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إرَع غنمي

ـــرأ  ـــن نق ـــة فنح ـــرس الثاني ـــرس األوىل وبط ـــالتي بط ـــي رس ـــع ه ـــذا الرب ـــتنا ه ـــون دراس لك
ـــىل  ـــه ع ـــان خدمت ـــة إب ـــات الهام ـــم اللحظ ـــيح يف معظ ـــالزم املس ـــخص كان ي ـــامت ش ـــا كل هن
ـــردة  ـــق منف ـــذه الحقائ ـــل. ه ـــيحيني األوائ ـــني املس ـــزًا ب ـــًدا ممي ـــا قائ ـــرس أيًض األرض. وكان بط
تكفـــي لتجعـــل مـــن رســـالتيه مـــادة تســـتحق القـــراءة. ولكـــن هاتـــني الرســـالتني تكتســـبان 
أهميـــة إضافيـــة لكونهـــام كُتبتـــا لكنائـــس كانـــت تعيـــش تحـــت وطـــأة أزمنـــة مضطربـــة 
ـــني  ـــود معلم ـــل يف وج ـــر املتمث ـــك الخط ـــس وكذل ـــارج الكنائ ـــن خ ـــاد م ـــا االضطه ـــوا فيه واجه

ـــل.  ـــة يف الداخ كذب
ــاين  ــيء الث ــك يف املج ــو الش ــا ه ــون له ــي يرّوج ــياء الت ــني األش ــن ب ــه م ــرس أن ــذر بط ح
ٍء بـَـاق هَكــَذا  للمســيح. فيقولــون: »أَيـْـَن ُهــَو َمْوِعــُد َمِجيِئــِه؟ ألَنَّــُه ِمــْن ِحــنَي رَقـَـَد اآلبـَـاُء كُلُّ َشْ
ِمــْن بـَـْدِء الَْخلِيَقــِة« )2بطــرس ٣: ٤(. اليــوم وبعــد ُمــي ألفــي عــام تقريبــاً نحــن نــدرك حقيقــة 

هــذا االدعــاء. أليــس كذلــك؟ 
باإلضافــة إىل تحذيــر بطــرس مــن املعلمــني الكذبــة فــإن موضــوع املعانــاة التــي اختربتهــا 
ــاة  ــكاس ملعان ــي انع ــاة ه ــك املعان ــول إن تل ــرات. فيق ــدة م ــرس ع ــه بط ــود إلي ــس يع الكنائ
الســيد املســيح »الَّــِذي َحَمــَل ُهــَو نَْفُســُه َخطَايَانـَـا يِف َجَســِدِه َعــىَل الَْخَشــبَِة« )1بطــرس 2: 2٤( 
ولكــن تــأيت األخبــار الســارة وهــي أن مــوت املســيح منحنــا الحريــة مــن املــوت األبــدي نتيجــة 
الخطيــة ومنحنــا أيضــاً حيــاة الــرِبِّ هنــا عــىل األرض لجميــع الذيــن يثقــون بــه )1بطــرس 2: 2٤(. 
ــه ســوف يعــود  ــا ولكن ــول بطــرس أن مــوت املســيح مل يكــن فقــط مــن أجــل خطايان يق
لتبــدأ دينونــة اللــه )2بطــرس ٣: 10-12(. ويؤكــد بطــرس عــىل حقيقــة هامــة وهــي أنــه يجــب 
ــاين  ــه الث ــد مجيئ ــني. عن ــاة املؤمن ــام يف حي ــي ه ــون عم ــرة مضم ــة املنتظ ــون للدينون أن يك
ســوف ميحــو يســوع كل خطيــة وســوف يُطّهــر األرض بالنــار )2بطــرس ٣: 7(. مــع ذلــك ســيُمنح 
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املفديــون املــرياث املُعــد لهــم يف الســامء )1بطــرس 1: ٤(. 
ــل  ــش. أوالً وقب ــف يجــب عــىل املســيحي أن يعي ــة حــول كي ــامت عميق ــدى بطــرس كل ل
ــه:  ــه بقول ــم بعضــاً )1بطــرس ٤: ٨(. ويجمــل نظرت ــوا بعضه كل شء عــىل املســيحيني أن يحب
»َوالنَِّهايـَـُة، كُونـُـوا َجِميًعــا ُمتَِّحــِدي الــرَّأِْي ِبِحــسٍّ َواِحــٍد، َذِوي َمَحبَّــٍة أََخِويَّــٍة، ُمْشــِفِقنَي، لُطََفــاَء« 

ــرس ٣: ٨(.  )1بط
إن رســالتي بطــرس هــام إعــالن صــارخ عــن بشــارة اإلنجيــل التــي هــي الرســالة املحوريــة 
ملجمــل الكتــاب املقــدس. عــىل أي حــال فــإن كان ألحــد أن يــدرك نعمــة اللــه املُخلّصــة فإنــه 
ــُف: »إِينِّ الَ أَْعــرُِف  ــَدأَ ِحيَنِئــٍذ يَلَْعــُن َويَْحلِ بطــرس. فهــذا هــو بطــرس الــذي أنكــر ســيده »فَابْتَ
ــي«  ــاً: »اْرَع َغَنِم ــيح الحق ــه املس ــال ل ــذي ق ــه ال ــرس ذات ــو بط ــى 2٦: 7٤(. وه ــَل!« )مت الرَُّج
)يوحنــا 21: 17(. إن رســالتي بطــرس هاتــني هــام منوذجــان لتحقيــق هــذا الهــدف. رعايــة رعيّــة 
الــرب، وبالطبــع فــإن أي جــزء أو عمــل يف هــذه الرعايــة ســوف يشــمل ذلــك الحــق العظيــم 
وهــو الخــالص باإلميــان بالــرب يســوع املســيح. وهــذا شــعار شــاركه فيــه زميلــه الرســول بولــس 
وأعلنــه بــكل قــوة. هــذا الحــق هــو نعمــة اللــه. عــرف بطــرس ذلــك الحــق ولكــن ليــس نظريــاً 

أو عــىل أنــه مجــرد عقيــدة، بــل ألنــه اختــرب حقيقــة وقــوة هــذه النعمــة يف حياتــه. 
كــام كتــب مارتــن لوثــر معلقــاً عــىل رســالتي بطــرس: »وعــىل ذلــك فــإن رســالة القديــس 
ــي. ألن  ــل الصــادق والنق ــد. هــي اإلنجي ــد الجدي ــب العه ــن أســمى كت بطــرس هــذه هــي م
بطــرس قــام بنفــس العمــل الــذي عملــه بولــس وجميــع الكارزيــن ألنــه رّســخ عقيــدة اإلميــان 
ــد  ــا« )التعليــق عــىل رســالتي بطــرس ويهــوذا )غران ــا ويخلّصن ــا خطايان ــأن يســوع يأخــذ عن ب

ــة، 1٩٨2، صفحــة 2، ٣(. ــدز: كرغــل للطباع رابي
أمر يسوع بطرس أن يرعى غنمه. نحن ضمن هذه الرعية، فلنأكل.  

نشـــأ روبـــرت ك. مـــاك أيفـــر يف نيوزيالنـــدا. وقـــى معظـــم حياتـــه املهنيـــة يف كليـــة 
ـــا  ـــن ضمنه ـــب م ـــدة كت ـــف ع ـــار. ألَّ ـــم اآلث ـــل وعل ـــس اإلنجي ـــوم بتدري ـــث كان يق ـــل حي أفوندي

ـــي.   ـــفرة دافن ـــا وراء ش ـــة، وم ـــوع األربع ـــوه يس وج
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دليلـــك يف الطريـــق إىل وطنـــك الســـاموي

تواصل مع الله بفعالية أكرث!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك يف رحلــة عرب 
الكتــاب املَُقــّدس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات إلــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول عــىل 
قــراءات يوميــة مــن الكتــاب املَُقــّدس، وقــراءات تفاعليــة مــع غــريك مــن القــراء، وكذلــك 

بعــض املقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

متحــدون يف الصــالة: هــي مبــادرة نلتــزم فيهــا بالصــالة معــاً مــع اآلخريــن باســتخدام 
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل عــىل طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــالة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العــامل. 

قم باالشرتاك يف هاتني املبادرتني من خالل التسجيل عىل املوقع التايل: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عاملي لدراسة الكلمة املقدسة حلقة عاملية للصالة

دراسة يومية لكلمة الله ومؤلفات 
روح النبوة

صالة يومية مع إخوتنا وأخواتنا يف 
املسيح حول العامل
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قم بتحميل
نسختك اإللكرتونية املجانية
من دليل دراسة الكتاب املَُقّدس عرب املوقع التايل: 

اشرتك يف
رسالتنا اإلخبارية

املجانية
تزّود بآخر املعلومات املتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!



٦

شخصية بطرس

السبت بعد الظهر

ــا ٢٢:  ــى ١4: ٢٢-34؛ لوق ــى ١٦: ١3-١٧؛ مت ــا ٥: ١-١١؛ مت املراجــع األســبوعية: لوق
3١-33، ٥4-٦٢؛ غالطيــة ٢: 9، ١١-١4.

َخ ِقائِــالً:  يــَح َشــِديَدًة َخــاَف. َوإِِذ ابَْتــَدأَ يَْغــَرُق، َصَ آيــة الحفــظ: »َولِكــْن لَــامَّ َرأَى الرِّ
ِنــي. َفِفــي الَْحــاِل َمــدَّ يَُســوُع يَــَدُه َوأَْمَســَك ِبــِه َوَقــاَل لَــُه: يَــا َقلِيــَل اإِلميَــاِن،  ، نَجِّ يَــا َربُّ

ــاَمَذا َشــكَكَْت؟« )متــى 14: 30، 31(.  لِ

إن بطــرس هــو مؤلــف الرســالتني )بطــرس األوىل وبطــرس الثانيــة( واللتــني تحمــالن اســمه. 
وقــد كان أحــد أوائــل مــن اتبعــوا يســوع. وظــل مالزمــاً لــه طــوال فــرتة خدمتــه عــىل األرض، 
ــا  ــرس كان غنيً ــإن بط ــه ف ــا. وعلي ــرب فارًغ ــروا الق ــن نظ ــذ الذي ــل التالمي ــن أوائ ــاً م وكان أيض
مــن االختبــارات التــي اســتمد منهــا بوحــي مــن الــروح القــدس مــا َمّكنــه مــن كتابــة هاتــني 
ِة َربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح  الرســالتني القويتــني، »ألَنََّنــا لـَـْم نَتْبَــْع ُخرَافـَـاٍت ُمَصنََّعــًة، إِْذ َعرَّفَْناكـُـْم ِبُقــوَّ

ــُه« )2بطــرس 1: 1٦(.  ــا ُمَعاِيِنــنَي َعظََمتَ ــْد كُنَّ ــْل قَ ــِه، بَ َوَمِجيِئ
ــا مــا  كثــريًا مــا يظهــر بطــرس يف األناجيــل التــي كشــفت انتصاراتــه وكذلــك ســقطاته. غالبً
ــار  ــود ص ــة والصع ــد القيام ــوع. بع ــع يس ــم م ــذ يف تعامله ــم التالمي ــدث باس ــو املتح كان ه
ــامل الرســل  ــفر أع ــه يف س ــث عن ــارزًا يف الكنيســة املســيحية األوىل. َورََد حدي ــًدا ب بطــرس قائ

ــة.  ــك يف ســفر غالطي وكذل
ــال املغفــرة ويخطــو إىل  ــم ين ــى أن يخطــئ اإلنســان، ث أهــم مــا تعلمــه بطــرس هــو معن
األمــام بإميــان وتواضــع. وإذ اختــرب يف حياتــه نعمــة اللــه، فهــو مــازال يجّســد الصــوت القــوي 

لنــا جميعــاً الذيــن يف حاجــة ألن نختــرب تلــك النعمــة أيضــاً. 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ١ نيسان )أبريل(.

٢-3١ آذار )مارس( الدرس األول
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٢٦ آذار )مارس( األحد

اْذَهْب َعنِّي!
عندمــا نلتقــي ببطــرس ألول مــرة نعلــم أنــه صيــاد يف بحــر الجليــل )متــى ٤: 1٨؛ مرقــس 1: 
1٦؛ لوقــا ٥: 1-11(. كان قــد جاهــد طــوال الليــل ومل يتصيّــد ســمكة واحــدة. ولكنــه بعــد ذلــك 
أطــاع هــو ورفاقــه أمــر يســوع للعــودة إىل البحــرية ليحاولــوا مــرة أخــرى. فكــم كانــت دهشــة 
بطــرس واآلخريــن عندمــا امتــألت شــباكهم بالســمك حتــى شــارفت ســفينتهم عــىل الغــرق. يــا 

تــرى مــاذا كان يــدور يف عقولهــم بعــد هــذه املعجــزة؟ 

اقــرأ لوقــا 5: 1-9. مــاذا تخربنــا كلــامت بطــرس التــي وجههــا إىل املســيح يف لوقــا 5: 8 
عــن بطــرس؟ إىل مــاذا توحــي لنــا هــذه الكلــامت عــن وضــع بطــرس الروحــي؟

 

 

ال شــك أن بطــرس كان قــد تأثــر مبــا عرفــه عــن يســوع، حتــى قبــل هــذه املعجــزة. فعندمــا 
أمــر يســوع مجموعــة الصياديــن أن يلقــوا بشــباكهم، قــال بطــرس - رغــم ارتيابــه، حيــث انهــم 
ــبََكَة« )لوقــا ٥: 7(. يبــدو أن بطــرس كان عــىل علــم  مل يتصيــدوا شــيئًا: »َعــىَل كَلَِمِتــَك أُلِْقــي الشَّ
بــيء مــا مــن قبــل، وهــذا مــا دفعــه ألن يطيــع أمــر املســيح. وبالفعــل فــإن هنــاك مــؤرشات 

توحــي بــأن بطــرس كان برفقــة يســوع لفــرتة مــا قبــل هــذه املعجــزة.
أحــد هــذه املــؤرشات نجــده يف )لوقــا ٥: ٣( وهــو يتحــدث عــام حــدث قبــل معجــزة صيــد 
ــرَبِّ.  ــِفيَنتنَْيِ الَِّتــي كَانَــْت لِِســْمَعاَن، َوَســأَلَُه أَْن يُبِْعــَد قَلِيــاًل َعــِن الْ الســمك. »فََدَخــَل إِْحــَدى السَّ

ــِفيَنِة.« ثـُـمَّ َجلَــَس َوَصــاَر يَُعلِّــُم الُْجُمــوَع ِمــَن السَّ
رمبــا كانــت عظــة يســوع هنــا هــي التــي أثّــرت يف بطــرس بشــكل قــوي. عــىل أي حــال، 
فبعــد هــذه املعجــزة، أدرك بطــرس شــيئًا إضافيًــا يف املســيح، شــيئًا مقدًســا، شــيئًا مغايــرًا متاًمــا 
لطبيعــة بطــرس الخاطئــة. إن إدراك بطــرس لحالتــه اآلمثــة واســتعداده ألن يقــّر بهــا علًنــا تُظهــر 
مــدى تجاذبــه مــع الــرب. فــال عجــب مــن دعــوة الــرب لــه. فمهــام كانــت أخطــاؤه – وهــي 
كانــت كثــرية – فــإن بطــرس كان رجــاًل روحانيــاً. وكان عــىل اســتعداد أن يتبــع املســيح مهــام 

كان الثمــن.

اقــرأ لوقــا 5: 11. مــا هــو املبــدأ األســايس هنــا؟ ومــاذا تخربنــا هــذه اآليــة عــن نــوع 
ــن  ــن الذي ــك الصيادي ــا أيضــاً عــن أولئ ــاذا تخربن ــا؟ م ــه من ــه الل ــذي يطلب ــزام ال االلت

ــوا عــى اســتعداد أن يرتكــوا كل يشء عندمــا امتــأت شــباكهم؟ كان
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٢٧ آذار )مارس( االثنني

إعالن االعرتاف باملسيح
ــوع  ــني يس ــوار ب ــر يف ح ــيح تظه ــوع املس ــة يس ــامية يف قص ــات الس ــن اللحظ ــدة م واح
وبطــرس. كان يســوع قــد فــرغ للتــو مــن تعاملــه مــع الكتبــة والفريســيني الذيــن تحــّدوه أن 
يعطيهــم عالمــة، شــيئًا يثبــت عــن نفســه وَمــن هــو )انظــر متــى 1٦: 1-٤(. بعــد ذلــك الحقــاً 
اختــىل وحــده مــع تالميــذه وتحــدث معهــم عــن املعجزتــني اللتــني أجراهــام وفيهــام أطعــم 
اآلالف مرتــني ببضعــة أرغفــة وســمكتني. لقــد قــام بــكل ذلــك بقصــد أن يحــرتز التالميــذ مــن 

ــى 1٦: 11(.  ــني )مت ــري الفريســيني والصدوقي خم

اقرأ متى 1٦: 13-17. ما الذي يحدث هنا؟ ما هو مغزى كلامت بطرس للمسيح؟
 

تحـدث بطـرس هنـا بجـرأة عـن إميانـه بيسـوع. ومـن الواضح مـن اآليـة يف )متـى 1٦: 20( أن 
اعرتافه باملسـيح كمسـيّا كان يشـاركه فيه سـائر التالميذ أيضاً. كان هذا االعرتاف ميثل نقطة تحول 

يف خدمـة املسـيح، بالرغـم مـن أن التالميـذ ومن ضمنهم بطـرس كان لديهم الكثـري ليتعلّموه.
»كان التالميــذ ال يزالــون ينتظــرون أن ميلــك املســيح ملــكا دنيويــا. ومــع أنــه أخفــى قصــده 
أمــًدا طويــال فكانــوا يعتقــدون أنــه لــن يظــل إىل األبــد فقــريا خامــل الذكــر. فقــد حــان الوقــت 
ــاء  ــدا، وبق ــر أب ــن تقه ــة ل ــني قوي ــاء واملعلم ــداوة الرؤس ــاء ع ــه. فبق ــت ُملَْك ــه يُثَبِّ ــذي في ال
تــه ومحكومــا عليــه كمحتــال ومخــادع ويصلــب كفاعــل رش — مثــل  املســيح مرفوضــا مــن أمَّ

هــذا الفكــر مل يخطــر للتالميــذ عــىل بــال« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة ٣٩٣(.
مبجــرد أن أدرك التالميــذ بــأن املســيح هــو املســيا، بــدأ املســيح ينــرش تعاليمــه بأنــه ينبغــي 
أن يتألـّـم وميــوت )انظــر متــى 1٦: 21-2٣(. هــذا املفهــوم مل يســتطع بطــرس أن يقبلــه. ومتــادى 
بطــرس إىل حــد أنــه انتهــر يســوع، فالتفــت يســوع لبطــرس وقــال: »اْذَهــْب َعنِّــي يـَـا َشــيْطَاُن« 
ــه عــىل  ة خدمت ــدَّ ــا يســوع ألي شــخص يف ُم ــارة قاله ــت هــذه أقــى عب ــى 1٦: 2٣(. كان )مت
ــخصية،  ــه الش ــت رغبات ــرس عكس ــامت بط ــه. كل ــد فائدت ــرس بقص ــا لبط ــه قاله األرض. ولكن
ــك  ــه. كان عــىل املســيح أن يوقفــه يف مســاره يف تل ــام يرغــب في ــة في عكســت موقــف األناني
ــى بطــرس الرســالة(.  اللحظــة )رغــم أن يســوع كان يف الحقيقــة يخاطــب الشــيطان، فقــد تلقَّ
كان عــىل بطــرس أن يتعلـّـم أن خدمــة الــرب ســتتضمن املُعانــاة واألمل. وقــد تعلـّـم هــذا الــدرس، 

ويَظَهــر هــذا يف كتاباتــه الالحقــة )انظــر 1بطــرس ٤: 12(. 

ــه  ــرف أن الل ــت تع ــا كن ــع م ــخصية م ــك الش ــت رغبات ــت وتناقض ــرة تعارض ــم م ك
ــك الظــروف؟  ــه يف تل ــا ينبغــي أن تفعل ــف تقــرر بشــأن م ــه؟ كي ــه تفعل ــدك الل يري
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٢٨ آذار )مارس( الثالثاء

الّسري عى املاء 
خـالل الفـرتة التـي قضاهـا التالميـذ مـع يسـوع شـاهدوا أشـياء كثـرية رائعـة. إال أن ِقلّـة من 
هـذه األشـياء تُضاهـي األحداث الواردة يف )متى 1٤: 1٣-٣٣؛ مرقـس ٦: ٣0-٥2؛ يوحنا ٦: 21-1(. 
اسـتعمل يسـوع خمسـة أرغفـة صغـرية مـن الخبـز وسـمكتني إلطعـام أكـر مـن خمسـة آالف 

شـخص. مـرة أخـرى، يـا تـرى مـا الـذي كان يـدور يف أذهانهم بعـد أن شـاهدوا تلك األشـياء؟ 

اقـرأ متـى 14: 22-33. مـا هـي الرسـالة الحاسـمة التـي ميكـن أن نأخذهـا ألنفسـنا مـن 
هـذه القصـة لتعيننـا يف السـري مـع الرب؟ 

 

بإطعامـه تلـك الجمـوع، شـهد التالميـذ قُّوة يسـوع بطريقـة رائعة فلقـد كان حقاً يسـتطيع 
م بجـرأة ليطلب من املسـيح:  أن يتحّكـم يف عـامل الطبيعـة. ولعـل ذلـك مـا دفع بطـرس ألن يتقدَّ
»يَـا َسـيُِّد، إِْن كُْنـَت أَنْـَت ُهـَو، فَُمـْرين أَْن آيِتَ إِلَيْـَك َعـىَل الْـاَمء« )متـى 1٤: 2٨(. يـا لـه من تعبري 

عـن اإلميان!
اعـرتف يسـوع بإميـان بطـرس ودعاه ليـأيت. فعل بطرس ذلـك، وهذا تعبري آخر عـن إميانه. إّن 

السـري عـىل املـاء حـني يكون البحر سـاكًنا شء، ولكن بطـرس فعل ذلك أثنـاء العاصفة. 
الـدرس الـذي اعتدنـا أن نتعلّمـه ِمـن هـذه القصـة هـو عـن خطـورة أن نبعـد أنظارنـا عـن 
املسـيح. ولكـن هنـاك املزيـد. فـال بد وأن بطـرس وثق يف يسـوع، وإال ملـا فّكر أبـًدا يف أن يطلب 
ـذه بعـد ذلـك. ولكنه حاملا بـدأ يخطـو، مَتلَّكه الخـوف، وَجرَّاء هـذا الخوف  هـذا الطلـب ثـم يُنفِّ

بـدأ يغرق. 
ملـاذا؟ أمل يكـن يف اسـتطاعة يسـوع أن يُبقـي بطـرس طافيـاً بغـض النظـر عن ضعفـه؟ ولكن 
يسـوع سـمح بـأن يصـل بطـرس إىل النقطـة التـي ال يسـتطيع عندهـا أن يفعـل شـيئاً سـوى أن 
ِنـي« )متى 1٤: ٣0(. َمدَّ يسـوع عندها يده وقام  ، نَجِّ يـرصخ مسـتنجًدا بيسـوع يف عجـزه: »يَا رَبُّ
مبـا طلبـه بطـرس منـه. وحقيقة أن املسـيح »َمـدَّ يَُسـوُع يََدُه َوأَْمَسـَك ِبـِه« )متـى 1٤: ٣1( بينام 
كان يسـتطيع ببسـاطة أن يُبقـي بطـرس طافيـاً دون أي اتصـال جسـدي، سـاعدت بطـرس عـىل 

إدراك أنـه يف حاجـة ليتعلّـم أن يثـق يف املسـيح. 

نســتطيع نحــن أن ننطلــق بإميــان عظيــم واثقــني يف قــوة ربنــا يســوع املســيح، ولكــن 
ــا َقلِيــَل  ــر كلــامت يســوع لبطــرس: »يَ حــني تُصبــح الظــروف ُمخيفــة، علينــا أن نتذكّ

اإِلميَــاِن، لِــاَمَذا َشــكَكَْت؟« )متــى 14: 31(.
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٢9 آذار )مارس( األربعاء

ُمنكًرا سيده

اقــرأ لوقــا 22: 31-34؛ 54-٦2. مــا هــي الــدروس التــي ميكننــا أن نتعلمهــا من ســقطات 
بطرس؟ 

 

كانــت نوايــا بطــرس حســنة، وبالحقيقــة فإنــه أظهــر شــجاعة أكــر مــن ســائر التالميــذ. وقــد 
قــام بالفعــل بإتبــاع يســوع حتــى يكتشــف مــا كان ســيحدث لــه. ولكنــه أثنــاء ذلــك قــرر أن 
يخفــي حقيقــة شــخصيته. فــأدت بــه تلــك املســاومة عــىل الحــق وانحرافــه عــام هــو صــواب 

ألن ينكــر ســيده ثــالث مــرات، متامــاً كــام أنــذره يســوع. 
ــة الناجمــة  ــة، عــن النتيجــة الكارثي ــا الكثــري، وبطريقــة محزن ــا تعلِّمن إن قصــة بطــرس هن

عــن املســاومة. 
التاريــخ املســيحي كــام نعلــم ُمدنَّــس وُملطَّــخ بســبب املســاومات عــىل الحقائــق املصرييــة. 
مــع أن الحيــاة ذاتهــا تتضمــن يف أغلــب األحيــان مســاومات ويكــون علينــا يف بعــض األوقــات 
ــا أن  ــات. ونحــن كشــعب علين ــف بثب ــة يجــب أن نق ــور املصريي ــن يف األم ــرد، ولك األخــذ وال
نتعلــم األشــياء التــي ال ميكــن املســاومة عليهــا تحــت أي ظــرف كان )انظــر مثــاًل رؤيــا 1٤: 12(. 
بــدأت مســاومات وفشــل بطــرس حســب كتابــات روح النبــوة يف بســتان جثســيامين. فقــد 
استســلم للنــوم بــدال مــن أن يصــي. »فلــو كان بطــرس قــد قــى الســاعات التــي مــرّت عليــه يف 
تــه الواهنــة وملــا أنكــر ســيده« )روح النبــوة،  البســتان ســاهرا مصليــا، ملــا تــرك لالعتــامد عــىل قوَّ

مشــتهى األجيــال، صفحــة ٦7٣(. 
نعــم ســقط بطــرس ســقوطاً مريعــاً. ولكــن بقــدر مــا كان ســقوط بطــرس عظيــامً، كانــت 
ــُة ازَْداَدِت النِّْعَمــُة ِجــّداً.« )روميــة ٥: 20(.  ــُرَِت الَْخِطيَّ ــُث كَ نعمــة اللــه أعظــم، »... َولِكــْن َحيْ
ــه واحــداً مــن القــادة الرئيســيني للكنيســة  إن مغفــرة يســوع لبطــرس هــي التــي جعلــت من
املســيحية األوىل. يــا لــه مــن درس عظيــم لنــا جميًعــا عــن حقيقــة نعمــة اللــه. ويــا لــه مــن 

ــا أنــه برغــم ســقطاتنا فإنــه علينــا أن نتقــدم إىل األمــام باإلميــان.  درس لنــا جميًع
نعــم تعلَّــم بطــرس معنــى غفــران الخطايــا والســقطات. عــرف بطــرس محــور مــا يتضمنــه 
اإلنجيــل. فلقــد اختــرب ليــس فقــط حقيقــة طبيعــة اإلنســان الخاطئــة ولكنــه اختــرب أيضــاً عظمة 

وعمــق محبــة ونعمــة اللــه تجــاه الخطــاة. 

كيف نتعلم أن نغفر للذين خذلونا كام فعل بطرس مع املسيح؟
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3٠ آذار )مارس( الخميس

بطرس كقائد كنيسة
خـالل خدمـة يسـوع عىل األرض، كان بطـرس غالبًا ما يأخذ دور القائـد للتالميذ االثني عرش، 
ـا أَْسـاَمُء االثَْنـْي َعـرَشَ  ث باسـمهم. عندمـا يكتـب متـى أسـامء التالميـذ يقـول: »َوأَمَّ كان املُتحـدِّ
رَُسـوالً فَِهـَي هـِذِه: اأَلَوَُّل... بُطْـرُُس« )متـى 10: 2(. لعـب بطـرس أيًضـا دوًرا رئيسـيًا يف الكنيسـة 
األوىل. إنـه بطـرس الـذي أخـذ املبـادرة لتعيـني تلميـًذا ليحـل محـل يهـوذا اإلسـخريوطي الـذي 
سـلّم املسـيح )أعـامل 1: 1٥-2٥(. ويف يـوم الخمسـني كان بطـرس هـو الـذي أوضـح للجمـوع 
أنهـم  يشـاهدون هبـة الـروح القـدس التـي تـّم الوعـد بانسـكابها عىل أبنـاء الله )أعامل الرسـل 
2: 1٤-٣٦(. إن بطـرس هـو الـذي تحـدث مـع رئيـس الكهنة وقـادة اليهود املجتمعـني حني أُلقي 
القبـض عليـه وهـو يتكلـم عـن قيامـة األمـوات )أعـامل الرسـل ٤: 1-12(. إنه بطرس الـذي قاده 
الـروح القـدس إىل كَرْنِيلِيُـوس أول أممي يتم قبوله كتابع للمسـيح )أعامل الرسـل 10: 1-٤٨(. إنه 
م إىل أورشـليم بعـد تجديده  بطـرس الـذي زاره بولـس الرسـول ملـدة خمسـة عـرش يوماً حـني قُدِّ
)غالطيـة 1: 1٨(. عندمـا يسـمي الرسـول بولـس أتبـاع املسـيح املقربـني منه يف أورشـليم يف ذلك 
الوقـت فإنـه يشـري إىل ثـالث أعمـدة للكنيسـة، وهـم: بطـرس ويعقـوب أخـو املسـيح ويوحنـا 

التلميـذ الـذي يحبه املسـيح )غالطيـة 2: ٩(. 

ــاء  ــا هــذه اآليــات عــن بطــرس أثن ــة 1: 18، 19؛ 2: 9، 11-14. مــاذا تخربن اقــرأ غالطي
ــارز يف الكنيســة األوىل؟  ــه بشــكل ب عمل

 

ــل اللــه )دعــا يســوع  حتــى مــع كونــه قائــًدا كنســيًا، وحتــى كونــه شــخًصا مدعــًوا مــن ِقبَ
بطــرس قائــالً »اْرَع َغَنِمــي« }يوحنــا 21: 17{(. حتــى مــع كونــه الشــخص الــذي اســتلم الرؤيــا 
ــٌس أَْو نَِجــٌس« )أعــامل 10: 2٨(.  ــُه َدنِ التــي فيهــا أوصــاه املــالك أال يقــول »َعــْن إِنَْســاٍن َمــا إِنَّ

مــع كل ذلــك فقــد كان يحتــاج إىل املزيــد مــن النمــو. 
يف األيـام األوىل مـن عمـر الكنيسـة كان املسـيحيون جميعهـم تقريبًـا يهـوًدا، كثـريون منهـم 
»َغيُـوُروَن لِلنَّاُمـوِس« )أعـامل الرسـل 21: 20(. كان تفسـريهم للنامـوس يقـي بـأن مشـاركة 
الطعـام مـع األمـم )األجانـب( تشـّكل مشـكلة ألنهم كانـوا يعتـربون األمميني نجسـني. عندما أىت 
ف بطـرس عـن تنـاول الطعام مـع األمـم يف أنطاكية.  بعـض املسـيحيني اليهـود إىل أورشـليم توقَـّ
بالنســبة للرســول بولــس كان مثــل هــذا التــرصُّف مبثابــة هجــوم عــىل اإلنجيــل نفســه. رأى 
ترصفــات بطــرس أنهــا نفــاق رصيــح ومل يــرتدد يف مواجهتــه بشــأن ذلــك األمــر. واســتغل بولــس 
ــرّب باإلميــان وحــده )انظــر  ــدأ األســايس لإلميــان املســيحي وهــو ال هــذه املناســبة ليوضــح املب

ــة 2: 1٤-1٦(.  غالطي
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مــع أنــه ُدعــي مــن اللــه ، فقــد كان لــدى بطــرس بعــض النقــاط املعتمــة )العميــاء( 
يف حياتــه والتــي كانــت يف حاجــة لتصحيــح. كيــف نتجــاوب حــني يســعى اآلخــرون 

ألن يُبيِّنــوا لنــا النقــاط املعتمــة )العميــاء( يف حياتنــا؟  

3١ آذار )مارس( الجمعة

ــة  ــال، صفح ــتهى األجي ــاب مش ــن كت ــوة م ــروح النب ــرأ ل ــدرس: اق ــن ال ــد م  ملزي
 21٨-22٤ مــن الفصــل الــذي بعنــوان »الدعــوة عنــد البحــر«؛ واقــرأ أيضــاً مــن صفحــة 

٣٥0-٣٥٦ من الفصل الذي بعنوان »ليلة هائلة يف البحرية«. 

منـذ اعـرتاف بطـرس الصيـاد مبكرًا بطبيعتـه الخاطئـة إىل إعالنه الجـريء عن يسـوع، »أَنَْت 
!« )متـى 1٦: 1٦(، إىل إنكاره الرهيب لسـيده، وحتـى إىل انتصاراته  ُهـَو الَْمِسـيُح ابْـُن اللـِه الَْحـيِّ
وسـقطاته كقائـد يف الكنيسـة، كان بطـرس بالتأكيـد العبـا أساسـيا. وهكـذا، وتحـت فيـض مـن 
وحـي الـروح القـدس اسـتطاع أن يكتـب مـا كتـب، ليـس فقـط مـن املعرفـة النظريـة ولكن من 
اختبـاره الشـخيص. فهـو مل يـدرك فقـط نعمـة املسـيح املُخلّصة، ولكنـه عرف أيضا نعمة املسـيح 
التـي تغـرّي الحيـاة: »قبل سـقوطه ]بطرس[ العظيـم، كان دامئـا مندفعا ومسـيطرا، متحدثا بدون 
رويّـة، مندفعـا بحـس اللحظـة. كان دامئـا مسـتعدا ألن يصحـح أخطـاء غـريه، وأن يفصـح عـام 
يف ذهنـه قبـل أن يكـون لديـه إدراكًا واضًحـا عـن ذاتـه أو عـام يريـد أن يقولـه. ولكـن بطـرس 
تجـدد. وبطـرس املتجـدد كان مختلفـا متاما عن بطرس املتهـور واملندفع. ومع احتفاظه بحامسـه 
َمـت حامسـه. فبـدال مـن اندفاعـه وثقته يف نفسـه وتعاليـه، كان  القديـم، فـإن نعمـة املسـيح قَوَّ
هادئـا ُمتَّزنـا وقابـال للتعليـم. فـكان آنَِئـٍذ يسـتطيع أن يطعـم الحمـالن كـام الخـراف يف رعيـة 

املسـيح« )إرشـادات الكنيسـة، املجلـد الخامـس، ص ٣٣٤، ٣٣٥(
َمــن ِمّنــا ال ينســب نفســه إىل بطــرس بشــكل مــن األشــكال؟ َمــن ِمّنــا مل يقــف بجــرأة مــن 
أجــل إميانــه يف وقــت مــن األوقــات؟ ومــن ِمنَّــا يف وقــت مــن األوقــات مل يفشــل فشــالً ذريعــاً؟ 

أسئلة النقاش 
ــكاره املهــني  ــه وبعــد إن ــه حتــى أن ــا قصــة بطــرس عــن نعمــة الل 1. مــاذا تخربن  
للســيد املســيح أصبــح لــه دور مميــز يف قيــادة الكنيســة األوىل، ليــس ذلــك فحســب 
ولكــن يف اإلميــان املســيحي ذاتــه )كتــب بطــرس الرســول جــزأً مــن العهــد الجديــد(؟ 
ــع  ــل م ــة التعام ــول كيفي ــرس ح ــد بط ــن تجدي ــا م ــتطيع أن نأخذه ــة دروس نس أي

ــوا املســيح؟ ــن بطرقهــم الخاصــة خذل ــك الذي أولئ
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ــرف  ــا أن نع ــف لن ــة. كي ــاومة يف الكنيس ــر املس ــف مخاط ــاء الص ــش أثن 2. ناق  
ــا  ــي ال ميكــن املســاومة عليه ــا واألشــياء الت ــي نســتطيع أن نســاوم عليه األشــياء الت
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف؟ أيــة أمثلــة نســتطيع أن نجدهــا يف التاريــخ الكنــي 
ــك  ــن تل ــا م ــي نتعلمه ــدروس الت ــا ال ــة؟ م ــا كارثي ــت نتائجه ــاومات كان ــن مس ع

ــداث؟ األح
ــم  ــا أن نتعل ــف ميكنن ــية. كي ــرق قاس ــن ط ــدروس م ــض ال ــرس بع ــم بط 3. تعلَّ  

نفــس الــدروس بطريقــة أكــرث يــراً؟
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مرياث ال يفنى

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ١بطــرس ١: ١، ٢؛ يوحنــا 3: ١٦؛ حزقيــال 33: ١١؛  ١بطــرس ١: 
ــن ١١: 44، 4٥؛ ١بطــرس ١: ٢٢-٢٥.  3-٢١؛ الوي

ــِة  ــِة الَْعِدميَ ــِة األََخِويَّ وحِ لِلَْمَحبَّ ــُروا نُُفوَســكُْم يِف طَاَعــِة الَْحــقِّ ِبالــرُّ آيــة الحفــظ: »طَهِّ
ٍة.« )1بطــرس 1: 22(. ــٍب طَاِهــٍر ِبِشــدَّ ــْم بَْعًضــا ِمــْن َقلْ ــوا بَْعُضكُ ــاِء، َفأَِحبُّ يَ الرِّ

ــز دراســته عــىل ســفر ُمعــنّي أو حتــى عــىل  عندمــا يــدرس شــخص الكتــاب املقــدس، ويُركّ
جــزء مــن الســفر، فهنــاك عــّدة أســئلة يجــب اإلجابــة عليهــا إن أمكــن. 

ــو  ــة ه ــر أهمي ــاً، واألك ــتهدفني؟  ثاني ــتمعني املس ــور املس ــد جمه ــد تحدي ــن الجيّ أوالً، م
د الــذي عــىل أساســه جــرت الكتابــة. مــا هــو املوضــوع الخــاص  التعــرُّف عــىل الهــدف املُحــدَّ
ــالة  ــال، رس ــبيل املث ــىل س ــه؟ )ع ــب أن يطرح ــذي أراد الكات ــوع( ال ــاك موض ــا كان هن )إذا م
بولــس الرســول ألهــل غالطيــة بخصــوص األخطــاء الالهوتيــة التــي كانــوا يُعلّمونهــا عــن اإلميــان 
والنامــوس(. فكــام نعلــم، إن الكثــري مــن العهــد الجديــد كان عــىل هيئــة رســائل أو خطابــات، 

ــات تحمــل رســائل إىل املرســل إليهــم.  ــوا خطاب ــاس أن يكتب ــاد الن واعت
وبتعبــري آخــر، عندمــا نقــرأ رســائل بطــرس، فمــن األفضــل أن نعــرف عــىل قــدر اإلمــكان 
الخلفيــة التاريخيــة لرســائله. مــاذا كان يقصــد، وملــاذا؟ وبالطبــع فــإن أهــم مــا يف األمــر هــو: 

مــا هــي الرســالة التــي ميكننــا نحــن أن ننالهــا؟ 
وكــام يظهــر مــن اآليــات األوىل يكشــف بطــرس كثــريًا مــن الحقائــق الهامــة لنــا اليــوم بعــد 

قــرون مــن زمــن كتابتهــا. 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم ٨ نيسان )أبريل(. 

١-٧ نيسان )أبريل(الدرس الثاين
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٢ نيسان )أبريل( األحد

إىل املتغربني
لو أنك استلمت قطعة من الورق مكتوب يف بدايتها »سيدي العزيز« فال شك أنك ستدرك أنك 

تقرأ رسالة. وسوف تفرتض أن الرسالة مرسلة من شخص ليس له عالقة وثيقة بك. 
ــت  ــا، فهكــذا كان ــاً يف افتتاحياته ــث تأخــذ شــكاًل معين وكــام أن الرســائل يف العــرص الحدي
الرســائل يف العصــور القدميــة. تبــدأ رســالة بطــرس الرســول كأي رســالة كتبــت يف عــرصه. فهــي 

تبــني الكاتــب وَمــن هــم املرســلة إليهــم.  

اقرأ 1بطرس 1: 1. ماذا تعلمنا هذه اآلية وتعطينا شيئاً من مضمون الرسالة?
 

يحــدد بطــرس شــخصيته بجــالء. اســمه يــأيت يف أول كلمــة يف الرســالة. بعــد ذلــك مبــارشًة 
يصــف نفســه بأنــه »رســول يســوع املســيح«، وهكــذا يثبــت بطــرس أهليتــه مؤكــًدا الدعــوة 
اإللهيــة لــه. إًذا وكــام فعــل بولــس مــراًرا )غالطيــة 1: 1؛ روميــة 1: 1؛ أفســس 1: 1( كان بطــرس 

رســوالً – أي ُمرســاًل. والــذي أرســله هــو ربنــا يســوع املســيح. 
ــيا  ــة وآس ــة وكبدوكي ــس وغالطي ــالته: »بنت ــا رس ــه إليه ــي تتوج ــة الت ــرس املنطق ــدد بط ح
وبثينيــة«، كل هــذه مناطــق يف آســيا الصغــرى تســاوي يف مســاحتها الجــزء الرشقــي مــن مضيــق 

ــة.  ــا الحديث البســفور يف تركي
هنــاك جــدل يــدور حــول مــا إذا كان بطــرس يكتــب ألغلبيــة يهوديــة مــن املؤمنــني أَم إىل 
ــني« يشــري  ــذي اســتخدمه بطــرس يف 1بطــرس 1: 1 »املغرتب ــح ال ــم. املصطل ــني مــن األم املؤمن
ــان  ــالدي. والكلمت ــرن األول املي ــة يف الق ــارج األرايض املقدس ــن خ ــود املوجودي ــادة إىل اليه ع
ســني« يف 1بطــرس 1: 2 تناســب كالً مــن اليهــود واملســيحيني عــىل الســواء.  »ُمختاريــن« و«ُمقدَّ
وإذ يصنــف الذيــن هــم خــارج املجتمــع اليهــودي »باألمــم« )1بطــرس 2: 12؛ ٤: ٣(، فهــو يؤكــد 

ــه إليهــم كتابــات بطــرس. الطبيعــة اليهوديــة ملــن توجَّ
يف املقابــل، يجــادل بعــض املعلقــني بــأن مــا يقولــه بطــرس يف 1بطــرس 1: 1٨؛ ٤: ٣ يناســب 
بقــدر أكــرب األمــم املتجدديــن للمســيحية وال ينطبــق عــىل اليهــود. وهــل كان لبطــرس عــىل أي 
حــال أن يكتــب »... ِســريَتُِكُم الْبَاِطلَــِة الَِّتــي تََقلَّْدمُتُوَهــا ِمــَن اآلبـَـاِء« )1بطــرس 1: 1٨(؟ أو هــل 
ــاِة الَّــِذي َمــَى يَْكِفيَنــا لَِنُكــوَن قَــْد َعِملَْنــا  كان لــه أن يكتــب لقارئيــه اليهــود: »ألَنَّ زََمــاَن الَْحيَ
ــاَدِة  ــِر، َوالُْمَناَدَمــاِت، َوِعبَ ــاِن الَْخْمــِر، َوالْبَطَ ــَهَواِت، َوإِْدَم َعــارَِة َوالشَّ ــِم، َســالِِكنَي يِف الدَّ إَِراَدَة األَُم

األَْوثـَـاِن الُْمَحرََّمــِة« )1بطــرس ٤: ٣(؟ 
أمــا األكــر أهميــة بالنســبة لنــا فليــس هــو ملــن تــم توجيــه الرســالة، بــل باألحــرى مــا هــو 

محتــوى تلــك الرســالة.
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3 نيسان )أبريل( االثنني

ُمختارون

ــذه  ــم ه ــت له ــن كُتب ــن الذي ــة ع ــذه اآلي ــا ه ــا أيًض ــاذا تخربن ــرس 1: 2. م ــرأ 1بط اق
ــم؟  ــاذا يدعوه ــالة؟ م الرس

 

 

ســواء كتبــت لليهــود أم لألمــم املؤمنــني فــإن بطــرس كان عــىل يقــني مــن شء واحــد وهــو 
ــاِبِق...« )1بطــرس 1: 2-1(.  أنهــم كانــوا »...، املُختاريــن مِبُْقتـَـَى ِعلـْـِم اللــِه اآلِب السَّ

علينــا أن نكــون حذريــن هنــا. فــإن هــذا ال يعنــي أن اللــه قــد قــرَّر مســبقا مصــري البعــض 
ــن  ــب للذي ــول البعــض أن بطــرس كان يكت ــام يق ــس ك ــالك. ولي للخــالص والبعــض اآلخــر لله
توافــق أن يكونــوا مــن املختاريــن للخــالص أمــا اآلخــرون فســيهلكون، هــذا ليــس مــا يعلمــه 

الكتــاب املقــدس. 

