
 تحية الشهداء
 )م258سنة (آتبها ُقبيل استشهاده الشهيد آبريانوس أسقف قرطاجنة، 

  9/2009مجلة مرقس 

. ها أنتم قد احتملتم بَجَلٍد َضْرَب الِعِصّي، متهيِّئين بهذا التنكيل القاسي لالعتراف العلني بإيمانكم
، الذي وضع آلَّ رجائه في صبرًا، فالعصاة الخشبية الصغيرة لن تؤثر بشيء على الجسد المسيحي

  ).الصليب(الخشبة الكبرى 

فبالخشبة قد اْفُتِدي للحياة األبدية؛ وبالخشبة ُيسرع : إن خادم المسيح قد تحقَّق من عالمة خالصه
تكبَّدت -  يا هياآل اهللا-أقدامكم قد َصَفَدْت باألغالل، وأعضاؤآم الُمبارآة ... الُخَطى نحو إآليله
  ...!ا لو آان بتضييقهم الخناق على الجسد يمكنهم أن ُيقيِّدوا الروحالقيود الشنيعة، آم

إنها لقيود ُمبارآة فعًال، تلك التي ! إيه أيتها األغالل المبارآة التي لن ُيفكَّها حدَّاد بل الرب نفسه
  !تجعلكم تسيرون ُقُدمًا في الطريق المستقيم المؤدِّي إلى الفردوس

مرحبًا بِك أيتها األغالل العزيزة التي ُتقيِّد لحظة في هذا العالم، ولكن لُتحرِّر إلى األبد في العالم 
  ...اآلخر هناك عند اهللا

. إنكم تتعرَّضون للُعري والبرد، ولكن َمن قد َلبـَِس المسيح، فقد َنِعَم بالكساء الكامل والوقاية الحصينة
لشائك، ولكن رأس الرجل هو المسيح، وهامتكم ترتفع بكل على رؤوسكم يوضع غطاء من الشعر ا

آل هذا التشويه الذي يبدو شنيعًا وبشعًا للوثنيين إلى أيِّ بهاٍء . المجد الذي يأتيكم من ِقَبل اسم الرب
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 الذين انـتقلوا، قد سبقونا إلى الحياة األبدية
 )م258-205(بريانوس أسقف قرطاجنة الشهيد آ

  10/2009مجلة مرقس 

ال ينبغي علينا أن نبكي إخوتنا الذين قد اجتذبتهم دعوة الرب من هذا العالم، ألننا نعلم أنهم لم يفنوا، [
فال .  وأسرعوا في اإلبحار قبلنا-ن مرتحلين  آمسافري-إنهم قد ترآونا . بل فقط سبقونا في االرتحال

ينبغي، إذن، أن نبكيهم، بل أن نحسدهم وَنِغير منهم، وال أن نلبس هنا مالبس الحداد الداآنة؛ بينما 
  ... قد لبسوا ثياب الفرح البيضاء- هناك -هم 

ال ُأريد أن «: الرسول بولس يوبِّخ وُيعنِّف بشدة أولئك الذين يحزنون على ارتحال ذويهم قائًال
ألنه إن آنا . تجهلوا، أيها اإلخوة، من جهة الراقدين، لكي ال تحزنوا آالباقين الذين ال رجاء لهم

). 14،13: 4تس 1(»  معهنؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سُيحضرهم اهللا أيضًا
. َمن آمن بي ولو مات فسيحيا. أنا هو القيامة والحياة«: ثم إن المسيح ربنا وإلهنا ُينبِّهنا بهذه األقوال

فإن آنَّا نؤمن بالمسيح، وإن ). 26،25: 11يو (» وآل َمن آان حّيًا وآمن بي فلن يموت إلى األبد
؛ فلنتقدَّم بفرح واثق )بأرواحنا(ال يمكن أن نموت أبدًا آان لنا ثقة في آالمه وفي مواعيده، وإن آان 
  .نحو المسيح، الذي معه سنحيا ونملك إلى األبد

والحياة األبدية ال يمكن أن ُتعَطى .  إلى حياة الخلود- بالموت -عندما نموت، فنحن في الواقع، نعُبر 
  ].هو طريق للعبورفالموت ليس محطة نهاية، بل . لنا، إالَّ إذا خرجنا من هذا العالم

