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ة 
م

قّد
م

من  الكثري  عادة  من  كان  العنرصة،  وعيد  املسيح  صعود  بني  ما  األيام  يف 

صلوات  محور  نفس  هو  صلواتهم  محور  يجعلوا  أن  عديدة،  لقرون  املسيحيّني، 

هي  صعوده  يوم  يف  لتالميذه  املسيح  تعليامت  آخر  كانت  األوائل.  املؤمنني 

)4  :1 الّرسل  )أعامل  ِمنِّي”  َسِمْعُتُموُه  لَِّذي  ا اآلِب  “َمْوِعد 

 13 ... ْيُتوِن،  الزَّ َجَبَل  ُيْدَعى  لَِّذي  ا لَْجَبِل  ا ِمَن  أُوُرَشلِيَم  َل  إِ َرَجُعوا  ِحيَنِئٍذ   12

هُؤالَِء     14 ... ِفيَها  ُيِقيُموَن  نُوا  كَا لَّتِي  ا ِة  لِْعلِّيَّ ا َل  إِ َصِعُدوا  َدَخلُوا  َولاَمَّ 

 ، النَِّساِء َمَع  َوالطِّلَْبِة،  الَِة  الصَّ َعَل  َواِحَدٍة  ِبَنْفٍس  ُيواِظُبوَن  نُوا  كَا كُلُُّهْم 

إِْخَوِتِه. َوَمَع  َيُسوَع،  أُمِّ  َيَم  َوَمْر

14-12  :1 الّرسل  أعامل 

حضور  بدون  ألنه  للغاية  مهّمة  القدس  الّروح  بانتظار  املسيح  تّعليامت  إن 

إىل  بحاجة  نحن  للمسيح.  أمناء  شهوًدا  نكون  أن  املستحيل  من  املعّزز،  الّروح 

فالّروح  إذن  لنكونه.  املسيح  يدعونا  الّذي  الّشعب  لنكون  هذه  اآلب  عطيّة 

العامل.  يف  للمسيح  حياتنا  أجل  من  ولكن  خاّصة،  تجربة  أجل  من  ليس 

صلواتنا  يف  محّددين  أشخاص  خمسة  رفع  عىل  منا  كّل  ملكوتك”  “لتأِت  يشجع 

أيًضا.  حياتهم  ويلمس  أجلهم،  من  خاللنا  من  اآلب  وعد  ليعمل  األيام.  هذه  يف 

عىل  أجله  من  تصلّون  قد  من  تحديد  يف  لحظاٍت  بضع  قضاء  عىل  اآلن  أشجعكم 

أسامئهم. كتابة  ورمبا  األيام،  هذه  يف  التّحديد  وجه 
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تسع  عىل  بالرّتكيز  اآلب،  وعد  انتظار  يف  متكينكم  إىل  التّساعية  هذه  تسعى 

سوف  لِْعلِّيَِّة.  ا يف  الحارضين  أحد   - األوىل  بطرس  رسالة  يف  محّددة  آيات 

رسالة  بها.  نتشّكل  أن  إىل  ونسعى  اآليات  هذه  من  واحدة  يوم  كّل  نتناول 

الّذي  المبث  مؤمتر  مواضيع  وتقّدم  املفضلة،  أسفاري  أحد  هي  األوىل  بطرس 

عائلة  إىل  أعيننا  ويرفع  لله  قلوبنا  يفتح  كتاب  إنّه  الّصيف.  هذا  يف  سيعقد 

العامل. أنحاء  جميع  يف  الله 

كّل  آية  مع  لتتامىش  الّصور  أروع  صنعت  التي  هيسلوب  ألنا  جًدا  ممنّت  أنا 

النتظار  لكم  املجال  مًعا  والّصور  الكلامت  هذه  تفتح  أن  الله  أدعو  يوم. 

اآلب. وعد 



1 PETER 1:1-2
1 Peter, an apostle of Jesus Christ,

To God’s elect, exiles, scattered throughout the provinces of Pontus, 
Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen 
according to the foreknowledge of God the Father, through the 
sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and 
sprinkled with His blood:

Grace and peace be yours in abundance.

1
م 

يو
ال 2  –  1  :1 األوىل  بطرس  رسالة 

ُبْنُتَس  َشَتاِت  ِمْن  ِبنَي  الُْمَتَغرِّ إَِل  الَْمِسيِح،  َيُسوَع  َرُسوُل  ُبطُْرُس،   1

اللِه  ِعلِْم  ِبُْقَتَض   2 الُْمْخَتاِريَن  َة،  َوِبيثِيِنيَّ ا  َوأَِسيَّ َة  َوكَبَُّدوكِيَّ َة  َوَغالَِطيَّ

الَْمِسيِح:  َيُسوَع  َدِم  َوَرشِّ  لِلطَّاَعِة،  وِح  الرُّ تَْقِديِس  ِف  اِبِق،  السَّ اآلِب 

الَُم. َوالسَّ النِّْعَمُة  لَُكُم  لُِتْكَثْ 

بطرس  الّرسول  يكتب  ‘مختلف’.  بأنّك  توصف  أن  معناه  مسيحيًّا  تكون  أن 

يف  وأجانب  كغرباء  تعيش  مجتمعات  منفّي،  شعب  إىل  األوىل  رسالته  يف 

 - مجتمعهم  يف  غرباء  يكونوا  أن  معنى  يعرفون  الّناس  هؤالء  الّصغرى.  آسيا 

مبعنى  منفيّني  أناس  إىل  أيًضا  يكتب  بطرس  لكّن  والّرفض.  للمضايقة  يتعّرضون 

موطننا  عن  منفصلني  املنفى،  يف  األرض  عىل  حياتنا  نقيض  كمسيحيّني،  مختلف: 

