
 

1   بشنس8/  مايو 16

  1الشهيدة مافرا وزوجها الشماس تيموثاوس
  

آان هناك حاآم يدعى أريانوس، هذا ) م305ـ 284(أثناء اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين 
الحاآم آان معروفًا بقسوتـه وعنفه فى معاملة المسيحيين وآان هدفه محو اإليمان المسيحى بواسطة 

  . الخوف والعذاب والموت
من بين هؤالء آان تيموثاوس، قارئ فى  .ن وُأحضرت إليـهُقبض على مجموعة من المسيحيي

آان من قرية البرابى وآان شابًا متزوجًا . الكنيسة، وإحدى واجباتـه هى االهتمام بكتب الكنيسة
  . حديثًا، وزوجتـه تدعى مافرا

وآان بعد عشرون يومًا من زفافهما أن قبض الوثنيون على تيموثاوس، وأحضروه أمام الحاآم 
  . تجوابلالس

  .آان هذا أول سئوال من الحاآم" وما هو عملك ؟ من أنت ؟: "سأله الحاآم
  ." أنا مسيحى، قارئ فى الكنيسة: "أجاب تيموثاوس

هل أنت الوحيد الذى لم يسمع بقرار اإلمبراطور بتعذيب وقتل آل من يرفض أن يبخر "
  " لآللهة؟

لذلك ال يمكننى . ح الذى أنا مكرس لهأنا أؤمن بكل قلبى بربى يسوع المسي: "أجاب تيموثاوس
  ."أن أذبح لآللهة

  "أال ترى أدوات التعذيب ُمعدة أمامك؟"
  ."بالتأآيد أنت ال ترى مالئكة اهللا الذين يعضدوننى: "أجاب الرجل القديس

  " لكى أفهم قوة السحر التى فيـها2أعطنى آتبك: "قال أريانوس
تعرف أن ال أحد يسلم أوالده للموت؟ الكتب التى أال . رجل بال عقل أو تعقل: "أجاب تيموثاوس
  ." عندما أقرأهم، مالئكة اهللا يقفون أمامى. نسختـها هى أوالدى
حسنًا أنت ال تريد أن تذبح آللهتنا وال تريد أن ُتظهر آتبك، أحذر لئال عدم : "قال أريانوس

ن ُأظهر آتبى ألنى أنا لن أذبح آللهة ول: "أجاب تيموثاوس." طاعتك يصير سببًا فى تعذيبك
  ."مسيحى

حينئذ أصدر الحاآم الغاضب أمرًا بإحضار قضيبين من الحديد المحمى فى النار، وأن يوضعا 
فقال له خدام . الذى من شدة العذاب سقطت عينيـه وصار أعمى. فى أذنى القديس تيموثاوس

إن عينى جسدى  ":فأجاب القديس." ألنك رفضت أن تضحى آللهتنا، ها قد فقدت بصرك: "أريانوس
  ." ولكن بصيرتى الداخلية، عينى نفسى ينيران لى. التين رأتا أشياء آثيرة غير الئقة قد عميتا اآلن

وعندما قال القديس هذا الكالم أمر الحاآم أن تربط يداه وراء ظهره، وأن يوضع فى فمه قطعة 
تعليق حجر ثقيل فى عنقه، وإمعانًا فى تعذيبـه أمر أريانوس ب. من الخشب، ثم يعلق منكس الرأس

إنى أؤمن أن هناك إله : "وعندما بدأ الخدام فى تنفيذ األوامر، رفع القديس عينيـه إلى السماء وقال 
  ." فى السماء، وهو قادر أن يخلصنى من هذه العذابات

آانت عذابات الشهيد مخيفة جدًا لدرجة أن الذين يعذبونـه تأثروا جدًا، وأشفقوا عليـه، وصاروا 
قائلين إن . يتوسلون الحاآم أن يعامل تيموثاوس بالرحمة عوض القسوة حتى يطيع إرادة اإلمبراطور
  . تيموثاوس لم يتم على زواجه أآثر من عشرون يومًا فقط وزوجته صغيرة السن وجميلة
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  وغيره بإسم مورا" االستشهاد فى المسيحية "ة باللغة العربية مثل تذآرها المراجع المكتوب

