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رسالة بطرس األولي (المقدمة)

عودة لمجدول

 .1كتب الرسالة القديس بطرس الرسول أحد اإلثنى عشر  ،تبلميذ السيد المسيح.
 .2تتفق الرسالة مع أسموب عظات بطرس الواردة فى سفر األعمال-:

أ -أشار إلى اهلل كديان يحكم بغير محاباة ( )17:1مع (أع .)34:13

ب -اآلب الذى أقام المسيح ( )21:1مع (أع ( + )32:2أع ( + )15:3أع .)43:13
ج -السيد المسيح رأس الزاوية ( )7:2مع (أع .)11:4

 .3كتبت إلى المتشتتين من شتات بنتس وغبلطية وكبدوكية وبيثينية ،وىذه جميعيا تقع فى آسيا الصغرى.
وواضح من ىذا أن الرسول أرسميا لكل المؤمنين فى آسيا الصغرى ،لذلك تعتبر الرسالة من الرسائل

الجامعة.

 .4كتبت ما بين سنة  ،63سنة  67م أثناء إضطياد نيرون ( 68-54م).

 .5كتبت من بابل ( )13:5وقد إختمفت األراء فى تحديد مدينة بابل ىذه -:
أ -قيل أنيا بابل القديمة فعبل ،أى أن الرسول كتب الرسالة من وراء حدود فمسطين الشرقية ،وكان
ىناك جالية كبيرة فى بابل فى مدينة عرفت بإسم بابل الجديدة إلى جوار خرائب بابل القديمة.

ب -قيل أن بابل ىى إشارة لمصر القديمة (بابميون) وقد كانت قببل موطنا لجماعة من الييود ومقر
معسكر رومانى ال تزال أثاره قائمة إلى يومنا ىذا .فإذا عممنا أن القديس مرقس الرسول قد أتى إلى

مصرسنة 62 – 61م .فيمكن إستنتاج أن بطرس قد أتى لزيارة مرقس فى مصر.

ت -يقول الكاثوليك أن بطرس كتب رسالتو من روما ،وأن بابل ىى إشارة إلى روما ،وىذا الرأى غير
صحيح لؤلسباب التالية-:

يستند الكاثوليك عمى أن بابل فى سفر الرؤيا ىى إشارة إلى روما ،ولكن بابل فى سفرالرؤيا ىى

إشارة لمممكة الشر فى العالم عموما.

ما الداعى لعدم ذكر الرسول إسم روما صراحة؟!
ثابت تاريخيا أن الرسول بطرس لم يصل إلى روما قبل إستشياده بيا بفترة طويمة كافية إلرسال

رسالتين.

ترتيب الواليات كما جاءت فى الرسالة من الشرق إلى الغرب ،مما يؤيد أن الرسالة كتبت من

مكان ما بالشرق.

بولس يكتب ألىل رومية ويقول "ألنى مشتاق أن اراكم لكى أمنحكم ىبة روحية لثباتكم"

(رو .)11:1ويقول "أريد أن يكون لى ثمر فيكم أيضا كما فى سائر األمم" (رو )13:1فيل

يكرز بولس لروما ويكون لو ثمر فييا ،ويأتى لمنح أىميا ىبة روحية لثباتيم وبطرس ىناك عمى
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رأس الكنيسة .ونحن نعمم أن ىذا األسموب ليس اسموب بولس الرسول الذى يقول "ولكن كنت

محترصا أن أبشر ىكذا ليس حيث سمى المسيح لئبل أبنى عمى أساس أخر" (رو.)23:15

كيف يكتب بولس رسالة يفرد فييا إصحاحا كامبل إلىداء السبلم لشخصيات مغمورة فى روما

وال يذكر فييم إسم بطرس الذى يعتبره أحد األعمدة (غل )9:2إذا كان بطرس موجودا فى روما

بل عمى رأسيا (راجع رو.)16

 .6ثار اإلضطياد ضد المسيحيين فقتموا إسطفانوس ثم يعقوب ثم أرادوا قتل بطرس واشتد اإلضطياد أيام نيرون
الذى أشعل النار فى روما فى  64/7/19واتيم المسيحيين بإشعاليا ،واضطيدوىم بعنف وقسوة ،وفى أيامو
إستشيد بولس وبطرس .بل نرى فى ( )16،14:4أنو كان وقت إعتبر فيو أن إعتناق المسيحية جريمة.

لذلك يكتب الرسول رسالتو ىذه-:

أ -لتشجيع المؤمنين عمى إحتمال األلم واإلضطياد ،لذلك تعتبر ىذه الرسالة من رسائل التعزية ،ويربط
بين األلم والمجد ،ويتكمم كثي ار عن الرجاء.

ب -يحدثنا عن الحياة المقدسة حتى إذا إفتُِرى عمينا ال يكون ليذه الشكايات أساس من الصحة .والحياة
المقدسة تظير فى العبلقات داخل العائمة ومع المجتمع.

يتكمم الرسول عن النعمة والجياد مثل (.)18:4 + 23:2 + 17،14:1 + 13،1:1
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عودة لمجدول

ٔ
وك َّي َة وأ ِ
َّد ِ
ين ِم ْن َ ِ
َس َّيا
ع ا ْل َم ِس ِ
س َو َغالَ ِط َّي َة َو َكب ُ
سو َ
يح ،إِلَى ا ْل ُمتَ َغّْرِب َ
َ
شتَات ُب ْنتُ َ
سو ُل َي ُ
سَ ،ر ُ
آية (ٔ)ُ " -:ب ْط ُر ُ
يث ِ
وِب ِ
ين َّي َة ،ا ْل ُم ْختَ ِ
ين" .
ار َ
َ
س = ىو اإلسم الذى دعاه بو الرب (يو )42:1ويسمى بالسريانية صفا أو كيفا ومعناه الصخرة ،إشارة
ُب ْط ُر ُ

لئليمان الذى نطق بو (مت.)18،16:16
يح = ىو أحد اإلثنى عشر وليس رئيسا عمييم.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
سو ُل َي ُ
َر ُ
ين = ىذا يتناسب مع روح الرسالة إذ ىى موجية إلى أناس متألمين وىى دعوة ليم ألن يشعروا أنيم
إِلَى ا ْل ُمتَ َغّْرِب َ
غرباء عن ىذا ا لعالم فيشتاقوا لموطنيم الحقيقى ،أورشميم السماوية وليس أورشميم األرضية ،والتى بدأ منيا
إضطياد المسيحيين والحظ أن التعمق بالسماويات ىو أساس إلحتمال اآلالم بصبر والرسالة موجية لمييود الذين

آمنوا بالمسيح فإضطيدوا فتشتتوا ،ثم إنضم إلييم األمم الذين آمنوا.
َّد ِ
وكيَّ َة =...وىذه مرتبة من الشرق إلى الغرب .إذاً ىو يكتب من مكان ما بالشرق ،وليس من
س َو َغالَ ِط َّي َة َو َكب ُ
ُب ْنتُ َ
روما التى تقع فى غرب آسيا الصغرى.
آسيا = ىى مقاطعة فى آسيا الصغرى (تركيا حاليا).

ا ْل ُم ْختَ ِ
ين = عمى الصميب فتح اإلبن يديو معمنا دعوة اآلب لكل البشرية .فاهلل يريد أن الجميع يخمصون
ار َ
(1تى .)4:2واهلل يدعو وكل إنسان حر فى أن يقبل أو يرفض.
"يا أورشميم ...كم مرة أردت .......ولم تريدوا" (مت )37:23واآلب بسابق عممو يعرف الذين يتبعونو ويتجاوبون

مع دعوتو (رو .)29:8والمختارين إسم أطمقو الرسل عمى كل المؤمنين وليس معنى ىذا أن كميم يثبتون إلى
النياية فى اإليمان ،فاهلل ال يحرم اإلنسان من حريتو .ولكن كممة المختارين تشير إلى أن البداية ىى من اهلل،

والفضل ىو هلل فى إيمانى ،إذاً لماذا اإلنتفاخ ؟

ٕ
ضى ِع ْمِم ِ
يس ال ُّرو ِح لِمطَّاع ِة ،ور ّْ ِ
اهلل ِ
قِ ،في تَ ْق ِد ِ
السا ِب ِ
يح :لِتُ ْكثَْر لَ ُك ُم
ع ا ْل َم ِس ِ
اآلب َّ
سو َ
آية (ٕ)ِ " -:ب ُم ْقتَ َ
ش َدم َي ُ
َ ََ
ّْ
السالَ ُم" .
الن ْع َم ُة َو َّ

سبق وقال أنيم مختارين ،والييود فيموا أن اهلل إختارىم كشعب مختار متعصبا لجنسيم ولغتيم وببلدىم ،ولكن

الرسول يبين ىنا أساس إختيار اهلل لشعبو المسيحى.
ٕ
ضى ِع ْمِم ِ
اهلل ِ
السا ِب ِ
ق = مما سبق نرى أن اهلل يدعو(يو )45 ، 44 :6ولكن ليس الكل يوافق
اآلب َّ
ِ -1ب ُم ْقتَ َ
ولكن اإلختيار ليس عشوائيا ،بل اهلل يختار من بسابق معرفتو يعرف أنو سيتجاوب مع دعوتو (رو)33-28:8

فعمم اهلل غير إرادة اهلل.
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الر ِ ِ
 -2تَ ْق ِد ِ
اع ِة = تأثير الروح القدس الذى حل عمينا بالميرون ىو تبكيت النفس عمى خطاياىا،
يس ُّ
وح لمطَّ َ
واقناعيا بترك محبة العالم  ،بل ىو يعطى قوة نميت بيا شيوة الجسد الخاطئة ونطيع وصايا اهلل ،فنتقدس أى
نتخصص ونتكرس هلل (يو( + )8:16إر( + )7:23رو )26،13:8ىذا إذاً ىو عمل الروح القدس أن يقدسنا أى
يخصصنا لطاعة من إختارنا أى اآلب  .فاهلل يختار من يعمم أنو سيقبل تحقيق إرادتو "ىذه ىى إرادة اهلل قداستكم

" (1تس .)3 : 4بل أن الروح يسكب محبة اهلل فى قموبنا (رو )5:5ومن يحب اهلل يطيع وصاياه

(يو.)23،21:14
 -3ور ّْ ِ
ع ا ْل َم ِسي ِح = بيذه نرى عمل الثالوث فى خبلصنا .فاآلب يختار ويدعو والروح يقدس لمطاعة
سو َ
ش َدم َي ُ
ََ
واإلبن يطير بدمو .فمن يمبس ثياباً بيض في السماء ىم من غسموا وبيضوا ثيابيم في دم الخروف (رؤ)14 :7
 .ودم المسيح يكفر عنا أى يغطينا  ،فبل يرى اآلب خطايانا  ،بل يرى دم ابنو  ،فنحسب كاممين فيو وببل لوم

(كو + 28 :1أف .)4 :1ولذلك فإن أفضل طاعة ال قيمة ليا بدون دم المسيح .وكممة رش دم = مقتبسة من
العيد القديم (ال( + )7-4:14مز )7:51حيث كانوا يتطيرون برش دم الذبائح .ورش الدم ىو لمتطيير ،فبدم
المسيح نتطير وتغفر لنا خطايانا (1يو( + )7:1رؤ )14:7ولكن ال يكفى التطيير ،بل عمينا أن نطيع الروح

القدس لنتقدس ،عمى أننا طالما كنا فى الجسد فنحن معرضين ألن نخطىء بسبب ضعف جسدنا لذلك فدم
المسيح يطيرنا من كل خطية (1يو )7 :1ىذا إن كنا نطيع الروح القدس .والروح القدس ىو العامل فى أسرار

الكنيسة التى تثبتنا فى جسد المسيح .فباإلعتراف اهلل أمين وعادل ،ىو يغفر خطايانا (1يو( + )9:1يع+ )16:5
(يو .) 23،22:23والتناول يعطى لغفران الخطايا .ومن يأكل جسد إبن اإلنسان ويشرب دمو يكون لو حياة أبدية
ويثبت فى المسيح والمسيح يثبت فيو (يو( + )58-48:6مت .)28-26:26

اهلل مثمث األقانيم خمق اإلنسان = اآلب يريد ويدعو "نعمل اإلنسان ( "..تك )26 : 1وأقنومى التنفيذ اإلبن
والروح القدس  ،اإلبن ُي َك ِّون اإلنسان من تراب األرض  ،فبو كان كل شئ  ،والروح يعطيو حياة (تك. )7 : 2

اهلل مثمث األقانيم يخمقنا خمقة ثانية بالمعمودية = اآلب يريد أن الجميع يخمصون  .واإلبن مات عمى الصميب
وقام ،ألجل كل البشر .والروح القدس فى سر المعمودية يشركنا مع المسيح فنموت بإنساننا العتيق ويقيمنا مع

المسيح القائم من األموات متحدين بو ولنا حياتو األبدية .لذلك ظير الثالوث يوم معمودية السيد المسيح وىو يوم

تأسيس المعمودية.

اهلل مثمث األقانيم يقدسنا = (ىذه اآلية) اآلب يختار ،واإلبن بدمو ُي َكفِّر أى يغطينا والروح القدس يبكت ويعين
لنرجع لممسيح ولنثبت فى المسيح فيغطينا دمو  .والروح القدس يظل يقنعنا ويعمل فينا لنقبل عمل اإلماتة لنظل
مدفونين مع المسيح فتظير فينا حياتو (2كو. )11 ، 13 : 4

اإلنسان = اهلل دعاه والمسيح فداه والروح القدس يسكن فيو ليثبتو فى المسيح  .ولكنو ىو حر أن يقبل ويقتنع
بعمل الروح القدس  ،أو يظل منفصبل عن المسيح بخطيتو .

لتكثَْر لَ ُكم ّْ
السالَ ُم = ال سبلم بدون نعمة .ولقد إختار الرسول كممة يونانية (نعمة) وكممة عبرية (سبلم)
الن ْع َم ُة َو َّ
ُ
فالرسالة موجية لمييود واألمم .والسبلم الذى يطمبو ليم الرسول يمؤلىم حتى وسط آالميم.
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ٖ
ِ
ِ ِ ٍ
ع ا ْلم ِس ِ ِ
ب ر ْحم ِت ِو ا ْل َك ِث ِ
ام ِة
يح ،الَّذي َح َ
آية (ٖ)ُ " -:م َب َار ٌك اهللُ أ َُبو َرّْب َنا َي ُ
َ
يرة َولَ َد َنا ثَان َي ًة ل َر َجاء َحيِ ،بق َي َ
سَ َ َ
سو َ َ
يح ِم َن األَمو ِ
ات"،
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
َْ
َي ُ

ُم َب َار ٌك اهللُ = كممة مبارك ىى تسبحة حمد وشكر هلل الذى قدم لنا برحمتو خبلصا عجيبا نحن غير المستحقين.
فكممة بركة عبرية تعنى يتكمم كبلم حسن عن شخص ما .
َولَ َد َنا ثَ ِان َي ًة = أعطانا بالميبلد الثانى أى المعمودية أن نكون أوالدا هلل وخميقة جديدة (2كو )17:5واإلبن لو
ميراث (رو .)17:8وبالطبيعة الجديدة ندرك اهلل بالروح القدس الساكن فينا ومن يعرفو يحبو  ،فكل من عرفو

أحبو  .ونعرفو فنحبو.

وبمحبة اهلل ىذه وادراكنا لمميراث المعد لنا كبنين نحتمل أى ألم بفرح.
لِرج ٍ
اء َحي = من دخل فى عبلقة حب مع المسيح يكون لو رجاء كما يقول بولس الرسول "والرجاء ال يخزى ألن
ََ
محبة اهلل قد إنسكبت فى قموبنا بالروح القدس" (رو . )5 : 5فمن أحب اهلل إذ شعر بمحبتو  ،يزداد رجاءه فى
الحياة األبدية  .وىذا الرجاء يفيض فينا بحياة روحية حقيقية = الحياة الروحية ىى حياة يقودىا الروح القدس ،

ومن لو ىذا الرجاء ينقاد بسيولة ونشاط لدعوة وعمل الروح القدس .وىذا الرجاء ىو رجاء حى قوى مؤسس عمى
قيامة المسيح ،أى أن ما أعطانا ىذا الرجاء الحى ىو قيامة المسيح = ِب ِقي ِ
يح فقيامة المسيح
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
امة َي ُ
ََ
أعطتنا أن تكون لنا قيامة وحياة أبدية مثمو ،وأنو سيكون لنا نصيبا فى عالم آخر ذىب إليو المسيح قبمنا ليعده
لنا (يو .)3-1:14لذلك ىو رج ٍ
اء َحي فى مقابل رجاء ميت الذى ىو الرجاء فى ىذا العالم المحكوم عميو
ََ
بالموت والفناء والذى كثي ار ما يخيب الظنون واألمال .
السماو ِ
ِ
اث الَ ي ْف َنى والَ يتَ َد َّنس والَ ي ْ ِ
آية (ٗ)ٗ" -:لِ ِمير ٍ
َجمِ ُك ْم"،
ات أل ْ
َ َ ُ َ َ
َ
ض َمح ُّلَ ،م ْحفُوظٌ في َّ َ َ
َ
لِ ِمير ٍ
اث = المولود من الجسد ينتظر ميراثا ماديا ،والمولود من الروح يتعمق قمبو بميراث روحي (رو.)17:8
َ
ونبلحظ أن الطفل ال يدرك شيئا عن ميراث أ بائو المعد لو ،وىكذا نحن ال ندرك عظمة الميراث المعد لنا فيو ال

يخطر عمى بال إنسان (1كو )9:2ولذلك نجد الرسول ىنا ال يعطى مواصفات ليذا الميراث ،بل يتكمم عنو من

الجانب السمبي فيو ميراث ال يفنى وال يتدنس وال يضمحل.

الَ َي ْف َنى = أى ليس قاببل لمزوال ،عكس ميراث إسرائيل األرضي الذى طالما ضاع منيم.
س = كما دنس البابميون واليونان والرومان ىيكل الييود ،أما ميراثنا السماوي فمن يدخمو عدو يدنسو فيو
َوالَ َيتَ َد َّن ُ

محروس بسور إليى وعمى أبوابو مبلئكة (رؤ.)12:21
ض َم ِح ُّل = ال يزول جمالو وال يفقد بياؤه ،أما كل جمال أرضى فيو كإكميل زىور البد أن يذبل
َوالَ َي ْ
(يع.)11،13:1
السماو ِ
ِ
َجمِ ُك ْم = ىو موضوع عناية اهلل وحراستو ،ونحن بالصبر والجياد نسعى نحوه.
ات أل ْ
َم ْحفُوظٌ في َّ َ َ
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٘
ان األ ِ
ِ
وس َ ِ
َن ُي ْعمَ َن ِفي َّ
ان ،لِ َخالَ ٍ
َخ ِ
الزَم ِ
يم ٍ
ير" .
ستَ َعد أ ْ
آية (٘) " -:أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
ص ُم ْ
ين ِبقُ َّوِة اهلل َم ْح ُر ُ
ونِ ،بإ َ
عمينا أن نجاىد ولكن باطمئنان أن قوة اهلل تحرسنا حتى ال يضيع منا ىذا الميراث المعد لنا .فالعمة األولى لحفظ
المؤمن المسيحي ىى قَُّوِة ِ
اهلل (يو.)11:17

ِ
يم ٍ
ان فبدون إيمان ال يمكن إرضاؤه (عب )6:11واهلل الذى حفظ الكنيسة رغم
والوسيمة ليذا ىى اإليمان = ِبإ َ
كل اإلضطيادات قادر أن يحفظنا ويحفظ كل نفس متكمة عميو من الخطايا المحيطة بنا ،فقوة اهلل التى أقامت
المسيح قادرة أن تقيم أضعف مؤمن (اف .)23،19:1وقوة اهلل تعمل بإيماننا .فعدم اإليمان يعطل عمل اهلل "ولم

يصنع ىناك قوات كثيرة لعدم إيمانيم" (مت.)58:13

تطمع إلى يسوع إذا ىوجمت من تجربة وقل لو أنا أثق فى قوتك وال تتطمع إلى ضعفك أو قوة أعدائك ،فبطرس
غرق فى الماء إذ نظر إلى شدة الريح ولم ينظر إلى قوة يسوع (مت .)33:14فإنيا لخطية شنيعة أن يظن أحد

أن القدير غير قادر عمى حمايتو ،وأيضا ىو جيل وخطية أن نظن أننا نحن الذين نحمى أنفسنا.
ان األ ِ
َن ُي ْعمَ َن ِفي َّ
لِ َخالَ ٍ
َخ ِ
الزَم ِ
ير = فالمسيح بدأ عممو الخبلصى بالصميب والروح يعيننا اآلن حتى
ستَ َعد أ ْ
ص ُم ْ
نكمل ،ولكن عمل الخبلص ينتيى بحصولنا عمى الجسد الممجد ودخولنا إلى الميراث األبدى .ولكن كيف نكون
محروسين؟

 .1برجوعنا وتوبتنا المستمرة .وىذا يكون باإلستجابة لصوت تبكيت الروح القدس فينا.
 .2اإلتكال الكامل عمى المسيح وعدم الشك فيو وال فى قدرتو.
 .3رفض كل إغراءات إبميس واليروب من كل أماكن الشر.

