثيرون. و  ناس 
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تجاسر هؤالء العمالقة وقبضوا على زوجة تابور وابنائه  شياء كثيرة. وحتىأكثيرين وسلبوا ونهبوا 
استطاع أن يحررهم ويرجعهم إلى بيته. وبعد هذا ساعدته حتى  يوسبوهم إلى بالدهم. ولكن
هناك عشرة  ينافي ذلك الجبل وظل ي إلى الصومعة )سكن الرهبان(االنتصار، عاد تابور مع

 أيام. 

الناس هناك إلى  ندعوإلى الموصل وأن  تابورمع ذهب أأن  يوطلب من مالك نيجاءو 
 ت  وطرد يتهاشيطان ترشق المار ة بالحجارة، فشففيها صبية  ناإلى الموصل ووجد ئنااإليمان. فج

 الشيطان منها.

ا بنا واستجو نفاستدعا ئنا،سمع بمجيوكان في الموصل ملك شرير وضال يسجد لألصنام، 
عجوبة أ ه إن كان سيؤمن لو رأى تسأل يا، ولكننعذبا. وأراد الملك أن ينحول أمور كثيرة في إيمان

من رب نا أن يقيم مقبرة  من الموتى،  ت  وطلب يت  وصل   ت  باسم المسيح! ولما وافق الملك، ركع
فاستجاب الرب  وقام من ذلك المكان مئتا نفس من الموتى. فآمن الملك وسكان المدينة بالمسيح. 

 وتلت هذه االعجوبة أعاجيب أخرى كثيرة. 

 الخبز وعسل البر. يوكان طعاموبأمر المالك، سكنت  أنا وتابور في جبل أربعين سنة، 
شرار ا ال يسجدون هلل. وكان في القرية وباء أهل القرية أ وكان وجئنا أنا وتلميذي إلى كوماني، 

ا من القرية، حتى لم يكن ثمة من يقوم بدفنهم.   وقلت   فقمت  يحصد كل يوم نحو خمسين شخص 
إذا تعودون عن اعمالكم الشريرة، وتؤمنون باإلله الحي، وبابنه يسوع المسيح، فاني أزيل لهم: "

عمالنا الشريرة!" إذ ذاك أ لهك ونعود عن إ: "نحن مستعدون أن نؤمن بليالوباء من قريتكم". قالوا 
ا يها الرب يسوع المسيح، يا رجاء ذويه الصالح، أز ل هذأ: "ت  وقل يت  وصل   لى ركبتي  ع يت  جث

إلى السماء  تيالوباء عن هؤالء الناس، ليروا ويؤمنوا بك!" وفي تلك اللحظة ارتفعت صال
ه عنهم، فلم يمت أحد في ذلك اليوم  سكان كوماني وآمنوا باهلل.  لفاحتف... وسحب المالك يد 

معجزات أخرى. واجتمع مؤمنو بالد داسن  يإلى داسن العليا حيث جرت على يدت  ثم انتقل
أيام االثنين والثالثاء واألربعاء، فبطل "باعوثا"  وأقمت   يت  فصل  يتخل صوا من الوباء،  وطلبوا أن

أن قد بلغ يوم  ت  ( سنة. وعرف122مئة واثنتين وعشرين ) يوكانت جميع أيام الوباء من هناك.
عهم.أجميع مؤمني المنطقة لكي  يت  ودع ت  من هذا العالم. فأرسل يانتقال  ..ود 
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 )مريم العذراء(         ء أم األحزان )بغداد(. تذكار العذرا55
"هناك عند صليب يسوع، وقفت أم ه، وأخت  أم ه مريم امرأة قل وبا، ومريم المجدلية. فرأى يسوع 
". ثم قال للتلميذ: "هذه  أم ه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه. فقال ألم ه: "أيتها المرأة، هذا ابن ك 

 (27-25: 19استقبلها التلميذ في بيته". )يوحنا أم ك". ومن تلك الساعة 

 
 معّلم(راهب، )           (628. تذكار مار باباي الكبير )+56

ل د  من أبوين شريفين وغنيين في قرية بيث عنياثا )باعيناثا( الواقعة في مقاطعة بيث زبدى ت  و 
رحال إلى نصيبين مدينة ال دت  ، شديالعلوم الفارسية في قريتنلت  . وبعد أن (جزيرة ابن عمر)

ا إلى الدروس الالهوتية التي كانت ت  أ ت  الطب  وأخذ درست  و العلوم والمعارف،  لقى في تردد أيض 
التعليمية. ولكن  يحيات ت  ها في الدراسة، بدأيتسنة أمض 15مدرسة نصيبين الشهيرة. وبعد 

الكبير تحت إرشاد إبراهيم  في سلك رهبان الدير ت  انخرطفالحياة الرهبانية،  نيسرعان ما استهوت
عيش حياة النسك أ  ت  هذه إلى رؤيا. وشرع يالكبير الكشكري وخليفته داديشوع. وت عزى خطوت

 ...تقل د الرئاسةألثانية   ت  ، ورجعيدير ا على ممتلكات والد ت  وأسس يت  والتقشف. ثم أت

 البطريركضطهد في تاريخ كنيسة المشرق. فكان الملك الفارسي كسرى ي يرئيس بدور  قمت  
إلى  609ولم يقبل بعد موته أن ينتخب األساقفة خلف ا له... فظل ت كنيسة المشرق من سنة 

 ت  زمام اإلدارة الكنسية بتكليف من مجمع األساقفة. فع ي ن ت  . وإذ ذاك أخذبطريركبدون  628
 نت  أزوروكبأعباء هذه المهم ة بالعمل والكتابة،  ت  زائر ا عام ا على كنيسة المشرق وقم

ع المؤمنين على الصمود أمام هجمات أطوف المناطق الشمالية بوجه  خاص، و أالمقاطعات و  شج 
، سمح للمسيحيين بانتخاب 628أعدائهم. وعندما جلس شيرويه على عرش المملكة سنة 

ولكني اإلجابة إلى طلبهم.  ت  رفض نيقوم بتلك المهم ة، غير أنألهم. فطلب األساقفة أن  بطريرك
 البطريرك، حتى إقامة يطوال عهد وكالت نيمالك ا كان يتبع يت  بعد أن رأ يعلى رفض ت  ندم

من  يبمدة قصيرة ول رحلت من هذه الحياة بعد ذلكإذ ذاك ليتبع المنت خ ب.  نيالجديد، فترك
ة أدرت  سنة، وقد  75العمر نحو   كون إال راهب ا بسيط ا.أأن  رفضت  سنة، و  25الدير مد 
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 )شهيد(        الشهيدة مسكنته )الموصل( . تذكار 57
، في اليوم الثالث من  كنت  مشغولة بإعداد خبزي في مدينة كركوك الحالية، عندما علمت 

،  12000على المدينة باستشهاد  ن  االضطهاد الذي ش   مؤمن. تركت  المخبز واصطحبت  ولدي 
د طهمز األصغر على كتفي، واألكبر بيدي، ألجاهر بإيماني، أمام الح رد )الذي ما كاكم المضطه 

ا (... ق ت لت  لصالبة عزيمتي، أنا وولدي األكبر. 58 راجع النقطة، لبث أن استشهد هو نفسه أيض 
ا. واستشهد في البداية أما ولدي األصغر، فقد حاولوا إقناعه ، غير أنهم قطعوا رأسه هو أيض 

 ئية الكلدانية في الموصل.تحمل اسمي الكاتدرا ا مؤمنون باآلالف في ذلك اليوم.معن

 
 )شهيد(      الكنيسة الحمراء( –، كركوك 445. تذكار الشهيد طهمزكرد )58

ن ت اضطهادات شديدة  توالى األساقفة والملوك على مدينة كرخ سلوخ )كركوك الحالية( وش 
 ني  ، فتح الرب عيالمجزرةبعد ولكن الحاكم طهمزكرد. أنا  يق ت ل فيه مسيحيون كثيرون في عهد

هم. وكان تا موضوعة على األرض ورأسها يبلغ السماء، وعليها يصعد جميع الذين قتلسلم   يت  فرأ
الرب واقف ا في أعالها وهو يضع األكاليل المجيدة فوق هاماتهم. وفي الحال طرأ تغيير مفاجئ 

: "إنني مسيحي!" وهكذا تمت النبوءات التي قيلت يبأعلى صوت ت  ، وصرخوندمت   يعلى عقل
 .هتدم الشهداء الذي سفك يبتهل إلى المسيح كي يغفر لأبكي و أ ت  . وأخذينع

 يباستجواببالمسيح، أمر  ت  عن المجوسية واعترف يت  تخل يسمع الملك يزدجرد أن ماول
تخاذل في أالسالسل والتعذيب والسجن وشتى أنواع العذابات ولم  . وبعد أن جربوا علي  يوتعذيب
إلى هللا  يت  ، صل  يس الرأس. ولدى استشهادق على الصليب منك  عل  أ  ، أمر الملك بأن يجهاد
 ، وأن ينجيه من كل محنة ومرض.يمنه أن يساعد كل من يذكر اسم ت  وطلب

 
 )راهب(       . تذكار شليطا الناسك )القرن الخامس( 59

 ول الكبير كان االضطهادقسطنطين األ . وحينما تولى الم لك  ناوثني يوالدا ،من مصر أنا
ال أن االوضاع تغيرت مع قسطنطين، مع موقفه المسامح للديانات إ ،جاري ا على المسيحيين

عن  يوتفضيله الديانة المسيحية على سائر الديانات األخرى. في تلك الغضون تخلى والدا
في ذلك الزمان في الخامسة من  ت  الوثنية وانضما إلى المسيحية وتلقيا العماد المقدس. وكن
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على تلقي القراء ة والكتابة ثم على دراسة العلوم الفلسفية وغيرها.  ي منذ صغر  ت  عكف. وقد عمري 
 ت  ، تركعمري العشرين من  ت  م الكتب المقدسة. ولما بلغتعل  أ ت  المعمودية، شرع يت  حينما تلق

لد  ت  إلى مدينة االسكندرية، وهناك تتلمذ ت  ولى، وذهباأل يفيها علوم يت  فيها وتلق ت  القرية التي و 
سقف المدينة الشهير. وفي أعلى الحياة المسيحية وعلى طريقة مخافة هللا على مار اثناسيوس 

 عاكف ا ليل نهار على قراءة الكتب المقدسة وخدمة المزامير.  ت  هذه المدينة، كن

إلى قرية مصرية كانت متمسكة بعبادة األصنام، ولم يكن فيها من  ت  وفي أحد األيام، دخل
من المسيحيين، فأخذوا  أني ي  من زي نيسكانها، عرفو  ني.. فلما أبصر .ياةيتبع كلمة الح

ا في موضع   ت  فكن أنابكلمات مهينة وبشتائم. أما  يويرشقون ييستهزئون ب .. بهدوء وصبر. جالس 
ر  في ه بدهن الزيت، فطه  تومسح يهعالمة الصليب عل ت  فرسمورأيت رجال  مصاب ا بالبرص 

مرضى كثيرين  يت  ، وشفإلي  وا هذه االعجوبة، اجتمعت القرية كلها الحال من برصه. ولما رأ
لهم المعمودية  ت  فهيأ أناين هو إلهك لكي نؤمن به". أما أهل القرية جميعهم: "أرنا أ هناك، فقال 

ا. 532سكان القرية كلهم، وكان عددهم  ت  المقدسة وعم د  شخص 

من  ت  ى دير فاخوميس. وهناك التمسإل ت  التبشير في المدن والقرى المصرية وذهب ت  ترك
 ينفس ت  بالزي الرهباني. واعتبر  نيبفرح ثم وشح نيبين رهبانه. فقبل نيرئيس الدير أن يقبل

تلو أ ت  الذي كن أناى تالوة المزامير، عرف حت  أ ال  أننيأصغر الجميع وأ قل هم شأن ا. وظن الرهبان 
 سفار العهدين القديم والجديد.أجميع 

هذه االعجوبة: كان  يشتغل مع الرهبان، أجرى الرب على يدأ ت  يام، بينما كنوفي أحد اال
هناك رجل فيه روح نجسة، وكان يأكل لحم ذراعيه ويمز ق ثيابه ويجرح نفسه بالحجارة. ولما رآه 

. فشرع الشيطان يصرخ في هب ت  مسكأو منه  ت  االخوة الرهبان، الذوا بالفرار خوف ا منه. فاقترب
له: "باسم يسوع المسيح  ت  ه وقلت"اليك  عني، يا ابن الوثنيين وال تقترب مني". فأمر  الرجل ويقول:

الذي طمسك  في الهاوية وأ بطل  جميع مكائدك، اسدد  فمك واخرج منه". وفي الحال، صرع  الرجل  
ر من ت  فرسم... على األرض تأثير ذلك الشيطان.  عالمة الصليب على قلب الرجل، فقام وتحر 

 ي ألجلهم.صل  أأن  لي  إوتضرعوا  خوة ما جرى، جاؤوا وجثوا كلهم عند قدمي  رأى اإلولما 

خفت  أن أتعر ض للمجد الباطل، فتركت  الدير وانعزلت  في مغارة وسكنت  بعد هذه االعجوبة، 
ذات ليلة،  ت  فقمفيها عشر سنوات دون أن يراني أحد. وخفت  أن أنال إعجاب إخوتي الرهبان، 
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وفي أحد.  يسر ا دون أن يشعر ب ت  ، وهربه في الكيس الذي كان لدي  تووضع يلنجيإ ت  وأخذ
ن الخامسة والتسعي ت  هذا العالم وقد بلغ ت  غادر القادمة...  يعلى وجهت نيالطريق رأيت  رؤيا دل ت

