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مة املساق  1الصفحة  ُمقديِّ

 

 الأول رساةل بطرس 

 عيش احلياة بأأمانة وسط عامٍل مناوٍئ وعدائي 

مة املساق   ُمقديِّ

من بني لك التالميذ الأصليني اذلين درَّهبم يسوع خالل خدمته القصرية نسبيًا عىل الأرض، مؤكَّد أأن بطرس يربز وسطهم 

ما اكن عنيدًا ومهتورًا. فرناه يأأخذ خطواٍت بوصفه الأكرث فرادًة. مفن انحية، اكن جشاعًا وجريئًا، ولكنيه من انحية أأخرى كثريًا 

بناًء عىل الكيفية  يف أأوقاٍت غري مناس بة.  وغري مناس بة اثبتة ومتينة يف اال ميان يف حلظة، ولكْن كثريًا ما نراه يقول أأش ياء خاطئة

جللتيختصوير بطرس يف الأانجيل قد نظن أأني فرصته  يتي هبا اليت  س يح ضعيفة. ففي  من مدرسة التدريب مع يسوع امل  رُّ

. وابلرمغ من هذا اتبطرس ثالث مر  ه، أأنكر ا ل أأورشلمي يسوع الأخرية بي ة يف رحةل الري ة واحلساس يي يي اللحظات ابلغة الأهي 

م الرئييس ابمس جامعة املؤمنني  لعب دورلوكيات، فمل يكن سوى بطرس اذلي امت والأعامل والسي اخلليط من السي  املتلكيِّ

هو من لعب دور القيادة يف الأحصاحات الأول يف سفر أأعامل أأيضًا ة حديثًا يف يوم امخلسني، وبطرس املُشلكَّ  املس يانيية

 الرسل.

يه  وقبل أأن ميوت أأخريًا شهيدًا لأجل الرب يسوع املس يح يف أأواخر س تينيات القرن امليالدي الأول، حيث يشري التقليد ا ل أأن

مك اجللييل اخلشن والقايس  ُصلِّب رأأسًا عىل عقب، اس تخدمه هللا أأيضًا يف كتابة رسالتني يف العهد اجلديد. فصياد السي

يه بأأمانة طيةل حياته وحّتي هنايهتا. اكن ميانه يف  تصعب املراس خدم رب دليه معرفة مبارشة بصعوابت اخلدمة، حيث عاش ا 

قودها الأول، فا ن ذكل مل يكن بال تلكفٍة س ياق العامل الروماين يف القرن امليالدي الأول. مفع أأني الكنيسة منت برسعٍة خالل ع

بطرس  فوعواقب. ففي عامٍل تفشت فيه الوثنية واهتاجت، واكنت عبادة قيرص روما بصفته "رب الأرابب" أأمرًا متوقَّعًا، وق

يه.  "الصخرة" مبتانٍة وصالبة مكثاٍل عىل الأمانة لرب

مياهنم ب يف كتابة بطرس لرسالته، سعى لأن خيدم املؤمنني يف اال مربا املس يح. يسوع طورية الرومانية اذلين اكنوا يعانون بسبب ا 

اكنت رسالته هلم بأأن يبقوا أأمناء للمس يح بيامن حييون يف عامٍل مناوٍئ ومعاٍد للمس يحية، وأأن ينتظروا عودة رهبم يف انتصار. كام 

منا رساةل بطرس الأول اليوم، حيث تعليِّمنا كيف وملاذا ينبغي أأن نعيش ا .تلكيِّ  حلياة بأأمانة وسط عامٍل مناوٍئ وعدائي

 

 الأس باب اليت تدفعك دلراسة هذا املساق 

ية أأس باب عديدة  " أأمرًا  جتعل دراسةمث اً هذا املساق، "رساةل بطرس الأول: عيش احلياة بأأمانة وسط عامٍل مناوٍئ وعدائي  هممي

ض لهجوٍم رهيب ال يش هبه أأي جهوم يف أأيي  ة يف لكي املس يحيي  . السبب الأول والأبرز هو أأني ابلنس بة كل مناطق العامل تتعرَّ

ة حمل خسرية عىل املس توى الفلسفي يف معظم اجلامعات جيٍل سابق منُذ القرون الأول. ومن انحيٍة أأخرى، املس يحي

لوا املسري يقفون  ناذليو واللكيات، ويُنَظر ا ل املس يحيني احلقيقييني ابعتبارمه حثاةل اجملمتع  يف طريق "الأخالقيات ليعطيِّ

كثرية، كثريًا ما  بل ويف بالدٍ  اجلديدة". ويف اجملمتع معومًا، كثريًا ما حُيَرم املس يحييون احلقيقييون من حقوقهم وفرص العمل.

. ومع لكي س نٍة متيض وس نة تأأيت، يصري العامل أأكرث عدوانيًة جتاه املس يحيية،   تكون حياة املس يحييني احلقيقيني يف خطر جسديي

لقناعة وعىل املس يحييني احلقيقييني أأن يعرفوا كيف حييون يف مثل هذه البيئة. والسبب الثاين دلراسة هذا املساق هو اكتساب ا

يقات وال الم واملعاانة اليت ينبغي مواهجهتا، ينبغي أأن نضع يف اعتباران الضي  بأأن العيش بأأمانة للمس يح يف احلارض، ابلرمغ من لكي 
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س مبجيء ُمخليِّصنا يف اجملد.  والسبب الثالث اذلي يدفعك  عند جميئه!  الأمانة الآن تعين ماكفأأًة عظميةً وعد الكتاب املُقدَّ

م دعامً أأفضل ال خوتنا املؤمنني يف مثل هذه الظروف الصعبة. فعىل دلراسة هذا  املساق هو أأن تتعملَّ كيف ميكننا أأن نقديِّ

ابع والأخري الكنيسة أأن تقف متيحدًة، حبيث يبين أأعضاؤها بعضهم بعضًا يف احملبة. و  بب الري اذلي يدفعك دلراسة هذا السي

، مكس يحييني حقيقييني، كي م املساق هو أأن نتعملَّ ة احلاكي عنا حتَت سلطهتا، وخاصي ف نتجاوب مع السلطات اخملتلفة اليت ُوضِّ

 والسلطات احلكومية يف بالدان.

كامكل دراسة هذا املساق، سوف:   عند ا 

 تفهم موضوع ومقصد رساةل بطرس الأول. •

 الرساةل. يف لكيِّ س تكون قادرًا عىل تتبُّع موضوع الرساةل ومقصدها  •

طك التوضيحي لرساةل بطرس الأول. • رت ُمخطي  س تكون قد وضعَت وطوَّ

 س تكون قادرًا عىل رشح العديد من املقاطع الصعبة يف الرساةل.  •

ا بصورة أأفضل للعيش بأأمانة للمس يح يف عامل يزداد يف رف •  ضه وعداوته للمس يحية. س تكون جمهَّزًا ومس تعدًّ

يَت قناعتك بأأن الرب يسوع املس يح س يعود منترصًا ليربهن  • ِّ يفس تكون قد قوي يك كنَت عىل حقي ميانك به  أأن ا 

 هل يف هذا اجليل.فيه ووياكفئك لثباتك بأأمانة 

 

يِّف املساق   مؤل

(، ThMعىل درجة املاجس تري العايل يف الالهوت ) لُكتِّب هذا املساق بقمل ادلكتور ج. بول اتنر. ادلكتور اتنر حاص

ة يف الفلسفة يف اللغة العربية ودراسات العهد القدمي. ادلكتور اتنر ممتكين ابللغات العربية والآرامية واليواننية، وهل اوادلكتور

س يف لكيييات الهوت خمتلفة حول العامل. كتب ار أأكرث من أأ  ت بعني س نة وهو يعمليِّ الكتاب املُقدَّ لعديد من املقاالت يف ادلورايي

ة مساقاٍت خلدمة صة، وعدي ِّ قًا لسفر دانيال (BEE"التعلمي الكتايب ابالمتداد" ) املس يحية املتخصي يه كتب تفسريًا معمي . كام أأن

( اذلي يتي ا صداره ابلتعاون  Evangelical Exegetical Commentaryمضن سلسةل "التفسري الاس تقصائ اال جنييل" )

س" )مع "بر   (.Logos Bible Softwareجميات اللوغوس للكتاب املُقدَّ

 

 تنظمي املساق 

 Internet Biblicalابلنس بة لذلين يدرسون هذا املساق عرب اال نرتنت، من خالل موقع "املعهد الكتايب عرب اال نرتنت" )

Seminary ساق" الواقع يف أأعىل (، ميكنك يف أأي وقٍت خالل دراس تك عرب اال نرتنت أأن تضغط عىل زر "ُمخطط امل

 الصفحة، ال ظهار ُمخطط املساق يف اجلزء الأيرس من الصفحة.
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 وحدات ادلراسة 

عًا يف أأربع وحدات: ن هذا املساق من اثين عّش درسًا ُموزَّ  يتكوَّ

مة ا ل رساةل بطرس الأول والآايت الافتتاحية )الوحدة الأول  ( 12- 1: 1بطرس 1: ُمقديِّ

مة ادلرس الأول ي ة كتابيي تعريفيي : ُمقديِّ  يق والأملوالضي  ة ا ل الّشي

لهيا )يشمل ادلرس الثاين ة ا   ( 2-1: 1بطرس 1: خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

: 1بطرس 1حياتنا عىل الأرض بيامن ننتظر عودة املس يح واخلالص املس تقبيل ) لتوجيه: ثالثة مناظري ادلرس الثالث

3-12 ) 

:  2-13: 1بطرس 1بأأمانة كشعب هللا اجلديد يف مواهجة الأمل واملعاانة مكس يحييني حقيقييني ) : ادلعوة للعيشالوحدة الثانية

10 .) 

سة بروح انتظار عودة الرب يسوع املس يح )ادلرس الرابع   ( 3: 2-13: 1بطرس 1: مواهجة الأمل ابحلياة املُقدَّ

 (10-4: 2بطرس 1: مواهجة الأمل ابلتوحُّد ابملس يح املرفوض كشعب هللا اجلديد )ادلرس اخلامس

 ( 6: 4-11: 2بطرس 1ني اذلين يتأأليمون بغري ُجرم )ني احلقيقيي : تذكريات ومشورة للمس يحيي الوحدة الثالثة

 ( 20-11: 2بطرس 1) 1ة اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: اجلزء ات املس يحيي : املسؤوليي ادلرس السادس

 ( 13- 1: 3بطرس 1) 2ة اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: اجلزء ات املس يحيي : املسؤوليي ادلرس السابع 

 ( 22-13: 3بطرس 1تأأمُّالت بأ الم املس يح )ني و ني احلقيقيي : املعاانة بغري ُجرم: مشورة للمس يحيي ادلرس الثامن

 (6-1: 4بطرس 1مٍل معاٍد للمس يحييني احلقيقييني )اتيباع املس يح بأأمانة يف مواهجة عا: ادلرس التاسع 

 ( 14:  5-7: 4بطرس 1: لكامت تشجيع وحثي أأخري )الوحدة الرابعة

 ( 19-7: 4بطرس 1اذلين يواهجون الأمل )احلقيقييني : ا رشادات وتشجيعات أأخرية للمس يحييني ادلرس العارش

 ( 11-1: 5بطرس 1تأأخذ موقفًا موحَّدًا )ة يف أأن : حثي عىل مساعدة امجلاعة املس يحيي ادلرس احلادي عّش

 ( 14- 12: 5بطرس 1: ُملخَّص وتأأمُّالت أأخرية )ادلرس الثاين عّش

 املالحق:

جاابت أأس ئةل الوحدات1امللحق   : ا 

ط: 2امللحق  م نظرة عامة ا ل رساةل بطرس الأول ُمخطَّ  تقديِّ

 

ِّر التوارخي اليت ترغب بأأن  ع هذا تهنيي فهيا الوحدات ادلراس يي يف وضعك برانجمًا دلراس تك، قري ة. ميكنك بعد ذكل أأن توزيِّ

يِّم درسًا لكَّ أأس بوع )وعىل الأقل ثالثة دروس يف لكي شهر(.  وقت عىل فرتاٍت دراس ية للكي درس.ال ونقرتح أأن حتاول أأن تمت

ن ختتلف ادلروس يف طولها، ولكْن عليك أأن تعطي حوايل ثالث ساعات ا ل أأربعة للكي درس. ميكنك أأ  ن تعمل هذا ا 
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صَت حوايل ساعة لك يوم. فا ن درسَت هبذا املعدل، فس تكون قادرًا عىل أأن تمكِّل املساق يف ثالثة شهور ا ل أأربعة.  خصَّ

ِّع يف هذه العمليي   أأس بوع. ة، حبيث تدرس درسني أأو ثالثة دروس لكَّ وميكنك أأن ترسي

 

 تنظمي ادلرس 

 ادلرس:أأرجو أأن تنتبه جيدًا ا ل لكيِّ واحٍد من أأجزاء 

 العنوان 

مة ادلرس  ُمقديِّ

ط ادلرس  خمطي

 أأهداف ادلرس

 واجبات قراءة ادلرس

 حمتوى ادلرس

  الاختبار اذلايت لدلرس

جاابت أأس ئةل ادلر   سا 

جاابت    الاختبار اذلايت لدلرسا 

 

ة ُمس َبقة ا ل ادلرس. ستسامه هذه النظرة اخملترصة املس بقة يف جعل  ط والأهداف نظرة عامي مة واخملطَّ م العنوان واملُقديِّ يقديِّ

ابدلرس  اصي القراءة اخل اليت ختصي واجب تعلاميتال أأفضل.  بصورةٍ ذهنك أأكرث تيقُّظًا وقبواًل، وستساعدك يف تعملُّ ادلرس 

دك تُ  ي  فاميرشِّ متاهمام.خيتصي بأأي  ة قراءة أأو مترين عليك ا 

ط ادلرس. تساعدك رشوحات واقرتاحاته وأأس ئلته يف فهم املادة وتطبيق لكمة هللا  حمتوى ادلرس يأأيت حمتوى ادلرس بعد خمطي

هما. ستساعدك هذه يف تركزي ا جاابتك مبقارنهتا ابال جاابت اليت نقديِّ ة عىل حياتك. احرص عىل أأن تتأأكيد من حصية ا  نتباهك مري

 ة. هيدف هذا اال جراء ا ل جعل معلية التعملُّ أأكرث فاعلية وذات نتاجئ أأكرث دميومة.أأخرى عىل نقاط ادلرس الرئيس يي 

 انتبه بشلٍك خاصي ا ل اخلرائط واللوحات واجلداول واال يضاحات الأخرى اليت ترافق لكي درس.

 

 تعلاميت للطالب 

ما يقصد الاكتب هبدف اكتشاف  رساةل بطرس الأولس تدرس فهيا بشلٍك نظايمي  عّش درساً  اثينيتأألَّف هذا املساق من 

هما يف النص الكتايب عىل حياتك.  ن لكي درس من تعلميه وتطبيق املبادئ اليت يقديِّ مع ما يرتبط هبا سؤااًل  25-20حوايل يتكوَّ

مٌ   موضوعٌ . لكُّ درٍس رساةل بطرس الأولتساعدك يف دراسة ترشدك و من رشوحات وتعليقات  كامل دراس ته يف  وُمصمَّ ليتي ا 

ة بأأن يكون كل رشيٌك يف ادلي  ذ من شأأن هذا أأن يساعدك يف ضبط حوايل ساعتني ا ل أأربع ساعات. وحنُن ننصح بقوي راسة، ا 

اثرة.  نفسك، كام جيعل العملية أأكرث متعًة وا 
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ط أأنَت ورشيكك يف ادلي  ، ادلرس الأولة. وللبدء، عليك ببساطة أأن تفتح ا ل راسة ال متام درٍس يف جلسٍة واحدينبغي أأن ختطيِّ

مرتبطة بفقرات ومقاطع النيصي الكتايب. املواضيع وتبدأأ بقراءة ادلرس. يُقَسم لكُّ درٍس ا ل "مواضيع"، ويه عادًة ما تكون 

لك التيايل:   ينبغي أأن جتري معلية ادلراسة ابلشي

 سه. "املوضوع" اذلي تدر املرتبط بـاقرأأ املقطع الكتايب  .1

 .املتعليِّقة بذكل "املوضوع"اقرأأ املالحظات الواردة يف ادلرس  .2

جاابتك عن  .3 ٍ يف الفراغ املتاح. عليك أأن حتاول كتابة ا  جابتك حبرٍص وتروي حني تصل ا ل "سؤال"، توقَّف واكتب ا 

جاابتك. لكي   أأس ئةل ادلرس قبل أأن تتأأكَّد من حصية ا 

جاابت الأس ئةل يف هناية لكي  .4 يراد ا  جاابت الأس ئةل ادلراس ية". وكام أأرشان سابقًا، عليك أأن  درس  يتي ا  حتَت عنوان "ا 

جاابتك.  حتاول اال جابة عن لك أأس ئةل ادلرس قبل أأن تتأأكَّد من حصية ا 

عكام عىل أأن تتناقشا برسعة بشأأن السؤال واال جابة، وهذا  .5 بعد أأن تقرأأ أأنَت ورشيكك يف ادلراسة اال جابة، نشجيِّ

 ام من وقت. ويف بعض الأحيان، قد يدفعك هذا ال جراء مزيٍد من ادلراسة.يعمتد عىل ما يتوفَّر دليك

جاابتكام .6 ، س تكون اخلطوة الأخرية أأن بعد أأن تمكِّل أأنَت ورشيكك يف ادلراسة اكمل ادلرس، وتتأأكَّدا من حصية ا 

من عّشة أأس ئةل  لدلرسالاختبار اذلايت هناية ادلرس. يتأألف  بعد يأأيتاذلايت، اذلي  ختبارأأس ئةل الا جتيبا عن

جاابت أأس ئةل  مة المتحان ما تعلَّمته وفهمته من نقاط ادلرس الرئيس ية. تُعطى ا  الاختبار اذلايت بعد اال جاابت ُمصمَّ

 .عن أأس ئةل ادلرس

م امتحان هذه الوحدة حني جتمتع مجموعتك معًا،  .7 بعد أأن تهنيي دراسة لك وحدة يُوَجد امتحاٌن للوحدة. عليك أأن تقديِّ

ن ال ا   اكنت هناك تعلاميٌت بغري ذكل. ا 
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 القرن امليالدي األول خارطة آسيا الصغرى يف
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مة ا ل رساةل بطرس الأول والآايت الافتتاحية الوحدة الأول   : ُمقديِّ

 ( 12- 1:  1بطرس  1) 

مة   ُمقديِّ

مة ا ل اكمل املساق. نبدأأ بيشٍء من التفحُّ  ص والاس تكشاف بشأأن قضااي الّش والضيق والأمل. وهذا متثيِّل الوحدة الأول ُمقديِّ

أأمٌر مناسب متامًا لأن رساةل بطرس الأول تدور حول هذه الأمور وحول كيفية مواهجة املؤمنني ابملس يح لهذه الأمور بيامن 

مياهنم. عرب التارخي ، اكن عىل املس يحييني احلقيقييني س يحية. يف كثرٍي من الأحيانم امل يعيشون حياهت أأن يعانوا ويتأأليموا لأجل ا 

وقد عىن هذا يف بعض الأحيان الاضطهاد والاستشهاد. طبعًا، ختتلف شدة الاضطهاد من قرٍن لآخر، ومن بدٍل لآخر، 

ة تعرَّضت الكنيسة للأمل واملعاانة  جممتعٍ عدائ ُدعيت فيه الكنيسة لأن حتيا "ملحًا ونورًا". يعىل أأيد ولكْن بصورة عامي

ادلرس الثاين املواضيع الأساس ية يف خلفية رساةل بطرس الأول، مبا يف  س يعاجلبعد تفحُّص واس تكشاف أأس باب الّشي والأمل، 

اء اذلين كتب بطرس  : 1بطرس 1رة الافتتاحية يف الرساةل ) هلم. ويف ادلرس الثالث، سننظر ا ل الفق الرساةل ذكل هوية القري

 ( اليت هتّيي دلراسة بقية هذه الرساةل.3-12

 

ط الوحدة   ُمخطَّ

يق والأملادلرس الأول ي والضي مة تعريفيية كتابيية ا ل الّشي  : ُمقديِّ

لهيا )يشمل ادلرس الثاين ة ا   ( 2-1: 1بطرس 1: خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

: 1بطرس 1حياتنا عىل الأرض بيامن ننتظر عودة املس يح واخلالص املس تقبيل ) لتوجيهاظري : ثالثة منادلرس الثالث

3-12 ) 

 

 أأهداف الوحدة 

 عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل أأن:

 تفهم أأس باب وجود الّش ودور الش يطان يف نّش الّشي وتعزيزه يف هذا العامل. •

ق الزتامك كتلميذ  • س للمس يح جتاه مواهجة الأمل والاضطهاد.تعميِّ  مكرَّ

ة خبلفية رساةل بطرس الأول. •  تّشح املعلومات الأساس ية اخلاصي

د فيه موضوع الرساةل ومقصدها. • ًا لرساةل بطرس الأول، وحتديِّ طًا عامي  تضع ُمخطَّ

يِّن القمية اال جيابيي  • ب يسوع زها بأأمانة عند عودة الري جارب واملَِّحن يف حياتك، وسبب أأهية احامتلها واجتياة للتي تث

 املس يح.
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يق  ادلرس الأول  ي والضي ل الّشي مة تعريفيية كتابيية ا   والأمل : ُمقديِّ

مة ادلرس   ُمقديِّ

ئييس التجارب واحملن والأمل والاضطهاد. الهدف الرئييس من هذا املساق هو دراسة رساةل بطرس الأول، اليت موضوعها الري 

وكمتهيٍد دلراستنا لهذه الرساةل، هيدف هذا ادلرس لتقدمي الأساس الالهويت الرضوري ابس تكشاف وتفحُّص مشلكة الّش 

ن اكن والأمل بصورٍة عام ية أأس ئةل هممة دلى مجيعنا، مثل: ما سبب وجود الّش والأمل؟ هل هذه نتاجئ معل الش يطان؟ وا  ة. مث

ي ا ل الاضطهاد ك ذكل، مفن أأين أأىت الش يطان وملاذا مسح هللا هل بأأن يكون جزءًا من خليقته؟ وأأخريًا، حني يؤديي الّشي

مياننا بيسوع املس يح، كيف يؤثيِّر هذا عىل الزتا سني لهذه احلياة؟ التلمذة للمس يحمنا بأأن حنيا حياة بسبب ا   ونكون مكرَّ

 

ط ادلرس   ُمخطَّ

ي والأمل :املوضوع الأول  مشلكة الّشي

يطان  :املوضوع الثاين د الش ي ي يف مترُّ  أأصل الّشي

ييس هللا القدماء املتأأليمني :املوضوع الثالث  أأيوب: أأحد قدي

ي  :املوضوع الرابع   التيلمذةالاضطهاد وحتدي

 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

• . ض لها اجلنس البّشيي  تكتب وتصف أأربعة أأنواع من الأمل يتعرَّ

ي بأأن يكون موجودًا يف خليقته.  •  تّشح سبب اختيار هللا بأأن يسمح للّشي

ي • . نّشرًا وادلور اذلي يضطلع به يف تفهم كيف صار الش يطان اكئنًا مالئكيًا رشي ي  الّشي

قة ابهلل حّتي حني ترى وتفهم اشتياق أأيوب للحصول عىل تفسري لأمله ومعاانته، وأأن ترى كيف اكن عليه أأن يتعملَّ الثي  •

جاابت لأس ئلته.   ال حيصل عىل ا 

ق تعلمي يسوع عن الاضطهاد والتي  •  لمذة عىل حياتك.تطبيِّ
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ي والأمل املوضوع الأول   : مشلكة الّشي

هل الكتاب  ن اكن ا  س صاحلا  ني اً املُقدَّ السؤال اذلي يُثار بصورٍة طبيعية هو: ملاذا ال يس تخدم  ، واكنت دليه قوة غري حمدودة، فا 

ة لأجل أأوالده اذلين وضعوا ثقهتم به؟ تثري هذه الأس ئةل أأزمًة يف عقولنا  هللا قوته يف استئصال لكي  أأشاكل الّشي والأمل، وخاصي

ق بني الية لرجٍل  جربة املُحزنة التي  ما نظني أأننا نعرفه عن هللا وما نراه يف العامل اذلي حولنا. فكيِّر ابلتي حنُن البّش بيامن حناول أأن نوفيِّ

 ق الأوسط.وزوجته من الّشي 

 من الّشق الأوسط   مؤمن   شهادة 

م  ة معاانة رجٍل وزوجته حني اجتاحت جامعة داعش الرادياكلية  فامينقديِّ ييل قصي

ة املس يحييني.   مدينهتم واضطهدت ساكن املدينة، وخاصي

حماوةل تذكُّر أأسوأأ جتارب احلياة والكتابة عهنا أأمٌر ليس سهاًل. احلرب أأسوأأ جتربة حياتية ال يرغب اال نسان أأن يُذكَّر هبا.  

الأمور اليت ميكن أأن حتصل للنياس. جوهر احلرب هو الفقدان واخلسارة. فتفقد الفرح والسالم احلرب أأحد أأسوأأ 

ك املرء به.   واملقتنيات وأأفراد من العائةل وراحة البيت. وحّتي اذلكرايت تتبعرث يف لك ماكٍن دون أأن يبقى هناك ما يمتسَّ

جنا عام ، مث بدأأت الفوىض تنتّش 2011وحّتي العام  1991 سكنت عائليت يف بدلان يف الّشق الأوسط منُذ أأن تزوي

. ظننيا يف البداية أأن الأمر س ينهتيي رسيعًا، وأأننا س نمكِّل 2012وتعمي بدلان، ووصلت مدينتنا يف شهر متوز/ يوليو من عام 

مار بلكي قوته وقع علينا. واكنت ه  ابق. ولكني املؤسف أأني الأمر مل يرس هبذه الطريقة. فادلي ناك قصٌص كثرية حياتنا اكلسي

خة يف لكي ماكٍن، واكنت عواقب تكل القصص دماء وموت وأأجساد متناثرة ورعب.  لتفجريات بس يارات ُمفخَّ

ِّفة،  ِّفون املُسلَّحون العداوة وسط العائالت. فقتل اال خوة يف العائةل نفسها بعضهم بعضًا لأجل معتقدات متطري خلق املتطري

أأن تراه. اكنت عائليت تعيش قرب اخلط اذلي اكنت جتري عنده العمليات العسكرية، مما أأىت بأأعظمِّ خزٍي ميكن للبّشية 

وا، فنحُن هنا لنفصل رؤوس املس يحيني عن  وذلا ُكنيا نسمع أأصوات املتطرفني ترصخ خلف اجلدران قائاًل: "اس تعدي

مًا بعد يوم. ويف هناية شهر أآب، عام أأجسادها." كنيا نرجتف خوفًا، وقد كِّدان نُصاب ابجلنون وحنُن نس متع ا ل هتديداهتم يو 

ل منطقتنا، فُقتِّلت عائالت 2012 ، هربنا ا ل ماكٍن أأكرث أأماان وانتظران، ولكني الأمور ساءت أأكرث. بدأأوا يلقون ابلقنابل ا 

ن صغريان لتشك  آمنًة. اكن دلينا حمالي يل كثرية. وهبذا مل يعد أأيب يس تطيع اذلهاب ا ل العمل، لأني املنطقة مل تُعد أ

روه متامًا. م يف وقٍت الحق دمي ِّفون املُسلَّحون حملَّنا، ولكهني  البالستيك. يف البداية، سلب املتطري

خالل الس نتني الطويلتني التاليتني اكن الوضع يزداد سوءًا. اكن علينا دامئًا أأن جنول حبذر شديد بسبب القنياصني. مل يكونوا 

ال ويس هتدفوهنم. اكن النياس ينوحون ويبكون عىل أأحباهبم  يرتكون طفاًل أأو ش يخًا أأو جعوزًا أأو حّتي  احليواانت ادلاجنة ا 

ٍ هلم. اكنت ابنتنا طالبًة يف جامعة حملية تدرس المتريض، وحني جفَّر املُسلَّحون اجلامعة،  اذلين يفقدوهنم، لكْن دون معزي

بًا. وخالل هذا الوقت، مل نسمع شيئًا من مات كثريون من الطالب. اكنت رؤية كثريين يركضون ومه انزفون مشهدًا مرع 

ِّفون املُسلَّحون خمارج ومداخل  ا بنعمة هللا اكنت من الناجني. وبعد ذكل، أأغلق املتطري ابنتنا أأو عهنا لساعاٍت كثرية، مع أأهني

ن بلك وس يةل متاحة، حّتي فقد مج  دوا الساكي يع من يف املدينة املدينة، فمل يعد هناك طعام أأو ماء أأو كهرابء أأو دواء. وهدَّ

ا س تكون الهناية.   أأيَّ أأمل، وظنيوا أأهني
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ًا. وهكذا، 2014ويف عام  ، وبيامن اكن العامل يس تعدي لالحتفال بعيد أأحد الشعانني، اكن حيُّنا يتعرَّض لقصٍف شديٍد جدي

ران أأن هنرب من املدينة. وللخري أأنَّ بعض الأصدقاء يف ماكٍن أآخر فتحوا أأبواب بيوهتم لنا. ولكْن  اهنارت أأعصابنا، وقرَّ

خالل الانتخاابت الرئاس ية، اكنت القنابل واملقذوفات تلقى ابس مترار، واكنت مدٌن كثرية مش تعةل. ُكنا نسمع أأصوات 

س يارات اال سعاف، ولكنينا ُكنا خنىش اخلروج من مالجئنا. حصلت جمزرٌة فظيعة فقدان فهيا أأصدقاء وجريااًن كثريين. وقد 

 عرثًة عىل أأجحار ادلمار واخلراب. واكنت ادلموع اليت اهنمرت من عيوننا تعكس مدى بؤس نفوس نا.بقيت أأجسادمه مب

ة ثالثة 2014ويف حزيران من العام  ، متكينا من اخلروج من بدلان. سافران يف البداية ا ل بدٍل قريب، حيث بقينا هناك مدي

ة ثالث س نوات وحنن حناول البقاء عىل قيد احلياة، شهور قبل أأن يدعوان أأحد أأفراد عائلتنا ا ل بدٍل أآخر. وبقي  نا هناك مدي

ذا مل يكن دلينا معل. وذلا، اكن علينا أأن ننتقل اثنيًة ا ل بدٍل أآخر يف الّشق الأوسط،  ولكنَّ ذكل اكن أأمرًا ميؤوسًا منه ا 

 حيث متكينيا من كسب القليل من املال مميا أأبقاان أأحياء.

 يني من الّشق الأوسط، بعض ادلروس اليت تعلَّمناها يف أأملنا:نرغب بأأن نشارك معمك، مكس يح 

 . يف لك أأزمتنا، اكن حضور الرب هو ملجأأان.1

يه ميكننا الوثوق به، وبأأنه أأفضل قائد عىل اال طالق.2  . حني رسان ابال ميان ومل يكن أأمامنا مقصٌد واحض، وجدان أأن

يه يس يطر س يطرًة اكمةل عىل تفاصيل حياتنا.. تعليمنا أأال نقلق أأبدًا بشأأن 3  املس تقبل، وأأال نلتصق ابملايض، لأن

اه 4 اموية تسري وتذهب معنا حني نتحرك يف الاجتي ني الرباكت السي . وأأخريًا، تعلَّمنا أأنَّ لكي ما منلكه ليس لنا، ومع هذا، فا 

 اذلي يريدان أأن نسري فيه. 

ي والأمل. ومع هذا يرصخ السؤال يف وهجنا: هل حقيًا ينبغي لنا أأن نعيش يف عامٍل مثل هذا؟ هل ، نعيش يف عامل ميتلئ أأجل ابلّشي

ي  . يف  املشلكة يف هللا؟ أأم أأني هناك تفسري أأفضل؟ سامح هللا بوجود الّشي ي يف خليقته أأمٌر واحٌض، ولكنيه ليس سبب ذكل الّشي

رهام هللا  اء، حذَّ .احلقيقة، يف وقت خلق أآدم وحوي ي  بأأال يعرفا الّشي

يك يوم تأألك مهنا مواًت متوت" )تكوين  ي فال تأألك مهنا، لأن ا جشرة معرفة اخلري والّشي  (.17: 2"وأأمي

" موجود أأصاًل قبل خلق الري  ي يطان متخفيًا( يف  ني. الظهور الفجائ للحية )الش ي لَ جل واملرأأة الأوي تفرتض هذه الآايت أأن "الّشي

فساد اجلنة يربط انتشار الّش اب ملقاصد واخلطط الش يطانية. ومع هذا، فقد مسح عصيان الرجل واملرأأة الأوليني بوجود الّشي وا 

قايني أأخاه هابيل. وبعد مرور أأجيال قتَل النظام اذلي خلقه هللا، ومل يس تغرق الأمُر وقتًا طوياًل لوقوع أأول جرمية قتل، حني 

ث خليقة هللا ب  ي لوي ر الأرض بطوفان، ُمبقيًا نوحًا ومَ شلٍك عديدة، نقرأأ عن حقيقة أأن الّشي ر أأن يدميِّ نَّ هللا قرَّ  نكبري، حّتي ا 

 معه فقط.

ير لكَّ يوم" )تكوين  يام هو رشي ن ر أأفاكر قلبه ا  بي أأن رشي اال نسان قد كرُث يف الأرض، وأأني لكَّ تصوُّ  (. 5: 6"ورأأى الري

ي مل يزُ  ني الّشي مغ من أأني طوفان نوحٍ مشل لكي العامل، فا  اًل يف لكي نس يٍج وخلييٍة يف نفسِّ لكي ابلري ذ اكن متأأصيِّ ل ومل يُس تأأَصل، ا 

نساٍن خاطئًا وبقدرةٍ 21: 8رجٍل وامرأأة )تكوين  نسان  (. ُودلِّ لكُّ ا  ي  نْ لأ عىل معل رشور عظمية. وال سبيل لال  يرتفع فوق الّشي

. وهبذا، فا   بي ري يف طريق الري ال بنعمة هللا الفادية والسي ل فيه ا  اع بني هللا املتأأصيِّ س تمتحور حول الرصي ة بقية الكتاب املُقدَّ ني قصي

اية س يحقيِّقان مقصدًا صاحلًا. مفن  ام يف الهني ي يف خليقته، لأهني يطان والّشي . مسح هللا بأأن يوجد الش ي ي يطان، بني اخلري والّشي والش ي

ي بأأن يُظهِّر هللا  عن الوصف للجنس البّشي مبوت يسوع  حمبيته اليت جتلي بني العديد من الأس باب، سيسمح وجود الّشي

ي يف خليقة هللا،  به الش يطان والّشي مار اذلي يسبيِّ ليب لأجل خطااي امجليع. واثنيًا، مبالحظة البّش ملدى ادلي املس يح عىل الصي



مة تعريفيية كتابيي  12الصفحة  يق والأملادلرس الأول: ُمقديِّ ي والضي ل الّشي ة ا   

 

ام ي بأأن يُوَجدا يف ملكوته، وال ميكن السي يطان والّشي امح للش ي يه ال ينبغي السي م سيتيفقون مع هللا عىل أأن هني م فا  ح هلام بذكل. كام أأهني

اية من حمرضه ا ل الأبد. يطان يف الهني ي والش يطان ولكي املتحالفني مع الش ي بب اذلي لأجهل س يطرد هللا الّشي  س يفهمون السي

 1السؤال  

اء يف جنية عدن. ي ا ل ما قبل خليقة أآدم وحوي  صواب أأم خطأأ؟  يعود أأصل الّشي

 

 2السؤال  

ي يف خليقته؟   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  أأي مما ييل أأس باب سلمية يسمح هللا لأجلها بوجود الّشي

ي موجوٌد والنياس خطاة، فهذا يسمح هلل بأأن يُظهِّر حمبيته العظمية للجنس البّشيي مبوت يسوع )اخلالق(  .أأ  لأني الّشي

ليب.  لأجل خطااي النياس عىل الصي

امح به. اكن هناك جدل بني املالئكة ح .ب اية قرارًا ابلسي ، وقد أأخذوا يف الهني ي امح للّشي  ول وجوب السي

يطان.  .ج يه أأقوى من الش ي ي حّتي يس تطيع يف الهناية أأن يُثبِّت أأن  مسح هللا ابلّشي

يطان  .د يه ينبغي طرد الش ي ي بأأن يوَجد عرب التيارخي فريى اال نسان مدى فظاعته، س يدرِّك اال نسان أأن بسامح هللا للّشي

اية وبصورٍة هنائيية. ي من عامل خليقة هللا يف الهني  والّشي

. يكتب  ي ة لأن تنفصل عن الّشي حّتي الوقت اذلي س يخلق هللا فيه سامء جديدًة وأأرضًا جديدًة حنُن جزٌء من عائةل هللا املدعوي

 : 16: 14احلكمي التيقي يف أأمثال 

، ي  "احلكمي خيىش وحييد عن الّشي

ي اذلي يقرتفه(." يتصلَّف ويثق )يفواجلاهل    الّشي

، ولكنيه سيتعملَّ أأيضًا كيف ميكن أأن حني يصري اال نسان مس يحييًا حقيقييًا،  يه يتعملَّ بصورٍة تدرجييية ملاذا يبتعد احلكمي عن الّشي ن فا 

ي  وح القدس ليسكن فينا، وهو أأن عطاء هللا لنا الري ه بعيش نا يف يفعل هذا بصورٍة فاعةل. يف دراستنا للعهد اجلديد نفهم سبب ا 

يرة. -الروح القدس ميكننا أأن ننترص عىل اجلسد  ي غبات الّشي ية الفاسدة، وابلتايل ال نكون حتَت س يطرة الري  طبيعتنا البّشي

 3السؤال  

ن أأردان أأن حنظى ابلنيجاح يف  ينا حباجٍة ملساعدة ______ ______ ا  ينا ندرِّك أأن ن لكوننا مؤمنني ننمتي للعهد اجلديد فا 

يرة.رصاجلسد وننتمعركتنا مع  ي غبات الّشي   عىل الري

 

ني الأمل موجوٌد أأيضًا. ويف بعض احلاالت، يكون هذا أأمل عام أأو غري ُمس تَحقي يتعرَّض هل  ي موجوٌد يف خليقة هللا، فا  لأني الّشي

يواانت والأمراض. لكي اجلنس البّشيي بغضي النظر عن عالقة املرء ابهلل. ومن الأمثةل عىل هذا الكوارث الطبيعيية وجهامت احل 

، وه ة، وهو ما قد ميكل أأو ال ميكل اال نسان تأأثريًا  ووهناك الأمل الاجامتعيي ي املوجود يف اجملمتع بصورٍة عامي الأمل بسبب الّشي

اية سبب احلروب اذلي يعاين كثريون فهيا وبسبهبا. وهناك الأ  ييرة يف اال نسان يه يف الهني غبات الّشي مل مبارشًا فيه. مفثاًل، الري

نساٌن شيئًا ما ليس هل، فثية احامتل كبري )حبسب القوانني العامةل اذلي جيلبه اال نسان عىل نفسه.  املُس تَحقي  مفثاًل، ا ن رسَق ا 
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يه س ُيعاقَب عىل جرميته هذه. وكذكل  ض لها  هناكيف معظم البالد( بأأن ، وهو املُضايقات أأو الاضطهاد اليت يتعرَّ الأمل املس يحيي

لك الأخري للأمل هو ما س يكون نقطة اال نسان جملرَّ  ً وخمليِّصًا. وهذا الشي د كونه تلميذًا ليسوع املس يح وخيضع ليسوع املس يح رابي

يناتركزي هذا املساق ودراستنا يف رساةل بطرس الأول. وببساطة نقول  ن مياننا يف  ا  املس يحييني احلقيقييني نعيش يف عامٍل يعادي ا 

ير املاكرة اخملادعة.املس يح. وهذه العدائيية متجذيِّ  ي َدع الّشي يطان عىل هللا، وينفيِّذها اذلين أأمعهتم خطط وخِّ د الش ي  رة يف مترُّ

 4السؤال  

 أأي مميا ييل ليس من فئات الأمل اليت متيت مناقش هتا أأعاله؟

( .أأ   الأمل العامي )أأو غري املُس تَحقي

 الأمل املس يحيي  .ب

ويلي  .ج  الأمل ادلي

 الأمل الاجامتعيي  .د

 املُس تَحقي الأمل  .ه

 5السؤال  

. وفكيِّر مبثاٍل يف بدلك وجممتعك ميكنك أأن ترى فيه مثااًل عىل 16: 14تأأمَّل لبعض الوقت بأأمثال 

ف يف  ق فيه احلقي اذلي تعليِّمه هذه الآية؟ صِّ ي حتتاج لأن تطبيِّ هذا  مفكرة احلياة الشخصيةالّشي

ير. كيف يؤثيِّر هذا بك؟ ما سبب أأهي  ي ؟ة احلييي الوضع الّشي ي  دان عن الّشي

 

 

يطان املوضوع الثاين  د الش ي ي يف مترُّ  : أأصل الّشي

جل   يِّمه اذلي يُدعى الش يطان، وأأني الري ي والأمل تأأيت من العمل املاكر واخلادع اذلي يمت رأأينا يف املوضوع السابق أأن مشلكة الّشي

عا مبكره يف جنية عدن. ولكْن، من أأين أأىت هذا  لنَي ُخدِّ ن اكن واملرأأة الأوي يرًا؟ وا  اذلي ندعوه "الش يطان"؟ هل خلقه هللا رشي

ي والأمل الذلين نراهام يف العامل؟ قبل أأن جتيب عن هذه الأس ئةل، نريد أأن  الأمر كذكل، فهل هللا هو املسؤول عن وجود الّشي

ة حقيقيية ملس يحيي حقيقيي يعيش يف غرب أأفريقيا، والأمل اذلي اك ليه. نتوقَّف قلياًل للنيظر ا ل قصي ض ا  ن عليه أأن يتعري
1 

 

 من غرب أأفريقيا   مؤمن شهادة  

نساٍن دليه غرية ضدي  اكن موبو معروفًا يف لكي منطقة غرب أأفريقيًا ابعتباره أأكرث ا 

ال أأن يعاقب املس يحييني بأأكرث  املس يحيية وخيشاه الآخرون، حيث ال يريد شيئًا ا 

 طريقٍة وحش يية ممكنة. 

 
 .Mobo: A Modern-day apostle Paul," SIM Global 161 [Feb 2-19]: 1-2"ُمقتبَسة بترصُّف من  1
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رصاخه عىل زوجاته، وقع عىل أأرضية غرفة املعيشة وانَم نومًا معيقًا. وبعد مخس دقائق، وجفأأة، وذات أأمس ية، ويف وسط 

ني امسه  يه يريدين أأن أأتبعه، وعيلي أأن أأفعل هذا. قال ا  ن مع. قال: "ا  جل ذو الثيوب الأبيض الالي استيقظ وسأأل: أأين ذهب الري

 يسوع."

ات مش يًا اس   تغرق حوايل الثيالث ساعات ا ل بيت القائد املس يحيي اذلي ويف الأس بوعني التياليني، ذهب موبو أأربع مري

 اضطهده ذات مرة. ويف هذه املرات الأربعة، مل يسَع لأن يقتل ذكل القائد، بل لأن يسمع منه مشورًة.

س. اك ته اليت حاكها حقيقيية، عليموه ما يقوهل الكتاب املُقدَّ ًا من وبعد أأن أأدرك املؤمنون اجملمتعون يف الغرفة أأني قصي ن متحرييِّ

 حقيقة أأني هللا يغفر هل لكي أأعامهل الفظيعة والبشعة، ولكْن بسامعه بشارة اال جنيل قبِّل يسوع املس يح وعطية غفرانه اجملانيية. 

ابق رجاهَل، واس تجوبوه وقدموا هل رشوة  ميان موبو بيسوع املس يح، قبض عليه اذلين اكنوا يف السي وبعد أأس بوعني فقط من ا 

ة وأأمالاكً ومقتنيات، وأأيَّ يشٍء ميكن أأن يرغب به رجل. ولكنيه رفض لك ذكل، وأأعلن بلكيِّ جرأأٍة حقي وزوجًة جديد

 بشارة اال جنيل هلم.

ته بغري خوف: أأعلن أأني يسوع التقى به، وبأأني يسوع غفر هل، وبأأن يسوع  ب والتيعذيب، أأعلن قصي ضه للرضي وابلرمغ من تعرُّ

م. تفاجأأ  يه اكن مسكواًن بش يطان.حيهبي  الغييورون وغضبوا جدًا، وظنيوا أأن

ية معه، سعوا لأن يقتلوه. وخالل  حري ب  15وحني فشلت تعاويذمه السي شهرًا، جنا من عدة حماوالت حرق لقتهل، ورُضِّ

ل املستشفى يف الهناية. ومع هذا، رفض أأن ينكر يسوع املس يح.  رضاًب مربيِّحًا وُجرِّح حّتي أأدخِّ

يه حيارب ليس موب و يف أأماٍن الآن. فهو منفصل عن عائلته، وجياهد لكي يوٍم لأجل حياته. ولكني الأمر الأكرث أأهييية هو أأن

 لأجل هللا اذلي غفر هل وخلَّصه.

يطان  س ميكننا أأن نس تنتج أأن هللا مل خيلق الش ي س ابلكثري عن الش يطان، ولكْن بدراسة الكتاب املُقدَّ يتلكَّم الكتاب املُقدَّ

س، مبا يف ذكل لكي ما خلقه. الامس  وس، فا ني لك ما يفكيِّر به ويفعهل اكمل وُمقدَّ يرًا. فلأن هللا نفسه اكمل وقدي رشي

س خياطبه ابلأسامء   ير. يبدو أأن الكتاب املُقدَّ ي يطان" )واليت تعين "اخلصم، العدو"( مل يكن الامس الأصيل لهذا الّشي "الش ي

بح"، أأي "الالمع" شعياء  أأو "املُّشِّق" "زهرة بنت الصي اللكمة "زهرة" ترمجة لتعبري عربي هو (. 12: 14و"كوكب الفجر" )ا 

بح". بح" أأو "جنم الصي تينية ا ل "لوس يفر"، ويه "كوكب الصي ت يف الفولغاات الالي  "هيلَيل"، وقد تُرمجِّ

 6السؤال  

 أأ؟صواب أأم خط  اكن يُشار ا ل الش يطان يف البداية بـ"الالمع" أأو "كوكب الصبح".

 

بعض الأفاكر عن طبيعة الش يطان الأصلية. أأواًل، ُخلِّق اكئنًا مالئكيًا )"أأنت الكروب  15-14: 28كام يعطينا حزقيال 

ان حزقيال ا(. اثنيًا، ُخلِّق الش يط14: 28املنبسط املظليِّل؛" حزقيال  ن اكماًل ونقيًا وبال عيب، ولكنيه أأخطأأ بعد ذكل. خيربِّ

مٌث." اكنت خطييته يه الكربايء يف حديثه ا ل الش يطان 15: 28 د فيك ا  : "أأنت اكمل يف طرقك من يوم ُخلِّقت حّتي ُوجِّ

شعياء  " )ا  حاب، أأصري مثل العيلي يه يس تطيع أأن يصري مثل هللا. قال: "أأصعد فوق مرتفعات السي (. 14: 14والتفكري بأأن

بي عليه ويدينه. ويف  يخولهذا، اكن ينبغي أأن حيمك الري سول بولس عن مؤهيالت الش ي ث الري ، قال: "غري وقٍت الحق، حني حتدَّ

بليس" ) ( فيسقط يف دينونة ا   (. 6: 3تميواثوس 1حديث اال ميان لئالي يتصلَّف )خُيَدع، ينتفخ، يتكربَّ
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 7السؤال  

يرًا ش يطانييًا ويقاوم هللا.  صواب أأم خطأأ؟  اكن الش يطان دامئًا اكئنًا رشي

 

د الكتاب املُق س عدة أأسامء وطرٍق يُشار هبا ا ل الش يطان:يورِّ  دَّ

ة يف أأيوب  53الش يطان )   ، ويعين "اخلصم".6: 1مرة(، أأول مري

بليس ) تيام، املفرتي، املش تيك". 34ا   مرة يف العهد اجلديد فقط(، ويعين "الش ي

شارة ا ل ختفييه يف اجلنة(: تكوين   . 2: 20؛ 15، 14، 9: 12؛ رؤاي 3: 11كورنثوس 2؛ 2- 1: 3احلية )يف ا 

 2: 20؛ 13: 16؛ 13و 12التنني )تصري هل بوصفه اكئنًا مرعبًا(: رؤاي 

ِّب: مّتي   .5: 3تسالونييك 1؛ 3: 4اجملري

ير )  ي ات(: مّتي  10الّشي  . 19: 5يوحنا 1؛ 19:  13مري

 10: 12املش تيك عىل اال خوة: رؤاي 

 2: 2رئيس سلطان الهواء: أأفسس 

هل هذا ادلهر أأو العامل:   4: 4نثوس كور2ا 

 11: 16؛ 31: 12رئيس هذا العامل: يوحنا 

 

 8السؤال  

س؟ طريقةً  ليسأأي مميا ييل   يُشار هبا ا ل الش يطان يف الكتاب املُقدَّ

هل هذا العامل .أأ   ا 

ِّب .ب  املُجري

بليس .ج  ا 

 ضدي املس يح .د

 املش تيك عىل اال خوة .ه

س، نفهم من الكتاب ا بليس اذلي نراه يف الكتاب املُقدَّ دًا عىل هللا، وأأثَّر عىل اكئناٍت ابال ضافة ا ل سقوط ا  يه قاد مترُّ س أأن ملُقدَّ

د. وذلا، يتلكَّم الرب يسوع املس يح يف مّتي  بليس ومالئكته" )انظر   41: 25مالئكية أأخرى ليشاركوا معه يف هذا المترُّ عن "ا 

يطان )وُأدينت مثهل أأيضًا( تُعَرف ابمس "(. 9: 12رؤاي  يرة" هذه املالئكة اليت انضميت ا ل الش ي ي ياطني" أأو "الأرواح الّشي الش ي

اقطة".   أأو "املالئكة السي

، فا ني قصده هو أأن يعمل لكَّ  ما  وابختصار، الش يطان هو العدو الرئييس هلل، ولكونه يعرف أأن مصريه الهنائ هو هجَّنَّ

ِّب، وهيامج  يس تطيعه، بيامن يس تطيع، ومنع هللا من تمتمي مقاصده يف اجلنس البّشي ومعهم. فس يكذب، ويقتل، ويرسق، وجيري
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ب. حاول أأن حيول دون وصول يسوع املس يح ا ل  يه عازم عىل أأن يضليِّل النياس بكون هللا غري عادٍل وغري ُمحِّ ن املؤمنني. ا 

ة جبيارة يف هذا ادلهر ليقود انتشار الّش وينّش اال مث يف اجملمتع. لهذا السبب يدعوه (. ودليه قوي 11-1: 4الصليب )مّتي 

س "رئيس هذا العامل" )يوحنا  (. وبصفته رئيس 2: 2(، و"رئيس سلطان الهواء" )أأفسس 11: 16؛ 31: 12الكتاب املُقدَّ

بي اال هل )مزمور  ه قادة الأمم ضد الري ؛  1: 8؛ 31-18: 4الضطهاد للمس يحييني )أأعامل (، ويتسبَّب اب2، 1: 2العامل، يوجيِّ

يه يُ (. 12: 3تميواثوس 2 ن (. كام جيلب 4: 4كورنثوس 2عمي عيون غري املؤمنني ليحول دون أأن يؤمنوا ببشارة اال جنيل )ا 

ً اال حباط والكآبة فهيم ) م بشارة 9-8: 1كورنثوس 2الصعوابت والعذاب ا ل حياة املؤمنني، اباثي اال جنيل (. وهو يعوق تقدُّ

نسجام بني املؤمنني ُفرقة يف الكنيسة، ويبثُّ عدم الا(. ويزرع بذور ال18: 2تسالونييك 1ومعل اخلدمات اال رسالية ) 

قامة وتقوية 2: 4؛ فيلّبي 3: 4)أأفسس  س مملكته عىل الأرض اب  (. وأأخريًا، س يحاول أأن مينع عودة يسوع املس يح ليؤسيِّ

 (. 4-2: 13؛ رؤاي 10- 8: 2 تسالونييك2أأو "الأثمي" ) اكذٍب  مس يحٍ 

 9السؤال  

ل   ييل ما بني الشاهد الكتايب يف العمود الأمين وامجلةل املرتبطة به يف العمود الأيرس. فاميصِّ

 امجلةل  الشاهد الكتايب

 "ومجيع اذلين يريدون أأن يعيشوا ابلتقوى يف املس يح يسوع يُضطَهدون."  4: 4كورنثوس 2

 غري املؤمنني."  ن"قد أأمعى أأذها  11: 16يوحنا 

يام عاقنا الش يطان."    12: 3تميواثوس 2 ن ليمك ... وا   "ذلكل أأردان أأن نأأيت ا 

ين."   18: 2تسالونييك 1  "رئيس هذا العامل قد دِّ

 

وموضوعها التجارب والاضطهادات وال الم، علينا أأن نكون قادرين عىل أأن نرى بيامن نتحرضَّ دلراستنا لرساةل بطرس الأول 

يسوع املس يح،  بي الري  أأن هذا الأمر بصورة أأساس ية جزٌء من معل الش يطان. حفني نؤمن ببشارة اال جنيل وننضم ا ل صفيِّ 

م عىل أأن يسحقه. ولكنينا نشكر ربنا يسوع املس يح لأننا  جنعل أأنفس نا "هدفًا" للش يطان، وجنعل أأنفس نا عدوًا هل هو ُمصميِّ

 !ةاملنترص  مع اجلهةنعرف أأننا 

ينا راحئُة املس يح  ولكْن شكرًا هلل اذلي يقودان يف موكب نرصته يف املس يح لكَّ حني ويُظهِّر بنا راحئة معرفته يف لكي ماكن. لأ  ن

كيية هلل يف اذلين خيلصون ويف اذلين هيلكون، لهؤالء راحئة موت ملوت، ولأولئك راحئة حياة حلياة. ) -14: 2كورنثوس 2اذلي

16 ) 

 

 10السؤال  

بعد أأن أأمكلنا دراسة املوضوع الثاين، هل من أأفاكٍر جديدة تعلَّمهتا عن الش يطان؟ برأأيك، ما سبب 

جاابتأأهية أأن يفهم املس    مفكرةيف  كيحييون احلقيقييون الش يطان والطرق اليت يعمل هبا؟ اكتب ا 

 .الشخصية احلياة
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يمني   ، : أأيوب املوضوع الثالث  ييس هللا القدماء املتأأل  أأحد قدي

يوب أأفاكرًا معيقة عن موقف الش يطان جتاه شعب هللا وعن تصمميه عىل أأن يتسبَّب هلم ابلأمل   2واملعاانة.يعطينا سفر أأي

فر يف العهد القدمي، ميكننا أأن نتعملَّ الكثري عن الش يطان ودوافعه وكيف تنسجم أ المنا مع حقيقة س يادة هللا  بدراسة هذا السي

اخلالق لكيي احلمكة ولكيي القدرة ولكيي احملبة. كام يساعدان هذا السفر يف أأن نفهم بصورة أأفضل حقيقة أأن الأبرار يعانون أأحيااًن 

ة حقيقيية لس يدة  دون ا س تحقاق لهذه املعاانة. وقبل أأن نلقي نظرة عن قرب ا ل سفر أأيوب، سنتوقَّف قلياًل لننظر ا ل قصي

ميانه ابهلل. مياهنا ابهلل، مثلام شكَّكت زوجة أأيوب اب   مس يحيية تعيش يف رشق أأس يا. مل يفهم زوهجا ا 

 رشق أأس يا   من   مؤمنةشهادة  

ة حقيقيية  فامي ة حقيقية يف رشق أأس يا أأن حتمتهل   أأخٍت مس يحيي ملا اكن عىلييل قصي

ة مبحبية  من معامةٍل قاس ية عىل يدي زوهجا غري املؤمن. ولكني احملبية املتش هبي

 املس يح ساعدت يف تغيري هذا الوضع.

مياين مياين اذلي اكتشفتُه حديثًا. اكن يرضبين حماواًل أأن جيعلين أأنكِّر ا  . وحني حني رصُت مؤمنًة ابملس يح، قاوم زويج ا 

كنُت أأذهب ا ل الكنيسة، اكن يغلِّق ابب البيت حبيث ال أأمتكين من ادلخول. ويف ا حدى الليايل، منعين من دخول البيت 

ة لأثبت وأأاثبر يف اتيباع املس يح برمغ مقاومته.  طوَل الليل. والرب أأعطاين القوي

رأأفة وحنان قوية جتاهه ابلرمغ من معاملته الرديئة ولكْن ذات يوم، مرض زويج مرضًا شديدًا. وقد أأعطاين الرب مشاعر 

 يل، وقد اعتنيُت به عنايًة ممتلئة ابحملبة لشهوٍر كثرية. ونتيجًة لهذا، ملس هللا قلبه، ويف الهناية أآمن ابملس يح.

س أأن سفر أأيوب اكن أأحد أأول الأسفار اليت ُكتِّبت يف العهد القدمي  ن مل يكن  يعتقد كثريون من علامء الكتاب املُقدَّ )هذا ا 

ان بقصةِّ رجٍل امسه أأيوب اكن مؤمنًا ابلرب اال هل، واكن يسكن يف أأرٍض تُدعى "عوص" )وال يُعَرف موقع  الأقدم(. وهو خُيربِّ

ة يف ، و بصورٍة أأكيدةهذه الأرض  م خلفية القصي ً جدًا، ودليه عائةل كبرية. تُقدَّ ا تقع خارج أأرض كنعان(. اكن ابرًا جدًا، وثرايي لكهني

م 6: 1الأحصاحني الأول والثاين. وحني مثلت الاكئنات املالئكية يف حمرض هللا، أأىت الش يطان أأيضًا معهم )أأيوب  (. وقد قدَّ

الفوائد اليت انلها من هللا. أأي  لأجلى مفادها أأن أأيوب مل يكن يف احلقيقة حيبي هللا ويعبده لشخصه، ولكْن و الش يطان شك

يه لن يعود يتيقي هللا وخيافه. وذلا، مُسِّح   لأن هللا ابرك أأيوب وحامه. وقال ن ن ُأخِّذت هذه الأش ياء من أأيوب، فا  يه ا  ن الش يطان ا 

للش يطان بأأن ميسي أأييوب. وهكذا، خرس أأيوب مقتنياته وثروته، ومات أأوالده، وعاىن أأيوب نفسه من قروح يف لكيِّ جسده. 

ك عن تقدمي ادلمع هل أأيضًا. ومل يكن أأيوب يف حاةل ابئسة متامًا حفسب، بل وتوقَّفت زوجته  ته زوجته قائةًل: "أأنت ممتسي عريي

. ابرك هللا ومت" )أأيوب  م هل العبادة )أأيوب 9: 2بعُد بكامكلِّ -20: 1(. ولكني أأيوب يف لكي هذه احملنة مل يمُل هللا، بل قدي

ه ومعاانته الشديدين، لعن يوم مودله وانح عىل ما تعرَّض هل من 21 (. كام  26-1: 3ويالت )أأيوب (. ومع هذا، ففي بؤسِّ

ن اكن الأمل هو نصيبه:  نسان أأن يُودَل ا   أأاثر السؤال الفلسفي: ملاذا ينبغي لال 

ي النفس، اذلين ينتظرون املوت وليس هو، وحيفرون عليه أأكرث من الكنوز، لِّ  َم يُعَطى لشقيي نوٌر وحياة ملري

 (. 22-20: 3يوب املرسورين ا ل أأن يبهتجوا، الفرحني عندما جيدون قربًا؟" )أأ 

 
 ",Larry J. Waters, "Reflections on Suffering from the Book of Jobمن أأجل دراسة مفيدة عن هذا املوضوع، انظر  2

Bibliotheca Sacra 154 (Oct-Dec 1997), 436-51. 
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 11السؤال  

ًا جدًا. أأني  اكن سبب سامح هللا للش يطان بأأن هيامج أأيوب هو  صواب أأم خطأأ؟  أأيوب صار غنيًا جدًا وذلا صار متكربيِّ

 

وه. ومع أأني دوافعهم اكنت سلمية، فا ن صدقاء أأيوب الثالأأ حني مسع  ثة )أأليفاز وبدلد وصوفر( عن حالته املُحزِّنة، أأتوا ليعزي

مث، ولكني أأصدقاءه الثالثة  مشورهتم  ساءة أأو ا  ال مبزيٍد من الأمل. اكنت املشلكة يه أأن أأييوب اكن بريئًا حقًا من أأي ا  هل مل تأأتِّه ا 

"الهوت  اكنوا ينادون مبا يدعوه الالهوتيوناكنوا مقتنعني أأني هللا أأىت عليه هبذه ال الم واملعاانة بسبب خطيية ما اقرتفها. 

