الشهداء اقباط مصر على يد مسلمي
داعش
Holy_bible_1

كثيرين مكتئبين من الذي حدث وشعور الحزن عميق جدا في القلب فأقول لنفسي ولحضراتكم ما
قاله معلمنا بولس الرسول في عظته المعزية
رسالة بولس الرسول الثانية الي اهل كورونثوس 4
ِ
ِ
ِ
ِ
 8م ْك َت ِئ ِب ِ
ين.
ين ،لك ْن َغْيَر َيائ ِس َ
ينُ .م َت َحِي ِر َ
ين في ُك ِل َش ْي ٍء ،لك ْن َغْيَر ُم َت َضايِق َ
َ
ُ
 9م ْض َ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين .م ْطر ِ
ين.
ين ،لك ْن َغْيَر َهالك َ
وح َ
ط َهد َ
ين ،لك ْن َغْيَر َم ْتُروك َ َ ُ
ُ
ِِ
الر ِب َي ُسو َع ،لِ َكي ُت ْظ َهَر َحَيا ُة َي ُسو َع أَْيضا ِفي َج َس ِدَنا.
ين ِإ َم َات َة َّ
ين ِفي اْل َج َس ِد ُك َّل ِح ٍ
َ 01حامل َ
ْ
ِ ِ ِ ِ
َج ِل َي ُسو َع ،لِ َكي َت ْظ َهَر َحَيا ُة َي ُسو َع أَْيضا ِفي َج َس ِدَنا
اء ُن َسَّل ُم َدائما لْل َم ْوت م ْن أ ْ
 00أل ََّنَنا َن ْح ُن األ ْ
َحَي َ
ْ
اْل َم ِائ ِت.

كلمة مكتئبين ثليبو في اليوناني تعني مضغوطين ومحاصرين وصف لمن يسقط في يدي خصمه
الذي حاصره.
كلمة متحيرين ابوريو في اليوناني تحمل عدة معاني بمعني بدون مصادر ومهان ومتحير وال
يعرف المخرج من وقف في حيرة أمام مهارة خصمه القوي ال يعرف ماذا يفعل.
مضطهدين كلمة ديوكو اي يطارد في كل مكان كما لو كان العدو يجري وراؤه في كل مكان
مطروحين وتعبير كتابالو مرمي وساقط ويعتبر درجه دونية مثل مصارع سقط ملقيا على األرض
كما لو كان العدو في الظاهر بالفعل انتصر.
هذا ما يحدث لنا في الظاهر باستمرار ولكن ما المطلوب مننا؟ يجيب معلمنا بولس
غير متضايقين  /غير يائسين  /غير متروكين  /غير هالكين .ألننا حاملين إماتة الرب = كل يوم
نتعرض لمخاطر كثيرة حتى كأننا نموت مع المسيح على الصليب .ويسميها الرسول إماتة الرب
يسوع = فأالمنا هي مطابقة آلالم الرب يسوع ،فالعالم ال يقبلنا ألنه ال يقبل الرب يسوع .فاآلالم
التي تقع علينا هي لنفس السبب التي وقعت به على الرب .واآلالم التي تقع علينا هي واقعة على
المسيح فنحن جسده (كو  )44 :0وكلما قبلنا هذه اآلالم واشتركنا مع المسيح في صليبه ،حتى
وان وصلت هذه اآلالم إلى حد الموت مثلما حدث مع اخوتنا.
والمكافئة
لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا ألننا جسد المسيح لو قبلنا االم المسيح

