الدرس السادس

 ٢٩نيسان (أبريل) –  ٥أيار (مايو)

األمل (التأمل) من أجل املسيح

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية١ :بطــرس ٦ :١؛ ٢٢-١٣ :٣؛ ٢تيموثــاوس ١٢ :٣؛ ١بطــرس -١٢ :٤
١٤؛ رؤيــا ١٧ :١٢؛ ١بطــرس .١٩-١٧ :٤
ـم ألَ ْجلِ َنــا ،تَــا ِركًا لَ َنــا ِم َثــاالً
ـيح أَيْضً ــا تَأَلَّـ َ
ـمَ .فـإِنَّ الْ َم ِسـ َ
ـم لِهـ َذا ُد ِعي ُتـ ْ
آيــة الحفــظ« :ألَنَّكُـ ْ
ـي تَ َّت ِب ُعــوا ُخطُ َواتِـ ِه» (١بطــرس .)٢١ :٢
لِـ َ ْ
إن تاريــخ االضطهــاد يف القــرون األوىل معــروف جيــدا .والكتــاب املقــدس نفســه ،يف ســفر
أعــال الرســل ،يُعطــي ملحــات عــن االضطهــاد الــذي طــال الكنيســة .كان االضطهــاد واق ًعــا
ظاه ـ ًرا بجــاء يف حيــاة املســيحيني الذيــن كان يكتــب لهــم بطــرس.
يف األصحــاح األول يكتــب بطــرس« ،ال ِ
َّــذي بِــ ِه تَبْتَ ِه ُجــونََ ،مــ َع أَنَّكُــ ُم اآل َن إِ ْن كَا َن يَج ُ
ِــب
َ
ـان،
تُ ْح َزنُــو َن يَ ِسـ ًرا ِبتَ َجــار َِب ُمتَ َن ِّو َعـ ٍة ،لِـ َ ْ
ـي أثْ َـ ُن ِمـ َن ال َّذ َهـ ِ
ـب الْ َفـ ِ
ـي تَ ُكــو َن تَ ْزكِ َيـ ُة إِميَانِ ُكـ ْمَ ،و ِهـ َ
َم ـ َع أَنَّ ـ ُه ُ ْيتَ َح ـ ُن بِال َّنــارِ ،تُو َج ـ ُد لِلْ َم ـ ْد ِح َوالْ َك َرا َم ـ ِة َوالْ َم ْجـ ِـد ِع ْن ـ َد ْاس ـ ِت ْعالَنِ يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح»
(١بطــرس  .)٧ ،٦ :١ويختتــم بطــرس رســالته بنفــس الفكــرة التــي بــدأ بهــاَ « ،وإِل ـ ُه ك ُِّل نِ ْع َم ـ ٍة
ــد ِه األَبَ ِ
َّــذي َد َعانَــا إِ َل َم ْج ِ
ال ِ
ــد ِّي ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســوعَ ،بَ ْع َد َمــا تَأَلَّ ْمتُــ ْم يَ ِســ ًراُ ،هــ َو يُ َك ِّملُكُــ ْم،
َويُثَ ِّبتُ ُك ـ ْمَ ،ويُ َق ِّويكُــ ْمَ ،و ُيَ ِّك ُنكُــ ْم» (١بطــرس .)١٠ :٥
ضمــن هــذه الرســالة القصــرة ،هنــاك أكــر مــن ثــاث فقـرات ُمط َّولــة تتحــدث عــن اآلالم
التــي يعانيهــا قــراؤه مــن أجــل املســيح (١بطــرس ٢٥-١٨ :٢؛ ٢١-١٣ :٣؛  .)١٩-١٢ :٤فــاآلالم
التــي س ـبَّبها االضطهــاد هــي الشــعار واملوضــوع األســايس لرســالة بطــرس األوىل.
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم ٦ ،أيار (مايو).
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األحد

 ٣٠نيسان (أبريل)

اضطهاد املسيحيني األوائل

اقــرأ ١بطــرس ٦ :١؛  .١٠ :٥عــن مــاذا يتحــدث بطــرس هنــا؟ ومــاذا قــال لقرائــه عــن
كيفيــة تعاملهــم مــع مــا كانــوا يواجهونــه؟



