
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنيسة مارجرجس بسبورتنج
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 ستشهادالمسيحية هي روح اال
هو سفك الدم، وفي معناه الروحي هو غلبة  معناه الظاهري االستشهاد في

 لذات، وطاعة لوصية اإلنجيل فيوانتصار على الخطية، وصلب ل داخلية للعالم،
 . اندفاع لحب المسيح للنهاية

 االستشهاد هو غلبة العالم. 1
: 61يو )" أنا قد غلبت العالم ثقوا"يحتاج إلى الثقة بين أيدينا وعد قوي جًدا 

ولكن  رئيس هذا العالم آت  "بقوله  رئيس اإليمان تطبيق عملي منوأمامنا . (33
أغسطينوس القديس مثل  صور القديسين الغالبينوبين أيدينا  ".ليس له في شيء

ا العالم عندما صرت ال أخاف شيًئا وال على قمة هذ وضعت قدمي] :حين قال
 .[أشتهي شيًئا

 ،يلكترون، بفلسفاته اإللحادية، وبعلمه اإلنواجهه اليوم الذيإن العالم 
عالم غلبه ( ثقوا)عالم غلبه المسيح  - مغلوبعالم  و  ه  ل   ...يوبانحالله الخلق
 . القديسون واآلباء

  :غلبوا الخوف( أ)
 ، علقه الوالي على ساريالطفل أبانوب الذي من سمنودأمامي صورة 

مى فعرض على ح  ال اف الوالي واعترتهف بل خالمركب حتى نزف دمه، لكنه لم يخ  
قبل أن يعلن الوالي عن بانوب أن ينزل فرفض أشفى، ألجله في   القديس النزول ليصلي

 ...."تخافوا ال يائأصدقيا "قول السيد المسيح  حقًقام   ...إيمانه
ين، يريوسي في شهادته للحق ضد األالرسول أثناسيوسبا البانسأل تعالوا بنا 

 .ضد العالم ضدك يا أثناسيوس قال وأنا أيًضاكله العالم  :ولما قالوا له
 ريوسي، وقف أمام الواليفوقف أمام فاالنص األ باسيليوس الكبيرما القديس أ

وباع . ن سر شجاعته، أنه ترك العالم الذي يهدده الوالي بالحرمان منهيعلن له ع
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... ماله الذي يريد أن يحرمه منه، وترك مراكزه وأمجاده الذي يريد أن يحرمه منها
 . أمامه لواليفارتعب ا... حياته كلها قد سلمها للمسيح

  كهنتك  أنت وبيالطسك وهيرودسك ورؤساء - العالم الجبانما أحقرك أيها
ن حقيقة أوال. تكتلت بكل قوتك لتصلب المسيح... ك وأموالك وصيارفتكيوفريسي

هزيمتك وفشلك على تغيير مبادىء الصليب لم يكن عالمة على انتصارك، بل على 
 .ك مخزًياورجوع غلبة المسيح لكوشهادة على  المسيح

 :أمجاد العالم (ب)
الملوك الذين خلعوا التيجان  يموس ودوماديوس أوالدمكسالقديسان اسألوا 

هرب  .فضل من كرامة العالمإن كرامة المسيح أ... ووضعوها تحت األقدام
على  أن يجلسهرب دوماديوس من  ،يةممكسيموس من أن يكون بطريرًكا لكرسي رو 

 .برية شيهيت ييسوع فثنين تحت أقدام الرب عرش روما، وتتلمذ اال
  :ما أحقر أمجادك أيها العالم
غلبها ... وهرب من أمواله الزائلة افدانً  333غلبها أنطونيوس فباع 

 . ابل زهدً  انوت ليس احتقارً باخوميوس عندما هرب من درجة الكه
جل حتى أنك تسعى للهجرة أل... كزاوراء المر  يالشاب يا من تجر  يعزيز 

أمام الذين يجرون وراءه  اأن مجد العالم يهرب دائمً  اثق تمامً . مركز أو درجة فاتتك
 .أغنى بالد العالمفي حتى 

 :شهوات العالم (جـ)
ماذا . ال تخف من العالم، ألنه عالم مغلوب -الشابة  يأخت -الشاب  يأخ

 . شهوة العيون، تعظم المعيشة شهوة الجسد،: فيه
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قاطعة على  شهادة ين الموضات السريعة التغير لهإ. كل هذا زائل
هذا الجريان السريع نحو الشهوة  .حالة ترنح كترنح السكران ياضطراب العالم وأنه ف

 . حالة سكر نحو الهاوية لالنتحار يالندفاع فنوع من ا هو
نثه ، وبتخيجابهك اآلن بانحالله يهل تعلم أن العالم الذ -الشاب  يعزيز  

 باضطهاده وباحتقاره لكل من ال يسير معه، لحاده وبانحالله، بشره وشراستهإب
أنت أيها العالم فاعلم هل تعلم أنه عالم مهزوم قد غلبه يسوع أما (. لتمسكك بمبادئك)

