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 مقدمة

 القديسة دميانة

صى مما احتملته أعظم ، احتملت من العذاب أققديسة فريدة بين الشهداء هي
العظيم مارجرجس  احتملت ما يقرب من آالم الشهيد ..شهيدة في الغرب أو الشرق

 .أمير الشهداء
 ل مالها كل جسدها وفكرها هي رائدة العفة وحياة القداسة، وهبت المسيح ك

 .قد صارت له شريكة في آالمه... وآمالها

 باب وشابات اليوم عن قيمة العالم، وعن سهولة الحب والبذل تكشف لش
 .الدم حتى

 ها وهدفها للوجود الدائم مع اهلل، والزهد والصوم هو الصالة هي وسيلت
 .طريقها

 ترفض في شجاعة من أجل خالص نفسه... محبتها لوالدها محبة واعية ،
 .القة جسدية ليست في دائرة الصليبكل ع

  عظيم ومكانة عظيمة في قلب كل قبطيالقديسة دميانة لها حب. 
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 دير القديسة دميانة 

 مكان  –بدمها مع صاحباتها الشهيدات والشهداء  مكان مقدس تخضب
األيام  دب فيه في. إليه لنوال بركة القديسة كل عام هرعوناألقباط ي عزيز على

أحب ... األخيرة روح التعمير بعدأان سخر اهلل لهذه البقعة أسقًفا عفيًفا طاهًرا زاهًدا
يه الشابات العفيفات مكاًنا تبعثن فيه حياة وفتح باب الدير لكي تجد ف... دميانة

 .دميانة ويقتفون إثرها

للطبعة إذ بنا نفاجئ بانتقال األب األسقف األنبا  يقدموبينما هذا الكتيب 
 .بقته إليه دميانة التي خدم ديرهاالمكان الذي س اندراوس إلى

  فهرع الجميع إلي الدير يرأسهم ... 8822 أبيب سنة 82كان ذلك في يوم
 .والكل مصعوقين لهذا الخبر... معظم األنبا شنودة راعى الرعاةغبطة البابا ال

 باء األساقفة ظهر علي جثمانه الطاهر مع لفيف من اآللبابا الصالة رأس ا
تذكار عيد البشارة فكانت  82ولكن كان يوم ... وبكاه الجميع 8822أبيب سنة  82

أن يكون  وكان من األمور المعزية جًدا. أثر للحزنالصالة بنغمة الفرح ليس فيها 
هو نفس اليوم الذي ... رسولنقل جسد القديس اندراوس الأبيب هو تذكار  82يوم 

اندراوس أسقف ودعت فيه الكنيسة بالصالة المفرحة جسد ذلك األسقف العفيف األنبا 
 . دير القديسة دميانة

وازداد شوقنا للسماء . اننا بتفاهة العالمزداد إيموعندما وارينا الجسد التراب ا
إيماننا بجمال حياة داد واز . ا في الحياة من أجل يسوع، والتهب قلبنا حبً واألبدية
خالدة لنحيا حياة العفيفة ، وتعمقت في قلوبنا شهوة الحياة من أجل الكنيسة الالقديسين
 .دميانة

 .آمين



4 
 

 القديسة دميانة

 المياه  مجاري شجرة مغروسة على

وكانت والدتها امرأة  .ة في أواخر القرن الثالث الميالديولدت القديسة دميان
 بوادي 8البرلس والزعفران ا علىوالدها الذي كان واليً بارة تقية كذا كان مرقس 

ن هذا لم يعطل انطالقته كزه المرموق وثروته الطائلة إال أوبالرغم من مر . 8نالسيسبا
 .وخدمته له القوية في حبه لفاديه

ثم لما أرادا  .وأسمياها دميانة ما اهلل تلك االبنة فرحا بها جًداوعندما رزقه
لميالد الجديد قصدا دير الميمة قبل مدينة الزعفران حيث نالت تقديمها لنوال حميم ا

 وعند رجوعهم إلى. نعمة سر العماد وقدما النذور والقرابين ليبارك الرب لهما فيها
 .جين استمرت مدة ثالثة أيام كاملةالزعفران عملوا وليمة عظيمة للمحتا

مجارى المياه ترضع  هذه النبتة الصغيرة التي غرست علىت حياة وهكذا بدأ
كبرت ونمت في الطهر  أبيها البار حتىاللبن النقى واإليمان القويم عن أمها التقية و 

 .والقداسة ومعرفة ربنا يسوع المسيح

 ثمرها في حينه تعطي

ربياها في خوف اهلل وحبه وكانا في كل عام يقدمان النذور والصدقات عنها 
ثم حدث أن تقدم أحد عظماء . القديسين فنشأت مولعة بقراءة الكتب المقدسة وسير

وكم كانت مسرة قلبه عظيمة عندما . منها فواجهها والدها باألمرالزواج  المدينة طالًبا
وأنها زاهدة في كل  بأنها نذرت نفسها لعريسها السماويكاشفته بشهوتها المقدسة و 

                                                           
، وبلطيم والمنصورة (كم 81)وسيال وشربين ( كم 81)هذه المقاطعة المترامية األطراف تضم مناطق شاسعة تتبع اآلن مراكز بلقاس   8

 (.8292من جريدة الوفاني أغسطس ( ) كم 13)حتى بحيرة البرلس شمااًل 
ع نادرة من الحشائش العطرية كالزعفران سبب هذه التسمية أن كانت هذه المنطقة في العصور القديمة مشهورة بانتاج أنوا  8
 (.السبسبان)
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بحيث  وحبيبهان تتفرغ في الجلوس تحت أقدام مخلصها وتشتهي أ. مجد يزول للفناء
 .آخر سواه ال يشغل قلبها وال فكرها أي شيء

 يكمل الرب كل سؤالك

ولما أحست بتجاوب والدها نحو مشاعرها تشجعت جًدا وطلبت منه أن يبني 
ب صفاء عن كل ضوضاء بعيًدا عن كل ما يشو  شمال المدينة منعزالً  لها مسكًنا

 .نفسها لكي تتعبد فيه مع صديقاتها

لتنفيذ  وتهللت نفسه بداخله ثم قام ساعًيالهذا الطلب الوجيه فاستجاب والدها 
. تتجاوز الخامسة عشر من عمرهاهذه الرغبة المقدسة الصادرة عن ابنة صغيرة لم 

جعله تحفة فنية  والصناع وشيد لها قصًرا فخًماوفي عجل أحضر مهرة المهندسين 
 .من داخل ومن خارج

 ديرها  القديسة تنتقل إلى

رائًعا دام سبعة  وأقام لهن حفالً . لتسكنه مع من تشاء من صديقاتهاا ثم دعاه
نما طاب قلبها أما القديسة الوديعة لم يستهويها جمال القصر وال فن .أيام بتمامها ه وا 

تلك المحبة الروحية التي تخطت حدود العواطف البشرية إذ قدم  -لمحبة والدها 
عر أبوية عبر عنها في مدى تجميل ذبيحة مقبولة ولو أنها اختلطت بمشا وحيدته

