الدرس 9
االضطهاد
االسم:

موضوع اضطهاد

الوقت  :سيتم دراسة هذا الموضوع حوالي  42ساعة من وقت الصف الدراسي.

الوصف :تم تصميم هذه الدرس إليقاظ الطالب على تعليم االضطهاد الذي تم تجاهله .سننظر الى
تعاليم على االضطهاد وتعلم كيف يلعب دورا في حياتنا و في خدمة الكرازة باإلنجيل الى
العالم.
كتب:

حياة ريتشارد ورمبراند

المتطلبات:
• يطلب من كل طالب قراءة كل الكتب المقترحة بالكامل.
•جب على كل طالب أن يحضر جميع الدروس.
•جب على كل طالب حفظ آيات الحفظ.
•سوف يأخذ الطالب اختبارات على المواد من المحاضرة والنقط خالل فترة الدرس.
•سوف يطلب من كل طالب االحتفاظ بدفتر نقط أساسية لكل ما يتم تعليمه في الدرس و
تقديمها للمعلم في اليوم األخير من الصف.

الخطوط العريضة للدرس
اليوم  –1االضطهاد في العهد القديم
الهدف من هذا اليوم هو:
 فهم أن االضطهاد من أجل البر ليس شيء جديد .بل هو أقدم نتيجة الختيار السلوك أمام الرب فيعالم شرير.
 تعلم عادات و انتصارات قديسي العهد القديم الذين هم كمثال لنا.اليوم  –2االضطهاد في سفر أعمال الرسل
 النظر كيف أن االضطهاد كان جزءا متواصال لنمو الكنيسة في القرن األول. تسجيل نقاط عن كيفية استخدام هللا االضطهاد من أجل غايته لنمو الكنيسة وتقوية المسيحيين. فهم كيف تعامل الرسل مع االضطهاد من أجل تقليد تعامله معه.يوم  3و  – 4عقيدة االضطهاد
والهدف من هذا اليوم هو:
 الحصول على صورة كتابية كاملة عن اضطهاد البر من العهد القديم والعهد الجديد. التمسك بما قاله يسوع مخلصنا عن االضطهاد. -السماح للروح القدس أن ينمو بقوة فينا من خالل االضطهاد.

اليوم األول

االضطهاد في العهد القديم

وضع األساس
ِ
منا إلى هللا
سفر التكوين هو السفر األول من الكتاب المقدس ،وفي اآلية األولى من هذا السفر قُد َ
الخالق .خلق الرجل والمرأة .خلق اإلنسان على صورته (تكوين  .)2-1كان لديهم حرية االختيار إما طاعة هللا
الخالق أو عصيانه .وكما تكشف الكتب المقدسة ،اختار اإلنسان معصية خالقه وأصبح كائنا خاطئا .ثم كشف

هللا أن نسل المرأة سوف يتغلب على نسل الحية .نحن نعرف أن هذا هو إشارة إلى يسوع الذي يتغلب على

الشيطان (عبرانيين  .)11 :2يبين هللا نعمته بصنع لباس من جلد لهما أيضا حفظ هللا اإلنسان من أن يصبح
كائنا شري ار إلى األبد ،وذلك عن طريق إبعاده من الجنة حتى ال يتمكن من األكل من شجرة الحياة (تكوين .)3

هذا يمهد الطريق لكل ما سيحدث من اآلن فصاعدا .

يعيش البشر في عالم ساقط .الرجال والنساء لديهم حرية االختيار لطاعة أو عصيان هللا .سوف سيموت
البشر في يوم من األيام جسديا وروحيا هو ميت بالفعل .الجنس البشري خاطئ .و البعض يختار أن يطيع هللا

والبعض األخر يختار أن يعصاه.

وهذا يخلق عائلتين ،عائلة هللا وعائلة الشيطان .و عائلة هللا تعمل أعمال هللا .وأسرة الشيطان تعمل

أعمال الشيطان .الشيطان هو عدو هلل .والشيطان وأولئك المنتمين لعائلته يضطهدون أولئك الذين هم في عائلة
هللا ،وحتى هللا نفسه (يوحنا  .)14 -33 :8و الشيطان وأسرته سيضطهدون وحتى يقتلون من هم في عائلة هللا
ولكنهم لن يغلبوا ( 1يوحنا .)8 :3

بناء على هذا األساس يمكننا أن نبدأ النظر في كل حالة من حاالت االضطهاد.
العهد القديم
في متى 34 -23 :23
ِِ ِ
ِ
ِ
ين .كانوا
ون َم َداف َن الصديق َ
ور األ َْنبَِياء َوُي َزيُِن َ
كان يسوع يوبخ الفرسيين والكتبة على نفاقهم ألنهم ي ْبُن َ
ون قُُب َ
يقولون أنهم لو كانوا يعيشون في تلك األيام لَما َشارْك َناهم ِفي دِم األ َْنبِي ِ
اء.
َ
َ
َ َ ُْ

أجابهم يسوع أنهم أبناء قتلة األنبياء وأنهم سيفعلون أسوأ مما فعل آبائهم.
الصالحون في الماضي عانوا من االضطهاد والصالحين في المستقبل سيعانون من االضطهاد ( متى
)34 -31 :23
سوف نبدأ من خالل النظر إلى أولئك الذين عانوا من االضطهاد في العهد القديم (متى .)34 :23
بينما ننظر إلى أمثلة العهد القديم ألولئك الذين اضطهدوا من أجل طلبهم للبر ،هناك ثالثة مجاالت

رئيسية التي أرى من خاللها لماذا تم اضطهادهم )1( :ارتباط ( )2إعالن ( )3خضوع
يعرفون بعالقتهم باهلل أو بشعب هللا
ارتباط  -ألنهم َّ
إعالن  -بسبب الرسالة التي يعضون بها أو يعلنونها
خضوع  -ألنهم طائعين هلل ولعمل مشيئته

اآلن ،ونحن ننظر إلى االضطهاد في العهد القديم ،أنظر إذا كان يمكنك تحديد أي من هذه المجاالت
تطبق في كل قصة.
تكوين  | 12 -1 :1قايين يقتل هابيل
* مباشرة بعد قصة الخلق ،سقوط اإلنسان ،ووعد اإلنجيل (تكوين  ،)3 – 1نصل بسرعة إلى أول مثال
لالضطهاد الذي سجله الكتاب المقدس.
* قال هللا لقايين (تكوين  )7 :1أنه إذا عمل حسنا فسيقبل منه واذا لم يصنع حسنا فسيكون قد أخطأ .وهذا

جعله يكون جد غاضب من أخيه ألن أخاه اختار أن يطيع هللا.

ألن هابيل أطاع هللا هذا جعل قايين يغضب بجنون على أخيه حتى أنه عندما كانا في الحقل قام قايين ضد
أخيه وقتله
 كان هابيل أول رجل يضطهد بسبب طاعته هلل.

" رأى يسوع بوضوح موت هابيل كعمل شهادة (متى  ،)34 :23كما فعل الرسول يوحنا ( 1يوحنا :3
".)12

 ومن المثير لالهتمام أن نالحظ أن المثال األول لالضطهاد كان داخل أسرة .وقد أشار يسوع لهذه

العالقة بين االضطهاد واألسرة في متى " .33 - 31 :11بالضبط كما قسم العائلة األولى ،الوالء هلل
غالبا ما يقسم األسر إلى أقسام".

التكوين  | 23 – 3نوح ،لوط ،إبراهيم واسحاق
سوف نرى أكثر عن اضطهاد نوح ،لوط ،ابراهيم و اسحاق في اليوم الثالث.
خروج  | 11 ،3 – 1اضطهاد شعب إسرائيل في مصر وموسى
• إسرائيل ،شعب هللا المختار ،يتعرض للقمع من قبل فرعون والمصريين .سيربى موسى ليحرر الشعب من
مصر" .هذا االختيار أدخل موسى في حياة من المشقة ،الكدح ،الدموع ،المشقات .واجه المعارضة من كل من
أسرة اإليمان ومن ليسوا كذلك – ومن المصريين الظالمين ومن أولئك الذين أرسل ليحررهم".

• خروج  11 – 7 :3اضطهدوا ألنهم شعب هللا.
• خالل فترة وجودهم في مصر مر شعب هللا من خالل االضطهادات التالية:
 ماديا – كانوا يعانون من المذلة (خروج )12 -11 :1
 وكانت هذه مهمة السادة الذين كان لهم سلطة في فرض الضرائب على الشعب وجعلهم يدفعونها .الفكرة
هنا كانت في فرض ضرائب ثقيلة عليهم بحيث يقلل ثروتهم ويجعلهم يصبحون فقراء.