خــال القــرون القليلــة األوىل ،كان املســيحي يواجــه خطــر املــوت الشــنيع ملجــرد كونــه
مســيحيا .توضــح رســالة كُتبــت إىل اإلمرباطــور الرومــاين «تراجــان» مــدى الخطــورة التــي
واجههــا املســيحيون األوائــل .كانــت الرســالة مرســلة مــن بلينــي ( )Plinyالــذي كان حاكــا
ملقاطعــة بونتــوس وبثينيــا ( ١١٣-١١١م ،).وهــا مقاطعتــان ذكرتــا يف (١بطــرس .)١ :١
كتــب بلينــي رســالته طالبــا توجيهــات اإلمرباطــور فيــا يخــص األشــخاص املتهمــن باعتناقهم
رصوا عــى بقائهــم مســيحيني قــد تـ ّم إعدامهــم .آخــرون قالــوا
املســيحية .وأوضــح أن الذيــن أ ّ
إنهــم كانــوا قبــا مســيحيني لكنهــم مل يعــودوا كذلــك .ســمح بلينــي ألولئــك أن يثبتــوا براءتهــم
وذلــك عــن طريــق تقديــم البخــور ألصنــام تراجــان وآلهــة أخــرى وأن يهينــوا املســيح.
نــادرا مــا كان أهــل رومــا ميارســون عبــادة اإلمرباطــور وهــو عــى قيــد الحيــاة ،مــع أنــه
يف القســم الرشقــي مــن اإلمرباطوريــة الرومانيــة حيــث أرســلت رســالة بطــرس الرســول األوىل،
كان األباطــرة يســمحون بــل ويشــجعون عــى تشــييد املعابــد ألنفســهم .كان لبعــض هــذه
املعابــد كهنتهــا املخصوصــن ومذابحهــا حيــث تقــدم عليهــا التقدمــات .عندمــا كان بلينــي يــأيت
باملســيحيني لــي يثبتــوا والءهــم لإلمرباطــور بتقديــم البخــور وعبــادة أحــد أصنــام اإلمرباطــور،
كان بذلــك ميــارس طقوســا متبعــة لعصــور طويلــة يف آســيا الصغــرى.
كان املســيحيون يف العــر األول يواجهــون خطــرا شــديدا ملجــرد كونهــم مســيحيني.
وقــد ازداد ذلــك الخطــر خاصــة يف عهــد اإلمرباطــور نــرون (٦٨-٥٤م) واإلمرباطــور دوميشــن
( ٩٦-٨١( )Domitianم).
مــع ذلــك فقــد كان االضطهــاد الــذي صورتــه رســالة بطــرس األوىل ذات طبيعــة محليــة.
واألمثلــة املحــددة الخاصــة باالضطهــاد التــي تحــدث عنهــا بطــرس يف رســالته كانــت قليلــة،
ورمبــا شــملت اتهامــات باطلــة (١بطــرس  ،)١٢ :٢ورمبــا تضمنــت أيضــا الســباب والشــتيمة
ومعايرتهــم باســم املســيح (١بطــرس ٩ :٣؛  .)١٤ :٤ومــع أن التجــارب كانــت قاســية ،إال أنهــا
ال يبــدو أن تكــون قــد أ َّدت إىل الســجن عــى نطــاق واســع أو إىل املــوت ،عــى األقــل يف تلــك
األيــام .ومــع ذلــك ،فــإن العيــش كمســيحي يف القــرن األول كان يضــع املؤمنــن يف خــاف مــع
شــخصيات هامــة يف املجتمــع الرومــاين ،وقــد يقاســون العــذاب بســبب إميانهــم .وهكــذا فــإن
بطــرس كان يعالــج أم ـرا بالــغ األهميــة عندمــا كتــب رســالته األوىل.
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االثنني

 ١أيار (مايو)

التأمل ومثال املسيح


اقــرأ ١بطــرس  .٢٢-١٣ :٣كيــف يجــب أن يــرد املســيحيون عــى الذيــن يجلبــون عليهــم
األمل بســبب إميانهــم؟ مــا هــي العالقــة بــن أمل املســيح واآلالم التــي يختربهــا املؤمنــون
بســبب إميانهــم؟