 .تملك إال أن تشكره من عمق قلبها قصرها وفي االحتفاالت التي أقامها لها فلم

 شرة إلهية ع  

لقليل من الراحة مضت هي وصاحباتها في عبادة حارة ال يعطين الجسد إال ا
ات وقمع إن دعوتنا التي دعينا إليها تنادينا باألعمال والضيق وهي تقول لهن ياأخواتي

الجسد لكي بعد ذلك تالقينا الراحة الناشئة عن هذه األتعاب أال وهي التنعم بالفرح 
الدائم لذلك حرصن جميعهن علي المثابرة والمداومة علي األصوام في زهد شديد 
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طانيات والنهار في قراءة الكتب المقدسة وعمل اليد ميواليمضين الليل في التسبيح 
أي نذوق حالوة العشرة " من َقبل الملكوت نرث الملكوت"أحد القديسين وكما يقول 

 .اإللهية

 ربعون عذراءأ

 بسبب سيرتهن النقية التي صارت مثاالً  أخذ عدد الصديقات يتزايد تدريجًيا
  .ن أربعين عذراءبلغ عدده رائًعا لكل من يسمع حتى

 ايض  يضل إن أمكن المختارين أ

لم يطق عدو كل بر أن يرى القديسة وأخواتها األربعون ينمون كل يوم في 
 . النعمة فقام يصوب سهامه نحو والدها القديس باعتباره أساس هذه البركة العظيمة 

الذي أرسل في استحضار ، ومأل قلب دقلديانوس اإلمبراطور الجاحد لإليمان
عجابه به وبأمانته سندها إليه أخيًرا ألة الجديدة التي أالوالي -من الفرما  مرقس الوالي

يسوع  أنا إنما عبد لربي" ولما امتنع والد القديسة عن ذلك قائالً . إلى أنطاكية –
ويخادعه  ،أخذ يعنفه تارة ويمالقه تارة أخرى ".لمسيح وأبيه الصالح والروح القدسا

 .ويالطفه كلما أحس بإصراره على عدم الرضوح ألمره

 ضعف

سقط مرقس ويستميله ن ي  د ووعود كثيرة استطاع عدو الخير أإلحاح شدي وبعد
خادع فوقع في الفخ الذي نصبه له وأطاع ألمر دقلديانوس وبالفعل نحو رئيسه الم  

جزل له العطايا يبخر لآللهة الصماء واهتز قلب اإلمبراطور فرًحا وأثنى عليه وأأخذ 
 .والهبات وأكثر له وفاء وعوده كلها
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 ات العثر 

كان يعرف عنه من قداسة وحب  ماول  هذا الخبر المحزن بصورة مذهلة  انتشر
خالق السماء واألرض لم يصدق الجميع ما سمعوه عن مرقس حتي  هه الحقيقيإلل

 أسوار قطع حتىة شديدة بسببه وبلغ انتشارها حًدا كبيًرا رأوه بعيونهم فحدثت بلبل
 .الدير

  موقف القديسة دميانة

الخبر حتي ذابت في داخلها من شدة األلم هذا ما أن سمعت عروس المسيح 
 الراهبات أخواتهاوجمعت  ثم ببصيرة روحية قامت مسرعة ودقت جرس الدير

 .صلين بنفس واحدة من أجلهي   خبر المؤسف وفي لجاجة وقفن جميًعاعلمتهن بالوأ

 القديسة عند والدها 

لقديسة على عزمت ا ن السماويوعريسههن وبعدما دفعن طلبهن إلي حبيب 
تعود من عند  عن الطلبة مع أصوام حتى ال يكفوا نأ خواتهافأوصت أ. مقابلة والدها

 .أبيها

ن أطمأنت أنهن سيواصلن الصلوات واألصوام بنفس واحدة كما فعلت وبعد أ
الكنيسة األولى وقت أن كان بطرس في السجن وأنقذه الرب بصلواتهم هكذا ينقذ 

 .والدها مرقس من سجن الضالل الرب

 في محبة  عتاب روحي

الفرما حيث والدها ودخلت إليه والدموع تخنقها  ثم تشجعت وأسرعت إلى
بارات ملؤها الغيرة الروحية ثم بادرته في شجاعة بع. ورشمت ذاتها بعالمة الصليب

كنت أود ان أسمع خبر  إني!! ؟العزيز الذي أسمعه منك هذا يا والدي ما: "قائلة له
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الفردوس من أن أسمع أنك تركت عنك عبادة حبيبك وجابلك ومخلصك  انتقالك إلى
وقعت في ذلك الفخ المعوج  أبى حتى كيف حدث ذلك يا !الرب يسوع المسيح

ونسيت وصية  وخفت أن يقتلكوتحولت عن عبادة الديان؟ هل خشيت تهديد الكافر 
 ن يقتلوهالون الجسد ولكن النفس ال يقدرون أذين يقتال تخافوا من ال"ك حين قال ممعل

: 83مت ) "هلك النفس والجسد كليهما في جهنمن ي  حري من الذي يقدر أبالبل خافوا 
 ن احتفاظك بإيمانك فيأن تجامله على حساب إلهك وظننت أ أو أنك أردت. (82

 م مالئكة أبيقدام الناس أنكره قداي من ينكرن" الداخل يكفى ونسيت تحذيره اإللهي
الذي في  يقدام الناس أعترف به قدام مالئكة أب يالذي في السموات، ومن يعترف ب

  !!"السموات

أن تهين هذا اإلله الحنون وتطعنه هذه الطعنة القاسية أبى  لك يا كيف جاز
 بسوء تصرفك؟

ليك أنك لو تماديت أو استمريت على هذا واآلن يا والدى إنى ال أخفى ع
 .إليك نهائياً  ، بل أنا بريئة من نسبتيلست بأبى وال أنا ابنتكنت الوضع فأ

 عمل الروح القدس 

وصرخ  خس في قلبه وأفاق من غفلته،ن   فما أن سمع مرقس هذا الكالم حتى
رب  يا... احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي رب ألنك أعظمك يا" :وهو يقول باكًيا

هذه الهوة العميقة وترديت فيها كيف  كيف انحدرت إلى... أصعدت من الجحيم نفسي
ي الظلمات وكيف ف د اضطهد نفسى وأذل في األرض حياتي أجلسنيإن العدو ق

رأيتك فيها يا  مباركة هي الساعة التي... اهتز إيمانى بإلهي الذي ذقت حالوته مراًرا
ر مبراطو الجحيم السفلى ثم قام وسافر إلى أنطاكية حيث اإلمن  ابنتي فقد انتشلتيني

 .دقلديانوس ليعترف أمامه بالسيد المسيح بعد أن طيب خاطر ابنته وطمأنها
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 ديرها  عودة القديسة إلى

ديرها وقلبها يلهج بتمجيد ربنا يسوع الذي سمع  إلىأما القديسة دميانة فرجعت 
ودخلت تبشرهن وهي تلهج في كالم  لتنهدات ولصلوات أخواتها الراهبات وأصوامهن،