اقــرأ 1تيموثــاوس 2: 4؛ 2بطــرس 3: 9؛ يوحنــا 3: 1٦؛ حزقيــال 33: 11. كيــف تســاعدنا 
هــذه اآليــات عــى فهــم مــا قصــده بطــرس عندمــا  َدَعــا هــؤالء النــاس بـ«املختاريــن«؟  

 

 

يوضــح اإلنجيــل بجــالء أن خطــة اللــه هــي أن يخلـَـص الجميــع. وضعــت تلــك الخطــة مــن 
ــِم«  ــيِس الَْعالَ ــَل تَأِْس ــِه قَبْ ــا ِفي ــاَم اْختَارَنَ ــه العــامل، »كَ ــق الل ــل أن يخل ــى قب أجــل اإلنســان حت
)أفســس 1: ٤(. الجميــع مختــارون، مبعنــى أن غــرض اللــه األســايس هــو أن يخلَــص كل إنســان 
ــاة  ــاء الحي ــة جمع ــب البرشي ــابق، أراد أن يه ــه الس ــم الل ــى عل ــه مبقت ــد. إن ــك أح وأال يهل
األبديــة. هــذا يعنــي أن خطــة الخــالص مهيــأة ألن تشــمل كل إنســان يف كفــارة املســيح حتــى 

وإن مل يقبــل كل إنســان هــذه الكفــارة املقدمــة لــه. 
ــيكون  ــا س ــبقاً م ــم مس ــه يعل ــاطة أن الل ــاه ببس ــن معن ــبق للمختاري ــه املس ــم الل إن عل
خيارهــم الحــر بالنســبة للخــالص. إن ســابق علــم اللــه ال يجــرب اإلنســان يف اختيــاره بــأي وســيلة 
ــن  ــدالً م ــوى ب ــيختار الحل ــا س ــا أن ابنه ــابق علمه ــم بس ــي تعل ــل األم الت ــاً كمث ــت. متام كان

ــاره.  ــا يخت ــا عــىل م ــك ســيجرب ابنه ــا ذل ــي أن ســابق علمه الخضــار املطهــو. هــذا ال يعن

أي نوع من الثقة ميكن أن تحصل عليها من حقيقة أن الله قد اختارك للخالص؟
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4 نيسان )أبريل(  الثالثاء

مواضيع أساسية 

اقرأ 1بطرس 1: 3-12. ما هي رسالة بطرس األساسية يف هذه اآليات؟ 
 

عندمــا بــدأ تحياتــه لقارئيــه يف 1بطــرس 1: 1، 2 كان بطــرس قــد أىت عــىل ذكــر اآلب واالبــن 
ــرس يف  ــوع بط ــور موض ــم مح ــة ه ــوت الثالث ــاء الاله ــرس 1: 2(. أعض ــدس )1بط ــروح الق وال
)1بطــرس 1: ٣-12(. اآلب واالبــن هــام موضــوع 1بطــرس 1: ٣-٩، والــروح القــدس هــو املوضوع 

البــارز يف 1بطــرس 1: 12-10. 
ــوي  ــرية ين ــع كث ــدم مواضي ــه يق ــدس فإن ــروح الق ــن وال ــن اآلب واالب ــرس ع ــب بط إذ يكت

ــا.  ــا الحًق ــودة إليه الع
ــا ٣:  ــاً يوحن ــر أيض ــرس 1: ٣، انظ ــة« )1بط ــدوا ثاني ــيحيون »ول ــه: املس ــرس بقول ــدأ بط يب
7(. إن حياتهــم كلهــا قــد تجــددت بواســطة قيامــة املســيح واملــرياث الرائــع املحفــوظ لهــم يف 
ــإن قيامــة  ــد ف ــرية يف العهــد الجدي ــا كــام يف أماكــن أخــرى كث الســامء )1بطــرس 1: ٣، ٤(. هن

يســوع املســيح هــي أســاس الرجــاء املســيحي.
ذلــك الرجــاء مينــح املســيحيني باعثــا ألن يفرحــوا عــىل الرغــم مــن أن كثرييــن ممــن يقــرأون 
ــار  ــي اختب ــارب ه ــاة والتج ــذه املعان ــة. ه ــارب متنوع ــن تج ــون م ــرس األوىل يعان ــالة بط رس
ــروا  ــار. ومــع أن قــاريئ رســالة بطــرس مل ي ــزّك بالن ــة إلميانهــم، كــام مُيتحــن الذهــب ويُ وتزكي
املســيح خــالل خدمتــه عــىل األرض إال أنهــم أحبــوا املســيح وآمنــوا بــه، وإن نتيجــة إميانهــم هــو 
ــاَمَواِت ألَْجلُِكــْم«  ، َمْحُفــوٌظ يِف السَّ الخــالص والوعــد »لِِمــريَاٍث الَ يَْفَنــى َوالَ يَتََدنَّــُس َوالَ يَْضَمِحــلُّ

)1بطــرس 1: ٤(. 
ــْم«  ــي ألَْجلُِك ــِة الَِّت ــِن النِّْعَم ــأُوا َع ــَن تََنبَّ ــم »الَِّذي ــاء العهــد القدي أخربهــم بطــرس عــن أنبي
)1بطــرس 1: 10(. أنبيــاء العهــد القديــم »فتشــوا وبحثــوا« )1بطــرس 1: 10( عــن الخــالص الــذي 

يختربونــه اآلن يف املســيح. 
وإذ هــم يقاســون االضطهــاد مــن أجــل إميانهــم، يكشــف لهــم بطــرس أنهــم جــزء مــن رصاع 
أعظــم بــني الخــري والــرش. يف النهايــة يســعى ألن يســاعدهم ليظلــوا أمنــاء للحــق حتــى وســط 

التجارب.

ــْم«.  ــاَمَواِت ألَْجلِكُ ــوٌظ يِف السَّ ــاك مــرياث »َمْحُف ــة يف 1بطــرس 1: 4 أن هن تقــول اآلي
فكــر يف هــذا األمــر عــى الصعيــد الشــخيص؛ فهنــاك مــكان يف الســامء مخصــص لــك 

أنــت شــخصيا؟  إًذا كيــف ســتتجاوب مــع هــذا الوعــد العجيــب؟
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٥ نيسان )أبريل( األربعاء

العيش بحياة الخالص

اقرأ 1بطرس 1: 13-21. حسب هذه الفقرة ماذا ميكن أن يُحّفز سلوك املسيحي؟ 
 

كلمــة »لذلــك« التــي تبــدأ بهــا اآليــة يف 1بطــرس 1: 1٣ تُظهــر أن مــا ســيقوله بطــرس يف 
ث  الجملــة التاليــة يســتند إىل مــا قالــه للتــو. فكــام رأينــا يف درس يــوم أمــس، كان بطــرس يتحــدَّ

عــن نعمــة اللــه والرجــاء الــذي عنــد املســيحيني يف يســوع املســيح )1بطــرس 1: ٣-12(. 
ونتيجــة لهــذه النعمــة وهــذا الرجــاء، يحــث بطــرس قــرَّاَءه قائــاًل: »لِذلِــَك َمْنِطُقــوا أَْحَقــاَء 
ــات  ــوا بثب ــتطيعوا أن يقف ــم ليس ــدوا عقوله ــم أن يُع ــرس 1: 1٣(. أي أن عليه ــْم« )1بط ِذْهِنُك

ــذي عندهــم يف يســوع املســيح )1بطــرس 1: 1٣(.  ــك اســتجابة للخــالص ال وذل

اقــرأ 1بطــرس 1: 13. مــا معنــى »فألُقــوا رجاءَكُــم بالتَّــامم عــى النِّعمــة التــي يُــؤَت بهــا 
إليكــم عنــَد اســِتْعالِن يســوَع املســيح؟«؟

 

ــك  ــد ذل ــه بع ــده. لكن ــيح وح ــىل املس ــد ع ــم يعتم ــك أن رجاءه ــال ش ــرس ب ــم بط يخربه
يشــدد عــىل أن هنــاك معايــري معينــه ينبغــي أن تظهــر يف الســلوك املســيحي نتيجــة خالصهــم. 
ويالحــظ أن هنــاك ثالثــة دوافــع عظمــى تكمــن وراء الســلوك املســيحي: صفــات اللــه )1بطــرس 

1: 1٥، 1٦(، الدينونــة العتيــدة )1بطــرس 1: 17(، ومثــن الفــداء )1بطــرس 1: 21-17(. 
أول دافـع للسـلوك املسـيحي هـو صفـات اللـه. هـذه الصفـات ميكـن إجاملهـا كاآليت: اللـه 
وٌس« )1بطرس  يِسـنَي أليَنِّ أَنَـا قُدُّ قـدوس. يقتبـس بطـرس مـا ورد يف الويني 11: ٤٤، ٤٥ »كُونُوا ِقدِّ

1: 1٦(. وبذلـك فعـىل كل الذيـن يتبعـون يسـوع أن يكونـوا قديسـني )1بطـرس 1: 17-1٥(. 
الدافــع الثــاين للســلوك املســيحي هــو اإلدراك بــأن اللــه الــذي هــو قــدوس »يَْحُكــم ِبَغــري 

ُمحابــاة حســب َعَمــل كل واحــد« )1بطــرس 1: 17(.
ــى  ــدوا. معن ــد افت ــم وهــو أن املســيحيني ق ــك الحــق العظي ــع مــن ذل ــث ينب ــز الثال الحاف
ذلــك أنهــم قــد افتــدوا بثمــن، مثــن باهــظ جــداً: دم يســوع املســيح )1بطــرس 1: 1٩(. يشــدد 
بطــرس عــىل أن مــوت املســيح مل يكــن حدثــاً عابــراً يف التاريــخ بــل كان »َمْعُروفًــا َســاِبًقا قَبْــَل 

ــِم« )1بطــرس 1: 20(.  ــيِس الَْعالَ تَأِْس

مــا هــو الدافــع الــذي يحثــك عــى أن تكــون مســيحياً؟ مــا هــو جوابــك؟ وملــاذا؟ لــو 
ســألك شــخص، ملــاذا أنــت مســيحي؟ أحــر إجابتــك لصــف مدرســة الســبت. 
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٦ نيسان )أبريل( الخميس

أحبوا بعضكم بعًضا
ــاة مقدســة  يُرشــد بطــرس املســيحيني بعــد ذلــك إىل أســمى تعبــري عــن كيفيــة عيــش حي

ومفعمــة باإلميــان. 

ــا عــن  ــا بطــرس هن ــي يبينه ــا هــي النقطــة الحاســمة الت ــرأ 1بطــرس 1: 22-25. م اق
ــان مســيحًيا؟  ــون اإلنس ــى أن يك معن

 

نقطـة البدايـة لـدى بطـرس هي أن املسـيحيني قد تطهروا فعـاًل: »طَهِّـُروا نُُفوَسـُكْم يِف طَاَعِة 
...« )1بطـرس 1: 22(. كلمـة »طهـروا« أو »اغتسـلوا« هـي كلـامت وثيقـة الصلـة بكلامت  الَْحـقِّ
»قـدوس« أو »قداسـة« والتـي تعـود إىل ما كتبه سـابقاً قبـل بضعة آيات )1بطـرس 1: 1٥(. فمن 
خالل تكريسـهم ليسـوع املسـيح وعـرب املعمودية )قارن 1بطـرس ٣: 21، 22( فإن املسـيحيني قد 

طهـروا ذواتهـم إذ أنهـم أفـرزوا أنفسـهم لله وذلك عـن طريق طاعتهـم للحق. 
ــع  ــة م ــات وثيق ــهم يف عالق ــدون أنفس ــة فيج ــج طبيعي ــه نتائ ــم ل ــري يف حياته ــذا التغي ه
اآلخريــن الذيــن يشــاركونهم مــا يتشــابهون بــه مــن آراء. هــذه العالقــات تكــون وثيقــة جــداً 
لدرجــة أن يســتعمل بطــرس لغــة العائلــة يف وصفهــا. عــىل املســيحيني أن تكــون لهــم محبــة 
ــي  ــة ه ــة األخوي ــن املحب ــا ع ــم فيه ــي يتكل ــرس 1: 22 الت ــة يف 1بط ــة اليوناني ــة، الكلم أخوي
ــراد  ــدى أف ــون ل ــذي يك ــب ال ــو الح ــت« ه ــة األخ/األخ ــريف »محب ــا الح ــا« ومعناه »فيالدلفي

ــم نحــو بعــض.  ــة بعضه العائل
 »PHILIA« »هنــاك عــدة كلــامت يف اللغــة اليونانيــة ترتجــم بكلمــة محبــة »فيليــا
 »AGAPE« الحــب العاطفــي بــني الــزوج والزوجــة(، أغــايب( »EROS« إروس ،)الصداقــة(
)الحــب الطاهــر الــذي يســعى لخــري اآلخريــن(. الكلمــة التــي يســتعملها بطــرس حينــام يكتــب 
»أحبــوا بعضكــم بعضــاً... بشــدة« )1بطــرس 1: 22( ترتبــط بكلمــة أغــايب AGAPE التــي تعنــي 
ــه  ــد ســبب إضافت ــن. وهــذا بالتأكي ــي تســعى لخــري اآلخري ــة الت ــة الطاهــرة النقي عــادة املحب
ــا  ــذي يأتين ــب ال ــٍر« )1بطــرس 1: 22(، القل ــٍب طَاِه ــْن قَلْ ــا ِم ــْم بَْعًض ــوا بَْعُضُك ــارة: »فَأَِحبُّ لعب
عندمــا نكــون »مولوديــن ثانيــة« )1بطــرس 1: 2٣؛ انظــر أيضــاً 1بطــرس 1: ٣(، عــرب كلمــة اللــه 
التــي ال تفنــى. هــذا النــوع مــن املحبــة مصــدره اللــه وحــده؛ وذلــك ليــس هــو القلــب املحــب 
لذاتــه والــذي يســعى ملــا لنفســه فقــط وغــري املتجــدد. ولذلــك يشــدد بطــرس بقــوة ألن يكــون 
القلــب طاهــرًا »يف طاعــة الحــق« )1بطــرس 1: 22(. الحــق ليــس هــو مجــرد شء نؤمــن بــه 

ولكنــه شء نعيشــه. 
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كيــف ميكننــا أن نتعلــم كيــف نكــون أكــرث محبــة؟ أيــة قــرارات علينــا أن نتخذهــا يك 
نســتطيع أن نظهــر نــوع املحبــة التــي تنبــع مــن »القلــب الطاهــر«؟  

٧ كانون الثاين )يناير( الجمعة

ملزيــد مــن الــدرس: األصحــاح األول مــن الرســالة األوىل لبطــرس مدهــش يف مــدى 
ــدأ بطــرس رســالته متأمــال يف  ــي يشــملها. يب ــة الت ــاه وعمقــه والقــدر الواســع مــن التغطي غن
صفــات الالهــوت. يتحــدث عــن اللــه اآلب، واالبــن، والــروح القــدس. فــاآلب َوفَّــر لنــا ُمخلًّصــا 
يف شــخص ابنــه يســوع املســيح. وقــد اختارنــا فيــه للتقديــس والطاعــة. أصبحنــا نحــب يســوع. 
وفيــه نبتهــج بفــرح عظيــم ألنــه مــن أجــل موتــه وقيامتــه صــار لنــا الوعــد »ملــرياث ال يفنــى« 
يف الســامء. حتــى يف خضــم التجــارب املتنوعــة نبتهــج حينئــذ بفــرح يف الخــالص املقــدم لنــا يف 
املســيح. »كانــت رســالتا ]بطــرس[ وســيلة إلنعــاش شــجاعة الذيــن كانــوا يتحملــون التجــارب 
ــن  ــي ع ــر التخ ــوا يف خط ــن كان ــة للذي ــامل الصالح ــد األع ــم، وتجدي ــة إميانه واآلالم، وتقوي
متســكهم باللــه« )إلــن هوايــت، أعــامل الرســل ص ٤٥0، ٤٥1(. يف غضــون ذلــك، عمــل الــروح 
ــك  ــراؤه. ونتيجــة لذل ــي عاشــها بطــرس وق ــام الت ــاء ليســتعرض األي ــن خــالل األنبي ــدس م الق
أصبــح عــىل املســيحيني أن يعيشــوا عيشــة القداســة، مملوئــني بالطاعــة للحــق يف مجتمعــات 

تتصــف بنــوع مــن املحبــة النابعــة مــن قلــب طاهــر.

أسئلة النقاش
1. يف الصــف، راجــع إجابتــك عــن الســؤال الــوارد عنــد نهايــة درس يــوم األربعــاء: 
مــا هــو الدافــع الــذي يجعلنــا أن نكــون مســيحيني؟ مــا الــذي تجمــع عليــه إجابتكــم؟ 

وكيــف تتبايــن؟ 
2. يف األصحــاح األول مــن رســالته األوىل، أثــار بطــرس مرتــني موضــوع القيامــة 
)1بطــرس 1: 3، 21(. مــا هــو الــيء الحاســم يف موضــوع القيامــة بالنســبة إلمياننــا؟ 
3. تحــدث بطــرس عــن »مــرياث ال يفنــى« )انظــر أيضــاً دانيــال 7: 18(. مــاذا يعنــي 
ذلــك؟ فكــر مليــاً يف كل األشــياء يف هــذا العــامل ويف هــذه الحيــاة التــي تتــالىش أو قــد 
تفنــى يف لحظــة. مــاذا يخربنــا ذلــك عــن حقيقــة ذلــك املــرياث العجيــب املوعــود بــه؟
ــا أن  ــرارات علين ــى، أي ق ــارب؟ مبعن ــط التج ــو وس ــا أن ينم ــن إلميانن ــف ميك 4. كي

ــا؟ ــي تؤملن ــياء الت ــن األش ــم م ــى أن نتعل ــا ع ــا لتعينن نتخذه
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كهنوت ملويك

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ١بطــرس ٢: ١-3؛ عربانيــن 4: ١٢؛ ١بطــرس ٢: 4-٨؛ إشــعياء ٢٨: 
١٦؛ خــروج ١9: 3-٦؛ ١بطــرس ٢: ٥، 9، ١٠.

َسـٌة، َشـْعُب اْقِتَناٍء،  ٌة ُمَقدَّ ـا أَنُْتـْم َفِجْنٌس ُمْخَتـاٌر، َوكََهُنوٌت ُملُـويِكٌّ، أُمَّ آيـة الحفـظ: »َوأَمَّ
لِـَيْ تُْخـرِبُوا ِبَفَضائِـِل الَّـِذي َدَعاكُْم ِمـَن الظُّلَْمِة إِىَل نُـورِِه الَْعِجيـِب )1بطرس 2: 9(.

ــد كان  ــك فق ــو كذل ــم. وإذ ه ــم وتاريخه ــود وعقائده ــد اليه ــوًرا بتقالي ــرس مغم كان بط
َســٌة، َشــْعُب اقِْتَنــاٍء«. وهــو بذلــك  ــٌة ُمَقدَّ يشــري إىل املســيحيني الذيــن يكتــب لهــم عــىل أنهــم »أُمَّ
يســتخدم اللغــة التــي يســتخدمها العهــد القديــم لإلشــارة إىل اإلرسائيليــني القدمــاء ويطبقهــا 

عــىل كنيســة العهــد الجديــد. 
ــوا يف شــعب العهــد، شــعب  ُم ــوا بيســوع قــد طُعِّ فــال عجــب أن يكــون األمــم الذيــن آمن
ــْد قُِطــَع بَْعــُض األَْغَصــاِن،  ــِإْن كَاَن قَ عهــد اللــه، وصــاروا رشكاء يف مواعيــد عهــد اللــه أيضــاً. »فَ
ــْر  ــاَل تَْفتَِخ ــِمَها، فَ ــِة َوَدَس يْتُونَ ــِل الزَّ ــًكا يِف أَْص ي ــرِصَْت رَشِ ــا، فَ ــَت ِفيَه ْم ــٌة طُعِّ يَّ ــٌة بَرِّ ــَت َزيْتُونَ َوأَنْ
يَّــاَك يَْحِمــُل!« )روميــة  َعــىَل األَْغَصــاِن. َوإِِن افْتََخــرَْت، فَأَنـْـَت لَْســَت تَْحِمــُل األَْصــَل، بـَـِل األَْصــُل إِ

.)1٨ ،17 :11
يف فقــرات هــذا األســبوع، يوجــه بطــرس قــرّاءه إىل مســؤوليتهم املقدســة ودعوتهم الســامية 
مــوا يف أصــل الزيتونــة، )حســب تعبــري بولــس الرســول(.  كشــعب عهــد اللــه، أولئــك الذيــن طُعِّ
هــذه املســؤوليات هــي ذاتهــا التــي أعطيــت لإلرسائيليــني قدميــاً. وهــي: نــرش بشــارة الحــق، 

بشــارة الخــالص التــي منحهــا الــرب يســوع. 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم ١٥ نيسان )أبريل(. 

٨-١4 نيسان )أبريل(الدرس الثالث
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9 نيسان )أبريل( األحد

العيش كمسيحي
ــوا«. حــرف  ــاين لرســالة بطــرس األوىل بكلمــة »فَاطْرَُح ــة األوىل مــن األصحــاح الث ــدأ اآلي تب
ــه. كان األصحــاح األول مــن  ــرد بعــده هــو نتيجــة مــا جــاء قبل ــا ي ــى أن م الفــاء يعطــي معن
رســالة بطــرس األوىل — كــام رأينــا —-جولــة فيــام فعلــه يســوع مــن أجلنــا ومــا يجــب أن تكون 

اســتجابتنا لذلــك. يف األصحــاح الثــاين يأخــذ بطــرس هــذا املوضــوع ويســتفيض فيــه.

اقرأ 1بطرس 2: 1-3. ماذا يقول لنا بطرس عن كيف يجب أن نعيش؟
 

يطــرح بطــرس منوذجــني منفصلــني ليبــنّي أن عــىل املســيحيني واجــب مــزدوج. األول ســلبي. 
ذلــك أن بعــض األشــياء يجــب نبذهــا أو التخلــص منهــا. واآلخــر إيجــايب وهــو أن نســعى لفعــل 

شء مــا.
يف منوذجــه األول يخــص بطــرس املســيحيني أن يتخلصــوا من الخبــث واملكر والرياء والحســد 
وكل مذمــة )1بطــرس 2: 1(. عندمــا يفعلــون ذلــك فســوف تختلــف أخالقهــم وترصفاتهــم عــن 
الكثرييــن مــن الذيــن يحيطــون بهــم. وألنهــم تخلصــوا مــن الخبــث فلــن تكــون عندهــم الرغبــة 
يف إيــذاء اآلخريــن. بــدال مــن ذلــك فســوف يســعون لخريهــم. وألن املســيحيني تخلصــوا مــن 
املكــر فلــن يفكــروا يف خــداع اآلخريــن وســوف يكونــوا أمنــاء وصادقــني. لــن يحســد املســيحيون 
مــن ميتلكــون أكــر منهــم بــل يكونــون قانعــني بحياتهــم ويســعون لتنميــة مــا وهبــه اللــه لهــم. 

ولــن يطلقــوا كالمــا يقصــدون بــه إســاءة ســمعة اآلخريــن.
النمــوذج الثــاين الــذي يســتخدمه بطــرس هــو لطفــل يشــتهي اللــن )1بطــرس 2: 2(. هــذا 
م الجانــب اإليجــايب بتعاليمــه. إن الحيــاة املســيحية ليســت مســألة التخــي عــن  النمــوذج يقــدِّ
ــو  ــعي وراء النم ــاله الس ــي مس ــا ه ــة. إمن ــاة فارغ ــح الحي ــب، وإال تصب ــيئة فحس ــياء الس األش
ــه  ــق بكائ ــن طري ــب( ع ــن )الحلي ــاً لل ــل طلب ــه الطف ــذي يبدي ــاح ال ــس اإللح ــي وبنف الروح
بشــدة. يوجــه بطــرس قُــراءه إىل مصــدر النمــو الروحــي، كلمــة اللــه، الكتــاب املقــدس )انظــر 
ــه نســتطيع أن  ــاوس ٣: 1٥-17(. ففــي كلمــة الل ــى 22: 2٩؛ 2تيموث ــني ٤: 12؛ مت أيضــا: عرباني
ننمــو روحيــاً وأخالقيــاً ألن فيهــا اإلعــالن الكامــل عــن يســوع املســيح. ويف املســيح لنــا أعظــم 

مثــال لصفــات وطبيعــة اللــه القــدوس الــذي علينــا أن نحبــه ونخدمــه.

مــا هــي الصلــة بــني الفكرتــني؟ أي، كيــف يســاعدنا النمــو الروحــي مــن كلمــة اللــه 
عــى التخــي عــن األفعــال والترصفــات الســيئة التــي يحذرنــا بطــرس منهــا؟
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١٠ نيسان )أبريل( االثنني

الحجر الحي

اقــرأ 1بطــرس 2: 4-8 )انظــر أيضــاً: إشــعياء 28: 1٦؛ مزمــور 118: 22؛ إشــعياء 8: 14، 
15(. مــا هــو الحــق األســايس الــذي يُشــري إليــه بطــرس هنــا؟ ومــاذا يقــول عــن طريقــة 

اســتجابتنا للمســيح؟

 

ـه اهتاممهم  بعـد أن أخـرب بطـرس قُـرّاءه أن يسـعوا لنيـل الغـذاء الروحـي، نالحظ بأنـه يُوجِّ
مبـارشة للمسـيح، الحجـر الحـي، ُمشـرياً باألرجـح إىل هيـكل أورشـليم. يـرد بطـرس يف 1بطرس 
2: ٤-٨ ثالثـة مقاطـع مـن العهـد القديـم تسـلط الضوء عىل أهميـة حجر الزاويـة وترمز إىل دور 
املسـيح يف كنيسـته. ال ينفـرد بطـرس يف وصـل هـذه اآليـات باملسـيح. فاملسـيح نفسـه اسـتخدم 
مزمـور 11٨: 22 يف ختـام أحـد أمثالـه )متـى 21 :٤2(. والـيء ذاتـه فعلـه بطـرس يف أعـامل ٤: 
11 يف رّده عـىل رؤسـاء كهنـة إرسائيـل. بولـس أيضـا اسـتعمل إشـعياء 2٨: 1٦ يف روميـة ٩: ٣٣. 

النقطــة التــي أراد أن يوضحهــا بطــرس هــي أنــه مــع أن املســيح قــد رُفــض وُصلــب، فقــد 
اختــاره اللــه ليصبــح حجــر الزاويــة يف بنــاء بيــت اللــه الروحــي. فاملســيحيون اًذا هــم أحجــار 
ــذه  ــة. وه ــورة للكنيس ــاً أو ص ــرس منوذج ــدم بط ــي. يق ــت الروح ــك البي ــت يف ذل ــة بُني حي

ــاع املســيح.  ــة مــن أتب الكنيســة مؤسســة عــىل املســيح ولكنهــا مكّون
الحــظ أنــه عندمــا تصبــح مســيحياً فهــذا يعنــي أنــك رصت جــزءاً مــن املجتمــع املســيحي، 
ــاع  ــاء الكامــل. فهكــذا أتب ــاء جــزءاً مــن البن ــة البن ــح لبن ــة، متامــا كــام تصب أو الكنيســة املحلي
املســيح، مل يُْدعــوا ليكونــوا أتباعــاً منفصلــني عــن غريهــم. املســيحي الــذي ال يشــارك يف العبــادة 
والعمــل مــع املســيحيني اآلخريــن لتقــدم ملكــوت اللــه، ميكــن احتســابه متناقضــاً مــع غــريه. 
املســيحيون معمــدون يف املســيح ومبعموديتهــم يف املســيح فهــم معمــدون إىل كنيســة املســيح. 
يتحــدث بطــرس أيضــا عــن مهمــة الكنيســة وهــي إعــداد »كهنــوت مقــدس« )1بطــرس 2: 
ــط الكهنــة بــني اللــه والشــعب.  ٥( لتقديــم » ذبائــح روحيــة«.  يف كتــاب اليهــود املقــدس، يتوسَّ
ويســتخدم بطــرس وغــريه يف العهــد الجديــد كلــامت العهــد القديــم مثــل الهيــكل والكهنــوت 
ــادة يف  ــام العب ــري إىل نظ ــة. يش ــم الكهن ــىل أنه ــعبه ع ــه، وش ــكل الل ــزوا إىل الكنيســة كهي لريم
العهــد القديــم ليظهــر الحقائــق عــن كيــف يجــب عــىل املســيحيني أن يعيشــوا ويتعاملــوا مــع 

اآلخريــن يف هــذه األيــام. 

أعــد قــراءة 1بطــرس 2: 5. مــا معنــى »تقديــم ذبائــح روحيــة«؟ كيــف ميكــن 
للمســيحي بوصفــه جــزء مــن مجتمــع ُمتعبِّــد أن يقــوم بذلــك؟
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١١ نيسان )أبريل( الثالثاء

شعب عهد الله
كثــري جــداً مــن كتابــات بطــرس تــأيت مــن منظــور العهــد القديــم. واملحــور يف هــذا املنظــور 

هــو فكــرة »العهــد« وهــو شــعار محــوري لــدى اليهــود واملســيحيني عــىل الســواء. 
ما هو العهد؟ 

»العهــد« )بريــت – باللغــة العربيــة( كلمــة تعنــي معاهــدة أو اتفــاق رســمي بــني طرفــني. 
قــد تكــون بــني شــخصني )مثــال، بــني البــان ويعقــوب يف تكويــن ٣1: ٤٤(. أو بــني ملكــني )مثــال 
ــح« أو  ــي »صل ــت« مبعن ــة »بري ــاءت كلم ــث ج ــوك ٥: 12( حي ــريام يف 1مل ــليامن وح ــني س ب
»ميثــاق«. كذلــك ميكــن أن يكــون العهــد بــني ملــك وشــعبه كــام كان بــني داود وشــيوخ إرسائيــل 

)2صموئيــل ٥: ٣(. 
لكن العهد األكر شهرة وأهمية هو عهد العالقة بني الله وشعبه املختار، نسل إبراهيم. 

مــاذا تخربنــا اآليــات التاليــة عــن العهــد الــذي قطعــه اللــه مــع بنــي إرسائيــل؟ تكويــن 
17: 1-4؛ خــروج 2: 24؛ خــروج 24: 3-8؟

 

يــرد ســفر التكويــن – الســفر األول مــن الكتــاب املقــدس – كيــف قطــع اللــه عهــداً مــع 
ــاق حــني أنقــذ شــعبه مــن  ــُه هــذا امليث ــّر« الل ــن 1٥: ٩-21، 17: 1-2٦(. »تَذك ــم )تكوي إبراهي
االســتعباد يف مــرص )خــروج 2: 2٤(. وجــدد اللــه عهــده مــع مــوىس عندمــا أعطــى بنــي إرسائيــل 

الوصايــا العــرش وبعــض الرشائــع األخــرى )خــروج 1٩: 1-2٤: ٨؛ وباألخــص خــروج 2٤: ٣-٨(.
ولكــن مواعيــد العهــد مل تكــن بــال رشوط. »تعهــد الــرب أنــه إن كانــوا أمنــاء يف حفظهــم 
ملطاليبــه فإنــه ســوف يباركهــم يف كل مــا ميلكــون ويف كل أعــامل أيديهــم« )شــهادات الكنيســة، 

املجلــد 2، ص ٥7٤(.
ــه.  ــا الل ــم لوصاي ــورة عصيانه ــراراً بخط ــل م ــي إرسائي ــاء بن ــذر األنبي ــد أن ــع، لق  يف الواق
ــال  ــوات داني ــه باســتثناء نب ــه معهــم. يقــول البعــض إن ــوا يذكّرونهــم بعهــد الل ــا كان ــرياً م وكث
ــا فــإن كثــريًا مــن النبــوات الــواردة يف الكتــاب املقــدس نبــوات مرشوطــة. وذلــك يــربز  والرؤي
األهميــة القصــوى للطاعــة فيــام يتعلــق مبواعيــد العهــد. الــربكات املوعــود بهــا يف النبــوات أيضــا 
مرشوطــة بالطاعــة لوصايــا اللــه، ونبــوات الهــالك والخــراب تــأيت عــىل َمــن يعــيص وصايــا اللــه.

ــه؟ أو مــا هــي االلتزامــات التــي  مــاذا يعنــي لــك أن تكــون يف عالقــة عهــد مــع الل
تفرضهــا هــذه العالقــة عليــك؟
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١٢ نيسان )أبريل( األربعاء

كهنوت ملويك
يف ســفر الخــروج، األصحــاح 1٩، قــال الــرب ملــوىس: »هَكــَذا تَُقــوُل لِبَيْــِت يَْعُقــوَب، َوتُْخــرِبُ 
يِّــنَي. َوأَنـَـا َحَملْتُُكــْم َعــىَل أَْجِنَحــِة النُُّســوِر َوِجئـْـُت  بَِنــي إِرْسَائِيــَل: أَنْتـُـْم َرأَيْتـُـْم َمــا َصَنْعــُت ِبالِْمرْصِ
ــعِ  ــنْيِ َجِمي ــْن بَ ــًة ِم ــوَن يِل َخاصَّ ــِدي تَُكونُ ــْم َعْه ــْويِت، َوَحِفظْتُ ــِمْعتُْم لَِص ــاآلَن إِْن َس ــْم إِيلَّ. فَ ِبُك
ــَي  ــِذِه ِه ــًة. ه َس ــًة ُمَقدَّ ــٍة َوأُمَّ ــَة كََهَن ــوَن يِل َمْملََك ــْم تَُكونُ ــِإنَّ يِل كُلَّ األَرِْض. َوأَنْتُ ــُعوِب. فَ الشُّ

ــَل« )خــروج 1٩: ٣-٦(.  ــي إِرْسَائِي ــا بَِن ــُم ِبَه ــي تَُكلِّ ــاَمُت الَِّت الَْكلِ
هــذه هــي رســالة اإلنجيــل التــي أُظِْهــرَت آالف الســنني قبــل الصليــب: اللــه يفــدي شــعبه 
ــوه كشــعب  ــوه ويطيع ــأن يحب ــم ب ــك يوصيه ــد ذل ــا، وبع ــة وعبوديته ــن الخطي ــم م ويخلّصه

العهــد الخــاص قدامــه وقــدام العــامل كلــه. 

ــويك يف 1بطــرس 2: 5، 9،  ــوت مل ــم كهن ــه للمســيحيني بأنه ــاذا يقصــد بطــرس بدعوت م
10، وخــروج 19: ٦؟ مبــاذا تحدثنــا هــذه اللغــة نحــن األدفنتســت الســبتيني املســيحيني 

عــن التزاماتنــا؟

 

 

 

»بيتــاً روحيــاً«، »شــعب مختــار«، »كهنــوت ملــويك«، »شــعب اقتنــاء«، هــذه كلهــا مرتادفــات 
وردت يف الكتــاب املقــدس لوصــف العالقــة الخاصــة بــني اللــه ونســل إبراهيــم. واآلن يف ســياق 
العهــد الجديــد وســياق املســيح والصليــب، يســتعمل بطــرس نفــس لغــة العهــد ويطبقهــا عــىل 
ــد العهــد التــي قطعــت إلرسائيــل اتســعت اآلن لتشــمل ليــس فقــط  أعضــاء الكنيســة. مواعي
اليهــود واملؤمنــني باملســيح ولكــن األمــم املؤمنــني أيضــاً. نعــم، بواســطة يســوع، األمــم أيضــاً 
ــَم،  ــُل إِبْرَاِهي ــْم إًِذا نَْس ــيِح، فَأَنْتُ ــْم لِلَْمِس ــِإْن كُْنتُ ــم. » فَ ــاء إبراهي ــون أبن ــتطيعون أن يُْدَع يس
َوَحَســَب الَْمْوِعــِد َورَثـَـٌة.« )غالطيــة ٣: 2٩(. بواســطة املســيح يســتطيع أي شــخص بغــض النظــر 

عــن مولــده أن يصبــح جــزًءا مــن »الكهنــوت امللــويك«.

مــاذا تعنــي عبــارات مثــل  »أمــة مقدســة«، »كهنــوت ملــويك« بالنســبة لنــوع الحيــاة 
التــي نحياهــا كأفــراد وكمجتمعــات؟ كيــف ميكننــا أن نعيــش برُِقــي إىل مســتوى تلــك 

الدعــوة الســامية؟
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١3 نيسان )أبريل( الخميس

أْخرِبُوا ِبَفَضائِِل
ــا  ــالص وكونن ــرد الخ ــىل مج ــرص ع ــم مل تقت ــد القدي ــة العه ــع كنيس ــبه م ــه الش إن أوج
مدعويــن ومختاريــن مــن اللــه. الســؤال املهــم هــو: ألي هــدف نحــن مدعــوون ومختــارون؟ 

ــذا الســؤال.   ــىل ه ــا ع ــب بطــرس رسيًع يجي
يلفــت بطــرس االنتبــاه إىل أن تلــك العالقــة الخاصــة هــي مــن أجل غــرض معني. كمســيحيني 
ــْم ِمــَن الظُّلَْمــِة إِىَل نُــورِِه الَْعِجيــِب« )1بطــرس 2: ٩(.  ــِل الَّــِذي َدَعاكُ عليكــم أن »تُْخــرِبُوا ِبَفَضائِ
هــذا مــا كان عــىل اإلرسائيليــني قدميــاً أن يقومــوا بــه. دعاهــم اللــه أن يكونــوا شــهوداً لــه أمــام 

العــامل. كان قصــد اللــه أن يبــارك العــامل كلــه مــن خــالل إرسائيــل قدميــاً، شــعب عهــد اللــه. 

مــا هــي النقطــة املركزيــة التــي تُجمــع عليهــا اآليــات التاليــة: تثنيــة 4: ٦؛ 2٦: 18، 19؛ 
إشــعياء ٦0: 1-3؛ زكريــا 8: 23.

 

كان عـىل إرسائيـل قدميـاً، بوصفهم شـعب العهد، مرسـلية نـرش اإلنجيل يف العامل، نرش رسـالة 
الخـالص التـي يقدمهـا اللـه للعـامل. وعـىل املسـيحيني اليـوم نفس هـذه املسـؤولية اإللهيـة. لقد 

ُدعـوا ليشـاركوا اآلخريـن اختبارهـم ومعرفتهـم بالله ومـا عمله الله للعامل بواسـطة املسـيح.

اقــرأ 1بطــرس 2: 10. ملــاذا تعــد هــذه اآليــة ذات أهميــة محوريــة ملرســلية وهــدف 
املســيحيني؟

 

العـامل غـارق يف الخطيـة، يف املـوت، يف الهـالك اآليت. لكـن يسـوع أعطـى حياتـه ليخلّـص كل 
إنسـان مـن هـذا الهـالك. وكـام كان مع إرسائيـل قدمياً، فـإن نيل الـرشف له رشوطه، وهـي أيضاً 
رشوط املسـؤولية. املسـيحيون لهـم مكانـة سـامية للغايـة وهـي أنهـم أبنـاء اللـه. ولكـن هـذه 
املكانـة العليـا تُوِجـب عليهـم مسـؤولية أن يدعـوا اآلخرين إىل تلـك املكانة السـامية. وكام تقول 
اآلية يف )1بطرس 2: 10( املسـيحيون اآلن يشـّكلون شـعباً خاصاً بهم. يف املايض مل يكونوا شـعباً، 
سـاً« يف  لكنهـم اآلن نالـوا رحمـًة ليصـريوا شـعباً مقدسـاً )انظـر هوشـع 1، 2(. تـأيت كلمـة »ُمقدَّ
سـة«  الكتـاب املقـدس مبعنـى ُمفـَرز لهـدف العبـادة. وعـىل ذلـك فاملسـيحيون كونهم أمة »مقدَّ
فعليهـم أن ينفصلـوا عـن العـامل، ويتميـزوا بنـوع الحياة التـي يعيشـونها. عليهم أيضـاً أن يكونوا 
مثـل النـار يف ليلـة بـاردة تجذب اآلخرين بفعـل الدفء املنبعـث عنها. املسـيحيون مكلفون ألن 

يشـاركوا اآلخريـن بالخـالص املجيـد الذي نالـوه هم. 
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١4 نيسان )أبريل( الجمعة

ملزيــد مــن الــدرس: »إنَّ الكنيســة عزيــزة جــداً يف نظــر اللــه. وهــو يقّدرهــا ال عــىل 
أســاس ميزاتهــا الخارجيــة بــل عــىل أســاس التقــوى الخالصــة التــي متيزهــا عــىل العــامل. وهــو 

يقّدرهــا بنســبة منــو أعضائهــا يف معرفــة املســيح وبنســبة تقّدمهــم يف االختبــار الروحــي. 
»إن املســيح يجــوع ألن يحصــل مــن كرمــه عــىل مثــر القداســة واإليثــار. وهــو يبحــث عــن 
مبــادئ املحبــة والصــالح. إن كل جــامل الفــن ال ميكنــه أن يضــارع جــامل الطبــع والُخلــق الــذي 
يظهــر يف مــن ميثلــون املســيح. إن جــو النعمــة الــذي يحيــط بنفــس املؤمــن، والــروح القــدس 
العامــل يف الذهــن والقلــب هــو الــذي يجعلــه رائحــة حيــاة لحيــاة ويجعــل اللــه قــادراً عــىل أن 

يبــارك عملــه.« )روح النبــوة، املعلــم األعظــم، صفحــة 2٩٣، 2٩٤(.

أسئلة النقاش
1. مــاذا يعنــي لــك أن تُدعــى مــن الظلمــة إىل »نــوره العجيــب«؟ مــا هــو   
ــن باملســيح،  ــرة لشــخص ال يؤم ــك أن تفــر هــذه الفك ــك؟ إذا كان ل املقصــود بذل
مــاذا ســتقول؟ مــا هــو الظــالم؟ مــا هــو النــور؟ مــا هــو الفــرق بــني اإلثنــني يف ســياق 

ــرس؟ ــه بط ــدث عن ــا يتح م
ــوا  ــَيْ تَْعَملُ ــاَم أََمــَريِن الــرَّبُّ إِلِهــي، لِ ــَض َوأَْحكَاًمــا كَ ــْم َفَرائِ 2. »انظــر. َقــْد َعلَّْمُتكُ  
ــوا. ألَنَّ  ــوا َواْعَملُ ــا. َفاْحَفظُ ــَيْ َتَْتلِكُوَه ــا لِ ــوَن إِلَْيَه ــْم َداِخلُ ــي أَنُْت ــَذا يِف األَْرِض الَِّت هكَ
ــُعوِب الَِّذيــَن يَْســَمُعوَن كُلَّ هــِذِه الَْفَرائِــِض،  ذلِــَك ِحكَْمُتكُــْم َوِفطَْنُتكُــْم أََمــاَم أَْعــنُيِ الشُّ
ــْعٍب  ــُه أَيُّ َش ــٌن. ألَنَّ ــٌم َوَفِط ــْعٌب َحِكي ــَو َش ــا ُه َ ــُم إِنَّ ــْعُب الَْعِظي ــوَن: هــَذا الشَّ َفَيُقولُ
ُهــَو َعِظيــٌم لَــُه آلَِهــٌة َقِريَبــٌة ِمْنــُه كَالــرَّبِّ إِلِهَنــا يِف كُلِّ أَْدِعَيِتَنــا إِلَْيــِه؟ َوأَيُّ َشــْعٍب ُهــَو 
يَعــِة الَِّتــي أَنـَـا َواِضــٌع أََماَمكُــُم  ِ َعِظيــٌم لَــُه َفَرائِــُض َوأَْحــكَاٌم َعاِدلَــٌة ِمْثــُل كُلِّ هــِذِه الشَّ
الَْيــْوَم؟« )تثنيــة 4: 5-8(. يف أيــة نواحــي تنطبــق علينــا هــذه الكلــامت علينــا نحــن 

كأدفنتســت ســبتيني، ومــاذا دعانــا اللــه أن نفعلــه نتيجــة مــا منحنــا إيــاه اللــه؟
3. اقــرأ 1بطــرس2: 3. مــاذا يقصــد بطــرس بقولــه »إِْن كُْنُتــْم َقــْد ُذْقُتــْم أَنَّ الــرَّبَّ   

ــرب؟ ــت مــن نعمــة ال ــف تذوقــت أن ــٌح.«؟ كي َصالِ
4. انظــر حولــك يف كنيســتك املحليــة التــي أنــت عضــو فيهــا، مــا هــو الــيء الــذي 
يســتلهم ويجــذب اهتــامم َمــن ال يعــرف شــيئاً عــن األدفنتســت الســبتيني وال عــاّم 

نؤمــن بــه؟ 
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١٥-٢١ نيسان )أبريل(الدرس الرابع

العالقات االجتامعية

السبت بعد الظهر

ــوس ٧: ١٢-١٦؛  ــرس 3: ١-٧؛ ١كورنث ــرس ٢: ١3-٢3؛ ١بط ــبوعية: ١بط ــع األس املراج
ــن ١9: ١٨.   ــال ٥: ٢٧-3٢؛ الوي ــة 3: ٢٧، ٢٨؛ أع غالطي

ــْم لَِبْعــٍض َشــِديَدًة، ألَنَّ  ــْم بَْعِضكُ ــْن َمَحبَُّتكُ ٍء، لَِتكُ ــَل كُلِّ يَشْ آيــة الحفــظ: »َولِكــْن َقْب
ــا.« )1 بطــرس 4: 8(.  ــرْثًَة ِمــَن الَْخطَايَ ــَة تَْســرُتُ كَ الَْمَحبَّ

ــال  ــه. مث ــائدة يف زمن ــدة الس ــا املعق ــض القضاي ــة بع ــا مواجه ــرس أيض ــالة بط ــاول رس تتن
ــاش  ــي ع ــتبدة، كالت ــدة ومس ــة فاس ــل حكوم ــيحي يف ظ ــش املس ــب أن يعي ــف يج ــك، كي ذل
يف ظلهــا معظــم املســيحني حينهــا: وهــي اإلمرباطوريــة الرومانيــة الوثنيــة؟ مــاذا قــال بطــرس 

ــوم؟  ــا الي ــه لن ــي كلامت ــه، ومــاذا تعن لقارئي
ــوة  ــم بقس ــا يعامله ــيدهم عندم ــاه س ــيحيون تج ــد املس ــاوب العبي ــب أن يتج ــف يج كي
وظلــم؟ ومــع أن العالقــة بــني العامــل وصاحــب العمــل تختلــف اليــوم عــام كانــت عليــه يف 
القــرن األول – عالقــة العبــد بســيده – فــإن مــا يقولــه بطــرس يجــد صــداه عنــد الذيــن يعملــون 
ــة  ــه بطــرس عــن الطريق ــا أشــار إلي ــا أروع م ــني. م تحــت أمــر رؤســاء ظاملــني أو غــري عقالني
التــي تعامــل بهــا املســيح تجــاه إســاءة معاملتــه كمثــال ملــا يجــب أن يكــون تعامــل املســيحيني 

ــا مامثلــة )1بطــرس 2: 21-2٤(.  عندمــا يواجهــون ظروفً
كيــف يجــب أن يتفاعــل األزواج والزوجــات واحدهــام مــع اآلخــر خاصــة حــني يختلفــان 

حــول موضــوع أســايس مثــل العقائــد الدينيــة؟ 
ــك النظــام  ــو كان ذل ــام ل ــع في ــع املجتم ــش املســيحيون م ــف يجــب أن يتعاي وأخــريا، كي

ــيحي؟  ــان املس ــة لإلمي ــام ومناقض ــاد ت ــة فس ــيايس يف حال ــي والس االجتامع

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم ٢٢ نيسان )أبريل(. 
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١٦ نيسان )أبريل( األحد

الكنيسة والدولة
مــع أن الكتــاب املقــدس كُتــب مــن زمــن بعيــد إال أنــه عالــج قضايــا ذات صلــة وثيقــة بعــامل 

اليــوم. مثــال ذلــك، العالقــة بــني املســيحيني وحكوماتهم.  
يف بعــض الحــاالت، يكــون األمــر واضحــاً. يتحــدث األصحــاح الثالــث عــرش مــن ســفر الرؤيــا 
عــن زمــن يعنــي فيــه إطاعــة الســلطة السياســية عصيــان طاعــة اللــه. يف تلــك الحالــة يكــون 

اختيارنــا واضحــا )انظــر درس يــوم الخميــس(.

