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 (1) الشهادة حبسب اإلجنيل
   

 راهب سارافيم الربموسيلا إعداد

 

العبارة اليت نقرأها يف تلك الوثيقة هي  «حبسب اإلجنيل الشَّهادة» إّن

استشهاد القديس بوليكاربوس، إذ  ،من نوٍر بكلماٍت ،القدمية اليت ترسم لنا

ها اإلخوة عن الذين استشهدوا وخصوًصا عن البار ]كتبنا لكم أّي تقول:

االضطهاد إىل االستشهاد. احلوادث اليت سبقت ه بوليكاربوس الذي انتهى ب

το. سب اإلجنيلحب الشَّهادة ، من فوق،ر لنا الربظِهها لُيكّلاستشهاده وقعت 

 ριον,λιον μαρτυ,αγγεvευ .το .κατα]
(1)

كما نقرأ أيًضا يف سرية القديس  .

ى القديس أنطونيوس اشتَه أنطونيوس اليت خّطها القديس أثناسيوس بيده، أّن

ه يف غمرة االضطهاد الواقع على الكنيسة كان يعمل جهاًرا ـّنإحّتى  الشَّهادة

يستقطب نظر ه ـّنوا من أجل اإلميان، وكأنِجُس نيف خدمة املسيحيني الذي

املضطهدين إىل نفسه راجًيا أن يعانق سيف املوت من أجل الرّب الذي طاملا أحّبه 

ه ـّ، وكأنmartyr ليصري شهيًدا )القديس أنطونيوس( وكان ُيصّلي]د له؛ وشه

[witness isH شهادتهه مل حيمل ـّكان ينتحب ألن
(2)

. 

مألوفة كتعبري عن املوت من  ،ل وهلةألّو ،تبدو «الشَّهادة»ولعّل كلمة 

استخدام الكلمة يف النصوص الكتابّية واآلبائّية قد مّر أّن أجل اإلميان، بيد 

قاموس الكنيسة كداللة على املوت. بعدة منحنيات اصطالحّية ليستقر يف 

الدالالت املتباينة اليت كانت تعنيها تلك الكلمة يف  نتتّبعوهنا حناول أن 

كحركة مسيحّية كان هلا  الشَّهادةسياق حبثنا عن يف  النصوص املختلفة

                                                 
1 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. The Ante-Nicene Fathers: Translations of the 

writings of the Fathers down to A.D. 325. Oak Harbor, 1997, vol.1, The Encyclical Epistle 

of the Church at Smyrnam concerning the Martyrdom of the Holy Polycarp, p. 38, Greek 
text revised on Lightfoot's edition. 
2 Schaff, Philip. The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series. Oak Harbor,1997, Vol. 

iv, Life of Anthony, p. 208 
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هنا ونرصد، يف عّدة أعمق األثر يف تصدير آالف البشر إىل ملكوت اهلل. 

 :من خالل حبثنا يف الشَّهادةمقاالت، مفهوم 

 الشَّهادةلكلمة  األصل اللُّغوي .1

 يف النصوص الكتابّية للعهد اجلديد الشَّهادةمصطلح  .2

 ومشتقاتها يف كتابات اآلباء «μάρτυς شهيد» االصطالحي لكلمةالتطوُّر  .3

 يف الكنيسة األوىل الشَّهادةمصادر  .4

 وعالقة السلطات بالكنيسة يف حياة املسيحيني األوائل الشَّهادة .5

 الشَّهادةجوهر  .6

 الشَّهادةلكلمة  غوياألصل اللُّ. 1

)شهيد( μάρτυςكلمة  إّن
(3)

 ρεμمشتّقة من اجلذع  هي على األرجح 

ومنها جاء الفعل  «ـ يهتّمـيتذّكر  ـيأخذ بعني االعتبار ـ»والذي يعين 

μεριμνάω  وقد جاءت يف ، «يكون قلًقا على ـيهتّم ـ ـيفكِّر ـ»الذي يعين

 ْنَم» ؛غويتعين يف أصلها اللُّ μάρτυς إّن، لذا فmemor, memoria الالتينّية

ميلك القدرة على التذكُّر، ومن ميتلك املعرفة من خالل استحضار احلقائق 

 . «ميكنه إعالنها من الذاكرة، ومن ثّم

 ْنَم» ،يف االستخدام اليوناني القديم ،عينكان ي μαρτυρέω الفعلو

«يتقّدم للشهادة
(4)

يف إطار قانوني من خالل حماكمات مدنّية، كما كانت  

 الشَّهادةمن خالل قناعة شخصّية. ولقد أبرز أرسطو الفرق بني  يتم تعين إعالن

كمعتقد شخصي، كما أضاف نوًعا  الشَّهادةكبيان موضوعي قانوني، وبني 

                                                 
واآلن »( 61: 61وقد وردت تلك الكلمتان في آية واحدة )أي .«الشهيد/الشاهد»ران عن نجد كلمتان في العهد القديم ُيعب    3

]_ydI هوذا في السموات شهيدي e وشاهدي ydIªh]f'' الفارق بينهما في المعَنى االصطالحي شبه غائب.  ولكن .«في األعالي

]_ydIلم ترد في العهد القديم سوى في اآلية المذكورة، بينما نجد أن  كلمة  'ydIªh]f والجدير بالذكر أن  كلمة e  قد وردت عشرات
دة.  المر ات في سياقات ُمتعد  

4 G.Kittel, G.Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament (e.ed.), Eerdmans 

Publishing company, Grand Rapids Michigan, μάρτυς 
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. كما نقرأ يف الكتابات «ألمور مستقبلّية الشَّهادة» وهي الشَّهادةآخر من 

الفيلسوف  ُيقّدم لآلهلة كشهود على األقسام والنذور. وعند التماٍسبكِّرة امُل

الفيلسوف هو املدعو من اآلهلة للشهادة كان  ؛Epictetus سوابكتيت الرواقي

للحكمة العملّية ليس من خالل التعليم النظري فقط ولكن من خالل االتزان 

 الم. الذي يربزه الفيلسوف يف حياته حينما يصادف احلظ العاثر ويالقي اآل

 منها: ، يف سياٍق عام،يف العديد من مؤّلفاته Plato لقد أوردها أفالطونو

ــ حديثه عن إكليل الزيتون الذي كان ُيكلَّل به الرجال الشجعان، والذي 

كان ُيعلَّق على قّمة هيكل آهلة احلرب
(5)

 . 

ــ حديثه عن التحّول الذي يصيب من يهبط عليه اإليروس
(6)

صبح لُي 

شاعًرا
(7)

 . 