 بقدر ما يجعلون شعب إسرائيل يعاني بقدر ما يتضاعف وينمو.
 جسديا – أجبروهم على العمل بصرامة (خروج )13 :1
 الصرامة هنا تعني حرفيا سحقهم

 والفكرة هي أنهم يجعلونهم يعملون بجد لدرجة القسوة .كانوا يحاولون كسر قوتهم .وأدلى حياتهم مريرة مع
هذه األشغال الشاقة.

 الموت – أمر الملك أن يقتل جميع أوالد العبرانيين عند الوالدة (خروج )13 :1
 الملك أمر القابالت أن يقتلن الرضع الذكور عند الوالدة وحالما يكتشفن أنه ذكر.

 خافت القابالت هللا أكثر من الملك ولم يقتلوا األطفال الذكور .بالرغم من أمر الملك تزايد الناس
وأصبحوا أقوياء جدا.
• نعلم على األقل امرأة واحدة لم تطع أمر هذا الملك بل على العكس خبأت الطفل ولما كبر ولم تتمكن

من تخبأته صنعت له قاربا وضعته في النهر فوجدت ابنة فرعون القارب واحتفظت بالطفل.

• اختيرت أم الطفل لتربيته ونعلم أن هذا الطفل هو موسى وكيف أن هللا استخدمه بعظمة منشأ إياه من
بيت فرعون.

 خروج ُ 7 -1 :17هِدد موسى بالرجم من قبل الشعب عندما نفذ الماء.
 عبرانيين  23 -21 :11تشهد لموسى أنه اختار أن يعمل الحق ويتعرض لالضطهاد بسببه! موسى
باإليمان كان له خوف حقيقي من هللا وأخذ ق ارره بناء على هذا وليس بناء على اإلنسان أو تهديداته.
 1صموئيل  | 21 -18داود اضطُهد من قبل شاول
 شاول يضطهد داود ألن الرب كان مع داود وترك شاول 1(.صموئيل 12 :18؛ 11؛  .)31 -23داود
كان رجال حسب قلب هللا (أعمال .)22 :13

 نرى أن شاول حاول قتل داود راميا إيَّاه بالرمح 1( .صموئيل  )12 -11 :18ثم حاول مرة أخرى
بالرمح ولم يصبه1 .صموئيل .)11 -8 :13

 وبعدها أرسل رسال لبيت داود لمراقبته وقتله لكن زوجة داود ،ميكال ،أخبرته فهرب داود 1( .صموئيل
)12 -11 :13

 وبعدها كان على داود أن يظل هاربا من وجه شاول ألجل الحفاظ على حياته 1(.صموئيل -31 :21
.)33

 يمكن أن تسمع صرخات داود في المزامير (مزمور 11 -13 :31؛ .)1 -1 :43
 1صموئيل  | 23 -1 :22قتل  58كاهن من كهنة الرب
 شاول في مطاردة داود
 أخبر دواغ شاول عن مكان داود وذهبوا لزيارة الكاهن.
 أمر شاول دواغ بقتل كهنة الرب ألنهم اعانوا داود.

 قتلوا خمسة وثمانين =  84كاهن من كهنة الرب (1صموئيل .)18 :22

 وبعد ذلك إلتفت لمدينة نوب ،مدينة الكهنة وقتل سكانها ( 1صموئيل .)13 :22
 1ملوك  | 4 -3 :15إزابل قطعت أنبياء الرب (قتلتهم)
 الملكة إزابل قطعت عدد كبير من أنبياء الرب ( 2ملوك .)7 :3

 عوبديا خبأ  111من أنبياء الرب في مغارة وأعالهم (كان يطعمهم) رغم أن هذا كان مخالفا لألمر
الملكي1( .ملوك 1 -3 :18؛ .)13



(رؤيا .)21 :2

 1ملوك  | 3 :11 -11 :15إليا اضطُ ِهد
 إيليا يضع األنبياء الكذبة على المحك .خسروا وقُتلوا ألنهم أنبياء كذبة.
• وهكذا صار إيليا مهددا من قبل أخاب وايزابل ( 1ملوك )2 -1 :13
• إيليا يهرب حفاظا على حياته ( 1ملوك .)3 :13
 1ملوك  | 11 ،11 :13قُتِ َل المزيد من األنبياء.
ِ
بالقتل
 2ملوك ُ | 31 :3هِد َد أَلِ َ
يشعُ
 2ملوك َ 13 :21سفَ َك َم َن َّسى َد ًما َب ِر ًيئا
 >>> أبرياء ألنهم حفضوا الناموس

 عدم حفظ منسى للناموس جعل الناس يخطؤن
 أبرياء أولئك المعارضين له <<<

 2أخبار األيام ُ | 11 -7 :13س ِج َن َح َنانِي
 حناني كان نبِيًّا (رائي حسب النص) اختار أن يتكلم بكالم هللا.
 كانت الرسالة من هللا للملك وجعلته يخرج عن ر ِ
شد ِه فوضعه في السجن.
ُ
 2أخبار األيام ُ | 23 – 12 :18سجن ميخا ومر بنكبة
 ميخا كان نبيا واختار أن يتكلم فقط كالم هللا ،حتى ولو لم تكن أخبار جيدة للملك (2أخبار األيام :18
)13

 ميخا في السجن وأن يطعم خبز الضيق وماء الضيق ( 2أخبار األيام .)23 :18
 2أخبار األيام  | 22 -21 :21رجم زكريا للموت
 زكريا كان نبيا واختار أن يتكلم كالم هللا

 الرسالة جعلت الملك يغضب فأمر بالناس برجمه فمات.
أستير 12 -1 :3؛  | 11 :4تم إضطهاد مردخاي واليهود

 رفض مردخاي أن يعبد أو يسجد لهامان (أستير .)2 :3

 هذا جعل هامان يجن جنونه مما سبب في تأمره مع ملك الفرس أحشويريوش الذي أراد أن يضطهد
اليهود.

أيوب ،المزامير ،أمثال ،جامعة ،إشعياء
(إق أر الصفحات 78 -12
ألجل األخذ باالعتبار االضطهاد في حياة أيوب وفي سفر المزامير ،أمثال ،جامعة ،و إشعياء).
إرميا 11 ،8 ،3 -1 :21 ،18 :17 ،14 :14 ،23 -18 :11 13 :1؛ 13 ،14 :37؛ | 3 -1 :38

اضطهاد إرميا >>> توسع أكثر في المالحظات! <<<

 " لم يواجه رسول أخر اضطهادا بالقدر الذي واجهه إرميا ".

 تآمر أهل بلدته لقتله (إرميا .)23 -18 :11
 ألقي القبض عليه وضربه ،ووضع في اْل ِم ْقطَ َ ِرة( .إرميا .)3 -1 :21
 وكان إرميا تنبأ أيضا بالحق أن كلمة هللا وهللا يقوالن له في خط الهجوم أنهم يقاتلون ضده ولكنهم ال
يغلبون (إرميا .)13 :1

 تألم إرميا واضطهد بسبب رسالته( .إرميا .)11 :23

 أخرون قالوا أنه يجب أن يموت بسبب رسالته( .إرميا .)11 :23
 في وقت الحق في الكتاب نجد أن إرميا يصرخ إلى هللا و يقول بأنه يتعرض لالضطهاد والتوبيخ بسبب
اتباعه هلل.

 دعوا إلى موته (إرميا )8 :23
" لماذا أكمل إرميا؟"
.1من بداية هذه الخدمة ،كان يعرف أن رسالته ستواجه بالرفض والمقاومة (.)13 -18 :1
ِ
ب ،أل ُْن ِق َذ َك"
الر ُّ
ول َّ
 .2في نفس الوقت ،وعده الرب أنه سيكون معه " :ألَني أ ََنا َم َع َكَ ،يقُ ُ
سنوات ،أكد له هذا الوعد " :إِنِي أَحلُّك لِْل َخي ِر ...ألَنِي معك أل َ ِ
ص َك َوأ ُْن ِق َذ َك .)21 ،11 :14( "،حضور هللا و
ََ َ
ُخل َ
ُ َ ْ
وعده أنه لن يترك أو يتخلى عن شعبه أبدا هو مصدر تشجيع وقوة لهم في خضم اإلضطهاد والرفض .إنهم
( .)13 :1وبعد

يعرفون أنهم غير منسيين.