ولكن  ةبالمهادن ونحن ال نواجهك" ثقوا أنا قد غلبت العالم" ال لناقأن يسوع  اجيدً 
فعندما  (61: 1غل ) "وأنا للعالم يلب العالم لبه قد صُ  يالذ"بصليب ربنا يسوع 

خضاعك لنا والسيطرة على إ يلنا على فشلك ف دةصلبنا أيها العالم ستكون هذه شهات
 . مبادئنا

برح سفر هذه الشريعة من ، ال يتشدد وتشجع وكن رجالً  يمن أجل هذا يا أخ 
تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيها  يلك" وليلً  اتلهج فيه نهارً "فمك بل 

 يإيمان فالشهداء،  إيماننحن نحتاج إلى ( 6 يش)تفلح  تصلح طريقك وحينئذ   حينئذ  
 (1: 5يو  6)" إيماننا يه الغلبة هوهذ" "أنه قد غلب العالم"أقوال المسيح 

 االستشهاد نصرة على الخطية. 2
 . هو نوع من االستشهاداليوم الجهاد ضد الخطية 

 .الخطية المزيفة حتى الدمأيتها الكنيسة المجاهدة، هيا بنا نقاوم 
الجسد، وهو أمامنا  يربنا يسوع قد دان الخطية ف –أيتها الكنيسة المجاهدة 

وما شوكة  – "تك يا موتوكأين ش"ورائه اليوم على الصليب، ونحن نهتف بقوة من 
وعندما نردد هذا الهتاف خلف المسيح يصبح ذلك شهادة . الموت إال الخطية

 . خرين على إيماننالآل
 . طهر من كل خطيةأيتها الكنيسة المجاهدة هيا بنا نعلن للعالم أن دم يسوع ي  
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، وغالبة رة بدمهطه  م   -جهادك بقوة الصليب  يأيتها الكنيسة المجاهدة ف وأنت  
 : تناشدين الكنيسة المنتصرة قائلة به

على أن  اتدريجيً  يالزيت المغل يف يلقأن ت   لقد فضلت  : يا بوتامينا العفيفة
قوتك  لهم عن سر   يلبناتنا اليوم وقول يها العفيفة بوتامينا اشهدتى جسمك، فيا أيعر  ي  

 .وأمانتك وجهادك
 يحلقة االستشهاد، لم تهتم يعندما طرحك الثور ف: يا بربتوا العفيفة وأنت  

 –ك بقرن الثور بتغطية جسدك عندما تمزقت ثياب ما اهتممت  بقدر بطعنات الثور 
 . وسط موضات العالم يمن أجل بناتنا ف يأيتها العفيفة صل

 يندما أحضروا لك المرأة الخليعة فع: جرجس وأنت أيها الشهيد العظيم مار 
سقطك بسحر أل   يأحضرون: "حتى أنها أعلنت شاهدة قائلة يحجرة واحدة وقفت تصل

م شبابنا اليوم أن أيها العظيم مارجرجس عل  " بسحر طهارتك ي، فجذبتنيخالعت
 .وجاذبية سحرللطهارة 
أن اهلل موجود  ايفار ستشهد لنا دائمً طأمام امرأة فو : وأنت يا يوسف الصديق 

ر من بطش امرأة معك فكيف تصنع الشر أمامه، سوف تشهد لنا أنك تخاف اهلل أكث
 .سيدك

هارة مع بوتامينا وبربتوا طلللشهادة ل - للجهاد – ساعة للعملإنها اآلن  
كل هذا بقوة . موسى األسوداألنبا و جرجس ويوسف الصديق وسمعان الخراز مار و 

 ". ييقوين يالمسيح الذ يف يءأستطيع كل ش"فينا  المسيح الحال  

 االستشهاد انتصار على الذات. 3
 فرالكُ هو  فبدء الطريق (35: 8 رم) ..."فلينكر نفسه يورائ يمن أرد أن يأت"

نكروا تشهاد فأسلحظة اال يطالما وقفت أمام الكثيرين ف يالت الذاتهذه ، بالذات
 ...المسيح
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   فتور الحب بين اإلخوة في البيت الواحد، في  أتعرفين أيتها الذات ما سر
  !!؟...الكنيسة الواحدة

غيرك، وبدل أن  يف ، فكرت  خلص ذاتك يف يبدل أن تفكر  السبب أنك  
 ...بالحديث عن خطايا اآلخرين اهتممت   خطيتك يف يتفكر 

مع المسيح "ذاتك  طاعة المسيح وصلبت   يلحظة ف فكرت  لو  يذات آه يا
 . حياتك وأسرتك وكنيستك يالسالم ف عم  ل  " تلبص  

الكنيسة الواحدة،  يالخدمة الواحدة، ف يانزعاجك ف سر   لو عرفت   يآه يا ذات 
نفسك فتتمسكين برأيك حتى لو  نسيت   أنك   السر   لعرفت   –أحوال الكنيسة العامة  يف