 عمري...من 

 
 )قديس(        تذكار القديسة تريزة الطفل يسوع  .60

الخامسة  ، وحين بلغت  في ترتيب العائلةالتاسعة  أناو ، من أسرة مسيحية 1873سنة  دت  ول  
 . يثالثة من أخوات ني، حيث كانت قد سبقتإلى دير سيدة الكرمل ، انتسبت  ي عشرة من عمر 

 بلغت   ولكني حينعتبر أن سبيل القداسة يستوجب "قهر الذات"، أ  ، كنت  يفي مستهل حيات
كز على إتقان ممارسة األعمال اليومية بأن القداسة ترت ، أيقنت  ي الثانية والعشرين من عمر 

 .الوضيعة التي يوجبها علينا واقع حياتنا الراهنة

أمينة ليسوع، بالرغم من المحن الروحية  بقيت  بطولة "طريق البساطة الروحية"،  عشت  
الراهبات، فيما يتعل ق بالمتطلبات  ياالمتثال لتوجيهات أخوات ىعل واألدبية والصحية، وثابرت  

الدائم قول الرب  يسوع: "إن لم تعودوا كاألطفال لن تدخلوا  ي كان شعار .. .ية للكنيسةالرسول
  ...لها الطفولة الروحية وشهدت   . فعشت  ملكوت السماوات"

البابا بيوس الحادي  أعلنني. ، بداء السل الرئوي 1897أيلول سنة  30في  غادرت  هذه الحياة
سنة  يرسلين في العالم. وفي اليوبيل المئوي لوفاتشفيعة للم نيقديسة، ثم جعل 1925عشر عام 

 ..."معلمة الكنيسة الجامعة"البابا يوحنا بولس الثاني  أعلنني 1997

 
 )راهب(       زاخو  –. تذكار مار أتقن شفيع قرية ديره شيش 61

 أحد المسيحيين الكثر الذين نشأوا في باجرمي )منطقة السليمانية( شمالي العراق الحالي،أنا 
في مطلع القرن السابع، قبيل الزحف اإلسالمي القادم من الجنوب. بدأت حياتي الرهبانية في 
الدير الكبير الواقع في جبل ايزال، ثم عدت  إلى بانوهدرا )دهوك( في شمالي العراق، حيث أقمت  

لعراق في دير... وأصبحت  الرئيس الثالث على الدير... ذهبت  شماال  نحو الحدود الحالية بين ا
 وتركيا. وهناك أسست  دير ا قرب قرية شيش. 
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 )راهب(         . تذكار مار سبريشوع )الغاب الجميل(62
ل دت  في عاوانا من منطقة طيرهان )منطقة تكريت سامراء(. ملت  إلى الحياة الرهبانية إثر  و 

الرهباني على في السجن قبل استشهاده. لبست  الثوب ( 41)راجع النقطة ران يزيارتي اليشوعس
ة  يد ناسك اسمه هرمزد اآلرامي الذي كان يعيش على ضفاف الزاب الكبير وتتلمذت  عليه مد 
ا( لدير قديم ي عرف بـ"دير الشهداء" نحو  ا )أو باألحرى مجدد  اثنتي عشرة سنة. ثم أصبحت  مؤسس 

 . 650لم عام ، غادرت هذا العا)أربيل( . بعد أن رفضت  القبول برئاسة أسقفية حدياب630سنة 

 
 شهيد(أسقف، )      . تذكار مار عبدا الشهيد )القرن الرابع( 63

عداء موجة عاتية على شعبنا. فات هم عظماء أثار األ نهاية عهد الملك الفارسي يزدجرد،في 
صارم عن الملك يقضي  صدر أمرأمام الملك، فنا الشعب مع المجوس ذوي السلطة شعب  

ن ي لقى أن تبطل الخدمة المقامة فيها، و أالتي في مملكته كلها، و  ديرة والكنائسباستئصال األ
 ن يقادوا إلى بالط الملك.أالقبض على الكهنة والمدبرين، و 

بجوقة هؤالء أوال  بهم إلى مقر الملك، أتوا  ءمر بجمع المسيحيين والمجيولما اقتضى األ
ن الجميع واقفون على ألملك يسين من مدينتهم وهم مقيدون إلى مقر الملك. ولما سمع االقد  

الملك وقال: "لماذا تحتقرون  نا، فسأليعنده وجميع الذين مع يدخلونيالباب مقيدين، أمر بأن 
هواكم في طريق  بوامرنا، وال ت خضعون للتعليم الذي تلقيناه من آبائنا، بل تسيرون حسأ

سياد أام آلهة كثيرة و له: "نحن ال نسير حسب تعليم البشر الذي يأمر باحتر فقلنا الضالل؟" 
ن خالق جميع البرايا ي رذ ل وي هان. لكننا نسجد لخالق الكل، ون خضع أوعناصر ونيرات، في حين 

الملك: "بما أنك رئيس هؤالء لي الخالئق المعمولة الستخدامنا، كما هي معطاة لنا". فقال 
وا حسب ارادتهم؟ فأنكم ومدبرهم، لماذا تتغافل عنهم ليهينوا مملكتنا ويخالفوا أمرنا ويتصرف

ن إ: "لت  لهتهدمون وتستأصلون مواضع سجودنا ومعابد النار التي تلقينا اكرامها من اجدادنا!" فق
قول هذا أنا لست أمامك زور ا وبهتان ا، ونحن لم نفعل شيئ ا". فقال الملك: "أالمجوس يتهموننا 

، في سورة غضبه، بقتل دجردالملك يز وأمر . ناس صادقين"أظلم ا ووشاية، ألني علمته من 
 مقدمة الذين استشهدوا من جراء هذا الحادث.وكنت  في الجميع 
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 )مريم العذراء(        تذكار العذراء مريم سلطانة الوردية المقدسة . 64
ي روى عن المكتشف الشهير "كريستوف كولومبس" الذي عبر البحار وزار األمصار البعيدة 

ة، أنه كان شديد العبادة لمريم العذراء منذ نعومة أضفاره. فلم يكن حتى اكتشف القارة االمريكي
يقدم على عمل  ما دون الصالة إليها وطلب عونها وبركتها. وعندما أعد اسطوله لركوب البحر 
وضعه تحت حمايتها فأطلق على السفينة الكبيرة التي قادت اسطوله اسم "سانتا ماريا" أي 

رحلته الطويلة يتلو يومي ا المسبحة الوردية ويدعو اآلخرين من مرافقيه "القديسة مريم". وكان أثناء 
إلى االشتراك معه بتالوتها. وقد سمى إحدى المدن التي أسسها أثناء تجواله باسم "روزاريو" أي 
"الوردية". وعندما كان يمر بفترات صعبة بسبب هياج البحر وتالطم أمواجه العاتية، أو بسبب 

بمريم "نجمة البحر" ويطلب رهم من السفر الطويل الممل، كان يضع ثقته تمرد البحارة وضج
عونها ليحل الهدوء بين أفراد طاقمه ويرجع السكون إلى البحر. وهكذا حقق حلمه باكتشاف 

 العالم الجديد بحماية مريم العذراء. 

 
 )راهب(      . تذكار مار إيليا الحيري الواقع ديره قرب الموصل 65

في الدير الكبير الواقع  ت  سيحي من الحيرة، في جنوب غرب العراق اليوم. تره بعربي مأنا 
في أيام باوي . القوانين الرهبانية ت  اتبعترهبت  و في نصيبين.  ت  في جبل ايزال، بعد أن درس

ل ا من اإلخوة الذين كانت الشكوك أل ت  الكبير، تدخ  بعد  .سيرتهمتدور عن طرد من الدير عدد 
ت على مار يعقوب، الذي أسس  فيما بعد دير بيث عابي، مت هم ا  ت  المعهودة، تحامل يذلك، وبحد 

، ت  وجدي ب بمغادرة الدير. ولكنإياه بأنه هو السبب في سوء سيرة أولئك اإلخوة. وأمر باوي يعقو 
. عند يبعد مدة من الزمن، وبعد حدوث ظهورات ورؤى، أن باوي كان على خلق مماثل لخلق

 الذين تفرقوا لبناء عدة أديرة.  يايزال مع عدد من رفاق جبر ت  ذلك غادر 

حنانيشوع في منطقة حصن عبرايه )الحصن  يابن شقيق نييرافق 590و 582بين  لت  ثم  حل
تلك  ت  الذي يقع على الجانب اآلخر من دجلة، والذي أصبح فيما بعد الموصل(. ثم  طه ر 

غادرت  هذه الحياة العديد من اإلخوة.  ت  فيهعدير ا جم ت  أسسو المنطقة من الحيوانات المفترسة، 
 المئة عام... بعد أن عشت  حياة  طويلة قاربت
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 شهيد(أسقف، )        (379سقف الشهيد )عقبشما األ. تذكار 66
ل الحكام االضطهاد االربعينيفي السنة السابعة والثالثين من  ، أصدر الملك أمر ا صارم ا يخو 

وكان المجوس يشون بالرعاة النشطين الذين لم يختفوا خالل تعذيب المسيحيين وقتلهم. 
 . االضطهاد

. وكان )بالقرب من راوندوز(.. أسقف حنيثا وكنت  وقتئذ   ي  عل ي القبض  لق  في هذا الوقت، أ  
هتم أ رحوم ا  ت  في العالم. وكن سيرتي الحسنةو  يمحتفظ ا بقوت وما زلت  يناهز الثمانين عمري 

عاكف ا على الصوم والصالة  ت  الكثيرين من الوثنيين إلى الحقيقة. وكن رد  أبالفقراء والغرباء، و 
 عليها تبتل بالدموع. ركع  أ نت  ن األرض التي كإى الدموع الغزيرة كل يوم حت   ذرف  أو 

ا بالقرب من بيت ولما كنت  أجتاز ض أمر نيكان يرافق يواحد من أصدقائ ي، قال ليمقي د  : "فو 
: "إن هذه الدار ليست داري وهذا ت  وقل ي إلى دار  فأشرت   .لئال تخرب" دارك إلى من يعتني بها

 .المال ليس مالي. فالمسيح وحده إرثي وال أحسب معه شيئ ا"

: "هل أنت يهذا وقال ل نيفسألأمام الحاكم.  نيإلى مدينة أربيل، أحضرو  يوحينما أتوا ب
: "أجل، إني مسيحي، وأسجد لإلله  بتهمسيحي؟" فأج فقال الحاكم: "إذن  .الحق"بصوت عال 

: "كل ما قيل لت  ملك الملوك؟" فق يعاكس تعليمفصحيح ما سمعت أنك تعلمه في البالد كلها مما 
ني أعظ باإلله األوحد وأحث الناس على التوبة والعودة إليه من طرقهم إلك بشأني صحيح، وحق ا 

حكيم، وأنت اآلن رجل طاعن  فقال الحاكم: "سمعت أنك .الشريرة، كما جاء في كتبنا المقدسة"
له: "إن  لت  م النار. فإن المشرق كله يعبدهما؟" فقر تضل  وال تسجد للشمس وتك م  في السن، فل  

تركت الخالق وسجدت للخليقة. وأنتم قد خدعتموها بتعليمكم  ابالد المشرق لفي جهل كبير إذ
واستمر  .اإلله األوحد" الكاذب الذي يدعو إلى عبادة آلهة متعددة ليست سوى خالئق أبدعها

في ظالم السجن  ووضعنيربط بسالسل ثقيلة أ  ا طويال  إلى أن أمر الحاكم أخير ا بأن نالنقاش بين
 مع رفاق  آخرين. 

 يبينما كانت الضربات تتواصل على جسد ي،، فاضت روحآالم ا هائلة نيوبعد أن أذاقو 
 ت  قد فارق نييم. ولما تحققوا من أنبالضرب والسحب األل ئيوتناثرت أشال يحتى انخلعت مفاصل

ا. ف يسقطت جثتو لتعذيب، االحياة، كفوا عن  جروها ورموا بها خارج المدينة وأقاموا عليها حراس 
  ...قت بعد ثالث أيام بحيلة دبرتها بنت ملك أرمينية كانت رهينة  ر  إال أنها س  
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 )شهيد(        . تذكار فبرونيا الشهيدة )القرن الرابع( 67
لحاكم أسمه أنتيما أخ  اسمه سيلينس، وعد أخاه أن يسلمه الحكم، ولكن بعد أن يرسله  كان

ولما بلغ ما بين النهرين، شرع سيلينس ينك ل إلى المشرق لكي يقضي على الديانة المسيحية. 
بالمسيحيين ويقضي عليهم بالسيف والنار ويرمي بجثثهم للكالب. فاستولى الرعب على 

 ة سيلينس.المسيحيين من شراس

ا بميول  قديمة إلى المسيحية، واسمه لوسيماكس ولكن ابن أخيه، أي ابن الحاكم أنتيما،  مدفوع 
ا مسيحي ا ولكنه لم يفعل خوف ا من أبيه، حين رأى  ما عدا أن أم ه مسيحية وأراد أن يصير هو أيض 

تفق مع ابن خالته، كيف يعامل المسيحيين تمز ق قلبه وأراد أن يطلق سراح المسيحيين سرًّا. فا
 فكان يسبق ويرسل الخبر إلى األديرة ويوعز إليهم بالهرب من أمام الطاغية سيلينس. 