ماذا تقول لنا كلمة الله يف 1بطرس 2: 13-17 عن طريقة تعاملنا مع حكوماتنا؟

 

 

كان الــرش املســترشي يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة الوثنيــة معلومــاً لــدى كل الســاكنني 
ضمــن حدودهــا. وقــد تفاقــم ذلــك الــرش بفعــل نــزوات رجــال اســتخدموا أســاليب العنــف 
والقهــر والقــوة العســكرية يف مواجهــة أي مقاومــة. وكان التعذيــب املمنهــج والقتــل بواســطة 
ــا  ــوا تحــت ســطوتها. أم ــت مبــن وقع ــي لحق ــواع األهــوال الت ــن أن ــط م ــني فق ــب نوع الصلي
ــة  ــة الحاكم ــد مارســت النخب ــا. لق ــة برمته ــا اإلمرباطوري ــد مزق ــارب فق ــاة األق الفســاد ومحاب
ــكل  ــوا ل ــراءه ألن »يخضع ــرس ق ــض بط ــك، يح ــم كل ذل ــرور. ورغ ــاوة وغ ــكل قس ــلطتها ب س
ترتيــب بــرشي« يف اإلمرباطوريــة بــدءاً مــن اإلمرباطــور وصــوال إىل الــوايل )1بطــرس 2: 1٣، 1٤(.
ويُظهــر بطــرس أنَّ األباطــرة والحكومــات تنتقــم مــن الذيــن يفعلــون الخطــأ، بينــام متــدح 
الذيــن يفعلــون الخــري )1بطــرس 2: 1٤(. وبفعــل ذلــك، فــإن لهــم دور مهــم يف صياغــة املجتمع. 
حقيقــة األمــر أنــه برغــم كل رشورهــا وآثامهــا فقــد وفـّـرت اإلمرباطوريــة الرومانية االســتقرار 
ــص مــن الحــروب. مارســت العــدل بقســوة ولكنــه عــدل مؤســس عــىل حكــم  وجلبــت التخلّ
القانــون. أنشــأت الطــرق وأسســت نظــام نقــدي لدعــم متطلباتهــا العســكرية. وبذلــك تكــون 
ــرية  ــان كث ــور ويف أحي ــه التط ــعبها في ــتطاع ش ــاً اس ــت مناخ ــد خلق ــة ق ــة الروماني اإلمرباطوري
حتــى االزدهــار. فــإذا نظرنــا إليهــا مــن هــذا املنظــور يكــون تحليــل بطــرس عــن الحكومــات 
تحليــال منطقيــاً. ال توجــد حكومــة تصــل إىل الكــامل، وبالقطــع ليســت الحكومــة التــي عــاش 
تحــت حكمهــا بطــرس والكنيســة التــي كُتــب هــذه الرســالة إليهــا. وهكــذا فــإن مــا نســتطيع 
ــني صالحــني، يطيعــون   ــوا مواطن ــه عــىل املســيحيني الســعي ألن يكون ــه هــو أن أن نتعلمــه من
قوانــني البــالد قــدر اســتطاعتهم حتــى وإن كانــت الحكومــة التــي يعيشــون يف ظلهــا بعيــدة 

عــن الكــامل. 
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مــا أهميــة أن يكــون املســيحيون مواطنــني صالحــني قــدر اســتطاعتهم حتــى ولــو كان 
الوضــع الســيايس غــري مثــايل؟ مــاذا تســتطيع عملــه لتجعــل مجتمعــك أفضــل، ولــو 

بطريقــة بســيطة؟

١٧ نيسان )أبريل( االثنني

سادة وخدام

اقــرأ 1بطــرس 2: 18-23. كيــف لنــا أن نتفهــم اليــوم الظــروف الصعبــة التــي تحتويهــا 
هــذه اآليــات؟ مــا هــي املبــادئ التــي ميكــن أن نســتخلصها ألنفســنا؟

 

ــة  ــر بالعبودي ــد أن يُق ــرس مل يقص ــرس األوىل 2: 1٨-2٣ أن بط ــة لبط ــا املتأني ــر قراءتن تظه
ولكــن هــذه اآليــات تقــدم إرشــادات روحيــة عــن كيفيــة تفكرينــا يف الظــروف الصعبــة التــي مل 

ميكــن أن تتغــري يف ذلــك الزمــان.
ــتُعملت  ــس( اس ــرس 2: 1٨ )أويكيت ــد« يف 1بط ــادم« أو »عب ــا »خ ــي ترجمته ــة الت الكلم
ــة أخــرى اســتُخدمت يف أفســس ٦: ٥  ــة يوناني ــاك كلم ــازل. هن ــداً لتشــري إىل خــدام املن تحدي
وهــي كلمــة )دولــوس( وتشــري إىل العبيــد وكان اســتعاملها أكــر شــيوعا، وفيهــا نصائــح مامثلــة 

للعبيــد.  
كانــت الطبقــات العليــا مــن املجتمــع يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة تعتــرب العبيــد ملكية رشعية 
ــم  ــا أن يعاملوه ــة إم ــق الحري ــم مطل ــد كان له ــة. فق ــيادهم املطلق ــلطة أس ــت س ــم وتح له
ــد، أو  ــاء العبي ــة، أبن ــوش مهزوم ــة: جي ــادر متنوع ــن مص ــد ِم ــاء العبي ــفقة. ج ــوة أو بش بقس
أولئــك الذيــن »اُبْتيعــوا« لســداد ديونهــم. كانــت لبعــض العبيــد مســؤوليات ضخمــة. بعضهــم 
ــم كان  ــة ألســيادهم، وبعضه ــح تجاري ــارات ومصال ــالك أســيادهم، آخــرون أداروا عق أداروا أم

يقــوم بتعليــم أبنــاء أســيادهم.
كان باإلمــكان رشاء حريــة العبيــد، ويوصــف العبــد يف هــذه الحالــة بأنــه »افتُــِدي«. 
يســتعمل بولــس هــذا التعبــري ليصــف مــا فعلــه املســيح مــن أجلنــا )أفســس 1: 7؛ روميــة ٣: 

2٤؛ كولــويس 1: 1٤(.
ــدوا  ــذا وج ــداً. وهك ــوا عبي ــل كان ــيحيني األوائ ــن املس ــدًدا م ــر أن ع ــم أن نتذك ــن امله م
أنفســهم عالقــني يف نظــام ليــس يف اســتطاعتهم تغيــريه. فالذيــن عاشــوا تحــت ســلطة أســياد 
ظاملــني، كانــوا يقاســون مــن ظــروف صعبــة. وحتــى أولئــك الذيــن عاشــوا تحــت ســلطة أفضــل، 
ــد متناســقة  ــع املســيحيني العبي ــح بطــرس لجمي ــت نصائ ــاً قاســية. كان ــوا يواجهــون ظروف كان
مــع تصاريــح أخــرى يف العهــد الجديــد. كان عليهــم أن يخضعــوا ويحتملــوا كــام تألَّــم املســيح 
واحتمــل )1بطــرس 2: 1٨-20(. ال فضــل للذيــن يقاســون عقابــاً نتيجــة لخطــأ اقرتفــوه. ال، فــروح 
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املســيح الحقيقيــة تظهــر عندمــا يقاســون ظلــامً، وكــام فعــل املســيح يف مثــل تلــك الظــروف، 
دوا، بــل عليهــم أن يســلِّموا أنفســهم للــه الــذي  عــىل املســيحيني أن ال يــرّدوا اإلســاءة، وأن ال يُهــدِّ

يقــي بعــدل )1بطــرس 2: 2٣(.

ــك  ــا ال نتمسَّ ــك إذاً أنن ــى ذل ــا؟ هــل معن ــه بطــرس هن ــا كتب ــاً م ــق عملي ــف نُطبِّ كي
ــبت. ــة الس ــل مدرس ــك إىل فص ــك مع ــر إجابت ــا؟ أح بحقوقن

١٨ نيسان )أبريل( الثالثاء

الزوجات واألزواج

ــذه  ــرس يف ه ــا بط ــي يتناوله ــة الت ــروف الخاص ــي الظ ــا ه ــرس 3: 1-7. م ــرأ 1بط اق
ــوم؟ ــع الي ــزواج يف مجتم ــع ال ــه م ــا يقول ــق م ــف يتواف ــرة؟ كي الفق

 

هنــاك دليــل مهــم يف هــذه اآليــات يســتطيع بــه القــارئ املتــأين أن يكتشــف املوضــوع الــذي 
يتناولــه بطــرس يف 1بطــرس ٣: 1-7. يف العــدد األول مــن األصحــاح الثالــث يقــول بطــرس أنــه 
يتحــدث عــن أزواج »ال يطيعــون الكلمــة«، مبعنــى آخــر أنــه يتحــدث عــام ينبغــي أن يحــدث 
عندمــا تكــون الزوجــة املســيحية متزوجــة مــن زوج ليــس مســيحيًا )حتــى ولــو كان عــدد غــري 

املؤمنــني قليــال(.
ــا.  ــا مــن زوج ال يشــاركها نفــس إميانه ــرية بزواجه ــات كث ــي الزوجــة املســيحية صعوب تالق
ــام  ــرس، ك ــا؟ بط ــن زوجه ــل ع ــل تنفص ــروف؟ ه ــذه الظ ــل ه ــدث يف مث ــي أن يح ــاذا ينبغ م
بولــس يف أماكــن أخــرى، ال يؤيــد أن تــرتك الزوجــة زوجهــا غــري املؤمــن )انظــر 1كورنثــوس 7: 
12-1٦(. ولكــن بــدالً مــن ذلــك يقــول بطــرس أنــه عــىل الزوجــات املتزوجــات مــن أزواج غــري 

ــة.   ــاة مثالي مؤمنــني أن يعيشــوا حي
ــة يحــدده كل مجتمــع  ــة الروماني ــاح للمــرأة يف القــرن األول يف اإلمرباطوري ــدور املت كان ال
بشــكل فــردي. فالزوجــات الرومانيــات مثــال كان لهــن حســب القانــون حقــوق ملكيــة ويحــق 
ــاليت يكتــب لهــن بطــرس. ولكــن يف بعــض  ــة النســاء ال ــوين أكــر مــن أغلبي لهــن تعويــض قان
املجتمعــات األخــرى يف القــرن األول كانــت النســاء مســتبعدات متامــا مــن املشــاركة يف 
الحيــاة السياســية والحكومــة واملناصــب القياديــة يف أغلــب الديانــات. يحــض بطــرس النســاء 
ــي  ــروف الت ــياق الظ ــة يف س ــون مقبول ــلوكيات تك ــن الس ــة م ــن مجموع ــيحيات أن يتبع املس
كُــنَّ يَِعشــَن ضمنهــا. ويحضهــن عــىل الطهــارة والــورع )1بطــرس ٣: 2(. ويقــول إن عــىل املــرأة 
ــي  ــعر والتَّح ــر الش ــة وضف ــة الخارجي ــن الزين ــر م ــة أك ــا الداخلي ــم بزينته ــيحية أن تهت املس
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ــن مــن  بالذهــب ولبــس الثيــاب )1بطــرس ٣: ٣-٥(. املــرأة املســيحية ســوف تعتمــد ســلوكاً يُحسِّ
صــورة املســيحية للشــخص الــذي يعيــش معهــا وتقيــم معــه عالقــة حميمــة – أال وهــو زوجهــا.  
ــأي  ــم ب ــة زوجاته ــاءة معامل ــح إلس ــا ترصي ــرس بأنه ــامت بط ــذوا كل ــىل األزواج أال يأخ ع

ــرس ٣: 7(. ــم )1بط ــة لزوجاته ــوا كرام ــىل األزواج أن يعط ، ع ــنيِّ ــام يُب ــت. فك ــة كان طريق
ــري  ــن أزواج غ ــات م ــيحيات متزوج ــات مس ــاً – زوج ــاً معين ــج بطــرس موضوع ــام يعال بين
مؤمنــني – فإننــا نســتطيع أن نــرى قليــال مــن الــزواج املســيحي املثــايل: يجــب عــىل الرشيكــني 
ــه يف  ــاة االســتقامة ويجــدان الل املســيحيني أن يعيشــا يف دعــم واحدهــام لآلخــر. يعيشــان حي

حياتهــام اليوميــة.

١9 نيسان )أبريل( األربعاء

العالقات االجتامعية

اقرأ رومية 13: 1-7؛ أفسس 5: 22-33؛ 1كورنثوس 7: 12-1٦؛ غالطية 3: 27، 28. كيف 
تقارن بني ما يقوله بولس يف هذه اآليات مع ما يقوله بطرس يف 1بطرس 2: 11-3: 7؟

 

يتنـاول بولـس بعـض املواضيـع التـي أُثـريت يف 1بطـرس 2: 11-٣: 7 يف أماكـن متعـددة. فـام 
يقولـه متناسـق متامـاً مـع مـا ورد يف رسـالة بطـرس األوىل. فمثـالً، كـام فعـل بطـرس هكـذا يفعل 
بولـس، فهـو يحض قرَّاءه أن يخضعوا »للسـالطني الفائقة« أي السـلطات الحاكمـة )رومية 1٣: 1(. 
السـلطات القامئـة ُمرتَّبـة ِمن اللـه وهي ُمخيفة لألعـامل الرشيرة وليس لألعـامل الصالحة )رومية 
1٣: ٣(. وهكـذا فاملسـيحي إًذا عليـه أن »يعطي الجميع حقوقهم: الجزيـة ملن له الجزية. الجباية 

ملـن لـه الجبايـة. والخـوف ملن لـه الخوف واإلكـرام ملن له اإلكـرام« )روميـة 1٣: 7(. 
د بولــس الرســول أيًضــا عــىل النســاء املتزوجــات مــن أزواج غــري مؤمنــني أن يَِعشــَن  يُشــدِّ
حيــاة مثاليــة، ونتيجــة لذلــك قــد ينضــم أزواجهــن إىل الكنيســة )1كورنثــوس 7: 12-1٦(. يقــدم 
بولــس منوذجــا للــزواج املســيحي يف حــب متبــادل. عــىل األزواج أن يحبــوا زوجاتهــم كــام أحــب 
ــادتهم  ــوا س ــد أن يطيع ــويص العبي ــك، ي ــىل ذل ــالوة ع ــس ٥: 2٥(. ع ــة )أفس ــيح الكنيس املس

األرضيــني كطاعتهــم للمســيح )أفســس ٦: ٥(.
كان بولــس إًذا مســتعًدا ألن يعمــل ضمــن الحــدود القامئــة قانونيًــا. وأدرك مــا ميكــن 
تغيــريه ومــا ال ميكــن تغيــريه. ومــع ذلــك فقــد رأى شــيئا داخــل املســيحية ميكنــه أن يصــل إىل 
حــد تّحــُول طريقــة فكــر املجتمــع حيــال النــاس. فكــام أن املســيح مل يســَع إلحــداث أي نــوع 
ِمــن الثــورات السياســية ليفــرض تغيــريًا يف نظــام املجتمــع، هكــذا مل يفعــل بطــرس أو بولــس 
ذلــك أيًضــا. عوًضــا عــن ذلــك ميكــن أن يــأيت التغيــري نتيجــة انتشــار تأثــري شــعب اللــه داخــل 

مجتمعهــم كانتشــار الخمــرية يف العجــني.
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ــدى  ــا م ــة محضــة. م ــات الهوتي ــات هــي آي ــة 3: 27-29. إنَّ هــذه اآلي ــرأ غالطي اق
اآلثــار االجتامعيــة التــي تحويهــا عــن كيفيــة تعامــل املســيحيني بعضهــم نحــو بعــض 

يف ظــل مــا فعلــه املســيح لهــم؟

٢٠ نيسان )أبريل( الخميس

املسيحية ونظام املجتمع
عــىل رغــم علمهــام بعيــوب وأحيانــا بــرشور أنظمــة وحكومــات البــرش، وبرغــم اختباراتهــام 
القاســية مــع الحكومــات والقــادة الروحيــني، فــإن كالً مــن بطــرس وبولــس يحثــان املســيحيني 
ــة 1٣: 1-10(. فبحســب  ــة )1بطــرس 2: 1٣-17؛ رومي ــوا للســلطات البرشي ــل ألن يخضع األوائ
ــىل  ــة. وع ــل املفروض ــني العم ــوا بقوان ــب ويلتزم ــوا الرضائ ــيحيني أن يدفع ــىل املس ــام، ع قوله

املســيحيني أن يكونــوا مواطنــني مثاليــني قــدر اســتطاعتهم. 

اقـرأ أعـامل 5: 27-32. مـا هـي العالقـة بـني الطاعة للسـلطات التـي يقول عنهـا بطرس 
)1بطـرس 2: 13-17(، وبـني مـا فعلـه بطـرس والرسـل اآلخـرون يف تلك الواقعـة بالذات؟ 

 

ــامل ٤:  ــا )أع ــرس ويوحن ــىل بط ــض ع ــيحية إىل القب ــة املس ــات األوىل للكنيس أدَّت النجاح
ــق رساحهــام مــع  ــم أُطل ــة، ث ــم اســتجوابهام بواســطة الرؤســاء والشــيوخ والكتب ــد ت 1-٤(. وق
ــا عــن التبشــري )أعــامل ٥:٤-2٣(. بعــد ذلــك بوقــت قصــري، اُلقــي القبــض  تهديدهــام بــأن يكفَّ
عليهــام مــرة أخــرى وســألوهام ملــاذا مل يتبعــا مــا أمرتهــام بــه الســلطة )أعــامل ٥: 2٨(. أجــاب 

بطــرس: »ينبغــي أن يُطــاع اللــه أكــر مــن النــاس« )أعــامل ٥: 2٩(.

ما هي الحقيقة الحاسمة التي يجب علينا أن نأخذها ِمن هذه الكلامت؟

 

مل يكــن بطــرس ُمنافقــاً أو ُمرائيــاً بقولــه شــيئاً وفعلــه شــيئاً آخــر. عندمــا أصبحــت القضيــة 
ــيحيني  ــىل املس ــد، ع ــك الح ــاً. إىل ذل ــرار واضح ــح الق ــرش، أصب ــاع الب ــه أو إتب ــاع الل ــي إتب ه
أن يطيعــوا الحكومــة ويســاندونها حتــى يف مســعاهم لتحقيــق مناصــب للتغيــري االجتامعــي. 
أمــا عندمــا تكــون األمــور الروحيــة عــىل املحــك، فاملســيحيون كان ومــازال عليهــم أن يكونــوا 
ــم املســيح.  ــم وتعالي ــي تعكــس قي ــة الت ــة للتغــريات االجتامعي مشــاركني يف املســاندة القانوني
والســبيل إىل ذلــك يعتمــد عــىل عوامــل كثــرية. ولكــن كوننــا مواطنــني أوفيــاء وأمنــاء، ال يعنــي 
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أن املســيح ال يســتطيع أو ال يحــب أن يســعى لتقــدم املجتمــع. 

اقــرأ الويــني 19: 18؛ متــى 22: 39. كيــف ميكــن لوصيــة أن نحــب قريبنــا كأنفســنا أن 
تتضمــن الحاجــة إىل العمــل ألجــل التغيــري عندمــا يســتطيع ذلــك التغيــري أن يجعــل 

الحيــاة أفضــل وأكــرث عــدالً لقريبــك؟

٢١ نيسان )أبريل( الجمعة

ملزيـد مـن الدرس: اقـرأ لروح النبـوة من صفحـة ٦٣1-٦٤1 مـن الفصل الـذي بعنوان 
»املعركـة املُقِبلـة« مـن كتـاب الـرصاع العظيم؛ ومـن صفحـة ٦٤2-٦٥٣ من الفصل الـذي بعنوان 

»الكتـاب املقـدس خـري حافظ«؛ وأيضـاً من صفحـة ٦٦٤-٦٨٦ من نفـس الكتاب.
ــون  ــني يخضع ــني صالح ــبتيون مواطن ــت الس ــون األدفنتس ــت أن يك ــن ج هواي ــدت إل أيَّ
لقوانــني الوطــن. حتــى أنهــا أوصــت أن ال يعصــوا بشــكل معلــن وفاضــح قوانــني حفــظ يــوم 
األحــد املحليــة. ذلــك يعنــي أنــه بالرغــم مــن أن عليهــم حفــظ يــوم الســبت مقدًســا كــام أمــر 
الــرب إال أنــه ال حاجــة لهــم أن ينتهكــوا عمــداً القوانــني التــي تُحــرِّم العمــل يــوم األحــد. غــري أنه 
يف حالــة واحــدة عــىل وجــه الخصــوص كانــت واضحــة كل الوضــوح بــأن عــىل األدفنتســت أن 
يعصــوا القانــون. فــإذا اســتطاع العبــد الهــرب مــن ســيده أو ســيدته، فالقانــون يحكــم أن يعــود 
ذلــك العبــد إىل ســيده. لكــن إلــن هوايــت علَّمــت ضــد ذلــك القانــون وأوصــت األدفنتســت 
بعــدم إطاعتــه مهــام كانــت العواقــب: »عندمــا تتعــارض وصايــا البــرش مــع كلمــة ووصايــا اللــه، 
ــا  ــو أن قانــون البــالد يتطلــب من ــا كانــت العواقــب. فل ــه أيً ــا الل ــا أن نطيــع وصاي يجــب علين
تســليم العبــد لســيده، علينــا أال نطيــع. يجــب علينــا أن نتحمــل عواقــب انتهــاك ذلــك القانــون. 
فالعبــد ليــس ملــكا ألي إنســان. اللــه هــو الســيد الرشعــي لــه، وليــس مــن حــق اإلنســان أن 
يأخــذ صنيعــة اللــه لنفســه ويّدعــي ملكيتهــا« )إرشــادات الكنيســة، مجلــد 1، ص 201، 202(.

أسئلة للنقاش
ــني يف الصــف  ــوم اإلثن ــة درس ي ــوارد يف نهاي ــى الســؤال ال ــك ع ــش إجابت 1. ناق  
ــام  ــه؟ وبين ــك بحقوق ــذي يتصــل مبوضــوع: هــل يجــب عــى املســيحي أال يتمسَّ وال

ــد؟ ــا بالتحدي ــي حقوقن ــا ه ــا: م ــاين أيض ــؤال الث ــر يف الس ــة، فكّ ــر يف اإلجاب تفك
2. أعــط أمثلــة كان فيهــا تأثــري املســيحيني دافعــاً قويــاً يف تغيــري ذلــك املجتمــع إىل   

األفضــل. مــا هــي الــدروس التــي ميكــن أن نأخذهــا مــن هــذه األمثلــة؟
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3. مــا هــي األمثلــة التــي كان فيهــا املســيحيون بــدال مــن أن يســاهموا يف تغيــري   
العلــل والويــالت يف املجتمــع أذعنــوا ال بــل ســاهموا يف تربيرهــا؟ أيــة دروس نســتطيع 

أن نأخذهــا مــن تلــك القصــص أيضــاً؟
4. تقــول اآليــة يف 1بطــرس 2: 17، »أكرمــوا امللــك«. كان نــريون هــو اإلمرباطــور يف   
ذلــك العــرص عــى األرجــح. وكان أكــرث رشاً وفســادا ممــن ســبقوه مــن الرجــال األرشار 
والفاســدين. مــا هــي الرســالة التــي نأخذهــا مــن هــذا؟ كيــف نفهــم مــا يقولــه هنــا 

يف ضــوء مــا بــدأ بــه هــذه اآليــة بقولــه: »أكرمــوا الجميــع«؟
5. اقــرأ 1بطــرس 2: 21-25 يف الصــف. كيــف تلخصــت رســالة اإلنجيــل يف هــذه   
اآليــات؟ ومــاذا تدعونــا ألن نفعلــه؟ مــا مــدى اتباعنــا ملــا توصينــا بــه هــذه اآليــات؟
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٢٢-٢٨ نيسان )ابريل(الدرس الخامس

أن نعيش لله

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ١بطــرس 3: ٨ -١٢؛ غالطيــة ٢: ٢٠؛ ١بطــرس 4: ١-٢؛ روميــة ٦: 
١-١١؛ ١بطــرس 4: 3-١١، ٢صموئيــل ١١: 4.

آيــة الحفــظ: »ألَنَّ َعْيَنــِي الــرَّبِّ َعــَى األَبْــَراِر، َوأُْذنَْيــِه إِىَل طَلَِبِتِهــْم، َولِكــنَّ َوْجــَه الــرَّبِّ 
.« )1بطــرس 3: 12(. ِّ ِضــدُّ َفاِعــِي الــشَّ

ــم أال  ــف له ــرشي. كي ــان الب ــم يف الكي ــة اإلث ــون حقيق ــدس يعلم ــاب املق ــاب الكت كان كُتّ
ــك فهــم يدركــون طبيعــة  ــة. وإىل جانــب ذل ــم العفن ــه رائحــة اإلث يعلمــوا؟ فالعــامل تفــوح من
اإلثــم يف أنفســهم كذلــك )انظــر 1تيموثــاوس 1: 1٥(. كانــوا يعلمــون أيًضــا مــدى خطــورة اإلثــم، 

ومــع ذلــك انظــر إىل الثمــن الــذي دفعــه املســيح عــىل الصليــب ليعالــج مشــكلة الخطيــة. 
ولكــن كُتـّـاب الكتــاب املقــدس كانــوا أيضــا واعــني متامــا لقــدرة املســيح عــىل تغيــري حياتنــا 

وقوتــه ليصنــع ِمّنــا شــعبا جديــدا يف اللــه. 
هــذا األســبوع يتابــع بطــرس نفــس املســار: نــوع الحيــاة الجديــدة التي ســينالها املســيحيون 
يف املســيح بعــد أن يُســلّموا ذواتهــم لــه وبعــد أن يعتمــدوا. ســوف يكــون التغيــري عظيــام جــدا 
حتــى أن اآلخريــن ســيالحظونه. إن بطــرس ال يقــول إن ذلــك التغيــري ســوف يكــون ســهال عــىل 
الــدوام، بــل إنــه يقــول إن هنــاك حاجــة ألن يتــأمل اإلنســان يف الجســد )1بطــرس ٤: 1( حتــى 

ينــال النــرصة التــي وعدنــا بهــا املســيح. 
يتابــع بطــرس شــعارا ينتــرش يف الكتــاب املقــدس كلــه، وهــو حقيقــة املحبــة يف حيــاة املؤمن 
بيســوع. يقــول بطــرس: »ألَنَّ الَْمَحبَّــَة تَْســرُتُ كَــْرًَة ِمــَن الَْخطَايـَـا« )1بطــرس ٤: ٨(. عندمــا نحــب، 

عندمــا نغفــر، فنحــن نعكــس مــا فعلــه ومــا زال يفعلــه املســيح مــن أجلنــا. 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم ٢9 نيسان )إبريل(. 
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٢3 نيسان )أبريل( األحد

أن نكون ُمتَّحدي الرأي

ــوع  ــن ن ــا ع ــرس هن ــا بط ــري إليه ــي يُش ــاط الت ــي النق ــا ه ــرس 3: 8-12. م ــرأ 1بط اق
الحيــاة التــي يجــب عــى املســيحيني أن يحيوهــا؟ مــا الــذي يُعيــد ذكــره بعــد أن ذكــره 

ــرس 2: 20-21؟ ــابقاً يف 1بط س

 

يبدأ بطرس حديثه لهم بقوله أن عليهم أن يكونوا جميعا متحدي الرأي. القصد هنا ليس 
التجانس أو التامثل مبعنى أن عىل كل فرد أن يُفكِّر ويعمل ويؤمن بنفس الطريقة. إن أفضل مثال 
عىل ذلك هو ما ورد يف 1كورنثوس 12: 1-2٦. يشري بولس الرسول إىل أن جسم اإلنسان ُمكوَّن من 
أعضاء. فهناك األيدي واألعني ولكن هذه األعضاء تعمل يف اتحاد تام. كذلك الكنيسة أيضا فهي 

مكوَّنة من أشخاص لهم عطايا روحية متنوعة. وهم يعملون معا لصياغة مجتمع ُمتَّحد. 
ــخ  ــر تاري ــد أظه ــا. ولألســف، ق ــاً تحقيقه ــن الســهل دامئ ــس م ــع، هــذه الوحــدة لي بالطب
ر بطــرس املؤمنــني  الكنيســة املســيحية صحــة هــذا األمــر يف كثــري مــن األحيــان. ولذلــك يحــذِّ
مــن خطــورة عــدم االتفــاق مــع بعضهــم البعــض. ثــم يخــرب قــرّاءه كيــف ميكنهــم إظهــار تلــك 

ــن. ــة املســيحية مــن خــالل كونهــم متحدي الفضيل
 عــىل ســبيل املثــال، عــىل املســيحيني أن يتعاملــوا بشــفقة )1بطــرس ٣: ٨(. الشــفقة تعنــي 
أنــه عندمــا يتــأمل أحــد املســيحيني، يتــأمل املســيحيون اآلخــرون معــه، وعندمــا يفــرح مســيحي 
آخــر، يفــرح املســيحيون اآلخــرون معــه )قــارن 1كورنثــوس 12: 2٦(. الشــفقة مُتّكننــا مــن رؤيــة 
وجهــة نظــر اآلخريــن، وهــذه خطــوة هامــة عــىل طريــق الوحــدة. ثــم يقــول بطــرس أن علينــا 
ــرُِف  ــَذا يَْع ــال يســوع: »ِبه ــٍة« )1بطــرس ٣: ٨(. ق ــٍة أََخِويَّ ــا بعضــا »َذِوي َمَحبَّ أن نحــب بعضن
الَْجِميــُع أَنَُّكــْم تاَلَِميــِذي: إِْن كَاَن لَُكــْم ُحــبٌّ بَْعًضــا لِبَْعــٍض« )يوحنــا 1٣: ٣٥(. يضيــف بطــرس 
إىل ذلــك أنــه عــىل املســيحيني أن يكونــوا لطفــاء )1بطــرس ٣: ٨(. يكــون لهــم عطــف واحدهــم 

عــىل اآلخــر عنــد الصعــاب والســقطات.
»اصلبـوا النفـس، اعتـربوا اآلخريـن أفضـل منكـم. هكـذا تصبحـون يف وحـدة مـع املسـيح. 
سـتحملون أمـام الكـون السـاموي وأمـام الكنيسـة والعـامل الدليـل الـذي ال لبـس فيه أنكـم أبناء 
وبنـات اللـه. ويتمجـد اللـه يف املثـال الـذي تقيمونه« )إرشـادات الكنيسـة، املجلـد ٩، ص 1٨٨(. 

مــا مــدى مداومتنــا عــى فعــل مــا يقولــه بطــرس هنــا وبصفــة خاصــة فيــام يتعلــق 
ــذات  ــوت ال ــى م ــا معن ــرس 3: 9(؟ م « )1بط ــَشّ ــْن رَشّ ِب ــَن َع ــرْيَ ُمَجاِزي ــارة »َغ بعب
الــذي يجــب علينــا أن نختــربه حتــى نســتطيع أن نطبــق هــذه الكلــامت؟ كيــف لنــا 

أن نحصــل عــى هــذا النــوع مــن املــوت؟ )انظــر غالطيــة 2: 20(.
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٢4 نيسان )أبريل( االثنني

نتأمل يف الجسد
نعــم، مــات املســيح ألجــل خطايانــا، ورجاؤنــا وخالصنــا فيــه وحــده، يف ِبــرّه الــذي يغطينــا 
ويجعلنــا نحتســب بــرِبّه يف عيــون اللــه. وبواســطة يســوع فأنــت مقبــول أمــام اللــه »كأنــك مل 

تخطــئ قــط« )روح النبــوة، كتــاب طريــق الحيــاة، صفحــة ٥٦(.
ولكــن نعمــة اللــه ال تقــف عنــد حــد النطــق واإلعــالن بــأن خطايانــا قــد ُغفــرت. بــل اللــه 

يعطينــا القــوة أيضــا لننتــرص عــىل خطايانــا. 

ــط  ــة ٦: 1-11. مــا هــو الراب ــك رومي ــرأ 1بطــرس 3: 18، 21؛ 1بطــرس 4: 1، 2، كذل اق
بــني األمل والغلبــة عــى الخطيــة؟ 

 

ــدد  ــة تش ــرس ٣: 1٨. الكلم ــرس يف 1بط ــتخدمها بط ــة اس ــة اليوناني ــة يف اللغ ــاك كلم هن
عــىل الطبيعــة الشــمولية أو الجامعــة لتضحيــة املســيح. الكلمــة هــي hapax، ومعناهــا »مــرة 
واحــدة«. اســتعملها بطــرس ليؤكــد أن آالم ومــوت املســيح ألجلنــا كان ذات طبيعــة شــمولية.
العبــارة »فـَـِإْذ قـَـْد تَأَلَّــَم« الــواردة يف 1بطــرس ٤: 1 تربــط 1بطــرس ٤: 1، 2 مــع مــا كان قــد 
قالــه ســابقا يف 1بطــرس ٣: 1٨-22.  يف تلــك اآليــات الســابقة يشــري بطــرس إىل أن يســوع تــأمل 
بََنــا إِىَل اللــِه« )1بطــرس ٣: 1٨(، وأن »الَّــِذي ِمثَالـُـُه يَُخلُِّصَنــا نَْحــُن  مــن أجــل خطايانــا »لـِـَيْ يَُقرِّ

اآلَن، أَِي الَْمْعُموِديَّــُة« )1بطــرس ٣: 21(. 
فاملعموديــة إذن هــي الســياق األفضــل لفهــم كلــامت بطــرس »... فـَـِإنَّ َمْن تَأَلَّــَم يِف الَْجَســِد، 
ــة يشــارك املســيحي يف آالم ومــوت  ــِة« )1بطــرس ٤: 1(. فبواســطة املعمودي ــِن الَْخِطيَّ ــفَّ َع كُ
وقيامــة يســوع املســيح. يتخــذ املســيحي قــراره أن »الَ يَِعيــَش أَيًْضــا الزََّمــاَن الْبَاِقــَي يِف الَْجَســِد، 
ــذات  ــس ال ــوى بتكري ــم س ــن يت ــك ل ــرس ٤: 2(. ذل ــِه« )1بط ــْل إِلَراَدِة الل ــاِس، بَ ــَهَواِت النَّ لَِش

ــَهَواِت« )غالطيــة ٥: 2٤(.  يوميــا للــه. وصلــب »الَْجَســَد َمــَع األَْهــَواِء َوالشَّ
ــع  ــن م ــيحيون متحدي ــري املس ــة يص ــد املعمودي ــه عن ــة ٦: 1-11 أن ــس يف رومي ــول بول يق
يســوع يف موتــه وقيامتــه. وعنــد املعموديــة نكــون قــد متنــا عــن الخطيــة. إننــا يف حاجــة اآلن 
ألن نجعــل ذلــك املــوت عــن الخطيــة حقيقــة واقعيــة يف حياتنــا. إن كلــامت بولــس »اْحِســبُوا 
أَنُْفَســُكْم أَْمَواتـًـا َعــِن الَْخِطيَّــِة، َولِكــْن أَْحيَــاًءِ للــِه ِبالَْمِســيِح يَُســوَع َربَِّنــا« )روميــة ٦: 11( تعطينا 

رس حيــاة املســيحي.

ــد  ــل ض ــا يف الجســد« يك تناض ــا »متأمل ــك فيه ــدت نفس ــرة وج ــر م ــت آخ ــى كان مت
ــيحية؟   ــك املس ــن حيات ــك ع ــك إجابت ــر ل ــاذا تظه ــة؟ م الخطي
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٢٥ نيسان )أبريل( الثالثاء

مولودون ثانية
يف املسـيح لنـا حيـاة جديـدة، بدايـة جديـدة. نحـن مولـودون ثانيـة. وإن كان لهـذه الـوالدة 
الجديـدة مـن معنـى، خاصـة ألولئـك الذين قبلوا يسـوع بعـد مرحلـة الطفولة، فيجـب أن تعني 
بالنسـبة لهـم أن حياتهـم سـوف تكون مختلفة عـن ذي قبل. َمن منا مل يسـمع عن قصص عجيبة 
عـن أشـخاص كانـوا يف العـامل ثـم اختـربوا تحوال جزريا يف حياتهم بسـبب يسـوع ونعمـة خالصه؟ 
بعـد أن تكلـم عـن املـوت عـن الـذات والحيـاة الجديـدة التـي لنـا يف يسـوع )ذلـك بعـد أن 
اعتمدنا إىل موت املسـيح وقيامته(، يتحدث بطرس عن دور التغيري الذي سـوف يختربه الشـخص. 

ــان؟  ــاة اإلنس ــدث يف حي ــوف تح ــي س ــريات الت ــي التغ ــا ه ــرس 4: 3-٦. م ــرأ 1بط اق
ــرون؟ ــا اآلخ ــيتفاعل معه ــف س وكي

 

املفــردات الثالثــة التــي اســتعملها بطــرس بالنســبة لســوء اســتعامل الكحــول هــي إدمــان 
الخمــر والبطــر واملنادمــات. وباســتعامل لغــة العــرص، فــإن أيــام إقامــة االحتفــاالت قــد ولّــت. 
وحقيقــة القــول بحســب بطــرس، فــإن االختبــار املســيحي يجــب أن يكــون عظيــام بحيــث إن 
ــارك يف  ــد يش ــه مل يع ــتغربون« أن ــة »يس ــيحي املاضي ــك املس ــاة ذل ــون حي ــوا يعرف ــن كان الذي
»فَيْــِض هــِذِه الَْخالََعــِة« )1بطــرس ٤: ٤(. وهكــذا فإننــا نســتطيع أن نــرى هنــا إمكانيــة شــهادتنا 
لغــري املؤمنــني دون الحاجــة إللقــاء العظــات. فــإن حيــاة التقــوى التــي يحياهــا املســيحي ميكنها 

أن تكــون أكــر فعاليــة وشــهادة وأقــوى مــن كل عظــات العــامل. 

ماذا يقول بطرس عن الدينونة يف هذه اآليات؟ 

 

يوضــح بطــرس هنــا كــام يف شــواهد أخــرى )يوحنــا ٥: 2٩؛ 2كورنثــوس ٥: 10؛ عربانيــني ٩: 
27(، إنــه يف يــوم مــا ســتكون هنــاك دينونــة ألعــامل الجســد )1بطــرس ٤: 2(. عندمــا يتكلــم 
ــا« )1بطــرس ٤: ٦( فإنــه يتحــدث عــن  ــْوىت أَيًْض َ ]بــه[ الَْم ــرشِّ بطــرس عــن أن اإلنجيــل قــد »بُ
األشــخاص الذيــن عاشــوا يف املــايض وهــم مــوىت اآلن، كان لديهــم فرصــة ألن يعرفــوا نعمــة اللــه 

للخــالص. ولــذا فــإن اللــه مــربر يف أن يدينهــم هــم أيضــا. 

أنــت كمؤمــن باملســيح، مــا مــدى االختــالف الــذي تعيشــه اآلن عــام كنــت تعيشــه 
قبــال؟ مــا هــو االختــالف الــذي أيت بــه يســوع يف حياتــك؟  
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٢٦ نيسان )أبريل( األربعاء

خطايا الجسد
يف رسده للخطايــا التــي ارتكبهــا النــاس يف املــايض والتــي توقفــوا عــن فعلهــا بعــد أن صــاروا 

مؤمنــني باملســيح، يــرد بطــرس أيضــا مــا ميكــن أن يطلــق عليــه »الخطايــا الجنســية«.

أعد قراءة 1بطرس 4: 3 مرة أخرى. ما هي األشياء التي يضيفها بطرس هنا؟ 
 

ــبة  ــدا بالنس ــهل ج ــن الس ــهوات. م ــارة والش ــس: الّدع ــارشة بالجن ــة مب ــام صل ــان له كلمت
للمســيحيني أن يعطــوا االنطبــاع الخاطــئ عــن الجنــس. الكتــاب املقــدس ليــس ضــد الجنــس، 
ــة عظيمــة.  ــرش لتكــون برك ــة الجنســية للب ــس ووهــب الرغب ــق الجن ــذي خل ــه هــو ال ألن الل
ــُه  الرغبــة الجنســية كانــت موجــودة منــذ البــدء يف جنــة عــدن، »لِذلِــَك يَــرْتُُك الرَُّجــُل أَبَــاُه َوأُمَّ
ــاَم الَ  ــُه، َوُه ُ ، آَدُم َواْمَرأَت ــنْيِ ــاَم ُعْريَانَ ــا كاِلَُه ــًدا. وَكَانَ ــًدا َواِح ــاِن َجَس ــِه َويَُكونَ ــُق ِباْمَرأَتِ َويَلْتَِص
يَْخَجــالَِن« )تكويــن 2: 2٤، 2٥(. كان مقصــد اللــه مــن العالقــة الجنســية هــو أن تكــون إحــدى 
أهــم العوامــل الرئيســية التــي مــن شــأنها أن توحــد الــزوج وزوجتــه يف التــزام مــدى الحيــاة، 
وتعــد أرضيــة صالحــة لرتبيــة األطفــال. هــذا التقــارب وهــذه األلفــة هــي انعــكاس ملــا يســعى 

ــا ٣، وحزقيــال 1٦، وهوشــع 1-٣(. اللــه إليــه مــع شــعبه )انظــر إرمي
العالقـة الجنسـية بـني الرجـل واملـرأة يف وضعها الصحيح هي بركة سـامية من اللـه. ولكن يف 
غـري وضعهـا الصحيـح ويف السـياق الخاطـئ ميكـن أن تكـون إحدى أعظم قـوى الهـدم يف العامل. 
وإن العواقـب الوخيمـة املرتتبـة عـىل هـذه الخطايـا هي فـوق تصوُّر وحسـابات البـرش. َمن منا 

رت حياتهم بسـبب سـوء مامرسـة هذه العطيـة الرائعة؟  مل يسـمع عـن أشـخاص ُدمِّ

مــا هــو الــيء الــذي تُجِمــع عليــه هــذه اآليــات؟ 2صموئيــل 11: 4؛ 1كورنثــوس 5: 1؛ 
تكويــن 19: 5؛ 1كورنثــوس 10: 8. 

 

بالطبــع ال يحتــاج أحدنــا ألن يرجــع إىل الكتــاب املقــدس ليتعــرَّف عــىل قصــص األمل واملعاناة 
التــي تســببت فيهــا هــذه الخطايا. 

ومــع ذلــك فعلينــا نحــن أيًضــا أن نكــون حذريــن، فــإن مثــل هــذه الخطايــا ميكــن أن يكــون 
لهــا أثرهــا القــوي عــىل الشــعوب، فاملجتمــع ينظــر إليهــا بــازدراء. ولكــن الخطيــة هــي الخطيــة، 
ــا. أنــت كمســيحي يجــب عليــك أن تكــون حــذًرا  ــا الجنــس أيًض ومــوت املســيح يســرت خطاي
خاصــة تجــاه هــذه املنطقــة الحساســة، »أَْخــِرْج أَوَّالً الَْخَشــبََة ِمــْن َعيِْنــَك، َوِحيَنِئــٍذ تُبـْـرِصُ َجيِّــًدا 

أَْن تُْخــِرَج الَْقــَذى الَّــِذي يِف َعــنْيِ أَِخيــَك« )لوقــا ٦: ٤2(.
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٢٧ نيسان )أبريل( الخميس

املحبة تسرت الكل
حتــى يف أيــام بطــرس، عــاش املســيحيون بانتظــار عــودة يســوع املســيح القريبــة ونهايــة 
ٍء  ـَـا نَِهايـَـُة كُلِّ َشْ هــذا العــامل الحــارض. نعــرف ذلــك مــام كتبــه بطــرس يف )1بطــرس ٤: 7(: »َوإمِنَّ
لـَـَواِت«. مبعنــى آخــر، كونــوا مســتعدين لنهايــة هــذا العــامل.  لـُـوا َواْصُحــوا لِلصَّ قـَـِد اقرَْتَبـَـْت، فَتََعقَّ
والنهايــة يف أحــد معانيهــا بالنســبة لــكل شــخص منــا ليســت أبعــد مــن لحظــة بعــد الوفــاة. 
فنغمــض أعيننــا عنــد الوفــاة، وال فــرق إن مــرّت آالف الســنني أو بضعــة أيــام فقــط، فــإنَّ مــا 

نــراه بعــد ذلــك هــو املجــيء الثــاين للمســيح ونهايــة العــامل. 