ن اكن اال نسان "الهوت ال  اجملازاة" أأو يه ا  ٍ وتقوى، فا ني هللا سيباركه، ولكْن يعيش ثواب والعقاب". يفرتض هذا الالهوت أأن بربي

يه  ن يه حصيح يف بعض الأحيان، فا  يه مع أأن ن أأخطأأ فا ن هللا س يعاقبه. مشلكة هذا الالهوت يه أأن حصيحًا يف لك احلاالت.  ليسا 

يوب:Larry Watersيّشح الري ووترز )  ( ارتباط هذا الالهوت اخلاطئ حباةل أأي

بليس هو: هل  ًا و احلُبي أأم الطمع حفوى السؤال اذلي طرحه ا  ح ابري ِّك اال نسان ليصبِّ  ليتيقيخلدمة اذلات هو ما حيري

ني الطمع، ال عالقة أأيوب  يطان خمطئًا أأنه لكون هللا محى أأيوب وابركه فا  هللا ولينفصل عن اخلطية؟ افرتض الش ي

(. 3: 2؛ 10-8:  1)أأيوب  امحلمية والشخصية مع هللا املبنية عىل حمبة هللا والثقة به وتقواه، اكن أأساس بري أأييوب

ني الطريقة الوحيدة اليت حيافظ  يه عادل، فا  يه لكون هللا هو املس يطر عىل العامل، ولأن ية هو أأن اكن منطق احلمكة التيقليدي

مياهنم به يه أأن يروا أأن لكي بركة دليل عىل الصي   3الح والرب، وأأن لك أأمٍل دليل عىل اال مث واخلطية.هبا احلكامء عىل ا 

 12السؤال  

م أأفضل وصٍف لـ"الهوت اجملازاة"؟  أأي من اجلَُمل التالية تقديِّ

احلة الآتية من هللا تأأيت من نعمته. .أأ   لكي الهبات الصي

ا أأن اال نسان يطيع هللا ويتبارك، أأو أأن يعيص هللا ويُعاقَب، وليس من اس تثناء لهذه القاعدة. .ب مي  ا 

 هللا.اال نسان خاطئ يف جوهره، وذلا فهو ال يس تحقي شيئًا من  .ج

ن ُكنيا "نطرق ونطلب" فسيس تجيب هللا صلواتنا ويباركنا.  .د  ا 

م احلوار بيهنم وبني أأيوب  يه مع تقدُّ ن مع أأني أأصدقاء أأيوب اكنوا ُمخطئني )فهو مل يعمل شيئًا يس تحقي لأجهل ما يعانيه من أأمل(، فا 

د حقيقة براءته )وقد اكنت هذه حقيقة(،  ة لتأأكيوي نكتشف أأن أأيوب اكن يصارع مع نظرته وفهمه هلل. فقد سعى بلك نشاٍط وق

ن أأيوب طالب هللا بأأن جييبه عن أأس ئلته   ، وأأني هللا يدين هل بتفسري ملا جيري معه. بل ا  ٍ ولكنيه شعر أأن هللا اكن يعامهل كعدوي

 (. 37-35: 31وحريته )انظر أأيوب 

 13السؤال  

يه مل يعمل شيئًا  صواب أأم  ، وذلا اكن هللا يدين هل بتفسري ملا حيصل معه. يس تحقي ما أأصابه من بالايأآمن أأيوب بلكي قلبه أأن

 خطأأ؟ 

 
3 Larry J. Waters, "Reflections on Suffering from the Book of Job," 441. 
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ها أأصدقاء أأيوب الثالثة، وحاول بداًل من ذكل  امات اخلاطئة اليت وهجَّ وأأخريًا، تلكَّم صديٌق اثلث امسه أألهيو. جتنَّب أألهيو االهتي

يه اكن خمطئًا يف موقفه جتاه هللا. أأشار أألهيو يه مل يكن لأيوب احلقي بأأن يطالب هللا بأأن  أأن يساعد أأيوب يف أأن يدرِّك أأن ا ل أأن

م هل تفسريًا ملا حيصل معه. سأأهل أألهيو: "ملاذا ختامصه؟ لأني لكَّ أأموره ال جُياوِّب عهنا" )أأيوب  (. هل أأراد أأييوب 13: 33يقديِّ

ن اكن عىل هللا أأن يعمل هذا، فس يؤديي هذا ا ل ُمصيبة هللا حقًا أأن يعامهل  ؟ ا  حقيقيية أأشدي لأيوب. فلو حسب ما يس تحقي

.  اكن أأيوب حكاميً حقيًا لرغب بأأن يعامهل هللا عىل أأساس النعمة وليس عىل أأساس ما يس تحقي

ني هللا ال  وعالوًة عىل ذكل، اكن أأيوب حباجة لأن يثق بأأني هللا ال ميكن أأن يرتكب أأي خطأأ. وبشأأن هذا قال أألهيو: "حفقيًا ا 

ِّج القضاء" )أأيوب يفعل سوءًا )ال خيطئ أأو يسكل بّشي  يه ال 12: 34(، والقدير ال يعوي يوب أأن يقبل حقيقة أأن (. كام اكن عىل أأي

ذ قال: "هوذا هللاهللا يس تطيع فهم   عظمي والطرق اليت يعمل هبا. وقد ذكَّر أألهيو أأيوب بأأن هللا يفوق قدرة أأيوب عىل الفهم، ا 

ولأن حمكة هللا ومعرفته وقوته تفوق حمكة أأيوب ومعرفته وقوته، فعىل (. 26: 36وال نعرفه، وعدد سنيه ال يُفَحص" )أأيوب 

يوب أأن يثق بأأن هللا س يكون حكاميً مبا يكفي لأن خيتار أأفضل مساٍر للأحداث، حّتي لو عىن ذكل أأن ي  َّم أأيوب ويعاين أأي تأأل

 وهذه العملية.  يف هذا املساء

 وأأخريًا، خت أألهيو الكمه قائاًل: 

ة واحلقي وكثري الرب. ال جياوِّب )أأو ال يسبيِّب املعاانة(. ذلكل، فلتخفه النياس. لكَّ حكمي القدير ال ندركه، ع ظمي القوي

 (. )"حكمي القلب" هو َمن يعترب نفسه حكاميً.(24-23: 37القلب ال يراعي. )أأيوب 

 14السؤال  

لهيا؟ ه أألهيو انتباه أأيوب ا   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  ما الأمور اليت وجي

جاابٍت عن أأس ئلته.لأ يكن  مل .أأ  عطائه ا   يوب احلقي بأأن يطالب هللا اب 

ية خطية أأبدًا. .ب  ال يقع هللا يف اخلطأأ أأو يقرتف أأي

يه يس تطيع جماَدةل هللا. .ج يوب أأال يظني أأن  لأني هللا يسمو عىل فهم أأيوب، فعىل أأي

ن مل يرتاجع أأيوب عن كربايئه، فا ني هللا س مييته.  .د  ا 

 حمكة ما تلكَّم به أألهيو، فيقول: ( ا ل445يشري الري ووترز )ص 

م أألهيو منظورًا خمتلفًا متامًا عن الأمل  ن أأمل أأيوب مل يكن بسبب خطي امعي قدَّ مه الأصدقاء الثالثة الآخرون. فقال ا   ةقدَّ

 ، كام اكن هيدفالأملأأن اخلطية يه ما يفرسيِّ اقرتفها يف املايض، ولكنيه اكن هيدف لأن حيول دون أأن يقبل فرضية 

ِّبه ا ل هللا، وليعليِّمه أأن هللا مس يطٌر  ال جتذابه ا ل هللا، وليعليمه أأن هللا متسليِّط بس يادته عىل شؤون احلياة، وليقري

 يف س يادته عىل شؤون احلياة، ولرييه أأن هللا ياكئف البار، ولكْن عىل أأساس حمبيته ونعمته فقط. 

ق لأمل أأيوب . ولكْن من هللامن السفر نسمع أأخريًا  41-38يف الأحصاحات  بصورة مبارشة يف حديثه، حني تلكيم هللا مل يتطرَّ

ل أأيوب بأأن ينتبه ا ل الكثري من الأمور العجيبة اليت اكن قد  وال ردي عىل جهوم أأييوب عىل عدهل. وبداًل من ذكل، أأشار هللا ا 

أأن قوة هللا ومعرفته تفوقان قوة ومعرفة  معلها يف خليقته، مبا يف ذكل اخلالئق غري العادية اليت صنعها. أأظهر هذا بصورة قوية

م لأيوب تفسريًا لأمله، ولكن بناًء عىل ما اكن أأيوب يعرفه عن هللا،  أأيوب مبا ال يُقاس. مل يكن هللا مديواًن أأو مضطرًا لأن يقديِّ

ن أأن يعطينا ما . ميكن الاعامتد عىل حقيقة أأن هللا يس تطيع أأن يعمل الصواب، وبداًل مابللـهاكن عليه ببساطة أأن يثق 

يه يعاملنا بنعمته! فا ن أأىت أأمل مع هذا املوقف عندان، فميكننا أأن نثق بأأن هللا يعمل لأجل خريان الأمسى. ن  نس تحقي فا 
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 15السؤال  

يم أأيوب.  بي حني ردي الري   صواب أأم خطأأ؟ عىل أأيوب، رشح حبرٍص وصرب السبب اذلي لأجهل اكن ينبغي أأن يتأأل

 

يف الأحصاح الأخري من سفر أأيوب، وبعد توبة أأيوب عن نظرته اخلاطئة ا ل هللا، نرى نعمة هللا املدهشة املسكوبة عىل أأيوب 

دة. فقد ردي الرب هل أأكرث مما اكن قد فقد (: "مل يُعد جناح 448ه. يعليِّق الري ووترز عىل هذا قائاًل )ص بصورٍة جديدة ومتجديِّ

ال بعد أأن فهم امجليع أأني لكي بركة تأأيت من هللا، ال بسبب تقوى اال نسان، وال بسبب قب ليه ا  الهوت اجملازاة  ولوازدهار أأيوب ا 

اةل بطرس الأول وقضية سبب معاانتنا، الهوت الثواب والعقاب." وذلا، فا ن هذا ادلرس يساعدان يف أأن نهتيَّأأ دلراستنا لرس -

جممتع أأثمي بعيٍد عن هللا. وحّتي حني ال نعرف ملاذا مسح هللا حبصول هذه الأمور لنا،  يحنُن املس يحيني احلقيقيني، عىل أأيد

يه حكمي مبا يكفي، وابري مبا يكفي، وحمبي مبا يكفي ليعمل لنا الأفضل. ميكننا أأن نثق  ينا نس تطيع أأن نثق أأن ن به، وهو يس تحقي فا 

 أأن يُوثَق به!

 16السؤال  

يام تشعر  يك ال تفهم السبب وراء هذا الأمل؟ بل ورب ن َّم أأو تعرف خشصًا يتأأليم، ومع هذا فا  هل تتأأل

ق ما عليمه هللا لأيوب يف الأحصاحات  من سفر   41-38ابال حباط من هللا. كيف ميكنك أأن تطبيِّ

جاابتك يف   .الشخصية احلياة مفكرةأأييوب عىل وضعك؟ اكتب ا 

 

 

ي التيلمذة  : الاضطهاد املوضوع الرابع   وحتدي

د اذلي هو مس متري يف  ي هو الش يطان والمترُّ ي والأمل. وقد رأأينا أأن أأصل الّشي يف املواضيع الثالثة السابقة، نظران ا ل مشلكة الّشي

يطانقيادته ضد ملكوت هللا. كام رأأينا كيف أأهاج  جهومًا عىل حياة أأييوب، مميا قاد ا ل رؤية حقيقة عظمية ترتبط بعالقة  الش ي

 حني  هللا بشعبه. فاهلل ابرٌّ ابلاكمل يف تعامالته معنا، وتتي مجيعها ابلنعمة. ميكننا أأن نثق به، فهو لكييي احلمكة ولكييي احملبة، حّتي 

. سننظر يف هذا املوضوع الأخري يف ادلرس ا ل قضية الاضطهاد، اذلي قد يتعرَّض هل هنتعرَّض لأمل ظامل ال نس تحقي 

ين لأن نواهجه. املس يحييون احلقيقييو  ن بيامن ننتظر عودة ُمخليِّصنا. الاضطهاد التيباعنا يسوع املس يح أأمٌر ينبغي أأن نكون مس تعدي

 

يران من    شهادة مؤمن شابي   ا 

ة  فامي يران امسه محيد )ليس امسه احلقيقي(. ييل قصي  حقيقية ملؤمن شاب من ا 

 

يران تالميذ ليسوع املس يح  باب يف ا  مه." هذا لصريورة الش ي يه يتي المتيزي ضدي ن م مؤمنون ابملس يح فا  ف أأهني ن اكتُشِّ تلكفهتا. "ا 

يران. ويضيف قائاًل: "عىل بعض الش باب  ما قاهل محيد، وهو مؤمن ابملس يح يف العّشين، يرعى حركة كنائس بيتية يف ا 

مياهنم اجل ة من الاضطهاد، حبيث ال توافق عائالهتم عىل ا   ديد، فيكونون عنيفني معهم."أأن يواهجوا شالًك أأكرث قوي
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يران يف معر اخلامسة عّشة. فقد اكنت عائلته منخرطًة يف اخلدمة بني املؤمنني من خلفية  اكن عىل محيد أأن يرتك ا 

يه يف تواُصل مس متري مع املؤمنني  ن يران، فا  ا سالميية، وهو ما أأديى ا ل تلقيي أأبيه هتديداٍت خطرية. ورمغ عيشه خارج ا 

ية.الش باب يف  ي يران ابال نرتنت واجامتعاٍت رسي  ا 

ة مبداهامت واعتقاالت.  وابال ضافة ا ل هذا، فا ن املس يحييني اذلين ينمتون ا ل كنائس غري ُمسجَّةل يواهجون هتديدات مس متري

هذا   يوحضيِّ محيد ما جيري قائاًل: "بعد اعتقال عدٍد من الأشخاص، ال يعود هؤالء قادرين عىل اجمليء ا ل الكنيسة، لأني 

ِّض الكنيسة للخطر. هذا يعين أأني عىل الش باب أأن يوديعوا اذلين نشأأوا معهم ومه يشعرون ابالرتباط هبم. ويف بعض  س يعري

 الأحيان، قد ال تعود كنيس هتم موجودة."

ية ثالثة أأمور تلهِّمين بشأأن الش باب يف يران. يقول: "مث  ومع هذا، يرى محيد أأن هللا يعمل أأمورًا مدهشة وسط ش باب ا 

يس بة هلم. اثنيًا، أأان دامئًا مندهش ملس توى الأس ئةل اليت   بي ابلن يران. أأواًل، شغفهم للرب ومدى أأهية هذه العالقة مع الري ا 

 يطرحوهنا. وأأخريًا، دلى معظم الش باب رؤاي يف أأذهاهنم، ومه سعداء بأأن يدفعوا مثن السعي لتحقيق هذه الرؤاي.

مياننا، وللبعض  حقيقيني ومؤمنني أأحد أأصعب الأمور بشأأن كوننا مس يحيني َّم لأجل ا  ابملس يح هو أأن نكون مس تعدين لأن نتأأل

ية  يس بة لذلين يعيشون خارج "العامل الغريب"، مع أأني مث منا رمبا ينبغي أأن نس تعدي لالستشهاد. وهذا أأمٌر حقيقيي وواقعي أأكرث ابلن

ية ادلينية للمس يحيني ديين والعامل الأاكدميي.، يف الغرب تراجعًا واحضًا يف احلري مياهنم من اال عالم الالي  وجهومًا عىل ا 

رة أأولئك اذلين تبعوه  ِّ ى يسوع بصورٍة متكري س ابحلديث عن الاضطهاد واملعاانة والأمل لأجل املس يح. حتدَّ ميتلئ الكتاب املُقدَّ

ية مثل الكس ييك عىل هذا يف الكم يسوع  ين لهذا. ومث مضن  12-10: 5املس يح الوارد يف مّتي واذلين ينبغي أأن يكونوا مس تعدي

 العظة عىل اجلبل:

ومك وطردومك وقالوا عليمك لكَّ لكمٍة  ذا عريَّ موات. طوىب لمك ا  طوىب للمطرودين من أأجل الربي لأني هلم ملكوت السي

م هكذا طرد هني موات. فا  يرة من أأجيل اكذبني. افرحوا وهتلَّلوا، لأني أأجَرمك عظمي يف السي ين قبلمك.  ا الأنبياءو رشي  اذلي

كتب الرسول بولس، وهو أأحد اذلين تأأليموا كثريًا يف خدمته الرب يسوع املس يح، هذه اللكامت للمؤمنني يف فيلّبي )تذكَّر أأن 

، كام يُرى يف أأعامل   (: 24- 22: 16بولس رُضِّب وأألقي به يف السجن يف فيلّبي

ب لمك لأجل املس يح ال أأن تؤمنوا به فقط، بل أأ  يه قد ُوهِّ َّموا لأجهللأن ذ لمك اجلهاد عينه اذلين رأأيمتوه  يضًا أأن تتأأل ، ا 

. )فيلّبي   ، والآن تسمعون يفي  ( 30-29: 1يفي

حيتوي العهد اجلديد عىل الكثري من اال شارات ا ل الأمل املس يحي والاضطهاد اليت ال نس تطيع معاجلهتا هنا لضيق املساحة. 

خدمة "التعلمي الكتايب ته  ر "احلياة املس يحية" اذلي أأصدمن مساق ولكنَّك س تجد مزيدًا من العون يف ادلرس العارش 

يام عليك أأن تراجع مادة هذا ادلرس. يتأألَّف هذا ادلرس من مخسة (BEEابالمتداد" ) ن كنَت قد درست هذا املساق، فرب . ا 

 مفيدة للمس يحيني احلقيقيني اذلين يتأأملون: مواضيع 

 : أأس باب الأمل املوضوع الأول •

 : خماطر الأملاملوضوع الثاين •

 : كيف يس تخدم هللا الأملاملوضوع الثالث •

 : خدمة املتأأملنياملوضوع الرابع  •

ملاملوضوع اخلامس •  : الاس تعداد للأ
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ر البعض أأني عدد املس يحيني اذلين استُشهِّدوا  َّم املس يحيون عرب القرون، وال خيتلف هذا عن احلال اليوم. ويف احلقيقة، قدَّ تأأل

بعنوان "الاجتاهات   2001لأجل يسوع املس يح فاق لكي القرون السابقة جممتعًة. ويف كتاٍب صدر عام  1900ام منُذ الع

، وهو صادر World Christian Trends AD 30 - AD 2200ميالدية" ) 2200-30املس يحية يف العامل يف الفرتة 

م الكتياب دل William Carey Libraryعن مكتبة ولمي اكري ] يه خالل عّشين قراًن [(، يقديِّ ياًل عىل الاس تنتاج املفاجئ بأأن

ميان املس يحي، قُتِّل حوايل  ِّفون الشهداء  مليوانً  س بعونلال  ، وذلا فهم يُدعون شهداء. ومه يعري مياهنم املس يحيي بسبب ا 

وقف عدائ من ملومه يشهدون للمس يح، وذكل نتيجة  ن ابملس يح اذلين فقدوا حياهتم قبل الوقتواملس يحييني بأأهنم "املؤمن

ية رابط كتايب واحض ما بني Glenn Penner(. ويف موقعٍ أآخر، يكتب غلني بينري )228مه" )ص ضدي أآخرين  (: "مث

يه ال ميكن أأن تكون هناك تلمذة من دون اضطهاد. فاتيباع املس يح يه الاضطهاد والتلمذة. واحلقيقة ليه يف رحةل  هو أأن انضامم ا 

 4محل الصليب الهادفة ا ل ُمصاحلة العامل مع الآب."

ة مبن  ان دلعوة الأمل والاضطهاد الصعبة اخلاصي س هيدف لأن يُعدَّ دراسة رساةل بطرس الأول يه دراسة سفٍر يف الكتاب املُقدَّ

ينا مس يحيون حقيقييون أأن نسأأل تعهي ن د بأأن يكون تلميذًا حقيقيًا للرب يسوع املس يح. ينبغي للكي واحٍد منيا حنُن اذلين نقول ا 

مياين بيسوع املس يح، اذلي أأعرتف به؟" وهذا  أأنفس نا السؤال: "هل أأان مس تعدٌّ لأن أأتأأليم، ورمبا أأموت شهيدًا، بسبب ا 

رادتنا ليسوع املس يح، واثقني به همام حصل لنا، وحّت  ان ا ل جوهر التلمذة احلقيقية.يأأخذ هل حنُن عىل اس تعداد لأن نسمليِّ ا 

ن لكيِّ واحٍد  لو اكن علينا أأن ندفع مثنًا عظاميً لنبقى أأمناء هل؟ هذا سؤال صعب، ولكني هذا هو مس توى الالزتام اذلي يريده مِّ

 منيا.

ن أأراد أأحٌد أأن يأأيت و  رائ، فلينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعين. فا ني من أأراد أأن حينئٍذ قال يسوع لتالميذه: "ا 

 ( 25-24: 16خيليِّص نفسه هيلكها، ومن هيكلِّ نفسه من أأجيل جيدها." )مّتي 

 

َّم ويُصلَب. هبذه اللكامت،  يه ذاهب ا ل أأورشلمي ليتأأل عالن يسوع املس يح بأأن ًا عىل اعرتاض بطرس عىل ا  يلت هذه اللكامت ردي قِّ

ني علهيم أأن يُنكِّروا أأنفسهم  اكن يسوع املس يح ين بشأأن رغبهتم بأأن يتبعوه، فا  ن اكنوا جادي م ا  خُيربِّ بطرس والتالميذ الآخرين أأهني

ات(،  ناكر اذلي وحيملوا صليهبم. فس يكون علهيم أأن يتخليوا عن أأية برامج أأو خطط دلهيم حلياهتم ليقبلوا ما أأراده هللا هلم )= ا 

وا للأمل ، بل ورمبا لالستشهاد، ومه يسعون لعمل مش يئته )= محل الصليب(. هذا ما علهيم معهل وس يكون علهيم أأن يتحرضَّ

ن أأر  ذ ال يس تطيع  25دوا أأن "خيليِّصوا" حياهتم. ولكني هذا اجلزء الأخري من الآية اا  ال يتلكَّم عن اخلالص من عقوبة اخلطية، ا 

ال يسوع املس يح. لنا معل هذا  بي يسوع املس يح.فـ"ختليص النفس" تعين الانتصار يفا   اليوم اذلي نقف فيه أأمام الري
5 

لأمناء اتلميذًا أأمينًا بدل أأن يس تحي الرب يسوع منه، وذلا سينال من يد الرب يسوع ما وعد به  هفس ُيمَدح هذا التلميذ لكون 

 (. 38: 8)انظر مرقس 

 

 
4 Glenn Penner, "A Biblical Theology of Persecution and Discipleship," in Sorrow & Blood; Christian 

Mission in Contexts of Suffering, Persecution, and Martyrdom, ed. W. D. Taylor, A. van der Meer, and 

R. Reimer (Pasadena, CA: William Carey Library, 2012), 72. 

، يف مساق "يف ادلرس السابع: متطليبات التلميذ احلقيقي" من املوضوع الثاينذه الآية الصعبة، انظر "لأجل مزيد من النقاش حول ه 5

ييد" من مساقات خدمة "التعلمي الكتايب ابالمتداد" )  (.BEEخطى الس ي
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 17السؤال  

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( ؟ 24: 16ما الأمور اليت طالب الرب يسوع هبا تالميذه الأمناء يف مّتي 

طات هللا(.س يكون علهيم أأن ينكروا أأنفسهم )أأن يتخلُّوا عن أأجنداهتم وخمطَّ  .أأ   طات ويقبلوا أأجندات وخمطَّ

ين لأن يتأأليموا ورمبا يُستشَهدوا(. .ب  س يكون علهيم أأن حيملوا صليهبم )أأن يكونوا مس تعدي

 ويعيشوا حياًة بس يطة. س يكون علهيم أأن يرتكوا أأمالكهم الأرضية  .ج

 س يكون علهيم أأن يتبعوا يسوع املس يح. .د

، أأصدر 2018هذا الأمل والاضطهاد للمس يحييني احلقيقيني يف ازدايد يف معظم بدلان العامل. ففي عام  اخلرب املُحزِّن هو أأني 

ع ا حصائييات تُظهِّر القيود بدلًا م 198دراسًة موثَّقة توثيقًا حريصًا حول ( Pew Research Center"مركز بيو للأحباث" )

 احلكوميية املزتايدة عىل ادلين والاعتداءات الاجامتعية: 

جدًا من القيود الشامةل عىل  ةً عالي أأو مس توايٍت  عاليةً  ابملئة( مس توايٍت  42بدلًا ) 83، فُرِّضت يف 2016يف عام 

ين  ِّ امت -ادلي ومجموعات اجامتعية، بعد أأن اكن عدد  سواء بفعل أأعامٍل حكومية أأو أأعامٍل عدوانية من أأشخاٍص ومنظي

 6. 2007ابملئة( عام  29بدلًا ) 58، و2015ابملئة( عام  40بدلًا ) 80البالد اليت فرضت هذا النوع من القيود 

 18السؤال  

يود عىل بدلًا يف العامل دلهيا مس توايت عالية أأو عالية جدًا من الق  83ا ل أأن  2016أأشار تقرير "مركز بيو للأحباث" يف العام 

ين.   صواب أأم خطأأ؟ ادلي

 

 Worldراقبة العامل" )تقريرها الس نوي "قامئة م( Open Doorsويف دراسة أأحدث، نّشت منظمة "الأبواب املفتوحة" )

Watch List رًا ميكن للمس يحيي احلقيقي أأن يعيش فهيا. مخسني بدلًا خطِّ ( عن أأكرث
أأكرب بدلين يف العامل من انحية التعداد  7

موجودان عىل القامئة، وقد ارتفع ترتيهبام عىل القامئة يف الس نوات الأخرية. يف لكي واحٍد من هذين البدلين أأكرث من الساكين 

ية بالد أأخرى كثرية يف العامل يواجه فهيا املس يحيون اضطهادًا، وخاصي  نسان. طبعًا مث .  سط وشامل أأفريقياة يف الّشق الأو بليون ا 

يه يُتوقَّع أأن يواجه  ن مليون مس يحيي يف امخلسني بدلًا الأول عىل "قامئة مراقبة العامل"  245وحني نأأخذ الأعداد يف الاعتبار، فا 

مياهنم، وتعرَّضت  4136مس توايٍت عالية من الاضطهاد يف الس نة القادمة. كام قُتِّل  مس يحييًا يف الس نة املاضية بسبب ا 

 يسة أأو مبىن مس يحي لهجامت.كن  1266

 

 

 
6 "Global Uptick in Government Restrictions on Religon in 2016," ( "نّشها "مركز بيو للأحباثPew 

Research Center متوفيرة عىل ش بكة اال نرتنت عىل الرابط2018(، حزيران/ يونيو . 

2016-in-religion-on-ionsrestrict-government-in-uptick-https://www.pewforum.org/2018/06/21/global 

7 “World Watch List 2019; The 50 Countries Where It’s Most Dangerous to Follow Jesus,”  نّشهتا "الأبواب

رة عىل ش بكة اال نرتنت عىل الرابط  report-list-watch-world-s://www.opendoorsusa.org/2019http املفتوحة"، ومتوفيِّ

https://www.pewforum.org/2018/06/21/global-uptick-in-government-restrictions-on-religion-in-2016
https://www.opendoorsusa.org/2019-world-watch-list-report
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 19السؤال  

يه يُتوقَّع أأن يواجه 2019حبسب "قامئة مراقبة العامل،  ن أألف مس يحي يف امخلسني  245" اليت أأصدرهتا الأبواب املفتوحة، فا 

 صواب أأم خطأأ؟  من الاضطهاد يف الس نة القادمة. عاليةً بدلًا الأول يف قامئهتا مس توايٍت 

 

 أأن هذا التقرير يصف "الواقع الصادم الضطهاد النساء". حبسب هذا التقرير: كام ينبغي أأن ياُلَحظ

ض النساء لـ"اضطهاٍد مزدوج" اضطهاٍد لكوهنا مس يحيية واضطهاٍد لكوهنا امرأأة. وحّت يف أأكرث ، يف أأماكن كثرية، تتعرَّ

ه جلنس ُمعنيي وس يةل رئيس ية لتدمري  س يحيي اذلي يشلكيِّ أأقليية. يصعب اجملمتع امل الظروف تقييدًا، الاضطهاد املوجَّ

، يف بالٍد كثرية يه ُمعقَّد وعنيف وخمفيي ن يساء هني املس هتدفات . حف تقيمي هذا النوع من الاضطهاد لأ يث تكون الن

 بصورة خاصة، يصعب تقدمي تقرير دقيق حول الأعداد.

السار هو أأني كنيسة يسوع املس يح مل هُتَزم قطي  فاخلربُ ملس يحيي أأمٌر يثري احلزن، ابلرمغ من أأن النظر ا ل موضوع الاضطهاد ا

م. ترنمية "أأساس  هابسبب الأمل. فالتارخي يشهد حلقيقة أأني الكنيسة يف أأصعب ساعاهتا وأأكرث  يالمًا اكنت حتقيِّق أأفضل تقدُّ ا 

س يحيي موضوعها. اقرأأ ( ا حدى أأعظم الرتانمي اليت ميثيِّل اال ميان امل The Church's One Foundationالكنيسة الواحد" )

  الرابع واخلامس من هذه الرتنمية:نياملقطعني الشعري
 

 لن هتكل الكنيسة! 4

 ربنا الغايل اذلي يدافع 

د ويدمع ويرعى  ويرشِّ

 معها ا ل الهناية

 ومع أأني هناك من يُبغضوهنا

َّفون،   وفهيا أأبناء ُمزي

 فعىل العدو واخلائن

 سوف تنترص. 

 وسط التعب والضيق 5

 رهبا، واهتياج ح

 تنتظر ذروة

 السالم ا ل الأبد 

 ا ل أأن برؤاي اجملد

اقتان،   تتبارك عيناها التوي

 والكنيسة املنترصة العظمية 

 تدخل راحهتا.

سة، همام اكن مقدار أأملهم، يومًا ما س يفر  يسوع  بي حني يعود الري  ون يف انتصارٍ حاذلي يلبسون عباءة التلمذة امللزتِّمة واملُكرَّ

ن ملكوته املباَرك. ننتظر ذكل اليوم  يير ويدشيِّ وقاملس يح ليبيد الّشي  بقلوب اال ميان!والتيوق  ممتلئني ابلشي

 20السؤال  

نة يف مّتي اقضِّ بضع دقائق تأأمَّ  . ما 12-10 :5ل فهيا اثنيًة بلكامت الرب يسوع املس يح املُدوَّ

هما للُمضطَهدين أأو املهانني أأو املهُتي  ني زورًا بسببه؟ هل جتد مالتعزايت اليت دلى يسوع املس يح ليقديِّ

جابتك يف   .الشخصية احلياة مفكرةعواًن يف لكامته هذه؟ ملاذا أأو مَل ال؟ اكتب ا 



 25الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس الأول

 

   الأول   الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

ي أأي مما ييل أأس باب ممكنة لسامح هللا لوجود   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  يف خليقته؟ الّشي

يعطي فرصًة هلل لُيظهِّر حمبيته فوق العادية للجنس البّشيي مبوت يسوع املس يح )اخلالق(  وجود الّش والناس اخلطاة .أأ 

 لأجل خطاايمه عىل الصليب.

. هناك جدل بني املالئكة حول السامح أأو دار .ب ي ، وقد أأخذوا قرارمه ابلسامح للّشي ي  عدم السامح ابلّشي

يطان. .ج يه أأقوى من الش ي ي ليثبِّت أأن  مسح هللا ابلّشي

يه ينبغي طرد الش يطان والّشي  .د ي عرب التارخي وبرؤية مدى فظاعته س يدرك اجلنس البّشي أأن ابلسامح بوجود الّشي

 بعيدًا عن عامل خليقة هللا.

 2السؤال  

ن ُكنيا نريد النجاح يف معركتنا مع اجلسد ويف ا ل امكؤمنني ننمتي  لعهد اجلديد، ندرِّك أأننا حباجة ملساعدة الروح القدس ا 

يرة.   صواب أأم خطأأ؟ الانتصار عىل الرغبات الّشي

 

 3السؤال  

" ا ل الأمل اذلي قد أأجلبه  عىل نفيس بسبب عصياين من بني أأنواع الأمل اخملتلفة اليت قد ميري املؤمن هبا، يشري "الأمل املُس تَحقي

 صواب أأم خطأأ؟ امحلقاء.  وترصُّفايت أأو أأعاميل

 

 4السؤال  

هل القمر" أأو "جنم املساء".   صواب أأم خطأأ؟ يف البداية، اكن يُشار ا ل الش يطان بصفته "ا 

 

 5السؤال  

يطان؟ أأي مما ييل ليس طريقةً  س ا ل الش ي  يُشري هبا الكتاب املُقدَّ

هل هذا العامل .أأ   ا 

 رب احلفرة .ب

بليس .ج  ا 

ِّب .د  املُجري

 املش تيك عىل اال خوة .ه



 الاختبار اذلايت لدلرس الأول 26الصفحة 

 

 6السؤال  

هما الش يطان عىل أأيوب هو أأن أأييوب عَ  ها من هللا )براكت اهللا بسبب الفوائد اليت اكن يتلقي  دَ بَ اكن حفوى الشكوى اليت قدي

 صواب أأم خطأأ؟   هللا وحاميته(.

 

 7السؤال  

م أأفضل وصٍف لـ"الهوت اجملازاة"؟تأأي من اجلَُمل التالية   قديِّ

 لك الهبات الصاحلة الآتية من هللا مصدرها نعمته.  .أأ 

ا يطيع هللا فيتبارك، أأو يعيص هللا فُيعاقَب، وال اس تثناء لهذه القاعدة. .ب مي  اال نسان ا 

 اال نسان خاطئ يف جوهره، وذلا فهو ال يس تحقي شيئًا من هللا. .ج

ن  .د  مارس نا "القرع والطلب" فا ن هللا سيس تجيب صلواتنا ويباركنا.ا 

 8السؤال  

صواب أأم   أآمن أأيوب بقلبه أأنه مل يعمل شيئًا خاطئًا ليأأيت عليه حظه العاثر، وذلا رأأى أأني هللا يدين هل بتفسري ملا حيدث.

 خطأأ؟ 

 

 9السؤال  

 اال جاابت الصحيحة()اخرت لك   ما الأمور اليت أأشار هبا أألهيو عىل أأيوب؟

 مل يكن لأيوب احلق بأأن يطلب من هللا أأن يعطيه جوااًب. .أأ 

مثًا. .ب  ال ميكن أأن يرتكب هللا خطأً أأو يعمل ا 

يه يس تطيع أأن يدخل يف حواٍر وجدٍل مع هللا. .ج  لأن هللا اكن يتجاوز فهم أأيوب، فينبغي أأال يفكيِّر بأأن

 لو مل يتوقَّف أأيوب عن كربايئه لأماته هللا. .د

 10السؤال  

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  ؟24: 16ما الأمور اليت طلهبا يسوع املس يح من تالميذه الأمناء يف مّتي 

طاهتم لصاحل أأجندة هللا وخطته(. .أأ   علهيم أأن ينكِّروا أأنفسهم )يتخليوا عن أأجنداهتم وُمخطَّ

يام يُستشَهدوا(. .ب ين لأن يتأأليموا ورب  علهيم أأن حيملوا صليهبم )أأن يكونوا مس تعدي

 مقتنياهتم الأرضية وحييوا حياًة بس يطة. علهيم أأن يرتكوا لكَّ  .ج

 علهيم أأن يتبعوا يسوع. .د



 27الصفحة  ا جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الأول

 

 ادلرس الأول ا جاابت أأس ئةل  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

ي موجوٌد والنياس خطاة، فهذا يسمح هلل بأأن يُظهِّر حمبيته العظمية للجنس البّشيي مبوت يسوع )اخلالق( لأجل  أأ. لأني الّشي

ليب.  خطااي النياس عىل الصي

ي بأأن يوَجد عرب التيارخي فريى اال نسان مدى فظاعت ي من د. بسامح هللا للّشي يطان والّشي يه ينبغي طرد الش ي ه، س يدرِّك اال نسان أأن

اية وبصورٍة هنائيية.  عامل خليقة هللا يف الهني

 : 3السؤال  

 الروح القدس

 : 4السؤال  

ويلي   ج. الأمل ادلي

ة 5السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : صواب 6السؤال  

 : خطأأ 7السؤال  

 : 8السؤال  

 د. ضدي املس يح

 : 9السؤال  

 امجلةل  الكتايبالشاهد 

 غري املؤمنني."  ن"قد أأمعى أأذها 4: 4كورنثوس 2

ين."  11: 16يوحنا   "رئيس هذا العامل قد دِّ

 "ومجيع اذلين يريدون أأن يعيشوا ابلتقوى يف املس يح يسوع يُضطَهدون."  12: 3تميواثوس 2

يام عاقنا   18: 2تسالونييك 1 ن ليمك ... وا   الش يطان." "ذلكل أأردان أأن نأأيت ا 

ة 10السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : خطأأ 11السؤال  

 : 12السؤال  

ا أأن اال نسان يطيع هللا ويتبارك، أأو أأن يعيص هللا ويُعاقَب، وليس من اس تثناء لهذه القاعدة. ب. مي  ا 

 : صواب 13السؤال  



جاابت أأس ئةل ادلرس  28الصفحة  الأولا   

 

 : 14السؤال  

جاابٍت عن أأس ئلته. لأ أأ. مل يكن  عطائه ا   يوب احلقي بأأن يطالب هللا اب 

ية خطية أأبدًا. ب. ال   يقع هللا يف اخلطأأ أأو يقرتف أأي

يه يس تطيع جماَدةل هللا. يوب أأال يظني أأن  ج. لأني هللا يسمو عىل فهم أأيوب، فعىل أأي

 : خطأأ 15السؤال  

ة 16السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : 17السؤال  

طات هللا(.طات ويقبلوا أأجندات أأ. س يكون علهيم أأن ينكروا أأنفسهم )أأن يتخلُّوا عن أأجنداهتم وخمطَّ   وخمطَّ

ين لأن يتأأليموا ورمبا يُستشَهدوا(.  ب. س يكون علهيم أأن حيملوا صليهبم )أأن يكونوا مس تعدي

 د. س يكون علهيم أأن يتبعوا يسوع املس يح.

 : صواب 18السؤال  

 : خطأأ 19السؤال  

ة 20السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 



 29الصفحة  ا جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الأول

 

 الأول   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : 1السؤال  

املس يح )اخلالق( لأجل فرصًة هلل لُيظهِّر حمبيته فوق العادية للجنس البّشيي مبوت يسوع وجود الّش والناس اخلطاة يعطي أأ. 

 خطاايمه عىل الصليب.

يه ينبغي طرد الش يطان والّشي بعيدًا عن  ي عرب التارخي وبرؤية مدى فظاعته س يدرك اجلنس البّشي أأن د. ابلسامح بوجود الّشي

 عامل خليقة هللا.

 : صواب 2السؤال  

 : صواب 3السؤال  

 : خطأأ 4السؤال  

 5السؤال  

 ب. رب احلفرة

 : صواب 6السؤال  

 7ال  السؤ 

ا يطيع هللا فيتبارك، أأو يعيص هللا فُيعاقَب، وال اس تثناء لهذه القاعدة. مي  ب. اال نسان ا 

 : صواب 8السؤال  

 : 9السؤال  

 أأ. مل يكن لأيوب احلق بأأن يطلب من هللا أأن يعطيه جوااًب.

مثًا.  ب. ال ميكن أأن يرتكب هللا خطأً أأو يعمل ا 

يه يس تطيع أأن يدخل يف حواٍر وجدٍل مع هللا.ج. لأن هللا اكن يتجاوز فهم أأيوب،   فينبغي أأال يفكيِّر بأأن

 : 10السؤال  

طاهتم لصاحل أأجندة هللا وخطته(.   أأ. علهيم أأن ينكِّروا أأنفسهم )يتخليوا عن أأجنداهتم وُمخطَّ

يام يُستشَهدوا(. ين لأن يتأأليموا ورب  ب. علهيم أأن حيملوا صليهبم )أأن يكونوا مس تعدي

 ا يسوع.د. علهيم أأن يتبعو 





لهيا ة ا   31الصفحة  ادلرس الثاين: خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

 

لهيا :  ادلرس الثاين  ة ا   خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

مة ادلرس   ُمقديِّ

ًة  مًة عامي ي ُأعطيَت يف ادلرس الأول ُمقديِّ هممي لنا حنُن لسبب وجود الأمل يف هذا العامل اذلي نعيش فيه.  اً وتفسري  ا ل مشلكة الّشي

يطانيية حفسب، بل فيه أأيضًا  املس يحييني أأن نفهم هذا ي وتعمل فيه القوى الش ي الأمر، لأننا ال نعيش يف عامل يكرث فيه الّشي

ض للسخرية والاضطهاد ويف بعض احلاالت لالضطهاد.  ننا حنتاج لأن نفهم قضية الأمل املس يحي وكيفية  نتعرَّ ومن هنا، فا 

ة الأمل املس يحي، وتساعدان مواهجته بيامن نعيش حياتنا عىل الأرض. تعاجل رساةل بطرس ا لأول الكثري من هذه القضااي، وخاصي

 يف أأن نهتييأأ لنعيش بأأمانٍة يف عامل كثريًا ما يكون معاداًي للمس يحيية.

هيدف ادلرس الثاين ا ل مساعدتك يف أأن تس تعدي دلراسة نظامية لرساةل بطرس الأول. تتعمل من مساق "دراسة الكتاب 

س" الصادر عن خ س، عليك أأن تقيض  (BEE"التعلمي الكتايب ابالمتداد" ) دمةاملُقدَّ يه قبل دراسة أأييِّ سفٍر يف الكتاب املُقدَّ أأن

فر وملاذا، و بعض الوقت يف دراسة معلوماٍت هممة عن خلفية السفر مثل: من هو اكتب السفر،  َمن  يعيشأأين و ملَن ُكتِّب السيِّ

ننا  ت هلم الرساةل، وماذا اكنت الظروف اليت يواهجوهنا يف ذكل الوقت. وابال ضافة ا ل دراسة لكي هذه الأمور والقضااي، فا  ُوهجيِّ

عداد  طٍ الس تعراضس نعمل عىل ا  ة لرساةل بطرس الأول من أأجل مساعدتنا يف حتديد موضوع الرساةل  ُمخطَّ احملتوايت العامي

 وهدفها.
 

ط ادلرس   ُمخطَّ

 اترخي كتابة الرساةل واكتهبا :املوضوع الأول

 ( 2-1: 1بطرس 1متلقيو الرساةل ومناس بة الرساةل والس ياق التارخيي ) :املوضوع الثاين

عداد  :املوضوع الثالث طا   نظرة عامة لبطرس الأول  ُمخطي

 بطرس الأول وهدفهارساةل حتديد موضوع  :املوضوع الرابع 
 

 أأهداف ادلرس 

 ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:يف هناية هذا 

م احلجج اليت  •  أأن بطرس هو اكتب هذه الرساةل. تدمعتقديِّ

ميان بطرس بوصفه قائدًا مس يحييًا. •  تس تخرج دروسًا حلياتك الشخصية مبنية عىل دراسة أأخطاء وخطااي وا 

م ادلليل اذلي يرد يف الرساةل واذلي يشري ا ل أأن بطرس كتب ملؤمنني من خلفية هيودية •  ومن خلفية أأممية.  تقديِّ

د الطرق اليت هبا يعمل لك أأقنوم من أأقانمي الثالوث يف حتقيق خالصنا.  •  حتديِّ

طتضع  • س وتطبيِّق هذا الهنج عىل رساةل بطرس الأول. اً حتليليي  اً خمطَّ  لسفٍر يف الكتاب املُقدَّ

س، وتطبيِّق هذا الهنج عىل  •  رساةل بطرس الأول.تتعملَّ حتديد موضوع وهدف أأيي سفٍر يف الكتاب املُقدَّ



لهيا 32الصفحة  ة ا   ادلرس الثاين: خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

 

 : اترخي كتابة الرساةل واكتهبا املوضوع الأول 

ان بأأن هذه الرساةل مل تشري الآية الأول يف الرساةل ا ل الاكتب. فاللكامت الافتتاحيية، "بطرس رسول يسوع املس يح،" ختُ  ربِّ

يه "رسول"   ال بطرس، أأحد تالميذ يسوع املس يح االثين عّش املُعيَّنني منه يف البداية. وعالوًة عىل ذكل، فهو يُعَرف بأأن يكتهبا ا 

ضه الرب هل يف  يه لعب دورًا همامً فوَّ  الكنيسة الأول.مرحةل تشلكُّ يسوع املس يح، وهذا يذكيِّران بأأن

شارة ميكن الاعامتد علهيا بشأأن هوية اكتب  املوقف املس يحي التارخيي جتاه هذه الرساةل يقبل حصية الآية الأول واعتبارها ا 

الرساةل، أأي أأن هذه الرساةل ُكتِّبت بيد بطرس، الصياد اذلي من اجلليل اذلي صار أأحد التالميذ االثين عّش الأصليني. 

. فقد اكن موقف البعض أأني الاكتب ربط الرساةل ببطرس )أأو تعالميه(، بطرس ولكني ال يقبل لك العلامء فكرة نس بة الرساةل ا ل

وكتب بطريقة متثيِّل أأفاكر بطرس. وأأحد الأس باب اليت جتعل هؤالء يتيخذون هذا املوقف هو أأن الرساةل ُكتِّبت بلغة يواننية  

لغته الأم. ]يف الغالب، اكنت لغبة اليواننية كن يف الغالب مل ت ،ممتازة، ويه تبدو تقريبًا أأجود من أأن يكتب هبا صيياٌد جلييلي 

يه اكن يفهم اللغة اليواننية.[ ففي أأعامل  يه ليس من شكيٍ يف أأن الهيود ا ل أأن  ة، أأشار قاد13: 4بطرس الأول يه الآرامية، مع أأن

نساانن عدميا العمل وعامييان." وذلا، يؤكيِّد البعض عىل هذبطرس ويوحنا " اليواننية،  لغته الأم يه  اكتب بيدِّ  ْت الرساةل ُكتِّب ها 

وليس بطرس. والسبب الثاين اذلي يدعو البعض للتشكيك بكون بطرس اكتب هذه الرساةل هو التخمني بأأن هذه الرساةل 

 ُكتِّبت يف أأواخر القرن امليالدي الأول )بعد موت بطرس(.

 1السؤال  

ن املوقف التقليدي بأأن رساةل بطرس الأول ُكتِّبت بيد الرسول من بني ما ييل، ما احلجج اليت يعمتد علهيا العلامء اذلين يرفضو

 (اخرت لك اال جاابت الصحيحة)  بطرس؟

يه مل يس بق هل أأن سافر ا ل مناطق مثل بنتس وكبدوكيية وبيثينيية.  .أأ  ن  يقول الاكتب ا 

 أأن تكون دلى صيياٍد جلييل.يبدو أأن اللغة اليواننية اليت ُكتِّبت رساةل بطرس الأول هبا ساميٌة جدًا ال يتوقَّع ادلارس  .ب

 ، وذكل ملا نراه بوضوح من عدم معرفته للهيلك.ال ميكن أأن يكون الاكتب هيوداييً  .ج

ال بعد موت بطرس. 1: 1بطرس 1هناك جامعات مس يحية يف الأماكن املذكورة يف  ترصِّ مل  .د  ا 

 

اثرة الأس ئةل والشكوك بشأأن هوية اكتب الرساةل، فا ن ادلليل يف صفيِّ  التقليدي بأأن بطرس نفسه هو املوقف  ابلرمغ من ا 

يه حبسب لاكتب هذه الرساةل. فأأواًل، اخملطوطات اليواننية اليت دلينا  اكن  1: 1بطرس 1رساةل بطرس الأول تشري ا ل أأن

س هو لكمة هللا املزُنَّهة عن اخلطأأ، وذلا فهيي حملي ثقة.  وأأي ختمني بشأأن لغة الاكتب بطرس هو اكتب الرساةل. الكتاب املُقدَّ

تكون هل الأولية عىل الترصحي الواحض يف الآية الأول. اثنيًا، يُذَكر مرقس   أأالي أأو وقت وصول اال جنيل ا ل تكل املناطق ينبغي 

ًا أأن ت13: 5بطرس 1)ابن بطرس يف اال ميان( يف  كون : "تسمليِّ عليمك اليت يف اببل اخملتارة معمك، ومرقس ابين." حممتَلي جدي

ية تُس تخَدم لال شارة ا ل روما. كام أأننا نعرف أأن مرقس اكن يف روما، وهذا ينطبق عىل بطرس أأيضًا )انظر  "اببل" لكمًة رمزي

ية تقليٌد قويي مفاد10: 4كولويس  أأني مرقس اكن شديد الارتباط ببطرس، وأأن مرقس )اذلي كتب ا جنيل مرقس(   ه(. مث

يريناوس، وهو أأحد أآابء الكنيسة يف القرن امليالدي  اهنحصل عىل الكثري من معلوماته اليت دوي  يف ا جنيهل من بطرس. كتب ا 

 ,Against Heresiesالثياين: "بعد مغادرهتم، سملَّ لنا مرقس، تلميذ بطرس ومرتمجه، ما اكن بطرس يعظ به مكتواًب" )

ية توازايت وتشاهُبات ما بني هذه الرساةل وعظات بطرس الوا3.1.2 : 2بطرس 1: ردة يف سفر الأعامل )انظر مثالً (. اثلثًا، مث
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ة لالنتباه التشابه ما بني 42: 10مع أأعامل  5: 4بطرس 1؛ 23: 2مع أأعامل  7-8 (. وأأحد الأمور الالفتة بصورة خاصي

تذكَّر أأن بطرس اكن ويُطبَّق عىل يسوع املس يح.  22: 118، حيث يُقتَبَس مزمور 11-10: 4وأأعامل  8-7: 2بطرس 1

 لّشح رفض قادة الهيود هل. 22: 118مع يسوع حني اس تخدم يسوع مزمور موجودًا 

 2السؤال  

ن بطرس هو اكتب الرساةل الأول احلامةل امسه يه ذكر مرقس يف  يد املوقف القائل ا  ، 13: 5بطرس 1ا حدى احلجج اليت تؤي

 صواب أأم خطأأ؟  ي اكن يُعَرف ابرتباطه الوثيق ابلرسول بطرس.اذلي 

 

يه بعد صلب الري خيتصي اب وفامي  بي س تخدام لغة يواننية سامية ومصقوةل يف رساةل بطرس الأول، فميكن عزو هذا ا ل حقيقة أأن

نت لغته اليواننية  يسوع، قىض بطرس معظم العقود الثالثة التالية يف اخلدمة يف أأماكن انطقة ابليواننية، ويف هذه الفرتة حتسي

ال يعين أأن التالميذ اكنوا أأمييني ال يعرفون القراءة والكتابة،  13: 4ال يف أأعامل بصورة واحضة. وعالوًة عىل ذكل، فا ن ما يُق

م مل يتلقيوا  يه اكن خطيبًا  تعلاميً بل يعين أأهني يف تقليد الش يوخ واحلاخامات الهيود. عظات بطرس الواردة يف سفر الأعامل تُظهِّر أأن

يه اكن عىل معرفٍة جييدة ابلأسف يه مع أأني وُمفكيِّرًا مقتدرًا، وأأن سة. ويرى بعض العلامء أأن بطرس هو مصدر حمتوايت  ار املُقدَّ

)"بيد   12: 5بطرس 1سلوانس يف . واال شارة ا ل وصياغهتا ساةلالرساةل، فقد اس تخدم اكتبًا ميهتن الكتابة خلطي لكامت الري 

ليمك بلكامٍت قليةل"( ميكن أأن تُفَهم مبعىن أأن سلوان . وصاغها س هو من كتب لكامت الرساةلسلوانس الأخ الأمني ... كتبت ا 

يه "س يال" اذلي اكن Jobes, 320-321ولكْن جوبس ) م أأدةلي عىل أأني الأمر الأكرث احامتاًل هو أأن سلوانس )والراحج أأن ( تقديِّ

 .اكتهباال بطرس مرتبطًا يف السابق مع بولس( اكن حامل رساةل 

 3السؤال  

يه اكن من محل الرساةل. الراحج أأن هذا هو الشخص اذلي يُدعى  12: 5بطرس 1يذكر بطرس يف  "سلوانس"، وواحض أأن

سول بولسا_______، اذلي اكن رفيَق  فر لري  .يف السي

 

ما نس تنتجه من لكي ما س بق هو أأن بطرس، أأحد التالميذ االثين عّش الأصلييني، هو من كتب الرساةل اليت حتمل امسه. 

يه ُمرَسل من هللا. فبحسب و  يه اكن تلميذ يسوع املس يح أأو أأن بدعوة بطرس نفسه "رسواًل" اكن يؤكيِّد عىل ما يتجاوز حقيقة أأن

ن حديثًا، عىل "أأساس الرسل والأنبياء ويسوع املس يح 20: 2أأفسس  ِّ ، بُنيت "الكنيسة"، شعب عهد هللا اجلديد املتكوي

ة من هللا( للمساعدة يف وضع " اكن الرسل رجااًل أأ .نفسه جحر الزاوية ة )ُمعيَّنني من هللا وهلم مواهب خاصي حصاب سلطة خاصي

(. مل يكن بطرس رسواًل حفسب، 11: 1تميواثوس 2؛ 1 :1؛ غالطية  9: 15؛ 2-1: 9كورنثوس 1أأساس الكنيسة )انظر 

ُسل 1: )بل اكن رئيس الرسل والناطق الرئيس ابمسهم، وقائد الكنيسة الأول، كام يُرى مميا ييل ( اكن امسه يرِّد أأواًل يف قامئة الرُّ

( اكن  3(، )2اكن َمن أألقى العظة يف يوم امخلسني )أأعامل ( 2(، ) 16-13: 6؛ لوقا 19-16: 3؛ مرقس 4- 2: 10)مّتي 

َمم ليسمعوا رساةل اال جنيل ويؤمنوا )أأعامل  شارة ا ل زايرة بطرس ا ل كورنيليوس يف7: 15من اختاره هللا ليكرز للأ أأعامل  ، ا 

10 .) 

خصييات الرئيس ية. فهو يظهر بصورة واحضة يف رواايت الأانجيل  ، يربز بطرس اك حدى الشي وعند مسح العهد اجلديد كلكي

 عن أأول لقاء لبطرس مع الرب يسوع: 42- 40: 1مضن التالميذ االثين عّش الأصلييني. ويكتب لنا يوحنا يف ا جنيل يوحنا 
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اًل أأخاه مسعان فقال هل:  من االثنني الذلين مسعا يوحنا وتبعاهاكن أأندراوس أأخو مسعان بطرس واحداً  . هذا وجد أأوي

ليه يسوع وقال: "أأنت مسعان بن يوان. أأنَت  "وجدان مس ييا )اذلي تفسريه املس يح(." جفاء به ا ل يسوع، فنظر ا 

 تُدعى صفا )اذلي تفسريه بطرس(." 

 اهبن يوحنا" )ويف الآرامية "مسعان ابر يوان"(، ولكني يسوع أأعط وهكذا، فا ن امسه الأصيل هو "مسعان بن يوان" أأو "مسعان

آرامية تعين "خصرة"(. اللكمة "بطرس" )يف اليواننية "بيرتوس"  ( ترمجة لالمس "صفا"،  petros -امس "صفا" )ويه لكمة أ

 ولكني الامس بطرس هو الامس اذلي عادًة ما يُذَكر يف العهد اجلديد.

تأأسيس الكنيسة، فكثريًا ما يُرى يف رواايت اال جنيل كشخٍص عنيد كثري الأخطاء، حيث كثريًا ما مع أأن بطرس اكن مرتبطًا ب 

(، 16: 16بعد أأن أأشار ا ل أأن يسوع هو "املس يح ابن هللا احلي" )مّتي ف يقول الكمًا غري مناسب يف أأوقاٍت غري مناس بة. 

يه س ميوت يف  ن ه لقوهل ا  ينييني )مّتي التفت ا ل يسوع املس يح ووخبَّ َّخ 22: 16أأورشلمي عىل أأيدي قادة الهيود ادلي (. وذلا، وب

يك ال هتتي مبا هلل لكن مبا للنياس" )مّتي  (. وأأعلن 23: 16يسوع بطرس قائاًل: "اذهب عين اي ش يطان، أأنَت معرثة يل، لأن

يه سيبذل حياته لأجل يسوع )يوحنا  ات. (، ولكني 37: 13بطرس الحقًا يف العشاء الأخري أأن ه بداًل من ذكل، أأنكره ثالث مري

امء بفرتٍة قصرية، أأعطى بطرَس تعلاميٍت بأأن  رب معه. وقبل صعود يسوع ا ل السي بي بطرس واكن شديد الصي ومع هذا، أأحبي الري

م ويرعى خرافه )يوحنا  نبائه عن استشهاد بطرس يف وقٍت الحٍق من حياته )يوحنا (، و 17-15: 21يطعِّ :  21أأتَبع ذكل اب 

18-19 .) 

يك متدي يدك  ن يا كنَت أأكرَث حداثًة كنَت متنطق ذاتك ومتيش حيث تشاء، ولكْن مّت خشَت فا  "احلقي احلق أأقول كل، مل

يا قال هذا قال  د هللا هبا. ومل ية ميتٍة اكن مزمعًا أأن ميجيِّ وأآخر مينطقك وحيمكل حيث ال تشاء." قال هذا مشريًا ا ل أأي

 هل: "اتبعين!"

ناكر بط ات سابقًا، فقد تبعه. ابلرمغ من ا  ذْ رس ليسوع املس يح ثالث مري ترك معهل يف صيد السمك ليشارك يف وضع أأساس  ا 

ية ليسمعها لك شعب ا رسائيل يف يوم امخلسني )أأعامل و الكنيسة.  (، وأأعلن بشارة اال جنيل لُلمميي كورنيليوس 2أألقى عظًة قوي

يف مجمع أأورشلمي اذلي ُعقِّد عام  نيام شارك بطرس كأحد القادة الرئيس يي ا الكنيسة متتدي لتشمل الأمم. كذ(، جاعاًل هب10)أأعامل 

(. وكام دعا 11-6: 15م، واذلي دافع عن فكرة خالص الأمم بنعمة هللا، وليس ابخلتان أأو حفظ رشيعة موىس )أأعامل  49

ة أأ  ال جنيل يف العامل الروماين، واحضٌ هللا الرسول بولس ليكون الأداة الرئيس ية للكرازة اب ن خدمة بطرس الرئيس ية اكنت موهجَّ

يه  7: 2للمنحدرين من أأصٍل هيوديي )غالطية  ان التقليد أأن (. وقد بقي بطرس أأمينًا للرب يسوع حّتي هناية حياته، حيُث خيربِّ

 ، يكون بطرس قد68ُصلِّب ابملقلوب يف روما يف فرتة حمك اال مرباطور نريون. ولأن نريون مات يف حزيران/ يونيو من عام 

ينا ال نعرف اترخي مات حوايل هو أأن بطرس   حصول هذا ابلضبط. والاقرتاح الشائع مات يف وقٍت ما قبل هذا التارخي، مع أأن

 م.67العام 

 4السؤال  

يه مع أأن بطرس ارتكب الكثري من الأخطاء يف  املسح املُخترص الوارد أأعاله يكشف عن حقيقة أأن

م الأول ملسريه مع يسوع املس يح، ف وأأهنيى رحلته الأرضية حس نًا.  انةقد خدم يسوع املس يح بأأمالأايي

ما مدى تشابه جتربتك احلياتية مع بطرس واختباره املس يحي؟ كيف حتبي أأن تنهتيي حياتك؟ اكتب 

 .مفكرة احلياة الشخصيةأأفاكرك يف 
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ينا ال 67وهكذا، ال بدي أأن بطرس كتب رسالتيه الأول والثانية قبل العام  ف أأن   نس تطيع أأن نكون متأأكيِّدينم. ولكْن مؤسِّ

ة م.  64من اترخي كتابته هلام. بدأأ اضطهاد نريون للمس يحييني يف روما بعد حريق روما العظمي يف متوز/ يوليو من عام  بدقيٍة اتمي

يه حضي عىل اخلضوع للحكومة وا  من ولكنينا لس نا متأأكيِّدين  كرام أأن هذا احلدث هو ما دفع بطرس لكتابة رسالتيه، والس ييام أأن

ية 17-13: 2بطرس 1املكل ) يه كتب رسالته الأول قبل اش تعال اضطهاد نريون بفرتٍة قصرية. ومث (. يسهل رؤية احامتلية أأن

بطرس 1شهادة اترخيية كبرية تشري ا ل أأني معظم العقد الأخري من حياة بطرس قضاه يف روما. وحقيقة أأن سلوانس اكن معه )

رسول بولس يف السفر واخلدمة، تشري ا ل أأن بطرس اكن يكتب يف س تينيات القرن الأول، اكن قباًل رفيقًا لل وقد(، 12: 5

م(. وحبثنا عن مزيد من اال شارات  60اكن بولس أأيضًا يف روما. )الراحج أأن بولس وصل روما يف اجلزء الأول من العام  حني

ما ميكننا قوهل هو أأن رساةل بطرس الأول ُكتِّبت يف  ورمبا أأكرثفيض ا ل نتاجئ جازمة، يف السفر عن وقتِّ كتابة الرساةل ال يُ 

ا ُكتِّبت قبل احلريق العظمي يف عام  67-60وقٍت ما يف الفرتة   م(. 64م )مع أأني علامء عديدون يعتقدون أأهني

 

 5السؤال  

ني الفرتة احملمتةل لهذا يه: ينا ال نعرف اترخي كتابة رساةل بطرس الأول عىل وجه التدقيق، فا   مع أأن

 بعد صلب يسوع املس يح بفرتٍة قصرية، حني اكن اختبار بطرس مع الرب يسوع ما يزال جديدًا وذا حيوية يف ذهنه.  .أأ 

 م بفرتٍة قصرية. 49قبل مجمع أأورشلمي يف خريف عام  .ب

 (. 2: 18م )أأعامل  50-49حول فرتة طرد لكوديوس للهيود من روما يف العامني  .ج

 ات حياة بطرس الأخرية.م خالل س نو  67-60يف وقٍت ما يف الفرتة  .د

 

 

 ( 2- 1:  1بطرس  1: متلقيو الرساةل ومناس بة الرساةل والس ياق التارخيي ) املوضوع الثاين 

تلقُّوا الرساةل  بعد أأن انقش نا قضية هوية الاكتب واترخي الكتابة، سنسعى الآن الكتشاف ما ميكننا اكتشافه عن اذلين

ية تفاصيل اترخيية تتعلَّق ابلاكتب أأو اذلين الاكتب  والظروف اليت دفعت ل الكتابة، وأأي لت ا  لهيمُأرسِّ  .الرساةل ا 

 

س واقرأأ  قراءة   . 13-12: 5بطرس 1و 2-1: 1بطرس 1: افتح كتابك املُقدَّ

يه اكن يكتب من "اببل"، وأأن 13-12: 5بطرس 1يف  أأ د عىل ما نقر ابالعامت ، أأشار بطرس مضنيًا ا ل أأن

رات، أأم اكنت هذه لكمة تشري ا ل ماكٍن بطرس اببل اليت تقع عىل هنر الف قس اكان معه. هل قصدسلوانس )س يال( ومر 

شارة رمزية وخفية ا ل روما. )انظر احلديث عن هذا املوضوع يف يأآخر؟ يرى معظم املُفرسيِّ  ادلرس الثاين ن أأن "اببل" ا 

حياته يف روما )حيث استُشهِّد أأخريًا(، فا ني هذا (. ولأن التقليد يشري ا ل أأن بطرس قىض معظم اجلزء الأخري من عّش

 . ومعقولية الاس تنتاج هو الأكرث منطقييةً 
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 6السؤال  

 يتيفق معظم العلامء عىل أأن بطرس كتب رسالته الأول حني اكن مقاميً يف:

 اببل الواقعة عىل هنر الفرات.  .أأ 

 أأنطاكية سوراي. .ب

 روما. .ج

 أأورشلمي.  .د

 

يه يكتب "ا ل  يشري بطرس يف بداية رسالته ا ل أأن

املتغربني )يف بنتس وغالطية وكبدوكية وأأس ييا  

مخس يه الأسامء امخلسة املذكورة هنا وبيثينية(." 