Plutarchus وسكما أوردها كلٌّ من بلوتارخ
(8)

 Aristotle وأرسطو 

 تعدِّدة.ُم جماالٍت  يف ،اتالعديد من املّر على وجه اخلصوص،

                                                 
5 Plato. Leg., xii. 943c; cited by: G.Kittel, G.Friedrich; ibid. 

 ,.Eur. Fr) اإلله الذي له سلطان على الجميع وليس ألحد سلطان عليه -عند اليونان  -كان دائًما  Ερως اإليروس 1 

132, Nauck)اإلنسان إلى أفالكها الخاصة، والمنطق في ظل نشوة تأخذ  . فهو حالة من التغيُّب عن الوعي والواقع
ه اإلله الذي . هو اإلله الحاضر في كل معبد ُيَماَرس فيه البغاء. إن  (.Phaedr., 237 ff., 242 ff) بحسب رؤية أفالطون 

من أفالطون وأرسطو  ان في سلطانه نشوة. وقد حاول كل  يسلب اإلنسان االختيار والحرية واإلرادة ومع ذلك يجد اإلنس
األفالطونية الحديثة )وباألخص مكسيموس من ثياتيرا(، تحرير معنى اإليروس من قيود الحس والنشوة ولكنهم ومن بعدهم 

ئة التي كانت تجري  فشلوا على المستوى الشعبي الذي أصبح إرًثا تتناقله األجيال. وذلك على ما يبدو، للممارسات الخاط 
لوهة والربوبية مما جعل من العسير تغيير وجهتها المرتبطة ب اإلتحت راية اإليروس السوداء، باإلضافة إلى إلباسها ثو 

، دير السيدة العذراء برموس، طبعة أولى التالقي بين هللا واإلنسان، )الراهب( سارافيم البرموسيانظر:  بالشهوة العمياء.
 661-661، ص ص 9001

7 Plato. Symp., 196e; cited by: G.Kittel, G.Friedrich; ibid.  

م. أمضى 690 - 00باليونان فيما بين عامي  Chaerorea يايوس ميستريوس بلوتارخوس في خايرور لوك دَ ل  وُ  8 
ات الرئيسي ببالد اإلغريق. تعددت النبو  مركز عدُّ بلوتارخوس ثالثين عاًما من عمره كاهًنا في معبد دلفي الذي كان يُ 

ستعار موضوعاتها من اة التي ومنها المقاالت في الفلسفة األخالقي  ة ب البالغي  طَ عت كتابات بلوتارخوس، فمنها الخُ وتنو  
 «عن إيزيس وأوزوريس» ؛من أشهر مقاالته تلك التي تحمل عنوانو فات أفالطون وأرسطو والرواقيين واألبيقوريين. مؤل  
الذي يحمل عنوان  أشهر ما كتب بلوتارخوس هو ذلك العمل ن  أ مصدًرا ال غنى عنه لدارسي علم المصريات. إال   عد  وتُ 
، ااألدب اإلغريقي تراثًا إنسانيًا وعالمي  . انظر: أحمد عتمان )الدكتور(، «Parallel Biographies السير المقارنة»

  101 - 109ص  ، ص(9006) 3القاهرة، ط
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 النصوص الكتابّية للعهد اجلديديف  الشَّهادة .2

 يف األناجيل الشَّهادة

فهو شهادة  ؛املعاني يف كتابات اإلجنيليني ُمتعدِّد «الشَّهادة» مصطلح إّن

غري أنه مل   .دينونةوعن ال امللكوت، العامل، عن احلق، اآلب، االبن، النور،

َمْن يتأملون وميوتون من أجل اإلميان كما ترّسخ  «/صفةحالة»َيِرد للداللة على 

 يف الكنيسة فيما بعد.

 املسيح أللوهّيةباآلية  الشَّهادة

املسيح الذي له سلطان  ألوهّيةعن مبثابة إعالن علنّية ال الشَّهادة كانت لقد

 .األرواح امُلثقَّلة باخلطاياكما على  ،ضالالُعجساد امُلكبَّلة باألمراض على األ

حادثة شفاء األبرص، عن القديس متى  الذي أورده سرداليف  هنقرأ وهو ما

 اذهب أِر»من الربص، قائاًل:  رهُِّط ذاك الذياملسيح ل اليت أعطاها نصيحةالو

 eivjنفسك للكاهن، وقدِّم القربان الذي أمر به موسى، شهادة هلم

martu,rion auvtoi/j» (4: 8 )مت
(9)

هي إعالن ُمجرَّد  الشَّهادةمل تكن وهنا  .

عن  منّيةِض له قدرة إهلّية على الشفاء، ولكنها كانت شهادة م نيبٍِّدْقعن َم

ة على غفران اخلطايا؛ فالربص كان من األمراض اليت قدرة املسيح اخلالصّي

ة املباشرة أو غري مرتبطة يف الذهن اليهودي باخلطيئفهي النجاسة لذا ب تّتِصل

الص من اخلطيَّة وتبعاتها اخلب معنّية الشَّهادةكانت  ،املباشرة. من هذا املنطلق

لب املسيح من اليت ط ،الشَّهادةاليت امتدَّت للجسد البشري. لذا تأخذ تلك 

املسيَّاني بدأ يف الذيوع  ِسّرُبعًدا مسيانيًّا. فال األبرص أن حيملها للكهنة،

بطل لُي الذي جاء أمام حضور امُلخلِّص واالحنسار واخلطيئة بدأت يف الرتاجع

 اخلطيئة يف اجلسد.

 الشَّهادةللعامل. وتلك  الشَّهادةل املسيح، تالميذه وتابعيه، مسؤولّية لقد محَّ

 :، كما يليحتمل ُبعدْين أحدهما إجيابيٌّ واآلخر سليبٌّ

                                                 
 (64: 0(؛ )لو44: 6مر)انظر أيًضا  1 
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 اإلجيابّية:  الشَّهادة

لقد وضع املسيح للتالميذ اخلطوط العريضة لعملهم الكرازي موضًِّحا هلم 

القوه من أخطار واضطهادات يف سبيل نشر كلمة اخلالص كن أن ُيما مي

 يف كغنٍم رسلكمأ ناأ ها»خلِّص العامل، قائاًل: عالن عن ظهور املسّيا ُمواإل

 احذروا ولكن .كاحلمام وبسطاء اتكاحلّي حكماء فكونوا ،ذئاب وسط

 .جيلدونكم جمامعهم ويف جمالٍس ىلإ سيسلمونكم نهمأل ،الناس من

 eivj martu,rionمملألو هلم شهادة جليأ من وملوٍك والٍة مامأ ساقونوُت

auvtoi/j kai. toi/j e;qnesin» (18ـ  16: 11)مت
(11)

رابطة بني ما هنا وجند  .

عن املسيح. كما نلمح امتداد  الشَّهادةوبني  اضطهادات وآالميلقاه املسيحي من 

 الشَّهادةتلك  إّنلذا ف لألمم بعد أن كانت يف نطاق الشعب اليهودي. الشَّهادة

 إجيابّية الطابع إذ جتتذب العامل بسرية املسيحيني حنو ملكوت اهلل.

