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مبكتبة دير السريان العامر 

  إعداد وتقدمي  
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

  باسم اآلب واالبن والروح القدس اهللا الواحد آمني
 

 هذه السرية العطـرة      العزيز القارىءنقدم لك أيها    
للقديس كرنيليوس قائد املائة الروماين الـذي آمـن         

. باملسيح وتعمد على يدي القديس بطرس الرسـول       
  . هاتور من كل عام٢٣وتعيد له كنيستنا القبطية يف 

نقدم لك هذه السرية العطرة من كنوز خمطوطـات        
دير السريان العامر طالبني لك بركة هـذا القـديس          

  .األمم لإلميان باملسيحالعظيم باكورة 
قائد مائة  " قرن متني   " كرنيليوس اسم التيين معناه     

روماين كان مرابطاً مع كتيبته اإليطاليـة يف قيـصرية          
فلسطني، كان رجالً تقياً يـصلي ويتـصدق كـثرياً          

ظهر له  . ويطلب من اهللا أن يهديه إىل اإلميان املستقيم       
قديس مالك يف رؤيا وهو يصلي ونصحه أن يستدعي ال     

 لكي يسمع منه بشارة اإلجنيل، وملـا        بطرس الرسول 
جاء القديس بطرس كلمه عن السيد املسيح واخلالص        

للبشرية بصلبه وقيامته فآمن كرنيليوس هو      الذي صنعه   



 }٨{

وكل أهل بيته واعتمدوا باسم الرب، وكان هـو أول         
أممي يهتدي للمسيح وبإميانه انفتح باب اإلميان لدخول        

وقد ذكر كاتب سفر األعمال قصته      . األمم غري اليهود  
  .كاملة يف اإلصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل

تتلمذ على يدي القديس بطرس الرسول مث رمسـه         
أسقفاً على قيصرية فلسطني فبـشر أهلـها باإلميـان        
باملسيح وآمن على يديه كثريون فعمـدهم ورعـاهم         

. أحسن رعاية، وملا أكمل سعيه احلسن تنيح بـسالم        
يف اليوم الثالث والعشرين من شـهر    له الكنيسة   وتعيد  

  .ماهاتور كل ع
كما تذكره يف أحد أرباع إبصالية األربعاء من كل         

من قبل الرمحة استحق كرنيليـوس أن       " أسبوع قائلة   
  .من يدي أبينا بطرس) املعمودية ( ينال الصبغة 

  .بركة صلواما فلتكن معنا دائماً أبدياً آمني
   

  قف ورئيس دير السريان العامرأس  
 

 }٩{



 }١٠{

الكنيــسة القبطيــة األرثوذكــسية يف كتــاب   ل آبــاء جسـ 
حتـــت اليـــوم الثالـــث والعـــشرين مـــن شـــهر    " السنكـــسار " 

  :هاتور املبارك يوم نياحة القديس كرنيليوس ما يأيت
يف مثل هذا اليوم تنيح القديس كرنيليوس قائد املائة      

. اجلنس، من الكتيبة اإليطالية يف قيصرية     وهو روماين   
كان يعبد الكواكب، فلما مسع عـن التالميـذ ورأى          

 كانت تعمل على أيديهم، انذهل عقلـه        اليتاآليات  
وترك عبادة الكواكب وداوم على الـصوم والـصالة         

. أيها اإلله أرشدين واهدين إليك    : والرمحة وكان يقول  
 فرأى ظاهراً يف    .فتحنن اهللا عليه وقبل صالته وصدقته     

رؤيا حنو الساعة التاسعة من النهار مالكـاً مـن اهللا           
داخالً عليه وقائالً له يا كرنيليوس، فلما شخص إليـه          

صلواتك وصدقاتك صعدت   " : ودخله اخلوف قال له   
واآلن أرسل إىل يافا رجاالً واستدع      . تذكاراً أمام اهللا  

 إنه نازل عند مسعان رجل دباغ     . مسعان امللقب بطرس  
 }١١{

 ).١"( أن تفعلينبغيهو يقول لك ماذا    . بيته عند البحر  
مث تقابل القديس بطرس مع الرجال وذهب معهم إىل          
قيصرية، وكان القديس قد أعلم بإعالن إهلـي أن ال          
ميانع يف دخول األمم اإلميان، وملا دخل بطرس استقبله         

فأقامـه بطـرس    . كرنيليوس وسجد واقعاً على قدميه    
مث دخـل وهـو     .  "يضاً إنسان مثلك  قم أنا أ  " : قائالً

يتكلم معه ووجد كثريين جمتمعني فقـال هلـم أنـتم        
تعلمون كيف هو حمرم على رجل يهودي أن يلتـصق          
بأحد أجنيب أو يأيت إليه، وأما أنا فقـد أراين اهللا أن ال           

 جنس، فلذلك جئـت     أوأقول عن إنسان ما أنه دنس       
ـ      . من دون مناقضة   ن مث كلمهم بطرس عن اإلميان وع