د عظم الصنيع معنا إن الرب ق... سر ونحن نجونا عوننا باسم الربالمزمور الفخ انك
عن سالمة إيمان والدها  اتتسألنها متلهفالعذارى حولها  تفالتف  ... فصرنا فرحين

 .بالصالة والصوم تهن ألنهن ساعدنها كثيًراالقديسة وشكر فطمأنتهن ... مرقس

 صالة شكر 

: في صالة شكر عميقة قائلةثم وقفت القديسة دميانة في وسطهن واسترسلت 
فوس عبيده إنى أسبحك وأمجدك الرب ينقذ ن... عظموا الرب معي لنرفع اسمه جميًعا

ناس يخلصون ن جميع الأ بل يريد ئالخاطموت ع المسيح الذي ال يشاء يسو  ياربي
لى معرفة الحق يقبلون من فم األسد ونجيته  نك خلصت والديأشكرك يا إلهى أل... وا 

 .من فخ الصياد

 وس وال تاخذه بالمخالفةاسمك القد قو  يا إلهي قلبه حتى يموت على
من  فإنك تعلم عجز اإلنسان ونقص طبيعة البشر وأنه ليس أحد طاهًرا. والعصيان

األرض وأن عدونا إبليس يجول كأسد زائر  واحًدا على ادنس ولو كانت حياته يومً 
ع المسيح خلصه من فم األسد وكما رب يسو  فيا( 82: 9بط  8) يلتمس من يبتلعه

ذا الذي كان قد ابتلعه ه إليك أبي قبلاسالًما أخرجت يونان النبي من بطن الحوت 
وعلمه ألنك  عدلك إلى واهدهوعلمه سبلك ... رب طرقك له يا ظهرا... الشيطان

ياك انتظرت النهار كله اذكر يارب أ نها رأفتك ومراحمك ألنت هو اهلل مخلصنا وا 
نت من أجل صالحك يارب ألن ل ال تذكر جهاالته كرحمتك اذكره أثابتة منذ األز 
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 لعيناي تنظران إلى الرب في ك... ومستقيم لذلك يرشد الذين يخطئونالرب صالح 
 .هحين ألنه يجتذب من الفخ رجلي

 راًمارب الحنون ثبته في اإليمان بك حتى بسفك آخر نقطة من دمه إكأيها ال
لى األبد آمينالس  .مك القدوس ألن لك وحدك المجد واإلكرام اآلن وا 

 مبراطور اعتراف مرقس الوالي بالسيد المسيح أمام اإل

أما مرقس والدها فحالما وصل إلي حيث دقلديانوس رشم نفسه بعالمة 
في حق إلهي  القد أخطأت بل أجرمت جدً " الصليب ثم صاح في وجهه قائالً 

 اليوم أنا آتيكوها  .ومخلص يسوع المسيح ملكي الحقيقي الذي سفك دمه ألجلي
وبذل نفسه  أوالً  معترًفا جهاًرا بأني مستعد أن أسفك آخر نقطة من دمي لمن أحبني

د لمصنوعات وسجو  كما أني أستنكر ما فرط منى من جحود إللهي .فدية عني
 ".كل آلهة األمم شياطين"ا شياطين إذ يقول نهاأليدي التي يقول عنها المزمور أ

 اضطراب دقلديانوس

هل من لغة مرقس هذه وما وذ   لكالم دقلديانوس فاضطرب قلبه جًداسمع هذا ا
ثم  .وترك عنه معبودات المملكة عسى أن يكون قد جرت له حتى تحول هكذا سريًعا

للراحة  اعطى مكانً فأمر بأن ي   .ولم يقدر جئحاول أن يستطلع سر هذا التغير المفا
م يمهله هذه لكن القديس ل (.حد تعبيره إلى)وفرصة للتفكير حتى يعود إلى صوابه 

لسماء قد المرة بل استرسل في مجاهرته بهذا االسم الذي ليس اسم آخر تحت ا
 .أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص سواه

 امر الرؤساء مع  ض وتآر قامت ملوك ال 

مرقس الصريح وقد أعيته الحيل  بعجزه أمام إيمانولما أحس دقلديانوس 
معلمه بطرس كوصية  –في اإليمان  ته مرة أخرى والقديس يقاوم راسًخاتمالالس
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ثم التفت حوله نحو حاشيته يطلب منهم  األمر جًدا واستشاط غيًظا ، هاله-الرسول 
ة ودقة االت الحكم وأكثرهم أمانالمشورة في أمر ذلك الرجل الذي هو من أعظم رج

العظيمة  زدرى هكذا باآللهةيمكن االستغناء عنه بأي شكل من األشكال، ولكنه ا الو 
 ،نا عرض الحائط في سبيل حبه إللههوشق عصا الطاعة وضرب بمحبتنا وتقدير 

 .على احتماله ال نقوى ماوهذا 

قل جحوًدا من ملكه وال أقل رومانيوس وزيره ولم يكن أ فأجاب أحدهم وهو
وبالرغم من صداقته له طرح مشورته  .إلههمرقس الوالي ازاء تمسكه بحقًدا على 
الفور  بأن مثل هذا الرجل ال ينبغي أن يعيش بل تؤخذ رأسه على الشريرة قائالً 

ن تقطع رأسه ك أقر هذه المشورة األخيتوفلية وأمر أبالسيف وفي ثورة غضب المل
 .الطاهرة

 كليل الشهادةعداد لنيل إاالست

 –رؤوس طلب أن ي مهل بعض الوقت ليصلي مكان أخذ ال إلى جوهولما أخر 
الرب  فكان له ما أراده فتهلل بالروح، وأخذ يشكر ،استعداًدا لمالقاة عريسه السماوي
 أن يسفك دمه على بستر مظلته وأنه حسبه مستأهالً يسوع أنه في يوم شدته ستره 

في يدى مخلصه  لطاهرةوبعد صالة طويلة استودع فيها روحه ا .اسمه القدوس
فتقدم ذاك في الحال . أخذ رأسه لينفذ الحكم الصادر ضدهالمكلف ب ونادى الجندي

حد الجنود الغلظاء وأطاح بعنقه في وحشية كاملة فصعدت روحه متهللة وكان أ
، وهكذا نال إكليل حملها جوقة من المالئكة لتضمه إلى صفوف الشهداء األبرارت

 .- الموافق عيد الرسل األطهار –هر أبيب المبارك الشهادة في اليوم الخامس من ش
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 حسرة وندم 

فعلته الشنعاء وكيف  س بعد أن قتل مرقس يحاسب نفسه علىجلس دقلديانو 
سرع كيف ت... لن يستطيع أن يعوضه في المملكة كلها ا باذالً أمينً  أنه خسر رجالً 

ومانيوس وزيره فلم يطق ما ر وأخذ يحزن ويكتئب أ... وحكم عليه بهذا الحكم الغادر
راد أن يهون عليه ما جرى هذا الحال من األسى واألسف فأ أن يرى اإلمبراطور على

صحة األخبار وعلمت  لملك وال يكتئب قلبه فقد وقفت علىا ال يحزن سيدي: فقال له
وقف وقفته هذه وتمسك بإلهه ولم يرخه  الوفي حتى بمرقس الصديق الذي حداما 
قض حد الذي تصاغرت عنده كل القيم حتى نال به حبه إللهه إلى نه لدرجة أن بلغع