 .4اإلىتمام بتنفيذ وصايا اهلل والسير الدائم عمى تنفيذ مرضاتو.
 .5الشركة مع اهلل فى صبلة دائمة بيذا نكون كمن فى حصن.
ٙ
ونَ ،م َع أ ََّن ُك ُم
آية ( " -:)ٙالَِّذي ِب ِو تَ ْبتَ ِي ُج َ
ون = أى الخبلص (آية
الَِّذي ِب ِو تَ ْبتَ ِي ُج َ

ير ِبتَ َج ِ
ب ُمتََن ّْو َع ٍة"،
ون َي ِس ًا
ب  تُ ْح َزُن َ
اآلن  إِ ْن َك َ
َ
ار َ
ان َي ِج ُ
 )5فالخبلص ليس معناه غفران خطايانا أو أننا سنرث فى األبدية

ممكوت السموات فقط  .بل الخبلص يعمل فينا اآلن ونحن عمى األرض فنحيا نجاىد بفرح  ،والروح الساكن فينا
يعيننا فنسمك فى البر بإبتياج قمب  ،إذ أننا ولدنا من اهلل وصرنا خميقة جديدة (2كو )17:5ىذه الخميقة الجديدة

ال سمطان لمخطية عمييا (رو .)14:6وىذه الخميقة الجديدة ممموءة بالروح ومن ثماره الفرح (غل.)22:5،23
لذلك نجد أوالد اهلل ممموئين بيجة ،والبيجة التى يعطييا اهلل ألوالده ىنا عمى األرض ىى عربون ما سنحصل
عميو فى األبدية من أفراح أبدية .وكممة تبتيجون التى إستعممت ىنا فى المغة اليونانية األصمية تشير لشدة

الفرح .ونبلحظ أن أحمى مزامير داود قيمت وسط اآلالم ،وكانت مواكب الشيداء تدخل لساحات اإلستشياد

بالترانيم وسط فرح عجيب ،لذلك نفيم أن سمة الفرح الذى يعطيو اهلل لممؤمنين أنو ال ينتزع منيم وسط اآلالم وال

بسبب أى ضيقة (يو.)22:16
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ون = قولو يجب يشير ألن التجربة ليا ىدف وقصد معين ،فيى تطير وتنقى المؤمن من
ب  تُ ْح َزُن َ
إِ ْن َك َ
ان َي ِج ُ
أى شوائب .فالنيران (آية  )7ىى نيران مطيرة ،واهلل ال يمقى أحد فى تجربة إن لم يكن قاد ار عمى إحتماليا
(1كو .) 13:13بل أن اهلل يظير وسط الضيقة مساندا لممتألم (كما حدث مع الثبلثة فتية فى أتون النار) ووجود
اهلل وسط الضيقة يعطى تعزية عجيبة لممتألم .ىنا نرى شركة الصميب إذ نحمل صميبنا مع المسيح المصموب،

ونرى شركة الفرح مع المسيح الذى يحمل معنا صميبنا.
ير = زمن العمر كمو ميما كان طويبل فيو زمن قصير نسبيا (2كو.)17:4
َي ِس ًا
ِبتَ َج ِ
ب ُمتََن ّْو َع ٍة = تشير لتعدد أشكال التجارب ،واستخدمت كممة متنوعة ثانية فى ( )13:4لوصف نعمة اهلل،
ار َ
فبنعمة اهلل فقط نستطيع أن نواجو التجارب .وىى متنوعة الن لكل خطية او مرض روحى عبلج مختمف

(إش . ) 29 – 23 :28واهلل يعمم طريقة عبلج كل مرض .
ٚ
ون تَْزِكي ُة إِيم ِان ُكم ،و ِىي أَثْم ُن ِم َن َّ
الذ َى ِب ا ْلفَ ِاني ،م َع أَنَّ ُو ُي ْمتَ َح ُن ِب َّ
الن ِ
وج ُد لِ ْم َم ْد ِح
آية ( " -:)ٚلِ َك ْي تَ ُك َ
ار ،تُ َ
َ
َ َ ْ َ َ َ
وا ْل َكرام ِة وا ْلم ْج ِد ِع ْن َد ِ
يح"،
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ْ
است ْعالَ ِن َي ُ
َ ََ َ َ
ِ ِ
يم ِان ُك ْم = إيماننا يولد وينمو (لو2( + )5:17تس .)3:1وحتى ينمو ينقيو اهلل من شوائبو بأنو يسمح
تَْزك َي ُة إ َ
ببعض التجارب .وىذا ما يحدث مع الذىب الذى يمر فى النار ليطير مما ىو زغل وغش فيظير المعدن

الحقيقى لمذىب .وىدف التجارب ىو غربمة إيماننا ليتبقى منو ما ىو صحيح ،ولينمو إيماننا ويصير إيمانا

صادقا .وان كان الذىب ثمينا إال أنو ٍ
فان  ،بعكس إيماننا الذى سيزكينا لممجد .اإليمان لوكان قويا صحيحا فيذا
سيعود عمى صاحبو بالمجد عند إستعبلن يسوع المسيح أى ظيوره .وكممة تزكية جاءت فى الترجمة اإلنجميزية

 Genuinenessأى حقيقى وغير زائف .وكممة تزكية فى العربية تعنى أن يشيد إنسان آلخر بالكفاءة والنزاىة
ليستحق عمل ما مثبل .وبإضافة المعنى اإلنجميزى لممعنى العربى تتضح الصورة ،فاهلل يسمح لنا ببعض التجارب

لنتنقى فنتزكى أى نصبح مستحقين لممجد السمائى.
ِ
ام ِة = المدح والكرامة ىى أجر من إحتمل التجربة وتنقى إيمانو.
تُ َ
وج ُد ل ْم َم ْد ِح َوا ْل َك َر َ
َوا ْل َم ْج ِد = إذ نرى اهلل (1يو )2:3نعكس مجده .ولن نراه فقط بل نتحد بو.
واذ نعكس مجده سيكون لنا جسد ممجد ،واذ نعكس نوره سيكون لنا جسد نورانى.

ٛ
اآلن ِ
ون ِبفَ َر ٍح الَ
ون ِب ِو ،فَتَ ْبتَ ِي ُج َ
لك ْن تُ ْؤ ِم ُن َ
آية ( " -:)ٛالَِّذي َوِا ْن لَ ْم تََر ْوهُ تُ ِحبُّوَن ُو .ذلِ َك َوِا ْن ُك ْنتُ ْم الَ تََر ْوَن ُو َ
ق ِب ِو وم ِج ٍ
يد"،
ُي ْنطَ ُ َ َ

لعل بطرس كان فى ذىنو وىو يكتب ىذه اآلية قول السيد " طوبى لمن آمن ولم يرى .ورؤية المسيح بالجسد ليا
تأثير أضعف من الرؤية بالروح القدس أى التى يعطييا لنا الروح القدس باإليمان ،فكثيرون من الذين أروا

المسيح بالجسد شاركوا فى صمبو .ونفيم من اآلية أن اإليمان ىو مدخل لكل شىء ولكل بركة إليية" ،فبدون

إيمان ال يمكن إرضاؤه" (عب .)6:11وباإليمان تنفتح أعيننا ونعرف المسيح معرفة حقيقية ،واذ نعرفو نحبو،
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ق ِب ِو وم ِج ٍ
يد .ففى معرفة المسيح حياة
ون ِبفَ َر ٍح الَ ُي ْنطَ ُ
والمحبة ىى طريق الفرح ،فنفرح فرحا عجيبا = فَتَْبتَ ِي ُج َ
ََ
(يو.)3:17
ونبلحظ فى ىذه اآلية إرتباط اإليمان بالمحبة واإلبتياج .فكمما ينمو إيماننا تزداد محبتنا فيزداد إبتياجنا .وشروط

نمو اإليمان -:

 .1نزع كل ما ال يتفق وقداسة اهلل من داخل قموبنا.

 .2التأمل بيدوء فى مواعيد اهلل فى الكتاب المقدس .والتأمل فى أعمال محبة اهلل لنا.
 .3طاعة كل وصية نعرفيا ولو بالتغصب ،وىذا ما يسمى بالجياد.

 .4بذل أنفسنا فى أعمال محبة ولو بالتغصب ،وىذا ما يسمى أيضا بالجياد.
 .5عدم التذمر فى الضيقات ،فاهلل يسمح بيا فى محبتو لنا لزيادة ونمو إيماننا.
ين َغاي َة إِ ِ
ِِ ٜ
ص ُّ
النفُ ِ
وس" .
يمان ُك ْم َخالَ َ
آية (َ " -:)ٜنائم َ َ َ
ىدف إيماننا ىو خبلص نفوسنا كما أجسادنا فى يوم الرب (رو.)23:8
ٓٔ
ين تََن َّبأُوا َع ِن ّْ
َجمِ ُك ْم،
ش َوَب َح َ
ص الَِّذي فَتَّ َ
اء ،الَِّذ َ
الن ْع َم ِة الَِّتي أل ْ
ث َع ْن ُو أَ ْن ِب َي ُ
اآليات (ٓٔ " -:)ٔٔ-ا ْل َخالَ َ
ان ي ِد ُّل عمَ ْي ِو روح ا ْلم ِس ِ ِ ِ
ْت أَو ما ا ْلوق ُ َِّ
ين أ ُّ ٍ
ٔٔب ِ
ش ِي َد ِباآلالَِم الَِّتي
ق فَ َ
س َب َ
اح ِث َ
َ
يح الَّذي في ِي ْم ،إِ ْذ َ
َي َوق ْ َ َ
ْت الذي َك َ َ َ ُ ُ َ
يحَ ،واأل َْم َج ِاد الَِّتي َب ْع َد َىا" .
لِ ْم َم ِس ِ

ص ليس معناه الحياة فى السماء بعد الموت ،بل فى جعل نفوسنا سميمة كاممة ،وحصولنا عمى طبيعة
ا ْل َخالَ َ
جديدة سميمة ونحن ما زلنا عمى األرض (2كو )17:5واستبدال الفساد بالحياة األبدية.
ّْ
َجِم ُك ْم = وىو نصرة كل يوم عمى الخطايا التى تأتى من داخل أو من إبميس .وىو حياة كميا فرح
الن ْع َم ِة الَِّتي أل ْ
وتعزية وسط ضيقات العالم .ىذا لم يعرفو شعب العيد القديم ،لكن الروح كشف لؤلنبياء بأن ىناك خبلص معد
سيأتى فى ملء الزمان ،لقد أعمن الروح القدس لؤلنبياء عن أشياء ربما لم يفيموىا بالكامل ،وربما حيرت عقوليم
بعد أن حصموا عمييا ،لكنيم فى أمانة سجموا لنا كل ما حصموا عميو وكشفو ليم الروح القدس .وشيادتيم ىذه

فييا تحقيق لصدق الكتاب المقدس .وكانت شيادتيم فييا نبوات عن أن شخصا ىو المسيا سيأتى ويتألم ويموت

ويقوم ويصعد لمسماء ويسكب روحو القدوس.
َي وق ٍ
ب ِ
ْت = بل ىم حددوا وقت مجيئو (دا )26 - 24 : 9ومكان والدتو(ميخا،)2 : 5
ْت أ َْو َما ا ْل َوق ُ
اح ِث َ
َ
ين أ ُّ َ
ِ
وس ِّمى ىنا
وكان ذلك بروح اهلل القدوس الذى فييم = ُر ُ
وح ا ْل َمسي ِح = فالروح القدس ىو واحد مع اآلب واإلبن ُ

روح المسيح ألنو َوجو األنبياء لمحديث عن المسيح ليوجو األنظار إليو (رؤ )13:19بل تكمم األنبياء عن
األمجاد المعدة لممؤمنين بالمسيح .وكون أن اهلل يكشف كل ىذا فى النبوات فيو يقصد أن يقول أن الخبلص
أعده اهلل أزليا لمبشر حتى قبل أن يخمقيم ،ىو شىء مرتب فى فكر اهلل.
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يحَ ،واأل َْم َج ِاد الَِّتي َب ْع َد َىا = فيذا الكبلم موجو ألناس متألمين ،ويقول
ش ِي َد ِباآلالَِم الَِّتي لِ ْم َم ِس ِ
ولكن الحظ قولو فَ َ
ليم إن المسيح تألم ألجمكم ،أفبل تقبمون أن تتألمون مثمو ،وان كان ىو قد تمجد فأصبروا لكى تتمجدوا معو.
ٕٔ
ُعِم َن لَيم أ ََّنيم لَ ْيس ألَ ْنفُ ِس ِيم ،ب ْل لَ َنا َكا ُنوا ي ْخ ِدم َ ِ ِ
ُم ِ
ُخ ِب ْرتُ ْم ِب َيا أَ ْنتُ ُم
ور الَِّتي أ ْ
آية (ٕٔ) " -:الَِّذ َ
ين أ ْ
ْ َ
ُْ ُْ َ
ون ِبيذه األ ُ
َ ُ
السم ِ
س ا ْلمر ِ ِ
اآلنِ ،بو ِ
ين َب َّ
َن تَطَّمِ َع َعمَ ْي َيا" .
الر ِ
اس َ
ش ُرو ُك ْم ِفي ُّ
اء .الَِّتي تَ ْ
شتَ ِيي ا ْل َمالَ ِئ َك ُة أ ْ
ط ِة الَِّذ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ ُ ْ َ
َ َ
سل م َن َّ َ
المخمِّص الذى لن يأتى فى زمانيم ،بل سيأتى فى ملء الزمان.
ىم بشروا بالمسيح َ

ُخ ِب ْرتُ ْم ِب َيا أَ ْنتُ ُم.
َب ْل لَ َنا = أى المسيح سيأتى فى زمان بطرس .والذى نبشركم نحن بو = أ ْ
َن تَطَّمِ َع َعمَ ْي َيا = الحب من سمات المبلئكة ،لذلك فالمبلئكة تشتيى أن تطمع عمى
الَِّتي تَ ْ
شتَ ِيي ا ْل َمالَ ِئ َك ُة أ ْ

خبلص اإلنسان ،وان كان المبلئكة لم يدركوا كل أبعاد النعمة واألمجاد التى حصل عمييا البشر ،فباألولى نحن
لن يمكننا فيم كل شىء ،بل نحن عمى األبواب وفى بداية المعرفة.

(فى اآليات التالية يصور لنا القديس بطرس الرسول أن أمامنا طريقين نسمك فى أحدىما
 .1القداسة أى نحيا فيما يرضى اهلل.
 .2أن نتمذذ بشيوات العالم.

ويقول إن من ينام ىو من يسمك فى ىذه الممذات ،أما الصاحى فيو من يدرك أنو فى أى لحظة ستنتيى حياتو
فيخاف أن يخالف وصايا اهلل  ،ليس عن خوف ينشأ عنو كبت  ،بل ىو خوف من لو رجاء فى مجد أبدى

يخاف ان يضيع منو.
َحقَاء ِذ ْى ِن ُكم ص ِ
ِ
ٖٔ ِ ِ
اء ُك ْم ِبالتَّ َم ِام َعمَى ّْ
الن ْع َم ِة الَِّتي ُي ْؤتَى ِب َيا إِلَ ْي ُك ْم
اح َ
ين ،فَأَْلقُوا َر َج َ
ْ َ
آية (ٖٔ) " -:لذل َك َم ْنطقُوا أ ْ َ
ِع ْن َد ِ
يح" .
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ْ
است ْعالَ ِن َي ُ
ِ
ِ
ِ
ين = ىذا تشبيو مأخوذ من عادة كانوا يمارسونيا حينما يستعدون لعمل ما ،والمقصود
صاح َ
َم ْن ِطقُوا أ ْ
اء ذ ْىن ُك ْم َ
َحقَ َ
إستعدوا ذىنيا واصحوا ،فأمامكم عمل وجياد حتى ال يضيع خبلص نفوسكم .والرسول فسر قولو منطقوا أحقاء
ذىنكم بقولو صاحين .وبقية الرسالة تعنى بإظيار أنو فى مقابل ىذا الخبلص الذى قام بو ربنا يجب أن نجاىد

بسموك مسيحى متمثمين باهلل نفسو فى قداستو.
ِل ِ
ذل َك = أى بناء عمى ما تقدم من كبلم عن الخبلص الثمين إعمموا كذا وكذا.
ص ِ
ين = كالعبيد الذين ينتظرون قدوم سيدىم فى أى لحظة .ىذه = قول الرب إسيروا.
اح َ
َ
ِ
ِ
ِ
اء ذ ْىن ُك ْم = تشير أيضا ألن الرسول يريد أن يقول كونوا عاقمين متزنين معتدلين فى كل أمور
وقولو َم ْنطقُوا أ ْ
َحقَ َ

حياتكم ،واجمعوا كل أفكاركم فى المسيح الذى سيأتى وحرروا أفكاركم من كل قيد ،وىكذا مع عواطفكم .ساىرين

فى حياة مقدسة متشبيين بعريسنا القدوس.

اء ُك ْم = السير والجياد بغير رجاء يجعل النفس تخور .فإختاروا طريق اهلل وليكن لكم رجاء فيما ال ُيرى
فَأَْلقُوا َر َج َ
وليس فيما ُيرى ،أى ليكن رجاءكم فى المجد السماوى وليس فى األرضيات التى ترونيا اآلن .ليكن رجاؤنا فى
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المجد المعد لنا الذى أطمق عميو ىنا ّْ
الن ْع َم ِة الَِّتي ُي ْؤتَى ِب َيا إِلَ ْي ُك ْم = أى المجد الذى ستحصمون عميو = ِع ْن َد
ِ
يح = أى فى مجيئو الثانى.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ْ
است ْعالَ ِن َي ُ
شِ
ٗٔ ِ
السا ِبقَ َة ِفي َج َيالَ ِت ُك ْم"،
ش َي َو ِات ُك ُم َّ
اكمُوا َ
اع ِة ،الَ تُ َ
آية (ٗٔ)َ " -:كأ َْوالَد الطَّ َ
ِ
اع ِة = تعبير عبرانى يعنى أن الطاعة أميم التى يتوجب عمييم أن يرثوا صفاتيا ،والمعنى أنو عميكم
َكأ َْوالَد الطَّ َ
شِ
السا ِبقَ َة = التى كنتم تمارسونيا فى بعدكم عن اهلل = ِفي
ش َي َو ِات ُك ُم َّ
اكمُوا َ
أن تطيعوننى فيما أطمبو منكم وىو الَ تُ َ
ِ
المعد لكم  ،كنتم تحيون حياة العصيان والبحث عن
َج َيالَت ُك ْم = إذ كنتم تجيمون اهلل وتجيمون مجد الحياة األبدية ُ
الممذات العالمية كما يفعل أىل العالم ،ولكن اآلن حصمتم عمى طبيعة جديدة ىى طبيعة الطاعة .فمنفيم أننا
صرنا أوالدا آلب سماوى كمى الصبلح ،فبل يجب أن ننساق وراء شيواتنا السابقة ،ولنسمك بما يميق بمركزنا

الجديد.
شِ
اكمُوا = ال تعودوا وتتشبيوا بيذه الحياة وبيؤالء الذين يحيون فى الخطية.
الَ تُ َ
٘ٔ
ِ
ّْيس َ ِ
ضا ِقد ِ
ِ
ير ا ْلقُد ِ
يرٍةٔٙ .ألَنَّ ُو
ُّوس الَِّذي َد َعا ُك ْمُ ،كوُنوا أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
ين في ُك ّْل س َ
اآليات (َ٘ٔ " -:)ٔٙ-ب ْل َنظ َ
م ْكتُوبُ «:كوُنوا ِقد ِ
ُّوس»".
ّْيس َ
َ ٌ
ين أل َّْني أََنا قُد ٌ

قداسة فى العبرية "قدش" ومعناىا شىء معزول ومفرز هلل ومخصص لو .كما كان يكتب عمى عمامة رئيس
الكينة "قدس لمرب" .وىكذا كانت العشور تسمى قدس لمرب ،وىكذا ينبغى أن نقدس ىيكمنا الداخمى لمرب

مجاىدين ضد الخطية والشيوات .حقيقة ال نستطيع أن نحيا ببل خطية ،ولكن إن سقطنا نقوم ونعترف ،واضعين

أمام أعيننا غربتنا فى ىذا العالم .وقُد ِ
ُّوس باليونانية تعنى البلأرضى .والمتعالى والمتسامى عن االرضيات وىذه
ال تقال سوى عمى اهلل فقط .وِقد ِ
ّْيس ىو من يجتيد أن يتسامى ويبتعد عن االرضيات مكرساً نفسو هلل  .وكمما

يعمو االنسان فى السمو يصبح أكثر قداسة .وىذا كما قال بولس الرسول "إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطمبوا ما
فوق حيث المسيح جالس ( "..كو. )5 – 1 : 3

وبيذا نفيم أننا مخصصين هلل لكى نحيا فى السماويات ،وال يشغل تفكيرنا الممذات األرضية ،بل المجد المعد لنا

فى السماء (كو  .)4-1:3ويساعدنا عمى ذلك أن نميت أعضائنا التى عمى األرض (كو  .)5:3أى نقف أمام
الخطية كأموات ونكرىيا .ومن يفعل يعطيو روح اهلل معونة ،ىذا ىو عمل النعمة (رو .)13:8
ُّوس ُ ...كوُنوا ِقد ِ
ِ
ير ا ْلقُد ِ
ين = المثال الذى نضعو أمامنا ىو اهلل نفسو ،وليس إنسان ،ىذه مثل "كونوا
ّْيس َ
َنظ َ
كاممين كما أن أباكم الذى فى السموات ىو كامل" .والمقصود كما أن اهلل أبوكم قدوس سماوى ،عيشوا حياتكم
حياة سماوية.
ِ
ِ
يرٍة = فى كل تصرف ،وفى كل معاممة وفى كل أمر ،حتى فى أفكاركم الخفية.
في ُك ّْل س َ
أل ََّن ُو م ْكتُوبُ «:كوُنوا ِقد ِ
ُّوس»( =.ال .)44:11
ّْيس َ
َ ٌ
ين أل َّْني أََنا قُد ٌ
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ٔٚ
ٍِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ان ُغ ْرَب ِت ُك ْم
يروا َزَم َ
آية (َ " -:)ٔٚوِا ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُع َ
سَ
ون أ ًَبا الَّذي َي ْح ُك ُم ِب َغ ْي ِر ُم َح َاباة َح َ
ب َع َمل ُك ّْل َواحد ،فَس ُ
ِب َخو ٍ
ف"،
ْ
إن اإلدعاء بكوننا أوالد اآلب السماوى يستدعى سموكا وقو ار فى حياتنا الزمنية .فاهلل أبونا ي ْح ُكم ِب َغ ْي ِر محاب ٍ
اة =
َُ َ
َ ُ
وىذا يعنى أن اهلل لن يقبمنا ألننا مؤمنين مع كوننا خطاة ويترك غير المؤمنين .بل ألنو قدوس لن يقبل أى خطية
ان ُغرب ِت ُكم ِب َخو ٍ
ِ
ٍِ
ِ
ف
سَ
يروا َزَم َ ْ َ ْ ْ
وسيحاكم كل واحد مؤمن كان أو غير مؤمن = َح َ
ب َع َمل ُك ّْل َواحد .لذلك يقول فَس ُ
= وىذه مثل قول بولس الرسول "تمموا خبلصكم بخوف ورعدة" (فى  .)12:2حقا اهلل أبونا فبل نيأس ،ولكن اهلل