 .3كان إرميا مقتنعا أنه يعظ بكلمة الرب .من بداية خدمته ،تلقى األمر " :إِلَى ُك ِل َم ْن أ ُْرِسلُ َك إِلَ ْي ِه
َّ ِ ِ
آم ُر َك بِ ِه .)7 :1( ".أشار إرميا إلى رسالته ككلمة هللا (13 ،11 ،1 :1؛ 1 :7؛ :3
َوتَتَ َكل ُم ب ُكل َما ُ

ب
تَ ْذ َه ُ
21؛ :11

1؛ 1 :11؛ 17 -1 :11؛ 1 :13؛ 21 :17؛ 4 ،1 :18؛ 3 :13؛ 11 :21؛ 3 :24؛ 1 :27؛ 12 :28؛
إلخ ).وكالرسل األخرين ،كان في كثير من األحيان ِ
يقد ُم لرسالته بالجملة " هكذا قال الرب "،أو "قال الرب" (:1
11؛ 22 ،13 ،4 :2؛ 11 ،12 ،11 ،3 ،1 :3؛ 27 ،3 ،3 :1؛  3 :3إلخ ).كان يعرف أنه لما يرفض

الناس رسالته وخدمته ،فأساسا هم ال يرفضونه ،لكنهم يرفضون هللا.

 .4كان إرميا منقاذا بحب شديد لشعبه .كان يعلم أن الخراب قادم .وكان يبكي من أجلهم (1 :3؛ 17 :13؛
17 :11؛ مراتي إرميا 11 :2؛  )18 :3ويصلي من أجلهم ( .)22 -17 :11يقول في  13 :17وهذا على
ِ
ت يوم اْلبلِي ِ
ت".
الرغم من رفضهم " ،أ َّ
اء َكَ ،والَ ْ
َن أ ُ
ت َع َرْف َ
َّة .أ َْن َ
َما أ ََنا َفلَ ْم أ ْ
َعتَِز ْل َع ْن أ ْ
َك َ
اشتَهَ ْي ُ َ ْ َ َ
ون َراعًيا َوَر َ
إرميا  23-21 :22مقتل اوريا
 تنبأ اوريا بالحقيقة كما فعل ارميا وعندما سمع ذلك الملك أمر بقتلهما.
 خاف أوريا وهرب لكن الملك أرسل رجاله وراءه فأمسكوه وأتوا به للملك الذي ضربه بالسيف وطرح جثته
في قبور بني الشعب.

دانيال  31-1 :3شدرخ وميشخ وعبد نغو
 صنع الملك نبوخذنصر تمثال من ذهب وأمر جميع الناس من كل األمم واللغات لعبادة التمثال عندما
لعب الموسيقى سوف ُيلقَى في أتون نار متقدة في
لعب الموسيقى .وأيا كان ال يعبد التمثال عندما تُ ُ
تُ ُ
نفس الساعة.

 شدرخ ،ميشخ وعبد نغو اختاروا أن يموتوا على أن يعبدوا التمثال الذهبي )18 -17 :3( .الثالثة تم
إلقاؤهم في النار ولكن هللا صنع معجزة وأنقذهم من النار.

 بسبب هذا تحول الملك وبارك إله شدرخ ،ميشخ وعبد نغو وأرسل الملك مرسوما أنه ال شعب وال لغة
تتكلم ضد إلههم واال سيقطعون ألجزاء وتصير ديارهم مزبلة ألنه ال يوجد إله أخر يمكن أن يخلص بهذه

الطريقة

 " كانوا على بينة من حقيقة أنه فقط لمجرد أن هللا قادر أن يعمل شيئا ،فهذا ال يعني أنه سيعمله ،لكنهم
كانوا يعرفون أنهم سيثقون به ويتبعونه بصرف النظر عن العواقب وليس اشتراطا مسبقا لضمان النجاة".

دانيال  | 25 – 1 :2دانيال في جب األسود

• تم تمرير قانون لمنع دانيال من اداء الصالة للرب.
• أطاع دانيال هللا أكثر من اإلنسان وقوانين اإلنسان.
• أُلقي دانيال في جب األسود.
• الرب حرر دانيال.
عاموس ُ | 12 – 11 :7ج ِعل من عاموس ُسخرَّيةً
 تكلم عاموس بكلمة هللا حتى ولو لم يكونوا يريدوا أن يسمعوها.
 تمت الشخرية من عاموس وطلب منه أن يرحل.
تطبيق (العهد القديم)
بعد دراستنا لكل هذه األمثلة عن كيف أن يتألم األبرار من اإلضطهاد ،ماهي بعض الخالصات التي يمكننا أن
نستخلصها عن نوعية الناس الذين يستخدمهم هللا؟

 .1الرجال والنساء الذين أخدوا القرار أنهم سيطيعون إلههم بكل تأكيد سيعيشون حسب قوانينه مهما
كلفهم هذا.

 .2الرجال والنساء الذين ،إذا وا ِجهُوا بتجارب ،إضطهادات ،أو تهديد بالموت ،يؤكدون إخالصهم،
مثابرين في كل الصعوبات ،التعذيب وحتى االستشهاد

 .3الرجال والنساء الذين هم متحمسون إلعالن حكم هللا وسيادته لالعتراف به في كل شيء ،واعطاء
دائما له كل الثناء والمجد ،دون إسناد أي ميزة ألنفسهم.

 .1الرجال والنساء الذين منغمسون باستمرار في مهمة إخبار اآلخرين عن إلههم ،يقودون األخرين له
ويظهرون لألخرين طريق البر.

 .4الرجال والنساء الذين لديهم فهم واضح للتاريخ عالمين أن الفقدان المؤقت لألشياء وحتى الحياة

نفسها في سبيل الرب هو في الحقيقة ليس خسارة ولكن مكسب .بدال من االرتياح لحظة هنا واآلن،

وأنهم يتطلعون إلى االكتمال الحقيقي في األبدية.

اليوم 2
اضطهاد الكنيسة األولى
(االضطهاد في سفر أعمال الرسل)

أعمال 4-1 :4
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
يوحنا و بطرس ( )1 :3
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
ألقوا عليهما األيادي و وضعوهما في السجن ( )3 :2
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
بسبب ندائهما في يسوع بالقيامة من األموات ( )4 :2
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
ذهبوا إلى السجن و كانوا يكرزون للسلطة الدينية.
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
كثيرون أمنوا من الذين سمعوا الكلمة و صاروا نحو خمسة أالف شخص)2:2 ( .
كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
الخوف ،أدافع عن نفسي.

أعمال 31-11 :4
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
بطرس و يوحنا ()13 :2
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
التهديد من طرف المجمع بأن ال يكرزا أو يعلما باسم يسوع المسيح)11 :2 ( .
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
ألنهم كانوا يعلمون و يتكلمون عن الخالص بيسوع المسيح وحده)14 :2 ( .

االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
أجابوا المجمع بأنهم سيسمعون لكالم هللا و ليس الناس فهم ال يمكنهم أن ال يتكلموا بما رأوا و
سمعوا ،بمعنى أنهم رفضوا تهديدات المجمع و أطاعوا هللا)42|19 :2 ( .
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
تم تمجيد الرب من الجميع ،و تقوى اإلخوة في الرب ،و توحدوا أكثر ،امتألوا من الروح القدس و تشجعوا أكثر
للمجاهرة) 31 |43 |41 :2 ( .

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
سأذهب إلى إخوتي ،و من الصعب أن أتكلم بمجاهرة مباشرة بعد التهديد ،ولكن قوة الرب تأتي في
الوقت المناسب.
أعمال 42-11 :5
ُ
من الذي اضط ِهد؟
الرسل ( )11 :5
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
سجنوا في سجن عام (  )11 :5تم جلدهم ()22 :5
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
بسبب غيرة الكهنة و شيعة الصدوقيين من الرسل ،من تعليمهم و المعجزات التي عملوها و
إيمان الكثير من اليهود و أتباعهم الرسل عوض الكهنة)11 :5 ( .
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
أطاعوا مالك الرب)49|42|19 :5 ( .
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
( )24|21 :5اختبروا الفرح من الروح القدس ،و كانوا يعلمون كل يوم في الهيكل و في البيوت معلمين
و مبشرين بيسوع المسيح.
كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
سأطيع الرب أكثر من الناس.