اليت بدأت  ّيةيف احلديث عن املرأة السامر «الشَّهادة» كلمة وقد وردت

تكرز بشخص املسيح الذي استطاع أن خيرتق ُحُجب قلبها لُيْعِلن هلا عن حياتها 

مبثابة نقلة نوعّية يف  ، وقد كان هذا احلدث بالنسبة هلااملخفّية عن اجلميع

 تلك من )املسيح( به منآف» من دائرة اخُلطاة إىل دائرة الكارزين؛ مصريها

 تشهد كانت اليت ةاملرأ كالم بسبب نيالسامرّي من كثريون املدينة

marturou,shj (.39: 4)يو «فعلت ما كّل لي قال نهأ 

 الثالث، ةوجود التالميذ جبوار املسيح يف سين خدمته التعليمّيأّن كما 

حيفرها الروح يف كان يهدف إىل تكوين حصيلة من اخلربات الروحّية 

 .kai. u`mei/j deايًضأ نتمأ تشهدونو»؛ الشَّهادةأذهانهم حينما حيني وقت 

marturei/te (.27: 15)يو «االبتداء من معي نكمأل 

 : السلبّية الشَّهادة

رقون على أبوابهم ْطَي ْنمل يكن التالميذ مسؤولني متاًما عن خالص َم

هلم بشارة اخلالص، ولكن مسؤوليتهم كانت تتوقَّف عند اإلعالن حاملني 

                                                 
 (63: 96(؛ )لو1 :63مر)انظر أيًضا  60 
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ى هو موقف شخصي. من هنا كانت كلمات َرْشبينما يتبّقى قبول الرسالة والُب

 من فاخرجوا لكم يسمع وال يقبلكم ال ْنَم كّلو» املسيح الواضحة للتالميذ:

 martu,rion eivjعليهم شهادًة ،رجلكمأ حتت الذي الرتاب وانفضوا هناك

auvtoi/j ... » (11: 6)مر
(11)

تاج رفض قبول هنا هي ِن ةالسلبّي الشَّهادة. إنَّ 

ل الكرازة من فعل يأتي باجلموع إىل طريق احلياة كلمة احلياة مّما أّدى لتحوُّ

 إىل فعل حيمل سيف الدينونة العتيدة ملن رفضوا كلمة احلياة.

يف خطاب املسيح الشديد اللهجة الذي خّص  «السلبّية الشَّهادة»وردت  كما

 على marturei/te تشهدون نتمأف»: قال حينمابه الكتبة والفريسيني، 

 (. 31: 23)مت «نبياءاأل قتلة بناءأ نكمأ نفسكمأ

ويسرد لنا املسيح سبب ُبغضة العامل له بأنه يشهد على العامل وعلى الشرور 

 يبغضكم نأ العامل يقدر ال»ليل نهار، قائاًل:  ّيةاليت خيرجها من جعبته الزمن

 عمالهأ ّنأ evgw. marturw/ peri. auvtou عليه شهدأ يـّنأل ناأ يبغضين هولكّن

 (. 7: 7)يو «شريرة

 : املزدوجة الشَّهادة

، هى األيامَتْنعن ُمحديث املسيح  ضِرْعمتداد الكرازة يف َماعن  نقرأ أيًضا

 جلميع شهادًة ،املسكونة كّل يف هذه امللكوت ببشارة زَرْكوُي»يقول:  إذ

: 24)مت «ىَهَتْنامُل تييأ ثم eivj martu,rion pa/sin toi/j e;qnesin مماأل

 الشَّهادة) شهادة عن ملكوت اهللن للشهادة؛ فهي الكرازة هنا حتمل الوجهْي(. 14

 العاملشهادة عن دينونة قلوب البشر، كما أنها الذي تالمس مع اإلجيابّية( 

 ملكوت اهلل. ًضاراف األرضّيةك مالامل الذي أحّبالسلبّية(  الشَّهادة)

 القضائّية: الشَّهادة

إذ بدأت  ،ثناء احملاكمة اليت تعّرض هلا املسيحأ «الشَّهادة» نقرأ عن

. وقد استخدم ُكّتاب صوٍب وحدٍب تتقاطر عليه من كلِّ الكاذبةالشهادات 

                                                 
 (0 :1مر)انظر أيًضا  66 
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 الشَّهادة»واليت تعين  katamarturou/sinكلمة  ، يف هذا السياق،األناجيل

«bear witness aganist ضد
(12)

وهي حتمل يف طياتها نزعة عدائّية جتاه  

 ماذا ،بشيء جتيب ماأ :له وقال الكهنة رئيس فقام»املشهود عليه، إذ نقرأ: 

 له فقال»؛ (62: 26مت) «؟عليك هذان به katamarturou/sin يشهد

؛ (13 :27مت) «؟عليك katamarturou/sin يشهدون كم تسمع ماأ :بيالطس

 ماذا ،بشيء جتيب ماأ :قائاًل يسوع لأوس الوسط يف الكهنة رئيس فقام»

. ويف إجنيل القديس (61: 14مر) «؟عليك هؤالء به katamarturou/sin يشهد

مرقس جند كلمة أخرى، يف نفس السياق، حتمل ضمنًيا نفس املعين وهي 

«يّتهم»واليت تعين  kathgorou/sinكلمة 
(13)

 (.4: 15)مر 

أيًضا باملفهوم القضائي )ولكن يف إطار  «الشَّهادة» ورد ُمصطلح كما

إذ قال  ،الذي لطمه أمام رئيس الكهنة اخلادمشخصي( يف حوار املسيح مع 

 /martu,rhson peri. tou الردي على فاشهد اردًي تكلمت قد كنت نإ»له: 

kakou/ (.23: 18)يو «؟تضربين فلماذا احسًن ْنإو  

 للحقِّ: الشَّهادة

 خاللة بأنها شهادة للحق، لقد أعلن املسيح عن جوهر رسالته اخلالصّي

 ىلإ تيتأ قد وهلذا ناأ ولدت قد هلذا»حديثه مع بيالطس قبيل صلبه إذ قال: 

 احلق من هو من كّل .|i[na marturh,sw th/| avlhqei,a للحقِّ شهدأل ؛العامل

نشهد مبا »هي شهادة عيانّية؛  وشهادة املسيح للحقِّ (.37: 18)يو «صوتي يسمع

فالوحدة اجلوهرّية بني اآلب  (،11: 3)يو «èwra,kamen marturou/menرأينا 

عن اآلب باإلعالن  واالبن جتعل من شهادة املسيح فريدة، ألنه وحده امُلخبِّر

 يوحنا املعمدان على تلك احلقيقة حينما قال:هّية اآلب. وقد أّكد املباشر عن ما

 th.n، وشهادته/tou/to martureiما رآه ومسعه )املسيح(، به يشهد»

marturi,an  اهلل صادقأّن ليس أحد يقبلها. ومن يقبل شهادته فقد ختم» 

                                                 
12 Barbara Friberg, Timothy Friberg, Neva F. Miller, Analytical Lexicon of the Greek New 

Testament (e.ed.), Baker, Grand Rapids, (15214) katamarture,w 
13 Ibid.;(15612) kathgore,w 
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نها أل. لقد كانت شهادة االبن مرفوضة من ِقَبل الكثريين (33ـ  32: 3)يو

، وهو ما نرصده يف حوار ة وروحّية مل يألفوها من قبلتأخذهم ملدارات ذهنّي

ا مشوليًّا يف ــً. فاحلديث عن اهلل كان حديث(12ـ11: 3املسيح مع نيقودميوس )يو

األوساط الدينّية اليهودّية. فالتشريع اإلهلي كان هو احملور الذي تدور يف َفَلكه 

التعاليم الدينّية للمدارس اليهودّية املختلفة. من هنا كان حديث املسيح  كّل

اإلطاللة  تلكمبثابة صدمة للوعي اليهودي الذي مل يعَتْد عن اآلب ووحدته معه 

 الالهوتّية يف احلديث عن يهوه.

