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ٌحاول بعض االخوه التساؤل عن عمر السٌده العذراء للتشكٌك فً انها كانت صغٌره لم تبلغ
ونص السؤال هو  .هل كانت السٌده العذراء صغٌرة حٌن تزوجها ٌوسف الشٌخ الكبٌر ؟
برغم ان تفاصٌل حٌاة ونٌاحة والدة االله مكتوبه فً كتب سٌر القدٌسٌن وتارٌخ الكنٌسه وغٌرها من
المراجع المدققه لكن احاول فقط تجمٌع ما كتب للرد علً محاوالت عدو الخٌر
من السنكسار
7مســرى
بشارة ٌواقٌم بمٌالد العذراء (  7مســري)
فً مثل هذا الٌوم أرسل هللا مالكه الجلٌل جبرائٌل وبشر القدٌس ٌواقٌم (ورد نٌاحة هذا القدٌس
تحت الًوم السابع من برمودة) بمٌالد البتول والدة اإلله بالجسد  .كان هذا البار وزوجته القدٌسة
حنة قد تقدما فً أٌامهما ولم ٌرزقا ولدا الن حنة كانت عاقرا والن بنً إسرائٌل كانوا ٌعٌرون من
ال ولد له  .لهذا كان القدٌسان حزٌنٌن ومداومٌن علً الصالة والطلبة إلى هللا نهارا ولٌال ونذرا أن
الولد الذي ٌرزقانه ٌجعالنه خادما للهٌكل وفٌما كان الصدٌق ٌواقٌم فً الجبل مواظبا علً الصالة
نزل علٌه سبات فنام وظهر له مالك الرب جبرائٌل وبشره بأن امرأته حنة ستحبل وتلد مولودا
ٌقر عٌنٌه وٌسر قلبه وٌحصل بسببه الفرح والسرور للعالم أجمع ولما انتبه من نومه أتً إلى بٌته
فأعلم زوجته بالرؤٌا فصدقتها وحبلت من تلك اللٌلة وولدت القدٌسة البتول مرٌم  .وافتخرت حنة
بذلك علً كل نساء العالم.
شفاعتها تكون معنا  .آمٌن

القدٌس العذراء والدة اإلله (  1بشــنس)
ة
مٌالد

فً مثل هذا الٌوم نعٌد بمٌالد البتول الطاهرة مرتمرٌم والدة اإلله التً منها كان الخالص لجنس
البشر  .ولدت هذه العذراء بمدٌنة الناصرٌة حٌث كان والداها ٌقٌمان  ،وكان كلٌهما متوجع القلب
ألنه لم ٌكن ٌستطٌع أن ٌقدم قربانا هلل ألنه لم ٌنجب أوالدا فلما جاء ملء الزمان المعٌن حسب
التدبٌر اإللهً أرسل مالك الرب وبشر الشٌخ ٌواقٌم والدها حٌنما كان قائما فً الجبل ٌصلً بقوله :
" ان الرب ٌعطٌك نسال ٌكون منه خالص العالم " فنزل من الجبل لوقته موقنا ومصدقا بما قاله له
المالك وأعلم زوجته حنة بما رأي وسمع ففرحت وشكرت هللا ونذرت نذرا أن الذي تلده ٌكون
خادما هلل فً بٌته كل أٌام حٌاته وبعد ذلك حبلت وولدت هذه القدٌسة وأسمتها مرٌم التً أصبحت
ملكة نساء العالمٌن  .وبها نلنا النعمة شفاعتها تكون معنا ولربنا المجد دائما  .آمٌن

