
 أمساء شائعة حبسب أيام أعيام القديسني
، على مدار السنة، يذكر التقوًن الكنسّي البيزنطّي  يف كّل يـو

  يسني أو عشرة أو أكثر. فما بالكا أو مخسة قدّ يسً وحده قدّ 
 الكنائس؟باقي يف 

 مع يتاريخ أعيادىم:  ،يتي  ابأدجديّ يسني بالتّ القدّ  وإليكم قائمة بامساء أشهر
 دتوز / يوليو 20إلياس 
 حزيراف / يونيو 25ليصابات( أإليزابث )

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  30أندريو )أندراوس( 
 اين / ينايركانوف الثّ   17أنطوف )أنطونيوس( 

 كانوف ابأّوؿ / ديسمرب  20إغناطيوس 
 أيّار / مايو 5إيريين 

 اين / ينايركانوف الثّ   1باسيل )باسيليوس( 
 ديسمربكانوف ابأوؿ /   4بربارة 

 حزيراف / يونيو 29بوؿ )بولس( 
 حزيراف / يونيو 29بيت )بطرس( 

 يتشرين ابأوؿ / أكتوبر 6يتوما 
 اين / ينايركانوف الثّ   22يتيموثي )يتيموثاوس( 
 شباط / فرباير 17يتيودور )ثيوذورس( 
 حزيراف / يونيو 19جود )يهوذا الرسوؿ( 
 نيساف / أبريل 23جورج )جاورجيوس( 
 ابأحد الذي يلي عيد ادليالدجوزيف )يوسف( 
 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   21جوليا )يوليا( 

 شباط / فرباير 6جولياف )يوليانوس( 
 ؿ / أكتوبريتشرين ابأوّ  23جيمس )يعقوب( 

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  15حبي  
 أيار / مايو 8( ا اإلجنيليّ ا )يوحنّ حنّ 
 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   4( مشقيّ ا الدّ ا )يوحنّ حنّ 
 حزيراف / يونيو 24ا ادلعمداف( ا )يوحنّ حنّ 
 دتوز / يوليو 25حّنة 
 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   17دانياؿ 
 ابأحد الذي يلي عيد ادليالدداوود / 
 ؿ / أكتوبريتشرين ابأوّ  1رومانوس 

 آب / أغوسطس 20ساْمُيويل )صموئيل( 

  
يف استطاعة العائالت ادلسيحّية أف يتفعل الكثري لتأصيل عادة االحتفاؿ بذكرى  

بأف يكوف زلّط  شفعاء أوالدىا، ال سيما وىم يف سّن الطفولة. فالطفل ُيَسرّ 
باالحتاـ عور االنتباه. ومن واج  ابأىل أف يغرسوا فيو الشّ  ابأنظار  ومركز

الّذايت. وممّا ال ري  فيو أف امسو ىو أّوؿ ما جيعلو يشعر هبويّتو. وبالّتايل فهو ينظر 
 إىل القّديس الذي حيمل امسو فريى فيو ليس مثاال لو فحس ، بل بطالً أيًضا.
ويالَحظ أّف ابأطفاؿ  وىم يف سّن مبّكرة، يطرحوف أسئلة عن ادلوت والسماء 

ل عالقة وّديّة مع الذين رقدوا يف ادلسيح، أي القّديسني، وجهّنم. فإذا كاف للطف
فسيتغّل  بسهولة على خوفو الطبيعّي من ادلوت. واذا يتعّود وىو طفل  أف يقّدـ 
اذلدايا يـو عيد شفيعو، فمن الّسهل على أىلو عندما ينشأ أف حياربوا فيو غريزة 

 طفل. التمّلك وادلاديّة وابأنانّية الطبيعّية عند كلّ 
نبغي على  كل عائلة أف ختّصص زاوية يف غرفة مالئمة من ادلنزؿ، يتعرض فيها ي

يس ادلعنّي يف كل إيقونات الشفعاء القديسني بأعضائها.  أو أف يتعّلق إيقونة القدّ 
 غرفة من غرؼ أعضائها. فإذا حاف 
 مزيّنة بالّشموع والّزىور.  ةصّ منعيد الّشفيع، يتّم عرض إيقونتو على 

يتذى  إىل الكنيسة للمشاركة يف القّداس اإلذلي أو أف يتّتفق مع   وللعائلة أف
كاىن الرعّية إلقامة خدمة دينّية قبل احلفلة العائلّية يف ادلنزؿ. وأثناء احلفلة ديكن 
بأحد أعضاء ابأسرة أف يقرأ موجًزا لسرية القّديس أو  أف يقّصها شفهيًّا وذلك 

اّصة بادلناسبة. وديكن اختتاـ احلفلة بينما يتّم يتناوؿ الطعاـ أو احللويات اخل
 بتنيمة " ليعِطك هللا ُعْمرًا طويال" لصاح  العيد.