ديان فعمينا أن ال نستيتر.
ٔٛ
َّة أَو َذ َى ٍبِ ،م ْن ِسيرِت ُكم ا ْلب ِ
ِ ٍ
اطمَ ِة الَِّتي
ين أ ََّن ُك ُم افْتُِديتُ ْم الَ ِبأَ ْ
اآليات (َ " -:)ٜٔ-ٔٛعالِ ِم َ
َ ُ َ
اء تَ ْف َنىِ ،بفض ْ
ش َي َ
وىا ِم َن اآلب ِ
اءَ ٜٔ ،ب ْل ِب َدٍم َك ِر ٍيمَ ،ك َما ِم ْن َح َمل ِبالَ َع ْي ٍب َوالَ َد َن ٍ
يح"،
سَ ،دِم ا ْل َم ِس ِ
تَ َقمَّ ْدتُ ُم َ
َ

أبعد أن إشترانا المسيح بعد أن كنا عبيد شيواتنا وعبيدا إلبميس ،وىو إشترانا بدمو ،ىل نعود ونبيع بكوريتنا بأكمة

أبكار
ا
عدس (أى بشيوة رخيصة) األبكار ىم من خمصوا من عبودية فرعون بدم خروف الفصح  ،ونحن صرنا
خمصنا  ،وتحررنا بدم فصحنا المسيح .
ِسيرِت ُكم ا ْلب ِ
اطمَ ِة = حياتكم األولى المميئة بالعار والخطية.
َ ُ َ
وىا ِم َن اآلب ِ
اء = إستمم الييود من أبائيم عادات رديئة ووصايا أبطمت ناموس اهلل الحقيقى .والوثنيين
تَ َقمَّ ْدتُ ُم َ
َ
إستمموا من أبائيم سيرة باطمة وخطايا بيا يعيشون عمى غرار أبائيم .وأتى المسيح ليغيرنا تغيي ار عجيبا فسيرتنا

الباطمة تستبدل بالقداسة فى كل شىء.
شياء تَ ْف َنىِ ،ب ِفض ٍ
َّة أ َْو َذ َى ٍب = كانوا يفتدون أسري الحرب بفضة وذىب ،وىكذا يفعمون مع العبيد ليحرروىم،
الَ ِبأَ ْ َ َ
أما الرب فقدم دمو ليفتدينا ويحررنا من حياة العبودية لخطايانا القديمة.
ِ ِ ِ
ِ
ِ
آية (ٕٓ)ٕٓ" -:معروفًا سا ِبقًا قَ ْب َل تَأ ِ
ِ
ْس ِ
َجمِ ُك ْم"،
يرِة ِم ْن أ ْ
َ
يس ا ْل َعالَمَ ،ولك ْن قَ ْد أُ ْظ ِي َر في األ َْزم َنة األَخ َ
َ ُْ
بذل المسيح لذاتو عمى الصميب ،والدم الذى إشترانا بو كان فى خطة اهلل األزلية = معروفًا سا ِبقًا قَ ْب َل تَأ ِ
ْس ِ
يس
َ
َ ُْ
ا ْل َعالَِم .ولكنو ظير فى ملء الزمان.
ٕٔ
اهلل الَِّذي أَقَام ُو ِم َن األَمو ِ
ون ِب ِ
ِ ِ
اء ُك ْم
َع َ
ين ِب ِو تُ ْؤ ِم ُن َ
آية (ٕٔ) " -:أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
ات َوأ ْ
يما َن ُك ْم َو َر َج َ
َْ
طاهُ َم ْج ًداَ ،حتَّى إ َّن إ َ
َ
ُىما ِفي ِ
اهلل" .
َ

أَ ْنتُ ُم = راجعة لآلية السابقة إذ قال "من أجمكم" .فيو قدم دمو من أجمكم أنتم الذين تؤمنون بو .حقا لقد قدم
ون.
ين ِب ِو تُ ْؤ ِم ُن َ
المسيح دمو لكل العالم ،لكن لن يستفيد بو فى خبلص نفسو إال كل من يؤمن بو = أَْنتُ ُم الَِّذ َ
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ون ِب ِ
اهلل = فنحن بالمسيح عرفنا اآلب فنحن ال نستطيع أن نرى اآلب فى مجده (خر
ين ِب ِو تُ ْؤ ِم ُن َ
أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
 .)23:33ولذلك أتى المسيح وتجسد (تث  )18-15:18وذلك ليستعمن لنا اآلب .ولذلك قال المسيح "من رآنى
فقد رأى اآلب" (يو .)9:14

فحينما أرينا محبة المسيح لنا أدركنا محبة اآلب لنا .وحين رأينا المسيح يقيم أموات أدركنا أن إ اردة اآلب لنا حياة
أبدية وىكذا.

َعطَاهُ َم ْج ًدا = بصعوده لمسماء وجموسو عن يمين اآلب.
َوأ ْ
اهلل الذى أقامو = الىوت المسيح المتحد بناسوتو ىو أقامو  ،فبلىوت اآلب واإلبن والروح القدس واحد.
الَِّذي أَقَام ُو ِم َن األَمو ِ
ات = إيماننا ورجاؤنا ينبعان من قوة قيامتو وصعوده ليعد لنا مكانا .وبدون عمل المسيح ما
َْ
َ
كان لنا أن نتوقع سوى دينونة اهلل لنا.
إِيما َن ُكم ورجاء ُكم ُىما ِفي ِ
اهلل = الذى أحبنا وبذل إبنو ألجمنا (رو .)23:8
َ ْ َََ َ ْ َ
ٕٕ
اء ،فَأ ِ
الري ِ
َّة ا ْلع ِد ِ
ِ
ِ
الر ِ ِ
ِ
ضا
اع ِة ا ْل َح ّْ
ق ِب ُّ
ض ُك ْم َب ْع ً
َح ُّبوا َب ْع ُ
يمة ّْ َ
وس ُك ْم في طَ َ
آية (ٕٕ) " -:طَ ّْي ُروا ُنفُ َ
وح ل ْم َم َحبَّة األَ َخ ِوي َ َ
اى ٍر ِب ِشد ٍ
ِم ْن َق ْم ٍب طَ ِ
َّة" .
ق = أى نعرف الحق اإلليى
اع ِة ا ْل َح ّْ
وس ُك ْم = إذاً عمينا أن نجاىد لنطير أنفسنا ولكن كيف؟ ِفي َ
َ
ط َ
ط ّْي ُروا ُنفُ َ
المعمن فى الكتاب المقدس وكل وصاياه ونطيعيا .والحق ىو المسيح الذى قال عن نفسو "أنا ىو الطريق والحق

والحياة" (يو  )6:14وىذا فى مقابل الرموز فى العيد القديم أو العالم الباطل الذى يتعبد لو الوثنيون .إذاً
المقصود ىو اإليمان بالمسيح الحق وطاعة كل وصاياه  ،واإليمان ليس ىو اإليمان النظرى بل الثقة فى أن

وصايا المسيح ىى طريق الحياة األبدية فننفذىا.

الرو ِح = فالروح يعين ضعفاتنا (رو .)26:8نحن أضعف من أن نطيع الحق ،لكن الروح القدس يعطينا معونة،
ِب ُّ

لكنو يعطييا لمن يجاىد ويحاول أن يحفظ الوصية ،كقول بولس الرسول "إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد"

(رو .)13:8

فالروح القدس يعمم ويذكر ويبكت ويعين ومن يطيع وال يقاوم يمؤله الروح محبة هلل (يو  + 26:14يو + 8:16

رو  + 26:8رو  .)5:5أما من يقاوم الروح وال يطيعُ ،ي ِ
حزن الروح ويطفئو (أف  1 + 33:4تس .)19:5
َّة األَ َخ ِوي ِ
إذاً من يطيع يمتمىء محبة هلل أوال وبالتالى سيمتمىء محبة لئلخوة = لِ ْممحب ِ
َّة ومن ثمار الروح المحبة
ََ
ق.
اع ِة ا ْل َح ّْ
 ...ومن يطيع يمتمئ  .لذلك يقول ِفي َ
ط َ
وح (معونة الروح)  ...يؤدى لِ ْممحب ِ
َّة
الر ِ
(جيادنا فى طاعة الحق أى نغصب أنفسنا عمى طاعة الوصية)ِ ...ب ُّ
ََ

َخ ِوي ِ
َّة (النتيجة) .
األ َ
إذن المحبة األخوية ال تأتى من إجتماعاتنا معا فى جمسات ودية لؤلكل والشرب ،بل من طاعة الحق وتطيير
النفس بالروح أى بمساعدة الروح.
َخ ِوي ِ
لِ ْممحب ِ
َّة = حيث يتسع القمب لكل البشرية ببل تمييز أو محاباة.
َّة األ َ
ََ
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الري ِ
ا ْلع ِد ِ
اء = إذ ال تنبع عن دوافع مظيرية بل حب داخمى ببل غرض أو مكسب ما.
يمة ّْ َ
َ َ
ِم ْن َق ْم ٍب طَ ِ
اى ٍر = محبة ليس دافعيا الشيوة أو الدنس ،بل من قمب قد تطير بالروح وصار نقيا فى غاياتو.
ِب ِشد ٍ
َّة = عمى مثال حب المسيح الباذل عمى الصميب .محبة كيذه ليست من إمكانيات اإلنسان الطبيعى ،بل من
إمكانيات اإلنسان المولود ثانية من الماء والروح ،والذى صار خميقة جديدة عمى صورة اهلل المحب .لذلك يشير

فى اآلية التالية لممولودين ثانية الذين ليم إمكانيات ىذا الحب الطاىر بشدة.

َّة ا ْلب ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ود َ ِ
آية (ٖٕ)ٕٖ" -:م ْولُ ِ
اق َي ِة إِلَى األََب ِد" .
ين ثَان َي ًة ،الَ م ْن َزْر ٍع َي ْف َنىَ ،ب ْل م َّما الَ َي ْف َنىِ ،ب َكم َمة اهلل ا ْل َحي َ
َ
ين ثَ ِان َي ًة = لقد حصمنا عمى الوالدة الثانية بالمعمودية أى من الماء والروح (يو  .)5:3الَ ِم ْن َزْر ٍع َي ْف َنى =
َم ْولُوِد َ
أى ليست من زرع بشرى أى نتيجة عبلقة جسدية عادية .أى العبلقة التى بين أب وأم ،فوالدتنا ىكذا أعطتنا

جسد يموت ،أى زرع يفنى .أما المعمودية فيى أعطتنا حياة زرعت فينا ىى حياة المسيح وىذه الحياة ال تفنى
(راجع رو .) 6فالزرع الناشىء عن الوالدة الجديدة ال يفنى فيو حياة المسيح فينا ،ولذلك يقول بولس الرسول
"فأحيا ال أنا بل المسيح يحيا فى" (غل .)23:2

ويقول "لى الحياة ىى المسيح" (فى  .)21:1فالزرع الذى زرع فينا ىو حياة المسيح ،لذلك يقول مولودين ثانية...

مما ال يفنى بكممة اهلل .وفى الوالدة الثانية نصير أوالداً هلل ألننا نتحد بابنو كممة اهلل .
وكممة اهلل تفيم كاآلتى-:

 .1الموغوس أو الكممة المتجسد الذى بفدائو صار لممعمودية قوة .وبالمعمودية زرعت فينا حياة المسيح (كممة
اهلل) فصارت لنا حياتو.

 .2وعود اهلل (كممات اهلل فى النبوات والعيد القديم) بأنو ستكون لنا طبيعة جديدة (إر( + )34-31:31حز
)19:11

 .3كممة اهلل فى الكتاب المقدس .وىذه تنقى من يسمعيا (يو  )3:15فكممة اهلل ىى سيف ذى حدين (عب
 )13:4الحد األول ينقى بأن يقطع محبة الخطية من قموبنا ،وكأننا بيذا نولد من جديد .أما الحد الثانى فيو
لمن يرفض ىذه التنقية ويسمى حد الدينونة (يو ( + )48:12رؤ  .)16:2فكممة الرب فى كتابو المقدس
تدخل فى نفوس البشر الميتة فتحيييا فيعودوا لحياة المحبة الطاىرة اإلليية

نفيم مما سبق أن كممة اهلل ىى وعده بأن تكون لنا حياة جديدة ،قمب لحم عوضا عن قمب الحجر .قمب مكتوب

عميو وصايا اهلل بالحب (أر ( + )34-31:31حز  )19:11وىذه الطبيعة الجديدة حصمنا عمييا بالمعمودية
فزرعت فينا حياة كممة اهلل .ولكن بإختبلطنا بشيوات العالم نفقد ىذه الطبيعة الجديدة ونستعيدىا بدراسة كممة اهلل

التى تنقى (يو  .)3:15ولذلك عمينا باإلنتظام فى دراسة الكتاب المقدس.

ِ
سٍ
ط"،
آية (ٕٗ)ٕٗ" -:أل َّ
سقَ َ
ش ٍب .ا ْل ُع ْ
ان َك َزْى ِر ُع ْ
س ٍد َك ُع ْ
شُ
س َو َزْى ُرهُ َ
ب َي ِب َ
ش ٍبَ ،و ُك َّل َم ْجد إِ ْن َ
َنُ «:ك َّل َج َ
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مقتبسة من (إش  )8-6:43والمقصود أن يزىدوا فى محبة الجسد وتدليمو ومحبة العالم وأمجاده .وىذا يساعدىم
مع ما سبق فى (آية  )23عمى إحتفاظيم بحالة البنوة التى حصموا عمييا فى الميبلد الثانى .فإماتة الجسد
وشيواتو تظير حياة المسيح فينا ىذه التى زرعت فينا بالمعمودية (2كو. )11 ، 13 : 4
ٕ٘
ت إِلَى األَب ِد» .و ِ
َما َكمِ
ىذ ِه ِىي ا ْل َكمِ َم ُة الَِّتي ُب ّْ
ش ْرتُ ْم ِب َيا" .
ب
ث
ت
ف
ب
الر
ة
م
أ
و
آية (ٕ٘)" -:
ُ
َ
ْ
ّْ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
الجسد الذى ولدنا بو من آدم عشب يموت ويفنى أما بعد الوالدة الثانية بالمعمودية ننال حياة أبدية التحادنا

بالمسيح الذى ال يموت.
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عودة لمجدول

ٔ
س َد َو ُك َّل َم َذ َّم ٍة"،
آية (ٔ) " -:فَا ْط َر ُحوا ُك َّل ُخ ْب ٍث َو ُك َّل َم ْك ٍر َو ّْ
اء َوا ْل َح َ
الرَي َ

فَا ْط َر ُحوا = حرف الفاء يدل عمى إرتباط ىذه األيات القادمة بما سبق ،فاآليات السابقة حدثتنا عن الوالدة
الجديدة .وىنا يقول الرسول إطرحوا أى إلقوا جانبا كل خبث ...ألن ىذه ال تتفق مع الوالدة الجديدة وكمولودين
يمزميم النمو وذلك يكون بالغذاء (وىذا موضوع آية  .)2لكن نفيم أن النمو يحتاج
 -1ناحية سمبية وىى ترك الشر وطرحو.

 -2ناحية إيجابية وىى التغذية عمى كممة اهلل.

ٍ
اء = كييوذا ذا القبمة الغاشة  .والرياء ىو أن ُيظير
ُك َّل ُخ ْبث = عدم إخبلص َ .م ْك ٍر = دىاء واحتيالّْ .رَي َ
س َد = طمب الفشل لئلخوة كما حسد الشيطان آدم وحسد الييود المسيح فصمبوه.
اإلنسان غير ما ُيبطن َ .ح َ
الم َذ َّم ٍة = ييين اإلنسان أخاه عمنا ولكن أيضا ذم إنسان فى الغيبة ىو شئ مكروه.
َ
ِ
ِ
َّ
آية (ٕ)َ ٕ" -:و َكأَ ْطفَال م ْولُ ِ
يم ا ْل ِغ ّْ
ش لِ َك ْي تَ ْن ُموا ِب ِو"،
اآلن ،ا ْ
ين َ
ود َ
َ
شتَ ُيوا الم َب َن ا ْل َع ْقم َّي ا ْل َعد َ
ين = بالوالدة الثانية .ونحن فى ىذا العالم كأطفال ننمو وننضج ولكن سيكون كمال نضجنا فى
َو َكأَ ْطفَال َم ْولُوِد َ
العالم اآلخر .فنحن نجد بولس الرسول قد إعتبر نفسو طفبل بالمقارنة مع الحياة العتيدة حين ينضج فى األبدية

(1كو .)11:13

وىذا يدفعنا لمتواضع فميما بمغت معارفنا فما نحن سوى أطفال ،وعمينا أن ال نندىش إذا واجيتنا أسرار غامضة

أو أحكام غير مفيومة هلل  ،ولنكن مثل أطفال نعتمد عمى اهلل أبينا ونثق فيو ،وىو يحبنا أكثر من أبوينا
الجسديين ،فيل يضع اهلل صفات فى أبائنا الجسديين مثل المحبة والعناية  ،وتكون ىذه الصفات غير موجودة

فيو .والطفل ينمو بالطعام الجسدى  .أما المولود ثانية من اهلل فنموه ليس فى الجسد بل فى معرفة اهلل  .ومعرفة

اهلل حياة ابدية (يو  . )3 : 17والطريق لذلك ىو كممة اهلل المكتوبة فى الكتاب المقدس .ودراستيا تضعنا امام
صورة واضحة لكممة اهلل ابن اهلل فنعرفو  .وكمما ازددنا فى ىذه الدراسة نزداد معرفة أي ثبات فى الحياة االبدية ،
وىذه تبدأ ىنا عمى االرض  ،وعبلمتيا الفرح والسبلم القمبى  .وسر الفرح الداخمى ىو سكنى اهلل وراحة اهلل في

ىذا القمب  .فاهلل يرتاح فيمن يعرفو  ،لذلك يرتل داود فى (مز )13 :18ويقول "ركب عمى كروب وطار" ونرى

فى (حز  )1المركبة الكاروبيمية حاممة عرش اهلل .وعرش اهلل ليس شيئا محدودا بل فى ىذا اشارة لراحة اهلل الن

اهلل يجد راحتو فيمن يعرفو  ،والجموس إشارة لمراحة  .ومن يرتاح اهلل عنده يأخذه اهلل ألعمى درجة فى السماويات.
وىذا معنى طار التى قاليا المرتل فى المزمور  .أما لتصوير أن الكاروبيم يعرفون اهلل قيل أن الكاروب لو ستة

أعين  .ونحن نعرف اهلل عن طريق الكتاب المقدس .ولذلك أعطت الكنيسة لؤلربعة أناجيل أشكال أوجو الكاروبيم

األربعة (راجع مقدمة االناجيل)
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شتَ ُيوا = من أخطر األمراض التى تواجو األطفال عدم الشيية أو فقدانيا ،وىذا دليل عمى وجود مرض داخمى،
اْ
والعبلج = إطرحوا كل خبث ....آية  1أى إطرحوا الشر البلصق بكم فيو الذى يعطل الشيية لكممة اهلل .ومما
يزيد ال شيية درس الكتاب المقدس وتذكر البركات الماضية ،فنحن نشتيى الطعام ليس فقط ألننا جائعين بل إذ

نتذكر الطعم الشيى الذى لمطعام .ومن بدأ يتذوق الشبع بالكتاب كممة الحياة يشتيى أن اليفارق الكتاب .
المَّ َب َن ا ْل َع ْقمِ َّي = كممة عقمى مشتقة من لوغوس أى الكممة " لوجيكون".
فكممة اهلل شبيت فى اإلصحاح السابق بالزرع وىنا تشبو بالمبن (عب )12:5ىى المبن الذى ييبو الرب يسوع
كممة اهلل فى الكتاب المقدس لكنيستو .فكممة اهلل غذاء محيى لمنفوس (مت .)4:4ونضيف لكممة اهلل تعاليم اآلباء

وصموات الكنيسة التى أعطاىا الروح القدس ليم .وكممة اهلل المكتوبة بيا نعرف المسيح يسوع الموغوس .
صالِ ٌح" .
آية (ٖ)ٖ" -:إِ ْن ُك ْنتُ ْم قَ ْد ُذقْتُ ْم أ َّ
الر َّ
َن َّ
ب َ
من يتذوق أن الرب صالح فى شركتو وحياتو معو ،وشبع بو يوما سيفطم عما فى األرض "ذوقوا وأنظروا ما

أطيب الرب" (مز  .)8:34والرسول يقول ليم إن كنتم قد ذقتم قببل وشبعتم من الرب يسوع إشتيوا المزيد من
المبن العقمى لتنموا بو ،فالحياة المسيحية نمو ،وكل يوم تزداد معرفتنا وخبراتنا وبالتالى محبتنا ومن ثم أفراحنا

وىذا ىو العمق
ٗ
ِ
ِ
ِ
ون إِلَ ْي ِوَ ،ح َج ًار َحيِّا َم ْرفُ ً ِ َّ ِ
يم" ،
آية (ٗ) " -:الَِّذي إِ ْذ تَأْتُ َ
وضا م َن الناسَ ،ولك ْن ُم ْختَ ٌار م َن اهلل َك ِر ٌ
آية  4يقول "إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح" أى تحمو معو العشرة  ،فحينما تأتون إليو ستكتشفون أنو حجر أى

ىو ليس صالح فقط بل يمكن أن نعتمد عميو كإلو قوى فى ضيقاتنا  ،مع أننا نراه فى صورة ضعف مرفوض

ومصموب من الييود .