ـر ،فَطُوبَاكُ ـ ْم» (١بطــرس ،)١٤ :٣
عندمــا يقــول بطــرسَ « :ول ِك ـ ْن َوإِ ْن تَأَلَّ ْمتُ ـ ْم ِم ـ ْن أَ ْجــلِ الْـ ِ ِّ
ـر» (متــى  .)١٠ :٥ثــم يقــول بعــد
فإنــه يــردد كلــات املســيح« :طُـ َ
ـوب لِلْ َمطْ ُرو ِديـ َن ِمـ ْن أَ ْجــلِ الْـ ِ ِّ
ذلــك إن املســيحيني يجــب أال يخافــوا مــن الذيــن يهاجمونهــم ،ولكــن عليهــم أن يق ّدســوا الــرب
اإللــه يف قلوبهــم (١بطــرس  .)١٥ :٣فعندمــا يثبــت املســيح يف قلوبهــم ،فذلــك ســوف يكــون
عونــا لهــم عــى التغلــب عــى الخــوف الــذي ينتابهــم يف مواجهــة الذيــن يقفــون ضدهــم.
بعــد ذلــك يــويص بطــرس املســيحيني بــأن يكونــوا مســتعدين دامئــا ملجاوبــة كل مــن
يســألهم عــن الرجــاء الــذي فيهــم ،ولكــن عليهــم أن يفعلــوا ذلــك بوداعــة وخــوف (الخــوف
يرتجــم مبعنــى الهيبــة والوقــار ،انظــر ١بطــرس .)١٦ ،١٥ :٣
يؤكــد بطــرس عــى املســيحيني أن عليهــم أال يوفــروا ســببا لآلخريــن يتيــح لهــم املجــال
«ل َيشْ ـ ِت ُموا ِس ـ َرتَهم» .فعليهــم أن يحفظــوا ضامئرهــم صالحــة (١بطــرس  .)١٦ :٣ذلــك مهــم
جــدا ،ألنــه إذ ذاك ،فأولئــك الذيــن يشــتمون املســيحيني ســوف يخــزون بســبب حيــاة الطهــارة
التــي يحياهــا املســيحي الــذي يُســاء إليــه.
مــن الواضــح بأنــه ال فضــل للتألُّــم بالنســبة لفاعــي الــر؛ لكــن التألُّــم نتيجــة لفعــل الخــر
ولفعــل الصــواب هــو الــذي يصنــع الفــرق الحاســم« ،إِ ْن شَ ــا َءتْ َم ِشــيئَ ُة اللـ ِهَ ،وأَنْتُـ ْم َصانِ ُعــو َن
شا» (١بطــرس .)١٧ :٣
َخـ ْ ً
ـرا ،أَفْضَ ـ ُـل ِم ْنـ ُه َوأَنْتُـ ْم َصانِ ُعــو َن َ ًّ
بعــد ذلــك يقــدم بطــرس مثــال املســيح .يســوع نفســه تــأمل مــن أجــل ِبــره ،كانــت قدسـ َّية
وطهــارة حيــاة املســيح تقــف بثبــات لتنتهــر الذيــن أبغضــوه .فلــو كان ألحــد أن يتــأمل مــن أجــل
عمــل الخــر ال الــر ،فذلــك هــو يســوع املســيح.
ولكــن آالمــه جلبــت لنــا الوســيلة الوحيــدة للخــاص .مــات عوضــا عــن اإلنســان
الخاطــئ («الْبَــا ُّر ِمــ ْن أَ ْجــلِ األَثَ َــ ِة»١ ،بطــرس  )١٨ :٣حتــى ينــال الذيــن يؤمنــون بــه
الوعــد بالحيــاة األبديــة.

