
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eighth Sunday after Pentecost – Hieromartyr Pancratius, Bishop of Taormina     
  الشهيد بنكراتيوس اسقف طفرومينة في جزيرة صقلية    تذكار –بعد العنصرة  الثامن األحد

Matins – Eothina VIII: John 20: 11 - 18  

KATAVASIAS OF THE AKATHIST CANNON -TONE FOUR     

أفتَُح فَمي فيمتلُئ روحاً، وأُبدي قَْوالً فائِضاً نَْحَو األم ِ الَمِلَكِة، وأْظَهُر ُمعي ِداً ِلْلَمْوِسِم باْبتِهاجٍ، 

  وأتََرنَُّم بِعَجائِِبها َمْسروراً.

THE EIGHTH EOTHINON DOXASTICON IN TONE 8 

بِن والروحِ القُُدسالَمْجُد لآلِب واإل . 

ةَ لَْم تَْنَسِكْب َعبَثاً، فَها إنَّها قَِد اْستََحقَّْت أْن تَتَعَلََّم ِمَن الَمالئَِكِة، وأنْ  تَْنُظَر  إنَّ ُدموَع َمْريََم الحارَّ

ُمْفتَِكَرةٌ بِأُموٍر أْرِضيٍَّة. ِلذَِلَك أُْبِعَدْت  َرأَةٌ َضعيفَةٌ، كانَْت بَْعدُ إلى َوْجِهَك يا يَسوُع. لَِكْن بِما أنَّها امْ 

َعْن لَْمِسَك أيُّها الَمسيُح. لَِكنَّها أُْرِسلَْت كاِرَزةً ِلتاَلميِذَك، قائِلَةً لَُهُم اِلبُْشرى، وُمْخبَِرتُْهْم 

ْلنا نَْحُن أْيضاً ِلُظهوِرَك أيُّه . فََمعَها أَه ِ بُّ السَّي ِد.بالُصعوِد إلى الميراِث األبَِوي  ا الرَّ  

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 

Verily, the fervid tears of Mary were not shed in vain; for behold she 

hath been worthy to learn from the angels, and to look at Thy face, O 

Jesus. But since she was a weak woman she was still thinking of earthly 

things. Therefore, was she put off from touching Thee, O Christ. But 

she was sent to proclaim to Thy Disciples, and to tell them the glad 

tidings and of the Ascension to the Heavenly heritage. With her, 

therefore, make us worthy of Thine appearance, O Lord. 

RESURRECTION TROPARION – TONE 7 

Thou didst shatter death by Thy cross, Thou didst open paradise to the 

thief, Thou didst turn the sadness of the ointment bearing women unto 

joy, and didst bid thine Apostles proclaim a warning that Thou hast risen, O Christ, granting to the world the Great 

Mercy.  

 )اللحـــن السابع( القيامة طروبارية

بانك قد قمت ايها المسيح االله.  ، .  وأمرت رسلك ان يكرزوا حطمت بصليبك الموت.  وفتحت للص الفردوس.  وحولت نوح حامالت الطيب الى فرحٍ 

 مانحا العالم الرحمة العظمى.

 طروبارية للشهيد بنكراتيوس باللحن الرابع

مة/ مشابهاً للرسل في احوالهم وخليفة في كراسيهم/ فوجدت بالعمل المرقاة النظرية ايها الالهج باهلل /. ألجل ذلك تتبعت كلمة الحق باستقا صرت

  وجاهدت عن االيمان حتى الدم/ ايها الشهيد في الكهنة بنكراتيوس،/ فتشفع الى المسيح االله/ ان يخلص نفوسنا.

 طروبارية البشارة ) باللحن الرابع (

اإلله صارخين اليوم رأس خالصنا وإعالن السر الذي منذ الدهور، ألن ابن هللا يصير ابن البتول/ وجبرائيل بالنعمة يبشر، فلنهتفن نحن معه نحو والدة 

 السالم عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك

  قنداق لوالدة اإلله )باللحن السادس(

ولة.  الوسيطة لدى الخالق الغير المردودة. آل تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة.  بل تداركينا بالمعونة بما أنك يا شفيعة المسيحيين الغير المخذ

 صالحة.  نحن الهاتفين اليك بإيمان.  بادري الى الشفاعة، واسرعي في الطلبة يا والدة االله المتشفعة دائما في مكرميك
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SCRIPTURE READINGS 
 

For the Eighth Sunday after Pentecost  

THE EPISTLE 
The Lord will give strength to his people. 