َح َج ًار = ثابتا ال يتزعزع ،يستند عميو المؤمن (مز  )2:43فبل يخزى أما العالم فيو غادر خائن يعطى يوما
ويحرم يوما وال يمكن اإلعتماد عميو.

إذاً الرسول ىنا يدعوىم ألن يشتيوا معرفة الرب والدخول لمعمق ليكتشفوا أن مسيحيم صخرة ثابتة فيشعروا
بأمان .وىو حج ار حيا وىو قد قام من األموات ،وىو اهلل الحى منذ األزل أما العالم فعمى العكس فيو باطل ٍ
فان
ِ
ِ
ِ
زائلَ .م ْرفُ ً ِ َّ ِ
يم = فى ذاتو
وضا م َن الناس = من الييود الذين صمبوهُ .م ْختَ ٌار م َن اهلل = ُليكمل عمل الفداء .و َك ِر ٌ
وفى عيون أحبائو الذين عرفوه .والمسيح دعى م ار ار فى العيد القديم حج ار وصخرة (مز ( + )22:118مت

( + )42:21أع( + )11:4أش )16:28بل ىو الحجر والجبل فى نبوة دانيال (دا( + )35،34:2تك)24:49

( +تث2( + )4:32صم )3:23بل أن بولس رأى أن المسيح ىو الصخرة (1كو.)4:13
٘
وحي ٍ
وحيِّاَ ،كي ُنوتًا مقَدَّسا ،لِتَ ْق ِد ِيم َذب ِائح ر ِ
َّة ب ْيتًا ر ِ
ضا م ْب ِن ّْي َ ِ ٍ ٍ
َّة َم ْق ُبولَ ٍة
َ
ُ ً
َ َ ُ
ين  َكح َج َارة َحي َ ُ
آية (٘)ُ " -:كوُنوا أَ ْنتُ ْم أ َْي ً َ
ِ
ِ
يح" .
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ع ْن َد اهلل ِب َي ُ
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َّة ب ْيتًا ر ِ
ِ ٍ ٍ
وحيِّا = الغرض من الحجارة ال أن تبقى وحدىا بل تتحد لتكون بيتا يسكنو الروح القدس
َكح َج َارة َحي َ ُ
(1كو  .)16:3والحج ر الذى ىو المسيح لو خاصية عجيبة أنو يجذب نحوه الحجارة الميتة ليجعميا حجارة حية،
بل تكون بيتا حيا كما تقاربت عظام حزقيال لتكون مخموقا حيا (حز  .)37المسيحى اليعيش كفرد منعزل بل

المسيح أتى ليؤسس بيتاً كجسد واحد متكامل ىو رأسو .

والحجارة حين تبلمست مع حجر ال ازوية الحى صارت حجارة حية كما لو تبلمست قطع حديد مع مغنطيس .

وىكذا كما ىو كريم صارت ىى أى الحجارة أى المؤمنين حجارة كريمة (آية  )7ونحن ُنصقل ىنا باأللم كما
كانت حجارة الييكل تصقل بعيدا عن الييكل ،ىناك فى الجبل (1مل ، )7 : 6أما فى الييكل رمز السماء فقيل

فمم يسمع صوت معول ففى السماء يمسح اهلل كل دمعة.

وحينما شبو المؤمنين بأنيم ىيكل من حجارة حية قال عنيم أنيم أيضا الكينة الذين يخدمون فى ىذا الييكل

ويقدمون ذبائح .

َّسا = ىناك كينوت عام يشترك فيو كل المؤمنين  ،وكينوت خاص لخدمة أسرار الكنيسة .والرسول
َك َي ُنوتًا ُمقَد ً
ىنا إستعار لفظ كينة وأعطاه لممؤمنين كما شبييم بالحجارة وبالبيت وىو شبييم بكينة ألنيم يقدمون ذبائح-:
 -1ذبح األنا ،أى ذبح اإلرادة البشرية "مع المسيح صمبت فأحيا ال أنا( "...غل .)23:2
 -2ذييحة اإلتضاع واإلنسحاق "الذبيحة هلل روح منسحق" (مز .)17،16:51
 -3ذبيحة العطاء وفعل الخير (عب .)16:13

 -4تقديم الجسد ذبيحة حية (رو )1 : 12من أجمك نمات كل النيار (رو .)26،25:8
 -5ذبيحة الصبلة "ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية" (مز .)2:141
 -6ذبيحة التسبيح (عب )15 : 13وىذه ذبيحة السمائيين.
 -7ذبيحة فعل الخير والتوزيع (عب. )16 : 13

كل ىذه ىى ذبائح روحية مقبولة عند اهلل بيسوع المسيح ولكن ىناك كينوت خاص لخدمة األسرار ،لو كينة

مفروزون وضع بولس الرسول شروطيم (1تى .)7-1:3

وىذا الكينوت ىو وظيفة ال يعطييا أحد لنفسو بل المختار من اهلل (عب .)4:5
يح = فبل نحن وال ذبائحنا مقبولين أمام اهلل بدون يسوع المسيح.
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
ِب َي ُ
ٙ
َضع ِفي ِ
ضا ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ص ْي َي ْو َن َح َج َر َز ِ
يماَ ،والَِّذي ُي ْؤ ِم ُن
اوَي ٍة ُم ْختَ ًا
ض َّم ُن أ َْي ً
آية ( " -:)ٙلِذلِ َك ُيتَ َ
اب«:ى َن َذا أ َ ُ
ار َك ِر ً
ِب ِو لَ ْن ُي ْخ َزى»".

الرسول ما زال مستم ار فى تشبييو  ،فالكنيسة أى المؤمنين ىم ىيكل اهلل  ،ىم الحجارة الحية التى يتكون منيا

الييكل ،والمسيح ىو حجر الزاوية الذى يجمع ويربط ىذا الييكل.
ِفي ا ْل ِكتَ ِ
اب = (أش َ )16:28ح َج َر َز ِ
اوَي ٍة = ربط العيد القديم بالعيد الجديد وربط الييود باألمم ،وىو حجر
يمكننا أن نستند عميو والَِّذي ي ْؤ ِم ُن ِب ِو لَ ْن ي ْخ َزى = ال فى ىذا العالم وال فى األبديةِ .في ِ
ص ْي َي ْو َن = فى الكنيسة
ُ
ُ
َ
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حجر الزاوية ىو يربط بين حائطين فى المبنى .والحظ أن المسيح عمى جبل التجمى جمع بين إيميا وموسى (عيد

قديم) مع تبلميذه (عيد جديد).

ٚ
ِ
ونُ ،ى َو قَ ْد
ام ُةَ ،وأ َّ
ض ُو ا ْل َب َّن ُ
اؤ َ
يع َ
َما لِمَِّذ َ
ين تُ ْؤ ِم ُن َ
آية (َ " -:)ٚفمَ ُك ْم أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
ون« ،فَا ْل َح َج ُر الَِّذي َرفَ َ
ين الَ ُيط ُ
ون ا ْل َك َر َ
الز ِ
ْس َّ
اوَي ِة»".
ص َار َأر َ
َ

قيل أنو فى بناء ىيكل سميمان جاءوا بحجر ضخم جدا فمم يجد البناؤون لو نفعا فتركوه وأىمموه ،ولما بحثوا عن

حجر ليكون رأسا لمزاوية لم يجدوا حج ار يصمح لذلك سوى ىذا الحجر المرفوض ففرح بو البناؤون وخرج ىذا
المثل "الحجر الذى رفضو البناؤون ىو قد صار رأس الزاوية" ووضعو كاتب المزمور  118كنبوة عن المسيح.

وحجر الزاوية ىذا أى المسيح ىو حجر كريم آية  .6ومن يؤمنون بو أى ُيب َنو َن عميو يكون ليم نفس الصفة أى
ام ُة
ين تُ ْؤ ِم ُن َ
الكرامة وعظم القيمة = لَ ُك ْم أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
ون ا ْل َك َر َ
ٛ
ٍ
ين لِ ْم َكمِ َم ِة ،األ َْم ُر الَِّذي ُج ِعمُوا لَ ُو»".
ون َغ ْي َر طَ ِائ ِع َ
ين َي ْعثُُر َ
ص ْخ َرةَ َعثَْرٍة .الَِّذ َ
ص ْد َمة َو َ
آية (َ « " -:)ٛو َح َج َر َ
أما من يرفض المسيح ويتعثر بو ييمك (إش ( + )15،14:8لو .)34:2
الَِّذي ُج ِعمُوا لَ ُو = اهلل لم يريد رفضيم بل ىم رفضوا اهلل (مت .)38،37:23
وفى (إش )15،14:8اهلل بسابق معرفتو يعمن ما سيحدث ،والمسيح يعمن ما سيحدث (لو )18،17:23ىم فى

عدم طاعتيم تعثروا فيو.
ٜ
شعب اق ِْت َن ٍ
وت ممُ ِ
ض ِائ ِل الَِّذي
وك ّّي ،أ َّ
آية (َ " -:)ٜوأ َّ
اء ،لِ َك ْي تُ ْخ ِب ُروا ِبفَ َ
َّس ٌةُ ْ َ ،
ُم ٌة ُمقَد َ
َما أَ ْنتُ ْم فَ ِج ْن ٌ
س ُم ْختَ ٌارَ ،و َك َينُ ٌ ُ
ورِه ا ْل َع ِج ِ
َد َعا ُك ْم ِم َن الظُّ ْم َم ِة إِلَى ُن ِ
يب" .

س ُم ْختَ ٌار = ليس كما فيميا الييود أن اهلل يتعصب لجنسيم ودولتيم ،بل كل من يؤمن بالمسيح فيو جنس
ِج ْن ٌ
وت ممُ ِ
وك ّّي = ىذه مقتبسة من (خر  )6:19والحظ أن اآلية فى سفر الخروج موجية لمييود ،ولم
مختارَ .و َك َينُ ٌ ُ
شعب اق ِْت َن ٍ
اء
يكن كل الييود كينة ولكن المقصود أنو أنتم أييا الجنس المختار سيكون منكم كينة لممك المموكُ ْ َ .
ض ِائ ِل الَِّذي َد َعا ُك ْم =
= تم شراؤه بثمن عظيم ىو دم المسيح فإقتناه المسيح بيذا الثمن العظيم .لِ َك ْي تُ ْخ ِب ُروا ِبفَ َ
بسموككم أمام الناس ،بأن تعكسوا جمال المسيح ونوره ،فتكونوا نو ار لمعالم

ٓٔ
شعب ِ
اآلن
ين قَ ْب ً
ينَ ،وأ َّ
ش ْع ًباَ ،وأ َّ
ال لَ ْم تَ ُكوُنوا َ
َما َ
ين ُك ْنتُ ْم َغ ْي َر َم ْر ُحو ِم َ
اهلل .الَِّذ َ
آية (ٓٔ) " -:الَِّذ َ
َما اآل َن فَأَ ْنتُ ْم َ ْ ُ
ون" .
وم َ
فَ َم ْر ُح ُ

ىذه مأخوذة من (ىوشع  )23:2وفييا إشارة لقبول األمم الذين لم يكونوا شعبا ،وفييا إشارة لمييود = ُك ْنتُ ْم َغ ْي َر
ين.
َم ْر ُحو ِم َ
واآلن بعد كل ما أعطاه لنا اهلل من كرامة ورحمة ما المطموب منا؟
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ٔٔ
ات ا ْلجس ِدي ِ
الشيو ِ
ِ
ِ
َّة الَِّتي تُ َح ِ
ب
اء َونُ َزالَ َء ،أ ْ
ار ُ
َّاء ،أَ ْطمُ ُ
آية (ٔٔ) " -:أَي َ
َ َ
َن تَ ْمتَن ُعوا َع ِن َّ َ َ
ب إِلَ ْي ُك ْم َك ُغ َرَب َ
ُّيا األَحب ُ
َّ
س"،
الن ْف َ
ِ
َّاء = لفظ محبة ليستميميم لئلنصات والتنفيذ.
أَي َ
ُّيا األَحب ُ
اء َوُن َزالَ َء = نحن غرباء وسائحون فى األرض فى غير موطننا األصمى ونزالء أى ضيوف فى بيت غريب
َك ُغ َرَب َ
سواء فى جسدنا أو فى العالم ،وما يساعدنا عمى صمب األىواء والشيوات ،ىو إحساسنا بأننا غرباء ونزالء .ومن

يصمب أىواء وشيوات جسده غل  24:5تدب فيو حياة المسيح المنتصرة (غل  .)23:2ومما يساعد عمى صمب

األىواء والشيوات الصوم والصبلة  .وعمى المؤمن ال أن يمتنع عن الخطايا نفسيا بل عن مجرد التفكير فييا،
عمى المؤمن أن ال يتحاور مع الشيطان ويفكر فى أى شيوة خاطئة ،كما تحاورت حواء مع إبميس فسقطت.

ٕٔ
ون عمَ ْي ُكم َكفَ ِ
ِ
ِ
ون ِسيرتُ ُكم ب ْي َن األ ِ
ش ّر،
اعمِي َ
آية (ٕٔ)َ " -:وأ ْ
َن تَ ُك َ
َ ْ َ
ُمم َح َ
س َن ًة ،ل َك ْي َي ُكوُنوا ،في َما َي ْفتَُر َ َ ْ
َ
َج ِل أ ْ ِ
س َن ِة الَِّتي ُيالَ ِحظُوَن َيا "
ُي َم ّْج ُد َ
ون اهللَ ِفي َي ْوِم االف ِْتقَ ِادِ ،م ْن أ ْ
َع َمال ُك ُم ا ْل َح َ
ون َعمَ ْي ُك ْم = المسيحية فى كل عصر عرضة لئلفتراء ،وفى أيام
س َن ًة = ببل لوم وفائضة بالفضيمةِ .في َما َي ْفتَُر َ
َح َ

الرومان فاض نير تيبر وأضر أسوار روما فنسبوا ذلك إلى المسيحية وكانوا إذا لم يفض نير النيل فى مصر
كحده المعتاد نسبوا ذلك لممسيحيين ،وىكذا لو حدث زلزال أو وباء كانوا يمقون المسيحيين لؤلسودَ .كفَ ِ
ش ّر
اعمِي َ
= إذ يتيمون المسيحيين بأنيم فَ ِ
ون اهللَ ِفي َي ْوِم االف ِْتقَ ِاد = يوم اإلفتقاد ىو يوم يفتح اهلل عيونيم
اعمِي َ
ش ّرُ ،ي َم ّْج ُد َ

لمعرفة الحق ،يوم ُيجتَ َذ بون لدائرة الحق ،وتكونون أنتم بأعمالكم الحسنة التى الحظوىا سببا فى إجتذابيم لممسيح
وسببا فى أنيم يمجدون اهلل بإيمانيم.
ٖٔ
ض ُعوا ِل ُك ّْل تَْرِت ٍ
ق ا ْل ُك ّْل"،
الر ّْ
َج ِل َّ
آية (ٖٔ) " -:فَ ْ
يب َب َ
ان لِ ْم َممِ ِك فَ َك َم ْن ُى َو فَ ْو َ
ب .إِ ْن َك َ
ش ِري ِم ْن أ ْ
اخ َ
بطرس ىنا يشجب ثورة الييود الغيورين الذين ينادون بأن الطاعة ىى لمحكام المعينين من قبل اهلل كمموك

إسرائيل القدامى .فنادوا بالثورة عمى الحكام الرومان  .ورأى بطرس أن الجالس عمى كرسى الحكم قد جاء بترتيب

بشرى  ،ولكن سمطانو ىو من اهلل  ،فاهلل ىو الذى سمح بيذا  .ونبلحظ أن بطرس كان يكتب ىذا بينما نيرون
ىو الجالس عمى العرش .والمعنى عمينا أن نطيع الحاكم أو الرئيس حتى وان لم يكن عادال فسمطانو ىو من اهلل

 .وكبلم بطرس ىذا فيو رد عمى الفتنة التى أثارىا الييود ضد المسيحيين إذ قالوا أن المسيحيين يرفضون

الخضوع لئلمبراطور والوالة لكون يسوع ممكيم وتعميم بطرس ىنا متفق مع ما قالو المسيح نفسو (مت)21:22

ومع تعميم بولس (رو( + )7-1:13تى .)1:3المسيحية إذاً حب وخضوع وليس عصيان وكبرياء ولكن ما
نرفضو من الحكام ،ىو إجبارنا عمى إنكار اإليمان بالمسيح.

الشّْر ،ولِ ْمم ْد ِح لِفَ ِ
ِِ
آية (ٗٔ)ٔٗ" -:أَو لِ ْموالَ ِة فَ َكمرسمِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
اعِمي ا ْل َخ ْي ِر" .
ُْ َ
ْ ُ
ين م ْن ُو لال ْنتقَام م ْن فَاعمي َّ َ َ
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ا ْلوالَ ِة ىم نواب اإلمبراطور .لِال ْن ِتقَ ِام ِم ْن فَ ِ
اعمِي َّ
الشّْر = والمقصود ىو ال تفعموا الشر فتعطوا الوالة سببا لئلنتقام
ُ
منكم .وافعموا الخير فتسدوا األفواه المشتكية ظمما.
اس األَ ْغ ِبي ِ
يئ ُة ِ
س ّْكتُوا َج َيالَ َة َّ
الن ِ
اء" .
آية (٘ٔ)ٔ٘" -:أل َّ
َن ى َك َذا ِى َي َم ِش َ
اهلل :أ ْ
َ
َن تَ ْف َعمُوا ا ْل َخ ْي َر فَتُ َ
أخبلق المسيحيين أخجمت الرومان ،فكان المسيحى الذى يذىب لمصارعة العبيد لقتميم يقطع من الكنيسة .وبينما

كان الوثنيون ييجرون أقاربيم الذين أصيبوا بالطاعون كان المسيحيين يخدمونيم ،وبينما كان الوثنيون يتركون

الجرحى فى الشوارع وقت الحروب كان المسيحيون يسرعون إلسعافيم.

ٔٙ
يد ِ
مشّْر ،ب ْل َكع ِب ِ
ِ
ِ
َح َر ٍ
اهلل" .
س َكالَِّذ َ
آية (َ " -:)ٔٙكأ ْ
ستْ َرةٌ ل َّ َ َ
ين ا ْل ُحّْرَّي ُة ع ْن َد ُى ْم ُ
ارَ ،ولَ ْي َ
الحرية ليست فى التمرد عمى الرئاسات وليست فى الفوضى وعصيان القوانين ،بل الحرية الحقيقية ىى فى عدم
ِ
ستْ َرةٌ لِ َّ
مشّْر = ىذه
اإلستعباد لمممذات ،ىى فى التحكم فى الجسد ،والقناعة بما يقسمو اهلل لنا .ا ْل ُحّْريَّ ُة ع ْن َد ُى ْم ُ
مثل من يزنى وتقول لو ىذا خطأ فيقول لك أنا حر ،أو من يدخن ويقول أنا حر .الحرية الحقيقية ىى الحرية
يد ِ
الداخمية حيث ال يعيش المؤمن مستعبد ألى شيوةَ .كع ِب ِ
اهلل = العبودية هلل تحرر ،ونحن كعبيد هلل عمينا أن
َ
نشيد بأعمالنا لسيدنا .والعبد يحاسب عن أفعالو ،فمنحذر من اإلساءة هلل بتصرفاتنا فنحن منسوبين لو.

آية (ٔٚ" -:)ٔٚأَ ْك ِرموا ا ْلج ِميع .أ ِ
َح ُّبوا ِ
اإل ْخ َوةََ .خافُوا اهللَ .أَ ْك ِرُموا ا ْل َممِ َك" .
َ َ
ُ
ِ
يع = لئبل يظن أحد أن دعوتو إلكرام الممك والوالة ىى دعوة إلكرام ذوى المناصب فقط ،ىنا يطمب
أَ ْك ِرُموا ا ْل َجم َ
إكرام الجميع حتى الفقراء والبسطاء عمينا إكرام كل الخميقة التى مات المسيح ألجميا .أ ِ
َح ُّبوا ِ
اإل ْخ َوةَ = المحبة ىى
سمة المسيحية ،فبل مسيحية بدون محبةَ .خافُوا اهللَ = خوف مقدس يرىب أن يغضب اهلل ،وكمما ننمو يزداد ىذا
الخوف ،وتزداد ميابة اهلل.
ين فَقَ ْط ،ب ْل لِ ْمع َنفَ ِ
مس َ ِ
آية(ٔٛ" -:)ٔٛأَيُّيا ا ْل ُخدَّامُ ،كوُنوا َخ ِ
اء
س لِ َّ
ين ِب ُك ّْل َى ْي َب ٍة لِ َّ
ين ا ْل ُمتََرفّْ ِق َ
مصالِ ِح َ
اض ِع َ
َ
َ
ُ
ادة ،لَ ْي َ
ُ
ضا" .
أ َْي ً
كان عدد الخدام الذين آمنوا بالمسيحية كبي ار جدا ،ولم تكن المسيحية يوما فييا تمرد عمى النظم الموجودة ،وحتى

ال يفيم الخدام والعبيد أن إيمانيم بالمسيح يعطييم الحق فى التمرد عمى سادتيم دعا الرسل ،الخدام ،ليطيعوا

سادتيم ،بل أن المسيحية إكتسبت كثيرين من السادة الذين آمنوا بالمسيح عن طريق سيرة خداميم الحسنة .

