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(صلوات الشهداء قبل استشهادهم
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١( 
 

 )م١٥٦: (القديس بوليكارب
وصــــف استشــــهاده أحــــد املــــؤمنني يف خطــــاب إىل  . عامــــاً  ٨٦استشــــهد وعمــــره  

 :ويقول شاهد العيان). أزمري برتكيا(كنيسة مسرينا 
ـــ" وٍح مـــن اخلشـــب دون أن يـــدقوا املســـامري يف يديـــه، بـــل ربطـــوا يديـــه وربطـــوه يف ل

 :دما ساقوه للنار كان يصلي ويقولخلف ظهره، مث قادوه مثل كبش اختري للذبح، وعن
أيها الرب اإلله ضابط الكل، آب ربنا يسوع المسيح ابنك (

الحبيب الذي فيه عرفناك إله المالئكة والقوات، إله كل 
 .لذين يعيشون في حضرتك، أي جنس األبرارالخليقة، وإله كل ا

. أباركك ألنك أردت أن أكون مستحقًا لهذا اليوم وهذه الساعة
في عداد شهدائك، وأن أشرب  وأن أكون مستحقًا أن ُأحَسب

من ذات الكأس التي شرب منها مسيحك لكي أقوم حيًا إلى 
 .األبد بالنفس والجسد في عدم الفساد، أي روحك القدوس

أن أدخل معهم في حضرتك اليوم، وأن ُأحَسب   اسمح لي
. كذبيحة مقبولة عندك؛ ألنك جعلت حياتي استعدادًا لذلك

(وها هو قد تم وأريتني سابقًا أن هذا سيحدث لي
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وأنت اإلله  )٢
الفادي الذي أباركه على كل بركاته، وأعطي لك المجد في رئيس 

ذي هو الكهنة األبدي السمائي يسوع المسيح ابنك الحبيب ال

                                                           
 .١٩٧٥مقال ُنِشر مبجلة مرقس عدد سبتمرب  )١(
 .اإلشارة هنا إىل رؤيا سبقت استشهاده) ٢(



معك ومع الروح القدس وفيه نقدم لك المجد اآلب وفي كل 
(الدهور اآلتية آمين
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(كاريوس وبابيليوس وأجاثونيك
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٢( 
وقــد . كــان كــاريوس أســقفاً، وبــابيليوس مشاســاً، أمَّــا أجاثونيــك فهــي امــرأة متزوجــة 

تـاريخ استشـهادهم  Altanerوحيـدد العـامل األملـاين ). تركيـا(اجلميع بالنار يف برجامون  ُأحرِقَ 
(خالل حكم ماركوس أوريليوس

4F

 :ويقول شاهد العيان .١٨٠ - ١٦١أي بني سنة  )٣
: عنــدما رأى بــابيليوس أكــومت اخلشــب املعــدة للنــار، رفــع عينيــه إىل الســماء وقــال"

 .وحاملا دفعوه يف النار مات على الفور. )يا رب يسوع أقبل روحي(
وعندما أشعلوا النار وبدأت ألسنة النـار حترقـه، أمَّا كاريوس فقد ربطوه يف العامود 

البركـة لـك يـا رب يسـوع المسـيح ابـن اهللا ألنـك جعلتنـي مسـتحقاً (: صرخ بصوت عظيم وقـال
 .وبعد ذلك أسلم الروح. )أن أشترك في هذا المصير، رغم أنني خاطئ

ألننـي  يا رب، يا رب، يا رب أسرع إلى معـونتي(: وعندما جاء دور أجاثونيك قالـت
 .)ألتجئ إليك كحصن

(لوسيان ومرقيان
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٤( 
وقبـل قتلهمـا  ٢٥٠كالمها قتال بالسيف يف نيقوميديا يف اضطهاد ديسيوس سـنة  

 :صليا معاً 
نقدم لك تبيحنا الفقير الذي ال يليق بك يا رب يسوع ألنك "

أنت . المخلوقين غير المستحقين نحنأغفر لنا . دافعت عنا

                                                           
يف  Knopf - Krügerونشر النص مع تنقيحات أساسية العامل األملاين  ١٠٤٠: ٥جمموعة اآلباء اليونانيني  )١(

 .٥، نص ١٩٢٩جامعة توبنجن سنة  –هداء وسريهم جملده املعروف بأعمال الش
 .١٣ – ١٠نفس املرجع السابق نص  )٢(
 .١٩٥ص  ١٩٥٨ ،علم اآلباء )٣(
والذي طُِبع يف باريس  Acta Primorum Martyrum Sinceraيف كتابه املشهور  Ruinarsنشر النص  )٤(

١٨٢٩. 



وبرحمتك أتيت بنا إلى هذه اآلالم  أتيت بنا من ظالم الوثنية
الشكر لك ألنك . المجيدة، وهي شرف نناله ألجل كرامة اسمك

في . المجد لك. السبح لك. أعطيتنا نصيبًا في مجد قديسيك
 ".يديك نستودع نفسينا وروحينا

(بيونيوس ومثرودوروس
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١( 
غنيــاً  كــان بيونيــوس قســاً، وكــان مثــرودوروس شخصــاً . كالمهــا أحرقــا بالنــار أحيــاء 

 :يقول شاهد العيان. ٢٥٠يناير سنة  ٢٥أحرقا يف مسرينا يف . من التجار
(وعنــــدما جــــاء بيونيــــوس ومثــــرودوروس إىل املكــــان حتــــوال إىل الشــــرق"
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بيونيــــوس  )٢
، مث "آمـين: "أغلق عينيه وصلي يف صمت، وعندما نظر إىل النار أشـرق وجهـه بفـرٍح وقـال

 .""آمين: "وروس فقد قالأمَّا مثرود". يا رب اقبل نفسي: "قال
ــاس كــانوا   تعــد هــذه النصــوص مــن أقــد  الصــلوات  الــ  وصــلتنا وقــد نطــق بــا أُن

. ..ر والسـيف، ولكـنهم أسـلموا أرواحهـم ليسـوع املسـيح ابـن اهللا وهللا اآلب اقريبني من النـ
وميكننـــا أن نالحـــظ بكـــل وضـــوح أن الصـــلوات لـــيس فيهـــا طـــابع االنتقـــا  أو التـــذمر، بـــل 

 .لرضىالشكر وا
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 .بركة الشهداء األطهار فلتكن معنا
 آمني
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