Bring to the Lord, O ye children of God 

 

Section of the first Epistle of St. Paul to the Corinthians 

1:10 – 18 

Brethren, I plead with you, by the name of our Lord Jesus 

Christ, that you all speak the same thing, and that there 

be no divisions among you, but that you be perfectly 

joined together in the same mind and in the same 

judgment. For it has been declared to me concerning you, 

my brethren, by those of Chloe’s household, that there are 

contentions among you. Now I say this, that each of you 

says, “I am of Paul,” or “I am of Apollos,” or “I am of 

Cephas,” or “I am of Christ.” Is Christ divided? Was 

Paul crucified for you? Or were you baptized in the name 

of Paul? I thank God that I baptized none of you except 

Crispus and Gaius, lest anyone should say that I had 

baptized in my own name. Yes, I also baptized the 

household of Stephanas. Besides, I do not know whether I 

baptized any other. For Christ did not send me to baptize, 

but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest 

the cross of Christ should be made of no effect  

 

 الربُّ يعطي قوة لشعبهِ 

  يا ابناَء هللاقدموا للرب ِ 
 

فصل من رسالة القديس بولس الرسول االولى الى اهل 

 18 – 1:10 كورنثُس

يا اخوة اطلُب اليكم باسم ربنا يسوع المسيح ان تقولوا 

جميعكم قوالً واحداً وأن ال يكون بينكم شقاقات بل تكونوا 

مكتملين بفكٍر واحٍد ورأيٍ واحٍد. فقد اخبرني عنكم يا اخوتي 

ُخلُوي انَّ بينكم خصومات. أعني انَّ كلَّ واحد منكم يقول اهل 

انا لبولس او انا البلُّوس او انا لصفا وانا للمسيح. ألعلَّ المسيح 

قد تجزأ. ألعلَّ بولس ُصلَب الجلكم او باسم بولس اعتمدتم. 

اشكر هللا انّي لم اعّمد منكم احداً سوى كِرسبُس وغايوس. لئال 

د ً اهل بيت يقول احدٌ إني عمَّ دُت ايضا ُت باسمي. وعمَّ

دُت احداً غيرهم. النَّ  استفاناس. وما عدا ذلك فال اعلم هل عمَّ

َر ال بحكمِة كالٍم لئال يُبطَل  المسيح لم يرسلني ألعمدَ بل البّشِ

 صليُب المسيح.
 

 

 

 

ALLILUIA … ALLILUIA … ALLILUIA 

THE GOSPEL 
The Reading from the Holy Gospel according to Saint 

Matthew (14:14 – 22) 

At that time, when Jesus went ashore He saw a great 

throng; and He had compassion on them, and healed their 

sick. When it was evening, the disciples came to Him and 

said, “This is a lonely place, and the day is now over; 

send the crowds away to go into the villages and buy food 

for themselves.” Jesus said, “They need not go away; you 

give them something to eat.” They said to Him, “We have 

only five loaves here and two fish.” And Jesus said, 

“Bring them here to me.” Then He ordered the crowds to 

sit down on the grass; and taking the five loaves and two 

fish He looked up to heaven, and blessed, and broke and 

gave the loaves to the disciples, and the disciples gave 

them to the crowds. And they all ate and were satisfied. 

And they took up twelve baskets full of the broken pieces 

left over. And those who ate were about five thousand 

men, besides women and children. Then Jesus made his 

disciples get into the boat and go before Him to the other 

side, while He dismissed the crowds 

 

متىفصل شريف من بشارة القديس   

14:14 – 22 

ً كثيراً فتحنَّ  َن عليهم وابرأَ في ذلك الزمان أبصَر يسوع جمعا

ا كان المساُء دنا اليِه تالميذهُ وقالوا إنَّ المكان  مرضاهم. ولمَّ

قفٌر والساعة قد فاتَت فاصرف الجموع ليذهبوا الى القرى 

ويبتاعوا لهم طعاماً. فقال لهم يسوع ال حاجة لهم الى الذهاب 

أعطوهم انتم ليأكلوا. فقالوا لهُ ما عندنا ههنا اال خمسةُ ارغفة 

سمكتان. فقال لهم هلُمَّ بها اليَّ الى ههنا. وامر بجلوس و

الجموع على العشب. ثم اخذ الخمسة االرغفة والسمكتين 

ونظر الى السماء وبارَك وكسَر واعطى االرغفة لتالميذهُ 

والتالميذ للجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا ورفعوا ما فَضَل 

اآلكلون خمسةَ  من الِكَسِر اثنتي عشرة قُفَّة مملوءةً. وكان

آالف رجٍل سوى النساء والصبيان. وللوقت اضطرًّ يسوع 

تالميذهُ ان يدخلوا السفينة ويسبقوهُ الى الِعبر حتى يصرف 

 الجموع. 
 