وراجع اآليات اآلتية :

( 1كو " )26:1ليس كثيرون شرفاء" ،إذ كان الكثير من المؤمنين عبيدا ( +أف( + )8-5:6كو+ )22:3

(1تى )1 : 6ولنفيم أن أساس الخضوع لمسادة ىو الخوف من اهلل.

21

رسالة بطرس األولي (اإلصحاح الثاني)

ير َن ْحو ِ
َج ِل َ ِ
َح َاز ًنا ُمتَأَلّْ ًما ِبالظُّ ْمِم.
اآليات (ٜٔ" -:)ٕٓ-ٜٔأل َّ
َن ى َذا فَ ْ
ض ٌل ،إِ ْن َك َ
اهللَ ،ي ْحتَ ِم ُل أ ْ
َح ٌد ِم ْن أ ْ
ان أ َ
ضم ٍ َ
ٕٓ
ون ع ِ
ون ،فَي َذا
أل ََّن ُو أ ُّ
ص ِب ُر َ
اممِ َ
ص ِب ُر َ
ون ُم ْخ ِط ِئ َ
َي َم ْج ٍد ُى َو إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْمطَ ُم َ
ون؟ َب ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَتَأَلَّ ُم َ َ
ين ا ْل َخ ْي َر فَتَ ْ
ين فَتَ ْ
ض ٌل ِع ْن َد ِ
اهلل"،
فَ ْ
ون = كان المطم ىو القصاص العادى لمخدام عند الرومان ويقصد الرسول أنو إن لطمنا من أجل خطأ
تُ ْم َ
ط ُم َ
إرتكبناه فما ىو مجدنا.
ير َن ْحو ِ
َج ِل َ ِ
اهلل
أما من يمطم متألما من أجل عمل خير فميصبر في َذا فَ ْ
ض ٌل = أى أمر مقبول عند اهللِ .م ْن أ ْ
ضم ٍ َ
= أى بسبب معرفتو هلل أى بسبب إيمانو بالمسيح .إن كنتم تتألمون عاممين الخير = أى لو إضطيدوكم بسبب
إيمانكم بالمسيح.
ٕٔ
ِ
ِ
ِ
َجمِ َنا ،تَ ِ
ارًكا لَ َنا ِمثَاالً ِل َك ْي تَتَِّب ُعوا ُخطُ َو ِات ِو" .
ضا تَأَلَّ َم أل ْ
يح أ َْي ً
آية (ٕٔ) " -:أل ََّن ُك ْم لي َذا ُدعيتُ ْم .فَِإ َّن ا ْل َمس َ
أل ََّن ُك ْم لِي َذا ُد ِعيتُ ْم = أييا المسيحيين لقد دعيتم لكى تتشبيوا بالمسيح ،دعيتم لكى تحتمموا وتتألموا وتصبروا ال أن
تتمذذوا بالعالم .ولتضعوا أمام أعينكم صورة المسيح ِمثَاالً = نموذجا يقمد .وحرفيا جاءت كممة مثاال بمعنى

أحرف عمى دفتر يقمدىا التمميذ.

آية (ٕٕ)«ٕٕ" -:الَِّذي لَ ْم َي ْف َع ْل َخ ِطيَّ ًةَ ،والَ ُو ِج َد ِفي فَ ِم ِو َم ْكٌر»"،
فمتتشبيوا بالمسيح الَِّذي وأن لَ ْم َي ْف َع ْل َخ ِط َّي ًة تألم واتيم كفاعل شر.
ٖٕ
ان يسمّْم لِم ْن ي ْق ِ
ضي ِب َع ْدل" .
ش ِت َم لَ ْم َي ُك ْن َي ْ
آية (ٖٕ) " -:الَِّذي إِ ْذ ُ
ضاَ ،وِا ْذ تَأَلَّ َم لَ ْم َي ُك ْن ُي َيد ُ
ش ِت ُم ِع َو ً
ّْد َب ْل َك َ ُ َ ُ َ َ
كان كنعجة صامتة أمام جازييا (أش .)7:53

ِ
ٕٗ ِ
ط َايا فَ َن ْح َيا لِ ْم ِبّْر.
وت َع ِن ا ْل َخ َ
س ُو َخ َ
س ِد ِه َعمَى ا ْل َخ َ
ش َب ِة ،لِ َك ْي َن ُم َ
ط َايا َنا في َج َ
آية (ٕٗ) " -:الَّذي َح َم َل ُى َو َن ْف ُ
ش ِفيتُ ْم" .
الَِّذي ِب َج ْم َد ِت ِو ُ
ش ِفيتُ ْم = الحظ أن الرسول يكتب لعدد كبير من العبيد الذين يجمدىم سادتيم ،وكأن الرسول يقول
الَِّذي ِب َج ْم َد ِت ِو ُ
ليم أن المسيح شريكيم فى نفس اآلالمَ .ج ْم َد ِت ِو = حبره بالعبرية أى األثار المتخمفة عن الجمدات.
ولكن بطرس كشاىد عمى أالم المسيح يذكر أالم المسيح التى بسببيا صار لنا الخبلص:

حمل ىو نفسو خطايانا فى جسده عمى الخشبة  .يذكر من أالم المسيج الجمد = جمدتو.
أالم المسيح ىذه كانت السبب فى شفائنا من أثار الخطية
ش ِفيتُ ْم = وبيذا يمخص معممنا بطرس الخبلص فى أنو:
س ُو َخطَ َايا َنا.
أ .ىو غفران لمخطايا = َح َم َل ُى َو َن ْف ُ
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وت َع ِن ا ْل َخطَ َايا وىذا
ب .ال يعود لمخطية تسمط عمينا لكن عمينا أن نموت عن الخطية = لِ َك ْي َن ُم َ
ما نسميو حياة اإلماتة (رو .)14:6
ت .نقدم أعضائنا آالت بر فتتقدس هلل = فَ َن ْح َيا ِل ْم ِبّْر.
ث .وبيذا نشفى من كل أثار الخطية.
ىذه اآلية لممتألمين ليا معنى أنو إن إشتركتم مع المسيح فى آالمو فكأنكم تموتون مع المسيح ،ومن يموت مع

المسيح ال يعود لمخطية سمطان عمى جسده  .وىذا نفيمو إذا فيمنا أن كل األمور تعمل معا لمخير ،فاهلل إذا
سمح ألحبائو من المؤمنين ببعض اآلالم فيذا لكى يكمموا.

ِ
ِ
ضالَّ ٍةِ ،
آية (ٕ٘)ٕ٘" -:أل ََّن ُكم ُك ْنتُم َك ِخر ٍ
ُسقُ ِف َيا" .
لك َّن ُك ْم َر َج ْعتُ ُم َ
اف َ
اآلن إِلَى َراعي ُنفُوس ُك ْم َوأ ْ
ْ ْ َ
ُك ْنتُم َك ِخر ٍ
ضالَّ ٍة = (إش  .)6:53فالخطية فصمتنا عن اهلل ألنو ال شركة لمنور مع الظممة  .لكنكم رجعتم =
اف َ
ْ َ
فالمسيح صالحنا مع اآلب = "ولكن الكل من اهلل الذي صالحنا لنفسو بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة"

(2كو. )18 : 5
ُسقُ ِف َيا = راعييا  ،عمل المسيح العجيب أنو تمم شفاءنا وأعادنا كشعب لو بعد أن ضممنا ووقعنا فريسة فى يد
أْ
الغريب.
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عودة لمجدول

ِ
اضع ٍ
ِ
اآليات (َٔ ٔ" -:)ٕ-كذلِ ُك َّن أَيَّتُ َيا ّْ
ون ا ْل َكمِ َم َة،
ان ا ْل َب ْع ُ
يع َ
ات لِ ِر َجالِ ُك َّنَ ،حتَّى َوِا ْن َك َ
ض الَ ُيط ُ
اءُ ،ك َّن َخ َ
س ُ
الن َ
اىرةَ ِب َخو ٍ
ِ
ون َكمِم ٍةٕ ،مالَ ِح ِظ َ ِ
الن ِ
يربح َ ِ
ف" .
ُْ َ ُ
يرتَ ُك َّن الطَّ َ ْ
يرِة ّْ َ
ين س َ
ون ِبس َ
ُ
ساء ِب ُد ِ َ
لما جاءت المسيحية تنادى بالحب ،ظن بعض النساء أن فى ىذا فرصة ألن يتحررن من سمطة أزواجين.

والحظ أن الشريعة الرومانية كانت تبيح لمرجل أن يتسمط عمى زوجتو كجارية .لذلك يوضح الرسول ىنا أن

المسيحية تدعو الزوجة لمخضوع لزوجيا .فالطاعة تدفع الرجل لحب زوجتو المطيعة وحب الرجل يدفع المرأة
ِ
ون ا ْل َكمِ َم َة = فالمسيحيات كن
ان ا ْل َب ْع ُ
يع َ
لطاعة زوجيا باألكثر وىكذا يحل السبلم باألسرة َ .وِا ْن َك َ
ض الَ ُيط ُ
يتزوجن رجال وثنيين والرسول يقول أن سيرة المرأة المسيحية قد تجذب زوجيا غير المؤمن فنحن لسنا كمنا
قادرين أن نعظ بالمسان ولكننا كمنا قادرين أن نعظ بسيرتنا  .وىذا الكبلم موجو لنساء متزوجات من رجال سواء

كانوا وثنيين أو مسيحيين لكن أزواجين عنفاء معين .ولكن مع ىذا يطمب الرسول أن يخضعن لرجالين العنفاء.
اىرةَ ِب َخو ٍ
َّ ِ
مالَ ِح ِظ َ ِ
ف = الخوف ىنا ىو خوف اهلل ،فمتكن سيرتنا طاىرة خوفا من اهلل وليس من
ْ
يرتَ ُك َّن الط َ
ين س َ
ُ
إنسان.
ِب َّ
س الثَّْي ِ
الذ َى ِب َولِ ْب ِ
ابَ ٗ ،ب ْل
ِ ِ
ير الثَّ َم ِن" .
اهلل َكث ُ

ض ْف ِر َّ
الزي َن َة ا ْل َخ ِ
اآليات (َٖ ٖ" -:)ٗ-والَ تَ ُك ْن ِزي َنتُ ُك َّن ّْ
الش ْع ِر َوالتَّ َحمّْي
ار ِجيَّ َةِ ،م ْن َ
ِ ِ َِّ
ان ا ْل َق ْم ِب ا ْل َخ ِف َّي ِفي ا ْلع ِد ِ
َّام
وح ا ْل َوِد ِ
الر ِ
س ِادِ ،زي َن َة ُّ
س َ
يمة ا ْلفَ َ
إِ ْن َ
َ َ
يع ا ْل َيادئ ،الذي ُى َو قُد َ
من المؤكد أن الزينة غير ممنوعة ،ولكن الممنوع ىو لفت األنظار أو اإلىتمام بذلك ،فعمى كل واحد أن ييتم بما
يرضى اهلل ال الناس.

فيناك من صارت الزينة لين صنما يعبدونو ،واهلل أعطى لنا وزنة ىى المال ،والبعض يضيعون المال فى أشياء
ترضى غرورىم وتستجمب مديح الناس ،وتسبب الم اررة والحسد عند الغير .ويطمب الرسول أن ييتموا بالزينة

الداخمية كالوداعة والقداسة واليدوء والمحبة والطاعة والطير ىذه ترضى اهلل وتكون مصدر جذب لؤلزواج غير

المؤمنين.
س الثَّْي ِ
َولِ ْب ِ
اب = الغالية والخميعة والممفتة.
ان ا ْل َق ْم ِب ا ْل َخ ِف َّي = أى إىتموا بأن تكون زينتكن ىى قداسة داخمكن ،القداسة الباطنية التى تستمزم الروح
س َ
إِ ْن َ
ِ
ِ
يم ِة
الوديع اليادىء .ومن لو ىذا يحيا فى سبلم ببل إرتباك ،وبروحو الوديعة يحتمل بصبر كل الضيقات في ا ْل َعد َ
س ِاد = عديمة الفساد ىى النفس غير القابمة لمموت والتحمل مثل الجسد .أى ال تيتموا بزينة الجسد الذى ىو
ا ْلفَ َ
ِ ِ
ِ ِ
بطبعو ٍ
ير الثَّ َم ِن= أجرة
وح ا ْل َوِد ِ
الر ِ
فان بل إىتموا بزينة العديمة الفساد = ِزي َن َة ُّ
َّام اهلل َكث ُ
يع ا ْل َيادئ = وىذا قُد َ
من ييتم بزينة الروح أى بقداستيا ،كبير ىنا عمى األرض وفى السماء.
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ت عمَى ِ
ِ
ِ
٘ ِ َّ
يما ّْ
اهلل،
ّْيس ُ
ات أ َْي ً
ضا ا ْل ُمتََوّْكالَ ُ َ
اء ا ْلقد َ
س ُ
الن َ
اآليات (٘ " -:)ٙ-فَإن ُو ى َك َذا َكا َن ْت قَد ً
ٙ
اعي ًة إِيَّاه «س ّْي َد َىا» .الَِّتي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ص ْرتُ َّن أ َْوالَ َد َىا،
يم َد َ
ُ َ
َخاض َعات ل ِر َجال ِي َّنَ ،ك َما َكا َن ْت َ
س َارةُ تُطيعُ إ ْب َراى َ
و َغ ْير َخ ِائفَ ٍ
ات َخ ْوفًا ا ْل َبتَّ َة" .
َ َ
ىنا نفيم أن الزينة لم يمنعيا الرسول منعا مطمقا ،لكن ىى مسموح بيا عمى أن تكن فى حدود المياقة وليس
اضع ٍ
ِ
ات لِ ِر َجالِ ِي َّن وأن تكون إلرضاء زوجيا وليس إلرضاء
المغاالة ،وفى حدود طاعة الزوج والخضوع لو = َخ َ
الغرباء .ويضرب الرسول مثبل بسارة ويذكر مميزاتيا:

س ُي َّن
ُي َزّْي َّن أَ ْنفُ َ
ص ِانع ٍ
ات َخ ْي ًرا،
َ َ

ت = متكمة عمى اهلل ،ال تبالى سوى برضائو.
ُ .1متََوّْكالَ ُ
ِ ٍ ِ ِ
س ّْي َد َىا.
َ .2خاض َعات ل ِر َجال ِي َّن حتى أنيا كانت تقول لو َ
ٖ .ص ِانع ٍ
ات َخ ْي ًار.
َ َ
ٍ
ِ
َ .4و َغ ْي َر َخائفَات من أحد من البشر أو حتى الشياطين ،بل فى حب المسيح والناس.
إذاً تمثمن بسارة فتكونوا بناتا ليا .ولتكن لديكن رغبة فى كل عمل حسن.

َضع ِ
الن ِ
ين ِبحس ِب ا ْل ِف ْط َن ِة مع ِ ِ
ُكونُوا ِ ِ
َّاى َّن
ين إِي ُ
فُ ،م ْع ِط َ
ََ
سائ ّْي َكاأل ْ َ
اإل َناء ّْ َ
ساكن َ َ َ
َ
ا ْلحي ِ
صمَ َواتُ ُك ْم" .
اة ،لِ َك ْي الَ تُ َع َ
ََ
اق َ

ِ ٚ
الر َجا ُل،
ُّيا ّْ
آية (َ " -:)ٚكذل ُك ْم أَي َ
ارثَ ِ
ام ًةَ ،كا ْل َو ِ
ضا َم َع ُك ْم ِن ْع َم َة
ات أ َْي ً
َك َر َ
بعد أن وجو نصائحو لمنساء ،ىا ىو يوجو نصائحو لؤلزواج.
س ِب ا ْل ِف ْط َن ِة = يترجميا البعض "حاولوا أن تفيموا المرأة الجنس األضعف" .والفطنة ىى التصرف السميم
ِب َح َ
المبنى عمى فيم سميم .
َضع ِ
الن ِ
ِ ِ
ف = ىنا يشبو الرسول النساء بإناء ىش ضعيف ،يحتاج لمترفق ،وتشبييو باإلناء ألنو
سائ ّْي َكاأل ْ َ
اإل َناء ّْ َ
يحمل داخمو األطفال .ويطمب الرسول من الرجل أن يعطى كرامة لزوجتو فيى سترث معو فى ممكوت السموات.
صمَ َواتُ ُك ْم = إن أقل خطية أو عناد أو سوء تفاىم أو عدم مودة ،أو غمظة فى التعامل كفيل بأن
ِل َك ْي الَ تُ َع َ
اق َ
يعيق الصموات ،ىذه كميا ثعالب صغيرة تفسد الكروم ،كروم الشركة مع اهلل ،كما أن الذين ال يعرفون روح
التسامح لن يختبروا غفران اهلل عن تعدياتيم .والرسول ىنا يشير لما ذكره مبلخى (.)13:2

َّة أَ َخ ِوي ٍ
اح ٍدَ ،ذ ِوي محب ٍ
ْي ِب ِحس و ِ
ِ
آية (َ ٛ" -:)ٛو ّْ
اء"،
الر ِ
يعا ُمتَّ ِح ِدي َّأ
َّةُ ،م ْ
ش ِف ِق َ
ََ
ين ،لُطَفَ َ
َ
الن َي َاي ُةُ ،كوُنوا َجم ً
ْي = ىدف الرسول ال أن يكون الزوجين فقط متحدى الرأى بل كل الكنيسةِ .ب ِحس و ِ
ِ
اح ٍد
الر ِ
يعا ُمتَّ ِح ِدي َّأ
َ
ُكوُنوا َجم ً
= مشاركين بعضكم األفراح واآلالم ،وىذه يترجميا اليسوعيون "مشفقين بعضكم عمى بعض"( .رو + )15:12
(فى ( + )27:1فى ( + )2:2يو .)21:17

اء = ففى األصل اليونانى تعنى أنيا ناشئة عن اإلتضاع أمام اهلل
لُطَفَ َ
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ش ِتيم ٍة ِب َ ِ
يم ٍةَ ،ب ْل ِبا ْل َع ْك ِ
س ُم َب ِ
آية (َ ٜ" -:)ٜغ ْي َر ُم َج ِ
ين أ ََّن ُك ْم لِي َذا
ش ّر ِب َ
ين َع ْن َ
ينَ ،عالِ ِم َ
ارِك َ
از َ
شت َ
ش ّر أ َْو َع ْن َ َ
ُد ِعيتُ ْم لِ َك ْي تَ ِرثُوا َب َرَك ًة" .
حينما نسير فى طريق الرب يييج إبميس عمينا ويثير رجالو الذين يتبعونو فيشتموننا ويدبرون ضدنا الشرور.
وكبلم الرسول يعنى أن شتائميم لن تضركم ولن تمنع البركة عنكم ،أل ََّن ُك ْم لِي َذا ُد ِعيتُ ْم لِ َك ْي تَ ِرثُوا َب َرَك ًة ،
خصوصا لو كان ما يخرج من فمكم ليم ىو كممات البركة (مت( + )44:5رو .)21:12مباركين = كممة عبرية
تعنى أن نتكمم عن الناس حسنا  ،ويقول الكتاب باركوا وال تمعنوا (رو . )14 : 12ويقول الرب باركوا العنيكم .
ونحن نبارك الرب أى نسبحو ونشكره  ،أما اهلل حين يبارك أحد فيو ال يكتفى بكممات حموة عنو بل ييبو خيرات

روحية ومادية = ترثوا بركة.