3كــٌهك
تذكار تقدٌم القدٌسة العذراء مرٌم الى الهٌكل بأورشلٌم سن 3سنوات( 3كــٌهك)
فً مثل هذا الٌوم تذكار دخول السٌدة البتول والدة اإلله القدٌسة مرٌم إلى الهٌكل  ،وهً ابنة ثالث
سنٌن  ،ألنها كانت نذرا هلل  ،وذلك انه لما كانت أمها حنة بغٌر نسل  ،وكانت لذلك مبعدة من
النساء فً الهٌكل  ،فكانت حزٌنة جدا هً والشٌخ الكرٌم ٌواقٌم زوجها  ،فنذرت هلل نذرا  ،وصلت
إلٌه بحرارة وانسحاق قلب قائلة" إذا أعطٌتنً ثمرة فإنً أقدمها نذرا لهٌكلك المقدس"  ،فاستجاب
الرب لها ورزقها هذا القدٌسة الطاهرة فأسمتها مرٌم  ،ولما رزقت بها ربتها ثالث سنوات ثم
مضت بها إلى الهٌكل مع العذارى  ،حٌث أقامت اثنتً عشرة سنة  ،كانت تقتات خاللها من ٌد
المالئكة إلى إن جاء الوقت الذي ٌأتً فٌه الرب إلى العالم  ،وٌتجسد من هذه التً اصطفاها ،
حٌنئذ تشاور الكهنة إن ٌودعوها عند من ٌحفظها  ،ألنها نذر للرب  ،إذ ال ٌجوز لهم إن ٌبقوها فً
الهٌكل بعد هذه السن فقرروا إن تخطب رسمٌا لواحد ٌحل له إن ٌرعاها وٌهتم بشئونها  ،فجمعوا
من سبط ٌهوذا اثنً عشر رجال أتقٌاء لٌودعوها عند أحدهم  ،واخذوا عصٌهم وادخلوها إلى
الهٌكل  ،فاتت حمامة ووقفت علً عصا ٌوسف النجار  ،فعلموا إن هذا األمر من الرب  ،الن
ٌوسف كان صدٌقا بارا  ،فتسلما وظلت عنده إلى إن آتى إلٌها المالك جبرائٌل وبشرها بتجسد
االبن منها لخالص آدم وذرٌته.

شفاعتها تكون معنا  ،ولربنا المجد دائما ابدٌا امٌن.

29كــٌهك
عٌد المٌالد الجدٌد (  29كــٌهك)
فً مثل هذا الٌوم من سنة  5501للعالم بحساب كنٌستنا المجٌدة  ،نعٌد بمٌالد ربنا ٌسوع المسٌح
المتأنس بالجسد من العذراء البتول القدٌسة مرٌم  ،وذلك إن اإلرادة اإللهٌة سبق فرسمت إن
ٌصدر اوغسطس قٌصر أمره بان تكتتب كل المسكونة  ،ولهذا السبب قام ٌوسف من الناصرة
ومعه العذراء إلى بٌت لحم لٌكتتبا هناك ألنه من سبط ٌهوذا ومن بٌت داود  ،وبٌت لحم هً قرٌة
داود  ،وحدث انهما لما وصال إلى هناك تمت أٌامها فولدت ابنها البكر  ،ولفته ووضعته فً مذود
حٌث لم ٌجدا موضعا ٌنزالن به  ،وكان فً تلك الكورة رعاة متبدٌن ٌحرسون حراسة اللٌل علً
رعٌتهم  ،فظهر لهم مالك الرب واشرق علٌهم نور من السماء  ،وقال لهم المالك " ال تخافوا فها
انا أبشركم بفرح عظٌم ٌكون لجمٌع الشعب  ،انه ولد لكم الٌوم فً مدٌنة داود مخلص هو المسٌح
الرب  ،وهذه لكم العالمة تجدون طفال مقمطا مضجعا فً مذود  ،وظهر بغتة مع المالك جمهور
من الجند السماوي ٌسبحون هللا قائلٌن "المجد هلل فً األعالً وعلً األرض السالم وفً الناس
المسرة".
و لما مضت عنهم المالئكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض " لنذهب اآلن إلى بٌت لحم
لننظر الكالم الذي أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعٌن  ،ووجدوا الطفل ومرٌم وٌوسف وسالومً ،
وكان المكان مضٌئا بالنور  ،فعلموا إن الكالم الذي بشروا به هو حق  ،ثم سجدوا للطفل وعادوا
وهم ٌسبحون هللا وٌمجدونه علً كل ما سمعوه ورأوه  ،وكانوا ٌبشرون بما عاٌنوا وسمعوا ،ففً
هذا الٌوم كملت نبوات األنبٌاء عن مولد الرب من بتول عذراء  ،فقد قال اشعٌاء النبً " ها
العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئٌل " وٌقول حزقٌال عن هذا السر العجٌب " فقال لً
الرب هذا الباب ٌكون مغلقا ال ٌفتح وال ٌدخل منه إنسان الن الرب اله إسرائٌل دخل منه فٌكون
مغلقا "  ،وعن هذا المولود قال دانٌال النبً " كنت أرى فً رؤي اللٌل وإذا مع سحب السماء مثل
ابن إنسان أتً وجاء إلى القدٌم األٌام فقربوه قدامه  ،فأعطً سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل

الشعوب واألمم واأللسنة  ،سلطانه سلطان ابدي ما لم ٌزول وملكوته ما ال ٌنقرض "  ،وقال
ارمٌا النبً " ها اٌام تأتى ٌقول الرب وأقٌم لداود غصن بر فٌملك ملك وٌنجح وٌجري حقا وعدال
فً األرض  ،فً أٌامه ٌخلص ٌهوذا وٌسكن إسرائٌل آمنا  ،وهذا هو اسمه الذي ٌدعونه به الرب
برنا".
فٌجب علٌنا اآلن إن نتوجه بعقولنا نحو مذود بٌت لحم  ،الذي كان ابن هللا مضجعا فٌه بالجسد
وقت والدته  ،متأملٌن بصمت وهدوء الئقٌن فً سر تجسد اإلله ووالدته فً مذود ألجل خالصنا
 ،عالمٌن انه بهذا ٌعلمنا احتقار العالم وكل أباطٌله  ،وٌحثنا علً اإلتضاع ومحبة القرٌب والسعً
فً خٌره  ،وإن نعٌش بالفضٌلة والتقوى واآلداب المسٌحٌة  ،غٌر جاهلٌن مقدار الكرامة العظٌمة
التً صارت لنا بواسطة سر التجسد اإللهً ،وألننا قد حفظنا الصوم الذي انقضً  ،وقد اقبل علٌنا
هذا العٌد المجٌد  ،فلنقابله بكل ما هو حسن طاهر  ،وإن نمد أٌدٌنا لمواساة الضعفاء وسد حاجة
ا لمساكٌن ،وإٌجاد الصلح والسالم بٌن إخواننا اقتداء بسٌدنا الذي بتجسده صنع سالما ابدٌا ،
ضارعٌن إلٌه تعالً إن ٌتراءف علٌنا وٌغفر لنا خطاٌانا وٌبارك اجتماعاتنا وٌحفظ لنا حٌاة السٌد
االب المعظم االنبا  ...بابا اإلسكندرٌة وبطرٌرك الكرازة المرقسٌة وٌدٌم رٌاسته سنٌن كثٌرة
ممتعا بسالمة الكنٌسة ونمو شعبه فً الفضٌلة  ،وإن ٌعٌد علٌنا أمثال هذا الٌوم المبارك ونحن فً
ملء نعمة الفادي الرب ٌسوع الذي تجسد لخالصنا ،له المجد والكرامة إلى ابد اآلبدٌن ودهر
الدهور امٌن.
قداس أعٌاد المٌالد والغطاس والقٌامة ٌجب أن ٌنتهً بعد الساعة الثانٌة عشر مساء ولو بقلٌل
حتى ال ٌكون التناول مرتٌن فً ٌوم واحد.

24بشــنس
مجىء العائلة المقدسة الى مصر (  24بشــنس)
فً مثل هذا الٌوم المبارك أتً سٌدنا ٌسوع المسٌح إلى أرض مصر وهو طفل ابن سنتٌن  ،كما