األخبار أن له ابنة شابة اسمها  والسبب في ذلك كما جائتني. مودتنا وترك عبادتنا
إلهها الذي تعبده، وهذه لما سمعت عن  ميانة نذرت نفسها للمصلوب الناصريد

الطاعة  ا فشق عصاوالدها أنه أطاعنا حضرت إليه في الفرما وأرجعته عن طريقن
نعمتك أيها الملك ولم يعبأ بوعد أو وعيد  بل آلهتنا فكفر بعليكم وأحادته عن عبادة 

ربح المسيح أحسب كل هذه نفاية لكي أ يوقاحة استهزأ بالوعود وهو يقول إن في
 .عار مسيحه غنى أفضل من جميع كنوز مصر واستخف بالوعيد حاسًبا

شابات من ال الفتاة بالرغم من صغر سنها إال أنها جذبت كثيًرا علي أن هذه
متعبدات  بلغ عددهن األربعين عذراء كلهن  مثيالتها حول نفس الهدف حتى

صديقنا قبل  المصلوب ويسكن   جميًعا قصًرا فخًما كان قد بناه لهن مرقس الوالي
أين هذه االبنة؟  ه قائالً تبخيره آللهتنا الكرام فانتقض دقلديانوس لساعته وقاطع وزير 

 ...سريًعا بها يئتون؟ اوأين قصرها

 أجاب رومانيوس أنه في الزعفران في وادي السيسبان وهي اآلن عالوة على
اإليمان واألمانة المسيحية  أن يثبتوا علىذلك تعظ سائر من يأتى إليها وتعلمهم 

 .وتجاهر بإيمانها دون خوف
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  ب نحو القديسةالعدو تصو  سهام 

هذه األخبار المثيرة التي يحملها  أن يسمع أكثر إلىدقلديانوس لم يحتمل 
ومعهم  وزيره رومانيوس فأمر في الحال أحد القواد أن يأخذ مئة رجل من أعوانه

صحة خبر هذه العذراء دميانة  آالت العذاب ويبادر مسرًعا إلى الزعفران ويقف على
طاعت للسجود لألصنام وليالطفها فإن أ ان يدعوهأ ويأتيه بكل التفاصيل وعليه أوالً 

دها بالعذاب الشديد ن أبت ورفضت يتوعبنى لها قصًرا أكبر من قصر والدها وا  ي  
ح كل من ن يقوم بتعذيب وذبأمره أيًضا أكما  .ن كانت ال تلينويقطع رأسها إ

بحسب وصية الملك الشرير  هالمصلوب ففعل كما أمر  يصادفه في طريقه من عابدي
 الطريق بدماء الشهداء األطهار إلى أن وصلوا إلىبطول  أرض الوادي وتخضب

 .فنصبوا خيامهم وراء القصر -مع العذارى وكان الوقت مساء حيث تقيم القديسة 

 الجند تحيط بالقصر

الخيام منصوبة حول القصر فالتفت إلى  وفي الصباح المبكر أبصرت القديسة
وانظروا عسكر الطاغي وما أظن إال أنهم أتوا تعالوا  أخواتي يا: العذارى وقالت لهن

نما قوموا  ،إلى ههنا إال قاصدين عذاب المسيحين، فال تضطرب قلوبكم وال تجزع وا 
يقوينا فال نضعف ونثبت أمامه إلى األبد وثقوا  المسيح إلهنا لكي بنا اآلن نصلي إلى

 .ماويأن شعرة من رؤوسكم ال تسقط إال بأذن أبيكم الس يا إخوتي

  االستشهاد اختياري

ثم وقفت جميعهن وفي صالة خشوعية حارة عميقة استرسلن في رفع قلوبهن 
 ،سسن جميعهن أنهن أخذن شحنة روحية قويةنحو مخلصهن وبعد الصالة وقد أح

فسه يهلكها من يحب ن"السيد المسيح له المجد حين قال أخذت القديسة تذكرهن بقول 
ثم خاطبتهن في " اإلنجيل فهو يحفظها إلى األبدومن أجل  ومن يهلك نفسه من أجلي
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 فيكن تريد الشهادة فلتقم ههنا حتىالعزيزات من كانت  شجاعة قائلة واآلن يا أخواتى
تهرب في الحال وتذهب لحال و تخشى التنكيل والعذاب فلتنال اإلكليل ومن ال تريد أ

 .سبيلها

 محبة وشجاعة 

!! كيف نرجع إلى العالم الزائل ائالتبصوت واحد ق فصاحت العذارى جميًعا
ت لذلك فالمو  .طلق ونكون مع المسيح غاية رجائناوقلوبنا تذوب شوًقا لكي ننكيف 

ن متنا فللرب ا  معك و  الذي تموتينه نموت به نحن أيًضا ن عشنا فللرب نعيش وا 
فأمرت  .وفيما هن يتكلمن إذ بالباب يقرع .و متنا فللرب نحنعشنا أ إن. نموت

الباب أجاب األمير من اهن لتذهب وتنظر من بالباب فلما نزلت عند القديسة إحد
بل دقلديانوس يحمل رسالة شفوية للست دميانة عبدك األمير من ق   قولي: خارج قائالً 
عة وأخبرت القديسة باألمر د تبليغها إليك فرجعت األخت الراهبة مسر بله ويو لك من ق  
قبلته دميانة بوجه باسم وأجلسته ير استن تفتح الباب وتدخله فلما دخل األمفأذنت أ

 .كان يرى وجهها يتألأل بنور عجيب رهبة ألنه أما هو فكان ينظر إليها في

 رسالة الملك 

ن سيدى الملك يدعوك لعبادة رسالة الملك دقلديانوس وهو يقول إثم وجه إليها 
م عليك ينع هته الكرام وهو في انتظارك لتقومي وتذهبي معي اآلن لتبخري لهم حتىآل

 .بما تطلبينه ولو إلى نصف المملكة

 رد القديسة

ما تستحون إذ فلما سمعت القديسة هذا الكالم أجابته في حرارة روحية قائلة أ
 كيف! يها الشياطين آلهة؟ أليس لكم عقلسمون الحجارة والذهب والفضة الساكن فت  

بعد ذلك  ونهموضع وتدع يتحرك ويجعله اإلنسان من موضع إلىال  يكون صنًما



05 
 

 يسمع وفم وال يتكلم ثم تقولون أنه إله عجًبا تدعون ؟ له أعين وال يبصر وآذان والإلًها
 !!!ها آلهة ثم تسجدون لها وتعبدونهانما تصنعه أيديكم وتخلقه أ

وأبيه الصالح  أما أنا فإني عبدة لسيدي وملكي ومخلصي يسوع المسيح إلهي
كنز الصالحات  الكل والمالئالدهر  الك إلىالم القدوس القويوروح قدسه الثالوث 

به أعترف وعليه أتوكل ... لسماء واألرض والبحر وكل ما فيهالحياة صانع ا ومعطي
 .وباسمه أموت وبه أحيا
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 عذابات القديسة
أسنانه وحاول أن  غضب األمير جًدا عند سماعه هذه العبارات وصر على

