
األحد الخامس من الصوم
أحد مريم المصرية

ميالدية٥٦٥و ٥٢٧عاشت أيام حكم األمبرطور جوستنيان بين 

.كتب سيرتها القديس صفرونيوس بطريرك أورشليم

.أكتشفها ونقل قصتها االب زوسيما



محطات رئيسية في حياتها

رية هربت من بيت أهلها في الثانية عشرة من عمرها وعاشت في اإلسكند•

عطي المال كانت تست. عاشت حياة الدعارة ليس حبا بالمال بل عشقا للفجور•
.وتمنح جسدها مجانا من أجل زيادة عدد الراغبين بها

.  سافرت مع الحجاج الذاهبين ألورشليم للبحث عن زبائن جدد•

لم تقدر على الدخول للمعبد ألن قوة خفية منعتها •

.تابت ونذرت نفسها للمسيح والعذراء•

اوحي اليها أن تذهب الى البرية حيث قضت هناك بقية عمرها•

.التقاها االب زوسيما وعاد لزيارتها على طلبها لمناولتها•

ثم وجدها ميتة فدفنها وروى سيرتها•



لقائها باألب زوسيما

األب زوسيما ترهبن في أحد االديرة في فلسطين منذ صغره•

راودته األفكار في الثالثة والخمسين من عمره عن وجود أي راهب أخر يعلمه أي شيء جديد وهل هناك أي •
ناسك في البرية تجاوزه في الصالة والتنسك

ظهر له المالك في نومه وأخبره بأن اليوجد إنسان كامل وبأن عليه مغادرة مكانه والذهاب للدير قرب نهر•
األردن الكتشاف ما يفعله النساك االخرون

مدة أربعين يوما انتقل االب للدير وحضر نفسه مثل بقية الرهبان للصوم األربعيني حيث يخرج اإلباء للبرية ل•
ليال ليرتل وتوغل بعيدا في البرية ما شيا لمدة عشرين يوما يرتاح فيها ق. ويعودوا للدير في عيد الشعانين

العشرين عند المزامير واقفا ويصلي راكعا وكله أمل أن يجد أحد ساكني البرية ليسأله أسألته  وتوقف في اليوم
روق من الظهيرة ليصلي ويرتل صالة الساعة السادسة فأحس وهو شاخص للسماء بشبح انسان عاري جلده مح
تطيع أن الشمس بشعر أبيض فركض وراءه عبر الوادي وهو يصرخ فجأءه صوت نسائي قائال اغفر لي ال اس

.استدير نحوك ألني امرأة وعارية لكن بامكانك ان ترمي عبائاتك لي يا زوسيما

لتقطتها تعجب االب كيف عرفت أسمه وعلم أنها تمتلك نعمة وبصيرة فرمى لها عبائته وأشاح بنظره حتى ا•
م تعرف استدارت نحوه وسألته ماذا ترغب  أيها االب زوسيما وهنا جعلته يرتعد النها لوغطت بعض جسمها ثم 

مثلما اسمه بل وأنه كاهن فانطرح على األرض طالبا بركتها وركعت هي أيضا طالبة بركته وغفران خطاياها
وأصر هو أن هو يغفر خطايا المؤمنين في كنيسته وسألت انه جانفي القت المناسب ليتناولها القربان المقدس

بالصالة تصلي هي من اجله ومن اجل العالم فاستدارت نحو الشرق وتفتحت يديها وتطلعت الى السماء وبدأت
التها بصوت غير مسموع وأطرق الى األرض راجيا هللا أن يستمع الى صالتها ورفع عينيه عندماأحس أن ص
ف كبير طويلة ليراها معلقة بالهواءعلى ارتفاع أربعة اقدام فوقع على الرض وهو يردد يارب ارحم واعتراه خو

، هل هي فعال تصلي ام تمثل انها تصلي وشك بأنهذه روح

ه فسال قصتهامجأته بقولها لما تعذبك األفكار وتشكك بي لست شيطانا بل خاطئة ورسمت إشارة الصليب واقامت•



توبتها ونذرها

مة، أنا أيّتها الّسيّدة، والدة اإلله، يا من ولدت بالجسد اإلله الكل"
فك أن يرفع إنسان ف اسد، عينيه أعرف، وأعرف جيّداً، إنّه ال يشّرِّ