وبهذا يظهر أمام الناس أن يسوع يعيش ويحيا فينا حين ال ننهزم ،بل ننتصر على الضيقات.
وكل هذه االلم يلقبها الوحي
- :01الن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا.
الضيقة ليست خفيفة وبخاصة االضطهاد والقتل ،ولكنها تبدو كذلك لألسباب اآلتية- :
 )0إذا وضعت في ميزان وفي الكفة األخرى المجد األبدي المعد لنا ،تبدو خفيفة بال ال تقارن.
 )4الضيقة وقتية أي لسنين مهما طالت فهي ال شيء بجانب المجد األبدي الالنهائي.
 )3هي خفيفة بسبب التعزيات اإللهية المصاحبة (0كو  + 03 :01نش  )6 :4وبالمقارنة مع
(آية  )06ندرك أن ما يجدد الداخل أي نستمر حارين بالروح هو المتاعب الخارجية ،وما يعطينا
احتماال للمتاعب هو نظرنا إلى األمجاد األبدية ،بل أنه كلما ازدادت هذه المتاعب واآلالم ازداد
المجد األبدي (رو  )08 ،01 :8وازداد رجاؤنا فيه.
 )4الضيقة مهما كانت صعبة فهي ستنتهي في الوقت المناسب وستكون للخير
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 48 :8
ِ
َن ُك َّل األ ْ ِ
اء َتعمل معا لِْل َخي ِر لَِّل ِذ َ ِ
ين ُه ْم َم ْد ُع ُّوو َن َح َس َب
َوَن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
هللاَّ ،الذ َ
ْ
ين ُيحُّبو َن َ
َشَي ْ َ ُ َ
َق ْص ِد ِه.
فالضيقات هي لو في الظاهر تحزن ولكن في الحقيقة تفرح

رسالة يعقوب الرسول 0
ِ ِ
وه ُك َّل َفَر ٍح َيا ِإ ْخ َوِتي ِحيَن َما َتَق ُعو َن ِفي َت َج ِار َب ُم َتَن ِو َعةٍ،
 4ا ْحسُب ُ
َن ام ِتحان ِإ ِ
ِِ
ِ
ئ َصْبرا.
َ 3عالم َ
يمان ُك ْم ُيْنش ُ
ين أ َّ ْ َ َ َ
ِِ
ِ
ِِ
الصبر َفْلي ُك ْن َل ُه عمل َت ٌّ ِ
ين ِفي َشي ٍء.
َ 4وأ َّ
ين َغْيَر َناقص َ
ين َوَكامل َ
ام ،ل َك ْي َت ُكوُنوا َتام َ
َما َّ ْ ُ َ
ٌََ
ْ
ولهذا العالم يضطهدنا
إنجيل يوحنا 09 :01
اص َته .و ِ
ِ
ِ
اخ َتْرُت ُك ْم ِم َن
لك ْن أل ََّن ُك ْم َل ْس ُت ْم ِم َن اْل َعاَلمَِ ،ب ْل أََنا ْ
َل ْو ُكْن ُت ْم م َن اْل َعاَل ِم َل َك َ
ان اْل َعاَل ُم ُيح ُّب َخ َّ ُ َ
اْل َعاَلمِ ،لِذلِ َك ُيْب ِغ ُض ُك ُم اْل َعاَل ُم.

اخوتنا لم يموتوا الن الهنا ليس إله اموات ولكنه إله احياء
إنجيل متى 34 :44
أََنا ِإ ِ ِ
اء».
َم َو ٍ
َحَي ٍ
ات َب ْل ِإ ُ
هللا ِإ َ
اق َواِ ُ
يم َواِ ُ
ُ
له أ ْ
له ِإ ْس َح َ
وب؟ َلْي َ
له َي ْعُق َ
له أ ْ
س ُ
له إْبَراه َ

وهم فازوا ألنه مكتوب
سفر المكابيين الثاني 36 :1
وَلَق ْد صبر ِإ ْخوُتَنا عَلى أََل ِم ساعةٍُ ،ث َّم َف ُازوا ِبحيا ٍة أَب ِدَّيةٍ ،وهم ِفي عه ِد ِ
هللا،
َ َ
َ ََ َ َ
َْ
ََ َ
َ
َ ُْ