GLORY TO THEE O LORD … GLORY TO THEE 

 

 



 تناول األسرار المقدسة دوخاصتاً عنأهمية ورمز تغطية شعر المرأة في الكنيسة 

 بقلم

 ذمسكينوس األزرعي.د

 أرمشندريت البطريركية املسكونية املقدسة

الكنيسة قاطعة، وعندما تأمر  إجنيلي بآيات   معني إال وكان له أصل   الكنيسة املقدسة التوصي بشيء أو بطقس  
بغطاء رأس املرأة أثناء املناولة املقدسة خاصتاً والصالة يف الكنيسة عامتاً، يبقى مؤكد أن هذا له أساس  يف الكتاب 

 . املقدس وهو تعليم له بعد  روحي

 أحبائي؛

، إذ أوصى أم الكنائس تتمسك بها الكنيسة األرثوذكسية المقدسة" بنعمة اهلل"زالت  هذه الوصية ما  
 :بغطاء شعر املرأة أثناء الصالة بآيات  قاطعة ومباشرة ويف صيغة أمر، نذكر منهاالكتاب املقدس 

 " َُر ُمُغطَّى، فَ َتِشنُي رَْأَسَها، ألَن ََّها َواْلَمْحُلوق  "َة َشْيء  َواِحد  بَِعْيِنهِ َوأَمَّا ُكلُّ اْمَرأَة  ُتَصلِّي أَْو تَ تَ َنبَُّأ َورَْأُسَها َغي ْ
 (.5: 11كو   1)

 أرادأيضًا الظروف؟ كل ويف الرتب كل ومن األعمار كل من امرأة كل إال ،"امرأة كل" التعبري يعين ماذا  
 العبادة أثناء خاصة والتواضع، حتشامواإل الوقار املسيحيات النساء طابع يكون أن الكتاب املقدس

 .الصالة أو 1النبؤة أثناء رؤوسهن كشف من الوحي املقدس فمنعهن،اجلماعية

وما  الطويل الشعر كان فقد. احمللوقة مثل امثلهاليت ال تلتزم هبذِه الوصيىة  رأةامل ُيّشبه الكتاب املقدسأيضًا 
 كمن تبدو اأهن بسبب مجاهلا إىل سيءتُ  فهيالرأس  احمللوقة أما ،وخاصتاً يف فرتة شباهبا املرأة مجال عالمةزال 
 . كامرأة جبنسها عتزازهاإ عدم عن تكشف هبذا وهي الرجل، مركز يف

                                                           
 وحنة( 14 6 نح) ونوعدية( 14: 00 مل 0) وخلدة( 4: 4 قض) ودبورة( 02: 15 خر) مرمي مثل املقدس الكتاب يف نبيات إىل ُأشري ما كثريا 1
 .اآلخرين أجل من ومصليات إرادته هلن اللَّه يكشف نبيات نساء الرسل عصر يف األوىل الكنيسة يف ُوجدت وهكذا(. 66: 0 لو)

 



 

 " ُْر ُمَغطَّاة ؟: اْحُكُموا يف أَنْ ُفِسُكم  (.16: 11كو   1) "َهْل يَِليُق بِاْلَمْرأَِة َأْن ُتَصلَِّي ِإىَل اهلِل َوِهَي َغي ْ

،أي هل يليق باملرأة اليت تقف لتصلي أن تكون يف وضع ثورة على التقاليد واألنظمة اليت ...َهْل يَِليُق بِاْلَمْرأَةِ 
املؤمنني يف الكنيسة، ال تبحث عن و لكن على املرأة املسيحية اليت تصلي أن تقف يف وقار أمام اهلل ! ها اهلل؟وضع

. أن ُتظهر مجاهلا وزينتها بل تقف يف إحتشام خمفية مجاهلا األرضي فيظهر مجاهلا اإلهلي، وتظهر عليها نعمة اهلل
ل ال يفعل هذا النساء رؤوسهن أثناء طقوس عباداهتم، فهونالحظ من التاريخ أنه حىت النساء الوثنيات غطني 