وذات يوم أرادوا الدخول إلى مدينة نصيبين الواقعة على الحدود الفارسية والخاضعة لمملكة 
 تقوم كان في المدينة دير للراهبات يضم خمسين راهبة. وكان القانون يفرض بأالو الرومان. 

 تالراهبات بعمل يوم الجمعة ما خال العكوف على الصالة والقراءة الروحية طوال النهار. وكان
فبرونيا. وكانت أنا الرئيسة تدر ب بنوع خاص راهبتين شابتين، إحداهما تدعى فروقلة واألخرى 

ة أخ ابن كنت   .ي في العشرين من عمر  كنت  أنااألولى في ربيعها الخامس والعشرين، بينما 
من  نيوتقي نيرائعة الجمال. لذا كانت الرئيسة تبذل كل جهدها لكي تحفظكنت  ، و الرئيسة

 وحدث أن تمرضت  ورقدت  في فراشي. المعاثر. 

في تلك األيام، شاع الخبر في مدينة نصيبين أن سيلينس ولوسيماكس قادمان إليها ليرغما 
والرهبان مساكنهم  االكليروسالمسيحيين و المسيحيين على تقديم الذبائح لألصنام. فترك جميع 

والذوا بالفرار، واختبأ مطران المدينة نفسه من الخوف. ولما بلغ الخبر مسامع الراهبات، اجتمعن 
وطلبن منها الهروب من وجه االضطهاد، ولكنها رفضت وحثتهن على الجهاد في  عند الرئيسة

 سبيل من مات ألجلنا. 

خلدن إلى الصمت والهدوء. وفي اليوم التالي، قالت لهن أم، ولما سمعت األخوات هذا الكال
إن الرئيسة ال تدعهن يرحلوا بسبب فبرونيا، وقررت أن تذهب لتقنع الرئيسة بالهروب. إحداهن 

وكان الخوف قد ولكني رفضت  أن أغادر المكان وأوكلت  أمري هلل. فخي رت  األم الرئيسة راهباتها، 
 وبحزن بالغ وبكاء. ودعونيدير، بعد أن صلين وودعن الرئيسة و استحوذ عليهن، فخرجن من ال
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على  ت  يوارتم الخطر المداهم، نهضت   ت  يوأخبر بعض الوثنيين سيلينس بشأن الدير. ولما رأ
: "استحلفكم بإله السماء أن تقتلوني أوال  فال أرى موت بصوت عال وقلت   أقدام الجنود وصرخت  

نجينا من الخطر هذه المرة، فخرج الجنود من الدير دون أن  ولكن بفضل تدخل أحدهم، ".سيدتي
ا هناك. ولكنه إذ نظر إلى جمالي أراد أن يزوجني  لوسيماكس، ولكن األخير رفض ليتركوا حراس 

أن يسيء لمن نذر نفسه للمسيح. ولكن أحد الجنود ذهب إلى الحاكم الظالم سيلينس وقال له إن 
 . لوسيماكس يريد الزواج من فبرونيا

بطوق  يبالسالسل وكبلوا عنق نيوقيدو  نيوفي اليوم التالي، ذهب جنود إلى الدير واختطفو 
وتوسلتا إلى  بي  فتشبثتا  الراهبتان األخريتانمن الدير، أما  نيوأخرجو  نيمن حديد ثقيل، وجرو 

ا إلى ثم توسلتا إليهم أن يذهبوا بهما أيض   قليال . الجنود ببكاء بأن يتيحوا لهما التحدث إلي  
ولكن الجنود رفضوا إذ لم يستلموا أوامر  خوف. نيلئال يداخل يوحد نيالجهاد، لكي ال تترك

 تخصهما. 

ا وجلسا على  حينما اجتمع جمهور غفير في ذلك الموضع، أقبل سيلينس ولوسيماكس أيض 
بالسكوت، ثم قال الجمهور في الوسط، وأمر سيلينس  وقمت  . يالمنصة، ثم أمر بإدخال

لوسيماكس: "قولي لي يا بنت، ماذا أنت؟  يفقال ل ".اكس: "اطرح أنت األسئلة عليهاللوسيم
: "وما ي: "أمة المسيح" فقال ل: "أمة من أنت؟" أجبت  يفقال ل ".ةم  أجارية أم حرة" فأجبته: "إني أ  

: "لقد قلت لك فأجبت   ".سمكافقال لها: "أريد أن أعرف  ".: "إني مسيحية مسكينةسمك؟" أجبت  ا
 ".ني مسيحية مسكينة. وإذا أردت معرفة اسمي، فسيدتي تدعوني فبرونياإ

 نيوحاولوا معي بشتى الطرق، أوال  بالترغيب من خالل تزويجي ثم  بشتى العذابات إذ رأو 
. فقطعوا أجزاء من أعضائي وجاءت األخوات ودفنوني مع كل أعضائي يمتمسكة بإيمان

لن عن رغبته في االنضمام إلى المسيح، كما آمن المبتورة. ولما رأى لوسيماكس جهادي، أع
 بالمسيح جمع غفير من الوثنيين واعتمدوا. 
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 شهيد(راهب، )        . تذكار فنحاس الشهيد )القرن الخامس( 68
ل دت  في أثينا ثم تتلمذت  على مار أوجين في جبل ايزال، ثم قصدت  بالد قردو وعشت   و 

ة ثالثين عام ا. وف ا مد  ي قرية مجاورة كان رجل ي دعى انيحا يكره المسيحيين، وشى بي إلى متنسك 
الحاكم الذي أنذرني للتخلي عن إيماني ثم أسلمني إلى انيحا لتعذيبي. استشهدت  في مكان قريب 

 من جزيرة ابن عمر. 

 
 )راهب، معّلم(         . تذكار توما المرجي )دير بيث عابي( القرن الخامس69

ل د األول من القرن التاسع في قرية "نحشون" من مقاطعة بيث شارونايي  في الربع ت  و 
 نيأقام 838وفي سنة ، دير بيث عابي الشهير ت  . دخل(تابعة ألقليم حدياب - )شيروان الحالية

( كاتم ا ألسراره. وقد كان إبراهيم هذا أحد رهبان 850-837البطريرك إبراهيم الثاني المرجي )
اإليه رئاسة هذا الدير. ولما أقيم دير بيث عابي، ثم عهدت  معه  نياستصحب 837سنة  بطريرك 

 بعد سنين قليلة أسقف ا على مقاطعة المرج... نيثقته وتقديره، فأقام ت  نلو 

 
 )شهيد(        ( 449. تذكار مار بثيون الشهيد )70

ميذ ا، تل هل ت  فصر  بني منهوقر  اتخذ له صومعة في جبل، الذي يزدين أبدأ قصتي من معلمي 
ا في الصومعة أربع عشرة سنة، نكال اسفار المقدسة. وسكنمنه األ ت  وتعلم اهخط وسرت  على

 بالسكن في تلك الصومعة.  يت  إلى أن توفي يزدين. وبعد وفاته استمر 

منطقة بهرشابور الفارسية واسمه ادورهرمزد. وكان متبحر ا  فيوكان في ذلك الزمان رئيس 
بار ا ومستقيم ا، له ابنة وحيدة اسمها أناهيد يحبها حب ا جم ا، إذ لم يكن  بعلم المجوس، وكان رجال  

االيام جر بها الروح الشرير بقساوة، ولم يتركها ذاك الشيطان  أحدله غيرها من ابن أو ابنة. وفي 
ماكن مختلفة، ولم أالشرير تستريح نهار ا وليال . وجاء  يهود ومانويون ومجوس سحرة كثيرون من 

نوا من مساعدتها بشيء، بل كان عذابها يتفاقم. إذ ذاك، الذين كانوا في خدمة المجوسي يتمك
وسردوا له قصص  .ثيون القديس ووضع يده عليها، ت شفى حاال  بذا جاء  وقالوا إنه إ، يرووا له عن

. فأمر والدها بأن تذهب عندي. ولما اقتربوا من يوصالت يناس كثيرين نالوا الشفاء بوساطتأ
 ييد ت  وضع يت  ، ولما انتهيت  وصل ت  ركع ي، شرع ذلك الشيطان النجس يصرخ. ولكنتيعصوم
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على الممسوسة وعلى الفور غادرها الشيطان. ورأت أناهيد يوم ا رؤيا تدعوها إلى اعتناق 
 ها سر  المعمودية. تيا فمنحؤ وروت له عن الر  فجاءتنيالمسيحية، 

ل إ ، ولكنه رأى رؤيا مخيفة في ليلى عدو  لدود ولما علم أبوها أنها صارت مسيحية تحو 
ه سر  المعمودية، تشرح له عن اإليمان المسيحي حتى منحأوطلب منه أن اني الليل فاستدع
 ه االستشهاد هو وابنته أناهيد ألنه ترك دين مملكته واعتنق المسيحية. وكان مصير  

األمر إلى السجن.  يتهى بوان يوبدأوا باستجواب نيفأرسلوا واستدعو  يوقررت المملكة عقاب
ل ت قيود جميعهم وكانت أ ت  وفي أحد األيام، بينما كن مع  صوت وقد ح  تمشى بين السجناء س 

ا، فتعجب السجناء واعترفوا بإلهي أبواب سجن رئيس  يالمجوسي بأن ني. واتهميمفتوحة أيض 
ترف أنها حدثت عمنها بمعجزات ي   ت  لتجارب كثيرة وخرج نيالسحرة وصانع كل الشرور، فأخضع

 باسم يسوع، بينما ازداد المجوسي قساوة . 

: "قل كلمة يوقالوا ل يعن إيمان نينحو االستشهاد، حاول حاشية الملك أن يثنو  يوفي طريق
هم بشجاعة: "إنكم تتكلمون مثل تواحدة فقط: إني لست  مسيحي ا واذهب إلى حيث تشاء". فأجب

لة، بل كملوا العمل الذي أ رسلتم له!" فبدأوا يقطعون الجهلة... ال تضي عوا الوقت بكلمات باط
 واحدة  بعد األخرى.  ئيأعضا

: "اللهم  يصالت قلت  فيمجاال . و  نيأن يمنح ت  ، طلبيولما اقترب أحد العظماء ليقطع رأس
ضابط الكل والقادر على كل شيء، خالق الكل ومدبر كل الخالئق، وسامع صوت الخطأة 

ألجل  صل يت  . أنت يا رب اقبل صالة عبدك في هذا الوقت األخير )وهنا ويقبل طلبة التائبين
من هللا أن يبعد عنهم كل الشرور واآلفات واالمراض  التمست  ، و لي  إجميع الذين يلتجئون 

:( أنت يا رب بنعمتك احفظ يفي صالت ت  واألوبئة وأن يغدق عليهم كل البركات والنعم. وقل
د حياته. وامنح يا رب كنيستك امنك وسالمك  قطيع رعيتك وأبعد عنه الذئاب الشرسة التي تهد 

 بيجاب كل الشعب المحيط أجميع أيام العالم، اآلن وفي كل أن وإلى ابد الدهور. آمين". و 
 وقالوا: آمين!
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 )شهيد(         ( 341. تذكار كوِهشت آزاد )71
، كنت  في بادئ األمر مسيحي ا ثم ترك ا في السن  م  ت  إيماني عن ضعف، ولكن كنت  متقد 

عندما وصل البطريرك برصباعي أسير ا إلى بالط الملك وصمد أمام ما تعر ض له من أنواع 
 الوعيد والتعذيب، تبت  وعدت  فجاهرت  بإيماني المسيحي. 

، عشية استشهاد البطريرك برصباعي )اقرأ 341ن ف  ذ  في  حكم  اإلعدام يوم خميس الفصح عام 
تي ض ة استشهاد البطريرك مار شمعون برصباعيتفاصيل قص    (.48، راجع النقطة من قص 

 
 )راهب(      ألقوش(  –. تذكار مار ميخا النوهدري )القرن الرابع 72

ل دت  من بالد "بيث نوهدرا". كنت   من رؤساء المجوس ومن  يفي أسرة معروفة وكان والدو 
وصارا مسيحيين، عن يد صفي هللا القديس مار  اقتبال العماد ن والدي  أال أأمناء الملك الفارسي. 