ربنا أخبرنا عن االضطهاد وقبلناه
إنجيل يوحنا 41 :01
َّ ِ
ط َهُدوِني
اض َ
َع َ
ظ َم ِم ْن َسِي ِد ِهِ .إ ْن َكاُنوا َق ِد ْ
س َعْبٌد أ ْ
اُ ْذ ُكُروا اْل َكالَ َم الذي ُقْل ُت ُه َل ُك ْمَ :لْي َ
ظو َن َكالَ َم ُك ْم.
ظوا َكالَ ِمي َف َسَي ْح َف ُ
ط ِهُدوَن ُك ْمَ ،واِ ْن َكاُنوا َق ْد َح ِف ُ
َف َسَي ْض َ
وقال الكتاب أيضا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 04 :3
ِ
ِ
يشوا ِب َّ
ط َهُدو َن"
الت ْق َوى ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َع ُي ْض َ
َن َي ِع ُ
ين ُي ِر ُيدو َن أ ْ
يع َّالذ َ
َجم ُ
ورد فعلنا
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 04 :4
ط َهُد َفَن ْح َت ِم ُل
ُن ْش َت ُم َفُنَب ِار ُكُ .ن ْض َ
وأيضا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 01 :04
ات و ْ ِ
ِ ِ
ِ
الضر ِ
ات و َّ ِ
"أُسُّر ِب َّ ِ
يح .أل َِني ِحيَن َما أََنا
َج ِل اْل َم ِس ِ
االضط َه َادات َوالض َيقات أل ْ
ور َ
الش َتائمِ َو َّ ُ َ
الض َع َف َ
َ
ِي"
يف َف ِحيَن ِئ ٍذ أََنا َقو ٌّ
َض ِع ٌ

الن قوتنا ليس قوة السيف لكن قوة الحق في يسوع المسح لكن لنا سالح قوي جدا وهو رب
الجنود اسمه هو الي يقدر يدينا النصرة
النصرة بالكلمة والنصرة برؤية عمله والنصرة بتحمل االضطهادات التي تقود كثيرين لمعرفة مجده
أكثر فتره كان ينتشر فيها االيمان هي فترات االضطهاد
واهم نصره لو قتلونا هو الفوز بملكوت السماوات
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 40 :0
ِ
أل َّ ِ
ِ
يح َواْل َم ْو ُت ُه َو ِرْب ٌح.
َن ل َي اْل َحَيا َة ه َي اْل َمس ُ
الضيقات هذه فخر لينا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 1 ،4 :0
س ِ
الض َيق ِ
يع ا ْض ِطه َاد ِات ُكم و ِ
هللاِ ،م ْن أ ْ ِ
"َن ْح ُن أَْن ُف َسَنا َن ْف َت ِخُر ِب ُك ْم ِفي َكَن ِائ ِ
ات
يم ِان ُك ْم ِفي َج ِم ِ
َ
ْ َ
َجل َصْب ِرُك ْم َواِ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َجلِ ِه َت َتأََّل ُمو َن أَْيضا"
َّالتي َت ْح َتمُلوَن َهاَ ،بِيَنة َعَلى َق َضاء هللا اْل َعاد ِل ،أََّن ُك ْم ُت َؤ َّهُلو َن ل َمَل ُكوت هللا َّالذي أل ْ
بل نفرح
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 4 :4
ول أَْيضا :ا ْفَر ُحوا.
ِا ْفَر ُحوا ِفي َّ
الر ِب ُك َّل ِح ٍ
ينَ ،وأَ ُق ُ