  

 



 نحن نعلم أنَّ ُجند المسيح ال ُيذبحون ولكنَّهم ُيتوَّجون
 ، القرن الثالث)258(+ رسالة للقدِّيس آبريانوس أسقف قرطاجة 

  كتبت هذه الرسالة خالل فترة االضطهاد الدموي ضد الكنيسة

  

 هنـا كـانوا     لم أتمكَّن من الكتابة إلى جماعتكم سريعا، أيها األخ العزيز، ألن رجال االكليروس              

معرضين لخطر الموت المحدق بهم واضعا إياهم تحت التجربة، فبادروا يتحضرون بروح التقـدم إلـى                

    ـلين الـذين        . ، ولذلك لم يقدروا على الرحيل     ]أي الشهادة [المجد اإللهي والسماويرسالم ولكن ِاعلـم أن

م لكي يستعلموا عن حقيقة ما قد حِكم بأمرنـا، ألن           كنتُ قد أرسلتُه  . أرسلتُهم أنا إلى روما قد رجعوا اآلن      

  . الكثير من شائعات وأقاويل كثيرة أخذت تتضارب بخصوص هذا الموضوع

قد أرسل مرسوما إلى مجلس الشيوخ      ] اإلمبراطور الروماني [إن فاليريان   : هذه هي حقيقة األمر     

أمـا  .  ضد جميع األساقفة والكهنة والشمامسة     الروماني يطالب فيه بالمباشرة، وبال مماطلة، بحملة إعدام       

، فـسوف   )أولئك األشخاص المرموقين من طبقة الفرسان     (فيما يتعلَّق بأعضاء مجلس الشيوخ المسيحيين       

يجردون من مناصبهم وتُصادر كلُّ أمالكهم، وإذا ما وِجدوا، حتى بعد تَجريدهم من مناصبهم وممتلكاتهم،               

كـذلك الـسيدات    . لى االعتراف بمسيحيتهم، فسيحكم عليهم، هـم أيـضا بـالموت          ال يزالون مصرين ع   

           نفيهن وسوف يتم من أمالكهن ة المرموقة سوف تُجردنات من الطبقات االجتماعيأما أعـضاء   . المسيحي

            ا بمسيحيجد أحدهم وقد اعترف سابقًا أو يعترف حالية، إذا ما وته، فتُـصادر كـّل     الحاشية اإلمبراطوري

  .ممتلكاته ويودع السجن داخل الحامية اإلمبراطورية

وقد ألحق فاليريان مع هذا المرسوم، نسخة من الرسالة التي وجهها إلى حكَّام المقاطعـات بمـا                   

لعـذاب  كلَّ يوم، نحن نأمل وصول هذه الرسالة، ألننا ثابتون باإليمان ومستعدون لتحمل ا            . يختص بأمرنا 

يجب أن تعرف أيـضا أن أخانـا        . على رجاء الفوز بإكليل الحياة األبدية، وذلك بمساعدة الرب ورحمته         

أضف إلـى   . ِسيكْستُوس قد أعدم في أحد الدهاليز في السادس من شهر آب واستشهد معه أربعة شمامسة              

دة بال هوادة، حتى أنَّهم يعـاقبون       ذلك، أن الوالة في روما يدفعون بهذا االضطهاد بعزم قوي وغيرة شدي           

  . كّل من يمثل أمامهم بعد مصادرة أمالكه التي يضمونها إلى الخزينة

أسألك أن تُعمم هذه المعلومات على إخوتنا األساقفة لكي يوعزوا إلى الكهنة في كل مكان ليشددوا   

ز شعبنا المؤمن فكره، ال على الموت، بل        فليركِّ. األخوة المؤمنين ويحضروهم لخوض المعركة الروحية     

على الخلود؛ ليودعوا ذواتهم للرب بإيمان كامل وشجاعة ال تفتر، عالمين، من خالل هذه المباراة، أن جند 

  .اهللا والمسيح ال يذبحون بل، على العكس، هم يربحون األكاليل

  أستودعك الرب أيها األخ الحبيب،  

  آمين. يانوس، أيها المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنابشفاعة رئيس كهنتك كبر+ 
 