 والقيامة والصعود وعمل اآليـات    سر التجسد والفداء  
فآمن كرنيليوس وأهل بيته والذين معه وحـل        . بامسه

  .الروح القدس عليهم وعمدهم القديس بطرس
                                                

 .٦: ١٠أع  )1(



 }١٢{

ترك القديس كرنيليوس خدمة اجلنديـة وتفـرغ        
خلدمة الرب مما دعا القديس بطرس لرسامته أسـقفاً         

سيد املسيح  على مدينة قيصرية فلسطني فبشر أهلها بال      
فاستنارت عقوهلم وآمنوا مث ثبتهم مبا صنعه معهم مـن     

وعمدهم مجيعاً وكـان بينـهم      . اآليات واملعجزات 
وبعد أن أكمل القديس كرنيليـوس      . دميتريوس الوايل 

جهاده الصاحل تنيح بسالم بركة صلواته فلتكن معنـا         
  .آمني

 }١٣{

 
 

كان هذا القديس قائداً رومانياً على مائة فارس يف         
إىل قيصرية قائـد    " قيصر امللك   " ، وقد سريه    إنطاكية
. ١: ١٠أع  " الكتيبة اليت تدعى اإليطاليـة      " مائة يف   

وكانت أعماله صاحلة، فقد كان كثري الرمحة والصالة        
  .والصوم والصدقة وناصفاً يف احلكم

ن قائماً يصلي يف وقت الـساعة       ويف ذات يوم كا   
التاسعة من النهار وإذا مالك الرب أشرق عليه وقال له          

يا كرنيليوس إن صلواتك وصدقاتك قد صـعدت         " 
إىل يافـا رجـاالً واسـتدع       قدام الرب واآلن أرسل     

بطرس، إنه نازل عند مسعان رجل دباغ بيتـه عنـد           
حينئذ دعا  ". البحر، فهو يأتيك ويكلمك بكالم احلياة       

 مـن خواصـه     اًكرنيليوس رجلني من غلمانه وفارس    



 }١٤{

من املالك وأرسلهم إىل مدينة يافـا       وأعلمهم مبا مسعه    
  .ليأتوا إليه بالقديس بطرس

 
 مـرتل   عنإىل يافا باحثني    ذهب رجال كرنيليوس    

مسعان الدباغ، وقد وقفـوا علـى البـاب ونـادوا           
مسعان امللقب بطرس مقـيم     هل  : " يستخربون قائلني 

ها أنا الذي   " ، نزل القديس بطرس إليهم وقال       "هنا؟  
فقالوا " تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرمت ألجله ؟         

إن كرنيليوس قائد مائة رجالً باراً وخـائف اهللا         : " له
ومشهود له من كل أمة اليهود وظهر له مالك الـرب           

م  منـك كـال    يسمعلوأعلمه أن يستدعيك إىل بيته      
أضافهم القديس بطرس ويف الغد ذهب معهم       ". احلياة

  .إىل قيصرية
 اأما كرنيليوس فدعا أقاربه وأصحابه إىل بيته وظلو       

  .منتظرين قدوم القديس بطرس

 }١٥{

 
كان كرنيليوس مراقباً الطريق منتظـراً القـديس        
بطرس، فلما رأى كرنيليوس القديس بطرس قادماً مع        

نه سجد له على األرض فأقامه القديس بطـرس         غلما
مث دخـال معـاً   " قم يا أخي أنا إنسان مثلك   : " قائالً

حيث قوم كثري جمتمع، فلما رأى بطرس اجلمع قـال          
أنت تعلمون كيف هو حمرم على رجل يهودي        : " هلم

أن يلتصق بأحد أجنيب أو يأيت إليه، وأما أنا فقد أراين           
ا أنه دنس أو جنس، فلذلك اهللا أن ال أقول عن إنسان م      

فأستخربكم . جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموين      
فقال كرنيليوس منذ أربعة    ! ألي سبب استدعيتموين؟  

ويف الساعة التاسعة   . أيام إىل هذه الساعة كنت صائماً     
كنت أصلي يف بييت وإذ رجل قد وقف أمامي بلبـاس           

سمعت صالتك وذُكـرت    المع، وقال يا كرنيليوس     
ك قدام اهللا، فأرسل إىل يافا واسـتدع مسعـان         صدقات



 }١٦{

امللقب بطرس، إنه نازل يف بيت مسعان رجل دباغ عند       
فهو مىت جاء يكلمك، فأرسلت إليك حـاالً،        . البحر

واآلن حنـن مجيعـاً     . وأنت فعلت حسناً إذ جئـت     
أع " ( حاضرون أمام اهللا لنسمع مجيع ما أمرك به اهللا          