ٍء َقــِد اْقرَتَبَــْت«، كيــف يجــب عــى املســيحيني  ـَـا نَِهايـَـُة كُلِّ يَشْ بحســب قــول بطــرس »َوإِنَّ
أن يعيشــوا؟ )1بطــرس 4: 11-7(. 

 

ــم بطــرس:  ــول له ــك يق ــب ذل ــوات، وإىل جان ــوا ويصحــوا للصل عــىل املســيحيني أن يتعقل
ــْرًَة ِمــَن  ــَة تَْســرُتُ كَ ٍء، لِتَُكــْن َمَحبَّتُُكــْم بَْعِضُكــْم لِبَْعــٍض َشــِديَدًة، ألَنَّ الَْمَحبَّ »َولِكــْن قَبْــَل كُلِّ َشْ

ــا« )1بطــرس ٤: ٨(.  الَْخطَايَ
مــاذا يعنــي ذلــك؟ كيــف تســرت املحبــة الخطيــة؟ الجــواب عــىل ذلــك الســؤال ورد يف اآليــة 
التــي اقتبســها بطــرس يف )أمثــال 10: 12( والتــي تقــول: »اَلْبُْغَضــُة تَُهيِّــُج ُخُصوَمــاٍت، َوالَْمَحبَّــُة 
نـُـوِب«. عندمــا نحــب واحدنــا اآلخــر نكــون أكــر اســتعدادا لنغفــر للذيــن يؤذوننــا  تَْســرُتُ كُلَّ الذُّ
والذيــن يســيئون إلينــا. إن محبــة املســيح تدعــوه ألن يغفــر لنــا؛ ومحبتنــا يجــب أن تدعونــا ألن 
نغفــر لآلخريــن. عندمــا تحــل املحبــة، فاملناكفــات الصغــرية وحتــى الكبــرية منهــا أحيانــا ميكــن 

التغــايض عنهــا ونســيانها.
ال شــك أن بطــرس كان يُعــربِّ عــن نفــس الفكــرة التــي عــربَّ عنهــا يســوع وبولــس، الفكــرة 
التــي تقــول بــأن النامــوس كلــه يتلّخــص يف واجبنــا أن نحــب اللــه بــكل قلوبنــا ونحــب قريبنــا 

كأنفســنا )متــى 22: ٣٤-٣٩؛ روميــة 1٣: ٨-10(. 
يافــة. قــد يكــون  يحــث بطــرس املســيحيني أن يكونــوا »ُمضيفــني«، أي أن يتحلّــوا ِبَكــرَم الضِّ
ــات  ــن العالق ــوا ع ــيحيني أن ينعزل ــىل املس ــن ال يجــب ع ــا، ولك ــيح قريبً ــاين للمس املجــيء الث
االجتامعيــة بســبب ذلــك. أخــريًا، عندمــا يتكلــم املســيحيون، فيجــب عليهــم أن يفعلــوا ذلــك 
ــب يف  ــة التّخاط ــب جّدي ــف يتطل ــة املوق ــك أن جّديّ ــى ذل ــه. معن ــامت الل ــم بكل ــن يتكلَّ كم

ــة.  األمــور الروحي

»املحبـة تسـرت كـرثة مـن الخطايـا«. َمـن أخطـأ إليـك؟ كيـف ميكنـك أن تُظِهـر املحبـة 
املطلوبـة حتـى تسـرت هـذا الخطـأ؟ كيف يكـون ذلك لصالحـك الخـاص إذ تفعل ذلك؟ 
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٢٨ نيسان )أبريل( الجمعة

ملزيــد مــن الــدرس: »املحبــة التــي تتــأىن وترفــق لــن تجعــل مــن عمــل طائــش جرمية 
ــني  ــا األســفار املقدســة بوضــوح أن املخطئ ــن. تعلمن ــن تضخــم يف أخطــاء اآلخري ال تغتفــر، ول
يجــب معاملتهــم بصــرب ومراعــاة. وإذا مــا اتُبــع الطريــق الصحيــح فــإن القلــب املُتََعنِّــت ميكــن 
ربحــه للمســيح. إن محبــة املســيح تســرت كــرة مــن الخطايــا. نعمتــه لــن تدعــو أبــدا إىل افتضاح 
ــذ،  ــاء واملعلمــني والتالمي ــة« )إرشــادات لآلب ــن، إال إذا كانــت تلــك رضورة حتمي أخطــاء اآلخري
ص 2٦7(. تأمــل مثــال يف قصــة يســوع واملــرأة التــي أمســكت يف زىن )يوحنــا ٨: 1-11(. عــادة 
مــا ننظــر إىل هــذه القصــة عــىل أنهــا قصــة نعمــة املســيح المــرأة ســاقطة وهــذا صحيــح. لكــن 
هنــاك عامــال أكــر عمًقــا أيًضــا. يف مواجهتــه للقــادة الروحيــني الذيــن أتــوا إليــه باملــرأة، ملــاذا 
ــال،  ــوة، مشــتهى األجي كتــب يســوع »أرسار حياتهــم اآلمثــة مســطورة عــىل األرض« )روح النب
صفحــة ٤٣٦( يف الــرتاب حيــث ميكــن طمــس الكلــامت فــوًرا؟ ملــاذا مل يحاكمهــم جهــاًرا ُمعلًنــا 
أمــام الجميــع مــا كان يعلمــه عــن خطاياهــم الشــخصية التــي قــد تكــون عــىل قــدر خطايــا 
املــرأة وقــد تكــون أســوأ منهــا؟ بــدال مــن ذلــك أظهــر لهــم يســوع أنــه يعلــم نِفاقهــم ورشَّهــم، 
ومــع ذلــك مل يكشــفهم أمــام اآلخريــن، بــل منحهــم فرصــة للخــالص. رمبــا كانــت هــذه هــي 
طريقــة يســوع الخاصــة لــي يتواصــل مــع هــؤالء األشــخاص. أي درس قــوي هــذا بالنســبة لنــا 

عندمــا نحتــاج ملواجهــة أولئــك الذيــن اخطــأوا!

أسئلة للنقاش
ــل والتشــابه.  ــد أو التامث ــل التوحي ــا يف موضــوع الوحــدة مقاب ــر أكــرث ملي 1. فكّ  
ــى  ــة حت ــدة تام ــون يف وح ــا أن نك ــم علين ــي تحك ــي الت ــض النواح ــد بع ــل يوج ه
نســتطيع أن نــؤدي عملنــا ككنيســة؟ مــا هــي تلــك النواحــي، وكيــف لنــا أن نوجــد 
هــذه الوحــدة املطلوبــة؟ ويف املقابــل، مــا هــي النواحــي التــي يكــون فيها تنــوع اآلراء 

ــًدا؟  ليــس ضــاًرا بــل رمبــا يكــون مفي
ــذي نحــن  ــأمل يف الجســد« ال ــوم »الت ــع مفه ــارك الشــخيص م ــف كان اختب 2. كي  
ــه يف  ــوة الل ــل إن ق ــك؟ ه ــي ذل ــاذا يعن ــأ؟ م ــن الخط ــف ع ــى نك ــه حت ــة إلي بحاج
حياتنــا لتغرينــا تعنــي تلقائيــا أننــا لســنا بحاجــة ألن نتــأمل يف الجســد لننــال الغلبــة؟ 

ــم ال؟  ــك فل ــن كذل وإن مل يك
مــار الــذي أوقعــه الخمــر يف حيــاة الكثرييــن. ماذا نســتطيع  3. انظــر حولــك إىل الدَّ  
نحــن ككنيســة أن نفعــل لنســاعد اآلخريــن لــريوا خطــورة الخمــر؟ مــاذا نســتطيع أن 
نفعلــه لنجعــل شــبابنا واعــني ومدركــني كــم هــو خطــري تعاطــي الخمــور حتــى ولــو 

عــى ســبيل التجربــة – ملــا تســببه مــن أرضار وأمــراض للجســم؟
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٢9 نيسان )أبريل( – ٥ أيار )مايو(الدرس السادس

األمل )التأمل( من أجل املسيح

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ١بطــرس ١: ٦؛ 3: ١3-٢٢؛ ٢تيموثــاوس 3: ١٢؛ ١بطــرس 4: ١٢-
١4؛ رؤيــا ١٢: ١٧؛ ١بطــرس 4: ١٧-١9.

آيــة الحفــظ: »ألَنَّكُــْم لِهــَذا ُدِعيُتــْم. َفــإِنَّ الَْمِســيَح أَيًْضــا تَأَلَّــَم ألَْجلَِنــا، تـَـارِكًا لََنــا ِمَثــاالً 
لِــَيْ تَتَِّبُعــوا ُخطَُواتِــِه« )1بطــرس 2: 21(. 

إن تاريــخ االضطهــاد يف القــرون األوىل معــروف جيــدا. والكتــاب املقــدس نفســه، يف ســفر 
ــا  ــاد واقًع ــال الكنيســة. كان االضطه ــذي ط ــاد ال ــن االضطه ــامل الرســل، يُعطــي ملحــات ع أع

ــن كان يكتــب لهــم بطــرس.  ــاة املســيحيني الذي ظاهــرًا بجــالء يف حي
ــُب    ــُم اآلَن   إِْن كَاَن يَِج ــَع أَنَُّك ــوَن، َم ــِه تَبْتَِهُج ــِذي ِب ــرس، »الَّ ــب بط ــاح األول يكت يف األصح
َهــِب الَْفــايِن،  َعــٍة، لـِـَيْ تَُكــوَن تَْزكِيَــُة إِميَانُِكــْم، َوِهــَي أمَْثـَـُن ِمــَن الذَّ تُْحزَنـُـوَن يَِســريًا ِبتََجــارَِب ُمتََنوِّ
ــيِح«  ــوَع الَْمِس ــِتْعالَِن يَُس ــَد اْس ــِد ِعْن ــِة َوالَْمْج ــْدِح َوالَْكرَاَم ــُد لِلَْم ــاِر، تُوَج ــُن ِبالنَّ ــُه مُيْتََح ــَع أَنَّ َم
ــُه كُلِّ نِْعَمــٍة  )1بطــرس 1: ٦، 7(. ويختتــم بطــرس رســالته بنفــس الفكــرة التــي بــدأ بهــا، »َوإِل
ــْم،  لُُك ــَو يَُكمِّ ــريًا، ُه ــْم يَِس ــا تَأَلَّْمتُ ــوَع، بَْعَدَم ــيِح يَُس ــِديِّ يِف الَْمِس ــِدِه األَبَ ــا إِىَل َمْج ــِذي َدَعانَ الَّ

ــرس ٥: 10(. ــْم« )1بط ــْم، َومُيَكُِّنُك يُك ــْم، َويَُقوِّ َويُثَبِّتُُك
ضمــن هــذه الرســالة القصــرية، هنــاك أكــر مــن ثــالث فقــرات ُمطوَّلــة تتحــدث عــن اآلالم 
ــاآلالم  ــرس 2: 1٨-2٥؛ ٣: 1٣-21؛ ٤: 12-1٩(. ف ــيح )1بط ــل املس ــن أج ــراؤه م ــا ق ــي يعانيه الت

التــي ســبَّبها االضطهــاد هــي الشــعار واملوضــوع األســايس لرســالة بطــرس األوىل. 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم، ٦ أيار )مايو(. 
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3٠ نيسان )أبريل( األحد

اضطهاد املسيحيني األوائل

اقــرأ 1بطــرس 1: ٦؛ 5: 10. عــن مــاذا يتحــدث بطــرس هنــا؟ ومــاذا قــال لقرائــه عــن 
كيفيــة تعاملهــم مــع مــا كانــوا يواجهونــه؟ 

 

ــه  ــوت الشــنيع ملجــرد كون ــة األوىل، كان املســيحي يواجــه خطــر امل ــرون القليل خــالل الق
ــي  ــورة الت ــدى الخط ــان« م ــاين »تراج ــور الروم ــت إىل اإلمرباط ــالة كُتب ــح رس ــيحيا. توض مس
ــام  ــذي كان حاك ــي )Pliny( ال ــن بلين ــت الرســالة مرســلة م ــل. كان ــا املســيحيون األوائ واجهه

ــرس 1: 1(.  ــا يف )1بط ــان ذكرت ــام مقاطعت ــا )111-11٣ م.(، وه ــوس وبثيني ــة بونت ملقاطع
كتــب بلينــي رســالته طالبــا توجيهــات اإلمرباطــور فيــام يخــص األشــخاص املتهمــني باعتناقهم 
املســيحية. وأوضــح أن الذيــن أرّصوا عــىل بقائهــم مســيحيني قــد تــّم إعدامهــم. آخــرون قالــوا 
إنهــم كانــوا قبــال مســيحيني لكنهــم مل يعــودوا كذلــك. ســمح بلينــي ألولئــك أن يثبتــوا براءتهــم 

وذلــك عــن طريــق تقديــم البخــور ألصنــام تراجــان وآلهــة أخــرى وأن يهينــوا املســيح. 
ــه  ــاة، مــع أن ــد الحي ــادة اإلمرباطــور وهــو عــىل قي ــادرا مــا كان أهــل رومــا ميارســون عب ن
يف القســم الرشقــي مــن اإلمرباطوريــة الرومانيــة حيــث أرســلت رســالة بطــرس الرســول األوىل، 
ــذه  ــض ه ــهم. كان لبع ــد ألنفس ــييد املعاب ــىل تش ــجعون ع ــل ويش ــمحون ب ــرة يس كان األباط
املعابــد كهنتهــا املخصوصــني ومذابحهــا حيــث تقــدم عليهــا التقدمــات. عندمــا كان بلينــي يــأيت 
باملســيحيني لــي يثبتــوا والءهــم لإلمرباطــور بتقديــم البخــور وعبــادة أحــد أصنــام اإلمرباطــور، 

كان بذلــك ميــارس طقوســا متبعــة لعصــور طويلــة يف آســيا الصغــرى.
كان املســيحيون يف العــرص األول يواجهــون خطــرا شــديدا ملجــرد كونهــم مســيحيني. 
وقــد ازداد ذلــك الخطــر خاصــة يف عهــد اإلمرباطــور نــريون )٥٤-٦٨م( واإلمرباطــور دوميشــن 

م(.  ٨-٩٦1(  )Domitian(
ــة.  ــه رســالة بطــرس األوىل ذات طبيعــة محلي ــذي صورت ــاد ال ــد كان االضطه ــك فق مــع ذل
ــة،  ــت قليل ــا بطــرس يف رســالته كان ــي تحــدث عنه ــاد الت ــة املحــددة الخاصــة باالضطه واألمثل
ــتيمة  ــباب والش ــا الس ــت أيض ــا تضمن ــرس 2: 12(، ورمب ــة )1بط ــات باطل ــملت اتهام ــا ش ورمب
ــا  ومعايرتهــم باســم املســيح )1بطــرس ٣: ٩؛ ٤: 1٤(. ومــع أن التجــارب كانــت قاســية، إال أنه
ال يبــدو أن تكــون قــد أدَّت إىل الســجن عــىل نطــاق واســع أو إىل املــوت، عــىل األقــل يف تلــك 
األيــام. ومــع ذلــك، فــإن العيــش كمســيحي يف القــرن األول كان يضــع املؤمنــني يف خــالف مــع 
شــخصيات هامــة يف املجتمــع الرومــاين، وقــد يقاســون العــذاب بســبب إميانهــم. وهكــذا فــإن 

ــة عندمــا كتــب رســالته األوىل.  ــغ األهمي ــج أمــرا بال بطــرس كان يعال
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١ أيار )مايو( االثنني

التأمل ومثال املسيح

اقــرأ 1بطــرس 3: 13-22. كيــف يجــب أن يــرد املســيحيون عــى الذيــن يجلبــون عليهــم 
األمل بســبب إميانهــم؟ مــا هــي العالقــة بــني أمل املســيح واآلالم التــي يختربهــا املؤمنــون 

بســبب إميانهــم؟

 

ــْم« )1بطــرس ٣: 1٤(،  ــرِبِّ، فَطُوبَاكُ ــِل الْ ــْن أَْج ــْم ِم عندمــا يقــول بطــرس: »َولِكــْن َوإِْن تَأَلَّْمتُ
فإنــه يــردد كلــامت املســيح: »طـُـوَب لِلَْمطُْروِديــَن ِمــْن أَْجــِل الـْـرِبِّ« )متــى ٥: 10(. ثــم يقــول بعــد 
ذلــك إن املســيحيني يجــب أال يخافــوا مــن الذيــن يهاجمونهــم، ولكــن عليهــم أن يقّدســوا الــرب 
ــه يف قلوبهــم )1بطــرس ٣: 1٥(. فعندمــا يثبــت املســيح يف قلوبهــم، فذلــك ســوف يكــون  اإلل

عونــا لهــم عــىل التغلــب عــىل الخــوف الــذي ينتابهــم يف مواجهــة الذيــن يقفــون ضدهــم.
ــن  ــة كل م ــا ملجاوب ــتعدين دامئ ــوا مس ــأن يكون ــيحيني ب ــرس املس ــويص بط ــك ي ــد ذل بع
يســألهم عــن الرجــاء الــذي فيهــم، ولكــن عليهــم أن يفعلــوا ذلــك بوداعــة وخــوف )الخــوف 

ــرس ٣: 1٥، 1٦(. ــر 1بط ــار، انظ ــة والوق ــى الهيب ــم مبعن يرتج
ــال  ــم املج ــح له ــن يتي ــببا لآلخري ــروا س ــم أال يوف ــيحيني أن عليه ــىل املس ــرس ع ــد بط يؤك
ــم  ــك مه ــرس ٣: 1٦(. ذل ــة )1بط ــم صالح ــوا ضامئره ــم أن يحفظ ــريَتَهم«. فعليه ــِتُموا ِس »ليَْش
جــدا، ألنــه إذ ذاك، فأولئــك الذيــن يشــتمون املســيحيني ســوف يخــزون بســبب حيــاة الطهــارة 

التــي يحياهــا املســيحي الــذي يُســاء إليــه. 
مــن الواضــح بأنــه ال فضــل للتألُّــم بالنســبة لفاعــي الــرش؛ لكــن التألُّــم نتيجــة لفعــل الخــري 
ولفعــل الصــواب هــو الــذي يصنــع الفــرق الحاســم، »إِْن َشــاَءْت َمِشــيئَُة اللــِه، َوأَنْتُــْم َصانُِعــوَن 

َخــرْيًا، أَفَْضــُل ِمْنــُه َوأَنْتـُـْم َصانُِعــوَن رَشًّا« )1بطــرس ٣: 17(. 
بعــد ذلــك يقــدم بطــرس مثــال املســيح. يســوع نفســه تــأمل مــن أجــل ِبــره، كانــت قدســيَّة 
وطهــارة حيــاة املســيح تقــف بثبــات لتنتهــر الذيــن أبغضــوه. فلــو كان ألحــد أن يتــأمل مــن أجــل 

عمــل الخــري ال الــرش، فذلــك هــو يســوع املســيح. 
ولكــن آالمــه جلبــت لنــا الوســيلة الوحيــدة للخــالص. مــات عوضــا عــن اإلنســان 
ــه  ــون ب ــن يؤمن ــال الذي ــى ين ــرس ٣: 1٨( حت ــِة«، 1بط َ ــِل األمََث ــْن أَْج ــارُّ ِم ــئ )»الْبَ الخاط

الوعــد بالحيــاة األبديــة.

هل تأملت يف أي وقت مىض ليس ألجل فعل الخطأ ولكن ألنك فعلت الصواب؟ ماذا 
كان هذا االختبار، وماذا تعلَّمت عن معنى أن تكون مسيحيا وتعكس صفات املسيح؟ 



4٦

٢ أيار )مايو( الثالثاء

البلوى املحرقة

اقــرأ 1بطــرس 4: 12-14. ملــاذا يقــول بطــرس أن عــى املســيحيني أال يســتغربوا آالمهــم 
ومعاناتهــم؟ انظــر أيضــا 2تيموثــاوس 3: 12؛ ويوحنــا 15: 18.

 

يوضــح بطــرس أن الذيــن يقاســون االضطهــاد لكونهــم مســيحيني فإنهــم يشــاركون يف 
ــل عــىل النقيــض، كــام كتــب بولــس:  ــك غــري متوقــع. ب آالم املســيح. وال ينبغــي أن يكــون ذل
»َوَجِميــُع الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن يَِعيُشــوا ِبالتَّْقــَوى يِف الَْمِســيِح يَُســوَع يُْضطََهــُدوَن« )2تيموثــاوس 
٣: 12(. يســوع ذاتــه أنــذر تابعيــه عــام ســيواجهونه: »ِحيَنِئــٍذ يَُســلُِّمونَُكْم إِىَل ِضيــق َويَْقتُلُونَُكــْم، 
َوتَُكونـُـوَن ُمبَْغِضــنَي ِمــْن َجِميــعِ األَُمــِم ألَْجــِل اْســِمي. َوِحيَنِئــٍذ يَْعــُرُ كَِثــريُوَن َويَُســلُِّموَن بَْعُضُهــْم 

ــْم بَْعًضــا« )متــى 2٤: ٩، 10(.  بَْعًضــا َويُبِْغُضــوَن بَْعُضُه
»وهكــذا ســتكون الحــال مــع كل مــن يعيشــون بالتقــوى يف املســيح يســوع. فاالضطهــاد 
ــري  ــاد تتغ ــة االضطه ــم إن صف ــيح. نع ــم روح املس ــكن يف قلوبه ــن يس ــران كل م ــار ينتظ والع
مبــرور الزمــن، ولكــن املبــدأ – الــروح الــذي يكمــن مــن وراءه – هــو ذاتــه الــذي قتــل مختــاري 

الــرب منــذ أيــام هابيــل، ومل يتغــري« )روح النبــوة، أعــامل الرســل، ص ٥7٦(.

ماذا تقول اآلية يف رؤيا 12: 17 عن حقيقة اضطهاد املسيحيني يف األيام األخرية؟

 

ال شــك بالنســبة للمســيحي املؤمــن أن يكــون االضطهــاد واقعــا ماثــال عــىل الــدوام، وذلــك 
هــو الــذي يعالجــه بطــرس هنــا يف إنــذاره لقرائــه عــن البلــوى املحرقــة التــي يواجهونهــا. 

ــرة، ولكــن ميكنهــا أيضــا أن  أحســن بطــرس يف اســتعارة النــار. فالنــار ميكــن أن تكــون مدمِّ
ــار. فالبيــوت تدمرهــا  ــف الشــوائب. ذلــك يعتمــد عــىل العنــرص الــذي يتلقــى لهيــب الن تنظّ
ــدا عــىل أن يجلــب عــىل  النــار؛ الذهــب والفضــة تصّفيهــام النــار. عــىل اإلنســان أال يســعى متعمِّ
ــه  نفســه االضطهــاد، فــإن اللــه ميكنــه أن يجعــل فيــه خــريا. وهكــذا فــإن بطــرس يقــول لقرائِ
)ولنــا أيضــا(: نعــم، االضطهــاد ســيئ، ولكــن ال تيــأس بســببه وكأنــه شء غــري متوقــع. ولكــن 

تقــدم إىل األمــام وبإميــان. 

ماذا ميكننا أن نعمل لرفع روح الذين يعانون االضطهاد من أجل إميانهم، وتشجيعهم 
وإذا أمكن مساعدتهم؟
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3 أيار )مايو( األربعاء

الدينونة وشعب الله

قــارن بــني 1بطــرس 4: 17-19 مــع إشــعياء 10: 11-12 ومالخــي 3: 1-٦. مــا هــو الــيء 
املشــرتك بــني هــذه اآليــات عــى وجــه العمــوم؟ 

 

 

يف جميـع هـذه الفقـرات تَُصـوَّر ُمجريـات الدينونـة وكأنهـا تبـدأ بشـعب اللـه. بطـرس أيضا 
يربـط آالم قرائـه بدينونـة اللـه. فبالنسـبة لـه، اآلالم التي يقاسـيها قراؤه املسـيحيون قد ال تكون 
سـوى دينونـة اللـه والتي تبـدأ من عائلة بيـت الله. »فَـِإًذا، الَِّذيَن يَتَأَلَُّموَن ِبَحَسـِب َمِشـيئَِة اللِه، 

فَلْيَْسـتَْوِدُعوا أَنُْفَسـُهْم، كَـاَم لَِخالِـق أَِمـنٍي يِف َعَمِل الَْخـرْيِ« )1بطرس ٤: 1٩(.

اقرأ لوقا 18: 1-8. كيف تساعدنا هذه اآليات عى فهم دينونة الله؟ 
 

 

ـــذي  ـــهد ال ـــد املش ـــدة. يُجسِّ ـــه بش ـــا في ـــرا مرغوب ـــة أم ـــور القدمي ـــة يف العص ـــت الدينون كان
ـــرص يف  ـــوف تنت ـــا س ـــرأة أنه ـــدرك امل ـــة. تُ ـــاه الدينون ـــام تج ـــف الع ـــا 1٨: 1-٨ املوق ـــوره لوق يص
قضيتهـــا لـــو اســـتطاعت أن تجـــد قاضيـــا يتســـلّم قضيتهـــا. فليـــس لديهـــا املـــال الـــكايف وال 
املكانـــة االجتامعيـــة التـــي مُتكِّنهـــا مـــن عـــرض قضيتهـــا، لكنهـــا اســـتطاعت أخـــريًا أن تُقِنـــع 
ـــُف  ـــالَ يُْنِص ـــول يســـوع، »أَفَ ـــام يق ـــا تســـتحق. ك ـــا م ـــي يســـتمع إىل شـــكواها ومينحه ـــايض ل الق
ـــت  ـــا 1٨: 7(. جلب ـــْم؟« )لوق ـــٌل َعلَيِْه ـــَو ُمتََمهِّ ـــالً، َوُه ـــاًرا َولَيْ ـــِه نََه ـــنَي إِلَيْ ارِِخ ـــِه، الصَّ ـــُه ُمْختَاِري الل
ـــه  ـــد الل ـــي يعي ـــور ل ـــرب العص ـــوق ع ـــه بش ـــعب الل ـــع ش ـــد تطل ـــامل، وق ـــرش إىل الع ـــة ال الخطي

ـــرى.  ـــرة أخ ـــا م ـــياء إىل نصابه األش
وٌس، ألَنَّ َجِميــَع األَُمــِم َســيَأْتُوَن  ــُد اْســَمَك؟ ألَنَّــَك َوْحــَدَك قُــدُّ ــَك يَــا رَبُّ َومُيَجِّ »َمــْن الَ يََخافُ

ــْد أُظِْهــرَْت« )رؤيــا 1٥: ٤(.  َويَْســُجُدوَن أََماَمــَك، ألَنَّ أَْحَكاَمــَك قَ

تأمـل يف كل الـش الـذي أت إىل العـامل يف املـايض، والـذي مـا زال مسـتمرا، وميـر دون 
عقـاب. فلـامذا إذاً يكـون مفهـوم العدالة ودينونة الله البارة أمرا حاسـام جدا بالنسـبة 
لنـا كمسـيحيني؟ مـا هـو الرجـاء الـذي نناله مـن الوعد مـن أن العدالة سـوف تتفعل؟
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4 أيار )مايو( الخميس

اإلميان وسط التجارب
ــر  ــام أظه ــم. وك ــل إميانه ــن أج ــون م ــوا يتأمل ــني كان ــب ملؤمن ــا يكت ــام رأين ــرس ك كان بط
ــال شــك يف أن  ــا. ف ــرتة م ــو لف ــت تتجــه نحــو األســوأ، ول ــإن األشــياء كان ــخ املســيحي، ف التاري
املســيحيني خــالل الســنوات التــي أعقبــت قــد وجــدوا عــزاءا وتشــجيعا فيــام كتبــه بطــرس. وال 

ــوم. ــزاء والتشــجيع الي ــن يجــدون نفــس الع شــك أيضــا يف أن الكثريي
ملــاذا األمل؟ هــذا ســؤال يــرتدد منــذ قديــم العصــور. ســفر أيــوب هــو أحــد أوائــل أســفار 
ــة  ــو األمل. وحقيق ــفر ه ــذا الس ــايس يف ه ــوع األس ــا. املوض ــم كتابته ــي ت ــدس الت ــاب املق الكت
القــول فإنــه إن كان هنــاك ِمــن شــخص )باســتثناء يســوع( قــد قــاىس اآلالم، ليــس »كََقاتِــل، أَْو 
، أَْو ُمتََداِخــل يِف أُُمــوِر َغــرْيِِه« )1بطــرس ٤: 1٥( لــكان ذلــك الشــخص هــو  َســاِرق، أَْو فَاِعــِل رَشّ
أيــوب. وقــد قــال اللــه عــن أيــوب: »َهــْل َجَعلـْـَت قَلْبَــَك َعــىَل َعبْــِدي أَيُّــوَب؟ ألَنَّــُه لَيْــَس ِمثْلـُـُه 
« )أيــوب 1: ٨(. ومــع ذلــك  ِّ ــِن الــرشَّ ــُد َع ــَه َويَِحي ــي الل ــتَِقيٌم، يَتَِّق ــٌل َوُمْس ــٌل كَاِم يِف األَرِْض. رَُج

فتأمــل مــا قاســاه أيــوب املســكني، ليــس ألنــه فعــل الــرش ولكــن ألنــه فعــل الخــري. 

كيــف تســاعد اآليــات التاليــة يف توضيــح أمــر أصــل الخطيــة؟ 1بطــرس 5: 8؛ رؤيــا 12: 
9؛ رؤيــا 2: 10.

 

اإلجابــة باختصــار هــي أننــا نتــأمل ألننــا يف خضــم الــرصاع العظيــم بــني املســيح والشــيطان. 
هــذه ليســت اســتعارة أو مجــرد رمــز للخــري والــرش يف طبيعتنــا البرشيــة. فالشــيطان حقيقــة 

واقعــة واملســيح حقيقــة واقعــة. واملســيح يخــوض معركــة حقيقيــة مــن أجــل البرشيــة.

اقــرأ 1بطــرس 4: 19. كيــف ميكــن ملــا كتبــه بطــرس يف هــذه اآليــة أن يســاعدنا فيــام 
ميكــن أن نتصــارع معــه اآلن؟ 

 

عندمــا نتــأمل، خاصــة حــني يكــون تأملنــا ليــس نتيجــة رش فعلنــاه بأنفســنا، فمــن الطبيعــي 
أن نســأل نفــس الســؤال الــذي ســأله أيــوب مــرة تلــو املــرة: ملــاذا؟ ويف أغلــب الظــروف ليــس 
ــو أن  ــا، ه ــم تأملن ــى يف خض ــه، حت ــتطيع عمل ــا نس ــرس، كل م ــول بط ــام يق ــواب. وك ــن ج م

ــرْيِ« )1بطــرس ٤: 1٩(. ــِل الَْخ ــنٍي« ونســتمر »يِف َعَم ــق أَِم ــاَم لَِخالِ نســتودع أنفســنا »كَ
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ملـاذا تعـد معرفـة صفـات اللـه وصالحـه ومحبته لك شـخصيا عنـرصا رضوريا بالنسـبة 
للمسـيحي؟ خاصـة للشـخص املتأمل؟ كيف لنـا جميعا أن نصل إىل معرفـة الله وحقيقة 

محبته بطريقـة أفضل؟ 

٥ أيار )مايو( الجمعة

ملزيــد مــن الــدرس: تحــدث درس يــوم األحــد عــن االضطهــاد الــذي واجهــه 
ــاه  ــام قاس ــاين ع ــور الروم ــت لإلمرباط ــي كتب ــالة الت ــورد الرس ــايل ي ــف الت ــيحيون. املقتط املس
املســيحيون يف تلــك القــرون األوىل: »... األســلوب الــذي اتبعتــه مــع مــن أقــروا أنهــم مســيحيون 
هــو هــذا: اســتجوبتهم عــام إذا كانــوا مســيحيني، فــإذا اعرتفــوا بذلــك أعــدت الســؤال عليهــم 
مرتــني، منــذرا إياهــم بعقوبــة اإلعــدام، فــإذا اســتمروا عــىل موقفهــم، أمــرت بإعدامهــم. ألنــه 
أيــا كانــت عقيدتهــم، فإننــي أشــعر بــال شــك أن التمــرد والعنــاد املُتَصلِّبــان يســتوجبان العقــاب.
ــوا مســيحيني مــن قبــل، والذيــن رددوا  أولئــك الذيــن أنكــروا مســحيتهم، أو أنهــم مل يكون
ــذي  ــك ال ــور إىل متثال ــر والبخ ــا بالخم ــدا مصحوب ــوا مج ــة وقدم ــاال إىل اآلله ــدي ابته ــن بع م
ــات إىل  ــه اللعن ــل لآللهــة وختمــوا أخــريا بتوجي ــه لهــذا الغــرض ومعــه متاثي ــؤىت ب أمــرت أن ي
املســيح، عندمــا أدوا هــذه األعــامل التــي ال ميكــن ألي مســيحي حقيقــي أن ميــارس أيــا منهــا، 
ــم  ــيحيني ث ــوا مس ــم كان ــم بأنه ــرون أوش به ــم. آخ ــالق رساحه ــواب إط ــن الص ــه م ــت أن رأي
أنكــروا ذلــك، كانــوا فعــال بهــذا املعتقــد ولكنهــم تركــوه، بعضهــم منــذ ثــالث ســنوات، بعضهــم 
منــذ ســنوات طــوال، والقليــل منهــم منــذ أكــر مــن خمســة وعرشيــن ســنة مضــت. جميعهــم 
ــامن،  ــم هاين ــدن: ولي ــي )لن ــائل بلين ــوا املســيح.« ]رس ــة ولعن ــل اآلله ــك ومتاثي ــدوا لتمثال تعب

ــة ٤01-٤0٣([.  ــد 2، صفح ــاب 10: ٩٦ )مجل 1٩1٥، كت
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أسئلة للنقاش
1. مــاذا كان املوضــوع الرئيــي الــذي واجهــه املســيحيون، كــام ظهــر يف رســالة   
ــام  ــا ســيأيت يف األي ــع م ــا م ــراه هن ــا ن ــني م ــا هــي أوجــه الشــبه ب ــاله؟ م ــي أع بلين
األخــرية كــام ظهــر يف رســالة املــالك الثالــث يف رؤيــا 14: 9-12؟ مــاذا يخربنــا هــذا عــن 

ــه؟ ــم ذات ــرصاع العظي ــية يف ال ــع األساس ــض املواضي بع
2. »إن الذيــن يُكرمــون رشيعــة اللــه قــد اتهمــوا بإيقــاع الدينونــة عــى العــامل،   
ــة  ــدث يف الطبيع ــي تح ــة الت ــات الهائل ــزازات واالنتفاض ــببي االهت ــيعتربون مس وس
والخصومــات وســفك الدمــاء بــني النــاس التــي قــد مــأت األرض بالويــل والشــقاء. 
والســلطان املُصاحــب آلخــر إنــذار قــد أهــاج األرشار وأشــعل غضبهــم ضــد كل َمــن قد 
قبلــوا الرســالة، والشــيطان ســيثري روح الكراهيــة واالضطهــاد إىل حــدود أشــد بعــًدا« 
)روح النبــوة، الــرصاع العظيــم، صفحــة ٦٦5(. مــع عــدم علمنــا بالوقــت الــذي تــأيت 
فيــه هــذه األحــداث، كيــف ميكننــا أن نكــون عــى اســتعداد دائــم مبواجهــة املُقاومــة 
مــن أجــل إمياننــا، وبــأي شــكل تــأيت هــذه املُقاومــة؟ مــا هــو األســاس لنكــون دامئــاً 

مســتعدين؟
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٦-١٢ أيار )مايو(الدرس السابع

قيادة بروح الخدمة

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ١بطــرس ٥: ١-١٠؛ أعــال ٦: ١-٦؛ إرميــا ١٠: ٢١؛ متــى ٢٠: ٢4-
٢٨؛ أمثــال 3: 34؛ رؤيــا ١٢: ٧-9.

كُْم َعلَْيِه، ألَنَُّه ُهَو يَْعَتِني ِبكُْم« )1بطرس 5: 7(. آية الحفظ: »ُملِْقنَي كُلَّ َهمِّ

ــة. تســتلهم  ــادة الفاعل ــة القي تُــربز الدراســات الخاصــة للكنائــس الناميــة واملزدهــرة أهمي
هــذه القيــادة رؤيتهــا مــن اللــه ومــن كلمتــه وتوفــر لــكل عضــو مــن أعضائهــا الفرصــة لــي مــا 

ميــارس الهبــات الروحيــة الخاصــة لــكل منهــم يف ســبيل خدمــة اإلنجيــل.
لكــن القيــادة الكنســية تحذوهــا تحديــات كبــرية. إن املتطوعــني الذيــن غالبــا مــا يعطــون 
مــن أوقاتهــم عــىل الرغــم مــن أشــغالهم، هــم غالبــا الذيــن يقــودون الكنيســة. بإمــكان األعضــاء 
ــا يحــدث شء هــم غــري  ــك بعــدم حضورهــم عندم ــق أقدامهــم« وذل ــوا عــن طري أن »يصوت
راضــني عنــه. باإلضافــة إىل ذلــك، فعــىل قائــد الكنيســة أن يكــون شــخصا روحيــا بعمــق. وعلينــا 
أال ننــى أن بطــرس هنــا يكتــب لكنائــس تتعــرض لالضطهــاد. إّن قائــد الكنيســة يف مثــل تلــك 

األوقــات معــرض بشــدة للهجــوم عليــه. إًذا مــن ذا الــذي يكــون مؤهــال لتلــك املهمــة؟ 
يف 1بطــرس ٥: 1-10، يتنــاول بطــرس أمــر القيــادة املســيحية عــىل مســتوى الكنيســة 
املحليــة. يكتــب يف تلــك اآليــات عــن بعــض الصفــات األساســية التــي ال تخــص القــادة املحليــني 
وحدهــم، ولكنهــا تشــمل األعضــاء أيضــا. كــام أنهــا تنطبــق علينــا اليــوم متامــا كــام انطبقــت 

عليهــم ســابقا. 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداًدا ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ١3 أيار )مايو(.
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٧ أيار )مايو( األحد

الشيوخ يف الكنيسة األوىل

اقــرأ اآليــات التاليــة: أعــامل ٦: 1-٦؛ 14: 23؛ 15: ٦؛ 1تيموثــاوس 5: 17؛ 1بطــرس 5: 
2. مــا هــي االنطباعــات التــي تعطينــا إياهــا هــذه اآليــات بخصــوص التحديــات التــي 

واجهــت الكنيســة األوىل ودور قــادة تلــك الكنيســة؟ 

 

 

إن تحــول جمهــور كبــري مــن النــاس وانضاممهــم إىل الكنيســة هــو بركــة عظيمــة مــن اللــه. 
إال أن تجربــة الكنيســة األوىل يف التزايــد الريــع أظهــر املشــاكل.

ــني  ــة ب ــق الصل ــس، يوثّ ــاح األول إىل الخام ــامل الرســل، األصح ــفر أع ــإن س ــك، ف ــال ذل مث
قيــادة الــروح القــدس وتجــدد الكثرييــن إىل املســيحية. اآليــات يف أعــامل ٦: 1-٦ تظهــر النتيجــة: 
أصبحــت الجامعــة فــوق قــدرة قيادتهــا، فأصبحــت يف حاجــة ألن تقيــم بنيــة إلدارة الشــؤون 

اليوميــة الخاصــة بالكنيســة.
األمــر الــذي أىت بهــذا الضعــف يف البنــاء التنظيمــي إىل الواجهــة كان بســبب شــكوى التمييــز 
أو تفضيــل فريــق عــىل اآلخــر. لقــد اشــتىك املتحدثــون باللغــة اليونانيــة مــن أن أراملهــم كُــنَّ 
يُْغَفــُل َعْنُهــنَّ عندمــا كان يتــم توزيــع الطعــام اليومــي. اســتجابة لذلــك تــم تعيــني مجموعــة 

مــن األشــخاص، الشاممســة، ملعاونــة االثنــي عــرش رســوال يف إدارة مــوارد الكنيســة. 
ــروح القــدس كان يقــود الكنيســة األوىل بطريقــة خاصــة، ولكــن ومــع هــذا  صحيــح أن ال
كانــت هنــاك حاجــة لبنــاء نظــام يف هيكليــة الكنيســة. اســتدعت الحاجــة لتكويــن مجموعــة 
ــن كان  ــيوخ الذي ــني الش ــا بتعي ــس وبرناب ــام بول ــد ق ــة. وق ــة محلي ــيوخ يف كل كنيس ــن الش م
عليهــم قيــادة املجموعــات املســيحية التــي تكونــت حديثــا عندمــا كانــوا يذهبــون مــن مــكان 

ــا عــن املســيح )أعــامل 1٤: 2٣(.  إىل آخــر حيــث مل يســمع أهله
مجتمعاتهـم  يف  وكقـادة  األوىل،  املسـيحية  الكنيسـة  يف  عديـدة  أدوار  للشـيوخ  كانـت 
املحليـة كانـوا يقومـون بـدور املعلمـني لألشـخاص املتجدديـن حديثـا. كانـوا يعظـون وكانـوا 
يتدبـرون األمـور وينظـرون لتوفـري مـا هـو لصالـح مجتمعهـم )أعـامل 1٥: ٦؛ 1تيموثاوس ٥: 

17؛ 1بطـرس ٥: 2(.

ــا لتعمــل بشــكل أفضــل مــع القــادة يف  ــي تســتطيع أن تتعلمه مــا هــي الطــرق الت
ــق عــى بعــض األمــور؟ ــت ال تواف ــى وإن كن ــة، حت كنيســتك املحلي
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الشيوخ

اقــرأ 1بطــرس 5: 1-4. مــا هــي طبيعــة الســلوك التــي يجــب أن يطبقهــا القــادة خــالل 
دورهــم يف الكنيســة؟ كيــف ميكــن لهــذه املبــادئ أن تنطبــق عــى أي منــا بغــض النظــر 

عــن أدوارنــا يف الكنيســة؟

 

يســتهل بطــرس تعاليمــه للشــيوخ باإلشــارة إىل أنــه هــو ذاتــه رفيــق لهــم. بعــد ذلــك نالحظ 
أمريــن يخّصانــه هــو: أنــه شــاهٌد آلالم املســيح، وهــو رشيــك املجــد العتيــد أن يُْعلَــن. بقولــه 
هــذا يؤكّــد بطــرس أن الصفــة األوىل التــي يجــب أن يتميّــز بهــا الشــيخ هــي: أن يكــون ُمــدركًا 

لـَـه املســيح مــن آالم مــن أجلنــا والرجــاء العظيــم الــذي يقدمــه لنــا. أهميــة مــا تََحمَّ
يُشــبّه بطــرس دور الشــيخ بــراٍع يرعــى رعيــة اللــه. ومضاهاتــه الكنيســة بالخــراف توحــي 
بــأن األعضــاء كالخــراف ميكــن أن ينحرفــوا ويســريوا يف طرقهــم الخاصــة. وهكــذا فإنهــم بحاجــة 
لــراع ليعيدهــم إىل الكنيســة ويســاعدهم للعمــل بانســجام مــع اآلخريــن. وعــىل الشــيخ أيًضــا 

أن يكــون مثــااًل متواضًعــا ُمظهــرًا الحيــاة التــي يجــب عــىل املســيحي أن يحياهــا.