اآلب. مع  الّسامء  األبدّي يف 

تعريف  من  فبداًل  لآلخرين:  مختلفة  هويّة  ُمنحت  أنّك  يعني  مسيحيًّا  تكون  أن 

من  أّي  أو  منلكها،  التي  األموال  كميّة  أو  جنسيتنا،  أو  لعائلتنا،  وفًقا  أنفسنا 

دون  املعمَّ نحن  عليه،  نحن  ما  تجعلنا  أنّها  أحيانًا  نعتقد  الّتي  األخرى  األشياء 

نحن  بعد.  بالكامل  تتحقق  ومل  تُعطى  عميقة  حقيقة  وهي  املسيح’،  ‘يف 

املسيح. يسوع  بشخص  فقط  هويّتنا  إليجاد  مدعوون 

هذه  تكون  قد  الله.  من  مختارين  ولكن  املنفيّني،  إىل  بطرس  يتحّدث 

املسيحيون  بالّروح.  مقّدسة   – مقّدسة  ولكّنها  األرض،  عىل  منبوذة  املجتمعات 

للّسلطة  الّرئييس  املصدر  هم  والقادة  األرضية  القوى  أن  يعتربون  ال  شعب  هم 

القدس. الّروح  مبوهبة  فقط  ممكن  هذا  كّل  ليسوع.  مطيعون  نحن   -

نبدأ  دعونا  للمسيح،  وعقولهم  قلوبهم  ليحّولوا  لآلخرين  بحرارة  نصّل  ونحن 

تجعل  شهادتنا  هل  مختلفون؟  أنّنا  عىل  متيّزنا  بطريقة  نعيش  كيف  بالّسؤال: 

بطريقة  حياتنا  نعيش  كيف  مقاومته؟  من  بدالً  اإلميان،  بشأن  فضوليني  الّناس 

ذلك؟ ويسمعون  اآلخرون  يرى  وكيف  املسيح،  يسوع  بشارة  بسبب  مختلفة 

يف  ويحييهم  حقيقيّة،  مشاكل  تواجه  حقيقيّة  مجتمعات  إىل  بطرس  يتحّدث 

الّذين  لجميع  والّسالم  الّنعمة  تلك  لتجلبوا  الوفريين.  وسالمه  الله  نعمة  ضوء 

اليوم. الرحلة  هذه  تبدأون  وأنتم  تقابلونهم 





2
م 

يو
ال 12  :1 األوىل  بطرس  رسالة 

ِبهِذِه  َيْخِدُموَن  كَانُوا  لََنا  َبْل  ألَنُْفِسِهْم،  لَْيَس  أَنَُّهْم  لَُهْم  أُْعلَِن  الَِّذيَن    12

وِح  الرُّ ِف  وكُْم  ُ َبشَّ الَِّذيَن  ِبَواِسطَِة  اآلَن،  أَنُْتُم  ِبَها  أُْخِبْتُْم  الَّتِي  األُُموِر 

َعلَْيَها. تَطَّلَِع  أَْن  الَْمالَئَِكُة  تَْشَتِهي  الَّتِي  اَمِء.  السَّ ِمَن  الُْمْرَسِل  الُْقُدِس 

كّل شخص يبحث عن معنى لحياته. كلّنا منّر يف الحياة بحثًا عن يشء ما. رمبا نتوق إىل أن 

نكون محبوبني، أو مقبولني، أو نُرى عىل حقيقتنا. رمبا نتوق إىل فهم من نحن، وملاذا نحن 

هنا عىل هذه األرض؟. نرغب يف أن نكون أقرب إىل إلهنا وخالقنا، حتّى لو مل نكن ندرك 

الله. ومعناه وحده  الّتي خلقنا بها  الطّريقة  الّرغبة يف املعنى ألّن هذه هي  ذلك. لدينا هذه 

لنفسك، ولسوف  يا رب  ‘لقد خلقتنا  أوغسطينوس  القّديس  قال  بحثنا. وكام  الّذي يكمل  هو 

فيك.’ راحتها  تجد  قلقة حتى  قلوبنا  تبقى 

كّل من عاش يف أي وقت مىض يعرف وجع الشوق هذا. يف آية اليوم يتحدث بطرس عن 

َيِدلُّ َعلَْيِه ُروُح  الَِّذي كَاَن  الَْوقُْت  أَْو َما  األنبياء. كانوا يبحثون أيًضا: ‘َباِحثنَِي أَيُّ َوقٍْت 

الَْمِسيِح الَِّذي ِفيِهْم’ )بطرس األول 1: 11(. عىل الّرغم من أّن املسيح مل يولد بعد، إاّل أّن 

الله، املسيح يسوع -  القدس كان بداخلهم، مام مّكنهم أن يتوقّعوا أعظم هبة من  الّروح 