ب ا ْلحياةَ ويرى أَيَّاما صالِح ًةَ ،ف ْمي ْكفُ ْ ِ
اد أ ْ ِ
سا َن ُو َع ِن َّ
شفَتَ ْي ِو
اآليات (ٓٔٔٓ" -:)ٔٔ-أل َّ
الشّْر َو َ
َنَ «:م ْن أ ََر َ
َ
ً َ َ
فلَ
َن ُيح َّ َ َ َ َ َ
ٔٔ
ض َع ِن َّ
السالَ َم َوَي ِج َّد ِفي أَثَ ِرِه" .
ص َن ِع ا ْل َخ ْي َر ،لِ َي ْطمُ ِب َّ
َن تَتَ َكمَّ َما ِبا ْل َم ْك ِر ،لِ ُي ْع ِر ْ
أْ
الشّْر َوَي ْ
ب ا ْلحياةَ = أى يجاىد حتى ال يفقد الحياة األبدية .ويرى أَيَّاما صالِح ًة = ىنا عمى األرضَ .ف ْمي ْكفُ ْ ِ
ِ
سا َن ُو
َ
ً َ َ
ُيح َّ َ َ
فلَ
َ ََ
َع ِن َّ
الشّْر = المذمة والشتيمة والنميمة والكذب ونشر الشائعات ومسك السيرة وكبلم المكر.
ض َع ِن َّ
الشّْر = يعطى ظيره لمشر (اإلتجاىات الشريرة والكممات الشريرة واألفعال الشريرة) .ىذا من
لِ ُي ْع ِر ْ
السالَ َم = يجتيد أن يحيا فى سبلم مع
ص َن ِع ا ْل َخ ْي َر ،لِ َي ْطمُ ِب َّ
الجانب السمبى ،أما من الجانب اإليجابى = ل َي ْ
الناس .والرسول ىنا إقتبس كممات المزمور (( ،)16-11:34قارن أيضا مع آية .)12

ض ُّد فَ ِ
ب ِ
طمِب ِت ِيم ،و ِ
ِ
اعمِي َّ
ب َعمَى األ َْب َر ِ
الشّْر»".
آية (ٕٔ)ٕٔ" -:أل َّ
الر ّْ
الر ّْ
لك َّن َو ْج َو َّ
َن َع ْي َن ِي َّ
ارَ ،وأُ ْذ َن ْيو إِلَى َ َ ْ َ
ب َعمَى األ َْب َر ِ
ار = أى يحافظ عمييم ويعتنى بكل أمورىم َوأُ ْذ َن ْي ِو إِلَى طَمِ َب ِت ِي ْم = يسمع ويستجيب ليم.
الر ّْ
َع ْي َن ِي َّ
ٖٔ
ين ِبا ْل َخ ْي ِر؟"
آية (ٖٔ) " -:فَ َم ْن ُي ْؤِذي ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُمتَ َمثّْمِ َ
ال يستطيع إنسان أن يؤذينا ،وال شيطان .ولكن اهلل يسمح ببعض اآلالم لكى ينقينا ،فيى لممنفعة ولمبركة .ولكن

اإلنسان يؤذى نفسو بصنعو الشر
ضطَ ِرُبوا"،
وبا ُك ْمَ .وأ َّ
َما َخ ْوفَ ُي ْم فَالَ تَ َخافُوهُ َوالَ تَ ْ
تَأَلَّ ْمتُ ْم ِم ْن أ ْ
َج ِل ا ْل ِبّْر ،فَطُ َ
= فيذا ليس لضرركم بل لمنفعتكم ،ىذا الكبلم يوجيو الرسول ألناس متألمين

آية (ٗٔ)ٔٗ" -:و ِ
لك ْن َوِا ْن
َ
َج ِل ا ْل ِبّْر
إِ ْن تَأَلَّ ْمتُ ْم ِم ْن أ ْ
َما َخ ْوفَ ُي ْم فَالَ تَ َخافُوهُ = ىذا صدى لتعاليم المسيح
وبا ُك ْمَ .وأ َّ
مضطيدين ليفيموا أن ىناك أكاليل معدة ليم = فَطُ َ
"ال تخافوا من الذين يقتمون الجسد" (لو( + )4:12مت )28:13و"ال تضطرب قموبكم وال ترىب" (يو.)27:14
ونحن لن نخاف إنسان إن كان لنا خوف مقدس من اهلل .ونحن نطرد خوفنا من الناس بالخوف من اهلل .لذلك

يكمل فى آية  15بل قدسوا الرب اإللو.
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٘ٔ
ّْين َد ِائما لِمجاوب ِة ُك ّْل م ْن يسأَلُ ُكم ع ْن سب ِب ال َّرج ِ
اإل َ ِ
ب ِ
اء
الر َّ
ّْسوا َّ
ستَِعد َ
َ
َ َ ْ ْ َ ََ
ً ُ َ ََ
لو في ُقمُوِب ُك ْمُ ،م ْ
آية (٘ٔ)َ " -:ب ْل قَد ُ
الَِّذي ِفي ُكمِ ،بوَداع ٍة و َخو ٍ
ف"،
ْ َ َ َ ْ
ب ِ
لو اهلل قدوس أى عالى سماوى نقى عادل
الر َّ
ّْسوا َّ
اإل َ
إقتبس الرسول ىذا القول من (إش  = )13،12:8قَد ُ

يجازى المخطئ  ،ال يخطئ كمو محبة ولو كل المجد  ،فما معنى أن نقدسو؟ يكون ذلك بمخافتو وميابتو أكثر

من البشر .وما معنى فى قموبكم؟ = أى تكون ىذه المخافة وىذا اإلحترام من داخل القمب وليس فقط أمام الناس
بل حتى فى الخفاء ،وبالثقة فى مواعيده وتصديق حكمتو ،وعدم اإلعتراض عمى أحكامو ،والتسميم لو واإليمان

بقوتو وبعدالتو فى تأديباتو ،واحتمال األلم بصبر وتمجيده وسط التجارب وبتنفيذ وصاياه فى خوف من إغضابو،
ّْين
ستَ ِعد َ
ومن يخاف اهلل دون البشر يكون بيذا مقدسا لمرب فى قمبو .وىذا خير ك ارزة وشيادة عممية لمرب = ُم ْ
َد ِائ ًما = مستعدين بحياتكم الطاىرة التى فييا تقدسون الرب فى قموبكم .والسبلم الظاىر فى حياتكم وسط ضيقات
ِ
ِ
سأَلُ ُك ْم = فكان الوثنيون يسألون المسيحين كيف تؤمنون بمصموب وأى رجاء لكم فيو .
العالم .ل ُم َج َاوَبة ُك ّْل َم ْن َي ْ
والرسول يقول ليم كونوا مستعدي ن بحياتكم المقدسة لمجاوبتيم ،فإن كانت حياتكم غير مقدسة فالوعظ لن يجدى
الرج ِ
اع ٍة =
اء الَِّذي ِفي ُك ْم = عن الحياة األبدية التى يؤمن بيا المسيحيون ويترجونيا.
ِب َوَد َ
س َب ِب َّ َ
شيئاَ .ع ْن َ
فالرد عمييم ال يكون بعصبية ،ومن يرد بوداعة فيو واثق فى إليو .إذاً الرد يكون بحياتنا المقدسة أوال ثم يكون
كبلمنا معيم ِبوَداع ٍة و َخو ٍ
ف = الخوف المقدس من أن نغضب اهلل .الخوف يكون من أن نخسر نفس أحد
َ َ َ ْ
فيغضب اهلل لو لم نرد عمييم بوداعة .بخوفنا المقدس من اهلل وبسيرتنا الطاىرة َيشتم اآلخرين رائحة المسيح
الزكية التى فينا.

ش ِتم َ ِ
آية (ٔٙ" -:)ٔٙولَ ُكم َ ِ
يحُ ،ي ْخ َز ْو َن ِفي َما
الصالِ َح َة ِفي ا ْل َم ِس ِ
يرتَ ُك ُم َّ
ون الَِّذ َ
صالِ ٌح ،لِ َك ْي َي ُك َ
ير َ
ون س َ
ضم ٌ
َ ْ
ين َي ْ ُ
ون عمَ ْي ُكم َكفَ ِ
ش ّر" .
اعمِي َ
َي ْفتَُر َ َ ْ
ون عمَ ْي ُكم َكفَ ِ
ِ
ش ّر = كانت المسيحية توصم بأنيا ضد اإلمبراطورية وليا سموك مقاوم لمسبلم.
اعمِي َ
في َما َي ْفتَُر َ َ ْ
وبقدر ما إزداد إضطياد المسيحيين كانوا يجتذبون المضطيدين أنفسيم خبلل إحتماليم اإلضطياد بفرح وشكر

وتسبيح فكان الوثنيون يؤمنونُ .ي ْخ َز ْو َن = يفتضح كذبيم حينما يرى الناس قداستكم ومحبتكم.

ون َخ ْيرا ،أَف َ ِ
اهلل ،وأَ ْنتُم ِ
يئ ُة ِ
ش ِّرا" .
آية (ٔٚ" -:)ٔٚأل َّ
ون َ
َن تَأَلُّ َم ُك ْم إِ ْن َ
اء ْت َم ِش َ
ص ِان ُع َ
ْض ُل م ْن ُو َوأَ ْنتُ ْم َ
َ ْ َ
ش َ
صان ُع َ ً
ىى دعوة لكى تكون سيرتيم طاىرة ،حتى إذا جاءت آالم اإلضطياد ال تكون بسبب ذنوب إرتكبوىا ،ولكن ألجل
إسم المسيح ،وبيذا يتبعوا طريق المسيح المتألم ،وىذا ما يعطى عزاء وصب ار وفرحا ،أى شركة الصميب مع
المسيح .أما األلم ألجل خطية إرتكبناىا فبل يكون شركة صميب ،فالمسيح لم يكن لو خطية ،شركة صميب
المسيح ىى لمن يحتمل ألم اإلضطياد وىو لم يرتكب ذنبا كما حدث مع المسيح .أما من يتألم لذنب جناه فميكن
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مثل المص اليمين أى ليعترف بخطيتو ويعمم أنو يعاقب لذنبو ،ويحتمل تأديب اهلل ويطمب رحمة اهلل ببل إعتراض
عمى ما يحدث لو ،واهلل يستجيب لو.

ٔٛ
ضا تَأَلَّم م َّرةً و ِ
ِ
َج ِل األَثَ َم ِة ،لِ َك ْي ُيقَّْرَب َنا إِ َلى
َج ِل ا ْل َخ َ
ط َايا ،ا ْل َب ُّار ِم ْن أ ْ
اح َدةً ِم ْن أ ْ
يح أ َْي ً
آية ( " -:)ٔٛفَِإ َّن ا ْل َمس َ
َ َ َ
اهلل ،مماتًا ِفي ا ْلج ِ ِ
ِ
وح"،
الر ِ
يى ِفي ُّ
َ َ
َُ
سد َولك ْن ُم ْح ً
ِ
اح َدةً = لن يجوز عميو األلم ثانية .مماتًا ِفي ا ْلج ِ
تَأَلَّم م َّرةً و ِ
وح = أى بقوتو
الر ِ
يى ِفي ُّ
َ َ
َ َ َ
َُ
سد = كإنسانَ .ولك ْن ُم ْح ً
اإلليية وقصد الرسول أن نتشبو بالمسيح فى إحتمال األلم حتى وان كنا أبرار فيو تألم وىو بار .بل لنا مثال

آخر فى المسيح فيو بعد أن تألم تمجد فى السماء  ،وىو تألم مرة واحدة أى أالمو كانت عمى األرض فقط

وانتيت  ،وىذا ما يدفع بالمؤمنين إلحتمال األلم ،أنيم يؤمنون بأن ليم مجدا معدا فى السماء  ،وستنتيى أالميم
بنياية وجودىم عمى األرض  ،بل كمما زاد األلم يزداد المجد ( 2كو ( + )17:4رو .)18،17:8
وح = لم تذق روحو الموت ألنو لم يخطىء قط ،والىوتو لم يفارق ال جسده فى القبر  ،وال روحو
الر ِ
يى ِفي ُّ
ُم ْح ً
التى ىبطت إلى الجحيم ثم صعدت إلى الفردوس.
ٕٓ
ِ
اآليات (ٜٔ" -:)ٕٔ-ٜٔالَِّذي ِف ِ
ين َكا َن ْت
ب فَ َك َرَز لِأل َْرَو ِ
اح الَِّتي ِفي ّْ
يماِ ،ح َ
يو أ َْي ً
ضا َذ َى َ
الس ْج ِن ،إِ ْذ َع َ
ص ْت قَد ً
س ِبا ْلم ِ
ِ
ِ ِ ِ
أََناةُ ِ
اهلل تَ ْنتَ ِظر م َّرةً ِفي أَي ِ
اءٕٔ .الَِّذي
َّام ُن ٍ
ص َقمِيمُ َ
وح ،إِ ْذ َك َ
ون ،أ ْ
ان ا ْل ُف ْم ُك ُي ْب َنى ،الَّذي فيو َخمَ َ
َي ثَ َماني أَ ْنفُ ٍ َ
ُ َ
اهللِ ،ب ِقي ِ
ير صالِ ٍح ع ِن ِ
َي ا ْلمعموِد َّي ُة .الَ إِ َازلَ ُة وس ِخ ا ْلجس ِد ،ب ْل س َؤا ُل َ ِ
ِ
ع
سو َ
ص َنا َن ْح ُن َ
َ
امة َي ُ
ضم ٍ َ
َ َ َ ُ
َ َ
مثَالُ ُو ُي َخمّْ ُ
ََ
اآلن ،أ ِ َ ْ ُ
يح"،
ا ْل َم ِس ِ

ىنا نرى عقيدتين ىامتين

 .1لزوم المعمودية لمخالص -:فالفمك رمز لممعمودية التى تخمصنا روحيا كما َخمُص نوح وبنيو وىم داخل
الفمك.
 .2النزول إلى الجحيم -:واضح أن األرواح جميعا سواء البارة أو الشريرة كانت تيبط كميا إلى الجحيم
قبل صمب المسيح .ولما صمب المسيح ومات إنفصمت نفسو اإلنسانية عن جسده ،لكن الىوتو لم ينفصل

قط ال عن جسده وال عن نفسو .ولما حاول الشيطان أن يتعامل مع ىذه النفس اإلنسانية كغيرىا من األنفس
وييبط بيا إلى الجحيم ليقبض عمييا اكتشف أن ىذه النفس متحدة بالبلىوت ،فكان أن المسيح ىو الذى

قيد الشيطان بسمسمة رؤ  3:23ونزل الرب إلى الجحيم وأطمق سباياه ودخل بيم لمفردوس كما وعد المص
اليمين .وىذا ما عمم بو الرسول بولس أن المسيح نزل إلى أقسام األرض السفمى أف  .9:4وتعبير أقسام
اح = كرز أى بشر
األرض السفمى تعبير عبرى يستخدمو الييود لمتعبير عن مساكن الموتى َ .ك َرَز ِلأل َْرَو ِ
الس ْج ِن *2 .وكرز المسيح
بشارة مفرحة .لألرواح = *1أرواح نوح وبنيو إذ ىى أيضا كانت فى الجحيم = ّْ

أيضا لؤلنفس التى وجدت أيام نوح (عن طريق نوح بكبلمو وانذاره ليم بل وببنائو لمفمك)  ،وكانوا ال
ين َكا َن ْت أََناةُ ِ
ِ
اهلل تَ ْنتَ ِظر م َّرةً ِفي أَي ِ
َّام ُنو ٍح =
يماِ ،ح َ
يصدقونو إذ كان ينذرىم بالطوفان = إِ ْذ َع َ
ُ َ
ص ْت قَد ً
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ولكنيم لما أروا إنيمار المياه تاب بعضيم وطمبوا الرحمة*3 .وكرز المسيح أى بشر كل أنفس الصديقين

الذين ماتوا عمى رجاء وكانت حياتيم مرضية أمام الرب منذ آدم حتى مجىء المسيح ،أى كل أبرار العيد
القديم والذين كانوا فى الجحيم حتى أخرجيم المسيح  ،وىذه كانت ك ارزة المسيح ليم أن الفردوس قد فُتِح ليم

.

ولكن لماذا ركز الرسول عمى األنفس التى عص ْت أَي ِ
َّام ُنو ٍح ولم يذكر أن المسيح قد بشر اآلخرين ؟ = لقد بشر
َ َ
المسيح كل من فى الجحيم بأن فترة سجنيم قد إنتيت وأخذىم ومعيم المص اليمين (المص اليمين لم يدخل
الجحيم أصبل فيو مات بعد أن فتح المسيح الفردوس) ودخل بيم إلى الفردوس .لكنو ىنا يعقد مقارنة فى فكره

بين العالم أيام نوح والعالم أيامو:

 .1فكبلىما ممىء بالشرور.

 .2كبلىما ال يصدق البشارة.

 .3كبلىما ال يصدق أن العالم لو نياية وبعده دينونة  ،وىذا ما نبو لو الرسول نفسو "عالمين ىذا اوال
انو سياتي في اخر االيام قوم مستيزئون سالكين بحسب شيوات انفسيم .وقائمين اين ىو موعد
مجيئو النو من حين رقد االباء كل شيء باق ىكذا من بدء الخميقة" (2بط. )4 ، 3 : 3

 .4كما سخر العالم أيام نوح ىكذا يسخر العالم اآلن من اإليمان بالمسيح ،مع أن اإليمان بالمسيح ىو
الذى سينقذىم كما أنقذ الفمك نوح وبنيو .فالمشابية ىنا ىى فى اآلالم التى تقع عمى المؤمنين من

جية الييود وسخريتيم منيم ،وىذا إمتداد لموضوع آالم المؤمنين التى يتكمم عنيا.

 .5كما تجددت الخميقة أ يام نوح ىكذا يكون لنا والدة ثانية اآلن بالمعمودية .فآالم المسيح لم تعطل
عممو بل ىى أكممتو وأخرج األرواح من الجحيم ،ونحن ن َشِّبو نوح فى فمكو بمعموديتنا ،وبيا ننتقل
إلى حالة السعادة األولى ،فبيا متنا مع المسيح وقمنا معو لنشترك فى حياتو  .وبأالمنا فى ىذا

العالم نكمل .نحيا صالبين األىواء مع الشيوات ،بل نعيش داخل الكنيسة ورمزىا فمك نوح لننجو من
الغضب اآلتى .وعمينا أن ال نيتم بسخرية العالم حولنا فيذا لن يعطمنا عن خبلص نفوسنا .الرسول
ىنا فى ىذه الفقرة يقارن آالم المسيح وصمبو ولزوم صمبنا معو وموتنا معو فى المعمودية وقبول

اآلالم واإلضطياد كنوع من قبول الصميب والموت مع المسيح .وكما إنتيت آالم المسيح بمجده
ىكذا ستنتيى آالمنا بالمجد والخبلص والحياة.

 .6عمينا أن نستمر فى الك ارزة إلخوتنا فى العالم اآلن بروح المسيح الذى فينا حتى ال ييمكوا كما كرز
نوح لمعالم كمو.

 .7كان نوح وىو يجيد نفسو فى بناء الفمك ثم بعد أن دخل الفمك ،فى نظر الناس كميت حكم عمى

نفسو بالموت داخل فمك إذ لم يصدقوا أن ىناك طوفان .وكان نوح المؤمن يرى ىبلك من رفض
دخول الفمك ،ىكذا يرانا العالم ونحن نحرم أنفسنا من لذة العالم مجاىدين ،يروننا وكأننا نحيا

كأموات ،ونراىم فى خطيتيم كأموات.
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الَِّذي ِف ِ
يو = ىذه راجعة لآلية السابقة ( )18وفييا أن المسيح كان محيى فى الروح .والمعنى أن المسيح بيذا
الروح الحى ذىب ليكرز ،وكان الروح حى إلتحاد البلىوت بو .فمن ىذا االنسان الذى لو سمطان أن يفتح

الجحيم ويخرج االبرار إال من روحو متحدة مع الىوتو أى إبن اهلل المسيح .
ِ ِ
َي ا ْلم ْعم ِ
وديَّ ُة = وىذا ما قالو بولس الرسول "خمصنا بغسل الميبلد الثانى
ص َنا َن ْح ُن َ
الَّذي مثَالُ ُو ُي َخمّْ ُ
اآلن ،أ ِ َ ُ
وتجديد الروح القدس" (تى  )5:3والتشبيو ىنا أن المعمد يغطس فى المياه ،والمياه تحيط بو من كل جانب،
والفمك كان الماء محيط بو من كل جانب ،وكما يخرج المعمد حيا ،خرج نوح وبنيو أحياء.
الَ إِ َازلَ ُة وس ِخ ا ْلج ِ
ض ِم ٍ
صالِ ٍح = فماء المعمودية ليس ماء عاديا يغتسل فيو المعمد جسديا بل
س َؤا ُل َ
ير َ
سدَ ،ب ْل ُ
َ َ
َ َ
ىو والدة إنسان جديد بخميقة جديدة .المعمودية ليا قوة أن تقدس الضمير فيتخمى عن األعمال الميتة ويحيا فى
القداسة بتجديد الروح القدس .الرسول ىنا بعد أن تكمم عن المعمودية يشرح فاعميتيا وألننا بالمعمودية نصير

خميقة جديدة يقول الرسول يخمصنا نحن اآلن  .فالمعمودية خبلص أو قل ىى بداية الخبلص أو إمكانية
الخبلص ،فالمعمودية ال تمنع حرية اإلنسان من اإلرتداد ،ولكن إن حافظ اإلنسان عمى موتو وصمبو مع المسيح،

أى صمب شيواتو ،سيحتفظ بخميقتو الجديدة التى حصل عمييا بالمعمودية ويخمص .المعمودية ىى موت وقيامة
مع المسيح ،فالدفن فى الماء بو يكون الماء كقبر لنا والخروج من الماء ىو قيامة .وعمل الروح فى سر

المعمودية ىو أ نو يجعمنا نموت مع المسيح المصموب  ،ومن يموت فقد تم فيو تنفيذ حكم الناموس بموت

الخاطئ  ،وتسقط قضية خطيتو = تغفر  .ويجعمنا نحيا مع المسيح القائم من االموات ابن اهلل الحى ،متحدين بو
فنصير ابناء هلل  .وليذا إعتمد السيح من يوحنا المعمدان ليؤسس سر المعمودية وذلك بنزولو لمماء وخروجو منو
 ،وبيذا فكل من ينزل لمماء فى المعمودية ويخرج  ،يكون ىذا موتا وقيامة مع المسيح .ولذلك حل الروح القدس
يوميا عمى جسد المسيح (الذى ىو كنيستو)  .ويفيض الروح القدس فى الكنيسة أى فينا جميعا قوة اإلحياء ،

وىذا ما يعنيو أننا نولد من الماء والروح.
ِ
ضى إِلَى َّ ِ
ين ِ
آية (ٕٕ)ٕٕ" -:الَِّذي ُى َو ِفي َي ِم ِ
ض َع ٌة لَ ُو" .
ين َوقُ َّو ٌ
سالَ ِط ُ
ات ُم ْخ َ
اهلل ،إِ ْذ قَ ْد َم َ
الس َماءَ ،و َمالَ ئ َك ٌة َو َ
المسيح بعد موتو تمجد عن يمين اآلب وىذا فيو إعبلن عن نصرة البشرية فى شخصو.
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عودة لمجدول

ٔ
ِ
يذ ِه ّْ ِ
ضا ِب ِ
َجمِ َنا ِبا ْلج ِ
ِ
س ِدُ ،ك َّ
ف
سمَّ ُحوا أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
يح أل ْ
آية (ٔ) " -:فَِإ ْذ قَ ْد تَأَلَّ َم ا ْل َمس ُ
النيَّة .فَِإ َّن َم ْن تَأَلَّ َم في ا ْل َج َ
سد ،تَ َ
َ َ
ع ِن ا ْل َخ ِطي ِ
َّة"،
َ
الني ِ
ضا ِب ِ
يذ ِه ّْ
َّة = أى نية إحتمال األالم من أجمو فى جيادنا وفى حياتنا عموما .وىذه تحمل
سمَّ ُحوا أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
تَ َ
معنيين:

 .1إحتمال األلم حتى الموت بمنطق إن كان المسيح قد تألم فمماذا ال أحتمل أى ألم يسمح بو،
خصوصا لو وضعت فى قمبى أن ما يسمح بو من ألم ىو لممنفعة( .ىذا عن األلم الموضوع عمينا

مثل شوكة الجسد التى أصابت بولس الرسول أو اإلضطيادات التى وقعت عمى المسيحيين) .