أعمال 66 :1 – 8 :6
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
استفانوس ( )1 :6

نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
بشهود زور ضده ( |11 :6و  )13هيجوا الشعب ضده و خطفوه و أحضروه أمام المجمع:6 ( .
ُ )14رجم حتى الموت خارج المدينة ()51 :1
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
ألن استفانوس كان مملوآ إيمانا و قوة و كان يصنع عجائب و آيات عظيمة  ،و ألن لم يقدر أحدا
أن يقاوم الحكمة و الروح الذي كان يتكلم به ( )12-1 :6
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
كرز للمجمع أيضا لما كان أمامهم ()53-1 :1
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
استفانوس هو أول شهود الكنيسة ()62 :1
كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
سأكرز للمجمع و أجيب عن أي سؤال طرحوه و أصلي من أجلهم.
أعمال 4-1 :8
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
الكنيسة في أورشليم ( )1 :1
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
تم السطو على الكنيسة و خطف رجال و نساء من البيوت و سجنهم ( )3 :1
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
بسبب استفانوس و كانوا يمجدون المسيح في كنيسة.
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة)2 :1 ( .
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
تشتت المؤمنون و كان فصرة لنشر اإلنجيل في مناطق مجاورة ( )2 :1

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
سأكرز بالمسيح في منطقة أخرى
أعمال 5-1 :9

من الذي اض ُ
ط ِهد؟
تالميذ الرب (  )1 :9و اسم الرب نفسه ( )5 :9
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
تهديد و قتل ( )1 :9
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
ألنه كره كنيسة الرب
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
دعوة الرب لشاول و شاول أصبح مسيحيا ( )6|3 :9
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
()16-15 :9

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
أثق في خطط الرب في اإلضطهاد.
أعمال 29-26 :9
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
شاول ( )44 :9
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
التشاور لقتله (  )43 :9و محاولة قتله ( )49 :9
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
كرز بيسوع في المجمع على أنه هو " ابن هللا" و هو " المسيح" ( )44 | 42 :9
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
مساعدة التالميذ له ألنهم أمنوا بأن الرب غير حياته ( )45 :9
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
استعمل شهادته ،و انظم للكنيسة و ليتعلم أكثر )41 | 46 :9 ( .و كان مجاهرا باسم المسيح ()41 :9
كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
أنظم و ألتصق بالكنيسة حتى في وقت اإلضطهاد.
أعمال 31 -29 :9
ُ
من الذي اضط ِهد؟

شاول ( )46 :9
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
حاولوا أن يقتلوه ( )49 :9
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
كان يخاطب و يباحث اليونانيين ( )49 :9
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
ساعده اإلخوة مرة أخرى حيث أحدروه إلى قيصرية و أرسلوه إلى طرسوس)32 :9( .
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
أما الكنائس في جميع اليهودية و الجليل فكان لها سالم و كانت تبنى و تسير في خزف الرب و بتعزية الروح القدس كانت
تتكاثر)31 :9( .

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
أتيع و أسير في خوف الرب و إرشاداته.
أعمال 1 :12
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
أناس من الكنيسة هم :يعقوب أخو يوحنا و بطرس.
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
قتل يعقوب بالسيف (  )4 :14و القبض على بطرس ( )3 :14
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
كانت الكنيسة تنمو و البشارة بالمسيح تتقدم.
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
الكنيسة كانت تصلي بلجاجة من أجل بولس ( )5 :14
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
استجابة الرب لصالة اإلخوة و أخرج بولس من السجن)1 :14( .
كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
في وقت االضطهاد يجب أن أصلي بلجاجة و أتق أن الربي معي دوما.

أعمال 52-14 :13
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
بولس و برنابا ()26 :13
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
ناقضوا كالمهما ( ، )25 :13طردوهما من المدينة ( )52 :13
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
ألنهما كرزا بقيامة يسوع المسيح في وسط المجمع يوم السبت ( )21-16 :13
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
( )26 :13ذهبوا إلى األمم ليبشروهم.
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
قبول األمم كلمة الرب (أية  )21و امتالء التالميذ من الفرح و الروح القدس.
كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
إن رفض أحد كلمة الرب بكرازتي ،أكمل كرازتي ألناس أخرين.

أعمال 1-1 :14
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
بولس و برنابا
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
تم الهجوم عليهما و ليعامال بالسوء و يرجما ( )5 :12
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
كرزا بالمسيح و امن جمهور كثير ()1 :12
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
هروبهما إلى لسترة و دربة ( )6 :12
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
بشرا في كل الكورة المحيطة ( )1 :12

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
أهرب من كل يهودي في طريقي و أذهب لألمم.

أعمال 22-19 :14
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
بولس ()19 :12
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
رجم بولس و جره خارج المدينة ظانين أنه مات)19 :12( .
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
نفس اليهود الذين هرب منهم من أيقونية تبعوه لنفس األسباب ( )19 :12
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
قام و دخل مدينة دربة و بشر فيها ( )41-42 :12
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
تشديد أنفس التالميذ و وعظهم أن يثبتوا في اإليمان و معلمين إياهم عن اإلضطهاد)44 :12( .

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
سأهرب من تلك المنطقة.
أعمال 46-16 :16
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
بولس و سيال ( )22 :15
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
مزقت ثيابهما و ضربا بالعصي ( األية  ) 44سجنوا ()43
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
( )41 |42 :16كانا يبلبالن المدينة و ينادون بالمسيح.
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
كانا يسبحان و يصليان (  )45 :16كما حدثت زلزلت عظيمة و انفتحت أبواب السجن)46 ( .
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
إيمان حارس السجن و أهل بيته)32-32 :16 ( .

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟

كنت سأهرب من السجن فور انفتاح األبواب.
أعمال 9-1 :11
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
ياسون ( )1 :15
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
دخلوا بيت ياسون و جرو ياسون و أخرين إلى حكام المدينة
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
ألنهم كانوا يبشرون باسم المسيح في المجمع ثالث سبوت و كثير من اليونانيين و اليهود أمنوا
فأثاروا غيرة المدينة.
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
إطالق سراحهم بكفالة.
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
و أرسل اإلخوة بولس و سيال إلى بيرية ليكرزا فيها)12 :11( .
كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
أكمل الكرازة بالمسيح
أعمال 46-21 :21
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
بولس ( )46 :41
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
ألقوا عليه األيادي (  )41أرادوا أن يقتلوه (  )31ضربوه ( )34قيدوه ( )33
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
كان يعلم الجميع في كل مكان ( )41
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
سأل أن يكلم الشعب بعد القبض عليه و أعطى شهادته للجميع)31 ( .
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
( )11 :43بعد ان قدم شهادته للجميع كلمه الرب قائال له أنه سيكون شاهد للرب في روما أيضا.

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
سأدافع عن نفسي و كيف أن الرب غيرني أمام الشعب ،و ارفع دعواي إلى قيصر.

أعمال 28-24
من الذي اض ُ
ط ِهد؟
بولس ( )12 :42
نوع (أنواع) االضطهاد؟ (كيف)
سجن بولس تقريبا سنتين ( )41 :42
سبب (أسباب) االضطهاد؟ ( لماذا)
ألنه كرز باإلنجيل و الكثير من الناس أمنوا.
االستجابة (االستجابات) لالضطهاد؟
استمر في الكرازة أمام حكام و ملوك.
نتيجة(نتائج ) االضطهاد ؟ (على الكنيسة)
الكثير من األمم و الملوك و الحكام سمعوا كلمة الرب من بولس.

كيف سأجرب بمنطقي اإلنساني لالستجابة لهذا االضطهاد لو كنت في مكانهم؟
كنت سأشارك شهادتي مع الكل و أكرز بكلمة الرب.

اليوم  3و 4

 -Iمصطلحات ينبغي معرفتها

عقيدة االضطهاد

 – 1شهيد – هو شخص الذي يواجه الموت بطيب خاطر بدال من التخلي عن دينه وايمانه.
 - 2إ ضطهاد – مضايقة متواصلة أو التعاطي بقمع

 - 3إ ضطهاد –برنامج أو حملة إلبادة ،إقصاء أو قهر الناس بسبب دينهم ،عرقهم ،أو اعتقاداتهم.
 -1قهر – للسيطرة الكاملة أو اإلخضاع

 -4التعذيب  -فعل إلحاق األلم المبرح ،كنوع من العقاب أو االنتقام ،كوسيلة للحصول على اعتراف أو
معلومات ،أو من القسوة المطلقة.
 -IIأيات للحفظ
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فَِإَّنهُ ْم َ
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ون ُك ْمَ .ب ِارُكوا َوالَ تَْل َعُنوا).
ضطَ ِه ُد َ
ين َي ْ
رومية َ ( 11 :12ب ِارُكوا َعلَى الذ َ
مقدمة:
في متى  18 :13نجد أول ذكر للكنيسة .صرح يسوع أنه سيبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ،جد
مهم أنه في أول ذكر للكنيسة أنه سيكون هناك إضطهاد موضوع ضد الكنيسة ،يبدو أنه تم التصميم بهذه

الطريقة ،يمكن أن نستخلص ثالث نقاط من كالم يسوع:

 -1يسوع سيبني كنيسته وله كنيسة واحدة في هذا العالم
 -2سيتم اضطهاد ومواجهة كنيسة المسيح بقوة
 -3هجمات الشيطان أو اإلضطهاد لن تدمرها

مبادئ اإلضطهاد

 (Iاإلضطهاد أمر متوقع نتيجة إلتباع المسيح.
أ)  2تيموثاوس 12 -11 :3
ِ َِّ
ون
يشوا بِالتَّ ْق َوى ِفي اْل َم ِس ِ
َن َي ِع ُ
يح َي ُسو َ
ع ُي ْ
ون أ ْ
ين ُي ِر ُ
ضطَهَ ُد َ
يد َ
َ )1و َجميعُ الذ َ
(أ) في السياق بولس يذكر ثالثة مدن التي واجه فيها اإلضطهاد.
بنظرة على هذه المدن الثالث حيث تم اضطهاده نجد قاسما مشتركا واحدا لماذا تم اضطهاد بولس والذي

كان ألنه بشر االنجيل.
(ب)

الذين يعيشون بالتقوى في المسيح هم أولئك الذين يبشرون باإلنجيل.