.  ا ونفسها نقيّينإلى أيقونتك، يا دائمة البتوليّة، يا من َحفَِّظْت جسده
لكنّي سمعت . ةإنّي لَعَْن حّق أقرف من نفسي تجاه نقاوتك العذراويّ 

. بةإنّما تجّسد ليدعو الخطأة إلى التّو. أّن هللا الذي ولد منك
الكنيسة ُمري أن ينفتح مدخل. فساعديني، إذاً، فال معين لي سواك

سد من إسمحي لي أن أعاين العود الكريم الذي عليه تألّم بالج. أمامي
.  ستحقّةولد منك وبذل دمه المقّدس الفتداء الخطأة وإيّاي أنا غير الم

س جسدي، بعد اليوم، بدنس ال ّدعارة، بل إشهدي علّي إنّي لن أُنّجِّ
ه إلى حالما اسجد لعود الصليب سأنبذ العالم وتجارب العالم وأتوجّ 

".حيث تقوديني



مماتها ودفنها



٢٣:٣الرسالة الى غالطية 

يَماِن اْلعَتِيِد النَّاُموِس، ُمْغلَقًا َعلَْينَا إِلَى اإلِ َولِكْن قَْبلََما َجاَء اإِليَماُن ُكنَّا َمْحُروِسيَن تَْحتَ •
.”أَْن يُْعلَنَ 

بَنَا إِلَى اْلَمِسيحِ، ِلكَ • َر بِاإِليَمانِ إِذًا قَْد َكاَن النَّاُموُس ُمَؤد ِ .ْي نَتَبَرَّ
ب  َولِكْن بَْعَد َما َجاَء اإِليَماُن، لَْسنَا بَْعُد تَْحَت مُ 25 .َؤد ِ
.يَُسوعَ ألَنَُّكْم َجِميعًا أَْبنَاُء هللِا بِاإِليَماِن بِاْلَمِسيحِ 26
:لَبِْستُُم اْلَمِسيحَ ألَنَّ ُكلَُّكُم الَِّذيَن اْعتََمْدتُْم بِاْلَمِسيحِ قَدْ 27
ْم َجِميعًا َواِحٌد لَْيَس َذَكٌر َوأُْنثَى، ألَنَّكُ . رٌّ لَْيَس َعْبٌد َوالَ حُ . لَْيَس يَُهوِديٌّ َوالَ يُونَانِيٌّ 28

.فِي اْلَمِسيحِ يَُسوعَ 
.َراِهيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرثَةٌ فَِإْن ُكْنتُْم ِلْلَمِسيحِ، فَأَْنتُْم إِذًا نَْسُل إِبْ 29

.َب اْلَجِميعِ ْيئًا َعِن اْلعَْبِد، َمَع َكْونِِه َصاحِ َما َداَم اْلَواِرُث قَاِصًرا الَ يَْفِرُق شَ : َوإِنََّما أَقُولُ •
ِل ِمْن أَبِيهِ بَْل ُهَو تَْحَت أَْوِصيَاَء َوُوَكالََء إِلَى اْلَوْقِت الْ 2 .ُمَؤجَّ
ا ُكنَّا قَاِصِريَن، ُكنَّا ُمسْ : هَكَذا نَْحُن أَْيًضا3 .تَْعبَِديَن تَْحَت أَْرَكاِن اْلعَالَمِ لَمَّ
َماِن، أَْرَسَل هللاُ اْبنَهُ مَ 4 ا َجاَء ِمْلُء الزَّ ْولُوًدا ِمِن اْمَرأَة ، َمْولُوًدا تَْحتَ َولِكْن لَمَّ

النَّاُموِس،
.ن ِيَ ِليَْفتَِدَي الَِّذيَن تَْحَت النَّاُموِس، ِلنَنَاَل التَّبَ 5
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(  ٥٠-٣٦)٧انجيل لوقا 
يِسي ِيَن أَْن يَأُْكَل َمعَ 36• ِ َواتَّكَ َوَسأَلَهُ َواِحٌد ِمَن اْلفَر ِ يِسي  َ هُ، فََدَخَل بَْيَت اْلفَر ِ .أ