 يجب أن نذآر أن أمر دقلديانوس آان يتضمن ليس فقط اضطهاد المسيحيين ولكن أيضًا هدم آنائسهم وحرق آتبهم 2
  .لذلك طالب أريانوس من تيموثاوس أن يسلمه الكتب الكنسية. المقدسة 
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  :ولما سمع الحاآم بـهذا أمر بإحضار زوجتـه ولما حضرت قال لها
  " ما أسمك؟"
  ."أنا مافرا"
واآلن أنا آمرك . شفق عليك جدًا بسبب سوء حظك، وأنت شابة صغيرة تصيرى أرملةإنى أ"

وضعى مساحيق التجميل . أن تذهبى وترتدى أجمل مالبسك، وأن تصففى شعرك آأجمل ما يكون
على وجهك، وتعالى بسرعة إلى زوجك، أقنعيـه أن يذبح لآللهة وإال حتمًا ستصيرين أرملة وأنت 

  ."  إقناعه، سوف أعطيكى هدايا آثيرة وذهب وفضةفى شبابك إذا استطعت
ارتدت مالبس زاهية، وذهبت إلى زوجها . أطاعت مافرا الحاآم، عملت آل ما أمرها بـه

ولكن زوجها . توسلت إليـه طويًال  أن يطيع أمر الحاآم، على األقل مؤقتًا لكى يتفادى عذابات عديدة
فذهبت مافرا إلى أريانوس، وطلبت منـه . اخل فمهلم يستطع أن ينطق بكلمة فقطعة الخشب آانت د

فوافق أريانوس وأخرجوا . بتوسل وإلحاح أن يخرج الخشبة من فم تيموثاوس حتى يمكنـه أن يتكلم
ذهبت مافرا مرة أخرى إلى زوجها القديس، الذى بالرغم من أنـه فقد بصره إال أنـه . الخشبة من فمه

آان أبوه " أين أبى القس بيجول؟: "س مافرا فصاح قائًالاشتم رائحة العطر التى فاحت من مالب
  "ماذا تحتاج يا إبنى الحبيب؟: "وسط الناس التى ازدحمت لتشاهد عذابات ابنـه فأتى إليـه قائًال 

أرجوك يا أبى اصنع معى هذا المعروف، غطى وجهى ببعض الخرق البالية لكى ال أشم "
هذا العطر مصدره الشهوة الحسية، . ن مالبس مافرارائحة مفسدة للنفس، الرائحة التى تفوح م

ولما انتـهى من آالمه، قالت مافرا ." ورفيق الشيطان، وهو مكروه ومقذذ لنفس القديسين واألبرار
  : له

حبيبى تيموثاوس، هل تحتقرنى أنا أيضًا؟ أنا لم أسئ إليك فى شئ قط،  فلقد تزوجنا منذ "
إنى أبعد ما أآون عن . شخصيتى بعد، وأنا لم أتعلم نظام بيتكعشرون يومًا فقط وأنت لم تتعود على 

هذه الرذيلة التى تتـهمنى بـها ، أنا لم أهب نفسى ألى رجل آخر؛ ناظرة إليك وأنت تعانى بفظاعة 
إن جراحاتك تحز فى نفسى ألنـها  .إنى أبكى بمرارة وقلبى يتوجع، ألنك تتألم بدون أن تصنع شرًا

كون اقترضت ماًال فهل أنت غير قادر على رد الدين لذلك تعانى من هذه ربما ت. تجعلنى أرملة
أو إذا آنت تعانى ألنك غير قادر . العذابات؟ لو آان األمر هكذا دعنا نبيع أفضل مالبسنا ونرد الدين

فقال لها ." على دفع الضرائب؟ ها آل ممتلكاتنا والذهب والمالبس، بع آل هذا وسدد الضريبة للملك
  : ستيموثاو
أختى  مافرا، عندما رأيتك بعينى نفسى وأنت تغادرين البيت، الحظت الشيطان سائرًا "

  ."  لقد أمسك مفتاحًا بـه يقدر أن يحول قلبك نحو اللذات واالرتباطات العالمية. بجوارك عن يمينك
 أخى تيموثاوس، إنى أطلبك أنت، وفيما بعد أين أجدك؟ سيأتى يوم السبت ويوم: "قالت مافرا

  "األحد من سيقرأ فى آتبك ؟
اترآى عنك غرور هذا العالم  يا مافرا  وأذهبى معى إلى هذا الجهاد البطولى، واهللا سيغفر لنا "