معنا. الله 

واآلن قد تّم الكشف عن هذا الّشخص، وإعالن البشارة - ونستفيد، كام نتعلّم، من أولئك 

الله، منذ أكرث من ألفي ونصف عام. هذه هي عجيبة  الّذين سعوا ليكونوا أقرب إىل  األنبياء 

أولئك  بناء سلسلة قد تساعد  أنّنا ال نجعل وعده معروفًا ملن حولنا فحسب، بل ميكننا  الله، 

رحيلنا. بعد  لفرتة طويلة  يسعون  الّذين 

ا هو أن ما نتوق اليه أكرث من غريه قد أُعطي لنا مجانًّا. إن الله الّذي  والخرب املذهل حقًّ

نبحث عنه مل يأِت إلينا وعاش معنا فحسب، بل مات من أجلنا!  لقد جاءنا الّروح القدس 

للّنظر عن كثب إىل أعجوبة خالصنا. املالئكة لديهم شوق  بالبشارة! حتى  الّسامء  املرسل من 

للّنظر  املالئكة  تتوق  األنبياء.  الخالص. بحث عنه  الجميع نحو  ينجذب  الهبة  من خالل هذه 

إاّل انعكاس شاحب لشوقه  إليه ما هو  أنّنا نتوق إىل حضوره، لكن شوقنا  الله  فيه! يعلم 

لهذا أعطانا روحه.  ابنه.  لهذا أرسل  إلينا. 

تكتشفه من بحثهم؟ كيف  الذي  ما  الّذين هم محور صالتنا،  الخمسة  أذهاننا  إىل  لنعيد 

الكنز  الّناس نحو  لنساعد عىل توجيه  القديم،  العهد  أنبياء  الّضوء، كام فعل  أن نسلط  ميكن 

الذي سيستمر طوال حياتنا - أن يوّجه املزيد من  اّلذي يبحثون عنه؟ كيف ميكن لبحثنا - 

الناس نحو الله الذي ميّد يده إلينا، ويأمل أن منسك بها؟





3
م 

يو
ال 2:2 األوىل  بطرس  رسالة 

لَِكْ  الِْغشِّ  الَْعِديَم  الَْعْقِلَّ  اللََّبَ  اْشَتُهوا  اآلَن،  َمْولُوِديَن  “َوكَأَطَْفال   2

ِبِه” تَْنُموا 

اّلذين يقّدمون  ا عىل  الّذين يولدون يف عامل جديد غريب وقاِس كليًّ يعتمد األطفال 

ة. وهم  الطّعام والّدفء واملحبّ  - ا  ة جدًّ احتياجاتهم وغرائزهم أساسيّ الّرعاية. إن  لهم 

الطّفل،  عاجزون وضعفاء ويعتمدون عىل اآلخرين يف هذه األشياء. ونذكر صورة املسيح 

أولئك  العاجزين حًقا بدونه.  الّذي جعل نفسه صغريًا وعاجًزا من أجلنا نحن  اإلله 

الغريب والقايس، عامل نخطئ  العامل  أيًضا يعيشون يف هذا  الّذين يكتب لهم بطرس 

الله. الوحيدة هي من  التّعزية والرّاحة  فيه، حيث 

املجتمع  أن يصبحوا أعضاء حكامء ولطفاء ومنتجني يف  لكّن األطفال يكربون. ونأمل 

الكتاب  ‘الحليب’ يف  ا ما ميثل  الّذين يعتنون بهم. غالبً أولئك  بتغذية  - ولكن فقط 

 - الطّفل  احتاجه  املحبّة، كلام  بدافع  األّم حليبها بحريّة،  الربكة والوفرة؛ تعطي  املقّدس 

دون رشط، ودون الحاجة إىل ‘كسب’ الحليب أو ‘استحقاقه’. إنه مصدر للحياة وعالمة 

الّلحم حاملا يولد، فلن يكون  أيًضا. إذا أعطيت طفاًل  الهضم  عىل االهتامم، وهو سهل 

نبدأ حياة جديدة  ثانية.  لديه األسنان ملضغه. هكذا، عندما نأيت إىل املسيح، نولد 

للّنمو والّنضج والّرعاية - وهي عملية تدوم طوال  الله مساحة  لله. مينحنا  كأوالد 

أبًدا، ألن ما بدأناه يف هذه الرحلة يدعمنا طوال  حياتنا. نحن ال نتخلّص من الحليب 

كمسيحيّني. حياتنا 

أنها  الجديدة؟  أعتقد  الحياة  لننمو يف هذه  الّذي يقوينا ويُغّذينا  الحليب  فام هو هذا 

الّروح القدس عىل قلوبنا. نحن ضعفاء،  الكتاب املقّدس، ودعوة  الله - من خالل  كلمة 

إرضاءنا. نحن  الّذي يستطيع  تقّوينا. نحن نجوع ونعطش، وهو وحده  كلمته  لكن 

والفرح. املحبّة  ة  إمكانيّ لنا  تظهر  الوفرية  بركاته  لكن  واالنقسام،  بالكراهية  محاطون 

يتغّذون  أن ندعو اآلخرين، وندعهم  لتقويتنا، ميكننا  أُْعِطَي  ما  وبدافع خربة كّل 

أيًضا ويتغذون  الّذين من حولنا  الله ليك يقوى  ة  بدورهم. وميكننا أن ننرش محبّ

الله، مينحه  أمام  نرفعهم  الّذين  الخمسة  األصدقاء  يحتاجه هؤالء  ما  وأكرث  بكلمته. 