ه للرعاة؟  إرميا 10: 21؛ حزقيال 34: 8-10؛ زكريا 11: 17. أي تحذير نجده هنا ُموجَّ

 

عــىل القيــادة املســيحية دور مهــم وهــو العمــل مــع أعضــاء الكنيســة بصــرب الراعــي الــذي 
ــرش  ــادة ولن ــع بعــض للعب ــم م ــوا األعضــاء بعضه ــىل الشــيوخ أن يضم ــه. ع ــع خراف ــل م يعم

رســالة يســوع ألولئــك الذيــن هــم بحاجــة ألن يعرفــوه والخــالص الــذي يف املســيح يســوع.
يشــري بطــرس أيضــا إىل أنــه عــىل الشــيوخ أن يكونــوا نُظَّــارا ال عــن اضطــرار بــل باالختيــار. 
ــادة  ــة لقي ــات املالزم ــل التحدي ــس مــن الســهل دامئــا أن نجــد أشــخاصا مســتعدين لتحمُّ لي
الكنيســة. يتَّضــح هــذا جليــا يف أوقــات انعقــاد لجــان التســمية. لــي تقــوم الكنيســة بعملهــا 
ــن  ــل الكثريي ــاك أســباب تجع ــم ملؤهــا وهن ــام يتحتَّ ــّدة أدوار أو مه ــاك ع ــد هن بشــكل جي
يــرتدَّدون يف قبــول مهــام القيــادة يف الكنيســة. بعــض هــذه املهــام تتطلــب اإلســهام بأوقــات 
ــرى.  ــرية أخ ــات كث ــم التزام ــون لديه ــد يك ــام ق ــذه امله ــون له ــخاص املؤهل ــة. واألش طويل
ــن  ــدور. ولك ــك ال ــل ذل ــكايف لتقبُّ ــدر ال ــني بالق ــوا مؤهل ــم ليس ــعرون بأنه ــد يش ــرون ق آخ
كلمــة بطــرس تقــول إنــه إذا طُلــب منــا فعلينــا أن نكــون عــىل اســتعداد أن نقبــل القيــادة 

ــا.  ــك ممكن إذا كان ذل
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القيادة بروح الخدمة

اقــرأ 1بطــرس 5: 3؛ متــى 20: 24-28. مــا هــو املبــدأ الحاســم للقيــادة املســيحية الــذي 
نجــده يف تلــك اآليــات؟

 

 

الكلمــة األساســية املوجــودة يف )1بطــرس ٥: ٣( وهــي باللغــة العربيــة »ميــارس الســيادة« 
وباللغــة اليونانيــة  )katakurieuontes(تــأيت مبعنــى »يتســلَّط عــىل« شــخص مــا. وهكــذا فــإن 
مــة للشــيوخ الــواردة يف (1بطــرس ٥: ٣) قــد تــأيت مبعنــى، »ال تســودوا عــىل َمــن  التعاليــم املُقدَّ

ُهــم ضمــن رعيَّتكــم«. وتلــك انعــكاس لكلــامت املســيح يف )متــى 20: 2٥(. 
مــت  ــد إنجيــل )متــى 20: 20-2٣( الســياق ألقــوال املســيح يف )متــى 20: 2٤-2٨(. تقدَّ مُيَهِّ
أم يعقــوب ويوحنــا إىل املســيح وطلبــت منــه أن يُْجلِــَس واحــداً مــن ابنيهــا عــن ميــني املســيح 

واآلخــر عــن يســاره عندمــا يــأيت يف ملكوتــه. 
ــام يف  ــىل أنانيته ــن ع ــك التلميذي ــخ ذين ــف إذ مل يوبّ ــة ولط ــكل رقّ ــوع ب ــم يس »احتمله
محاولــة تفضيــل نفســيهام عــىل إخوتهــام. إنــه يقــرأ مكنونــات قلبيهــام ويعــرف عمــق تعلّقهــام 
ــت باملجــرى األريض  ــد تلوَّث ــة، وإن تكــن ق ــه ليســت ُمجــرَّد عاطفــة برشي ــه. إن محبتهــام ل ب
الــذي جــرت فيــه، فإنهــا نبــع يجــري ِمــن نهــر محبتــه الفاديــة. إنــه لــن ينتهــر أو يوبــخ بــل 

ــال، صفحــة ٥1٣(. ــوة، مشــتهى األجي ــر« )روح النب يصــل إىل األعــامق ويُطهِّ
يوضــح املســيح أن مقــام الــرشف هــذا مينحــه اللــه اآلب وليــس هــو. ولكنــه يواصــل ليــرشح 
ــربز يف  ــذي ســوف ي ــد ال ــوع القائ ــم هــو ن ــك األم ــه ومامل ــني ملكوت ــالف األســايس ب أن االخت
امــا،  ملكوتــه. فأولئــك الذيــن يرغبــون أن يكونــوا قــادة يف مملكــة املســيح عليهــم أن يصــريوا ُخدَّ
ألن القــادة يف مملكــة املســيح عليهــم أن يكونــوا مثلــه: »ألن ابــن اإلنســان مل يــأِت ليُخــَدم بــل 

لِيَخــدم، وليبــذل نفســه ِفديــة عــن كثرييــن« )متــى 20: 2٨(.  
وهكــذا يدعــو بطــرس قــادة الكنيســة إىل ذلــك املثــال عينــه: مثــال الخضــوع وإنــكار الــذات 

الــذي تجــىّل يف حيــاة املســيح والــذي يجــب أن يظهــر فيهــم أيضــاً.

ــه بطــرس؟  ــا كتب ــع م ــا م ــس هن ــه بول ــا يقول ــواءم م ــف يت ــي 2: 4-8. كي ــرأ فيلب اق
ــا  ــوم به ــا أن نق ــي دعين ــوم باألعــامل الت ــف نســتطيع أن نق ــن هــذا، كي واألهــم م

ــات؟  ــك اآلي حســب تل
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تربلوا بالتواضع
كان املجتمـع يف العـامل القديـم حيث عاش بطرس يتَِّسـم بالطبقية الشـديدة. فكانت الطبقة 
العليـا )النخبـة( الحاكمـة تحيـط بهـا مـا ميكـن أن يطلـق عليـه تعبـري »هالـة سـلطوية«. ومـن 
حولهـم تجمعـت طبقـة أقـل مسـتوى. وكانـت طبقـة العبيـد هـي الطبقـة األدىن عـىل اإلطالق. 
كان التواضـع هـو سـمة الطبقـات األقـل مكانـة تجاه مـن هم أعىل منهـم مقاًما. وكانـت الكلمة 
اليونانيـة »تواضـع« تحمـل معنى »الوضيـع«، »عديم القيمـة«، »الضعيف«، و«الفقـري«. وكانت 
تلـك الكلمـة تصـف األشـخاص الذيـن ال ميلكـون املكانـة أو القـوة يف املجتمع. وكلمـة »تواضع« 
خـارج اليهوديـة واملسـيحية كانـت تصـف األشـخاص الذيـن ال مكانـة لهـم يف املجتمـع. ومل تكن 

بًـا بهـا يف مجتمـع األحرار يف ذلـك العرص.  صفـة التواضـع ُمرحَّ

ــو  ــا ه ــا، م ــوا فيه ــي عاش ــات الت ــروف واألوق ــر إىل الظ ــرس 5: 5-7. بالنظ ــرأ 1بط اق
ــا؟ ــرس هن ــه بط ــام كتب ــع في ــش والرائ ــيء املده ال

 

التواضــع يف الكتــاب املقــدس لــه رؤيــة تختلــف عــن رؤيتــه مــن ِقبَــل َمــن عايشــهم بطــرس 
نــة يف  يف تلــك الثقافــات واألزمنــة. يقتبــس بطــرس مــن )أمثــال ٣: ٣٤( آيــة، وهــي أيضــا ُمدوَّ
)يعقــوب ٤: ٦(.  يف العهــد القديــم، جــزء مــن عمــل اللــه يف التاريــخ هــو أنــه: يُبِطــل تعظُّــم 

املُســتكربين ويضــع تجــربُّ الُعتــاة )إشــعياء 1٣: 11؛ 2٣: ٩؛ أيــوب ٤0: 11(.
التواضــع هــو مــا ينبغــي أن يكــون عليــه موقفنــا تجــاه اللــه. »فَتََواَضُعــوا تَْحــَت يَــِد اللــِه 
ــِة لِــَيْ يَرْفََعُكــْم يِف ِحيِنــِه« )1بطــرس ٥: ٦(. عــىل املســيحيني أن يتَّصفــوا بالتواضــع بــدال  الَْقِويَّ

مــن الكربيــاء، ليــس مــع اللــه فحســب ولكــن مــع بعضهــم البعــض أيضــا )1بطــرس ٥: ٥(.
ــه. وإذ  ــة الل ــون بنعم ــاة َمفديّ ــم خط ــون أنه ــم، يدرك ــادة منه ــى الق ــيحيون، وحت املس
نــدرك هــذا املعنــى فنحــن جميعــا متســاوون. وأمــام الصليــب علينــا جميعــا أن نتَّضــع. وهــذا 
ــا يف عالقاتنــا مــع اآلخريــن، خاصــة مــع األشــخاص الذيــن هــم  التواضــع يجــب أن يظهــر جليَّ
ــق الســاموات  ــه، خال ــام الل ــا. مــن املؤكــد أن أي شــخص يســتطيع أن يتضــع أم تحــت رعايتن
واألرض. كــام أنــه مــن الســهل نســبيا أن يتواضــع اإلنســان أمــام شــخص أعــىل منــه مقامــا ولــه 
قُــدرة وســيادة عليــه. ولكــن االختبــار يــأيت عندمــا نُظهــر التواضــع نحــو الذيــن هــم أدىن منــا 

ث عنــه بطــرس هنــا.   وليــس لهــم ســلطة علينــا. هــذا هــو نــوع التواضــع الــذي يتحــدَّ

مــا هــو ذلــك الــذي يف الصليــب، ومــا يرمــز إليــه الصليــب، ومــن شــأنه أن يجعلنــا 
نبقــى دامئــا يف حالــة تواضــع؟
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١١ أيار )مايو( الخميس

كأسد زائر
ــرصاع  ــوع ال ــن موض ــاد. مل يك ــة االضطه ــد خلفي ــرس ض ــب بط ــد كت ــال، فق ــا قب ــام رأين ك
العظيــم موضوعــا الهوتيــا مجــردا بالنســبة لقرائــه فحســب، ولكنهــم كانــوا يختربونــه بشــكل مل 

يختــربه الكثــريون منــا، عــىل األقــل إىل وقتنــا هــذا. 

ــش  ــات عــن أصــل ال ــا هــذه اآلي ــاذا تعلمن ــا 12: 7-9. م ــرأ 1بطــرس 5: 8-10؛ رؤي اق
ــا هــذا؟ وعــن عمــل الشــيطان يف عاملن

 

يكشــف ســفر الرؤيــا أن للمســيحيني دورا يف املعركــة الكونيــة بــني قــوى الخــري وقــوى الــرش.  
يف ســفر الرؤيــا، قــوى الخــري هــي تحــت قيــادة يســوع الــذي هــو كلمــة اللــه، ملــك امللــوك، 
ورب األربــاب )رؤيــا 1٩: 1٣، 1٦(. أمــا قــوى الــرش فإنهــا تحــت قيــادة الشــيطان، واســمه أيضــا 
ــى  ــة( وحت ــا 12: 7-٩؛ 20: 7، ٨(. وبرغــم رفــض وســائل اإلعــالم )الغربي ــني )رؤي ــس، والتن إبلي
ــك قــوة  ــن ميل بعــض املســيحيني لحقيقــة وجــود الشــيطان، فالحقيقــة هــي أن الشــيطان كائ
عظيمــة يســتخدمها للــرش تجاهنــا. ولكــن األخبــار الســارة هــي أن الشــيطان ســوف يهلــك يف 

النهايــة )رؤيــا 20: ٩، 10(. 
ــٍر،  ــٍد زَائِ ــإن الشــيطان »كَأََس ــه الشــيطان. ف ــذي ميثل ــرش ال ــل بطــرس مــن مقــدار ال ال يُقلّ
يَُجــوُل ُملْتَِمًســا َمــْن يَبْتَلُِعــُه ُهــَو« )1بطــرس ٥: ٨(.  يشــري بطــرس أيضــا إىل أن قرّاءه يســتطيعون 
أن يــروا قــوة الشــيطان فيــام يعانونــه يف حياتهــم. ولكــن هــذه املعانــاة ســوف تنتهــي يف املجــد 

األبــدي )1بطــرس ٥: 10(.

اقرأ 1بطرس 5: 10 مرة أخرى. ماذا يقول لنا بطرس يف هذه اآلية؟
 

ــرى  ــتطيع أن ن ــا نس ــم، فإنن ــي واجهته ــارب الت ــة التج ــا بطبيع ــدم معرفتن ــن ع ــم م بالرغ
الرجــاء الــذي َعــربَّ عنــه بطــرس.  نعــم، الشــيطان كائــن حقيقــي، املعركــة حقيقيــة، ومعاناتنــا 
حقيقيــة. ولكــن »إلــه كل نعمــة« هــزم الشــيطان. فلذلــك كل مــا نعانيــه إذا مــا بقينــا أمنــاء 

حتــى املــوت )انظــر عربانيــني 11: 1٣-1٦( فــإن االنتصــار مؤكــد. شــكرًا ليســوع.  

كيــف نســتطيع أن نتعلــم أن نكــون راســخني باإلميــان، صابريــن إىل املنتهــى، بغــض 
النظــر عــام قــد يعــرتض طريقنــا؟
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١٢ أيار )مايو( الجمعة

ملزيــد مــن الــدرس: مثــال عظيــم للقيــادة بــروح الخدمــة يوجــد فيــام قــام به املســيح 
ــن هــو )ابــن اللــه(، وأنــه  يف العشــاء األخــري. يف ذلــك الوقــت، كان املســيح عــىل وعــي تــام مبَ
كان عــىل وشــك العــودة إىل أبيــه )يوحنــا 1٣: 1(.  بعــد العشــاء قــام بغســل أرجــل تالميــذه. 
ــيُِّد َوالُْمَعلِّــُم قـَـْد َغَســلُْت أَرُْجلَُكــْم، فَأَنْتـُـْم يَِجــُب َعلَيُْكــْم  بعــد ذلــك قــال: »فـَـِإْن كُْنــُت َوأَنـَـا السَّ
أَْن يَْغِســَل بَْعُضُكــْم أَرُْجــَل بَْعــٍض، أليَنِّ أَْعطَيْتُُكــْم ِمثـَـاالً، َحتَّــى كَــاَم َصَنْعــُت أَنـَـا ِبُكــْم تَْصَنُعــوَن 
ــْم أَيًْضــا« )يوحنــا 1٣: 1٤، 1٥(.  يف كل مــرة يغســل أتبــاع املســيح أرجــل واحدهــام اآلخــر  أَنْتُ
ــرون بعضهــم بعضــا أنــه لــي يصبــح  فإنهــم ال يعيــدون ذلــك املشــهد فحســب، ولكنهــم يُذكِّ
الشــخص قائــدا يف ملكــوت يســوع، فعليــه أن يصبــح خادمــا. وال شــك أن التالميــذ حتــى آخــر 
حياتهــم، خاصــة بعــد أن أدركــوا جيــدا َمــن هــو يســوع، كانــوا يتذكــرون عمــل التواضــع الــذي 
ــادة  ــك كان يف ذهــن بطــرس عندمــا دعــى ق ــه املســيح ســيدهم. وال شــك أيضــا أن ذل ــام ب ق

الكنيســة أال يســودوا عــىل اآلخريــن بــل يتربلــوا بالتواضــع.

»يف قبولــه أن يصــري إنســانا، أظهــر املســيح تواضًعــا أبهــر كائنــات الســامء. إن عمليــة قبولــه 
ألن يصــري إنســانا قــد ال تكــون تواضعــا لــوال حقيقــة منزلــة املســيح الســامية األزليــة. علينــا أن 
نفتــح أذهاننــا لنــدرك أن املســيح وضــع جانبــا ثوبــه وتاجــه امللوكيــني وســلطانه العــايل، وألبــس 
ألوهيتــه ببرشيتــه حتــى يتالقــى مــع اإلنســان حيــث هــو ويجلــب للعائلــة البرشيــة القــدرة 

الروحيــة ليصــريوا أبنــاء وبنــات اللــه. 
إن الوداعــة والتواضــع اللتــني أتصفــت بهــام حيــاة املســيح ســوف تظهــر يف حيــاة وصفــات 

الذيــن يســريون كــام ســار هــو« )روح النبــوة، أبنــاء وبنــات اللــه، ص ٨1(. 
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أسئلة للنقاش
1. بــدأ يســوع خدمتــه مبجابهــة الشــيطان. بعــد أن أوهنتــه مــدة األربعــني يومــاً   
مــن الصيــام اســتطاع املســيح أن يُقــاوم تجــارب الشــيطان بواســطة اقتباســه اإلنجيــل 
)متــى 4: 1-11؛ مرقــس 1: 12، 13؛ لوقــا 4: 1-13(. مــاذا تقــول لنــا هــذه الفقــرات 

عــن إمكاننــا مقاومــة الشــيطان يف حياتنــا الخاصــة؟
ــي يف  ــع حقيق ــا تواض ــك أنه ــرت ل ــا وظه ــي رأيته ــة الت ــض األمثل ــر بع 2. اذك  

األمثلــة؟ هــذه  تعلمــك  ومــاذا  اآلخريــن. 
ــات  ــرس يف اآلي ــه بط ــا علَّم ــب م ــف: بجان ــؤال يف الص ــذا الس ــن ه ــب ع 3. أج  
ــح؟ كيــف  ــد املســيحي الصال ــدرس هــذا األســبوع، مــا هــي صفــات القائ الخاصــة ب

ميكــن أن تنطبــق هــذه الصفــات يف القيــادة الصالحــة يف العــامل العلــامين؟
ــا بــل  ــا حقيقًي ــأن الشــيطان ليــس كيانً ــة عــى االدعــاء ب 4. كيــف ميكنــك اإلجاب  

ــة؟ ــة البشي ــود يف الطبيع ــش املوج ــز لل ــرَّد رم ُمج
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١3-١9 أيار )مايو(الدرس الثامن

يسوع يف كتابات بطرس

السبت بعد الظهر

ــعياء ٥3: ١-١٢؛  ــويس ١: ١3، ١4؛ إش ــرس ١: ١٨، ١9؛ كول ــبوعية: ١بط ــع األس املراج
ــرس ١: ١. ــور ١٨: ٥٠؛ ٢بط ــا ١١: ٢٥؛ مزم يوحن

آيــة الحفــظ: »الَّــِذي َحَمــَل ُهــَو نَْفُســُه َخطَايَانـَـا يِف َجَســِدِه َعــَى الَْخَشــَبِة، لِــَيْ َنـُـوَت 
َعــِن الَْخطَايَــا َفَنْحَيــا لِلْــرِبِّ. الَّــِذي ِبَجلَْدتِــِه ُشــِفيُتْم« )1بطــرس 2:  24(.

بعــد دراســتنا لرســالة بطــرس الرســول األوىل، ينبغــي أن يكــون واضحــا اآلن أن تركيــز بطــرس 
كان عــىل املســيح. فبغــض النظــر عــن الســياق أو املواضيــع الخاصــة التــي تناولهــا بطــرس، كان 

يســوع يتغلغــل يف كل مــا يكتبــه، وكان يســوع هــو الخيــط الذهبــي يف نســيج رســالته.
ــه »رســول« أو »ُمرســل« مــن  ــث يقــول بطــرس أن ــة الســطر األول للرســالة، حي مــن بداي
يســوع املســيح، حتــى نهايــة الرســالة، حــني يكتــب: »َســالٌَم لَُكــْم َجِميِعُكــُم الَِّذيــَن يِف الَْمِســيِح 
ــدث  ــالة يتح ــك الرس ــايس. يف تل ــالة األس ــعار الرس ــو ش ــوع ه ــرس ٥: 1٤(، يس ــوَع« )1بط يَُس
بطــرس عــن مــوت املســيح كفــارة عنــا. يتحــدث عــن اآلالم الهائلــة التــي تحملهــا، ويقــدم آالم 
ــك  ــا. باإلضافــة إىل ذل ــه بالنســبة لن ــم عــن قيامــة يســوع ومــا تعني ــا. يتكل ــال لن املســيح كمث
فهــو يتحــدث عــن املســيح، ليــس كاملســيا »املمســوح مــن اللــه« فحســب، بــل عــن »املســيا 
اإللهــي«.  نــرى يف رســالة بطــرس األوىل دالئــل أكــر عــن طبيعــة املســيح اإللهيــة. كان هــو اللــه 
ذاتــه الــذي أىت يف صــورة إنســان، وعــاش ومــات لــي يكــون لنــا رجــاء ووعــد بحيــاة أبديــة. 

يف هــذا األســبوع ســنعود إىل رســالة بطــرس األوىل ونتأمــل أكــر عــام تكشــفه هــذه الرســالة 
عــن يســوع.  

* نرجو التعمق يف درس موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ٢٠ أيار )مايو(. 
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١4 أيار )مايو( األحد

املسيح ذبيحتنا
أحـد املوضوعـات الرئيسـية الشـاملة، وقـد يكون هـو املوضـوع الرئييس يف الكتـاب املقدس، 
هـو عمـل اللـه لفداء البرشية السـاقطة. منذ سـقوط آدم وحواء يف سـفر التكوين، حتى سـقوط 
بابـل يف سـفر الرؤيـا، فإن األسـفار املقدسـة تكشـف بطريقـة أو بأخرى سـعي الله »لِـَيْ يَطْلَُب 

َص َمـا قَـْد َهلَـَك« )لوقـا 1٩: 10(. وهـذا املوضوع يظهر يف رسـائل بطـرس أيضا.   َويَُخلِـّ

ــدم  ــة ال ــا عالق ــداء وم ــى الف ــا معن ــويس 1: 13، 14. م ــرس 1: 18، 19؛ كول ــرأ 1بط اق
ــداء؟  بالف

 

ــة مــوت املســيح عــىل هــذا الشــكل:  ــات يف )1بطــرس األوىل 1: 1٨، 1٩( أهمي تصــف اآلي
ــٍة أَْو َذَهــٍب... بـَـْل ِبــَدٍم كَِريــٍم، كَــاَم ِمــْن َحَمــل  »َعالِِمــنَي أَنَُّكــُم افْتُِديتُــْم الَ ِبأَْشــيَاَء تَْفَنــى، ِبِفضَّ
ــداء،  ــامت: الف ــذه الكل ــيتان يف ه ــان أساس ــاك صورت ــيِح«.  هن ــٍس، َدِم الَْمِس ــٍب َوالَ َدنَ ــاَل َعيْ ِب

ــوان.  وذبيحــة الحي
يظهــر الفــداء يف الكتــاب املقــدس بأشــكال مختلفــة، مثــال ذلــك، الحــامر البكــر )الــذي ال 
ــا بتقدمــة البديــل وذلــك  ــه(، واالبــن البكــر )خــروج ٣٤: 1٩، 20( كالهــام يفتدي يجــوز تقدمت
بتقديــم حمــل. ميكــن اســتعامل املــال الســرتداد )افتــداء( األغــراض التــي تــم بيعهــا قبــال بســبب 
ــني 2٥: ٤7-٤٩(.  ــد )الوي ــداء العب ــن افت ــه ميك ــة، أن ــر أهمي ــني 2٥: 2٥، 2٦(. األك ــر )الوي الفق
ــريتهم  ــن س ــم( م ــرتدادهم )افتدائه ــن اس ــه أن مث ــول لقرائ ــول األوىل تق ــرس الرس ــالة بط رس
ــاَم ِمــْن  الباطلــة التــي تقلّدوهــا مــن اآلبــاء )1بطــرس 1: 1٨( مل تكــن بأقــل مــن »َدٍم كَِريــٍم، كَ
ــٍب« )1بطــرس 1: 1٩(. صــورة الحمــل هنــا تســتحرض مفهــوم حيــوان التقدمــة.  َحَمــل ِبــالَ َعيْ
يُشــبِّه بطــرس مــوت املســيح بتقدمــة الحيــوان املذكــورة يف كتــب العربانيــني املقدســة. يــأيت 
الخاطــئ ِبَحَمــٍل بــال عيــب وال دنــس إىل الهيــكل، ثــم يضــع يــده عــىل الحيــوان )الويــني ٤: ٣2، 
٣٣(. بعــد ذلــك يُذبــح الحيــوان ويُــرش بعــض مــن دمــه عــىل قــرون مذبــح املحرقــة، ويُصــب 
ســائر الــدم الباقــي إىل أســفل املذبــح )الويــني ٤: ٣٤(. إنَّ مــوت حيــوان التقدمــة يقــدم كفــارة 
للشــخص الــذي قــدم الذبيحــة )الويــني ٤: ٣٥(. يقــول بطــرس أن املســيح مــات عوضــا عنــا، وأن 

موتــه افتدانــا مــن حياتنــا الســابقة ومــن املــوت الــذي ميكــن أن يكــون نهايتنــا. 

ــون  ــا ليك ــاً عن ــأمل عوض ــن ت ــن يف َم ــا يكم ــاء خالصن ــة أنَّ رج ــا حقيق ــاذا تعلمن م
ــه؟ ــى الل ــا ع اعتامدن
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١٥ أيار )مايو( االثنني

آالم املسيح
ــا  ــيح« إىل م ــارة »آالم املس ــري عب ــيح«. تش ــن »آالم املس ــيحيون ع ــدث املس ــا يتح ــريا م كث
ــرصا إىل  ــه منت ــن دخول ــًدأ م ــىل األرض، ب ــه ع ــة حيات ــرتة نهاي ــن اآلالم يف ف ــيح م ــاه املس قاس

ــىل األرض.  ــه ع ــة حيات ــرتة نهاي ــالل ف ــيح خ ــا آالم املس ــرس أيض ــاول بط ــليم. يتن أورش

اقــرأ 1بطــرس 2: 21-25؛ إشــعياء 53: 1-12. مــاذا تُخربنــا هــذه الفقــرات عــامَّ قاســاه 
املســيح مــن أجلنــا؟

 

ــىَل  ــِدِه َع ــا يِف َجَس ــُه َخطَايَانَ ــَو نَْفُس ــَل ُه ــِذي َحَم ــيح. »الَّ ــاص آلالم املس ــزى خ ــاك مغ هن
ــوَت  ــَيْ مَنُ الَْخَشــبَِة« )الخشــبة هــي إشــارة إىل الصليــب؛ قــارن مــا جــاء يف أعــامل ٥: ٣0(، »لِ
َعــِن الَْخطَايَــا فََنْحيَــا لِلْــرِبِّ« )1بطــرس 2: 2٤(. كخطــاة، نحــن نســتحق املــوت. ومــع ذلــك فــإن 
املســيح »الَّــِذي لَــْم يَْفَعــْل َخِطيَّــًة، َوالَ ُوِجــَد يِف فَِمــِه َمْكــٌر« )1بطــرس 2: 22( مــات بــدال عنــا. 

وبهــذه املبادلــة نلنــا خطــة الخــالص. 

أِعــد قــراءة إشــعياء 53: 1-12. مــاذا تقــول هــذه اآليــات عــن آالم املســيح إذ كان ينفــذ 
خطــة الخــالص مــن أجلنــا؟ ومــاذا تُخربنــا عــن صفــات اللــه؟

 

»اعتــرص الشــيطان بتجاربــه القاســية قلــب يســوع. ومل يســتطع املُخلِّــص أن يخــرتق ببــرصه 
أبــواب القــرب. ومل يصــور لــه الرجــاء أنــه ســيخرج مــن القــرب ظاِفــراً، وال أخــربه عــن قبــول اآلب 
ــث يكــون انفصــل  ــه بحي ــة جــداً يف نظــر الل ــة كريه ــه. وكان يخــى أن تكــون الخطي لذبيحت
أحدهــام عــن اآلخــر أبديـًـا. ولقــد أحــّس املســيح بالعــذاب الــذي يحــّس بــه الخاطــئ عندمــا ال 
تعــود الرحمــة تتوّســل ألجــل الجنــس البــرشي األثيــم. إن إحساســه بالخطيــة وهــي تســتمطر 
ــًدا  ــرَّة ج ــا ُم ــي رشبه ــكأس الت ــل ال ــذي جع ــل الخطــاة هــو ال غضــب اآلب عــىل يســوع بدي

وســحق قلــب ابــن اللــه.« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 71٤-71٥(.

كيــف يجــب أن تكــون اســتجابتنا ملــا قاســاه يســوع مــن أجلنــا؟ كيــف لنــا أن نتبــع 
مثالــه كــام ورد يف 1بطــرس 2: 21؟



٦2

١٦ أيار )مايو( الثالثاء

قيامة املسيح

اقــرأ 1بطــرس 1: 3، 4، 21؛ 3: 21؛ يوحنــا 11: 25؛ فيلبــي 3: 10، 11؛ رؤيــا 20: ٦. أي 
رجــاء عظيــم تُشــري إليــه هــذه الفقــرات ومــاذا تعنيــه لنــا؟

 

كــام رأينــا ســابقا، فــإن رســالة بطــرس األوىل موجهــة ألولئــك الذيــن يتأملــون بســبب إميانهــم 
بيســوع. ولذلــك فإنــه مــن املالئــم جــدا أن يوجــه انتبــاه قرائــه منــذ بدايــة الرســالة إىل الرجــاء 
الــذي ينتظرهــم. إذ يقــول إن رجــاء املســيحي هــو رجــاء حــي، بالتحديــد أنــه رجــاء يرتكــز عــىل 
قيامــة املســيح )1بطــرس 1: ٣(. نتيجــة لقيامــة املســيح، يســتطيع املســيحيون أن يتطلعــوا إىل 
مــرياث يف الســامء لــن يفنــى أو يضمحــل )1بطــرس 1: ٤(. مبعنــى آخــر مهــام ســاءت الظــروف، 

نفكــر فيــام ينتظرنــا عندمــا ينتهــي كل شء. 
ــن  ــا م ــن أيض ــوم نح ــا ألن نق ــة لن ــي ضامن ــوات ه ــن األم ــيح م ــة املس ــة أن قيام الحقيق
ــاَم،  ــْد قَ ــيُح قَ ــِن الَْمِس ــْم يَُك ــرس: »َوإِْن لَ ــول بط ــام يق ــوس 1٥: 20، 21(. ك ــوات )1كورنث األم
فَبَاِطــٌل إِميَانُُكــْم. أَنْتُــْم بَْعــُد يِف َخطَايَاكُــْم!« )1كورونثــوس 1٥: 17(. لكــن ألن املســيح قــد قــام 
مــن األمــوات، فقــد أعلــن أن لــه القــدرة عــىل غلبــة املــوت ذاتــه. وهكــذا فــإن رجــاء املســيحي 
ــا يف  ــه أســاس لقيامتن ــوات. فقيامت ــة يســوع مــن األم مؤســس عــىل الحــدث التاريخــي لقيام

نهايــة الزمــان. 
كيــف يكــون حالنــا بــدون ذلــك الرجــاء وذلــك الوعــد؟ إن قيامــة املســيح هــي تتويــج لــكل 
ــا بــدون وعــد القيامــة؛ خاصــة ونحــن نعلــم –  ــا. أي رجــاء يكــون لن ــه املســيح ألجلن مــا فعل
ــة عــدم الوعــي وينامــون يف  ــا ملــا يعتقــده عامــة املســيحيني – أن األمــوات هــم يف حال نقيًض

قبورهــم؟
»املــوت للمســيحي مــا هــو إال رقــاد، فــرتة ســكون وظــالم. الحيــاة ُمســترتة مــع املســيح يف 
اللــه، »متــى اُظهــر املســيح حياتنــا فحينئــذ تُظهــرون أنتــم أيضــاً معــه يف املجــد« )يوحنــا ٨: ٥1 
و٥2؛ كولــويس ٣: ٤(... يف مجيئــه الثــاين، سيســمع صوتــه كل املــوىت األعــزاء ويخرجــون لحيــاة 

الخلــود املجيــدة« )روح النبــوة، مشــتهى األجيــال، صفحــة 7٤٥(. 

ــو  ــًدا وه ــاس ج ــك يشء ق ــة. ذل ــو النهاي ــه ه ــدو وكأن ــوت يب ــف أنَّ امل ــل يف كي تأمَّ
واقعــي جــًدا. فلــامذا إذاً يكــون وعــد القيامــة أمــراً هامــاً جــًدا ألجــل إمياننــا ولــكل مــا 

نؤمــن بــه ولــكل مــا نرجــوه؟
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١٧ أيار )مايو( األربعاء

املسيح – املسيَّا
كــام رأينــا ســابقا، فــإن إحــدى نقــاط التحــول األساســية يف خدمــة يســوع عــىل األرض كانــت 
 »! يف إجابــة بطــرس عــن َمــن يكــون املســيح. قــال بطــرس: »أَنـْـَت ُهــَو الَْمِســيُح ابـْـُن اللــِه الَْحــيِّ
ــح«، أو  ــه »ُمِس ــي أن ــة( تعن ــى 1٦: 1٦(. كلمــة »املســيح« )christos خريســتوس باليوناني )مت
»املســيَّا«، )mashiyach مشــياخ بالعربيــة(، وقــد اســتُخدمت هــذه الكلمــة يف ســياقات عــدة 
يف العهــد القديــم )بــل وقــد اســتخدمت يف أحــد املواقــع لتشــري إىل ملــك وثنــي، كــورش )انظــر 
إشــعياء ٤٥: 1(. وهكــذا فعندمــا يدعــو بطــرس يســوع بكلمــة »املســيح«، فهــو يســتخدم كلمــة 

مســتخلصة مــن األســفار العربيــة. 

ــة مــن العهــد القديــم التــي تســتخدم تعبــري »املســيا«، أو »الــذي  اقــرأ اآليــات التالي
ُمِســح«. مــاذا تُخربنــا فحــوى هــذه اآليــات عــن معناهــا؟ كيــف ميكــن أن يكــون بطــرس 

قــد فهــم معناهــا عندمــا دعــى يســوع باملســيَّا؟ 
مزمور 2: 2  

مزمور 18: 50  
دانيال 9: 25  

1صموئيل 24: ٦  
إشعياء 45: 1  

مــع أن اللــه هــو الــذي أوحــى لبطــرس أن يعلــن أنَّ يســوع هــو املســيا )متــى 1٦: 1٦، 17(، 
إال أنــه بــال شــك مل يفهــم معناهــا مليًــا. مل يفهــم متامــا مــن هــو املســيا، ومــاذا عــىل املســيا أن 

يُنجــز، ورمبــا واألهــم مــن ذلــك هــو كيــف كان عليــه أن ينجــزه. 
مل يكــن بطــرس منفــردا يف عــدم الفهــم الكامــل ملعنــى »املســيا«. فقــد كانــت هنــاك آراء 
م الصــورة  مختلفــة عديــدة يف إرسائيــل عــن املســيا. اآليــات الــواردة أعــاله يف حــدِّ ذاتهــا ال تُقــدِّ

الكاملــة. إال أنهــا تقــدم ظــالً ملــا كان ســيفعله املســيا وَمــن هــو.
نــة يف يوحنــا 7: ٤2 بعضــا ملــا كان متوقعــا مــن املســيا: أن يكــون مــن  تكشــف اآليــة املُدوَّ
نســل داود، مــن قريــة بيــت لحــم )إشــعياء 11: 1-1٦؛ ميخــا ٥: 2(. فقــد أصابــوا يف هــذا الجــزء. 
ــة الشــعب، فــإن مســيا مــن نســل داود قــد يقــوم مبــا قــام بــه داود: يهــزم  ــم عامَّ ووفقــاً لتوهُّ

أعــداء اليهــود. ومــا مل يتوقعــه أحــد هــو مســيا يُصلـَـب عــىل يــد الرومــان. 
ــن يســوع  ــام ع ــر فه ــح أك ــالتيه، أصب ــه بطــرس رس ــب في ــذي كت ــت ال ــع، يف الوق وبالطب
ــرس األوىل  ــالتي بط ــرة يف رس ــرش م ــة ع ــيح خمس ــوع املس ــم يس ــي باس ــد ُدع ــيا )فق كمس

ــة.  ــل البرشي ــن أج ــزه م ــأنه أن ينج ــن ش ــا كان م ــة(، وكل م والثاني
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يسوع، املسيَّا اإللهي
كان بطــرس يعلــم أن يســوع هــو املســيّا، وكان يعلــم أيضــا أنــه هــو الــرب. معنــى ذلــك 
ــه. ومــع أن  ــه ذات ــدرك أن املســيا هــو الل ــذه الرســالة، كان بطــرس ي ــه له ــه يف وقــت كتابت أن
لقــب »الــرب« أو »الســيد« ميكــن أن يكــون لهــام معنــى علــامين، فيُمكــن أيضــا أن يكــون هــذا 
املصطلــح إشــارة واضحــة لالهــوت. يف 1بطــرس 1: ٣؛ 2بطــرس 1: ٨، 1٤، 1٦، يشــري بطــرس إىل 

يســوع، املســيا، املســيح، عــىل أنــه الــرب، اللــه ذاتــه.
يصـف بطـرس العالقـة بني يسـوع واللـه بكلمتـي »اآلب« و«االبن« كـام فعل كُتّـاب آخرون يف 
العهـد الجديـد. مثـال ذلك: »ُمبَارٌَك اللُه أَبُو َربَِّنا يَُسـوَع الَْمِسـيحِ« )1بطـرس 1: ٣؛ قارن 2بطرس 1: 
17(. يوصـف يسـوع بأنـه »االبـن الحبيب« )2بطرس 1: 17(، وأن بعضا من سـلطان يسـوع بصفته 

الـرب، وموقعـه السـاموي، تأيت مـن تلك العالقة الخاصـة التي تربطه مـع الله اآلب. 

اقــرأ 2بطــرس 1: 1؛ يوحنــا 1: 1؛ يوحنــا 20: 28. مــاذا تخربنــا هــذه اآليــات عــن إلوهيــة 
املسيح؟

 

تقــول اآليــة يف 2بطــرس 1: 1، »إِلِهَنــا َوالُْمَخلِّــِص يَُســوَع الَْمِســيِح«. يف األصــل اليونــاين توجــد 
ــة مــن  ــك تكــون هــذه اآلي ــص«. وبذل ــه« و »املخلّ ــي »إل ــة بكلمت ــف »الـــ« متَّصل أداة التعري

ضمــن أكــر اآليــات وضوًحــا يف اإلشــارة إىل ألوهيــة املســيح الكاملــة. 
بينــام كان املســيحيون األوائــل يَجــّدون لفهمهــم ليســوع، أخــذوا يجمعــون الدالئــل املدونــة 
يف العهــد الجديــد تدريجيــا ويضمونهــا مًعــا. يف كتابــات بطــرس، اآلب، واالبــن، والــروح القــدس 
هــم متميــزون كل عــن اآلخــر )مثــال ذلــك، اآلب واالبــن: 1بطــرس 1: ٣؛ 2بطــرس 1: 17؛- الــروح 
القــدس: 1بطــرس 1: 12؛ 2بطــرس 1: 21(، كــام هــم متميــزون بالفعــل يف ســائر العهــد الجديــد. 
ومــع ذلــك، ويف الوقــت ذاتــه، يُصــوَّر املســيح عــىل أنــه كامــل األلوهيــة كــام هــو الحــال مــع 
الــروح القــدس. مبــرور الزمــن وبعــد نقاشــات ومــداوالت كثــرية، أنشــأت الكنيســة مبــدأ الثالوث 
لــرشح رس الالهــوت قــدر املســتطاع، كواحــد مــن الثــامين والعرشيــن مبــدأ مــن مبــادئ اإلميــان 
األساســية. وهكــذا فإننــا نــرى مــن خــالل بطــرس صــورة واضحــة للمســيح ليــس فقــط كمســيا 

بــل عــىل أنــه اللــه ذاتــه. 

ــل حيــاة املســيح وموتــه، ثــم تــدرك أنــه اللــه فعــاًل، مــاذا يخــربك ذلــك عــن  إذ تتأمَّ
ــك إىل  ــر إجابت ــه؟ أح ــق ب ــه ونث ــا أن نحب ــاذا علين ــه؟ ومل ــذي تخدم ــه ال ــوع اإلل ن

ــوم الســبت. الصــف ي
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ملزيـد مـن الـدرس: »يبـدو منطقيـا أن يبـدأ »باملسـيا« حيـث أن الكنيسـة املسـيحية 
تدين باسـمها للفظ اليوناين املقابل »كريسـتوس«، »املمسـوح«. الكلمة العربية تشـري إىل شـخص 
املخلـص الـذي انتظـره اليهـود ليكـون وكيـل اللـه لتدشـني عـرص جديـد لشـعب اللـه. الكلمتان 
العربيـة واليونانيـة كلتاهـام مأخوذتـان مـن أصـل »ميسـح«. مـن الواضـح أن دعوة املسـيح بهذا 

اللقـب هـو اعتبـار كُتّـاب العهـد الجديـد أن يسـوع قـد أُفـرز خصيصا ملهمـة معينة. 
يظهــر لقــب »كريســتوس« أكــر مــن ٥00 مــرة يف العهــد الجديــد. عــىل الرغــم مــن وجــود 
أكــر مــن مفهــوم للقــب »املســيا« بــني املعارصيــن ليســوع، إال إنــه مــن املعــرتف بــه عمومــا أن 
اليهــود بحلــول القــرن األول أصبحــوا يتطلعــون إىل املســيا عــىل أنــه شــخص لــه عالقــة متميــزة 
ــذي  ــه. كان هــو الشــخص ال ــة العــرص حــني تتأســس مملكــة الل ــه، ســوف يعلــن نهاي مــع الل
مــن خاللــه ســيخرتق اللــه التاريــخ لخــالص النــاس. قَِبــل يســوع لقــب املســيا ولكنــه مل يحبــذ 
اســتعامله ألنــه كان يحمــل إميــاءات سياســية، مــام جعــل اســتخدام هــذا اللقــب صعبــا. ومــع 
إنــه كان مــرتددا يف االســتفادة الشــخصية مــن هــذا اللقــب، إال أنــه مل يوبــخ أيــا مــن بطــرس 
)متــى 1٦: 17، 17( أو املــرأة الســامرية )يوحنــا ٤: 2٥، 2٦( الســتخدامهام للقــب. لقــد عــرف يف 
ذاتــه أنــه هــو املســيا، كــام جــاء فيــام قالــه مرقــس عــن كلــامت املســيح حــول تقديــم كأس مــاء 
ــاب  ــون اســم املســيح« )مرقــس ٩: ٤1( )موســوعة تفســري الكت ــذه. »ألنكــم تحمل ألحــد تالمي

املقــدس مجلــد 12، ص 1٦٥(. 