  ."خطايانا من أجل هذا، ويجعلنا مستحقين أآاليل نعمتـه فى الملكوت
 ولكن .عندما آنت فى طريقى إليك، آان قلبى مشغوًال بارتباطات باطلة: "حينئذ قالت مافرا

آن متأآدًا ياأخى الحبيب إنى أشتـهى نفس األشياء . بمجرد أن بدأت تكلمنى  أشرقت علّى نعمة اهللا
  . إن آان هذا حقًا أذهبي إذن  إلى الحاآم واآشفى فساد اعتقاده: "فقال لها تيموثاوس." مثلك

ف أال أحتمل أخا. إنى خائفة  ياأخى أن أفزع عند رؤية أدوات التعذيب ووجه الحاآم الغاضب"
  ." إن عمرى سبعة عشر عامًا فقط. مشقة العذابات بسبب سنى

الق رجاءك على ربنا وإلهنا يسوع المسيح، وآل العذابات ستبدو لك آزيت : "فطمأنها قائًال
ثم بدأ القديس تيموثاوس يصلى إلى . "يرطب جسدك، أو آمثل ندى ينعش عظامك ويخفف آل اآلالم

يا إله وأب آل خير، الذى أعطى معونة للثالث فتية الذين ألقوا فى أتون النار، : "اهللا من أجلها قائًال
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الذى خلص دانيال من أسنان األسود، الذى أرسل طعامًا للنبى بواسطة األرملة، الذى أعطى المعونة 
ليس فقط فى جب األسود ولكن أيضًا فى أتون النار وخلصت الذين اتكلوا عليك،  لكى نشهد أمام آل 

أيـها الرب، السيد، أنظر اآلن إلى عبدتك .  بمحبتك للبشر التى جعلت األسرى أنبياء وشهداءأحد
أنت أيـها الرب، وحدتنا بالزيجة، وحدنا أيضًا فى هذا الجهاد العالى لكى ال نحرم أن نكون !! مافرا

لموت حتى أنت أيـها الرب أعطنا القوة لكى نحتمل بشجاعة آل العذابات بل وا. فى خورس الشهداء
يخجل الذين يقاوموننا عندما يفشلوا فى أن ُيحيدوننا عن إيماننا فى يسوع المسيح ربنا، الذى له آل 

  ."  مجد مع أبيـه الصالح والروح القدس إلى األبد أمين
بعد أن صلى القديس تيموثاوس من أجل زوجتـه مافرا، أوحى إليـها بالروح القدس فذهبت إلى 

  : االحاآم وخاطبتـه هكذ
أنت ال . أنت وعدت أن تعطينى ذهبًا وفضة حتى أحدر نفسى للهالك!! أيـها الحاآم الدنس"

ولكن على أية حال، أنت لن تغلبنى بأى إغراء، ألنى أقف أمامك . تبغى إال إهالك نفوس الناس
  :فقال أريانوس لمشيريـه وخدامه." بكامل سالح اهللا إلهنا

نظروا لقد فتن زوجتـه بسحره لكى تعصى األوامر ثم التفت ألم أقل لكم إن تيموثاوس ساحر؟ ا"
أنِت أيضًا مع تيموثاوس، تختارين الموت عوض الحياة؟ فكرى قليًال وأدرآى أنك : "نحو مافرا قائًال

ولكن، ألعلك أخذت فى االعتبار . تحرمين نفسك هذه الحياة الحلوة، وتسلمين ذاتك إلى عذابات مرة
 فقررتى أن تموتى معه؟ فى هذه الحال ال تحزنى وال تضطربى ألنك موت زوجك وترملك المبكر

لن تصيرى أرملة، سأزوجك بأحسن وأغنى القادة لكى تتمتعى بحياتك معه وتصبحى ممجدة، ألن 
لقد ترآت عنى : "أجابتـه مافرا على هذا الكالم قائلة. زوجك سيكون أآثر شرفًا من زوجك األول

بالحق أقول لك لقد خطبت نفسى للعريس . أنا لست فى حاجة لقائدكآل األباطيل العالمية لذلك ف
وأضع آل رجائى فيـه، أقف أمامك بقلب شجاع وال أخشى من . السمائى يسوع المسيح ابن اهللا الحى
عندئذ أمر الحاآم الساخط أن ينزعوا شعر رأس مافرا آله، ثم ." قريب أو بعيد حكمك غير العادل

  : قال لها
أنصحك أن تضحى لآللهة حتى تتجنبى عذابات أخرى . ُأنتزع آل شعر رأسكأنظرى ، لقد "
  ." أشد