٣٣ – ٢٨: ١٠.(   
 

بدأ القديس بطرس يعلم اجلماعة ويعظهم وخيربهم       
عن ربنا يسوع املسيح رئيس السالم وكيـف قدمـه          
اليهود للصلب بعدما جال وسطهم يصنع خرياً ويشفي        

وكل " األمراض وسوف يأيت ليدين األحياء واألموات       
  .٤٢: ١٠أع " من يؤمن به ينال بامسه غفران اخلطايا 

ديس بطـرس بينـهم بـاألمور       وبينما يتكلم الق  
السمائية، حل الروح القدس على مجيع الذين كـانوا         
يسمعون الكلمة، كما حل على اآلباء الرسل والتالميذ        

 فاندهش مجيع املؤمنني الذين جـاءوا       يف علية صهيون  

 }١٧{

مع القديس بطرس عندما رأوا موهبة الروح القـدس         
" حلت على األمم، فأجام القديس بطـرس قـائالً          

ى يستطيع أحد أن مينع املاء حىت ال يعتمد هـؤالء           أتر
مث قـام   " الذين قبلوا الروح القدس كما حنن أيـضاً         

وعمدهم مجيعاً باسم اآلب واالبن والروح القـدس،        
وحني مسع التالميذ يف أورشليم أن األمم قبلوا كلمـة          
اهللا فرحوا فرحاً عظيماً بعد حزن وشدة عظيمة كانت         

  .انوس الشهيدعلى الكنيسة بسبب استف
 

األطهـار يكـرزون    ذهب اآلباء الرسل والتالميذ     
  بالكلمة، يف خمتلف البلدان، وملـا علمـوا أن مدينـة    

أهلها يعبـدون األوثـان، خرجـوا     "اسفيساروس  " 
  وتشاوروا فيما بينهم وقالوا مـن يـدخل إىل مدينـة    

ختيـار علـى القـديس      فوقع اال ! ؟"اسفيساروس  " 
 هنـاك،   كرنيليوس، فذهب ليكرز ببشارة امللكـوت     



 }١٨{

والياً على هذه املدينة وكان يعبد      " دميتريوس  " وكان  
األوثان وكان شريراً جداً وباليا كثرية كان حيركهـا         
على بين املعمودية، وملا علم بقدوم كرنيليوس، أرسل        

تيت؟ إليه ليستحضره، فلما أتاه قال الوايل له من أين أ         
  وما هو امسك؟ وأي شيء عملك؟

فأجاب كرنيليوس املمتليء من الروح القدس قائالً       
أنا عبد اهللا احلي القادر أن يفـتح عـيين قلبـك       " له  

ـ "  األصنام وعبادة    ويعطف عليك عن طغيان    وس زي
األوثان الصامتة املهلكة، اهللا سيرين إليـك       " لو  ولوأب

وح القـدس   ألعلمك احلق ومتجيد اآلب واالبن والر     
  .الثالوث الواحد، لكي تأيت إىل معرفة احلق

 
ملا مسع الوايل دميتريوس هذا الكالم غضب جـداً         
على القديس وهدده كثرياً وتوعده بعذابات شـديدة        

 وحق  سألتك عن شيء وأجبتين بشيء آخر     " وقال له   

 }١٩{

نه وال جتـبين بغـريه      اآلهلة إذ مل ختربين عما أسألك ع      
  ".لرتبت لك كل أصناف العذاب 
امسي كرنيليوس وإن   " فقال له القديس كرنيليوس     

أردت أن تعلم من هو أنا، فإين كنت قائداً ملائة فارس           
وكنت مثلك مل أعرف ربنا يسوع املـسيح الـذي          

وآمنت به ولقـد أتيـت   أرشدين وعرفين كلمة احلياة    
 لتنتفعوا وتنقـادوا    لكي أهديكم إىل طريق احلق هذا،     

كلكم إىل عبادة اهللا احلق الدائم الذي له اد إىل كل           
الدهور، الذي خلق السماء واألرض والبحار وكل ما        

  ".فيها 
إين أراك شيخاً وقـوراً وأشـفق       " فقال له الوايل    

عليك فلماذا أنت تتمادى يف الكالم الباطـل ولكـن         
  "أسرع بالرجوع إىل اآلهلة وأسجد هلا 

وس وأبلون  زيهل إىل   " به القديس كرنيليوس    فأجا
نعم أنت تضحي   " فقال له الوايل    "ودنوس أنا أسجد    



 }٢٠{

لدوس وألبلون ولدنوس القادرين أن خيلصوك من يدي      
وإن مل تضحي سأسلمك ألشد العذاب، وأي إله يقدر         

  "أن خيلصك من يدي 
ادر أن يهلـك    قإهلي  " فأجابه القديس كرنيليوس    

إم آهلـة، ويـصرف     نت عنهم   ويبدد الذين تقول أ   
  "عقلك عنهم ويردك إىل معرفته 

فلما مسع الوايل هذا الكالم حنق يف قلبـه وقـال           
قد حلفت بكل اآلهلـة إين سأسـلمك إىل        " للقديس  