أسئلة للنقاش
1. اقــرأ إشــعياء 53: 1-12. بحســب هــذه اآليــات، مــاذا فعــل يســوع مــن أجلنــا؟   
أكتــب تفصيليــا مــاذا فعلــه مــن أجلنــا. بأيــة طــرق نســتطيع أن نــرى بوضــوح يف هذه 

اآليــات فكــرة يســوع كبديــل عنــا؟ وملــاذا نحتــاج إليــه كبديــل؟
2. يف مختلــف مراحــل التاريــخ، اســتغل بعــض األشــخاص وعــد اإلنجيــل بحيــاة   
أبديــة لــي يقهــروا اآلخريــن. نعــم، إن حياتــك اآلن صعبــة، ولكــن ركــز نظــرك فيــام 
وعــد بــه املســيح عنــد عودتــه. ألن هــذا الحــق الــذي يعلمــه الكتــاب املقــدس والــذي 
ــا  ــل يظنونه ــة، ب ــاة األبدي ــوم الحي ــن يرفضــون مفه ــل الكثريي أيسء اســتخدامه، جع
مجــرد خدعــة يســتغلها البعــض لقهــر اآلخريــن. كيــف تجيــب عــن هــذا االتهــام؟ 

3. أثنــاء الصــف، راجــع إجابتــك عــن الســؤال الــوارد يف فقــرة يــوم الخميــس عــن   
ألوهيــة املســيح ومــا يخربنــا ذلــك عــن صفــات اللــه. ملــاذا تُعــد ألوهيتــه ومــا تكشــفه 

عــن اللــه أخبــاًرا ســارة؟ 
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كن كام أنت

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ٢بطــرس ١: ١-١٥؛ أفســس ٢: ٨؛ روميــة ٥: 3-٥؛ عربانيــن ١٠: 
ــوس ١٥: ١٢-٥٧. ــة ٦: ١١؛ ١كورنث 3٨؛ رومي

ُمــوا يِف إِميَانِكُــْم َفِضيلَــًة، َويِف  آيــة الحفــظ: »َولِهــَذا َعْيِنــِه َوأَنُْتــْم بَاِذلُــوَن كُلَّ اْجِتَهــاد َقدِّ
ــرْبِ تَْقــَوى، َويِف التَّْقــَوى  ــِف َصــرْبًا، َويِف الصَّ ًفــا، َويِف التََّعفُّ الَْفِضيلَــِة َمْعرَِفــًة، َويِف الَْمْعرَِفــِة تََعفُّ

ِة األََخِويَّــِة َمَحبَّــًة« )2بطــرس 1: 7-5(.  ًة أََخِويَّــًة، َويِف الَْمــَودَّ َمــَودَّ

إن أحــد األشــياء املدهشــة يف العهــد الجديــد هــو مقــدار الحــق املـُـْدَرج يف مســاحة محدودة 
جــدا. خــذ مثــال درس هــذا األســبوع الــذي يتنــاول )2بطــرس 1: 1-1٤(. يف هــذه اآليــات األربعــة 
عــرش، يعلّمنــا بطــرس عــن الــرِبّ باإلميــان. بعــد ذلــك يتنــاول مــا تســتطيع قــوة اللــه أن تفعلــه 
مــوا أنفســهم ليســوع. ثــم يتحــدث عــن ذلــك الحــق العجيــب أنــه  يف حيــاة أولئــك الذيــن قدَّ
ــن  ــرَّر م ــتطيع أن نتح ــا نس ــرس 1: ٤( وأنن ــة )2بط ــة اإللهي ــري رشكاء يف الطبيع ــا أن نص ميكنن

الفســاد وشــهوة العــامل. 
يقــدم لنــا بطــرس قامئــة مــن الفضائــل املســيحية ويضعهــا يف ترتيــب محــدد. الفضيلــة تلــو 

األخــرى إىل أن يصــل إىل أهــم تلــك الفضائــل.
يكتــب بطــرس أيًضــا عــن املعنــى الحقيقــي ألن نكــون يف املســيح وأن نكــون »ُمطهَّريــن« 
)2بطــرس 1: ٩( ِمــن الخطايــا الســالفة، ثــم يــأيت بفكــرة »الُدُخــوٌل إِىَل َملَُكــوِت َربَِّنــا َوُمَخلِِّصَنــا 

« )2بطــرس 1: 11(.  يَُســوَع الَْمِســيِح األَبَــِديِّ
وأخــريا، فإننــا نحصــل عــىل حــوار حــول املوضــوع الحاســم واملصــريي عــن حالــة املــوىت. يــا 

لــه ِمــن كــم ِمــن الحــق يف عمقــه وثرائــه تحتويــه هــذه اآليــات األربعــة عــرش! 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم ٢٧ أيار )مايو(.
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٢١ أيار )مايو( األحد

إميانا مثينا

اقــرأ 2بطــرس 1: 1-4. مــاذا يقــول بطــرس عــامَّ نلنــاه يف يســوع املســيح؟ مبعنــى، مــا 
هــي حقيقــة النعمــة التــي نراهــا يف هــذه اآليــات؟ 

 

ــا  ــا مَثِيًن ــا إِميَانً ــوا َمَعَن ــَن نَالُ ــا موجهــة »إىَِل الَِّذي يســتهل بطــرس هــذه الرســالة بالقــول إنه
ــيِح« )2بطــرس 1: 1(. أو كــام ورد يف ترجمــة  ــوَع الَْمِس ــِص يَُس ــا َوالُْمَخلِّ ــرِبِّ إِلِهَن ــا، ِب ــاِويًا لََن ُمَس
أخــرى: »إميانــا متســاويا مــع اإلميــان الــذي لنــا«. كلمــة »مثينــا« هنــا تعنــي »مبثــل ذات القيمة« 
أو »بقــدر متســاٍو مــن االمتيــاز«. يقــول إنهــم نالــوا هــذا اإلميــان الثمــني ليــس ألنهــم اكتســبوه 
أو أنهــم اســتحقوه، إمنــا ألنهــم قبلــوه كهبــة مــن اللــه. أو كــام يكتــب بولــس: »ألَنَُّكــْم ِبالنِّْعَمــِة 
ــه  ــه مثــني ألن ــِه« )أفســس 2: ٨(. إن ــُة الل ــَو َعِطيَّ ــْم. ُه ــَس ِمْنُك ــَك لَيْ ــاِن، َوذلِ ــوَن، ِباإِلميَ ُمَخلَُّص
»ِبــُدوِن إِميَــاٍن الَ مُيِْكــُن إِرَْضــاُؤُه )اللــه(« )عربانيــني 11: ٦(. إنــه مثــني ألنــه بواســطة هــذا اإلميــان 

نتمســك بوعــود اللــه الكثــرية العجيبــة.
يؤكــد بطــرس عــىل أن قــدرة يســوع اإللهيــة »قـَـْد َوَهبـَـْت لََنــا كُلَّ َمــا ُهــَو لِلَْحيَــاِة َوالتَّْقــَوى« 
ــط  ــه فق ــن خــالل قدرت ــه، وم ــدرة الل ــن خــالل ق ــا هــو م )2بطــرس 1: ٣(. إن مجــرد وجودن
ــا  ــِذي َدَعانَ ــِة الَّ ــا »مِبَْعرِفَ ــت لن ــة أُعطي ــدرة اإللهي نســتطيع أن نصــل إىل القداســة. وهــذه الق

ــا 17: ٣(.  ــِة« )2بطــرس 1: ٣؛ انظــر أيضــا يوحن ــِد َوالَْفِضيلَ ِبالَْمْج
ــه مــن  ــه؟ نتعــرَّف عــىل الل ــا ال نعرف ــه، ولكــن كيــف نحــب إله ــا أن نحــب الل لقــد ُدعين
خــالل املســيح، مــن خــالل الكلمــة املكتوبــة، مــن خــالل العــامل الــذي خلقــه، مــن خــالل اختبــار 
حيــاة نعيشــها باإلميــان والطاعــة لــه. نعــرف اللــه وحقيقــة اللــه حــني نختــرب مــا يصنعــه اللــه 
يف حياتنــا. معرفــة تســتطيع أن تُغــريِّ حياتنــا. نتعــرَّف عليــه مــن خــالل حقيقــة النعمــة التــي 

يغدقهــا علينــا. 
ــَة«  ــى َوالثَِّميَن ــَد الُْعظَْم ــا الَْمَواِعي ــَب لََن ــْد َوَه ــم بطــرس عــن شء مدهــش جــدا: »قَ يتكل
التــي بواســطتها نســتطيع أن نصــري »رُشَكَاَء الطَِّبيَعــِة اإِللِهيَّــِة« )2بطــرس 1: ٤(. ُخلقــت البرشيــة 
أصــال عــىل صــورة اللــه؛ هــذه الصــورة تشــوَّهت وانحطَّــت بدرجــة هائلــة. حينــام نولــد ثانيــة، 
تكــون لنــا حيــاة جديــدة يف املســيح، الــذي يعمــل الســرتجاع صورتــه اإللهيــة فينــا. ولكــن علينــا 

أن نهــرب مــن فســاد العــامل وشــهواته إذا أردنــا أن ننــال هــذه الصــورة. 

ــة  ــف تســاعدنا هــذه اإلجاب ــن اإلميــان؟ كي ــت م ــا َخلَ ــو أنه ــك ل ــف تكــون حيات كي
ــا؟ ــة حًق ــان مثين ــة اإلمي ــدرك أنَّ هب لن
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٢٢ أيار )مايو( االثنني

املحبة، هدف الفضائل املسيحية

ــة 5: 22، 23. مــا هــو  ــة 5: 3-5؛ يعقــوب 1: 3، 4؛ غالطي ــرأ 2بطــرس 1: 5-7؛ رومي اق
املحــور املتشــابه املوجــود يف هــذه اآليــات؟

 

 

كان عمــوم الفالســفة يف العــامل القديــم يضعــون قامئــة للفضائــل. كانــوا كثــريا مــا يطلقــون 
عــىل هــذه القامئــة اســم »بيــان« أو »فهــرس« الفضائــل، وهنــاك عــدة أمثلــة يف العهــد الجديــد 
ــرّاء  ــون قُ ــدا أن يك ــل ج ــن املحتم ــة ٥: 22، 2٣(. وم ــوب 1: ٣، ٤؛ غالطي ــة ٥: ٣-٥؛ يعق )رومي
بطــرس عــىل معرفــة مبثــل تلــك القوائــم، مــع أنــه توجــد اختالفــات مهمــة بــني مــا قــد تضمنتــه 
قوائــم الفالســفة وبــني مــا تحتويــه قامئــة بطــرس. الحــظ أن بطــرس قــد رتــب هــذه الفضائــل 
ــل، إىل أن تصــل إىل  ــن فضائ ــا م ــا قبله ــىل م ــى ع ــة تُبن ــث أن كل فضيل ــب مقصــود، حي برتتي

ذروتهــا باملحبــة!
لكل فضيلة من هذه الفضائل مغزى خاص بها:

اإلميان: اإلميان هو الثقة يف املسيح للخالص )غالطية ٣: 11؛ عربانيني 10: ٣٨(.
الفضيلــة: الفضيلــة يف األصــل اليونــاين هــي أي مــن الخصــال الجيــدة مــن أي نــوع كانــت، 
هــذا مــا كان ينــادي بــه الفالســفة، حتــى الوثنيــني منهــم. نعــم، اإلميــان أســايس، لكنــه يجــب أن 

يقــود إىل تغيــري يف الحيــاة، حيــاة تظهــر يف الفضيلــة.
ــة  ــم عــن املعرف ــه يتكل ــة يف العمــوم. لكن ــم بطــرس عــن املعرف ــد ال يتكل ــة: بالتأكي املعرف

ــأيت مــن عالقــة الخــالص مــع املســيح يســوع. التــي ت
ــم يف أحاسيســه، خاصــة  التعفف/التحكــم يف الــذات: يســتطيع املســيحي الناضــج أن يتحكَّ

تلــك األحاســيس التــي قــد تقــود إىل مضاعفــات.
الصرب/الصمود أو الثبات: هو قوة التحمل الخاصة يف مواجهة التجارب واالضطهاد.

التقــوى: الكلمــة التــي تُرجمــت هنــا بـــ »التقــوى« كانــت يف العــامل الوثنــي تعنــي الســلوك 
األخالقــي الــذي يــأيت نتيجــة اإلميــان بإلــه مــا. أمــا يف العهــد الجديــد فمفهــوم الســلوك األخالقــي 

يــأيت نتيجــة اإلميــان باإللــه الواحــد الحقيقــي )1تيموثــاوس 2: 2(.
مــودَّة أخويــة: املســيحيون هــم مثــل عائلــة، والتقــوى تقــود إىل مجتمــع يكــون فيــه النــاس 

لطفــاء واحدهــم نحــو اآلخــر.
محبــة: يصــل بطــرس بهــذه القامئــة إىل ذروتهــا باملحبــة. وكان يــردد صــدى مــا قالــه بولــس 
ــُة«  َــُة َولِكــنَّ أَْعظََمُهــنَّ الَْمَحبَّ ــُة، هــِذِه الثَّالَث ــاُن َوالرََّجــاُء َوالَْمَحبَّ ــُت: اإِلميَ ــا اآلَن فَيَثْبُ أيضــا: »أَمَّ

)1كورنثــوس 1٣: 1٣(.
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قبــل أن يبــدأ بطــرس يف رسد قامئــة الفضائــل، يقــول إنــه علينــا أن نبــذل »كُلَّ اْجِتَهاٍد« 
)2بطــرس 1: 5( لــي نحصــل عــى تلــك الفضائــل. مــاذا يعنــي بذلــك؟ مــا هــو الــدور 

الــذي يلعبــه الجهــد البــشي يف رغبتنــا ألن نعيــش حيــاة التقــوى، حيــاة اإلميــان؟ 

٢3 أيار )مايو( الثالثاء

كن كام أنت
بعدمــا أعطانــا القامئــة التــي يجــب علينــا أن نبــذل كل جهــد لــي نســعى إليهــا كمســيحيني، 

يعلــن بطــرس مــا ســينتج عــن ذلــك.

اقــرأ 2بطــرس 1: 8-11. مــا هــي حلقــة الوصــل بــني مــا فعلــه املســيح ألجلنــا وبــني مــا 
ينبغــي أن تكــون عليــه حيــاة املســيحي؟ 

 

ــد وهــو حــق لهــم يف املســيح. إن  ــع الجدي ــوا حســب الواق ــرّاءه ألن يحي يحــث بطــرس ق
صفــات اإلميــان، الفضيلــة، املعرفــة، التعفــف أو التحكــم يف الــذات، الصــرب أو الثبــات، التقــوى، 

ــُرَْت« )2بطــرس 1: ٨(. املــودة األخويــة، واملحبــة هــي »ِفيُكــْم وَكَ
ــد.  ــع الجدي ــك الواق ــب ذل ــون حس ــيحيني يحي ــع املس ــس جمي ــن يف أن لي ــكلة تكم املش
ــل  ــرس 1: ٨(. مث ــيح )2بط ــوع املس ــا يس ــة ربن ــن يف معرف ــري مثمري ــلون أو غ ــض متكاس البع
هــؤالء النــاس ينســون أنهــم طُهِّــروا مــن »خطاياهــم الســالفة« )2بطــرس 1: ٩(. ولذلــك، يقــول 
بطــرس، عــىل املســيحيني أن يحيــوا الواقــع الجديــد الــذي هــو حــق لهــم يف يســوع املســيح.  يف 
املســيح نالــوا املغفــرة والتطهــري والحــق يف االشــرتاك يف الطبيعــة اإللهيــة. ولذلــك يقــول لهــم: 
« )2بطــرس 1: 10(. ال يوجــد  ــنْيِ ــْم ثَاِبتَ ــْم َواْخِتيَاَركُ ــوا َدْعَوتَُك ــَوُة أَْن تَْجَعلُ ــا اإلِْخ ــُدوا أَيَُّه »اْجتَِه
عــذر ألن يعيشــوا الحيــاة التــي عاشــوها مــن قبــل، ال عــذر لحيــاة »القفــر« أو »عــدم الثــامر« 

للمســيحيني.
ــريون  ــامل. كث ــن األع ــر ع ــمع أك ــة ألن نس ــا بحاج ــان، ولكنن ــن اإلمي ــري ع ــمع الكث »نس
يخدعــون أنفســهم وهــم يعيشــون حيــاة روحيــة ســهلة، هادئــة، ســوية ال تحمــل صليبــا« )روح 

ــوة – اإلميــان واألعــامل، صفحــة ٥0(.  النب

اقرأ رومية ٦: 11. ماذا يقول بولس هنا مام يعكس ما كتبه بطرس يف آية اليوم؟
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ــة  ــن خليق ــت«. ونح ــام أن ــن ك ــوالن: »ك ــس يق ــرس وبول ــن بط ــإن كالً م ــر، ف ــى آخ مبعن
ــتطيع أن  ــك نس ــة. لذل ــة اإللهي ــة ورشكاء يف الطبيع ــن الخطي ــن م ــيح، ُمطهَّري ــدة يف املس جدي
نحيــا الحيــاة التــي ُدِعينــا ألن نحياهــا. مــن املفــرتض أن نكــون »مثــل املســيح«، وهــذا هــو مــا 

ــه كلمــة »مســيحي«. تعني

إىل أي حد تجد نفسك »مثل املسيح«؟ ما هي املجاالت التي ميكنك أن تتحسن فيها؟

٢4 أيار )مايو( األربعاء

َخلْع املسكن )الخيمة(

نعــم، »ولكنــي أحِســُبُه حًقــا مــا ُدمــُت يف هــذا الَمســكَن أن أنِهَضكُــم بالتَّذِكــرة، عاملـًـا أنَّ 
َخلــَع َمســكَني قريــٌب، كــام أَعلــَن يل ربُّنــا يســوع املســيح أيًضــا« )2بطــرس 1: 13، 14(.

كتــب أوســكار كاملــان ســنة 1٩٥٦ دراســة قصــرية اســمها »خلــود النفــس أم قيامــة األموات؟: 
شــهادة العهــد الجديــد«، مفرتضــا أن مفهــوم القيامــة ال يتناســق مــع خلــود النفــس. باإلضافــة 

إىل ذلــك، قــال إن العهــد الجديــد مييــل كليــا إىل مفهــوم قيامــة األمــوات.
بعــد ذلــك قــال: »مــا ِمــن منشــور كتبتــه غــري هــذا املنشــور، أثــار هــذا القــدر مــن الحــامس 

وهــذا العــداء العنيف«.

ح إليه بولس عى أنه يحدث عند املوت؟  اقرأ 1كورنثوس 15: 12-57. ما الذي يُلَمِّ
 

ــة  ــة أقنعــت غالبي ــد بخصــوص املــوت والقيام ــد الجدي ــه العه ــت دراســة عــام يقول أجري
ــًة  ــد حقيق ــد الجدي ــان. إن العه ــه كومل ــا كتب ــة م ــد بصحَّ ــد الجدي املتخصصــني يف دراســة العه
ــة بعــد مــوت الجســد.  ــروح التــي تبقــى حي ــود ال يتبنــى مفهــوم القيامــة وليــس مفهــوم خل
مثــال ذلــك يف )1تســالونيي ٤: 1٦-1٨( حيــث يحــث بولــس أولئــك الذيــن فقــدوا أحبــاء لهــم 
باملــوت أن يتعــزوا مبعرفــة أنــه عنــد عــودة املســيح ثانيــة، ســوف يقيــم املــوىت. يف )1كورنثــوس 
م بولــس وصفــا موســعا عــن القيامــة. يبــدأ باإلشــارة إىل أن اإلميــان املســيحي  1٥: 12-٥7( يُقــدِّ
مؤســس عــىل قيامــة يســوع املســيح. إن مل يقــم املســيح مــن األمــوات، فــإن أي إميــان بــه ســوف 
يكــون باطــال. ولكــن املســيح قــد قــام حقــاً مــن األمــوات كباكــورة الذيــن رقــدوا، هكــذا يقــول 
بولــس. وإن قيامــة يســوع مــن األمــوات تجعــل مــن اإلمــكان أن يقــوم ِمــن األمــوات كل الذيــن 

هــم يف املســيح أيًضــا.
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ــاد  ــني األجس ــارن ب ــوس 1٥: ٣٥-٥0(. يق ــد يف )1كورنث ــة الجس ــن قيام ــس ع ــدث بول يتح
الجديــدة التــي ســوف نحصــل عليهــا عنــد القيامــة مــع أجســادنا يف الوقــت الحــارض. أجســادنا 
التــي منلكهــا اآلن ســوف متــوت؛ أمــا األجســاد التــي ســتكون لنــا عنــد القيامــة فلــن متــوت أبــًدا.
ث العهــد الجديــد عــن املــوت، فهــو يفعــل ذلــك مــن ناحيــة  خالصــة القــول، عندمــا يتحــدَّ
القيامــة، وليــس خلــود النفــس. مــن املهــم إدراك ذلــك كخلفيــة لقــراءة )2بطــرس 1: 12-1٤(. 

٢٥ أيار )مايو( الخميس

اإلميان يف مواجهة املوت

اقرأ 2بطرس 1: 12-15. ماذا يعني بطرس بقوله إنه سوف يخلع مسكنه/جسده قريًبا؟
 

ــد  ــالة. يعتق ــذه الرس ــة ه ــروف كتاب ــرس 1: 12-1٤( ظ ــواردة يف )2بط ــات ال ــف اآلي تكش
ــهادته األخــرية. ــىل ش ــوي ع ــالته تحت ــوت، ورس ــىل وشــك امل ــه ع بطــرس أن

كشــف بطــرس عــن توقُّعــه ملوتــه قريبـًـا عندمــا قــال« »َمــا ُدْمــُت يِف هــَذا الَْمْســَكِن... َعالـِـاًم 
ــَع َمْســَكِني قَِريــٌب« )2بطــرس 1: 1٣، 1٤(. يُشــبِّه بطــرس الجســد باملســكن أو الخيمــة  أَنَّ َخلْ
ــا أشــار  ــه. مــن الواضــح أن بطــرس كان يقصــد جســده عندم ــد موت ــا عن ــي ســوف يخلعه الت
إىل خلــع مســكنه حتــى أن الرتجمــة الحديثــة متيــل إىل اســتعامل عبــارات مثــل »مــا دمــت يف 
هــذا الجســد... ألننــي أعــرف أن مــويت ســوف يــأيت قريبــا« )2بطــرس 1: 1٣، 1٤(. ال يوجــد شء 
يف رســالة بطــرس يوحــي أنــه عندمــا قــال »خلــع« مســكنه أو جســده، أن نفســه ســوف تبقــى 

حيَّــة ككيــان منفصــل.

اقــرأ 2بطــرس 1: 12-15 مــرة أخــرى. كيــف يتعامــل بطــرس مــع واقــع حقيقــة موتــه 
الوشــيك، ومــاذا يعلمنــا موقفــه هــذا عــن اإلميــان؟ 

 

اآليــات يف )2بطــرس 1: 12-1٥( تضيــف هيبــة ووقــاًرا لكلــامت بطــرس. فهــو يكتــب مــع 
ــا  ــَن يِل َربَُّن ــاَم أَْعلَ ــم ذلــك ألنــه قــال »كَ ــا. يعلَ علمــه أن حياتــه ســوف تصــل إىل نهايتهــا قريب
يَُســوُع الَْمِســيُح«. مــع ذلــك مل ينتابــه خــوف وال قلــق وال انزعــاج. بــدال مــن ذلــك كان تركيــزه 
ســالمة وخــري َمــن ســيرتكهم وراءه. يريدهــم أن يثبتــوا يف »الحــق الحــارض«، ومــا دام هــو عــىل 

قيــد الحيــاة فســوف يــداوم عــىل إرشــادهم ليكونــوا أمنــاء.
نســتطيع أن نشــاهد هنــا حقيقــة وعمــق اختبــار بطــرس مــع الــرب. نعــم، ســوف ميــوت 
قريبــا، ولــن تكــون ميتــة ســعيدة )انظــر يوحنــا 21: 1٨؛ روح النبــوة، أعــامل الرســل، صفحــة 
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ــاً عــىل فائــدة وصالــح اآلخريــن. حقــا، كان  ٤٦7، ٤٦٨(، ولكــن اهتاممــه غــري األنــاين كان ُمنصبَّ
بطــرس رجــال يحيــا حيــاة اإلميــان الــذي كان يعلِّمــه وينــادي بــه.

ــة؟ كيــف  ــا أن يســاعدنا عــى مواجهــة حقيقــة املــوت الرهيب كيــف يســتطيع إميانن
ــة املــوت،  ــى يف مواجه ــا حت ــذي لن ــب ال ــك الرجــاء العجي نســتطيع أن نتمســك بذل

ــا؟ ــه املســيح مــن أجلن نتيجــة مــا فعل

٢٦ أيار )مايو( الجمعة

ــا.  ــه ســوف ميــوت قريب ــم بأن ــا، كان بطــرس عــىل ِعلْ ــدرس: كــام رأين ــد مــن ال ملزي
ــد أخــربه،  ــك ألن يســوع نفســه كان ق ــف كان ســيموت، ذل ــة( كي ــا )ولفــرتة طويل ــَم أيًض وَعلِ
ــاُء.  ــُث تََش ــِي َحيْ ــَت مُتَْنِطــُق َذاتَــَك َومَتْ ــَرَ َحَداثَــًة كُْن ــَت أَكْ ــامَّ كُْن ــَك: لَ ــوُل لَ »اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُ
َولِكــْن َمتَــى ِشــْخَت فَِإنَّــَك مَتُــدُّ يََديْــَك َوآَخــُر مُيَْنِطُقــَك، َويَْحِملُــَك َحيْــُث الَ تََشــاُء« )يوحنــا 21: 

 .)1٨
كيف كانت نهايته؟

»إن بطــرس إذ كان يهوديــا وغريبــا، ُحكــم عليــه بالجلــد والصلــب. ويف انتظــار هــذه امليتــة 
املخيفــة تذكــر الرســول خطيئتــه العظيمــة يف إنــكاره ليســوع ســاعة محاكمتــه. كان قبــال غــري 
مســتعد لالعــرتاف بالصليــب، أمــا اآلن فهــا هــو يحســبه فرًحــا أن يبــذل حياتــه ألجــل اإلنجيــل، 
ــا مــات  ــي به ــذي أنكــر ســيده، ميــوت بالطريقــة نفســها الت ــه، هــو ال ــأن كون وهــو يشــعر ب
معلمــه وربــه هــو رشف أعظــم بكثــري مــام يســتحق. كان بطــرس قــد تــاب عــن تلــك الخطيــة 
ــي  ــامية الت ــة الس ــن املأموري ــك م ــر ذل ــام يظه ــه ك ــر ل ــد غف ــيح ق ــة، وكان املس ــة صادق توب
أســندها لــه بــأن يرعــى خــراف الرعيــة وحمالنهــا. ولكــن بطــرس مل يســتطع أن يغفــر لنفســه 
أبــًدا. وحتــى تفكــريه يف آالم املشــهد األخــري الرهيــب مل يســتطع أن يخفــف مــن مــرارة حزنــه 
وتوبتــه. وقــد طلــب مــن َجاّلديــه أن يســدوا إليــه معروفًــا أخــريًا بــأن يصلبــوه منكــس الــرأس. 
وقــد أُجيــب إىل طلبــه. ويف هــذا الوضــع مــات بطــرس الرســول العظيــم« )روح النبــوة، أعــامل 
ــرس  ــامم بط ــه، كان اهت ــال أمام ــذا ماث ــتقبل كه ــع مس ــذا، وم ــع ه ــة ٤٦٨(. وم ــل، صفح الرس

ــا عــىل صالــح وخــري الرعيــة الروحــي. منصبّ

أسئلة للنقاش
ــا( حــول  ــاب املقــدس أيًض ــة الكت ــي كتب ــه بطــرس )وباق ــا كتب 1. يف ضــوء كل م  
الحاجــة ألن يحيــا املســيحيون حيــاة القداســة، ملــاذا يفشــل الكثــريون منــا ألن نكــون 

ــام نحــن« يف املســيح؟ »ك



73

2. يف الصــف، راجــع القامئــة الــواردة يف 2بطــرس 1: 5-7. تكلــم عــن كل واحــدة   
ــل يف  ــك الفضائ ــر تل ــتطيع أن نظه ــف نس ــك: كي ــأل نفس ــل واس ــذه الفضائ ــن ه م

ــاً؟ ــك أيض ــل ذل ــعوا لفع ــن ليس ــاعد اآلخري ــف نس ــنا، وكي أنفس
ــاب املقــدس،  ــار مــا نعرفــه عــن بطــرس، كــام ظهــر يف الكت 3. آخذيــن يف االعتب  
ة العمــل العظيــم الــذي عملــه املســيح يف حيــاة بطــرس برغــم  مــا يكتبــه يُظِهــر بقــوَّ

ــال بطــرس؟ ــن مث ســقطاته ســابقاً. أي رجــاء نســتطيع أن نأخــذه ألنفســنا م
ــو  ــا ه ــه. م ــارض« يف زمن ــق الح ــن »الح ــرس ع ــب بط ــرس 1: 12، كت 4. يف 2بط  

الحــق الحــارض يف زمننــا نحــن؟
5. مــا هــي حقيقــة املــوت، يف مــا وراء املــوت؟ كتــب أحدهــم: »املــوت هــو مــا   
يحملــه األحيــاء معهــم«. كيــف يجــب علينــا، كمســيحيني، أن »نحمــل« املــوت، مبعنى 

كيــف يجــب علينــا أن نتعامــل مــع الحــزن واألىس الناجَمــني عــن مــوت ذوينــا؟
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٠٢٧ أيار )مايو( – ٢ حزيران )يونيو(الدرس العارش

النبوة واإلنجيل

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: إشــعياء ٥3: ١-١٢؛ دانيــال ٧: ١3، ١4؛ ٢بطــرس ١: ١٦-٢٠؛ متــى 
١٧؛ ١-٦؛ ٢تيموثــاوس 3: ١٥-١٧.

ــًنا إِِن  ــوَن َحَس ــي تَْفَعلُ ــُت، الَِّت ــَي أَثَْب ــُة، َوِه ــُة النََّبِويَّ ــا الْكَلَِم ــظ: »َوِعْنَدنَ ــة الحف آي
ــَع  ــاُر، َويَطْلَ ــَر النََّه ــٍم، إِىَل أَْن يَْنَفِج ــعٍ ُمظْلِ ــريٍ يِف َمْوِض ــاَم إىَِل رِسَاجٍ ُمِن ــا، كَ ــْم إِلَْيَه انَْتَبْهُت

ْبــحِ يِف ُقلُوِبكُــْم« )2بطــرس 1: 19(. كَْوكَــُب الصُّ

بينــام نحــن نواصــل دراســة رســالتي بطــرس، هنــاك نقطــة واحــدة تــربز جليــا: مــدى ثقــة 
بطــرس ويقينــه فيــام كان يكتبــه. نســتطيع أن نــرى ذلــك أيضــا يف كتابــات الرســول بولــس. كان 

لــدى اإلثنــني قناعــة ثابتــة وواضحــة فيــام كانــا يبــرشان بــه عــن يســوع املســيح والصليــب.
خــالل آيــات هــذا األســبوع، ســوف نــرى املزيــد مــن هــذا اليقــني لــدى بطــرس. ويخربنــا هو 
نفســه عــن ســبب اليقــني الــذي عنــده فيقــول: نحــن »لَــْم نَتْبَــْع ُخرَافَــاٍت ُمَصنََّعــًة« )2بطــرس 
1: 1٦( – كتلــك التــي أتــت بهــا الديانــات الوثنيــة يف ذلــك الزمــان. بــدالً مــن ذلــك، كان بطــرس 

موِقنــا مبــا آمــن بــه وذلــك بســبب اآليت:
أوال، ألنــه كان شــاهد عيــان »لَربَِّنــا يَُســوَع الَْمِســيِح« )2بطــرس 1: 1٨(. وثانيــا، ورمبــا هــو 
ــُت« )2بطــرس 1: 1٩(. يعــود بطــرس  ــَي أَثْبَ ــة، َوِه ــة النَّبَِويَّ الســبب األهــم، ألنَّ هنــاك »الَْكلَِم
مــرة أخــرى إىل الكتــاب املقــدس مشــريا إىل األســفار التــي تثبــت وتؤكــد املســيح، خاصــة تلــك 
املقاطــع مــن النبــوة التــي تتحــدث عــن املســيح. وال شــك أن بعــض هــذه املقاطــع هــي ذاتهــا 
التــي أشــار إليهــا املســيح والتــي تخصــه شــخصيًا )متــى 2٦: ٥٤؛ لوقــا 2٤: 27(. وهكــذا فــإن 
كان كال مــن املســيح وبطــرس أخــذا الكتــاب املقــدس بهــذه الجديــة، فكيــف نجــرؤ نحــن ألن 

نفعــل خــالف ذلــك؟ 

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم 3 حزيران )يونيو(. 
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٢٨ أيار )مايو( األحد

يسوع يف العهد القديم
كان بطــرس يكتــب رســائله بشــعور مــن الثقــة واليقــني. فقــد كان يعلــم َعــامَّ كان يتكلــم 
ــذي  ــم أن يســوع هــو ذاك ال ــه يعلَ ــك أن ــم. أحــد أســباب ذل ــن كان يتكل ــم َعمَّ ــه كان يعلَ ألن
أشــار إليــه أنبيــاء العهــد القديــم. كانــت ثقــة بطــرس يف »الكلمــة املكتوبــة« هــي التي ســاعدته 

ليعــرف »الكلمــة الــذي صــار جســدا« )يوحنــا 1: 1٤(.  
يوجــه بطــرس الرســول قارئيــه يف )1بطــرس 1: 10-12( إىل التــوراة، إىل أنبيــاء العهــد القديــم، 
ومــا علَّمــوا بــه عــن يســوع. وبحســب بطــرس، فــإن الــروح القــدس كشــف يف العهــد القديــم 
حقيقتــني أساســيتني عــن املســيح: »اآلالَِم الَِّتــي لِلَْمِســيِح«، »َواألَْمَجــاِد الَِّتــي بَْعَدَهــا« )1بطــرس 

1: 11(. تلــك الحقيقتــان تتخلــالن التــوراة بأكملهــا.

مــاذا تعلمنــا اآليــات التاليــة مجتمعــة عــن نبــوات العهــد القديــم عــن يســوع؟ مزمــور 
22؛ إشــعياء 53: 1-12؛ زكريــا 12: 10؛ 13: 7؛ إرميــا 33: 14، 15؛ دانيــال 7: 13، 14.

 

 

يؤكــد بطــرس لقرائــه يف )1بطــرس 1: 10-12( أن لهــم مكانــا خاصــا جــدا يف تاريــخ الفــداء. 
وقــد كُشــف لهــم الكثــري جــدا عــام كان قــد كُشــف ألنبيــاء العهــد القديــم. بالحقيقــة تكلــم 
أنبيــاء العهــد القديــم مــا هــو لزمانهــم، ولكــن أجــزاء أساســية مــن رســائلهم مل تكــن لتتــم حتــى 

مجــيء املســيح.
بعــض مــا تنبــأ بــه األنبيــاء تحقــق فقــط يف الزمــن الــذي كان قــرّاء بطــرس يعيشــون فيــه. 
ــاَمِء«  وكُــْم يِف الــرُّوِح الُْقــُدِس الُْمرَْســِل ِمــَن السَّ ُ وكان هــؤالء القــرّاء يســتمعون مــن »الَِّذيــَن برَشَّ
عــن الحقائــق التــي »تَْشــتَِهي الَْمالَئَِكــُة أَْن تَطَّلِــَع َعلَيَْهــا« )1بطــرس 1: 12(. ومبــا أن هــؤالء قــد 
وصلتهــم البشــارة، فقــد كانــوا عــىل ِعلــم بتفاصيــل أكــر بكثــري مــام كان يعرفــه أنبيــاء العهــد 
ــات التــي اختربهــا الفــادي. بالطبــع كان عليهــم أن  القديــم عــن طبيعــة وواقــع اآلالم واإلهان
ينتظــروا، كــام نحــن أيضــا، لــريوا »األَْمَجــاِد الَِّتــي بَْعَدَهــا« )1بطــرس 1: 11(. مــع تتمــة الجــزء 

األول مــن النبــوات، فإننــا عــىل يقــني أن الجــزء الثــاين ســوف يتحقــق أيضــا. 

أيــة وعــود كتابيــة رأيتهــا تحقــق يف حياتــك؟ وأي منهــا أنــت يف انتظــار ألن تتحقــق، 
مــاذا تعنــي لــك؟ كيــف ميكنــك أن تتعلــم التمســك بهــا مهــام كانــت الظــروف؟



7٦

٢9 أيار )مايو( االثنني

معاينني عظمته

اقرأ 2بطرس 1: 1٦-18. أية دالئل أخرى يقول عنها بطرس أنها سبب إميانه بيسوع؟
 

ــال إن  ــا. ق ــرشَّ به ــرية بَ ــياء كث ــان ألش ــاهد عي ــرس ش ــة، كان بط ــة النبوي ــب الكلم إىل جان
ــاٍت ُمَصنََّعــًة« )2بطــرس 1: 1٦(، بــل عــىل شــواهد حقيقيــة  املســيحية مل تتأســس عــىل »ُخرَافَ

ــا. ــا له ــة – أحــداث كان هــو بنفســه ُمعاين وأحــداث تاريخي
ــة  ــاة وخدم ــة يف حي ــن األحــداث املحوري ــريًا م ــش كث ــد عاي ــل بطــرس وق ــرى يف األناجي ن
ــات  ــن بداي ــزات. م ــع املعج ــد صن ــم، وعن ــد التعلي ــرازة، وعن ــد الك ــودا عن ــيح. كان موج املس
املعجــزات األوىل يف معجــزة األســامك )لوقــا ٥: ٤-٦( حتــى رؤيــة يســوع يف الجليــل بعــد قيامتــه 

ــري مــام حــدث. ــان يف كث ــا 21: 1٥(، كان بطــرس شــاهد عي )يوحن

يف 2بطــرس 1: 17، 18، أي حــدث ركَّــز عليــه بطــرس بخصــوص مــا قــد رآه هــو شــخصيا؟ 
مــا هــو املغــزى الخــاص لهــذا الحــدث؟ 

 

ــد  ــوع ق ــيح. كان يس ــّي املس ــه: تج ــا ل ــو ُمعايًن ــني كان ه ــدث مع ــىل ح ــرس ع ــز بط يُركِّ
أخــذ بطــرس ويعقــوب ويوحنــا معــه إىل الجبــل لــي يصلــوا )لوقــا ٩: 2٨(. وبينــام كان هنــاك، 
ــْمِس، َوَصــارَْت ثِيَابُــُه بَيَْضــاَء كَالنُّــوِر« )متــى 17:  اَمُهــْم، َوأََضــاَء َوْجُهــُه كَالشَّ َْت َهيْئَتُــُه قُدَّ »تََغــريَّ
2؛ لوقــا ٩: 2٩(. انضــّم إليــه مــوىس وإيليــا، وُســمع صــوت مــن الســامء قائــال: »هــَذا ُهــَو ابْنــي 

ــِه رُسِرُْت« )متــى 17: ٥(. ــِذي ِب الَْحِبيــُب الَّ
رأى بطــرس الكثــري أثنــاء حياتــه مــع املســيح، ومــع ذلــك فــإن حــدث التجــي يــربز وميتــاز 
عــن غــريه. فهــو يكشــف أن املســيح هــو ابــن اللــه، وأن حياتــه عــىل األرض قــد انقضــت حســب 
ــا شــاهده بطــرس  ــع كل م ــة خاصــة جــدا. م ــت عالق ــع اآلب كان ــه م ــه، وإن عالقت خطــة الل
ــاَمِء«  ــْوَت ُمْقِبــالً ِمــَن السَّ ــن »هــَذا الصَّ وكل مــا كان سيشــاهده، كان هــذا الحــدث الــذي تضمَّ

ــز عليــه يف هــذه الرســالة. )2بطــرس 1: 1٨( هــو الحــدث الــذي ركَّ

ــة ويف  ــك الروحي ــا ودامئــا يف حيات تأمــل أي حــدث أو أحــداث تركــت انطباعــا عميق
إميانــك. مــاذا كانــت، وكيــف تأثَّــرت بهــا، ومــا الــذي مازالــت تعنيــه لــك اليــوم؟ ملــاذا 
تعتقــد أن هــذا الحــدث كان لــه ذلــك األثــر؟ شــارك إجابتــك يف الصــف يــوم الســبت.
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3٠ أيار )مايو( الثالثاء

كوكب الصبح يف قلوبنا

»ِعْنَدنـَـا الْكَلَِمــُة النََّبِويَّــُة، َوِهــَي أَثَْبــُت، الَِّتــي تَْفَعلُــوَن َحَســًنا إِِن انَْتَبْهُتــْم إِلَْيَهــا، كَــاَم إِىَل 
ْبــحِ يِف ُقلُوِبكُــْم«  رِسَاجٍ ُمِنــريٍ يِف َمْوِضــعٍ ُمظْلِــٍم، إِىَل أَْن يَْنَفِجــَر النََّهــاُر، َويَطْلَــَع كَْوكَــُب الصُّ
ــا جــدا  ــم لن ــه مه ــول بطــرس أن ــاذا يق ــة بتعمــق. م ــرأ هــذه اآلي )2بطــرس 1: 19(. اق

حتــى يف أيامنــا هــذه؟

 

 

 

نجــد هنــا مفارقــة بــني النــور والظــالم كــام نجدهــا يف مواضــع كثــرية يف الكتــاب املقــدس 
ــه  ــإن كلمــة الل ــا 1: ٥؛ إشــعياء ٥: 20؛ أفســس ٥: ٨(. بالنســبة لبطــرس ف ــن 1: ٤؛ يوحن )تكوي
ــه إىل  ــا يف حاجــة ألن ننتب ــٍم«. ولهــذا أوضــح أنن ــريٍ يِف َمْوِضــعٍ ُمظْلِ ــاَم إِىَل رِسَاٍج ُمِن أضــاءت »كَ
ــِح يِف قُلُوِبنــا«. نحــن بــرش ســاقطون،  بْ ــُب الصُّ ــَع كَوْكَ ــاُر، َويَطْلَ هــذا النــور »إِىَل أَْن يَْنَفِجــَر النََّه
نعيــش يف عــامل ســاقط ومظلــم. إننــا نحتــاج إىل قــوة اللــه التــي هــي فــوق الطبيعــة لتقودنــا 

خــارج هــذا الظــالم وتصــل بنــا إىل النــور، وهــذا النــور هــو يســوع.
يوجــه بطــرس قــرّاءه إىل هــدف. يعتقــد البعــض أن التعبــري »إىَِل أَْن يَْنَفِجــَر النََّهــاُر« يشــري 
إىل املجــيء الثــاين للمســيح. ومــع أن ذلــك هــو بالتأكيــد رجاؤنــا األســمى، فــإن فكــرة »كَوْكَــُب 
بْــِح« الــذي يــرشق يف قلوبنــا يبــدو بأنــه يشــري إىل وقــت أكــر قربــا وأكــر صلــة باإلنســان.  الصُّ
ــِح« يشــري إىل املســيح )رؤيــا 2: 2٨؛ 22: 1٦(. ورشوقــه يف قلوبنــا يبــدو كأنــه  بْ ــُب الصُّ إنَّ »كَوْكَ
ــا  ــة يســوع الحــي يف حياتن ــار حقيق ــه بالكامــل واختب ــك ب ــة املســيح، والتمسُّ يشــري إىل معرف
ــز  ــون مرك ــب أن يك ــل يج ــدأ، ب ــدة ومب ــرد عقي ــيح مج ــون املس ــب أن يك ــخصية. ال يج الش
ــني  ــة واضحــة ب ــإن بطــرس يؤســس صل ــا. وهكــذا ف ــا وإميانن ــا ومصــدر رجائن وأســاس وجودن

ــِح«. بْ ــُب الصُّ دراســة كلمــة اللــه وعالقــة خــالص مــع يســوع »كَوْكَ
ومــن الطبيعــي، ومــع النــور املشــع فينــا، فإننــا ســننرشه لآلخريــن. »لتشــع األرض كلهــا بنور 
مجــد حــق اللــه. ولينتــرش نــوره إىل كل األمــم والشــعوب، وينبغــي أن ينبثــق ذلــك النــور مــن 
أولئــك الذيــن نالــوه. لقــد طلــع علينــا كوكــب الصبــح وعلينــا أن ننــرش نــوره يف طريــق مــن هــم 

يف الظلمــة« )االختبــار املســيحي وتعاليــم إلــن هوايــت، صفحــة 220(. 

كيف تساعدك دراسة كلمة الله لتتعرَّف عى املسيح بشكل أفضل؟
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3١ أيار )مايو( األربعاء

الكلمة النبوية وهي أثبت

اقــرأ 2بطــرس 1: 19-21. إىل أيــة نبــوات يشــري بطــرس يف هــذه اآليــات؟ مــاذا يعنــي 
«؟ ِة الِْكَتــاِب لَْيَســْت ِمــْن تَْفِســريٍ َخــاصٍّ ــوَّ قولــه »أنَّ كُلَّ نُُب

 

ــرس 1:  ــًة« )2بط ــاٍت ُمَصنََّع ــىل »ُخرَافَ ــة ع ــت مؤسس ــيحية ليس ــىل أن املس ــديده ع يف تش
م بطــرس دليلــني: أوال، املعاينــة أو شــهود العيــان )2بطــرس 1: 1٦-1٨(؛ ثانيــا، نبــوات  1٦(، يُقــدِّ

الكتــاب املقــدس )2بطــرس 1: 1٩-21(، وهــذه حجــة اســتعملها قبــال )1بطــرس 1: 12-10(.
ــرس 1: 20(.  « )2بط ــاصٍّ ــريٍ َخ ــْن تَْفِس ــْت ِم ــاِب لَيَْس ِة الِْكتَ ــوَّ ــرس »أَنَّ كُلَّ نُبُ ــرتح بط يق
إال أن بطــرس بقولــه هــذا ال مينعنــا مــن دراســة الكتــاب املقــدس ألنفســنا. فهــذا أبعــد مــا 
يكــون عــن فكــر الــذي قــال يف )1بطــرس 1: 1٣(: »لِذلِــَك َمْنِطُقــوا أَْحَقــاَء ِذْهِنُكــْم« أو كــام 
يف تفســري آخــر: »جهِّــزوا عقولكــم للعمــل«. كذلــك لــن يكــون ذلــك مطابقــا ملــن أثنــى عــىل 
أنبيــاء العهــد القديــم الذيــن َجــّدوا يف البحــث عــن تفســري النبــوات التــي أعطاهــا لهــم اللــه 

)1بطــرس 1: 10(.
ــت وتدارســت  م ــد منــت وتقدَّ ــد الجدي ــاذا كان قصــد بطــرس؟ إنَّ الكنيســة يف العه إًذا، م
ــا )1كورنثــوس 12: 12-1٤(. وكان بطــرس  معــا. كان املســيحيون جــزًءا مــن جســد أوســع نطاقً
ر مــن نــوع الدراســة التــي يرفــض فيهــا فــرد واحــد نــوًرا أو رؤيــة تــأيت مــن جامعــة  هنــا يُحــذِّ
ــدس  ــروح الق ــع. وال ــوية كمجتم ــو س ــتطيع أن ننم ــن، نس ــع اآلخري ــا م ــني. يف تفاعلن املؤمن
يعمــل يف املجتمعــات أو املجموعــات كــام يعمــل مــع األفــراد املوجوديــن بهــا. ميكــن للــرؤى 
ــض أي  ــرده، ويرف ــل مبف ــذي يعم ــا ال ــا. أم ــا، وتعميقه ــم مشــاركتها، تنقيحه أو التفاســري أن يت
ــه قــد يصــل إىل تفســري خاطــئ، خاصــة يف مواضيــع  مشــاركة أو مســاهمة مــن اآلخريــن، فإن

مثــل النبــوة.
ــب  ــو يكت ــة. فه ــذه املالحظ ــرس ه ــدي بط ــا ألن يُب ــببا وجيه ــد س ــة نج ــات التالي يف اآلي
ملســيحيني كان يوجــد بينهــم أنبيــاء ومعلمــني كذبــة )2بطــرس 2: 1(. فهــو يحثهــم أن يقّدمــوا 
ــب  تفســرياتهم لإلنجيــل إىل قــادة الكنيســة مجتمعــة. كــم مــن أنــاس انحرفــوا إىل التّعصُّ
ــت ألنهــم رفضــوا أن يصغــوا إىل إرشــاد جامعــة املؤمنــني التــي يقودهــا الــروح القــدس؟  والتزمُّ

ــوم. ــال الي ــزال ماث ــذاك، وال ي ــال آن كان هــذا الخطــر ماث

ملــاذا مــن املهــم جــدا أن نكــون منفتحــني عــى إرشــاد الكنيســة مجتمعــة؟ ويف ذات 
الوقــت، مــا هــو املــدى الــذي يجــب علينــا أن نصلــه يف الخضــوع لآلخريــن؟ 
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١ حزيران )يونيو( الخميس

الكلمة يف حياتنا
ــرس 1: 1٩- ــًدا. إن )2بط ــريًا ج ــدس كب ــاب املق ــىل الكت ــرس ع ــز بط ــا، كان تركي ــام رأين ك
21( هــي تثبيــت وتأكيــد قويــان ألهميــة الكتــاب املقــدس بالنســبة الختبــار حياتنــا املســيحية 
وللوحــي اإللهــي لإلنجيــل. إن نقطــة بطــرس واضحــة يف )2بطــرس 1: 21(. فالكتــاب املقــدس 
ليــس نتــاج إرادة برشيــة، أو ابتــكار بــرشي مثــل الكتــب األخــرى. إنــه كتــاب أىت ِمــن خــالل 

ــه القديســني مســوقني مــن الــروح القــدس. ة الــروح القــدس وبواســطة أنــاس الل قــوَّ

ــاب  ــم دور الكت ــات عــى فه ــف تســاعدنا هــذه اآلي ــاوس 3: 15-17. كي ــرأ 2تيموث اق
ــرس 1: 19-21؟  ــواردة يف 2بط ــق ال ــد الحقائ ــف تؤك ــا؟ وكي ــدس يف حياتن املق

 

ــس  م بول ــدِّ ــه الكنيســة، يُق ــه وتُجاب ــي تُجابه ــار الت ــن األخط ــاوس ع ــره لتيموث ــد تحذي بع
صــا مقتضبــا عــن أهميــة اإلنجيــل. »كُلُّ الِْكتـَـاِب ُهــَو ُموًحــى ِبــِه ِمــَن اللــِه، َونَاِفــٌع لِلتَّْعلِيــِم  ملخَّ

ــرِبِّ« )2تيموثــاوس ٣: 1٦(. ــِذي يِف الْ ــِم َوالتَّأِْديــِب الَّ ــِخ، لِلتَّْقِوي َوالتَّْوِبي
دعونا نتفحَّص تلك النقاط الثالث.