هل تأملت يف أي وقت مىض ليس ألجل فعل الخطأ ولكن ألنك فعلت الصواب؟ ماذا
كان هذا االختبار ،وماذا تعلَّمت عن معنى أن تكون مسيحيا وتعكس صفات املسيح؟
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الثالثاء

 ٢أيار (مايو)

البلوى املحرقة

اقــرأ ١بطــرس  .١٤-١٢ :٤ملــاذا يقــول بطــرس أن عــى املســيحيني أال يســتغربوا آالمهــم
ومعاناتهــم؟ انظــر أيضــا ٢تيموثــاوس ١٢ :٣؛ ويوحنــا .١٨ :١٥



يوضــح بطــرس أن الذيــن يقاســون االضطهــاد لكونهــم مســيحيني فإنهــم يشــاركون يف
آالم املســيح .وال ينبغــي أن يكــون ذلــك غــر متوقــع .بــل عــى النقيــض ،كــا كتــب بولــس:
« َو َج ِميـ ُع ال َِّذيـ َن يُرِيـ ُدو َن أَ ْن يَ ِعيشُ ــوا بِالتَّ ْقـ َوى ِف الْ َم ِســي ِح يَ ُســو َع يُضْ طَ َهـ ُدونَ» (٢تيموثــاوس
 .)١٢ :٣يســوع ذاتــه أنــذر تابعيــه عــا ســيواجهونهِ :
«حي َن ِئـ ٍـذ يُ َسـلِّ ُمونَ ُك ْم إِ َل ِضيــق َويَ ْقتُلُونَ ُكـ ْم،
ـر كَ ِثـ ُرو َن َويُ َسـلِّ ُمو َن بَ ْعضُ ُهـ ْم
َوتَكُونُــو َن ُم ْبغ َِضـ َن ِمـ ْن َج ِميـعِ األُ َمـ ِـم ألَ ْجــلِ ْاسـ ِميَ .و ِحي َن ِئـ ٍـذ يَ ْعـ ُ ُ
بَ ْعضً ــا َويُ ْب ِغضُ ــو َن بَ ْعضُ ُه ـ ْم بَ ْعضً ــا» (متــى .)١٠ ،٩ :٢٤
«وهكــذا ســتكون الحــال مــع كل مــن يعيشــون بالتقــوى يف املســيح يســوع .فاالضطهــاد
والعــار ينتظــران كل مــن يســكن يف قلوبهــم روح املســيح .نعــم إن صفــة االضطهــاد تتغــر
مبــرور الزمــن ،ولكــن املبــدأ – الــروح الــذي يكمــن مــن وراءه – هــو ذاتــه الــذي قتــل مختــاري
الــرب منــذ أيــام هابيــل ،ومل يتغــر» (روح النبــوة ،أعــال الرســل ،ص .)٥٧٦


ماذا تقول اآلية يف رؤيا  ١٧ :١٢عن حقيقة اضطهاد املسيحيني يف األيام األخرية؟
ال شــك بالنســبة للمســيحي املؤمــن أن يكــون االضطهــاد واقعــا ماثــا عــى الــدوام ،وذلــك
هــو الــذي يعالجــه بطــرس هنــا يف إنــذاره لقرائــه عــن البلــوى املحرقــة التــي يواجهونهــا.
أحســن بطــرس يف اســتعارة النــار .فالنــار ميكــن أن تكــون مد ِّمــرة ،ولكــن ميكنهــا أيضــا أن
تنظّــف الشــوائب .ذلــك يعتمــد عــى العنــر الــذي يتلقــى لهيــب النــار .فالبيــوت تدمرهــا
النــار؛ الذهــب والفضــة تصفّيهــا النــار .عــى اإلنســان أال يســعى متع ِّمــدا عــى أن يجلــب عــى
نفســه االضطهــاد ،فــإن اللــه ميكنــه أن يجعــل فيــه خ ـرا .وهكــذا فــإن بطــرس يقــول لقرائِــه
(ولنــا أيضــا) :نعــم ،االضطهــاد ســيئ ،ولكــن ال تيــأس بســببه وكأنــه يشء غــر متوقــع .ولكــن
تقــدم إىل األمــام وبإميــان.