  فأجابه القديس كرنيليوس قـائالً    " عذاب شديد مرير    
إىل عبـادة   اعلم أيها الوايل دميتريوس إين ال أميـل         " 

ألصنام املصنوعة من احلجـارة     الشيطان وال أسجد ل   
واألخشاب اليت ال نفس هلا، وكيف تقول عنهم آهلـة         
ومل خيلقوا السماء واألرض حقاً حكمة هـذا العـامل          

على ما قلته لـك، إين      جهالة عند اهللا واآلن أنا ثابت       
أعبد اهللا العلي الذي خلق السماء واألرض وكل مـا          

 }٢١{

إيـاه  فيها والذي أوصاين قائالً للرب إهلك تـسجد و        
وحده تعبد، وأنت يا دميتريوس إن رفـضت عبـادة          
األصنام ورذلت هذه األوثان الباطلة ووجهت قلبـك        
لإلله احلقيقي الرب يسوع املسيح، فإنك ختلص نفسك  
وكل الذين يؤمنون معك، وإن كنت تنكر قويل هذا،         

ـ   ريك فـيهم  أفأرين هذه اليت تقول عنها إا آهلة، وس
  .احلق
 

مسع الوايل كالم القديس كرنيليوس، ظـن هـو         
ومجيع احلاضرين معه أن القديس عندما يـرى اآلهلـة    
سوف يضحي هلا، فأمر الوايل أن يفتح هيكل األصنام،         
ودخل الوايل وكل من كان معه إىل اهليكل وكان بني          

ـ وابن"أنتيمة  " احلاضرين زوجة الوايل     " دمتـرا   " ه  ت
 اينظـرو لقتهم أيضاً مجاعة كثرية العدد من املدينة        وحل

كيف يضحي كرنيليوس لألصنام، وملا دخل القـديس    



 }٢٢{

إىل هيكل األصنام اجته ناحية الشرق وسجد وفتح فاه         
  :وصلى قائالً

يا إله السماء الـذي خلـق الـسماء واألرض          " 
والبحار وكل ما فيهـا، وخلقـت اإلنـسان علـى           

ائم األرض وطيـور  ورتك، ومثالك وأخضعت له     ص
السماء ومسك البحر وأنت الذي أنقذت الفتية من يد         

صر وأجلمت أفواه األسود عن جسد عبـدك        ننبوخذ
دانيال امللقى هلم يف اجلب، أنت هـو امللـك العـايل      
اجلالس على الكاروبيم وصانع العجائب، أنت الـذي        
ترتعد األرض وترجتف اجلبال من أمام وجهك، فاآلن        

ح هذه األصنام الباطلة اليت تطغـي       يارب بقوتك اطر  
أنعم عليهم  هؤالء القوم الذين هم جبلتك وخليقتك،       

مبعرفتك ألنك أنت هو اإلله احلقيقي الذي الكل خيضع 
ويسجد لك، فأنعم على كل خليقتك لتعبدك، وتسبح        

  ".امسك القدوس 

 }٢٣{

فلما فرغ القديس من صالته خرج خارجاً، وخرج     
لفه وختلفـت زوجـة     وراءه الوايل وكل احلاضرين خ    

ه يف اهليكل، وبغتة حدثت زلزلة عظيمـة،        تالوايل وابن 
فسقط هيكل األصنام وحتطمت كل أصنام الوايل اليت        
كانوا يعبدوا ويسموا آهلة، وصارت غباراً ومل يعلم        

ه قد بقيا يف اهليكل واآلن مهـا        تالوايل بأن زوجته وابن   
آيتوين " حتت ردمها، وإمنا قال ملن حوله من األعوان         
  "ذا الساحر الطاغي الذي بسحره هدم اهليكل 

 

أتى رجال الوايل دميتريوس بالقديس كرنيليـوس       
وهو فرح مسرور يسبح اهللا وعندما وقف أمام الـوايل     

" أيها الوايل دميتريوس أين هي آهلتك العظيمة؟   " قال له   
 سحر أهلكـت    أيها الطاغي بأي  " فأجابه الوايل قائالً    

اآلهلة، وأخربت اهليكل، وحق اآلهلة ألسلمك ألشـد        
يف وقت املساء، وأمر أن يشدوا وكان ذلك   ". العذاب  



 }٢٤{

القديس من يديه ومن رجليه، ويعلقوه يف الـسجن،         
وكان القديس كرنيليوس صابراً على هـذا العـذاب         

  .يسبح وميجد اهللا يف كل عذاباته
 

ـ ء أتى رجال الوايل خبرب زوجته وابن      ذلك املسا  ه ت
حتت ردم اهليكل، فلما مسع ذلك اخلرب شق ثيابه ولطم          
على وجهه، وأمر أهل املدينة أن يرفعوا الـردم مـن           