 وجين. أ

)راجع النقطة  إلى الطوباوي مار اوجين ذهبت  الكتب االلهية طوال عشرين سنة،  تعل مت  ولما 
خوة حسب النظام والشريعة. مام اإلأشتغل أ ت  اسكيم )الزي( الرهبانية العفيف، وبدأ يت  ، وتلق(73

. وحينما أثار يطيعه في كل ما كان يقوله لأ ت  . وكنوجين مثل االبنأللشيخ مار  ت  وصر 
ا على الكنيسة، وهرب اإليوليانس الجاح  ت  مام غضب هذا األثيم، مكثأخوة كلهم من د اضطهاد 

مع  ت  خوة )رهبان( آخرين. وبعد أن اشتغلإوجين، مع عشرة أفي الدير عند الطوباوي مار  أنا
لصومعة. وكان الرب يجري على يدي أشفية في ا ت  وسكن ت  خوة مدة عشر سنوات، خرجاإل

 مئة وعشرين سنة. ي من الحياة الزمنية إلى ربنا وكان عمر  ت  هذا العالم، وانتقل ت  كثيرة. غادر 

 

 )راهب(      . تذكار مار أوجين الراهب ورفاقه الرهبان )القرن الرابع( 73
على فن  ت  تمر س يفي نحو نهاية القرن الثالث. ومنذ حداثتول دت   ،مصري األصلأنا 

ستخرجه على أوزع أثمان ما أ ت  كن يالغطس في البحر واستخراج الآللئ من أعماقه، إال أن
 الكنائس واألديرة وعلى الفقراء والمعوزين واليتامى واألرامل. 
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 يرؤيا فيها ظهر ل يت  ، رأيتهيأ للغطس في البحر كمألوف عادتأ ت  في أحد األيام، بينما كن
إلى أن الرب  يفوق مياه البحر. فكانت تلك اشارة ل يمامأالشمس وهو يسير كوكب منير مثل 

على المحتاجين.  ي. وال سيما في توزيع ثمار أتعابيفي عمل يجهود ت  . فضاعفييسير مع
ا وعشرين سنة في هذا العمل، من  هللا علي   يت  وبعد أن أمض بموهبة إبعاد األمواج العاتية  خمس 

ماكن في الجزر واأل ي . وانتشر خبر سير فوق مياه البحر وكأنه على البر  عن السفن، وبموهبة ال
د  حياتهم.  يصحاب السفن يستنجدون بأحون و المجاورة، وصار المال   كلما هاج عليهم البحر وهد 

جتذب االنظار واالنتباه. أكون معروف ا فيه، فال أالذهاب إلى موضع ال  أردت  ذلك،  يت  فلما رأ
ا اكت شف أمر إفيه حياة راهب بسيط.  عشت  فاخوميس، و إلى دير  ت  فذهب  ي ال أن هناك أيض 

ا واالختفاء. إال  ت  على صنع األعاجيب. وحاول يوقدرت يوظهرت فضائل الهرب من هناك أيض 
 يإلى الدير وصاروا يكرمون نيشجار البساتين. فأعادو أبين الكروم و  يأن الرهبان اكتشفوا مخبأ

إلى موضع آخر من مصر. وهناك  ذهبت  الدير و  ت  حدى الليالي، ترك  إ في يكرام ا كبير ا. لكنإ
ا اكتشف هم طويال  عن تبعد أن كل م يبقى عندهم. ولكنأأن  نيبعض الرهبان وناشدو  نيأيض 

الشديدة في الخروج من هناك والذهاب إلى الموضع الذي  يلهم رغبت ت  ظهر أاإليمان الحقيقي، 
على عدد تالميذ الرب يسوع. واتجهت هذه  -راهب ا  72 أو -اهب ا سبعون ر  ني. فرافقييريه هللا ل

ليها إالفرقة المباركة من الرهبان شطر بالد بين النهرين، التي لم تكن الطريقة الرهبانية قد دخلت 
 بعد.

هناك رجال   يت  جاء الرهبان في البداية إلى نصيبين وسكنوا هناك دون أن يعلم بهم أحد، ورأ
ة في  ت  منذ ثالث وثالثين سنة، فأخرج يسكنه الشيطان الشيطان منه، وبسبب شفائه حدثت ضج 

نصيبين وجاء قوم إلى الموضع الذي أشار إليه الرجل فوجدوا الرهبان هناك، فدعوهم إلى 
 الدخول إلى المدينة. 

الرهبان إلى جبل ايزال الواقع شرقي المدينة، وهناك  يأخوتمع  ت  وفي اليوم التالي صعد
إلى تلك المنطقة فكان الناس  نامغاور سكنوا فيها لمدة ثالثين سنة. وانتشر خبر مجيئ ناوجد

ا. وبعد فترة رأاتأتي لتتبرك من  يت  . وسرعان ما أصبح عدد الرهبان هناك ثالثمئة وخمسين شخص 
بأعاجيب متتالية، ولما سمع مت  على النزول من الجبل والبشارة بملكوت هللا، وق نيرؤيا تشجع

 . يالوثنيون طلبوا المعمودية على يد بها
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قيم خلف ا له شمعون برصب اعي الرجل القوي والشهيد أفافا، و البطريرك في ذلك الزمان، توفي 
( يتهيأ القتحام 379-309الشجاع. في تلك الغضون، كان الملك الفارسي شابور الثاني )

مع  ني، ودعو ي  مدينة خبر ا إلمنطقة الروم. واجتاز دجلة ليأتي إلى نصيبين. فأرسل وجهاء ال
ن شابور إلهم متنبئ ا  قلت   يرهباني إلى النزول إلى المدينة واالحتماء من اجتياح شابور. اال أن

راد بعض الفرس أن أسيعجز عن احتالل المدينة بالوسائل البشرية، ولكنكم ستهبونها له سلمي ا. و 
 .تياال أن الرب أفشل خطتهم بصال يقتحموا دير ايزال ويسلبوه ويلحقوا األذى بالرهبان.

 ني، فطلب أن يرايوهذا ما حصل فعال ، وكان هناك من أوصل خبر ا للملك شابور عن
ابنه من مس  شيطاني، ونتيجتها كف  الملك شابور قليال   يت  العديدة كما شف يوتعجب من فضائل

 . يورهبان أناقيم أالملك ببناء أديرة أينما  يأن يسمح ل ت  عن اضطهاد المسيحيين. وطلب

الرهب ان  ياخوت ت  وشيكة. فجمع ين نهاية حياتأ ت  بعد سنوات طويلة وجهود مضنية، شعر 
ا وقت  ينمضأالقربان و  ناالقداس وتناول نامقأو  ، ثم ذهب كل منهم إلى صومعته. ولكن ا طويال  ا مع 

بل االخوة فأق إذ أوشك موتي يقترب،سرعان ما استدعاهم االخ المعي ن لخدمة القداس، 
 ... همتوبارك

 
 شهيد(أسقف، )               ( 341. تذكار األسقف ميلس الشهيد )74

ل دت  في منطقة الري  )قرب طهران( واعتنقت  المسيحية، بعد أن كنت  على الديانة  و 
مت  أسقف ا على سوس... وبعد أن خاب أملي في اهتداء أهل المدينة، نفضت   المجوسية. ر س 

ر حذائي، كما يقول يسوع في اإلنجيل، متنبئ ا لها بالخراب الذي حل  فيها بعد فترة من عليها غبا
ان المدينة بوجه الملك شابور الثاني.   الزمن، إثر حركة عصيان قام بها سك 

ثم  بعد سلسلة من الزيارات المألوفة، إلى كل من األراضي المقدسة ومصر ونصيبين، عدت  
لط البطريرك فافا. وبعد أن عدت  إلى مسقط  انيين، حيثإلى بهرسير في بالد الساس عارضت  تس 

ر بت  حت ى الموت من قبل الحاكم...  ة سنة حيث ض  نت  مد  ج   رأسي، س 
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 معّلم(راهب، )          ( 502. تذكار مار نرساي الملفان )75
لدت   العلم في  يت  تلق  في قرية عين دلبي )أدلب( المجاورة لدهوك الحالية في شمال العراق. و 

على أستاذ سرعان ما انزوى بتالميذه في الجبال  ي في السابعة من عمر  أنامدرسة القرية و 
إلى  ررت  . فاضطيإلى القرية، توفي والدا ت  الشمالية هرب ا من اضطهاد المجوس. ولما عد

ا للدير يعند عم  ب إلى دير الذها قرب من بال يته. وبعد شتاء قض..عمانوئيل الذي كان رئيس 
ة عشر سنين ثم رجع يت  هذا إلى الرها حيث تلق   ني، أرسليعم   إلى منطقة الدير  ت  العلوم مد 
الحنين إلى الرها وإلى بيئتها العلمية الراقية،  نيمارس مهنة التعليم. ولكن سرعان ما عاودأل

إلى  ت  است دعيهناك إلى أن  ت  الرحال إليها ثانية ، ومكث يت  إلى المزيد من العلوم. فشد   ت  وتق
 دير. الالذي كان يحتضر في  يسرير عم  

ا للدير خلف ا له، غير أني، بعد موت عمت  مق  وأ   إلى الرها سنة  ت  سرعان ما عد ي، رئيس 
ا الدي435 ، حينما توفي مدير المدرسة، استقر  الرأي على 437وفي سنة .. والرئاسة. ر، تارك 
  ...في الرها عشرين سنة يأعباء وظيفتب ت  خلف ا له في هذا المنصب. فقم يانتخاب

 يبرصوما صديق نيالرها هارب ا إلى نصيبين حيث استوقف ت  ونتيجة خالفات عقائدية، غادر 
ؤسس فيها مدرسة تواصل مهم ة مدرسة أأن  الذي كان قد أصبح مطران ا لهذه المدينة، وطلب إلي  

ين سنة تقريب ا... غير أن خالف ا وقع بإدارة هذه المدرسة أربع ت  بهذا العرض وقم ت  الرها. فرضي
ة خمس سنوات  ت  وبين برصوما، وكانت النتيجة أن ترك يخالل تلك السنين بين المدرسة مد 

 . الديرفي  يتهاقض

آخرون "قيثارة  ني"لسان المشرق" و"باب الديانة المسيحية" و"شاعر المسيحية". وقد سم ا ت  بق  ل  
 الروح القدس".

 
 )شهيد(        ار يعقوب المقّطع . تذكار الشهيد م76

 . ل دت  في النصف الثاني من القرن الرابع، وتربيت  في حضن عائلتي الشريفة ثم تزوجت  و 
ا محترم ا لدى البالط  كنت  عظيم ا عند هللا بالنظر إلى والدي  وزوجتي المسيحيين، كما كنت  رئيس 
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لي  توالهبات. وقد أدت المحبة التي كانول يغمرني بالهدايا الساساني، فكان الملك يزدجرد األ
 المسيحي. لملك يزدجرد إلى ابعادي عن إيمانيعند ا

بلغ إلى والدتي وزوجتي خبر تركي للديانة المسيحية ارضاء  للملك. وقد وقع عليهما هذا 
الخبر المؤلم وقوع الصاعقة. وكلتاهما كتبتا إلي  رسالة  مشتركة شديدة اللهجة. ولما تلقيت  هذه 
الرسالة، عدت  إلى نفسي، وثارت ندامة عميقة في قلبي. ولما سمع الملك بعودتي إلى المسيحية، 

 أمر باستجوابي وتعذيبي. 

ه إلى  ولدى صدور هذا األمر، اجتمعت المدينة برمتها، واستعاد جيش الملك ليسير وراء 
بصدور هذا الحكم،  الموضع الذي فيه يجري االستشهاد. وكثيرون من ابناء اإليمان لما سمعوا

 جثوا على وجوههم بالصالة أمام هللا...

، أن  في الوقت الذي فيه ق د مت  إلى الموضع الذي فيه أتلقى العقاب، طلبت  من قاتلي 
يمنحوني اوال  قليال  من الوقت ألشكر ذاك الذي في سبيله أحتمل اآلالم، فتوجهت  نحو الشرق، 

 . تبي إلى ساكن سماء السماواوركعت  على األرض، ووج هت  نظرة قل

دو  نيوفي تلك الساعة أمسكو  : "انظر ماذا تفعل، ي. وقالوا لورجلي   بال رحمة في يدي   نيومد 
إذ لم يبق  مجال للتأخير في تقطيع جسدك عضو ا فعضو ا: ولبتر اصابع يديك ورجليك ولبتر 

ي قطع رأسك. ففك ر في ذراعيك وقطع ركبك من مفاصلها. وبعد بتر اصابعك واعضائك، إذ ذاك 
عقلك وانظر ما الذي تختاره: إما بكلمة واحدة تخرج إلى الحياة، وإما، إذا كنت مصر ا على رأيك، 
أن تموت جميع هذه انواع الموت الرهيبة". وكان بعض الرؤساء الحاضرين هناك يبكون على 

، وبعد  : ال تهلك نفسك مجان ا، بل اعمل بمشيئةليجميعهم بصوت ي، وقالوا منظر  الملك واحي 
، بل على نفسكم، فمقابل قليل من الراحة في فقلت  لهمذلك عد إلى ديانتك.  : "ال تبكوا علي 

العالم، ترثون العذاب األبدي، وليس أنتم فحسب، بل كذلك الشياطين واالشباح التي تعبدونها. 
ضاف لي المزيد من األجر. عضائي، ي  أ رث الحياة األبدية. وبتقطيع أفأنا بالقتل الذي أ قت ل به: 

. وفي تلك الساعة التي فيها أمر "ألن كل امرئ حسب جهده ينال أجره من هللا الذي ليس بظالم
وبتروا جميع  بدأوا بقطع اصابع يدي  ف .، قال للقتلة: لماذا أنتم واقفون تنتظرون يذلك الملك بقتل

ا.  قضيت  إلى أن  يأعضائ  شهيد 
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 )شهيد(       )القرن الرابع(  . تذكار يزداندوخت الشهيدة77
ة ست ة أشهر بـ 345أنا امرأة من أربيل، اعتنيت  سنة  ا من  120في المدائن، ولمد  شهيد 

ا و 111حدياب، وهم  عذارى، كانوا في السجن، وقمت  بدفنهم بعد استشهادهم.  9كاهن ا وشماس 
 ت نفسها...نفسها، وأنا أقوم بالخدمافي أربيل  379مجدني رب ي مرة أخرى سنة 

 
 )شهيد(        . تذكار الشهيدة بربارة )كرمليس( 78

في قرية اسمها دالسون بعيدة عن انطاكيا، رجل من العظماء ي سمى ديوسقورس. وكان 
ا ولكنه كان وثني ا. وكان له ابنة واحدة   يبربارة، وكان والد رائعة الجمال وهي أناالرجل غني ا جد 

ا. فبنى ل نييحب ا  يجد  ظهر للناس. وعندما جاء ناس من وجهاء أ لكيالفيه  نيكبير ا وحبسبرج 
 شيئ ا.  علي   يأن يفرض أب في الزواج، رفضت   يالقوم ليطلبوا يد

، وقد أوكل المهمة إلى عملة ماهرين يوكان األب مهتم ا ببناء الحم ام الذي يبنيه باسم
 ت  ير العمل في بناء الغرفة، فرأرى كيف يسيأل يمن برج وأعطاهم أجرتهم كاملة وسافر. ونزلت  

أن المهندسين قد وضعوا نافذتين فقط، فأمرتهم أن يضعوا الثالثة، فخاف العم ال من غضب 
ى موضع جرن المياه الحار ة، إل باألمر. وحينما وصلت   يقنع أبأبأن  طمأنتم ووعدت   يأبي، ولكن

في  ما انطبعت آثار قدمي  على الرخام رمز الصليب، ك يبإصبع نحو المشرق ورسمت   ت  التف
 تلك األرض. 