ماذا ميكننا أن نعمل لرفع روح الذين يعانون االضطهاد من أجل إميانهم ،وتشجيعهم
وإذا أمكن مساعدتهم؟
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األربعاء

 ٣أيار (مايو)

الدينونة وشعب الله
قــارن بــن ١بطــرس  ١٩-١٧ :٤مــع إشــعياء  ١٢-١١ :١٠ومالخــي  .٦-١ :٣مــا هــو الــيء
املشــرك بــن هــذه اآليــات عــى وجــه العمــوم؟




يف جميـع هـذه الفقـرات ت َُصـ َّور ُمجريـات الدينونـة وكأنهـا تبـدأ بشـعب اللـه .بطـرس أيضا
يربـط آالم قرائـه بدينونـة اللـه .فبالنسـبة لـه ،اآلالم التي يقاسـيها قراؤه املسـيحيون قد ال تكون
ـب َم ِشـيئَ ِة الل ِه،
سـوى دينونـة اللـه والتي تبـدأ من عائلة بيـت الله« .فَـ ِإذًا ،ال َِّذي َن يَتَأَلَّ ُمو َن ِب َح َس ِ
فَلْ َي ْسـتَ ْو ِد ُعوا أَنْف َُسـ ُه ْم ،ك ََما لِ َخالِـق أَ ِم ٍ
ين ِف َع َملِ الْ َخ ْيرِ» (١بطرس .)١٩ :٤



اقرأ لوقا  .٨-١ :١٨كيف تساعدنا هذه اآليات عىل فهم دينونة الله؟

جس ــد املش ــهد ال ــذي
كان ــت الدينون ــة يف العص ــور القدمي ــة أمــرا مرغوب ــا في ــه بش ــدة .يُ ِّ
يص ــوره لوق ــا  ٨-١ :١٨املوق ــف الع ــام تج ــاه الدينون ــة .تُــدرك امل ــرأة أنه ــا س ــوف تنت ــر يف
قضيته ــا ل ــو اس ــتطاعت أن تج ــد قاضي ــا يتســلّم قضيته ــا .فلي ــس لديه ــا امل ــال ال ــكايف وال
املكان ــة االجتامعي ــة الت ــي تُ كِّنه ــا م ــن ع ــرض قضيته ــا ،لكنه ــا اس ــتطاعت أخــ ًرا أن تُق ِن ــع
الق ــايض ل ــي يس ــتمع إىل ش ــكواها ومينحه ــا م ــا تس ــتحق .ك ــا يق ــول يس ــوع« ،أَفَ ـاَ يُ ْن ِص ـ ُـف
الصار ِِخ ـ َن إِلَيْ ـ ِه نَ َه ــا ًرا َولَيْ ـاًَ ،و ُه ـ َو ُمتَ َم ِّه ـ ٌـل َعلَيْ ِه ـ ْم؟» (لوق ــا  .)٧ :١٨جلب ــت
الل ـ ُه ُم ْختَارِي ـ ِهَّ ،
الخطي ــة ال ــر إىل الع ــامل ،وق ــد تطل ــع ش ــعب الل ــه بش ــوق ع ــر العص ــور ل ــي يعي ــد الل ــه
األش ــياء إىل نصابه ــا م ــرة أخ ــرى.
ْ
وس ،ألَ َّن َج ِميـ َع األُ َمـ ِـم َسـ َيأت ُو َن
« َمـ ْن الَ يَ َخافُـ َـك يَــا َر ُّب َو ُ َي ِّجـ ُد ْاسـ َم َك؟ ألَنَّـ َـك َو ْحـ َد َك قُـ ُّد ٌ
َويَ ْس ـ ُج ُدو َن أَ َما َمـ َـك ،ألَ َّن أَ ْحكَا َمـ َـك قَـ ْد أُظْ ِه ـ َرتْ » (رؤيــا .)٤ :١٥

تأمـل يف كل الشر الـذي أىت إىل العـامل يف املـايض ،والـذي مـا زال مسـتمرا ،وميـر دون
عقـاب .فلماذا إذاً يكـون مفهـوم العدالة ودينونة الله البارة أمرا حاسما جدا بالنسـبة
لنـا كمسـيحيني؟ مـا هـو الرجـاء الـذي نناله مـن الوعد مـن أن العدالة سـوف تتفعل؟
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الخميس

 ٤أيار (مايو)