 .2صمب األىواء فنكون كاألموات ال نطمب ممذات ىذا العالم .وىذا عن األلم اإلختيارى مثمما قال
بولس الرسول "أقمع جسدى وأستعبده" (1كو. )27 : 9

والحظ قولو تسمحوا فمن وضع فى قمبو أنو مستعد لمموت عن العالم من أجل المسيح ،يكون لو ىذا كسبلح ضد
إبميس .فإبميس دائما يأتى ليشتكى اهلل فى أذاننا بأن اهلل ال يحبنا إذ قد تخمى عنا بسبب ىذه التجربة أو ذاك
المرض ،فإذا وجدنا مستعدين ال أن نقبل المرض فقط بل ألن نموت ييرب منا ميزوما .فالذى يجده إبميس

متقببلً األلم بفرح بل ومستعداً لمموت ألجل المسيح ييرب من أمامو إبميس ميزوما إذ لم يستطع أن يوقع بينو
وبين اهلل أو يشككو فى محبة اهلل .

ف ع ِن ا ْل َخ ِطي ِ
نقطة أخرى يضيفيا الرسول فَِإ َّن م ْن تَأَلَّم ِفي ا ْلج ِ
َّة = فمن يضع فى قمبو أنو مات مع
سدُ ،ك َّ َ
َ َ
َ
َ
المسيح وصمب أىواءه مع شيواتو ،طالبا المعونة من الروح القدس عمى تنفيذ حكم الموت كل يوم وكل ساعة،

نجد أنو مع أن جسده حى إال أنو ال سمطان لشيواتو عميو ،حتى يظن اإلنسان أن طبيعتو قد تغيرت ،ولكن

الجسد ال تتغير طبيعتو ،ولكن ىذا ىو مفعول النعمة ،والدليل إن من يتياون فى شركتو مع الروح القدس تعود
إليو عادات جسده أشر من األول (رو  . )13:8ولكن اهلل فى محبتو لنا حينما يجدنا غير قادرين عمى الجياد
يسمح لنا ببعض األالم فى الجسد بيا نكره العالم وخطاياه .فالصميب إذاً يساعدنا عمى كراىية العالم وبيذا
ِ
س ِد،
نكمل .إذاً األلم ىو وسيمة عبلج روحية من اهلل ،ومن يحبو الرب يؤدبو وىذا معنى = فَِإ َّن َم ْن تَأَلَّ َم في ا ْل َج َ
ف ع ِن ا ْل َخ ِطي ِ
َّة"،
ُك َّ َ

اد ِة ِ
شيو ِ
اقي ِفي ا ْلج ِ ِ
ان ا ْلب ِ
آية (ٕ)ٕ" -:لِ َكي الَ ي ِ
ات َّ
الن ِ
ضا َّ
اهلل" .
م
الز
َي
أ
يش
ع
َ
اسَ ،ب ْل ِإل َر َ
َ
ً
ْ
َ
ْ َ
سد ،ل َ َ َ
َ َ
َ
َ
ان ا ْلب ِ
يش َّ
اق َي = ومن منا يعرف مقدار الزمان الباقى؟
لِ َك ْي الَ َي ِع َ
الزَم َ َ
إذا فمنستعد من اآلن ،بنية صادقة عمى صمب شيواتنا والروح يعين.
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الشيو ِ
ادةَ األُمِم ،سالِ ِك َ ِ
ان ا ْلحي ِ
ات،
آية (ٖ)ٖ" -:أل َّ
ون قَ ْد َع ِم ْم َنا إِ َر َ
ضى َي ْك ِفي َنا لِ َن ُك َ
اة الَِّذي َم َ
ين في الد َ
َن َزَم َ َ َ
َّع َارِة َو َّ َ َ
َ َ
ادم ِ
اد ِة األ َْوثَ ِ
ان ا ْل ُم َح َّرَم ِة"،
اتَ ،و ِع َب َ
َوِا ْد َما ِن ا ْل َخ ْم ِرَ ،وا ْل َبطَ ِرَ ،وا ْل ُم َن َ َ
ُمِم = أقسى الشرور األخبلقية
الزمن الذى قضيناه فى الشرور ىو أكثر مما ينبغى فمنكف عن الشر .إِ َر َ
ادةَ األ َ
بين األمم كان يقرىا الضمير اإلجتماعى وكانت المراسيم الوثنية فى العبادة تؤيد ىذه الشرور.
ٗ
ىذ ِه ا ْل َخالَع ِة ع ْي ِنيا ،مجد ِ
ض ِ
ِ ِ ِ
ون َم َع ُي ْم إِلَى فَ ْي ِ
ين" .
ّْف َ
ض َ
ستَ ْغ ِرُب َ
ستُ ْم تَْرُك ُ
َ َ َ َُ
ون أ ََّن ُك ْم لَ ْ
آية (ٗ) " -:األ َْم ُر الَّذي فيو َي ْ
ون = كم تكون دىشة الخاطىء أو الوثنى ،إذ يرى زميمو بعدما آمن وتاب ال يشترك معو وال يدرى أن
ستَ ْغ ِرُب َ
َي ْ
اهلل وىبو خميقة جديدة .مجد ِ
ين = بأن ينسبوا إلى المؤمنين الكبت والحرمان والجيل ،دون أن يدركوا مقدار
ّْف َ
َُ
السعادة التى ىم فييا.
ٙ
َج ِل
اس ِت ْع َد ٍاد أ ْ
اء َواأل َْم َو َ
َن َي ِد َ
ات .فَِإ َّن ُو أل ْ
ين األ ْ
َعمَى ْ
َح َي َ
لك ْن لِي ْحيوا حسب ِ
وِ
وح" .
الر ِ
اهلل ِب ُّ
َ َْ َ َ َ
َ

٘
ف يعطُ َ ِ
س ًابا لِمَِّذي ُى َو
اآليات (٘ " -:)ٙ-الَِّذ َ
س ْو َ ُ ْ
ون ح َ
ين َ
شر ا ْلموتى أ َْي ً ِ
ب َّ
الن ِ
س ِد،
سَ
ى َذا ُب ّْ َ َ ْ
اس ِبا ْل َج َ
ضا ،ل َك ْي ُي َدا ُنوا َح َ
يبشر الرسول المتألمين أن اهلل سيدين ىؤالء األشرار الذين يجدفون ويستيزئون ،وفى آية  7يكمل ان نياية كل

شىء قد إقتربت أى نياية شرور األشرار وأالم األبرار .واهلل يدين األحياء واألموات .

اء -:ىم من سيكونوا
اء -:ىم األحياء بالروح َ .واأل َْم َو َ
ات -:ىم موتى الخطية ،موتى بالروح أو األ ْ
األ ْ
َح َي َ
َح َي َ
ات -:من ماتوا قبل ذلك  .ألجل ىذا بشر ا ْل َم ْوتى -:ىم موتى الخطية "إبنى ىذا
أحياء بالجسد يوم مجيئو َواأل َْم َو َ
كان ميتا فعاش" ( +يو  )25:5فاألموات الذين بشرىم واستمعوا لو وآمنوا صاروا أحياء وىؤالء دانيم األشرار

وجدفوا عمييم وعمى إلييم آية  4وىذا معنى = لكى يدانوا حسب الناس ...ولكن ليحيوا حسب اهلل بالروح =

ولكنيم بإيمانيم كانوا فى نظر اهلل أحياء .
وتفيم اآلية بأن الموتى ىم من إستشيدوا عمى إسم المسيح إذ دانيم العالم وحكم عمييم بالموت جسديا واعتبرىم
أشرار ،ولكنيم اآلن أحياء عند اهلل فى مجد  .ىم تألموا فى عذاباتيم ولكنيم بيذا صاروا شركاء المسيح فى األلم

والمجد.

مصمَو ِ
ِ
آية ٚ" -:ٚوِا َّنما ِنياي ُة ُك ّْل َ ٍ ِ
ات" .
َ َ ََ
ش ْيء قَد اقْتََرَب ْت ،فَتَ َع َّقمُوا َو ْ
اص ُحوا ل َّ َ
ش ْي ٍء قَِد اقْتََرَب ْت = ىذه تفيم بثبلث طرق-:
َوِا َّن َما ِن َي َاي ُة ُك ّْل َ

 .1نياية األيام وقرب المجىء الثانى وكان ىذا ىو شعور الكنيسة األولى (1يو 1( + )18:2كو )51:15،52
1( +تس  .)18:4وىكذا ينبغى أن يكون شعورنا.

 .2كانت نياية أورشميم قد إقتربت ،وكان إنحبلليا يبدو لمعين العادية  ،فكم وكم لمن ىو مرتشد بالروح القدس.
لقد كانت كنيسة العيد القديم فى طريقيا لمنياية لتبدأ كنيسة العيد الجديد .وىذا ما تؤكده (آية .)17

 .3نياية كل شىء فى حياة كل فرد ىى موتو وانتقالو من ىذا العالم .
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مصمَو ِ
ِ
ات = العاقل ىو من يستطيع أن يميز بين ما ىو خير وما ىو شر لو .فالعاقل الذى
فَتَ َع َّقمُوا َو ْ
اص ُحوا ل َّ َ
أدرك قرب النياية عميو أن يمجأ هلل بالصبلة ويكف عن ممذاتو وشيواتو .ويصح أن تفيم كممة تعقموا أى كفوا

تماما عن الخمر ليكون لكم عقل سميم متيقظ متصل باهلل ،والكممة تمتد لتشمل التوقف عن كل الممذات

والشيوات.

اص ُحوا = فى حياة سير دائم.
َو ْ
شي ٍء ،لِتَ ُك ْن محبَّتُ ُكم بع ِ
ِ ٛ
ض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ّْ
ستُُر َكثَْرةً ِم َن ا ْل َخطَ َايا" .
يدةً ،أل َّ
ض َ
ش ِد َ
َن ا ْل َم َح َّب َة تَ ْ
َ َ ْ َْ
آية (َ " -:)ٛولك ْن قَ ْب َل ُكل َ ْ
الذى يحب إنسانا (والمحبة ىى سمة المسيحية) يتغاضى عن أخطائو ميما كثرت ،ويحاول إخفائيا عن اآلخرين
 ،وذلك كما فعل أبو مقار ،وكما قال السيد لمخاطئة "إذىبى وال تخطئى" ويصمى هلل حتى يغفر ذنوب من يحبيم
ويستر عمى عيوبيم ،ورب كل نعمة يرد ليذا المحب الكيل كيمين .وبمقارنة آية  7بيذه اآلية نجد أن الصبلة

بدون محبة ال نفع ليا بل ىى غير مقبولة.
ضِ
آية (ُ ٜ" -:)ٜكونُوا م ِ
ضا ِبالَ َد ْم َد َم ٍة" .
يف َ
ض ُك ْم َب ْع ً
ين َب ْع ُ
ُ
فى العصور المسيحية األولى كانت ىذه الوصية ميمة جدا ،فأين يبيت المسيحى المتغرب:
 )1لو ذىب لموثنيين ألسمموه لمموت.

 )2لو ذىب إلى فندق يكون عرضة لمنجاسة فالفنادق كانت مشيورة بيذا.

والمسيحيين المتغربين غالبا كانوا من المبشرين باإلنجيل خصوصا ألنو لم تكن ىناك كنائس ،وكانوا يأخذون

معيم خطابات لمتعريف بيم من الكنيسة (2كو  .)1:3دمدمة = تذمر وضيق.

ٍِ
ٓٔ ِ
ين َعمَى
س ِب َما أ َ
صالِ ِح َ
ض ُك ْم َب ْع ً
َخ َذ َم ْو ِى َب ًةَ ،ي ْخ ِد ُم ِب َيا َب ْع ُ
ضاَ ،ك ُو َكالَ َء َ
اآليات (ٓٔ " -:)ٔٔ-ل َي ُك ْن ُك ُّل َواحد ِب َح َ
ِ ٔٔ
ان يتَ َكمَّم أَح ٌد فَ َكأَقْو ِال ِ
ِ ِ ِ
ان َي ْخ ِد ُم أَ َح ٌد فَ َكأ ََّن ُو ِم ْن قَُّوٍة َي ْم َن ُح َيا اهللُ ،لِ َك ْي
اهللَ .وِا ْن َك َ
ن ْع َمة اهلل ا ْل ُمتََن ّْو َعة .إِ ْن َك َ َ ُ َ
َ
ينِ .
َّد اهلل ِفي ُك ّْل َ ٍ
ين" .
ع ا ْل َم ِس ِ
يح ،الَِّذي لَ ُو ا ْل َم ْج ُد َو ُّ
سو َ
آم َ
ان إِلَى أ ََب ِد اآل ِب ِد َ
الس ْمطَ ُ
ش ْيء ِب َي ُ
َيتَ َمج َ ُ
لِي ُك ْن ُك ُّل و ِ
اح ٍد :فبل يوجد فى الكنيسة كميا إنسان ببل موىبة ،وال يوجد عضو فى الكنيسة ببل عمل ،وألن كل
َ
َ
عضو لو عمل (أف  )13:2فاهلل يعطى لو الموىبة (الوزنة) التى يكمل بيا عمل اهلل .والمواىب قد تكون :مال /
صحة  /عمم  /مراكز  /موىبة وعظ  /موىبة إدارة  /خدمة.....

واهلل يعطى ويوزع المواىب بالقدر الذى يرى فيو خبلصنا وتكامل الكنيسة ،فميس معنى أن إنسانا لو موىبة أقل
أن اهلل ال يحبو ،بل ما أخذه ىو بالضبط ما يساعده عمى خبلص نفسو ،ولكى يؤدى دوره الذى خمق لو بنجاح.

والمواىب تعطى ألوالد اهلل وبيا يتكامل عمل اهلل فى الكنيسة .ونحن ال نختار مواىبنا بل يعطييا اهلل بحسب
مقاييسو (أف" )7 : 4ولكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس ىبة المسيح" .
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ش ْي ٍء = المواىب اهلل يعطييا لنا لمجد إسمو وليس لنتباىى بيا ،فنحن أصبل مخموقين
َّد اهللُ ِفي ُك ّْل َ
لِ َك ْي َيتَ َمج َ
لمجد إسمو (إش. )7 : 43
والمجد ىو إعبلن صفات اهلل المستترة .ىو يسكن فى النور الذى ال تستطيع العين أن تعاينو .ولذلك تجسد
المسيح ليستعمن شخص اآلب وأعمنو لنا .والروح القدس يمجد المسيح بأن يعمنو لنا ويشيد لو (يو .)14،13:16
والمسيح مجد اآلب بأن أعمنو وأعمن صفاتو التى كانت مستترة فآمن ببليين من البشر وأحبوا اهلل وأعطوه المجد.

وىكذا ينبغى أن نفكر فى كل عمل نعممو أن يكون لمجد اهلل .ونحن نمجد اهلل بأن نظير صورة المسيح فينا وأن

نستخدم مواىبنا بأمانة ونكون نو ار لمعالم  .فيعرف الناس اهلل ويمجدوه "فميضئ نوركم ىكذا قدام الناس لكي يروا

اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السموات" (مت. )16 : 5
ِ
ين = ال تعنى نياية الحديث بل تعنى ليكن ىذا.
آم َ

ٕٔ
َج ِل ِ ِ
ِ
َِّ
ِ
َص َاب ُك ْم أ َْمٌر
َّاء ،الَ تَ ْ
آية (ٕٔ) " -:أَي َ
امت َحان ُك ْمَ ،كأََّن ُو أ َ
ُّيا األَحب ُ
ستَ ْغ ِرُبوا ا ْل َب ْم َوى ا ْل ُم ْح ِرقَ َة التي َب ْي َن ُك ْم َحادثَ ٌة ،أل ْ ْ
يب"،
َغ ِر ٌ

ستَ ْغ ِرُبوا = والرب سبق وأعممنا بأن العالم سيبغضنا وسيكون لنا ضيق في العالم وراجع فى ذلك (يو ،15
الَ تَ ْ
 )16فكما فعموا برب المجد سيفعمون بكم .فبل داعى لنستغرب.

ا ْل َب ْم َوى ا ْل ُم ْح ِرقَ َة = فى أصميا المغوى التعرض لمنار بغرض اإلنتحار ولكنيم كانوا فعبل يحرقون الشيداء .وىذا
القول يكشف عن شدة اإلضطياد الذى تعرض لو المسيحين.
ولكن اهلل يستغل ىذه اآلالم لمتنقية كما ينقون الذىب والفضة فى بوتقة بالنار لينفصل الزغل عن المعدن الثمين

ويزداد المعدن بريقا .وقولو ال تستغربوا يحمل معنى أن الشيطان فى حرب مستمرة ضد الكنيسة وضد أوالد اهلل،
ولكن شك ار هلل الذى يجعل كل األمور تعمل معا لمخير لنا نحن الذين نحبو ،فتكون ىذه الضيقات التى يثيرىا

عدو الخير ،لخبلصنا.
ٖٔ
ِ
ِ
ين" .
شتََرْكتُ ْم ِفي آالَِم ا ْل َم ِس ِ
آية (ٖٔ)َ " -:ب ْل َك َما ا ْ
ضا ُم ْبتَ ِي ِج َ
اس ِت ْعالَ ِن َم ْج ِد ِه أ َْي ً
يح ،اف َْر ُحوا ل َك ْي تَ ْف َر ُحوا في ْ
ىى نفس ما قالو بولس الرسول فى (رو " )17:8إن تألمنا معو نتمجد أيضا معو" .
ٗٔ
َن روح ا ْلم ْج ِد و ِ
َما ِم ْن ِج َي ِت ِي ْم
اسِم ا ْل َم ِس ِ
اهلل َي ِح ُّل َعمَ ْي ُك ْم .أ َّ
يح ،فَطُ َ
آية (ٗٔ) " -:إِ ْن ُع ّْي ْرتُ ْم ِب ْ
وبى لَ ُك ْم ،أل َّ ُ َ َ َ
َّد" .
َّف َعمَ ْي ِوَ ،وأ َّ
فَ ُي َجد ُ
َما ِم ْن ِج َي ِت ُك ْم فَ ُي َمج ُ
وبى لَ ُك ْم .وسر
اسِم ا ْل َم ِس ِ
يح = أى عيرتم ألجل إيمانكم بالمسيح ،وليس ألجل ذنب إرتكبتموه ...فَطُ َ
إِ ْن ُع ّْي ْرتُ ْم ِب ْ
التطويب أن الروح القدس = روح المجد يحل عمى المتألم من أجل الرب ليسنده فى أتعابو وييبو مجدا ِم ْن
َّد = بإحتمالنا األلم فى صبر  ،وباإلحتمال من
َّف َعمَ ْي ِو = عمى المسيح َ .وأ َّ
ِج َي ِت ِي ْم فَ ُي َجد ُ
َما ِم ْن ِج َي ِت ُك ْم فَ ُي َمج ُ
أجل المسيح يتمجد المسيح .قد يستغرب الخطاة أننا نترك طريق الخطية الذى يشربون منو مياىا مموثة تزيدىم
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عطشا ،ألنيم ال يعممون أننا نشرب مياىا مروية من الروح القدس الذى ىو اهلل = روح ا ْلم ْج ِد و ِ
اهلل = فيو الروح
ُ َ َ َ
الذى يعطى مجدا وىو اهلل فى نفس الوقت.
٘ٔ
ور َغ ْي ِرِهٔٙ .و ِ
ِ ِ
ارق ،أَو فَ ِ
ِ
ُم ِ
سِ
لك ْن
اع ِل َ
اآليات (٘ٔ " -:)ٔٙ-فَالَ َيتَأَلَّ ْم أ َ
ْ
َ
َح ُد ُك ْم َكقَاتل ،أ َْو َ
ش ّر ،أ َْو ُمتَ َداخل في أ ُ
ان َكم ِس ِ
يحي ،فَالَ َي ْخ َج ْلَ ،ب ْل ُيم ّْج ُد اهلل ِم ْن ى َذا ا ْلقَ ِب ِ
ِ
يل" .
َ
َ
إ ْن َك َ َ
ِ ِ
ُم ِ
ور َغ ْي ِرِه = ىذه كانت التيمة األساسية الموجية لممسيحية ألن المسيحية كانت تدعو لمطيارة
ُمتَ َداخل في أ ُ

فإعتبروا ىذا تدخبل فى أمورىم الخاصة إذ يحيون فى نجاسة ،والمسيحية دعت لمحرية وكان ىذا ضد نظام

العبودية السائد  ،فإعتبروا ىذا تدخبل فى أمور الغير  .وىذه العبارة إخترعيا الرومان كتيمة ضد المسيحيين ولم

تستخدم سوى فى أيام اإلضطياد .
َكم ِس ِ
يحي = كان اإلسم يطمق من الوثنيين كإىانة.
َ
واإلنسان يخجل متى سقط تحت العقوبة بسبب جريمة إقترفيا ،أما إذا إحتمل اآلالم بسبب نسبتو لممسيح
فميحسب ىذا شرفا ىو غير مستحق لو .والسيد سبق وأخبرنا بالضيق الذى ينتظرنا (يو .)33:16 + 23:15

ٔٚ
ِ
اء ِم ْن ب ْي ِت ِ
ض ِ
الب ِت َد ِ
ون
آية ( " -:)ٔٚأل ََّن ُو ا ْل َوق ُ
يع َ
ان أ ََّوالً ِم َّنا ،فَ َما ِى َي ِن َي َاي ُة الَِّذ َ
اهلل .فَِإ ْن َك َ
اء ا ْلقَ َ
ْت ْ
َ
ين الَ ُيط ُ
يل ِ
اهلل؟"
إِ ْن ِج َ

إن كان األمر قد خرج بخراب أورشميم وىيكل الييود ألنيم رفضوا المسيح وتبلميذه  ،فالقضاء آت ال محالة عمى

كل من ال يطيعون إنجيل اهلل  .وىذه قد تعتبر نبوة بخراب الييكل الييودى  .وتفيم اآلية أن اهلل يبدأ بتأديب
أوالده أوال  ،وأوالد اهلل ىم ىيكل اهلل أيضا ،فاهلل ليس عنده محاباة .بل كما قمنا فاآلالم الزمة لتطيير المؤمنين

وتكميميم واعدادىم لممجد  ،فإن كان اهلل يسمح باآلالم ألوالده ليكمميم فماذا سيحدث لؤلشرار.