مقاطعات رومانية تقع اليوم يف اجلزء الشاميل من غرب 

ينا ال نعرف يقينًا ملاذا كتب اليوم تركيا ف أأن . مؤسِّ

من انحية  نْ ه املناطق، ولكللمس يحييني يف هذبطرس 

. بطرسأأخرى ليست دلينا أأخبار كثرية عن خدمة 

ر آخِّ كٍر لبطرس يف سفر الأعامل اكن يف مجمع  فأ ذِّ

 (. 7: 15م )أأعامل الرسل  49أأورشلمي عام 

 7السؤال  

يه بعد أأن ترك بطرس فلسطني يف وقٍت مبكيِّر من خدمته، أأىت برساةل اال جنيل ا ل مناطق بنتس  يشري سفر الأعامل ا ل أأن

 صواب أأم خطأأ؟   وغالطيية وكبدوكية ومقاطعة أأس يا وبيثينية.

 

بني من  ه بطرس رسالته ا ل "املتغري ش تات". هذه العبارة ترمجة للكمتني يواننيتنَي هام "ابريبيدميويس دايس بوراس" ال وجي

(parepidēmois diasporasِّبو الش تات". اللكمة "ابريبيدمي ( تعين parepidēmosوس" )(، واللتني تعنيان "متغري

يه يقمي يف منطقٍة ما بصورة مؤقيتة ليس يف بيته أأو بدله(. وقد  اال نسان الغريب أأو الأجنّب أأو املرحتل أأو املقمي الأجنّب )أأي أأن

. ميكن اس تخدام هذه اللكمة لال شارة ا ل اذلي ُأجربِّ عىل مغادرة 11: 2بطرس 1اس تخدم الرسول بطرس هذه اللكمة يف 

ّب للعيش يف بدٍل أأجنّب، ولكْن ليس رضوراًي أأن تُس تخَدم هذه اللكمة دامئًا هبذا املعىن. مفثاًل، تُس تخَدم هذه بالده اب لس ي

ِّب نزيل )انظر تكوين  3: 11عربانييني اللكمة يف  براهمي اذلي سكن بصورٍة مؤقيتة يف أأرض كنعان مكتغري (. أأما 4: 23لوصف ا 

، ويه لكمة تعين "التشتُّت والانتشار"( فيُس تخَدم يف الكتاابت الهيودية لال شارة ا ل الهيود diasporaالتعبري "دايس بورا" )

ّب البابيل )انظر مثاًل حزقيال  ة يف الس ي (. كام جند هذا 23: 20؛ 17: 11اذلين اكنوا يعيشون خارج أأرض ا رسائيل، وخاصي

ش تاتنا  وامجع ، حيث يصيل اكهن ا ل هللا قائاًل: "27: 1اين غري الكتابية مثل ماكبيني الث الواثئقالتعبري ُمس تخَدمًا يف 

لهنا." )دايس بورا( وأأعتِّق املس تعب يك ا   دين عند الأمم، وانظر ا ل احملتقَرين واملمقوتني، ولتعمل الأمم أأن
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 8السؤال  

ت الهيودية، سواء يف  تعبري كثري الاس تخدام يف الكتااب 1: 1بطرس 1اللكمة اليواننية "دايس بورا" اليت يس تخدهما بطرس يف 

س أأو خارجه، لال شارة ا ل الهيود اذلين يعيشون خارج أأرض ا رسائيل.  صواب أأم خطأأ؟   الكتاب املُقدَّ

 

ت جامعات صغرية من الهيود تعيش يف الش تات برغبهتا  538ّب البابيل )حول العام وحّتي بعد انهتاء الس ي  ق.م.(، اس متري

عدد الهيود اذلين ( هبذا الشأأن قائاًل: "يف زمن بطرس، رمبا اكن Peter Davidsز )(. يكتب بيرت ديفيد35: 7)انظر يوحنا 

يسكنون فلسطني حوايل املليون، بيامن اذلين اكنوا يسكنون خارهجا ما بني املليونني والأربعة ماليني، وقد اكنت مجموعة ذات 

ية الرومانية" )ص  يف مرص، ويف الهناية انتقلت جامعات صغرية من  (. عاش كثريون مهنم46أأهييية واحضة يف اال مرباطوري

الهيود للعيش يف مواقع خمتلفة مضن العامل اليوانين الروماين، مبا يف ذكل روما نفسها )وهو ما يفرسيِّ وجود جامعات هيودية 

ائه اس تخدم ت يه يف خماطبة بطرس لقري ن عابري لها معىن خاصي وجمامع هيودية يف تركيا، كام نرى يف سفر أأعامل الرسل(. وهكذا، فا 

د يف التفكري الهيودي. ولكن، هل اكن بطرس يقصد املس يحييني من أأصل هيوديي اذلين اكنوا يقميون يف هذه املقاطعات  وحمدَّ

 ، ون كثريون ال مييلون ا ل هذا الرأأي. فهم يرون أأن بطرس اكن ببساطة يس تخدم هذه اللكامت مبعىن رويحي يف تركيا؟ ُمفرسيِّ

 املس يحييني "املُش تيتني" واملنتّشين يف العامل، واذلين يسكنون بعيدًا عن وطهنم الساموي. حيث يشري ا ل

يه ميكن تقدمي أأدةلي وجحجٍ  ن ه الكمه ا ل مس يحيني من أأصٍل هيودي )هذا هو موقف  ومع هذا، فا  جيدة عىل أأن بطرس اكن يوجيِّ

ان سفر الأعامل Fruchtenbaum, 318-319فروتش تينبوم ] عن لقاء بولس بأأكيال وبريسالك، الذلين اكان  2: 18[(. خُيربِّ

يطاليية وبريسالك امرأأته،  كيال بنطيي اجلنس، اكن قد جاء حديثًا من ا 
ً امسه أأ ، قائاًل: "فوجد هيودايي مس يحييني من أأصٍل هيوديي

لهيام." اكن طرد الهيود هذا  يه مشل لأني لكوديوس اكن قد أأمَر أأن مييض مجيُع الهيود من رومية، جفاء ا  من روما )واذلي واحٌض أأن

، لأن أأكيال تأأثير هبذا القرار( حصل يف الس نة التاسعة من حمك اال مرباطور لكوديوس )حوايل العام يي مس يحيني من أأصل هيود

)ورمبا مس يحييني من أأصٍل أأممي أأيضًا( غادروا روما  م(. وذلا، حُيمتَل أأن عددًا كبريًا من املس يحييني من أأصل هيوديي  49

يه يعين أأن بطرس عرف هؤالء املس يحيني 1: 1بطرس 1اس توطنوا يف املناطق املذكورة يف و  ن ْن اكن هذا ما حصل، فا  . فا 

روما يف ذكل الوقت الباكر(.   زارخشصيًا حني اكنوا مقميني يف روما أأو حولها )طبعًا عىل افرتاض أأن بطرس  من أأصل هيوديي 

)"... وأأن تكون سريتمك بني الأمم  12: 2بطرس 1يحيني من أأصٍل هيوديي يف ميكن رؤية بعض ادلمع لهذا الرأأي بشأأن املس  

وأأخريًا، هذا الرأأي منطقي يف ضوء حقيقة   حس نة ..."(، حيث ميكن فهم أأني بطرس ميزيي هؤالء املس يحيني املؤمنني عن الأمم.

ن عىل ا جنيل اخلتان )غالطية   مه اخلاصي وخدمته الأساس ية. (. فقد اكن هؤالء موضوع اهامت8- 7: 2أأن بطرس اس ُتؤمِّ

: "لأن زمان احلياة اذلي  3: 4بطرس 1ومن انحية أأخرى، يبدو أأن بعض الآايت تس هتدف مس يحييني من أأصٍل أأممي، مثل 

رادة الأمم سالكني يف ادلعا يكفينامىض  دمان امخلر والبطر واملناَدمات وعبادة الأواثن ر لنكون قد معلنا ا  ة والشهوات وا 

مة" )انظر  يف هذه الآية يصف الأمم يف العامل اليوانين الروماين ال  عبادة الأواثن امُلحرَّمة(. فذكر 9: 2؛ 18: 1بطرس 1املُحرَّ

ة قبل الس ّب البابيل يف القرن اخلامس قبل يف عبادة الأواثن يف ماضهيم )وبصورة رئيس ي وقع  عب الهيوديي الشي  الهيود. مفع أأني 

ة ال ينطبق عىل هيود ل. يةامليالد(، فا ني هذا بصورٍة عامي  القرن امليالدي الأوي

يه يبدو منطقيًا أأن نرى أأن بطرس، رسول اخلتان، كتب رسالته   ن اء، فا  ومع أأننا ال نس تطيع أأن نكون جازمني بشأأن هوية القري

ة يف مناطق بنتس وغالطية وكبدوكية ومقاطعة أأس ييا  الأول ملس يحييني من أأصٍل هيود اكنوا يعيشون يف الش تات، خاصي

وبيثينية. فلو اكن هؤالء قد تأأثروا مبرسوم لكوديوس القايض بطرد الهيود واملس يحييني من أأصٍل هيودي من روما، فهذا يساعد 



لهيا 38الصفحة  ة ا   ادلرس الثاين: خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

 

ًا رساةل مس يحييني من أأصوٍل أأمميية، وهو أأمٌر اكن طبيعيي يف فهم تشديد الرساةل عىل موضوع الضيق والأمل. كام اكن بني متلقيي ال

اء الأصليي  دروس  ساةل، فا ني ني للري يف امجلاعات املس يحيية يف القرن امليالدي الأول. وبغضي النظر عن التكوين الأسايسي للقري

 يية، مثلام تنطبق علينا اليوم. رساةل بطرس الأول اكنت تنطبق عىل لكي املس يحييني، سواء أأاكنوا من خلفياٍت هيودية أأو أأمم 

 9السؤال  

ليس من دليل عىل الاعتقاد بأأن بطرس كتب رسالته الأول بصورة أأساس ية للمس يحييني من أأصول هيودية اذلين اكنوا  

 صواب أأم خطأأ؟  يُعَرف اليوم بشامل تركيا. فاميُمش تيتني 

 

ا الأحباء ال تس تغربوا البلوى احمل12: 4بطرس 1نقرأأ يف  يه أأصابمك أأمٌر غريب." : "أأهيي رقة اليت بينمك حادثة لأجل امتحانمك كأن

شارة ا ل ا حراق نريون للمس يحييني حول العام  م، وهو أأمٌر يقرتحه  64ليس رضوراًي أأن تُفَهم هذه اللكامت ابعتبارها ا 

يام ما يفكيِّر به الاكتب هنا هو صورة صَ  ميان املرء )انظر  ، حيث التجارب متتحن مدى احامتبهر اذلي ْهالبعض. فرب لية وجود ا 

ين حاول7-6: 1بطرس 1 دوا وقتًا لهذا الاضطهاد احلاصل، اس تنتجت جوبز ) وا(. ومع أأني املُفرسيِّ ( أأن بطرس Jobesأأن حيديِّ

دًا. تكتب )ص مل يكن يقصد اضطهاد   (:9حمليييًا ُمحدي

ليه يف هذا السفر حمصوٌر يف اال ساءة الالكمية واحلديث اخلبيث  يبدو، بصورٍة عامة، أأنَّ  الاضطهاد املُشار ا 

(. ومع أأني هذه املشالكت تصاحب 16، 12: 4؛ 16، 9: 3؛ 15، 12: 2 ؛6: 1بطرس 1والشاكوى الاكذبة ) 

يه يبدو أأن الوضع املوصوف يف  ن  .هذا احلدي  بطرس يعكس زمنًا مل يكن الهتديد قد وصل ا ل1ظروف الاستشهاد، فا 

اً وجند دعامً حلقيقة أأن الاضطهاد املوصوف ليس حمليًا بل  : "فقاوموه راخسني يف اال ميان 9: 5يف لكامت بطرس الأول  عامي

خوتمك اذلين يف العامل."  عاملني أأن نفس هذه ال الم جُترى عىل ا 

 10السؤال  

خوتنا  يف بعض الأحيان، حني نواجه حنُن املس يحييني ظروفًا صعبة يف ثق افتنا، منيل لأن ننىس ا 

مفكرة احلياة املس يحيني يف مناطق أأخرى من العامل ميكن أأن يكونوا متأأملني أأيضًا. اكتب يف 

ون بظروٍف صعبة غري بدلك مثااًل تعرفه عن مس يحييني يف بدٍل الشخصية  يواهجون اضطهادًا أأو ميري

مياهنم ابلرب يسوع املس يح. والآن، اقضِّ بضع حل  ظات صليِّ فهيا لأجلهم.جدًا بسبب ا 

 

يه اكن هناك احتقار ومقاومة للحركة  يه رمبا اكن لطرد لكوديوس للمس يحييني الهيود من روما تأأثرٌي يف زايدة أ الهمم، يبدو أأن مع أأن

ل  ة يف لك أأرجاء اال مرباطورية الرومانية. مفثاًل، حني أأىت الرسول بولس ببشارة اال جنيل ا ل فيلّبي )حو ئاملس يحيية الناش  

م، حيث أأعلن املُش تكون علهيم: 50خريف العام   م(، س يق هو وس يال ا ل احلاكي

ذ حنُن  ن، ويناداين بعوائد ال جيوز لنا أأن نقبلها وال نعمل هبا ا  "هذان الرجالن يبلبالن مدينتنا، وهام هيودايي

 (. 21-20: 16رومانيون." )أأعامل 

م(، ُأيت بياسون وبعض اال خوة ا ل  51-50ًا يف ش تاء العامني ويف مدينة تسالونييك )تقريبوبعد ذكل بفرتٍة قصرية، 

مت علهيم شاكوى شبهية: السي   لطات، حيث قُديِّ
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ن هؤالء اذلين فتنوا املسكونة حرضوا ا ل ههنا أأيضًا، وقد قبلهم ايسون، وهؤالء لكهم يعملون ضدَّ  أأحاكم قيرص  "ا 

ي ’ قائلني: ن  ( 7-6: 17يوجد مكٌل أآخر، يسوع.‘" )أأعامل  ها 

ة مدٍن من مقاطعة غالطية )أأعامل  ية أأمثةل كثرية أأخرى، مثل ضيقات الرسول بولس يف عدي - 13ابلنظر ا ل هذه الأمثةل، ومث

طورية يف (، ال يكون صعبًا علينا أأن نتخيَّل الروح احملاربة للمس يحية اليت بدأأت تظهر وتمنو يف أأجزاء كثرية من اال مربا14

يه ُمقاد لأن يكتب هذه  رات شعر بطرس أأن هناايت أأربعينيات القرن امليالدي الأول وبداايت مخس ينياته. بسبب هذه التطوُّ

مياهنم، ليشجعهم  ميان هؤالء املس يحييني احلديثني يف ا  ي ا  َحن وجتارب وأ الم،  فاميالرساةل، وهو يأأمل بأأن يقوي يواهجونه من مِّ

 عودة الرب يسوع املس يح.ءمه عىل النعمة اليت س ُيؤىت هبا عند توا رجاوليساعدمه يف أأن يثبيِّ 

ِّبني" يف هذا  م يعيشون كـ"متغري يه مع أأهني لهيم، يوحضيِّ أأن يف حماوةل الرسول بطرس لتشجيع املس يحييني املتأأليمني اذلين كتب ا 

م مع هذا "خمتارون" من هللا. لهذا املفهوم العامل، حيث يواهجون الاحتقار من غري املس يحييني اذلين يعيشون يف وسطهم، فا هن

ات عن ا رسائيل بوصفهم العامل معىن خاصي للمس يحييني من أأصٍل هيوديي وسط  أأمة خمتارة، لأني العهد القدمي يتلكيم عدة مري

يِّم  ته هبا يعمل هللا من خاللها ويمت . ففي جبل سيناء، عهدمعاين مرتبطة ابل خطة التارخي اخلاليص. كام أأني ملفهوم "اخملتار"  -خطي

ة هللا اخملتارة  وافق الشعب الهيودي عىل رشوط العهد املوسوي )أأي العهد أأو امليثاق القدمي(، واذلي بفعهل صاروا رمسيًا أأمي

(. والآن، صار مس يحيو القرن امليالدي الأول )من هيود وأأممييني( "شعب هللا 2: 14؛ 6: 7؛ تثنية 6- 5: 19)خروج 

 ا يف العهد اجلديد بدم يسوع املس يح.اخملتار" حيث دخلو 

- 13: 2تسالونييك 2الآب والابن والروح القدس. )انظر  -كام أأوحض بطرس أأني كوهنم "خمتارين" هو نتيجة معل هللا الثالوث 

 (. اكنوا "خمتارين ..."2: 1بطرس 1ا يرد يف مللرتى ترصحيًا شبهيًا  14

ابق، •  مبقتىض عمل هللا الآب السي

 ح،يف تقديس الرو •

اعة ورشي دم يسوع املس يح" ) •  (. 2: 1بطرس 1للطي

( أأن هللا "يعرف مس بقًا" فقط، بل يتضمن معىن prognōsis -ال يعين التعبري "العمل السابق" )يف اليواننية "بروغنوسيس" 

طو العالقة امحلمية سوع يف وقارن مع اس تخدام فعل هذه اللكمة يف احلديث عن ي  23: 2. )انظر أأعامل اال لهيي امُلخطَّ

خيتصي بأأولئك اذلين يُعَرفون ُمس َبقًا، ابدر هللا يف هذه العملية، اليت هبا دخلوا ا ل عالقٍة معه حبسب  فامي(. 20: 1بطرس 1

 بشأأن هذه احلقيقة: الباحثة جوبزخططه ومقاصده، حّتي قبل أأن يفعلوا أأيي يشٍء يس تحقيون لأجهل هذه العالقة. كتبت 

اءه بأأن هللا اذلي هبذه امجلةل  املرتبطة بأأداة )مقتىض(، "اخملتارين مبقتىض عمل هللا السابق،" يذكيِّر الرسول بطرس قري

ا أأيضًا عالقة هلل فهيا السلطة العليا عىل  بية وفديوية معه، ولكهني أأخذ املبادرة يف حياهتم اجتذهبم ا ل عالقة وثيقة وُمحِّ

 (Jobes, 69حياهتم. )

ويعرتفوا بذكل ويتجاوبوا معه  وُمخليٌِّص  "اخملتارين" من هللا أأن يدركوا حقيقة أأن يسوع املس يح ربٌّ  طبعًا، اكن عىل هؤالء

س". فقد معل الروح القدس عىل اجتذاب هؤالء ا ل  املس يح وفتح يسوع ابال ميان. وهنا يأأيت دور "معل الروح القدس املُقديِّ

. وأأخريًا، اكنت دلهيم مسؤولية أأن ي  تجاوبوا "لطاعة يسوع املس يح"، أأي بأأْن يطيعوا رساةل ا جنيل يسوع عيوهنم عىل احلقي

س "طاعة اال ميان (. فاهلل الابن أأعطى دمه الكفياري اذلي 26: 16؛ 5: 1؛ رومية "املس يح )وهو ما يدعوه الكتاب املُقدَّ

. 8-3: 24خروج جعل غفران خطاايمه ممكنًا. ويف الكمه عن "رشي دم يسوع املس يح"، يشري بطرس ا ل ما حصل يف 
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دم اذلابحئ. وبصورة مماثةل، ُرشي علهيم فالشعب اذلي دخل يف العهد القدمي مع هللا وافق عىل أأن يطيع رشوط العهد، وذلا 

 (. 20: 22يسوع املس يح، اذلبيحة الفائقة اليت هبا يدخلون ا ل العهد اجلديد )لوقا  دمُ يَُرشي عىل املؤمنني 

 11السؤال  

لهيي أأيضًا.اللكمة "عمل  ط اال    سابق" ال تذكيِّران فقط بأأن هللا "يعرف مس بقًا"، بل وتتضمين معىن العالقة الوثيقة واخملطَّ

 صواب أأم خطأأ؟ 

 

 

عداد  املوضوع الثالث   نظرة عامة لبطرس الأول   ُمخطط: ا 

ا حدى املهارات اليت ستتعليمها حني تدرس 

س  مساقًا يف مهنجيات دراسة الكتاب املُقدَّ

عداد ُمخطط نظرة يه همار  ة ة ا  ر  ا ل سفعامي

ية طرٌق  س. مث عديدة لعمل  يف الكتاب املُقدَّ

طات، هذا، وميكن معل  عدة أأنواع من املُخطَّ

ط. يف هذا  وهذا يعمتد عىل الهدف من املُخطَّ

املوضوع، سنتعمل طريقًة واحدة ال عداد 

ط حتلييل" ميكن اس تخدامه  "خمطَّ

موضوع السفر يف حتديد والاس تفادة منه 

 وهدفه.

 كيف أأبدأأ العمل 

: ارمس عىل ورقة أأربعة أأمعدة، اخلطوة الأول

وارمس سطورًا/ صفوفًا عرضية خبطيٍ منقَّط 

ال متصل. ينبغي أأن تكون الأمعدة خمتلفة 

ط العرض، وينبغي أأن تشابه صورة املُخطَّ 

م كل ُمخططًا بعد اخلطوة  الفارغ التايل. )نقديِّ

 الرابعة.( 

ن للتفكري أأو : اقرأأ اكمل السفر يف جلسٍة واحدة، وحاول أأال تتوقَّف ثانية اخلطوة ال  ِّ للتأأمُّل. هدفك يف هذه املرحةل هو أأن تكوي

 السفر، وليس أأن تفرسيِّ لك التفاصيل.  بشأأن حمتوىة دليك نظرة عامي 

أأ اكمل السفر اثنيًة، ويف أأثناء : نريدك الآن أأن حتاول حتديد فقرات السفر )ويه أأصغر وحدات يف النص(. اقر اخلطوة الثالثة

طك. وبعد ذكل، حاول أأن تكتب مجةل وصفية تلخيِّص لك فقرة  معكل هذا، اكتب أآايت لك فقرة يف العمود الثاين من ُمخطَّ

يضاحًا للخطوة الثالثة، وذكل ابس تخدام الأحصاحني  ط التايل ا  من رساةل غالطية،  2-1يف العمود الثالث. ترى يف املُخطي

  ذكل.مكثال عىل
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 رساةل غالطية  

  حتيية افتتاحية   1-5: 1 

: ابتعاد الغالطيني عن اال جنيل معاجلهتااملشلكة اليت تت  6-10: 1

 املبين عىل النعمة 

 مل يكن ا جنيل بولس من بّش، بل اكن من هللا مبارشة.  11-12: 1

 مل يأأخذ بولس ا جنيهل من مصادر بّشية  13-14: 1

 أأكيد رسل أأورشلمي عىل حصية ا جنيل بولس  1-10: 2

يِّخ بطرس حني اكنت رساةل  11-14: 2 اكن بولس مس تعدًا لأن يوب

 اال جنيل يف خطر. 

اخلامتة والاس تنتاج: التربير ابال ميان فقط، وهو ما يتوافق  15-21: 2

 مع النعمة. 

  

داخلطوة الرابعة حمتوى الفقرة، خطوتك التالية يه أأن   َت صقرٍة يف رساةل بطرس الأول، وخلي لكي ف ْت : والآن، بعد أأن حدي

يه س يكون عليك أأن تقارن وتربط لكي فقرة ابلفقرات احمليطة هبا، وحتاول   الرئيس ية الأجزاءحتاول حتديد  يف السفر. هذا يعين أأن

ها عن الفقرات الأخرى يف السفر.   ن اكن هناك يشٌء مشرتك بني هذه الفقرات، يشٌء يربط هذه الفقرات معًا وميزييِّ أأن ترى ا 

وضوع مشرتك، أأو تعاجل عقيدًة مشاهبة أأو تعلاميً مشاهبًا، أأو رمبا تذكَّر: أأنت هنا تبحث عن الفقرات املرتبطة، أأي اليت لها م

ُسل، لك الفقرات اليت تشلكيِّ الأحصاحني  . مفثاًل، يف سفر أأعامل الرُّ ا اً مرتبطة اترخييي  14-13بيهنا ارتباط اترخيي ُمعنيَّ ، لأهني

ة رحةل الرسول بولس الكرازية الأول )مبقابل أأعامل  ة مجمع أأورشلمي، وأأعامل ، اذلي حييك15تروي قصي اليت   18-16 قصي

اًن من فقرتني عىل الأقلي )ولكْن ميكن أأن  تروي أأحداث الرحةل الكرازية الثانية(. يف الوضع الطبيعي، يكون القسم الرئييس مكوي

اًن من فقرة أأو ثالث فقرات أأو أأكرث أأيضًا(.  يكون مكوَّ

طك، اتبع اال    جراءات التالية:يف حتديد الأقسام الرئيس ية عىل ُمخطَّ

د كيف ميكنك مجع هذه الفقرات يف  (1) دَت حدودها يف اخلطوة الثالثة، ومن مثي حاول أأن حتديِّ فكيِّر ابلفقرات اليت حدي

 الرئيس ية".  الأجزاءها "وحداٍت أأكرب دعوان

 الرئيس ية الأخرى.  الأجزاء رئييس، لتفريقه عن  جزءٍ  ارمس خطًا غري متقطع حتَت لكي  (2)

يِّف اكتب عىل العمود ا (3)  الرئييس. اجلزءلأمين أأرقام الآايت اليت تؤل

صات الفقرات، حاول أأن تكتب مجةل تلخيِّص اكمل  (4) ل يسار ُملخَّ  الرئييس. اجلزءوا 

يك تس تطيع يف لكي حاةل أأن تضيف مس توى أآخر جيمع الأجزاء  ادرس املثال الوارد  أأعاله اخلاصي برساةل غالطية. تالحظ أأن

: 1يس ية املرتبطة أأيضًا. ميكننا أأن ندعو هذه بـ"الأقسام الرئيس ية". ففي مثلنا السابق، غالطية الرئيس ية لتحديد الأقسام الرئ 

يِّف معًا جزءًا رئيس يي  21: 2 - 13: 1يلهيا. والفقرات اليت تشلكيِّ غالطية  امعي فقرة خمتلفة قلياًل يف موضوعها  11-12 . اً تؤل

"القسم  ه، حبيث تشلكيِّ قسامً رئيس يًا يف السفر، وحنُن ندعو 21: 2 - 13: 1ترتبط مع  12-11: 1ومع هذا، فا ن الفقرة 

 ، "القسم العميل"(.6-5، "القسم العقائدي"، والأحصاحني 4-3الشخيص" )متيزيًا هل عن الأحصاحني 
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ط التايل لرساةل بطرس ابتيباع : المترين الأول مة يف الصفحات السابقة، أأمكِّل املُخطَّ ط، اخلطوات املُقدَّ الأول. يف هذا املُخطَّ

دان كل الفقرات الثالثة الأول.  حدَّ

 التحية الافتتاحية  1-2: 1

1 :3-
12 

ساموي بيامن ننتظر خالص  مبرياثرجاؤان املس تقبل:  3-5: 1

 املس يح املس تقبيل

عودة املس يح واخلالص املس تقبيل: ثالثة 

 مناظري لتوجيه حياتنا عىل الأرض

نا بعودة يسوع املس يح رمغ امتحان احلارض: فرحُ  6-9: 1

مياننا يف احلارض  ا 

املايض: تذكُّران للكمة هللا النبوية بشأأن أ الم يسوع  10-12: 1

 املس يح والرجاء املس تقبيل  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الكم ختايم وحتية ختامية  12-14: 5
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ط حيامن طًا وضعه اكتب  هنايةلرساةل بطرس الأول، ميكنك أأن تنظر ا ل  حلييلي التي  كتمكِّل ُمخطي دليل هذا املساق لرتى ُمخطَّ

ط الاكتب،  طك خمتلفًا عن ُمخطي ط يضعه أأحد هذا املساق. ال بأأس يف أأن يكون ُمخطَّ ففي الغالب، س يختلف لك خمطَّ

طات الآخرينادل ط هو ا عطاؤك ا حساسًا أأفضل جتاه سفٍر ما يف الكتاب ارسني عن خمطَّ . الهدف الرئييس من معل املُخطَّ

ط يف حتديد موضوع السفر وهدفه الرئيس ييني. س، وأأن تس تخدم املُخطَّ  املُقدَّ

 

 

 بطرس الأول وهدفها رساةل : حتديد موضوع املوضوع الرابع 

سحني تدرس مساق " يك ينبغي أأن (BEE"التعلمي الكتايب ابالمتداد" )"، من مضن مساقات دراسة الكتاب املُقدَّ ، تتعملَّ أأن

تتبع هنجًا حصيحًا يف دراسة أأي مقطع كتايب. 

س اجليدة ثالث  تتضمن دراسة الكتاب املُقدَّ

 مراحل، ومجيعها مراحل هممة جدًا:

)مالحظة ما أأقرأأه  مالحظة النصي  (1)

 بصورة حريصة(

)تقرير ما قصده  تفسري النصي  (2)

 الاكتب( 

)تطبيق حقائق النصي  تطبيق النصي  (3)

 عىل حيايت اليوم( 

يه خطوة ابكرة أأو متهيدية يف املالحظة.   ن ما نعمهل يف هذا ادلرس هو جزٌء من مرحةل "املالحظة". ويف احلقيقة، ميكننا أأن نقول ا 

فر ووقت الكتابة والظروف فنحاول أأن جن مع أأكرب قدٍر ممكن من املعلومات اليت تتعلَّق ابخللفيية )عن الاكتب ومتلقيي السيِّ

ف بصورٍة أأفضل عىل السفر بقراءته قراءة عامة، ومن مثي حتليل أأجزائه  التارخييية يف ذكل الوقت(، ومن مثي حناول أأن نتعرَّ

فر(، وأأخرياً  ط حتلييل للسيِّ عداد ُمخطَّ د الفكرة الرئيس ية للسفر وقصد الاكتب يف كتابته.  )ا   حناول أأن حنديِّ

يه بصورة أأساس ية املوضوع املركزي أأو الرئييس يف السفر ومعاجلة الاكتب هل. ما الأمر الأسايس اذلي  الفكرة الرئيس ية

ثل )ونأأمل أأن تكون قد يشغل اهامتم الاكتب، وما اذلي يقوهل الاكتب عن هذا الأمر؟ لنأأخذ سفر غالطية عىل سبيل امل 

نعرف أأني الفكرة الرئيس ية يف رساةل  (. [BEEق رساةل غالطية من بني مساقات "التعلمي الكتايب ابالمتداد" ]درست مسا

. ولكن ما اذلي حياول الرسول بولس أأن أأمام هللا نوال موقف الربي غالطية يه "التربير ابال ميان". معىن لكمة "تربير" هو: 

ر؟ كام نعمل أأن رساةل غالطية مرتبطة برساةل اال جنيل. ميكن تقدمي صياغة اكمةل متامًا عن فكرة رساةل غالطية  يقوهل عن التربي

 الرئيس ية مبا ييل:

ليب، حّتي  ر من  حنيرساةل اال جنيل يه التيربير ابال ميان فقط بيسوع املس يح ومبوته الكفياري عنيا عىل الصي نتحرَّ

وح. ماكننا أأن حنيا حياًة تريض هللا مبحبية الآخرين نتيجًة لسلوكنا ابلري ية للنياموس يصري اب   العبودي

ا كثرية اللكامت. ولكْن حني نمتكين من الوصول ا ل  هني ، ميكننا أأن نعيد صياغة الفكرة الاكمةلمع أأن هذه امجلةل اكمةل متامًا، فا 

ئيس يية:الفكرة الرئيس ية للحصول عىل   مجةل أأكرث اختصارًا. انظر ا ل امجلةل التلخيصية املُراَجعة التالية للفكرة الري

 . املالحظة1
 التيفسري . 2

 . التيطبيق3
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اًن من  ايي ِّرًا ا  اال جنيل احلقيقيي هو أأني التيربير حيصل ابال ميان فقط بيسوع املس يح اذلي مات لأجل خطاايان، حمري

وح.  النياموس لنسكل ابلري

حنافظ عىل العنارص  ارًا. ولكني الأمَر املهمي هو أأنْ أأن نصوغ مجةًل أأكرث اختص نتخىلي عن بعض الأمور حني نريد طبيعيٌّ أأنْ 

 الأكرث أأهية حني نعيد صياغهتا. 

دان موضوع رساةل غالطية، نريد أأن حناول حتديد  اذلي اكن عنَد الرسول بولس من كتابته للرساةل.  القصدوالآن، بعَد أأن حدَّ

دافع الاكتب من  القصد ، يُعلِّنذا التعلمي لكنائس مقاطعة غالطية؟ بصورة أأساس ييةملاذا كتب هذه الرساةل احملتوية عىل ه

اء. ومعلية حتديد القصد أأكرث تعقيدًا من حتديد الفكرة الرئيس ية عند وراء الكتابة والاس تجابة اليت يرغب ابحلصول علهيا  القري

ة. )عىل الأقل يف بعض احلاالت(. فواحٌض أأن هذا يتطلَّب دراسة حريصة   وفاميلاكمل السفر وحماوةل متيزي بعض املفاتيح املهمي

 ييل بعض املفاتيح أأو اال رشادات املفيدة للوصول ا ل الفكرة الرئيس ية: 

مة  (1) ة يف ُمقديِّ ق بصورٍة خاصي ن اكن الاكتب يعربيِّ عن مقصده من كتابة ما يكتبه )يفعل الاكتب هذا أأحيااًن. دقيِّ انظر ا 

 السفر وخامتته(. 

ن اكن الاكتب ال  (2) ِّح با   قصده، مفاذا اكنت املناس بة اليت دفعته للكتابة؟يرصي

ن الفكرة  (3) شارات تكشف السبب اذلي رمبا كتب الاكتب السفر لأجهل )هل تتضمي فكيِّر ابلس ياق العام للسفر لرؤية ا 

شارات بشأأن القصد؟(  الرئيس ية أأية ا 

اء الأصليي  (4)  ني متلقيي الرساةل. حاول أأن تعرف أأكرث ما ميكنك معرفته عن القري

مياهنم، أأو الأس ئةل اليت اكنوا   (5) ة رصاعاهتم، أأو الهجامت عىل ا  اء الأصلييون يواهجوهنا )خاصي د الظروف اليت اكن القري حدي

 جياهدون معها(.

ط اجلييد للسفر مفي (6) ن اكن يُظهِّر شيئًا عن قصد الاكتب )وهنا يكون املُخطَّ ن اكن ممكنًا، فكيِّر ببنية السفر لرتى ا  دًا ا 

 جدًا(. 

شارت عديدة واحضة بشأأن قصد الاكتب من كتابته هذه الرساةل: ية مفاتيح وا   ويف حاةل رساةل غالطية، فا ن مث

م اكنوا يبتعدون عن  (1) اكن الرسول بولس قد أأىت ببشارة اال جنيل ا ل هذه الكنائس، ولكن وصلته الحقًا أأخباٌر بأأهني

 (.1: 3؛ 6:  1ا جنيل النعمة )غالطية 

جنيل خمتلف )غالطية  اكن مصدر ا (2)  (. 12، 7: 5؛ 7: 1ملشلكة هو املُعليِّمني الكذبة اذلين اكنوا ينادون اب 

- 12: 6؛ 3-1: 5؛ 2-1: 3اكن اال جنيل الاكذب املنحرف يتضمَّن حماوةل العيش حتَت النياموس املوسويي )غالطية  (3)

13 .) 

 بولس من كتابته رساةل غالطية اكن:ابلنظر ا ل هذه املالحظات، ميكننا أأن نس تنتج أأن قصد الرسول 

ِّدين بأأن خيدعومه، حيث اكنوا ينادون بأأني اال نسان حباجٍة لأن حييا  قناع مس يحّيي غالطيية بأأال يسمحوا للمهوي ا 

 حبسب النياموس املوسويي من أأجل نوال التيربير والتيقديس. 

 



لهيا ة ا   45الصفحة  ادلرس الثاين: خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

 

د فكرة السفر الرئيس ية وقصده ميكننا أأن جنمع هذين الأمري فر. هذا يعين أأن  حني حنديِّ ن يف مجةل واحضة تعربيِّ عن رساةل السي

ساةل مٌض مجلليت الفكرة الرئيس ية والقصد. وذلا،  يه مجةل الري ن خيتصي برساةل غالطية ميكننا أأن نصل ا ل مجةل الرساةل كام   فاميفا 

 ييل:

س يح اذلي مات لأجل خطاايان، : اال جنيل احلقيقيي هو أأني التيربير حيصل ابال ميان فقط بيسوع امل الفكرة الرئيس يية

وح. اًن من النياموس لنسكل ابلري ايي ِّرًا ا   حمري

ِّدين بأأن خيدعومه، حيث اكنوا ينادون بأأني اال نسان حباجٍة لأن حييا القصد قناع مس يحّيي غالطيية بأأال يسمحوا للمهوي : ا 

 حبسب النياموس املوسويي من أأجل نوال التيربير والتيقديس. 

ربير ابال ميان فقط بيسوع املس يح فاع عن حقي التي لدلي  سفر غالطيية سول بولس: كتب الري ييةمجةل رساةل سفر غالط 

دين اذلين اكنوا ينادون ابلعيش ابلنياموس املوسويي ي مات لأجل اخلطااي، حّتي ال ينخدع الغالطيي اذلي  ِّ ون من املهوي

 وح.لوك ابلري بداًل من السي 

 

 ها حتديد فكرة بطرس الأول الرئيس يية وقصد 

عي لتحديد فكرة بطرس الأول الرئيس ية وقصدها. ليس  ين للسي بعد أأن نظران ا ل التيعلاميت والأمثةل أأعاله، رصان الآن مس تعدي

عداد قامئة ابملواضيع الفرعيية املهمة يف السفر، ووضع  رق اليت ميكننا هبا معل هذا يه اب  هل، ولكني ا حدى الطي هذا ابلأمر السي

ساةل لهذا الغرض، وقد يكون عليهذه املواضيع يف فئات ط حتليل الري فر اثنيًة ال متام ك . ميكنك أأن تس تخدم ُمخطي أأن تقرأأ السي

 ييل قامئٌة ابملواضيع الفرعية الأكرث أأهييية يف رساةل بطرس الأول: فاميهذا الأمر. 

 الرتكزي عىل يسوع املس يح ماضيًا ومس تقباًل:  . أأ 

 ( 1: 5؛ 13، 1: 4؛ 18: 3؛ 24-21: 2؛ 11: 1مثال يسوع يف الأمل ) .1

 ( 21، 19-18: 3؛ 3: 1انتصار قيامة يسوع املس يح ) .2

 ( 13: 4؛ 13،  11-10، 7،  5: 1عودة يسوع املس يح يف اجملد واخلالص املس تقبيلي ) .3

 الامتيازات اليت ميتلكها املس يحي احلقيقي  . ب 

 (1: 1ُمختار من هللا ) .1

 ( 19- 18، 2: 1مفدي بدم يسوع املس يح ) .2

 ( 10: 5؛ 9، 3: 1يحي بقيامٍة مس تقبليية )دليه رجاء  .3

 ( 10: 1انتظار نوال نعمة يف رجوع يسوع املس يح ) .4

 ( 4: 1انتظار نوال مرياث ساموي ) .5

 (4: 5؛ 7: 1س ُيكَرم ويُاكفَأأ عىل أأمانته ) .6

 ( 5: 1محميي وحمفوظ بقوة هللا للمس تقبل ) .7

 ( 10-9: 2عضو يف "شعب هللا" اجلديد ) .8

 ( 5: 2ويحي اجلديد )هو اكهن يف هيلك املس يح الر  .9



لهيا 46الصفحة  ة ا   ادلرس الثاين: خلفية رساةل بطرس الأول ونظرة عامي

 

 توقُّع املَِّحن والأمل  . ج 

مياننا س ُيمتَحن ) .1  ( 9-8: 5؛ 13-12: 4؛ 7-6: 1معرفة أأن ا 

ُّم مكس يحييني لأجل ما هو صواب وحقي ) .2  ( 19، 16-12: 4؛ 4، 1: 4؛ 17-13: 3؛ 21-18: 2التأأل

 ( 10-8: 5توقُّع مقاومة ش يطانيية )  .3

 ادلعوة لعيش احلياة حبسي املسؤوليية والأمانة  . د

هوات الأرضيية )ع  .1 سة والهروب من الشي  ( 3-2: 4؛ 12-8: 3؛ 12، 2: 2؛ 16-15: 1يش حياٍة ُمقدَّ

لطة ) .2 لمي للسي  ( 7-1: 3؛ 20-13: 2اخلضوع السي

 ( 9: 3عدم الانتقام من املُضايقني املُس يئني ) .3

رادة هللا ) .4  (2: 4العيش لأجل ا 

الة ) .5  ( 7: 5؛ 7: 4الاعامتد عىل الصي

عي ا ل  .6  ( 6-5: 5التيواضع )السي

سوخ يف اال ميان ) .7  ( 9: 5؛ 21 ،9:  1الثيبات والري

ليمك بلكامٍت قليةل واعظًا وشاهدًا أأن هذه يه نعمة هللا  ينهتيي السفر ابللكامت: "بيد سلوانس الأخ الأمني كام أأظن كتبُت ا 

 (. 12: 5بطرس 1احلقيقية اليت فهيا تقومون" )

 12السؤال  

يه الفكرة الرئيس ية لرساةل بطرس الأول. ولعمل هذا، مفكرة احلياة الشخصية اكتب يف  ما تظني أأن

فر اثنيًة. ال تنظر  طك التحلييلي للرساةل والقامئة الواردة أأعاله، ورمبا عليك أأن تقرأأ السي انظر ا ل خمطَّ

ال بعد أأن ت  ل معاجلة السؤال التايل.مكِّ ا ل اال جابة يف قسم اال جاابت ا 

 

ية ا    شارة أأخرى ممكنة لقصد الاكتب ترد يف هناية السفر:مث

ليمك بلكامٍت قليةل واعظًا وشاهدًا أأن هذه يه نعمة هللا احلقيقيية اليت فهيا   "بيد سلوانس الأخ الأمني كام أأظن كتبُت ا 

 (. 12: 5بطرس 1تقومون" )

 13السؤال  

تكون راضيًا عن صياغتك ما تظنيه مقصد بطرس الأول. وحني مفكرة احلياة الشخصية اكتب يف 

 ما كتبته مبا يرد يف قسم اال جاابت. بللفكرة بطرس الأول الرئيس ية وقصدها، قا



 47الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس الثاين

 

 الثاين   الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

 ، بة جدًا حبيث يصعب أأن تكون ُكتِّبت بقمل صيياد مسٍك جلييلي عون أأني لغة رساةل بطرس مصقوةل وهمذَّ مع أأني بعض العلامء يدي

رشاٌد أأكرث موثوقيية يف حتديد اكتب هذه الرساةل.أأن ب 1: 1فا ن الكم بطرس الأول  صواب أأم   بطرس الرسول هو الاكتب ا 

 خطأأ؟ 
 

 2السؤال  

 ؟12: 5بطرس 1س يف ما مغزى ذكر سلوان

يِّف هذه الرساةل. .أأ   هذا يشري ا ل أأن سلوانس اكن مؤل

فر ُكتِّب   .ب ح هو أأن هذا السي شارة ا ل أأني املرجَّ فر، فهذه ا  يه رفيق الرسول بولس يف السَّ لأن سلوانس اكن معروفًا بأأن

ا الوقت اذلي جاء فيه الرسول بولس ا ل روم 60 بعد س نة نة اليت يُعَرف بأأهني  ا.م، ويه الس ي

ساةل ُكتِّبت قبل ذكل التارخي. 64لأني سلوانس استُشهِّد عىل يد نريون عام  .ج  م، فال بدي أأني هذه الري

سول بولس من خالل سلوانس. .د  هذا يشري ا ل أأن بطرس تعملَّ الهوته من الري

 3السؤال  

 أأي مميا ييل الكٌم غري حصيح عن بطرس؟

 .2املؤمنني من أأصل هيودي يف يوم امخلسني يف أأعامل اكن بطرس الناطق الرمسي الرئييس يف خماطبة  .أأ 

 (. 10اكن بطرس الأداة الأول اليت اس تخدهما هللا يف مضي الأمم ا ل الكنيسة )أأعامل  .ب

 . 14-13رافق بطرس بولس يف رحلته الكرازية الأول ا ل غالطية، كام نرى يف أأعامل  .ج

 م. 49الص ابلنعمة يف مجمع أأورشلمي عام اكن بطرس أأحد قادة الكنيسة الأول اذلين دافعوا عن اخل .د

 4السؤال  

 ما السفر والأحصاح اذلي فيه أأنبأأ يسوع ابلطريقة اليت س ميوت بطرس هبا؟

 28مّتي  .أأ 

 13يوحنا  .ب

 21يوحنا  .ج

 8مرقس  .د

 5السؤال  

ي  يه ميكننا أأن 64ه معروٌف أأن بطرس مات قبل أأن يت اغتيال نريون يف متوز/ يوليو من عام لأن ن نس تنتج أأن رساةل بطرس  ، فا 

 صواب أأم خطأأ؟  م. 64- 60خالل الفرتة  تالأول ُكتِّب



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين 48الصفحة 

 

 6السؤال  

كتب ا ل مؤمنني يف بنتس وغالطية وكبدوكية ومقاطعة أأس ييا وبيثينية. يف أأي بدٍل  بطرسا ل أأن  1: 1تشري بطرس الأول 

 توَجد هذه املقاطعات واملناطق اليوم؟

 أأرمينيا  .أأ 

 سوراي .ب

 العراق  .ج

 تركيا .د

 7السؤال  

ينا ال نس تطيع أأن نكون متيقينني، فثية احامتل أأن اذلين  بني من الش تات"، ومع أأن يه اكن يكتب ا ل "املتغري أأشار بطرس ا ل أأن

 صواب أأم خطأأ؟  م. 49كتب هلم تأأثيروا مبرسوم لكوديوس القايض بطرد الهيود من روما عام 
 

 8السؤال  

مة" يف الراحج أأن اال شارة ا ل "عبادة الأواثن املُ  دليل عىل أأني املس يحييني اذلين خياطهبم الرسول بطرس  3: 4بطرس 1حرَّ

ية.  صواب أأم خطأأ؟  اكنوا من خلفية هيودي
 

 9السؤال  

ائه  م "خمتارون مبقتىض عمل هللا الآب،" قصد أأن هللا مل يعرف ما س يفعلونه مس بقًا حفسب، بل وابدر ا  حني قال بطرس لقري هني

طاته ومقاصده.يف العملية اليت هبا أأ   صواب أأم خطأأ؟  توا ا ل العالقة به حبسب خمطي
 

 10السؤال  

ل بني البند يف العمود الأمين وامجلةل  ةلصِّ  يف العمود الأيرس: ذات الصي

ةل القضااي  اجلَُمل ذات الصي

ليسوع املس يح بيامن تشجيع املس يحييني احلقيقيني وحتفزيمه عىل أأن حييوا بأأمانة  جحيٌة عىل أأن بطرس هو الاكتب

َحنًا وجتارَب ومقاومًة وأ المًا يف احلياة احلارضة.  يواهجون مِّ

 م. 68قبل موت نريون يف حزيران من عام  فكرة بطرس الأول الرئيس يية

رى يف الامتيازات الروحية يمتتيعوا بنعمة هللا اليت تُ  أأنْ  تشجيع املؤمنني عىل اترخي بطرس الأول

 واملس تقبل اجمليد اذلي ينتظرمه عند عودة يسوع املس يح.الغنية اليت هلم 

، ومعروف أأن بطرس اكن ذا 13: 5بطرس 1"مرقس ابين" عبارة مذكورة يف  قصد بطرس الأول

ية مبرقس.  ةٍل قوي  صِّ



 49الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس الثاين

 

 ادلرس الثاين ا جاابت أأس ئةل  

 1السؤال  

 يبدو أأن اللغة اليواننية اليت ُكتِّبت رساةل بطرس الأول هبا ساميٌة جدًا ال يتوقَّع ادلارس أأن تكون دلى صيياٍد جلييل. ب.

ال بعد موت بطرس. 1: 1بطرس 1هناك جامعات مس يحية يف الأماكن املذكورة يف  ترصِّ مل  د.  ا 

 : صواب 2السؤال  

 : س يال 3السؤال  

ة 4السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 5ال  السؤ 

 م خالل س نوات حياة بطرس الأخرية. 67-60يف وقٍت ما يف الفرتة  د.

 6السؤال  

 روما. ج.

 : خطأأ 7السؤال  

 : صواب 8السؤال  

 : خطأأ 9السؤال  

ة 10السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : صواب 11السؤال  

جابتك اخلاصة 12السؤال    : ا 

 فكرة رئيس ية ُمقرتحة: 

 اليت هلم واملس تقبل اجمليد اذلي ةالمتتُّع بنعمة هللا اليت تُرى ابالمتيازات الروحية الغنيي تشجيع املس يحييني احلقيقيني عىل 

 عند عودة الرب يسوع املس يح. مهينتظر

ة 13السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

ن والتجارب لتشجيع وحتفزي املس يحييني احلقيقيني عىل أأن يعيشوا بأأمانة ليسوع املس يح يف مواهجهتم املِّحَ  :مجةل مقرتحة للقصد

 واملقاومة والأمل يف احلياة احلارضة.

  ية الغنية واملس تقبل اجمليد اذليتشجيع املس يحيني احلقيقييني عىل أأن يمتتَّعوا بنعمة هللا )امتيازاهتم الروح  :مجةل رساةل السفر

يف احلياة  ارب ومقاَومة وأ المٍ من حمٍن وجت يواهجونه فاميينتظرمه عند عودة الرب يسوع املس يح(، وحتفزيمه عىل العيش بأأمانة 

 احلارضة.



جاابت أأس ئةل ادلرس الثاين 50الصفحة   ا 

 

 

 الثاين   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

فر ُكتِّب  ح هو أأن هذا السي شارة ا ل أأني املرجَّ فر، فهذه ا  يه رفيق الرسول بولس يف السَّ بعد ب. لأن سلوانس اكن معروفًا بأأن

ا الوقت اذلي جاء فيه الرسول بولس ا ل روما. 60س نة  نة اليت يُعَرف بأأهني  م، ويه الس ي

 : 3السؤال  

 .14-13طية، كام نرى يف أأعامل رافق بطرس بولس يف رحلته الكرازية الأول ا ل غال ج.

 : 4السؤال  

 21يوحنا  ج.

 : خطأأ 5السؤال  

 : 6السؤال  

 تركيا د.

 : صواب 7السؤال  

 : خطأأ 8السؤال  

 : صواب 9السؤال  

 : 10السؤال  

ةل  القضااي  اجلَُمل ذات الصي

، ومعروف أأن بطرس اكن ذا 13: 5بطرس 1"مرقس ابين" عبارة مذكورة يف  جحيٌة عىل أأن بطرس هو الاكتب

ية مبرقس.   ةٍل قوي  صِّ

رى يف الامتيازات الروحية يمتتيعوا بنعمة هللا اليت تُ أأْن تشجيع املؤمنني عىل  فكرة بطرس الأول الرئيس يية 

 املس يح.الغنية اليت هلم واملس تقبل اجمليد اذلي ينتظرمه عند عودة يسوع 

 م. 68قبل موت نريون يف حزيران من عام  اترخي بطرس الأول 

تشجيع املس يحييني احلقيقيني وحتفزيمه عىل أأن حييوا بأأمانة ليسوع املس يح بيامن  قصد بطرس الأول 

َحنًا وجتارَب ومقاومًة وأ المًا يف احلياة احلارضة.  يواهجون مِّ

 



 51الصفحة  ادلرس الثالث: ثالثة مناظري لتوجيه حياتنا عىل الأرض بيامن ننتظر عودة املس يح واخلالص املس تقبيل

 

بيامن ننتظر عودة املس يح    : ثالثة مناظري لتوجيه حياتنا عىل الأرض ادلرس الثالث 

 ( 12- 3:  1بطرس  1)   واخلالص املس تقبيل 

مة ادلرس   ُمقديِّ

مات وخلفيات رساةل بطرس الأول. ُكتِّبت هذه الرساةل بيد بطرس ق ا ل قضااي عديدة تتعليق مبُقديِّ نظران يف ادلرس الساب

ه رسالته ا ل املس يحييني   بوا عىل يده. وقد وجَّ الرسول، أأحد الرسل االثين عّش الأوائل اذلين عرفوا الرب يسوع خشصيًا وتدرَّ

ِّبني يف الش تات" )ورمبا هذه الآن يف اجلزء الشاميل الغريب من تركيا.  ة يف مقاطعاٍت موجودالساكنني مع أأني هؤالء اكنوا "متغري

ياسات  دوا عن ماكن سكهنم بفعل الس ي م ُأبعِّ ، ولكهنَّ شارة ا ل أأن كثريين مهنم، وليس لكهم، اكنوا مس يحييني من أأصٍل هيوديي ا 

امه بطرس حب  م "خمتارون" من هللا، وأأن أأقانمي الثالوث الثالثة لعبوا دورًا يف خالصهم. اللكامت  قيقةالرومانية(، فقد عزي أأهني

ية لتوفري اخلالص، تتضمَّن تلميحات ا ل 2دم يسوع املس يح" يف الآية  "رشي  شارة واحضة ا ل ذبيحة املس يح الكفياري ، ويه ا 

ؤالء املؤمنني بيسوع املس يح مه الآن جزٌء من عهد أأفضل، طقس تدشني العهد القدمي بقيادة موىس. املقصود هنا هو أأن ه

 وهو العهد اجلديد بدم يسوع املس يح.

م لكُّ جزٍء حقيًا 12-3: 1بطرس 1يف درس نا الثالث س يكون تركزيان عىل  . يتأألَّف هذا القسم من ثالثة أأجزاء، حيث يقديِّ

اء، أأحُدمه يتعلَّق  عًا للقري ، وأأحدمه يتعلَّق ابملس تقبل. يف املايض، ُأعطيت لكمة نبوية عن حلارضابملايض، وأأحدمه يتعلَّق ابمشجيِّ

َحنًا الآن،  َّم، ولكْن اذلي س ينترص يف اجملد. ويف احلارض، قد يواجه بعض أأتباعه جتارَب ومِّ ولكنَّ املس يا الآيت اذلي سيتأأل

مه س ُيعلَنان مياهنم يف الهناية. ويف املس تقبل،س  و  براءهتم وبري مون عىل ا   س يح مريااثً امل ن اثنيًة ابال ميان بيسوع و ينتظر املولود ُيكرَّ

م عظاميً  ساموايً  ، والهدف من لك حقي يورده هو أأن ، حبيث يبدأأ حبقي مس تقبيلي الثالثة قائقالرسول بطرس هذه احل. يقديِّ

اء ويعطهيم منظورًا حصيحًا يسرتشدون به يف تس يري أأمور حياهتم عىل الأرض.  ع القري نظور بطريقة ما يرتبط لك م يشجيِّ

 ابخلالص املس تقبيلي اذلي س يأأيت به يسوع املس يح يف جميئه الثاين.

ائه يف  سول بطرس الأساس اذلي عليه س يعمتد يف مساعدة قري ساةل يضع الري بتقدمي هذه املناظري التيشجيعيية الثيالثة يف بداية الري

امء.مواهجة التيجارب واملَِّحن وال الم يف احلياة احلارضة فامي ينت م من السي  ظرون عودة رهبيِّ
 

ط ادلرس   ُمخطَّ

 ( 5-3: 1بطرس 1ر خالص يسوع املس يح املس تقبيلي )ظاموي بيامن ننت: الرجاء مبرياث سمس تقبلنا :املوضوع الأول

مياننا يف احلارض )حارضان :املوضوع الثاين  ( 9-6: 1بطرس 1: الفرح بعودة يسوع املس يح ابلرمغ من امتحان ا 

ة لكمة هللا عن : تذكُّر ماضينا :الثالثاملوضوع   ( 12-10: 1بطرس  1أ الم يسوع املس يح واجملد املس تقبيل )نبوي
 

 أأهداف ادلرس 
 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

جاء بقيامة يسوع املس يح.  •  تفهم ما يقصده الرسول بطرس بـ"الرجاء احلي" للمؤمنني، وارتباط هذا الري
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 .4: 1بطرس 1اقشة موضوع "املرياث" يف العهد اجلديد، وتأأثريه عىل تفسري هذه اللكمة يف تكون قادرًا عىل من •

ي  • ى مبعرفة أأن ة هللا. كتفرح وتتعزي  حمفوظ ومحميي روحييًا بقوي

ر القمية اال جيابيية اليت ميكن أأن تكون للتي  • احامتل هذه املَِّحن والتجارب أأمٌر  جارب واملَِّحن يف حياتك، وحقيقة أأني تقديِّ

ًا عند عودة يسوع املس يح.س    يكون هممي

( بـ"خالص نفس اال نسان".  •  تّشح ارتباط "اال ميان املمتحن" )املزَّكَّ

رت أ الم وأأجماد املس يا الآيت. • د مقاطع من العهد القدمي صوي  حتديِّ

 

 

ر خالص يسوع املس يح املس تقبيلي  ظ اموي بيامن ننت: مس تقبلنا: الرجاء مبرياث ساملوضوع الأول 

 ( 5- 3:  1بطرس 1) 

وا اثنيًة ابال ميان بيسوع املس يح،  5-3يف الآايت  بطرسيركيز الرسول  م ُودلِّ اءه املس يحييني. لأهني عىل املس تقبل اذلي ينتظر قري

ميااًن حييًا مبنييًا عىل قيامة املس يح، ومريااًث ينتظرمه بعد هذه احلياة. اكن الهدف من حديثه هذا تشجيعهم يف  فا ني دلهيم الآن ا 

ها الصعوابت  واملَِّحن. مواهجهتم حياًة متلأ

س : اقرأأ مالقراءة   . 5-3: 1بطرس 1ن الكتاب املُقدَّ

 . مة السفر، يبدأأ بطرس الرسول بتسبيحٍة عىل ما معهل هللا "الوالدة الثانية" للمس يحيي احلقيقيي بعد ُمقديِّ

ا  ساةلالآب برمحته لقري عن  الرسول بطرس هنا يف حديثه ا. فهو َمن ودلمه اثنيًة. اللكمة اليت يس تخدهمء الري

ن اكن  "الوالدة الثانية" مرتبطة ابللكمة اليت اس تخدهما يسوع يف حديثه مع نيقودميوس حني قال هل: "احلقي احلق أأقول كل: ا 

(. )ميكن ترمجة اللكامت "يُودَل من فوق" ا ل "يُودَل اثنيًة".( 3: 3أأحٌد ال يُودَل من فوق ال يقدر أأن يرى ملكوت هللا" )يوحنا 

(. الطريقة اليت هبا 8: 3نتيجة "الوالدة من الروح" )يوحنا يه ع نيقودميوس شارحًا هل أأن الوالدة الثانية أأمكل يسوع حديثه م

 ينال املرء هذه الوالدة اجلديدة يه الطريقة اليت أأعلهنا يسوع لنيقودميوس:

يه هكذا أأحب هللا العامل حّتي بذل ابنه الوحيد، ليك ال هيكل لك من يؤمن به، بل تكون  هل احلياة الأبدية" "لأن

 (. 16: 3)يوحنا 

يه ابال ميان بشخص يسوع املس يح ُمخليِّصًا ينال اال نسان الوالدة اجلديدة ويصري جزءًا من عائةل هللا.  يُقَصد بـ"اال ميان" هنا أأن

د الروح القدس هذا اال نسان روحييًا ابملس يح، فيصري هذا املؤمن "خليقة جديدة" ) كل (. ومن ت17: 5كورنثوس 2يوحيِّ

يه حبسب وعد يسوع يف يوحنا  ن  (. 13-11: 5؛ 25: 2يوحنا 1، تسكن فيه احلياة الأبدية )انظر 16: 3اللحظة فصاعدًا، فا 

 1السؤال  

مفكرة احلياة يف هل اختربَت "الوالدة اجلديدة" يف يسوع املس يح؟ اكتب يف فقرٍة أأو فقرتني 

هثا الشخصية  ف كذكل التغيريات اليت حُيدِّ مياٍن بيسوع املس يح، وصِّ اختبارك يف اجمليء ا ل عالقة ا 

 هذا الأمر يف حياتك.
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"رجاء" يف بعض الأحيان يف اال شارة ا ل ما يمتنياه الشخص، ميكن أأن تُس تخَدم اللكمة  (.3: 1بطرس 1"الرجاء احلي" )

 خشٌص ما أأن بغض النظر عن فرصة أأن يصري هذا الأمر حقيقًة. مفثاًل، قد يمتىني خشٌص ما أأن يتضاعف راتبه، أأو قد يمتىني 

ة. قد حتصل هذه الأمور وقد ال حتصل. ولكني بطرس ال يتلكم عن رجاء ليس  يفوز يف مباراة أأو مسابقة فينال جائزًة خاصي

، بل يدعو هذا الرجاء "رجاءً  بقيامة يسوع املس يح من الأموات." وبلكامٍت أأخرى، قيامة يسوع املس يح يه  اً حيي  سوى متنيٍ

يه ميكن للمؤمنني أأن يتطلَّعوا ا ل قيامهتم يف املس تقبل. أأساس هذا "الرجاء احلي".  ن ويف ولأني يسوع املس يح يحٌّ ا ل الأبد، فا 

 يقول:الرجاء مرتبطًا ابجمليء الثاين ليسوع املس يح. فعل خر الحق يف هذا السفر، يس تخدم بطرس جزٍء أآ 

ليمك عند اس تعالن يسوع ابلتيامم عىل الني  فأألقوا رجاءمك "ذلكل منطقوا أأحقاء ذهنمك صاحني،  عمة اليت يُؤىت هبا ا 

 (. 13: 1بطرس 1املس يح" )

ني املؤم  العصور والأجيال، اذلين ماتوا واذلين س يكونون أأحياء، س ُيقامون   نني عرب لكي حني س يأأيت يسوع املس يح اثنيًة، فا 

دة. هذا هو "الري  نويبدأأو  ائه.  جاء" احليي ابلمتتُّع بأأجسادمه املُمجَّ  اذلي يريد الرسول بطرس أأن يبقى شاغاًل أأفاكر قري

 2السؤال  

ني دلهيم الآن "رجاءً  ائه ا   "؟ اً حيي  ماذا قصد بطرس حني قال لقري

ايه.اك .أأ   ن ميكهنم أأن يطلبوا من هللا ابلصالة أأيي يشء يرجونه، وس يعطهيم ا 

 دلهيم الآن رجاء أأفضل ابذلهاب ا ل السامء. صار .ب

م مه أأيضًا س ُيقامون. .ج  بسبب قيامة يسوع املس يح، اكنوا متأأكيِّدين ومتطمئنني أأهني

اء، يبقى هناك رجاٌء دامئ .د  ًا.همام كرثت وساءت الأمور الرديئة اليت حتصل للقري

 3السؤال  

ب عن اجلسد" هو "استيطان عند  "الرجاء احلي" اذلي أأعلنه الرسول بطرس سيتحقَّق يف الهناية مبوت املؤمن، لأن "التغرُّ

 صواب أأم خطأأ؟  (.8: 5كورنثوس 2الرب" )

 

الفائدة الثانية للوالدة الثانية اليت يريد الرسول بطرس أأن يضعها قراؤه يف اعتبارمه يه  (.4: 1بطرس 1املرياث الساموي )

"املرياث" احملفوظ يف السامء هلم. ولكْن ما هو هذا املرياث؟ تمكن خلفية هذا املفهوم يف العهد القدمي. كتب أأحد العلامء هبذا 

براهمي مبرياث، وهو أأرض كنعان )تكوين  وقد صار هذا الوعد أأساس ييًا يف الهوت العهد القدمي (، 7: 12الشأأن: "ُوعِّد ا 

رميا 6، 2: 1؛ يشوع 4: 34؛ تثنية 24: 50)تكوين  براهمي  (. P. H. Davids, 52(" )7-1: 7؛ انظر ا  كام اختار هللا ا 

م "خمتارون"،  رسائيل يف القدمي وأأعطامه مريااًث يف أأرض كنعان، هكذا يذكيِّر بطرس الآن قراءه بأأهني وابلتشبيه والتصوير  وا 

مه عن مرياٍث ينتظرمه لكوهنم رشاكء يف العهد اجلديد. ومع هذا، فا ن املرياث اذلي ينتظر أأعظم من الأرض املوعودة يف  خُيربِّ

." وعالوًة عىل هذا، فا ني هذا املرياث  يس وال يضمحلي يه "ال يفىن وال يتدن ليس العهد القدمي، لأني بطرس يصف هذا املرياث بأأن

يه حمفوظ يف السامء.يف هذ  ا العامل الأريض، لأن
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 4السؤال  

يه سريث ______ _______. الصورة اليت متثيِّل خلفية ملفهوم مرياث املؤمنني براهمي بأأن  تمتثَّل يف الوعد ال 

 

اٍت كثرية يف العهد اجلديد. يف بعض املواقع، مثل عربانيني  تُس تخَدم اللكمة "مرياث" والفعل املرتبط هبا )"ورث، يرث"( مري

يه يأأيت مكاكفأأة ال ميان واملثابرة، أأي  "والأانة، املرياث اذلي يت احلديث عنه مرياث ينبغي احلصول عليه "ابال ميان 12: 6 أأن

(. فهو ليس مريااًث يت احلصول عليه بصورٍة تلقائيية، بل يعمتد عىل الكيفية اليت حييا  24: 3اال نسان وأأمانته )انظر كولويس 

يه عند املثول أأمام "كريس قضاء املس يح" س ياكئف  احلقيقة يه أأن العهد اجلديد يعمليِّ أأمانته. و أأي مدى  اال نسان هبا،  بوضوح أأن

مياهنم وأأعامهلم الصاحلة اليت معلو  بي املؤمنني عىل ا  لمية )بشأأن هذا الأمر، انظر هالري وافع السي حيحة وادلي ريقة الصي ا ابلطي

آت ميكن أأن تكون مشموةل يف  (. ومع أأنَّ 36-35: 10؛ عربانييني 27-24: 9كورنثوس 1؛ 15-10: 3كورنثوس 1 املاكفأ

ر يطرس هذا 4: 1بطرس 1املرياث اذلي تتلكيم عنه  ِّ ، فيبدو أأن الرتكزي يف هذه الآية هو عىل مرياث للك املؤمنني. ال يصوي

ِّ البنوة لـ"اخمل  مه كحقي مياهنم أأو أأعامهلم، ولكنيه يقديِّ وا اثنيًة". اال ميان بوصفه مّشوطًا اب   تارين" اذلين "ُودلِّ

ث العهد اجلديد يف موقع أآخر عن مرياث ينتظر لكي املؤمنني. ففي احلقيقة، تشري أأفسس  يه يف 14-13: 1يتحدَّ اللحظة  ا ل أأن

ميانه بيسوع املس يح، خُيَت ابلروح القدس. وعندئٍذ يكون الروح القدس "العربون" أأو ادلفعة الأ  ول اليت يضع اال نسان فهيا ا 

ل وقت حصول هذا، ُأعطينا  يفمن مرياثنا  نوال فداء ما اقتناه هللا. وبلكامت أأخرى، ُوعِّدان ابلقيامة )فداء ما اقتناه هللا(، وا 

 قيامتنا الأخرية الاكمةل مرياث أأكيد.الروح القدس كتأأكيٍد بأأن هللا س يعمل يف الهناية ما وعد به. 