 يسجد لها، فامتألت   يأصنام ا كان والد ت  ي، رأيذاهبة إلى غرفت وفي أحد األيام، بينما كنت  
. ثم صعدت  في وجهها وقلت   من الروح القدس وبصقت    : مثلك  يكون صانعوك  والمتكلون عليك 

  على الصالة. ت  كفتعأ فيه و  سكن  أ إلى البرج الذي كنت  

 نيأمرت بذلك، استدعا يمن السفر رأى ثالثة نوافذ في الغرفة، وعندما علم بأن يولما عاد أب
له: "فك ر اآلن وانظر يا أبي: هوذا اآلب، وهوذا االبن، وهوذا الروح  عن السبب، فقلت   نيوسأل

ا وكاد أن يقتل يفلما سمع أب .القدس" هناك إلى الجبل القريب من  وهربت   ت  ي، فصل  نيغضب جد 
، أقسم أحدهما أنه ييسألهما عن يحيث كان راعيان يرعيان قطيعهما في الجبال، وعندما جاء أب
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وأخذ  آنييصعد إلى الجبل، ر كان ألبي. وبينما  نيأما اآلخر فمد  اصبعه وكان يري نيلم ير 
ا.  وأقام علي   نيوحبس نيبقساوة، ثم أخذ نييضرب  حراس 

أشد  العذابات. ولما  يباآللهة أن ينزل ب ياستحلفه أب إلى الحاكم الذي نيبعد ذلك، أسلمو 
 أناالخالص من خالل تقديم الذبيحة لآللهة. أما  ، وعرض علي  ، أشفق علي  الحاكم آنير 

م السجود لخالق أإال  أن  فرفضت   و و الحاكم،  نيواألرض. فعذ ب تالسماواقد   نيأمر بأن يعر 
 سجن. وضعوني في الثم   نيويحرقو 

ع يالليل تراءى لوفي منتصف  . وكان هناك امرأة مؤمنة يوشفى جروح جسد نيرب نا وشج 
ا ياسمها يولينة، لما رأت هذا المنظر وكيف تالشت آثار الجروح من جسم ، أسلمت ذاتها أيض 

 للعذاب. 

بيسوع  فاعترفت   أنا، أما يمن جروح نيأن آلهته هي التي شفت يأما الحاكم فحاول إقناع
لعذابات  أكثر. ولما رأى الحاكم يولينة  ني. فغضب الحاكم وسلمنيي شفاالمسيح المخلص الذ

ة، أسلمه ي  تبكي عل ا إلى العذاب. وبينما كبشد  إلى  يعين ويولينة، رفعت   أناتعذب أ نت  ا هي أيض 
د لنا نعيم ت  يالسماء وصل   : "يا رب ال ترو  نظرك عنا، وال تأخذ روحك القدوس من أمت يك، بل أع 
فأمر  أناوأمر الحاكم أخير ا بسجن يولينة، أما  .يسندنا روحك الممجد مع مخافتك"خالصك، ول

برداء  نيووشح يرب نا لصالت فاستجاب   ت  يصل   يعارية في البالد كلها، ولكن نيبأن يقتادو 
 موت بالسيف مع يولينة. أعند الحاكم مرقيانوس الذي أمر بأن  نيأبيض. وقادو 

 
 (مريم العذراء)         راء إلى اليشباع . تذكار زيارة مريم العذ79
وفي تلك األيام قامت مريم فمضت مسرعة  إلى الجبل إلى مدينة  في يهوذا. ودخلت بيت "

زكريا، فسل مت على أليصابات )اليشباع(. فل ما سمعت  أليصابات سالم  مريم، ارتكض الجنين في 
"مباركة  أنت  في النساء! ومباركة  ثمرة  بطنها، وامتألت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: 

! من أين لي أن تأتيني أم  رب ي؟ فما أن وقع صوت  سالم ك  في أذني حتى ارتكض  الجنين   بطن ك 
ا في بطني  . فابتهاج   طوبى لمن آمنت: فسيتم  ما بلغها من عند الرب 
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نظر إلى أمت ه الوضيعة.  فقالت مريم: "تعظ م الرب  نفسي وتبتهج  روحي باهلل مخل صي ألن ه
سوف تهنئني بعد اليوم جميع  األجيال ألن القدير صنع إلي  أمور ا عظيمة: قدوس  اسمه ورحمته 

ة ساعده فشتت المتكبرين في قلوبهم. حط   .من جيل  إلى جيل  للذين يت قونه كشف عن شد 
صرفهم فارغين. نصر  أشبع الجياع من الخيرات واألغنياءاألقوياء عن العروش ورفع الوضعاء. 

عبده إسرائيل ذاكر ا، كما قال آلبائنا، رحمته إلبراهيم ونسله لألبد". وأقامت مريم عند اليصابات 
 (56-39 /1)لوقا  ."نحو ثالثة أشهر، ثم  عادت إلى بيتها

 
 (أسقف)     . تذكار ماروثا أسقف ميافرقين )القرن الخامس( 80

ديار بكر( ويسم ى ليوطا. وكان له ثالثة  –جاورة ألمد يحكم مقاطعة سوفيتا )الم يكان والد
لدى  ت  الثالث فقد مكثأنا (. أما 395-379أوالد، انخرط األوالن في خدمة تاودوسيوس الكبير )

محل ه في إدارة المقاطعة في عهد  لت  تل قي العلوم. ولما مات ليوطا حلعلى  ت  أبي وثابر 
على تشييد  ةغير وكان لي آنذاك في آمد،  يكنا. وكان مقر  سخلفهتاودوسيوس ثم في عهد 

ل نقل  ت  الكنائس واألديرة. ولما كانت آمد مجاورة للحدود الفارسية ومعر ضة لغارات الفرس، فض 
من  في مأمن   يوأموال يكم شمالي آمد، لتكون حيات 50آخر على بعد  إلى محل   يمركز إدارت

 الفرس. 

بمهنة الطب مع تقوى راسخة وحكمة عالية  ت  ز ة وامتالعلوم اليونانية واآلراميمن  ت  تضل ع
م ، وهي تقع عند منابع نهر دجلة، ران ا لمدينة ميفرقط أو ميافرقينمط ت  وسياسة لبقة. وقد ر س 

في العلوم الطبية، طلب يزدجرد الملك الفارسي من ولمعرفتي وسم يت بعد ذلك "مدينة الشهداء". 
 جئت  شفي ابنته التي كانت مصابة بداء عضال. فأل هإلي نياالمبراطور الروماني أن يرسل

 فتم ت: "أريد السالم والصلح". لقت  ، فيحدد مكافأتأالملك الفارسي أن  ها. فطلب إلي  يتوشف
غادر الديار أ معاهدة صلح بين االمبراطورين الروماني والفارسي دامت طوال حياتهما. وقبل أن 

: "أرغب في أن تعطيني كل عظام الرهبان ت  قلطلب شيئ ا آخر. فأالملك أن  سمحالفارسية 
الشيء الكثير من ت  خذهذه وأ يوالمسيحيين الذين ق ت لوا على يد جنودك". فأجاب الملك إلى رغبت

خبره بمعاهدة أإلى االمبراطور الروماني  ت  هذه الذخائر النفيسة إلى مدينة ميافرقين، ثم أسرع
فيها  ت  ، فأقميإلى بناء مدينت ت  بالد الفرس، انصرفمن  يالصلح مع الملك الفارسي. وبعد عودت
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ا إجابة إلى رغبة االمبراطور الروماني وبمساعدته، لتكون قوية ضد  الهجمات  حصن ا منيع 
 الفارسية المتوقعة. 

 
 )شهيد(       (355 -مار ايث آالها النوهدري )دهوك . تذكار 81

، بسبب التهديد رت  ة عجائبية. ثم اضطر بصور  ت  تلقن التعليم المسيحي بعد أن شفيأ بدأت  
هاجر باتجاه الجنوب إلى ماحوزي دران )دريون( أ السابق، أن  يه من قبل أبناء دينتالذي لقي

 العماد هناك.  ت  الواقعة على الزاب الصغير حيث اقتبل

على مغادرتها مرة ثانية بسبب االضطهاد. لكن قوة خفية  ت  إلى أربيل، عزم يلدى عودت
، لمشاهدة تعذيب بارحذبشبا يبغية إرهاب ونيحضر ، وأفاعتقلوني بأمر الحاكممن ذلك.  نيمنعت

أمال  أن  بالغ في تكريم الجثمانأ رحت  لدى وصولي و  ،صلأالذي كان قد فارق الحياة قبل أن 
اليمنى بمشاركة رجل جحد دينه المسيحي فعاقبه  يلتحق بالشهيد. فاكتفى الجال دون بقطع أذنأ

أمام الملك في  نمثلفي قافلة ليسوقوني مع آخرين في السجن قبل أن  يألقي ب . ثم  هللا فور ا
 . ناخوزستان، قبل استشهاد
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 مع القّديس...... نصّلي مع الشخصية الكتابية

 

 الروح القدس، اإلله الواحد آمين. باسم اآلب واالبن و  المترأس:

ك  / في الكتاب المقد س / فعرفناك  من  يا أبانا القد وس / لقد كشفت   :افتتاحية صالة لنا عن نفس 
كل  بطريقت ه  وحسب  خالل أناس  / أحببت هم وأحب وك / فنقلوا حب ك إلينا / نحن المؤمنين بك  / 

أو  اذكْر اسم الشخصية الكتابية)دعوته / فاغتنى إيماننا بواسطت هم. / نسألك  اليوم بشفاعة 
نا في مثاال  / أن نت خذه /( القّديس / فنسمع كلمتك  /  مكان ه ويكون  لنا الشجاعة / لنضع  أنفس 

د في يسوع المسيح / مع الروح القدس /  ونعيشها وننقل ها إلى غيرنا / أنت اإلله الحي  / المتجس 
 إلى دهر الدهور. آمين. 

 )ي رّتل بالتناوب بين جوقين( )في ضرورة حفظ كلمة هللا( 16-9: 119مزمور 

بيل ه؟ بم  ي ط ه - . /ر الف تى س  ل م ت ك  ه ك  فظ   ب ح 
ل بي ا لت م ست ك   - . /ب ك ل   ق  صاياك  ا عن و  ل  ل ني ب عيد   فال ت ض 
ل بي أ خف يت  أ ق وال ك   - . /في ق   ل ك ي ال أ خطا  إ ل يك 
. /م بار ك  أ نت  يا رب   - ك  ني ف رائ ض   عل  م 
ثت   - د  ت ي  ح  ف  كام  ف م   /ب ش  ل  هاب أ ح   ك  ك 
رت   - ر  ت ك  س  هاد  نى. /في ط ريق  ش  رور ا ي فوق ك ل  غ   س 
ب ل ك  أ نظ ر. /إ ن  ي في أ وام ر ك  أتأم ل  -  وفي س 
ك   - .  /أتن ع م  ب ف رائ ض  ل م ت ك   فال أن سى ك 
 المجد  لآلب واالبن والروح القدس / من األزل وإلى األبد. آمين.  -

 ل في كلمات المزمور(فترة صمت )للتأم -

 )من الدليل(أو القّديس قراءة عن الشخصية الكتابية  -

 (حياة الشخصيةفترة صمت )للتأمل في  -
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 (17-5: 3قراءة من رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل قورنثس ) -

ر   يمان، على ق د  يت م إلى اإل  ما اهت د  مان  ب ه  ما أ ع طى  ف ما هو أ ب ل س؟ وما هو بول س؟ ه ما خاد 
يء وال أ  الر ب  ك الًّ م نه ما.  قى، ولك ن  هللا  هو ال ذي أ ن مى. فل يس  الغار س  ب ش  نا غ ر ست  وأ ب ل س  س 

ت ه  نه ما ي نال  أ جر  د، غير  أ ن  ك الًّ م  اقي واح  . فالغار س  والس  اقي، بل ذاك  ال ذي ي ن مي وهو ّللا  الس 
ه هد  ا في ع م ل  هللا، وأ ن .على م قدار  ج  ل  هللا  وب نيان  هللا.ن حن  عام لون  م ع  ق  ر  ما  ت م ح  فإ ن  ي، على ق د 