 لالبن: الشَّهادة

 اآلب عن االبن. فاملسيح مماثلة من شهادة املسيح عن اآلب يقابها شهادة إّن

: 5)يو marturi,an mei,zwله شهادة أعظم ّن ال يقبل شهادة من إنسان، أل

 o` marturw/nلي يشهد الذي»اآلب هو نفسه الشاهد للمسيح؛ أّن (، إذ 36

peri. evmou/ حقٌّ هي لي يشهدها اليت شهادتهأّن  علمأ ناأو )اآلب( خرآ هو 

avlhqh,j evstin h̀ marturi,a h]n marturei/ peri. evmou» (؛ 32: 5)يو

 مل ./memartu,rhken peri. evmou لي يشهد رسلينأ الذي نفسه بواآل»

 (. 37: 5)يو «هيئته بصرمتأ وال ،قط صوته تسمعوا

سبب رفض  نقرأ عنويف غمرة السجال الدائر بني املسيح والفريسيني، 

 نإو»قائاًل:  األمر املسيح أوضح هلمأّن ه يشهد لنفسه!! بيد ـّنأ ؛الفريسيني له

 حقٌّ فشهادتي ،/evgw. marturw/ peri. evmautou لنفسي شهدأ كنت

avlhqh,j evstin h` marturi,a mou، ينأ ىلإو تيتأ ينأ من علمأ نيأل 

ل ِمْج(. وُي14: 8)يو «ذهبأ ينأ ىلإ وال تيآ ينأ من تعلمون فال نتمأ ماأو ،ذهبأ

 الشاهد هو ناأ»يف شهادته لنفسه وشهادة اآلب له؛  ،ةاحلقيقّي الشَّهادةاملسيح 

 الذي باآل لي ويشهد ،/evgw, eivmi ò marturw/n peri. evmautou لنفسي

(، وبهذا 18: 8)يو «marturei/ peri. evmou/ o` pe,myaj me path,r رسلينأ
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أو  شاهدينعلى فم  ـ حبسب التشريع اليهودي ـ الشَّهادةيتحقق شرط مصداقّية 

أكثر
(14)

. 

يكتمل تعليمه عن  حّتىكما مل يغفل املسيح إعالن شهادة الروح له 

 فهو ينبثق باآل عند من الذي احلق روح» ؛الثالوث املتساوي يف اجلوهر الواحد

هنا ويقف مصطلح  (.26: 15)يو «/marturh,sei peri. evmou لي يشهد

 كداللة على املساواة التاّمة بينهم. الثالوث أقانيماملتبادلة بني  «الشَّهادة»

الناطقة بصدق الرسالة اليت جاء بها الكلمة وبالرغم من تلك الشهادات 

األقنومّية لتؤكِّد حقيقة املسيح  الشَّهادةًحا العامل، مل تكن مثل تلك ُمصاِل

على كينونته  شاهٍد ، لذا كانت أعمال املسيح خرَيكنياملتشّك لليهود

أعماله اليت يعملها واليت ال يستطيع العامل أن أّن أوضح املسيح فقد  هلّية.اإل

مبثلها هي أيًضا تشهد له ييأت
(15)

: 5ل من اآلب خلالص العامل )يوَسبأنه ُمْر 

خلِّص ا ُم( بأنه املسّي39: 5الكتب اإلهلّية تشهد له )يوأّن (. كذلك أضاف 36

  العامل.

تعاليم املسيح وكلماته اليت ُيطلقها على القلوب لتؤّجج فيها مل تكن و

، وهو ما من أعماله امُلعجزّية ،له الشَّهادةيف  ّيةالتقوى احلقيقّية بأقل فاعل

صف حال اجلموع الذين التقوا يف اجملمع ت يتنلمسه من كلمات القديس لوقا ال

 اجلميع وكان» ، إذ يقول:ليسمعوا التعليم اجلديد الذي جاء به املسيح

 من اخلارجة النعمة كلمات من ويتعجبون /martu,roun auvtw له يشهدون

 (.22: 4)لو «فمه

حقيقة دور  الالهوتي دوِّن لنا القديس يوحناُيلالبن،  الشَّهادةويف سياق 

 marturi,an للشهادة جاء» ؛يوحنا املعمدان كسابق للمسيح، إذ يصفه بأنه

مل  هـّنإ :ضيف. وُي«بواسطته الكل يؤمن لكي للنور |marturh,sh ليشهد

                                                 
 (.98: 60(؛ )عب 61: 0تي6(؛ )6: 63كو9؛ )(13: 64(؛ )مر10: 91انظر )مت 64 
 (90: 60انظر أيًضا )يو 60 
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 |marturh,shللنور ليشهد»ولكنه ُمرَسل فقط به العامل يكن النور الذي يرتّق

peri. tou/ fwto,j» (8ـ  7: 1)يو
(16)

 . 

  شهادات أخرى

(. 17: 12كما نقرأ عن شهادة اجلموع للمسيح بإقامة لعازر من األموات )يو

 (.21: 13الذي سيسلمه إىل رؤساء الكهنة )يووأيًضا عن شهادة يسوع عن 

 نفسه يسوع»كرامة األنبياء الضائعة يف أوطانهم، إذ يقول املسيح:  كذلك عن

باإلضافة  (.44: 4)يو «وطنه يف كرامة لنيبٍّ ليس أْن evmartu,rhsen شهد

استحضرهم  نالذي yeudomartu,rwn حلديث القديس متى عن الشهود الزور

انظر: ) يف قالب قانوني ،لإلطاحة بيسوع ،رؤساء اليهود ليضعوا خمطَّطهم

 (.61: 26مت

 يف سفر األعمال الشَّهادة

 والروح الشَّهادة

ل صعودهياملسيح قب ّيةيستهل سفر األعمال كلماته بوص
(17)

: يقول، إذ 

 وتكونون ،عليكم القدس الروح حلَّ متى du,namin قوة ستنالون لكنكم»

 والسامرة ّيةاليهود كّل ويف ورشليمأ يف ma,rturej e;sesqe, mou اشهوًد لي

. هنا ويربط لنا املسيح بني نوال الروح القدس (8: 1عأ) «رضاأل قصىأ ىلإو

هي كينونة  الشَّهادةأّن وك إعالن، كحركة الشَّهادةو ،دافعة كقّوة

، ال من خالل شرىاملسيحي اجلديدة اليت بها يالقي العامل حاماًل له ُب

حتديدات زمنّية ومكانّية لإلعالن، ولكن من خالل حياة قائمة على أساس 

 أن يكون يف الكنيسة األوىل؛ قبول الشمامسة شروطلذا كان من  .الشَّهادة

: 6)أع «من الروح القدس  plh,reijهلم ومملؤين marturoume,nouj مشهوًدا»

                                                 
 (33: 0(؛ )يو91: 3(؛ )يو34: 6يو(؛ )39: 6يو(؛ )60: 6يو)انظر أيًضا  61 
 (.48: 94لو)انظر أيًضا  61 
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مشهوًدا  املسيحي كشاهد للخالص ومن ثّمق كينونة حقِّ(. فاالمتالء بالروح ُي3

 سن السرية.له حُب

 والقيامة الشَّهادة

هي قيام ونهوض دائم من الزمن واألرض  ،جوهريًّا ،احلياة املسيحّية

، ال جديٍد ٍءْدلَب ،ججهتيارات العامل وُل بني بقوَّة امُلخلِّص القائم من ،واخلطيئة

حيمل آثاًرا للظلمة، قوامه احلق والفرح والسالم أبد الدهور. لذا كان لزاًما 

أحرزها ل النصرة اليت ِمالطابع، فالقيامة ُتْج «قيامّية»للكرازة أن تكون 

والقيامة،  الشَّهادةذا ربط القديس لوقا بني املسيح على الشيطان والعامل. هل

 الرسل كان عظيمة وبقوة»عملة واحدة للكرازة باملسيح، قائاًل: ّي كوجه

̀ to. martu,rion oiيسوع الرب بقيامة الشَّهادة يؤدون avpo,stoloi th/j 

avnasta,sewj tou/ kuri,ou VIhsou/، مجيعهم على كانت عظيمة ونعمة» 

  (.33: 4)أع

آخر سوى قيامة الرب، لذا  أساسّي على أ أن تبدأ لكرازةما كان ل

آنذاك، وهو ما دفع ّي مات الكارز الرسولقوِّأحد ُم الرب القائممعاينة كانت 

 فيسوع» ن تلك احلقيقة يف عظة يوم اخلمسني، إذ قال:ِلْعالقديس بطرس لُي

شهود امجيًع وحنن اهلل قامهأ هذا
(18)

 ma,rturej ويضيف (32: 2 عأ) «لذلك .