الله. لهم 

الله  يدعونا املسيح أن نكون مثل األطفال، وأال نعتمد عىل أنفسنا، بل عىل وعد 

البسيطة واالعتامد  الّروح. دعونا نكون مثل األطفال، يف حاجتنا  وشخص يسوع وحضور 

نحو خالصه. ننمو  ويغّذينا ونحن  ليقّوينا  الله وحده  عىل 





4
م 

يو
ال 5:2 األوىل  بطرس  رسالة 

ًسا،  ُمَقدَّ كََهُنوتًا  ا،  ُروِحيًّ َبْيًتا  َحيٍَّة¬  ¬كَِحَجاَرٍة  َمْبِنيِّنَي  أَْيًضا  أَنُْتْم  كُونُوا   5

الَْمِسيِح. ِبَيُسوَع  اللِه  ِعْنَد  َمْقُبولٍَة  ٍة  ُروِحيَّ َذَبائَِح  لَِتْقِديِم 

ة لكنيسته،  يف أي مبًنى، كّل حجٍر رضورّي. يقول املسيح أن كّل واحد مّنا هو الحجارة الحيّ

ا، تبدأ باألساس.  يعتمد كل منا عىل اآلخر وله دور أسايّس يلعبه يف الهيكلية. عندما تبني شيئً

ة  لن تصمد أي بناية عىل اإلطالق إذا مل تكن األسس عميقة وثابتة. كمسيحيّني، كحجارة حيّ

ة للكنيسة،  يف بناء الله، لدينا أساس واحد: يسوع املسيح. الفرق بني كوننا الحجارة الحيّ

والخشب امليت لبنائنا، هو الحاجة إىل تجديد أسسنا يف املسيح وتعميقها واالحتفال بها 

كّل يوم - وإاّل فإننا نجازف باالنفصال عاّم يرفعنا، وننهار حاملا ال نتمّسك بيسوع كأساس لنا 

طوال حياتنا.

يف األماكن الّتي يكتب اليها بطرس، كانت املباين وسيلة للّناس إلظهار قّوتهم ومكانتهم.  

ا ملا هو عليه الحال اليوم، فإن الّناس يبنون معامل دقيقة، وهياكل ماديّة تشري إىل  وليس خالفً

ة. لكن املسيحيني الّذين تحدث إليهم بطرس كانوا عاجزين.  الّنجاح والقّوة واملكانة االجتامعيّ

وما كانوا ليتمكنوا من منافسة عروض العظمة هذه، أو االحتفال بإميانهم بقوة الله من خالل 

بناء أماكن عبادة باهرة ومثرية لإلعجاب.

إذا أخذنا هذه الكلامت يف االعتبار، يبدو أنّه بالّنسبة لبطرس ال يهّم إذا كنت ال تستطيع بناء 

ة. الحجارة  هياكل ضخمة أو إقامة نصب عظيمة لله. إن الله ال يهتّم بهذه العروض الخارجيّ

اٌر ِمَن اللهِ” )بطرس األوىل2 : 4(.  اِس، َولِكْن ُمْختَ وًضا ِمَن النَّ ا َمرْفُ التي يريدها هي “َحَجرًا َحيًّ

يريد الله املنبوذين، غري املرغوب فيهم، غري املحبوبني، املرفوضني. هؤالء هم األشخاص الّذين 

ميكن أن تكون حياتهم شهادة عىل عظمته. إن حياتنا، وأجسادنا، وكياننا ذاته، هي الّتي 

تشهد عىل قدرة الله عىل إحداث التّغيري والذي له مكان لكّل واحد منا. وهذا يحدث ألننا 

نينا مًعا يف بيت روحّي لله. بُ

أن نكون حجارة حية يعني أن منّجد الله بحياتنا، بدالً من أن نبني ملجدنا أو قوتنا. أن نغرّي 

الطّريقة الّتي نفهم بها القّوة واملكانة. أن نذهب إىل حيث يريدنا الله أن نكون. أن نحّول 

ونتحّول – من كوننا متجاهلني ومهملني ومضطهدين، إىل كوننا جزًءا من خطة الله اإللهية. 

هو أن نعيش لغة ‘الحياة’ كشعب الله. وكّل شخص أسايّس يف هذا. الخمسة الّذين ترفعهم 

أمام الله يف الّصالة لهم مكان أسايس ليأخذوه يف بنايته. والّروح القدس وحده ميكنه فعل ذلك.

واليوم، نتأّمل كيف متجد حياتنا الله وتشهد لنعمته، بطريقة ال ميكن ألي يشء نبنيه 

بأنفسنا أن يقرتب منها. دعونا نصّل من أجل أسس أعمق وأقوى يف يسوع تحافظ عىل ثباتنا، 

ليك يبنينا الّروح القدس ملجده.





5
م 

يو
ال 10  -  9  :2 األوىل  بطرس  رسالة 

َشْعُب  َسٌة،  ُمَقدَّ ٌة  أُمَّ  ، ُملُوِكٌّ َوكََهُنوٌت  ُمْخَتاٌر،  فَِجْنٌس  أَنُْتْم  ا  َوأَمَّ  9

نُورِِه  إَِل  الظُّلَْمِة  ِمَن  َدَعاكُْم  الَِّذي  ِبَفَضائِِل  تُْخِبُوا  لَِكْ  اقْتَِناٍء، 

اللِه.  َشْعُب  فَأَنُْتْم  اآلَن  ا  َوأَمَّ َشْعًبا،  تَُكونُوا  لَْم  قَْباًل  10الَِّذيَن  الَْعِجيِب. 

