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 الشهادة للحق وسط الظروف الصعبة
 

الطريق واحلق .. إذ هو الشهادة للحق هي من صميم منهج أوالد هللا. الذين عرفوا المسيح واّتحدوا به
 .(6: 14)يو واحلياة

لها قيمة كبيرة عند هللا،  كّلما كانت الظروف المحيطة بنا صعبة وضاغطة، كلَّما كانت شهادتنا للحقّ 
.. ألّن اإلنسان في هذه الحالة يكون َكَمن َيسَبح ِضّد التيار.. ولكن ستأتي إذ أّن التضحيات تكون أكبر

ساعة تهدأ فيها كّل التيارات ويّتضح الفارق بين األسماك المّيتة التي جرفتها األمواج وألقتها خارًجا، واألسماك 
 حق فعاشت وَنَمت وتكاثرت..!الحّية التي قاومت وشهدت لل

سة بعض المبادئ واإلرشادات التي تفيدنا في الشهادة للحّق مهما كانت الظروف:  يضع لنا هللا في األسفار المقدَّ
ننا أن ال "إن كان حًقا أمام اهلل أن نسمع لكم أكثر من اهلل، فاحكموا ألّننا حنن ال ميك.. (29: 5)أع "ينبغي أن ُيطاع اهلل أكثر من الناس" -1

كانت هذه الكلمات للقديس الشجاع بطرس الرسول، في مواجهة اليهود الذين كانوا يقاومون الشهادة للمسيح  ..(20-19: 4)أعنتكلَّم مبا رأينا ومسعنا" 
 لنا.وهذا معناه أن نعطي األولوّية لقول الحّق والشهادة له مهما كان حجم التضليل من حو  القائم من األموات بعنف ودهاء..

ف "ال ختافوا من الذين يقتلون اجلسد وبعد ذلك ليس هلم ما يفعلون أكثر.. ومتى قّدموكم إىل اجملامع والرؤساء والسالطني فال تهتّموا كي -2
أو مبا حتتّجون أو مبا تقولون، ألن الروح القدس ُيَعلِّمكم يف تلك الساعة ما جيب أن 

ن يشهدون للحّق بدون أي التواء وال خوف.. .. فالروح القدس يساند الذي(12)لو تقولوه"
 ونموذج يوحنا المعمدان شهيد الحق سيظل مضيًئا أمامنا إلى األبد.

.. (18: 8)رو"آالم هذا الزمان احلاضر ال ُتَقاس باجملد العتيد أن ُيسَتعَلن فينا"  -3
آلالم  .. فمهما تعّرضنا(14: 13)عب "ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة"

َخرة لنا في السماء..!  بسبب شهادتنا للحّق، فهي ال ُتَقاس باألمجاد الُمدَّ
"اهلل اختاركم من البدء للخالص .. (41: 5)يو "جمًدا من الناس لست أقبل" -4

بتقديس الروح وتصديق احلق، األمر الذي دعاكم إليه بإجنيلنا القتناء جمد ربنا يسوع 
ون القتناء مجد هللا، وكّل جهادهم في هذا . فأبن(14-13: 2تس2) املسيح" اء هللا مدعوُّ

 االتجاه.. لهذا هم غير محتاجين ألمجاد العالم، ويشهدون للحّق بشجاعة غير خائفين من أّية خسارة أرضّية.
.. هذه هي كلمات (10: 1)غل أفأستعطف اآلن الناس أم اهلل؟ أم أطلب أن ُأرضي الناس؟ فلو كنت بعد ُأرضي الناس مل أُكن عبًدا للمسيح"" -5

الناس، بقدر القّديس بولس الرسول وهو يحارب أفكار التهّود التي اجتاحت منطقة غالطية.. وهذا يوّضح لنا أّن أبناء هللا األمناء ال يهّمهم إرضاء 
 ما يرّكزون على قول الحّق والشهادة األمينة لإليمان المستقيم.

لرب.. ألنه هكذا هي مشيئة هلل أن تفعلوا اخلري فُتسِكتوا جهالة الناس األغبياء.. أكرموا اجلميع، "اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل ا -6
 .. فالشهادة للحّق ال ُتعني التجاوز في حّق الناس أو الطعن فيهم بأسلوب غير الئق.(17-13: 2بط1) أحبوا اإلخوة، خافوا اهلل، أكِرموا امللك.."

 وهذا هو الَحّد األدنى للشهادة للحق، بالصمت وعدم مسايرة تّيار الباطل.. (13: 5)عا ن، ألنه زمان رديء""يصمت العاقل يف ذلك الزما -7
وصّية هكذا تكون شهادتنا للحّق؛ بالمحبة والسالم، وباألمانة في الكالم والسلوك، وبُصنع الخير في كّل الظروف ولكّل البشر.. وبالحياة حسب 

 التي يطلبها هللا..اإلنجيل.. فهذه هي الشهادة 
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