 !الذين يعبدون اإلله احلقيقي؟ املسيحيات

 " ِ(.12: 11كو   1) "هِلَذا يَ ْنَبِغي لِْلَمْرأَِة َأْن َيُكوَن هَلَا ُسْلطَان  َعَلى َرْأِسَها، ِمْن َأْجِل اْلَمالَِئَكة 

يشرتكون معنا يف حبال غري منظور إذ هم حاضرون يف الكنيسة هذه اآلية تقصد املالئكة باملعىن احلريف، فإهنم 
النساء  ىرع واخلضوع واحلياء الذي يظهر علالعبادة فيجدون مسرهتم فينا كأبناء للَّه، يتهللون ويفرحون بروح الو 
 .املتعبدات، فيقدمن هذا الروح كصلوات عملية أمام العرش اإلهلي

تصلي أو تتنبأ ورأسها غري مغطى  كل إمرأة "يا مباشرة بصيغة اإللزام اآليات السابقة هي وصايا وصا أحبائي؛ 
ك    ل »ونأخد بعني اإلعتبار إن الوصية قاطعة وشاملة بقوله ،"فتشني رأسها،ألهنا واحمللوقة شيء واحد بعينه

إن عدم طاعة الوصية بالتغطية يتساوى مع احمللوقة لنا الكتاب املقدس ورجع ليؤكد . كما سبق وقلنا  «...إم      رأة
داخل الكنيسة وأثناء »رأسها ويكون أفضل هلا أن تقصه، إذن الوصية مباشرة وحامسة بوجوب غطاء الرأس فقط 

،مع انه نرى يف القرن املاضي أن الكثري من النساء املسيحيات «الصلوات واألهم عند مناولة األسرار املقدسة
 .كنوع من الورع  حىت خارج الكنيسةيغطون رؤوسهن باملنديل الورعات كان 

 يطلب بأن ترتدي املرأة أثناء الصالة هذا السلطان، والسلطان هو( 12:11كو1 )بولس الرسول يف هذه اإلية

« َكةِ ِمْن َأْجِل اْلَمالَئِ » :كانت ترتديه النساء اليونانيات املسيحيات أيام بولس الرسول، وقوله« رداء مطرز للمرأة»
يعين تغطية شعرها مساواة ملا تقوم به املالئكة يف احلضرة اإلهلية حني يشاركوننا الذبيحة املقدسة على املذبح، كما 

السَّرَاِفيُم َواِقُفوَن فَ ْوَقُه، ِلُكلِّ َواِحد  ِستَُّة َأْجِنَحة ، ( "0:6 سفر إشعياء)يقفون متامًا أمام عرش اهلل كما ذُكر يف 
فاملالئكة وهي كائنات مساوية يف حالة خشوع دائم أمام اهلل،  ،..."يُ َغطِّي َوْجَهُه، َوبِاثْ نَ نْيِ يُ َغطِّي رِْجَلْيهِ بِاثْ نَ نْيِ 



تغطي وجوهها وأرجلها، وهم كما يف السماء كذلك على األرض يف حالة خشوع أمام الذبيحة املقدسة فوق 
فكيف نكون يف حمضر اهلل وأمام ذبيحة جسده ودمه بال القداس اإلهلي،  خدمةاملذبح، حني يشاركون األرضيني 

: 11كو1)مث يعود القديس بولس ليؤكد على هذِه الوصية باآلية ! خشوع وال خضوع، وال طاعة لوصايا اإلجنيل؟
 اهلِل َهْل يَِليُق بِاْلَمْرأَِة َأْن ُتَصلَِّي ِإىَل ":ويطلب أن حنكم حنن على أنفسنا، ويستنكر األمر يف صيغة سؤال ( 16

ُر ُمَغطَّاة ؟  ! يتجرأ كائناً من كان أن ينكر كالم اإلجنيل؟كله يا أحبيت وهل بعد هذا  ،"َوِهَي َغي ْ

«  تاجها وجمدها» إذاً ملاذا تُغطي املرأة شعرها ( 15: 11كو1)هو جمد هلا  املرأةيقول الكتاب املقدس أن شعر   
يف الكنيسة أثناء الصالة؟ ألن السيد املسيح هو ملك امللوك الذي خنضع ونسجد أمامه وخنلع حتت قدميه 

وهناك أمثلة كثرية من اليت « اخلضوع لسلطانه و ملكه على قلوبنا وأرواحنا» تيجاننا وأكاليل جمدنا،عالمة على
تمعات ستساعدنا على فهم الفكرة، فعندما يدخل أي شص  محمل رتبة عسكرية على ملك دولة مُتارس يف اجمل