اآلن بدأت أدرك أيـها الحاآم، أن المسيح نفسه يقبلنى ويغفر لى خطيتى، التى ارتكبتـها : "فقالت
التى هى إطاعة مشورتك الشريرة، لقد زينت شعرى لكى ُأضل زوجى، وأنت صنعت حسنًا . بجهل

ألنـه بإزالتـه خطيتى ُطرحت عنى ولن يكون سبب إغراء ألى أحد من الواقفين بنزع شعر رأسى 
  ."هنا ناظرين إلىَّ

عندما سمع الحاآم هذا الكالم ازداد غضبًا وأمر أن تقطع أصابع مافرا وتلقى بعيدًا ، فقالت له 
ضعت على وأيضًا بـهذا  تصنع بى خيرًا، ألنك تحرمنى من أصابعى التى بـها و: "القديسة مافرا

لذلك ها أنذا . أنت ال تدرك أنـه بقطع أصابعى أنت تطهرنى من خطيتى الثانية. جسدى الحلّى الباطلة
. تعجب أريانوس جدًا لهذا الصبر العظيم الذى لها." أقف أمامك بسرور وفرح مستعدة لكل العذابات

. لجمع يشاهد المحاآمةأما بيجول القس، والد القديس تيموثاوس فكان واقفًا بالقرب منـها وسط ا
يا ابنتى الكريمة مافرا ، آيف تحتملين بتر : "فقال لها برقة. مندهشًا لشجاعة القديسة مافرا

بالضبط آما تشاهد أنت يا أبى فى الكروم آيف تـهذب بقطع األغصان، بنفس : "فأجابت" أصابعك؟
  ."المفهوم أنا نظرت إلى أصابعى ولم أشعر بأى ألم

ه األثنى عشر أن يملئوا قدرًا آبيرًا بالماء ويضعونه على النار حتى يغلى ثم           أمر أريانوس جنود  
ـها وقفت    . وبالفعل لما بدأ الماء يغلى ويعلو صوت غليانـه ألقيت القديسة فيـه          . يلقون مافرا  فيـه    ولكن

اآم    ت للح ال أى أذى وقال در ب ط الق ى وس ن     : "ف رى م سلى وتطهي رك بغ رى ألم رة أخ كرك م أش
اى حت ة خطاي اة األبدي ل الحي ـه إآلي ذ من ى وآخ رب إلله ى أتق ب نق ى بقل ت أن . ى إن ى تمني اآلالم الت
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ى          سرعة                 . توقعها علّى تمنحنى خالصًا فى المسيح رب در ب ذا الق ى فى ه ك طرحتن ًا  يظهر أن عموم
م أشعر م                         ا ل ًا آم سعنى، تمام ن ألنـه لم يسخن بعد، الماء الذى فيـه بارد، وأنا ال أشعر بأى حرارة تل

  ."قبل بأى ألم أثناء عذاباتك
ارد              بدأ الحاآم يفكر، وهو فى منتـهى الغيظ، لعل الجنود سكبوا الماء المغلى وملئوا القدر بماء ب

د                  ا بع شهوتـهم الجسدية فيم ة ل ا حي ـها أو لكى يبقوه ى الحال وذهب            . شفقة علي ـه ف زل عن آرسي فن
اردًا ف          . ليرى األمر بنفسه   در ب اء فى الق سة         إذا آان الم انوس للقدي ال أري ًال أم ال فق أسكبى بعض   : "ع

أى حرارة        . إنـه بارد جداً  : "قالت مافرا !" الماء فى يدى، أريد أن أرى إن آان باردًا ؟          إنى ال أحس ب
ـه و    . في ار، وه ى النج ى أب دامك إل د خ ل أح در أرس سخين الق ود لت ن الوق د م ًا لمزي ت محتاج إذا آن

د الحاآم                وبعد أن   ." سيعطيك أخشابًا للوقود   ى ي در ف ى من الق اء المغل ـهبت  . قالت ذلك سكبت الم فالت
افرا ،        : "يده فى الحال وتقشر عنـها الجلد فصرخ الحاآم متألمًا وقال فى حيرة            ه م مبارك هو الرب إل

  ."ليس هناك إله آخر بل هو وحده وبواسطتـه مافرا اآلن ممجدة
شيطان فى         ولكن قبل أ  . ولما قال هذا أمر بإطالق سراح القديسة       ن تغادر مكان التعذيب، دخل ال