 جلميع ليس، اظاهًر يصري نأ عطىأو الثالث اليوم يف اهلل قامهأ هذا» قائاًل:

يرى القديس بطرس و .«..لنا فانتخبهم اهلل سبق  ma,rtusinلشهوٍد بل ،الشعب

 للشعب نكرز نأ )املسيح( وصاناأو» ؛الكرازة هي شهادة باألساسأّن 

khru,xai tw/| law/| دونشه diamartu,rasqai اهلل من نعيَّامُل هو هذاأّن ب 

 من كّلأّن  نبياءاأل مجيعmarturou/sin  يشهد له .مواتاألو حياءلأل ااًندّي

 (.43ــ  41: 11)أع «اخلطايا غفران بامسه ينال به يؤمن

                                                 
قة، فيقول:  68  ث القديس أثناسيوس عن ضرورة الشهادة للقيامة حت ى تكون الكرازة ُمصدَّ وكيف يكون لتالميذه ]يتحد 

ق أحد قولهم  الجسارة على أْن يتكل موا عن القيامة إْن كانوا ال يستطيعون أْن يقولوا إن ه مات أواًل؟ أو كيف يمكن أْن ُيصد  
 .[على موته من بين الذين يكلمونهم شهودإن  الموت حدث أواًل ثم بعد ذلك القيامة لو لم يكن هناك 

د الكلمةالقديس أثناسيوس الرسولي،  ، المركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائي ة بالقاهرة، ترجمة الدكتور جوزيف موريس، تجسُّ
  11، ص 93، ف 9009
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 خّطط إهليكُم الشَّهادة

ًطا بشريًّا ننسجه وفًقا لرغباتنا وميولنا الجتذاب للرب ليست ُمخطَّ الشَّهادةو

حبسب النموذج املرسوم من ِقَبل اهلل إلعالن  الشَّهادةاآلخرين، ولكننا نسري يف 

الكلمة، وهو ما حدث مع القديس بولس الذي جاءه الرب يف رؤيا قائاًل له: 

 هكذا ورشليمأ يف لي مبا diemartu,rw شهدت كما نكأل بولس يا ْقِث»

 (.11: 23)أع «ايًضأ ّيةروم يف marturh/sai تشهد نأ ينبغي

 (Σhmei/a) واآليات الشَّهادة

جرتحها قبل أعمال الرّب املعجزّية اليت ا لتشمل الرسل متتد كانت شهادة

 كّلب ma,rturej شهود وحنن»ؤكِّد صلبه وقيامته، فها هو القديس بطرس ُي

ويف امتداد  .(32: 5؛ )أع(39: 11أع) «ورشليمأ يف و ّيةاليهود ةَرْوُك يف فعل ما

حلقيقة وجود الرب مع الكنيسة، كانت اآليات والعجائب
(19)

على  ىجتر 

أيدي الرسل إلعالن حضور اهلل يف الكنيسة وللشهادة ملصداقّية كلمة 

 كان الذي بالرب جياهران طوياًل ازماًن )بولس وبرنابا( قامافأ»؛ الكرازة

 /marturou/nti evpi. tw/| lo,gw| th/j ca,ritoj auvtou نعمته لكلمة يشهد

ث القديس ويتحّد(. 3: 14)أع «يديهمأ على وعجائب ياتآ ىَرْجُت نأ ويعطي

 qeo.jهلم شهد القلوب العارف واهلل»بولس عن شهادة اهلل لألمم قائاًل: 

evmartu,rhsen auvtoi/j، 15)أع «ايًضأ لنا كما ،القدس الروح هلم اعطًيُم :

8.) 

 والشهيد الشَّهادة

 witnessوليس مبعنى  martyrوألول مّرة نقرأ بوضوح عن الشهيد مبعنى 

 دم سفك وحني»يف حديث القديس بولس عن حادثة رجم استفانوس؛ 

 ثياب اوحافًظ بقتله اوراضًي اواقًف ناأ كنت |/ma,rtuj auvtw شهيدك استفانوس

 يف العهد اجلديد ولعّل تلك اإلشارة هي أقدم إشارة .(21: 22 عأ) «قتلوه الذين

 عن الشهيد الذي يقبل املوت من أجل اإلميان باملسيح.

                                                 
 (4: 9عب)انظر  61 
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 شهادات أخرى

له من  evmarturei/to ونقرأ أيًضا عن تيموثاوس الذي كان مشهوًدا

الكنيسة يف لسرتة وأيقونية
 

؛ كما كان حنانيا مشهوًدا (2: 16انظر أع)

marturou,menoj (. كذلك كرنيليوس املشهود 12: 22له من اليهود )انظر أع

شهود كذبة »(. ويف املقابل نقرأ عن 22: 11أّمة اليهود )انظر أع  كّلله من 

ma,rturaj yeudei/j» (. وأيًضا عن شهود على رجم استفانوس 13: 6)أع

 (.58: 7)أع

جتماعخيمة االأّن كما ورد 
(21)

 /H skhnh. tou~الشَّهادةخيمة »ُتسّمى  

marturi,ou» (؛ 7: 17(؛ )عد15: 9ما ورد يف )عد إىل( وذلك استناًدا 44: 7)أع

 (.6: 24أخ2(؛ )2: 18(؛ )عد8: 17)عد

 يف رسائل القديس بولس الشَّهادة

 الشَّهادةاهلل و

ضفي مصداقية على أقواله من خالل تعبري خاص أن ُي القديس بولساعتاد 

 ،فهو يؤكِّد «ma,rtuj ga,r mou, evstin ò qeo,j لي شاهٌد اهلل» ؛وهو به 

(، وأيًضا عن 8: 1)فـي اليت يف فيليب للكنيسة الصادق شوقه على ه،من خالل

، فضاًل عن (9: 1)رو ّيةلكنيسة اليت يف روممن أجل ابال توقُّف  اليت صالته

 ةعّل يف وال تعلمون كما قمتلُّ كالم يف قط نكْن مل نناإف»نزاهته يف اخلدمة؛ 

 ،ويضيف القديس بولس (.5: 2تس1) «qeo.j ma,rtuj شاهد اهلل ،طمع

سلوكه النقي بني  لىع «أنتم شهود واهلل»؛ كشاهد، مع اهلل ،الكنيسة

 .(11: 2تس1املؤمنني )انظر 

 

 

                                                 
والتي تعني بالفعل خيمة االجتماع، إال  إن ها وردت في نصوص أخرى في  d[e_Am lh,aoå خيمة االجتماع في العبرية هي 90 