فََمْرُحوُموَن. اآلَن  ا  َوأَمَّ َمْرُحوِمنَي،  َغْيَ  كُْنُتْم  الَِّذيَن 

أجد أن هذه اآليات يف رسالة بطرس األوىل هي من أكرث املقاطع إقناًعا يف الكتاب املقدس. 

أصبح الّناس الّذين كانوا مستبعدين ذات يوم محتضنني اآلن. أولئك الّذين تَمَّ نفيهم، تَمَّ 

اختيارهم اآلن. املنبوذون أصبحوا مقدسني، واملرفوضون محبوبني. كان أولئك الّذين يكتب 

لهم بطرس يعرفون ما هو الّشعور بالتّهميش، االضطهاد، واملضايقة بسبب اميانهم. إنّهم 

أناس بال مكانة - إال يف نظر الله. إنهم مجهولون وغري مرئيّني وغري مهّمني إاّل لخالق الكون.

ا - لرنى أنفسنا ليس كام يرانا العامل، ولكن  يف هذه اآلية، نحن مدعوون - ورمبا نواجه تحديً

ة  كام يرانا الله. نحن مدعوون ألن نحكم عىل أنفسنا ليس وفًقا للقيم الّتي تبدو أكرث أهميّ

ة الله الّالمحدودة يف املسيح. بسبب عمل  للعامل - املكانة والرّثوة والقّوة - ولكن وفًقا ملحبّ

ا  الله من أجلنا يف املسيح، ُدعينا مستحقني ومحبوبني ومختارين. لقد ُدعيت أنت مستحقًّ

ا ومختارًا يف نظر الله. ومحبوبً

هذه هي الطّريقة الّتي نتعلم بها أن نكون شعب الله، ‘ملكه الخاّص’، بداًل من أن نكون 

ة. إن  أناًسا مدينني بالفضل لهذا العامل. إن مكانتنا تتميز بالوفرة والرّجاء واألمانة واملحبّ

ما فعله املسيح هو إعطاء أناٍس، قيل لهم أنهم بال قيمة، شعورًا بالقيمة األبديّة. فعندما 

نا عدميو الفائدة، غري مهمني، فاشلني، أو مصدر إحراج لآلخرين، فإن كلمة الله  نعتقد أنّ

ا، شعب الله. تذكرنا مبا نحن عليه حقًّ

ِل  َفَضائِ ة الّتي تغرّينا، لكن لهدف. ألنه مع الهبة تأيت دعوة –  “لَِكْ تُْخِبُوا ِب هذه هي املحبّ

ري الله، لقد تَّم  َعِجيِب.” لقد تحّولنا لنكون وكالء لتغيّ َمِة إَِل نُورِِه الْ لْ ْم ِمَن الظُّ الَِّذي َدَعاكُ

فتح أعيننا حتّى نتمّكن أن ندع اآلخرين يرون حًقا. يتناول هذا الّنزعة البرشيّة للحكم 

عىل اآلخرين عىل أنهم ‘أقل’، وهو ما نفعله ألسباب عديدة. لقد اختارهم الله أيًضا يف 

املسيح، وهم مشمولون معنا كجزء من شعبه. ال ميكننا وضع حدود أو جدران بيننا. أولئك 

الّذين قد منيل إىل استبعادهم وتجاهلهم ورفضهم هم بالّضبط أولئك الّذين يجمعهم الله 

ويرحب بهم.

فّكر يف أصدقائك الخمسة، فهم مشمولون يف هذا حتّى يتحرّك الّروح فيهم حتّى يعرفوا 

ة الله.  ذلك بأنفسهم. هذا التّحول مذهل. وصامت العار لدينا أصبحت عالمات عىل محبّ

ة. ونحن نصّل اليوم، دعونا نتعهد برؤية كّل من نلتقي بهم من خالل عيون الله املحبّ





6
م 

يو
ال 4  :3 األوىل  بطرس  رسالة 

الَْوِديعِ  وِح  الرُّ ِزيَنَة  الَْفَساِد،  الَْعِدميَِة  ِف  الَْخِفيَّ  الَْقلِْب  إِنَْساَن  َبْل   4

الثََّمِن. كَثِيُ  اللِه  اَم  قُدَّ ُهَو  الَِّذي  الَْهاِدِئ، 

نا نناشد منذ سنواتنا األوىل أال نحكم عىل الكتاب من غالفه، إاّل أنه يشء نواجه  يف حني أنّ

صعوبة يف االلتزام به. ولكّن الكتاب املقدس ينّص بشكل قاطع بشأن مخاطر الحكم مبا نراه؛ 

ِل اْحُكُموا ُحْكاًم َعاِداًل” )يوحنا 7: 24(. ليس من املُْستَغرب أّن  اِهِر َب “الَ تَْحُكُموا َحَسَب الظَّ

معظم الّناس الّذين رأوا املسيح عىل الّصليب مل يتعرّفوا إاّل عىل مجرم، رجل يعاين من موت 

مخزّي ومهني. كّل ما رأوه كان مسيًحا فاشاًل - غري قادر عىل رؤية الحقيقة املذهلة - انتصار 

الله عىل الرّش من أجلنا. األمور ليست دامئا كام تبدو.