مكث الرجال عـشرة    . عليهما وخيرجومها ويكفنومها  
 عن أجـسادمها فلـم      نأيام يرفعون يف الردم ويبحثو    

جيدومها، وبعد ذلك مسع الرجال أصوات من حتـت         
" عظيم هو إلـه النـصارى       " األرض تصيح وتقول    

فتحقق رئيس كهنة األصـنام أن هـذه األصـوات،          
ه، فذهب مـسرعاً يبـشر      تالوايل وابن أصوات زوجة   

عارفه الوايل، الذي كان جالساً حزيناً وكل أصحابه وم       
، وقف رئيس كهنة األصنام     لهحوله يقدمون له التعزية     

 }٢٥{

أيها الوايل افـرح فـإن زوجتـك        " أمام الوايل قائالً    
ني، مها أحياء مل ميوتا ومسعنامها يصرخان       تك سامل توابن

" من حتت األرض ويقوالن عظيم هو إله النـصارى          
فلما مسع الوايل قام يف احلال فرحاً ومسرعاً إىل مكان          

  .الردم وتبعه مجع غفري
 

وقف الوايل ومن معه يف مكـان الـردم ومسعـوا        
عظيم هـو إلـه     " أصواما ومها يصرخان ويقوالن     

النصارى الرب يسوع املسيح الذي حفظنـا بـصالة         
قديسه كرنيليوس واآلن أسرع يا دميتريوس إىل السجن        
وأسجد للقديس كرنيليوس عبد اهللا الصاحل أنت ومن        

نا وخيرجنـا مـن حتـت    ه أن يأيت إليمعك واطلبوا من 
. األرض لئال لك، يف هوة هذا العمق الذي حنن فيـه    

رأينا عجائب كثرية ونسمع تـسبيح اهللا يـصرخون         
قائلني اد هللا يف العال وعلى األرض السالم ويف الناس          



 }٢٦{

املسرة، فحقاً عظيم هو إله النصارى والذين كنا نظن         
  ."أم آهلة ونتوكل عليهم تكوا وصاروا غباراً 

فلما مسع الوايل والذين معه القول هذا، أسرعوا إىل         
السجن، فوجدوا مالك اهللا قد نزل من السماء وحـل          
القديس من رباطاته، فلقد نزع احلديـد مـن يديـه           
والقيود من رجليه، وقطع من عنقه السالسل، وكـان         

. القديس كرنيليوس ميشي يف السجن وهو يـسبح اهللا        
لى رجلـي القـديس     وطرح الوايل دميتريوس نفسه ع    

عظيم هو  " كرنيليوس وسجد له على األرض وقال له        
إهلك، عظيم هو إله النصارى الذي حفـظ زوجـيت          

 وهدانا حنـن     من ردم هيكل األصنام بصلواتك     يتوابن
أيضاً إىل طريق احلياة وأنقذنا من عبادة األصنام املهلكة         

لعلك تتحـنن علينـا     " مث سأل القديس أيضاً قائالً      " 
 ابـنيت إىل املوضع الذي سقط وتخرج زوجيت و      وتأيت  

فأنا وكل مـن    من حتت األرض، وهم أحياء ساملني،       

 }٢٧{

معي نؤمن بالرب يسوع املسيح الذي أنـت تنـادي          
إذا أنت والذين معك قبلتم     "  فقال له القديس     ،"بامسه  

رسم املسيح فأنا آت معكم وأخرج لـك زوجتـك          
  ".ك توابن

ين معه بأصوات    الوايل دميتريوس والذ   حينئذ صاح 
عظيم هو إله النصارى، نؤمن مجيعاً بإله       " عالية قائلني   

  ".القديس كرنيليوس يسوع املسيح ابن اهللا احلي 
 

 وكـل احلاضـرين     ايلقام القديس كرنيليوس والو   
معهما إىل املوضع الذي سقط فيه هيكل األصنام وهم         

ديس يف ذلك املوضـع     مجيعاً يسبحون اهللا، ووقف الق    
جبوار الردم ونظر إىل الشرق ورفع عينيه إىل الـسماء          

كـل  السبح لك يا إهلي يسوع املسيح خالق        " وقال  
شيء السماء واألرض وما على األرض ومـا حتتـها،       
فاظهر يارب قوتك وأِر عجائبك للذين يؤمنون بـك         



 }٢٨{

ولعبدك دميتريوس الذي رجع إىل طاعتك، فيا إهلـي         
" أنتيمـة   "  الرباط السفلي زوجته     بقوتك أخرج من  

لكي يرى اجلميع وميجـدون امسـك       " دميترا  " ه  توابن
  ".القدوس، اد لآلب واالبن والروح القدس آمني 
آمني " وملا أمت القديس صالته قال مجيع احلاضرين        

ـ زوجة الـوايل وابن   " أنتيمة  " وللوقت خرجت   "    هت
" ئلني  ، واجلميع صرخوا يـسبحون اهللا قـا       "دميترا  " 

