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  1الفتيان السبعة الذين استشهدوا فى أفسس
  

ى سبعة               2فى أيام حكم اإلمبراطور داآيوس       ى المسيحيين، ُوقبض عل اك اضطهادًا عل ان هن  آ
ور ام األمبراط ضروا أم ان ُوأح ت . فتي ان فكان سبعة فتي ماء ال ا أس سيميان: أم الخوس، مك وس، م

رابيون  ؤانس، س سيوس، ي سطانطينوس، ديوني انوس، قن رًا   . مرتيني وا آثي د ُجرب م ق ن أنه الرغم م وب
د أعطاهم اإلمبراطور          . متنوعة لكى يرضخوا ولكنهم لم يذعنوا      بإغراءات ومن أجل اعتباره لهم، فق

ى أن          . وقتًا ليفكروا، حتى ال يموتوا فى الحال        وا عل ان أغلق سبعة فتي ى آهف وعاشوا        ولكن ال سهم ف ف
  .وآان أحدهم يغادر الكهف ويشترى المؤن ويرجع بالضروريات.هناك أيامًا آثيرة 

ذا الخطر  ن ه ذهم م رب أن ينق ن ال ان م سبعة فتي ب ال سس، طل ى أف اد اإلمبراطور إل ا ع . ولم
ر، بحسب                . فصلوا وبينما هم ساجدون على األرض ناموا       ى الكهف أم م ف م اإلمبراطور أنه ا عل ولم

ارة ضخمة  إ ف بحج اب الكه سدوا ب ال. رادة اهللا ، أن ي ذبحوا  : "وق ضون أن ي ذين يرف ؤالء ال دع ه
  ."لألوثان يموتون هناك

وبينما هم يفعلون هذا آتب أحد المسيحيين أسماء الشهداء على لوح رصاص وفى خفية وضعه                
ائس وأصبح ثيئود            . عند فم الكهف قبل سده     ى الكن سالم عل  المسيحى   3سيوس وبعد سنين آثيرة حل ال

  . وآانت بدعة الصدوقيين التى تنكر أن هناك قيامة منتشرة فى ذلك الوقت. إمبراطورًا
ب      دأ يقل ام، فب ل آمرعى لألغن ذا الجب ستخدم ه سس أن ي كان أف د س رر أح ان ق ذا الزم ى ه وف

ا هو داخل الكهف               م ي          . الحجارة ليبنى بها حوائط الزريبة، غير عالم بم ه ل اب الكهف ولكن تح ب جد  ف
م          . الحجرة الداخلية التى آانت داخًال جداً      وأرسل الرب نسمة حياة للسبعة فتيان فاستيقظوا، ظانين أنه

وجئ         . ناموا ليلة واحدة، وأرسلوا واحدًا منهم ليبتاع طعاماً        وعندما وصل هذا الفتى إلى باب المدينة ف
ى      وب. لما رأى صورة الصليب المجيد ولما سمع الناس يذآرون اسم المسيح           مجرد أن أظهر النقود الت

  ."لقد وجدت آنزًا مدفونًا منذ سنوات مضت: "آانت معه من أيام حكم داآيوس، امسك به البائع قائًال
وتحت الضغط . أنكر الشاب هذا االتهام فأحضروه إلى أسقف وحاآم المدينة الذى بكته على هذا     

ى ا               سر المخفى وأخذهم إل ان       وبالقوة اضطر الشاب أن يكشف لهم ال اقى الفتي دما  . لكهف حيث ب وعن
ان           اه الفتي ه آل ماعان وب علي م      . دخل األسقف وجد اللوح الرصاص ومكت ان ث م األسقف مع الفتي تكل

يوس    ور ثيئودوس ار لإلمبراط ذه األخب اآم ه قف والح ن األس امهم   . أعل ع أم ور ورآ اء اإلمبراط فج
  .إآرامًا لهم

ات ذه الكلم ع اإلمبراطور به ان م سبعة فتي م ال شرت، : "تكل د انت د، إن بدعة ق ك الممج ا المل أيه
وات               م      . وتحاول أن تضلل المسيحيين عن وعود اهللا بقولها أنه ال توجد قيامة من األم ذلك وألنك تعل ل

ًا     : "أننا سنكون مسئولين أمام منبر المسيح بحسب قول بولس الرسول الذى آتب     ا جميع د أنن ه ال ب ألن
 لذلك قد   4.واحد ما آان بالجسد بحسب ما صنع خيرًا آان أم شراً          ُنظَهر أمام آرسى المسيح لينال آل       

  ." أمرنا الرب أن نستيقظ لكى نخبرك بهذه األشياء أحذر لئال تنخدع وُترَفض من ملكوت اهللا
رة   . استمع اإلمبراطور ثيئودوسيوس ومجد الرب الذى لم يدع شعبه يهلك       دوا م ولكن الفتيان رق

  . أخرى على األرض وناموا
ذا            ولما ا يحذره من أن يفعل ه .  أراد اإلمبراطور أن يبنى لهم قبورًا من ذهب، رأى فى رؤيا م

  .غطيهم عباءات من الحرير أو الكتانوحتى اليوم يرقد الفتيان فى تلك البقعة ت
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