ــدات  ــن معتق ــربِّ ع ــي تُع ــة. فه ــا الكنيس ــي تتبّناه ــم الت ــي التعالي ــدة ه ــدة: العقي العقي
الكنيســة بخصــوص مختلــف املواضيــع الكتابيــة التــي تُعتــرب ذات أهميــة يف كلمــة اللــه. مــن 
الناحيــة املثاليــة، يجــب أن يكــون كل ُمعتَقــد محــوره املســيح، وكل ُمعتََقــد يجــب أن يُعلِّمنــا 
الَِحــُة« )روميــة 12: 2(. شــيئا يســاعدنا لنعــرف كيــف نعيــش حيــاة تتفــق مــع »إَِراَدُة اللــِه الصَّ

ــٌع  ــِه، َونَاِف ــَن الل ــِه ِم ــَو ُموًحــى ِب ــاِب ُه ــاوس أن: »كُلُّ الِْكتَ اإلرشــاد: يقــول بولــس لتيموث
ــأيت بطــرس  ــاوس ٣: 1٦(. وي ــرِبِّ« )2تيموث ــِذي يِف الْ ــِب الَّ ــِم َوالتَّأِْدي ــِخ، لِلتَّْقِوي ــِم َوالتَّْوِبي لِلتَّْعلِي
ــرس 1: 1٩(.   ــٍم« )2بط ــعٍ ُمظْلِ ــريٍ يِف َمْوِض ــاَم إِىَل رِسَاٍج ُمِن ــول: »كَ ــني يق ــابهة ح ــة ُمش بنقط
ــا، ومــا  ــا حياتن م إرشــادا حــول كيــف يجــب أن نحي ــدِّ ــاب املقــدس يُق ــى آخــر، إن الكت مبعن
هــو الســلوك الصائــب والســلوك الخاطــئ. ومبــا أنــه موحــى بــه مــن الــروح القــدس، فهــو 

ــه. ــا إلرادة الل ــل إعالن مُيثِّ
»الَْقــاِدرََة أَْن تَُحكَِّمــَك لِلَْخــالَِص«: عندمــا يقــول إن الكتــاب »يُحكِّمنــا« أو يجعلنــا »حكــامء«، 
يعنــي بولــس هنــا أن اإلنجيــل يرشــدنا إىل املســيح. فالخــالص أساســه اإلميــان بــأن املســيح قــد 

مــات مــن أجــل خطايانــا.
ــاَم إِىَل  ــه هــي »كَ ــة الخــالص: ال عجــب أن كلمــة الل ــدة، اإلرشــاد الروحــي، ومعرف العقي
ــْم«  ــِح يِف قُلُوِبُك بْ ــُب الصُّ ــَع كَْوكَ ــاُر، َويَطْلَ ــَر النََّه ــٍم، إِىَل أَْن يَْنَفِج ــعٍ ُمظْلِ ــريٍ يِف َمْوِض رِسَاٍج ُمِن

)2بطــرس 1: 1٩(.
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ملزيــد مــن الــدرس: »إنَّ أوَّل واجــب وأعظمــه عــىل كل كائــن عاقــل هــو أن يتعلَّــم 
ع اآلخريــن عــىل التَّمثُّــل بــه. علينــا أن  مــن الكتــاب مــا هــو الحــق، ثــم يســري يف النــور ويُشــجِّ
نــدرس الكتــاب باجتهــاد يوًمــا بعــد يــوم، فنــزن كل فكــر، ونقــارن بــني آيــة وأخــرى. ومبســاعدة 

اللــه، نكــوِّن آراءنــا ألنفســنا إذ أن علينــا أن نجيــب عــن أنفســنا أمــام اللــه.
إنَّ الحقائــق املُعلنــة جليًــا يف الكتــاب قــد أحاطهــا العلــامء بالشــكوك والظلــامت، فلكونهــم 
عــون ادعــاءات عظيمــة بأنهــم علــامء وحكــامء فهــم يُعلِّمــون النــاس بــأنَّ للكتــاب معنــى  يدَّ
ــا ال يظهــر يف لغتــه الحاليــة. هــؤالء القــوم ُمعلِّمــون كذبــة. فلمثــل تلــك  ــا وروحيً غامضــا خفيًّ
الفئــة ِمــن النــاس قــال يســوع: »ال تعرفــون الكتــب وال قــوة اللــه« )مرقــس 12: 2٤(. إنَّ لغــة 
ــا ملعناهــا الواضــح – مــا مل يكــن هنالــك رمــز أو اســتعارة. لقــد  ــاب ينبغــي رشحهــا طبًق الكت
ــا 7:  أعطــى املســيح هــذا الوعــد: »إن شــاء أحــد أن يعمــل مشــيئته، يعــرف التعليــم« )يوحن
17(. فلــو أخــذ النــاس الكتــاب كــام يُقــرأ ومل يكــن هنالــك ُمعلِّمــون كذبــة يُضلِّلــون عقولهــم 
ويُرِبكونهــا، ألمكــن إنجــاز عمــل يُفــرح قلــوب املالئكــة ويضــم إىل حظــرية املســيح آالفًــا فــوق 
آالف ممــن يهيمــون اآلن يف تيــه الضــالل« )روح النبــوة، الــرصاع العظيــم، صفحــة ٦٤٨-٦٤٩(.

أسئلة للنقاش
ــح  ــم واض ــل إىل فه ــي نص ــعينا ل ــرتك يف س ــرى تش ــية أخ ــادئ أساس ــة مب 1. أي  

املقــدس؟ للكتــاب 
2. كتــب مارتــن لوثــر يقــول: »الكتــاب املقــدس نــوره فيــه«. لقــد َقَصــَد بذلــك   
أن للكتــاب املقــدس ِوحــدة ضمنيــة، وأن جــزًءا منــه مُيكــن أن يعيننــا يف فهــم أجــزاء 

ــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا عــن هــذا املبــدأ. أخــرى. أعــط بعــض األمثل
3. يف الصــف، راجــع إجابتــك عــى ســؤال يــوم اإلثنــني حــول الَحــَدث أو األحــداث   
ــذه  ــرتك يف ه ــل املش ــو العام ــا ه ــيحي. م ــارك املس ــى اختب ــري ع ــا تأث ــي كان له الت
األحــداث، إذا كان موجــوًدا؟ مــا الــذي ميكنــك أن تتعلَّمــه مــن اختبــارات اآلخريــن؟

ــق  ــاب املقــدس مُيكــن أن تُعمِّ ــف أنَّ دراســتك للكت ــو أنَّ شــخًصا ســألك كي 4. ل  
ســريك مــع الــرب، فكيــف ســُتجيب؟ أيَّــة مبــادئ تعلَّمتهــا مــن اختبــارك الشــخيص يف 

ــة؟ ــه املكتوب ــة يســوع املســيح مــن خــالل دراســة كلمــة الل ســعيك ملعرف
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3-9 حزيران )يونيو(الدرس الحادي عش

ُمعلّمون كذبة

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ٢بطــرس ٢: ١-٢٢؛ يوحنــا ٨: 34-3٦؛ متــى ١٢: 43-4٥؛ يهــوذا 
ــن ١٨: ١٦-33. 4-١9؛ تكوي

ــا  ــاِد. ألَنَّ َم ــُد الَْفَس ــُهْم َعِبي ــْم أَنُْفُس ــِة، َوُه يَّ ــْم ِبالُْحرِّ ــَن إِيَّاُه ــظ: »َواِعِدي ــة الحف آي
ــرس 2 :19(. ــا!« )2بط ــَتْعَبٌد أَيًْض ــُه ُمْس ــَو لَ ــٌد، َفُه ــُه أََح ــَب ِمْن انَْغلَ

ع قــراءه بخصــوص أخطــار  يف رســالته األوىل، ســعى بطــرس باهتــامم رعــوي كبــري ألن يُشــجِّ
االضطهــاد. ومــع إننــا ال نعــرف يقينــا شــكل االضطهــاد الــذي كان يتناولــه يف رســالته، إال إننــا 
ــة  ــة الوثني ــة الروماني ــة إذ أن اإلمرباطوري ــارب هائل ــتُواجه تج ــت س ــة كان ــرف أن الكنيس نع

ــوَن »مســيحيني«. ــاٍس يُدَع ســعت ألن متحــو الحركــة املتناميــة ألن
لكــن الشــيطان أطلــق هجومــا ذات ِشــّقني. بالتأكيــد كان االضطهــاد من الخارج – باســتخدام 
ــدا آخــر قــد  ــة. ولكــن الكنيســة واجهــت أيضــا تهدي القــوة الغاشــمة والعنــف – وســيلة قوي
يكــون أكــر خطــرا مــن االضطهــاد الخارجــي. وكان هــذا التهديــد مــن الداخــل. فكــام كان عــىل 
األّمــة اليهوديــة يف الســابق أن تتعامــل مــع األنبيــاء الكذبــة، كان عــىل أتبــاع املســيح يف زمــن 
ــوَن ِبــَدَع َهــالٍَك« )2 بطــرس 2: 1( إىل  بطــرس أن يتعاملــوا مــع املُعلّمــني الكذبــة الذيــن »يَُدسُّ
داخــل الكنيســة نفســها. واألســوأ مــن ذلــك، حــذر بطــرس قائــاًل: »َســيَتْبَُع كَِثــريُوَن تَْهلَُكاتِِهــْم« 

)2بطــرس 2: 2(. 
مــا هــي بعــض تلــك التعاليــم التــي حــذر بطــرس منهــا؟ كيــف واجههــا بطــرس، وأيــة دروس 
ميكننــا أن نســتخلصها مــن تحذيراتــه ألجــل أنفســنا اليــوم، إذ نحــن أيضــا نواجــه تحديــات مــن 

داخــل الكنيســة اليوم؟

*نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم ١٠ حزيران )يونيو(.
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4 حزيران )يونيو( األحد

أنبياء وُمعلِّمون كذبة 
مــن الســهل أحيانــا أن ننظــر إىل الكنيســة األوىل عــىل أنهــا الكنيســة املثاليــة، وأن نعتقــد أن 

زمانهــا كان زمــن ســالم وانســجام بــني املؤمنــني باملســيح.
إن ذلــك اعتقــاد خاطــئ. فحتــى يف أيــام املســيح، كانــت الكنيســة تواجــه رصاعــات، وغالبــا 
ــأيت، حســب مــا  ــر يهــوذا(. كانــت املشــكالت ت مــا كانــت تلــك الرصاعــات مــن الداخــل )تذكَّ
ــت  ــة يف وســطهم. فالكنيســة األوىل كان ــم الخاطئ ــد، مــن التعالي ــد الجدي ــره رســائل العه تظه
تُعــاين ليــس مــن االضطهــاد الخارجــي فحســب لكــن مــن املشــاكل يف الداخــل أيضــا. يف هــذه 
الرســالة، يتنــاول بطــرس بعــض تلــك التحديــات الداخليــة. مــا هــي تلــك التحديــات؟ »َولِكــْن، 
ــوَن  ــْعِب أَنِْبيَــاُء كََذبـَـٌة، كَــاَم َســيَُكوُن ِفيُكــْم أَيًْضــا ُمَعلُِّمــوَن كََذبـَـٌة، الَِّذيــَن يَُدسُّ كَاَن أَيًْضــا يِف الشَّ
يًعــا.  ــوَن َعــىَل أَنُْفِســِهْم َهــالَكًا رَسِ ــِذي اْشــرَتَاُهْم، يَْجلِبُ ــَدَع َهــالٍَك. َوإِْذ ُهــْم يُْنِكــُروَن الــرَّبَّ الَّ ِب
ــعِ  ــْم يِف الطََّم . َوُه ــقِّ ــِق الَْح ــىَل طَِري ُف َع ــدَّ ــبَِبِهْم يَُج ــَن ِبَس ــْم. الَِّذي ــريُوَن تَْهلَُكاتِِه ــيَتْبَُع كَِث َوَس
يَتَِّجــُروَن ِبُكــْم ِبأَقـْـَوال ُمَصنََّعــٍة، الَِّذيــَن َديُْنونَتُُهــْم ُمْنــُذ الَْقِديــِم الَ تَتـَـَواىَن، َوَهالَكُُهــْم الَ يَْنَعــُس« 
)2بطــرس 2: 1-٣(. ال يبــدو ذلــك زمــن ســالم عظيــم وانســجام داخــي بــني اإلخــوة واألخــوات، 

أليــس كذلــك؟

ــب  ــا هــي بعــض األكاذي ــا؟ م ــامَّ يحــذر بطــرس هن ــرأ 2بطــرس 2: 1-3؛ 10-22. َع اق
ــة؟ ــا يف الكنيس ــم ترويجه ــي كان يت الت

 

ــه لبطــرس  ــه أوحــى الل ــذي مــن أجل ــواردة يف )2بطــرس 2 :1( الســبب ال ــة ال توضــح اآلي
أن يكتــب هــذه الرســالة. فقــد كان يحذرهــم مــن أنــه كــام كان يف املــايض أنبيــاء كذبــه، فإنــه 
ســوف يكــون هنــاك ُمعلِّمــون كذبــة يف املســتقبل. يــرد بطــرس قامئــة مــن االتهامــات ضــد 
هــؤالء املعلمــني الكذبــة، بــدًءا مــن »ِبــَدَع َهــالٍَك« )2بطــرس 2: 1( حتــى يصــل إىل »َواِعِديــَن 
يَّــِة، َوُهــْم أَنُْفُســُهْم َعِبيــُد الَْفَســاِد« )2بطــرس 2: 1٩( وأخطــاء أخــرى كثــرية أيضــا.  يَّاُهــْم ِبالُْحرِّ إِ
ــه  ــرِّ ردَّة فعل ــك يُف ــم كانــت خطــرية جــًدا، وذل ــرى أن تلــك التعالي ــات بطــرس، ن ومــن كتاب

القويــة تجاههــم.

ــن  ــك ع ــا ذل ــاذا يخربن ــة. م ــم الكاذب ــذه التعالي ــرس له ــل بط ــّوة رد فع ــر إىل ق انظ
مــدى أهميــة التعاليــم الصحيحــة؟ كيــف ميكننــا أن نحمــي أنفســنا ضــد محاولــة أو 

ــة إىل الكنيســة؟ ــم الكاذب محــاوالت إدخــال التعالي
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٥ حزيران )يونيو(  االثنني

حرية يف املسيح؟

َعــاَرِة، َمــْن َهــرََب  »ألَنَُّهــْم إِْذ يَْنِطُقــوَن ِبَعظَائِــِم الُْبطْــِل، يَْخَدُعــوَن ِبَشــَهَواِت الَْجَســِد يِف الدَّ
ــالَِل« )2بطــرس 2: 18(. مــام يحــذر بطــرس يف هــذه  َقلِيــاًل ِمــَن الَِّذيــَن يَِســريُوَن يِف الضَّ
اآليــة؟ مــاذا يقــول يف )2بطــرس 2: 19( مــام يوضــح ســبب انزعاجــه؟ مــا أهميــة كلمــة 

»الحريــة« يف اآليــة 19؟ 

 

 

بأقــوى لهجــة ممكنــة، كان بطــرس يحــذر قــراءه مــن خطــر املعلمــني الكذبــة. حــذر مــن 
أن هــؤالء املعلمــني الكذبــة يَِعــدون النــاس بالحريــة، بينــام يقودونهــم إىل العبوديــة، كــام ورد 

يف )2بطــرس 2: 21-1٨(.
يــا لــه مــن تحريــف لإلنجيــل! فالحريــة يف املســيح يجــب أن تعنــي الحريــة مــن عبوديــة 
ــان  ــرتك اإلنس ــأنه أن ي ــن ش ــيح« م ــة يف املس ــوم »للحري ــأي مفه ــة ٦: ٤-٦(. ف ــة )رومي الخطي
ــه بطــرس. ومــع أن املتخصصــني يف دراســة  ــذي يحــذر من ــة، هــو الخطــأ ال ــة الخطي يف عبودي
اإلنجيــل تجادلــوا حــول تحديــد نــوع التجديــف الــذي يتناولــه بطــرس هنــا، إال إنــه مــن الواضح 

أنــه مرتبــط مبســألة الخطيــة ككل وكــون اإلنســان عبــدا لهــا.

اقرأ يوحنا 8: 34-3٦. كيف تساعدنا كلامت يسوع هنا عى فهم ما يقوله بطرس؟
 

 

مــه املعلمــون الكذبــة، فقــد كانــوا يقــودون ضحاياهــم – أي أولئــك الذيــن  أيًــا كان مــا قدَّ
آمنــو باملســيح حديثــا – لِيُعيُدوهــم إىل طــرق حياتهــم القدميــة الخاطئــة.  من الســهل أن نتخيَّل 
مثــة نــوع مــن اإلنجيــل الــذي تظهــر فيــه النعمــة رخيصــة، إذ تقلــل مــن أهميــة الحاجــة إىل 
الطهــارة والقداســة، األمــر الــذي دفعهــم ألن يكونــوا محارصيــن مــرة أخــرى يف ذات »الفســاد« 
ة وقســوة ضــد هــؤالء  )2بطــرس 2: 1٩( الــذي هربــوا منــه. فــال عجــب أن يتكلَّــم بطــرس ِبِحــدَّ

ر الســامعني ِمــن خطــورة النتائــج يف حــال اتِّبــاع تعاليمهــم الباطلــة. املعلِّمــني ليُحــذِّ

ما هو مفهومك للحرية يف املسيح؟ من أي األشياء حررك املسيح؟
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٦ حزيران )يونيو(  الثالثاء

كلب يعود إىل قيئه

اقــرأ 2بطــرس 2: 17-22؛ متــى 12: 43-45. مــا هــي مخاطــر عــودة املســيحي املتجــدد 
إىل نظــام حياته/حياتهــا القدميــة قبــل التجديــد؟

 

ــل  ــن ِقبَ ــم م ــم إغراؤه ــن ت ــك الذي ــري أولئ ــىل مص ــة ع ــا خاص بً ــرس ُمنصَّ ــامم بط كان اهت
ــة  ــون الكذب ــرس 2: 1٨(. املعلم ــابقة )2بط ــة الس ــاة الخطي ــودة إىل حي ــة للع ــني الكذب املعلم
ــا  ــف اختالف ــا تختل ــدون به ــي يع ــة الت ــرس، فالحري ــري بط ــام يش ــن ك ــة، ولك ــُدون بالحري يَِع

ــه. ــن يتبعون ــا يســوع للذي ــد به ــي يع ــة الت ــوع الحري ــن ن ــا ع جذري
انظــر إىل ذلــك اإلنــذار القــوي الــذي يقدمــه بطــرس: »ألَنَّــُه كَاَن َخــرْيًا لَُهــْم لَــْو لَــْم يَْعرِفُــوا 

وَن« إىل حياتهــم الســابقة. طَِريــَق الْــرِبِّ« )2بطــرس 2: 21( »ِمــْن أَنَُّهــْم بَْعَدَمــا َعرَفُــوا، يَرْتـَـدُّ
بالطبــع ال يعنــي ذلــك أن حالتهــم ميــؤوس منهــا. كلنــا يعــرف قصصــا عــن الذيــن حــادوا 
عــن طريــق الــرب ثــم عــادوا يف وقــت الحــق. ونعلــم أيضــا أن الــرب يُْســَعد بقبولهــم وعودتهــم 
ــق خطــر جــدا،  ــرب هــو طري ــي فقــط أن االبتعــاد عــن ال ــه يعن ــا 1٥: 11-٣2(. إن )انظــر لوق
ــظ يف  ــاس وف ــري ق ــو تعب ــه« ه ــود إىل قيئ ــب يع ــان. »كل ــلكه اإلنس ــِرَّا يس ــا ُم ــس طريًق ولي

وصفــه، ولكــن بطــرس يبــدي رأيــه بهــذا التشــبيه.
قــد يكــون صــدى كلــامت يســوع يف )2بطــرس 2: 20( مقصــوداً هنــا، )انظــر متــى 12: ٤٥؛ 
لوقــا 11: 2٦(. يخــرب يســوع مثــال عــن رجــل كان قــد تحــرر مــن روح نجــس. يتجــول الــروح 
النجــس يف مــكان ليــس لــه، ثــم يعــود لــريى »بَيِْتــي الَّــِذي َخرَْجــُت ِمْنــُه، فَيَــأيِْت َويَِجــُدُه فَارًِغــا 
ــن األرواح  ــدًدا م ــه ع ــرِض مع ــه يُح ــود، ولكن ــك يع ــد ذل ــى 12: ٤٤(. عن ــا« )مت ــا ُمَزيًَّن َمْكُنوًس
الرشيــرة أكــر رشًّا منــه. وكــام قــال يســوع: »أََواِخــُر ذلـِـَك اإلِنَْســاِن أرََشَّ ِمــْن أََوائِلِــه« )متــى 12: 
حــه يســوع ويصفــه بطــرس هــو خطــر حقيقــي. فاإلنســان املؤمــن  ٤٥(. إنَّ الخطــر الــذي يوضِّ
حديثــا عليــه أن يتأكــد مــن أن األمــور الروحيــة – الناتجــة مــن عمــل الــروح يف حياتــه – يجــب 
ــل نشــاطات  أن تحــل محــل األشــياء التــي كانــت تُســيطر عــىل حياتــه يف املــايض. فــإذا مل تَِح
ــة الســابقة،  ــد محــل أو مــكان نشــاطاته الدنيوي ــه الجدي ــن بإميان الكنيســة وُمشــاركته اآلخري

فســيكون مــن الســهل جــدا أن ينحــرف عائــداً إىل طرقــه القدميــة.

ــع  ــّذب جمي ــي ونُه ــا بواســطتها نحــن ككنيســة أن نُنّم ــي ميكنن ــا هــي الطــرق الت م
ــا؟ ــني حديث أعضــاء الكنيســة – خاصــة املؤمن
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٧ حزيران )يونيو( األربعاء

بطرس ويهوذا
ــري مــا ورد يف رســالة بطــرس  ــرِّر إىل حــد كب ــاس أن )يهــوذا ٤-1٩( يُك ــري مــن الن الحــظ كث
الثانيــة 2: 1-٣: 7. عندمــا يعيــد الكتــاب املقــدس ذكــر رســالة مــا، علينــا أن نعــي أنَّ اللــه يريــد 
أن يبلغنــا شــيئا مهــام. يف هذيــن املقطعــني املتشــابهني، يُســِهب بطــرس ويهــوذا القــول لنــا عــن 
ــم يف مصــري األرشار. وكالهــام ال يََدَعــان لنــا أي مجــال للشــك يف أن  حقيقــة هامــة: اللــه يتحكَّ
اللــه يراقــب الــرش عــن كثــب. ســواء كان األرشار مــن البــرش أو مــن املالئكــة الســاقطني، فاللــه 

يحفــظ إمثهــم إىل يــوم الدينونــة وســيُعاقبهم )2بطــرس 2: ٩، 17؛ يهــوذا ٦(.

ــه يف  ــام الل ــن انتق ــوذا ع ــرس ويه ــا بط ــة يُعطيه ــة أمثل ــرس 2: 1-3: 7. أي ــرأ 2بط اق
ــة؟ ــع الخطي ــه م ــول يف تعامل ــا يق ــي م ــه يعن ــة أن الل ــد حقيق ــم يؤك ــايض القدي امل

 

 

 

ــة:  ــه يف املــايض. تشــمل هــذه األمثل ــام الل ــة عــن انتق ــة أمثل يســجل بطــرس ويهــوذا ثالث
ــد مالئكــة بسالســل  ــي ســدوم وعمــورة، وتقيي ــان، وحــرق مدينت ــل الطوف ــا قب ــامل م هــالك ع
لهالكهــم )2بطــرس 2: ٤-٦؛ ٣: 7؛ يهــوذا ٦، 7(. كل هــذه املشــاهد متتــزج وتتداخــل مــع نســيج 
ث كثــريا عــن رحمــة اللــه ونعمتــه، إال أن  مشــهد النهايــة اآلتيــة. مــع إن الكتــاب املقــدس يتحــدَّ

عدالــة اللــه أيضــا تلعــب دورا هامــا يف هــالك الخطيــة النهــايئ.
مـا هـي الخطايـا التـي أنشـأت أو كانـت سـببا يف هـذه العقوبـات القاسـية؟ شـملت هـذه 
الخطايـا دسَّ بـدع الهـالك، االسـتهانة بالسـيادة، االسـتعباد لـكل من أو ما سـاَد عليهـم، تحريف 
نعمة الله لتُصِبح فُرصة إلشـباع شـهوات الجسـد، إنكار سـيادة وسـلطة يسـوع املسـيح، تلويث 
وتنجيـس الجسـد، الـكالم الباطـل، االفـرتاء عىل ذوي األمجـاد، والنطـق بعظائم البطـل )2بطرس 

2: 1، 10، 1٩؛ يهـوذا ٤؛ يهـوذا ٨؛ 2بطـرس 2: 1٨؛ يهـوذا 10(.
ــية  ــامل الوحش ــف أو األع ــامل العن ــمل أع ــاف ال تش ــذه األوص ــامم أن ه ــري االهت ــام يث م
الرشيــرة األخــرى التــي تثــري غضبنــا. بــدال مــن ذلــك، فإنهــا تصــف خطايــا خادعــة وناعمــة ولهــا 
قواســم ُمشــرتكة. منهــا خطايــا ميكــن أن يتــم تربيرهــا أو التغــايض عنهــا يف بعــض األحيــان مــن 
داخــل املجتمــع الكنــيس ذاتــه. يجــب أن تنبِّهنــا هــذه الحقيقــة إىل حاجتنــا العظمــى للتوبــة 

الصادقــة واإلصــالح يف الكنيســة.
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ــن يواجهــون  ــك الذي ــوذا أولئ ــوذا 10. يصــف بطــرس ويه ــرأ 2بطــرس 2: 12؛ ويه اق
الهــالك بأنهــم انحــدروا إىل مســتوى حيوانــات غــري ناطقــة )2بطــرس 2: 12( أو غــري 
ــم فيهــم غرائزهــم. كيــف  ــة يفــرتون عــى مــا ال يعلمــون )يهــوذا 10( تتحكَّ منطقي
يُقــاَرن هــذا الوصــف مــع مــا قــد خلقــه اللــه أساســا يف البشيــة؟ وكيــف ميكنــك أن 

تنــع ذلــك مــن أن يحــدث يف حياتــك؟

٨ حزيران )يونيو( الخميس

املزيد من الدروس يف العهد القديم

ــا  ــره مل ــي تحذي ــرس ليعط ــتخدمها بط ــرى يس ــة أخ ــة أمثل ــرس 2: ٦-1٦. أي ــرأ 2بط اق
ــش؟ ــه ال ــؤدي إلي ســوف ي

 

 

أول إشــارة موضوعيــة عــن ســدوم يف الكتــاب املقــدس وردت يف )تكويــن 1٣: 12، 1٣(. قــرر 
لــوط وإبراهيــم أن يفرتقــا ألســباب ماليّــة. اختــار لــوط لنفســه وادي األردن »َونََقــَل ِخيَاَمــُه إِىَل 
َســُدوَم« )تكويــن 1٣: 12(. ويُعلِّــق الكتــاب املقــدس قائــال: »وَكَاَن أَْهــُل َســُدوَم أرَْشَاًرا َوُخطَــاًة 
د إهــالك  ا« )تكويــن 1٣: 1٣(. وعندمــا حــذر اللــه إبراهيــم الحقــا بأنــه يف صــدَّ لـَـَدى الــرَّبِّ ِجــدًّ
ســدوم، تفــاوض إبراهيــم مــع اللــه ليصــل إىل اتفــاق أن اللــه لــن يُْهلِكهــا إذا َوَجــَد فيهــا عــرشة 
أشــخاص أبــرار )تكويــن 1٨: 1٦-٣٣(. إن عــدم احتــامل وجــود حتــى عــرشة أشــخاص أبــرار يف 
ســدوم قــد تجــىلَّ بوضــوح مــن خــالل مــا حــدث باملُرَســلني اللذيــن أرِســال لزيــارة لــوط. لقــد 

ــرت املدينــة بالكامــل، وهــرب لــوط وابنتــاه فقــط )تكويــن 1٩: 12-2٥(. ُدمِّ
م هاتــان املدينتــان مثــاال للعقــاب اآليت  يســتنتج بطــرس درســني مــن هــذه القصــة. أواًل، تُقــدِّ
ــة  ــرار مــن التجرب ــذ األب ــرب يعلــم كيــف يُنِق ــا، تظهــر أن ال عــىل األرشار )2بطــرس 2: ٦(. ثانيً
ــورة:  ــدوم وعم ــوا يف س ــن هلك ــات الذي ــك صف ــد ذل ــرس بع ــظ بط ــرس 2: 7-٩(. يالح )2بط
غمــروا أجســادهم يف شــهوات النجاســة، اســتهانوا بالســيادة، جســورون، معجبــون بأنفســهم، 
ال يرتعبــون أن يفــرتوا عــىل املالئكــة )2بطــرس 2: 10، 11(. هــذه الصفــات تتشــابه مــع وصــف 

بطــرس للمعلمــني الكذبــة ومــن يتبعونهــم.
قصــة بلعــام وردت يف ســفر )العــدد 22: 1-2٤: 2٥(. كان قــد اســتأجره بــاالق ملــك مــوآب، 
ليلعــن اإلرسائيليــني. كان مــرتددا يف البدايــة، إال أنــه أقتنــع أخــريًا أن يقــوم بتلــك املهمــة لقــاء 
مبلــغ أكــرب مــن املــال )عــدد 22: 7-21(. يف طريقــه، اعرتضــه »مــالك الــرب«، وقــد اُنِقــَذ ِمــن 
ــدرك خطــأه إال  ــالن ِحــامرِه عــن الطريــق. رضب بلعــام حــامره، ولكنــه مل يُ املــوت نتيجــة لَِميَ
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ــر،  ــة األم ــدد 22: 22-٣٥(. يف نهاي ــرب« )ع ــالك ال ــه »م ــاه ورأى بنفس ــت عين ــد أن انفتح بع
انتهــى بلعــام مبباركــة إرسائيــل )عــدد 2٣: ٤-2٤: 2٤(. اســتخدم بطــرس بلعــام كمثــال للذيــن 
ــم  ــبهون بلعــام، ألنه يُخدعــون بالفســق والطمــع )2بطــرس 2: 1٤، 1٥(. أشــخاص كهــؤالء يُش

تركــوا الطريــق الــذي ينبغــي أن يتبعــوه.

تأمــل يف كل مــا اُعطــي لنــا يف كل مــن الكتــاب املقــدس ويف كتابــات إلــن ج هوايــت. 
ــم  ــه مل يت ــدا نحــن األدفنتســت الســبتيون أن نقــول إن وهكــذا، ملــاذا ال نســتطيع أب

إنذارنــا وتحذيرنــا؟ 

9 حزيران )يونيو( الجمعة

ملزيــد مــن الــدرس: كثــريا مــا نســمع املســيحيني يتكلمــون عــن »الحريــة يف 
ــون  ــوس ويك ــة النام ــوم دينون ــن مفه ــرر م ــح. لنتح ــوم صحي ــذا مفه ــع ه املســيح«، وبالطب
لنــا الضــامن للخــالص نتيجــة ملــا فعلــه املســيح مــن أجلنــا وليــس مــن أجــل أعاملنــا الخاصــة، 
ــل أن يفهــم  ــا قب ــي عــاىن منه ــة الت ــر والعبودي ــن لوث نكــون يف الحقيقــة أحــراًرا. قصــة مارت
ــا يف  ــام رأين ــك، ك ــع ذل ــة. وم ــه الحري ــن أن تعني ــا مُيِك ــم مل ــال عظي ــى النعمــة هــي مث معن
ــا الــكي  رســائل بطــرس، مُيكــن تحريــف ذلــك الحــق العظيــم. »إن الحــق العظيــم العتامدن
ــيئون  ــاس يس ــن الن ــرتاض.  اآلالف م ــة االف ــن خطيئ ــريا م ــرتب كث ــالص يق ــيح للخ ــىل املس ع
ــون؛ وألن املســيح  ــىل القان ــوىض والخــروج ع ــي الف ــا تعن ــىل أنه ــة يف املســيح ع ــم الحري فه
قــد جــاء ليخلصنــا مــن حكــم النامــوس فكثــريون يدعــون أن النامــوس نفســه قــد أُلغــي، وأن 
الذيــن يحفظونــه ســاقطون مــن النعمــة. وهكــذا فــإذ يبــدو أن الحــق والضــالل قريبــان، بــل 
ــول  ــا لقب ــروح القــدس ســوف يغــرر به ــادة ال ــي ال تخضــع لقي ــول الت ــإن العق يتشــابهان، ف
ــاس  ــود الن ــذا يق ــيطان. وهك ــدع الش ــت خ ــهم تح ــون أنفس ــم ذاك يضع ــالل، وبفعله الض
لقبــول الضــالل بــدال مــن الحــق. فــإن الشــيطان يعمــل عــىل جــذب العــامل الربوتســتانتي« 

ــرص، ص. ٣2٤(. ــيح املنت ــوة – املس )روح النب
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أسئلة للنقاش
ــج  ــا بطــرس عــن نتائ ــي قاله ــل يف )2بطــرس 2: 19( واألشــياء األخــرى الت 1. تأمَّ  
التعاليــم الكاذبــة. ملــاذا يجــب علينــا أن نتأكــد أن نتعلــم بأنفســنا الحقائــق األساســية 
ــه  ــي نؤمــن بهــا؟ كــم هــو مهــم أن نتَّفــق جميعــاً بشــأن مــا يجــب أن نؤمــن ب الت
ــا املؤمنــني  ــا؟ متــى يُصبــح مــا نفكــر بــه مــن أفــكار تختلــف عــن باقــي زمالئن تاًم

أمــرا خطــرياً؟
ــق  ــام يتعل ــرس في ــتخدمها بط ــي يس ــة الت ــارات القوي ــض العب 2. انظــر إىل بع  
ــا« )2بطــرس 2:  ــون عــى أنفســهم هــالكًا رسيًع ــة: »يجلب ــاب والدينون ــة العق بقضي
ــن  ي ــوم الدِّ ــة إىل ي ــظ األمث ــرس 2: 12(؛ »ويحف ــاِدهم« )2بط ــيهلكون يف فس 1(؛ »س
ُمعاَقبــني« )2بطــرس 2: 9(؛ »وهالكُُهــم ال يَنَعــس« )2بطــرس 2: 3(. مــاذا ينبغــي أن 
ــة، ولكــن أيضــاً عــن مــدى  ــة الدينون ــس فقــط عــن حقيق ــات، لي ــا هــذه اآلي تُخربن

ــة؟ ــودون شــعبه إىل الخطي ــن يق ــك الذي ــه أولئ ــا الل ــن به ــي يدي ــوة الت الق
ــة يف املســيح«، ليــس  ــم البعــض عــن »الحري ــى أن يتكلَّ 3. يف اعتقــادك، مــا معن  
يف ســياق النامــوس بشــكل عــام )رغــم قيــام البعــض بفعــل ذلــك(، ولكــن يف ســياق 
الوصيــة الرابعــة فقــط، وصيــة الســبت؟ كيــف ميكــن لهــذا الجــدل أن يُســاعدنا عــى 

ــة يف املســيح«؟ ــف فكــرة »الحري ــق آخــر لتحري ــة طري رؤي
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١٠ حزيران )يونيو( – ١٦ حزيران )يونيو(الدرس الثاين عش

يوم الرب

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: ٢بطــرس 3: ١، ٢؛ يوحنــا ٢١: ١٥-١٧؛ ٢بطــرس 3: 3-١3؛ مزمــور 
9٠: 4؛ متــى ٢4: 43-٥١؛ ٢بطــرس 3: ١4-١٨.

، أيَّ أنــاٍس يجــب أن تكونــوا أنتــم يف ســريٍة  آيــة الحفــظ: َفِبــام أنَّ هــذه كُلّهــا تَْنَحــلُّ
ســٍة وتقــوى.« )2بطــرس 3: 11(.   ُمقدَّ

يف العصــور القدميــة، كان يُنظَــر للنــاس الذيــن ال يؤمنــون باللــه عــىل أنهــم غــري جديريــن 
بالثقــة، ويُحتمــل أيًضــا أن يكونــوا خطريــن. ملــاذا؟ كانــت الفكــرة أنهــم إن مل يؤمنــوا باللــه إًذا 
فهــم ال يؤمنــون بــأي دينونــة مســتقبلية ليُحاســبوا أمامــه عــىل أفعالهــم. فبــدون هــذا الحافــز، 

ســيكون النــاس أكــر ميــالً لفعــل الخطــأ.
ومــع أنَّ هــذا النــوع مــن التفكــري مــى عليــه الزمــن )وهو »خطــأ مــن الناحيــة القانونية«(، 
فــال مُيكــن للشــخص أن يرفــض املنطــق والعقــل املســتند إليــه. بالطبــع ال يحتــاج الكثــريون مــن 
النــاس الخــوف مــن الدينونــة املســتقبلية حتــى يفعلــوا الصــواب. إال أنــه يف نفــس الوقــت، فــإن 

ــوي. احتــامل الوقــوف أمــام اللــه للدينونــة مُيكــن بالتأكيــد أن يكــون حافــزًا للســلوك السَّ
فـًـا مــن تحذيــر النــاس مــن هــول الدينونــة التــي ســيواجهها  كــام رأينــا، مل يكــن بطــرس ُمتَخوِّ
ــة ســتأيت. ويف هــذا  ــل هــذه الدينون ــاب املقــدس واضــح يف أنَّ مث ــه، ألن الكت ــام الل األرشار أم
الســياق، يتكلــم بطــرس مبــا ال لبــس فيــه عــن نهايــة الزمــان، الدينونــة، املجــيء الثــاين، الوقــت 
ــاة،  ــا خط ــا جميًع ــم أنن ــة« )2بطــرس ٣: 10(. كان بطــرس يعل ــارص ُمحرَتِق ــذي »تنحــلُّ العن ال
ســة  وهكــذا ومبثــل هــذا أمامنــا، فهــو يســأل: »أيَّ اُنــاٍس يجــب أن تكونــوا أنتــم يف ســريٍة ُمقدَّ

وتقــوى« )2بطــرس ٣: 11(.

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ١٧ حزيران )يونيو(. 
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١١ حزيران )يونيو( األحد

تتابُع السلطة
ر ِمــن  ــرَّاَءه ِمــن نــوع التعاليــم الخطــرية التــي ســتُواجهها الكنيســة. وحــذَّ ر بطــرس قُ حــذَّ
ــة  ــة الخطي ــودة إىل عبودي ــاس للع ــودون الن ــم يق ــام ه ــة بين ــدون بالحري ــن يَِع ــك الذي أولئ

ــا يف املســيح. ــا به ــي ُوِعْدن ــة الت بعكــس الحري
لألســف، مل يكــن هــذا هــو التعليــم الــكاذب الوحيــد الــذي قــد يواجــه الكنيســة. فخطــر 
آخــر خطــري قــد يــأيت. مــع ذلــك، فقبــل أن يتنــاول بطــرس هــذا التحذيــر، يقــول شــيئاً آخــر أوالً.

ــم  »هــذِه أكُتُبهــا اآلن إليكــم رســالًة ثانيــًة أيهــا األحبــاء، فيِهــام اُنِهــُض بالتَّذِكــرَة ِذهَنكُ
النَّقــي، لَِتذكــروا األقــوال التــي قالهــا ســابقاً األنبيــاء القديســون، ووصيََّتَنــا نحــُن الرســل 
وصيَّــة الــرَّبِّ واملُخلِّــص« )2بطــرس 3: 1، 2(. أيــة نقطــة يُشــري إليهــا بطــرس هنــا ليحــثَّ 
ُقــرَّاءه عــى أنَّهــم يجــب أن يســتمعوا إىل مــا يكتبــه؟ )انظــر أيًضــا يوحنــا 21: 17-15(.

 

 

يف 2بطــرس ٣: 1 و2، يذكِّرهــم بطــرس بكلــامت الوحــي التــي كانــت قــد أتــت ســابًقا ِمــن 
ــه يوجههــم إىل الكتــب املقدســة مــرة أخــرى، وإىل العهــد  ــاء القديســون«. وهكــذا فإن »األنبي
ــْت« )2بطــرس 1: 1٩(. أراد أن  القديــم. كان يذكِّرهــم بــأنَّ لديهــم »الكلمــة النبويــة وهــي أثبَ
ســة عــىل كلمــة اللــه. ال يوجــد  يكــون واضًحــا يف أنَّ املعتقــدات التــي آمنــوا بهــا كانــت ُمؤسَّ
شء يف العهــد الجديــد يـُـربِّر الــرأي بــأنَّ العهــد القديــم مل يعــد صالًحــا أو قليــل األهميــة. عــىل 
العكــس متاًمــا، فشــهادة العهــد القديــم هــي التــي تُســاعد يف تثبيــت العهــد الجديــد ومــا كان 

يُبــرشِّ بــه بطــرس عــن املســيح.
ولكــن هنــاك املزيــد. يؤكِّــد بطــرس عــىل خــط تتابـُـعٍ واضــح بـَـَدأ ِمــن »األنبيــاء القديســون« 
يف العهــد القديــم حتــى ُســلطَِتِه هــو شــخصياً كواحــٍد مــن »رُُســل الــرب واملُخلِّــص«. كان واضحاً 
حــول الدعــوة التــي نالهــا مــن الــرب للقيــام بالعمــل الــذي كان يقــوم بــه. فــال عجــب يف أن 

يتكلَّــم بهــذه القناعــة واليقــني. فقــد كان يعلــم مصــدر رســالته.

