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 طو� للمطرودين من أجل الرب 
 ماي�ل جلودو   بقلم

اتلطو�بات   اهللا    هاتبتوجُّ تبدأ    االهتمامات   إىل   تنتقل  ثم  –واجلياع  الوداعء،و  احلزا�،و  بالروح،  املساك�–�و 
  ات�اتلعيو  لالضطهاد  احلت�  بالواقع  ١٠  :٥  مىت  يف  ختتتم  أن  قبل  –السالم  وصانيع  ،واألنقياء  ،الرمحاء–  ةالبرش�َّ 

ة،  السارة حتمل معها وعًدا بالرش�ة يف احلياة اإلهليَّ غ�  ة احلتميَّ   هذه  ل�ن).  ٢٠  :١٥  يوحنا   ؛٢٢  :١٠  ميت  أيًضا   انظر (
 ). ١٣ :٢؛ تيطس ١٥ :٦؛ ١١: ١تيموثاوس  ١ة: الرش�ة مع اهللا "الُمبارك" (ألن هذا هو ما تعنيه "الرب�ة" احلقيقيَّ 

  ت ليس  ا )؛ كما أنه٢٥-١٨:  ٨اعم (رومية    عن السقوط �شلكٍ   ست األشواك واحلسك انلاتجاملوصوفة هنا لي   املعاناة
انلفاق �سبب  األحاكم  ،اضطهاًدا  إصدار  ُ�   ،أو  العامَّ رَّ أو  ابلغضة  ليس وة.  د   �سببالضطهاد  لل  ختيُّ   ت�اتلأ�يد 

ل من شأن  ة أ�رث من ت�لفة اتللمذة. ال �رؤ ىلع اتلقليو�َّ هل عالقة �سياسات الهُ ، األمر اذلي  ة الشديدةحلساسيَّ ا
 ُ ف�.  تطرِّ ة و�موتون ىلع أيدي المُ سجن اإلخوة واألخوات من قبل األنظمة القمعيَّ االضطهاد بهذه الطر�قة عندما �

دنا. للحصول  سيِّ   يئة الرب مشضطهاد من أجل فعل  االأي    –  � املعاناة من أجل الرب  اليت تنال اتلطو�ب هنا   عاناةفامل
عندها فقط  ). ١٧-٨: ٣بطرس  ١ة (عمل مشيئته الصاحل �سبب  يلع وعد هذه اتلطو�بة، �ب أن ي�ون االضطهاد 

طر�قته يف تذك�نا بأن ح�م اهللا    وكوت اهللا"، ه"مل  تلعب�  مىت، املرادف  تعب�"ملكوت السماوات". إن    نلا ي�ون  
ضون لالضطهاد من أجل الرب ). أوئلك اذلين يتعرَّ ٩:  ٥٥(إشعياء    البرشطر�ق  هو  (يف السماء) ليس    عادل وابلارال

اهللا يف وسط اع وفق طرق  و�رفضهم.  يعيشون  بل  احلقييق  عند  لم ال �رتمهم،  املع�  فإن الطرد "للكمة  إدراك   ،"
 عنيفة ومُ 

ً
 واإلقصاء.  ،واتلهميش ، ةمثل السخر�َّ  خبثًا فة باإلضافة إىل أشاكل أ�رث تطرِّ االضطهاد سيأخذ أشاكال

 �ساعدنا بر�ة املسيح هنا بعدَّ 
ً

اكن األمر �ستحق  ا إذا  د من أجل الرب ونتساءل عمَّ هَ طض. عندما نُ نلا   ا ه، إنَّ ة طرق. أوال
نتحد مع ر�نا (مىت    بها فرح ألننا  ال مصدر   ا . ثانيًا، إنهنلا أن ملكوت السماوات هو   ىلع يق�ذلك، يمكننا أن نظل  

ا يف طر�ق الصليب ليس اختيار�ًّ ف�سوع.  الرب  ). ثاثلًا، إنها عالمة ترشدنا ىلع طر�ق  ٤١  :٥؛ أعمال الرسل  ٢٥  :١٠
  حص انلفس إىل ف دعونا  تد طر�ق آخر للحياة باستثناء درب الصليب. رابًعا،  ال يوج ).  ٢٥-٢٤:  ١٠مدرسة املسيح (مىت  

). �ب أن ن�ون  ١٢  :٣تيموثاوس    ٢(  ونَهدطيُضى  قوفجميع اذلين يعيشون باتلض لالضطهاد.  نتعرَّ ال  ا  إن كنَّ 
�شابه  اب االضطهاد ألننا  ). قد ي�ون غي٢٦  :٦(لوقا  ما هو حسن  فقط  ا  عنَّ حذر�ن من أنفسنا عندما يقول العالم  

كب�.   �شلٍك  بونهوفرالعالم  ديرت�ش  قال  اتللمذة  )،  Dietrich Bonhoeffer(  و�ما  استبدنلا  أننا  ذلك  يع�  قد 
 باملواطنة.
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، يروي بولس كيف أصبح الُمضطِهد ُمضطَهًدا وأنه  ١١-٨:  ٣فيليب    أخً�ا، �شهد االضطهاد ىلع احتادنا باملسيح. يف
). إن الغاية أو  ٩اإليمان (اآلية  به فقد لك ما اكن عز�ًزا عليه، فقد ر�ح املسيح والرب اذلي يأيت  ىلع الرغم من أن

ة قيامة املسيح جنبًا إىل جنب مع رش�ة آالم املسيح،  اهلدف من اعتبار لك يشء آخر خسارة هو معرفة املسيح وقوَّ 
شار�ة  املسيح يع� المُ باالحتاد  إن  ن نتشارك يف حياته.  ألنه من الرضوري أن نصبح مثل املسيح يف موته إذا أردنا أ

ملكوت  واالضطهاد اذلي اكن هل. ألنه إن اكن نلا نصيب فيه، فإن    تلعي�،وا   ،يف لك ما هو للمسيح، بما يف ذلك الرفض 
املعرفة سنتم�َّ نلا   حًقا هو    السماوات المُ . و�هذه  ة يف اتلجارب واإلجابة ىلع مضطهدينا بالرب�  ثابرة بفرٍح ن من 
 ). ٩: ٣بطرس  ١؛ ١: ٥(يعقوب 

 

والية  يف  أورالندو    بمدينةحة  صلَ الالهوت المُ   ةلكيَّ ة يف  �راسات الكتابيَّ لأستاذ مساعد    هو  جلودوالقس ماي�ل  
لال وقد شغل منصب    .فلور�دا العام  املشيخيَّ اإل�يليَّ الكنيسة    طائفةسكرت�   Evangelical Presbyterian(  ةة 

Church(  َّة ست سنوات. ملد 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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