فما بالك وحنن نقف سواء رجل أو إمرأة  ،فإنه خيلع ما يرتديه فوق رأسه إحرتامًا للملك وخضوعاً مللكه وسلطانه
ينة أو القرية الورعني كانوا خيلعون ونرى أيضًا يف بالدنا إن الشيوخ ووجهاء املد! أمام ملك امللوك ورب األرباب؟

يف  والسلطةألن العقال أحد رموز الفصر )العقال من فوق الشماخ عند دخوهلم الكنيسة ووقت املناولة 
امل        جد »،وعليه ألن شعر املرأة هو تاج جمدها، جيب أن تغطي جمدها أثناء حضرته اإلهلية و أمام (بالدنا
ت    اج جم     دنا » هو     د ملك امللوك و رب العرش، بداًل من أن حتلقه، ألنه القدوس وحده الذي هو جم « احل      قيقي
يغطون وجوههم جبناحني  العرش اإلهليحىت أن املالئكة الشريوبيم والسريافيم ذوي الستة أجنحة أمام . «احل     قيقي

خيلعون  يف سفر الرؤياعة و العشرين شيصًا كما أن األرب. كما سبق وقلنا  (0: 6أشعياء) أمام احلضور اإلهلي
امَ  َشْيًصا َواْلِعْشُرونَ  اأَلْربَ َعةُ  خيَِرُّ "أكاليلهم و يطرحوهنا أمام اجلالس على العرش   َوَيْسُجُدونَ  اْلَعْرِش، َعَلى اجْلَاِلسِ  ُقدَّ

فصلع التيجان واألكاليل للرجال  ،(12: 4رؤيا) ..."اْلَعْرشِ  أََمامَ  َأَكالِيَلُهمْ  َوَيْطَرُحونَ  اآلِبِديَن، أََبدِ  ِإىَل  لِْلَحيِّ 
املسيح  جملدإعالناً يف الكنيسة و  تغطية النساء لشعورهن أمام اهلل ويف حضوره هو إحرتام وخضوع للحضور اإلهليو 

 .يف قلوبنا  مكانتهاحلاضر وسطنا بروح قدسه واحلال يف املكان برهبة وإعالناً عن 

الكثير يهاجمون كنيستنا المقدسة بإنها رجعية مع أن كل تعاليمها وعادتها وتراثها و رغم هذا ما زال  
ورغم هذا  ال جند الكنيسة . موحى به إواًل من الكتاب المقدس ومن ثم من أباء الكنيسة المتوشحون باهلل

س خطيئة وال متسك ِذلة وال تعترب عدم إرتداء غطاء الرأوإحتواء تتبع الوصايا إال بكل حب  تعامل نسائها اليت ال
لرجل يغطي رأسه وال إلمرأة الترتدي غطاء للرأس، ألن الكنيسة هي األم اليت حتتوي وتريد اخلالص للجميع 



منذ ألفني سنة وقبل ظهور « خضوع احملبة»وتنشد الكمال الروحي لشعبها، وشعب الكنيسة خيضع لطقوسها 
حني تتقدم للتناول تغطي رأسها والرجل يكشف رأسه، إحرتاماً فاملرأة . البدع واهلرطقات واإلصالحات املزعومة

وكرامة للذبيحة اليت فوق مائدة الرب، هلذا ال تدقق الكنيسة يف هذه الوصية إي إرتداء املنديل إال حلظة التقدم 
   !السائد لألسرار املقدسة، ألن مفاهيم الناس وإدراكها للصالة وهلل ذاته ختتلف من قلة الوعي الروحي

 ويضبرت قم  سوف نشعر بربكة الرب تغمر حياتنا،املقدسة أحبائي،عندما نعيش حياة الورع ونُطيع أوامر الكنيسة 
من كون يس ألنه إن مل تزرع هبم بذرة الصالح مذ اآلنمنذ الصغر  الفضيلة علىأبنائكم وبناتكم  وإرادةرادتَك إ
منذ دربوهم  ادي واملضاد للكنيسة وتعاليمها ،حلوالتيار اإلمع مجيع حتديات عاملنا احلالية  ،صعب يف املستقبلال

وجيب أن ال ننسى أن أمر وضع املنديل على الرائس يف الكنيسة هو جزء ال .على حياة القداسة وطاعة الرباآلن 
 .يتجزء من مضهر احلشمة العام الذي جيب أن يتزين به مجيع أبناء الرب
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 والرب يكون معكم دائما
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