يتافهم مع القديسة لكي تتراجع لكن العفيفة قطمت كل رجاء عنده وأخذت تهزأ به 
 .ليخز جميع الساجدين لصنعة األيدي فأمر بتقديمها للعذاب وبآلهته وهي تقول

 بين الهنبازين: وال  أ

بعة رجال وحملوها ووضعوها وعندما أمر القائد الجند بعذابها أقبل بسرعة أر 
والعذارى يبكين من حولها  عصر كالقصب،خذوا يدورونه وهي ت  فكي الهنبازين وأبين 

د الجنس ها الوحييوسط آالمها وعصرها ترفع بصرها إلى السماء وتقول أوهي في 
عقلي  دعصا لصين بين اسمرً د على الصليب بإرادته م  عيسوع المسيح إلهي الذي ص

قبل مني هذا التعب األول على تدابيرك السمائية وا يا إلهي من االهتمام الجسدي إلى
لى دهر الداهرين  اسمك القدوس إلى األبد ألن لك المجد واإلكرام اآلن وكل أوان وا 

 .آمين

 يمينك تسندنى 

المريرة ودمها يسيل منها وهي فكان الرب يثبت نفسها وهي تجوز محنة اآلالم 
شق عليه من كل جانب وهو رافع ن كانت الحجارة تتراأ وقت فانوستاسمثل  تصلي

ولما التفتت ورأت أخواتها العذارى من حواليها يبكين عليها  بصره إلى السماء يصلي
التبكين علي  لن ما هذه اآلالم من اآلالم التي احتملها عنا مخلصنا "شجعتهن 

المسيح ولم يكن فيه خطيئة تستوجب الموت لكنه بإرادته ومسرة قلبه قبل الموت 
 الصلب والموت بإرادته فكم بالحري صليب عنا فإذا كان اإلله القادر قبلموت ال

وحالوة األقل أقبله بفرح  عبدته الخاطئة أن أطلب الموت أو على يجب علي  أنا
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نالسيما  ال تقاس بالمجد  وأن آالم هذا الزمان الحاضر: واثقة من وعوده الصادقة يوا 
 .الرسولن يظهر فينا كقول معلمنا بولس المزمع أ

 في السجن 

سة ولم ولما تعب الجند من تشغيل الهنبازين بصورة متواصلة ولم تمل القدي
تعجب جميع الحاضرين الذين أتوا  حتىخواتها تكف عن الصالة وعن تشجيع أ

ا كالعجين وعند ذاك أمر صار لينظروا المسيحين وقت عذاباتهم ألن عظمها ولحمها 
م وألقوها في فأنزلوها من المعصرة وهي في شدة اآلالاألمير أن تودع في السجن 

 بدقة وكانت العذارى معها وهن يتألمن من شدة ن وصدوا البابأالسجن وخرجوا بعد 
 .جننور عظيم في الس اآلالم التي أصابتها وللوقت أشرق

 المالك ميخائيل 

لمس  فإذ برئيس المالئكة أقبل إليها وأعطاها السالم، ثم بأجنحته النورانية
لم يبق  في تماًما من كل األوجاع حتىجسدها السقيم فدبت فيه الحياة من جديد وش  

فيه جرح واحد، ثم أعطاها السالم ومضى فانتصبت القديسة وهي تمجد عريسها 
الحنون الذي أرسل مالكه وشفاها وقواها وكانت العذارى تلهج معها في تمجيد 

 .العظامالنير الهين صانع العجائب حبيبهن صاحب 

وفي باكر اليوم التالى أمر األمير باحضارها وهو يظن أنها قد ماتت ولكنه 
في جسدها  و خدشالمة ولم يجد فيها أثر جرح واحد أدهش عندما مثلت أمامه س

ويبدو أنك تجيدين هذا الفن  لسحران صناعتك فهز رأسه وقال لها حًقا يا دميانة أ
 .ل أسحاركسأريك كيف أستطيع أن أبط جيًدا ولكني
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 استشهاد المئات بسببها 

هذه الحال من الصحة والنشاط وكأنه  ما جموع الحاضرين عندما رأوها علىأ
نحن نصارى نعبد إله العفيفة »بفم واحد  أذى بالمرة صرخوا جميًعا يصبها أيلم 

ن يسوع المسيح اإلله الحقيقى القوي القادر أن يقيم من األموات ونريد أ دميانة الرب
 .«نموت علي اسمه القدوس

ر في الحال أن تؤخذ رؤوسهم مثم أ ،مع األمير هذا الكالم ثار واحتارفلما س
بيب ولبسوا اإلكليل فاديها الح ف فصعدت أرواحهم بفرح ومسرة تالقيبحد السي جميًعا

ن يأخذها ويدفنها بل ظلت ملقاة أما أجسادهم فلم يجسر أحد أ. الغير مضمحل
 .بجانب الحوائط

 تمشيط جسدها: ني اثا

نها تسببت في تضليل أل األمير إلى القديسة دميانة وهو يتقد غيًظاثم عاد 
وأمر في وحشية  ،آلهة الملك العظام وآمنوا بإلههاتركوا عنهم عبادة  حشد كبير حتى

ن ذاقت دميانة واختبرت بأمواس حادة وفي هذه المرة بعد أ ن يمشط لحم القديسةأ
، فأتى الجند وأخذوا يمشطون لحمها عندما سمعت ذلك الخبرالم تهللت حالوة اآل

 .أن تتألم ألجلهوهي صابرة بقوة ربنا يسوع المسيح فرحة ألنه وهبها 

 تدليك جسدها بالخل والجير: ثالث ا

لم يكتف بهذذا العذذاب المريذر الذذي ال يطيذق احتمالذه أشذد الرجذال بينمذا دميانذة 
فذذذأمر بعذذذد ذلذذذك أن  .عليذذذه التفذذذنن فذذذي التعذذذذيب لكذذذن جحذذذوده كذذذان يملذذذي. فتذذذاة صذذذغيرة

غيذذذذر مطفذذذذأ فاشذذذذتعلت  بخذذذذرق مذذذذن شذذذذعر خنزيذذذذر مذذذذع خذذذذل وجيذذذذر حذذذذي يذذذذدلكوا جلذذذذدها
أعضاؤها من شدة األلم في هذا كله نمجد الذرب يسذوع وتغمرهذا سذعادة وفذرح ال ينطذق 

 .به
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 في السجن للمرة الثانية 

األخيرة ففتحت فاها نفاسها داخل السجن وهي تكاد تلفظ أثم أخذوها وألقوها 
لهي يسوع المسيح مخلصي يا"ي صالة عميقة قائلة واسترسلت ف خالق السماء  ربى وا 

المساكين الذين  فيها يا من طبعه الرحمة والتحنن، الذي يسمع دعاء واألرض وكل ما
يا سيدى أنا أمتك  اآلن. حوائجهم في تدبير خالصهم ويقضي ،يدعونه بقلب نقي