ٌذكر اإلنجٌل المقدس أن مالك الرب ظهر لٌوسف فً حلم قائال  " :قم وخذ الصبً وأمه واهرب
إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك  ،الن هٌرودس مزمع أن ٌطلب الصبً لٌهلكه (مت ) 13 : 2
وكان ذلك لسببٌن أحدهما لئال إذا وقع فً ٌد هٌرودس ولم ٌقدر علً قتله فٌظن أن جسده خٌال
والسبب الثانً لٌبارك أهل مصر بوجوده بٌنهم فتتم النبوة القائلة " من مصر دعوت ابنً " (هو
 )1 :11وتتم أٌضا النبوة القائلة " هوذا الرب راكب علً سحابة سرٌعة وقادم إلى مصر فترتجف
أوثان مصر من وجهه وٌذوب قلب مصر داخلها( " اش  . )1 : 19وٌقال أن أوثان مصر انكفأت
عندما حل بها كلمة هللا المتجسد كما انكفأ داجون أمام تابوت العهد ( 1صم ) 3 : 5
فأتً السٌد المسٌح له المجد مع ٌوسف ووالدته العذراء وسالومً وكان مرورهم أوال بضٌعة
تسمً بسطة وهناك شربوا من عٌن ماء فصار ماؤها شافٌا لكل مرض ومن هناك ذهبوا إلى منٌة
سمنود وعبروا النهر إلى الجهة الغربٌة  .وقد حدث فً تلك الجهة أن وضع السٌد المسٌح قدمه
علً حجر فظهر فٌه أثر قدمه فسمً المكان الذي فٌه الحجر بالقبطً " بٌخا اٌسوس " أي ( كعب
ٌسوع ) ومن هناك اجتازوا غربا مقابل وادي النطرون فباركته السٌدة لعلمها بما سٌقام فٌه متن
األدٌرة المسٌحٌة ثم انتهوا إلى األشمونٌن وأقاموا هناك أٌاما قلٌلة ز ثم قصدوا جبل قسقام  .وفً
المكان الذي حلوا فٌه من هذا الجبل شٌد دٌر السٌدة العذراء وهو المعروف بدٌر المحرق
ولما مات هٌرودس ظهر مالك الرب لٌوسف فً الحلم أٌضا قائال " قم وخذ الصبً وأمه واذهب
إلى أرض إسرائٌل  .ألنه قد مات الذٌن كانوا ٌطلبون نفس الصبً( " مت  20 : 2و ) 21
فعادوا إلى مصر ونزلوا فً المغارة التً هً الٌوم بكنٌسة أبً سرجة بمصر القدٌمة ثم اجتازوا
المطرٌة واغتسلوا هناك من عٌن ماء فصارت مباركة ومقدسة من تلك الساعة  .ونمت بقربها
شجرة بلسم وهً التً من دهنها ٌصنع المٌرون المقدس لتكرٌس الكنائس وأوانٌها  .ومن هناك
سارت العائلة المقدسة إلى المحمة ( مسطرد ) ثم إلى أرض إسرائٌل فٌجب علٌنا أن نعٌد فً هذا
الٌوم عٌدا روحٌا فرحٌن مسرورٌن  .ألن مخلصنا قد شرف أرضنا فً مثل هذا الٌوم المبارك
فالمجد السمه القدوس إلى األبد  .آمٌن
وهو عٌد سٌدى صغٌر ،وٌصلى بالطقس الفرايحً  ،وإذا وقع فً اٌام الخماسٌن ٌفضل قراءة

فصوله حتى نشعر بروحانٌة العٌد.

21طــوبة
نٌاحة والدة االله القدٌسة مرٌم العذراء (  21طــوبة)
فى مثل هذا الٌوم نعٌد بتذكار السٌدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكٌة مرٌم والدة اإلله الكلمة
أم الرحمة ،الحنونة شفاعتها تكون معنا  .آمٌن.