ا  لكّن املظهر مهّم يف عاملنا. نشعر أن هناك الكثري يف كيفية تقديم أنفسنا. العديد مّن

نة حتّى يتّم قبولنا.  يشعرون بأنه علينا أن نتظاهر، أن نتكيّف، وأن نبدو بطريقة معيّ

تة واملحدودة، فهي سبب للمقارنة والغرية وانعدام  ة عىل الّندرة، املؤقّ تصّوراتنا للجامل مبنيّ

رنا بها الله، وليست الطّريقة الّتي يريدنا  األمن والّنقص. هذه ليست هي الطّريقة الّتي يقدِّ

أن نقدر بها أنفسنا.

” وفرية وغري  َخِفيَّ ِب الْ َقلْ وعىل الّنقيض من ذلك، فإن صفات ما يسميه القديس بطرس “الْ

محدودة. فهي تجعلنا نشعر بالّسعادة، بداًل من الغرية، واإللهام بداًل من الّشعور بعدم 

األمان. إن تنمية الجامل الخارجّي هي محاولة للّشعور بالرضا عن أنفسنا. وبناء الجامل 

الّداخل يجعل اآلخرين يشعرون بالرّضا أيًضا.

لوايت يخاطبهن بطرس يف هذه اآلية لديهّن مكانة اجتامعية بسيطة. وتَمَّ يف  إن الّنساء الّ

كثري من األحيان اعتبارهن سلعة، حيث نُظر إليهّن عىل أنهّن يشء يجب ‘امتالكه’ بداًل من 

ة  اعتبارهن برًشا أفراًدا يراهّن الله ويحبهّن. ومع ذلك، يدرك بطرس أّن لديهّن حياة داخليّ

ة - حياة متمرّدة لتوقّعات العرص - حياة مل يعيشوها لآلخرين بل ليسوع. يؤكد بطرس  غنيّ

أنه ال الرّجال وال األسياد هم الّسلطة العليا، بل الله الّذي يجعلنا عىل صورته.

يدعونا املسيح يسوع - الّذي تجسد الله فيه - لرنى الّناس عىل حقيقتهم. إنّها دعوة لسامع 

الّناس ومعرفتهم بشكل صحيح، للعمل مع روح الله الذي يقابلنا ويفتحنا يف أعامقنا. يف 

كثري من األحيان نخرب الّناس عن يسوع دون محاولة سامع قّصتهم أواًل. ونحكم قبل أن 

نعرف الحقيقة. اليوم نتأمل يف الجامل الحقيقّي الّذي بالتأكيد سنقابله إذا وضعنا ثقتنا يف 

محبة الله الوفرية، بداًل من خوفنا من أاّل نكون كفوًءا. الله وحده قادر عىل تحقيق ذلك. 

فلنصِل إذن من أجل أصدقائنا الخمسة، ليك يتواصل الله مع روحهم بروحه. والّشء الوحيد 

الّذي يجلب الّناس إىل الله هو شخص يسوع وعمل الّروح. وهو ال يحتاج أي يشء آخر منا، 

هو ببساطة يطلب محبتنا يف املقابل.





7
م 

يو
ال 18  :3 األوىل  بطرس  رسالة 

أَْجِل  ِمْن  الَْبارُّ  الَْخطَاَيا،  أَْجِل  ِمْن  َواِحَدًة  َمرًَّة  تَأَلََّم  أَْيًضا  الَْمِسيَح  فَإِنَّ   18

وِح. الرُّ ِف  ُمْحيًى  َولِكْن  الَْجَسِد  ِف  ُماَمتًا  اللِه،  إَِل  َبَنا  ُيَقرِّ لَِكْ  األََثَِة، 

أُناس  لّمة،  متأ مجتمعات  إىل  بطرس  يكتب  حياتنا.  من  منه  مفر  ال  جزء  املعاناة 

شجاعتهم  أن  بطرس  يقرتح  باملسيح.  إميانهم  بسبب  كبرية  مصاعب  من  يعانون 

يتبعون  بل  باملسيح،  إميانهم  عىل  عالمة  مجّرد  تكن  مل  املنفى  هذا  خالل  وضعفهم 

الّصليب. عىل  يسوع  مثال 

يعفينا  ال  وقيامته  يسوع  موت  إن  املعاناة.  من  مهربًا  أبًدا  يقّدم  ال  مسيحيًّا  تكون  أن 

الّسيئة  األشياء  حدوث  مينع  ال  إنه  والّضياع.  بالّرفض  والّشعور  املؤملة  التّجارب  من 

يضمن  ال  أجلنا  من  يسوع  فعله  ما  سنموت.  الّنهاية  ويف  ونذّل.  ونحزن  سُنجرح  لنا. 