(ج) لم يكن فقط يكرز باإلنجيل لكنه كان يبشر به للعالم .لم يكن يعظ فقط في سالمة في مبنى الكنيسة أو

في فصل مدارس األحد ولكن للوثني.

 )2واجه بولس إضطهادات بسبب وعظه باإلنجيل.
(أ) أنطاكية (أعمال )14 -11 :13

( (iهنا الخطوط العريضة لوعظتة الحماسية
مقدمة ()13 :13

مسح للعهد القديم ()22 -17 :13

إعالن المخلص ()23 :13

خدمة يوحنا المعمدان ()24 -21 :13
صلب يسوع المسيح ()23 -23 :13

قيامة يسوع المسيح ()37 -31 :13

الغفران والتبرير في يسوع ()33 -38 :13
تحذيرمن عدم اإليمان ( )11 -11 :13

( ) iiبعدما تمت الرسالة العديد من الوثنيين لم يستطيعوا اإلنتظار إلى يوم السبت المقبل لسماع المزيد

عن هذه الرسالة والعديد من اليهود والمتدينون المرتدون تبعوا بولس وبرنابا ()13 -12 :13

( ) iiiيوم السبت المقبل أتى وكل المدينة أتت مجتمعة ورأى اليهود الجموع وامتألوا بالحسد وتكلموا ضد

بولس معارضين ومجدفين ()14 -11 :13
(ب)

إيقونية ( أعمال )4 -1 :11

( (iتحدث لليهود واليونانيين في المجمع وجماعة كبيرة أمنت ()1 :11

( )iiأثار اليهود غير المؤمنين حتى الوثنيون وجعلوهم يفكرون أفكار شريرة ضد المؤمنين ()2 :11
( )iiiاستمر بولس وبرنابا للتحدث بجرأة في الرب وفعلوا الكثير من عالمات وعجائب ()3 :11

) )ivانقسمت المدينة النصف مع اليهود والنصف مع الرسل اليهود غير المؤمنون والوثنيون اجتمعوا

معا مع حكامهم وخططوا للهجوم عليهم وأساؤوا لهم ورجموهم ()4 -1 :11

( )vهربوا للمدينة المقبلة واستمروا بالتبشير باإلنجيل ()7 -3 :11

)ج) لسترة (أعمال )3 -3 :11

يكأُونَِّيةَ)3 :11( .
( )iهرب بولس وبرنابا لهذه المدينة ف ار ار من تعرضهم للرشق بالحجارة في لِ َ
( )iiلقد بش ار باإلنجيل ()7 :11

( )iiiلقد شافيا رجال عاج از مشلوال من رجليه من وقت والدته من بطن أمه ()11 – 8 :11
)13 -11

( ) ivرأى أهل المدينة المعجزة التي فعلوا وبدأوا التعامل معهم وكأنهم آلهة نزلوا من السماء:11( .

( )vبولس وبرنابا عندما سمعا هذا كانوا مستائين جدا ومزقا مالبسهما وركضا بين الناس صارخين

أنهما مجرد أناس ووعظا الحقيقة)17 -11 :11( .

الرجوع من األباطيل إلى اإلله الحي
هللا الخالق

الشهود للخالق
( )viالشعب ضبطوا أنفسهم ولم يقدموا لهما ذبائح ()18 :11
يكأُونَِّيةَ أتوا إلى لسترة وأقنعوا الناس ضدهم ورجموا
( )viiاليهود الذين اضطهاد لهم في أنطاكية ولِ َ

بولس وجروه خارج المدينة وظنوا أنه قد مات.)13 :11( .
ب) لوقا 23 -21 :3

 )1يسوع أوال أخبرنا أنه ينبغي أن يتألم كثيرا ،ويرفض ،ومن ثم يقتل)22 -21 :3( .
(أ) لقد تأمروا ضده ألنه شفى بالسبت (مرقس )3 :3

(ب) حاولوا أن يقتلوه ألنه يعلم الحق بالمجمع (لوقا )31 -28 :1

(ج) لقد اضطهدوه وسعوا لقتله (يوحنا )13 :4

(د) سعوا لتدميره لتطهيره للهيكل (مرقس )18 -14 :11

(ه) لقد قتلوه (أعمال )14 -13 :3

 )2بعد ذلك قال لهم يسوع ليتبعوه وهو ما يعني أنه سيكون لديهم معاناة أيضا.

 )3شيء من الصعب اتباع المسيح ألنه يعني نكران نفسك ،وحمل صليبك يوميا ،واتباعه)23 :3( .
(أ) "إذا" و "سوف" كما هو ظاهر في هذا المقطع تعني أنه اختيار للشخص أن يتَّبع المسيح.

(ب) نكران النفس

( )iفي وقت الخالص ندرك أنه ليس فيك شيء جيد وأنت خاطئ بال أمل وفي طريقك للجحيم

المسيح

( ) iiكتلميذ للمسيح يعني أنك على استعداد لتقول ال لما تريده وترغبه في سبيل اإلنجيل واتباع
(ج) إحمل صليبك كل يوم
( ) iفي وقت الخالص يعني أنك على استعداد أن تموت عن مسلكك الخاص للبر ،تموت ،وأن

تثق بالمسيح يسوع وحده للخالص

( )iiكتلميذ هذا يعني من وجهة الخالص ،أنك تموت يوميا عن نفسك ألنك الزلت تعيش في

هذا الجسد الخاطئ.

(د) إتباع المسيح

( )iفي الخالص تعني أنك ال تحتفظ بما مضى لكنك قررت أن تجعله مخلصك وربك.

( )iiكتلميذ فهذا يعني أنك على استعداد لفعل أي شيء يمكن أن يطلبه منك إلى حد الموت.

 ) 1اآلالم ،المحاكمات ،واإلضطهاد هي جزء من الحياة المسيحية ويمكن توقعها لتلميذ المسيح فقط كما

هو واضح أنها كانت في حياة المسيح.
ج) متى 38-21 :23

-1كان يسوع يوبخ الفريسيين والكتبة لكونهم منافقين ألنهم يبنون قبور األنبياء ويزينون مدافن
الصديقين.

أ) وتقولون لو كنا في ايام آبائنا لما شاركناهم في دم االنبياء .
ب) يجيبهم يسوع بانهم ابناء قتلة االنبياء وبأنهم سيفعلون أسوأ مما فعله آباءهم
 -2عانى الصديقين في الماضي اضطهادات وسوف يعاني الصديقون اضطهادات في المستقبل.
 -3بعض الصديقون الذين عانوا من االضطهادات في العهد القديم( .متى)34 :23
أ) هابيل كان أول من اضطهد لطاعته هلل ( تكوين )11-1 :1

*قال هللا لقايين في اآلية  7أننه إذا فعل ذلك بالطريقة الصحيحة عندها سيقبل وبأنه إن

لم يفعل ذلك بالطريقة الصحيحة فهو يخطئ .هذا جعله يغضب جدا من أخيه ألن أخاه اختار أن

يطيع هللا.

*وألن هابيل أطاع هللا ذلك أغضب قايين لدرجة أنه عندما كانا في الحقل هاجمه قايين

وقتله.

ب) اضطهاد اسرائيل في مصر ( خروج)3-1
* اقتصاديا – كانوا تجت سلطة جباة الضرائب ()1:12

• جباة الضرائب هؤالء كانوا يملكون السلطة لفرض الضرائب على الناس واجبارهم

على الدفع .الهدف كان أن يقرضوا عليهم ضرائب كبيرة جدا بحيث يزيد غناهم ويؤدي بهم ذلك
للفقر.

• كلما جعلوا اسرائيل يعاني كلما زادوا وكبروا.
* جسديا – جعلوهم يخدمون بصرامة)1:13( ,
• هذا يعني أن يفرق.