وحفظوا ضمائرهم طاهرة فإذ بـه ينادى      . قلبـه وحثه أن يعادى آل الذين حفظوا اإليمان المستقيم باهللا         
قالت ." ال تضعى ثقتك فى مسيحك يا مافرا، األفضل لكى أن تضحى لآللهة: "مافرا مرة أخرى قائالً   

ى        : "مافرا ان، ألن ل ح لألوث ن أذب ذى سيحمينى   أنا ل انوس  ." المسيح ال ال أري سأمأل فمك بجمر    : "فق
ا      افرا  ." مشتعل إن لم تذبحى أللهتن ك إذا مألت          : "قالت م ه نتيجة عدم تعقل ا أنت فاعل م م إنك ال تفه

سانى وفهمى                 ا ل إنى سوف أتطهر من خطاي ى مجده      . فمى بجمر مشتعل ف ل أن َيظهر ف ى قب إن رب
ار      ـسمع تسبيح المالئكة وأرسل ل  ألشعياء النبى، حسبـه مستحقًا أن ي   رة ن ده مجم سيرافيم وبي د ال ه أح

ال ل         . أخذها بملقط من على المذبح     ى ق انُتزع       : "هـولما لمس بـها شفتى النب فتيك ف د مست ش ذه ق إن ه
اه بواسطة لمس                 ) 7،  6  :6أشعياء  " ( إثمك و ُآفر عن خطيتك     رة خطاي ال مغف د ن ان النبى ق فإن آ

ضًا حول       . ذن أنا أرجوك أن تمأل فمى بجمر مشتعل شفتيـه بجمرة النار، إ    ل أي ط، ب يس فمى فق ال، ل
در             . جسدى حتى أصير تقدمة ذات رائحة طيبة للمسيح        ديم يق ا فى الق اهللا الذى طهر النبى من الخطاي

  ."أن يطهرنى من خطاياى أيضًا
ار           ر الحى   استشاط الحاآم غضبًا بعد أن سمع هذا الكالم وأمر بإحضار برميل ممتلئ بالق  والجي

  : فى هذه اللحظة صرخت الجموع بصوت عظيم قائلة للحاآم. لتوضع فيـه القديسة
أوقف هيجانك عليـها أيـها الحاآم ألننا فى ذهول       . إلى متى تخترع عذابات جديدة لفتاة صغيرة      "

  : ولكن القديسة مافرا التفتت إلى الناس وقالت. من صبرها
ساء     الرجال  . ليـهتم آل واحد بأموره   " ذلك الن ـهتم         . يـهتمون بواجباتـهم وآ نكم ي دًا م دعوا أح ال ت

ى                           دافع عن ى من ي ى ألن ل دافع عن ساعدنى أو ي نكم أن ي ق      . بى، أنا لم أطلب من أى م ذى أث إلهى ال
  ."فيـه

أثناء آالمها هذا أصدر أريانوس أوامره بأن يبدءوا بكى جسد القديسة بالنار أما هى فقد نظرت                
ر                   ":إلى الشعلة وقالت   سابقة غي أنت تتصور أنك تفزعنى بـهذه الشعلة آما لو آانت آل محاوالتك ال

م                   . آافية أن تثبت لك صبرى     ى ول اء المغل وء بالم ر والمرعب الممل ك الجرن الكبي ألم تنـزلنى فى ذل
صبنى أى أذى                   ! يؤذنى؟ م ي ا ل ى وأن وهل  . أنت نفسك تشهد بذلك إذ أن يديك احترقتا بذلك الماء المغل
شعلة ؟      تظن أ  ـه       ! نـه يجب علّى أن أخاف من هذه ال ون والقينى في ّى األت اآم، حم ـها الح إذا أردت، أي

ه  ذى أخدم سيحى ال وة م رى ق ل بواسطة  . وسوف ت اد الجلي ذا الجه انى له ذى دع ى، ال ن أن إله أؤم
ى       ى عن ا          . زوجى المبارك تيموثاوس لن يتخل ـها جسمى فأن ى تكوى ب شعلة الت ك ال ا بخصوص تل أم