ر  ي ب ني عل يه. فل ي نظ ر   ق، ولك ن  آخ  أن  البان ي الحاذ  عت  األ ساس، ش  ض  ، و  و ه ب  لي م ن ن عم ة  ّللا 
د  كيف  ي بني عل يه. أ م ا األ ساس، فما  ع  غ ير  األ ساس  ال ذي ك ل  واح  م ن أ حد  ي ست طيع  أ ن ي ض 

جارة   ة  أ و ح  د  على هذا األ ساس  ب ناء  م ن ذ ه ب  أ و ف ض  ضع ، أ ي يسوع  المسيح. فإ ن ب نى أ ح  و 
د، في وم  ّللا  سي عل ن ه، أل ن ه ف ل   واح  ر  ع م ل  ك  ب  أ و ه شيم  أ و ت ب ن، سي ظه  ش  ي الن ار  ك ريمة أ و خ 

ل ه ال ذي ب ناه على  د. فم ن ب ق ي  ع م  ل   واح  ن  قيمة  ع م ل  ك  ه الن ار  ست مت ح  ف  ذل ك الي وم، وهذ  سي كش 
رين، أ م ا هو فسي خل ص، ولك ن كم ن ي خل ص   ل ه كان  م ن  الخاس  ر ه، وم ن  احت ر ق  ع م  األ ساس  نال  أ ج 

م ه أ ما ت ع م ن خ الل  الن ار. ل  هللا  ه د  م  ه يك  وح  هللا  حالٌّ فيكم؟ م ن ه د  ل  هللا، وأ ن  ر  ل مون  أ ن ك م ه يك 
ل  هو أ نت م.  يك  ل  هللا  م قد س، وهذا اله   هللا، أل ن  ه يك 

)يمكن لمترأس الصالة أن يشرحها ويضيف إليها نقاطاا أخرى ويفتح حواراا  تأمل في القراءة -
 : (، وينهي بصمت قصيرة حولهامع مجموعة الصال

بولس يعطي الرسول مكانته الصحيحة، إنه خادم. وهذه الخدمة تجعله بالضرورة  -
ا: يكم ل عمل من سبقه ويعطي المجال لمن سيأتي بعده ليكم ل عمله هو.   متواضع 

عمل الرسالة يعتمد على نعمة هللا، وليس على قوانا الشخصية. فعلينا أن نكتشف النعمة  -
 الموهوبة لنا لنستطيع من خاللها أن نخدم. 

ا آخر غيره. واجبنا أن نبني  - أساس الرسالة هو يسوع المسيح، ال نستطيع أن نضع أساس 
 فوق األساس، ال أن نضع األساس. 

سن دان وفق ا للعمل الذي سنقوم به، فإن كان عمال  فيه روح هللا سيبقى، أما إذا كان بغير  -
 . هذا الروح فسيحترق 

ما من كرامة  أكبر من هذه: إننا هيكل هللا وروح هللا حال  فينا. كم علينا أن نحافظ على  -
 هذا الروح في داخلنا. 
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 ترتيلة )يسوع حٌي فّي( )يمكن مراجعة الترتيلة عبر قناة اليوتيوب(:  -

 والترانيم لسيدي المجيد والسبـــح   …وكذا التمجيد  نشيدي يعلو بالهتاف  ( 1)
كناه في قلبي فذاك   فأغلب  وانشــد يسـوع حـي في  … ربي الذي س 

 يسوع حي فيَّ … فذا نشيد غلبتي ...  يسوع حي فيَّ … يسوع حي فيَّ  «الردة»
 يسوع حي فيَّ … وذا ضمان نصرتي ...  يسوع حي فيَّ … يسوع حي فيَّ 

 نيدمع عدوي الع واشـتدت الحـرب  ... من حولي وال سنيد  ( إن هاجت البحار  2)
 يســــوع حي في  أن العلي بل واثق ...  وليس ذا بفضـــــل قوتي ال أرهب  

 بل من أحبني فقط في داخلـــي يحيا...  ال أنا أحـيا بت  ل  ( مع المسيح قد ص  3)
 لذا شعاري دائما  يسوع حــــي في  ...  شكرا  لك في موكب النصر تقودنــي

 (19-17: 5قراءة من إنجيل متى ) -

ق  أ قول  ل كم: ال ت   م ل. الح  ل، ب ل أل ك  ئ ت  أل ب ط  ة  أ و  األ ن ب ياء ما ج  ريع  ل  الش  ئ ت  أل ب ط  ظ ن وا أ ن  ي ج 
ماء  واأل رض. فم ن خالف   يء، أ و تزول  الس  ت ى ي ت م  ك ل  ش  ريع ة ح  ر ف  أ و ن ق ط ة  م ن  الش  لن ي زول  ح 

غ ر  ت لك   ي ة  م ن أ ص  ص  م وات. و  ل كوت  الس  غير  في م  ث ل ه، ع د  الص  لوا م  ل م  الن اس  أ ن ي فع  صايا وع   الو 
م وات. د  كبيرا  في ملكوت  الس  ل  م ها فذاك  ي ع   وأ م ا ال ذي ي عم ل  ب ها وي ع 

تنظيم )يمكن لمترأس الصالة أن يعطي األفكار أدناه ليساعد المجموعة في  طلبات حّرة -
 لباتهم:( ط

 من صفات. أو القد يس أن نعيش ما عاشته الشخصية الكتابية  -
ة  من خالل مواقفنا وقراراتنا.  -  أن نحافظ على كلمة هللا حي ة في حياتنا، وخاص 
 أن نبقى أمينين على رسالتنا، وال نسعى من ورائها إال خدمة اآلخرين.  -
 ك اإليجابي فنتسابق في الخدمة. أال  نبحث عن التنافس السلبي والمؤذي، بل ذل -
 أن نتعل م التواضع في التعل م ممن سبقونا.  -

 الختام مع الصالة الرّبية.  -
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 مريم العذراءنصّلي مع 

 

 باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد آمين.  المترأس: -

آملين أن  / إليك ن ك ل  حياتنا / يا أم  المحب ة  اإللهي ة / أي تها العذراء  مريمصالة افتتاحية:  -
ت ها وخدمت ها / .تكوني لنا األم والمعل مة شفعي بنا لكي نعيش في ا / أعطينا حب  الحياة وحراس 

.  ا لحياتك  ا حقيقي  انعكاس   / ولتكن  حياتنا الروحي ة والجسدي ة / حضرة يسوع يا أم نا  وساعدي /أنت 
 / وإصغاء في القلب / يفهم أ ن ها صمت في الجسد أن / من اختار  عيش  الحياة الروحي ة /

والتضحية  في  / يا عذراء ، عل مينا أن  الحب  في العطاء  حياة / .وانفتاح كامل لعمل الروح القدس
 آمين.  / واألمومة  نعمة ما بعدها نعمة. / واأللم  في سبيل  اآلخر  والدة / الخدمة  فرح

 قونة للعذراء مريم(فترة صمت )للتأمل في صورة أو أي -

 كوها في القلوبمل    ..موها موها عظ   كر   .. وغروب   في شروق   ..م ظمريم يتع مجد  ترتيلة:  -

 قراءة نّص المناسبة التي تخّص العذراء مريم )من الدليل( -

 (المناسبةفترة صمت )للتأمل في  -

 لشعوباي ئنلتهن .. حين نالت   وهي قالت   .. ما ألضواها غروب   .. ت  وتالل   ت  قد تعال  ترتيلة:  -

 (: 6-1 /12قراءة من سفر رؤيا يوحنا ) -

ماء: ر ت آي ة  ع ظيم ة  في الس  ها  ث م  ظ ه  م يها، وعلى ر أس  م س والق م ر  ت حت  ق د  ف ة  ب الش  ا مر أ ة  م لت ح 
وكب ا، حام ل  ت صر خ  م ن أ ل م  الم خاض. وظ   ر  ك  ليل  م ن  اث ني ع ش  رى ت ن  ين  إ ك  ماء  آي ة  أ خ  ر ت في الس  ه 

واك ب   ر  ث لث  ك  بع ة  تيجان، وذ ن ب ه ي ج  ه س  ؤ وس  ؤ وس  وع شر ة  ق رون، وعلى ر  بع ة  ر  ك بير  أ شق ر ل ه س 
ع ت و   ض  ت ى إ ذا و  ك  أ ن ت ل د، ح  ق ف  أ مام  الم رأ ة  ال تي توش  ماء، فأ ل قاها إ لى األ رض. وو  ها الس  ل د 

ها  ل د  ف  و  ديد. وخ ط  ا م ن ح  ميع  األ م م  ب ع ص  وف  ي ر عى ج  ع ت  ابن ا ذ كر ا، وهو ال ذي س  ض  ابت ل ع ه. فو 
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يث  أ ع د  ّللا   ل ها م كان ا ل ت قات  ه ناك  أ لف   ب ت  الم رأ ة  إ لى الب ر  ي ة، ح  ه، وه ر  ضر ة  ّللا   إ لى ع رش   ي وم  إ لى ح 
ت  ين.ومائ    ت ي ي وم  وس 

 ( 2فيه الحياة  وفيه النور. هللويا ) ترتيلة: -

  (:50-46 /12قراءة من إنجيل مّتى ) -

ار  ي ريدون  أ ن ي ك ل  موه، فقال  ل ه  ق فوا في خار ج  الد  ت ه قد و  وب ين ما هو ي ك ل  م  الج موع، إ ذا أ م ه وإ خو 
هم: ار  ي ريدون  أ ن ي كل  موك  إ ن  أ م ك  وإ خوت ك  و " ب عض   . فأ جاب  ال ذي قال  ل ه ذلك:"اق فون  في خار ج  الد 

تي؟" ه وقال: "م ن أ م  ي وم ن إ خو  ه إ لى ت الميذ  تي. أل ن  م ن ي عم ل  " ث م  أ شار  ب ي د  هؤالء  هم أ م  ي وإ خو 
م وات هو أ خي وأ ختي وأ م     ."يب م شيئ ة  أ بي ال ذي في الس 

تتبعها لحظات ( ويمكن للمترأس إضافة أسئلة أخرى  )عبر حوار جماعيمراجعة الذات  -
 صمت: 

 كيف أصفها؟ ما هي عالقتي بيسوع رب نا؟  -
 ما هي عالقتي بأم نا العذراء مريم؟ كيف أعيش إيماني بمساعدتها؟  -
 كيف أشعر بأني فعلت  مشيئة هللا في حياتي؟ كيف أكتشفها أوال ؟  -

 لبة العذراء مريم: ط -

 كرستااليسون ...  كريااليسون 
  انصت الينا        يا أيها المسيح
 استجب لنا        يا أيها المسيح

 ارحمنا       يا هللا االب السماوي 
 ارحمنا      يا هللا االبن مخلص العالم 

 ارحمنا       يا هللا الروح القدس
 مناارح      يا هللا الثالوث القدوس الواحد

 صلي ألجلنا    يا عذراء العذارى ... يا والدة هللا ...  يا قديسة مريم
 صلي ألجلنا   طاهرة ايا أم  ...  يا أم النعمة االلهية...  يا أم المسيح
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 صلي ألجلنا   غير مدنسة ايا أم  ...  محصنة ايا أم  ...  عفيفة ايا أم  
 صلي ألجلنا   الصالحةيا أم المشورة ...  عجيبة ايا أم  ...  شهية ايا أم  

 صلي ألجلنا   حكيمة يا بتوال  ...  يا أم المخلص...  يا أم الخالق
 صلي ألجلنا   قادرة يا بتوال  ...  ممدوحة يا بتوال  ...  محترمة يا بتوال  
 صلي ألجلنا   يا مرآة العدل...  أمينة يا بتوال  ...  حنونة يا بتوال  

 صلي ألجلنا   ايا أناء روحي  .. . يا سبب سرورنا...  يا كرسي الحكمة
 صلي ألجلنا   يا وردة سرية...  يا إناء العبادة...  امكرم   يا إناء  
 صلي ألجلنا   يا بيت الذهب...  يا برج العاج...  اا داودي  يا برج  

 صلي ألجلنا   يا نجمة الصبح...  باب السماءيا ...  يا تابوت العهد
 صلي ألجلنا  يا معزية الحزانى...  ةأيا ملجأ الخط...  يا شفاء المرضى

 صلي ألجلنا  باءيا سلطانة اآل...  يا سلطانة المالئكة...  يا معونة النصارى 
 صلي ألجلنا  يا سلطانة الشهداء...  يا سلطانة الرسل...  يا سلطانة األنبياء

 ألجلناصلي  يا سلطانة جميع القديسين...  يا سلطانة العذارى ...  يا سلطانة المعترفين
      ... يا سلطانة محبوال بها بال دنس أصلي

 ... يا سلطانة منتقلة إلى السماء
 صلي ألجلنا      يا سلطانة الوردية المقدسة

 صلي ألجلنا ... يا سلطانة العائلة يا سلطانة السالم...  يا سلطانة السماوات واألرض
 أنصت إلينا      حمل هللا الحامل خطايا العالم يا
 استجب لنا      مل هللا الحامل خطايا العالمح يا

 ارحمنا      الحامل خطايا العالميا حمل هللا
 كرياليسون ... كرستياليسون 

 
تحت ذيل حمايتك نلتجأ يا والدة هللا القديسة، فال تغفلي عن طلباتنا في حاجاتنا لكن  صالة: -