•الفكرة أنهم يجعلوهم يعملون بشدة لدرجة القساوة .كانوا يحاولون تكسير قوتهم .جعلوا

حياتهم مريرة بعملهم القاسي.

* الموت – أمر الملك بقتل كل أبناء اليهود عند الوالدة ()1:13

•أمر الملك القابالت العبرانيات بقتل األطفال الذكور عند الوالدة أي ما إن يعرفوا أنهم

ذكور.

خافت القابالت هللا أكثر من الملك ولم يقتلوا األطفال الذكور .بالرغم من أمر الملك تزايد الناس وأصبحوا أقوياء
جدا.

( )ivالموت  -أمر الملك أن جميع أبناء (العبرانين أو المصرين) أن يلقوا في النهر عند الوالدة

()22 :1

• نعلم على األقل امرأة واحدة لم تطع أمر هذا الملك بل على العكس

خبأت الطفل ولما كبر ولم تتمكن من تخبأته وضعته في النهر فوجدته ابنة فرعون
واحتفظت به.
• إختيرت أم الطفل لتربيته ونعلم أن هذا الطفل هو موسى وكيف أن هللا استخدمه بعظمة

منشأ إياه من بيت فرعون.

(ج) داود تم اضطهاد من قبل شاول ( 1صموئيل 12 -11 :18؛ )12 -3 :13
( )iشاول يضطهد داود ألن الرب كان مع داود وترك شاول.

( )iiنرى أن شاول حاول قتل داود راميا إيَّاه بالرمح .ثم حاول مرة أخرى بالرمح ولم يصبه.
( )iiiوبعدها أرسل رسال لبيت داود لمراقبته وقتله لكن زوجة داود ،ميكال ،أخبرته فهرب داود.

وبعدها كان على داود أن يضل هاربا من وجه شاول ألجل الحفاظ على حياته.

(د) تعرض شدرخ وميشخ وعبد نغو لإلضطهاد من قبل نبوخذ نصر (دانيال )3
( ) iصنع الملك نبوخذنصر تمثال من ذهب وأمر جميع الناس من كل األمم واللغات لعبادة

لعب الموسيقى سوف ُيلقَى في أتون نار متقدة
لعب الموسيقى .وأيا كان ال يعبد التمثال عندما تُ ُ
التمثال عندما تُ ُ
في نفس الساعة.

( )iiشدرخ ،ميشخ وعبد نغو اختاروا أن يموتوا على أن يعبدوا التمثال الذهبي)18 -17 :3( .

الثالثة تم إلقاؤهم في النار ولكن هللا صنع معجزة وأنقذهم من النار.

( )iiiبسبب هذا تحول الملك وبارك إله شدرخ ،ميشخ وعبد نغو وأرسل الملك مرسوما أنه ال

شعب وال لغة تتكلم ضد إلههم واال سيقطعون ألجزاء وتصير ديارهم مزبلة ألنه ال يوجد إله أخر يمكن أن
يخلص بهذه الطريقة

(ه) أنبياء الرب إضطُ ِهدوا من طرف إزابل ( 1ملوك 1 :18؛  1ملوك 7 :3؛ رؤيا .)21 :2
( )iقطعت أنبياء الرب.

( )iiعلمت واغرت خدام الرب إلرتكاب الزنا وأكل ما ذبح لألوثان.
(و) عاموس (عاموس )12 -11 :7

(ُ )iج ِعل من عاموس ُسخريَّةً ألنه تنبَّأ لشعب إسرائيل بالحق الذي قال له إياه الرب.
(ز) إرميا (إرميا 13 :1؛ 14 :14؛ )38 -37

( )iوكان إرميا تنبأ أيضا بالحق أن كلمة هللا وهللا يقوالن له في خط الهجوم أنهم يقاتلون ضده
ولكنهم ال يغلبون

( )iiفي وقت الحق في الكتاب نجد أن إرميا يصرخ إلى هللا والدول بأنه يتعرض لالضطهاد
والتوبيخ بسبب اتباعه هلل.

(ح) أوريا (إرميا )23 -21 :23

( )iأوريا بشر بالحقيقة كما فعل إرميا وعندما سمع الملك ذلك سعى إلى قتله.
( )iiأوريا كان خائفا فهرب ولكن الملك أرسل رجاله واءه وقبضوا عليه وجاؤا به إلى الملك الذي

قتله بالسيف ودفنوه مع عامة الناس.

 )1بعض من المضطهدين الصالحين من العهد الجديد (متى )31 :23
(أ) إستيفانوس استشهد (أعمال )31 :7 -8 :3

( )iكان استفانوس أول شهيد من كنيسة العهد الجديد
( )iiرجموه للموت

(ب)

()i

اضطُ ِه َد بولس ( 1كورنثوس 13 -11 :1؛ 2كورنثوس )28 -23 :11
ُعو ِم َل وكأنه قذارة العالم

معانات بولس
()ii
ٍ
ت أَرب ِعين جْلدةً إِالَّ و ِ
* ِم َن اْليه ِ
اح َدةً
ود َخ ْم َس َم َّرات قَبِْل ُ ْ َ َ َ َ
َُ
َ
ٍ
ت بِاْل ِع ِ
ص ِي،
* ثَالَ َ
ض ِرْب ُ
ث َم َّرات ُ
ت،
* َم َّرةً ُرِج ْم ُ
ث م َّر ٍ
الس ِف َينةُ،
ات انكسر
ت بِي َّ
* ثَالَ َ َ
َْ ََ ْ َ
ت ِفي اْل ُع ْم ِ
ق.
* لَ ْيالً َوَنهَ ًا
ض ْي ُ
ار قَ َ
ار َكثِ َيرةً،
َسفَ ٍار ِم َرًا
*بِأ ْ
َخطَ ِار ُسُيول،
*بِأ ْ
ص ٍ
وص،
*بِأ ْ
َخطَ ِار لُ ُ
َخطَ ٍار ِم ْن ِج ْن ِسي،
*بِأ ْ
ط ٍار ِم َن األ َُمِم،
َخ َ
*بِأ ْ
ط ٍار ِفي اْل َمِد َين ِة،
َخ َ
*بِأ ْ
َخطَ ٍار ِفي اْلب ِري ِ
َّة،
*بِأ ْ
َ
َخطَ ٍار ِفي اْل َب ْح ِر،
*بِأ ْ

َخطَ ٍار ِم ْن إِ ْخ َوٍة َك َذ َب ٍة.
*بِأ ْ
ِ
*في تَ َع ٍب َو َكٍد،
ِ
ار َكثِ َيرةً،
َسهَ ٍار ِم َرًا
*في أ ْ
ِ
*في ُجوٍع و َعطَ ٍ
ش،
َ
ِ
ار َكثِ َيرةً،
َص َو ٍام ِم َرًا
*في أ ْ
ِ
*في َب ْرٍد َو ُع ْرٍي.

(ج) لقد استشهد يعقوب (أعمال )2 -1 :12
( )iقتل بالسيف

( )iiكان أول شهيد بين الرسل

(د) بطرس وضع في السجن (أعمال )4 -3 :12
( )iوضع في السجن ليقتل

( )iiمالك الرب فك أسره في تلك الليلة

(ه) الكنيسة والمؤمنون األتون في المستقبل سيضطهدون ألنهم يقفون في نفس موقف هؤالء الناس

د) لوقا 11 -12 :21

 )1سوف نضرب ونضطهد ألجل إسمه (12 (21؛ )17
(أ) هذه شهادة ()13 :21

(ب) يجب أن نثق به أنه يعطينا ما نقول في وقت اإلضطهاد ()14 – 11 :21

 )2وحتى أنه ستكون خيانة من قبل أقرب الناس لك ،ويمكن أن تتم خيانتك من قبلهم كلهم في نفس

الوقت)13 :21( .
(أ) األباء

(ب) اإلخوة
(ج) األهل

(د) األصدقاء

 )3سوف يضطهدونكم ب)13 ،12 :21( :
(أ) يلقون أيديهم عليك

(ب) يسلمونكم للمجامع

(ج) يضعوكم في السجن
(د) يأخذوكم أمام الملوك والحكام

(ه) يقتلوكم

 )IIاالضطهاد ليست عقابا من هللا.
 )Aرومية 31- 38 :5

 )1ال شيء ،بما في ذلك االضطهاد ،يمكن أن يفصلنا عن محبة المسيح.
 )2نحن بحاجة إلى معرفة هذه الحقيقة وفهم أن االضطهاد ليس عقابا من هللا.