ملــاذا يجــب أن تكــون كلمــة اللــه، وليســت الثقافــة أو ُحكمنــا أو منطقنا هي الســلطة 
املُطلقــة يف حياتنــا؟ )عــى أي حــال، فــأي ســبب آخــر نحفــظ ســبت اليــوم الســابع 

بعيــًدا عــن كلمــة اللــه؟(
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١٢ حزيران )يونيو( االثنني

املُستهزئون
بعدما سعى بطرس ليُذكِّر قُرَّاَءه بـ«األقوال التي قالها سابًقا األنبياء القديسون ووصيتنا نحن 
دة. رمبا ملعرفته  الرسل وصية الرب واملُخلِّص« )2بطرس ٣: 2(، يأيت بطرس إىل نقطة تحذيره املُحدَّ

د عىل السلطة التي كان يكتب بها.  مبدى خطورة هذا التعليم، سعى بطرس ليشدِّ

اقرأ 2بطرس 3: 3؛ 4. أيَّة حجج يسوقها املتشكِّكون ِمن مجيء املسيح الثاين؟
 

ــن  ــة وهــؤالء الذي ــة الكاذب ــن يُروِّجــون للُحّريّ ــك الذي ــني أولئ ــم ب ــاك وجــه تشــابُه مه هن
ــد  ــون وراء الجس ــق األول »يذهب ــاين. الفري ــيح الث ــيء املس ــكوكهم حــول مج ــن ُش ون ع ــربِّ يُع
يف شــهوة النجاســة« )2بطــرس 2: 10(. يف حــني كان الذيــن ينكــرون عــودة املســيح »ســالكني 

ــرس ٣: ٣(.  ــِهم« )2بط ــهوات أنُفِس ــب ش بحس
ــة،  ــم كاذب ــة مُيكــن أن تقــود إىل تعالي )إنهــا ليســت ُمجــرَّد ُمصادفــة أنَّ الشــهوات الخاطئ

أليــس كذلــك؟(. 
ًدا، »أيــن هــو موعــد مجيئــه؟ )2بطــرس ٣: ٤(. بســؤالهم  سيســأل املُســتهزئون ســؤالهم ُمجــدَّ
ــأنَّ يســوع ســوف يعــود إىل  ــد ب ون إميــان املســيحيني القائــم منــذ أمــد بعي هــذا فهــم يتحــدُّ
ث عــن األيــام األخــرية بالخصــوص، فــإن املســتهزئني  هــذه األرض، ويف وقــت قريــب. وألنــه يتحــدَّ
ســوف يَطرحــون تلــك الحقيقــة التــي ال مُيِكــن إنكارُهــا وهــي أن كثرييــن ِمــن املســيحيني قــد 

ماتــوا، وأن األشــياء فعــاًل تســري كــام كانــت دامئـًـا.
ــا. كتبــت إلِــن ج هوايــت تقــول أنــه حتــى أخنــوخ رأى أن  ســطحيَّاً، يبــدو الســؤال منطقيً
ــاء،  ــاء واألنبي ــا«  )اآلب ــم جميًع ــا، وتكــون هــذه نهايته ــرتاب مًع ــرار واألرشار »ســيضمهم ال األب
صفحــة ٦٥( وقــد أزعجــه ذلــك. فــإذا كان أخنــوخ الــذي عــاش قبــل الطوفــان كان يُعــاين مــن 
ــن عاشــوا آالف  ــك الذي ــري بالنســبة ألولئ ــك الســؤال، فكــم بالحــري يكــون األمــر أكــر بكث ذل

الســنني مــن بعــده وإىل حــني »األيــام األخــرية«؟
ــاين  ــيء الث ــدأ املج ــى مب ــه يتبنَّ ــمنا ذات ــإن اس ــبتيني؟ ف ــت س ــوم كأدفنتس ــا الي ــاذا عنَّ وم
ــأ  ــام تنب ــا ك ــتهزئني، متاًم ــه مس ــن نواج ــم، نح ــد. ونع ــأِت بع ــه مل ي ــك فإن ــع ذل ــيح، وم للمس

ــه.  ــرس بحدوث بط

ــادك الخــاص، كيــف تتعامــل مــع حقيقــة أنَّ املســيح مل يعــد بعــد؟ أحــر  يف اعتق
ــوم الســبت. ــك إىل الصــف ي إجابت
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ألف سنة كيوم واحد

مهــا املُســتهزئون؟  ــة التــي ســوف يُقدِّ يف 2بطــرس 3: 8-10، كيــف يســتجيب بطــرس للحجَّ
مــاذا الــذي يقولــه حتــى أن قولــه هــذا إىل يومنــا هــذا مُيكــن أن يســاعدنا لنفهــم ملــاذا 

مل يَُعــْد املســيح إىل اآلن؟

 

 

 

 

. يذكِّــر مســتمعيه أنــه ليــس  يســتجيب بطــرس ملســألة طبيعــة العــامل الثابتــة التــي ال تتغــريَّ
صحيًحــا بــأنَّ العــامل اســتمر دون تغيــري منــذ الخليقــة. )الحــظ كيــف يعــود ُمجــدداً إىل كلمــة 
ــَم فيــه الــرش، بعــد ذلــك أهلــك اللــه العــامل  اللــه كمصــدر وكســلطان.( كان هنــاك وقــت َعظُ
بالطوفــان )2بطــرس ٣: ٦(. وقــد جلــب ذلــك الطوفــان تغيــريًا عظيــاًم عــىل العــامل، تغيــريًا تأثــريه 
بــاق حتــى يومنــا هــذا. ثــم يقــول بطــرس أن الهــالك التــايل ســوف يكــون بواســطة النــار وليــس 

املــاء )2بطــرس ٣: 10(.
كتـب بطـرس أيًضـا »يوًمـا واحـًدا عنـد الرب كألف سـنٍة وألَف سـنٍة كيـوٍم واحـٍد« )2بطرس 
٣: ٨(. بقولـه هـذا، قـد يكـون بطـرس عاكسـاً ملـا ورد يف مزمـور ٩0: ٤ »ألنَّ ألـف سـنة يف عينيك 
مثـل يـوم أمـس بعدمـا َعـرَبَ وكََهزيـعٍ ِمـن الليـل«. بتعبري آخـر، إنَّ تصورنـا للوقت ليـس كام هو 

ـى الحـذر يف األحـكام التـي نُطلقها بخصـوص الوقت.  للـه. لذلـك علينـا أن نتوخَّ
مــن املنظــور البــرشي، يبــدو وكأنَّ هنــاك تأخــري يف عــودة املســيح. إال أننــا ننظــر إىل األمــور 
مــن منظــور بــرشي فقــط. ولكــن ال يوجــد تأخــري مــن املنظــور اإللهــي. ويف الحقيقــة، يقــول 
ــَك  بطــرس بــأن ذلــك الوقــت اإلضــايف قــد اُعطــي ألنَّ اللــه يتــأىنَّ علينــا »وُهــَو ال يشــاء أْن يَْهلِ

اُنــاس« )2بطــرس ٣: ٩(. فالوقــت اإلضــايف إذا قــد ُســِمَح بــِه لتتوافــر فرصــة للتوبــة لكثرييــن.
ومــع ذلــك، يُحــذر بطــرس بــأْن ال يُؤَخــذ صــرب اللــه عــىل أنــه فُرصــة لتأجيــل اتخاذنــا قــرار 
بشــأن يســوع. إنَّ يــوم الــرب ســيأيت بغتــة كلــص يف الليــل، واللــص الــذي يــأيت ليــالً يتوقَّــع أن 
سيتســلَّل خارجــاً دون أن ينتبــه إليــه أحــد. ولكــن، بينــام مجــيء املســيح الثــاين ســيأيت بغتــة 
ــزول الســموات  ــول بطــرس: »ت ــام يق ــد. وك ــا بالتأكي ــه ســيكون ملحوظً ــل، إال أن ــص يف اللي كل
بضجيــج وتنحــلُّ العنــارص ُمحرتقــة« )2بطــرس ٣: 10(. وهكــذا فــإنَّ رســالة بطــرس تُشــبه رســالة 

بولــس: »هــوذا اآلن وقــت مقبــول. هــوذا اآلن يــوم خــالص« )2كورنثــوس ٦: 2(.
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فامذا إًذا؟
حــاول شــاب أن يشــهد ألمــه، فأخربهــا عــن مــوت يســوع وعــن الوعــد بعودتــه. كان يشــعر 
بنــوع مــن االعتــزاز بنفســه، معتقــًدا أنــه قــد أدَّى مهمتــه ببالغــة. وعندمــا انتهــى مــن عظتــه 
الصغــرية عــن يســوع واملجــيء الثــاين، نظــرت إليــه والدتــه وقالــت: »ومــا شــأن ذلــك يب اآلن؟«.

اقــرأ 2بطــرس 3: 11-13. كيــف أجــاب بطــرس عــن الســؤال »ومــا شــأن ذلــك يب اآلن؟« 
)انظــر متــى 24: 51-43(.

 

كــام قلنــا ســابًقا أنَّ اســمنا )أو لقبنــا بذاتــه( األدفنتســت الســبتيون يُظهــر ُمعتقدنــا بحقيقة 
عــودة املســيح. هــذا التعليــم أســايس؛ فإمياننــا املســيحي كلــه كان ســيصبح بــال أي معنــى بــدون 

عــودة املســيح وكل مــا يتعلَّــق بــه مــن مواعيــد.
ولكــن ألســنا يف خطــر ألن نُصبــح مثــل العبــد الرشيــر يف املثــل الــوارد يف متــى 2٤: ٤٣-٥1؟ 
قــد ال نرتكــب نفــس نــوع الــرش الــذي وصفــه املثــل، فــال أهميــة لذلــك )فذلــك َمثـَـل فقــط(. 
ر منــه املثــل هــو أن يُصِبــح األمــر أكــر ســهولة مــن ناحيــة الرتاخــي يف مســتوى  ولكــن مــا يُحــذِّ
ــا مــع اآلخريــن ونصــري أكــر فأكــر مثــل العــامل وأقــل  ــق بتعاملن مبادئنــا خصوصــاً فيــام يتعلَّ

حامًســا يف إمياننــا بعــودة الــرب.
مـن املُؤكَّـد بأننـا نتواجه بني الحـني واآلخر مع أولئـك الذين يحملون املخططـات والعمليات 
عـون أنَّ لديهـم التاريـخ لعـودة املسـيح. ولكـن الجزء األكرب من املشـكلة  الحسـابية النبويـة ويدَّ
ا الخطر يكمن يف  بالنسـبة لألدفنتسـت السـبتيني ليسـت تحديد تواريخ لعودة املسـيح قريبًا، إمنَّ

أنـه مبـرور السـنني يبـدأ الوعد مبجيء املسـيح يف لعـب دور أقل بكثـري يف أذهاننا.
نعـم، فكلـام طـال بقاؤنـا عىل هـذه األرض، كلـام اقرتبنا أكر مـن مجيء املسـيح الثاين. ومن 
ناحيـة أخـرى، فكلـام طـال بقاؤنـا هنـا، يُصبـح من السـهل علينـا أن نتخيَّـل عودته بأنهـا بعيدة 
ر تأثـريًا حقيقيًـا عـىل حياتنـا اليوميـة. يُحـذر الكتـاب املقـدس من هذا  جـداً إىل درجـة أنهـا تؤثِـّ
النـوع مـن االسـتكانة. وكـام قـال بطـرس، إذا كان للمسـيح أن يعـود، وعلينـا نحـن أن نواجـه 
الدينونـة، فعـىل املسـيحيني أن يعيشـوا حيـاة القداسـة والتقـوى )2بطـرس ٣: 11(. إن حقيقـة 

مجـيء املسـيح ثانيـة، يف أي وقـت كان، يجـب أن يكـون لهـا وقعهـا اآلن يف حياتنـا.

ــة وعــى تفكــريك؟ مــاذا  ــك اليومي ــة عــى حيات ــري مجــيء املســيح ثاني مــا مــدى تأث
ــك؟ ــك وإميان ــك عــن حيات ــك إجابت تقــول ل
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ُمناشدة أخرية
يختــم بطــرس رســالته بشــعار تخللهــا منــذ البدايــة؛ العيــش عيشــة القداســة والحــرص مــن 

أن ينقــادوا »بضــالل األرديــاء« )2بطــرس ٣: 17(.

ــه بطــرس ُمناشــدته، ومــن أي يشء يُحــذر يف هــذه  اقــرأ 2بطــرس 3: 14-18. ملــن يوجِّ
املُناشــدة؟

 

كــم هــو ممتــع أن يختــم بطــرس رســالته مبُناشــدة لكتابــات »أخونــا الحبيــب بولــس« 
)2بطــرس ٣: 1٥(. كتــب بطــرس أيضــاً عــن الحاجــة للعيــش بســالم إىل حــني مجــيء يســوع 
الثــاين واســتغالل الوقــت لتنميــة حيــاة القداســة )انظــر روميــة 2: ٤؛ روميــة 12: 1٨؛ 

ــي 2: 12(. فيلب
الحــظ أيًضــا أنَّ الطريقــة التــي أشــار بهــا بطــرس إىل كتابــات بولــس تُظهــر أنَّ كتابــات بولس 
كانــت موضــع تقديــر كبــري يف التاريــخ املســيحي. ســواء كان بطــرس يُشــري إىل ُمجمــل كتابــات 
بولــس يف العهــد الجديــد أم إىل الفرعيَّــة املُتَّصلــة بذلــك الزمــان فذلــك ال ميكــن تحديــده. مــع 

ذلــك فــإن تعليقــات بطــرس تُظهــر أن رســائل بولــس كانــت تحظــى بتقديــر كبــري.
أخــريًا يقــول بطــرس أنَّ كتابــات بولــس مُيكــن أن يُســاء فهمهــا، كــام يف أســفار أخــرى أيًضــا. 
الكلمــة اليونانيــة »جرافــا« )grapha( تعنــي حرفيًــا »كتابــات«، ولكــن يف هــذا الســياق تعنــي 
ســة« كــام هــو الحــال مــع أســفار مــوىس واألنبيــاء. يوجــد هنــا دليــل أو  بوضــوح »كتابــات ُمقدَّ

برهــان مبكــر جــًدا عــىل أنَّ كتابــات بولــس تتبنــى ســلطة مثــل ســلطة إنجيــل العربانيــني.
وإذا أخذنــا يف االعتبــار مــا قرأنــاه ســابقاً حــول املُعلِّمــني الكذبــة الذيــن يَِعــُدون بالحريــة، 
ــة  ــة والنعم ــن الحري ــس ع ــات بول ــتخدامهم لكتاب ــاس واس ــوُّر الن ــة يف تص ــد صعوب ــال توج ف
د بولــس بقــوَّة عــىل الــرِبّ باإلميــان )روميــة ٣: 21، 22(، ولكــن ال  كعــذر للســلوك الخاطــئ. شــدَّ
يوجــد يف كتاباتــه مــا يُجيــز للنــاس أو يُعطيهــم الحريــة لفعــل الخطيــة )انظــر روميــة ٦: 1-1٤(. 
كان عــىل بولــس نفســه أن يتعامــل مــع ذلــك الخطــأ فيــام يتعلَّــق مبــا كان يُبــرشِّ بــه ويُعلِّمــه 
ر مــن الذيــن يُحرِّفــون كتاباتــه أنَّهــم يفعلــون  حــول الــرِبِّ باإلميــان، ومــع ذلــك فــإنَّ بطــرس يُحــذِّ

ذلــك »لهــالك أنفســهم« )2بطــرس ٣: 1٦(.

 

مــا هــي بعــض االختيــارات التــي مُيكنــك أن تفعلهــا اآلن والتــي ميكنهــا أن تســاعدك 
لتحيــا الحيــاة التــي ُدعينــا لنحياهــا يف يســوع املســيح؟
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ــا الخــاص، قــد يظهــر وكأنَّ مجــيء املســيح ثانيــة  ملزيــد مــن الــدرس: مــن منظورن
ر  ــر كثــريًا. مــن الواضــح أنَّ يســوع َعلـِـَم أنــه ســينتابنا ذلــك الشــعور، ويف بعــض أمثالــه حــذَّ تأخَّ
ــني  ــل الخادَم ــت. خــذ مث ــك الوق ــَق حريصــني وســاهرين خــالل ذل ــد يحــدث إن مل نب مــام ق
ــَم أنَّ ســيِّدهام ســيعود،  ــوم األربعــاء(. كالهــام َعلِ ــر يف درس ي ــذي ذُكِ ــى 2٤: ٤٥-٥1 )ال يف مت
ــون مســتعًدا  ــرر أن يك ــه. واحدهــام ق ــني حــول عودت ــتنتاجني مختلف ــال إىل اس ــام توصَّ ولكنه
لعــودة ســيِّده يف أي وقــت. أمــا اآلخــر فقــال بــأن ســيده يُبطــيء قدومــه، وعليــه انتهــز الفرصــة 
ــهر.  ــأن نس ــا ب ــد أمرن ــه فق ــوط ملجيئ ــت املضب ــم الوق ــا ال نعل ــر. »ولكونن ــل رشي ــام بعم للقي
’طــوب ألولئــك العبيــد الذيــن إذا جــاء ســيدهم يجدهــم ســاهرين‘ )لوقــا 12: ٣7(. إن أولئــك 
ــاس  ــن يكــون انتظارهــم باطــالً أو عاطــاًل. إن انتظــار الن ــرب ل ــوم مجــيء ال الســاهرين إىل ي
ــان  ــىل العصي ــه ع ــه ودينونت ــن أحكام ــون م ــرب ويخاف ــون ال ــم يخش ــيح يجعله ــيء املس ملج
والعصــاة. وهــو يوقظهــم ليتحفظــوا مــن خطيــة رفــض هبــات رحمــة الــرب. وأولئــك الذيــن 

ــال، صفحــة ٦01(. ــرون أنفســهم بإطاعــة الحــق« )مشــتهى األجي ينتظــرون الــرب إمنــا يُطهِّ

اسئلة للنقاش
ــني حــول املجــيء  ــوم االثن ــوارد ي ــى الســؤال ال ــك ع ــش إجابت 1. يف الصــف، ناق  
الثــاين. مــا هــي بعــض الطــرق التــي ميكــن أن نتعامــل بهــا حــول حقيقــة أن املســيح 

ــع اآلخــر؟ ــا م ــات واحدن ــن إجاب ــه م ــن أن نتعلم ــاذا مُيك ــد؟ م ــأِت بع مل ي
2. ما هي التعاليم واملامرسات واملعتقدات التي نتبنَّاها نحن األدفنتست السبتيون   
والتي ال تأيت نتيجة الثقافة أو املنطق أو التقاليد البشية بل تأيت فقط من كلمة الله؟

ــة والشــهوة  ــل نحــو الخطي ــني املي ــط بطــرس ب ــا خــالل األســبوع، رب 3. كــام رأين  
ــرَّد  ــا ليســت ُمج ــارة »إنه ــدرس عب ــد ورد يف هــذا ال ــة. وق ــم الكاذب ــا بالتعالي ونوعه
ُمصادفــة أنَّ الشــهوات الخاطئــة مُيكــن أن تقــود إىل تعاليــم كاذبــة، أليــس كذلــك؟« 

ــا؟ ــني مًع ــع االثن ــن أن تجم ــة ارتباطــات مُيك ــة؟ أي ــرَّد ُمصادف ــد ُمج ــاذا ال تع مل
م ألــربت أينشــتاين للعــامل تلــك الفكــرة املُذهلــة بــأنَّ الوقــت ليــس عامــاًل  4. قــدَّ  
ُمطلًقــا. معنــى ذلــك أنــه اعتــامًدا عــى املــكان الــذي توجــد أنــت فيــه والرعــة التــي 
تتحــرَّك بهــا، يختلــف الزمــن يف إطــارك املرجعــي )أي بالنســبة لظروفــك الخاصــة( عــن 
الزمــن يف اإلطــار املرجعــي لشــخص آخــر. النقطــة الهامــة هنــا هــي أنَّ الوقــت غامــض 
ــذه  ــاعدنا ه ــن أن تس ــف ميك ــل. كي ــكل كام ــا بش ــة ال نفهمه ــل بطريق ــًدا، ويعم ج
الفكــرة ألن نـُـدرك أنَّ الوقــت بالنســبة إىل اللــه ليــس كــام هــو بالنســبة لنــا – خاصــة 

يف ســياق أنَّ املســيح مل يُعــد بعــد؟
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املواضيع األساسية يف رسالتي
بطرس األوىل وبطرس الثانية

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية: إشــعياء ٥3: ٥، ٦، 9؛ الويــن ١٦: ١٦-١9؛ الويــن ١١: 44؛ روميــة 
١3: ١-٧؛ ١كورنثــوس ١4: 4٠؛ ٢تيموثــاوس 3: ١٦.

آيــة الحفــظ: »الــذي َحَمــل هــو نفســه خطايانــا يف جســِدِه عــى الخشــبة، لــي نــوت 
عــن الخطايــا فنحيــا للــرب. الــذي ِبَجلَدتِــِه ُشــِفيُتم« )1بطــرس 2: 24(.

كُِتبَــت رســالتي بطــرس مــن أجــل أهــداف عمليــة. يف الرســالة األوىل، كانــت القضيــة الكــربى 
ــة  ــه. ويف الرســالة الثاني ــذي كان املســيحيون يُواجهون التــي واجههــا بطــرس هــي االضطهــاد ال
كانــت القضيــة العظمــى هــي املُعلِّمــون الكذبــة. كَتـَـَب بطــرس بقــوَّة وبســلطان إذ كان يســعى 

رهــم بخصــوص التحديــات التــي كانــت أمامهــم.  لتشــجيع قُرَّائِــه ويُحذِّ
األمــر الهــام يف ذلــك هــو أن بطــرس كان يتجــاوب مــع كل مــن املســألتني بأســلوب الهــويت. 
ــي  ــوت يســوع، والت ــل يف آالم وم ــت بطــرس يتأمَّ ــاد، َجَعلَ ــن االضطه ــي نتجــت ع ــاآلالم الت ف
بســببها نلنــا الخــالص. املُعلِّمــون الكذبــة ســوف يواجهــون الدينونــة. وســتجري هــذه الدينونــة 
بعــد عــودة املســيح إىل هــذه األرض مــع املَُخلّصــني، بعــد انقضــاء األلــف ســنة يف الســامء. هــذه 

هــي بعــض املواضيــع التــي يتناولهــا بطــرس يف رســالتيه.
ــص بتفصيــل أكــر خمســة مواضيــع كَتـَـَب عنهــا  يف درس هــذا األســبوع األخــري، ســوف نتفحَّ
بطــرس: آالم يســوع التــي أدَّت إىل خالصنــا، اســتجابتنا العمليــة عــىل معرفتنــا بــأنَّ الله ســيحكم 
عــىل أفعالنــا يف الدينونــة األخــرية، الرجــاء الــذي لنــا يف رسعــة عــودة يســوع، النظــام يف املجتمــع 

والكنيســة، ودور اإلنجيــل يف توفــري اإلرشــاد لحياتنــا.

* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعداداً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق ٢4 حزيران )يونيو(. 
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اآلالم، يسوع، والخالص

اقرأ والحظ ما تكشفه اآليات التالية بخصوص الخالص:
1بطرس 1: 2  

1بطرس 1: 8، 9  
1بطرس 1: 18، 19  
1بطرس 2: 25-22  

1بطرس 3: 18  

عندمــا يذكــر بطــرس الخــالص، فــإنَّ ذلــك عــادة مــا يكــون يف ســياق آالم املســيح كبديــل 
ــن آالم  ــرس ع ــب بط ــا يكت ــرس 2: 22-2٤. فعندم ــود يف 1بط ــك موج ــال ذل ــاة. مث ــن الخط ع
ــل  ــيح( َحَم ــعياء ٥٣: ٥، ٦، ٩. »)املس ــا ورد يف إش ــس م ــريًا تعك ــتعمل تعاب ــه يس ــوع، فإن يس
ــِه ُشــفيتم« )1بطــرس 2: 2٤(  هــو نفســه خطايانــا يف جســده« عــىل الصليــب، والــذي »بَجلَْدتِ

ــة. ــل والضحي يكشــف عــن فكــرة البدي
يف كثــري مــن الذبائــح التــي ورد ذكرهــا يف األســفار العربيــة ]العهــد القديــم[، كان الخطــاة 
يأتــون بتقدماتهــم إىل الهيــكل ويضعــون أيديهــم عليهــا. هــذا الفعــل يرمــز إىل انتقــال الخطيــة 
مــن الخاطــيء إىل الحيــوان – الــذي ميــوت بعــد ذلــك عوضــاً عــن اإلنســان الخاطــيء )الويــني 
عــت عــىل املذبــح كانــت تتطهَّــر  ٣: 2٩، ٣0، ٣٣، ٣٤؛ 1٤: 10-1٣(. إن نجاســة الخطيــة التــي تجمَّ

ــارة )الويــني 1٦: 1٦-1٩(. وتـُـزال يف يــوم الكفَّ
ــدٍم  ــداء املســيحيني ب ــمَّ افت ــد ت ــة. وق ــدم التقدمــة دور هــام يف التكفــري عــن الخطي كان ل
كريــم، دم املســيح )1بطــرس 1: 1٨، 1٩(. بولــس أيًضــا عــربَّ عــن فكــرة البديــل: يســوع، الــذي مل 
يعــرف خطيــة، ُجِعــَل خطيــة ألجلنــا )2كورنثــوس ٥: 21(. وكــام يقــول بطــرس يف )1بطــرس ٣: 

1٨(، تــأمل املســيح مــن أجــل الخطايــا، البــار )يســوع( ِمــن أجــل األمثــة )نحــن(.
ــد بطــرس عــىل الحاجــة إىل اإلميــان، كــام  كــام فعــل بولــس )روميــة ٣: 21، 22(، كذلــك أكَّ
يقــول لقرّائــه: »الــذي وإن مل تــروه، تحبونــه... نائلــني غايــة إميانكــم، خــالص النفــوس« )1بطرس 
1: ٨، ٩(. إنَّ الخــالص ال يُكتســب نتيجــة الســلوك الصالــح، ولكنــه مُيَنــح لنــا عندمــا نؤمــن مبــا 
فعلــه يســوع مــن أجلنــا ونقبلــه كُمخلــص شــخيص لنــا. ثقتنــا يف الخــالص موجــودة يف املســيح 

وليســت يف أنفســنا. ولــو كانــت يف أنفســنا، فأيَّــة ثقــة حقيقيــة ميكــن أن تكــون لنــا؟

ملــاذا مُيثِّــل املســيح، بَديلــك، الرجــاء العظيــم لخالصــك؟ أي راحــة ميكنــك أن تتلقاهــا 
مــن هــذا الحــق العجيــب؟
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كيف ينبغي أن نعيش؟
أحــد املواضيــع التــي كان بطــرس يعــود إليهــا أكــر مــن أي موضــوع آخــر، طـُـرح مــن خــالل 
ســؤال ســأله يف 2بطــرس ٣: 11 والــذي يقــول: »فِبــام أنَّ هــذه كلهــا تنحــل، أي أنــاس يجــب أن 

ســة وتقــوى؟« تكونــوا أنتــم يف ســرية مقدَّ

اقــرأ اآليــات التاليــة. مــاذا يقــول بطــرس عــن الســلوك املســيحي؟ 1بطــرس 1:  17-15، 
22؛ 1بطــرس 2: 1؛ 1بطــرس 3: 8، 9؛ 1بطــرس 4: 7-11؛ 2بطــرس 3: 11.

 

ة نقــاط يف رســالتيه، كــام أنَّ  ــاول بطــرس موضــوع الســلوك املســيحي مــن خــالل عــدَّ يتن
عــدًدا مــن املواضيــع األخــرى تظــل تظهــر تكــراًرا.

لــة بــني دينونــة اللــه والســلوك املســيحي )1بطــرس 1:  د بطــرس، مرتــني، عــىل الصِّ أوالً: يُشــدِّ
17 و2بطــرس ٣: 11(. سيُحاســب اللــه كل شــخص عــىل أفعالــه، وعليــه فــإنَّ عــىل املســيحيني 

أن يحيــوا حيــاة القداســة.
يسـني. يف األسـفار العربية  ة مـرات أنـه عـىل املسـيحيني أن يكونوا قدِّ ثانيـاً: يذكـر بطـرس عـدَّ
سـة السـتخدامها يف الهيكل )خـروج 2٦: ٣٤؛ 2٨: ٣٦؛ 2٩: ٦،  ]العهـد القديـم[، تُفَرز األشـياء املُقدَّ
٣7( أو مـن أجـل الـرب )مثـاًل، السـبت يف تكويـن 2: ٣(. يف الحقيقة، إن خطة اللـه كانت تهدف 
ألن يكـون شـعبه قديسـني، كـام هـو قـدوس، وهـذا موضوع أملـح إليه بطـرس أيضـاً )الويني 11: 
س يُدعـى »التَّقديـس«، ورغبـة  ٤٤؛ 1٩: 2؛ 1بطـرس 1: 1٥، 1٦(. إنَّ عمليـة فـرز شء ألنـه ُمقـدَّ

سـني بالروح ولطاعة يسـوع )1بطـرس 1: 2(.  بطـرس هـي أن يُصبـح قُـرَّاءه ُمقدَّ
ســني.  ــك املُقدَّ ــم أولئ ــذي ياُلئ ــوع الســلوك ال ــل عــن ن د بطــرس بعــض التفاصي ــاً: حــدَّ ثالث
ــرس 2:  ــة )1بط ــد، واملذمَّ ــاء، الحس ي ــر، الرِّ ــث، املك ــن الُخب ــهم م ــروا أنفس ــم أن يُطهِّ فعليه
1(. عليهــم أن يكونــوا متُّحــدي الــرأي وِبِحــسٍّ واحــد، يحبــون بعضهــم بعًضــا محبــة أخويــة، 
ُمشــفقني، لطفــاء، وذوي عقــول متواضعــة )1بطــرس ٣: ٨، ٩(. يجــب أن يكــون لديهــم الفضيلــة 
والتقــوى واملــودَّة )1بطــرس 1: ٥-7(. بالتأكيــد، يجــب أن يكــون لديهــم محبــة ثابتــة وشــديدة 
هــم عــىل يســوع  )1بطــرس ٤: 7-11(. وأخــريًا، يحــثُّ بطــرس ســامعيه عــىل أن يُلقــوا كل همَّ

ــرس ٥: 7(. )1بط

ــع  ــل طاب ــُبل ال تحم ــر بواســطة ُس ــا اآلخ ع واحدن ــجِّ ــم أن نُش ــا أن نتعلَّ ــف ميكنن كي
ــا بطــرس يف رســالتيه؟ ــوا إليه ــي يدع ــاة الت ــوع الحي ــا ن ــة لنحي اإلدان
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٢٠ حزيران )يونيو( الثالثاء

رجاء يف املجيء الثاين

اقرأ اآليات التالية والحظ ما الذي تقوله عن األحداث املُستقبلية:
1بطرس 1: 4  

1بطرس 1: 17  
1بطرس 4: 5، ٦  
1بطرس 4: 17  

1بطرس 3: 10-1  

أحـد املواضيـع األساسـية التـي تواجـه أولئك الذيـن قرأوا وسـمعوا رسـالة بطـرس األوىل للمرة 
ع بطرس قراءه بذكـر أنه وإن كانوا يتأملون بسـبب االضطهاد،  األوىل هـو موضـوع االضطهـاد. يُشـجِّ
إال أنـه يوجـد مـرياث ينتظرهم يف السـامء، مرياث ال مُيكـن أن يُنتََزع منهم. يف بداية الرسـالة األوىل، 

يذكـر أن املسـيحيني لهـم مـرياث ال يفنى محفوظ يف السـموات ألجلهم )1بطـرس 1: ٤(.
يُســلِّط بطــرس الضــوء عــىل شــيئني ســيحدثان يف املســتقبل: الدينونــة األخــرية، وهــالك الــرش 
بالنــار. مبعنــى آخــر، فهــو يُِظهــر أنــه عــىل الرغــم مــن وجــود االضطهــاد اآلن، إال أنَّ العدالــة 

والدينونــة ســوف تتــم، وأن املؤمنــني ســوف ينالــون ُمكافأتهــم األبديــة.
يذكــر بطــرس الدينونــة يف ثــالث مناســبات منفصلــة )1بطــرس 1: 17؛ ٤: ٥، ٦، 17(. يقــول 
أن اللــه اآلب يديــن جميــع البــرش بغــري محابــاة حســب أفعالهــم )1بطــرس 1: 17(. ويشــري إىل 
ــدي  ــاء واألمــوات )1بطــرس ٤: ٥(. ويب ــن األحي أن يســوع نفســه هــو عــىل اســتعداد ألن يدي
أيًضــا مالحظــة مثــرية لالهتــامم، وهــي أنَّ القضــاء ســوف يبــدأ مــن بيــت اللــه )1بطــرس ٤: 17(.

ار« سوف يهلكون بعاصفة من النريان تلف العامل بأرسه  يؤكد بطرس أيًضا أن »الناس الُفجَّ
)2بطرس ٣: 7(.

ميـي بطـرس بعـض الوقت ليتعامل مع املشـاكل التي طرأت حول ما إذا كان يسـوع سـوف 
يـأيت حقيقـة أم ال )2بطـرس ٣: 1-10(. ويشـري إىل أن التأجيـل يف موعـد مجيء املسـيح ثانية هو 
لـي يُعطـي فرصـة للمزيـد مـن الناس يك يتوبـوا ويخلصوا. ويشـري أيًضـا إىل أن حقيقـة الدينونة 

القادمـة يجـب أن تُقِنع الجميع ألن يعيشـوا عيشـة مقدسـة بال لوم.
ــه يواصــل لفــت  ــة، إال أن ــة الحالي ــاة املســيحية العملي ــزه عــىل الحي ــدر تركي ــذا، فبق وهك
انتبــاه قرائــه إىل الرجــاء يف املســتقبل الــذي ينتظرهــم. باختصــار، أيـًـا كانــت الظــروف يف الوقــت 

الراهــن، فعليهــم أن يواصلــوا تقدمهــم باإلميــان والطاعــة.

م يف اإلميــان والطاعــة بغــض النظــر عــن الظــروف  ملــاذا عليــك أنــت أيًضــا أن تتقــدَّ
التــي تجــد نفســك فيهــا؟ هــل توجــد أيــة خيــارات أخــرى؟
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٢١ حزيران )يونيو( األربعاء

النظام يف املجتمع ويف الكنيسة

ــن  ــة كل م ــول أهمي ــات ح ــذه اآلي ــرس يف ه ــول بط ــاذا يق ــة. م ــرات التالي ــرأ الفق اق
الحكومــة وقيــادة الكنيســة، وكيــف يجــب عــى املســيحيني أن يتجاوبــوا مــع كل منهــام؟ 
ــق كلامتــه عــى وضعنــا اليــوم، بغــض النظــر عــن األماكــن التــي  وكيــف يجــب أن تُطبَّ

نعيــش فيهــا؟
1بطرس 2: 21-11  

1بطرس 5: 5-1  

عــاش بطــرس يف عــرص كان املســيحيون فيــه يتعرضــون أحيانـًـا لالضطهــاد ِمــن ِقبَــل الحكومة 
ــح  ــدور الصحي ــس حــول ال ــه بطــرس وبول ــا قال ــْب م ــر يُكِس ــة. هــذا األم أو الســلطات الديني
للســلطات الحكوميــة أهميــة فائقــة )1بطــرس 2: 1٣-17؛ روميــة 1٣: 1-7(. بالنســبة لــكل مــن 
بطــرس وبولــس، فــإن كليهــام يؤمــن بــأن الســلطات الحكوميــة أتــت برتتيــب مــن اللــه نفســه 
ــي  ــة ه ــلطات الحكومي ــا الس ــون فيه ــات تك ــع أوق ــاك بالطب ــرش. هن ــي ال ــن فاع ــام م لالنتق
املشــكلة ذاتهــا. وقــد واجــه املســيحيون ذلــك يف أيــام بطــرس، وذلــك األمــر ســوف يــزداد ســوًءا 

لســنوات كثــرية.
ــام  ــون والنظ ــىل القان ــظ ع ــة تحاف ــات الصالح ــو أن الحكوم ــود ه ــا، املقص ــن عموًم ولك
ــة كثــرية اليــوم يُنتهــك فيهــا القانــون والنظــام واألمــن، وميكنــك أن تــرى  ــاك أمثل واألمــن. هن
ــدى  ــي إح ــة ه ــة الصالح ــة، الحكوم ــة. يف الحقيق ــات معتدل ــة إىل حكوم ــة املاسَّ ــا الحاج جليً

ــرش. ــي أعطاهــا للب ــه الت ــركات الل ب
ال شــك أن بطــرس يُشــارك بولــس يف قناعتــه بأهميــة الســلطة الحكيمــة يف الكنيســة أيًضــا. 
ــوس 1٤: ٤0( يف  ــب« )1كورنث ــب ترتي ــة وبحس ــن كل شء بلياق ــاًل: »وليك ــس قائ د بول ــدِّ يُش
ــة اللــه  خدمــة العبــادة بالكنيســة. ومثلــه يطلــب بطــرس مــن قــادة الكنيســة أن يَرعــوا »رعيَّ
ــب أن  ــة. يج ــع وعناي ــك بتواض ــوا ذل ــم أن يفعل ــرس ٥: 2(. عليه ــاًرا« )1بط ــم نُظّ ــي بينك الت
تتــم قيــادة الكنائــس املحليــة لهــا بصــورة جيــدة. القــادة الصالحــون يوفــرون الرؤيــة والرتابــط، 

ومُيكِّنــون اآلخريــن مــن مامرســة مواهبهــم الروحيــة ملجــد الــرب.

تقــول اآليــة يف 1بطــرس 5: 5 أنَّ عليكــم أن تتربلــوا بالتواضــع مــع بعضكــم البعــض. 
كيــف ميكننــا أن نتعلــم ٍفعــل ذلــك؟ مــاذا تســتطيع أنــت أن تفعلــه بذاتــك لتطبيــق 

ذلــك يف معامالتــك الشــخصية مــع اآلخريــن؟
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٢٢ حزيران )يونيو( الخميس

صدارة اإلنجيل

مــا الــذي تقولــه الفقــرات التاليــة عــن الكتــاب املقــدس فيــام ميكــن أن يســاعدنا يف فهــم 
الــدور الــذي يجــب أن يكــون لــه اليــوم يف حياتنــا وإمياننــا؟

1بطرس 1: 12-10  
2بطرس 1: 20-1٦  

2بطرس 3: 2  
2بطرس 3: 1٦  

ــه قــرَّاءه إىل مصدريــن للســلطة  يف رســالته الثانيــة، يُجابــه بطــرس املعلمــني الكذبــة، ويوجِّ
عندمــا يقــول: »لتذكــروا األقــوال التــي قالهــا ســابًقا األنبيــاء القديســون، ووصيتنــا نحــن الرســل، 
ــا أن نلجــأ إىل ذات املرجــع، إىل كلــامت  ــوم ميكنن ــرب املخلــص« )2بطــرس ٣: 2(. الي ــة ال وصي
»األنبيــاء القديســني« الــذي هــو العهــد القديــم. الرســل األحبــاء غــري متوافريــن لدينــا بالطبــع، 
ولكــن بشــكل مــا، لدينــا مــا هــو أفضــل: شــهادتهم املوحــى بهــا كــام ظهــرت يف العهــد الجديــد. 
تــرك لنــا متــى، مرقــس، لوقــا، ويوحنــا القصــة الكاملــة لحيــاة ومــوت وقيامــة يســوع املســيح. 
ويف ســفر أعــامل الرســل، هنــاك تقاريــر عــن األعــامل التــي قــام بهــا الرســل. وميكننــا أن نقــرأ 
ث بولــس بقــوة عــن ســلطة كلمــة  الكلــامت املوحــى بهــا التــي قالهــا الرســل أنفســهم. يتحــدَّ
ــه قــرَّاءه إىل اإلنجيــل كمصــدر للســلطة  اللــه )2تيموثــاوس ٣: 1٦(. وهكــذا فــإن بطــرس يُوجِّ

الروحيــة واألدبيــة.
ر بطــرس قــراءه ومســتمعيه مــن أنــه وبالرغــم مــن أن اإلنجيــل  يف )2بطــرس ٣: 1٦(، يُحــذِّ
هــو مصــدر الحــق، فبــدون االنتبــاه الشــديد للرســالة التــي يرغــب الــروح القــدس أن نفهمهــا، 
فــإنَّ مصــدر الحــق نفســه ميكــن أن يُســاء فهمــه. وذلــك ميكــن أن يــؤدي إىل عواقــب وخيمــة.
يجـب أن تذكرنـا كلامتـه اليـوم باملبـادئ األساسـية يف دراسـة الكتـاب املقدس. علينـا أن نقرأ 
فقـرة مـن الكتـاب املقـدس بـروح الصـالة. علينا قراءتها يف سـياق مـا يتعلق بها ضمـن األصحاح، 
والسـفر ومجمـل الكتـاب املقـدس ذاتـه. مـاذا كان يتحـدث عنـه املؤلـف بالتحديد حـني كتبها؟ 
علينـا أن نقرأهـا يف ضـوء الظـروف التاريخيـة التـي كُِتبَت حينهـا )يف حالة رسـالتي بطرس األوىل 
والثانيـة، سـيكون ذلـك يف عهد اإلمرباطوريـة الرومانية يف القرن األول امليـالدي.( يجب أن نقرأها 
سـعياً للوعـي الروحـي، وُمدركـني أن الخـالص الـذي جلبـه مـوت املسـيح الكفـاري هـو محـور 
رسـالة الكتـاب املقـدس كلـه )1بطـرس 1: 10-12(. ختامـا، يجب علينـا أن نقرأ الكتـاب املقدس 
يف سـياق حياتنـا الخاصـة. أي حـق يرغـب اللـه أن نحصـل عليـه؟ كيف ميكننـا أن نُطبِّـق الكلمة 

املكتوبـة يف حياتنـا بطريقـة تسـهم إيجابيًا مللكـوت الله؟ 
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ة  ملزيـد مـن الـدرس: حتـى يف خضم الالهـوت العميـق، فإنَّ رسـائل بطـرس تُركِّـز بقوَّ
ـب علينـا إتباعهـا يف معاملـة واحدنا اآلخـر. مبعنى  عـىل الحيـاة املسـيحية والطريقـة التـي يتوجَّ
آخـر، نعـم، نحتـاج أن نعـرف الحـق كـام هـو يف يسـوع، ولكـن األكـر أهميـة هـو أن نعيـش 
ذلـك الحـق يف حياتنـا أيًضـا. يف بدايـات رسـالته، يُخربنـا بطـرس بهذه الكلـامت الرائعـة: »طهِّروا 
نفوسـكم يف طاعـة الحـق بالـروح للمحبـة األخويـة العدميـة الريـاء، فأحبـوا بعضكـم بعضـاً من 
ة« )1بطـرس 1: 22(. الحـظ كيـف يربـط بـني تطهري نفوسـنا والطاعـة للحق.  قلـب طاهـر بشـدَّ
نـا، يصنـع منـا شـعبًا يُحـب واحدهـم اآلخر محبـة شـديدة »وبلقب طاهـر«. الطاعة،  الحـق يُغريِّ
والقلـب الطاهـر، واملحبـة ترتبـط واحـدة باألخـرى. هذا هـو املثل األعـىل الذي يجـب أن نصبوا 
إليـه. هـل تتخيـل كـم سـتكون حياتنا وكنائسـنا مختلفة لـو أننا اتبعنـا ذلك التحـدي؟ تأمل فيام 

ميكـن أن يفعلـه ذلـك يف مفهـوم وحـدة الكنيسـة، إن مل يكـن أي شء آخـر.
»أيهــا األخــوة، هــل تحملــون روح املســيح معكــم، إذ تعــودون إىل بيوتكــم وكنائســكم؟ هــل 
تطرحــون عنكــم الشــك واالنتقــاد؟ وصلنــا إىل وقــت نحتــاج فيــه إىل أن نتضامــن معــا أكــر مــن 
أي وقــت مــى، أن نعمــل متحديــن. يف الوحــدة قــوة. ويف الفرقــة وعــدم الوحــدة هنــاك دامئــا 

الضعــف« )روح النبــوة، رســائل مختــارة، صفحــة ٣7٤، ٣7٥(.  

أسئلة للنقاش
ــن  ــون »منتظري ــا أن نك ــه علين ــول أن ــرس الرس ــب بط ــرس 3: 12 كت 1. يف 2بط  
وطالبــني رسعــة مجــيء يــوم الــرب، الــذي بــه تنحــل الســاموات ملتهبــة، والعنــاص 
ــا أن نكــون »طالبــني رسعــة مجــيء  ــه علين ــه إن محرتقــة تــذوب«. مــاذا يعنــي بقول

ــاين؟ ــيء الث ــرب أي املج ــوم ال ع ي ــرِّ ــا أن ن ــف ميكنن ــرب«؟ كي ــوم ال ي
ــه. لســوء الحــظ، وكــام حــدث  ــاين« لل ــاب الث ــول أن الطبيعــة هــي »الكت 2. نق  
ــاين مُيكــن إســاءة تفســريه  ــاب الث ــإنَّ الكت ــدس(، ف ــاب املق ــاب األول )الكت ــع الكت م
أيًضــا. مثــال ذلــك، فــإن رســالة »التصميــم والهــدف« بالنســبة لكثرييــن مــن النــاس 
قــد تــم شــطبها مــن الطبيعــة، وحــلَّ مكانهــا نظريــة دارويــن »الطفــرة العشــوائية 
ــق.  ــل خال ــون – مل يتــم تصميمــه مــن ِقَب واالنتقــاء الطبيعــي«. فالعــامل – كــام يقول
ــاين بطريقــة صحيحــة؟ ومــا هــي  ــاب الث ــرِّ هــذا الكت ــا إًذا أن نقــرأ ونُف فكيــف لن
حــدود مــا ميكــن أن يعلّمنــا إيــاه الكتــاب الثــاين عــن اللــه؟ ومــا مــدى العــون الــذي 
ــاين؟  ــاب الث ــح للكت ــاب األول ليســاعدنا عــى الفهــم الصحي ــه مــن الكت نحصــل علي
ــع تفســرينا  ــاين – م ــاب الث ــة – الكت ــارض تفســرينا للطبيع ــا يتع ــاذا يحــدث عندم م

ــن املشــكلة؟ ــن تكم ــدس؟ أي ــاب املق ــاب األول – الكت للكت



ـــث 2017 ـــع الثال ـــّدس للرب ـــاب املَُق ـــة الكت ـــل دراس دلي

يستعّد العامل الربوتستانتي لالحتفال بالذكرى الخمسامئة لإلصالح الربوتستانتي عندما كشف مارتن 

لوثر— مسوقاً من الروح القدس — النقاب عن حقائق كتابية جوهرية للماليني. حقائق كانت مطمورًة 

قروناً طويلًة تحت الخرافات والتقاليد. وقد يذهب البعض إىل القول بأّن الربوتستانتية برّمتها قد ُولِدت 

وظهرت إىل الوجود، منذ نصف ألف سنة مضت، من خالل صفحات الرسالة إىل الغالطينّي )باإلضافة إىل 

الرسالة إىل أهل رومية(. فإنّه من خالل مطالعة الرسالة إىل أهل غالطية نجد أَّن مارتن لوثر قد بهرته 

اإلصالح  أنجبت حركة  التي  املجيدة  الحقيقة  باإلميان. هذه  بالتربير  الخاّصة  العظيمة،  السارّة  األخبار 

فام  لقرون عديدة.  أخطاء الهوتية مسكونيّة  املاليني من  تحرير  التي ساهمت يف  الربوتستانتي، هي 

قرأه مارتن لوثر يف الرسالة إىل أهل غالطية قد غرّي العامل رأساً عىل عقب، ومل يعد كام كان قبالً. فام هو 

متيناً لإلصالح الربوتستانتي؟ وكيف متّكنت هذه  مضمون الرسالة إىل غالطية الذي يجعل منها أساساً 

الرسالة من التأثري عىل قلوب الكثريين أمثال مارتن لوثر؟ إن دليل دراسة الكتاب املقدس للربع القادم، 

الذي بعنوان »بشارة اإلنجيل يف ِسفر غالطية«، من تأليف كارل كوسريت، يدعونا للتجوال مع الرسول 

بولس، إذ يهيب بالغالطينّي أن يظلّوا أمناء للمسيح. هذه الدراسة تعطينا فرصة يف ذات الوقت إلنارة 

مفهومنا الشخيص بالحقائق التي فتحت الطريق أمام املصلح مارتن لوثر لالنفصال الحتمي عن روما 

وإرساء سلطة إنجيل الخالص الكتايب.

بشارة اإلنجيل يف ِسفر غالطية
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