ه تثمر يرطب        أشعر   آما لو آان ندى الصباح الذى ينزل على األرض ويجعل األشجار تنمو والفواآ
  ."جسدى
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شعر الحاآم بالحزن إذ قد غلبتـه آلمات القديسة الظاهرة بأعمال حقيقية ولم يقدر أن يخترع أى                
ـهما واحد مق              . طريقة أخرى لتعذيبـها   افرا بوضع صليبي اوس وم ل  حينئذ أصدر أمره بصلب تيموث اب

افرا واحتضنت                  . اآلخر دة م ا وال شهاد أسرعت نحوهم ـها  اوعندما سيق القديسون إلى مكان االست بنت
  : باآية قائلة

ك؟         " ى تحب يتزين بحليك ومصوغاتك ؟        ! ابنتى مافرا  لماذا تترآين أمك الت لمن سيكون    ! من س
  !"بنتى ؟اذهبك وفضتك وآل مالبسك الغالية الثمن بعد أن تموتين يا

ذبل          . الفضة سوف يبيدان والعث سيأآل المالبس يا أمى        الذهب و " ال الوجه الغض سوف ي جم
  ." أما اإلآليل الذى سيعطيـه لى يسوع المسيح لن يزول إلى منتـهى الدهور. مع الوقت

الم     ذا الك ى ه ب عل ستطع األم أن تجي م ت ا       . ل ى أمه ين ذراع ن ب سها م شهيدة نف ذبت ال م ج ث
ا وأسرعت نحو المكان المحدد لالس  ـهج       : "تشهاد قائلة له دعينى ابت صليب وال ت وقيننى عن ال اذا تع لم

  "بإآليل ربى الذى أريد أن أتمثل بـه فى موتى؟
ًا لوجه        سين وجه ان                  . صلب الجنود القدي اٍل يحث سع لي ام وت سعة أي صليب ت ى ال ا عل ى خاللهم بق

و           . ويعزيان بعضهما البعض   ـه طوال الي ساء،     آان القديس تيموثاوس يحذر وينصح زوجت ى الم م حت
افرا  . بينما آانت مافرا  تنبـه شريكها فى اآلالم طوال الليل حتى الصباح          فى أثناء هذا قالت القديسة م

ا      : "إلى تيموثاوس  ًا، فيغضب علين دنا نيام ى بيت   . دعنا ال ننام لئال ربنا يسوع المسيح يأتى ويج إن ف
ـهب      الرجل الساهر شمعة منيرة تصد اللصوص، بينما إذا انطفأت     سهولة وين دخل اللص ب شمعة، ي ال

ذا                      . البيت ه بصبر، وبجانب ه رب منتظرين مجيئ دنا ال لذلك دعنا نسهر ونصلى بال انقطاع لكى يج
  ." فإن العدو لن يجرؤ على االقتراب ولن يتجاسر على إهانتنا ونحن على الصليب

أخى واطرد عنك النعاس     آن ساهرًا يا    : "بعد فترة تكلمت القديسة مرة ثانية مع تيموثاوس قائلة        
وء              . تيقظ وافهم ما قد رأيت     اء ممل ده آوب م ًال حامًال بي امى رج آنت آما فى حالة ذهول ورأيت أم

ت؟  : "ولكنى قلت له  ." خذى هذا واشربى  : "وقال لى هذا الرجل   . باللبن والعسل  ا  : "فأجاب "  من أن أن
ِك    . قد جئت ألخفف اآلمك    ل: "عندئذ قال لى  ." هيا بنا نصلى للرب   : "هـفقلت ل . مالك اهللا  د رأيت أن فق

! ومن حرضك لتقدم لى هذا اإلحسان؟    "فسألتـه أيضًا   ." عطشانة وجائعة ألنك لم تأآلى شيئًا إلى اآلن       
د                     ! واحتمالى وصومى ماذا يكونان لك ؟      ر مستطاع عن ا هو غي صنع آل م ادر أن ي أال تعلم أن اهللا ق

م    . ح بوجهه ناحية الغربثم بدأت أصلى ورأيت الرجل الشيخ يشي     !" الناس؟ ذا وه وبـهذا فهمت أن ه
صليب            ى ال ا عل شيطان أراد أن يجربن ا         . شيطانى وأن ال ذه الرؤي ل اختفت ه د قلي ك جاء      . وبع د ذل بع

ـه   !" إشربى: "رجل آخر وآما ظهر لى أنـه جاء بى إلى نـهر يفيض لبنًا وعسًال وقال لى               ولكنى أجبت
ـهاية آأس الموت                 لقد قلت لك إنى لن أشرب ماء أ       : "قائلة ى الن و أى شراب أرضى، حتى أشرب إل