 )3يمكنهم أن يجلبوا كل هذه االضطهادات علينا ولكن لن يتم فصلنا منه ولن نعاقب من ِقبله.
(أ) الشدة – أن تُبتلى ،الضغط
(ب) الضيق  -الكرب
(ج) االضطهاد

(د) مجاعة – الجوع ،الموت جوعا

(ه) العري
(و) خطر

(ز) سيف  -العقوبة القضائية

 )1نحن أكثر من محاربين من خالله ،نحن لدينا النصر.
 )4كما هو الحال في العهد القديم حيث قتل عابدوا هللا الحقيقيين ،حسبوا كغنم للذبيحة ،مزمور ،22 :11

كذلك فإن كنيسة العهد الجديد كونها عبادة هللا الحقيقية من خالل يسوع المسيح.

 2 ( Bكورنثوس 11-5 :4

 )1نحن نتعرض لالضطهاد لكنن غير متروكين)3-8 :1( .

(أ) قد يكون لدينا مشكال من كل جانب ولكن نحن لسنا في طريق ضيقة أو عالقة

(ب) قد ال يكون لدينا مخرج ولكننا لسنا في حيرة
(ج) و قد نكون مضطهدين ولكننا لسنا متروكين
دمرين
(د)قد نكون مرميين أرضا ولكننا لسنا م َّ

 )2ذلك ليس لعقاب ولكن لتظهر حياة يسوع في أجسادنا ()11-11 :1

 )Cمتى 11-11 :8

 )1أنت لست معاقب عندما تتعرض لالضطهاد لكنها نعمة هللا لك.
 )2تضطهد من أجل البر في سبيل الرب.
 )3طوبى لكم متى:
(أ) طُردتم

(ب) ُعيرتم

(ج) قيلت عليكم كل كلمة شريرة

 )IIIاالضطهاد هو فرصة لتنمو أقرب إلى المسيح.
 )Aيوحنا 21-21 :14

 )1ليس عبد أعظم من سيده.

 )2نحصل على فرصة لننمو أقرب إلى المسيح ألننا نواجه نفس األشياء التي واجهها.
 )3يضهدوننا بسبب اسمه ،وبالتالي يعني أننا نعيش أو نقرب اليه.

 )Bفيلبي 11 :3

 )1يمكنن أن نشارك آالمه.

 )2يوجد سبب لذلك ،هو الغرض.
 )IVاالضطهاد هو سبب لالبتهاج.

 .Aأعمال الرسل 42-41 :8
 )1الرسل فرحوا في االضطهاد ألن ذلك يعني أنهم ُحسبوا ُمستحقين أن يضطهدوا من أجل اسمه.

 )2هل أنت تُحسب مستحق؟
بعد ،لكنهم
 )3وكان الرسل يعظون و يعلمون باسم يسوع وتعرضوا للضرب وقيل لهم أن ال يفعلوا ذلك ُ
رفضوا ،و فرحوا.
 )1ليس فقط يخرجون فرحين ولكن أيضا ذهبوا يوميا إلى الهيكل ،وفي كل بيت ولم يوقفوا عن التعليم
و الوعظ بيسوع المسيح.

 )4وعظ> اضطهاد> شكر> اضطهاد

 .Bاعمال الرسل 28-22 :12

 )1بولس وسيال صليا و سبحا الرب بينما كانوا في السجن.
 )2االضطهاد ليس وقت الحزن ولكنه الفرح.

 )3كانوا قد ركزوا عقولهم على تمجيد هللا مهما كانت الظروف.

 )1كان التسبيح و الترنيم شهادة للسجناء اآلخرين ،الذين على األرجح لم يكونوا مبتهجين أو فرحين
لكونهم في السجن.

 )4وفي أسوأ الظروف ،سبح السم هلل!

 )Vاالضطهاد يكافأ.

 )Aرؤيا 11 :2
 )1هذا هو مكتوب إلى الكنيسة في سميرنا
(أ) ستتألم ،ال تخف.

(ب) سيلقى البعض في السجن من قبل الشيطان ،لكي تجربوا.
(ج) كن امينا الى الموت و سأعطيك إكليل الحياة.

 )2الشهداء ،أولئك الذين ُيقتلون ألجل المسيح سيتلقون إكليل الحياة كمكافأة.
 )3يقول يعقوب  12 :1أولئك الذين يحتملون التجربة سينالون إكليل الحياة أيضا.
 )1لهذا يكافأ االضطهاد ،إذا كان ألجل المسيح ،مع إكليل الحياة.

 )Bمتى 12-11 :8

 )1المضطهدين مباركون (سعيد) لألسباب التالية:
(أ) ألن لهم ملكوت السماوات

 .ال مزيد من الجوع أو العطش (رؤيا )13 :7
 .ال مزيد من الدموع (رؤيا )17 :7

 .ال مزيد من الموت ،واأللم ،أو الحزن! (رؤيا )1 :21
 .بوابات باللؤلؤ والشوارع من الذهب (رؤيا )21 :21
 .سيكون مع هللا نفسه (رؤيا )3 : 21

 .ال مزيد من اللعنات (رؤيا يوحنا )3 :22
 .سيملكون إلى أبد اآلبدين مع هللا (رؤيا يوحنا )4 :22
 .سنعبد هللا و نسبحه! (رؤيا )12-3 :7

(ب) أجرهم عظيم في السماء.

 )2يجب أن نعرف أن االضطهاد هو شرف و مقدر بتقدير عال من هللا .هناك أجر عظيم في السماء
ألولئك الذين يكرسون والء إلى رب السماء واألرض و ال يتراجعون رغم العقبات.

 )Cمرقس 31-21 :11

 )1أتباع المسيح الذين تركوا كل شيء و تبعوه كما قال المسيح لبطرس سيحصلون على مئة ضعف في

هذه الزمان وفي الدهر اآلتي الحياة األبدية.

 )2قد تترك أي من هذه ألجل المسيح واإلنجيل :
(أ) منازل

(ب) االخوة
(ج) أخوات

(د) أب

(ه) أم

(و) زوجة

(ز) أطفال

(ح) أراضي

 )3ما يقوله يسوع هنا هو أنه مئة مرة أفضل أن نتخلى عن كل شيء من هذه األشياء و نتبعه ،حتى في

االضطهاد.

 )1التعرض لالضطهاد من أجل المسيح هو أفضل بكثير من أي من األمور المذكورة أعاله.
 )4كذلك نحصل على الحياة األبدية.
 )VIال ينبغي أن يكون االضطهاد رادعا لألمانة.
 1 .Aكورنثوس 12 :4

 )1االضطهاد ليس سببا للتوقف عن خدمة المسيح.

 )2يقول بولس هنا أنهم ضعفاء ،محتقرين ،جياع ،عطاش ،عراة ،و يلكمون ،بدون مسكن ،ولكنهم يعملون
بأيديهم.

 )3عندما يأتي االضطهاد في طريقك عليك أن تعاني منه .ليس هناك طريقة لتخطيه .ال يمكنك التوقف
عن أن تكون أمينا و إال ستخسر المعركة.

 )1ال تستسلم أو jسمح للشيطان باالنتصار ابقا أمين خاصة خالل األوقات الصعبة.

 .Bمتى 21-21 :13

(أ) مثل الزارع ()3-3 :13
 .البذور التي سقطت في األماكن المحجرة ،حيث لم يكن الكثير من التراب :أثمرت وعلى ،ألنها لم
تملك عمق كاف وعندما أشرقت الشمس ،و أُحرقت ألنه و يبست .

 .والبذور التي سقطت في األماكن المحجرة هي النفس التي تلقت الكلمة و قبلتها فو ار مع فرح.
 .ولم يكن لها اصل بقية قليال و ماتت.

 .ولكن عندما يأتي ضيق او اضطهاد يهت أر أو يقع بعيدا.
 .هذا الشخص هو متقلب واالضطهاد يجعله يشك ويصبح غير أمين .ال يهتم أن يحمل صليبه ويتبع
المسيح .السماء بدت جيدة له ولكن لن يحتمل االضطهاد في مواقف.

" .المسيح مات ليأخذ اللعنة ولكن ليس الصليب!"

 -يجب أن تحقق من حياتك لمعرفة ما إذا كان البذور قد زرعت في األرض الجيدة .هذا

الشخص هو الذي "سمع" الحقيقة ،مثل اآلخرين ،ولكن أيضا "فهم" الحقيقة و ترى ثمارها.

 -إذا كنت واحدا من الذين زرعت البذرة فيهم في األرض الجيدة  ،إذا فخطاياك مغفورة و العنة

أخذت بعيدا ولكن الصليب أو االضطهاد هو وعد لجميع الذين يتبعون المسيح.
(د) أمانتك خالل االضطهاد ستظهر أي نوع من األرض أنت.