  (.60: 1، كما جاء في )عد «tdU_[eh' lh,a الشهادةمة يخ»كـ العهد القديم 
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 واالعرتاف واجملاهرة الشَّهادة

 عرتًفابيالطس البنطي؛ ُم لدىشهادة املسيح  لىيؤكِّد القديس بولس عو

بألوهيته ومملكته اليت ليست من هذا العامل )انظر  «االعرتاف احلسن»

فدية ألجل »وت كـ املهي  اعرتاف املسيح وكانت نتيجة (.13: 6تي1

هلذا الفداء يف الوقت الكنيسة  to. martu,rion شهادة، ومن ثّم «اجلميع

واالعرتاف احلسن الذي جاهر به املسيح  (.6: 2تي1ن من قبل اهلل )انظر امُلعّي

اعرتفت االعرتاف »كان النموذج الذي سار عليه القديس بولس إذ يقول: 

احلسن
(21)

 (.12: 6تي1) «أمام شهود كثريين 

 الشَّهادةكلمة  يف ثباتالإعالن عن  مبثابة احلياة مبقتضى اإلجنيل هي إّن

 .oاملسيح شهادة »لها املؤمنون، واليت يدعوها القديس بولس ـِباليت َق

martu,rion tou/ cristou/» (16: 1كو)،  كما كانت نصيحته

 فال» ، قائاًل له:لتيموثاوس أاّل خيجل من اجملاهرة وإذاعة كلمة اخلالص

 ،سريهأ ناأ بي وال to. martu,rion tou/ kuri,ou h`mw/n ربنا بشهادة ختجل

 (.8: 1تيمو2) «اهلل قوة حبسب جنيلاإل جلأل اتاملشّق احتمال يف شرتكا بل

الثاني، سيتأّكد املؤمنون من صدق  يف يوم استعالن املسيح باجمليءو

ّن أل» اليت شهد بها الرسل، وسيصري هذا األمر موضع فخر القديسني؛ الشَّهادة

 (.11: 1تس2) «اليوم ذلك يف صدقت عندكم o. martu,rion h̀mw/n هادتناَش

 والكرازة الشَّهادة

الذي مل يكن ّي ويف موضع آخر يذكر القديس بولس أدوات عمله الكراز

 نادًيا، ُمالروحفقط على قائًما على املعرفة البشرّية والبالغيات اخلطابّية، 

 (.1: 2كو1) «/to. musth,rion tou/ qeou اهلل بشهادة»

                                                 
إن كان االعتراف هلل هو شهادة، فإن  كل  نفس ]كليمندس السكندري بين االعتراف والشهادة، فيقول: القديس يربط  96 

 انظر: .[عاشت بطهارٍة في معرفة هللا، طائعًة لوصاياه، هي شاهدة بالحياة كما بالكلمة...
Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. The Ante-Nicene Fathers: Translations of the 

writings of the Fathers down to A.D. 325. Oak Harbor, 1997, Stomata, book iv, ch. 4, p. 412 
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أي قيامة املسيح، يؤكِّد ّي واألساساألوَّل ّي وانطالًقا من املبدأ الكراز

إن مل يكن هناك قيامة  «زورالشهود »أحد القديس بولس أنه سيكون 

 (.15: 15كو1األمر الذي ُيْبِطل قيامة املسيح بالضرورة )انظر  ،للموتى

 والتسليم الشَّهادة

يف التعليم، وهو أن ّي يف التسليم الكنس اهاًم رسي القديس بولس َمْبَدًأُيو

ما الستمرارّية النقل التقليدي ِلكثريين، ضماًنا  التعليم منقواًل بشهوٍد يكون

 dia. pollw/nوما مسعته مين بشهود كثريين»د مكتوًبا؛ ِرمل َي

martu,rwn2تيمو2) «، أودعه أناًسا أمناء يكونون أكفاء أن ُيعلِّموا آخرين :

2.) 

 شهادات أخرى

الكائنة يف قلوب الشعب ويشهد القديس بولس عن الغرية احلقيقّية 

يف  ،(. كما يكتب2: 11بالرغم من افتقارها للمعرفة )انظر روّي اليهود

ه سيكون شاهًدا للزور إن ـّجته عن القيامة من األموات، أنض سرد ُحِرْعَم

هو قيامة املسيح ّي حجر الزاوية الكرازّن كان املوتى ال يقومون، وذلك أل

الصادر (. وكذلك يشهد القديس بولس عن العطاء الصادق 15: 15كو1)انظر 

ة ّب(، وعن احمل3: 8كو2اليت يف مكدونية )انظر  ةسمن  قلب شعب الكني

(، 15: 4ها له أهل الكنيسة اليت يف غالطية )انظر غالالغامرة اليت يكّن

مبعث أّن ؤكِّد (، كما ُي13: 4غرية أبفراس يف اخلدمة )انظر كو عن وأيًضا

ن شروط كذلك ع(. 12: 1كو2هادة ضمريه ألعماله )هو َشّي فخره احلقيق

أن يكون مشهوًدا هلا يف األعمال  ؛ّيةاألرملة اليت ستنخرط يف اخلدمة الكنس

 (.11: 5تي1الصاحلة )انظر 

كان أتقياء العهد القديم كما جاء يف سرد القديس بولس يف الرسالة لقد و

(، وقد صاروا فيما بعد 39: 11العربانيني، مشهوًدا هلم باإلميان )عبإىل 

( حتيط بالكنيسة وتعينها وتفتح بصريتها على 1: 12سحابة من الشهود )عب

 غري املنظور.
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 w`j qera,pwnشهادة خادم»وصَّف القديس بولس، موسى النيب، بأنه وقد 

eivj martu,rion » والظالل عن األمور  (، إذ كان شاهًدا بالرموز5: 3)عب

 املسيح. يءجمأي العتيدة؛ 

ويشرح القديس بولس مفهوم بّر اهلل، إّبان حديثه عن الناموس القديم 

 بر ظهر فقد ناآل ماأو»املقدّمة جلميع األمم، قائاًل:  ّيةوعالقته بالنعمة اخلالص

 .marturoume,nh u`poنبياءاألو الناموس من له امشهوًد الناموس بدون اهلل

tou/ no,mou kai. tw/n profhtw/n» (21: 3رو.) 