عظيم هو إله القديس كرنيليوس الذي أظهر لنا حنـن          
اخلطاة قوته وجمده وبصالة قديسه كرنيليوس أنقذنا من       

وكان عدد الذين آمنوا يف تلك  " العبادة الضالة املهلكة    
الساعة من الرجال والنساء مائتني وسبعة أنفس، وقام        

  .القديس بتعميد الوايل وبيته ومجيع احلاضرين معه
 

" امليدان"بعد ذلك مكث القديس يف موضع يسمى        
ثالث سنني وكان الوايل وكل املؤمنني يـأتون إليـه          

 }٢٩{

ليعلمهم بأسرار ملكوت السموات، وكانوا يقبلـون       
تعاليمه بفرح وجة قلب وميضوا من عنده مـسبحني         
اهللا، منتفعني بأقواله، وكان كثري من الوثنيني ينقادون        

عاليم القديس كرنيليوس ويرمسهم برسم الـسيد       إىل ت 
املسيح ويعمدهم باسم اآلب واالبن والروح القـدس        

  .وحيثهم على حفظ وصية اإلجنيل
ويف ذات يوم كان يعلم ويعظ مجعاً غفرياً ويصلي         

تعال اآلن يـا    " هلم، وإذ أتاه صوت من السماء قائالً        
فرفـع  " كرنيليوس، فقد أعددت لك إكليل امللكوت       

يا إهلـي يـسوع     " نيليوس نظره إىل السماء وقال      كر
املسيح أنت الذي جبلتين وجبلت كل اخلليقة وأنـت         
الذي أهلتين هلذه اخلدمة، فأسألك أن تعيـنين حـىت          
أكمل اجلهاد وأهزم العدو، وأشكرك يا إهلي يـسوع         

ألنك أنت الذي فرحت قلي وأيقظت روحي       املسيح  
ان القليل لكي الضعيفة وأضأت عقلي يف حياة هذا الزم      



 }٣٠{

آت إىل معرفة احلق، وأنت يا إهلي ارحم عبيدك الذين          
اعترفوا بامسك واحفظ أنفسهم وأجسادهم وامألهـم       
من كنوز موهبتك الروحانية وأورثهم ملكوتك الذي       
ال زوال له، لكي ميجدوا امسك القدوس ألن لك ينبغي        
التسبيح والشكر مع أبيك الصاحل والروح القدس احمليي        

  ."كل أوان وإىل دهر الدهور آمنياآلن و
وملا فرغ القديس من صالته وقال آمـني أسـلم          

" أتوميس  " روحه بيد الرب الذي أحبه، وحينئذ أتى        
القس، والوايل دميتريوس ومجيع الشعب احملب للمسيح، 
ومحلوا جسده وكفنوه بكرامة عظيمـة ووضـعوه يف       

ـ جرن من رخام كان الوايل قد أعده لزوجتـه وابن          ه ت
 وظن أمـا  دما مسع بسقوط هيكل األصنام عليهما    عن

ماتا حتت الردم، وجعلوا ذلك اجلرن الذي فيه جـسد         
القديس كرنيليوس قريباً من موضع اهليكـل الـذي         

  .سقط

 }٣١{

 

أنبتت األرض عليقاً كثرياً حول مقـربة القـديس         
كرنيليوس ومنا وكرب العليق حىت غطى اجلرن الـذي         

د القديس، وبعد زمان قليـل مل يقـدر       وضع فيه جس  
أحد أن يراه، وكان قد مات الوايل دميتريوس وزوجته         

 ومل يبـق    اه وكل جيله  ت أيضاً ابن  توكل جيله، ومات  
أحد يف تلك املدينة يعرف موضع جـسد القـديس          

 يظهر للناس عجائب    ذلك الزمان كان  كرنيليوس، ويف   
كثرية يف موضع ذلك العليق، ومل يكن أحد يعـرف          
سبب ذلك، بل كان الناس حيملون املرضى بـأمراض         
خمتلفة واملعذبني بأرواح شريرة ويأتون م عند ذلـك         

 للجميـع   العليق فيشفون وأصبح ذلك املكان معروفاً     
  .زماناً طويالً

 
 



 }٣٢{

 

  متت رسامة أسقف على تلك البالد قديس يسمى       
، وكان فاضالً حسن السرية وخائفـاً اهللا      " سيانوس  " 

ويف إحدى الليايل ظهر له القديس كرنيليوس وقال له         
إن جسدي من سنني كثرية يف جرن رخام يف وسط          " 

العليق، وكان الذين آمنوا بالرب يـسوع املـسيح يف          
حد أمنهم   ذلك الزمان يعرفون مكان جسدي ومل يبق      