ام أشهد لك أم معونة لكي احتمال سائر األتعاب واعطني المسكينة قويني علي
وأعطني يا إلهي أن أنجو باسمك  طاعوا العدو المعاند،األعداء الذين تركوا معرفتك وأ

ملن في اإليمان قبلي ألنك إله صالح ك ريكة مع القديسات العفيفات الالتيكون شوأ
 .نغي المجد إلي دهر الداهرين آميمحب البشر وحدك ولك ينب

 المالك ميخائيل يعاودها في السجن 

رئيس جند الرب مالك السالمة ميخائيل  افلما كملت من صالتها ظهر له
من بهاء المنظر، فقال  العذراء شيتخكالبرق فانية فأضاء المكان وبسط أجنحته النور 

، ثم لمسها "ح يكون معك أيتها العفيفة دميانةسالم سيدى يسوع المسي"لها في حنو 
بعد ذلك غاب عنها رئيس  ، ويكن فيها ألم البتة من كل جراحاتها وكأنه لم فبرئت

 قمن يا أخواتي ها الرب أرسل مالكه ثانية وشفاني: فأيقظت العذارى قائلة .المالئكة
في  كما قال بولس ، أنا أمته الضعيفة ألنه أظهر قوته من جميع أتعابي فله الشكر

بل اهلل أقوى ألن الضعف الذي من ق   .الضعف معلم الكنيسة أن قوة إلهنا تكمل في
 .اس األقوياء فله المجد والشكر إلى أبد اآلبدين آمينمن قوة الن

 أرسلهم األمير –كان الجند أمامها  كادت تفرغ من صالتها هذه حتى وما
ماتت  ال فليرموها إن كانت قدوا  . ليأتوا بها إليه إن كانت مازالت علي قيد الحياة

 .ألنه تأخر جًداالملك  وليعلموه بذلك حتي يمضى إلى
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خواتها أحضروها إلي مجلس بنور عظيم وتعظ أ يءجالسة تضفلما وجدوها 
إن إلهنا مرهوب على كل اآللهة، عظيم وممجد "حكم وهي تلهج بشكر إلهها وتقول ال

 ".جًدا له التسبيح والتمجيد الذي شفاني من جميع أوجاعى

 ئات استشهاد الم

ولما رآها الحاضرون صرخوا قائلين نحن نؤمن بإله القديسة دميانة ألن ليس 
لم يتمهل عليهم األمير  وفي هذه المرة أيًضا. غيره صانع العجائب العظامإله آخر 

الوا إكليل الشهادة وكانوا جميًعا جمًعا فن في غضب أمر أن تؤخذ رؤوسهم جميًعابل 
 .ذاأحد أن يأخذ أجسادهم ويدفنهم بل تركوها هك غفيًرا، ولم يجسر أيًضا

 الضرب بمرزبات من حديد: رابع ا

تنا هذه الفتاة الصغيرة ولم نر لقد أزعج ثم أخذ يتحدث مع جنده في حيرة قائالً 
لجلدات  مثلها في الرجال األبطال لكن سأريها معنى العذاب وأذيقها أمره ألنها تحتاج

بتها صال يعني)بل ربما الحديد يكسر الحديد  قوية ولكن السوط الروماني ال يكفي
ل الجند ففع ،لجند يضربوها بمرزبات من حديد حتى ينكسر عظمهاوأمر ا( كالحديد

 .بهذه الطريقة الوحشية حتى همدت وسكنت حركتها

 وضعها في الشحم والزفت المغلي: اخامس  

م خنزير فوقها شح او توضع في دست كبير ثم يصبن لم يكتف بذلك بل أمر أ
هيب لاشتعلت النيران وارتفع ال ن فعلوا كذلك حتىوما أ. وزفت ويوقدوا النار تحته

 ".أسبح الرب ما دمت حًيا"الرب كان يثبتها وهي تسبح تسبيًحا زائًدا وتقول ولكن 

 تيها للمرة الثالثة المالك ميخائيل يأ

وللوقت نزل المالك ميخائيل وبسط أجنحته أمام الجميع وأطفا لهيب النار 
 .نار قطوأوقفها كاملة الصحة لم يصب ثوبها رائحة 
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أنا قد أتيت إليك أنت وآلهتك  ها"ى األمير وصرخت قائلة فقامت وأسرعت إل
في دهشة شديدة وقال لمن  فالتفت األمير"الحجر أما أنا فربي هو يسوع المسيح 

 !! في احتمال العذاب لقد احتار عقلي جًدا من تكون هذه الصبية وما هي قوتها. همع

 خرى من المتفرجين استشهاد دفعة أ

نحن نصارى نؤمن بإله "الحاضرين صرخوا كلهم بفم واحد  ثم إن جميع
 فأمر الطاغي بأخذ رؤوسهم جميًعا "نة رب القوات له تخضع كل الطبيعةالقديسة دميا

 .إكليل الشهادة فنالوا

 احملوا الذبائح وادخلوا دياره 

لم يستطع األمير وال جنده أن يتصوروا صالبة إيمان هذه العذراء الصغيرة 
وكيف يصنع معها إلهها ويقيمها من أشد اآلالم في كل . االتي حيرتهم واتعبتهم جميعً 

 .مرة

إلهها ة محب ها حاجب األمير وقلبه يشتعل غيًظا إلصرارها علىت إليفالتف
أيتها الصبية الصلبة " مامها وهي فرحة الوجه متهللة فانتهرها قائالً والمئات تموت أ

األبرياء بسببك الء الخالئق ائدة التي تحصلين عليها من قتل هؤ هي الف ما الرقبة
أال أنك : أسألك سؤاالً : ؟ أجابته بحكمة واتزانضاللتك والقوا حتفهم الذين اقتادوا إلى
حضرة ملكك أال ترسل تقدمة قيمة تدخل أمامك حتي يكون  تدخل إلىإذا أردت أن 

أفال  .و آجالً أ ن عاجالً لكه زائل إم   مقبول أمامه؟ مع أن َملكك ملك أرضيوقوفك 
كم بالحري يجب علي  . هأن أفعل بالمثل مع ملك الملوك الذي ال نهاية لملك تريدني

قرابين مقبولة أرسلتهم  –بائح مقدسة وما أجملها هدايا ناطقة إنها ذ. أن أقدم هدايا
في  وأنا أيًضا ،أمام منبره المرهوب وفي انتظارى حضرته العلوية وهم اآلن إلى

أحظى  ل إلهي الصالح أن يكملني مثلهم حتىأسأو . هذه االنطالقة السعيدة انتظار
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مسح الرب يسوع كل بة والتنهد حيث يالمكان الذي هرب منه الحزن والكآ معهم في
 .ة من عيوننادمع

 في السجن دفعة ثالثة 

النعمة والحكمة  تعجب األمير وحاجبه وجميع من معه من الجنود من كالم
ولكن الغشاوة التي . ي تنعم بهالعميق الذ الخارجة من فمها، ومن السالم الداخلي

، وأصابه من النور ألن أعماله كانت شريرة قلبه كانت تجعله يحب الظلمة أكثر على
وما يزيده ذلك إال شراسة ما أصاب يهوذا من عمى القلب يرى المعجزات أمامه 