 عند القديس يعقوب الشَّهادة

يف رسالة القديس يعقوب، يف  سوى مرة واحدة «الشَّهادة» كلمة مل ترد

من متركز حول غنى  كّلاليت سيلقاها  السلبّية( الشَّهادة) إطار الدينونة

 ،اــَئِدَص قد وفضتكم ذهبكم» رافًضا غنى الروح لتابعيه؛ العامل املادي

 حلومكم كليأو ،eivj martu,rion ùmi/n عليكم شهادة يكون هماُأوصد

 (.3: 5)يع « ... كناٍر

 عند القديس بطرس الشَّهادة

من خالل معاينة آالم  الشَّهادةتعبري ة جديدة ليطالعنا القديس بطرس برؤي

للتأكيد على الرباط بني األمل واجملد املسيح
(22)

كما بدا واضًحا يف مسرية  

 المآل والشاهد ،رفيقهم ،الشيخ ناأ بينكم الذين الشيوخ ىلإ طلبأ» امُلخلِّص؛

 العتيد اجملد وشريك ،ma,rtuj tw/n tou/ Cristou/ paqhma,twn املسيح

 (.1: 5بط1) «نَلْعُي نأ

 

                                                 
 كل  ]وبخصوص الشهداء نخبركم بأنهم قد حصلوا على نقرأ في المراسيم الرسولي ة عن الرباط بين الشهادة والمجد:  99 

نهم مباركون من ق َبل هللا، إالمجد معكم، إذ نكر  م يعقوب المبارك واألسقف، واستفانوس القديس والشريك في الخدمة. إذ 
نوا بالخطيئة ...[.نهم أنقياء من التعدي، ثابتيإومكر مين من القديسيين، إذ   انظر: ن حينما امُتح 

Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. The Ante-Nicene Fathers: Translations of the 

writings of the Fathers down to A.D. 325. Oak Harbor,1997, Vol. vii, Constitutions of the 

Holy Apostles , p. 387 
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 يف رسائل القديس يوحنا والرؤيا الشَّهادة

 يوحنا كشاهد

 ò الشاهد»بأنه ّي يوحّنا نفسه يف سفره الرؤيوعّرف القديس لقد 

marturw/n » اهلل بكلمة شهد»الذي  (21: 22)رؤo]j evmartu,rhsen to.n 

lo,gon tou/ qeou/، املسيح يسوع وبشهادةth.n marturi,an VIhsou/ 

Cristou/ فهو مل يتدّخل يف شرح األحداث اليت (2 :1رؤ) «هآر ما كّلب ،

 /Marturw ألني أشهد»؛ شاهًدا عليه ،ما رآهكان سارًدا ِلُأعلنت له ولكنه 

evgw. لذا فكان  .(18 :22)رؤ «من يسمع أقوال نبّوة هذا الكتاب.. كّلل

كثرًيا ما يكرِّر تلك احلقيقة سواء يف رسائله )كشاهد عيان على األحداث 

اخلالصّية( أو يف الرؤيا )كشاهد على صدق ما دّونه يف الكتاب(. من هذا 

نشهد »قائاًل:  املسيحيستهل القديس يوحنا رسائله باحلديث عن  امُلنطلق

 ّيةعن احلياة األبد «marturou/men kai. avpagge,llomen u`mi/n وخنربكم

كتأكيد مبدئي على الغاية  (2: 1يو1يف املسيح )انظر  ّيةرت للبشراليت ُأظِه

من  يوحنامتتد شهادة القديس و .املسيح جتسُّد للخليقة واليت حتّققت يف ّيةالنهائ

كحقيقة  االبن من اآلب ّيةإىل إرسال اإلعالن املباشر بقدوم املسيح للعامل،

؛ كحقيقة واقعة وللحياة األبدّية ،كإله بالضرورة على قبولنا للمسيحر ِــّتؤث

اآلب قد أرسل أّن  teqea,meqa kai. marturou/men وحنن قد نظرنا ونشهد»

(. وينطلق القديس يوحنا من شهادة الروح 14: 4يو1) «االبن ُمخلًِّصا للعامل

القدس، الذين يشهدون ن عن الثالوث؛ اآلب، الكلمة، والروح ِلْعلُي ،للمسيح

(، ويف نفس السياق يتحّدث عن شهادة 7: 5يو1)انظر ّي عن عمل االبن اخلالص

الروح )الشاهد لالبن( واملاء والدم أّن من األرض ويف نطاق الزمن، إذ 

)املنسكبان من جنب املخلِّص( هم يف الواحد )يسوع املسيح( ويشهدان للفداء 

  (.11ــ  6: 5يو1ته )انظر الذي جاء به للخليقة يف جسد بشري
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 والشهيد الشَّهادة

ويف إشارة ثانية
(23)

واملوت من أجل اإلميان، نقرأ عن  الشَّهادةربط بني لل 

 حيث تسكن ينأو عمالكأ عارف ناأ» يف برغامس؛ َلالذي ُقِت يباس الشهيدتأن

 اليت ياماأل يف حّتى ميانيإ تنكر ومل بامسي متمسك نتأو الشيطانّي كرس

نتيباسأ كان فيها
(24)

 َلِتُق الذي منياأل VAntipa/j o` ma,rtuj mou شهيدي 

لوا من ِتذين ُقكما نقرأ عن ال .(13 : 2 رؤ) «يسكن الشيطان حيث عندكم

أجل شهادتهم للمسيح
(25)

 الشَّهادةداللة واضحة على الرباط بني  مبثابة ووه

تتعّرض له  الذيويرسم لنا القديس يوحّنا صورة مفزعة لالضهاد واالستشهاد. 

املرأة واصًفاالكنيسة، 
(26)

رُّ بابل العظيمة أم ِس»ليت ُكتب على جبهتها ا 

 شهداء دم ومن القديسني دم من ىَرْكَس» ، بأنها«الزواني ورجاسات األرض

 .(6:  17رؤ) «ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ يسوع

 الشَّهادةكلمة 

وُيْعِلن القديس يوحنا عن حقيقة يف غاية األهمّية للكنيسة اليت تصارع 

كلمة وسيلة غلبة الشيطان األكيدة هي دم املسيح وأّن سلطان الظلمة، وهي 

                                                 
 (90: 99أعوردت االشارة األولى في ) 93 
  Simeon Metaphrastesسمعان المترجم منها ما أوردهنذكر يباس الشهيد. تهناك العديد من اآلراء بخصوص أن 94 

 د في عصر دومتيان، إذ قد ُوضع في ثور نحاسي ُمت ق د، وقد استشهد وهو في غمرة صلواته وتسابيحه.هَ شْ باس استُ يأنتأن  

بالذكر أن  برغاموس كانت مركًزا  جدير   لوس، كاربوس، بوليبوس.وقد استشهد في برغامس بعد أنتيباس؛ أجاثونيس، أتا
 انظر: متًرا على رابية فوق مستوى المدينة. 900لعبادة اإلمبراطور وكذلك لعبادة زيوس الذي أقيم له مذبح على ارتفاع 

Jamieson, R., Fausset, A. R., Fausset, A. R., Brown, D., & Brown, D. 1997. A commentary, 
critical and explanatory, on the Old and New Testaments, Rev. 2:13 (e.ed..); Robertson, A. 

1997. Word Pictures in the New Testament, Rev. 2:13 (e.ed.); Bratcher, R. G., & Hatton, H. 

1993. A handbook on the Revelation to John. UBS handbook series; p.52, United Bible 
Societies: New York (e.ed.). 

 (4: 90رؤ)؛ (1: 1رؤانظر ) 90 
في مؤل فه  ،سينيكا عن كأًسا ذهبي ا هو بمثابة كناية عن ثالوث العالم )المال/السلطة/النفوذ( الفيلسوف الالتيني يتحد ث 91 
يمترج الخمر مع ( قائاًل: ]في الكأس الذهبي وحده، Ηερχυλες Οεταευς 657–658 «هرقل فوق جبل أوتيا»)

ألنهم سفكوا دم قديسين وانبياء، فأعطيتهم »( 1: 61الدماء[. وقد ربط بعض العلماء بين مقولة سينيكا وما ورد في )رؤ
 انظر: .«دًما ليشربوا

Aune, D. E. Vol. 52C; Word Biblical Commentary: Revelation 17-22, p. 938. 
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 to.n lo,gonشهادتهم وبكلمة اخلروف بدم غلبوه وهم» ، إذ يقول:الشَّهادة

th/j marturi,aj auvtw/n  .(11: 12)رؤ «املوت حّتى حياتهم واحّبُي ومل  

تعين باألساس إعالن عن احلرّية اليت جاء بها املسيح للبشرّية  الشَّهادةوكلمة 

املأسورة بعبودّية املوت والشيطان. ولكن اإلعالن ال يقتصر على صراخ 

احلناجر، ولكنه يتجّسد صرخة مدوّية يف آالم وموت املسيحيني ُحبًّا يف 

امُلخلِّص
(27)

الكلمة قوة املوت والقيامة من حياة املسيح ، وهنا تكتسب 

الصارخة يف موت الشهيد، فتصبح كلمًة أمَضى من كل سيٍف ذي حّدين، 

 ألنها ُمعلنة من الكلمة ذاته احلاضر يف كلمات الشهيد.

