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 رب: املسيح أم قيرص؟ من هو 
 ستيفن نيكيلس بقلم 

  اذلي  رجاءبالنرت�ه ىلع الرف، وليس  اذلي يمكننا أن رجاءبالليس  ها ما سنكون مثله. هذا هو رجاؤنا. لكنيومً 
املسيح، ونثق يف العالم بثقة. يمكننا أن نثق باهللا، ونثق يف لكمته، ونثق يف إىل  يقودنا رجاء  بلإىل الكهف.  يرسلنا 

  مع وحشية  وحشيته شابهت�ا، ح�م دوميتيان إمرباطوًرا ىلع روما. ميالديًّ  ٩٠اإل�يل، ونثق يف الرجاء. يف اعم 
ون املشار�ة يف طقوس عبادة اإلمرباطور. هذا جعلهم  كإهل. بالطبع، لم �ستطع املسيحيُّ  أن يُعبدن�ون. وأرص ىلع 

مرسوم   نتج مبارشة عنضطهاد. من املحتمل أن نيف يوحنا إىل جز�رة بطمس االى إىل ُعرضة للخطر، و�اتلايل أدَّ 
 �سجد هل.  رفض يوحنا أنفقد وميتيان. دل

ة  أن يوحنا كتب سفر الرؤ�ا خالل هذا الوقت. يف هذا الوقت أيًضا، أرسل شخصيَّ   علماء الالهوت يعتقد الكث� من  
  بدأ ًفا يف روما، رسالة إىل الكنيسة اليت يف كورنثوس. أسق  اذلي اكن �دملكيمندس، إة ُمبكرة �س� كنسيَّ 

الكنيسة و�أنه موجة تلو  ىلع  االضطهاد    تواىلة املفاجئة واملتتايلة".  إلكيمندس رساتله باإلشارة إىل "األحداث الاكرثيَّ 
ر ذكَّ حبزم. بالقرب من منتصف رساتله،  لصمود كتب إلكيمندس تلعز�تهم وحثهم ىلع اوقد األخرى دون هوادة. 

 ببساطة املؤمن� يف كورنثوس أن املسيح هو قائدنا و�ن جنوده.

أدى مرسوم دوميتيان واالضطهاد اذلي عقب ذلك إىل توجيه سؤال اعجل إىل الكنيسة. اكن هذا السؤال متواجًدا  
  استل عندما  موجوًدا �ن ود عندما ح�م ه�ودس. بالفعل منذ ابلداية. اكن موجوًدا يف األحداث املحيطة باتلجسُّ 

السؤال   يغيب هذاطوال طر�ق األلم والوجع املؤدي إىل الصليب. لم  موجوًدا  اجلندي سيفه يف �ستان جثسيما�، و�ن  
 : قيرص أم املسيح؟ هذا العقود األو� للكنيسة أو حىت القرون األو� للكنيسة. اكن السؤال هويف ا أبدً 

� أيام  و ة. تم إرسال تماثيل هل يف مجيع أ�اء اإلمرباطور�َّ فقد ا. ، بل فجًّ جعل مرسوم دوميتيان هذا السؤال رص�ًا 
، و�ن ىلع مجيع الساكن املرور أمام صورة دوميتيان املسبو�ة والسجود أمامه كإهل. اكن  االحتفاالتمعينة، أقيمت 

 ا: قيرص أم املسيح؟ ا جدً واضحً األمر 

السؤال والكنيسة يف لك عرص من عصور املايض.  أمامدائًما أمامنا، . هو موجود ا احلقيقة � أن هذا السؤال دائمً 
؟ عندما أجاب الرسل  رٌب مطروح أمامنا يف عرصنا ايلوم، وسيكون أمام الكنيسة يف العصور القادمة. من هو 

. اكن هلذا القرار عواقب.  جاءت اتلداعياتوليس قيرص،  رٌب واملؤمنون يف صفحات العهد اجلديد أن املسيح هو 
العرباني� املؤمن�   إىل رسالةالر اكتب ة. يذكِّ األبديَّ العواقب ة تليق بظالهلا ىلع لم يدعوا العواقب الزمنيَّ لكنهم 
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يَن  ِمْن ِجَهٍة َمْشُهوِر�َن بِتَْعِيَ�اٍت وَِضيَقاٍت، َوِمْن ِجَهٍة  ."ىلَعَ ُ�َاَهَدةِ آَالٍم َكِثَ�ةٍ قد صربوا بأنهم  ِ
َّ

َ�َء اذل َصائِِر�َن رُشَ
 . )٣٣-٣٢: ١٠ترُُصَِّف ِ�يِهْم هَكَذا" (عرباني� 

 . "فََال َ�ْطرَُحوا ثَِقتَُ�ُم الَّيِت لََها ُ�َاَزاٌة َعِظيَمٌة" ٣٥: ١٠رباني� عيف   أعلنثم 

مع  أخذ موقفنا نلمن ب� أوئلك اذلين ال يرتاجعون.  نل�ناملسيح،  أمهذا السؤال، قيرص علينا ح طرَ يُ عندما 
 .ال نطرح ثقتنا فكنيسة القرن األول والكنيسة عرب القرون. 

  الراسخة  قنااعتال ة املسيح جاءت ثقة الكنيسة. و�ذلك من هذه انلقطة جاءت من تلك انلقطة الفر�دة لر�و�يَّ 
"املستقبل ينت�  قائًال: يلجون�، مؤخًرا  هيئة خدمات )، زمي� يف Chris Larsonح كر�س الرسون (لكنيسة. رصَّ ل

 ". اإليمان الراسخللمسيحي� ذوي 

 .لثقةل. أنه وقت لإليمان الراسخأنه وقت 

 

 Reformation Bible(  "لكية الكتاب املقدس لإلصالح"  هو مدير  )DrSteveNichols@(ادلكتور ستيفن نيكيلس  

College  واملسؤول األ�ادي� الرئييس يف خدمات يلجون�، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. وهو ،(
 Minutes in Church 5(دقائق يف تار�خ الكنيسة"   ٥مؤلف العديد من الكتب و�قدم برامج إذاعية قص�ة بعنوان"

History(لكتاب املفتوح"  "ا) وOpen Book.(   

 

   . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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