 في السجن ريثما يفكر في طريقة يميتهامن أجل ذلك أمر بحبسها . وتماديًا في الشر
وبعد يومين قضتهما في السهر والصالة أحضرها  .بها ويضع حًدا لهذه المشكلة

ا بالست دميانة شريفة الجنس مرحبً  لقها قائالً أمامه وأخذ يالطفها من جديد ويما
أما طاب قلبك أن تسجدي ... ي اشتهرت بعفافها وكثرة فضائلهاكريمة األصل الت

 !؟من هذا التعب كله آللهة الملك وتخلصي

  الباطلبح من الس  الهرب 

 وقد. يقبل السبح الباطل والمجد العاليأجابته إن اإلنسان الحكيم ال يفرح وال 
ويل لكم إذا قال الناس فيكم "بفمه الطاهر  حذرنا ربنا يسوع المسيح من ذلك قائالً 

 .تهد أن نكون مرضيين عنده وحده لكي نتزكى أمامهنج وهو يعلمنا أن ."حسًنا

. ل كل خطيةلذلك لن أطيع مشورتك الردية ألن سم الموت بداخلها وهذا حا
أو ما ... أما كفاك يا هذا .األبدىرة هناك في الجحيم ترى حلوة ولكن عاقبتها م  

أين هي قوتك ... تلقنت درًسا من كل ما فعله معي إلهي الحنون من العجائب القوية
لها  يسوغ؟ كيف آخر ي ال تقدر أن تتحرك من موضوع إلىوقوة آلهتك الصامتة الت

فوق جميع اآللهة وهو يحفظ  يها؟ أما إلهي القوي فهو مرتفع جًداأن تعين المتكلين عل
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هو ضابط كل و الكل ضابط  أيها الجاهل فإن إلهي فتضح اآلناو  خزَ ا. نفوس أبراره
 .المسكونة بأسرها

 فيه تقوير رأسها وصب زيت مغلي: اسادس  

األمير لهذه االجابة الجريئة وأمر أعوانه خدام الشيطان بإحضار قادوم  تكدر
ففعلوا كما أمروا، ثم . العفيفة العذراء الصغيرة دميانة نجار ليقوروا طبقة رأس الست

 .بوه في المكان الذي حفروه برأسهاومعه كبريت ورصاص وص غلوا زيًتا

 سهاقلع عينها وسلخ جلد رأ: اسابع  

فزاد على أعماله الوحشية غليله  وأحس بأنه بهذه الطريقة يستطيع أن يشفي
الباقى حتى صدرها ثم صب الزفت المغلى ييها ثم سلخ جلد رأسها ن أمر بقلع عينبأ

 .عليها

  ى من الجميعمرأ رؤيا سماوية على

ربي يسوع "ة تصرخ وتسبحتها في فمها وتقول ومن شدة األلم أخذت القديس
 التي تحميني وتسنديني نت  وأمى العذراء الطاهرة أ" هو قوتي وتسبحتي وخالصي

... يا أم النور يا أم إلهي مريم اشفعي في  مع سائر أوالدك... نعمةأيتها الممتلئة 
طير حمام أبيض وحلق فوق رأسها  ة نزلوفجأ .وأحست أنها ستلفظ أنفاسها األخيرة

العينين سالمة  عينيها ورأسها فنهضت لساعتها صحيحة وأخذ يرفرف بأجنحته على
 .أعين الناظرين بت عنثم طارت الحمامة وغا. الدماغ ليس بها أي ألم

 دفعة ثالثة من الشهداء تتقدمها 

عظم هذه اآلية صرخوا قائلين  ورأوا الذين نظروا هذا المنظر الروحاني فكل
ن تسأل الرب ، وطلبوا من القديسة أ"المجد اهلل في األعالي، سبحوا اهلل في قديسيه"

األمير وأخذوا يوبخون غالظة  خطاياهم ثم تقدموا في شجاعة إلىعنهم ليغفر لهم 
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النجسة نحن اليوم  يها الضال أنت وملكك وأوثانكأ اخزَ قلبه وقساوته ويقولون 
ن تؤخذ رؤوسهم فنالوا يسوع المسيح وحده اإلله الحقيقى، فأمر أ نصارى نؤمن بربنا

 .المجد وكانت شهادتهم في أول طوبةإكليل 

 السجن مقرها

التي أخربت البالد علينا  قال األمير ألحد جنوده خذ هذه االبنة القوية اأخيرً 
ا من كبيرهم إلى قتلناهم جميعً  منطقة كلها إلى عبادة المصلوب حتىهل الوجذبت أ
 ،في حبس مظلم مع صاحباتها لعلهن يرجعنها عن عزيمتها ، واجعلهاصغيرهم
 فساقهن الجندي إلى... يعناهن انصحن صديقتكن العنيدة هذه حتى تطقول لوالتفت ي

السجن وأغلق عليهن في حبس مظلم فمكثوا مدة عشرة أيام داخل السجن وهن 
هذه األيام  ، وكان هناك نورعظيم أشرق عليهن طيلةمتهلالتيصلين بنفس واحدة 

حضارها ربما وبعد انقضاء هذه الفترة أمر األمير بإ. حتى أضاء لهن ظلمة السجن
 –فتعبد آلهته ويرتاح قلبه بعد هذا االنزعاج الذي أقلقه  تكون قد النت عزيمتها

وجدوا النور يسطع من داخل  ا ولما فتحوا أبواب الحبس الداخليفمضوا ليحضروه
  .ا قائلين يا سيدتنا األمير يدعوكفأخذتهم الحيرة والرعدة وسجدوا أمامه

وأنهم لم ... مراًرا كثيرة حاربوني منذ صباي: فقامت وهي تردد كالم المزمور
تلهج بهذه الكلمات  وظلت. وأطالوا إثمهمظهري جلدني الخطاة  على ...روا علي  يقد

 هذه المرة واسجدي أيتها الست العفيفة هيا أطيعيني: حتى مثلت أمام األمير فقال لها
في أمرك ألن  احتار عقليأجابته العفيفة لقد  .الملك وأنا أدفع لك كرامات كثيرةآللهة 
لن  مدة ثالثة أعوام وأنا أقول لك إنياآلن  وأنا لي. العاقل تكفيه كلمة واحدةو الحكيم 
لهتك النجسة وقد تفننت في عذاباتي ولكن كل مرة يقيمني إلهي بذراعه الرفيعة أعبد آ

 .ويشفيني تماًما
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 وتاد وتقطيع جسدهاربطها بين أربعة أ: ثامن ا

تنقطع  تربط بين أربعة أوتاد طوال وتشد أعضاؤها حتى أن الحال أمر ففي
يا إله القوات المسيح إلهنا قويني يا سيدي فوجهت بصرها نحو الشرق وصلت قائلة 

ثم . األبد آمين لك المجد واإلكرام إلى اسمك ألنه يليق على احتمال هذا العذاب على
كي يقويني المسيح علي التفتت إلى العذراى قائلة اذكرونى يا أخواتي في صلواتكن 