 5السؤال  

س أأن لك ال بسبب الثبات واملثابرة يف اال ميان ومعل الأعامل  يعمليِّ الكتاب املُقدَّ يه ال ينال ا  مرياث يناهل املؤمن مّشوط، أأي أأن

 صواب أأم خطأأ؟  الصاحلة.

 

ينا من انحيٍة أأخرى سوف نرث احلياة الأبدية يف املس تقبل )فثة بُعد  ن ينا مكؤمنني منتكل الآن احلياة الأبدية، فا  وكذكل، مع أأن

 مس تقبيلي للحياة الأبدية(. فقد وعد يسوع املس يح تالميذه قائاًل:حارض وبُعد 

ًا أأو امرأأًة أأو أأوالدًا أأو حقواًل، لأجيل ولأجل  خوًة أأو أأخواٍت أأو أأاًب أأو أأمي احلقي أأقول لمك، ليس أأحٌد ترك بيتًا أأو ا 

هاٍت  خوًة وأأخواٍت وأأمي ال ويأأخذ مئة ضعٍف الآن يف هذا الزمان، بيواًت وا  وأأوالدًا وحقواًل، مع اضطهادات، اال جنيل، ا 

 (. 18: 18؛ 25: 10؛ لوقا 29: 19؛ انظر مّتي 30-29: 10" )مرقس ويف ادلهر الآيت احلياة الأبدية

ث معيا يتجاوز احلياة الأبدية )الحظ 4ولكْن ابلنظر ا ل الطريقة اليت هبا يصف بطرس هذا املرياث يف الآية  يه يتحدَّ ، يبدو أأن

ني هذا  يه يقول ا  ية طريقة أأخرى يس تخدم العهد اجلديد مفهوم املرياث هبا وذكل أأن املرياث "حمفوٌظ يف السموات لأجلمك"(. ومث

ليه.   يف احلصول عىل امللكوت أأو ادلخول ا 

؛ 34: 25املَُعدي لمك منُذ تأأسيس العامل‘" )مّتي  رِّثوا امللكوت"مثي يقول املكل لذلين عن ميينه: ’تعالوا اي مباريك أأيب، 

 (. 5: 5؛ أأفسس 50: 15؛ 10-9: 6كورنثوس 1انظر 

تميواثوس 2من س ُيعطون امتياز احلمك معه )فقط ، مع أأني اذلين ثبتوا بأأمانة مع املس يح مُه امللكوتس يكون لك املؤمنني يف 

رشلمي اجلديدة، (. ومفهوم وراثة )أأو ادلخول ا ل( امللكوت فكرة مرتبطة بتوقُّع وانتظار المتتُّع مبدينة هللا احلي، أأو 11-12: 2
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م كّشاكء يف العهد اجلديد، قد "]أأتوا[ ا ل جبل  ةً اليت س تكون مسًة رئيس ي  اءه بأأهني . ذكَّر اكتب العربانييني قري يف امللكوت الأبديي

، أأورشلمي الساموية" )عربانيني يصه  ل مدينة هللا احليي (، ويضيف بعد ذكل بقليل قائاًل: "ذلكل، وحنُن 22: 12ون، وا 

: 11(. وقد أأوحض يف عربانيني 28: 12كواًت ال يزتعزع، ليكن عندان شكٌر به خندم هللا خدمًة َمرضييًة" )عربانيني قابلون مل

براهمي خبروجه من أأور اللكدانيني، اكن يعربيِّ عن رغبته  16 ، وأأن هذه الرغبة ستتحقَّق يف الهناية يف املدينة ببدٍل أأفضلأأني ا 

ها هللا هل )ع  (. 14: 13؛ انظر 16: 11ربانيني الساموية اليت أأعدي

ينا ال نس تطيع أأن نكون متيقيِّنني أأن املرياث اذلي يقصده الرسول بطرس يف  هو أأورشلمي الساموية، واليت  4: 1بطرس 1مع أأن

ث اذلي متثيِّل مسًة أأساس ية يف ملكوت هللا الأمسى، فا ني هذا أأمٌر حممتل وممكن متامًا. وعىل الأقل، هذا يعطي صورًة لنوعِّ املريا

 ينتظر لكي ابٍن هلل.

 6السؤال  

د بصورةٍ  ث  مع أأن بطرس مل حيديِّ ويقصده، لكن من مضن اخليارات التالية، ما اذلي يقرتحه  عنه جازمة "املرياث" اذلي يتحدَّ

 ؟4: 1بطرس 1اكتب هذا املساق كتحديٍد ممكن للمرياث املذكور يف 

 مرياث احلياة الأبدية .أأ 

 مرياث "أ لكيل الرب" .ب

ة لذلين يبقون أأمناء ليسوع املس يح بيامن حيمتلون الاضطهادمرياث م .ج  اكفأأة خاصي

 اجلديدةمرياث ادلخول ا ل ملكوت املس يح والمتتُّع ابملدينة الساموية، أأورشلمي  .د

ي  (.5: 1بطرس 1اخلالص املس تقبيل ) يه اكن دلهيم  ه رمبا اكنمع أأن ن اء رساةل بطرس يتأأملون يف وقت تلقيهيم الرساةل، فا  بعض قري

، نرى من الرساةليقني بأأهنم محميون بقوة هللا. واحٌض أأن هذه امحلاية روحية ابدلرجة الأول، وليست جسدية. ويف جزٍء الحٍق 

، وحّتي الاستشهاد ) مل اجلسديي اء عىل أأن يس تعدوا للأ (. وقد صىلي يسوع املس يح يف 1: 4س بطر 1بطرس حيثُّ القري

نة يف يوحنا لأجل لك املؤمنني قائاًل:  صالته الكهنوتية املُدوَّ

م ليسوا من العامل، كام أأين أأان لسُت من العامل، لست أأسأأل أأن تأأخذمه  "أأان قد أأعطيهُتم الكمك، والعامل أأبغضهم لأهني

ير." )يوحنا  ي  (.18: 5يوحنا 1؛ انظر 15-14: 17من العامل، بل أأن حتفظهم من الّشيِّ

 7السؤال  

حمفوظني ومحمييني جسداًي من لك أأذى طاملا اكن دلهيم  ونأأن املس يحييني احلقيقييني س يكون 5: 1تعمليِّ رساةل بطرس الأول 

ٍ هلم. ميان اكٍف بأأن هللا لن يسمح حبصول رشي  صواب أأم خطأأ؟  ا 

 

ميان" ال تعمتد هذه امحلاية الروحية للمؤمن عىل مقدار ما مي ميان للحفاظ عىل هذه امحلاية. فالراحج أأن عبارة "اب  ارسه املؤمن من ا 

نسان بيسوع املس يح ُمخليِّصًا يف حلظة الوالدة اجلديدة، وهو ما  ليه تكراراً تشري ا ل اال ميان اذلي يضعه اال  يف العهد  يُشار ا 

(. وعىل مجيع الأحوال، حيمي هللا 15: 3وس تميواث2؛ 9: 3فيلّبي ؛ 8: 2؛ أأفسس 16: 2؛ غالطية 22: 3اجلديد )رومية 

املؤمن روحيًا طيةل حياته عىل الأرض، وهكذا ال يس تطيع أأحٌد أأن يأأخذ احلياة الأبدية منه. وقد وعدان يسوع املس يح نفسه 

ايها هو أأ  عظم من اللك، قائاًل: "وأأان أأعطهيا حياًة أأبدية، ولن هتكل ا ل الأبد، وال خيطفها أأحٌد من يدي. أأيب اذلي أأعطاين ا 
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يه همام حدث هلم، 29-28: 10وال يقدر أأحٌد أأن خيطف من يد أأيب" )يوحنا  اؤه أأن (. وقد أأراد الرسول بطرس أأن يعرف قري

امنة، وسيت حاميهتم ا ل يوم "اخلالص" املس تقبيل، اذلي سوف "يُعلَن يف الزمان الأخري."   فا ني دلهيم هذه الضي

ِّشة للبعض. يساعدان أأن  لأن اللكمة "خالص" مرتبطة ارتباطاً  وثيقًا ابختبار الوالدة اجلديدة، فقد تكون هذه امجلةل ُمشوي

د نوع التحرير والنجاة املقصود. فليس التحرير أأو النجاةنعرف أأني املعىن العامي لللكمة "خالص" هو  ياق هو اذلي حيديِّ ، والس ي

، بل هناك أأيضًا خالٌص فقط بيسوع املس يح ُمخليِّصاً هناك خالص أأويل أأو حترير أأويل حيصل يف حلظة وضع اال نسان ثقته 

س أأن هذا اخلالص املس تقبيل س يحصل يف اجمليء الثاين ليسوع املس يح.  مفثاًل،  حيصل يف املس تقبل. وذلا، يعمليِّ الكتاب املُقدَّ

 س يعود يسوع املس يح، أأن املس يح "س يظهر اثنيًة بال خطية للخالص لذلين ينتظرونه." حفني 28: 9خُتربان رساةل العربانيني 

بليس، وس نُقام لنشرتك يف امللكوت اجمليد اذلي س يحمك يسوع فيه  ير ا  ي ي العامل من استبداد الّشي ر أأو ينجي ِّ س يخليِّص أأو حيري

 ملاكً.

 8السؤال  

 ؟5: 1بطرس 1ما هو "اخلالص" اذلي يتلكم بطرس عنه يف 

 .اً بيسوع املس يح ُمخليِّصاخلالص من عقوبة اخلطية اذلي يناهل اال نسان بوثوقه  .أأ 

ير يس تطيع أأن يؤذي املؤمن. .ب ي ر من قوة الش يطان، فال يعود الّشي  التحرُّ

ة اخلطيية يف حياته. .ج  حترير املؤمن من قوي

 خالص من العامل، وهو ما س يحصل يف اجمليء الثاين ليسوع املس يح، وسيش متل متجيد املؤمن. .د

 

ر  ِّ ية وعود كثرية يف العهد القدمي تصوي ة مزمور مث ملكوت هللا اذلي سيتحقَّق يف وقت عودة يسوع املس يح )انظر بصورة خاصي

شعياء 11-14 ،8 :72 تقع، وزمن الضيقة هللا (. وحبسب سفر الرؤاي، بيامن اكنت دينوانت 14: 7؛ دانيال 10-1: 11؛ ا 

وية تعلِّن بروح الشوق انتصار يسوع املس يح املس تقبيل القريب: "قد صارت مماكل العظمية يقرتب من الانهتاء، نرى جوقًة سام

يِّنا ومس يحه، فس مي سريون يف الهناية  هلم (. اذلين كتب الرسول بطرس رسالته15: 11 ا ل أأبد الآبدين" )رؤاي كلالعامل لرب

م محمييون بقوة هللا.يوم اخلالص والتحرير، همام اكن ما يواهجونه يف هذه احل  -هذا اليوم العظمي   ياة من أأمل واضطهاد، لأهني

 

 

مياننا يف احلارض  املوضوع الثاين:   حارضان: الفرح بعودة يسوع املس يح ابلرمغ من امتحان ا 

 ( 9- 6:  1بطرس 1) 

اءه، انتقل يف الآايت  ْت جشَّع اال بدي أأهني  5- 3بعد أأن ذكر الرسول بطرس عدة أأش ياء يف الآايت  قرار ابلتج 9-6قري ارب لال 

م مؤمنون ابملس يح. وبرمغ  االيت اكنوا يف وقت كتابة الرساةل يواهجوهنواملَِّحن  ما تس بَّبت به هذه التجارب واحملن من أأمل، لأهني

مياهنم. سعى الرسول بطرس مياٌن ال بدَّ أأن يُاكفَأأ يف الهناية يف  فقد أأعطت فرصًة المتحان ا  لأن يعمليِّ أأن اال ميان املمتَحن املُزَّكَّ ا 

 رض هللا. فا ن تبنيوا هذا املنظور، فا هنم سيس تطيعون أأن يفرحوا حّتي يف جتارهبم.حم
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س القراءة   . 9-6: 1بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

تسبيب الأمل واملَِّحن أأني التجارب  6(. مع أأن بطرس يقري يف الآية  6:  1بطرس 1مواهجة التجارب )

يه يشري ا ل ثالثة أأمور ينبغي أأن نفهمها عن التجارب. أأواًل، التجارب "متنوعة"، أأي أأني هناك أأنواعًا خمتلفة  ن والكآبة واحلزن، فا 

. مؤكَّد أأن الاضطهاد أأحد هذه الأنواع، ولكن ليس من سبب حلرص قييوناحلقي  من التجارب واحملن قد يواهجها املس يحييون

ثيِّل مت  س  يتاملؤمن، والال الم والصعوابت اليت قد يواهجها معىن املِّحن والتجارب يف الاضطهاد. فقد تكون التجربة نوعًا من 

ني التجارب واملِّحن ً ال ميانه وجيعهل يتيلك عىل هللا. اثنيًا، يقول بطرس ا  ايي ، أأي لفرتٍة قصرية. قد تبدو لنا هذه تس متر "يسريًا" حتدي

ن اكن  هتا قصرية جدًا. اثلثًا، يضيف الرسول بطرس العبارة "ا  ًة بغري انهتاء، ولكْن من منظور الأبدية مدي التجارب مس متري

ال لتجارب اليت يواهجها املؤمن حتصل. اجيب" ، وهو ال يسمح يف حياتنا ا  رشاف اتمي من هللا املُحبي مبا يبدو رضوراًي. وقد  اب 

ضنا لتجربٍة أأو حمنة معينة، ولكْن مؤكَّد أأن هللا يعرف بب ال نفهم سبب تعرُّ . ليست التجارب واملَِّحن أأحدااًث عشوائية يف السي

حياتنا، ولكني لها مقاصد، فهيي هتدف لأن تأأيت خبري أأعظم يف حياتنا. فيشري يعقوب ا ل الطريقة اليت هبا يس تخدم هللا 

 خشصياتنا وتكويننا ادلاخيل وحياتنا: يف بناء وتشكيل رب واملَِّحنالتجا

رب فليكن هل معٌل  ميانمك ينشئ صربًا، وأأما الصي عة، عاملني أأني امتحان ا  احس بوه لكَّ فرحٍ اي ا خويت حيامن تقعون يف جتارب متنوي

 (. 4-2: 1اتمي، ليك تكونوا اتميني واكملني غري انقصني يف يشء. )يعقوب 

أأن يكونوا "انجضني روحييًا". التجاوب السلمي مع التجارب واملَِّحن والثبات فهيا قوب ابللكمتني "اتميني" و"اكملني" يقصد يع

هذه التجارب  يظهر واحضًا أأني يقودان ا ل نُضٍج رويحي أأعظم يف حياتنا. حني ننظر ا ل التجارب واملَِّحن هبذه الطريقة، 

 "رضورية" و"واجبة" يف حياتنا.

 9السؤال  

لهيا بطرس بشأأن التجارب يف   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  ؟ 6: 1بطرس 1ما الأمور اليت يشري ا 

يه ال حيرص مقصده هنا يف الاضطهاد. .أأ  ن عة" فا   حني يذكر الرسول بطرس "التجارب املتنوي

ً.ال تدوم التجارب واملَِّحن ا ل الأبد بل تصل ا ل هناية، وأأما اال ميان املمتَحن املزَّكَّ فياكفَ  .ب  أأ أأبدايي

 التيجارب واملَِّحن معطاة دامئًا من هللا عقااًب للخطية اليت ارتكبناها. .ج

 هدف، بل يه رضورية لتمنية خشصية وطبيعة املؤمن. ليست التجارب واملِّحن بال .د

 10السؤال  

ميانك بيسوع املس يح. اكتب يف  مفكرة احلياة فكيِّر للحظٍة بتجربٍة مررَت هبا يف حياتك بسبب ا 

ف كيف الشخصية  وصفًا خمترصًا للتيجربة، ومن مثي اكتب درسًا همامً تعلَّمته من هذه التجربة )أأو صِّ

 َ  وَت روحيًا نتيجة هذه التجربة(.مَ ن

 

مياننا. اللكمة اليواننية   7يس متري الرسول بطرس يف الآية  (.7: 1بطرس 1اال ميان املمتَحن امُلزَّكَّ ) يف احلديث عن "دليل" ا 

حية (، ويه تعين "الأصاةل dokimonالبس تاين ا ل "تزكية" يه "دوكميون" ) -املرُتمجة يف ترمجة فاندايك  )أأن يظهر  والصي
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ومعلية خوض التجربة يه مح هللا هبا يف حياتنا ابال ميان، كنتيجٍة لالمتحان". ينبغي أأن تُقابَل التجارب واحملن اليت يسحصيحًا( 

ميانك بأأن تُمتَحن ويت التحقُّق مهنا وتقوي هب أأغىل هتاأأن تعطي فرصًة لأصاةل ا  يضاح. فاذلي ر الرسول بطرس نقطته هذه اب  ِّ . ويعزي

عىل أأفضل وأأنقى ذهب. وابملفهوم نفسه، لكي املعادن، ومع هذا حفّتي اذلهب ميري بعملية تنقية ابلنار ال زاةل أأيي خبَث وللحصول 

ميان املس   ق التوتُّر واحلزن ا  مياننا. يعربيِّ أأحُد الُكتياب عن هذه احلقيقة ابللكامت التالية: "يعميِّ يحيي للتيجارب واملَِّحن تأأثري عىل ا 

يه وجيعل حقيقته تظهر" )  (.R. Raymer, 841احلقيقي ويقوي

د بطرس يف هذه الآية عىل النتيجة  ميان املؤمن وتظهر أأصالته، حيث جتَ يشديِّ ب بصورٍة حصيحة وَ ااال جيابية. حفني يُمتَحن ا 

ني النتيجة تكون جميدة. يف هذه احلاةل، ميكن للمؤمن أأن يتوقيع "املدح والكرامة واجملد عند اس تعالن يسوع  واحمتل التجربة، فا 

ب يسوع املس يح يف جميئه الثاين. يعود الرسول املس يح." يقصد الرسول بطرس بقوهل "اس تعالن يسوع املس يح" عودة الر 

 13: 4بطرس 1(. ويف 7: 1كورنثوس 1و 7: 1تسالونييك 2. )انظر  13: 1بطرس 1بطرس ذلكر هذا الاس تعالن يف 

ْذ حينئٍذ س يزنل يسوع املس يح ا ل الأرض يف جمده املهيب اجلليل يف انتصار اتمي عىل  يدعوه بـ"اس تعالن جمد ]املس يح[،" ا 

ا ل أأن النياس سوف "يبرصون ابَن  30: 24ويف وصف هذا احلدث العظمي، يشري الرب يسوع املس يح يف مّتي ائه. لك أأعد

ة وجمٍد كثري." وبعد ذكل، س يقف املس يحييون احلقيقييون أأمام الري  آتيًا عىل حساب السامء بقوي لتقدمي حساٍب عن  بي اال نسان أ

ا العبد الصاحل الأمني" )مّتي (. والأمناء مهنم سي 12-10: 14أأنُفسهم )رومية  ًا أأهيي (.  30- 14: 25سمعون لكامت املدحي "نعمي

يبي سينال هؤالء "املدح والكرامة واجملد" من الري  ن أأن هذه الثالثة ختصي الرب يسوع املس يح ويظني  ن. ومع أأني بعض املفرسيِّ

مياهنم(، فا ني ت. رشايرن )  يف اس تنتاجه، حيث يقول: ُمصيب( T. Schreiner)حيث ينالها بسبب ا 

ن ابلنا نسان اذلي امتُحِّ وثبتت أأصالته. ... س ُتعطى املاكفأأة  ر"’املدح والكرامة واجملد‘ معطاة يف ذكل اليوم لال 

ي  ون هبا" )ة اال خساتولوجيي الأخروي مياهنم، اذلي يُمتَحن ويزتَّكَّ ابل الم اليت ميري  .Tة لهؤالء بسبب أأصاةل ا 

Schreirner, 68 .) 

ذًا ال حتمكوا يف يشٍء قبل الوقت، حّتي يأأيت 5: 4كورنثوس 1يعليِّمه الرسول بولس يف مع ما والرجاء هذا التوقُّع  يتوافق : "ا 

بُّ اذلي س ينري خفااي الظي  آراءالري  واحٍد من هللا." القلوب، وحينئٍذ يكون املدح للكي  الم ويُظهِّر أ

 11السؤال  

ل بني البنود التالية يف العمود الأمين م  د يف العمود الأيرس:و ع امجلل اليت توحضيِّ البنصِّ

 التعريف الصائب اللكامت والآايت

شارة ا ل اجمليء الثاين ليسوع املس يح  (dokimon"دوكميون" ) -"تزكية"   ا 

آية كتابية تَ  "اس تعالن يسوع املس يح"  ر جميء ابن هللا يف السحاب بقوة وجمد كُ ذْ أ

حية كنتيجٍة لالمتحان"   30: 24مّتي   لكمة تعين "الأصاةل والصي

آية كتابية تشري ا ل أأن يسوع س ميتدح املس يحييني احلقيقي  5: 4كورنثوس 1  يف جميئه الثاين  نيأ

 

 12السؤال  

ميان  7: 1 رساةل بطرس الأول تعمليِّ  يه حني يُمتَحن ا  د"  أأن املس يحيي احلقيقي وتثبت أأصالته، فا ني يسوع "س ُيمَدح ويكَرم ويُمجَّ

 صواب أأم خطأأ؟  حني سيُس تعلَن من السامء.
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َحن والتجارب ) فكرة نوال املدحي من الرب جتعلنا نتطلَّع ا ل ذكل اليوم اذلي فيه سرناه  (.8: 1بطرس 1الفرح اذلي يفوق املِّ

اء رسالته، وال هو حال  وهجًا لوجه. مفع أأن الرسول بطرس رأأى الرب يف اجلسد )قبل قيامته وبعدها(، فا ني هذا ليس حال قري

ننا نؤمن به وحنبيه.  ية احامتل بأأن بطرس اكن يقصد لكامت الأحياء اليوم. ولكن برمغ أأننا مل نَر الرب يسوع املس يح خشصييًا، فا  مث

آمنَت! ط  29: 20الرب يسوع يف يوحنا  يك رأأيتين اي توما أ آمنوا ومل يروا"( اليت قالها لتوما بعد القيامة. ابلرمغ )"لأن وىب لذلين أ

ائه قائاًل: "تبهتجون بفرحٍ ال يُنَطق  م مل يروا الرب يسوع، أأشار الرسول بطرس بشأأن قري من املَِّحن والتجارب، وابلرمغ من أأهني

ية سببان يُ  بب الأول هو أأني ابه وجميد." ولكن ملاذا؟ مث ذلين احمتلوا التجارب واحملن مه أأيضًا اذلين وثقوا ظهِّرهام الس ياق. السي

ون ويتقوي  يه أأمني. يذكيِّران اكتب املزامري أأن اذلين يلجأأون ا ل الرب يتعزي ون: "ذوقوا ابلرب يف هذه الظروف، ووجدوا أأن

جل املتولكيِّ عليه" )مزمور  هنم يفرحو8: 34وانظروا ما أأطيب الرب! طوىب للري م يومًا ما س ينتقلون ا ل حبقيقة أأهني  ن(. اثنيًا، ا 

َحهنا  ا ل فرح وغبطة الوجود يف حمرض هللا. ،ما وراء هذه احلياة ولك جتارهبا ومِّ
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لكَّم الرسول بطرس اذلين مل يس بق هلم أأن رأأوا الربي يسوع وهجًا لوجه مثهل.  8: 1بطرس 1يف 

م مل يؤمنوا به حفسب، بل وأأحبيوه أأيضًا وابهتجوا بفرح ال يُنَطق به وجميد. هل  ش هو أأهني واملُدهِّ

جاابتك يف   .مفكرة احلياة الشخصيةيصف هذا الأمر حياتك؟ ملاذا أأو مَل ال؟ اكتب ا 
 

يتلكَّم الرسول بطرس يف الآية الأخرية من هذه الفقرة عن هدف أأو نتيجة  (.9: 1بطرس 1تيجة اال ميان املمتَحن املزَّكَّ )ن 

ميان اال نسان. ال يقصد الرسول بطرس بـ"اال ميان" اللحظة الأول من اال ميان، حني وضعوا ثقهتم بيسوع املس يح ُمخليِّصًا فنالوا  ا 

يه يتلكَّ الوالدة اجلديدة. فالآايت  ميان املؤمن  مالسابقة توحضيِّ أأن الوالدة الثانية، أأي اال ميان الثابت اذلي يتحىلي به  بعدعن ا 

املس يحيي احلقيقي يف تعامهل مع التجارب واملَِّحن. مفا اذلي ينتظر املؤمن اذلي تعامل وجتاوب مع التجارب واملَِّحن ابلوثوق 

ميانِّ  وتزكيةُ  نُ ابلرب واحامتل هذه التجارب، حبيث أأظهر امتحا يه ا  مياٌن ه أأن أأمثن من اذلهب املُصفيى؟ اجلواب هو "خالص ا 

همام   ييل. فاميالنفوس". لهذه العبارة تفسريان ممكنان، نقديِّ

كامل خالص املس يحيي احلقيقي عند عودة الرب يسوع، حني سينال جسده  سولَ الري أأني التيفسري الأول هو  بطرس يقصد هنا ا 

د. حبسب هذااملُ  يه  مجَّ ميانه بيسوع املس يح معليةالرأأي، يُفَهم "اخلالص" بأأن ، حيث ينال اال نسان احلياة الأبدية يف حلظة ا 

ُمخليِّصًا، ولكني اخلالص ال يكمتل ا ال حني خيترب اال نسان القيامة اجلسدية. ومع أأني هذا الفهم للخالص حصيح حبسب تعلمي 

س، فال يبدو أأن هذ . ا حدى نقاط ضعف هذا الفهم هو 9ا ما قصده الرسول بطرس يف الآية مقاطع أأخرى يف الكتاب املُقدَّ

ميان ن ا  وتزَّكي فقط. كام أأن اللكمة اليواننية   هأأن لكي املؤمنني سينالون القيامة اجلسدية، اليت يه ليست نصيب من امُتحِّ

ًا ما تُس تخَدم ري ويه لكمة كث(، komizō"انئلني" )حصل عىل، تلقيى، اس تمل( ترمجة لصيغة من الفعل اليوانين "كومزيو" )

ا كنوعٍ من املاكفأأة أأو بسبب اقرتاف خطأأ )انظر  جازى، دفع مبعىن  مي ؛ 10: 5كورنثوس 2؛ 4: 5بطرس 1عىل يشٍء مُعِّل، ا 

اخلالص حبسب هذا الرأأي الأول هو هبية ممنوحة جميااًن،   (. ومع هذا، فا نَّ 36: 10؛ عربانييني 8: 6؛ أأفسس 25: 3كولويس 

 زاة مقابل يشٍء ما.وليست جما

، حيث يشري مفهوم "ختليص 38-34: 8تعلمي الرب يسوع يف مرقس هنا التيفسري البديل هو أأن الرسول بطرس يتذكَّر 

يه يوافق عىل أأن "هيكل  بي النفس" ا ل املس يحي احلقيقيي الأمني، اذلي محل طواعية وبرغبٍة صليبه ليتبع الري  يسوع. ومع أأن

ن اكن واجبًا ورمبا  نفسه" )أأي خيرسها( يف هذه احلياة لأجل يسوع املس يح ولأجل اال جنيل )أأي بأأن يتعرَّض لالضطهاد ا 

يه يف الهناية سوف "خيليِّص نفسه" حني س يكون عليه أأن يقف أأمام هللا الاستشهاد ن  ك ويُاكفَأأ ماكفأأة تدوم)حبيث يُبارَ (، فا 
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الأبدية(. ومن انحية أأخرى، فا ن املس يحي احلقيقي اذلي حييا لريحب العامل لكه أأو لـ"خيليِّص نفسه" يف هذه احلياة )حبيث 

يتجنَّب الاضطهاد ورمبا الاستشهاد( س ينهتيي به الأمر خارسًا. ويف الهناية، حني ميثل أأمام كريس قضاء يسوع املس يح، لن 

يه من اس تحى يب مينَح فرصة أأن ميكل مع املس يح، وس   ر الرب يسوع املس يح هذا اال نسان قائاًل: "لأن آت. حذَّ يخرس املاكفأ

يسني" )مرقس  ني ابَن اال نسان يس تحي به مّت جاء مبجد أأبيه مع املالئكة القدي : 8وبالكيم يف هذا اجليل الفاسق اخلاطئ فا 

د بل عىل الامتداح  (. الحظ أأن هذا التفسري يضع اجمليء الثاين يف اعتباره، ولكني تشديده38 ال يقع عىل نوال اجلسد املُمجَّ

كرامًا حقيقييًا.   واملاكفأأة لعيش حياة أأمينة أأكرمت يسوع املس يح كربي ا 
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ميانمك" يف  مياهنم بيسوع املس يح اذلي به صاروا مؤمنني، 9: 1بطرس 1حني تلكَّم الرسول بطرس عن "ا  ، مل يكن يشري ا ل ا 

مياهنم ا  صواب أأم خطأأ؟   لثابت واملثابر يف تعاملهم وجتاوهبم مع التجارب اليت اكنوا يواهجوهنا.ولكنيه قصد ا 
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كامل معلية اخلالص يف  الطريقة الصحيحة الوحيدة اليت هبا ميكن تفسري "خالص النفوس" يه أأن نرى هذه العبارة تشري ا ل ا 

ية. بدي  أأم خطأأ؟ صواب  وقت نوال اال نسان جسد القيامة لتحضريه للأ

 

 

ة ماضينا: تذكُّر  املوضوع الثالث:   أ الم يسوع املس يح واجملد املس تقبيل  عن  لكمة هللا    نبوي

 ( 12- 10:  1بطرس 1) 

تلكم هؤالء عن يعود الرسول بطرس يف هذه الآايت ا ل املايض حني معل هللا يف قلوب أأنبياء العهد القدمي وتلكَّم من خالهلم. 

 س يا يف الهناية. النعمة اليت س تأأيت لأتباع امل 

س القراءة   . 12-10: 1بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ات أأنبياء العهد القدمي ) بعبارة "روح املس يح" الروح  سيقصد الرسول بطر (. 11-10: 1بطرس 1نبوي

، يُدعى الروح القدس "روح هللا" و"روح املس يح". الروح القدس اذلي معل 9: 8القدس. ففي رومية 

علِّن هل أأش ياء عديدة، ومن مثي ليقودمه يف كتابة هذه يف يسوع املس يح ومن خالهل هو اذلي معل يف أأنبياء العهد القدمي ليُ 

ه الرسول بطرس الانتباه ا ل هذه الأمور اليت كتهبا الأنبياء القدماء، ويف معهل احلقائق املُعلَنة كجزٍء من ا س. وجي لكتاب املُقدَّ

ر الاس مترارية ما بني برانمج وخمطط هللا مع شعب ا رسائيل حتَت العهد القدمي  ق الآن يف حياة وما قد حتقَّ  من هجة هذا صوي

:  1. وقد كتب الرسول بطرس يف رسالته الثانية من اجلهة الأخرى د اجلديديسوع املس يح وجامعة املؤمنني املس يانية حتَت العه 

يسون مسوقني من الروح القدس." 21 نسان، بل تلكَّم أأانُس هللا القدي ة قطي مبشيئة ا  يه مل تأأتِّ نبوي  قائاًل: "لأن
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يه  مع أأن الروح القدس مل يأأتِّ ليسكن يف لكي  ن معل يف حياة بعض أأنبياء العهد القدمي وأأعلن املؤمنني ا ال يف يوم امخلسني، فا 

س. سة مضن الكتاب املُقدَّ نوها كأسفاٍر ُمقدَّ  صواب أأم خطأأ؟  حقائق هلم دوَّ
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ات هؤالء الأنبياء اكنت تتعلَّق بـ"اخلالص". يف الس ي  10: 1تشري بطرس الأول  ابق، تلكَّم الرسول بطرس ياق السي ا ل أأن نبوي

ٍ أأن يُعلَ  مان الأخري" )عن "خالٍص مس تَعدي ثنا سابقًا، فا ن هذا "اخلالص" مرتبط ابجمليء 5: 1بطرس 1ن يف الزَّ (. كام حتدَّ

املس يح يسوع الثاين للمس يح، حني س ُيخَضع أأعداء يسوع املس يح، وحني س ُيقام شعب هللا ليشرتكوا يف براكت ملكوت 

يف هذا الوقت يف ملكوت املس يح ستتحقيق النبوات املتعليِّقة  املس ياين. حفّت الأنبياء القدماء انتظروا هذه اذلروة يف التيارخي. 

هذا التوقيت بعد بضع أآايت، حيث كتب: "أألقوا رجاءمك ابلتيامم عىل النيعمة اليت  بـ"نعمة" هللا لشعب هللا. أأكيد الرسول بطرس 

ليمك عند اس تعالن يسوع املس يح" ) جميهئا   اويرجو  اكهنم أأن يتوقعو (. ولكن ما يه "النعمة" اليت مي13: 1بطرس 1يُؤىت هبا ا 

س، ميكن أأن  ة للكتاب الُقدَّ دة، ولكْن بناًء عىل دراسة عامي ان النيص اذلي أأمامنا بصورة ُمحدَّ لهيم؟ ال خُيربِّ ة أأمور تشُمل ا  عدي

 مثل:

ير وينالون راحة من لكي اضطهاد  وناذلين س يكون • ي رون من هذا العامل الّشي أأحياء حني يعود يسوع املس يح سيتحرَّ

 (. 7: 1تسالونييك 2)

 (. 17-14:  4تسالونييك 1؛ 2: 12سينال املؤمنون أأجسادًا ُمقامة )دانيال  •

ون ا ل صورته بي سريى املؤمنون من لكي الأجيال الري  • بصورٍة اكمةل، وس يكونون  يسوع املس يح وهجًا لوجه، وسيتغريَّ

 (. 2: 3يوحنا 1معه ا ل الأبد )

آت لذلين اكنوا أأمناء )4: 1س ُيعطى املؤمنون املرياث اذلي تتلكم عنه بطرس الأول  • كورنثوس 1، وس ُتعطى املاكفأ

3 :14 .) 

:  20؛ 15: 11وت املس يح الألفي اجمليد اذلي فيه س يحمك ملاكً عىل العامل املفدي )رؤاي كسيشارك املؤمنون يف مل •

4-6 .) 
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 يف اجمليء الثاين ليسوع املس يح؟  تأأيتأأي مميا ييل لن يكون جزءًا من نعمة هللا اليت نتوقيع أأن 

 سينال املؤمنون يف املس يح أأجساد القيامة. .أأ 

 عنه. 4: 1سينال املؤمنون يف املس يح املرياث اذلي تتلكَّم بطرس الأول  .ب

 .12واملالئكة الأرشار من السامء حبسب رؤاي س ُيطَرد الش يطان  .ج

ن ملكوت يسوع املس يح املس ياين بصورٍة رمسية. .د  س ُيدشَّ

 

: 1بطرس 1بسبب ما أأعلنيه روح هللا لأنبياء العهد القدمي عرفوا عن "ال الم اليت للمس يح والأجماد اليت بعدها" وأأخربوا هبا )

شعي 22(. تظهر "ال الم" يف مقاطع مثل مزمور 11 ، بيامن الراحج أأن "الأجماد اليت بعدها" تشري ا ل قيامة املس يح 53اء وا 

-32: 2؛ قارن مع أأعامل 1: 110(، وصعوده ا ل ميني الآب )مزمور 28-25: 2؛ قارن مع أأعامل 11-9: 16)مزمور 

شعياء 72؛ مزمور 16-12: 7مصوئيل 2(، وُحمكه عىل مملكته )36  (. 10-1: 11؛ ا 
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ل الشواهد  حمتوى الشاهد يف العمود الأيرس. تعربيِّ عنالكتابية الواردة يف العمود الأمين ابمجلل اليت  صِّ

 امجلل اليت تعربيِّ عن حمتوى املقطع  املقطع الكتايب

شعياء  نباء عن أ الم يسوع املس يح 53ا   اال 

 مالمح مللكوت يسوع املس يح املس تقبيلي  11-9: 16مزمور 

نباء بقيامة يسوع املس يح  1: 110مزمور   اال 

شعياء  نباء بأأني ربي داود س يجلس عن ميني هللا 10-1: 11ا   اال 

 

ية أأموٌر مل يعرفها أأنبياء العهد القدمي، ومع هذا فقد "فتَّشوا وحبثوا ]عهنا[." سعوا لأن يعرفوا  "أأيي وقٍت أأو ويف الوقت نفسه، مث

م مل يفهموا متامًا مّت س يحصل ما  م اكنوا يكتبون عن املس يا الآيت، ولكهني ما الوقت )الظروف(." فبيامن اكنوا يتنبأأون، عرفوا أأهني

 يتنبيأأون عنه وكيف س تكون الظروف احمليطة مبا س يحصل.

عالن النيبويات الآن ) ات املتعليِّقة بيسوع ا (.12: 1بطرس 1ا  ملس يح املعطاة لأنبياء العهد القدمي قرواًن عديدة انتظرت النيبوي

لتتحقَّق. ولكْن يف توقيت هللا ُودلِّ يسوع املس يح يف بيت حلم، وحتقَّق لُكي ما ُكتِّب عنه. ومع أأن أأنبياء العهد القدمي مل يعيشوا 

م اكنوا يف خشصيًا لريوا جميء املس يا، فقد عرفوا أأن ما يكتبونه خيصي جياًل مس تقبلييًا. وذلا، حني اك نوا يكتبونه اكنوا يعرفون أأهني

ا تبرصِّ  احلقيقة خيدمون الآخرين. وقد أأعلن يسوع املس يح يف فرتة خدمته الأرضية لتالميذه قائاًل: "ولكْن طوىب لعيونمك لأهني

ن أأنبياء وأأبرارًا كثريين اش هتوا أأن يروا ما أأنت ترون، ا تسمع. فا يني احلقي أأقول لمك: ا  ومل يروا، وأأن يسمعوا ما أأنت  ولآذانمك لأهني

 (. 17-16: 13تسمعون ومل يسمعوا" )مّتي 
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م اكنوا يكتبون لأجل اجليل اذلي يعيشون   م ظنيوا أأهني كتب أأنبياء العهد القدمي عن أ الم املس يا والأجماد اليت س تأأيت بعدها، ولكهني

 صواب أأم خطأأ؟   فيه فقط.

 

لت بعد موت وقيامة الرب يسوع املس يح،  د وخترج خارج حدود مقاطعة فلسطني الرومانية، وهكذا مُحِّ بدأأت الكنيسة تمتدَّ

اء   ية الرومانية بيد اذلين أأعلنوا اال جنيل واندوا به. ويف الوقت املناسب، مسع قري رساةل اال جنيل ا ل لكي أأرجاء اال مرباطوري

سول بطرس أأيضًا رساةل اال جنيل ُمعلَنًة هلم، واليت اكنت تش متل  ات أأنبياء العهد القدمي العظمية.الري  عىل نبوي

عالنه حقائق عن املس يا الآيت معل أأيضًا يف اذلين أأعلنوا بشارة  ك يف قلوب أأنبياء العهد القدمي يف ا  الروح القدس اذلي حترَّ

يه الري اال جنيل يف القرن امليالدي الثاين ومن خالهلم.  ن ح "املُرَسل من ووقد تلكَّم الرسول بولس عن الروح القدس قائاًل ا 

:  26: 15وح القدس ا ل معل يسوع املس يح نفسه بدءًا بيوم امخلسني، مثلام س بق فأأنبأأ يف يوحنا السامء." يشري ا رسال الري 

ليمك  هل أأان ا  ، اذلي من عند"ومّت جاء املعزيي اذلي سأُرسِّ الآب ينبثق، فهو يشهد يل." وابلتوافق مع  من الآب، روح احلقي

بطرس يف يوم امخلسني بأأني ما اكن حيدث يف ذكل اليوم مل يكن سوى انساكب الروح القدس من يسوع هذه النيبوة، شهد 

ذ ارتفع بميني هللا، وأأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا اذلي أأنت الآن تبرصونه وتسمعونه"   د: "وا  املس يح املُمجَّ

 (. 33: 2)أأعامل 



 63الصفحة  ادلرس الثالث: ثالثة مناظري لتوجيه حياتنا عىل الأرض بيامن ننتظر عودة املس يح واخلالص املس تقبيل

 

 20السؤال  

ل يه سرُيسِّ سني اكن الروح القدس، وأأكَّد الرسول بطرس الحقًا أأني انساكب الروح القدس يف يوم امخل  أأنبأأ يسوع املس يح بأأن

د يسوع امل   صواب أأم خطأأ؟  يح يف ميني هللا الآب.س  نتيجًة لمتجُّ

 

اليت تش هتيي خت الرسول بطرس هذه الفرتة بتعليٍق عن اهامتم املالئكة هبذه النيبوات واملناداة ببشارة اال جنيل: "الأمور ... 

لع علهيا." ومن هذه اللكامت نفهم أأن املالئكة هممتية جدًا بأأن تشاهد الأحداث اليت حتصل عىل الأرض. وأأكرث ما  املالئكة أأن تطي

ة فداء هللا ويه تتي  بيامن تُعلَن أ الم يسوع املس يح برساةل اال جنيل، ويؤمن مجوٌع من الرجال  وتتحقَّق ترغب به هو أأن ترى خطي

الني الهالكني فيخلصون من خطاايمه )انظر لوقا  والنساء  (. 10: 15الضي

 21السؤال  

اءه بأأهنم مسعوا عن أ الم املس يا والأجماد اليت بعدها  12: 1بطرس 1ذكَّر الرسول بطرس يف  قري

مفكرة احلياة )قيامته وصعوده( حني أأرسل هللا أأحَدمه ال عالن بشارة اال جنيل هلم. اكتب يف 

اال جنيل. َمن أأعلن بشارة اال جنيل كل؟ ما اذلي  بشارةوقت اذلي فيه مسعَت وصفًا للالشخصية 

 فهمته حّتي جعكل ترغب بأأن تؤمن ابلرب يسوع املس يح ُمخليِّصًا؟





 65الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس الثالث

 

 الثالث   الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

ن دلى قرائه  3: 1بطرس 1ماذا قصد بطرس يف   "؟اً حيي  الآن "رجاءً بقوهل ا 

 اكن ميكهنم أأن يطلبوا من هللا أأيي يشٍء يرجونه فُيعطيه هلم. .أأ 

امء. .ب  صار دلهيم الآن رجاٌء أأفضل بدخول السي

ائه، فهناك دامئًا رجاء. .ج  همام اكن مدى سوء الأمور يف حياة قري

م مه أأيضًا س يُ  .د  قامون.بسبب قيامة يسوع املس يح من املوت، ميكهنم أأن يكونوا عىل يقني بأأهني

 

 2السؤال  

فعة الأول، أأو "عربون مرياثنا،  14-13: 1نقرأأ يف أأفسس  ينا لفعن كون الروح القدس ادلي داء املقتىن." نعرف من هذا أأن

يِّم ما وعد  ل أأن حيصل هذا الأمر، ُأعطينا الروح القدس كضامنٍة وتأأكيٍد بأأن هللا سيمت ُوعِّدان ابلقيامة )فداء مقتنيات هللا(، وا 

 صواب أأم خطأأ؟  به.

 

 3السؤال  

  املؤمنني سينالون مرياث احلياة الأبدية. ، وقد قصد هبذا أأنَّ 4: 1بطرس 1تلكَّم الرسول بطرس عن مرياث ال يفىن يف 

 صواب أأم خطأأ؟ 

 

 4السؤال  

ة هللا ُمحروسون." الري 5: 1بطرس 1حبسب  حياته عىل  احج أأن هذا يعين أأن هللا حيمي املؤمن روحييًا طيةل، املؤمنون "بقوي

ي  الأرض، فال يس تطيع أأحدٌ   صواب أأم خطأأ؟  ة منه.أأن يأأخذ احلياة الأبدي

 

 5السؤال  

م أأفضل وصٍف لـ"اخلالص املُس تَعدي   ؟5: 1بطرس 1أأن يُعلَن" اذلي تلكَّم عنه بطرس يف  ما امجلةل اليت تقديِّ

 اخلالص من عقوبة اخلطيية، واذلي يناهل املرء حني يؤمن بيسوع املس يح. .أأ 

 ص/ حترير العامل اذلي س يحصل يف اجمليء الثاين ليسوع املس يح، واذلي سيشمل متجيد املؤمن.خال .ب

ة اخلطية يف حياته. .ج  حترير املؤمن من قوي

ير أأن يؤذيه. .د ي يطان، حّتي ال يس تطيع الّشي ة الش ي  حترير املؤمن من قوي



 الاختبار اذلايت لدلرس الثالث 66الصفحة 

 

 6السؤال  

ني التيجارب واملَِّحن ميكن أأن تكون  ي يقول الرسول بطرس ا  (، ويقصد 6: 1بطرس 1ة" )"ا ن اكن جيب"( للمؤمن )"رضوري

ي  خصيية والطبيعة املس يحييتنَي فينا.هبذا أأن التجارب واملَِّحن ليست بال هدف، بل يه رضوري  صواب أأم خطأأ؟  ة لتمنية الشي

 

 7السؤال  

، وهو يقصد اذلين 7: 1بطرس 1يتلكَّم الرسول بطرس يف  مياهنم وتزَّكَّ ن ا  مسعوا بشارة اال جنيل ووضعوا ثقهتم  عن اذلين امتُحِّ

 صواب أأم خطأأ؟  بيسوع املس يح، وذلا اختربوا الوالدة اجلديدة.

 

 8السؤال  

 ، من اذلي س يجلب اال ميان املمتَحن املزَّكَّ "املدح والكرامة واجملد" هل؟7: 1بطرس 1حبسب 

ميانه بيسوع املس يح ُمخليِّصًا. .أأ  نسان يضع ا   للكي ا 

ه لفداهئم.ليسوع املس يح اذلي بذل د .ب  مي

ميانه وثبتت أأصالته، أأي لذلي جتاوب بصورة سلمية يف التجارب واملَِّحن واحمتلها. .ج ن ا   للمس يحي احلقيقي اذلي امتُحِّ

عة يف بنتس وغالطية وكبدوكية وأأس ييا وبيثينية.  .د َّتة واملُوزَّ  للكي الكنائس املُشت

 

 9السؤال  

ة اخلالص حني يُقام النفوس". يفهم البعض أأن املقصود هبذه العبارة اكامتل معليعن "خالص  9يتلكَّم الرسول بطرس يف الآية 

لهيا، حيث س يُ  املؤمن، ولكنْ  ية تفسري بديل هو أأن هذا اخلالص يشري ا ل النتيجة اليت س يصل املس يحيي احلقيقي ا  متَدح  مث

يه عاش حياًة أأمينة أُكرِّم فهيا يسوع امل ويُاكفَأأ  ً كرامًة حقيقيية.عند عودة يسوع املس يح لأن  صواب أأم خطأأ؟  س يح رابي

 

 10السؤال  

ل بني الشي   يف العمود الأمين ابلوصف املناسب يف العمود الأيرس: اهد الكتايبي صِّ

 امجلل اليت تعربيِّ عن حمتوى املقطع  املقطع الكتايب

شعياء  نباء بقيامة يسوع املس يح 53ا   اال 

نباء عن أ الم يسوع  11-9: 16مزمور   املس يحاال 

 مالمح مللكوت يسوع املس يح املس تقبيلي   1: 110مزمور 

شعياء  نباء بأأني ربي داود س يجلس عن ميني هللا 10-1: 11ا   اال 



جاابت أأس ئةل ادلرس الثالث  67الصفحة  ا 

 

 ادلرس الثالث ا جاابت أأس ئةل  

جابتك الشخصية 1السؤال    : ا 

 : 2السؤال  

م مه أأيضًا س ُيقامون.طمئني يسوع املس يح، اكنوا متأأكيِّدين وم بسبب قيامة  ج.  ني أأهني

 : خطأأ 3السؤال  

 : أأرض كنعان 4السؤال  

 : خطأأ 5السؤال  

 : 6السؤال  

 اجلديدة مرياث ادلخول ا ل ملكوت املس يح والمتتُّع ابملدينة الساموية، أأورشلمي د.

 : خطأأ 7السؤال  

 : 8السؤال  

 خالص من العامل، وهو ما س يحصل يف اجمليء الثاين ليسوع املس يح، وسيش متل متجيد املؤمن. د.

 : 9السؤال  

يه ال حيرص مقصده هنا يف الاضطهاد. أأ. ن عة" فا   حني يذكر الرسول بطرس "التجارب املتنوي

ل الأبد بل تصل ا ل هناية، وأأما اال ميان املمتَحن املز ب. ً.ال تدوم التجارب واملَِّحن ا   َّكَّ فياكفَأأ أأبدايي

 هدف، بل يه رضورية لتمنية خشصية وطبيعة املؤمن. ليست التجارب واملِّحن بال د.

ة 10السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : 11السؤال  

 التعريف الصائب اللكامت والآايت

حية كنتيجٍة لالمتحان" (dokimon"دوكميون" ) -"تزكية"   لكمة تعين "الأصاةل والصي

شارة ا ل اجمليء الثاين ليسوع املس يح  "اس تعالن يسوع املس يح"  ا 

آية كتابية تذكر جميء ابن هللا يف السحاب بقوة وجمد 30: 24مّتي   أ

آية كتابية تشري ا ل أأن يسوع س ميتدح املس يحييني احلقيقي 5: 4كورنثوس 1  يف جميئه الثاين  نيأ

 : خطأأ 12السؤال  

جابتك  13السؤال   ة : ا   اخلاصي

 : صواب 14السؤال  

 : خطأأ 15السؤال  



جاابت أأس ئةل ادلرس الثالث 68الصفحة   ا 

 

 : صواب 16السؤال  

 : 17السؤال  

 . 12س ُيطَرد الش يطان واملالئكة الأرشار من السامء حبسب رؤاي  ج.

 )مالحظة: س يحصل هذا احلدث قبل اجمليء الثاين ليسوع املس يح بثالث س نوات ونصف.(

 : 18السؤال  

 ملقطع امجلل اليت تعربيِّ عن حمتوى ا املقطع الكتايب

شعياء  نباء عن أ الم يسوع املس يح 53ا   اال 

نباء بقيامة يسوع املس يح 11-9: 16مزمور   اال 

نباء بأأني ربي داود س يجلس عن ميني هللا  1: 110مزمور   اال 

شعياء   مالمح مللكوت يسوع املس يح املس تقبيلي  10-1: 11ا 

 : خطأأ 19السؤال  

 : صواب 20السؤال  

جابتك  21السؤال    الشخصية : ا 



جاابت أأس ئةل ادلرس الثالث  69الصفحة  ا 

 

 الثالث   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 1السؤال  

م مه أأيضًا س ُيقامون. د.  بسبب قيامة يسوع املس يح من املوت، ميكهنم أأن يكونوا عىل يقني بأأهني

 : صواب 2السؤال  

 : خطأأ 3السؤال  

 : صواب 4السؤال  

 5السؤال  

 خالص/ حترير العامل اذلي س يحصل يف اجمليء الثاين ليسوع املس يح، واذلي سيشمل متجيد املؤمن. ب.

 : صواب 6السؤال  

 : خطأأ 7السؤال  

 8السؤال  

ميانهللمس   ج. ن ا   وثبتت أأصالته، أأي لذلي جتاوب بصورة سلمية يف التجارب واملَِّحن واحمتلها. يحي احلقيقي اذلي امتُحِّ

 : صواب 9السؤال  

 10  السؤال 

 امجلل اليت تعربيِّ عن حمتوى املقطع  املقطع الكتايب

شعياء  نباء عن أ الم يسوع املس يح 53ا   اال 

نباء بقيامة يسوع املس يح 11-9: 16مزمور   اال 

نباء بأأني ربي داود س يجلس عن ميني هللا  1: 110مزمور   اال 

شعياء   مالمح مللكوت يسوع املس يح املس تقبيلي  10-1: 11ا 

 



دة الأولامتحان الوح 70الصفحة    

 

 امتحان الوحدة الأول 

 1السؤال  

ي يف خليقته؟ومعقوةل أأي مما ييل أأس باب سلمية   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(   لسامح هللا بوجود الّشي

يسوع املس يح )وهو اخلالق( عن مبوت مسح هلل بأأن يُظهِّر حمبته العظمية للجنس البّشي  وجود الّشي واخلطاة .أأ 

 خطاايمه عىل الصليب.

.اكن هناك جدل وسط املالئكة حول وجوب السي  .ب ي لوا ا ل قراٍر يُسَمح مبوجبه للّشي ، وقد توصَّ ي  امح للّشي

يه أأقوى من الش يطان. .ج ي حّت يثبِّت أأن  مسح هللا ابلّشي

ي للّشي بأأن يكون موجودًا عرب التارخي حبيث يرى البّش مدى فظاعته، س يفهمون أأن الش ي امح ابلسي  .د يطان والّشي

 اية من عامل خليقة هللا.س ُيطَردان يف الهني 

 2السؤال  

ض لها املؤمن وخيتربه  اجلنس "، وهو يشري ا ل الأمل اذلي يأأيت عىلهو "الأمل املُس تَحقي  اأأحد أأنواع ال الم اخملتلفة اليت قد يتعري

 صواب أأم خطأأ؟   ظر عن عالقة اال نسان ابهلل.البّشي معومًا بغض الني 

 3السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟  بح".ق" أأو "كوكب الصي يطان يف البداية هو "املُّشِّ اكن الش ي 

 4السؤال  

س؟أأي مما ييل ليس طريقًة يُشار هبا ا ل الش ي   يطان يف الكتاب املُقدَّ

هل هذا العامل .أأ   ا 

ِّب  .ب  اجملري

بليس .ج  ا 

 املس يح دي ض .د

 املش تيك عىل اال خوة .ه

 5السؤال  

م أأفضل وصٍف لـ"الهوت اجملازاة"؟من امجلل التيالية أأي   تقديِّ

 احلة الآتية من هللا مصدرها نعمته. لكي الهبات الصي  .أأ 

ا أأن يطيع اال نسان فيتبارَ  .ب مي  ك، أأو يعيص فُيعاقَب، وال اس تثناء لهذه القاعدة.ا 

 يس تحقي شيئًا من هللا.اال نسان خاطئ يف جوهره، وذلا فهو ال  .ج

ن مارس نا "القرع والطي  .د  لب" فسيس تجيب هللا صلواتنا ويباركنا.ا 



 71الصفحة  امتحان الوحدة الأول

 

 6السؤال  

يه مل يرتكب خطأأ يس تحقي  أأن يأأيت عليه لكي تكل املصائب املُحزِّنة، وذلا اكن هللا يدين هل بتفسرٍي ملا بسببه أآمن أأيوب بقلبه أأن

 صواب أأم خطأأ؟  حصل.

 

 7السؤال  

لهيا؟ما الأمور اليت  ه أألهيو انتباه أأيوب ا   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  وجي

 مل يكن لأيوب احلقي بأأن يطالب هللا بأأن جييبه عن أأس ئلته.  .أأ 

ًا أأبدًا. أً ال يرتكب هللا خط .ب  أأو يعمل رشي

يه يس تطيع جمادةل هللا. لأني  .ج  هللا يفوق فهم أأيوب، فعليه أأال يفكيِّر بأأن

ن مل يتوقَّف أأيوب  .د  ته، فس مييته هللا. كربايئه وجعرف عن ا 

 8السؤال  

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  ؟24: 16ما الأمور اليت طلهبا يسوع املس يح من تالميذه الأمناء يف مّتي 

طاهت .أأ  ط هللا(. مس يكون علهيم أأن ينكروا أأنفسهم )أأن يتخليوا عن خمطَّ  لصاحل ُمخطي

وا لأن  .ب  يتأأليموا ورمبا يُستشَهدوا(.س يكون علهيم أأن حيملوا صليهبم )أأن يس تعدي

 ة ويعيشوا حياة بس يطة. س يكون علهيم أأن يرتكوا لكَّ أأمالكهم الأرضيي  .ج

 س يكون علهيم أأن يتبعوا يسوع املس يح. .د

 9السؤال  

  بطرس الأول ُكتِّبت بيد الرسول بطرس؟رساةل  قليدي بأأنيعرتضون عىل الفهم التي  نما احلجج اليت يعمتد علهيا العلامء اذلي

 لك اال جاابت الصحيحة( )اخرت

 .تبدو اللغة اليواننية املُس تخَدمة مصقوةل جدًا حبيث ال يتوقَّعها ادلارس من صياد مسٍك جلييلي  .أأ 

يه مل يسافر أأبدًا ا ل أأماكن مثل بنتس وكبدوكية وبيثينية.  .ب  يشري الاكتب ا ل أأن

يه مل يكن عىل معرفة بطبيعة وحم  .ج  .أأورشلمي  توايت هيلكال ميكن أأن يكون الاكتب هيوداًي، وذكل لأن

يه مل توجد  .د ال بعد موت بطرس. 1: 1بطرس 1الأماكن املذكورة يف يف يُفرَتض أأن  جامعات مس يحية ا 

 10السؤال  

ي  ح هو وقت طرد لكوديوس للهيود من روما رساةل قيق لوقت كتابة نا ال نعرف التارخي ادلي مع أأن بطرس الأول، فا ن التارخي املُرجَّ

 صواب أأم خطأأ؟  م؟ 50-49 الفرتةيف 
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 11السؤال  

د احلدث اذلي ال خيصي   بطرس؟ الرسول انظر ا ل قامئة الأحداث التالية، وحديِّ

دت يف ُذكِّر يف قوامئ الري  .أأ   رواايت الأانجيل.سل اليت ُوجِّ

يني أأان؟" اكن من قال: "أأنَت  .ب  هو املس يح،" حني سأأل يسوع: "وأأنت َمن تقولون ا 

 (.2من أأصٍل هيودي يف يوم امخلسني )أأعامل  الناطق الرمسي ابمس املس يحيينياكن  .ج

 (.11يف أأنطاكية )أأعامل ا ل الأممييني ل رسول أأوصل بشارة اال جنيل اكن أأوي  .د

مني الرئيس يي  .ه  (. 15ني يف مجمع أأورشلمي )أأعامل اكن أأحد املتلكيِّ

 12السؤال  

كر "اببل" يف بطرس الأول  سول بطرس كتب رسالته من اببل الواقعة عىل هنر الري  ، يس تنتج معظم العلامء أأني 5بسبب ذِّ

 صواب أأم خطأأ؟   الفرات.