ِ، َجاَءْت  أَنَّهُ ُمتَِّكٌئ فِي بَْيِت اْلفَر ِ َوإَِذا اْمَرأَةٌ فِي اْلَمِدينَِة َكانَْت َخاِطئَةً، إِْذ َعِلَمتْ 37 يِسي 
بِقَاُروَرِة ِطيب  

َكانَْت تَْمَسُحُهَما َدأَْت تَبُلُّ قََدَمْيِه بِالدُُّموعِ، وَ َوَوقَفَْت ِعْنَد قََدَمْيِه ِمْن َوَرائِِه بَاِكيَةً، َواْبتَ 38
يبِ بَِشْعِر َرأِْسَها، َوتُقَب ُِل قََدَمْيِه َوتَْدَهنُُهَما بِال .ط ِ

يِسيُّ الَِّذي َدَعاهُ ذِلَك، تََكلَّمَ 39 ا َرأَى اْلفَر ِ يًّا، لَعَِلَم َمْن لَْو َكاَن هَذا نَبِ »: فِي نَْفِسِه قِائاِلً فَلَمَّ
.«إِنََّها َخاِطئَةٌ ! هِذِه االَمْرأَةُ الَّتِي تَْلِمُسهُ َوَما ِهيَ 

.«عَل ِمُ قُْل، يَا مُ »: فَقَالَ . «ٌء أَقُولُهُ لَكَ يَا ِسْمعَاُن، ِعْنِدي َشيْ »: فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهُ 40
.ِدينَار  َوَعلَى اآلَخِر َخْمُسونَ َعلَى اْلَواِحِد َخْمُسِمئَةِ . َكاَن ِلُمَدايِن  َمْديُونَانِ »41
«ا لَهُ أَيُُّهَما يَُكوُن أَْكثََر ُحبًّ : فَقُلْ .َوإِْذ لَْم يَُكْن لَُهَما َما يُوفِيَاِن َساَمَحُهَما َجِميعًا42
َواِب َحكَ »: فَقَاَل لَهُ . «ثَرِ أَُظنُّ الَِّذي َساَمَحهُ بِاألَكْ »: فَأََجاَب ِسْمعَاُن َوقَالَ 43 .«ْمتَ بِالصَّ
َك، َوَماًء ألَْجِل ُظُر هِذِه اْلَمْرأَةَ  إِن ِي َدَخْلُت بَْيتَ أَتَنْ »: ثُمَّ اْلتَفََت إِلَى اْلَمْرأَِة َوقَاَل ِلِسْمعَانَ 44

ا ِهَي فَقَْد َغَسلَْت ِرْجلَيَّ . ِرْجلَيَّ لَْم تُْعطِ  .َهابِالدُُّموعِ َوَمَسَحتُْهَما بَِشْعِر َرأْسِ َوأَمَّ
ا ِهَي فَُمْنذُ َدَخْلُت لَ 45 .ْم تَُك ََّّ َعْن تَْقبِيِل ِرْجلَيَّ قُْبلَةً لَْم تُقَب ِْلنِي، َوأَمَّ
ا ِهَي فَقَْد َدَهنَتْ 46 يِب ِرْجلَيَّ بَِزْيت  لَْم تَْدُهْن َرأِْسي، َوأَمَّ .بِالط ِ
لَِّذي يُْغفَُر لَهُ َوا. يَرةُ، ألَنََّها أََحبَّْت َكثِيًراقَْد ُغِفَرْت َخَطايَاَها اْلَكثِ : ِمْن أَْجِل ذِلَك أَقُوُل لَكَ 47

.«قَِليٌل يُِحبُّ قَِليالً 
.«َمْغفُوَرةٌ لَِك َخَطايَاكِ »: ثُمَّ قَاَل لََها48
.«ا َمْن هَذا الَِّذي يَْغِفُر َخَطايَا أَْيضً »: ِهمْ فَاْبتََدأَ اْلُمتَِّكئُوَن َمعَهُ يَقُولُوَن فِي أَْنفُسِ 49
.«َسالَم  إِيَمانُِك قَْد َخلََّصِك، اِْذَهبِي بِ »: فَقَاَل ِلْلَمْرأَةِ 50
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