فى أثناء  ." من أجل المسيح ربى التى أعدها لى وسيمزج لى فيـها الخالص بالخلود فى الحياة األبدية              
اً                  ـهر مع ى الرجل والن أة اختف ـهر، وفج ذا رأيت رجًال        . آالمى معه آان الرجل يشرب من الن د ه بع

ه مض ة ووج ح جذاب ًا ذا مالم شمسثالث ًا  . ئ آال ى عرش ث أران سماء حي ى ال دى وصعد إل سك بي أم
ـه     ر إلي ل النظ ا أجم ل م ضاء وإآلي س بي ى بمالب دى    . مغط ألت مرش اء وس ذا البه دًا له شت ج انده

سماوى يد؟    : "ال ا س ياء ي ذه األش ون ه ن تك ل !" لم اب الرج ضاء    : "فأج س البي رش والمالب ذا الع ه
ـه            ثم ذهب بى إلى مكان أع     ." واإلآليل معد لكِ   يًال وعلي ًا وجم ضًا مزين لى قليًال وأرانى عرشًا آخر أي

يًال ضاء وإآل س بي رى . مالب رة أخ دى م سألت مرش ياء؟: "ف ذه األش ن ه اب" ولم ك : "أج لزوج
اك مسافة                  : "ثم تجرأت وسألتـه  ." تيموثاوس ل هن ر موضوعان بجوار بعضهما ب اذا العرشان غي لم

ـهما؟ دة بين ى!" بعي ال ل رق آ: "فق اك ف ين زوجكألن هن ك وب ر بين ى . بي ذِت عل ك أخ ذآرين أن أال ت
ك      !  عاتقك نير الشهادة بسبب توبيخه ونصائحه لِك؟     ى إآليل سبب ف ا، ال ى حد م يكفيكى  . لذلك هو، إل
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سادسة          ساعة ال سماء ولكن               3هذا اآلن وفى الصباح التالى فى ال ى ال سكما إل ة لتأخذ أنف تأتى المالئك  س
رة أخرى        على أية حال استمرى فى سهرك لئال       دو م ديس       ."  يجربك الع ا للق ذه الرؤي افرا ه قصت م

  . تيموثاوس وتعزيا فى الرب
ة اهللا لتحمل                   سادسة جاءت مالئك أخيرًا وفى اليوم العاشر آلالمهما على الصليب وفى الساعة ال

شاهدو        . نفسى الشهيدين إلى العالء    وا لي ذين اجتمع اس ال ى الن ا فى هذه اللحظة التفتت القديسة مافرا إل
ا                 : "عذاباتـهما وقالت بصوت عالٍ    دما آن ة عن سانية عادي اة إن ا عشنا حي روا أنن أخوتى وأخواتى، اذآ

د اهللا          ا عبي التقوى ألنن ا          . بين الناس، ولكننا عشنا ب ة من ربن ر الفاني ل غي ال األآالي ل سوف نن د قلي بع
سيح سوع الم سانية . ي اة اإلن ون من أجل ضروريات الحي ا تعمل ضًا حينم تم أي ضًا أن وأن اولوا أي ، ح

د  ا الواح يدنا وإلهن ل من س الون األآالي اآم، وتن ران خطاي الون غف ذلك تن ا يرضى اهللا، وب وا م . تحقق
شهيد     . أسلم آل من القديسين نفسه المكرمة إلى يد اهللا        . وعندما انتهت من آالمها    ذا انتهت آالم ال وهك

سوع  رب ي ل الحق من ال وال إآلي افرا بن شهيدة م اوس وال صالح تيموث ـه ال ع أبي د م ه المج سيح ل الم
  .م286والروح القدس إلى األبد أمين أآمل الشهيدان جهادهما فى حوالى سنة 

ذى يوافق        16تعيد لهما الكنيسة اليونانية والكنيسة الروسية فى         ايو ال شنس  8 م دهما    .  ب ان عي آ
. جانب قصور يوستنيان  يحتفل به بوقار عظيم فى مدينة القسطنطينية فى آنيسة على اسميهما مقامة ب            

  .وعليه يكون بقايا عظامهما ـ أو على األقل ـ آانت فى تلك الكنيسة
 .برآة صلواتهم فلتكن معنا أمين

                                                           
   أى الساعة الثانية عشر ظهرًا3