 

 13السؤال  

بدوكيية سول بطرس بشارة اال جنيل ا ل مناطق بنتس وغالطية وك م بفرتٍة قصرية، محل الري  49بعد انعقاد مجمع أأورشلمي عام 

 صواب أأم خطأأ؟  ومقاطعة أأس ييا وبيثينية.

 

 14السؤال  

م "خمتارون"، وبعد ذكل ذكر ادلي ، أأخرب الري 2: 1يف بطرس الأول  ور سول بطرس املس يحييني اذلين اكن يكتب هلم رسالته أأهني

دم يسوع املس يح." ماذا عىن  ورشي اعة طي الالوث يف خالصهم. اكن اجلزء الثالث والأخري "واحٍد من أأقانمي الثي  اذلي لعبه لكي 

 سول بطرس بـ"طاعة يسوع املس يح"؟الري 

 اكنت علهيم مسؤولية أأن يطيعوا يسوع املس يح ال نريون. .أأ 

طاعة رساةل اال جنيل ابال ميان بيسوع املس يح فامي خيتصي خبالصهم الري  .ب  ويح.يُعَرف هذا بـ"طاعة اال ميان"، أأي ا 

 امء.ملس يح ُمخليِّصًا مه الوحيدون اذلين س يذهبون ا ل السي اذلين يعيشون بطاعة بعد الوثوق بيسوع ا .ج

ً لينال اخلالص من خطاايه. هذا يعين أأني عىل لكي  .د  خشٍص أأن يأأيت أأمام الكنيسة ويعرتف بيسوع املس يح رابي

 

 15السؤال  

ني قراءه انلوا "رش دم يسوع املس يح" اكن يشري ا ل حدث اخلروج  عب ل الشي حني دخ 8-3: 24يف قول الرسول بطرس ا 

ة ابلعهد، وذلا ُرشي علهيم دم احليواانت.العربي يف العهد القدمي ووافقوا عىل بنود الطي   صواب أأم خطأأ؟   اعة اخلاصي

 



 73الصفحة  امتحان الوحدة الأول

 

 16السؤال  

 ا ييل ال يُعترَب موضوعًا فرعيًا يف رساةل بطرس الأول؟أأي ممي 

 خيتصي ابملايض واملس تقبل(  فاميكزي عىل املس يح )الرتي  .أأ 

 بشارة اال جنيل يف بيثينية وغالطية وكبدوكية  شارة النت رواية اترخييي  .ب

 وحيية اليت ميتلكها املس يحييون احلقيقييون الامتيازات الري  .ج

 توقُّع جميء التيجارب واملَِّحن وال الم اليت ينبغي أأن يس تعد املس يحيي احلقيقي ملواهجهتا .د

 ع وانتظار جميء املس يحة يف توقُّ حبسي املسؤوليي ادلعوة لعيش احلياة  .ه

 

 17السؤال  

 ا ييل ميثيِّل مجةل القصد لرساةل بطرس الأول؟أأي ممي 

ع  .أأ  وحية الغنية اليت هلم املس يحييني احلقيقييني عىل الاس متتاع بنعمة هللا اليت تُرى يف الامتيازات الري  أأن يشجي

 يسوع املس يح.واملس تقبل اجمليد اذلي ينتظرمه عند عودة الرب 

املس يحييني احلقيقييني عىل أأن حييوا بأأمانة ليسوع املس يح يف مواهجهتم التيجارب واملَِّحن واملقاومة وحيفيِّز ع شجي أأن ي  .ب

 وال الم يف احلياة احلارضة.

ِّدين اذلين اكنوا ينادون بأأن عىل اال نسان يسمحوا بأأنْ أأن يُقنِّع املس يحييني احلقيقنيي بأأن  .ج أأن حييا   خُيَدعوا من املهوي

 ابلنياموس املوسويي لأجل التيربير والتيقديس.

اء عىل أأن ينّشوا بشارة اال جنيل يف لكي  .د  ة وكبدوكيية. مناطق بثينيي  أأن حيفيِّز القري

 

 18السؤال  

( " ني هلم الآن "رجاء يحي ائه ا   (؟ 3: 1بطرس 1ماذا عىن الرسول بطرس حني قال لقري

 يشٍء يرجونه، وس مينحه هلم.الة أأي ميكهنم أأن يطلبوا من هللا يف الصي  .أأ 

 صار دلهيم الآن رجاء أأفضل ابلوصول ا ل السامء.  .ب

ائه، هناك دامئًا رجاء وأأمل.همام ساءت الأمور والظي  .ج  روف مع قري

م مه أأيضًا س ُيقامون من املوت. .د يه ميكهنم أأن يكونوا عىل يقني بأأهني ن  بسبب قيامة يسوع املس يح من املوت، فا 

 

 19السؤال  

د الرسول بطرس ما يقصده بـ"املرياث" اذلي اكن ي مل  اءه )حيديِّ رمبا يكون املقصود هو مرياث  (، ولكن4: 1بطرس 1نتظر قري

 صواب أأم خطأأ؟  اموية، أأورشلمي اجلديدة.دخول ملكوت املس يح والمتتُّع ابملدينة السي 
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 20السؤال  

 ؟5: 1بطرس 1ما "اخلالص" اذلي يتلكيم الرسول بطرس عنه يف 

 ن يؤمن بيسوع املس يح خمليِّصًا.اخلالص من عقاب اخلطية اذلي يناهل مَ  .أأ 

ير أأن يؤذيه لكون .ب ي بليس، فال يس تطيع الّشي  مؤمنًا ابملس يح. ه التيحرير من سلطان ا 

 اجمليء الثياين ليسوع املس يح، واذلي سيشمل متجيد املؤمن. يفس يحصل  ، وهو ماحرير من العاملاخلالص/ التي  .ج

 قوة اخلطيية يف حياته.حترير املؤمن من  .د

 21السؤال  

لهيا الري   ؟6: 1سول بطرس بشأأن التيجارب واملَِّحن يف بطرس الأول ما الأمور اليت يشري ا 

كر الري  .أأ  ِّعة" ال حيرص تعلميه ابالضطهاد.سول بطرس "التي بذِّ  جارب املتنوي

ية. جارب واملَِّحن ا ل الأبد بل س تنهتيي مبقابل اال ميان املُمتَحن امللن تدوم التي  .ب  زَّكَّ اذلي ياكفَأأ مباكفأأٍة أأبدي

 يية معلناها.ط تُعطى التيجارب واملَِّحن دامئًا من هللا كعقاب عىل خ  .ج

ي  .د ا رضوري  ة لتمنية خشصييتنا وطبيعتنا املس يحييتنَي. ليست التيجارب واملَِّحن بال هدف، ولكهني

 22السؤال  

ميان املس يحي احلقيقي وتثبت أأصالته، أأي يكون قد جت يه ميكنه أأن يتوقَّع  حني يُمتَحن ا  ن اوب بصورة سلمية واحمتل التيجربة، فا 

 صواب أأم خطأأ؟  "املدح والكرامة واجملد" عند اس تعالن يسوع املس يح. نوال

 23السؤال  

صواب أأم   ب يسوع يف جميئه الثاين.( عودة الري 7: 1بطرس 1يقصد الرسول بولس بعبارة "اس تعالن يسوع املس يح" )

 خطأأ؟ 

 24السؤال  

 مميا ييل ليس جزءًا من نعمة هللا اليت ميكننا توقُّعها يف اجمليء الثياين ليسوع املس يح؟أأي 

 سينال املؤمنون بيسوع املس يح أأجساد القيامة. .أأ 

يطان من جسنه.  .ب  س ُيطلَق رساح الش ي

 .4: 1سينال املؤمنون بيسوع املس يح املرياث اذلي تتلكَّم عنه رساةل بطرس الأول  .ج

ن ملكوت  .د  يسوع املس ياين بصورٍة رمسيية.س ُيدشَّ

 25السؤال  

يه سرُيسِّ  وح القدس يف يوم امخلسني اكن نتيجة وح القدس، وقد أأكيد بطرس الحقًا أأني انساكب الري ل الري أأنبأأ يسوع املس يح بأأن

 صواب أأم خطأأ؟  لصعود يسوع املس يح ا ل ميني جمد هللا الآب.



 75الصفحة  الوحدة الثانية: ادلعوة للعيش بأأمانة كشعب هللا اجلديد يف مواهجة الأمل واملعاانة مكس يحييني حقيقييني

 

 : ادلعوة للعيش بأأمانة كشعب هللا اجلديد يف مواهجة الوحدة الثانية 

 ( 10:  2- 13:  1بطرس  1الأمل واملعاانة مكس يحييني حقيقييني ) 

مة   ُمقديِّ

ي وأأصلها وارتباطها ابالضطهاد اذلي قد يكون عىل ق حقَّ  نا يف الوحدة الأول ثالثة أأهداف. فقد نظران ا ل مشلكة الّشي

طا ميكننا  املس يحييني احلقيقييني أأن يواهجوه وحيمتلوه. اثنيًا، نظران ا ل معلوماٍت تتعلَّق خبلفية رساةل بطرس الأول وأأعددان ُمخطي

ساةلل به أأن حنصل عىل نظرة عامة ا   ل الافتتايح . اثلثًا، الري ( واذلي  12-3: 1بطرس 1الرساةل ) مننظران ا ل اجلزء الأوي

عة س تحصل يف عودة الرب يسوع املس يح لذلين س ُيودَلون اثنيًة. حفني س يعود الرب يسوع املس يح يف  ينظر ا ل براكٍت متنوي

 جمده س يأأيت بـ"اخلالص" املس تقبيل للعامل.

ي الوحدة الثاني . س ندرس يف 10: 2-13: 1بطرس 1( القسمني الرئيس يني التالييني يف الرساةل، أأي 5و 3ة )ادلرسان تغطي

بشأأن الكيفيية اليت علهيم أأن حييوا حياهتم ومه منتظرون عودة يسوع املس يح. كام  اءلقري لادلرس الرابع نصاحئ وحتضيضات 

ويح  سننظر ا ل الأس باب احملفيِّزة اليت يعطهيا هلم ليعيشوا "حياة سة". ويف ادلرس اخلامس سننظر ا ل صورة "الهيلك الري ُمقدَّ

اجلديد" اذلي جحر أأساسه هو يسوع املس يح. املؤمنون بيسوع املس يح مه كهنة يف هذا الهيلك اجلديد، وعلهيم مسؤولية أأن  

موا ذابحئ روحيية وأأن يكونوا شهودًا أأمناء بوصفهم "شعب هللا اجلديد".  يقديِّ

 

ط   الوحدة ُمخطَّ

سة بروح انتظار عودة الرب يسوع املس يح )ادلرس الرابع   ( 3: 2-13: 1بطرس 1: مواهجة الأمل ابحلياة املُقدَّ

 (10-4: 2بطرس 1: مواهجة الأمل ابلتوحُّد ابملس يح املرفوض كشعب هللا اجلديد )ادلرس اخلامس

 

 أأهداف الوحدة 

 أأن:عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل 

ِّف  •  "النعمة" اليت سينالها املس يحييون احلقيقييون يف عودة الرب يسوع املس يح يف اجملد.تعري

سة" مع عيشك حاةل ضبط النفس. •  تفهم أأهية عيش "حياة ُمقدَّ

ة" مع املس يحييني احلقيقييني الآخرين. •  تّشح أأهييية عيش "احملبة احلاري

ويح.يكون دليك شوق بأأن تعمتد عىل لكمة هللا يف من • ك الري  وي

ويح اجلديد" اذلي يسوع املس يح جحر زاويته.  •  تدرِّك مفهوم "الهيلك الري

 يسعى لأن حييا شاهدًا أأمينًا ليسوع املس يح.اكهن ؤمن مكتعرف مسؤوليتك  •





سة بروح انتظار عودة الرب يسوع املس يح ) (3: 2-13: 1بطرس 1ادلرس الرابع: مواهجة الأمل ابحلياة املُقدَّ  77الصفحة  

 

سة بروح انتظار عودة ادلرس الرابع   : مواهجة الأمل ابحلياة املُقدَّ

 ( 3: 2- 13:  1بطرس  1الرب يسوع املس يح ) 

مة ادلرس   ُمقديِّ

اءه اذلين كتب هلم  ع قري ابق ا ل أأن يشجيِّ رس السي سول بطرس يف ادلي رسالته جبعلهم يفكيِّرون ابالمتيازات الروحية اليت سعى الري

مياهنم الثابت يف التيجارب اليت يواهجوهنا لن يبقى دون ماكفأأة وجمازاة. وقد  اكنت هلم نتيجًة لوالدهتم اجلديدة، وبتذكريمه أأن ا 

لهيم يف ذكل الوقت. س تأأيت عودة يسوع املس يح  جشَّعهم عىل أأن يتطلَّعوا بشوٍق لعودة يسوع املس يح والنعمة اليت س تأأيت ا 

الم والربي والربكة   خبالٍص  ر فيه العامل من الّشي وحيمكه يسوع املس يح نفسه يف ُمكٍل من السي ، خالص سيتحرَّ مس تقبيلي

ائه عىل أأن يبتعدوا عن الّشي وأأن يعيشوا بطاعة يف  رس الرابع تركزيه عىل عودة يسوع املس يح بتشجيع قري امةل. يمكِّل ادلي الشي

ة بعضهم لبعض.فرتة الا  نتظار مبحبية حاري

 

ط ادلرس   ُمخطَّ

عوة  :املوضوع الأول س ا ل ادلي  ( 16-13: 1بطرس 1عىل الرجاء الثابت بعودة يسوع املس يح ) بناءً سلوك ُمقدَّ

طار فداء يسوع املس يح لنا بدمه ) :املوضوع الثاين س يف ا  لوك املُقدَّ  ( 21-17: 1بطرس 1حمفيِّزات عىل السي

عوة  :الثالثاملوضوع   ( 25-22: 1بطرس 1حمبية املس يحييني احلقيقييني الآخرين )ا ل ادلي

ي و  ا لادلعوة  :املوضوع الرابع   ( 3-1: 2بطرس 1اش هتاء لكمة هللا )ترك الّشي

 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

بيامن ينتظرون عودة الرب احلقيقييون صف عقليية ورغبة عيش حياة القداسة اليت ينبغي أأن يتيصف هبا املس يحييون ت •

 يسوع املس يح.

 تذكر ثالثة دوافع وحمفيِّزات ينبغي أأن تدفع لك مس يحيي حقيقي لأن يسعى ا ل حياة القداسة. •

 :أأن يتجاوبوا هبا بطاعة حنو هللاتعرف وتعيش ثالثة طرٍق ينبغي للمس يحييني املولودين اثنيًة  •

ًا صادقًا من القلب ✓  حمبة اال خوة املؤمنني حبيًا حاري

يية وتركها ✓  التوبة عن اخلطي

ويحي  ✓  اجلوع للكمة هللا من أأجلِّ النيموي الري



سة بروح انتظار عودة الرب يسوع املس يح ) 78الصفحة  (3: 2-13: 1بطرس 1ادلرس الرابع: مواهجة الأمل ابحلياة املُقدَّ  

 

س  املوضوع الأول:   عوة ا ل سلوك ُمقدَّ عىل الرجاء الثابت بعودة يسوع املس يح    بناءً ادلي

 ( 16- 13:  1بطرس 1) 

ا ل أأن الرسول بطرس يوشك أأن يقول يف الآايت التالية الكمًا مبنييًا   13: 1بطرس 1لكمة "ذلكل" الواردة يف بداية التشري 

مة يف الآايت السابقة بشأأن رمحة هللا ) ، يصف الرسول 13(. فبدءًا ابلآية 12-3: 1بطرس 1عىل احلقائق الروحية املُقدَّ

اء رسالته، أأي الطريقة اليت ينبغي أأن حييوا هبا بيامن ينتظرون عودة الرب يسوع بطرس الاس تجابة اليت ينبغي أأن تصدر من قري 

 املس يح.

س القراءة   . 16-13: 1بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

من بني الأمور الكثرية اليت تؤثيِّر بطريقة عيش املس يحيي  (.13: 1بطرس 1ادلعوة ا ل الاس تعداد )

العوامل تأأثريًا.  هذه ينبغي أأن يكون "اس تعالن يسوع املس يح" أأحد أأكرثاحلقيقي حياته عىل الأرض، 

ل اجمليء الثاين ليسوع املس يح  7: 1بطرس 1س بق أأن ذكر بطرس هذا الأمر يف  . وكام رشحنا سابقًا، فا ن هذه العبارة تشري ا 

ن   "اس تعالن جمده"(. 13: 4بطرس 1حني س يعود ا ل الأرض يف جمٍد )يدعوه الرسول بطرس يف  يقول الرسول بطرس ا 

د به هذا ما ينبغي أأن يثبيِّت لك مس يحيي حقيقي "رجاءه"  ملا ميكن أأن  نيٍ متويُلقيه عليه. مل يقصد الرسول بطرس هنا جمرَّ

ع وانتظار حصول ما هو مؤكَّد. ينبغي اعتبار هذا حداًث ابلغ الأهية للكي مس يحيي حقيقيي بسبب "النعمة" اليت  حيدث، بل توقُّ 

الع عىل نقاش حول ما تشمهل  ،هاوليس أأقلي  ،ها لكي واحٍد يف ذكل الوقت، واليت مهناسينال  د. )لالطي القيامة لنوال جسد ممجَّ

 (. 10: 1بطرس 1هذه "النعمة"، انظر التعليقات عىل 

 1السؤال  

شارة ا ل اخلالص ابلني  ليمك" ا  لقاء املرء رجاءه عىل "النعمة اليت يؤىت هبا ا  صواب أأم   املرء يف املس تقبل.عمة ال ا ل قيامة ا 

 خطأأ؟ 

 

ائه: "منطقوا أأحقاء ذهنمك،" وهذه ترمجة   يف ضوء عودة الرب يسوع املس يح والنعمة اليت تنتظرمه، قال الرسول بطرس لقري

م اليت اكن فهيا الرجال يرتدون أأث م حول وسطه  أأثواهبم وااًب فضفاضة، اكنوا يربطون أأطرافحرفية للنصي اليوانين. ففي الأايي

ية أأفضل يف احلركة. وقد اس تخدم الرسول بطرس هذه الصورة، وطبَّقها عىل التفكري اذلهين  ي ابحلزام من أأجل احلصول عىل حري

، ولكنيه قصد التفكري العقيلي  ، أأي التيفكريالاس تعداد اذلهين. ال يقصد الرسول بطرس بلكمة "ذهن" التفكري ابملعىن الضيق -

ه سلوكهم. والتعبري ، بل يُقَصد فقط  "صاحني" يعكس هذا الفهم. هذا ال يعين الصحو من تأأثري رُشب الكحولياتاذلي يوجيِّ

ة. اذلهن "املس تعدي للعمل" هو اذلهن املُقاد  ضبط النيفسبه جمازاًي  ه بصورٍة عامي  ,Jobesبضبط النفس. تعليِّق جوبز )واملُوجَّ

بليس )7: 4بطرس 1)( عىل هذا قائةًل: "ضبط اذلهن يسهيِّل الصالة 111 دراك طرق ا   (." 8: 5بطرس 1(، وا 

ية: ما اذلي ينبغي جتنُّبه ) هنيية وضبط النفس يف الآية ا ل اعوة بعد ادلي  (.14: 1بطرس 1بلغة سلبي طرس ، دعا ب13ليقظة اذلي

يرة )الآية  ي هوات الّشي غبات والشي جيابية، ينبغي السعي (، وبل14فورًا ا ل اس تجابة أأخالقيية. بلغة سلبية، ينبغي طرح الري غة ا 

 (. 15)الآية   ا ل عيش حياة القداسة

هلم  وصاَرْت ( اليت هبا دخلوا ا ل عائةل هللا 3: 1بطرس 1مبخاطبة الرسول هلم بـ"أأوالد الطاعة" يذكيِّرمه بوالدهتم اجلديدة )

م الرسول بطرس السامو  الآبأأوالده، يتوقَّع  طاعةعالقة مع هللا الآب. وكام أأن الوادل البّشي يتوقَّع  ي طاعهتم. وذلا، حهثَّ
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يذعنوا لهذه الشهوات وينصاعوا لها. يشري وقُت "هجالهتم" ا ل  أأالي قائاًل: "ال تشألكوا شهواتمك السابقة يف هجالتمك،" أأي 

م اكنوا ُمقادي ن حياهتم غري املس يحيية قبل والدهتم اجلديدة. يف ذكل الوقت، مل يكن الروح القدس يسكن فهيم، ولكهني

يرة. وتوجد ترصحيات شبهية عن احلياة قبل معرفة الرب يسوع  ي غبات الّشي ية اخلاطئة( يف معل الري بـ"اجلسد" )الطبيعة البّشي

 : 20-17: 4و 3: 2املس يح يف أأفسس 

لِّنَي َمشِّ 3: 2 اَن، عَامِّ يًعا ترََصَّفْنَا قَْباًل بَيْهَنُْم يفِّ َشهََواتِّ َجَسدِّ ُن َأيًْضا مَجِّ يَن حَنْ ِّ يَعةِّ  اذلَّ بِّ لطَّ ، َوُكنَّا ابِّ يئَاتِّ الَْجَسدِّ َواَلفْاَكرِّ

نَي َأيًْضا : َأْن اَل تَْسلُُكوا يفِّ َما بَْعُد مََكَ يَْسكُلُ َسائُِّر اُلَممِّ َأيًْضا 17: 4. ... َأبْنَاَء الْغََضبِّ اَكلَْباقِّ بيِّ فَأَقُوُل هَذا َوَأْشَهُد يفِّ الرَّ

ْم،  ِّ ْههنِّ ْذ مهُْ 18بُِّبْطلِّ ذِّ
ِ
ْم.  ا ِّ اَلَظةِّ قُلُوهبِّ ْم بَِّسبَبِّ غِّ هيِّ ي فِّ ِّ ، َوُمتََجنيُِّبوَن َعْن َحيَاةِّ هللاِّ لَِّسبَبِّ الَْجهْلِّ اذلَّ ُمْظلُِّمو الْفِّْكرِّ

يَن 19 ِّ سَّ َاذلَّ ْذ مُهْ قَْد فَقَُدوا الْحِّ
ِ
َمعِّ.  ا عَاَرةِّ لَِّيْعَملُوا لُكَّ جَنَاَسٍة يفِّ الطَّ يَح 20َأْسلَُموا نُُفوَسهُْم لِّدلَّ ا َأنُْتْ فمََلْ تَتََعلَُّموا الَْمس ِّ َوَأمَّ

 .هَكَذا

 2السؤال  

 ماذا قصد بطرس بقوهل "هجالتمك"؟

اءه مل يك .أأ  ًا، بل اكنوا هجالء. و عرف الرسول بطرس أأني قري  نوا متعليمني جدي

 روحييًا.اكن الرسول بطرس يشري ا ل حياهتم السابقة قبل أأن يعرفوا يسوع املس يح، حني اكنوا هَجةًل  .ب

ا .ج م مل يكئاكن الرسول بطرس يريد أأن يشري ا ل قري  الكثري عن اجمليء الثياين. ونوا يعرفونه بأأهني

م اكنوا مثل "الأوالد .د غار أأخربمه الرسول بطرس أأهني وحيية. "،الصي م جيهلون احلقائق الري هني  وابلتايل فا 

ن فامي يرة، يقول الرسول بطرس ا  ي هوات الّشي غبات والشي علهيم أأال "يشألكوها". يس تخدم الرسول بطرس هنا اللكمة  خيتصي ابلري

ال تُس تخَدم يف العهد اجلديد  ال (، واليتsuschēmatizō"سوخساميتزيو" ) هذا  تشألكوا: "وال أأيضاً  2: 12يف رومية ا 

احلة املرضيية الاكمةل. رادة هللا الصي وا عن شلكمك بتجديد أأذهانمك، لتختربوا ما يه ا  " هذه مالحظة مفيدة، لأن ادلهر، بل تغريَّ

يرة ال تمكن يف  ي هوات الّشي غبات والشي ريقة اليت هبا نغلب الري د )احملاَوةل جبهد أأكرب(، ولكن يف اختبار  اجلهد البّشيالطي اجملرَّ

د د أأذهاننا من خالل قراءتنا لكمة هللا ودراستنا والتي اذلهن امُلجدَّ وح القدس هو الوحيد اذلي يس تطيع أأن جيديِّ أأمُّل . الري

خضاعنا أأنفس نا ال رادة هللا )تطبيق لكمته عىل حياتنا(. مثَّ والتيفكري هبا، ومن   اب 

 3السؤال  

مت اللكمة املرتمجة ا ل "تشألكوا" يف رومية  ن أأيضاً  2: 12اس ُتخدِّ يه ا  هوات ُكنا نريد أأن ، مما يشري ا ل أأن غبات والشي نقاوم الري

يرة اليت عش نا هبا يف السابق، فا   دًا يأأيت نتيجة دراسة لكمة هللا وتطبيقها يف حياتنا.ني الّشي صواب   علينا أأن خنترب ذهنًا ُمجدَّ

 أأم خطأأ؟

 

جيابية: السي  سة )بلغة ا  بعد  (.15- 14: 1 بطرس1عي ا ل عيش حياٍة ُمقدَّ

يرة يف حياة اال نسان يف  ي هوات الّشي سول بطرس عن الشي ث الري أأن حتدَّ

ل الرسول بطرس الآن ا ل النياحية   املايض، واليت ينبغي أأن تُطَرح، يتحوَّ

لهيا. هذه احلياة اجلديدة  عي ا  اال جيابيية يف احلياة اجلديدة واليت ينبغي السي

خلروج من ا ل اهللا اذلي دعاان يه احلياة اليت تعكس خشصيية وسامت 

 "كونوا قديسني"

أأن نكون قديسني يعين أأن تفكريان 

وترصفاتنا مكؤمنيني مس يحيني ينبغي أأن 

 تتوافق مع خشص وسامت هللا.
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ات كثرية يف العهد القدمي لوصف هللا )انظر مثاًل  م هذا التعبري مري وس". اس ُتخدِّ لمة. وابختصار، هو "قدي : 19ملوك 2الظي

ات عديدة يف العهد اجلديد 10: 9؛ أأمثال 41: 78؛ مزمور 10: 6؛ أأيوب 22 شعياء(، ومري ِّرة يف سفر ا  ، وبصورة متكري

آية 20: 2يوحنا 1؛ 35: 13؛ 27: 2؛ أأعامل 69: 6 ؛ يوحنا34: 4؛ لوقا 24: 1لوصف يسوع )مرقس  (. ابالعامتد عىل أ

وس" )الوييني  يسني لأيني قدي يسني يف 2: 19العهد القدمي "تكونون قدي اءه قائاًل: "كونوا أأنت أأيضًا قدي سول بطرس قري (، حثي الري

وشديدة لوصااي العهد القدمي، كام لو  ، مل يكن يدعو ا ل طاعة صارمة2: 19لكي سرية." حفني اقتبس الرسول بطرس الويني 

يه اكن يطالهبم بأأن يعيشوا حبسب الّشيعة املوسوية. فقد  م يعيشويُدرِّك الرسول بطرس  اكنأأن ن الآن حتَت العهد اجلديد، أأهني

ولون أأمام )سواء أأاكنوا يف العهد القدمي أأو العهد اجلديد( مسؤ أأني شعب هللا يف لكي العصور والأجيال هو اكن املبدأأ  ولكنْ 

ون لأن يسلكوا يف طرقه. وينبغي التعبري عن قداس ته بطرٍق تتناسب مع العرص التارخيي اذلي يعيشون فيه.   هللا ومدعوي

 4السؤال  

ًة بأأن يطيع وصيي  وس،" عليه أأن يسعى لأن املس يحيي احلقيقي اذلي يرغب اليوم رغبًة جادي يسني لأيني قدي ة هللا، "تكونون قدي

 صواب أأم خطأأ؟  رشيعة العهد القدمي.أأي يعة املوسوية، حييا بوصااي الّشي 

 

ضون لتجربة التفكري أأن  يسني" غريبًا أأو يصعب اال ذعان هل. وحنُن معرَّ ابلنس بة للقارئ احلديث، قد يبدو احلثي "تكونون قدي

ُّسك والرهبنة، أأو أأن يكون راهباً  ل تركه اجملمتع وعيشه حياة الن يعيش يف ديٍر منعزل. ولكْن  كون "اال نسان قديسًا" يشري ا 

سول بطرس عليه. مفعىن القداسة هو أأن يكون تفكري املس يحيي وسلوكه متوافقني مع طبيعة هللا  ليس هذا ما حيثي الري

. حفّتي يسوع مل يرتك اجملمتع، بل عاش فيه بلكي نشاط. ومع هذا، مل يرتك اجملمتع مييل عليه كيف ينبغي أأن يفكيِّر ويعيش. وكامالته

دعوًة لعيش حياة الطاعة مع هللا، مع أأن هذا الأمر من الناحية العملية كثريًا ما يفصلهم عن  15ن الأمر املُعطى يف الآية اك

مَي العامل غري املس يحيي حوهلم.  عادات وقِّ

ن توقفنا للحظات وفكَّ  ن ا  هنا ال تعين أأن نعيش ران مبعىن هذه ادلعوة ا ل "القداسة" ابلنس بة لنا مكس يحييني اليوم. أأواًل، ا  وحنسِّ

هنا ال تعين عيش حياة الناموس ية، أأي حماوةل عيش حياتنا   حياة الكدح والشقاء فال ننعم بأأي مرح أأو متعة يف احلياة. اثنيًا، ا 

ًة قانوٍن وضعه البّش.    ذا منع النساء من اس تخدام املكياج )أأدوات التجميل(ومن الأمثةل عىل هبقانوٍن يضبط سلوكنا، خاصي

. حياة القداسة تعين مسعى احلياة املمتلئة ابلروح املوصوفة يف غالطية  عىل وج    ن، واليت فهيا ينترص اال نسا23- 16: 5وههني

عىل شهوات اجلسد ابلسلوك والعيش يف الروح. كام أأني علينا أأن نفهم التعلمي الكتايب عن "التقديس"، اذلي يعين أأن مشاهبة 

م لويس ابربريي )ال س متري طيةل احلياة، ت متنامية ة صورة املس يح معلية تدرجييي   ,Louis Barbieriقفزة حلظية ا ل الكامل. يقديِّ

عي ا ل القداسة: 44  ( لكامتِّ حمكة بشأأن السي

مع أأني املقياس واحض، علينا أأن ندرِّك أأن املؤمن ال يس تطيع الوصول ا ل القداسة املطلَقة يف هذه احلياة. فلن يفقد 

بع ال! مفع أأني املؤمن ال  طبيعته القدمية متامًا وهو حييا يف عامل خاطئ. هل هذا يعين أأني عليه أأن يستسمل؟ ابلطي

لهه. يس تطيع أأن  سًا يف عيين ا  يه يس تطيع أأن يسعى لأن يكون ُمقدَّ ن يس تطيع أأن حيقَّق القداسة الاكمةل يف حياته، فا 

س مع الرب. واحٌض أأن بعض املس يحييني يعيشون حيا بي من أآخرين، حيافظ عىل سلوٍك ُمقدَّ هتم أأكرث قراًب ا ل الري

: قداسة الرب نفسه املُطلَقة. معظم املشألك اليت يواهجها املؤمن العادي تنبع من  ولكْن يبقى املُقياس واحدًا ال يتغريَّ

 قياس نفسه مبقياس خاطئ. املقياس الصحيح هو الرب، ال مس يحيي أآخر.
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 5السؤال  

يسني"، اذكر بعض الأمثةل عىل عيش احلياة بقداسة  اليت تضع و فامي تفكيِّر مبسؤوليتنا بأأن حنيا "قدي

املس يحيي احلقيقي يف حاةل نزاع مع اجملمتع اذلي يعيش فيه؟ يف بعض الأحيان، يف سعي املس يحييني 

وضعها بّش لعيش حبسب قوانني وقواعد الأن يعيشوا حياة القداسة يلجأأون ا ل الناموس ية، أأي 

املس يحييني الآخرين عىل أأن يعملوا الأمر نفسه(. هل ميكنك أأن تفكيِّر بأأمثةل عىل هذا يف عىل )وحياولون أأن يضغطوا 

جاابتك يف   .مفكرة احلياة الشخصيةثقافتك؟ اكتب ا 

 

 

طار فداء يسوع املس يح لنا بدمه ) املوضوع الثاين:   س يف ا  لوك املُقدَّ بطرس  1حمفيِّزات عىل السي

1  :17 -21 ) 

سًا يف لك سريٍة وسلوك، ينتقل عن ابقة بعد أأن تلكَّم الرسول بطرس يف الفقرة السي  مسؤولية املس يحيي احلقيقي بأأن يكون ُمقدَّ

ة أأس باب حتفزيية لوجوب سعي املس يحيني وراء القداسة.  م عدي  الآن ليقديِّ

س القراءة   . 21-17: 1بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

هللا قضية ختصي غري املس يحييني فقط، حفّتي  ليس قضاء (.17: 1بطرس 1هللا ) قضاءب ادلافع وراء جتنُّ 

خيضعون لقضاء هللا القدوس، مع أأني هذا القضاء س يكون ذا طابعٍ خمتلف. فغري احلقيقييني املس يحيني 

- 11: 20بيض العظمي )رؤاي املس يحييني س يواهجون دينونة هللا بعد املوت حني س يكون علهيم أأن يقفوا يف دينونة العرش الأ 

لوا مسؤولية خطاايمه. س ُيحمَك علهيم حبسب يسوع (. فلأهنم رفضوا موت 15 املس يح البدييل عهنم، س يكون علهيم أأن يتحمَّ

ا غُفِّرت مجيعًا يف و  ا املؤمن فلن يواجه دينونة هللا عىل أأعامهل الآمثة، لأهني . وأأمي قت أأعامهلم، وس ُيحمَكون بقضاء أأبدييهتم يف هجَّنَّ

ميانه بيسوع املس يح.  - 13: 2: كولويس 24: 5وع املس يح محل يف نفسه عقاب املؤمن )يوحنا وقد صار هذا ممكنًا لأن يسا 

14 .) 

ية طريقتان أأو انحيتان رئيسييتان خيضع فهيام املس يحيي احلقيقي لقضاء هللا. الناحية الأول، خيضع املؤمن لتأأديب هللا يف  ولكْن مث

(. املؤمن اذلي خيتار 13-3:  12)انظر عربانيني  هذه احلياة، وهو أأمٌر مرتبط أأو غري مرتبط بصورة مبارشة خبطية يف حياته

قوميي. ويف بعض احلاالت، قد يصيب هللا مؤمنًا خيطئ مبرض، صحيحي التي أأن خيطئ عليه أأن يس تعدي لأن يواجه تأأديب هللا التي 

 (. 17- 16: 5يوحنا 1؛ 32-27: 11كورنثوس 1ويف أأحياٍن أأخرى قد يأأخذه ا ل موطنه، أأي مييته ) 

 6السؤال  

 :اخرت لك اال جاابت الصحيحة ، مث13- 3: 12عربانيني اقرأأ 

 ينبع التأأديب يف حياة املؤمن من حمبة هللا هل. .أأ 

 يعمل التأأديب يف حياة املؤمن كتحذيٍر من أأن املؤمن اذلي خيطئ قد يفقد خالصه ا ن مل يتب عن خطيته.  .ب

نَّ  .ج ب هللا مؤمنًا، فا  ذ يساعده يف حيامن يؤديِّ   أأن يمنو يف القداسة. هذا يكون خلريه يف الهناية، ا 

ني  مع أأنَّ  .د  اذلين يقبلونه ويتدرَّبون به خيتربون بركة )مثر الربي يف سالم(.  تأأديب هللا ميكن أأن يكون مؤملًا، فا 
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م حسااًب عن  ًا، بعد هذه احلياة، عىل املس يحياثني احلقيقي أأن يقف أأمام "كريس قضاء املس يح"، حيث س يكون عليه أأن يقديِّ

مياٍن وجملد هللا، أأو س يعاين خسارًة وحيث س ُيح ،حياته الأعامل بسبب مَك عىل أأعامهل، فُياكفَأأ عىل أأمانته وأأعامهل اليت مُعِّلت اب 

 (. 15-10: 3كورنثوس 1؛ 10-9: 5كورنثوس 2؛ 12-10: 14من دينونة هللا )رومية  لن تنجواليت 

 7السؤال  

)اخرت لك اال جاابت    .15-10: 3كورنثوس 1؛ 10-9: 5كورنثوس 2؛ 12-10: 14افتح ا ل الآايت التالية: رومية 

 الصحيحة(

 كريس قضاء املس يح لغري املؤمنني وليس للمؤمنني. .أأ 

م حسااًب عن نفسه. .ب  أأمام كريس قضاء املس يح س يقف لك مؤمن أأمام الرب ليقديِّ

يه يومًا س ميثل لك املؤمنني أأمامه لُيقيَّموا وجُياَزوا. ينبغي أأن يكون طموح لكي  .ج  مؤمن أأن يريض الرب، لأن

ن اكنت نوعية أأعامهلم تس تحقي  .د أأن  ينبغي أأن تتي مراجعة أأعامل املؤمن وتقيميها أأمام كريس قضاء املس يح لتحديد ا 

 تُاكفَأأ. 

: 1بطرس 1هللا ال حيايب مع أأوالده املؤمنني. فهو "حيمك بغري حماابة حسب معل لك واحد" ) يشري الرسول بطرس ا ل أأني 

ني  أأمام كريس قضاء املس يح،  س نخضع هل(. فسواء اكن تأأديب هللا التصحيحي التقوميي عىل الأرض، أأو التقيمي اذلي 17 فا 

خرى، وال واحد س يكون "اس تثناًء" للقاعدة. وذلا، فعىل واحٍد منا بنفس العداةل وعدم احملاابة. وبلكامٍت أأ  س يعامل لكي هللا 

ْن أأردان ما هو  فاميش خبوف، أأي أأن ميتلئ مبهابة حصيحة وحصيية جتاه هللا لكي واحٍد منا أأن يعي تبقيى من حياتنا عىل الأرض. فا 

ة، فال نس متري يف رغباتنا وشهوا ية اتمي ي تنا الّشيرة اليت اكنت لنا يف حياتنا خلريان، فسنتعامل مع أأمر الرب "كونوا قديسني" جبدي

 السابقة قبل املس يح. 

ل يف موضوع احلديث من تأأديب هللا  18يوجد يف الآية  (.19-18: 1بطرس 1دافع ذبيحة املس يح الفديوية ) ا ل حمبة حتوُّ

يها املس يح لأجل الكنيسة. تُ هللا، كام  م "افتُدوا" من هنج فذكَّرمه الرسول برى يف اذلبيحة الرائعة املدهشة اليت أأمت طرس بأأهني

لهيم من أآابهئم. اللكمة  "التحرير بدفع تعين ( lutroō -)يف اليواننية "لوتروو"  افتدىحياهتم الفارغ والباطل اذلي انتقل ا 

عتاق العبد من عبوديته، أأو حترير اجلندي اذلي يأأرسه جيش الأعداء.   ، يس تخدم الرسول وهنافدية." فبدفع فدية ميكن ا 

ر من هنج احلياة اذلي تسلَّموه بطرس ه ا خاطئة أأثمية وفارغة من همن الآابء، حياة يف جوهر ذا املفهوم يف احلديث عن التحرُّ

س  ولكني الثن اذلي اكن ينبغي دفعه اكن مرتفعًا جدًا ... أأغىل من اذلهب هللا اخلالق.  -العبادة احلقيقية ال هل الكتاب املُقدَّ

ة. وبرمغ قمية هذه  ا س تفىن يف الهناية. مل يكن الثن الرضوري سوى ادلم الثني اذلي سفكه يسوع املس يح والفضي هني الأش ياء، فا 

 يف اجللجثة. هناك اقتيد يسوع املس يح ليكون محل اذلبيحة اخلايل من أأي عيب اذلي س ُيذبَح.

 8السؤال  

عتاق أأو حترير خشٍص ما   صواب أأم خطأأ؟  فدية. عِّ فْ دَ  سببب معىن اللكمة املرتمجة ا ل "افتدى" هو ا 

 

سول يف وصف  عىل متطلَّب العهد القدمي بأأن يكون محل اذلبيحة "بال عيب   يبين وصفهبطرس ليسوع املس يح كذبيحة، الري

ية 12: 23؛ 20- 18: 22؛ الوييني 5: 12وال دنس" )خروج  (. طبعًا املقصود هنا هو أأن يسوع املس يح اكمل، ومل يعمل أأي
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شعياء  (. اكن ينبغي أأن  5: 3يوحنا 1؛ 22: 2بطرس 1؛ 26: 7؛  15: 4؛ عربانيني 21: 5كورنثوس 2؛ 9: 53خطيية )ا 

اًل لأن ميوت بداًل عنيا لأجل خطاايان.ةوبال خطي اكمالً يكون  ال فلن يكون مؤهَّ  ، وا 

يه جعل اذلي مل يعرف خطييًة خطييًة لأجلنا، لنصري حنُن برَّ هللا فيه" )  (. 21: 5كورنثوس 2"لأن

ةً مؤكَّد أأ  قناعًا لنا بأأن نسعى ا ل حياة  ن فهم الأمر العظمي اذلي معهل هللا ال ظهار حمبيته لنا س يكون أأحد ادلوافع الأكرث شدي وا 

 القداسة النيامية املزتايدة. 

َّتة بقيامة يسوع املس يح )ث دافع خطة هللا الأزلية املُ  ي اكن أأعظم ا ظهار حملبية هللا لاكمل اجلنس البّش  (.21-20: 1بطرس 1ب

ذ أأخذ يسوع املس يح ماكن عىل الصي  بيحيي موَت يسوع املس يح اذلي هو  : 5، حاماًل العقاب اذلي اس تحققناه )رومية ناليب، ا 

ط لعمهل الفديوي هذا قبل خلق اال نسان. لهذا يقول الرسول بطرس: "معروفًا سابقًا قبل تأأسيس العامل." 8 (. اكن هللا قد خطي

د الابن مل يكن وقٌت مل يكن  الثيالوث، هللا يف أأقانميه الثالثة، موجودًا فيه، وقد اكنت خطة هللا املُثلَّث الأقانمي بأأن يتجسي

ليب. وقد قال الرسول بطرس شيئًا شبهيًا هب ، حيث قال: "هذا أأخذمتوه مسلَّامً مبشورة 23: 2ا يف أأعامل ذوميوت عىل الصي

 متوه وقتلمتوه."هللا احملتومة وعلمه السابق، وبأأيدي أأمثة صلب 

 9السؤال  

رسال يسوع املس يح ا ل  ة خلالص اجلنس البّشي اب  اء يف جنية عدن، رأأى هللا أأني هناك حاجة خلطي بعد أأن أأخطأأ أآدم وحوي

 صواب أأم خطأأ؟  ليب لميوت بدياًل عنيا.الصي 

 

ة يف الأزل، ولكنَّ يسوع "ُأظهِّر يف الأزمنة الأخرية من أأجلمك" ) عت اخلطي (. ما يقصده الرسول بطرس 20 :1بطرس 1ُوضِّ

م العهد اجلديد  اؤه يعيشون، أأي أأايي وصول املس يا  بعدبـ"الأزمنة الأخرية" هو ببساطة ادلهر احلايل، اذلي فيه اكن هو وقري

ذ 5: 1بطرس 1(. )ينبغي أأال خيلط ادلارس هذا التعبري مع تعبري "الزمان الأخري" املُس تخَدم يف 2- 1: 1)انظر عربانييني  ، ا 

مت لكمة يواننية أأخرى هناك.( ويس متري الرسول بطرس يف حديثه فيضيف ا أأن هللا "أأقامه من الأموات وأأعطاه س ُتخدِّ

 جمدًا،" لأن القيامة يه ما يعطينا الثقة بأأن يسوع هو حقيًا املس يح وأأني موته لأجلنا اكن فاعاًل. 

 10السؤال  

يك خشصيًا مل تشهد هذا احلدث، يعمليِّ العهد اجلديد بوضوح أأن يسوع املس يح ُأقمي من  املوت. ولأن

جابتك يف   .مفكرة احلياة الشخصيةكيف ميكنك أأن تتأأكَّد من أأن هذا الأمر حصل فعاًل؟ اكتب ا 

 

 

عوة  املوضوع الثالث   ( 25- 22:  1بطرس 1حمبية املس يحييني احلقيقييني الآخرين ) ا ل  : ادلي

ويه الاس تجابة اليت ينبغي أأن تصدر منا يف ضوء والدتنا اجلديدة وخالصنا يتعلَّق ادلرس الرابع ابالس تجابة الشخصية هلل، 

اءه عىل أأن يعيشوا حياة القداسة ) ة أأمور تدفع وحتفيِّز ، وأأحلق هذا بعدي (16- 13: 1بطرس 1املس تقبيل. وقد حثَّ بطرس قري

رشادمه بشأأن الكيفية ا21-17: 1بطرس 1عىل معل هذا ) م وا  ل الآن ا ل حهثي ليت هبا تؤثيِّر حياة القداسة عىل (. ويتحوَّ

 ( الارتباط بني الأمرين قائاًل:Raymer, 844سلوكهم وطريقة عيشهم حياهتم بطرٍق معلية. يّشح رمير )
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سة اليت ينبغي أأن تنتج عن الوالدة اجلديد تُطبَّق الآن عىل ثالث نواحٍ: فا طاعة احلق تنقيِّي  ةاس تجابة احلياة املُقدَّ

(، )ج( رغبة ابلنيموي الرويح 1: 2ن اخلطيية )ع(، )ب( توبة 25-22: 1قيية عدمية الرايء لال خوة )وتنتِّج )أأ( حمبيًة ن 

(2 :2 .) 

س القراءة   . 25-22: 1بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

خوتنا املؤمنني ونعاملهم تعكس مدى رغبتنا واس تعدادان لأن نطيع هللا. علينا أأن  الطريقة اليت هبا نفكيِّر اب 

وا اثنيًة مه الآن متيحدون معًا كجزٍء  خوتنا املؤمنني قد افتُدوا أأيضًا، وأأني اذلين اختارمه هللا وُودلِّ نتذكَّر أأن ا 

من جامعٍة مس يحية جديدة. عالقاتنا يف هذه امجلاعة اجلديدة، جسد املس يح، ابلغة الأهية، لأن احلياة املس يحية ال يُمكن أأن 

د ا ل عيش حياٍة تُعاش حقيًا يف عزةٍل عن الني  ًا روحيًا )من العيش يف هجٍل ومترُّ ة ومنوي اس. فا ن أأردان أأن خنترب حياًة متغرييِّ

سة(، فس نحتاج بعضنا ا ل مساعدة بعض. ال يس تطيع أأحٌد أأن خيترب هذه احلياة وهذا المنو وحده. وهكذا، حّتي تعمل  ُمقدَّ

احملبة احلارة هذه امجلاعة ثقافة يف حُدان الآخر، ينبغي أأن تسود هذه امجلاعة املس يحية بصورٍة سلمية، حبيث يبين وا وتعيش

بعضنا لبعض. ال جيوز أأن يكون هناك ماكٌن ملوقف الكربايء والعجرفة جتاه املؤمنني الآخرين، أأو املرارة مهنم، أأو عدم الرغبة 

 ابلعمل معهم لأجل ملكوت هللا. حنُن مأأمورون بأأن حنبي بعضنا بعضًا من القلب!

 11ال  السؤ 

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(   واقرأأها. 35- 34: 13افتح ا ل يوحنا 

دوا املؤمنني اجلُُدد.الوصيي  .أأ  بي يسوع تالميذه يه بأأن يعمي  ة اجلديدة اليت أأمر هبا الري

م أأواًل. .ب ر التالميذ بأأن حيبَّ بعضهم بعضًا لأني املس يح أأحهبي  ُأمِّ

 حنُن يف اتيفاق اتمي معهم يف العقيدة.أأمر احملبية املتبادةل ينطبق عىل اذلين  .ج

م من تالميذ يسوع املس يح. حني يرى الآخرون التالميَذ حيبُّ  .د م سينجذبون لالعتقاد بأأهني هني  بعضهم بعضًا، فا 

م جتاوبوا يف السي  وصييةتنُبع  اءه بأأهني ، حقي لكمة هللا. ذكَّر الرسول بطرس قري ع ابق محمبة الآخرين يف جوهرها من طاعتنا للحقي

احلقي بتطهري نفوسهم ليحبوا ا خوهتم املؤمنني. وذلا، علهيم أأن يعملوا هذا من قلوهبم. ويف الآايت التالية يف هذه الفقرة  

ه الرسول بطرس انتباههم ا ل لكمة هللا اليت قادت ا ل والدهتم اجلديدة يف املس يح )ارجع ا ل 25- 23: 1بطرس 1) (، يوجيِّ

ث تغيريًا فوَق طبيعي فهيم، حبيث جتعلهم لك 23(. يصف يف الآية 3: 1بطرس 1 ا حتدِّ هني مة هللا بأأهنا "حيية وابقية"، وذلا فا 

شعياء  ز الرسول بطرس هذه النقطة ابقتباسه من ا  ية أأموٌر مؤقيتة مثل العشب والزهر، 8-6: 40أأحياء روحيًا. وقد عزَّ . مث

راز، أأو عن هذا، لأ  لكني لكمة هللا ختتلف لك الاختالفاليت تيبس وتسقط، و  ا "تثبت ا ل الأبد." فلن تصبح قدمية الطي هني

، واذلي طاعة لكمة هللا الثابتة الباقية يه اخليار املنطقيي ني ا  خيتارون هذا س يحبي بعضهم  نغري مناس بة، أأو عتيقة. وهبذا، فا 

 بعضًا حبرارٍة ومن القلب.

 12السؤال  

اءه بأأن لكمة هللا تدوم ا ل شعياء  حّتي يعمليِّ الرسول بطرس قري  صواب أأم خطأأ؟  .6- 4: 53الأبد، اقتبس مقطعًا من ا 
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 13السؤال  

ة من  بظرٍف فكيِّر  يه حيبُّك حمبية حاري يف حياتك املس يحية معل فيه أأٌخ أأو أأخٌت أأمرًا كل أأظهر أأن

ث يف الصي مفكرة احلياة الشخصية القلب. اكتب يف  معيا  في وصفًا ملا حصل. ُكْن مس تعدًا لأن تتحدَّ

 كتبته. 

 

 

ي واش هتاء لكمة هللا ) املوضوع الرابع:    ( 3- 1: 2بطرس 1ادلعوة ا ل ترك الّشي

ْذ يه حيية ابقية واثبتة ) (. رساةل اال جنيل يه 25-23:  1بطرس 1تعلَّمنا يف القسم السابق عن حقيقة أأن لكمة هللا ال تفىن، ا 

ية مبا يكفي لأن تعطي  لهيم انفسها لكمة هللا، وقد اكنت هذه الرساةل قوي لوالدة اجلديدة الروحية حني ُكرِّز هبا لذلين أأرسل ا 

اء ا ل احلياة املس يحية،  الرسول بطرس رسالته هذه. وا يف ا خضاع وكام أأن لكمة هللا أأدخلت هؤالء القري علهيم أأيضًا أأن يس متري

 أأنفسهم لهذه اللكمة حّتي يمنوا روحيًا وتتغريَّ خشصياهتم وحياهتم هبا. وطبيعيي أأن ينطبق هذا علينا اليوم. 

س القراءة   . 3-1: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

تنبع مما  3-1الواردة يف الآايت ا ل أأن التعالمي والوصااي التالية  1: 2بطرس 1يف بداية اء الفحرف يشري 

لمي(. الاس تنتاج 25-23: 1بطرس 1عليمه الرسول بطرس عن لكمة هللا "احلي الباقية" )انظر  اذلي  السي

عوا حيا ا تُ ميكننا أأن نبنيه عىل حقيقة طبيعة لكمة هللا هو أأني عىل املؤمنني أأن خُيضِّ رادة هللا. حفّتي هتم لهذه اللكمة، لأهني ظهِّر ا 

ني علينا مكؤمنني أأن نكون راغبني  يكون يسوع املس يح ربَّ حياتنا )وهو كذكل فعاًل، وينبغي أأن نرغب بأأن يكون كذكل(، فا 

 احلقيقييني: لك بأأن خنضع ملا يقوهل يف لكمته. يبدأأ الرسول بطرس بذكر سامت أأثمية مخسة ينبغي طرهحا من حياة املس يحييني

ة. طبعًا، ليست هذه قامئة اكمةل ابلرذائل واخلطااي اليت ال تنسجم مع طبيعة  خبث، لك مكر، الرايء، احلسد، لك مذمي

(، وقد يرُتَجم ا ل "اخلع، انزع"، apotithēmi -الشخصيية املس يحية. يُس تخَدم الفعل "اطرحوا" )يف اليواننية "أأبوتيثميي" 

املس يح. يسوع لعهد اجلديد لال شارة ا ل رضورة خلع اخلطااي والرذائل من مايض اال نسان قبل أأن يعرف يف مواقع أأخرى يف ا

 : 9-7: 3مفثاًل، نقرأأ يف كولويس 

ا الآن، فاطرحوا عنمك أأنت أأيضًا اللك: الغضب،  اذلين بيهنم أأنت أأيضًا سلكت قباًل، حني كنت تعيشون فهيا، وأأمي

َخط، اخلبث، التجديف، ا ذ خلعت اال نسان العتيق مع ب لالكم الق السي يح من أأفواهمك، وال تكذبوا بعُضمك عىل بعض، ا 

 أأعامهل.

كام أأننا نالحظ أأن بطرس ال يذكر أأيي خطية جنس ية يف هذه القامئة، وهو ما يُعَمل عادًة يف الفقرات واملقاطع الكتابية الأخرى  

ة لأني هذه الرذائل تعيق (. 5: 3وكولويس  21- 19:  5)انظر مثاًل غالطية  وذلا، رمبا ذكر بطرس هذه الرذائل بصورة خاصي

م علهيا ) ة بني املؤمنني اليت اكن قد حهثي تمية( مثاًل. معىن 22: 1بطرس 1عيش احملبية احلاري (. خُفذ "التيجديف" )الشي

ْن اس متري املؤ  ِّه مسعته. فا  من اجلديد يف عادة التلكُّم بسوء عىل "التيجديف" هو أأن تتلكَّم بسوء عىل خشٍص أآخر أأو أأن تشوي

يه حني ينضمي ا ل كنيسة حملية س يكون سائرًا بصورة مضادي  ن . للمحبة احلارية اليت رأأيناها يف املس يحومعاكسه ة الآخرين، فا 

مي ا ل جامعة املؤمنني املس يحيية.  ديئة اك ضافة السُّ فة الري  س تكون هذه الصي
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 14السؤال  

يه يكون قد ارتكب خطية "التجديف".حني يقول املؤمن  ن  صواب أأم خطأأ؟  شيئًا عن مؤمن أآخر يؤذي مسعته، فا 

 

عوة خللع اخلطااي املذكورة يف  جراء حامس جتاه اخلطااي اليت يتصف  1: 2بطرس 1ادلي يه يف جوهرها دعوة ا ل التوبة وأأخذ ا 

أأن يكونوا جزءًا من جسد املس يح، فيعيشوا يف رشكة مجيةل  هبا غري املؤمنني. فا ن أأرادوا، مكؤمنني ابملس يح، أأن خيتربوا معىن 

عوة ا ل التيوبة والتيغيري جبدي  م حباجة لأن يتعاملوا مع ادلي هني ذ يواهجون عاملًا معاداًي ال مياهنم، فا  ًة ا  ية. ومن ويبين بعضهم بعضًا، خاصي ي

 بيهنم. فاميأأعظم  أأن يساعد يف تعزيز احملبة يف وسطهم، وابلتايل يمنيي وحدةً الأمر شأأن هذا 

 15السؤال  

ِّف أأو تصف "احلسد".  لهيا الرسول بطرس يف هذه الآية. كيف تعري "احلسد" خطية أأخرى يشري ا 

خوتك املؤمنني يف كنيس تك؟ برأأيك، ملاذا ميكن  هل حصل أأن وقعَت يف هذه اخلطية جتاه ا 

جابتك يف الوحدة يف الكنيسة؟ اكتب  قلالس مترار ابحلسد أأن يسامه يف ا ضعاف ومتزي مفكرة احلياة ا 

 .الشخصية

 

جيابيًا. وواحض أأن الآية  ن التجاوب مع لكمة هللا عنرصًا سلبيًا وعنرصًا ا  م العنرص السلّب )ما علهيم أأال  1يتضمَّ اكنت تقدي

وا يف معهل(. دلينا يف الآية  اش هتوا الوجه الآخر لهذا التجاوب، حيث دلينا حثي ا جيايب: "وكأطفال مولودين الآن  2يس متري

." ينبغي أأن يكون دلهيم "اش هتاء" للكمة هللا. يوحضيِّ الرسول بطرس نوعية الاش هتاء اذلي ينبغي أأن   اللنب العقيل العدمي الغشي

يه ميكن للشخص أأن خيترب  ه. هذه الصورة مناس بة متامًا. مفع أأن ره بطفٍل مولود حديثًا يتوق حلليب/ لنب أأمي ذ يصوي يكون دلهيم، ا 

(. الوالدة اجلديد ويحي يه يكون يف هذه املرحةل طفاًل رضيعًا يف املس يح )عىل املس توى الري ن ، فا  ني ة يف املس يح وهو كبري يف السي

ً، هكذا أأيضًا دلى املؤمنني اجلُُدد  كام أأن للطفل يف العامل الطبيعي احتياج للحليب/ اللنب اذلي س ميكيِّنه من أأن يمنو جسدايي

ة مع املس يح.  مةلكاحتياج لتناول طعاٍم حصييي من  هللا ليمتكينوا من النيموي روحيًا. طبعًا، هذا ينطبق عىل املؤمنني اذلين هلم مدي

ذ ينبغي أأن يصف هذا املوقف حياتنا  2ال يُقَصد ابلآية  ف ويحي يف املؤمنني اجلُُدد، ا  أأن حترص الاحتياج للكمة هللا والنيموي الري

.ا ل اليوم اذلي فيه يأأخذان الرب يسوع ا ل موطن  امويي  نا السي

 16السؤال  

ائه "وكأطفاٍل مولودين الآن اش هتوا اللنب العقيلي  صواب أأم   " ينطبق عىل املؤمنني اجلُُدد فقط.العدمي الغشي  حضي بطرس لقري

 خطأأ؟ 
 

سول بطرس حديثه فيصف نتيجة اش هتاء لنبيُ  يتعلَّق ابخلالص.  فاميلكمة هللا، فيقول: "ليك تمنو به،" وذكل  حليب /مكِّل الري

ر املؤمنون من 9، 5: 1بطرس 1فكام رأأينا يف  ، فا ن لـ"اخلالص" انحية تنترص اجمليء الثاين ليسوع املس يح )حني سيتحرَّ

ون بصورة اكمةل ا ل صورة املس يح(. ففي وقت والدهتم اجلديدة ينالون غ فران خطاايمه، وينالون حياًة أأجساد اخلطية ويتغريَّ

هيم عىل لكمة ني علهيم أأن يمنوا روحيًا. س يحصل هذا بتغذي كامل خالصهم، فا  ، هللا أأبدية. وبيامن ينتظرون قيامهتم املس تقبلية وا 

 ومبعونة الروح القدس، بتوبهتم و"طرهحم" اخلطية من حياهتم.
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 17السؤال  

اللحظة اليت فهيا نقبل يسوع املس يح وحّتي وقت اكامتل خالصنا، حيث نتغريَّ يف حياتنا من  ويحي الري  موي ينبغي أأن حيصل الني 

 صواب أأم خطأأ؟   متامًا ا ل صورة يسوع املس يح.
 

بي صاحل." مؤكَّد أأن بطرس مل يقصد هبذه اللكامت أأن 3وأأخريًا، يقول الرسول بطرس يف الآية  : "ا ن كنت قد ذقت أأني الري

مياهن طية. وصيغة يشكيِّك خبالصهم وحبقيقة ا  م بيسوع املس يح. تُوَجد يف اللغة اليواننية طرٌق عديدة للتعبري عن اجلَُمل الّشي

(، ويه تعين أأني first-class condition) من الفئة الأولالّشط الّشط املُس تخدمة يف هذه امجلةل اليواننية تُعَرف ابمس 

ح ا ل م اً هناك افرتاض : "ذوقوا وانظروا ما أأطيب الرب! طوىب للرجل 8: 34زمور بصحية اليشء. كام أأن هذه الآية تلمِّ

بي وعاشوا يف  صالح املتولكيِّ عليه!" اكن اكتب املزمور يدعو شعب هللا لأن خيتربوا  هللا بأأنفسهم. فا ن اكنوا قد احمتوا ابلري

م  بي )وهو ما معهل اكتب املزمور(، فا هني يف حياهتم. وقد رغب الرسول  يختربون الطريق اذلي يقود ا ل بركة هللاس  خمافة الري

ائه من املؤمنني.  بطرس بأأن يرى النيتيجة نفسها يف حياة قري

 18السؤال  

ن كنت قد ذقت أأن الرب صاحل" يف الآية  العدمي الغش، اذلي  احلليب /أأني عدم اش هتاء اللنب 3قصد الرسول بطرس بقوهل "ا 

 صواب أأم خطأأ؟  هو لكمة هللا، يشري ا ل أأن الشخص مل يصبح يف الواقع مؤمنًا حقيقيًًا، ولكنيه ما يزال "غري ُمخلَّص".
 

 19السؤال  

بي  . يُقَصد من هذه الآية أأن تعمليِّ املؤمنني احلقيقيني كيف يعيشون حياة بركة هللا نتيجًة لالحامتء ابل14-8: 34اقرأأ مزمور  ري

 صواب أأم خطأأ؟  والعيش يف خمافته.
 