القرن العشرين، لماذا النقد الشديد  يالطوائف ف ةأدى ذلك لتحطيم الكنيسة، لماذا كثر 
 .يهذا هو ذات كل يف السر  ... يواالندفاع نحو اإلنجيل االجتماع لوصايا يسوع

... الذات، روح االتضاع، روح الصليبروح إنكار  – يا روح ربنا يسوع
 .الكنيسة بقوة يوم الخمسين ياليوم فعمل ا

أمامك وأقول  امتى أصير شهيدً  ،أنكرك وأكفر بك  متى : ما ألعنك أيتها الذات
 (.23: 2 غل)" ي  لبت فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فمع المسيح صُ "

عان األسقفية على بطريركية يتناز  ثنيناإلى  يالسكندر  كتب البابا ثاؤنا
 يألن الثان. ستشهادل وحدة الكنيسة أعظم من إكليل االإن إكلي :امقال له ...روما

 . ا األول فتنعم به الكنيسة كلهانسان أم  إينتفع به 
 يبصلب ذات دكاهستشهاد فأععيد النيروز أريد أن أذوق اال ييسوع ف يرب 

 : يأعن... يوحد يخطايا يوالتفكير ف
 ،ي  نا بل أنت فأأريد أن ال أحيا  يرب
 أريد أن أنقص أنا لتزيد أنت، يرب
 أنا لتظهر أنت،  يأريد أن أختف يرب
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  .ي  المسيح فالكريهة لتفوح رائحة  يرائحت يتختفأريد أن  يرب

 طاعة الوصية يالمسيحية استشهاد ف. 4
كل منا اليوم ينفذ الوصية لدرجة معينة حسب ما يرى على قدر قامته الروحية 

حتى  وبين آبائنا القديسين أنهم نفذوا الوصيةوآرائه الشخصية، والفرق بيننا 
ونحللها، ونجد  من الوصيةأما نحن اليوم فنخاف  –أي حتى النهاية ... االستشهاد

كما  الكتاب المقدس يعرض الوصية إلى االستشهاد. لها أكثر من مبرر للهروب منها
 : ييأت

 .والخد األيسر يإلى الميل الثان ...المحبة

باع  يالذمثل ذلك القديس . إلى إعطاء الثوب الواحد بعد الرداء ...الرحمة
قال إن  –اذا هذا المحتاجين ولما سألوه لم يليه ليعطع يكتابه المقدس الواحد الغال

 .يألبيع كتاب يأمرن ياإلنجيل هو الذ

حتى داخل الكنيسة،  –العالم  يإلى الهروب من كل مجد ف... انكار الذات
لقد فرح . إلى االختفاء الكامل وحب المسكنة مثل مكسيموس ودوماديوس وأرسانيوس

 االكرامة له هرب منها بسرعة خوفً  أرادوا رد وعندما - اتهموه ظلمً اما عندمقار  أبو
 .محبة المديح يمن وقوعه ف

 :إن طاعة وصية اإلنجيل لهذا الحد تدفعنا إلى

 :  محبة طاعة المسيح إلى االستشهاد
 يهو حب ف. الحب حتى الدم يحب، واندفاع ف يءستشهاد قبل كل شاال 

 ."ييحفظ وصايا ييحبن يالذ"المسيح  يتنفيذ وصية المسيح محبة ف

 .وصية إنجيلك ألجل خاطرك يربى يسوع سأحب كل الناس محبة ف

 .يسوع سأكره الخطية وأقاومها بنعمتك حسب وصيتك ألجل خاطرك يرب
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 اا فيها ومن أجلها حبً كثيرً  يسأصل. خدمة عروسك يف يسأضع كل ما ل
 .فيك

 . الحياة المقدسة معك يفيك وف سأتوب وأبدأ من جديد محبةً 

 يف يا عن زهدألجل حبك وسأصوم معبرً  يالعالم وأدوسه بقدم يسأزهد ف
 .فيك االعالم حبً 

عاجز  - لك يمحبت يعاجز ف، فأنا يا وأنت تعلم عجز أتكلم كثيرً  يإن: لهىإ
ك في احبً  يأريد أن أقدم ذات ...ماذا أقدم لك من أجل كثرة حسناتك. لك يشكر  يف

 .يحيات يأريد أن أحمل سمات الرب يسوع ف

ف ال أشبع من حبك إال إذا سو  يإن :اطيوسنأن أقول مع القديس أغ يلهل 
 . من أجل خاطرك يدمفك س  

 ساب  ول  عنا، أيها الشهداء  يقلبها سيف صل ييجوز ف يأيتها األم العذراء الت
 ...الصليب والمجاهدين صلوا عنا

 .يسوع اقبل طلباتهم وأعنا آمين يرب

 

  كامل يالقمص بيشو 