16مســرى
صعود جسد القدٌسة مرٌم العذراء (  16مســرى)
فً مثل هذا الٌوم كان صعود جسد سٌدتنا الطاهرة مرٌم والدة اإلله فأنها بٌنما كانت مالزمة
الصالة فً القبر المقدس ومنتظرة ذلك الوقت السعٌد الذي فٌه تنطلق من رباطات الجسد أعلمها
الروح القدس بانتقالها سرٌعا من هذا العالم الزائل ولما دنا الوقت حضر التالمٌذ وعذارى جبل
الزٌتون وكانت السٌدة مضطجعة علً سرٌرها  .وإذا بالسٌد المسٌح قد حضر إلٌها وحوله ألوف
ألوف من المالئكة  .فعزاها وأعلمها بسعادتها الدائمة المعدة لها فسرت بذلك ومدت ٌدها وباركت
التالمٌذ والعذارى ثم أسلمت روحها الطاهرة بٌد ابنها وألهها ٌسوع المسٌح فأصعدها إلى المساكن
العلوٌة آما الجسد الطاهر فكفنوه وحملوه إلى الجسمانٌة وفٌما هم ذاهبون به خرج بعض الٌهود
وبقٌتمعلقتٌن حتى
ا
فً وجه التالمٌذ لمنع دفنه وأمسك أحدهم بالتابوت فانفصلت ٌداه من جسمه
آمن وندم علً سوء فعله وبصلوات التالمٌذ القدٌسٌن عادت ٌداه إلى جسمه كما كانتا  .ولم ٌكن
توما الرسول حاضرا وقت نٌاحتها  ،واتفق حضوره عند دفنها فرأي جسدها الطاهر مع المالئكة
صاعدٌن به فقال له أحدهم  " :أسرع وقبل جسد الطاهرة القدٌسة مرٌم " فأسرع وقبله  .وعند
حضوره إلى التالمٌذ أعلموه بنٌاحتها فقال  " :أنا ال أصدق حتى أعاٌن جسدها فأنتم تعرفون كٌف
أنً شككت فً قٌامة السٌد المسٌح "  .فمضوا معه إلى القبر وكشفوا عن الجسد فلم ٌجدوه فدهش
الكل وتعجبوا فعرفهم توما الرسول كٌف أنه شاهد الجسد الطاهر مع المالئكة صاعدٌن به .

وقال لهم الروح القدس  " :أن الرب لم ٌشأ أن ٌبقً جسدها فً األرض " وكان الرب قد وعد
رسله األطهار أن ٌرٌها لهم فً الجسد مرة أخري فكانوا منتظرٌن إتمام ذلك الوعد الصادق حتى
الٌوم السادس عشر من شهر مسرى حٌث تم الوعد لهم برؤٌتها وهً جالسة عن ٌمٌن ابنها وإلهها
وحولها طغمات المالئكة وتمت بذلك نبوة داود القائلة "  :قامت الملكة عن ٌمٌن الملك " وكانت
سنو حٌاتها علً األرض ستٌن سنة  .جازت منها اثنتً عشرة سنة فً الهٌكل وثالثٌن سنة فً
بٌت القدٌس ٌوسف البار  .وأربع عشرة سنة عند القدٌس ٌوحنا اإلنجٌلً  ،كوصٌة الرب القائل له
 " :هذا ابنك " ولٌوحنا  " :هذه أمك "
شفاعتها تكون معنا  .آمٌن

لماذا اخترت ان اوضح بالتارٌخ القبطً الن السنه القبطٌة(النجمٌة) ال تتغٌر علً عكس السنة
المٌالدٌه (الشمسٌه ) او العربٌه ( القمرٌه ) المتغٌرٌن
واألشهر القبطٌه هً
توت بابه هاتور كًهك طوبه امشٌر برمهات برموده بشنس بؤونه ادٌب مسري  +الشهر الصغٌر أو
النسً
تلخٌص لما سبق
تم البشارة بمٌالد السٌده العذراء بسبعة عشر عام واربع اشهر قبل المٌالد
مٌالد السٌده العذراء بستة عشر سنه وسبعة اشهر قبل المٌالد
تربت السٌده العذراء علً اٌدي والدٌها ثالث سنوات وثمان اشهر قبل دخول الهٌكل ودخلت الهٌكل
النها نذٌرة الرب بمدة اثنً عشر سنه واحدي عشر شهر قبل المٌالد
تركت السٌده العذراء الهٌكل بعد ان قضت فٌه اثنً عشر عام بمدة احدي عشر شهرا قبل المٌالد
التً تم فٌها االعداد للخطوبه والحمل المقدس