 المباركة. نجينا من جميع األخطار على الدوام أيتها العذراء المجيدة 
 صلي ألجلنا يا والدة هللا القديسة. -
 لكي نستحق مواعيد المسيح. -
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 الشهداء... ...)ة(الشهيدنصّلي مع 

 

 باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد آمين.  المترأس: -

يت بذات ك على الصليب / وأهرقت  دم ك الطاهررب نا يسوع /  صالة افتتاحية: - /  لقد ضح 
أو فهمنا أن  الخالص / يتطلب نكران الذات. / نأتي إليك اليوم / يرافقنا الشهيد)ة(... )لت  

/ لنعلن عن إيماننا بك / ونعترف بأن دماء الشهداء / أصبحت  الشهيدان... أو الشهداء...(
بذار ا لمسيحيين جدد. / ازرع حياة  جديدة في قلوبنا / تنبثق  من هذه التضحية / وعل منا أن 

 ي / من أجل حياة اآلخرين. / آمين. نضح  

 قراءة قّصة الشهيد)ة(... الشهيَدين... الشهداء... من الدليل.  -

 فترة صمت )للتأمل في حياة الشخصية( -

 )ي رّتل بالتناوب بين جوقين()صفات الرجل المستقيم أمام هللا(  15مزمور  -

يم ت ك   - ، م ن ي قيم  في خ  ك  ؟وم ن  ي سك ن   /يا ر ب  ب ل  ق دس   في ج 
ل  الب ر    - ال ك  ط ريق  الك مال  وفاع  ق    /الس  ل ب ه ب الح   والم ت ك ل  م  م ن ق 
تاب  - رًّا /م ن ب ل سان ه ال ي غ  نع  ش  ب ه ال ي ص   وب ق ريب ه ال ي نز ل  عار ا. / وب صاح 
قير  في ن ظ ر ه  - . / هموم ن ي ت قون  الر ب  ي كر م   /الر ذيل  ح  ه، لم ي خل ف  رًّا ب ن ف س  م ، م ض   وإ ن أ قس 
 فم ن ع م ل  ب ذلك  ال ي ت ز عز ع  ل ألب د.  / وال ي قب ل  على الب ريء  الر شو ة. /ال ي قر ض  بالر  بى ف ضت ه  -
 المجد  لآلب واالبن والروح القدس / من األزل وإلى األبد. آمين.  -

 (13-1: 2الثانية إلى طيمثاوس ) قراءة من رسالة بولس الرسول -

، ب الن  عم ة  ال تي في المسيح  ي سوع، ، يا ب ن ي  د  أ نت  د  ثير   فت ش  ر  ك  ن  ي ب م حض  م عت ه م  ع  ما س  واست ود 
ل  موا غ ير ه م. ديرين  ب أ ن ي ع  ا أ م ناء  ج  هود أ ناس  ي    م ن  الش  ند  ق ات، شأن  الج  ت ني في الم ش  ك  ال ح  شار  الص 

ه. للمسيح  يسوع. ن د  ي  ال ذي ج  ن ي ة، إ ذا أ راد  أ ن ي رض  ياة  الم د  ه ب أ مور  الح  س  ل  نف  ن د  ي شغ  د  ي ج   ما م ن أ ح 
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يًّا. رع  راع ا ش  ليل  إ ن لم ي صار ع  ص  ك  ا ال ي نال  اإل  ق   الحار ث  ال ذي ي تع ب  أ ن  والم صار ع  أ يض  فم ن ح 
ل ة.ي كون   ل  م ن ي نال  ن صيب ه م ن  الغ  ر  يسوع    أ و  ل ه. واذك  ل ك  ت در ك  ذل ك  ك  م  ما أ قول، والر ب  ي جع  ت ف ه 

تي. ب  ب شار  س  د، ب ح  ل  داو  بيل ها أ عان ي  المسيح  ال ذي قام  م ن ب ين  األ موات وكان  م ن ن س  وفي س 
م لت   ت ى إ ن  ي ح  ق ات  ح  ل   الم ش  ة. ول ذل ك أ صب ر  على ك  ت م قي د  ل م ة  هللا  ل يس   الق يود  كالم جر م. ولك ن  ك 

لوا هم أ يضا على الخ الص  ال ذي في المسيح  يسوع وما إ ل يه م ن   ل  الم ختارين، ل ي حص  يء  م ن أ ج  ش 
ق  أ ن نا  د  . إ ن ه ل قول  ص  ي  د  األ ب د  ناه إ ذا م ت نا م ع  ))الم ج  ل كنا م ع ه وإ ذا أ نك ر  ب رنا م  ي ينا م ع ه وإ ذا ص  ه ح 

ه((.  ن ا غ ير  أ م ناء ظ ل  هو أ مين ا أل ن ه ال ي مك ن  أ ن ي نك ر  ن ف س  ا وإ ذا ك  نا هو أ يض   أ نك ر 

مراجعة حياة على ضوء القراءة )يمكن لمترأس الصالة أن يضيف نقاطاا أخرى وينهي  -
  :بصمت قصير(

في البيت والمدرسة والمجتمع؟  ما معنى أن أكون أمين ا للمسيح؟ كيف أعيش هذه األمانة -
 هل سبق وأنكرت  المسيح في حياتي؟ كيف؟ 

؟ وماذا بسببهاعندما أكون أمين ا لمبادئ إيماني، هل شعرت  مرة  بمضايقة من اآلخرين  -
 بمبدأ اإلنجيل؟أن تتغي ر نظرتهم بسبب التزامي  قبلت  فعلت  حينها؟ هل 

 ما معنى الصبر بالنسبة لي؟ لماذا علي  أن أصبر؟ وعلى ماذا أصبر عادة ؟  -
يت  من أجل  - كيف أعيش التضحية في حياتي؟ ما هي المواقف التي شعرت  فيها أن ي ضح 

 اآلخرين؟ 
 كيف أنظر إلى الشهداء في الكنيسة؟ نظرة تبجيل، نظرة احترام، نظرة عادية... الخ.  -

 ترتيلة "تركتم الكل كي تتبعوا األولى" )يمكن مراجعة الترتيلة عبر قناة اليوتيوب( -

 نجيلروا اإل نش  تَ  يك لَّ م الذ  كابدت  ولى ... األَ تتبعوا  يك م الكلَّ تركت  الرّدة: 
 كليلفنلتم اإل الوحوش   صرتم طعام   ... الجيوش  بذريتم أ روش  كفرتم بالع  

 هذا الجيل ل نفوس  ذب  ي   ة  اللذاذ عشق  ...  لبلب  م   لص   ل المال  مكب    ذل   الجاه  
 بح والترتيلبالس   زرعتم الفلوات  ة  ... الحيا يمعط بالرب    ة  رتم بالنجابش  

 نجيلعشتم اإل ذإ قدس   صرتم سماوات   ... نفس   ة  وعف اطهر   درس   أي  صرتم لنا 
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 (19-10: 21) لوقاقراءة من إنجيل  -

م  أ م ة  على أ م ة، وم مل ك ة  على م مل ك ة، وت حد ث  ز الز ل  شديدة وم جاعات  ست قو " :)يسوع( قال  ل هم
ثيرة، وست حد ث  أ يض  وأ وب ئ ة  في أ   ماء  وع المات  عظيمة. وق بل  هذا  اماك ن  ك  م خاوف  تأتي م ن  الس 

دون كم، وي سل مون   ي ه م إ ل يكم ، وي ضط ه  ط  الن اس  أ يد  جون، وت ساقون  إ لى ك ل  ه ي بس  كم إ لى الم جام ع  والس 
بكم أ ن ل يس  عل يكم  لوا في ق لو  ة. فاجع  هاد  وا الش  د  ل  اسمي. في تاح  لكم أ ن ت ؤ  كا م  م ن أ ج  الم لوك  والح 

ميع   ز  ج  كم ة  ما ي عج  أ وتيكم أ نا م ن  الك الم  والح  كم. فس  فاع  عن أ نف س  وا الد   د  خ صوم كم ع ن  أ ن ت ع 
خو ة  واأل قار ب  واأل م ت ه أ و  الر د   عل يه. وسي سل م ك م  الوال دون  واإل  دقاء  أ نف سهم، وي ميتون  أ ناس  م قاو   اص 

بون   كم. إ ن كم ب ث بات ك م تكت س  ؤ وس  ر ة  م ن ر  ع  ل  اسمي. ول ن ت فق د  ش  ميع  الن اس  م ن أ ج  كم ج  م نكم، وي بغ ض 
كمأ    . "نف س 

 : تتبعها فترة صمت طلبات حّرة لطلب نعمة -

 األمانة والثبات في اإليمان رغم كل  الظروف.  -
 الصبر على من يؤذينا ويعتدي علينا.  -
ا األكثر حاجة  من ا.  -  التضحية في سبيل اآلخرين وخصوص 

.." التي ت رَتل في )نفس لحن "شوحا الوا.. على مذبح قوذشا نهوي دوخرانا.ترتيلة للشهداء  -
 :من كتاب صالة المساء والصباح أليام األسبوع مقتبسة من الطقس الكلداني(، قّداس اآلحاد

 لنعي د  لكم باألفراح.  ،شهداءنا، صل وا للسالمسّبحوا أّيها الصّديقون الرّب: 
  الشهداء ، ليروا المسيح، بالسيف  طاروا إلى السموات.التسبيح  يليق  بالمستقيمين: 

 قال الشهداء، حبًّا بالمسيح نحتمل  األلم  والموت. رّتلوا بصوٍت جميل: 
 صل وا إلى الرب   وتقووا: شهداءنا، اسألوا الرحمة، لمن يطلب  شفاعت كم. 

تر نا، من كل   شر  يداه منا.   المجد  لآلب واالبن والروح القدس: شهداءنا، أنتم س 
 ميع  األجيال، للعذراء مريم أم  المسيح. من األزل وإلى األبد: ت عطي الطوبى، ج

 ليقل  الشعب آمين ثم  آمين: شهداءنا، بصالت ك م ننتصر  على التجارب. 
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 املعّلم... األسقف...  (...... )الرهباننصلي مع الراهب

 

 باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد آمين.  المترأس: -

/ لقد كر ست  حيات ك  لرسالت ك  / فنشرت  ملكوت  السماوات  في  يا يسوع المعل مصالة افتتاحية:  -
أرضنا / فتبع ك التالميذ / تاركين كل  شيء / وساعين وراء الخيرات  األبدية. / نصل ي إليك  اليوم 

/ طالبين منك  أن نسير في  )الرهبان...، المعّلم... األسقف... البطريرك...(مع الراهب...  /
والمسيح نتتلمذ منك / ونعيش تعاليم ك في حيات نا / أنت الكاهن األبدي / الطريق ذاته / ف

 المخل ص / آمين. 

 ترتيلة "أترك كلَّ شيء"  -

 ان لك نصيبا وأنا أكو... أترك كّل شيٍء واتبعني : الردة
 تعال واحمل الصليب  ... عطى كل  شيء أترك كل  شيء  ت  . 1

 تعال كلن يخيب ظن  ... والهدوء  تجد الراحة  
 لن يغيب وجهي تعال... حيثما أقمت  أقيم أنا . 2

 العلي يدعوك تعال... ا ك لي عون  إن ي اخترت  
 عرفت  ما في قلبك تعال... نظرت  في عينيك وأحببتك . 3

 تصرخ إليك تعال... ك العطشى للحب والسالم أرض  

 فترة صمت. قراءة قّصة الراهب، الرهبان، المعّلم، األسقف في الدليل، تتبعها  -

 الملفان )ت رّتل بالتناوب بين جوقين( تسبحة النور لمار أفرام -

 أشرق  النور  على األبرار / والفرح  على مستقيمي القلوب  -
 يسوع رب نا المسيح / أشرق  لنا من حشا أبيه  -
 فجاء وأنقذنا من الظلمة / وبنوره الوه اج  أنارنا  -
 نهزم سلطان  الليلإندفق  النهار  على البشر / وإ -
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 من نور ه شرق علينا نور / أنار عيوننا الم ظلمة  -
ه  أضاء  المسكونة / أنار الل جج  السفلى  -  سناء  مجد 
 مات  الموت  وباد  الظالم / وتحط مت أبواب  الجحيم  -
 وأنار جميع  البرايا / وم ظلمة  كانت منذ  القديم -
دوا ألن ه صار لهم مخل ص قام  األموات  الراقدون في التراب -  / ومج 
د إلى أبيه العلي   - ا ووهب لنا الحياة / وصع   عمل خالص 
 وإن ه آت  بمجد  عظيم / ينير العيون التي إنتظرته  -
نا ونخرج إليه  - لن  سرج   ملك نا آت  بمجد  عظيم / لن شع 
اح  -  ولنفرح به كما فر ح  بنا / في فر حنا بنوره الوض 
 نرفع إلى جالله / لنحمدن  أباه العلي   ساطع المجد -
ا  -  فقد أغزر  مراحم ه  وأرسل ه  إلينا / فأنشأ لنا رجاء  وخالص 
يسون  -  يطلع نهاره فجأة  / فيخرج إليه القد 
 وي شعل المصابيح كل  الذين تعبوا / وكافحوا واستعدوا  -
يقين حينئذ  يفرح المالئكة  وجنود  السماء / بمجد  األبرار وا -  لصد 
ا ويهل لون  -  تعلو األكاليل  رؤوسهم / وهم ينشدون مع 
وا / فنحمد ملكنا ومخل صنا  -  أي ها اإلخوة هب وا واستعد 
ه  / ي فرحنا بنوره البهي في الملكوت -  فإنه آت  بمجد 

 (30-27: 19قراءة من إنجيل مّتى ) -

نا ن حن  ك ل  شيء  وت  " فقال  ل ه ب طرس: ك   فقال  لهم يسوع: "ب عناك، فماذا يكون  م صير نا؟ها قد ت ر 
ل  " د  ك  د  ندما ي ج  ه ع  نسان  على ع رش  م جد  ق  أ قول  لكم: أ نت م ال ذين  ت ب عوني، متى جل س  ابن  اإل  الح 

ر شا ، ل ت دينوا أ سباط  إ سرائيل  االث ني  ع ش  ر  ع ر  يء، ت جل سون  أ نتم أ يضا  على اثن ي ع ش  ل  م ن ش  . وك 
ف   ع  ائة  ض  مي، ي نال  م  قوال  أل جل  اس  تر ك  ب يوتا  أ و إ خوة  أ و أ خوات  أ و أ با  أ و أ م ا  أ و ب نين  أ و ح 

لين. رين  أ و  م ن  اآلخ  رين، و  لين  يصيرون  آخ  ن  األ و  ثير  م  ي ة. وك  ياة  األ ب د   وي ر ث  الح 

ساء والصباح أليام األسبوع مقتبسة من الطقس الكلداني( المناداة )من كتاب صالة الم -
 يتلوها أحد المشاركين في المجموعة وتجاوبه المجموعة بالرّدة: 
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 لننهض  حسن ا بخشوع  واجتهاد، ولنطلب قائلين: يا رب نا ارحمنا.  -
 الرّدة: يا رّبنا ارحمنا.