األمل. من  خالية  حياة  لنا 

أحيانًا   - حتّى  واختبارها،  الله  نعمة  ملعرفة  لنا  الباب  فتح  هو  موته  يفعله  ما  ولكن 

هو  الّصليب  عىل  املسيح  معاناة  تقّدمه  ما  املعاناة.  وسط   - وعميق  مكثّف  بشكل 

األمل  لتحّمل  استعداد  عىل  كان  أنه  لدرجة  بشّدة  يحبنا  الّذي  الله  مع  حميمة  عالقة 

مع  األبدية  الحياة  هو  قيامته  به  تعد  ما  لوحدنا.  نختربه  أن  سابًقا  علينا  كان  الّذي 

املؤقّتة. حياتنا  واقع  يف  حتّى  اآلب، 

ونحن  تصّوره،  ميكن  ال  الّذي  األمل  هذا  من  عنا  يعاين  الله  أن  هو  غرابة  األكرث  واألمر 

رفضناه.  الّذين  نحن  أنّنا  رغم  أجلنا،  من  للموت  مستعّد  فهو  أعداءه.  زلنا  ما 

فلنحتفل  يسوع،  إىل  بعد  يأتوا  مل  الّذين  الخمسة  ألولئك  اليوم  الّصالة  نواصل  بينام 

أن  يف  ويرغب  محبوبني  ويعتربهم  أجلهم،  من  بالفعل  مات  قد  املسيح  أن  بحقيقة 

القّدوس. بروحه  يحيوا  ليك  ونصّل  أيًضا.  أملهم  يف  معهم  يكون 

من  الله  فعله  ما  كليًّا.  جديد  كوين  محور  عىل  املعاناة  بطرس  يضع  املقطع،  هذا  يف 

مرضوب  واحد  رجل  حول  يتمحور  ذلك  ومع  بأرسه،  الكون  يف  صداه  يرتّدد  أجلنا 

ِف  تَْفَرُحوا  لَِكْ  افَْرُحوا  الَْمِسيِح،  آالَِم  ِف  كُْتْم  اْشَتَ “كَاَم  الحًقا،  بطرس  يكتب  ومكسور. 

بالنسبة  تافهة  ليست  معاناتنا  إن   )13  :4 بطرس   1 ( ُمْبَتِهِجنَي.”  أَْيًضا  َمْجِدِه  اْستِْعالَِن 

من  اآلخر  الجانب  فعىل  أيًضا.  نهائيّة  ليست  لكنها  جيًدا،  األمل  يعرف  الذي  لله 

الحياة  ولكّن  بالجسد  املوت   - فينا  يحدث  يسوع  يف  حدث  ما  ألن  الّنرص.  هو  املعاناة 

تعزيهم  الله  بأذرع  اليوم  يعانون،  والذين  تعرفونهم  الّذين  أولئك  فليشعر  بالّروح. 

أبًدا. األخرية  الكلمة  لألمل  يكون  ال  الله،  فمع  وترشدهم. 





8
م 

يو
ال 6  :4 األوىل  بطرس  رسالة 

ِبالَْجَسِد،  النَّاِس  َحَسَب  ُيَدانُوا  لَِكْ  أَْيًضا،  الَْمْوىت   َ ُبشِّ هَذا  ألَْجِل  نَُّه  فَإِ  6

وِح. ِبالرُّ اللِه  َحَسَب  لَِيْحَيْوا  َولِكْن 

من  كثري  يف  نخشاه  واحد  يشء  أكرث.  تجّنبها  نريد  التي  األمور  نحقق  أحيانًا 

أولئك  عن  ببعد  نشعر  االنفصال.  هو  ألنفسنا،  نخلقه  ذلك  ومع  األحيان، 

عن  باالنفصال  نشعر  ‘آخرين’.  نعتربهم  الّذين  أولئك  عّنا،  يختلفون  الّذين 

بعض  الله.  عن  باالنفصال  نشعر  وأحيانًا  قبلنا.  من  ذهبوا  الّذين  أولئك 

متناول  عن  بعيدون  نحن  أنّنا  نشعر  أحيانًا  املنال.  بعيدو  أنّهم  نعتقد  الّناس 

والخوف. والوحدة  الظاّلم  يف  مستغرقون  أنفسنا، 

إىل  الظّلمة،  إىل  يسوع  ينزل  املقطع؛  هذا  يف  لنا  عميقة  رسالة  من  لها  ويا 

أولئك  الحياة.  إىل  املوت  من  ليخرجنا  غريها،  من  أكرث  نخشاها  الّتي  األماكن 

املجيد.  الله  نور  يف  ويدخلون  البشارة،  يسمعون  الظلمة  أكلتهم  الّذين 

الله. لعجائب  لتشهد  جديدة  حياة  يعيشون  ماتوا  الّذين  أولئك 

أحياء  ليسوا  لكّنهم  جسديًّا،  الحياة  قيد  عىل  الّناس  من  الكثري  يكون  قد 

والهموم.  واملخاوف  واملواقف  الظّروف  يف  غارقني  يعيشون  من  هناك  حًقا. 

نقاط  إىل  املسدودة  الطّرق  الله  ويُحّول   - جديدة  حياة  الّناس  اإلنجيل  مينح 

فوق  أحد  ال  أّن  ويقول  جديدة.  حياة  إىل  واملوت  قبول،  إىل  والّرفض  تحّول، 

أولئك  صحيحة.  التّوبة  تكون  عندما  الله  يغفرها  ال  خطيئة  توجد  ال  الخالص. 