اذا فٌتضح ان السٌده العذراء تم خطبتها عن عمر خمسة عشر عام وثمانٌة اشهر (ثالثة سنوات
وثمان اشهر  +اثنً عشر سنه)
وانجبت السٌد المسٌح عن عمر ستة عشر عام وسبعة اشهر
ونكمل لنؤكد الي مشكك اننا علً علم بتارٌخ السٌده العذراء بالكامل
ي العام الثالث فً الشهر الرابع من المٌالد عن
ذهبت السٌده العذراء مع العائه المقدسه الً مصر ف
عمر ثمانٌة عشر عام واحدي عشر شهرا
استمرت فً بٌت ٌوسف النجار حتً العام الثالثٌن من المٌالد عن عمر ستة واربعٌن سنه ونصف
استمرت مع السٌد المسٌح فً خدمته وكانت تقٌم مؤقتا فً بٌت ٌوحنا مع مرٌم أم ٌوحنا وٌعقوب
لمدة ثالث سنٌن ونصف فترة خدمة رب المجد عن عمر خمسٌن سنه
استمرت فً بٌت ٌوحنا لمدة عشر سنٌن وشهر وتنٌحت عن عمر ستٌن سنه واربعة اشهر فً العام
الثالث واالربعٌن من المٌالد فً الشهر السادس
بعد سبعة اشهر من تارٌخ حمل المالئكه لجسدها المقدس ظهورها فً جلست الملكه عن ٌمٌن الملك
بركة صالواتها تكون معنا أمٌن
اضافه
اثبات ان التقوٌم القبطً من ادق التقاوٌم
التقوٌم النجمى وهذا ما تسٌر علٌه السنة القبطٌة المصرٌة القدٌمة ٌزٌد ٌوم كل أربع سنوات وٌزٌد
ٌوم كل  300سنة لدقة الحساب الفلكى النجمى ،لذلك  29كٌهك كان ٌوافق ٌ 1ناٌر فى الفترة من
 300 :1سنة مٌالدٌة وفى ال 300سنة التالٌٌن كان ٌوافق ٌ 2ناٌر فى الفترة من 600 :301
مٌالدٌة وكان ٌوافق ٌ 3ناٌر فى الفترة من  900 :601وهكذا كان ٌوافق ٌ 4ناٌر فى الفترة من
 1200 :901وٌ 5ناٌر فى الفترة من  1500 :1201وٌوافق ٌ 6ناٌر فى الفترة من :1501
 1800وٌوافق ٌ 7ناٌر فى الفترة من  2100 :1801وهذه فترتنا التى نعٌشها اآلن
التقوٌم البٌزنطً

http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_calendar

http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-RitualTaks-Al-Kanisa/07-Jesus-Mastery-Feast__Anba-Benyameen/Ritesof-Coptic-Small-n-Big-Mastery-Feasts_016-Nativity-Feast-Intro.html
http://www.youthbishopric.com/Saneksar/default.asp
وللرد علي الجزء الثانً من السؤال  .هل كانت السٌده العذراء صغٌرة حٌن تزوجها ٌوسف الشٌخ
الكبٌر ؟

الرد :
أوالً عزٌزى السائل لم ٌتزوج ٌوسف النجار السٌدة مرٌم بل كان خطٌب لها استعدادا للرباط
الشرعً ال للتناسل بل لتكون فً رعاٌته وحماٌته النها نذٌرة الرب منذ البطن والكتاب المقدس ٌؤكد
هذه الحقٌقة إذ ٌقول فى متى  ( 18 :1اما والدة ٌسوع المسٌح فكانت هكذا لما كانت مرٌم امه
مخطوبة لٌوسف قبل ان ٌجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس).
واما عمر ٌوسف النجار.
نجد اإلجابة عندما نعلم أن ٌوسف النجار لم ٌتقدم لخطبة العذراء مرٌم بل تم إختٌاره بمعجزة إلهٌة
وتدبٌر إلهى عظٌم لٌحفظها فقط النها نذٌرة الرب إذ تحكى لنا الكتب قصة خطبته لمرٌم كاألتى :
فً كتاب السنكسار.
حٌنئذ تشاور الكهنة إن ٌودعوها عند من ٌحفظها  ،ألنها نذر للرب  ،إذ ال ٌجوز لهم إن ٌبقوها فً
الهٌكل بعد هذه السن فقرروا إن تخطب رسمٌا لواحد ٌحل له إن ٌرعاها وٌهتم بشئونها  ،فجمعوا
من سبط ٌهوذا اثنً عشر رجال أتقٌاء لٌودعوها عند أحدهم  ،واخذوا عصٌهم وادخلوها إلى الهٌكل
 ،فاتت حمامة ووقفت علً عصا ٌوسف النجار  ،فعلموا إن هذا األمر من الرب  ،الن ٌوسف كان