  ".يعرف ذلك 
فلما استيقظ األب األسقف بقى متفكراً فيما رآه        

القديس يف الليلة الثانية والثالثة وقال له       وأيضاً ظهر له    
أنا كرنيليوس قائد املائة الذي آمنـت       " يف هذه املرة    

واعترفت بالرب يسوع، وجسدي يف وسط العليـق        
" فنـدقاً   " فابين هناك هيكالً يف املوضع الذي يسمى        

 الذي آمـن بالـسيد      وهو كان مرتل دميتريوس الوايل    
  ".قدسة املسيح وصار خاضعاً لوصاياه امل

 }٣٣{

وملا صار الصباح دعـا األب األسـقف الكهنـة          
إن الرب قد أظهر لنـا  " ومجاعة من الشعب وقال هلم  

مث أخربهم بالرؤيا اليت رآها وأعلمهـم       " كرتاً عظيماً   
بأنه يوجد جسد كرمي يف وسط هذا العليق هو جسد          

حقـاً  " فأجابوه قائلني   . القديس كرنيليوس قائد املائة   
، أنـاس   ظهرت يف ذلك املوضع   فإن عجائب عظيمة    

كثريون ممن م خمتلف األمراض ذهبوا إىل هناك ونالوا         
  ".الشفاء من سائر أوجاعهم ومل يعلم أحد ما السبب 

والكل شكر اهللا الذي أظهر هلم على يـدي األب          
األسقف هذا الكرت العظيم، وحينئذ أخـذ األسـقف         
 الشعب وانطلقوا إىل مكان العليق وصنعوا هناك صالة       
وأمرهم األب األسقف بقلع ذلك العليـق، وعنـدما         
وضعوا أياديهم يف قلع العليق فكان ينقلع بسرعة مـن          
جذوره مثل العشب، وانكشف هلم اجلرن الذي فيـه         

  .جسد القديس كرنيليوس



 }٣٤{

فرح األب األسقف وكل الشعب معه وكان قـد         
أسـرجوا  " أدركهم املساء، فقال هلم األب األسقف       

عوا البخور واسهروا يف الصالة هذه      قناديل ومشوع وارف  
  .ففعلوا ذلك بكل فرح وابتهاج" الليلة إىل باكر 

 

ظهر القديس كرنيليوس لرجل عظيم صاحل غـين        
" أوخـابيوس   "  باألعمال احلسنة وباملال يسمى      جداً

ابين يل من مالك بيعة حسنة ليكون جسدي        " وقال له   
ودعـا النـاس    " أوخابيوس  " م  ففي احلال قا  " فيها  

وأسرع يف بناء الكنيسة، وبقوة من اهللا ومعونة مساوية         
كمل بناء الكنيسة يف أيام يسرية، وذهبوا منطلقني إىل         
األب األسقف، وأعلموه بعمارة الكنيسة، ففرح األب       

 أن حيملوا اجلرن الذي به      األسقف بذلك اخلرب وأمرهم   
 لكـي يـسهل     جسد القديس قبل أن يقيموا األبواب     

  .دخوله الكنيسة
 

 }٣٥{

اآلباء الكهنـة والرجـل     واألب األسقف   اجتمع  
وتشاوروا فيما بينـهم كيـف   " أوخابيوس  "  الفاضل

يتمكنون من رفع اجلرن، ويف تلـك الليلـة تـراءى           
القديس كرنيليوس لألب األسقف لكي تقوى أمانتـه        

امجع الكهنـة والـشعب     " وأمانة الشعب، وقال له     
صنعوا صالة للرب وامحلوا اإلجنيل والصليب ورتلوا       وا

  ".بالتسابيح وامحلوا جسدي فأكون معكم 
  انتبه األب األسقف وهو فرحاً مـسروراً ودعـا        

وأعلمه بالرؤيا، وملا كان الغد وكـان       " أوخابيوس  " 
يوم سبت مجع األب األسـقف الكهنـة والـشعب          
وانطلقوا مجيعهم حيث جسد القديس وصنعوا صـالة       

بيعـة  الفعوا البخور واإلجنيل والصليب وذهبوا إىل       ور
س، القـدو اجلديدة وهم يرتلون ويسبحون للثـالوث       

ونقلوا اجلرن الذي بداخله جسد القديس موضـوعاً        
بدون تعب أو عناء إىل البيعة وسط التسابيح، وهـم          

قدوس "  بأعلى صوت قائلني     سائرون كانوا يسبحون  
لنا هذا السر قدوس قدوس رب الصباؤوت الذي أظهر   



 }٣٦{

وملا " العظيم والعجائب الباهرة من قديسه كرنيليوس       
بلغوا البيعة بالتراتيل واألحلان وضعوا جسد القـديس        
ومل يقدر أحد أن حيرك هذا اجلرن الذي بـه جـسد            

وبعد ذلك أقـام األب األسـقف   . القديس من مكانه 
  صالة وتسابيح مع مجيع الـشعب وعلـى رأسـهم         