 )VIIعدم الرغبة في تحمل االضطهاد هو عالمة على وجود معلم كاذب.
 )Aغالطية 12 :2

 )1المعلمون الكذبة هنا يقولون ألهل غالطية أنهم يجب أن يختتنوا ولكن الكتاب المقدس يقول أنه بذلك
لن قبلوا اضطهاد للصليب المسيح.

 )2المعلمون الكذبة الذين ليسوا على استعداد للموت من أجل شيء أنهم ال يؤمنون به حقا.
 )3المعلمون الكذبة يتجنبوا االضطهاد من خالل تجنب الحق.

 )1هل أنت على استعداد لتحمل االضطهاد من أجل الحق أو الرب يسوع المسيح أو هل تجد نفسك

تكذب لتجنب ذلك؟

 )VIIIالمتسببون في االضطهاد سيعاقبون.
 2 ) Aتسالونيكي 11-1:2

 )1الكنائس في تسالونيكي عانوا االضطهاد واآلالم)1 :1( .
 )2بولس يكتب إلى الكنائس لتشجيعهم خالل اوقات االضطهاد واآلالم.

 )3وقال لهم ان هللا سوف يسدد الدين ألولئك الذين يسببون المتاعب للكنائس.

(أ) سيظهر الرب يسوع من السماء مع مالئكة قوته ،في نار لهيب معطيا نقمة للذين ال يعرفون هللا
وال يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح)8-7 :1( .

(ب) سوف يعاقبون بهالك أبدي من حضور الرب)3 :1( .

 )Bرؤيا 11-1 :2

 )1كان هناك سفر بسبعة ختوم و يسوع فقط هو المستحق أن يفتح ختومه (رؤيا )4-1 :4
 )2الختم الخامس يتعامل مع شهداء اإلنجيل.

 )3الشهداء يصرخون من تحت المذبح ،ويسألون هللا حتى متى سينتقم لدمائهم.
 )1أجابهم هللا أنه يجب أن يستريحوا قليال حتى يلتحق رفقائهم الذين من المفروض أن يقتلوا أيضا.

 )4وقال فقط لبعض الوقت ،مما يعني انه يعود لالنتقام لدمائهم ودماء أولئك الذين استشهدوا من أجل
اإلنجيل.

 )IXال ينبغي الثأر من اضطهاد.
 )Aمتى 44 :8

 )1ال ينبغي أن نجازي " شر بشر" ( 1تسالونيكي  )14 :4ولكن بدال من ذلك يجب أن:
(أ) نحب أعداءنا

 .يجب أن نقول لهم الحق بمحبة.

.ويجب أن نعاملهم حسنا.

(ب) نبارك الذين يلعنوننا

 .ال تجاوب بنفس اللعنة

 .كن حسن السير والسلوك تجاههم
(ج) أحسنوا لمبغضيكم

خير لتربحهم.
 .ال تكرهم و لو كرهوك ولكن افعل ا
 .كون لطيفا و ساعدهم مع احتياجاتهم.

(د) صلي من أجل الذين يسيئون إليك ويطردونك.

 .يسوع أعطانا مثاال عندما أخذوه إلى الجلجثة وصلبوه ،يسوع صرخ وقال "يا أبتاه اغفر لهم ألنهم

ال يعلمون ماذا يفعلون" (لوقا )31 :23

 .استفانوس ترك مثاال كذلك عندما كان ُيرجم و جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم« :يا رب ،ال
تقم له هذه الخطيئة( ".أعمال )31 :7
 )2بالقيام بذلك نحن مثل أبانا الذي في السموات الذي يعطي مطره لبار والشرير ،العادل والظالم.
 )3ال توجد مكافأة لمحبة من يحبك ولكن لمحبة الذين ال يحبونك.
 )1هذا نمو لنكون أكثر وأكثر مثل أبينا.
 )Bرومية21-14 :12

 )1يجب أن نبارك أولئك الذين يضطهدوننا ،نبارك و ال نلعن.
 )2ال نرد الشر بالشر.

 )3يجب أن نحاول العيش بسالم مع جميع الناس.
 )1يجب أن ال نثأر ألنفسنا باالنتقام.

 )4ويمكن ان نجمع جمر نار على رؤوس أعدائنا ب:
(أ) إطعامه إذا كان جائعا

(ب) اروي عطشه اذا كان عطشان

 )3يجب أن نتغلب على الشر بالخير.

 )Xاالضطهاد ال يجب أن يكون رادعا للسالم و االبتهاج:
 )Aيوحنا 33 :12

 )1سنكون في تجارب واضطهاد في هذا العالم ،ولكن المسيح قد غلب العالم.

 )2في النهاية نعلم أن لدينا انتصار و بالتالي فيمكن أن يكون لنا سالم وبهجة على الرغم من
االضطهاد.

 2 )Bكورنثوس4 :1

 )1امتأل بولس تعزية و ازداد فرحا في كل ضيقاته.
 )2قال انهم كانوا في مشاكل من كل جانب في معارك و مخاوف ولكن تعزوا بمجيء تيطس.

 )3يذكر أنه لم يكن فقط تيطس ،بل هللا الذي يعزي النائحين ،عزاهم من خالل إرسالهم تيطس.

 )XIاالضطهاد للتدريس للمؤمنين الجدد.
 )Aأعمال 22 :14

 )1عاد بولس إلى المدن من لسترة ،ايقونية ،وأنطاكية مرة أخرى لتشديد النفوس هناك و تعزيتها.
 )2و وعظهم أن يثبتوا في اإليمان وأنه من خالل ضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت هللا.

 )3وهذا يعني أنه في حياتنا المسيحية ،من اآلن وحتى يوم ندخل فيه األبدية ،سنكون في الكثير
من االضطهاد والضيقات السم المسيح.

 )1علمهم المسيح ذلك حتى قبل تأسيس الكنيسة ،وقال أن الكنيسة مؤسسة على متى .18 :13

 )Bفيلبي 31-21 :1

 )1كتب بولس هذه الرسالة و هو في وثق أي مسجون ()7 :1

 )2وثق بولس دفعت آخرين إلى التكلم بالكلمة دون خوف ()11 :1
 )3لم ندعى فقط لنؤمن به ولكن أيضا لنتألم ألجله)23 :1( .

 )1علم بولس القديسين في فيلبي أنه سيكون لهم بنفس الجهاد الذي هو فيه ()31 :1
 )4ستأتي اآلالم عند عيش اإلنجيل! ()27 :1

 )XIIاالضطهاد ينشئ صبر.
 )Aرومية 3 :8

 )1الضيق (االضطهاد) ينشئ صب ار (تحمل)
(أ) الصبر ينشئ تزكية (التجربة)
(ب) التزكية تنشئ رجاء (الثقة)
(ج) الرجاء ينشئ عدم الخزي

 )2الصبر في العهد الجديد من سمات الرجل الذي ال ينحرف عن هدفه و أمانته لإليمان حتى في
أعظم التجارب والضيقات.

 )Bرومية 12 :12

 )1نتوقع االضطهاد والضيق في هذه الحياة

 )2دعونا ال نتذمر ضد هللا ولكن نتحلى بالصبر
 )3لنصمد عالمين أن هللا قوى حياتنا.

 )XIIIأولئك المضطهدين موعودين بالتعزية.

 2 )Aكورنثوس 11-3 :1

 )1هللا يعزينا في االضطهاد
 )2نحن أن نستعمل التعزية التي اختبرناها خالل االضطهاد لنعزي آخرين في االضطهاد.
 )3أكثر ما يضهدون من أجل المسيح أكثر ما ُي َّ
عزون.

 )1يعطي بولس تقرير عن اضطهاده ويروي كيف حررهم هللا.

 )4كما قال لهم بولس أن صلواتهم كانت عزاء لهم في وسط االضطهاد.

 )Bمزمور 18 :111

 )1إن كلمة هللا هي أيضا عزاء لنا في أوقات الضيق.
 )2يقول داود أنها تجعله حيا.

 )XIVاالضطهاد ال يمر هباء
 )Aرؤيا 1 :2

 )1يسوع يعلم عن ضيقاتنا.
 )2هي ال تمر هباء

 )Bعبرانيين 3 :13

 )1كمسيحيين يجب أن نتذكر أولئك الذين في الضيقات
 )2يجب أن نعتني بهم كما لو كنا نحن.

 )XVال تخشى االضطهاد

 )Aرؤيا 11 :2
 )1يجب ان ال نخاف.

 )2أي شيء من السجن حتى الموت.

 )Bعبرانيين 2 :13

 )1هللا هو معيننا
 )2يجب أن ال نخاف مما قد يفعله الناس لنا