اإلميان وسط التجارب
كان بطــرس كــا رأينــا يكتــب ملؤمنــن كانــوا يتأملــون مــن أجــل إميانهــم .وكــا أظهــر
التاريــخ املســيحي ،فــإن األشــياء كانــت تتجــه نحــو األســوأ ،ولــو لفــرة مــا .فــا شــك يف أن
املســيحيني خــال الســنوات التــي أعقبــت قــد وجــدوا عـزاءا وتشــجيعا فيــا كتبــه بطــرس .وال
شــك أيضــا يف أن الكثرييــن يجــدون نفــس الع ـزاء والتشــجيع اليــوم.
ملــاذا األمل؟ هــذا ســؤال يــردد منــذ قديــم العصــور .ســفر أيــوب هــو أحــد أوائــل أســفار
الكتــاب املقــدس التــي تــم كتابتهــا .املوضــوع األســايس يف هــذا الســفر هــو األمل .وحقيقــة
القــول فإنــه إن كان هنــاك ِمــن شــخص (باســتثناء يســوع) قــد قــاىس اآلالم ،ليــس «كَقَاتِــل ،أَ ْو
ش ،أَ ْو ُمتَ َد ِ
اخــل ِف أُ ُمــو ِر َغـ ْ ِ
ـر ِه» (١بطــرس  )١٥ :٤لــكان ذلــك الشــخص هــو
َســارِق ،أَ ْو فَا ِعــلِ َ ّ
ـس ِمثْلُـ ُه
أيــوب .وقــد قــال اللــه عــن أيــوبَ « :هـ ْـل َج َعلْـ َ
ـت قَلْبَـ َـك َعـ َـى َعبْـ ِـدي أَيُّـ َ
ـوب؟ ألَنَّـ ُه لَيْـ َ
ِ
ـر» (أيــوب  .)٨ :١ومــع ذلــك
ِف األَ ْر ِضَ .ر ُجـ ٌـل كَا ِمـ ٌـل َو ُم ْس ـتَ ِقي ٌم ،يَتَّ ِقــي الل ـ َه َويَحي ـ ُد َعــنِ الـ َّ ِّ
فتأمــل مــا قاســاه أيــوب املســكني ،ليــس ألنــه فعــل الــر ولكــن ألنــه فعــل الخــر.

كيــف تســاعد اآليــات التاليــة يف توضيــح أمــر أصــل الخطيــة؟ ١بطــرس ٨ :٥؛ رؤيــا :١٢
٩؛ رؤيــا .١٠ :٢



اإلجابــة باختصــار هــي أننــا نتــأمل ألننــا يف خضــم الـراع العظيــم بــن املســيح والشــيطان.
هــذه ليســت اســتعارة أو مجــرد رمــز للخــر والــر يف طبيعتنــا البرشيــة .فالشــيطان حقيقــة
واقعــة واملســيح حقيقــة واقعــة .واملســيح يخــوض معركــة حقيقيــة مــن أجــل البرشيــة.



اقــرأ ١بطــرس  .١٩ :٤كيــف ميكــن ملــا كتبــه بطــرس يف هــذه اآليــة أن يســاعدنا فيــا
ميكــن أن نتصــارع معــه اآلن؟

عندمــا نتــأمل ،خاصــة حــن يكــون تأملنــا ليــس نتيجــة رش فعلنــاه بأنفســنا ،فمــن الطبيعــي
أن نســأل نفــس الســؤال الــذي ســأله أيــوب مــرة تلــو املــرة :ملــاذا؟ ويف أغلــب الظــروف ليــس
مــن جــواب .وكــا يقــول بطــرس ،كل مــا نســتطيع عملــه ،حتــى يف خضــم تأملنــا ،هــو أن
«ف َع َمــلِ الْ َخـ ْـرِ» (١بطــرس .)١٩ :٤
نســتودع أنفســنا «كَـ َـا لِ َخالِــق أَ ِم ـنٍ» ونســتمر ِ
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ملـاذا تعـد معرفـة صفـات اللـه وصالحـه ومحبته لك شـخصيا عنصرا رضوريا بالنسـبة
للمسـيحي؟ خاصـة للشـخص املتأمل؟ كيف لنـا جميعا أن نصل إىل معرفـة الله وحقيقة
محبته بطريقـة أفضل؟

الجمعة

 ٥أيار (مايو)