ٔٛ
اجر وا ْل َخ ِ
ِ
اطئُ أ َْي َن َي ْظ َي َر ِ
ان؟»".
آية (َ " -:)ٔٛو«إِ ْن َك َ
ص ،فَا ْلفَ ِ ُ َ
ان ا ْل َب ُّار ِبا ْل َج ْيد َي ْخمُ ُ
ِ
ص = اآلالم التى يكابدىا األبرار واحتماليم ليا ىو الجيد الذى
ىذه اآلية مأخوذة من (أم ِ )31:11با ْل َج ْيد َي ْخمُ ُ

بو يخمصون ،ونبلحظ انيا تكمميم .وكممة الجيد تشير أيضا لجياد اإلنسان البار فى صمواتو وأصوامو وصمب

أىواؤه وشيواتو وتقديم جسده ذبيحة حية .وبكل الجيد ىذا وذاك نخمص ،فمن ال يجاىد بل يعيش فى فُجر

وخطية ماذا سيكون مصيره .إذًا فاألفضل لنا أن نحتمل اآلالم من أن نشترك مع الفاجر والخاطىء وننكر
ِبا ْل َج ْي ِد =
المسيح .المقصود أن كل من يجاىد يخمص لذلك قال بولس الرسول "جاىدت الجياد الحسن" .
تترجم أيضا بصعوبة وبشق النفس وِبا ْل َج ْي ِد تترجم أيضا ناد ار فقميمون ىم من يقبموا أن يجاىدوا فيخمصوا.

ٜٔ
ين ِ
اهللَ ،ف ْميستَوِدعوا أَ ْنفُسيمَ ،كما لِ َخالِق أ ِ
يئ ِة ِ
َم ٍ
،في َع َم ِل
س ِب َم ِش َ
ين َيتَأَلَّ ُم َ
آية ( " -:)ٜٔفَِإ ًذا ،الَِّذ َ
َْ ْ ُ
ون ِب َح َ
َ ُْ َ
ا ْل َخ ْي ِر" .
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يئ ِة ِ
اهلل = قارن مع قول السيد المسيح لبيبلطس "لم يكن لك عمى سمطان البتة إن لم تكن قد أعطيت
س ِب َم ِش َ
ِب َح َ
من فوق" (يو  .)11:19إذا لنفيم أن اهلل ىو الذى يسمح باآلالم لمتنقية ،واهلل ىو الذى سمح لمشيطان بأن يجرب

ستَ ْوِد ُعوا
أيوب لينقيو .إذاً نحن لسنا فى يد إنسان وال شيطان ،بل فى يد اهلل وما يسمح بو ىو لمخير= َف ْم َي ْ
ين ِ
أَ ْنفُسيمَ ،كما لِ َخالِق أ ِ
َم ٍ
،في َع َم ِل ا ْل َخ ْي ِر = أى يسمموا هلل تسميما كامبل بأن ما سمح بو اهلل ىو الزم لخبلصيم
َ ُْ َ
 ،وليسمموا هلل بأنو إلو محب ال يسمح أبدا بما فيو ضر ار ليم .ولنسمم لو حياتنا كإلو أمين عمى أرواحنا ويسعى
لخبلص نفوسنا ،وكل ما يسمح بو ىو الطريق لذلك  .والمسيح أكد لنا أن شعرة واحدة من رؤوسنا ال تسقط إال
بإذن أبينا السماوى ولنثق أنو صانع خيرات ،إذا سمح لنا أن نجتاز نار اآلتون فيو يأتى ليشترك معنا فييا.
فاآلالم الزمة لخبلصنا واهلل يشترك معنا فييا ليعزينا.
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عودة لمجدول

ٔ
يك ا ْلم ْج ِد ا ْلع ِت ِ
الش ِ
الش ْي َخ َرِفيقَ ُي ْمَ ،و َّ
ين َب ْي َن ُك ْم ،أََنا َّ
ب إِلَى ُّ
َن
اى َد آلالَِم ا ْل َم ِس ِ
الش ُي ِ
يحَ ،و َ
يد أ ْ
وخ الَِّذ َ
آية (ٔ) " -:أَ ْطمُ ُ
َ
ش ِر َ َ
ُي ْعمَ َن"،

ُّ
وخ = ىى أصبل بريسفيتيروس وتعنى األساقفة والكينة وىكذا ترجمت فى (أع  )17:23بالقسوس وفى (أع
الش ُي ِ
َّ
الش ْي َخ َرِفيقَ ُي ْم = ولم
 ) 28:23باألساقفة والكنيسة األولى كانت كثي ار ما تطمق لفظ مشترك عمى األساقفة والكينة .
يقل الرئيس عمييم كما يقول البعض ،والحظ أنو يوجو كبلمو ألساقفة الكنائس وليس لبقية اإلثنى عشر.
يك ا ْلم ْج ِد ا ْلع ِت ِ
الش ِ
َو َّ
يد = فمن يتألم مع يسوع
اى َد آلالَِم ا ْل َم ِس ِ
يح = أوال بعينيو ثم اآلن بقبولو اآلالم فى خدمتو َو َ
َ
ش ِر َ َ
يتمجد أيضا معو (رو .)17:8
ش ٍ
آية (ٕ)ٕ" -:ارعوا رِعيَّ َة ِ
االخ ِت َي ِ
اض ِط َر ٍ
اط"،
ارَ ،والَ ِل ِرْب ٍح قَ ِب ٍ
ار َب ْل ِب ْ
يح َب ْل ِب َن َ
اهلل الَِّتي َب ْي َن ُك ْم ُنظَّ ًارا ،الَ َع ِن ْ
ْ َْ َ
ألن الرعية ىى رعية اهلل فيى رعية ثمينة ،من ييمكيا ييين اهلل نفسو ومن ييتم بيا يكون قد قدم الخدمة لصاحب

الرعية نفسو.
ار = أى ابيسكوبوس (أساقفة) والمعنى المغوى يرقب المشيد من فوق أى عمى األساقفة أن تكون ليم األعين
ُنظَّ ًا
االخ ِت َي ِ
اض ِط َر ٍ
ار = مقتنعين بخدمتيم يخدمون بفرح ،ال ينظرون
ار َب ْل ِب ْ
المفتوحة بحذر وحكمة لتوجيو الرعية الَ َع ِن ْ
يح = بل بقناعة .ويضاف لمربح
لمخدمة عمى أنيا حمل ثقيل ممزمين بو ،بل بفرح يخدمون أبييم السماوىَ .والَ لِ ِرْب ٍح قَِب ٍ
القبيح محبة المديح والشيرة والذات.

ٖ
ين أَم ِثمَ ًة لِ َّمرِعي ِ
صب ِة ،ب ْل ِ
ِ
َّة" .
س ُ
ود َعمَى األَ ْن َ َ َ
آية (ٖ)َ " -:والَ َك َم ْن َي ُ
صائ ِر َ ْ
ود عمَى األَ ْن ِ
ص َب ِة = ال يتطمع الراعى إلى الرعية كنصيب لو فيستولى عمييا ويسيطر عمييا بل يحبيا
س ُ َ
الَ َك َم ْن َي ُ

ويخدميا .بل صائرون أمثمة لمرعية فى حياتكم وسموككم وتصرفاتكم ،كونوا عظة حية حتى ال تضل الرعية.

ٗ
الرع ِ
يل ا ْل َم ْج ِد الَِّذي الَ َي ْبمَى" .
ون إِ ْكمِ َ
اة تََنالُ َ
يس ُّ َ
آية (ٗ)َ " -:و َمتَى ظَ َي َر َرِئ ُ

من كان أمينا فى خدمة رئيس الرعاة ينال مجدا أبديا.
وخ ،و ُكوُنوا ج ِميعا َخ ِ
٘ ِ
ض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ض ُعوا لِم ُّ
اض ِع،
َح َد ُ
اثْ ،
اض ِع َ
س ْرَبمُوا ِبالتََّو ُ
ين َب ْع ُ
اخ َ
ُّيا األ ْ
آية (٘)َ " -:كذل َك أَي َ
ضَ ،وتَ َ
َ ً
ش ُي ِ َ
َما ا ْلمتَو ِ
َن«:اهللَ ُيقَ ِ
ون فَ ُي ْع ِطي ِي ْم ِن ْع َم ًة»".
أل َّ
اض ُع َ
ستَ ْك ِب ِر َ
اوُم ا ْل ُم ْ
ينَ ،وأ َّ ُ َ
ض ُعوا لِ ُّ
وخ = الرعاة ،فالرسول يعرف حمية الشباب لذلك يدعوىم لممحبة والتعاون
مش ُي ِ
َح َد ُ
اثْ ،
اخ َ
يطالب الرسول األ ْ
والخضوع.
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اض ِع = فاإلتضاع ىو الثوب الذى تحتشم بو النفس البشرية فبل يظير خزييا وعارىا .ويظير اإلتضاع
س ْرَبمُوا ِبالتََّو ُ
تَ َ
خبلل الطاعة والخضوع بعضنا البعض ،فكم باألكثر يميق بنا أن نخضع لمن إختارىم الرب لرعايتنا روحيا (عب
 .)17:13والخضوع بعضنا لبعض ىو طريق اإلمتبلء من الروح القدس (أف. )21 – 18 : 5

اهللَ ُيقَ ِ
ين = (يع.)6:4
ستَ ْك ِب ِر َ
اوُم ا ْل ُم ْ

ٙ
َّة لِ َكي يرفَع ُكم ِفي ِح ِ
اهلل ا ْلقَ ِوي ِ
ت ي ِد ِ
ين ِو"،
آية ( " -:)ٙفَتََو َ
اض ُعوا تَ ْح َ َ
ْ َْ َ ْ
تقبل تأديب الرب وما يجرى فى حيا تك دون تذمر ،ومن يعتبر أنو كان يستحق أفضل فى حياتو فيذا كبرياء .ومن

يتواضع شاع ار أنو ال يستحق شىء يرفعو اهلل (كما قال بطرس نفسو لرب المجد أخرج يا رب من سفينتى فأنا رجل

خاطىء – أى ال أستحق وجودك فى سفينتى) .
ٚ
ين ُك َّل َى ّْم ُك ْم َعمَ ْي ِو ،أل ََّن ُو ُى َو َي ْعتَِني ِب ُك ْم" .
آية (ُ " -:)ٚم ْم ِق َ
ين ُك َّل َى ّْم ُك ْم َعمَ ْي ِو = فى ضيقكم وتجربتكم وحاجتكم ،اهلل دائما يشترك معنا فى كل شىء ،واستسبلمنا لميموم فى
ُم ْم ِق َ

كل ضيقة يحزن اهلل وييينو ،فمماذا نشك فى إخبلصو ومحبتو ،وكيف يحكم أىل العالم عمى اهلل إن أروا أوالده وقد

أحنى اليم ظيورىم .نحن إما أن نكون مؤمنين حقيقيين نجذب اآلخرين لممسيح أو ننفرىم منو .من يمقى ىمو عمى اهلل

سيعيش فى سبلم ميما كانت ضيقاتو واثقا فى محبة إليو.

ٛ
ِ
َن إِ ْبمِيس َخصم ُكم َكأ ٍ ِ
سا َم ْن َي ْبتَمِ ُع ُو ُى َوٜ .فَقَ ِ
او ُموهُ،
اس َي ُروا .أل َّ
ص ُحوا َو ْ
اآليات ( " -:)ٜ-ٛاُ ْ
َسد َزائ ٍرَ ،ي ُجو ُل ُم ْمتَم ً
َْ ْ َ
َ
َن َن ْفس ِ
رِ
ين ِفي ِ
يم ِ
ين ِفي ا ْل َعالَِم" .
ىذ ِه اآلالَِم تُ ْج َرى َعمَى إِ ْخ َوِت ُك ُم الَِّذ َ
انَ ،عالِ ِم َ
اس ِخ َ
ين أ َّ َ
َ
اإل َ
ِ
يس = أى المفترى عمى اهلل ظمما أمام الناس ،وعمى الناس أمام اهلل.
إِ ْبم َ
ص َم ُك ْم = فيو المقاوم والعدو فى ساحة القضاء ،ىو المشتكى عمى اإلخوة.
َخ ْ
ين ِفي ا ْل َعالَِم = المشتتين فى العالم ويجاىدون معكم فى نفس الطريق.
إِ ْخ َوِت ُك ُم الَِّذ َ
َس ٍد َزِائ ٍر = فيو خصم عنيف ..كأسد زائر (من صوت الزئير)  .ىو يعادى اهلل وبالتالى يعادى أوالده ،يحسدنا ألننا
َكأ َ
أخذ نا مكانو فى السماء ومع ىذا كمو فميس لو سمطان عمينا ما لم نستسمم نحن لو بإرادتنا ..ىو يخدع لكنو ال ُيمزم وال

يجبر أحد  ،فيو ال سمطان لو عمينا لذلك يكتفى بالزئير ،وجاء فى الترجمة االنجميزية لآلية ( إر  ) 17 : 47إن
فرعون وىو رمز لمشيطان ال قوة لو سوى انو صوت مزعج  .وال يستطيع أن يبمع إال من يذىب إليو برجميو .المسيح

قيده فى سبلسل (رؤ  ،) 3:23فبل يستطيع أن يقترب منا  ،إن لم نذىب نحن إليو  ،ونقبل من يده ما يقدمو من

خطايا ولذات وارضاء شيوات ،أو من َيرَىب صوت زئيره  ،وتخويفو  ،وكذبو وافتراءاتو عمى اهلل  ،وبأنو قادر أن
يضرنا  ،ولكى نصدق فإنو يثير أمامنا بعض المشاكل  .فمن يرىبو ويصدقو فيرتد عن طريق التوبة طريق اهلل ،
عندئذ يستعبد من يقبل ويذىب لو  ....ولنذكر-:

 -1الشياطين لم تستطيع الدخول فى الخنازير إال بإذن من المسيح (مت .)34-28:8
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 -2لم تستطع الشياطين أن تحارب أيوب إال بإذن من اهلل وبقدر ما سمح بو اهلل  .إذن ىو ال سمطان لو عمينا،
بل ىو ال يستطيع إال أن يعرض عميك أفكا ار ويصور لك كاذبا أنو قوى وأنك ضعيف ،لذلك فسبلحنا األول
اوموه ،ر ِ
ين ِفي ِ
يم ِ
ان = ال تستسمموا إلغراءاتو وال تيديده بل آمنوا وأصرخوا هلل
اس ِخ َ
ضده ىو اإليمان = فَقَ ِ ُ ُ َ
اإل َ
واثقين أن المسيح قادر أن يبيده بنفخة فمو  .وىذا يختبره أوالد اهلل إذ يصرخون بإيمان حين تياجميم األفكار
الخاطئة ،يصرخون بإسم المسيح فتتبدد األفكار الخاطئة المزعجة .وبعبلمة الصميب يفر الشياطين مذعورين.
إن الشيطان ما فقده من قوة بالصميب يعوضو بالزئير ،فبل تصدقو ،فيو عدو ميزوم (يو  )11:16والشيطان
يحاربنا بإثارة شيوات الجسد ،لذلك عمينا أن نيرب من كل ما يثير فينا شيوات الجسد .وال ننسى أن الروح

القدس الذى فينا يعمل عمى إسكات الشيوة ،بل ىو يحول الشيوة التى فينا إلى شيوة مقدسة فييا نشتاق هلل
ونحبو ،ويكون لنا ىذا فرحا حقيقيا .ولنذكر أن لنا سبلح أساسى ىو اإليمان (أف 1( + )16:6يو )5،4:5
ولنذكر أن تياوننا فى جيادنا ىو الذى يجعمنا نتصور أن الشيطان أقوى منا .فجيادنا فى الصبلة والتسبيح

والبعد عن الخطايا يمؤلنا من الروح القدس "روح القوة" .
َن َن ْفس ِ
ين ِفي ا ْل َعالَِم = من حروب الشيطان المعروفة ضدنا أنو
ىذ ِه اآلالَِم تُ ْج َرى َعمَى إِ ْخ َوِت ُك ُم الَِّذ َ
َٖ -عالِ ِم َ
ين أ َّ َ
متى وقع أحدنا فى تجربة  ،يوسوس لو الشيطان أن ىذه قسوة من اهلل وأن اهلل يكرىو  ...والرسول ىنا يقول

أما ترون أ ن ما يحدث لكم يحدث لكل الناس ،فيل اهلل كاره لكل الناس!! وصوت إبميس فى التشكيك يكون

كصوت زئير واذا صدقناه وتخاصمنا مع اهلل الذى سمح بالتجربة يبتمعنا إبميس .
اوموه ،ر ِ
ين ِفي ِ
يم ِ
ان = اإليمان بأن اهلل صانع خيرات وأن األالم التى سمح بيا  ،سمح بيا كأب
اس ِخ َ
 -4فَقَ ِ ُ ُ َ
اإل َ
يؤدب أوالده (عب. )6 : 12

ٓٔ
ِ
َّ
يراُ ،ى َو
ي ِفي ا ْل َم ِس ِ
لو ُك ّْل ِن ْع َم ٍة الَِّذي َد َعا َنا إِلَى َم ْج ِد ِه األ ََب ِد ّْ
سو َ
اآليات (َٓٔ " -:)ٔٔ-وِا ُ
يح َي ُ
عَ ،ب ْع َد َما تَأَل ْمتُ ْم َيس ً
ٔٔ
ينِ .
ين" .
ُي َك ّْممُ ُك ْمَ ،وُيثَّْبتُ ُك ْمَ ،وُيقَّْوي ُك ْمَ ،وُي َم ّْك ُن ُك ْم .لَ ُو ا ْل َم ْج ُد َو ُّ
الس ْم َ
آم َ
ان إِلَى أ ََب ِد اآل ِب ِد َ
ط ُ
ي = ال يمكن أن يقدم الدعوة بغير إمكانية البموغ ،إنما ترافقيا إمكانية إليية عممية
اهلل الَِّذي َد َعا َنا إِلَى َم ْج ِد ِه األ ََب ِد ّْ

ُي َك ّْممُ ُك ْمَ ،وُيثَّْبتُ ُك ْمَ ،وُيقَّْوي ُك ْم.
ير = ىذه مثل خفة ضيقتنا الوقتية ( 2كو  )17:4وىى يسيرة وخفيفة بالنسبة لممجد المعد لنا باإلضافة لمدتيا،
َي ِس ًا
فمدة الضيقة محدودة أما المجد فأبدى أضف لذلك معونة اهلل وتعزياتو مما يجعل اآلالم خفيفة.

َن ِ
ش ِ
ات َقمِيمَ ٍة و ِ
ت إِلَ ْي ُكم ِب َكمِم ٍ
َخ األ ِ
ٕٔ ِ ِ
َم ِ
ىذ ِه ِى َي ِن ْع َم ُة
اى ًدا ،أ َّ
س األ ِ
اعظًا َو َ
ينَ  ،ك َما أَظُ ُّن  َكتَ ْب ُ
َ
آية (ٕٔ)ِ " -:ب َيد س ْم َوا ُن َ
ْ َ
ِ ِ
ِ ِِ
ون" .
وم َ
اهلل ا ْل َحقيق َّي ُة الَّتي ف َ
ييا تَقُ ُ
أَظُ ُّن = فى أصميا اليونانى ال تحمل الشك بل اليقين.
ِ
ون = إذاً ىذه الرسالة ال ليفيموىا نظريا بل فييا يقومون أى يعيشون ويحيون بواسطة نعمة اهلل الحقيقية.
وم َ
ف َ
ييا تَقُ ُ
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ٖٔ
ِ ِ
س ْاب ِني" .
سمّْ ُم َعمَ ْي ُك ُم الَّتي في َبا ِب َل ا ْل ُم ْختَ َارةُ َم َع ُك ْمَ ،و َم ْرقُ ُ
آية (ٖٔ) " -:تُ َ
َبا ِب َل = راجع المقدمة.
الَِّتي ِفي َبا ِب َل = الكنيسة التى فى بابل المختارة معكم.
س ْاب ِني = ىذا فيض حب من بطرس نحو مرقس ويقول إبنى نظ ار لفارق السن ،وكانت زوجة بطرس الرسول
َم ْرقُ ُ

ىى بنت عم والد مرقس الرسول .وكان القديس بطرس يتردد كثي ار عمى بيت مارمرقس.

ٗٔ
عِ .
َّة .سالَم لَ ُكم ج ِم ِ
ِ
ِ
ض ُك ْم َعمَى َب ْع ٍ
ين" .
ين ِفي ا ْل َم ِس ِ
سو َ
آم َ
يع ُك ُم الَِّذ َ
سمّْ ُموا َب ْع ُ
ض ِبقُْبمَة ا ْل َم َحب َ ٌ ْ َ
يح َي ُ
آية (ٗٔ)َ " -:
سالَ ٌم لَ ُك ْم = فى ( 1بط  )2:1بدأ بالسبلم ،وىا ىو ينيى رسالتو بو  ،وما بينيما كتب عن اآلالم والتجارب التى
َ

يعانى منيا المؤمنين ،وىذا نفيم منو أنو يمكننا أن نحيا فى سبلم وسط الضيقات والتجارب.
ِبقُْبمَ ِة ا ْلمحب ِ
َّة = كما يقول الشماس فى صبلة الصمح قبموا بعضكم ،وكانت ىذه عادة الكنيسة األولى (رو + )16:16
ََ
(1كو 2( + )23:16كو .)12:13
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