صدٌقا بارا  ،فتسلما وظلت عنده إلى إن آتى إلٌها المالك جبرائٌل وبشرها بتجسد االبن منها
لخالص آدم وذرٌته .
http://www.youthbishopric.com/Saneksar/default.asp
تذكار تقدٌم القدٌسة العذراء مرٌم الى الهٌكل بأورشلٌم سن 3سنوات (  3كٌهك) و(12دٌسمبر).
دليل علي شسيعت النريس
َ 1و َو لَّل َو ال َّلس ُّب ُم َوو َو اِئ ًال:
يس ،لِئيَو ْمنتَو ِئر َوز لِئل َّلس ِّل ،
َ « 2و لِّل ْم َونِئي ِئو َوْمسااِئ َو
يل َو ُملْم لَو ُم ْم ِ :ئ َوذا ا ْمنفَو َوسشَو َوز ُمج ٌل أَو ِئ ا ْم َوسأَوةٌ لِئيَو ْمن ُمر َوز ن ْمَور َوز النَّل ِئر ِئ
ْم
ْم
ْم
ْم
ب،
يع ْمال ِئعنَو ِئ
َ 3و َوع ِئ ال َو ْم ِئس َو ال ُم ْم ِئ ِئس يَو ْمفت ِئَوس ُمشَ ،و الَو يَو ْمش َوس ْم خَو َّلل ال َو ْم ِئس َو الَو خَو َّلل ال ُم ْم ِئ ِئسَ ،و الَو يَو ْمش َوس ْم ِئ ْم نَوقِئ ِئ
َو الَو يَوأْم ُم لْم ِئعنَوبًال َوز ْم
طبًال َو الَو يَو ِئ ًال .
ُ 4م َّلل أَويَّل ِئا ن ْمَور ِئز ِئ الَو يَوأْم ُم لْم ِئ ْم ُم لِّل َو يُم ْمع َو ُمل ِئ ْم َوج ْمفنَو ِئت ْمال َو ْم ِئس ِئ َو ْمال َوع َو ِئ َو تَّل ْمالقِئ ْم ِئز.
اش ِئ الَو يَو ُم سُّب ُم َوو َوعلَو َوز ْمأ ِئو ِئِ .ئلَو َو َو ِئل األَويَّل ِئا الَّلتِئي ا ْمنتَو َور َوز ِئي َو لِئل َّلس ِّل يَو ُم ُمن ُم قَو َّلد ًالو ،
ُ 5م َّلل أَويَّل ِئا ن ْمَور ِئز ا ْمتِئ َوس ِئ
ْمس َوز ْمأ ِئو ِئ.
َو ي َوُمس ِّلي ُمخ َو َول َوشع ِئ
از ِئ لِئل َّلس ِّل الَو يَوأْمتِئي ِئلَو َوج َو ِئد َو ْمي ٍت.
ُ 6م َّلل أَويَّل ِئا ا ْمنتِئ َور ِئ
از ِئل ِئ ِئ َوعلَو َوز ْمأ ِئو ِئ.
 7أَو ُم ُم َو أُم ُّب ُم َو أَو ُمخ ُم َو أُم ْمختُم ُم الَو يَوتَونَو َّل ْم ِئ ْم أَوجْم لِئ ِئ ْم ِئع ْمن َود َو ْم تِئ ِئ ْم  ،ألَو َّلن ا ْمنتِئ َور َو
از ِئ ُم قَو َّلد ٌ لِئل َّلس ِّل .
ِ 8ئنَّل ُم ُم َّلل أَويَّل ِئا ا ْمنتِئ َور ِئ

ال د هلل داا