 20السؤال  

لكمة هللا الرويح النقي؟ مك تقيض من الوقت يف دراسة لكمة  حليب /نبلَ هل دليك شوق واش هتاء لِّ 

ن أأفاكرك يف  ِّ يك تمنو روحييًا؟ ملاذا أأو مَل ال؟ دوي  .مفكرة احلياة الشخصيةهللا أأس بوعيًا؟ هل تشعر أأن

 



  الاختبار اذلايت لدلرس الرابع 88الصفحة 

 

 الرابع   الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

ليمك عند اس تعالن يسوع املس يح." وقد قصد هنا النعمة   قال الرسول بطرس: "أألقوا رجاءمك ابلامتم عىل النعمة اليت يُؤىت هبا ا 

 صواب أأم خطأأ؟  ليسوع املس يح. اليت س يختربها املؤمنون يف وقت اجمليء الثاين 

 

 2السؤال  

 قال الرسول بطرس: "ال تشألكوا شهواتمك السابقة يف هجالتمك." ما اذلي قصده بـ"هجالتمك"؟

اءه مل يكونوا حاصلني عىل تعلمي جييد، بل اكنوا جاهلني .أأ   . من النياحية العلميية عرف الرسول بطرس أأن قري

 قة قبل أأن يعرفوا يسوع املس يح، حيث اكنوا جاهلني روحيًا.اكن الرسول بطرس يشري ا ل حياهتم الساب .ب

اءه مل يكونوا يعرفون الكثري عن اجمليء الثاين.  .ج  قصد الرسول بطرس أأن يؤكيِّد عىل أأن قري

م اكنوا مثل "الأوالد"، وابلتايل فهم جيهلون احلقائق الروحية. .د هني  قال هلم الرسول بطرس ا 

 

 3السؤال  

يرة اليت 2: 12"تشألكوا" ُمس تخَدمة كذكل يف رومية اللكمة املرُتمجة ا ل  ، حيث تشري ا ل أأني علينا أأن نقاوم الشهوات الّشي

دًا نتيجًة دلراسة لكمة هللا وتطبيقها عىل حياتنا.جعش نا فهيا سابقًا، وأأن علينا أأن خنترب ذهنًا مُ   صواب أأم خطأأ؟   دَّ

 

 4السؤال  

ب املؤمن لأجل خريه وحّتي يساعده يف أأن يمنو يف القداسة؟ ما الأحصاح اذلي حُيمتَل أأن جتد فيه التي   علمي بأأني هللا يؤديِّ

 2فيلّبي  .أأ 

 3رؤاي  .ب

 3يوحنا  .ج

 12عربانيني  .د

 

 5السؤال  

ينا يومًا ما  يف ضوء تعلمي العهد اجلديد عن "كريس قضاء املس يح"، ينبغي أأن ن يكون طموح لك مؤمن أأن يريض الرب، لأ

 صواب أأم خطأأ؟  وجمازاتنا. ا نس منثل أأمامه ليتي تقيمي 

 



اذلايت لدلرس الرابعالاختبار   89الصفحة  

 

 6السؤال  

 أأي من اللكامت التالية تعين حترير اال نسان نتيجة دفع فدية؟

ر .أأ   يربيِّ

 يفدي .ب

 خيليِّص .ج

 يقديِّس .د

 

 7السؤال  

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  .13اجلديدة" يف يوحنا  وصييةيف ضوء تعلمي يسوع عن "ال

دوا املؤمنني اجلُُدد. وصييةال .أأ  بي يسوع تالميذه يه بأأن يعمي  اجلديدة اليت أأمر هبا الري

م أأواًل. .ب ر التالميذ بأأن حيبَّ بعضهم بعضًا لأني املس يح أأحهبي  ُأمِّ

 أأمر احملبية املتبادةل ينطبق عىل اذلين حنُن يف اتيفاق اتمي معهم يف العقيدة. .ج

م من تالميذ يسوع املس يح. بعضهم بعضًا، حني يرى الآخرون التالميَذ حيبي  .د م سينجذبون لالعتقاد بأأهني هني  فا 

 

 8السؤال  

شعياء  م صورة 8- 6: 40يف املقطع اذلي اقتبسه بطرس من ا   :مع  هبا يقابل، قيل ا ن "لك جسد" مثل العشب، وذكل ليقديِّ

 الزهور اليت حتتفظ جباملها ا ل الأبد. .أأ 

بي اليت تدوم وتثبت ا ل الأبد. .ب  لكمة الري

 أأبدية يسوع املس يح اذلين أأقمي من املوت وخرج من القرب. .ج

سة. .د  قوة الروح القدس يف متكني املؤمنني من أأن يعيشوا حياًة ُمقدَّ

 

 9السؤال  

يه يرتكب خطية الرايء. ن  صواب أأم خطأأ؟  حني يقول املؤمن شيئًا عن مؤمن أآخر يؤذي مسعته، فا 

 

 10السؤال  

هو أأني عىل املس يحييني احلقيقيني أأن يش هتوا "اللنب العقيل العدمي  2: 2بطرس 1يف  ما اكن الرسول بطرس يريم ا ل تأأكيده

ه.  صواب أأم خطأأ؟  الغش"، اذلي هو لكمة هللا، ابلطريقة اليت هبا يتوق الطفل الرضيع للنب/ حليب أأمي



جاابت أأس ئةل ادلرس الرابع 90الصفحة   ا 

 

 ادلرس الرابع ا جاابت أأس ئةل  

 : خطأأ 1السؤال  

 : 2السؤال  

 ابقة قبل أأن يعرفوا يسوع املس يح، حني اكنوا هَجةًل روحييًا.اكن الرسول بطرس يشري ا ل حياهتم السي  ب.

 : صواب 3السؤال  

 : خطأأ 4السؤال  

ة 5السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : 6السؤال  

 ينبع التأأديب يف حياة املؤمن من حمبة هللا هل. أأ.

ب هللا مؤمنًا، فا نَّ  ج. ذ يساعده يف أأن يمنو يف القداسة.  حيامن يؤديِّ  هذا يكون خلريه يف الهناية، ا 

 بونه به خيتربون بركة )مثر الربي يف سالم(.مع أأن تأأديب هللا ميكن أأن يكون مؤملًا، فا ن اذلين يقبلونه ويتدرَّ  د.

 : 7السؤال  

م حسااًب عن نفسه. ب.  أأمام كريس قضاء املس يح س يقف لك مؤمن أأمام الرب ليقديِّ

يه يومًا س ميثل لك املؤمنني أأمامه لُيقيَّموا وجُياَزوا. ينبغي أأن يكون طموح لكي  ج.  مؤمن أأن يريض الرب، لأن

ن اكنت نوعية أأعامهلم تس تحقي  د.  أأن تُاكفَأأ. ينبغي أأن تتي مراجعة أأعامل املؤمن وتقيميها أأمام كريس قضاء املس يح لتحديد ا 

 : صواب 8السؤال  

 : خطأأ 9السؤال  

جابتك اخلاصة 10السؤال    : ا 

جابتك: ) فامي هنا ا  غالق مدخل القرب حبجٍر 1ييل بعض الأمور اليت ميكن أأن تتضمَّ ( معل الرومان وقادة الهيود ادلينيون عىل ا 

اسًا )مّتي  (. وذلا، ليس من تفسرٍي جييد لكيفية دحرجة أأحدمه احلجر من 66- 62: 27كبري وضعوا عليه خامتً وأأقاموا عليه حري

مياهنم ومل يرتاجعوا عن الري  ول يوحنا، استُشهِّد لكي ( ابس تثناء الرس2دون أأن يُرى. ) سل االثين عّش )عدا هيوذا( لأجل ا 

مياهنم بقيامة يسوع املس يح. فلو اكنت قيامة املس يح أأمرًا غري حصيح، لرتاجع واحٌد مهنم عىل الأقل، فصوَّب حاةل الصمت  ا 

ة. ) ّش مه الوحيدين اذلين رأأوا يسوع املس يح املقام، ( حبسب العهد اجلديد، مل يكن التالميذ االثنا ع 3وحصيح القصي

د و ( تشري قصص العهد اجلديد ا ل أأن أأول شه 4تشري ا ل أأني أأكرث من مخس مئة أأخ رأأوه معًا. ) 6: 15 فكورنثوس الأول

حداهن )مّتي  ة للقيامة يف (. فلو اكن أأحدمه يريد اختالق قصي 1: 28عىل قيامة الرب يسوع اكنوا نساًء، واكنت مرمي اجملدلية ا 

ذكل الوقت وتكل الثقافة، ملا جعل الشهود الأوائل نساًء. ففي ذكل الوقت، مل تكن شهادة املرأأة يف احملمكة بقمية شهادة 

 الرجل.

 



جاابت أأس ئةل ادلرس الرابع  91الصفحة  ا 

 

 : 11السؤال  

م أأواًل. ب. ر التالميذ بأأن حيبَّ بعضهم بعضًا لأني املس يح أأحهبي  ُأمِّ

م من تالميذ يسوع املس يح.بعضهم بعضاً  حني يرى الآخرون التالميَذ حيبُّ  د. م سينجذبون لالعتقاد بأأهني هني  ، فا 

 : خطأأ 12السؤال  

ة 13السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : صواب 14السؤال  

ة 15السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : خطأأ 16السؤال  

 : صواب 17السؤال  

 : خطأأ 18السؤال  

 : صواب 19السؤال  

ة 20السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 



 

 الرابع   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

 اكن الرسول بطرس يشري ا ل حياهتم السابقة قبل أأن يعرفوا يسوع املس يح، حيث اكنوا جاهلني روحيًا. ب.

 : صواب 3السؤال  

 : 4السؤال  

 12عربانيني  د.

 : صواب 5السؤال  

 : 6السؤال  

 يفدي ب.

 : 7السؤال  

م أأواًل. ب. ر التالميذ بأأن حيبَّ بعضهم بعضًا لأني املس يح أأحهبي  ُأمِّ

م من تالميذ يسوع املس يح. حني يرى الآخرون التالميَذ حيبُّ  د. م سينجذبون لالعتقاد بأأهني هني  بعضهم بعضًا، فا 

 : 8السؤال  

بي اليت تدوم وتثبت ا ل الأبد. ب.  لكمة الري

 : خطأأ 9السؤال  

 : صواب 10السؤال  
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: مواهجة الأمل ابلتوحُّد ابملس يح املرفوض كشعب هللا اجلديد  ادلرس اخلامس 

 ( 10- 4:  2بطرس  1) 

مة ادلرس   ُمقديِّ

اءه يف ادلَّ  مياهنم برساةل اال جنيل أأدت ا ل والدهتم اثنيًة. ومسؤوليهتم الآن يه أأن   ابق أأني رس السي ذكَّر الرسول بطرس قري ا 

ي  وحيية -قي الني  ويحي ويتوقوا ا ل اللنب/ احلليب الري  يبتعدوا عن الّشي بيامن ينتظرون  لنب لكمة هللا، حّتي يمنوا يف حياهتم الري

 خالصهم املس تقبيل يف عودة الرب يسوع املس يح.

 يعمتد الرسول بطرس عىل ُصَورٍ ، ينتقل الرسول بطرس من صورة اللنب/ احلليب ا ل صورة احلجر. 4: 2الأول بدًء ببطرس 

ر ِّ هما عدة مقاطع يف العهد القدمي تصوي م رشاكء يف جامعة املؤمنني املس يانيية يسوع بصفته "احلجر احلي". و  تقديِّ اءه بأأهني يذكيِّر قري

م يمتتَّعون هبوية ورساةل شبهية ابمتياز  هني اكنت يومًا ما ختصي شعب ات املوحَّدة مع يسوع املس يا. ولكوهنم "شعب هللا"، فا 

. ومع هذا، فا هنم يف توحُّدمه بيسوع املس يا علهيم أأن يكونوا مس تعدين لأن يقبلوا رفض اذلين مه خارج ا رسائيل يف القدمي 

 املس يح، مثلام ُرفِّض يسوع املس يح نفسه. 

 

ط ادلرس   ُمخطَّ

" يف الهيلك اجلديد ) :املوضوع الأول  ( 4: 2بطرس 1قائدان اجلديد: املس يح "احلجر احليي

م ذابحئ روحيية هلل )قصدان اجلد :املوضوع الثاين  ( 6- 5: 2بطرس 1يد: جامعة من الكهنة تقديِّ

 ( 8-7: 2بطرس 1الربكة اليت لنا مبقابل ما مل ينهل اذلين مل يؤمنوا ) :املوضوع الثالث

 ( 10-9: 2بطرس 1شعب هللا اجلديد )بصفتنا امتيازان اجلديد : املوضوع الرابع 

 

 أأهداف ادلرس 
 قادرًا عىل أأن:يف هناية هذا ادلرس س تكون 

يه كام أأننا حنُن املؤمنني نفرح تدرك  • رسالية يسوع أأن ين املس يح بتأأكيد رساةل وا  ني علينا أأيضًا أأن نكون مس تعدي بقيامته، فا 

ض لها. فض اليت تعرَّ  لأن نتوحَّد معه يف جتربة الري

يه يوجد الآن هيلك رويح جديد قد حلي حملي هيلك أأورشلمي، وأأن لكي املؤمنني • مه الآن كهنٌة يف هذا الهيلك  تفهم أأن

 مسؤولية تقدمي ذابحئ روحيية. ماجلديد، وعلهي

ع بوعد هللا بأأن اذلين يؤمنون بيسوع املس يح لن خيزوا يف الهناية بغض النظر عن أأييِّ  • خزٍي مؤقَّت ميكن أأن  تتشجَّ

 يكون علهيم احامتهل يف احلارض.

تكتسب تقديرًا أأعظم لس يادة هللا يف اكتشاف كيف تنبأأ العهد القدمي برفض قادة الهيود ادلينييني ليسوع املس يح  •

 .بعد ذكل الرفضوانتصاره اذلي حصل 
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جنيل يسوع املس يح يف ضوء املصري •  اخلطري اذلي ينتظر اذلين يرفضون تمنيي قناعة أأمعق بشأأن أأهييية اال ميان اب 

 املُخليِّص.

 ة أأن يكون املؤمنون شهودًا أأمناء هل يف العامل احلارض.تدرك أأن امتياز "شعب هللا" اجلديد يرتافق مع مسؤوليي  •

 

 

" يف الهيلك اجلديد ) املوضوع الأول   ( 4:  2بطرس  1: قائدان اجلديد: املس يح "احلجر احليي

( ابلرتكزي عىل يسوع املس يح بوصفه املس يا اذلي أأنبأأت به أأسفار العهد 10-4: 2بطرس 1ايل )يبدأأ الرسول بطرس اجلزء الت

ميان املس يحي احلقيقي.  يه موضوع ا  ن  القدمي. ا 

س القراءة   .4: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

مياهن اءه املولودين اثنيًة اب  م اذلين " ميصف الرسول بطرس قري ليه". وابس تخدام أأتوا برساةل اال جنيل بأأهني ا 

 8: 34ما يزال يف فكره. فقد اقتبس لكامت املزمور  34الرسول بطرس هذه العبارة، يُظهِّر أأن املزمور 

!"( يف  ليه" الواردة يف 3: 2بطرس 1)"ذوقوا وانظروا ما أأطيب الربي شارة ا ل الرتمجة   4: 2بطرس 1. واللكامت "تأأتون ا  ا 

، واقتباسات الرسول بطرس 6: 33ث ترد هذه الآية يف الرتمجة الس بعينية يف مزمور )حي 5: 34اليواننية الس بعينية ملزمور 

: 34ة ال من النصي العربي(. تنقل الرتمجة الس بعينية نصي مزمور ة اليواننيي بعينيي مجة الس ي من العهد القدمي عادًة ما تكون من الرتي 

ليه فاستناروا." وهكذا، يفهم الر  5 ليه تتحقَّق حني  5: 34سول بطرس أأن لكامت مزمور ابللكامت التالية: "أأتوا ا  عن اجمليء ا 

 يأأيت اال نسان ا ل يسوع املس يح ابال ميان.

 1السؤال  

ليه" الواردة يف  يف احلديث عن اجمليء ا ل يسوع املس يح ابال ميان، أأي ابال ميان برساةل  4: 2بطرس 1تُس تخَدم العبارة "تأأتون ا 

 صواب أأم خطأأ؟  اال جنيل.

 

 2السؤال  

سول بطرس يقتبس من العهد القدمي عادًة ما اكن خيتار أأن يقتبس من النص العربي ال من نص الرتمجة الس بعينية  حني اكن الري 

 صواب أأم خطأأ؟   اليواننية.

 

ة مقاطع يف العهد  شعياء 22: 118)انظر مثاًل مزمور  القدمي تُس تخَدم صورة "احلجر" لوصف املس يا يف عدي ؛ 14: 8؛ ا 

يه 16: 28 ن مياهنم بيسوع بوصفه املس يا احلقيقي. وعالوًة عىل ذكل، فا  (. ومن هذا، فا ن اجمليء ا ل جحر هللا يعكس حقيقة ا 

يه ُأقمي من امل ًا يف البناء  رًا هممي وت وهو يحي ا ل أأبد الآبدين. ومن انحية أأخرى، تعكس صورة احلجر جحيُدعى "جحرًا حييًا"، لأن

بناء هيلك جديد(. ولكن من انحيٍة أأخرى أأيضًا، هذا احلجر نفسه يشٌء سيتعرثَّ به اذلين يعصون  -)ويف احلاةل اليت أأمامنا 

 لكمة هللا.
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 3السؤال  

د الرسول بطرس عىل صورة "احلجر" يف  ا صورة ُمس تخدمة عادًة يف العهد القدمي لال شارة ا ل:يشديِّ  هذا املقطع، لأهني

ة اجلبل احلجري. .أأ   ملكوت هللا القويي كقوي

 قوة هللا العظمية اكحلجر اذلي ال ميكن حتريكه. .ب

 املس يا املوعود به بوصفه جحر زاوية ممتازًا وخمتارًا ولكن مرفوضًا. .ج

 جبل صهيون ابعتباره مركز حمك هللا. .د

 4  السؤال 

 يتلكَّم الرسول بطرس عن املس يا يسوع، ليس بوصفه "جحرًا" حفسب، بل "جحرًا حييًا" أأيضًا. ملاذا يدعوه "جحرًا حييًا"؟

 هللا يس تطيع أأن يأأمر حّتي احلجارة بأأن تصري أأوالدًا ال براهمي. لأنَّ  .أأ 

 س يح ُأقمي من املوت وهو يحٌّ ا ل الأبد.لأني هذا يذكيِّران أأن يسوع امل  .ب

دًا وحمييًا لكي يشء.لأني يسو  .ج  ع املس يح س يحمك من جبل صهيون، جمديِّ

وح القدس سكن يف يسوع املس يح. .د  لأني الري

 

ي  ع م اءه بأأن ني الرسول بطرس يذكيِّر قري ه "املس يا املرفوض". ولكني رفضه اكن من النياس فقط، ال أأن يسوع هو املس يا حقًا، فا 

ًا(، لأني  سول بطرس عن املس يا يسوع بوصفه "خمتاٌر" و"كرمي" )مثني جدي هذه من هللا. ولكنيه "خمتار من هللا، كرمٌي." تلكَّم الري

شعياء  سول بطرس يف الآية   16: 28يه اللكامت املُس تخدمة يف ا  ، ينتقل الرسول بطرس 7 الآية (. ويف6)واليت يقتبسها الري

براز الرسول بطرس حلقيقة رفض  22: 118لُيظهِّر أأن رفض املس يح اكن أأمراً أأنبأأت به أأسفار العهد القدمي )مزمور  (. ولكن اب 

فض من اذلين ال ض للري م يف احلاجة لالس تعداد لقبول التعرُّ ائه بأأني علهيم أأن يشاهبوا رهبَّ يه يرسل رساةًل لقري ن يؤمنون  املس يا فا 

م نفسه. اجمليء ا ل يسوع املس يح ابال ميان ال يعين بيسوع املس يح . علهيم أأال يتوقَّعوا أأن يتلقيوا معامةًل أأفضل من اليت تلقياها رهبُّ

ل واجمليء   ض للرفض والأمل يف هذه الفرتة الفاصةل بني اجمليء الأوي نوال احلياة الأبدية وخالٍص مس تقبيلي جميد فقط، بل والتعرُّ

 لثياين.ا

 

 5السؤال  

ين ال يش فض من اذلي يك اختربَت فهيا الري بي يسوع ما النيوايح اليت تشعر أأن ميانك ابلري رتكون معك يف ا 

فض اذلي   املس يح؟ كيف تساعدك حقيقة أأني يسوع املس يح "مرفوض من الناس" يف مواهجة الري

جاابتك يف  ن أأفاكرك وا  ِّ ضَت هل؟ دوي  .الشخصية احلياة مفكرةتعرَّ
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م ذابحئ روحيية هلل ) املوضوع الثاين   ( 6- 5:  2بطرس  1: قصدان اجلديد: جامعة من الكهنة تقديِّ

ية مل يكن هدفًا يف ذاته. فهذه اخلطوة  اؤه أأن اجمليء ا ل يسوع املس يح ابال ميان لقبول احلياة الأبدي سول بطرس أأن يفهم قري أأراد الري

ة ورساةل جديدتني ، يف ذاهتا جعلهتم جزءًا أأساس ييًا من جامعة املؤمنني رساةل العبادة واخلدمة  -اذلين اكن هلم الآن هممي

 الروحييتنَي. وملساعدة هؤالء يف فهم امتيازمه ومسؤوليياهتم الروحية، اس تخدم صورة هيلك العهد القدمي.

س القراءة   . 6-5: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ة  بقيادة موىس بأأني يصنعوا خمية اجامتع لتكون مركز العبادة الأرضية. ويف يف العهد القدمي، أأمر هللا الأمي

أأكرث دميومًة يف أأورشلمي ليحلي حملي خمية الاجامتع.  اثبتاً  وقٍت الحق يف حمك املكل سلامين، بيُن هيلك

ر هيلك سلامين الحقًا عىل يد نبوخ1: 6ملوك 1ق. م. )انظر  967حصل هذا حوايل العام    586ذنرصَّ يف العام (. وقد ُدميِّ

ق. م. بقيادة زراببل. وقد متيت توسعة الهيلك الثاين  515 /516ق. م.، وبيُن هيلك جديد اثٍن بداًل منه حوايل العامني 

ومانيية بقيادة تيطس عام  اية عىل يد اجليوش الري ر يف الهني يف لكي فرتٍة م.  70حتَت ا رشاف املكل هريودس العظمي، ولكنيه ُدميِّ

وا مجيعًا ما يُدعى "الكهنوت الالوي"( مه من من اتر خي الهيلك، اكن رئيس كهنة يساعده كهنٌة من س بط الوي )شلكَّ

م يف هيلك أأورشلمي. ابحئ اليت اكنت تُقدَّ  خيدمون يف الهيلك. وقد اكن هؤالء الكهنة مسؤولني عن اذلي

 6السؤال  

ت فرتة الهيلك الثاين من حوايل  ومايني تيطس عام ق. م. وحّتي  515/ 516امتدي  70 دماره عىل يد اجليوش بقيادة القائد الري

 صواب أأم خطأأ؟  م.

 

ذ س بق أأن أأنبأأ يسوع املس يح هبذا احلدث قبل صلبه بفرتة طارئة ومفاجئة م حادثةً  70مل يكن دمار الهيلك الأريضي عام  ، ا 

ة الهيودية يف القرن الأول، (. ويف احلقيقة، اكن تدمري الهيلك الأريضي دين2-1: 24قصرية )انظر مّتي  ونًة من هللا عىل الأمي

م رفضوا قبول يسوع بوصفه املس يا )انظر مّتي  (. فالهيلك الأريض، اذلي أأمر 24- 20: 21وقارن مع لوقا  39-37: 23لأهني

قامة العبادة فيه، مل  ً هللا ببنائه وا  وبداًل من أأن يكون هذا  خلدمة العهد اجلديد، فقد حلي هيلك رويحي ماكنه الآن.يُعد رضورايي

يه مؤلَّف من جحارٍة روحية. اكن يسوع "جحر زاوية" هذا الهيلك اجلديد، واذلين  ن ويحي اجلديد من جحارة حرفية، فا  الهيلك الري

آمنوا به )فصاروا مس يحييني حقيقييني( س يكو  (. وذلا، أأمكن بطرس أأن يعلِّن: 17-16: 3كورنثوس 1ن جحارة البناء )انظر نو أ

كثريًا ما تُس تخَدم اللكمة "بيت" كلكمة مرادفة  (، أأي مسكن هلل يف الروح. )5: 2بطرس 1روحيًا" ) حيية، بيتاً كحجارة "

ف يسوع املس يح يف الآية 13: 21للهيلك. انظر مثاًل مّتي  "، يُدعى املس يحييون احلقيقييون   4.( كام ُوصِّ بأأنه "جحر يحي

وح القدس 5- 3: 6ا وُأمقنا مع املس يح يسوع )انظر رومية "جحارة حيية". مفن النياحية الروحية، حنُن متن عربواًن (، وُأعطينا الري

 (.14- 13: 1س نُقام يف اجلسد )أأفسس   ذكل الوقت املس تقبيلي اذلي فيهضاماًن ا لو 

يه يف العهد مفع يف هذا الهيلك.  ةال متام اخلدمة الروحيي  كهنوتوهكذا، يوجد الآن هيلك رويح، وذلا ينبغي أأن يكون هناك  أأن

ال رجااًل من س بط الوي، ففي العهد اجلديد لك املؤمنني كهنة )انظر رؤاي  : 5؛ 6: 1القدمي مل يكن ممكنًا أأن يكون الكهنة ا 

سة  10 م تطهَّروا بدم يسوع املس يح، وُدعوا لأن يعيشوا حياة ُمقدَّ س لأهني س"، ُمقدَّ (. ولك مؤمن جزٌء من "كهنوت ُمقدَّ

ماكنية الاقرتاب ا ل هللا دون أأن حيتاج لأي اكهٍن بّشيي أآخر بي للري  اً بصفة لكي مؤمن اكهن(. و 15: 1بطرس 1) ، فا ني دليه ا 

ط لأجهل.  ليتوسَّ
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 7السؤال  

 ييل؟ فامي اخلاطئةابلهيلك والكهنوت املرتبط به، ما امجلةل  خيتصي  فامي

 يف أأورشلمي ما يزال قامئًا. لأريضي الرساةل )بطرس الأول(، اكن الهيلك ا هيف زمن كتابة الرسول بطرس لهذ .أأ 

ر. بأأني  2-1: 24أأنبأأ يسوع املس يح يف مّتي  .ب  هيلك هريودس س ُيدمَّ

ية، بل من املس يحييني احلقيقنيي رويحيف نظام العهد اجلديد يف زمننا، هيلك هللا  .ج يه مبين ال من جحارة مادي ، أأي أأن

 اذلين مه "جحارة حيية".

يه يف الهيلك الرويح اجلديد يف العهد اجلديد، يف نظام العهد القدمي، مل يُكن ال  .د ن ال من س بط الوي. وذلا، فا  كهنًة ا 

 الرعاة مه الوحيدون اذلين يُعترَبون كهنًة. 

هما بصفتنا "مؤمن بطرس 1مقبوةل عند هللا بيسوع املس يح" ) ذابحئ روحيةكهنة" ليست ذابحئ حيوانية، بل "-نياذلابحئ اليت نقديِّ

سة  صةل هبذا التعلمي يف مواقع أأخرى يف العهد اجلديد.  (. ترِّد أأفاكٌر ذات5: 2 م أأجسادان ذبيحة حية ُمقدَّ فينبغي أأن تُقدَّ

، فا ن الاعرتاف ابمس يسوع هو ذبيحة تسبيح، و"فعل اخلري والتوزيع 16-15: 13(. وحبسب عربانيني 1: 12)رومية 

 )العطاء(" ذبيحة يرىض هللا عهنا ويرَُسي هبا.

 8السؤال  

هما مؤمنو العهد اجلديد؟ا أأي ممي   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(   ييل يُعترَب ذبيحة روحية حصيحة يقديِّ

ميان املؤمنني وجشاعهتم بأأن يعلِّنوا للآخرين أأني  .أأ  م وُمخليِّصهم ا   يسوع املس يح هو رهبُّ

 خيدمون يسوع املس يح ورسالته تقدمي املؤمنني شيئًا من أأمالكهم أأو ثروهتم الأرضيية ملساعدة ُمرَسلني أأو أآخرين  .ب

وق نيرشاء املؤمن .ج ليب تذاكٍر ملا معهل وتقدميه ذبيحةَ  خروفًا من السي  يسوع املس يح لأجلهم عىل الصي

 أأنفسهم هلل يف تسلمٍي وخضوعٍ ال رادتهتقدمي املؤمنني بوعٍي  .د

اء الرساةل، ولكني  بطرس يدمع هذه احلقيقة ابالعامتد عىل قد تكون فكرة الهيلك والكهنوت الروحيني جديدًة ابلنس بة لقري

شعياء  س، ابقتباسه من ا   : 16:  28الكتاب املُقدَّ

 "هأأنذا أأضع يف صهيون جحر زاوية خمتارًا كرميًا، واذلي يؤمن به لن خُيزى."

 يف صهيون )أأورشلمي( هو  مؤكَّد أأن احلجر اذلي يضعه هللا

بي يسوع املس يح. ولهذا، فهو "جحر زاوية خمتار كرمي."  الري

جحر الزاوية هو أأمه جحر يف أأييِّ مّشوع بناء، وينبغي أأن 

تكون لك احلجارة الأخرى مرصوفة خبطيٍ مس تقمي معه. 

شعياء  د ذكر "جحر الزاوية" يف ا  يه  16: 28وجمرَّ يشري ا ل أأن

 لَ الأوي   ميثيِّل هذا احلجر الأساَس ال بدي أأن هناك مبىن

هل، وهذا البناء هو الهيلك الرويح اذلي عملَّ  والأسايسَّ 

عنه الرسول يف الآية السابقة. ويمكِّل الرسول بطرس حديثه  

فيقول: "واذلي يؤمن به لن خُيزى." ال ترد العبارة "به" يف 
 

قد يبلغ وزن بعض جحارة الأساسات العظمية يف هيلك هريودس 

 طن. 200بأأورشلمي 
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ياق واحٌض بأأني "اال ميان" امل بعينيية اليواننيية، لأني الس ي مجة الس ي ا واردة يف الرتي اذلي  ذكور هنا هو بـ"احلجر"النيصي العربي، ولكهني

شعياء قبل حوايل  بي يسوع املس يح س نة  700وضعه هللا يف صهيون. وقد اس تخدم هللا النيّب ا   يعلِّن أأني  ليكمن والدة الري

ضوا  ذ كثريون مهنم تعرَّ اء بطرس بتعزية عظمية، ا  اذلين يؤمنون بيسوع املس يا لن خُيزوا. اكن من شأأن هذا احلقي أأن ميلأ قري

آمنوا بيسوع املس يح، جحر زاوية هذا الهيلك الرويح اجلديد، وذلا لال مياهنم بيسوع املس يح. اكنوا قد أ ضطهاد والهتجري بسبب ا 

م لن خُيزوا أأبدًا. قد يواهجون الاضطهاد واخلزي يف احلارض من اذلين يعادوهنم من  اكن هلم لك احلق بأأن يطالبوا ابلوعد بأأهني

م موعودون مبس تقبل ميلأه اجملد والكرامة حني سينالون امتياز الوقوف حول العرش لعبادة الرب غري املؤمنني ابملس يح، ولكهني 

اء بطرس أأنفسهم معزولني عن جممتعهم ويعانون (K. Jobes, 149) طيةل الأبدية. تكتب ك. جوبس : "حّت لو وجد قري

م صاروا جزءًا من جممتعٍ  ."خسارة املاكنة والاحرتام، يؤكيِّد بطرس هلم أأهني   جميٍد وأأبديي

 9السؤال  

شعياء   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( ؟ 16:  28من بني ما ييل، ما امجَلل الصائبة بشأأن ا 

عادة بناء الهيلك بيد زراببل حوايل العامني  .أأ   ق.م. 515/ 516تنئب هذه الآية عن ا 

 يد.هذه الآية نبوة مس يانية حتقَّقت يف يسوع املس يح جحر زاوية الهيلك الرويح اجلد .ب

يه لن خُيزى. ذهبربكٍة لذلي يؤمن هبذا "احلجر"، وهتنئب هذه الآية  .ج  الربكة يه أأن

ميان الشخص س يكون ابحلجر اخلاصي اذلي يضعه هللا. .د  تضيف الرتمجة الس بعينية اليواننية العبارة "به" لتوضيح أأن ا 

 10السؤال  

شعياء   هما ا  لزاوية" اذلي وضعه هللا )أأي يه أأني اذلي يؤمن بـ"جحر ا 16:  28التعزية اليت يقديِّ

ن املس يا( لن خُيزى. يتعرَّض املس يحييون احلقيقيي  ون يف ثقافاٍت كثرية اليوم ملواهجة معامةل ُمخزية. ا 

اكن هذا ما حيصل يف ثقافتك ومنطقتك، فاذكر أأمثةل عىل ذكل؟ كيف يساعد وعد هذه الآية يف 

ن أأفاكرك يف مواهجة املعامةل اخملزية أأو السخرية من غري املؤمنني ِّ  .الشخصية احلياة مفكرة؟ دوي

 

 

 ( 8- 7:  2بطرس 1: الربكة اليت لنا مبقابل ما مل ينهل اذلين مل يؤمنوا ) املوضوع الثالث 

شعياء  يه "كرمي" أأي "مثني". ومع هذا، فمل يَر امجليع القمية الثينة لهذا "احلجر"  16: 28تصف نبوة ا  يسوع  -جحر زاوية هللا بأأن

ية )هذا ابال ضافة ا ل   يه يف يسوع املس يح يوجد غفران اخلطااي واحلياة الأبدي املس يح. اذلين يرون هذه القمية يتباركون، لأن

ما بني اذلين رأأوا هذه القمية  بةلالرباكت الوقتية الكثرية اليت نمتتيع هبا حنُن املؤمنني يف هذه احلياة(. يعقد الرسول بطرس مقا

آمنوا ابملس يح( و  ِّز اذلين اختاروا أأال يؤمنوا. )وأ ةل من العهد القدمي تعزي ويف هذا، يقتبس الرسول بطرس أأيضًا مقاطع ذات صِّ

 هذه املقابةل.

س القراءة   . 8-7: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

مثني، لكْن ال يرى امجليع هذه احلقيقة. مقاطع العهد القدمي اليت اقتبسها مع أأن "جحر" هللا )يسوع املس يح( 

شعياء  22: 118بطرس )مزمور  ( تتعلَّق بصورة أأساس ية بشعب ا رسائيل، حيث تعلِّن أأن 14: 8وا 
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ذ عىل بعضهم س يؤمنون ابملس يا فامي لن يؤمن أآخرون. ولكني املبدأأ نفسه ينطبق عىل اذلين مه خارج حدود شعب ا رسائيل، ا  

 تدبري هللا الوحيد للغفران واحلياة الأبدية.  واالأمم أأال يرفض

آية من العهد القدمي يه مزمور  7: 2اقتبس الرسول بطرس يف  اليت تنئب برفض املس يا. ولأني يسوَع نفسه اقتبَس   22: 118أ

ر املرفوض" ابعتباره يسوع املس يح بطرس مصيبًا متامًا يف أأن يفرسيِّ "احلج لهذه الآية يف خدمته الأرضية، فقد اكن الرسو 

(. "البنياؤون" املذكورون يف الآية مه القادة ادلينيون يف الشعب 17: 20؛ لوقا 10: 12؛ مرقس 42:  21)انظر مّتي 

ة وقراراهتا أأمام هللا. اكنت مسؤولية هؤالء أأنْ  دارة الأمي يعرفوا أأن يسوع هو املس يا، وأأن يعليِّموا  الهيودي املسؤولون عن ا 

رمه شع ب ا رسائيل أأن يؤمنوا به. ولكْن بداًل من ذكل، اكن هؤالء القادة مه اذلين رفضوه وقتلوه. ومبواهجة رفضهم هل، حذَّ

 يسوع قائاًل:

ٍة تعمل أأمثاره. )مّتي  ني ملكوت هللا يزُنَع منمك ويُعطى لأمي  ( 43: 21ذلكل أأقول لمك: ا 

ينيي  ة   هؤالء اكنوا املمثيِّلنينيلأن قادة الهيود ادلي ة، فا ن قرار رفضهم يسوَع املس يح اكن يُعترَب أأيضًا جتاُوب الأمي مي الرمسييني للأ

مسيي جتاه يسوع ة ملكوت هللا املس يح الري ذ مهنم اال رشاف عىل برانمج وخطي لـ"شعٍب" أآخر. س يكون   وُأعطي. ومن هذا، ُأخِّ

ه املس يا، وس يضعون ثقهتم ر نظرمه ا ل يسوع ابعتبا اجلديد اذلين يصيبون يف نيهذا الشعب اجلديد جممتع املؤمنني املس يانيي 

نت يف البداية من املؤمنني الهيود )مثل بطرس والرسل  مياهنم به. س يكون هذا الشعب اجلديد هو الكنيسة، اليت تكوَّ وا 

 الآخرين(، ولكْن مع مرور الوقت س يتشمل أأممييني أأيضًا.

 11السؤال  

يه مل يس بق  22: 118املذكور يف مزمور تفسري الرسول بطرس لـ"احلجر"  يه يسوع املس يح فكرٌة جديدة وغري مس بوقة، لأن بأأن

سل الآخرين أأن مسعوا هبذه الفكرة من قبل.  صواب أأم خطأأ؟  للري

 

 12السؤال  

 ائني"؟، ما املقصود بـ"البني 22: 118يف اقتباس الرسول بطرس ملزمور 

ال اذلين بنوا الهيلك الأ  .أأ   صيل بقيادة سلامين.هذا يشري ا ل العمي

ال اذلين بنوا الهيلك الثاين بقيادة زراببل. .ب  هذا يشري ا ل العمي

 هذا يشري ا ل ملوك ا رسائيل اذلين اكنوا مسؤولني عن بناء الشعب يف اال ميان. .ج

ة ادلينييني اذلين اكنوا مسؤولني عن قبول يسوع ابعتباره املس يا واخلضوع هل. .د  هذا يشري ا ل قادة الأمي

 

آية مز  م الكنيسة نفسها  22: 118مور أ ة لقادة الهيود ادلينييني يف أأايي آية أأعلهنا جبرأأٍة اتمي اليت اقتبسها الرسول بطرس اكنت أ

 :يجرى وقيل يف مثول بطرس ويوحنا للتيحقيق واحملامكة أأمام جملس الس هندرمي الهيود امعي  12-8: 4الأول. فنقرأأ يف أأعامل 

ينَئٍِّذ اْمتََل بُْطُرُس مِّ 8 وحِّ الُْقُدسِّ َوقَاَل لَهُْم:حِّ ائِّيَل، " َن الرُّ رْسَ
ِ
ُيوَخ ا ْعبِّ َوش ُ ْن ُكنَّا نُْفَحُص الَْيْوَم َعْن 9اَي ُرَؤَساَء الشَّ

ِ
ا

نَْساٍن َسقِّمٍي، بَِّماَذا ُشفَِّي هَذا، 
ِ
َل ا
ِ
ْحَساٍن ا

ِ
ائِّيَل، أَ 10ا رْسَ

ِ
يعِّ َشْعبِّ ا مُكْ َومَجِّ يعِّ ْنَد مَجِّ مْسِّ يَُسوَع فَلَْيُكْن َمْعلُوًما عِّ َُّه ابِّ ن

، بَِّذاَك َوقََف هَذا َأَما َن اَلْمَواتِّ ي َأقَاَمُه هللُا مِّ ِّ ، اذلَّ ي َصلَْبُتُموُه َأنُْتُ ِّ ، اذلَّ ِّييِّ يحِّ النَّارصِّ يًحا. الَْمس ِّ هَذا ُهَو: 11َممُكْ حَصِّ
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ي َصاَر َرأ   ِّ َّاُؤوَن، اذلَّ َا اْلبَن ي اْحتََقْرتُُموُه َأهيُّ ِّ .اْلَحَجُر اذلَّ يَةِّ اوِّ آَخُر  12 َس الزَّ َولَيَْس بِّأََحٍد غرَْيِّهِّ الَْخاَلُص. َلْن لَيَْس امْسٌ أ

لَُص. ي َأْن خَنْ ، بِّهِّ يَنْبَغِّ َي بنَْيَ النَّاسِّ ، قَْد ُأْعطِّ َماءِّ َت السَّ  "حَتْ

 13السؤال  

مناس بة سابقة حني قُبِّض عليه ومثل عن "احلجر اذلي رفضه البناؤون" يف  22: 118اكن الرسول بطرس قد اقتبس مزمور 

 أأمام _____________.

 

شعياء  ة ادلينييني( اذلي متي التنبُّؤ به يظهر أأيضًا يف ا  فض من "البنائني" )قادة الأمي آية تذكر أأيضًا "جحر صدمة 14: 8الري ، ويه أ

نباء بعامنوئيل )"عامنوئيل" شعياء يف س ياق اال  لكمة عربية تعين "هللا معنا"(. فقد اكنت  وخصرة عرثة." ُأعطيت هذه النيبوة يف ا 

شعياء عىل أأال خياف، وبأأن يضع ثقته يف  ة يف ذكل الوقت تتعرَّض لهتديدات من جرياٍن عداونيني، ولكني هللا حثي النيّب ا  الأمي

شعياء و  بي بأأن ا"رب اجلنود". س يكتشف ا   ون معهميكذلين اختاروا أأن يضعوا ثقهتم يف الرب يف ذكل الوقت أأني وعد الري

بي  ون به  ساً قدِّ مَ )أأي بأأن ينقِّذمه( سيتحقَّق. س يكون الري ا اذلين اختاروا أأال يؤمنوا ابهلل، فس يكون هلم جحرًا سيتعرثي حيمهيم. وأأمي

 ويسقطون، فيخرسون حاميته. 

شعياء يتعلَّق  وسًا ويثقون بب 14:  8س ياق ا  ا يعتربونه قدي مي ة ابلنظرة ا ل الرب اال هل، حبيث ا  رة املُنقِّذة، أأو صورٍة عامي ِّ قوته املُحري

شعياء  آية ا  مياهنم فيكون علهيم أأن حيصدوا عواقب ذكل املوقف. رأأى الرسول بطرس يف أ تمتاميً  14: 8يبتعدون عنه يف عدم ا 

ون به  سًا حاميًا لذلين يؤمنون به، أأو يكون جحرًا يتعرثَّ أأمسى يف يسوع املس يح، حيث ميكن أأن يصري يسوع املس يح مقدِّ

ن اختاروا أأال يؤمنوا.بسببه ن ويسقطو  ا 

ذ كثريون من أأبناء جدلة بطرس الهيود مل يؤمنوا بأأن  شعياء، ا  وقد شابه الوضع يف زمن الرسول بطرس ما حصل يف زمن ا 

بي يسوع هو املس يا. ويف مه" بيسوع املس يح وسقوطهم: "يعرثون غري  ،8: 2بطرس 1جزٍء الحٍق من  الري يوحضيِّ مغزى "تعرثُّ

م رفضوا بوعٍي طائعني لل م مل يطيعوا لكمة هللا. وعدم ا طاعهتم اللكمة يعين أأهني وا لأهني لوا هل." فقد تعرثَّ لكمة، الأمر اذلي ُجعِّ

لوا"، أأي 31: 15؛ 31: 11؛ 21: 10وقصد رساةل اال جنيل )انظر رومية  م "ُجعِّ (. ولكْن، ملاذا يقول الرسول بطرس أأهني

ورة وا هبذه الصي نوا، لأن يتعرثَّ س، ولكنيه يعود ا ل عصياهنم التارخيي ودينونة هللا   ُعييِّ ريقة؟ هذا رسٌّ عظمي يف الكتاب املُقدَّ والطي

ت قلوهبم، فأأىت هللا بعمى رويح علهيم  شعياء. فبسبب عصياهنم املس متري لعهد هللا عرب مئات الس نني، تقسَّ هلم يف زمن ا 

شعياء    (. 10-7: 11؛ روميية 41-37: 12؛ يوحنا 10-9: 6)ا 

 14السؤال  

شعياء  يف وصفهاأأي من اجلَُمل التالية صائبة  آية ا   ؟ 14: 8أ

شعياء حني اكن أأمام الشعب أأن خيتاروا بني اال ميان ابلرب اال هل وحاميته أأو الابتعاد عنه  .أأ  حتقَّقت هذه الآية يف زمن ا 

ميان.  يف عدم ا 

شعياء  .ب شعياء يف تفسريه ا   عياء فقط.، حيُث اكنت هذه الآية ختصي زمن ا ش 14: 8أأخطأأ ا 

شعياء  .ج ث عنه ا   ا ل يسوع املس يح. ،، بأأمسى مقاصده14: 8يشري "جحر العرثة"، اذلي يتحدَّ

ويح، وهذا يساعد يف تفسري عدم  .د ة الري "العرثة" أأو "السقوط" اذلي اختربه شعب ا رسائيل قاد ا ل معى الأمي

دراكهم حلقيقة أأن يسوع هو مس ييامه.  ا 
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جنيهل عواقب أأبدية. لن يؤمن لكي مبدأأ عصيان لكمة هللا )رساةل  اال جنيل( ينطبق عىل لكي النياس. لرفض يسوع املس يح وا 

ية.  النياس، ولكني اذلين س يؤمنون مه اذلين س يتباركون طيةل الأبدي

 15السؤال  

ضني لأن نشعر ابلأسف والأىس عىل أأنفس نا بسبب ما نتعرَّض هل من ش تامئ  حيامن نكون ُمعري

ساء هاانت وا  ينا حنُن املؤمنني بيسوع املس يح ات معاموا  ةل من غري املؤمنني حولنا، علينا أأال ننىس أأن

بون  املباركون. فهناك أأبدية س تفصل اذلين يرفضون بشارة اال جنيل عن حمرض هللا. اقضِّ بعض و املطوَّ

 مفكرةالًة لأجلهم يف الوقت اكتب فيه أأسامء ثالثة غري مؤمنني تأأمل أأن يقبلوا الرب يسوع املس يح ُمخليِّصًا هلم. اكتب ص

 ، ومن مثي اقضِّ بعض الوقت يف الصالة لأجلهم.الشخصية احلياة

 

 

 ( 10- 9:  2بطرس  1شعب هللا اجلديد ) بصفتنا  امتيازان اجلديد    : املوضوع الرابع 

ة اال رسائيلية رفضت حقيقة أأن يسوع هو املس ييا يف جميئه  للأني معظم الأمي "شعب  مفه ، فاالمتيازات اليت اكنت هلم بوص الأوي

آمنوا بيسوع املس يح. يف هاتني الآيتني، أأخذ الرسول بطرس بعض الأوصاف  هللا" صارت الآن ملاكً رشعيًا وُمس تَحقيًا لذلين أ

هذه الأوصاف والآايت  واليت اكنت يف الأصل ختصي شعب ا رسائيل كأمة، وأأرامه كيف أأنَّ  ،والآايت الواردة يف العهد القدمي 

.ختصي لكي املؤمنني، سوا  ء أأاكنوا من أأصٍل هيوديي أأو أأمميي

س القراءة   . 10-9: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ة ا رسائيل، و  الآن عىل لك قها يطبيِّ أأخذ الرسول بطرس أأربعة أأوصاف لشعب هللا قيلت يف البداية عن أأمي

 املؤمنني بيسوع املس يح. لك هذه الأوصاف مأأخوذة من العهد القدمي، ويه:

شعياء  -خمتار" "جنس  .1 شارة ا ل ا   ( 2: 14)انظر تثنية   21-20: 43ا 

 6: 19خروج  -"كهنوت ملويك"  .2

سة  .3 ة ُمقدَّ  6: 19خروج  -أأمي

؛ 18: 26؛ 2: 14؛ 6:  7)انظر تثنية  5: 19ا شارة ا ل خروج  -شعب اقتناء )ُملْكه(  .4

 ( 4: 135مزمور 

يِّ يف ميثاق العهد القدمي،  ة ليمت ًة خاصي م هللا هبا معهل اخلاصي يف العامل. اكن شعب ا رسائيل مملكة كهنة، اختري شعب ا رسائيل أأمي

رادته. وقد  يه اكن ينبغي أأن يكونوا نورًا للأمم واملامكل الأخرى يف العامل، حبيث يعلنون َمن هو اال هل احلقيقي، وما يه ا  مبعىن أأن

ة يف خروج  ة ا رسائيل هذه املاكنة اخلاصي قوا عىل ادلخول يف عهٍد مع هللا يف جبل بّشط أأن يواف 6-5: 19ُأعطيْت أأمي

يِّم وعد  اية ابملس ييا ا ل العامل، حيث سيمت ة خالصه من خالل هذه الأمة، حبيث يأأيت يف الهني يِّم خطي سيناء. وقصد هللا أأن يمت

.)  الربكة اال براهمييية. وقد وافق شعب ا رسائيل عىل أأن حيفظ عهد هللا )العهد املوسويي
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 16السؤال  

العهد  بنودصار شعب ا رسائيل "شعب عهد هللا" بعد أأن خرجوا من مرص وأأتوا ا ل جبل سيناء، وذكل مبوافقهتم عىل حفظ 

 صواب أأم خطأأ؟   املوسوي.

 

د رفُض يسوع  د عىل هللا. وقد اكن ذروَة هذا المترُّ ومع هذا، فقد عىص شعب ا رسائيل، يف معظم اترخيه، العهد املوسوي، ومترَّ

يِّم هبا اترخيه اخلاليص. فالآن، س يصري "شعبه" مه املس ييا، ممي  ون الكنيسة. مفع ا قاد ا ل تغيري هللا للطريقة اليت سيمت اذلين يشلكيِّ

سة"، "جنس خمتار"، "كهنوت  ة ُمقدَّ م عىل املس توى الفردي س يكونون من أأمٍم وشعوب خمتلفة، مفن منظور هللا مه "أأمي أأهني

ء". لكنَّ هذا ال يعين أأن هللا اكن يستبعد ا رسائيل من خططه )كام لو أأني الكنيسة حلَّت ملويك" )مملكة كهنة(، "شعب اقتنا

يه ما يزال لشعب ا رسائيل العريق ماكٌن يف خطة هللا )ولكْن فقط  11حملي ا رسائيل(. فرومية  ومقاطع كتابية أأخرى توحضيِّ أأن

متمي برانمج وخطة ملكوته. ولكْن يف هذه الأثناء، يس تخدم هللا لذلين يؤمنون مهنم(. ويف الهناية، سريدُّمه هللا ليشرتكوا يف ت 

 الكنيسة لمتثيِّهل وختدمه عىل الأرض.

وا بفضائل اذلي 9: 2بطرس 1يف النصف الثاين من  ، يعلِّن الرسول بطرس القصد الأسايس للكنيسة عىل الأرض: "ليك ختربِّ

لمة ا ل نوره العجيب." فقبل أأن أأتينا ا ل اال   ميان بيسوع املس يح، عاش لكُّ واحٍد منا يف ظلمة روحية، حيث دعامك من الظي

يطان العاملني مش يئته )أأفسس   ائرة ورصان مواطنني يف ملكوت 3-1: 2ُكنيا أأرسى الش ي (. ولكْن بنعمة هللا ُأنقِّذان من تكل ادلي

ته." وصار الآن دلينا رساةل يه أأن  : "اذلي أأنقذان من سلطان الظلمة ونقلنا ا ل ملكوت ابن حمبي 13: 1هللا. تعليِّمنا كولويس 

 ميكن للنياس أأن ينالوا فداء هللا وغفرانه وحتريره. هبا نعلِّن للآخرين يف العامل عن حمبة هللا ونعمته، وعن الطريقة اليت 

 17السؤال  

همام رساةل بطرس الأول  مةلمن بني اجلَُمل التالية، ما اجلُ   ؟9: 2اليت تصيب يف حتديد قصد الكنيسة ورسالهتا كام تقديِّ

د أأكرب عدٍد ممكن من النياس .أأ   أأن تعميِّ

الي الهاكل روعة وعظمة هللا، وكيف ميكن أأن يُ  .ب اليني الهالكني من دائرة ظلمة أأن تعلِّن للعامل الضي عتَق النياس الضي

 الش يطان. 

 ظهِّر حقيقة أأن هللا ا هل عظمي. تُ أأن تبين مباين كنس ية خضمة  .ج

 أأن تبين مستشفيات للعناية ابذلين يعانون ويتأأليمون.  .د

ق هاتني الآيتني عىل الكنيسة. يف الس ياق الأصيل 23: 2و 10: 1عىل هوشع  10يعمتد الرسول بطرس يف الآية  ، ويطبيِّ

جتاه العهد مع هللا ب عدم أأمانة شعب ا رسائيل لهوشع، اكنت هااتن الآيتان تتعلَّقان بتعامالت هللا مع شعب ا رسائيل. فبسب

ًة  لوا ُمؤقيتًا عن بركة العهد. ولكْن 9: 1من الزمن، قال لبين ا رسائيل: "لس ت شعّب" )هوشع طويةل مدي دوا وفُصِّ م ُأبعِّ (. وكأهني

ر حاةل هو  2-1(. اكن مقصد هوشع 23: 2؛ 10: 1يف املس تقبل، سرُيَدُّون اثنيًة ليكونوا "شعب" هللا )هوشع  ِّ أأن يصوي

عادهتم حلاةل شعب هللا من خالل العهد اجلديد. ولكْن كام أأن هللا أأحدث تغيريًا  التغريُّ والانقالب يف حالهتم يف العهد. وسيتي ا 

ل الأمم من حاةل عدم كوهنم  يه س يعمل الأمر نفسه مع الأمم. فباال ميان بيسوع املس يح، حتوَّ ن يف حاةل العهد مع شعب ا رسائيل، فا 

م صاروا شعب هللا ابلعهد اجلديد. وهبذا، انلوا رمحة هللا )انظر رومية ش عب هللا ا ل حاةل صريورهتم شعب عهد هللا، أأي أأهني

11 :30 -32 .) 
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 18السؤال  

ل بني الشاهد الكتايب يف العمود الأمين وامجلةل اليت تصف الشاهد يف العمود الأيرس:  صِّ

ةل الشاهد الكتايب  امجلةل ذات الصي

ِّل اذلين "ليسوا شعب هللا" ا ل "شعب هللا".  6-5: 19خروج   يس تطيع هللا أأن حيوي

سة" و"كهنوت ملويك".    3-1: 2أأفسس  ة ُمقدَّ  ُدعي شعب ا رسائيل "أأمي

 قبل أأن يأأيت النياس ا ل اال ميان بيسوع املس يح يكونون موىت روحيًا وحتَت غضب هللا.   13: 1كولويس 

 اذلين يؤمنون ببشارة اال جنيل ينقِّذمه يسوع املس يح من عامل الظلمة.   10: 1هوشع 

 

 19السؤال  

الهيودي، ولكني الرسول بطرس رأأى تعليِّامن أأني هللا يس تطيع أأن يعكس حاةل العهد ابلنس بة للشعب  23: 2و 10: 1هوشع 

 أأم خطأأ؟ وابص  أأن هذا املبدأأ نفسه ميكن أأن ينطبق عىل الأممييني بدخوهلم ا ل العهد اجلديد.

 

يه همام واهجوا من ضيقات واضطهاد اء رساةل بطرس هو أأن م يس تطيعون أأن يس تقوا  اتاخلرب الساري لقري هني )وس يواهجوهنا(، فا 

مياهنم بيسوع املس يح، مه الآن "شعب هللا".  ةوصيي تعزية مبعرفة أأني هلم خص  عند هللا. فبسبب ا 

 

 20السؤال  

بعَد أأن أأتيت ا ل اال ميان بيسوع املس يح، ما الامتياز أأو الربكة اليت تراها يف كونك جزءًا من "شعب 

جاابتك يف  ن ا  ِّ  .الشخصية احلياة مفكرةهللا"؟ دوي



 الاختبار اذلايت لدلرس اخلامس 104الصفحة 

 

 اخلامس   اذلايت لدلرس الاختبار  

 1السؤال  

ا صورة كثريًا ما اكنت تُس تخَدم يف العهد القدمي لال شارة ا ل:8-4: 2بطرس 1أأكيد بطرس عىل صورة "احلجر" يف   ، لأهني

 .ملكوت هللا بوصفه جباًل جحراييً  .أأ 

 قوة هللا العظمية اكحلجر اذلي ال ميكن أأن يزتحزح. .ب

 ون ابعتباره مركز حمك هللا.يجبل صه  .ج

 املس ييا املوعود به ابعتباره جحَر زاويٍة خمتار ولكن مرفوض. .د

 

 2السؤال  

أأن  قصد هللا هوسول بطرس عن املس يا يسوع ابعتباره ال "جحرًا" فقط بل "جحرًا حييًا" هو أأني بب اذلي لأجهل تلكَّم الري السي 

دًا ومُ   صواب أأم خطأأ؟   يًا لكي الأش ياء.حيِّ حيمك من جبل صهيون، جمديِّ

 

 3السؤال  

 مما ييل، ما امجلةل اليت تصف الهيلك وكهنوته بطريقٍة صائبة؟ 

 يف أأورشلمي قامئًا. ريضالهيلك الأ  يُكنسول بطرس رسالته هذه )بطرس الأول(، مل يف وقت كتابة الري  .أأ 

ر. بأأنَّ  20-19: 28أأنبأأ يسوع املس يح يف مّتي  .ب  هيلك هريودس س ُيدمَّ

َّفًا من جحارة مادي ايل، هيلك هللا رويحي هر احلالعهد اجلديد يف ادلي  يف ظلي  .ج يه ليس مؤل ي ، أأي أأن ة، بل من املس يحييني ي

 ني اذلين مه "جحارة حيية".احلقيقيي 

العهد اجلديد،  اجلديد يف ظلي  ويحي هيلك الري العهد القدمي، اكن الكهنة من س بط الوي فقط. وذلا، يف ال  يف ظلي  .د

 نة.عاة مه الوحيدون اذلين ميكن اعتبارمه كه الري 

 

 4السؤال  

يه وخمليُِّص  ميان املؤمن وجشاعته يف أأن يعلِّن للآخرين أأني يسوع املس يح رب هما يف  ا  وحيية" اليت ميكنه أأن يقدي ابحئ الري ه مثال عىل "اذلي

 صواب أأم خطأأ؟  ظلي العهد اجلديد.

 



 105الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس اخلامس

 

 5السؤال  

شعياء اوية الكرمي" املوصوف يف نطبق عىل "جحر الزي ت أأي من امجلل التالية  ، واذلي وعد هللا بأأن يضعه يف 16:  28ا 

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  صهيون؟

عادة بناء هيلك زراببل يف الس نتني تُ  .أأ   ق.م. 515/ 516نئب هذه الآية اب 

ة مس يانيي  .ب  اجلديد. ويحي ة حتقَّقت يف يسوع املس يح بصفته جحر زاوية الهيلك الري هذه الآية نبوي

يه لن خُيزى.نئب هذه الآية بربكة تُ  .ج  لذلي يؤمن هبذا "احلجر"، وهذه الربكة يه أأن

ي ة اليواننيي بعينيي مجة الس ي أأضافت الرتي  .د ميانه أأن يضع اال نسان ه ينبغي  ة عبارة "به" لتوضيح أأن  حبجر هللا اخلاصي هذا.ا 

 6السؤال  

هذا التفسري، حيث أأعلن ابعتباره يسوع املس يح، ومل يكن هو من ابتكر  22: 118فرسَّ الرسول بطرس "جحر" املزمور 

ينييني.  صواب أأم خطأأ؟  يسوع املس يح نفسه هذه احلقيقة يف حواره مع قادة الهيود ادلي
 

 7السؤال  

 ؟22: 118ائني" يف الاقتباس املأأخوذ من مزمور ما املقصود بـ"البني 

ال اذلين بنوا الهيلك الأصيل حتَت ا رشاف سلامين.  .أأ   يشري البنياؤون ا ل العمي

ة ادلينييني اذلين اكنوا مسؤولني عن قبول  .ب بي يشري البنياؤون ا ل قادة الأمي يسوع والاعرتاف به واخلضوع هل بوصفه الري

 .ا احلقيقيي املس يي 

 عب يف اال ميان.ا رسائيل اذلين اكنوا مسؤولني عن بناء الشي  ملوكيشري البنياؤون ا ل  .ج

ال اذلين بنوا الهيلك الث .د  اين حتَت ا رشاف زراببل.يشري البنياؤون ا ل العمي

 8السؤال  

سول بطرس هذه الآية يف ، واملتعليِّق بـ"احلجر اذلي رفضه البنياؤون"، اقتبس الري 22: 118يتعلَّق ابالقتباس من مزمور  فامي

  .ا احلقيقيي يسوع هو املس يي  أأعلن أأني  حيث، 2أأمام شعب ا رسائيل يف يوم امخلسني يف أأعامل  وقفمناس بة أأخرى حني 

 أأم خطأأ؟  صواب

 

 9السؤال  

ن يف خروج يي تأأيت أأهي  ة عهد هللا" و"أأمي شعب يف كون شعب ا رسائيل صار " 6- 5: 19ة ما يُقال يف جبل سيناء واملدوَّ

سة"، وذكل مبوافقهتم عىل أأن حيفظوا بنود العهد املوسويي   صواب أأم خطأأ؟   .ُمقدَّ
 

 10السؤال  

ن اكن هللا قد حوَّ 2:23و 10: 1بناًء عىل هوشع  ل حاةل العهد لبعض الهيود اذلين اعتربمه "ليسوا شعبه"، جفعلهم ، ا 

يه يس تطيع أأن يعمل الأمر نفسه ملن مه  ن  صواب أأم خطأأ؟   .من اُلَمم"شعبه"، فا 



جاابت أأس ئةل ادلرس اخلامس 106الصفحة   ا 

 

 ادلرس اخلامس ا جاابت أأس ئةل  

 : صواب 1السؤال  

 : خطأأ 2السؤال  

 : 3السؤال  

 املس يا املوعود به بوصفه جحر زاوية ممتازًا وخمتارًا ولكن مرفوضًا. ج.

 4السؤال  

 ا ل الأبد.س يح ُأقمي من املوت وهو يحٌّ لأني هذا يذكيِّران أأن يسوع امل  ب.

ة 5السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : صواب 6السؤال  

 : 7السؤال  

يه يف الهيلك الرويح اجلديد يف العهد اجلديد، الرعاة مه  د. ن ال من س بط الوي. وذلا، فا  يف نظام العهد القدمي، مل يُكن الكهنة ا 

 الوحيدون اذلين يُعترَبون كهنًة. 

 : 8السؤال  

م وُمخليِّصهم أأ. ميان املؤمنني وجشاعهتم بأأن يعلِّنوا للآخرين أأني يسوع املس يح هو رهبُّ  ا 

 تقدمي املؤمنني شيئًا من أأمالكهم أأو ثروهتم الأرضيية ملساعدة ُمرَسلني أأو أآخرين خيدمون يسوع املس يح ورسالته  ب.

 تقدمي املؤمنني بوعٍي أأنفسهم هلل يف تسلمٍي وخضوعٍ ال رادته د.

 : 9السؤال  

 هذه الآية نبوة مس يانية حتقَّقت يف يسوع املس يح جحر زاوية الهيلك الرويح اجلديد. ب.