ونتهلل
إنجيل متى 04 :1
ِ
طردوا األَ ْن ِبي ِ
السماو ِ
َن أَجرُكم ع ِظ ِ
َّ
ين َقْبَل ُك ْم.
اتَ ،فِإَّن ُه ْم َ
هك َذا ََ ُ
اء اَّلذ َ
يم في َّ َ َ
ا ْفَر ُحوا َوَت َهلُلوا ،أل َّ ْ َ ْ َ ٌ
َ َ
ونفرح ألننا نضطهد ألجل اسم المسيح
سفر اعمال الرسل 1
َّ
وه ْم.
َ 41فاْنَق ُادوا ِإَلْي ِهَ .وَد ُعوا ُّ
وه ْمَ ،وأ َْو َص ْو ُه ْم أ ْ
اس ِم َي ُسو َعُ ،ث َّم أَ ْطَلُق ُ
الر ُس َل َو َجَلُد ُ
َن الَ َي َت َكل ُموا ِب ْ
َما هم َف َذهبوا َف ِر ِح ِ
ِِ
َن ُي َهاُنوا ِم ْن أ ْ ِ
اس ِم ِه.
ين أ ْ
َما ِم اْل َم ْج َمعِ ،أل ََّن ُه ْم ُح ِسُبوا ُم ْس َتأْهل َ
َ
َ 40وأ َّ ُ ْ َُ
َجل ْ
ين م ْن أ َ
ونفرح الخوتنا الذين عبروا من الباب الضيق
إنجيل متى 04 :1
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ين َي ِجُدوَن ُه!
َما أ ْ
يق َّالذي ُي َؤدي ِإَلى اْل َحَياةَ ،وَقليُلو َن ُه ُم َّالذ َ
اب َوأَ ْكَر َب الط ِر َ
َضَي َ
ق اْلَب َ
ونسر بالضيقات
رسالة بولس الرسول الثانية الي اهل كورونثوس 01 :04
لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات واالضطهادات والضيقات الجل المسيح.الني حينما انا
ضعيف فحينئذ انا قوي

ونثق في المسيح اثناء الضيقات
انجيل يوحنا 33 :06
قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سالم .في العالم سيكون لكم ضيق .ولكن ثقوا .انا قد غلبت العالم

مزمور 4 :43
ايضا إذا سرت في وادي ظل الموت ال اخاف ش ار ألنك انت معي .عصاك وعكازك هما يعزيانني.
وأيضا نستمر في الصالة
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 04 :04
.فرحين في الرجاء .صابرين في الضيق .مواظبين على الصالة
ونترك العقاب للرب
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 09 :04
ِ
ِ
ِ
ِ
وب« :لِي َّ
الن ْق َم ُة أََنا
َع ُ
اءَ ،ب ْل أ ْ
طوا َم َكانا لْل َغ َض ِب ،أل ََّن ُه َم ْك ُت ٌ
الَ َتْن َتق ُموا ألَ ْن ُفس ُك ْم أَُّي َها األَحَّب ُ
َ
الر ُّب.
ول َّ
أَ
ُجازِي َيُق ُ
مهما عملوا هنفضل نباركهم الن به نفوز بملكوت السماوات
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 04 :04

ِ
ط ِهُدوَن ُك ْمَ .ب ِارُكوا َوالَ َتْل َعُنوا"
ين َي ْض َ
َ"ب ِارُكوا َعَلى َّالذ َ
واذكر ضعفي وحضراتكم اننا نحب حتى الذين قتلوا اخوتنا ونصلي لهم
إنجيل لوقا 31 :6
بل أ ِ
َجُرُك ْم َع ِظيما َوَت ُكوُنوا َبِني
َح ِسُنوا َوأَ ْق ِر ُضوا َوأَْن ُت ْم الَ َتْر ُجو َن َشْيئاَ ،فَي ُكو َن أ ْ
اء ُك ْمَ ،وأ ْ
َحُّبوا أ ْ
َْ
َع َد َ
اْلعلِ ِيَ ،فِإَّنه مْن ِعم عَلى َغي ِر َّ ِ
َشَر ِار.
ين َواأل ْ
الشاك ِر َ
ُ ُ ٌ َ
ْ
َ
اخوتي االحباء حربنا ليست مع لحم ودم
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس :6
الرَؤس ِ
ِ
السالَ ِط ِ
ظْل َم ِة
ينَ ،م َع ُوالَ ِة اْل َعاَل ِم َعَلى ُ
اءَ ،م َع َّ
َ 04فإ َّن ُم َص َار َع َتَنا َلْي َس ْت َم َع َد ٍم َوَل ْح ٍمَ ،ب ْل َم َع ُّ َ
اوَّي ِ
الش ِر ُّ ِ ِ ِ
السم ِ
َجَن ِاد َّ
ه َذا َّ
ات.
الد ْه ِرَ ،م َع أ ْ
الروحَّية في َّ َ
حربنا مع الشيطان وجنوده  .حربنا مع الشيطان الي داخل هؤالء ومتحكم فيهم .الشيطان الذي في
الداخل لن تقتله بالضرب انت تضرب القشرة البشرية التي ليس لها تحكم حتي لو قتلته لتمنع
ايذاؤه انت قتلت انسان ال يعرف ماذا يفعل ولكن الشيطان في داخله لم تضربه او تقتله بل بهذا
جعلته ينتصر
الشيطان تغلبه فقط بسالح هللا وتقيده باسم المسيح وبدم صليبه
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس :6