  . البيعة املقدسةالذي بىن" أوخابيوس " 
 

" اسفيساروس  " زمان أقيم أسقف آخر على مدينة       
 وأراد أن يصنع صورة للقديس  " فلستوخيوس  " يسمى  

  كرنيليوس، بالذهب والفضة، ودعا مـصوراً يـسمى       
وأمره أن يـصنع صـورة للقـديس        " أبقراتيوس  " 

كرنيليوس على حقيقتها، كمثل منظره، ومل يكن أحد        
  . الوقت يعرف صورة القديس كرنيليوسيف ذلك

جالساً فوق سقالته يـصنع     " أبقراتيوس  " وبينما  
صوراً، متفكراً يف صورة القديس كرنيليوس ومل جيـد         
  من يعرفه، اغتم وحزن وصاح بأعلى صـوته قـائالً         

وملا قال  " اظهر يل يا قديس اهللا حىت أعرف منظرك         " 
 }٣٧{

ض وبقى  هذا الكالم سقط من أعلى السقالة على األر       
  .مطروحاً ال يتحرك البتة

مسع األب األسقف أن املصور سقط ميتاً، حـزن         
جداً وقام مسرعاً وصلى وتـضرع إىل اهللا يف إقامتـه           
صحيحاً معاىف، فظهر القديس كرنيليوس ومسك بيد       

  .املصور وأقامه صحيحاً معاىف مث غاب عنه
قام املصور ساملاً يشكر اهللا على عظيم صنيعه الذي         

ديسه كرنيليوس لشفائه، وشـكر القـديس       أرسل ق 
وحينئذ صـور   . كرنيليوس الذي ظهر له وأقامه حياً     

صورته على املنظر الذي رآه وحدثت عجائب كثرية        
من جسد القديس كرنيليوس، الذي كان يوم نياحتـه         
اليوم الثالث والعشرون من شهر هاتور املبارك، بركة        

ن والروح  واد لآلب واالب  . صالته فلتكن معنا آمني   
القدس اهللا الواحد اآلن وكل أوان وإىل دهر الـدهور          

  .آمني



 }٣٨{

  ما يقرأ يف دفنار اليوم الثالث والعشرين
  من شهر هاتور املبارك

  عيد نياحة القديس كرنيليوس
  بركة صالته فلتكن معنا آمني

 

تعالوا لنسجد للثـالوث القـدوس اآلب واالبـن     
الفضائل املقدسة اليت   والروح القدس وننطق بقليل من      

هلذا الطوباوي كرنيليوس البار، فهذا الرجل كان قائد        
مائة يف قيصرية فلسطني، وكان يعبد الكواكب، فلما        
مسع بكرازة آبائنا الرسل القديسني دعا بطرس الصخرة        
الغري متزعزعة وأحد تالميذ الرب، فسمع له وآمـن         
 بالسيد املسيح هو وكل خاصته ومجيـع أهـل بيتـه          

مدهم أبونا بطرس بعد أن حل عليهم الروح القدس،   فع
أما كرنيليوس قائد املائة فقد ترك عنه العامل وكل مـا           

 }٣٩{

فيه وتبع املسيح بكل قلبه وأطاع بطـرس الرسـول          
وتتلمذ له وأن أبانا بطرس رمسه مبـسرة اهللا أسـقفاً           
فارتفع جداً من قبل الكهنوت ورعـى شـعبه بـالرب        

لـرب يف الثالـث     والصدق وأسلم الروح يف يـد ا      
والعشرين من شهر هاتور ولبس إكليل الكهنوت وعيد   

يف ملكوته، بصلواته يارب أنعم لنا بغفران       مع املسيح   
  .خطايانا

 

فاح الطيب من سعيك الرسويل أيهـا األسـقف         
املعظم كرنيليوس قائد املائة حىت من عظم رمحتك ومن         

 معك من  صلواتك الكثرية ظهر لك مالك الرب وتكلم      
أجل خالصك وأيضاً اسـتحققت أيهـا القـديس         
كرنيليوس أن تنال املعمودية املقدسة مـن يـد أبينـا     
بطرس، مث أنه ملا أبصر طهارتك وسـريتك املالئكيـة     
وإميانك املستقيم يف امللك املسيح فأقامك أسقفاً علـى        

ارة والرب وحينما تقدمت    قطيع املسيح لكي ترعاه بالطه    



 }٤٠{

طوباك .  البيعة بتعاليمك الرسولية   لألسقفية، استنارت 
باحلقيقة أيها الراعي الصاحل وصفي املسيح كرنيليوس       
املغبوط، أيها احملارب العظيم بإزاء العدو الشرير الذي        

يا من جحد الشيطان    . غلبت حيله بقوة السيد املسيح    
أطلب من  . وكل أعماله وصار مع املسيح إىل أبد األبد       

ديس كرنيليـوس ليغفـر     الرب عنا أيها األسقف والق    
  .خطايانا آمني