يه لن خُيزى. ذهتنئب هذه الآية بربكٍة لذلي يؤمن هبذا "احلجر"، وه ج.  الربكة يه أأن

ميان الشخص س يكون ابحلجر اخل د.  اصي اذلي يضعه هللا.تضيف الرتمجة الس بعينية اليواننية العبارة "به" لتوضيح أأن ا 

ة 10السؤال   جابتك اخلاصي  : ا 

 : خطأأ 11السؤال  

 : 12السؤال  

ة ادلينييني اذلين اكنوا مسؤولني عن قبول يسوع ابعتباره املس يا واخلضوع هل. د.  هذا يشري ا ل قادة الأمي

 :  13السؤال  

جاابت بديةل: رئيس الكهنة، أأو اجمللس الهيودي) جملس الس هندرمي الهيودي  (ا 



جاابت أأس ئةل ادلرس اخلامس  107الصفحة  ا 

 

 : 14سؤال  ال 

شعياء حني اكن أأمام الشعب أأن خيتاروا بني اال ميان ابلرب اال هل وحاميته أأو الابتعاد عنه يف عدم  أأ. حتقَّقت هذه الآية يف زمن ا 

ميان.  ا 

شعياء  ج. ث عنه ا   ا ل يسوع املس يح. ،، بأأمسى مقاصده14: 8يشري "جحر العرثة"، اذلي يتحدَّ

دراكهم "العرثة" أأو "السقوط" اذلي اختربه  د. ويح، وهذا يساعد يف تفسري عدم ا  ة الري شعب ا رسائيل قاد ا ل معى الأمي

 حلقيقة أأن يسوع هو مس ييامه.

خصيية 15السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : صواب 16السؤال  

 : 17السؤال  

 أأن تبين مستشفيات للعناية ابذلين يعانون ويتأأليمون.  د.

 : 18السؤال  

ةل الشاهد الكتايب  امجلةل ذات الصي

سة" و"كهنوت ملويك". 6-5: 19خروج  ة ُمقدَّ  ُدعي شعب ا رسائيل "أأمي

 قبل أأن يأأيت النياس ا ل اال ميان بيسوع املس يح يكونون موىت روحيًا وحتَت غضب هللا.   3-1: 2أأفسس 

 اذلين يؤمنون ببشارة اال جنيل ينقِّذمه يسوع املس يح من عامل الظلمة.  13: 1كولويس 

ِّل اذلين "ليسوا شعب هللا" ا ل "شعب هللا".  10: 1هوشع   يس تطيع هللا أأن حيوي

 : صواب 19السؤال  

خصيية 20السؤال   جابتك الشي  : ا 

 



 ا جاابت الاختبار اذلايت لدلرس اخلامس 108الصفحة 

 

 اخلامس   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 1السؤال  

 املس ييا املوعود به ابعتباره جحَر زاويٍة خمتار ولكن مرفوض. د.

 : خطأأ 2السؤال  

 : 3السؤال  

ية، بل من املس يحييني  ج. ي َّفًا من جحارة مادي يه ليس مؤل ، أأي أأن هر احلايل، هيلك هللا رويحي يف ظلي العهد اجلديد يف ادلي

 احلقيقييني اذلين مه "جحارة حيية".

 : صواب 4السؤال  

 : 5السؤال  

ويحي اجلديد. ب. ة مس يانيية حتقَّقت يف يسوع املس يح بصفته جحر زاوية الهيلك الري  هذه الآية نبوي

يه لن خُيزى. ج.  تُنئب هذه الآية بربكة لذلي يؤمن هبذا "احلجر"، وهذه الربكة يه أأن

ميانه  د. خص ا  يه ينبغي وضع الشي بعينيية اليواننيية عبارة "به" لتوضيح أأن مجة الس ي  حبجر هللا اخلاصي هذا.أأضافت الرتي

 : صواب 6السؤال  

 7: السؤال 

ة ادلينييني اذلين اكنوا مسؤولني عن قبول  ب. بي يشري البنياؤون ا ل قادة الأمي يسوع والاعرتاف به واخلضوع هل بوصفه الري

.  املس ييا احلقيقيي

 : خطأأ 8السؤال  

 : صواب 9السؤال  

 : صواب 10السؤال  

 



 109الصفحة  امتحان الوحدة الثانية

 

 امتحان الوحدة الثانية 

 1السؤال  

ليمك عند اس تعالن يسوع املس يح،" بقول الرسول بطرس  ث عن "أألقوا رجاءمك ابلتيامم عىل النعمة اليت يؤىت هبا ا  فهو يتحدَّ

 صواب أأم خطأأ؟    النيعمة اليت س يختربها املؤمنون عند جميء يسوع املس يح اثنيًة.

 

 2السؤال  

 بقة يف هجالتمك"؟اما اذلي يقصده الرسول بطرس بعبارة "هجالتمك" يف قوهل: "ال تشألكوا شهواتمك السي 

اءه مل يكونوا جييدي التي  .أأ   . ادلراس يية والعلمييةمن النياحية  علمي، بل اكنوا جاهلنيعرف الرسول بطرس أأن قري

 . ةوحيي احية الري ابقة قبل معرفهتم يسوع املس يح، حني اكنوا جاهلني من الني سول بطرس يشري ا ل حياهتم السي اكن الري  .ب

اءه مل يكونوا يعرفون الكثري عن اجمليء الثي سول بطرس يريد التي اكن الري  .ج  اين.أأكيد عىل نقطٍة يه أأن قري

وحيية.أأخربمه الري  .د م مثل "الأوالد"، وذلا فهم جيهلون احلقائق الري  سول بطرس أأهني

 3السؤال  

ُمس تخَدمة كذكل يف رومية اللكمة املرتمجة ا ل "تشألكوا" يف قول الرسول بطرس "ال تشألكوا شهواتمك السابقة يف هجالتمك" 

ن اكن علينا أأن نقاوم الشي 2: 12 يه ا  ي هوات والري ، مما يدل عىل أأن ابق، فعلينا أأن ا يف السي هيرة اليت معلناها وعش ناغبات الّشي

دًا نتيجة دلراسة لكمة هللا وتطبيقها يف حياتنا.  صواب أأم خطأأ؟  خنترب ذهنًا ُمجدَّ

 

 4السؤال  

ي حُيمتَل أأن جتد فيه التعلمي بأأني الهدف الأمسى عند هللا من تأأديبه املؤمن هو مساعدته عىل أأن ما أأحصاح العهد اجلديد اذل

 يمنو يف القداسة؟ 

 2فيلّبي  .أأ 

 3رؤاي  .ب

 3يوحنا  .ج

 12ني عربانيي  .د

 5السؤال  

يسني لأين أأان قدي الوصيي هبا احلقيقي اليوم أأن يطيع  أأفضل طريقة ميكن للمس يحيي   حفظ لكي  وس" يه بأأن حياولة "كونوا قدي

 صواب أأم خطأأ؟  وصااي انموس موىس يف العهد القدمي.

 



  امتحان الوحدة الثانية 110الصفحة 

 

 6السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟  كريس قضاء املس يح هو للمؤمنني وغري املؤمنني. حبسب العهد اجلديد، فا ني 

 

 7السؤال  

ينا يومًا ما ، بي حبسب تعلمي العهد اجلديد عن "كريس قضاء املس يح"، ينبغي أأن يكون طموح لك مؤمن أأن يريض الري  ن لأ

 صواب أأم خطأأ؟  س منثل أأمامه ليت تقيمينا وجمازاتنا. 

 

 8السؤال  

 الية، ما اللكمة اليت تعين "يعتِّق" نتيجة دفع فدية؟من بني اللكامت التي 

ر .أأ   يربيِّ

 يفدي .ب

 خيليِّص .ج

 يقديِّس .د

 

 9السؤال  

 اال جاابت الصحيحة()اخرت لك   .13اجلديدة" يف يوحنا  وصييةعلمي عن "الظر ا ل التي ابلني 

دوا مؤمنني جددًا. وصييةال .أأ   اجلديدة اليت أأمر يسوع املس يح تالميذه هبا يه أأن يعميِّ

م أأواًل. .ب ر التالميذ بأأن حيبي بعضهم بعضًا، لأني يسوع املس يح أأحهبَّ  ُأمِّ

 عقائدية.عىل اذلين مه يف اتيفاق اتمي معنا يف الناحية ال فقطتنطبق  بعضهم بعضاً التالميذ  أأن حيبي  وصيية .ج

م اكنوا تالميذ يسوعالتي  أأني حني رأأى الآخرون  .د آمنوا أأهني  .املس يح الميذ حيبُّ بعضهم بعضًا أ

 

 10السؤال  

شعياء  ن "لكي 8-6: 40يف املقطع اذلي اقتبسه الرسول بطرس من ا   جسد" يش به العشب، وهو هبذا يقابهل مع: ، يُقال ا 

 الزهور اليت حتتفظ جباملها ا ل الأبد. .أأ 

 اليت تدوم ا ل الأبد. بي لكمة الري  .ب

ية يسوع اذلي ُأقمي من املوت وخرج من القرب. .ج  أأبدي

سة. قوة الري  .د  وح القدس اليت تعطي املس يحييني احلقيقييني القدرة عىل أأن حييوا حياًة ُمقدَّ



 111الصفحة  امتحان الوحدة الثانية

 

 11السؤال  

يه  ن  صواب أأم خطأأ؟  ايء".ة "الري خطيي  يقع يفحني يتلكَّم مؤمن بيشٍء يؤذي مسعة خشٍص أآخر، فا 

 

 12السؤال  

 العدمي الغشي  ويحي عىل املس يحييني احلقيقييني أأن يتوقوا ا ل "اللنب الري  هو أأني  2: 2بطرس 1ما قصد الرسول بطرس قوهل يف 

 صواب أأم خطأأ؟  نب/ احلليب.ضيع املولود حديثًا للي )النقي("، اذلي هو لكمة هللا، مثلام يتوق الري 

 

 13السؤال  

هذه صورة اكنت كثرية الاس تخدام يف العهد القدمي لال شارة  ، لأني 8-4: 2بطرس 1"احلجر" يف ة سول بطرس صورأأبرز الري 

 ا ل:

. .أأ   ملكوت هللا ابعتباره عظاميً مثل اجلبل الصخريي

 قوة هللا العظمية اليت تش به احلجر اذلي ال ميكن زحزحته. .ب

 جبل صهيون ابعتباره مركز حمك هللا. .ج

 ملرفوض.املس يا املوعود به، اخملتار ولكن ا .د

 

 14السؤال  

ليه جحرًا حييًا" يف  يه ينبغي للكي املس يحييني احلقيقيي   4: 2بطرس 1ينبغي أأن تُفهَم اللكامت "تأأتون ا  ا ل يسوع  اني أأن يأأتو مبعىن أأن

 صواب أأم خطأأ؟  ه.براكتم أأحياء هلل، وجيعلهم شاكرين عىل ًا، حيث يعطهيم هذا الأمر شعورًا بأأهني املس يح يف الصالة يوميي 

 

 15السؤال  

بب اذلي لأجهل تلكَّم بطرس عن املس يا يسوع ال ابعتباره "جحرًا" فقط، بل "جحرًا حييًا"، هو أأني هللا اكن يقصد أأن ميكل السي 

د وحُيّي لكي يشء.  صواب أأم خطأأ؟  من جبل صهيون، فيجديِّ

 

 16السؤال  

شارة الري  ي سول بطرس ا ل يسوع ابعتباره "جحرًا حييًا"، يقول يف ا  ن ن ه "مرفوض من الني أأيضًا ا  اس، ولكن خمتار من هللا كرمي." ا 

اء الرسول بطرس قد شعروا ابلري  دمه ابملس يح   فض من اجملمتع، فُيفرَتض أأني اكن بعض قري يه يوحيِّ ن ذ ا  هذا الالكم سيساعدمه ا 

 صواب أأم خطأأ؟   املرفوض.

 



  امتحان الوحدة الثانية 112الصفحة 

 

 17السؤال  

 صائبة؟ مما ييل، ما امجلةل اليت تصف الهيلك وكهنوته بطريقٍة 

سول بطرس رسالته هذه )بطرس الأول(، مل  .أأ   يف أأورشلمي قامئًا. الهيلك الأريضي  يُكنيف وقت كتابة الري

ر. 20-19: 28أأنبأأ يسوع املس يح يف مّتي  .ب  بأأنَّ هيلك هريودس س ُيدمَّ

ية .ج ي َّفًا من جحارة مادي يه ليس مؤل ، أأي أأن هر احلايل، هيلك هللا رويحي ، بل من املس يحييني يف ظلي العهد اجلديد يف ادلي

 احلقيقييني اذلين مه "جحارة حيية".

يه يف ظلي العهد القدمي، اكن الكهنة من س بط الوي فقط. وذلا،  .د ن ويحي اجلديد يف ظلي العهد اجلديد، فا  يف الهيلك الري

عاة مه الوحيدون اذلين ميكن اعتبارمه كهنة.  الري

 

 18السؤال  

ميان املؤمن وجشاعته يف أأن يعلِّن  يه وخمليِّصه مثال للآخرين أأني ا  وحيية"  يسوع املس يح رب ابحئ الري هما عىل "اذلي يف  اليت ميكنه أأن يقدي

 صواب أأم خطأأ؟  .ظلي العهد اجلديد

 

 19السؤال  

شعياء  اوية الكرمي" املوصوف يف ا  واذلي وعد هللا بأأن يضعه يف ، 16: 28أأي من امجلل التالية ينطبق عىل "جحر الزي

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  صهيون؟

عادة بناء هيلك زراببل يف الس نتني  .أأ   ق.م. 515/ 516تُنئب هذه الآية اب 

ويحي اجلديد. .ب ة مس يانيية حتقَّقت يف يسوع املس يح بصفته جحر زاوية الهيلك الري  هذه الآية نبوي

يه لن خُيزى.تُنئب هذه الآية بربكة لذلي يؤمن هبذا "احل .ج  جر"، وهذه الربكة يه أأن

يه ينبغي   .د بعينيية اليواننيية عبارة "به" لتوضيح أأن مجة الس ي ميانه حبجر هللا اخلاصي هذا. اال نسان أأن يضع أأضافت الرتي  ا 

 

 20السؤال  

 اكنابعتباره يسوع املس يح، ومل يكن هو من ابتكر هذا التفسري، حيث  22: 118فرسَّ الرسول بطرس "جحر" املزمور 

ينييني.قد أأعلن يسوع املس يح نفسه   صواب أأم خطأأ؟  هذه احلقيقة يف حواره مع قادة الهيود ادلي

 

 

 



 113الصفحة  امتحان الوحدة الثانية

 

 21السؤال  

 ؟22: 118ما املقصود بـ"البنيائني" يف الاقتباس املأأخوذ من مزمور 

ال اذلين بنوا الهيلك الأصيل حتَت ا رشاف سلامين.  .أأ   يشري البنياؤون ا ل العمي

ة ادلينييني اذلين اكنوا مسؤولني عن قبول يسوع والاعرتاف به واخلضوع هل بوصفه  يشري البنياؤون ا ل .ب قادة الأمي

.  املس ييا احلقيقيي

عب يف اال ميان. ملوكيشري البنياؤون ا ل  .ج  ا رسائيل اذلين اكنوا مسؤولني عن بناء الشي

ال اذلين بنوا الهيلك الثاين حتَت ا رشاف زراببل. .د  يشري البنياؤون ا ل العمي

 

 22السؤال  

سول بطرس هذه الآية يف 22: 118يتعلَّق ابالقتباس من مزمور  فامي ، واملتعليِّق بـ"احلجر اذلي رفضه البنياؤون"، اقتبس الري

. حيث، 2أأمام شعب ا رسائيل يف يوم امخلسني يف أأعامل  وقفمناس بة أأخرى حني    أأعلن أأني يسوع هو املس ييا احلقيقيي

 صواب أأم خطأأ؟ 

 

 23السؤال  

ن يف خروج  ة  6- 5: 19تأأيت أأهييية ما يُقال يف جبل سيناء واملدوَّ يف كون شعب ا رسائيل صار "شعب عهد هللا" و"أأمي

. سة"، وذكل مبوافقهتم عىل أأن حيفظوا بنود العهد املوسويي  صواب أأم خطأأ؟   ُمقدَّ

 

 24السؤال  

 صواب أأم خطأأ؟   "مملكة كهنة". بأأْن يكونوا 6-5: 19يف خروج  ال رسائيل " مرتبط بدعوة هللاوم "الكهنوت امللويكي مفه 

 

 25السؤال  

ل حاةل العهد لبعض الهيود اذلين اعتربمه "ليسوا شعبه"، جفعلهم 2:23و 10: 1بناًء عىل هوشع  ن اكن هللا قد حوَّ ، ا 

يه يس تطيع أأن يعمل الأمر ن  صواب أأم خطأأ؟   .من اُلَممنفسه ملن مه  "شعبه"، فا 





يمون بغري ُجرم ) (6: 4-11: 2بطرس 1الوحدة الثالثة: تذكريات ومشورة للمس يحييني احلقيقييني اذلين يتأأل  115الصفحة  

 

ي : تذكريات ومشورة للمس يحييني احلقيقييني اذلين  الوحدة الثالثة  مون بغري ُجرم  يتأأل

 ( 6: 4- 11:  2بطرس  1) 

مة   ُمقديِّ

ابقة )ادلرسني  ع 5و  4تس متري معاجلة موضوع الأمل والاضطهاد يف الوحدة الثالثة. رأأينا يف الوحدة السي ( الرسول بطرس يشجيِّ

منظور خمتلف بعض  ( من9-6تت معاجلة الأمل يف هذه الوحدة )ادلروس املؤمنني عىل أأن يعيشوا بأأمانة يف مواهجهتم الأمل. 

اءه أأني أأي خطأأٍ يصدر  َّم املؤمنون فينبغي أأن يكون ذكل لأس باٍب سلمية. يذكيِّر الرسول بطرس قري اليشء. فا ن حصل أأن تأأل

مياهنم عهنم وجيلب الأمل ليس أأمرًا يس تحقي املدحي، وذلا علهيم أأن يسعوا لأن يُ  العامل  أأمامبقوا سلوكهم سلاميً ونظيفًا بيامن حييون ا 

ة أأمثةل معلية عىل الكيفية اليت ينبغي أأن حيصل هذا هبا يف ا ملعادي للمس يحيية. وبعد ذكل، ينتقل الرسول بطرس ال عطاهئم عدي

ِّج توصياته وتعالميه بتقدمي يسوع املس يح كأمسى  احلياة احلقيقيية الواقعيية، عىل مس توى اجملمتع وعىل مس توى البيت. وهو يتوي

 َّ نساٍن عاىن وتأأل ني مثال عىل ا  م وهو بريء حني اكن عىل الأرض، ولكنيه رأأى وعاش الانتصار بعد معاانته وأ المه. ولهذا، فا 

ون لأن يتبعوا مثاهَل.  املس يحييني مدعوي

 

ط الوحدة   ُمخطَّ

 ( 20-11: 2بطرس 1) 1: املسؤولييات املس يحيية اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: اجلزء ادلرس السادس

 ( 13- 1: 3بطرس 1) 2ات املس يحيية اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: اجلزء : املسؤوليي ادلرس السابع 

 ( 22-13: 3بطرس 1: املعاانة بغري ُجرم: مشورة للمس يحييني احلقيقييني وتأأمُّالت بأ الم املس يح )ادلرس الثامن

 (6-1: 4بطرس 1: اتيباع املس يح بأأمانة يف مواهجة عامٍل معاٍد للمس يحييني احلقيقييني )ادلرس التاسع 

 

 أأهداف الوحدة 

 عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل أأن:

مياهنم حتَت سلطهتا املسؤوليي تفهم  • ات املوضوعة عىل املس يحييني احلقيقييني جتاه احلكومات البّشية اليت يعيشون ا 

 وحمكها.

 تصف كيف ينبغي للمس يحيي احلقيقيي أأن يسكل جتاه َمن يعمل دليه. •

 ة اخلضوع املوضوعة عىل املس يحيي احلقيقيي أأساسها مثال يسوع املس يح نفسه.تدرِّك أأن مسؤوليي  •

ينبغي للأزواج والزوجات أأن يتعاملوا بعضهم مع بعض حّتي حني يكون أأحدهام هبا تفهم دعوة هللا للطريقة اليت  •

 مزتوجًا بقريٍن غري مؤمن.



يمون بغري ُجرم )ا 116الصفحة  (6: 4-11: 2بطرس 1لوحدة الثالثة: تذكريات ومشورة للمس يحييني احلقيقييني اذلين يتأأل  

 

لمية اليت ينبغي  • ي أأو اال ساءة تصف الاس تجابة املس يحيية السي أأن تصدر من املس يحيي احلقيقي جتاه اذلين يعاملونه ابلّشي

معة.  تمية أأو تشويه السي  أأو الشي

عالن" يسوع املس يح للأرواح اليت يف السجن ) • (، والتيبشري ابال جنيل 19: 3بطرس 1تّشح معىن "كرازة" أأو "ا 

 (. 6: 4بطرس 1لـ"املوىت" )



(20-11: 2بطرس 1ادلرس السادس: املسؤولييات املس يحيية اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: اجلزء الأول )  117الصفحة  

 

 : املسؤولييات املس يحيية اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: ادلرس السادس 

 ( 20- 11:  2بطرس  1)   الأول اجلزء  

مة ادلرس   ُمقديِّ

اءه يف  سول بطرس قري م الآن "شعب هللا"، ويه حقيقة شبهية من نوايح كثرية بوضع  10-4: 2بطرس 1جشَّع الري حبقيقة أأهني

ة هللا لهذا الزيمن يه  ة رفضوا يسوع ومل يقبلوا كونه املس ييا، فا ن خطي شعب ا رسائيل يف ظلي العهد القدمي. ولأني ا رسائيل كأمي

ن من الهيود والأمم. كام أأني  شعب هللا اجلديد هذا مولكَّ عىل خدمة  أأن يعمل من خالل الكنيسة، شعب هللا اجلديد املكوَّ

مياهنم وثقهتهيلٍك، ولكني هذا الهيلك هي ن من جحارة حيية، يه اذلين وضعوا ا  ابلرب يسوع املس يح.  ملٌك رويحي مكوَّ

ون عىل مسؤوليية تقدمي ذابحئ روحيية هلل. ومع أأني  لكي  وابال ضافة ا ل هذا، فا نَّ  مؤمين العهد اجلديد يُعترَبون كهنة، ومه مولكَّ

هني  فض، فا  ضون للري م يتعرَّ ون غري املؤمنني ابملس يح يرون أأهني ذ مه مدعوي خلروج من ا ل ام يف نظر هللا يمتتيعون بأأمسى امتياز، ا 

ل الظلمة و   أأن يصريوا "شعب هللا".ا 

سول بطرس هوييهتم وامتيازاهتم يف 11: 2بدءًا ببطرس الأول  ساةل. فبعد أأن أأبرز الري : 2بطرس 1، نأأيت ا ل قسٍم جديد يف الري

بي أأمام غري املؤمنني. ويف القسم الري  ينتقل الآن من لكامتِّ التيشجيع ا ل، 4-10 ي العيش بأأمانٍة للري ايل، أأي التي  ئييسي حتدي

اءه املس يحييني مبسؤولييهتم بأأن يسلكوا سلواكً أأخالقييًا الئقًا بيامن يعيشون 12: 3 - 11: 2بطرس 1 سول بطرس قري ، يواجه الري

مي ة، مع أأني ا  اع مع أآخرين والأمل يف هذا العامل. فشهادهتم أأمام غري املؤمنني هممي اهنم ميكن أأن يأأخذمه يف بعض الأحيان ا ل الرصي

 عند التعامل معهم وعىل يدمه.

 

ط ادلرس   ُمخطَّ

 ( 12- 11: 2بطرس 1ابحلفاظ عىل سلوٍك ساٍم أأمام العامل الأممي ) وصييةال: املوضوع الأول

 ( 17-13: 2بطرس 1ة )مسؤوليتنا بأأن خنضع للحكومة املدنيي : املوضوع الثاين

ام بأأن خيضعوا لسادهتم، مبن فهيم الظاملني والقساة ) :املوضوع الثالث  ( 20-18: 2بطرس 1مسؤولية اخلدي

 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

ية من أأجل احلفاظ عىل شهادة  • هوات اجلسدي  جييدة وحيية أأمام غري املؤمنني.تفهم أأهييية الامتناع عن الشي

لطات احلامكة ومّت ينبغي أأن ميتنعوا عن  •  .طاعهتامتزييِّ مّت تكون عىل املس يحييني احلقيقييني مسؤوليية أأن يطيعوا السي

 حني حيمتل بصرٍب معامةل قاس يًة أأو معاانًة ظاملة. تّشح كيف تعمل نعمة هللا يف حياة املس يحي احلقيقي •

 



(20-11: 2بطرس 1ادلرس السادس: املسؤولييات املس يحيية اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: اجلزء الأول ) 118الصفحة   

 

 ( 12- 11:  2بطرس  1ابحلفاظ عىل سلوٍك ساٍم أأمام العامل الأممي )   وصيية : ال املوضوع الأول 

مةً  12-11: 2بطرس الأول  . ومقاطع هذا القسم الس تة 12: 3 - 11: 2بطرس 1ساةل، أأي ري الللقسم اجلديد يف  متثيل ُمقدي

د عىل  مه بطرس سابقًا يف رسالته:  قي اذلي ينبغي أأن تتيصف بهلوك التي السي تشديِّ حياة املؤمنني. وهو مبين عىل التعلمي اذلي قدي

يسني يف لكيِّ سرية" )  (. 15: 1بطرس 1"كونوا أأنُت أأيضًا قدي

س القراءة   . 12-11: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ائه، يدعومه "ا سول بطرس لقري افئة اليت اكنيف خماطبة الري جتاههم.  ت دليهلأحباء"، مميا يؤكيِّد عىل املشاعر ادلي

مه بأأنه ينبغي أأن تكون جنسيهتم/ مواطنهتم احلقيقيية   ايي غري وبعد ذكل يصفهم بـ"غرابء ونزالء"، مذكيِّرًا ا 

يه مقمي ببدٍل أأريض، بل ابلسامء. فاللكمة املرُتمجة ا ل "نزالء" تشري ا ل خشٍص يقمي مؤقيتًا يف  مرتبطة ماكٍن أأجنّبي غريب، أأي أأن

قامة مؤقيتة. املُصطلحان اليواننييان املرُتجامن ا ل "غرابء ونزالء" هام التي  بعينيية ا  مجة الس ي عبريان نفساهام املُس تخَدمان يف الرتي

براهمي نفسه جلريانه احلثييني4: 23اليواننيية لتكوين  ، ربًة هل ولعائلتهبيامن اكن يسعى لّشاء أأرٍض تكون مق ،، حيث يصف ا 

براهمي، الرجل اذلي اكنت هل وعود من هللا )مهنا امتالك أأرض كنعان(، يعيش  قائالً  : "أأان غريٌب ونزيٌل عندمك." دلينا هنا ا 

ا غريبة"   براهمي( يف أأرض املوعد كأهني ب )ا  غريبًا ونزياًل فهيا. وذلا، اس تطاع اكتب العربانيني أأن يقول عنه: "ابال ميان تغرَّ

اء رسالته يُش هبِّ (. 9: 11نيني )عربا ائه. فقري براهمي حني كتب هذه اللكامت لقري يام اكن بطرس يفكيِّر اب  براهمي يف كوهنم ورب ون ا 

ذ ينتظرمه يشٌء أأفضل.  يعيشون يف ماكٍن ليس وطهَنم احلقيقي، ا 

 

 1السؤال  

ايي  س ال يتلكيم عنه واصفًا ا  ني الكتاب املُقدَّ براهمي سافر ا ل مرص، فا  صواب أأم   ه بـ"الغريب والزنيل" يف أأرض غريبة.مع أأني ا 

 خطأأ؟ 

 

اء رساةل بطرس يف عيشهم عىل الأرض هو أأن يعيشوا هذا النوع من احلياة بتقوى وصالح. لن يكون هذا سهاًل  الأمر املهمي لقري

بيعة اخلاطئة اليت ما تزال  فهيم، حّتي بعد أأن صاروا مؤمنني بيسوع بسبب املعركة املثارة فهيم، أأي معركهتم مع "اجلسد" أأو الطي

ية اليت حتارب النيفس"املس يح. وبسبب هذه الطي  هوات اجلسدي . ميكن أأن يشري تعبري بيعة اخلاطئة، س ُيصارعون مع "الشي

ي "الشي  ية" ة" ا ل الشي هوات اجلسدي هوات. فالتعبري "جسدي هوات اجلنس يية، ولكْن ليس من حاجٍة حلرصه يف هذا النوع من الشي

يف احلديث عن احلسد واخلصام. وعىل مجيع  3: 3كورنثوس 1( ُمس تخدم يف sarkikos -)ويف اليواننية "ساركيكوس" 

ة  وح القدس يف داخلهم الآن، فا ني دلهيم القوي ية يف حياهتم. ولأني الري هوات اجلسدي غبات والشي الأحوال، ينبغي أأال تسود هذه الري

هوات والري  سول بطرس حديثه ليّشح كيف ميكن هلم أأن يعيشوا لأن "ميتنعوا" عن هذه الشي غبات ويبتعدوا عهنا. ال يمكِّل الري

د عىل أأني  ذ قصده هنا هو ببساطة أأن يشديِّ بقاء اجلسد )الطي  منترصين، ا  بيعة اخلاطئة(  مسؤولييهتم، مكؤمنني ابملس يح، يه ا 

يطرة. ]لأجل املساعدة يف فهم كيفية حتقيق الانتصار عىل اجلسد - 1:  8ورومية  23-13: 5، انظر ا ل غالطية حتَت الس ي

يرة النيابعة من اجلسد ليست أأمرًا يس تطيع اال نسان أأن .( 13 ي هوات الّشي غبات والشي يطرة عىل الري املهمي هنا هو أأن تفهم أأني الس ي

ية، بل أأمٌر يتحقَّق فقط  وحيعمهل بقوته البّشي لوك ابلري  !ابلسي
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 2السؤال  

ية" ممي أأي مما ييل ميكن أأن يُعترَب  لهيا بطرس الأول "شهوة جسدي  ؟11: 2ا قد تشري ا 

غبات اجلنس يية غري النيقيية  .أأ   الري

عام .ب  اجلوع للطي

 الغرية واحلسد .ج

 اخلصام بني اال خوة املؤمنني .د

 3السؤال  

اًل بشأأن الكيفيي  م تعلاميً مفصَّ سول بطرس مل يقديِّ ينا ة اليت عىل املس يحي احلقيقي أأن ميتنع هبا عن مع أأني الري ن ية، فا  هوات اجلسدي الشي

يه ينبغي للمؤمن أأن حيصل عىل معونة الري  وح القدس ليمتكين من العيش نعرف من مقاطع كتابيية أأخرى يف العهد اجلديد أأن

 صواب أأم خطأأ؟   بنجاح وانتصار يف هذا الأمر.

 

اءه يف الآية  ليمك ... أأن تكون  12يذكيِّر الرسول بطرس قري سريتمك بني الأمم حس نة." عادًة ما اكنت تُس تخَدم قائاًل: "أأطلب ا 

ني لكهم. حفني يتيصف املؤمنون بـ"السرية احلس نة"، لن ني من الأمم، وليس الأمميي اللكمة "أأمم" يف اال شارة ا ل غري املس يحيي 

مومه  م "فاعبعدم التقوىيمتكين غري املؤمنني من أأن يهتي هني م خمتلفو. قد يفرتي غري املؤمنني علهيم قائلني ا  " لأهني ويرفضون   نلو رشي

 ,K. Jobesفلسفة العامل، مبا يف ذكل عبادة الأواثن اليت اكنت معروفة وسائدة يف العامل اليوانين الروماين. تكتب ك. جوبز )

171 :) 

م اكنوا يُعَرفون بكوهنم خم  ش املس يحييني لأهني تلفني. وقد اعترب الاكتب اكن اجملمتع اليوانين الروماين يف القرن امليالدي الأول هيميِّ

( املس يحية  Tacitus(. كام وصف اتس يتس )Nero, 16( املس يحيية خرافة مؤذية )Suetoniusالروماين سوتونيوس )

يرة ) ي  (.Annals, 44بكوهنا خرافة خطرية، واملس يحييني بكوهنم جنٌس ممقوت بسبب ممارساته الّشي

ي اذلي يواهجه املس يحيون هو عدم الا اخيل نتقام يف موقفهممل يكن التحدي وابلرمغ من أأو معلهم، بل معل اخلري والصالح.  ادلي

لّبي التحزيُّ  مياهنم ب السي وا بأأن ا  املس يح قادمه ا ل يسوع اذلي رمبا اكن دلى غري املس يحييني جتاه املس يحييني، اكن علهيم أأن يقرُّ

 ضبط مشاعرمه، وابلتايل ا ل عيشهم حياة مس تقمية وتس تحقي الاحرتام. 

 4السؤال  

ا اكنت عند غري املس يحييني جتاه املس يحييني؟  ما املواقف اليت يُعَرف بأأهني

 ة.ومانيي ة الري من املس يحييني اذلين مل يكونوا يشاركون بعبادة ال لهة والأصنام اليواننيي  اكن دلهيم موقف امتعاض .أأ 

جًا وأأتباع "خرافٍة مؤذية".  .ب  اكنوا يعتربون املس يحييني سذَّ

ح املس يحيي اكنوا يأأملون  .ج ومانيية. بأأن يصبِّ ية الري مًا س ياس ييني يف اال مرباطوري  ون حاكي

ي  .د ن  املس يحييني. ه اكن يساء فهماكنوا يشعرون ابحلزن لأ
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دون هللا يف  جاء بأأنَّ عن الري   12يعربيِّ اجلزء الأخري من الآية  من أأجل أأعاملمك احلس نة  يوم الافتقادغري املس يحييني سوف "ميجيِّ

اليوانين، وهو يشري ا ل عودة الرب يسوع املس يح، أأي اجمليء للتيعبري اليت يالحظوهنا." التعبري "يوم الافتقاد" ترمجة حرفية 

ية تعبري مشابه ُمس تخدمال  د يسوع املس يح يف لوقا  ثاين. )مث ن .( ولكني العلامء يتحاورون ويتجادلو44: 19يف اال شارة ا ل جتسُّ

شارة بيهنم  فامي ارسني أأن "يوم الغضب" ا  د غري املس يحييني هللا يف وقت عودة يسوع املس يح. يرى معظم ادلي حول كيف س ميجيِّ

شعياء  ون يف رفضهم يسوع املس يح، س يكون "يوم  3: 10ا ل يوم دينونة الرب الآيت )انظر ا  (. فغري املؤمنني اذلين يس متري

د يف غري املؤمنني هؤالء، اذلين بعد أأن  الافتقاد" يوم قضاء ودينونة. ولكني  حظوا أأعامل املس يحيني احلقيقيني الهللا سيمتجي

ضوا للش ت والافرتا رس اذلي نتعليمه س مهنم،  ءالصاحلة اذلين اكنوا قد تعرَّ لون ا ل اال ميان بيسوع املس يح فـ"خيلصون". ادلي يتحوَّ

ذ ندرِّك أأن بعض غري املؤمنني سيتأأثَّرون مبثال املؤمنني ة شهادة احلياة احلس نة والتقية أأمام يي من هذا هو أأهي  غري املؤمنني، ا 

 فُيقادون ا ل اال ميان بيسوع املس يح.

 5السؤال  

ضنا النياس أأو يسخرون  مؤكَّد أأني عيش حياة مثالية أأمام غري املؤمنني ليس أأمرًا سهاًل دامئًا. حني يُبغِّ

ينا نكون معرَّضني لأن منقهتم ن مياننا، فا  فال هنتي هبم اهامتمًا حقيقييًا. ولكني احلياة اليت حنياها أأماهمم  من ا 

ميكن أأن تكون أأحد الأمور اليت يس تخدهما الرب للمجيء هبم ا ل عالقة خالصيية بيسوع املس يح. 

" هل، ما ابال ضافة ا ل أأن تكون "شهادًة حييةجتد صعوبًة يف أأن حتبيه.  امس خشٍص غري مؤمنمفكرة احلياة الشخصية  اكتب يف

ط الشخصية احلياة مفكرةالعمل احلسن العميل اذلي ميكنك معهل لتكون بركة ذلكل الشخص؟ اكتب هذا الأمر يف  ، مث خطيِّ

يِّم ذكل الأمر فيه.   لوقٍت تمت

 

 

 ( 17- 13:  2بطرس  1: مسؤوليتنا بأأن خنضع للحكومة املدنية ) املوضوع الثاين 

ة ، يعاجل موضوع املسؤوليي 17-13: 2بطرس 1ساةل، املقطع التايل يف الري  ة املس يحيية جتاه احلكومة املدنيية، وبصورٍة خاصي

سول بطرس املبدأأ العامي اذلي مفاده أأني  م الري لطة يف احلكومة. يقديِّ ة اخلضوع لذلين دلى املس يحييني مسؤوليي  أأحصاب مراكز السُّ

لطة.  مه يف مناصب السُّ

س القراءة   . 17-13: 2رس بط1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

." هذا احلض مبينٌّ  بدأأ الرسول بطرس هذا اجلزء بقوهل: "فاخضعوا للك ترتيٍب بّشيي  بي عىل  من أأجل الري

م البّشييني   حقيقة أأساس ية يه أأني  يادة عىل لكي اجلنس البّشي، وأأني لكي احلاكي هللا هو احلامك صاحب الس ي

ية أآايت كتابية عديدة تؤكيِّد هذا  لطة. ومث ية، وهو مس يطر عىل أأحصاب مراكز السُّ خيضعون لسلطته. وضع هللا احلكومة البّشي

:  احلقي

اكنني فهيا" )مز  بي الأرُض وملؤها، املسكونة ولكُّ السي  (. 1: 24مور "للري

بي املكُل، وهو املتسليِّط عىل الأمم" )مزمور   (. 28: 22"لأني للري

ِّدون ال يرفُعنَّ أأنفسهم" )مزمور  هر، عيناه تراقبان الأمم. املمتري ته ا ل ادلي  (.7: 66"]هو[ متسليِّط بقوي
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يه  بي الري  وعالوًة عىل ذكل، لأني  ن يادة املُطلَقة، فا  رادته أأو  يس يطر عىل اُلَمم.هو صاحب الس ي فال يس تطيع أأحد أأن يعوق ا 

ل مقاصده، وهو س يُ  رادته.يعطيِّ  حبِّط لك حماوةٍل لاللتفاف حول ا 

بي فا ل الأبد تثبت. أأفاكُر قلبه ا ل دوٍر فدور"  ا مؤامرة الري عوب. أأمي بي أأبطل مؤامرة الأمم. الىش أأفاكر الشي "الري

 (. 11-10: 33)مزمور 

يه هو  ن يه خيلع بصفة الرب القائد الأعىل، فا  ن لطة يف املامكل الأرضيية. وحني خيتار، فا  ِّر من يُسَمح هل بتسملُّ مناصب السي َمن يقري

مًا من مناصهبم ومراكزمه.  حاكي

ب علهيا أأدىن النياس" )دانيال  "... العيلي  ِّ  (. 17: 4متسليِّط يف مملكة النياس، فيعطهيا َمن يشاء وينصي

ب ملواكً" )دانيال "وهو يغرييِّ الأوقات والأزمنة، يعزل  ِّ  (. 21: 2ملواكً وينصي

 6السؤال  

ل بني املقطع الكتايب يف العمود الأمين وامجلةل اليت   تصف حمتوى نص الشاهد الكتايب يف العمود الأيرس.صِّ

 حمتوى النيصي الكتايب  الشاهد الكتايب

ي  28: 22مزمور  م البّشي هبم يف مواقع احلمك. دلى احلاكي ِّ  ني سلطًة فقط لأني هللا اختار أأن ينصي

 أأمم الأرض.  هو املكل احلقيقي اذلي حيمك عىل لكي  بي الري    11-10: 33مزمور 

ن اكن حامك أأريضي    21: 2دانيال  ل قراراته وجمهوداته. حياول  ا  بي سيُبطِّ ني الري ، فا  بي  أأن حيارب خطط الري

ن اختار معل ذكل.  17: 4دانيال  بي أأن خيلع ملاكً أأرضييًا من عىل عرشه ا   يس تطيع الري

 

دراك حقيقة أأني  ". فهذا اخلضوع يتي مع ا  بي ية هو "من أأجلِّ الري يه من وضع  بي الري  اخلضوع للحكومة البّشي هو احلامك الأمسى، وأأن

ية. وخضوع املس يحييني احلقيقيي  سة احلكومة البّشي بي وتعبرٌي عن احرتاهممؤسَّ ه الري قراٌر مهنم مبا أأقري م الأرضييني ا   مني للحاكي

 : 7-1: 13لقراراته. وقد عملَّ الرسول بولس احلقي نفسه يف روميية 

نيِّ ا1 اَلطِّ ، لِّتَْخَضْع لُكُّ نَْفٍس لِّلسَّ َن هللاِّ َ ُمَرتََّبٌة مِّ نُي الْاَكئِّنَُة يهِّ اَلطِّ ، َوالسَّ َن هللاِّ الَّ مِّ
ِ
َُّه لَيَْس ُسلَْطاٌن ا ، َلن َحّتَّ 2لَْفائِّقَةِّ

هِّْم َديْنُونًَة.  َيأ ُخُذوَن َلنُْفسِّ ُموَن س َ ، َوالُْمقَاوِّ ُم تَْرتِّيَب هللاِّ لَْطاَن يُقَاوِّ ُم السُّ نَّ َمْن يُقَاوِّ
ِ
نَّ الْ 3ا

ِ
الِّ فَا َم لَيُْسوا َخْوفًا لَِّلمْعَ ُحاكَّ

نُْه، اَلَح فَيَُكوَن كَلَ َمْدٌح مِّ لَْطاَن؟ افَْعلِّ الصَّ . َأفرَُتِّيُد َأْن اَل خَتَاَف السُّ ِّيَرةِّ ي الَِّحةِّ بَْل لِّلّشيِّ اَلحِّ! 4 الصَّ ُم هللاِّ لِّلصَّ َُّه َخادِّ َلن

َُّه اَل حيَْ  َّ فََخْف، َلن ْن فََعلَْت الّشَّ
ِ
. َولكِّْن ا َّ ي يَْفَعُل الّشَّ ِّ َن اذلَّ ، ُمنْتَقٌِّم لِّْلغََضبِّ مِّ ُم هللاِّ ْذ ُهَو َخادِّ

ِ
ْيَف َعَبثًا، ا ُل الس َّ مِّ

5 . ريِّ مِّ ، لَيَْس بَِّسبَبِّ الْغََضبِّ فَقَطْ، بَْل َأيًْضا بَِّسبَبِّ الضَّ َضَع هَلُ َ يَلَْزُم َأْن خُيْ كلِّ ْزيَةَ 6ذلِّ نَّمُكْ َلْجلِّ هَذا تُوفُوَن الْجِّ
ِ
 فَا

 . َ بَِّعْينِّهِّ ُبوَن عىََل ذكلِّ اُم هللاِّ ُمواظِّ ْذ مُهْ ُخدَّ
ِ
َبايََة لَِّمْن هَلُ 7َأيًْضا، ا ْزيَُة. الْجِّ ْزيََة لَِّمْن هَلُ الْجِّ يَع ُحُقوقَهُُم: الْجِّ فَأَْعُطوا الَْجمِّ

ْكَرامُ 
ِ
ْكَراَم لَِّمْن هَلُ اال

ِ
َبايَُة. َوالَْخْوَف لَِّمْن هَلُ الَْخْوُف. َواال  . الْجِّ

 7السؤال  

ية احلامكة بأأن تعاقب املس يئني يف اجملمتع.7-1: 13حبسب رومية  لطات البّشي  صواب أأم خطأأ؟  ، أأعطى هللا احلقي للسُّ
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ية( هذه ال تتعلَّق  مرباطوري عوة ابخلضوع للمكل )احلامك الأعىل يف مملكٍة أأو ا  م أأيضًا، أأي فقطادلي املسؤولني ، ولكني للحاكي

ني من "املكل مسيية. يف الوضع النيموذيج، املولكَّ ت اخملتلفة من احلمك، واملسؤولني عن تنفيذ الأعامل احلكوميية الري " يف املس توايي

يه يظهر واحضًا أأني كثريين ال يعملون هذا(.  لكي امللوك واملسؤولني اذلين حتهتم مسؤولون أأمام هللا عن أأن حيمكوا ابلربي )مع أأن

ني مسؤ  سول بطرس ا  ، وللمدح لفاعيل اخلري" )من وليهتم "الانتقام )معاقبة( وذلا، يقول الري ي (.  14: 2بطرس 1فاعيل الّشي

ية موضوع الممن هللا وُمس تَأأمنة عىل مسؤولية كبح اخلطيية واحلفاظ عىل جممتع  ةاحلكومات البّشي  .ينعم ابلنيظام والسي

رادة هللاانسجامًا د توجيه أأية حكومة س ياساهتا لتكون أأكرث ايزداب  ميكهنا أأن تزداد يف توقُّعها وانتظارها بركَة هللا  وتوافقًا مع ا 

ني املس يحييني احلقيقييني اذلين يعيشون حتَت حمكهم دلهيم 34: 14)أأمثال  ، فا  م برٍب أأم بّشي (. ومع هذا، سواء حمك احلاكي

ة هلم مكواطنني ملزتمني ابلقانون. أأحد مقاطع مسؤوليية هذا املبدأأ هو احلفاظ عىل شهادة جييدة  أأن خيضعوا بصورة عامي

(. الراحج أأني بطرس 15: 1بطرس 1سكِّتوا هجاةل النياس الأغبياء" ) وحصيحة: "لأني هكذا يه مشيئة هللا: أأن تفعلوا اخلري فتُ 

 هذا يشمل يقصد هبذا أأن معل اخلري يف اجملمتع الوثين سيساعد يف ا صامت الافرتاءات عىل املس يحييني واملس يحيية. ومعل اخلري

لمي والأعامل احلس نة. لوك السي  السي

ني عىل مل يكن الرسول بطرس بتأأكيده  م دلرجة عصيان  مبدأأ اخلضوع يقصد أأن يقول ا  عىل املس يحييني احلقيقييني أأن يطيعوا احلاكي

طاعة احلكومة اليت حييا اال نسان يف طاعة هللا تأأيت قبل ا  . فثية مقاطع كتابية أأخرى توحضيِّ أأن ا  بي ظليها. فقبل س نوات، حني  الري

را بأأن يتوقَّفا عن املناداة ابمس يسوع هندرمي الهيودي وُأمِّ ن اكن املس يح ُأحرضِّ بطرس ويوحنا ا ل أأمام جملس الس ي ، أأجااب: "ا 

(. وبعد ذكل، قال الرسول بطرس والرسل الآخرون 19-18: 4حقيًا أأمام هللا أأن نسمع لمك أأكرث من هللا، فاحمكوا" )أأعامل 

  17-13: 2بطرس 1علمي الوارد يف التي  وهكذا، فا ني (. 29: 5لطات نفسها: "ينبغي أأن يُطاع هللا أأكرث من النياس" )أأعامل للسي 

رادة هللا املُعلَنة بوضوح، أأو ما قد ندعوه "أأوضاعًا اعتيادية". وهذا ينطبق، عىل  يتعليق ابلأوامر والقوانني اليت ال تتعارض مع ا 

 السري، وأأنظمة البناء، وس ياسات الرضائب. سبيل املثال، عىل قوانني

 8السؤال  

يه قد تكون هناك ظروف ال يكون عىل املس يحيني احلقيقيني فهيا ة التي أأي من املقاطع الكتابيي  الية ميكن اس تخدامه دلمع قضية أأن

م بالدمه؟  أأن يطيعوا أأوامر وقوانني حاكي

 19-18: 4أأعامل  .أأ 

 2-1: 13رومية  .ب

 15: 2بطرس 1 .ج

 29: 5أأعامل  .د

يةاخلضوع املس يحي للحكومة ال يعين ولكني  ية املس يحي سول  العبودي . بسبب خالص املس يح، املؤمنون "أأحرار". حثي الري

اءه قائاًل: "]عيشو  ، بل كعبيد هللا" )ابطرس قري ي ية عندمه سرتة للّشي ي ين احلري (. نتيجة 16: 2بطرس 1[ كأحرار، وليس اكذلي

يية. كام صار املؤمنون جزءًا من للخلق اجلديد يف املس يح، يصري املؤمن ية اخلطي ية يه اال عتاق من عبودي ي ون "أأحرارًا". وهذه احلري

ية )فيلّبي  ية 20: 3مملكٍة أأعىل، حيث أأني مواطنهتم وجنسييهتم صارت ساموي (. ولكْن ينبغي أأال يُساء اس تغالل هذه الهوي

يه ليس دلهيم أأيي الزتام جتاه ة أأو اململكة اليت يسكنون فهيا عىل الأرض.  واملواطنة اجلديدتنَي، كام لو أأن م اشرُتوا بثٍن، الأمي ولأهنَّ

رادة هللا أأن يطيع املس يحييون احلقيقييون  20: 6كورنثوس 1هو دم يسوع املس يح ) (، صاروا الآن عبيد هللا. فا ن اكنت ا 

ي  م ُملَزمون بعمل هذا.احلكومات البّشي هني  ة وملوكها، فا 
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 9السؤال  

م وسلطات البالد اليت لأن املؤمنني صا م ليسوا بعد ُملَزمني بأأن يطيعوا حاكي هني مياهنم بيسوع املس يح، فا  روا "أأحرارًا" بسبب ا 

 صواب أأم خطأأ؟  يعيشون فهيا.

 

ففي بعض الأحيان، بطرس اكن يدرِّك أأن مبدأأ اخلضوع للسلطة املدنية ال يكون سهل التيطبيق والعمل حبس به دامئًا.  مؤكَّد أأنَّ 

يون وحكوماٌت أأرضيية ظاملة وق ٌم بّشي ة يف معاملهتا أأوالد هللا. اس يس يكون هناك حاكي وحيث ال يكون هناك تصادم مع ة خاصي

يه يُتوقَّع من ا ن يكون  أأالي ملس يحييني احلقيقييني أأن خيضعوا للحكومة اليت يعيشون يف ظليها. وما يُرجتى هو وصااي هللا وتعلميه، فا 

يايس(، بل وأأن يُنَظر ا ل  هذا السي  د الس ي لوك شهادة جملمتعهم فقط )حيث يرون املس يحييني احلقيقييني صاحلني وال يدمعون المترُّ

جيابيية ويُعا . ومع هذا، املس يحييني احلقيقييني أأيضًا نظرة حظوة ا  َملوا معامةًل الئقة، ويُسَمح هلم ابلعيش يف سالم يف اجملمتع كلكي

ني  ن اثر الاضطهاد عىل املس يحييني احلقيقييني، فا  ك بيده زمام لكي  ا  ابط اللكي املمسِّ مسؤوليهتم يه أأن يثقوا أأني هللا هو الضي

يه حُيَظر عىل املؤمن أأن يسعى لعمل روف اليت ميالأمور، وأأن يصليوا، وأأن حييوا بأأمانة يف الأوضاع والظي  ون هبا. ال يعين هذا أأن ري

ب به حيث يكون ممكنًا، ولكني  يشء من شأأنه تغيري الوضع القامئ. مفؤكيد أأني الالكم عن الأمر بأأسلوٍب مناسب أأمٌر مرحَّ

 الليجوء ا ل العنف ليس خيارًا مس يحييًا مّشوعًا.

بُّوا اال خوة، خافوا وقد خت الرسول بطرس هذا املقطع حبثيِّ قري  : 2بطرس 1هللا، َأكرِّموا املكل" )ائه قائاًل: "أأكرِّموا امجليع، َأحِّ

(. تشري هذه امجلةل ا ل س ياقاٍت عديدة اكن املس يحيي احلقيقيي يعيش فهيا. ولكي نوعٍ من هذه العالقات يُعطى ما يس تحقيه. 17

غي أأن خُياف. عملَّ يسوع املس يح قائاًل: "وال ختافوا من اذلين يقتلون فاكن ينبغي أأن يُكَرم املكل )اال مرباطور(، وأأما هللا فينب

" )مّتي  اجلسد، ولكني النفس ال يقدرون أأن يقتلوها، بل خافوا ابحلريي من اذلي يقدر أأن هُيكلِّ النيفس واجلسد لكهيام يف هجَّنَّ

10 :28 .) 

 10السؤال  

ٍ حقيقيي بصعوبة يف أأن يف البدل اذلي تعيش فيه، هل اكنت هناك مناس بات حني ش عرت مكس يحيي

ف هذا الوضع يف  لطات احلامكة؟ صِّ ، ومن مثي وحضيِّ ما تعتقد به الشخصية احلياة مفكرةختضع للسي

مة يف  عىل هذا الوضع. كيف عاملَت  17-13: 2بطرس 1بشأأن كيفيية ارتباط وتطبيق املبادئ املُقدَّ

 هذا الوضع، وماذا علَّمَك هللا من خالهل؟

 

 

ام بأأن خيضعوا لسادهتم، مبن فهيم الظاملني والقساة ) املوضوع الثالث  بطرس  1: مسؤولية اخلدي

2  :18 -20 ) 

ث الري  سول بطرس عن املسؤولية اليت عىل املس يحييني جتاه حكومهتم واذلين حيمكوهنم، انتقل ا ل معاجلة موضوع بعد أأن حتدَّ

ام العبيد. مل يكن الري  يًا ابلتي سول بطرس اخلدي ية )اليت اكنت سائدًة يف العامل اليوانيني هممت عليق عىل صوابيية أأو خطأأ العبودي

ام والعبيد اذلين خيدمون سادًة ظاملني أأو قساة. ًا لهؤالء اخلدي (، بل بأأن يعطي تعلاميً هممي اكن اهامتم الرسول بطرس  الرومايني
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ئييسي هو أأن يتجاوب  ام والعب ويترصَّف الري م هؤالء اخلدي يد بطريقٍة تعكس صفات يسوع املس يح نفسه، وابلتيايل أأن يُظهِّروا أأهني

 شهود صاحلون لذلين ال ينمتون ا ل جامعة اال ميان.

س القراءة   . 20-18: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ا اكنت موضوعًا هممي  س اليوم، ولكهني ب الكتاب املُقدَّ ية عتيقًة ملعظم طالي ًا جدًا للنياس قد تبدو قضية العبودي

سول بطرس يف لكي أأرجاء العامل اليوانيني الرومايني  وكذكل يف الكثري من البدلان والثيقافات اليت  ،يف زمن الري

امًا، وكثريون اكن دلهيم عبيد أأو اكنوا يقابلون العبيد  ومانيية. فكثريون اكنوا عبيدًا أأو خدي اكنت تقع خارج اال مرباطورية الري

ِّرة.  ية اكنوا عبيدًا، K. Jobes, 186تشري ك. جوبز )بصورٍة متكري ر أأن ربع ساكن اال مرباطوري ( ا ل هذا الأمر قائةًل: "يُقدَّ

م اكنوا يلعبون دورًا ابلغ الأهييية يف الاس تقرار الاجامتعيي الاقتصادي." وقد اكن دلى معظم العائالت امليسورة  هني وابلتايل فا 

سول بطرس يف العامل الروماين عبيد، واكن دلى ب  ه الري عضها عدٌد كبري مهنم. وليس من شكيٍ يف أأني عددًا كبريًا من اذلين وجَّ

لهييني. م هلم بعض التيعلمي والنُّصح اال  ام، وذلا اكن مناس بًا متامًا أأن يقديِّ لهيم اكنوا يقعون مضن فئة العبيد أأو اخلدي  رسالته ا 

 11السؤال  

اء الرسول بطرس اذلين اكن يعيشون يف العامل من بني اجلَُمل التيالية، ما اجلَُمل اليت  ية بقري تعكس مدى ارتباط قضية العبودي

ومايني يف القرن امليالديي الأول؟   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( اليوانيني الري

ية.  .أأ  ومانيية يعود ا ل ممارسة العبودي  اكن الاحرتام اجلليل اذلي متتيع به املس يحييون من جانب اال مرباطورية الري

ومانية من العبيد. .ب ية الري ن اال مرباطوري  اكن ربع ساكي

سول بطرس رسالته اكنوا عبيداً  .ج ه هلم الري احج أأن كثريين ممين وجَّ  . الري

 عبيد. ةاكن دلى معظم العائالت الرومانيية امليسور .د

ام". يس تخدم  سول بطرس فقرته هذه بتوجيه حديثه ا ل "اخلدي سول بطرس بدأأ الري كيتيس"  ي التعبري اليوانين "أأو هنا الري

(oiketēs)  يعين خادمًا بيتيًا. ففي العامل  أأويكيتيس)العبد(. اكن التعبري  دولوسلوصفهم، وهو خيتلف عن التعبري اليوانين

ة من الزوجات والأوالد و  ات واحضةهناك توقُّع ت، اكنومايناليوانين الري  ام البيتيي بشأأن العالقات يف العائةل، وخاصي ني. اخلدي

ام البيتييني مه وقد اكنت الفكرة الرئيس يي  ئيس يية يف البيت، واخلدي خصيية الري وج هو الشي ة يه "الاس تقرار" يف العائةل. وكون الزي

ام ختتلف من بيت لآخر. فبعضهم اكنوا حمظوظني ادلي  ون ليست حقيقة مفاجئة لنا. وابلطبع، اكنت طريقة معامةل هؤالء اخلدي

امًا  ام يُعاَملون بقسوة بل وظمٍل أأيضًا.بأأن يكونوا خدي  لسادٍة لطفاء ومتفهيمني، ولكْن كثريًا ما اكن هؤالء اخلدي

 12السؤال  

ام ابعتبارمه أأكرث أأهييية بقليل من أأوالد العائةل. ، اكن يُنَظر ا ل اخلدي ومايني الاعتياديي والنيموذيجي صواب أأم   يف البيت الري

 خطأأ؟ 

ام والعبيد اذل م وابلنس بة للخدي س أأهني ين صاروا مس يحييني حقيقييني، كيف اكن علهيم أأن يعيشوا ويسلكوا؟ يعمليِّ الكتاب املُقدَّ

صاروا أأحرارًا يف يسوع املس يح، وحمبوبني حبيًا اكماًل من هللا، وينتظرون مس تقباًل ملكييًا يف ملكوت يسوع املس يح. ومع 

سول بطرس )اذلي اانني وأأعر هم يف الوقت نفسه ما يزالون عىل الأرض، وحتَت قو هذا، ف  وماين. وذلا عليمهم الري ف اجملمتع الري

ة." مل يكن الرسول بطرس بقوهل  ادي وح القدس( قائاًل: "كونوا خاضعني بلكي هيبة )احرتام شديد( للسي اكن يكتب هلم بويح الري

ا اكنت ممارسة مقبوةل ومّشوعة. فثية   هذه اللكامت يؤكيِّد ويثبيِّت فكرة أأني  ية يشٌء جييد من النياحية الأخالقيية، أأو أأهني العبودي
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من وزمننا، ليست أأمورًا ميتدهحا هللا، ولكْن علينا مكس يحييني حقيقييني أأن نتعملَّ كيف نعيش  أأموٌر كثرية يف اجملمتع، يف ذكل الزي

ث ابل  ه وُملوَّ سول بولس:بأأفضل صورة يف نظام عامليي مشوَّ . ويف موقعٍ أآخر، يكتب الري ي  ّشي

بي وهو  . لأني َمن ُدعي يف الري ًا فاس تعملها ابحلريي ن اس تطعَت أأن تصرَي حري ُدعيَت وأأنَت عبٌد فال هيميك، بل وا 

. كذكل أأيضًا احلري املدعوي هو عبٌد للمس يح. بي  ( 22-21: 7كورنثوس 1) عبد، فهو عتيق الري

سول بولس لنا  عبيٌد بطريقٍة ما. فقد رصان عبيدًا ليسوع من النياحية العمليية هو أأننا، حنُن املس يحييني احلقيقييني مفا يقوهل الري

يه اشرتاان بثن )دمه(، و  ًا املس يح، لأن يه ليس من مس يحيي حقيقيي حري ن تركنا هنا عىل الأرض لنطيعه وخندمه. ومن هنا، فا 

شعياء ابلاكمل. كام أأن علينا أأن نتذكَّر أأني يسوع املس ي ، وقد عملَّ أأن ابَن اال نسان قد 53ح نفسه اكن "العبد" اذلي تلكَّم عنه ا 

ن أأراد املؤمن أأن يكون "عظاميً" فا ني 45: 10أأىت ليخدم كعبد )مرقس  يه ا  : 9عليه أأن يصري "للجميع عبدًا" )مرقس  (، وأأن

35 .) 

 13السؤال  

خصيية التيارخيية اليت تلكَّمت ابلتيرصحي التيايل:  من "من أأراد أأن يصري فيمك عظاميً يكون لمك خادمًا، ومن أأراد أأن يصري فيمك الشي

اًل يكون للجميع عبدًا"؟  أأوي

 اكرل ماركس .أأ 

 موىس .ب

 يوليوس قيرص  .ج

 يسوع املس يح .د

ام أأن خيضعوا لسادهتم، اس تخدم لكمة "اخلضوع" نفسها املُس تخدمة سابقًا يف  ني عىل العبيد اخلدي يف قول الرسول بطرس ا 

ام لساديهتم 13: 2بطرس 1 وابط نفسها حتمك عالقة خضوع اخلدي ني الضي م الأرضيني. وهكذا، فا  ن مل  حني تلكَّم عن احلاكي ا 

ير أأن جيربِّ أأمَ  ن حاول س ييٌد رشي رادة هللا. مفثاًل، ا  ا ال تكون ملَزمة تتعاَرض أأوامرمه مع ا  هني ًة عنده أأن ختضع لرغباته اجلنس يية، فا 

خص هممي أأيضًا. فقد اكن عىل بأأن تطيعه. وعالوًة عىل ذكل،  سول بطرس ا ل أأن املوقف اذلي خيضع به الشي فقد أأشار الري

ام والعبيد املس يحييني أأن يكون ام أأن خيضعوا "بلكي هيبة"، أأي ابحرتام جزيل. وهكذا، اكن عىل اخلدي خمتلفني   واالعبيد واخلدي

ذ اكن علهيم أأال حيتقروا سادهتم بل حيرتمومه. واب   طاعهتم "بلكي هيبة" يشهدون ال مياهنم املس يحيي اذلي اكن عن الآخرين، ا 

احلني"  ة "الصي ادي اعة حمصورة يف السي يه ينبغي أأال تكون هذه الطي سول بولس أأن ه أأعامهلم وسلوكهم ودوافعهم. كام أأوحض الري يوجيِّ

ب الأمل(، فهو برمغ ذكل عليه أأن خيضع مه ظاملًا أأو قاس يًا )يسبيِّ أأحدِّ  فقط، بل تشمل أأيضًا "العنفاء" القساة. حفّتي لو اكن س ييدُ 

 هل.