ما  بطالين هلموا تممواالجند وقالت لهم ما بالكم وقوف  هذا العذاب، ثم تقدمت إلى
تقطع جسمها كما تقطع  عندئذ   –عضاءها تم به فشدوا الحبال المربوطة في أأمر 

 .إلي أجزاء وأسلمت روحها الطاهرة الذبيحة

 لقى للوحوشت  : اتاسع  

لقى أمر أن ت   آلثارها صاالً بل استئبكل هذه الوحشية  يالطاغ ف  لم يكت
د وأن يتمجد الرب في كل ضيق ولكن كان الب .للوحوش لتأكلها حتى ال يوجد لها أثر

فلما . ًرا لها وللحاضرينبها والرب قصد خي هو قصد شًرا .ويأتي بأناس جدد لإليمان
العذارى وسائر  رموها للوحوش مكثت يوم بليلة ولم تقترب الوحوش منها أما

 .المتفرجين كانوا يشهدون المنظر وهم يبكون

  رميم وهوالعظام  يييح

ذا برب كاألمن الجميع سقطوا أ ثم حدث رعد وعقبه زلزال عظيم حتى وات وا 
أم الخالص  مركبته الشاروبيمية وعن يمينه السيدة العذراء المجد نفسه نازل على
 ، والتفت المخلص نحوالغلبة والخالصئكة يسبحون تسبحة ومن حولهم رؤساء المال

 ."يتها االبنة المباركة دميانة قومي من غير فسادلك أقول أ: "أعضاء القديسة قائالً 
 .يتها المختارةأ ي نوم وسجدت للمخلص فقال لها تقويوللوقت قفزت كأنها كانت ف

الدائم وقد بقى لك هذه المرة  هوذا اآلن أعددت لك إكليل عرسك السماوى في فرحي
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 ادائمً  هأنذا أجعل صيتك شائًعاو  ،التام األجر ي جهادك الحسن وتأخذيوتكمل أيًضا
اطر الجموع من كل مكان بالعجائب في هذا الموضع الذي يبنى فيه كنيستك وتتق

ذا أعطاها السالم وصعد األبد ولما قال ه ي العذراء فيه إلىوبركة والدت وتحل بركتي
 .د عظيمبمج

ثم أن القديسة أسرعت عند األمير في مجلس الحكم وكان جميع بقية أهل 
عظيمة قائلة  للزعفران وصرخت صرخةالبلد حاضرين ومن البرلس والبالد المجاورة 

قد أقامنى من يسوع المسيح  هأنذا أيها األمير إن سيدي... المجد هلل في األعالي
ها أني واقفة أمامك صحيحة الجسم . وسبالفئ عظميالموت بعد ما قطعتني ودققت 

 لست دميانة نحن نصارى منظرون هتفوا قائلين مبارك هو إله افلما رآها النا .والعقل
 !اآلن مؤمنين بإله الست الدميانة

 تخاذل وفشل 

لقد مضت علينا مدة طويلة ونحن هنا نصارع بال هوادة  فقال األمير لجليسه
احتمال العذاب وال فائدة  واحدة، وهؤالء القوم أقوياء علىة ولم يهدأ لنا بال وال ساع

أشار عليه ان يعجل بأخذ رأسها حتى نتدبر أمورنا ونرجع إلى من وراء محاوالتنا ف
 .لئال يصيبه القلق من طيلة غيابنامبراطور اإل

 القديسة استشهاد: اعاشر  

فاستصوب رأيه وفي الحال كتب قضيتها هي واألربعين عذراء وسائر الذين 
مدينة الزعفران وأخذوا رؤوس الجميع  يبحر آمنوا بواسطتها من الحضار وأخرجوهم 

 .بحد السيف
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إكليل الشهادة  :لةونالت األكاليل الغير مضمح .طوبة 81فكانت شهادتها يوم 
كليل الصبر في الضيق كليل البتولية وا   ا المقدسة تشملنا أجمعين إلىهاتبرك .اتوا 

 .النفس األخير آمين

اسمه القدوس بسبب  أخذوا الشهادة وسفكوا دماءهم على وكان عدد الذين
 .الملكوت نفًسا صعدت أرواحهم إلى 133لقديسة ا

 الوجوه خزي

ما القديسة أدقلديانوس  ثم رجع األمير وحاشيته بالخزي من البالد إلى
 حين من المؤمنين فقد جمعت أجسادهم إلىواألربعون عذراء وجميع من استشهدوا 

ث أمر بتعمير البيع وهدم ضطهاد وتولى الملك البار قسطنطين حيانقضاء زمان اال
 .البرابى

 القديسة هيالنة 

إلى حيث  بخبر القديسة اشتاقت أن تذهب مبراطور البارعلمت والدة اإل ولما
ن فسافرت إلى أن وصلت إلى الزعفران وفوجئت هناك بأ. األجساد وتتبارك منها
ثم . وحش وال خطفها طير فتباركت منها ا ولم يفترسهابتاتً  يءاألجساد لم تصب بش

لت له ستارة من حضار أكفان غالية القيمة ولفت فيه جسد القديسة وعمأمرت بإ
 بالذهب األحمر وهكذا لفت سائر األجساد متهنمط قسطنطين ورق علىالحرير الثمين 

 .بأكفان ثمينة وجعلتها في قبو

  سبشن 12في  سكر باسمها ت  ول كنيسة أ

يوم  82 ذس البطريرك الو لكسندر أها البابا سثم بنت فوق القبو كنيسة بديعة كر 
ا لسلفه ا خلفً قديسً  اسم عليها أسقفً ر بشنس الموافق عيد رئيس المالئكة ميخائيل و  88

 .الذي نال إكليل الشهادة
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 عادة تعمير الدير إ

 ثم أعيد بناؤه ،م بعد الفتح العربي 083ثامن سنة لب الدير في القرن ار  خ  
صدع الجسر واكتساح مياه البحر ب بسبب تر  تاهية وللمرة الثانية خ  عحسان بن  بأمر
أغرقت المزارع ومن بينها كنيسة  بيض المنطقة من بحيرة البرلس إلى سمنود حتىاأل
عادة تعمير الكنيسةا  .لقديسة وأثارت هذه الكارثة الوالي فأمر بإصالح الجسر وا 

 .بشنس أيًضا 88ائيل الذي كرزها في د البطريرك البابا خوقد تم ذلك في عه

عذراء وجميع بركة صلوات هذه القديسة الالبسة الظفر وصلوات األربعين 
  .األبد آمين على القارئ والسامع إلىصفوف الشهداء تحل 
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 يانةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا دم اك  ذذذذذذذذذذذذذذطوب  ناهاذذذذذذذذذذذذذذسوع وهذذذذذذذذذذذذذذه يذذذذذذذذذذذذذذج
 ىعذار ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعاها الذذذذذذذذذذذذذذوم  دت دميانةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذشهذذذذذذذذذذذذذذاست
 يانةذذذذذذذذذذذذذذيا دم اك  ذذذذذذذذذذذذذذطوب  ون وياناذذذذذذذذذذذذذذفاعتها تكذذذذذذذذذذذذذذش