فتهّيئ دتثيلّية قصرية  ،واجلدير بالذّكر أف بعض العائالت يتتفّنن يف االحتفاؿ
للّتسلية،  يذىبوف بعدىا إؿ ادلطعم ادلفّضل لدى  احملتفل. أو حتّضر الفتات 

لتزيني ادلنزؿ. وديكن للطفل أف يشارؾ بقدر ادلستطاع حتمل اسم القّديس الشفيع 
ـ من طعاـ يف احلفلة  ولو أف ينتقي اذلدايا يف إعداد الّتقدمة للكنيسة أو ما يقد  

 ويوّزعها على احلاضرين، إىل غري ذلك من ابأنشطة.
الكنيسة وادلسيح جسد واحد. ومجيع الذين اعتمدوا بادلسيح من ابأحياء 

ي ذكرى يِ الرّب  يؤّلفوف عائلة  واحدة رأسها ادلسيح. فعندما نُْ اقدين يف والرّ 
قّديس من عظماء القّديسني الذين يتألبأوا يف يتاريخ الكنيسة، ال نعود ننظر إليها  
كمؤسسة جامدة خالية من الشخصية، بل نراىا  على حقيقتها: عائلة واحدة 

 خاضعة لرأس واحد ىو الرّب. 
 
 
 
 
 

 بأيام أعياد القديسنياالحتفال  
 

 لال
لالسم أمهّية كربى. وليس أعذب على قلبنا من مساع امسنا. 

 فاذا دعونا طفال بامسو، أشرؽ وجهو فرًحا.
 كذلك القوؿ يف َمن أدرؾ سّن البلوغ، ولو حاوؿ أحيانًا أف خُيفي فرحو.

عليو فيما مضى. كثريًا أّما طريقة اختيار االسم فتختلف يف عصرنا عّما كانت 
ما ينتقي ابأىل امسًا بأّف لو رنّة موسيقّية مستَحّبة. وىذا يفّسر لنا  دلاذا يكثر 

ت"  أو "كيمربيل" أو "أوديت" بني ادلواطنني الذين يرجع أصلهم إىل اسم "ْسكَ 
أقطار الشرؽ ابأوسط. وىنالك من ابأىايل َمن يسّموف أبناءىم بأمساء مشاىري 

 ينما ادلعاصرين.جنـو السّ الرياضة أو 
أّما فيما مضى، فكاف الّناس خيتاروف أمساء أوالدىم بأسباب أعمق. فيسّموهنم 
بأمساء آبائهم أو أجدادىم ختليًدا الستمرار ابأسرة. لذا دىش أقرباء يوحّنا 
ادلعمداف عندما اختارت لو والديتو  امسًا غري مألوؼ لديهم، فاحتّجوا قائلني: 

 (61: 1ربائك حيمل ىذا االسم." )لوقا "ليس أحد من أق
من أقلّية دينّية وذلك باختيار أمساء زلايدة أو ُمبَهمة  لبنيهم. وادلعلـو  أف 

التقوًن الكنسّي يذكر أمساء القديسني الذين نتفل بتذكارىم يوميًّا على مدار 
 السنة.

يسني، ومن التقاليد ادلرعّية أّف ابأشخاص الذين حيملوف أمساء أولئك القدّ 
يكّرموف شفعاءىم يـو عيدىم بإقامة شعائر خاّصة. فالعيد مناسبة نتفل فيها 
بذكرى َمن نمل امسو من القديسني فنشكره على شفاعتو اليومّية بأجلنا . وقد 
درجت العادة يف التقليد البيزنطّي أف الّرجاؿ  الذين ال حيملوف اسم قديس من 

ساء فبعيد آب/أغسطوس(. أّما النّ  6) يف  القّديسني حيتفلوف بعيد جتّلي الربّ 
 آب/أغسطس(. 15انتقاؿ السّيدة العذراء )

 لكن كيف يتّم االحتفال؟
 

الطقس البيزنطي طرؽ شعبّية كثرية لالحتفاؿ بالعيد. منها أف   يف
 صاحبة صاح  أوإحدى اخلدمات الّدينّية يتقاـ على نّية 

طلًبا لشفاعة القديس ادلعنّي. وكثريًا ما العيد يف كنيسة الرعّية. فُتَفع الصلوات 
يقاـ القّداس اإلذلي ذايتو،  خاصة إذا كاف العيد بأحد عظماء القّديسني. ويقـو  

ادلعنّية  بتقدًن القرابني أو القمح ادلسلوؽ، فيصّلي الكاىن  الشخص أو ابُأسرة
 على التقدمة مثّ يتّم يتوزيعها على مجاعة ادلؤمنني. بعد 

عادة حفلة عائلّية. وكثريًا  ما يتّم فيها يتوزيع اذلدايا، لكن بشكل غري ذلك يتقاـ 
متوق ع : فصاح  العيد ىو الذي يوزّع اذلدايا بدال من أف يتلّقاىا! ذلك أّف 

 العطاء ىو يف نظر ادلسيحّي أفضل طريقة  للشكر.