-  .  يا أب  المراحم وإله  كل   تعزية، نطلب  منك 
.يا م   - ، نطلب  منك  نا والمهتم  بنا ومدب ر  الكل   خلص 
- .  ألجل أمن  واتفاق  كل  العالم وجميع  الكنائس، نطلب  منك 
- .  ألجل بلدان نا وكل   البلدان، وألجل  اصطالح  كل   العالم، نطلب  منك 
- .  ألجل  السالم  واالستقرار، وخصب  السنة، وغالت  األثمار، نطلب  منك 
وألجل الجماعة التي  )يذكر هنا اسم البابا والبطريرك واألسقف(ئنا القديسين باآألجل  -

.  يخدمونها، نطلب  منك 
- .  أيها اإلله الرحوم، الذي برحمت ه  يدب ر  الكل، نطلب  منك 
م علينا.  - ، وكث ر معنا أمن ك وسالم ك وترح   خل صنا أي ها المسيح  رب نا بنعمت ك 

)ويمكن للمترأس إضافة  والمجموعة حول أحد المواضيع اآلتية جلسة حوار بين المترأس -
 مواضيع أخرى( تتبعها فترة صمت: 

 ما هي نظرتي عن الدعوة الكهنوتية والرهبانية؟ هل أشعر بأني مدعو؟  -
 ما هو التكريس بالنسبة لي؟ ولماذا يوجد أناس مكر سون؟  -
 ما أهمية التعليم المسيحي في حياتي؟ كيف أعيشه؟  -

 )يمكن مراجعة الترتيلة عبر قناة اليوتيوب(ترتيلة "إن قلبي ليس يهوى"  -
 خالصي إذ فداني بالصليب ه نلت  باسم  ... الحبيب  ن قلبي ليس يهوى غير فادي  إ( 1)

 الوحيد أنا ال أرضى سواه فهو لي الخل  ...  المجيد ما خال االسم   ء  يحلو لي شي ليس  
 العظيم ه  بغي في حياتي غير مجد  أ لست  ...  الكريم ه  نحو شخص   شوق   ما في القلب   كل   (2)

 ةا أشقى الخطامنقذ   ذ شراني بدماه  إ...  واه ربي ال س   لك  وحياتي م   واي  فق  
 ي وسالمي ورجائي في الصالة حب   كل  ... مالي في الحياة  كل   نفسي ليسوع   ( كل  3)

 ربي مشتهاي وعمادي اسم   فافتخاري ي ... وهو كنزي ورجا قلبي ليسوع   كل  
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 خامتة

 للمعّلم  وأفكارمقرتحات 

 

 عزيزي المعّلم... عزيزتي المعّلمة... 

ه إليكم  ، إذ عليكم تقع مسؤولية تربية جيل يعي أولوية إيمانه في في خاتمة هذا الدليلأتوج 
سؤولية وهذه المحياته، ويعود إلى جذور آبائه وأجداده ليعيش من خاللها رجاءه المسيحي. 

ة تعود إلى التاريخ القديم!   ليست بالسهلة اليوم، وتزداد صعوبتها عندما يتم  التعامل مع ماد 

أن ننقل المعنى الروحي لتذكاراتنا الطقسية سوية  إليكم بعض المقترحات واألفكار لنستطيع 
 إلى طال بنا األحباء: 

 ها فئة المرحلتين المتوسطة ال تخفى عليكم الجوانب النفسية واالجتماعية التي تمتاز ب
ر بأننا إلى هذه الجوانبسنة(، ولسنا هنا في صدد التطر ق  18-13واالعدادية ) ، ولكننا نذك 

ا لمرحلة النضوج  نتعامل مع مرحلة المراهقة بكل  ما تحمله من تقلبات في الشخصية استعداد 
يل؟ بالتأكيد، إن حرصنا على وات خاذ القرار. فهل تقول شخصياتنا في التذكارات شيئ ا لهذا الج

مع التركيز على جانب اإليمان بل بصورة مالئمة، دون مبالغة لمجر د إثارة االنتباه،  اتقديمه
 فيها. 

  ألشخاص "واقعيين" وليست من عندما نروي هذه القصص، البد  أن نشدد على أنها قصص
تفاصيل قد تدخل فيها . صحيح أن النسج الخيال مثل التي يسمعونها في روايات وقصص أخرى 

ا خيالية!  مة، ولكن هذا ال يعني أن الشخصيات أيض  عناصر من هنا وهناك، كما ذكرنا في المقد 
ةولذلك،  ا ال يكفي أن "نسرد" القص  كالم، بل  عملية التعليم المسيحي ال ترتكز على مجر د  ، فسرد 

ةتجعل  الكالمهناك "أساليب" في  الية. المراد نقلها للطال ب أك القص  ولذلك، البد  من تحديث ثر فع 
ة مع عقلية أجيالنا الناشئة من  أساليبنا في التعليم لتأتي متوافقة مع ذهنية معاصرينا، وخاص 
المرحلتين المتوسطة واالعدادية. وال نقل  بات كال  سلبي إن هللا  يتكف ل بنقل  كلمته إلى البشر، ألن 
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ه  على وسائل   ة رب نا نفسه يعتمد بتواضع  نا البشري ة لتصل هذه الكلمة إلى التربة الخصبة والمستعد 
 الستقبالها. وهذه هي مسؤوليتنا! 

ومع قصص قديمة تعود إلى قرون  عديدة، نحن  بحاجة أن نتعل م أسلوب "التشويق" لنقر بها 
 يمل  بسرعة بسبب وسائل اإلعالم التي عل متهمن عقلية جيلنا المعاصر، هذا الجيل الذي أصبح 

 ! مر ةأن يهمل كل  ما ال يجذب انتباهه ألول 

  ألن المشهد سيطبع من المفيد ، تحويل بعض القصص إلى مشاهد تمثيلية داخل الصف 
ة  إذا شاركوا شخصي ا في تجسيد أدوار المشهد. ونستطيع اختيار  ة في ذهن الطالب، خاص  القص 

هد اعدنا في تحويلها إلى مشبعض الحوارات لتسا تتضم نالتي النصوص الطويلة نوع ا ما، 
، شرط أال  تبتعد عن روحانية الشخصية، ةتمثيلي . ويمكن كتابة حوارات إضافية من روح النص 

ا مؤثر ا أكثر.   لتعطي للمشهد طابع 

، ولو كانت موجودة لساعدتنا ا لشخصيات كثيرة يذكرها تقويمنامع األسف أننا ال نملك صور  
ة وتمثيلها بمشاهد، الطالب. كثير ا في طبع الشخصية في ذهن  ولكن أسلوبنا في سرد القص 

يرسمان في مخيلة الطالب صورة مشابهة. ولذلك علينا أن نحذر كثير ا لئال نحر ف معنى القداسة 
ة الحقيقي يسين، قد يعتبرهم عند سرد القص  : على سبيل المثال، من يسمع قصص بعض القد 

يستطيع أحد أن يملكها غيرهم! وهذا تشويه لمعنى  أبطاال  خارقين ولهم قدرات استثنائية ال
القداسة، فالقد يس هو إنسان مثلنا ولكن ه عاش حياته وفق ا لمتطلبات إيمانه، وإذا صنع معجزات 
ا إن أعطيناها المجال  فهي قدرة هللا التي تعمل من خالله، مثلما تعمل اليوم من خاللنا أيض 

 الكافي. 

نتابه بعض االستغراب من رغبتهم العنيدة في الموت من ومن يسمع قصص الشهداء، قد ي
. وهذا ليس مدعاة للبطولة، بل حبًّا بالمسيح الذي كر سوا له حياتهم كل ها إلى حد  أجل المسيح

 التضحية بالذات! 

  يسين مع قصص معاصرة، لكي يشعر الطالب بقرب القد يس من الممكن مقارنة قصص القد 
ا أو الشهيد من حياته. فاإلع م لنا قصص  يربط بين ذكاء المعل م أن على ، ويبقى يومي ةالم يقد 
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ة  تين بطريقة تعم ق مفهوم القداسة في زمننا المعاصر. وهذا يتطلب منه أن يتعم ق في قص  القص 
ا!   القد يس من جهة، ويعيش واقعه المعاصر بعمق  أيض 

مة  التذكارات، أن الشخصيات الحظتم في سياق شرح كما وفي شأن القرب، ذكرنا في المقد 
تتحدث عن نفسها، وهذا يساعد كثير ا في خلق حوار مع هذه الشخصية وفي مراجعة الذات على 
ا لتبقى  يسين: نحن  ال نسرد قصص  أساس ما عاشته. وهذا هو الهدف النهائي من قصص القد 

عداد لخبرات  خبرات إيمانية تخلق بدورها االستمحفوظة يرددها الطال ب من بعدنا، بل نروي 
 جديدة ومعاصرة. 

  من الممكن تخصيص الدرس الثاني من دروس التعليم المسيحي، أو إنشاء مجموعة على
ة  يسين أو الشهداء... بحسب الرتب المعد  إحدى مواقع التواصل االجتماعي، للصالة ألحد القد 

ه الجميع إلى الك ل أن يتوج  ، لكي لهذا الغرض. فإذا كان اللقاء واقعي ا، ي فض  نيسة أمام مذبح الرب 
يدخلون في أجواء صالة مع الشخصية. وإذا كان اللقاء افتراضي ا )عبر شبكة االنترنت( فيمكن 
وضع صورة مناسبة للتأمل فيها، أو نقل بث  مباشر للمعل م مع من يساعده في قراءة الصلوات 

 يساعد في التأمل. مناسب  من مكان  

  أو بشبكة االنترنت في التعر ف على التفاصيل التاريخية يمكن االستعانة بمصادر بسيطة
والجغرافية لهذه القصص، وفي التعر ف على بعض الشخصيات الشهيرة المذكورة فيها. وسيكون 
ا أن يطلب المعل م من طال به البحث عن تفصيل معين، لتكون لهم فرصة التعم ق في تاريخ  مفيد 

نقاش حول إحدى جوانب شخصية القد يس وكيفية عيشها كنيستنا المشرقية. كما يمكن فتح حلقة 
 في واقعنا اليوم. 

بعضها من خبرتكم، أو مقترحات أخرى المقترحات كثيرة، وسأكون ممتناا إن أرسلتم إلّي 
 إلىتغني هذا المشروع، أو مالحظات وجدتموها لدى مطالعتكم لهذا الدليل. وأرجو إرسالها 

  عنوان البريد االلكتروني اآلتي:

alberthisham2015@gmail.com 
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يقوم به مع الطاّلب حول إحدى لقاء  يساعد هذا الجدول  المعّلَم في تدوين مالحظاته بعد كلّ 
 التذكارات الطقسية، ليطّور من نفسه ويفيد اآلخرين بمالحظاته

 

 اللقاء األول

 التاريخ: 
 المكان: 

 نوع اللقاء: 
 المالحظات: 

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
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............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 

 الثانياللقاء 

 التاريخ: 
 المكان: 

 نوع اللقاء: 
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 المالحظات: 
............................................................................................
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............................................................................................ 

 الثالثاللقاء 

 التاريخ: 
 المكان: 

 نوع اللقاء: 
 المالحظات: 
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............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................ 
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 الرابعاللقاء 

 التاريخ: 
 المكان: 

 نوع اللقاء: 
 المالحظات: 
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............................................................................................

............................................................................................
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............................................................................................
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............................................................................................
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 اخلامساللقاء 

 التاريخ: 
 المكان: 

 نوع اللقاء: 
 المالحظات: 

............................................................................................
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............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
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............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

 السادساللقاء 

 التاريخ: 
 المكان: 

 اللقاء:  نوع
 المالحظات: 

............................................................................................

............................................................................................
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