ملزيــد مــن الــدرس :تحــدث درس يــوم األحــد عــن االضطهــاد الــذي واجهــه
املســيحيون .املقتطــف التــايل يــورد الرســالة التــي كتبــت لإلمرباطــور الرومــاين عــا قاســاه
املســيحيون يف تلــك القــرون األوىل ...« :األســلوب الــذي اتبعتــه مــع مــن أقــروا أنهــم مســيحيون
هــو هــذا :اســتجوبتهم عــا إذا كانــوا مســيحيني ،فــإذا اعرتفــوا بذلــك أعــدت الســؤال عليهــم
مرتــن ،منــذرا إياهــم بعقوبــة اإلعــدام ،فــإذا اســتمروا عــى موقفهــم ،أمــرت بإعدامهــم .ألنــه
أيــا كانــت عقيدتهــم ،فإننــي أشــعر بــا شــك أن التمــرد والعنــاد املُتَصلِّبــان يســتوجبان العقــاب.
أولئــك الذيــن أنكــروا مســحيتهم ،أو أنهــم مل يكونــوا مســيحيني مــن قبــل ،والذيــن رددوا
مــن بعــدي ابتهــاال إىل اآللهــة وقدمــوا مجــدا مصحوبــا بالخمــر والبخــور إىل متثالــك الــذي
أمــرت أن يــؤىت بــه لهــذا الغــرض ومعــه متاثيــل لآللهــة وختمــوا أخ ـرا بتوجيــه اللعنــات إىل
املســيح ،عندمــا أدوا هــذه األعــال التــي ال ميكــن ألي مســيحي حقيقــي أن ميــارس أيــا منهــا،
رأيــت أنــه مــن الصــواب إطــاق رساحهــم .آخــرون أويش بهــم بأنهــم كانــوا مســيحيني ثــم
أنكــروا ذلــك ،كانــوا فعــا بهــذا املعتقــد ولكنهــم تركــوه ،بعضهــم منــذ ثــاث ســنوات ،بعضهــم
منــذ ســنوات طــوال ،والقليــل منهــم منــذ أكــر مــن خمســة وعرشيــن ســنة مضــت .جميعهــم
تعبــدوا لتمثالــك ومتاثيــل اآللهــة ولعنــوا املســيح[ ».رســائل بلينــي (لنــدن :وليــم هاينــان،
 ،١٩١٥كتــاب ( ٩٦ :١٠مجلــد  ،٢صفحــة .])٤٠٣-٤٠١
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أسئلة للنقاش
 .1مــاذا كان املوضــوع الرئيــي الــذي واجهــه املســيحيون ،كــا ظهــر يف رســالة

بلينــي أعــاه؟ مــا هــي أوجــه الشــبه بــن مــا ن ـراه هنــا مــع مــا ســيأيت يف األيــام
األخــرة كــا ظهــر يف رســالة املــاك الثالــث يف رؤيــا ١٢-٩ :١٤؟ مــاذا يخربنــا هــذا عــن
بعــض املواضيــع األساســية يف ال ـراع العظيــم ذاتــه؟
« .2إن الذيــن يُكرمــون رشيعــة اللــه قــد اتهمــوا بإيقــاع الدينونــة عــى العــامل،
وســيعتربون مســببي االهتــزازات واالنتفاضــات الهائلــة التــي تحــدث يف الطبيعــة
والخصومــات وســفك الدمــاء بــن النــاس التــي قــد مــأت األرض بالويــل والشــقاء.
والســلطان املُصاحــب آلخــر إنــذار قــد أهــاج األرشار وأشــعل غضبهــم ضــد كل َمــن قد
قبلــوا الرســالة ،والشــيطان ســيثري روح الكراهيــة واالضطهــاد إىل حــدود أشــد بعــدً ا»
(روح النبــوة ،الـراع العظيــم ،صفحــة  .)٦٦٥مــع عــدم علمنــا بالوقــت الــذي تــأيت
فيــه هــذه األحــداث ،كيــف ميكننــا أن نكــون عــى اســتعداد دائــم مبواجهــة املُقاومــة
مــن أجــل إمياننــا ،وبــأي شــكل تــأيت هــذه املُقاومــة؟ مــا هــو األســاس لنكــون دامئ ـاً
مســتعدين؟
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