 
 بعيد الّشفيع االحتفال 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

ةربويمكتب الخدمات الت  
ةألبرشيّة نيوتن الملكيّ    

http://mekite.org/ 
 

 حقوق الطبع محفوظة لكتابة األيقونات
دوقة روسيا الكبرى  -دير القديسة إيليزابات   

http://www.conventofsaintelizabeth.org/ 
 
 

 

 

 أعياد للعائلة

ومن العادات الّشائعة يف الشرؽ ابأدىن أّف كّل عائلة ختتار  هذا،
 لنفسها عيًدا سّيديًّا أو بأحد كبار القّديسني. وذلذه ادلناسبة 

بالقّداس اإلذلّي على نّية أفراد العائلة من أحياء وراقدين. فيحضره يتّم االحتفاؿ 
كبرية من القرباف   أعضاء ابأسرة ومجيع أقربائهم وأنسبائهم. ويأيتوف خبمسة أرغفة

فيتلو الكاىن عليها صالة " ابَأْغرِبِْنّية "  ويستعمل جزًءا منها للقّداس اإلذلّي 
 الذي يرفعو على نّية "أصحاب العيد، مقّدمي ىذه القرابني".

ويف كثري من الّرعايا يغتنم أصحاب العيد ىذه ادلناسبة، اذا مسَحت ذلم 
واحلَلوى دلن حيضر االحتفاؿ، شكًرا منهم هلل عّز  إمكاناهتم، فيقّدموف ادلرطّبات 

وجّل على ما أنعم بو عليهم من خريات. وحّبذا لو انتشرت ىذه العادة  ىهنا يف 
الواليات ادلتحدة أيًضا، بأّف من شأهنا أف يتعّزز الّروابط العائلّية بني أعضاء 

 ابأسرة وجتعلها يتشعر بأهنا واحدة وبانتماء أقوى إىل رعّيتها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   27ستيفن )استفانوس( 
 حزيراف 9سرييل )كرييلوس( 

 ار / مايوأيّ  10موف )مسعاف( سي
 اين / ينايركانوف الثّ   25غريغوري )غريغوريوس( 
 اين / نوفمربيتشرين الثّ  11فيكتور )نيكيفورس( 

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  14فيلي  
 دتّوز / يوليو 13كابريل )جربائيل( 

 اين / نوفمربيتشرين الثّ  25كايترينا  
 أيار / مايو 9كريستوفر )خريستوفورس( 

 وز / يوليوػمّ يت 24كريستينا  
 آب / أغوسطس 10لورنس )لورانسيوس( 

 ؿ / أكتوبريتشرين ابأوّ  18لوقا 
 اين / نوفمربيتشرين الثّ  16ماثيو )مّّت( 

 نيساف / أبريل 14ماريتن )مريتينوس( 
 نيساف / أبريل 25مارؾ )مرقس( 

 يتشرين الثاين / نوفمرب 8مايكل )ميخائيل( 
 ؿ / أكتوبرابأوّ  يتشرين 26متي )دديتيوس( 

 دتّوز / يوليو 5مرثا 
 آب / أغوسطس 15مرًن 

 اين / ينايركانوف الثّ   21مكسيم )مكسيموس( 
 آب  26نايتايل / 

 ؿ / ديسمربكانوف ابأوّ   6نقوال )نقوالوس( 
 ار/ مايوأيّ  21ىيلن )ىيالنة( 

يسني يف الّتقوًن الكنسّي لدى كثري من وديكن قراءة موجز ِسرَي ىؤالء القدّ 
 الّرعايا. كما ديكن

 مطالعة ِسرَيىم الكاملة يف كثري من ادلراجع. وإليكم بعضها:
دات حملات روحّية لإلنساف ادلعاصر  يف أربعة رللّ  القّديسون األرثوذكسّيون:

صفحة  100بقلم ابأب جورج بولس. كل رللد ينطوي على أكثر من 
 .يسني حس  يتريتي  ذكرىم يف الّتقوًن الكنسيّ مزدوجة للقدّ 

 اجملموعة الكربى لِسَير القّديسني :
رللًدا . مطبعة الذىيّب الفم. ينطوي كل رلّلد على عدد متنوّع من ِسرَي  12يف 
 يسنيالقدّ 

دات رللّ  7قد يتطوؿ أو يتقصر. وقد ظهر منها حّت يتاريخ إعداد ىذه النبذة 
رس يتتناوؿ القديسني الذين نتفل بأعيادىم من أيلوؿ / سبتمرب حّت آذار / ما

. 
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