 املسيح الشاهد األمني

منياأل الشاهد»القديس يوحنا يكشف لنا عن املسيح كـ  إّن
(28)

o` 

ma,rtuj o` pisto,j» الصادق منياأل الشاهد» أو؛ (5: 1)رؤo` ma,rtuj ò 

pisto.j kai. avlhqino,j» الرؤيا اليت أعلنها ليوحنا من أّن كما  .(14: 3)رؤ

 مالكي رسلتأ يسوع ناأ» ؛مباشرة من يسوع ل املالك هي مبثابة شهادةَبِق

 ّيةذر و صلأ ناأ .الكنائس عن موراأل بهذه marturh/sai u`mi/n لكم شهدأل

 .(16:  22رؤ) «املنري الصبح كوكب ،داود

 th.n marturi,an هادة يسوعَش»لقد كّرر القديس يوحنا تعبري و

VIhsou/» اتالعديد من املّر
(29)

 .toروح النبّوة»ها القديس يوحنا بأنها فعّرقد ، و

pneu/ma th/j profhtei,aj» (11: 19رؤ).  :وشهادة يسوع حتمل ُبعدين؛ األول

                                                 
، فهو شهيد حقيقي ومبارك، ]قائاًل:  «المتفرقات»كتابه  كليمندس السكندري في القديس يكتب 91  إن ارتقى أحد إلى الحب 

  انظر: .[معترًفا بالتمام للوصايا بل وهلل، بالرب الذي أحب ه...
Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. The Ante-Nicene Fathers: Translations of the 
writings of the Fathers down to A.D. 325. Oak Harbor, 1997, Stomata, book iv, ch. 9, p. 422 

)الشهداء( هو الوحيد الذي يمكن أن  المسيح بالنسبة لهم وفي إشارة لتلك اآلية نقرأ في أعمال الشهداء المسيحيين: ]إن   98
 τῳ̂ πιστῳ̂ καὶ ἀλησινῳ̂غامر لهم، فهو الشاهد الصادق واألمينُيطلق عليه لقب شهيد، ولقد كان هذا مبعث فرح 

μάρτυρι .]...انظر: ، البكر من األموات 
Musurillo, H. The Acts of the Christian Martyrs. Oxford: Clarendon, 1972, pp. 82-8; cited 

by; Aune, D. E. Vol. 52A, Revelation 1-5  op.cit., p.37 
 .(4: 90(؛ )رؤ60: 61(؛ )رؤ61: 69(؛ )رؤ1: 6(؛ )رؤ9: 6انظر )رؤ 91 
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ّي واجلوهرّي اليت تتمحور حول يسوع، إذ يكون هو املوضوع األساس الشَّهادة

إعادة تفسري ألحداث  اليت ُيعلنها يسوع للعامل من خالل الشَّهادةبها، والثاني: 

ة ُمستقبلّي الكشف عن أحداث ماضّية ليظهر احلق الكامن فيها أو من خالل

وشهادة يسوع كانت السبب يف النفي الذي تعّرض له  .يرمز يف قالب موضوعة

ة بطمسرالقديس يوحّنا إىل جزي
(31)

ها كانت السبب يف ـّ، كما أن(9: 1)رؤ 

(، كذلك كانت 9: 6املوت لتلك النفوس اليت رآها يوحّنا حتت املذبح )رؤ

(. 17: 12لى الكنيسة )رؤتلك احلرب الضروس ع ك لغضب التنني لشّنامُلحرِّ

من قبل األمل  كّلتعادل ملكوت اهلل، فهادة يسوع املقابل فإّن َشولكن يف 

: 21عطي ُحكًما، وملك مع املسيح )رؤوُأ الشَّهادة جلس على عرٍشالناتج عن 

4.) 

 شهادات أخرى

ويكتب القديس يوحنا عن الشيخ غايس الذي يشهد له األخوة باحلق الذي 

(. كما 6: 1يو3له )انظر  ة اليتّب( فضاًل عن احمل3: 1يو3يسكن فيه )انظر 

 (.12: 1يو3أيًضا عن دميرتيوس )انظر  يشهد القديس يوحنا

 ان ملّدة ألٍفأسيتنبَّ dusi.n ma,rtusi,nويتحّدث القديس يوحنا عن شاهدين 

 (.3: 11ومئتني وستني يوًما )رؤ

اليت وردت يف رسائل القديس بولس، يكتب  الشَّهادةويف مقابل خيمة 

 th/j skhnh/j tou/ marturi,ouالسماوّية الشَّهادةالقديس يوحنا عن خيمة 

evn tw/| ouvranw/ (، التعبري الذي يشري إىل قدس األقداس السماوي.5: 15)رؤ 

                                                 
على عقوبة الموت فقط بل أعطى اإلمكاني ة للحكم بفقدان  لم ينص   poena capitalisالقديم   إن  القانون الروماني 30 

 ، انظر:المواطنة كشخص روماني، أو فقدان الحري ة الشخصي ة بالسجن أو النفي
Berger, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: American Philosophical 

Society, 1953, p.634 . 
يوحنا كان في بطمس نتيجة ترحيله من قبل السلطات الروماني ة بسبب نشاطه الكرازي. أن  لقد أك د الكثير من اآلباء و 

 انظر: 

Clement Alex. Quis Dives 42; Origen Hom. in Mt.M 7.51; 16.6; Eusebius Hist. Eccl. 3.18; 

Jerome Devirillustr; 10 
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 اــًامـخت

يف النصوص الكتابّية للعهد اجلديد  الشَّهادةمن خالل تتبعنا لكلمة 

تلك الكلمة ومشتقاتها مل تكن قاصرة على أّن ميكننا أن خنلص إىل 

اب العهد اجلديد استخدموها مراًرا كّت ، ولكّنإميانـًا وتمبفهوم امل الشَّهادة

وتكراًرا يف سياقات مغايرة. وبينما كان سفر األعمال هو الكتاب الذي محل 

سفر أّن لنا أول إشارة إىل الشهيد باملعنى املتعارف عليه كنسيًّا اآلن، جند 

واملوت من  الشَّهادةالرؤيا قد محل من الدالالت الكثري والكثري للربط بني 

فاء ملسة ن يف إضالكنسيو ن. ومن سفر الرؤيا سوف ينطلق الكّتاُبأجل اإلميا

فردات األخرى، أعمق لتلك الكلمة يف ربطها املباشر باملوت دون غريها من امُل

 كما سنرى يف املقاالت القادمة.

 

 ُيْتَبع
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