ِ 03من أَج ِل ذلِك اح ِمُلوا ِسالَح ِ
هللا اْل َك ِ
اوموا ِفي اْليو ِم ِ
ام َل لِ َكي َت ْق ِدُروا أ ْ ِ
الش ِر ِ
يرَ ،وَب ْع َد أَ ْن
َ ْ
ْ ْ
َ
َْ
َن ُتَق ُ
ْ
َن َت ْثُب ُتوا.
ُت َت ِم ُموا ُك َّل َش ْي ٍء أ ْ
ِِ
ين ِدْر َع اْل ِب ِر،
اء ُك ْم ِباْل َح ِقَ ،والَ ِب ِس َ
ين أ ْ
َ 04فا ْثُب ُتوا ُم َمْنطق َ
َحَق َ
ِ
ين أَْر ُجَل ُكم ِباس ِت ْع َد ِاد ِإْن ِج ِ
السالَمِ.
يل َّ
َ 01و َحاذ َ
ْ ْ
اإليم ِ ِ ِ ِ
ِِ
َن ُت ْط ِفُئوا ج ِميع ِسها ِم ِ
ق اْل ُك ِل ُتْر َ ِ
الش ِر ِ
ير اْل ُمْل َت ِهَب ِة.
انَّ ،الذي ِبه َت ْقدُرو َن أ ْ
ين َف ْو َ
َ 06حامل َ
َ َ َ
س َ
وح َّال ِذي هو َكلِم ُة ِ
َ 01و ُخ ُذوا ُخوَذ َة اْل َخالَ ِ
هللا.
الر ِ
ف ُّ
صَ ،و َسْي َ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
َج ِل
الر ِ
ين ِب ُك ِل َصالَ ٍة َو ِطْلَب ٍة ُك َّل َوْق ٍت ِفي ُّ
ين لِه َذا ِب َعْيِن ِه ِب ُك ِل ُموا َ
ظَب ٍة َوطْلَب ٍة ،أل ْ
وحَ ،و َساه ِر َ
ُ 08م َصل َ
يع اْل ِق ِد ِ
ين،
َج ِم ِ
يس َ
اعرف ان البعض سيقول كالمي غير عملي .ولكن نفكر قليال لنعرف ان كان عملي ام ال  .دعنا
ننظر لالمر اعلي من المكان والوقت .لو اعترضت وغضبت وفقدت سالمك وعاديتهم بل وانتصرت
هل هذا انتصار علي الشيطان ام هو حقق هدفه وهو هالك االنفس هم وانت ؟ وخارج الوقت في
االبدية خسر كثيرين ؟
ام باالحتمال والتمسك بالصاله لست انت فقط انتصرت بل جعلتهم هم ايضا ينتصروا عليه.
الشيطان ال يريد ان يقتلك النه جرب ذلك كثي ار في عصر الشهداء وخسر انفس كثيرة جدا فرحوا
باالستشهاد وذهبوا الي الملكوت .ولكن هو يريد ان يهدد بالقتل بامثلة قليلة رغم انها موجعة لكي
البقية تفقد الرجاء وتفقد االيمان .هو يريدكم تفقدوا سالمكم وايمانكم لتخسروا ابديتكم
احرصوا علي ابديتكم اوال قبل التركيز في االمنا االرضية.

لو كانت الحياه المسيحية في الشرق وغيره بسيطه كنا فعال قلقنا الن ربنا قال ما اضيق الباب
واكرب الطريق المؤدي الي الحياه االبديه
فربنا يعزي قلوبكم وقلوب اسرهم وأيضا مبروك الخوتنا اكليل الشهادة

والمجد هلل دائما