البحث  عن  يتوقف  ال  فالله  منهم،  أمل  ال  أن  ونعترب  عنهم،  نتخىل  الّذين 

ألَنِّ  َمِعي،  “افَْرُحوا  الله:  يحتفل  عليهم،  العثور  يِتّم  وعندما  أبًدا.  عنهم 

.)6  :15 ”)لوقا  الَّ الضَّ َخُروِف  َوَجْدُت 

متاًما  نفهم  ال  أنّنا  حني  يف  املوت.  تجرف  أنها  حتى  بقّوة  يفيض  الله  كرم  إن 

حني  لألموات.  الحياة  يعطي  الّذي  هو  يالقينا  الّذي  فإن  الخالص،  آليّات 

املحبّة.  إىل  الله  يدعونا  الحكم،  إىل  منيل  عندما  يرحب.  الله  الّناس،  يبتعد 

الله،  ملعايري  وفًقا  للعيش  دعوة  إنها  الّروح.  تحيا  حتاًم،  الجسد  ميوت  عندما 

الخمسة،  أصدقائكم  أجل  من  اليوم  صلّوا  ملعايرينا.  وفًقا  الّذبول  من  بداًل 

تصلّون  وبينام  محبته  رسالة  إليصال  الحدود  كّل  يعرب  من  روح  تصلهم  فقد 

ووعده. الله  حضور  فوق  أحد  ال  تذكّروا:  اليوم،  أجلهم  من 





9
م 

يو
ال 14  :4 األوىل  بطرس  رسالة 

ْتُْم ِباْسِم الَْمِسيِح، فَطُوَب لَُكْم، ألَنَّ ُروَح الَْمْجِد َواللِه َيِحلُّ َعلَْيُكْم. 14 إِْن ُعيِّ

تشجيع  إنه  األوىل.  بطرس  رسالة  االضطهاد هو موضوع واضح يف  الّرجاء يف وسط 

عرب  يعمل  إنه  للمجد.  املجال  وتفسح  ستتنّحى  املعاناة    – الوقت  نفس  يف  ووعد 

يتغلّب  للحياة  وبإقامته  الّصليب  عىل  يسوع  انترص  لقد  واملستقبل:  والحارض  املايض 

املجد.  املسيح يف  واآلن. وسيعود  معنا هنا  القدس  الّروح  إن  املوت.  اآلب عىل  الله 

لألمل. األسباب  كّل  هناك 

يكتب  الذي  للمجتمع  بالّنسبة   – مخزيًا  املعارص  العامل  يعتربه  شيئا  بطرس  يأخذ  هنا، 

يسوع  مات  مسيحّي.  أنه  اليوم،  العامل  أنحاء  جميع  يف  الّناس  من  لكثري  وبالنسبة  إليه، 

ليفعله،  ولد  ما  هذا  ولكن  العار.  يف  مات  والتّوبيخ.  واإلهانة  لالستهزاء  يتعرّض  وهو 

الله يف  مجد  يظهر  الله.  مجد  يكشف  املوت  أجلها. ألن هذا  من  أىت  الّتي  الّساعة 

هذا  يحبنا.  كيف  هو  الله  ومجد  آالمنا.  ويشاركنا  خطايانا  يحمل  فالله  املسيح،  إذالل 

قداسة. إىل  والّدناسة  انتصار،  إىل  العار  يحول  املخزّي  املوت 

الّرجاء،  يقني  يجلبه  الّذي  الفرح  اختبار  إنها  معاناة.  كلّها  ليست  كمسيحّي  الحياة 

األيّام. يوم من  فيه كّل يشء جديًدا يف  بعامل يصبح  الوعد  إنها  األوقات.  أحلك  حتّى يف 

فالله  تُصّدق.  ال  أمور مدهشة  تحدث  أن  يُعاش، ميكن  األمل  أّن هذا  الّناس  يرى  عندما 

حيًّا.  رجاًء  للّناس  يعطي  الحّي 

البرشيّة.  معاناة  نعرف  ونحن  حتّى  الله،  بركات  نخترب  فإننا  كمسيحيّني،  نعيش  عندما 

املوجود  املجد  عمق  إنّه  مجده.  يف  لندخل  آلالمه  مشاركتنا  عن  بولس  القديس  يتحّدث 

وإساءة  رفضهم  يتّم  الّذين  أولئك  الّزوايا، يف  أحلك  املتوقّعة، يف  غري  األماكن  يف 

من  ما  وأنه  أجلنا،  من  ليموت  جديرون  أنّنا  يعترب  الله  أّن  معرفة  إنّها  معاملتهم. 

الحياة. الله عىل جلب  قدرة  التّغلب عىل  عىل  قادر  أو حزن  معاناة  اختبار 

روح  يا  ‘تعال  بصالتنا  بها،  منّر  الّتي  الظّروف  مهام  القدس.  الّروح  عمل  هذا هو 

الخمسة  أصدقائكم  مع  القدس  الّروح  ليعمل  خاّص  بشكل  صلّوا  األمور.  تتغرّي  القدس’ 

املسيح. وآالم  معاناة  من خالل  املجد  يف  الّدخول  من  يتمكنوا  حتّى 

ثانية.  سيأيت  الّذي  الله  مجد  واألمل، هو  املعاناة  وكذلك  حياتنا،  وفرح  وروعة  يف جامل 

أيامكم. وكّل  اليوم  ألجلهم  تصلّون  الّذين  وعىل  عليكم  املجد  روح  لتكن 





thykingdomcome.global

من تصميم “انا هيسلوب “

miss_print_19         انا انستغرام

العاملية املقدس  الكتاب  جمعية 