 14السؤال  

ًا. ا املوقف اذلي يكون دليه يف معل هذا فليس هممي  صواب أأم خطأأ؟  املهمي أأن يطيع خادم البيت س ييده، وأأمي
 

سول بطرس حديثه يف الآيتني  ًا يتعلَّق ابملعاانة20و 19أأمكل الري مل ،، حيث رشح مبدًأ هممي ام  ،نتيجة الظي اليت يعانهيا اخلدي

ًة قساة. ويتعلَّق هذا املبدأأ  ريقة اليت ينظر هللا هبا والعبيد اذلين اكنوا خيدمون سادي اال نسان اذلي يتأأليم بسبب هذا  ا لابلطي

. مؤكَّد أأن هللا اموابلطريقة اليت هبا يتعامل معه، حني يكون دافعه احامتل املشقية والأمل من أأجل أأن يكون ذا مضري صاحل أأم
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اًب بأأن يقاوم  خدمة س ييد ظامل أأو قاٍس ليست أأمرًا سهاًل، وميكن أأن تكون للبعض أأمرًا مؤملًا جدًا. ويكون العبد/ اخلادم ُمجرَّ

يه أأراد  ييد. ومع هذا، فا ني احامتل العبد املس يحيي طواعيًة هذه املشقية لأن د أأو حّتي حياول الهرب من مثل هذا الس ي أأن أأو يمتري

حيظى بضمرٍي صاحل أأمام هللا يكون اس تجابًة ممدوحًة بصورٍة أأكيدة من هللا. فسينال ذكل العبد "فضاًل"، أأي مدحيًا 

"، اليت عادًة ما ترُتَجم ا ل "نعمة". فسيسكب هللا خاريسة " واس تحسااًن، عند هللا. واللكمة "فضل" ترمجة لللكمة اليواننيي 

 عىل ذكل العبد! نعمته

 15السؤال  

لمي الحامتل املشقية عىل يدي س ييد قاٍس أأو ظامل هو أأن يكون دلى العبد مضري صاحل أأمام هللا. افع املناسب والسي صواب   ادلي

 أأم خطأأ؟
 

تربط قضية الأمل عىل يدي س ييد ظامل بقضية الأمل معومًا. فبعض النياس ( 20: 2بطرس 1الآية الأخرية يف هذا املقطع الكتايب )

م الأمل بسبب خطييهتم. ويف هذه احلاالت ال يكون الحامتل هؤالء لأملهم معىن. فال يس تحقي صربمه واحامتهلم جيلبون عىل أأنفسه 

م مسؤولون معيا حصدوه أأصاًل. لكْن ما يقود ا ل مدحي هللا ونعمته هو احامتل املؤمن بصربٍ  املةَ  املعامةلَ  أأي مدحي، لأهني أأو  الظي

، بل يكون قد معل ما يُعترَب "صاحلًا" أأو صائبًا. وهذا املبدأأ ينطبق ال عىل العبيد اذلين اليت يتلقياها حني ال خيطئ القاس يةَ 

ض فيه املؤمن لأمٍل جائر. احامتل هذا الني  وع من املعامةل لأجل يسوع خيضعون لسادهتم فقط، بل عىل لكي وضع حيايتي يتعري

ميااًن، هو ما ميتدحه هللا ويبارك  ه بنعمته.املس يح، وهو أأمٌر يتطلَّب ا 

 16السؤال  

ة. فثية مواقف  ادي ام ابلسي خُتَت دراستنا يف هذا املوضوع ابلنظر ا ل مبدأأ يتجاوز عالقة العبيد/ اخلدي

ض فهيا ملعامةل ظاملة بسبب معلنا ما هو صائب، وس نحصل  وأأوضاع أأخرى يف احلياة ميكن أأن نتعري

عبة بصرٍب وحني نتحىلَّ ب روف الصي دافع احلفاظ عىل عىل اس تحسان هللا ونعمته ابحامتل هذه الظي

جابتك يف  ن ا  ِّ  .الشخصية احلياة مفكرةمضرٍي صاحلٍ أأمام هللا. كيف عشَت خشصييًا هذا املبدأأ يف حياتك؟ دوي

 

 17السؤال  

سٍة حكومية، ويتيصف  ليك طالبًا منك النُّصح. فهو يعمل يف مؤسَّ ختيَّل أأن مؤمنًا يصغرك س نيًا أأىت ا 

 أأنْ بأأمورًا غري منطقيية. يرغب هذا املؤمن مديره يف العمل ابلغضب اخلارج عن الس يطرة وبطلبه 

يه ال ميكل فَُرص العمليس تقيل من معهل هذا، ولكنيه ال يس تطيع بسبب نقص  مصدَر دخٍل ، ولأن

؟املوضوع الثالثأآخَر. يف ضوء ما تعلَّمته يف  ابي جابتك يف   ، ما النيصيحة اليت تسدهيا لهذا الشي  احلياة مفكرةاكتب ا 

.الشخصية
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   السادس   الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

لهيا يف أأي ممي  ية" املُشار ا   ؟11: 2بطرس 1ا ييل ميكن اعتباره من "الشهوات اجلسدي

 احلسد والغرية .أأ 

عام .ب  اجلوع للطي

واج وتكوين عائةل .ج غبة ابلزي  الري

غبات اجلنس يية غري النيقيية  .د  الري

 2السؤال  

( " الية، ما امجلةل اليت تُعترَب مثااًل (. من بني امجلل التي 12: 2بطرس 1قال الرسول بطرس: "يف ما يفرتون عليمك كفاعيل رشي

ييئة من غري املؤمنني؟عىل هذا النيوع من املعامةل   السي

ية. املس يحييون احلقيقييوناكنوا يأأملون أأن يصري  .أأ  ياس ييني يف اال مرباطوري م الس ي  احلاكي

  ال ساءة الفهم.نيشعروا ابحلزن بسبب تعرُّض املس يحييني احلقيقيي  .ب

م مل يشاركوا يف عبادة ال لهة والأصنام ا .ج ومانيية.اكنوا يبغِّضون وميقتون املس يحييني احلقيقييني لأهني  ليواننيية الري

باب. وتراجع اكنوا يعتقدون أأني املس يحييني مه املسؤولون عن ضعف  .د  الأخالق اجلييدة وسط الش ي

 3السؤال  

سول بطرس عن اخلضوع للحكومة املدنيية متوافقًا مع حقيقة أأني  ِّح  اكن تعلمي الري م الأرضييني وخيلعهم، كام يرصي ب احلاكي ِّ هللا ينصي

ب ملواكً" )دانيال سِّ النيّب دانيال يف  ِّ  صواب أأم خطأأ؟  (.21: 2فره: "وهو يغرييِّ الأوقات والأزمنة. يعزل ملواكً وينصي

 

 4السؤال  

أأن يطيعوا املكل فقط، فليس علهيم أأن يطيعوا املسؤولني بن و، املس يحييون احلقيقييون مسؤول14-13: 2بطرس 1حبسب 

 صواب أأم خطأأ؟  املكل. وسلطة احلكومييني اذلين يعملون حتَت ا رشاف

 

 5السؤال  

ية موضوعة من هللا. وذلا، حبسب  ا ييل ميثيِّل مسؤولية معطاة من هللا للحكومة ، أأي ممي 14: 2بطرس 1احلكومات البّشي

ية؟  البّشي

لها احلكومة. .أأ  اينة اليت تفضيِّ ينيية عىل أأن يعتنقوا ادلي جبار أأحصاب الأقليييات ادلي  ا 

ي وامتداح .ب الح. معاقبة فاعيل الّشي  فاعيل الصي

 ا طعام اجلوعى وتوفري الثيياب للفقراء.  .ج

ال يف مشاريع البناء. أأرْس  .د   الأعداء واس تخداهمم كعمي
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 6السؤال  

ليه؟  ن أأردَت أأن تعرف املزيد عن مسؤولييات املس يحييني احلقيقييني جتاه احلكومة املدنيية، مفا املقطع الكتايبي اذلي ستنظر ا   ا 

 12-1: 5مّتي  .أأ 

 13-1: 13كورنثوس 1 .ب

 7-1: 13رومية  .ج

 11-1: 8رومية  .د

 7السؤال  

فر الكتايب اذلي تتوقع أأن جتد فيه الآايت: " ي ما السيِّ ن ن اكن حقيًا أأمام هللا أأن نسمع لمك أأكرث من هللا، فاحمكوا، لأ نا حنُن ال ا 

 النياس."ميكننا أأن ال نتلكَّم مبا رأأينا ومسعنا؛" و"ينبغي أأن يُطاع هللا أأكرث من 

 ا جنيل يوحنا  .أأ 

ؤاي .ب  سفر الري

 سفر اخلروج .ج

سل .د  سفر أأعامل الري

 8السؤال  

اء أأي ممي  ية بقري وماينالبطرس اذلين اكنوا يعيشون يف رساةل ا ييل مجةل تعكس ارتباط قضية العبودي يف القرن  عامل اليوانين الري

ل  )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( ؟ امليالدي الأوي

ومانيي اكن دلى معظم العائالت  .أأ   ة امليسورة عبيد.الري

ومانيية. .ب ن اال مرباطورية الري ون حوايل ربع ساكي  اكن العبيد يشلكيِّ

موه للخدمة.اكن  .ج اكنني بأأن يتاجروا ابلعبيد ليحصلوا عىل مزيٍد من املال ليقديِّ  حيقي للمس يحييني السي

ومانيية تنعم وتتيصف هبا تعو  .د ية الري امية اليت اكنت اال مرباطوري ية. املاكنة السي  د ا ل ممارسة العبودي

 9السؤال  

سول بولس بترصحيه التيايل: "بل من أأراد أأن يصري فيمك عظاميً يكون لمك خادمًا، ومن أأراد أأن يصري فيمك أأواًل يكون  يش هتر الري

 صواب أأم خطأأ؟  للجميع عبدًا."

 

 10السؤال  

افع السي  صواب أأم   كون دلى اال نسان مضري صاحل أأمام هللا.لمي الحامتل املشقية عىل يدي س ييد قاٍس أأو ظامل هو أأن يادلي

 ؟ خطأأ 
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 ادلرس السادس ا جاابت أأس ئةل  

 خطأأ :  1السؤال  

 : 2السؤال  

غبات اجلنس يية غري النيقيية  أأ.  الري

 الغرية واحلسد ج.

 اخلصام بني اال خوة املؤمنني د.

 : صواب 3السؤال  

 : 4السؤال  

ومانيية.  ضاكن دلهيم موقف امتعا أأ.  من املس يحييني اذلين مل يكونوا يشاركون بعبادة ال لهة والأصنام اليواننيية الري

جًا وأأتباع "خرافٍة مؤذية".  ب.  اكنوا يعتربون املس يحييني سذَّ

خصيية 5السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 6السؤال  

 حمتوى النيصي الكتايب  الشاهد الكتايب

 هو املكل احلقيقي اذلي حيمك عىل لكي أأمم الأرض.  بي الري  28: 22مزمور 

ل قراراته وجمهوداته.    11-10: 33مزمور  بي سيُبطِّ ني الري ، فا  بي ن اكن حامك أأريضي حياول أأن حيارب خطط الري  ا 

ن اختار معل ذكل.   21: 2دانيال  بي أأن خيلع ملاكً أأرضييًا من عىل عرشه ا   يس تطيع الري

ي دلى  17: 4دانيال  م البّشي هبم يف مواقع احلمك.احلاكي ِّ  ني سلطًة فقط لأني هللا اختار أأن ينصي

 : صواب 7السؤال  

 : 8السؤال  

 19-18: 4أأعامل  أأ.

 29: 5أأعامل  ب.

 : خطأأ 9السؤال  

خصيية 10السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 11السؤال  

ومانية من العبيد. ب. ية الري ن اال مرباطوري  اكن ربع ساكي

سول بطرس رسالته اكنوا عبيدًا.  ج. ه هلم الري احج أأن كثريين ممين وجَّ  الري

 عبيد. ةاكن دلى معظم العائالت الرومانيية امليسور د.



جاابت أأس ئةل ادلرس السادس 130الصفحة   ا 

 

 : خطأأ 12السؤال  

 : 13السؤال  

 يسوع املس يح د.

 : خطأأ 14السؤال  

 : صواب 15السؤال  

خصيية 16السؤال   جابتك الشي  : ا 

خصيية 17السؤال   جابتك الشي  : ا 
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 السادس   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : 1السؤال  

 احلسد والغرية أأ.

غبات اجلنس يية غري النيقيية  د.  الري

 : 2السؤال  

ومانيية. ج. م مل يشاركوا يف عبادة ال لهة والأصنام اليواننيية الري  اكنوا يبغِّضون وميقتون املس يحييني احلقيقييني لأهني

 : صواب 3السؤال  

 : خطأأ 4السؤال  

 : 5السؤال  

ي و  ب. الح.معاقبة فاعيل الّشي  امتداح فاعيل الصي

 : 6السؤال  

 7-1: 13رومية  ج.

 : 7السؤال  

سل د.  سفر أأعامل الري

 : 8السؤال  

ومانيية امليسورة عبيد. أأ.  اكن دلى معظم العائالت الري

ومانيية. ب. ن اال مرباطورية الري ون حوايل ربع ساكي  اكن العبيد يشلكيِّ

 : خطأأ 9السؤال  

 : صواب 10السؤال  
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 رصاعًا وأأملًا: : املسؤولييات املس يحيية اليت قد تس تجلب ادلرس السابع 

 ( 12:  3  -   21:  2بطرس  1)   الثاين اجلزء  

مة ادلرس   ُمقديِّ

رس قسم رساةل بطرس الأول اذلي يعاجل موضوع مسؤوليية اخلضوع املس يحيي اليت قد تس تجلب أأملًا  س نمكِّل يف هذا ادلي

ة ابقاطع املورصاعًا. يف  اءه مبسؤوالكتابيية اخلاصي ابق، ذكَّر الرسول بطرس قري رس السي لييهتم بأأن حيافظوا عىل سلوٍك صاحلٍ دلي

لطات املدنيية. وأأخريًا، يف تعلمي العبيد  فاميأأمام العامل غري املس يحي معومًا، ومن مثي انقش تطبيق هذا الأمر  طاعة السي خيتصي اب 

سول بطرس مبدأأ هو أأن هللا ينظر ابس تحساٍن ونعمة جتاه اذلي م الري ام بوجوب أأن يطيعوا سادهتم، قدَّ ن يتأأليمون بصرب واخلدي

معل ما هو حسٌن وصاحل، حني يكون دافعهم احلفاظ عىل مضري صاحل أأمام ا ل بسبب معامةٍل قاس ية وظاملة بيامن يسعون 

 هللا.

م يسوع املس يح بوصفه املثال الاكمل عىل التعرُّض للأمل القايس الظامل، وسرنى  سول بطرس يقديِّ ابع، سرنى الري رس السي يف ادلي

سول بطرس قد  سننظر ا لب معل يف أأمله هذا لتحقيق ما هو صاحل. وبعَد ذكل، أأني هللا الآ  موضوع اخلضوع، اذلي اكن الري

طار عالقات احلياة ال ادة، ولكن مضن ا  لطات املدنيية وعالقة العبيد ابلسي وجيية. مفع أأني س بق أأن انقشه يف حديثه عن السي زي

وجة مسؤوةلٌ  وجة مسؤوليياهتام  عن أأن ختضع لزوهجا، فا ني عالقة الزي وج والزي واج ال تسري بصورة حس نة ا ال حني يفهم الزي الزي

سول بطرس نقاشه ملوضوع اخلضوع املس يحيي والكيفيية اليت ينبغي للمؤمنني أأن يتجاوبوا هبا  املعطاة من هللا. وأأخريًا، يلخيِّص الري

ضون لالفرتاء والشتمية أأو املعامةل القاس ية ا املة.بصورة سلمية حني يتعرَّ  لظي

 

ط ادلرس   ُمخطَّ

 ( 25-21: 2بطرس 1مثال يسوع املس يح اذلي تأأليم مظلومًا يف سعيه لتحقيق خالصنا ) :املوضوع الأول

واج ): املوضوع الثاين وجات والأزواج يف عالقة الزي  ( 7-1: 3بطرس 1مسؤولييات الزي

 ( 12-8: 3بطرس 1ابلربي )ملخَّص مسؤولييات املس يحييني احلقيقييني بأأن يسلكوا : املوضوع الثالث

 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

رادة الآب  • بي يسوع املس يح اذلي تأأليم مظلومًا، لكنيه اكن يس تأأمن ا  تكون مدفوعًا ومتحفيِّزًا لأن تتبع مثال الري

ية عىل ما ميري به. يادي  الس ي

وجة املؤمنة أأن تؤثيِّر هبا عىل زوهجا غري املؤمن فينجذب  • لمية اليت ميكن للزي ريقة السي .ا ل اتفهم الطي بي  لري
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اخيل احلقيقي اذلي ينبغي ل • وجة( تدرِّك امجلال ادلي وجات املؤمنات أأن يسعني لتمني )للزي ، وأأن تشعر لزي ته يف حياهتني

 بدافعٍ للنيموي والنيضوج يف هذه النياحية. 

لمية لها، فتكرِّهما وتسعى لأن تعيش معها )للزي  • وج( تدرك أأني خضوع زوجتك لقيادتك يقابهل معاملتك املناس بة والسي

 بتعقٍُّل وتفهُّم.

حني يتعرَّض  الانتقام تس تطيع أأن تّشح املبدأأ بأأن املس يحيي احلقيقيي يس تطيع أأن ينال بركَة هللا يف مقاومته جتربة  •

ساءة املعامةل.  لالفرتاء أأو ا 

 

 

 

يم مظلومًا يف سعيه لتحقيق خالصنا ) املوضوع الأول  :  2بطرس  1: مثال يسوع املس يح اذلي تأأل

21 -25 ) 

بي يسوع املس يح نفسه. فبعد أأن  يضاحيية ملعىن احامتل الأمل ظلامً بصرب أأفضل من الأمل اذلي تعرَّض هل الري ليس من صورة ا 

سول بطرس يف  املؤمن اذلي بسبب سعيه للحفاظ  اننتظر ي ان ونعمة هللا املبدأأ بأأني اس تحس 20-19: 2بطرس 1وضع الري

بي يسوع املس يح بوصفه  م الري عىل مضرٍي صاحل أأمام هللا حيمتل طواعيًة الأمل واملعامةل القاس ية من دون أأن ينتقم بغضب، يقديِّ

م يسوع املس يح بوصفه العبد املتأأليم ا شعياء النيموذج املس يحي الأمثل اذلي يُتبع. وبعمهل هذا يقديِّ )وهذا   53ذلي تلكَّم عنه ا 

 أأوحض مقطعٍ يف العهد اجلديد يربط حديثه هبذا املقطع من العهد القدمي(.

س القراءة   . 25-21: 2بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

سول بطرس هذا املقطع بتذكري املس يحييني احلقيقييني بقصد هللا حلياهتم. فليس العبيد فقط بل لكي  يبدأأ الري

وا بعمل املس يح  ن اكن جيب أأن يتأأليموا(، ولأن يس متري ون لأن يتأأليموا مظلومني )ا  ييني احلقيقييني مدعوي

البّش اذلين مشت أأقداهمم عىل هذه  لكيِّ  أأبرَّ املس يح الصالح يف اتيباعهم مثال يسوع املس يح يف الأمل اذلي احمتهل. اكن يسوع 

 يس تحقي الأمل اذلي احمتهل، ومع هذا مل يذهب أأمله سدًى.مل يكن الأرض، ومع هذا فقد احمتل أأعظم أأمل. 

ني أ المه وهو بريء "مثال" لنا. اللكمة اليواننية   َّم لأجل خطااي العامل )كام فعل يسوع املس يح(، فا  ينا حنُن املؤمنني لن نتأأل مع أأن

ا تُس تخَدم  ( لكمة ال ترد ا ال يف هذا املقطعhupogrammos -املرُتمجة ا ل "مثال" )"هوبوغراموس"  من العهد اجلديد، ولكهني

ية اليت اك الكتابة. اكن  همم ن الأطفال يكتبون فوقها يف تعلُّ يف واثئق وكتاابت يواننيية أأخرى لتشري ا ل أأشاكل احلروف الأجبدي

ن  الهدف من هذا مساعدهتم يف كتابة احلروف بأأقرب صورة ممكنة ا ل الأصل. وهكذا، عىل لكي مس يحيي حقيقي أأن يرى أأ 

يه بأأقرب صورة ممكنة، حبيث حييا كعبد يتأأليم، وهو بريء، وهو يسعى لأن يعمل اخلري ويسكل يف  دعوته يه اتيباع رب

.ً ض ال ساءة املعاَمةل الكمييًا أأو جسدايي  اس تقامة، ولكنيه مع هذا يتعري
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 1السؤال  

 ( يف فهم يسوع املس يح مكثاٍل لنا؟hupogrammos -كيف تساعدان اللكمة اليواننيية املرُتمجة ا ل "مثال" )"هوبوغراموس" 

 بدراسة اللغة اليواننيية، يس تطيع املؤمنون أأن يتعلَّموا قراءة العهد اجلديد ابللغة اليواننيية. .أأ 

ية بتتبعه منطًا أأصليًا، هكذا عىل املس يحيي احلقيقيي  .ب فل لرمس حروف الأجبدي بي  كام يسعى الطي أأن يسعى لأن يتبع الري

 ممكنة.صورة  بأأفضليسوع 

فل ا ل املدرسة ليتعملَّ عن مواضيع كثرية، هكذا عىل املس يحييني احلقيقييني أأن يدرسوا هبدف أأن   .ج كام يذهب الطي

 يتعلَّموا أأكرب قدٍر ممكن.

ية اليواننيية، عىل املس يحييني احلقيقييني أأن يمنوا روحييًا حبفظ أآايت من الكتاب  .د فل حروف الأجبدي كام حيفظ الطي

س.  املُقدَّ

شعياء  يِّم يف ا  من هذا  فاس تقى. 53يف رمس الرسول بطرس صورة أ الم يسوع املس يح، اس تقى كثرياً من صورة العبد املتأأل

 . ليه ثالث مرات أأخرى عىل الأقلي ولكني ترتيب عرض الرسول املقطع عىل الأقل أأربعة اقتباسات مبارشة، ولكنيه أأشار ا 

تيب بطرس للصي  شعياء ورة خمتلف عن الرتي ة، أأشار الرسول بطرس أأواًل ا ل أأجزاء ا  شعياء. وبصورٍة عامي   53الوارد يف سفر ا 

ةل مبحامكة يسوع املس يح )الآيتان   (. 24(، ومن مثي الأجزاء املرتبطة بصلبه )الآية  23-22ذات الصي

شعياء القراءة  س ا   . 12-1: 53: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ط يشري  شعياء التايل ا ل الطي التوضيحي املُخطَّ سول بطرس عىل أأجزاء من ا   53ريقة اليت اعمتد هبا الري

مثال يسوع املس يح يف أ المه. الاقتباسات املبارشة مكتوبة ابخلطي الغامق، بيامن اال شارات مكتوبة  لتصوير

 ابخلطي املائل.

يًَّة،   22: 2 ي لَْم يَْفَعْل َخطِّ ِّ  [9: 53]ا شعياء  اذلَّ

َد يفِّ فَ  هِّ َمْكٌر، َواَل ُوجِّ  مِّ

2 :23  َ تِّ ْذ ش ُ
ِ
ي ا ِّ َوًضااذلَّ ُ عِّ تِّ  د[-ج 7: 53]ا شعياء ، َلْم يَُكْن يَش ْ

ََّم  ْذ تَأَل
ِ
دُ َوا  َلْم يَُكْن هُيَديِّ

ُ بَْل  َمْن يَْقيضِّ بِّعَْدل. ج[6: 53]ا شعياء  اَكَن يَُسمليِّ شعياء  لِّ  أأ[8: 53]ا 

ي مَحََل ُهَو نَْفُسُه َخَطااَيانَ   24: 2 ِّ ، [12أأ، 4: 53ياء ]ا شع  اذلَّ َبةِّ هِّ عىََل الَْخش َ  يفِّ َجَسدِّ

. يِّ  لِّيَكْ نَُموَت َعنِّ الَْخَطااَي فَنَْحَيا لِّْلربِّ

. تِّهِّ ُشفِّيُتْ َدْلَ ي جبِّ ِّ  د[5: 53]ا شعياء  اذلَّ

، َلنَّمُكْ    25: 2 ٍ َراٍف َضاةلَّ  أأ[6: 53]ا شعياء  ُكْنُتْ َكخِّ

َل 
ِ
مُكْ َوُأْسُقفِّهَا.لكِّنَّمُكْ َرَجْعُتُ الآَن ا ي نُُفوسِّ  َراعِّ

 



(12: 3 - 21: 2بطرس 1اليت قد تس تجلب رصاعًا وأأملًا: اجلزء الثاين )ادلرس السابع: املسؤولييات املس يحيية  136الصفحة   

 

 2السؤال  

سول بطرس هو الأكرث اس تخدامًا ال شعياء  يف تصوير يسوع املس يح بصفته العبد  53من بني لكي كتياب العهد اجلديد، الري

يِّم  صواب أأم خطأأ؟  .املتأأل

 

س يح يف أأس بوع حياته الأخري ة عىل الأحداث اليت جرت مع يسوع امل يركيِّز بصورٍة أأساس يي  23- 22: 2بطرس 1يبدو أأن 

ومانيية.  لطات الري هندرمي والسي ًة يف التيحقيق معه وحمامكته أأمام جملس الس ي لب، وخاصي فقد تعرَّض لال ساءة الالكميية  قبل الصي

هندرمي )مرقس  تِّ وهو ماثل أأمام جملس الس ي (، وحني 15- 12: 15(، وحني رفضه مجهور أأورشلمي )مرقس 65: 14حني ش ُ

ض للسي  ومان )مرقس اخرية والاس هتزاء عىل يد احلري تعري ليب )مرقس 20-16: 15س الري ر منه وهو عىل الصي (، وحني خُسِّ

ني الذلين ُصلِّبا معه )مّتي 32- 29: 15 : 2(. ومقصد بطرس الأول 42-39:  23؛ لوقا 44: 27(، وكذكل من أأحد الليصي

ض هل يسوع املس يح مل خيطئ، ال ابلكذب أأو  22 يه يف لكي ما تعري  خلداع.ابهو أأن

 3السؤال  

ض فهيا يسوع املس يح لال ساءة الالكمية؟ من ب رق والنيوايح اليت تعري  )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( ني ما ييل، ما الطي

يه املس ييا. .أأ  عائه بأأن خوته عىل ادي ه ا   حني اكن مصلواًب، وخبي

 قبل صلب يسوع املس يح، أأنكره ورفضه امجلع يف أأورشلمي. .ب

وماين يطالبون يف أأس بوع يسوع املس يح الأخري قبل صلبه يف أأورش .ج لمي، اكن لكي املسؤولني العسكرييني يف اجليش الري

 بيالطس بأأن حيمك عليه بوصفه جمرمًا.

هندرمي الهيودي. .د ت يف التيحقيق معه وحمامكته أأمام جملس الس ي رة للش ي ِّ ض بصورٍة متكري  قبل صلب يسوع املس يح، تعري

ليه الكميًا ويُش َت، مل مل الواقع   وعالوًة عىل ذكل، حني اكن يُساء ا  يكن يسعى لالنتقام أأو هتديد املش تكني عليه، بل قبل الظي

يه "اكن يسمليِّ ملن يقيض بعدل" )(. 5: 15؛ 61: 14عليه، وكثريًا ما بقي صامتًا )مرقس  : 2بطرس 1ما معهل يسوع هو أأن

ية حلياته. وهذا يظهر واحضًا يف ص23 يادي يه اس تودع نفسه ملقاصد هللا الس ي الته يف بس تان جثس اميين، حيث (. وهذا يعين أأن

ليب اس تودع روحه يف يدي الآب )لوقا 42، 39: 26سملي نفسه ال رادة هللا )مّتي   (.46: 23(، وعىل الصي

 4السؤال  

ن يسوع املس يح: "اكن يسمليِّ ملن يقيض بعدل." وقد قصد هبذا أأني يسوع املس يح اكن يناشد الآب بأأن  سول بطرس ا  قال الري

لب.ينقِّذه من خطر   صواب أأم خطأأ؟  الصي

 

ا اكنت 24: 2بطرس 1يف  ة عىل أ الم يسوع املس يح اليت احمتلها حني ُصلِّب. حصيح أأهني سول بطرس بصورة خاصي ، ركيز الري

ية رهيبة، واكن عذااًب روحييًا شديدًا، ولكنيه مع هذا مل يكن أأملًا بغري نتيجة. فبأ المه تكل، "محل هو نفسه خطاايان  أ المًا جسدي

(. فيسوع substitutionary atonementسده عىل اخلش بة." يدعو الالهوتيون هذا العمل كفيارة املس يح البديليية )يف ج 

املس يح مات بدياًل عنيا ليكفيِّر عن خطاايان. فبدل أأن يعاقبنا هللا عىل اخلطااي اليت اقرتفناها، محل يسوع لك ذنب خطاايان 

ل هللا هذا (. ومَعَ 18: 3بطرس 1؛ 14: 5كورنثوس 2؛ 3: 15كورنثوس 1ا )انظر عىل نفسه، وحتمَّل العقوبة اليت نس تحقيه 
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ان رساةل رومية   هبا هللا عن حمبيته لنا:  يقة عربَّ أأني هذه اكنت أأمسى طر  8: 5لنا أأمٌر تعجز اللكامت عن وصفه والتيعبري عنه. خُتربِّ

يه وحنُن بعُد خطاًة مات املس ي ْن ُكنيا نؤمن هبذا الأمر حقيًا، فينبغي أأال يكون يف ح لأجلنا." "ولكني هللا بنيي حمبيته لنا، لأن فا 

 أأذهاننا أأيي شكيٍ يف أأني هللا حُيبُّنا.

 5السؤال  

 ما معىن "الكفيارة البديليية"؟

ن اكن هذا ممكنًا. .أأ  ين لأن يضعوا أأنفسهم ماكن مؤمن أآخر يعاين، ا  ا تعين أأني عىل املؤمنني أأن يكونوا مس تعدي هني  ا 

يه حني خيطئ املؤمن، فعليه أأن حياول  .ب ا تعين أأن هني لوات ا ل هللا طالبًا الغفران.  التكفريا  ساءته برفع الصي  عن خطأأه وا 

ينا حني س نقف يف الهني  .ج هنا تعين أأن  اية أأمام هللا، فلن يكون هناك خشٌص أآخر يقف بدياًل عنيا.ا 

ا تعين أأني يسوع املس يح محل لكي ذنب خطاايان عىل نفسه،  .د هني  وحتمَّل العقوبة اليت نس تحقيها حنن.ا 

 

 6السؤال  

جابتك؟ اكتب أأفاكرك يف  هل أأنَت مقتنع أأن هللا حيبُّك خشصيًا؟ ما الأساس اذلي عليه تبين ا 

 الشخصية. احلياة مفكرة

 

وأأن يثق هو جوهر رساةل اال جنيل. ومع هذا، فعىل اال نسان تقع مسؤوليية أأن يؤمن ابال جنيل ل يسوع املس يح الكفياري مَعَ 

ليب لنا بي يسوع ُمخليِّصًا هل. يف اللحظة اليت هبا نعمل هذا، تصري فوائد وبراكت الصي ْذ حينئذٍ ابلري "أأبرارًا"  هللا يعلِّننا  ، ا 

ر(، وتُغَفر لكُّ خطاايان. نقرأأ يف أأعامل   :43: 10)نتربَّ

 "هل يشهد مجيُع الأنبياء أأني لكَّ من يؤمن به ينال ابمسه غفران اخلطااي."

ني علينا أأن نتذكَّر أأن هذا ر لنا خطاايان يه أأعظم حقيقة ميكِّ عرفتنا حلقيقة أأني هللا يغفم هنا أأن متلأان ابلتيعزية والراحة، ومع هذا فا 

هما يسوع املس يح بدمه. "اذلي فيه لنا الفداء،  غفران اخلطااي، حسب غىن نعمته"  بدمهصار ممكنًا فقط بفعل الفدية اليت قدي

 (. 7: 1)أأفسس 

سول بطرس حديثه يف الآية  يُ  ليب، وذ 24مكِّل الري كل لذلين وثقوا ليعمليِّ عن املضامني الأخالقيية ل الم يسوع املس يح عىل الصي

." تعربيِّ ك. جوبز ) به ُمخليِّصًا. فقد ( عن هذا الأمر قائةًل: K. Jobes, 197محل خطاايان، "ليك منوت عن اخلطااي فنحيا للربي

سول بطرس  ني "ي للأخالقييات املس يحية مبيني بصورة اكمةل يف كر "فهم الري احلس نة"  السريةس تولوجيا الأمل." ومن هنا، فا 

اءه علهيا مبنية عىل فهم نعمة هللا اليت 20: 2بطرس 1( و"معل اخلري" )12: 2بطرس 1) سول بطرس قري ( اليت حيثي الري

 انلوها بفضل أ الم يسوع املس يح لأجلهم.

ة أأخرى واب شعياء العامتد مري ياق احلايل، ال يشري 5: 53عىل ا  اءه: "اذلي جبدلته ُشفيت." ويف الس ي سول بطرس قري ، ذكَّر الري

ياق ابال ضافة ا ل  ميانه. وهذا الفهم مدعوٌم من الس ي ، بل ا ل اخلالص اذلي يناهل اال نسان حلظة ا  فاء" ا ل الشفاء اجلسديي "الشي

فاء حقيقة ُمنَجزة. رمبا زمن الفعل املُس تخدم. فالفعل يرد يف زمن املا يض )"ُشفيُت"(، وهو هبذا يشري ا ل معل مكمتل. فالشي

شعياء  شارة ا ل ا  " )ويه ا  اء الرساةل املؤمنون قد ضليوا يف السابق "كخراٍف ضاةلي م 6: 53اكن قري ؛ "لكنا كغٍَّن ضللنا"(، ولكهني
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احج أأني الري  بوصفِّ يسوع املس يح نفسه سول بطرس اكن يفكيِّر هنا الآن عادوا ا ل راعي وأأسقف )حارس، حافظ( نفوسهم. الري

احل يبذل نفسه عن اخلراف" )يوحنا  10لراعي يف يوحنا اب اعي الصي احل، والري اعي الصي ؛ انظر عربانييني  11: 10: "أأان هو الري

مياهنم بيسوع املس  20: 13 اء رساةل بطرس الأول املؤمنون بطرٍق عديدة بسبب ا  َّم قري م (. قد يعاين ويتأأل يح، ولكهني

احل هيت هبم وحيرس نفوسهم. اعي الصي  يس تطيعون أأن ينعموا ابليقني بأأني الري

 

 7السؤال  

اهد. اهد الكتايب يف العمود الأمين ابمجلةل املناس بة اليت تعربيِّ عن حمتوى الشي ل الشي  صِّ

 نصي الآية  الشاهد الكتايب

شعياء   "لكنيمك رجعت الآن ا ل راعي نفوسمك وأأسقفها )حارسها، حافظها(."   6: 53ا 

 "اذلي جبدلته ُشفيت."  11: 10يوحنا 

شعياء  احل يبذل نفسه عن اخلراف."  5: 53ا  اعي الصي احل، والري اعي الصي  "أأان هو الري

 "لكنا كغٍَّن ضللنا."    25: 2بطرس 1

 

 8السؤال  

يام حاول أأن تفكيِّر بتجربٍة حياتيية مررَت هبا  يك مؤمن ابملس يح. رب رًا أأساء فهيا أأحُدمه معاملتك لأن مؤخَّ

، فقط لكونك  ليك أأو اس تغكلَّ ْت كل. ورمبا أأساء أأحدمه ا  هانة ُوهجيِّ اكنت هذه اال ساءة شتمية أأو ا 

ف هذا الوضع يف  تب ما تعليمته يف دراس تك ، ومن مثي اك الشخصية احلياة مفكرةمؤمنًا ابملس يح. صِّ

 عىل هذا الوضع. 25- 21: 2بطرس 1بشأأن تطبيق 

 

 

واج ) املوضوع الثاين  وجات والأزواج يف عالقة الزي  ( 7- 1:  3بطرس  1: مسؤولييات الزي

رية احلس نة" يف  عوة ا ل "السي لطات املدنيية ) 12: 2بطرس 1اكن القصد من ادلي بطرس  1هو أأن تكون أأساس اخلضوع للسي

ام/العبيد لسادهتم )13-17 :2 م فيه مثال يسوع املس يح 20-18: 2بطرس 1(، وخضوع اخلدي (. وبعد اس تطراد قصري قُديِّ

ليب ) بوصفه العبد املتأأمل اذلي احمتل خسرية النياس وأأمل  فاميل بطرس حديثه عن اخلضوع (، يمكِّ 25-21: 2بطرس 1الصي

واج.  وجات يف عالقة الزي ًا يف الامتداد، أأتت نساء كثريات ا ل يف القرن امليالدي اخيتصي ابلزي لأول، وبيامن اكن اال جنيل مس متري

يساء،  يس بة لكثريات من هؤالء الن ومانيية. وابلن اال ميان بيسوع املس يح بيامن بقي أأزواهجني وثنييني ويعيشون الثيقافة اليواننيية الري

يساء يف البيت،  وجيية صعبة. ويف معاانة هؤالء الن م هلم مشورة حول أأهييية صارت حياهتني الزي سول بطرس لأن يقدي سعى الري

وجيية،  وجة حس نًا يف رحبها لزوهجا ا ل املس يح. طبعًا، مل تكن هذه املشورة حمصورة يف هذا النيوع من العالقة الزي سلوك الزي

احج أأني هذا اكن أأكرث ما يشغل  كر واهامتم ولكني الري سول بطرس. وقد خت هذا القسم مبالحظةفِّ ها للأزواج  الري خمترصة وهجي

ريقة اليت علهيم هبا معامةل زوجاهتم.  املس يحييني بشأأن الطي
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س القراءة   . 6-1: 3بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ام  " ا ل أأني عىل الزوجة أأن تتعامل مع زوهجا بلكي احرتام، مثلام خيضع اخلدي تشري اللكمة الافتتاحية "كذلكنَّ

"بلكي هيبة". وينبغي أأن يكون دافعها يف اخلضوع لزوهجا هو احرتاهما هلل، سواء أأاكن والعبيد لسادهتم 

 زوهجا قاس يًا أأو لطيفًا.

وجة أأن تقبل Raymer, 848وهدف هذا اخلضوع هو تعزيز النيظام يف البيت. يكتب رمير ) ( عن هذا الأمر قائاًل: "عىل الزي

فقصد هللا هو أأن خيضع الأزواج ليسوع املس يح )متيبعني هللا رأأَس البيت."  ماكهنا يف العائةل حتَت قيادة زوهجا اذلي جعهل

، حّت يعكس البيت حمبة هللا والانسجام اذلي يرغب به. طبعًا، كثريًا  قيادته وتوجهيه(، وأأن ختضع الزوجات لقيادة أأزواهجنَّ

وجني غ ة حني يكون أأحد الزي  ري مؤمٍن بيسوع املس يح.ما يكون الواقع بعيدًا عن الوضع النيموذيج، خاصي

ة للزوج( تعكس فرادة هذا املقطع مقارنًة  آية واحدة موهجَّ ة للزوجة وأ عدم توازن التيعلمي يف هذا املقطع )ستي أآايت موهجَّ

بب الأكرث احامتاًل لهذا هو أأن 18: 3وكولويس  22: 5يف أأفسس  يناملوجودَ  ينمبقطَعي اخلضوع الآخرَ  -1: 3بطرس 1. والسي

ة 6 أأي مدعوٌم  موهجَّ حوا مؤمنني بعد. وهذا الري وجات املس يحييات املؤمنات اللوايت أأزواهجني مل يصبِّ بصورة رئيس يية ا ل الزي

  -ابال شارة الواردة يف الآية الأول ا ل الأزواج اذلين بعضهم "ال يطيعون اللكمة." عبارة "ال يطيعون" )يف اليواننية "أأبيثيو" 

apeitheō ة يف العهد اجلديد، وذكل يف اال شارة ا ل اذلين يرفضون بشارة اال جنيل. اس تخدم ( لكمة تُس تخَدم أأربع عّشة مري

سول بطرس التعبري نفسه يف   ، يف وصف الهيود اذلين رفضوا حقيقة أأن يسوع هو املس يا، ويس تخدمه اثنيًة  8: 2بطرس 1الري

وجة  17: 4بطرس 1يف  املؤمنة، اليت زوهجا ما يزال غري مؤمن )ويف يف احلديث عن "اذلين ال يطيعون ا جنيل هللا." الزي

 َ ث عن الزيجيات اليت  ْت الغالب ما يزال يعبد أ لهة رومانيية(، اكن ًا. ]مالحظة: هذا املقطع يتحدَّ جتد نفسها يف وضعٍ صعٍب جدي

وجة مؤمنة. فُيتوقَّع من الشي  ية املؤمنة العزابء أأن بدأأ الطرفان فهيا حياهتام كزوجني غري مؤمنني ابملس يح، ومن مثي صارت الزي اب

ج رجاًل مؤمنًا   (.[ 39: 7كورنثوس 1؛ 18-14: 6كورنثوس 2)تزتوَّ

 9السؤال  

تدعو مجيعها الزوجة لأن تعيش يف خضوعٍ لزوهجا، فا ن مقطع  18: 3وكولويس  22: 5وأأفسس  6-1: 3بطرس 1مع أأن 

د بصورةٍ  ينني الآخرَ املقطعَ رساةل بطرس الأول خمتلف عن  يه يشديِّ  أأكرب عىل الكيفيية اليت ينبغي هبا معامةل الأزواج لأن

 صواب أأم خطأأ؟  لزوجاهتم.

 

 10السؤال  

 ما املعىن احملمتل حلديث بطرس عن الأزواج اذلين "ال يطيعون اللكمة"؟ 

 اكن يشري ا ل الأزواج اذلين رفضوا أأن يطيعوا زوجاهتم، وذلا فهو يدعومه "غري طائعني". .أأ 

الأزواج املؤمنني اذلين اكنوا يعيشون ابس مترار يف حاةل عصيان للكمة هللا، ويرفضون أأن يطيعوا وصااي  اكن يشري ا ل  .ب

س.  هللا الواردة يف الكتاب املُقدَّ

ِّرة يف العهد اجلديد  اكن يشري ا ل الأزواج غري املؤمنني، لأني  .ج عبارة "ال يطيعون" تُس تخَدم بصورة اثبتة ومتكري

 ون بشارة اال جنيل.لال شارة ا ل اذلين يرفض

م اكنوا من رفضوا الاعرتاف بأأن يسوع هو املس يا. .د  اكن يشري ا ل الأزواج الهيود، لأهني
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ارس أأن يدرك املعايري الاجامتعيي  وجة ينبغي لدلي وماين حّتي يفهم مدى حساس يية هذا الأمر ابلنس بة للزي ة يف اجملمتع اليوانيني الري

جة من رجلٍ  . ففي هذا اجملمتع، اكن متوقَّعًا من الزي  املس يحيية املؤمنة املزتويِّ ون، وأأن  غري مس يحيي وجة أأال يكون لها أأصدقاء خاصي

وجة دلاينٍة غري داينة زوهجا يُعترَب (Plutarch, Advice, § 19 -تعبد أ لهة زوهجا )هذا ما يؤكيِّده بلواترك  . فاكن اعتناق الزي

بيعييةجتاوزًا للوضع النيموذيج يف البيوت  لهًا جديدًا"، وهكذا يكون قبول . فقد الطي اكن املس يحييون حملي ريبٍة لتقدميهم "ا 

يه سيُنَظر ا ل الزوجة من  ن ية. وعالوًة عىل ذكل، فا  ييني القامئ يف اال مرباطوري بي يسوع املس يح أأمرًا مزجعًا للوضع ادلي وجة الري الزي

دة عىل سلطته. وهكذا، فا ني جمليء الزي  ا ممتري وجة ا ل اال ميان بيسوع املس يح تأأثرياٍت بعيدة املدى عىل زوهجا غري املؤمن بأأهني

وجيية واس تقرار بيهتا وعائلهتا. حياهتام  الزي

مياهنا به هو معل  ، ووضع ا  بي وجة يف هذه احلاةل قد أأخطأأْت يف كوهنا صارت مؤمنة. فيسوع املس يح هو الري طبعًا، ال تكون الزي

وج ويح وعدم جميئه ا ل يسوع املس يح، علهيا مسؤوليي صائب متامًا. ولكْن بداًل من أأن تزدري الزي ة تمتمي ة بزوهجا جلههل الري

وح القدس هو اذلي يفتح عيون غري املؤمنني وجيتذهبم ا ل يسوع  دورها يف مساعدته بأأن يصري مؤمنًا ابملس يح. ومع أأني الري

وجة دور تمتيمه أأيضًا. ولكْن ليس دورها أأن تلقي عىل زوهجا ميانه. فطريقة   املس يح، فدلى الزي ه عىل عدم ا  احملارضات أأو توخبيِّ

وجة أأن تدرِّك أأن أأعاملها أأعىل صواًت من الكهما.  حياهتا )أأي سلوكها( يه املفتاح ال يصال زوهجا ا ل يسوع املس يح. فينبغي للزي

اهرة خبوف" )  سول بطرس يدعو هذا السلوك "سريتكني الطي أأخالقييًا   (. وهذا يش متل أأسلوب حياة نقيي 2: 3بطرس 1والري

 ممزتجًا بصفات مثالية ممدوحة.

 11السؤال  

جة من رجٍل غري مؤمن؟  ماذا اكنت نصيحة بطرس للمرأأة املؤمنة ابملس يح املزتوي

وح القدس يس تطيع أأن يضع يف زوهجا رغبًة ابجمليء ا ل يسوع املس يح. .أأ  ًا، لأني الري  ما تعمهل ليس هممي

وجة أأن  .ب  تعمهل يف مثل هذا الوضع هو أأن تصيلي لأجل زوهجا.الأمر الوحيد اذلي تس تطيع الزي

نب فيغرييِّ رأأيه.  .ج يه سيشعر ابذلي يِّخ زوهجا عىل عناده يف رفضه قبول يسوع املس يح، ويه تأأمل أأن وجة أأن توب  ينبغي للزي

م من رفضوا قبول  .د سول بطرس يشري ا ل الأزواج الهيود فقط، حيث أأهني  حقيقة أأن يسوع هو املس يا.اكن الري

وجة أأن تسعى لأن تعيش حياًة نقيية أأخالقييًا ولأن تظهر فهيا سامت التيقوى احلقيقيية، لأني عىل ال .ه طريقة عيشها زي

 الجتذابه ا ل املس يح. بي ميكن أأن يس تخدهما الري  حياهتا أأمام زوهجا

ومانيية ال يف  يساء  اكنت)كام هو احلال اليوم(، يف ذكل الوقت ثقافة اليواننيية الري . ميلن الن كزي عىل جاملهني اخلاريجي وثياهبني ا ل الرتي

س يقول: "ال  يساء يه ما اكنت عادًة جتتذب تعليقات املدحي واال جعاب. ولكني الكتاب املُقدَّ فالهيئة اخلارجية اليت تظهر هبا الن

يه ليس كام ينظر اال نسان. لأني اال نسان ينظر ا ل يه  تنظر ا ل منظره وطول قامته لأيني قد رفضُته، لأن ن بي فا  ا الري العينني، وأأمي

بي  30: 31(. كام يعليِّمنا سفر الأمثال 7: 16مصوئيل 1ينظر ا ل القلب" )  ا املرأأة املتيقية الري : "احلُسن غشٌّ وامجلال ابطل، أأمي

يه ليس من خطأأ يف أأن ترتدي املرأأة ثيااًب أأنيقة مجيةل وتزتيين حبيليٍ الئقة، وترتيِّب شعر رأأسها، فال  فهيي تُمَدح." وهكذا، مع أأن

، أأو ما يدعوه  اخيلي كرث اهامتمًا جباملها ادلي
سول بطرس هو أأن تكون أأ . فقصد الري ئييسي ينبغي أأن يكون هذا موضوع اهامتهما الري

( " نسان القلب اخلفيي وح الوديع الهادئ." 4: 3بطرس 1"ا  ة ا ل "الري اخليية، وبصورة خاصي (. تشري هذه العبارة ا ل صفاهتا ادلي

( عىل نوايح التواضع praeos -"تش متل الوداعة )برايوس ( هذه اللكامت قائاًل: Derickson, 1157يريكسون )يّشح د

بي يسوع املس يح )مّتي  (. أأما اللكمة ’هادئ‘ 29- 28: 11ومراعاة مشاعر الآخرين واللُّطف، ويه أأموٌر اتيصف هبا الري
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ريقة اليت تتجاَوب هبا." قد ال تاُلَحظ هذه  فات برسعة فتعكس الطي النياس، ولكني هللا، اذلي يرى القلب، يالحظ  منالصي

 جاملها احلقيقيي ويعتربه "كثري الثيمن".

وجة بأأن تر  سول بطرس دعوته للزي ب(، يس تقي مثاًل من كيز عىل سلوكها وصفاهتا )هبدف رحبوليدمع الري وج البعيد ا ل الري  الزي

ث عنه يف الآيتني اخلامسة  وجات املس يحييات اللوايت علهيني أأن العهد القدمي يتحدَّ براهمي مثاٌل للزي ادسة. فسارة زوجة ا  والسي

رون ابال ميان )انظر تكوين  براهمي بوصفه أأاب اذلين يتربَّ . فا ن اكن يُنَظر ا ل ا  يه ينبغي أأن يُنَظر  6: 15خيضعن لأزواهجني ن (، فا 

سو  يدة الأول" يف شعب عهد هللا. يشري الري سارة  ت( أأطاع1حياة سارة: ) يفل بطرس ا ل أأمرين ا ل سارة بوصفها "الس ي

براهمي، و) خيتصي ابلأمر   فامي( دعته "س ييدها" )وهو ُمصطلح يعربيِّ عن الاحرتام والاعرتاف به قائدًا لها يف عالقهتام(. و 2ا 

سول بطرس اكن يتذكَّر تكوين  براهمي ابعتبا12: 18الثياين، يبدو أأن الري آية تعكس نظرهتا ا ل ا  ا ، ويه أ  فاميره "س ييدها". أأمي

ة رحلهتام ا ل مرص، حني أأطاع13: 12خيتصي بطاعهتا، فرمبا يكون أأمهي مقطع ذي صةل هو تكوين  براهمي . نقرأأ هنا قصي ت ا 

ة يف خداع بالط فرعون. ففي هذه املناس بة، طلب مهنا أأن تكذب بأأن ا أأخته )وهذ بصورٍة اتمي هني يف الواقع   اتقول للمرصييني ا 

وج غري طائع اللكمة(، ومع هذا أأخذْت نصف احلقيق ة(. وقد اكن سلوكه يف تكل املناس بة ليس مثااًل يُمتَدح )فقد اكن مثل الزي

َّم لأجهل.يسوع قرارًا شبهيًا بقرار   املس يح، حبيث أأطاعته، وهبذا أأنقذت حياة زوهجا ابس تعدادها لأن تعاين وتتأأل

 12السؤال  

براهمي13: 12حبسب تكوين  يه قائدها يف عالقهتام معًا.، دعْت سارة ا   صواب أأم خطأأ؟    "س ييدها"، معلنًة هبذا أأن

 

رس اذلي تسعى بطرس الأول K. Jobesتلخيِّص ك. جوبز )  ا ل تعلميه بقولها: 6-1: 3( ادلي

، حبيث جيعلن جوي  جات من رجاٍل غري مؤمنني أأال حيتقرن أأزواهجنَّ يساء املس يحييات املزُتويِّ البيت وذلا، فا ني عىل الن

يِّمن  مياهنني بيسوع املس يح، وبعملهني هذا يمت املة بسبب ا  مشحواًن ابلعدائيية، بل علهين أأن خيضعن حّت للمعامةل الظي

 طريقة هللا الأفضل.

يساء املس يحييات بأأن خيضعن لأزواهجنَّ مرفوضة بسهوةٍل من معظم النياس يف عامل اليوم  عوة للن ة من اذلين الالديينادلي ، وخاصي

ون لأن يطيعوا لكمة هللا الأبدية، ال  يتبني  ني املس يحييني احلقيقييني مدعوي ون ما يُدعى عادًة "أأجندة نسائيية". ومع هذا، فا 

اعة دلرجة عصيان هللا، مثلام رأأينا يف اخلضوع  الفلسفة اليت تسود زمهنم. ولكن ينبغي اال شارة هنا ا ل أأني اخلضوع ال يعين الطي

لطات املدنيية. وينب  هنا بشأأن النياحية العمليية:  التيوضيحاتغي تقدمي بعض للسُّ

 اخلضوع ال يعين االتيفاق لكي الوقت عىل لكي يشء. •

ن اكن علهيني  • ، وا  وجات أأن يكون لهني رأأهينَّ اية أأن  اخلضوع ال يعين تقدمي عقكل عىل املذحب. مفن حقي الزي يف الهني

.  خيضعن لرغباتِّ أأزواهجنَّ

وج • وج اخلضوع ال يعين أأني الزي ة ال تس تطيع أأن تؤثيِّر بزوهجا. فهيي تس تطيع معل هذا بطرٍق مناس بة )وس يحرتم الزي

 احلكمي رأأي زوجته ومساههتا(.

اًل. • رادة املس يح. فينبغي أأن يُطاع هللا أأوي وج فوق ا  رادة الزي  ليس اخلضوع جعَل ا 

ساءة املعامةل. ]يف احلاالت اليت تكأأ اخلضوع ال يعين وجوب اخلضوع للكي  • وجة، شاكل ا  ساءة معامةل للزي ون فهيا ا 

 علهيا أأن تطلب مشورة راعهيا أأو املؤمنني الأكرب س نيًا والأكرث حمكًة.[ 
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 13السؤال  

آمنْت بيسوع املس يح منُذ فرتٍة  جة منُذ مخس س نوات. أ ية مزتوي يناريو التيايل: سوزان شاب ختيَّل السي

يًا ابلأمو  وهجا ليسقصرية، ولكني ز  وحيية. تواجه سوزان صعوبًة يف قبول مؤمنًا، وال يبدو هممت ر الري

وجة لزوهجا. صليت لأجل زوهجا، ولكْن حني حاولت أأن تشهد هل عن  التيعلمي الكتايبي عن خضوع الزي

ليك طالبًة منك مشورًة ونصحًا. ما النيصيحة اليت  يسوع املس يح، اكن يغضب ويرتك البيت. والآن، تريد سوزان أأن تأأيت ا 

 .الشخصية احلياة مفكرةجابتك يف تسدهيا لها؟ اكتب ا  

 

س القراءة   .7: 3بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

وجات اللوايت  ل. فقد اكن  كنَّ ينعمنلهني أأزواج مؤمنون اكن الزي ة يف القرن امليالدي الأوي خبرٍي جزيل، خاصي

سول بطرس خملاطبهتم يحييني أأن يعاملوا زوجعىل الأزواج املس   اهتم كام يريدمه املس يح، وذلا ينتقل الري

يسائي  ابعة. فهو حيثي الأزواج قائاًل: "كونوا ساكنني حبسب الفطنة مع اال انء الن هذا يعين أأن اكلأضعف."  ابختصار يف الآية السي

ية. فدليه مسؤولية أأن حيمهيا ويعتين هبا يف لك ج أأن يضع يف حساابعىل الزو وحيية والعاطفيية واجلسدي ته احتياجات زوجته الري

املس يح أأيضًا الكنيسة وأأسمل نفسه   زوجته "كام أأحبي  النوايح، وليس بتوفري الاحتياجات اجلسدية فقط. فعليه أأن حيبي 

جل من  (.25: 5لأجلها" )أأفسس  يك "الأضعف" أأني املرأأة أأقلي قدرًة من الري سول بطرس مل يقصد بتعبري الّشي مؤكَّد أأني الري

ة الرجال  ة، ليست النساء بقوي يساء خمتلفاٍت عن الرجال بقصٍد. فبصورة عامي النياحية العقليية. ولكْن واحٌض أأني هللا خلق الن

ً، وكذكل لكوهنني بصورة طبيعيية أأكرث حساس يي  ن أأضعف من النياحية العاطفية، حبيث  جسدايي هني يه ميكن القول ا  ن ة وشفقًة، فا 

ض يساء ال تتيصف نميكن أأن يتعرَّ جال يف هذه الناحية. ال يعين هذا أأن الن ن غري الئقاٍت  نلأذى أأكرب من الري جاعة أأو أأهني ابلشي

عبة. فنساء كثريات اتيصفن بلكي هذه الأمور، وقد اس   روف الصي نساًء كثرياٍت يف عىل سبيل املثال تخدم هللا للتيعامل مع الظي

اخس ابهلل حقل اخلدمات اال رساةل ومواقع اخلدمة الأخرى حيث  مياهنني الري تجعلهني ا  ب  قوايي ت يهتري ايي والئقات يف مواهجة حتدي

وج أأال يتعامل خبشونة مع زوجته، فيس تغ ئييسي هنا هو أأني عىل الزي ي لها. واملقصد الري لي ما دليه من قدرات أآخرون من التيصدي

 قدراهتا.تفوق 

 14السؤال  

وج املس يحي املؤمن؟   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( أأي مميا ييل أأمٌر متوقَّع من الزي

ن  .أأ  يِّخ زوجته، بل ويرضهبا، ا  وج املس يحيي أأن يوب ا ال ختضع لسلطته. رأأىينبغي للزي  أأهني

وج املس يحي مسؤول عن أأن حيبي زوجته  .ب عليه أأن "يبذل" نفسه   الكنيسة، أأي أأني  كام أأحبي املس يحالزي

ي" هبا   .لأجل زوجتهو"يضحي

وج املس يحي أأن يعيش مع زوجته بفطنة، أأي أأني عليه أأن يعمل لكي ما هو رضوريي للتأأكيد من أأهنا  .ج ما  تفهمعىل الزي

 يريد مهنا أأن تعمهل.

وج املس يحي أأن حييا مع زوجته بفطنة، أأي أأن يسعى لأن  .د وحيرتم رأأهيا، حّتي لو اكن ال يتيفق معها  يفهمهاعىل الزي

 دامئًا.
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موا زوجاهتم "اكلواراثت  سول بطرس الأزواج عىل أأن يكري وجات أأن تُعاَملن كام لو  [مهمع ]كام حيثي الري نعمة احلياة." ال تريد الزي

سول وج. وبتلكُّم الري كرام الزي وجة ابعتبارها "رشيكة  ُكنيا جزءًا من الأمالك، ولكْن ينبغي أأن يكني موضع حمبية وا  بطرس عن الزي

يه يقصد اال شارة ا ل رشاكء الزواج املس يحييني.  يه يبدو أأن ن  فليس الزوج أأمسى من زوجته روحييًا، مع أأني يف وراثة نعمة هللا" فا 

وجة دورين خمتلفني )ولكن يمكيِّالن  وج والزي وج حدهام الآخر( يف خدمهتام يسوع املس يح. ومع هذا، فأأ هللا أأعطى الزي ني الزي ا 

ان للمتتُّع  ، وهام مدعوي بي وجة متساواين روحييًا أأمام الري حياهتام عىل الأرض يف دمع متبادل  نبنعمة هللا، حبيث يعيشا معاً والزي

 أأحدهام للآخر، ويف بناء متبادل أأحدهام للآخر، ويف خدمة يسوع املس يح معًا جملده.

 15السؤال  

وج املؤمن أأن يكرم زوجته "كو  وج اعىل الزي رثٍة معه نعمة هللا." برأأيك، ما الطرق اليت ميكن للزي

ن أأفاكرك يف  ِّ  .الشخصية احلياة مفكرةاملس يحي أأن يعمل هذا هبا؟ دوي

 

 

 

- 8: 3بطرس  1: ملخَّص مسؤولييات املس يحييني احلقيقييني بأأن يسلكوا ابلربي ) املوضوع الثالث 

12 ) 

سول  .12: 3 - 11: 2ختت هذه الفقرة قسم بطرس الأول  ي وتشجيع الري أأحد املواضيع الرئيس ية يف هذا القسم هو حتدي

لوك الأخاليق بيامن مه يعيشون يف  ائه املؤمنني بأأن يعيشوا بأأمانٍة هلل أأمام غري املؤمنني. فقد اكنت علهيم مسؤوليية السي بطرس لقري

مياهنم بسلوك صاحل يف البيت. ويف ه يه جشَّعهم عىل أأن حييوا ا  ذه الفقرة اخلتاميية، يذكيِّرمه ابلفضائل اليت ظهرت يف العامل. كام أأن

تمية من  ضون ال ساءة املعامةل أأو الشي عهم عىل أأن يتجاوبوا مبحبية حني يتعرَّ يسوع املس يح، واليت علهيم أأن يتحلَّوا هبا، ويشجيِّ

 الآخرين. 

س القراءة   . 12-8: 3بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

سول بطرس قد وصل ا ل خامتة جزٍء رئييسي اللكمة  اية"، تشري ا ل أأني الري الافتتاحية يف هذا املقطع، "والهني

ساةل. وميثل هذا املقطع،  ساةل، اذلي بدأأ بـ 12-8: 3بطرس 1يف الري ، اللكامت اخلتاميية لهذا القسم من الري

ليمك كغرابء ونزالء 11-12: 2 ا الأحبياء، أأطلب ا  ية اليت حتارب النيفس، وأأن  ، ابللكامت: "أأهيي هوات اجلسدي أأن متتنعوا عن الشي

لطات املدنيية، ويف عالقة  ة.تكون سريتمك بني اُلَمم حس ن " وقد أأرامه كيف يتي تطبيق هذا املبدأأ يف عالقهتم مكواطنني مع السي

وجات  ادية، ويف عالقة الزي ام ابلسي . كام قدَّ بالعبيد واخلدي بطرس 1املس يح اذلي تأألَّم مظلمومًا وبريئًا )م هلم مثال يسوع أأزواهجنَّ

2 :21-25 .) 

 16السؤال  

صواب   .11: 2بطرس 1متثيِّل بداية اختتام قسم رئييسي من الرساةل بدأأ يف  8: 3بطرس 1اللكمة "والهناية" الواردة يف بداية 

 أأم خطأأ؟
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مة يف  وصييةملسؤولييهتم يف تمتمي ال جياب  12-11: 2بطرس 1املُقدَّ يية وانحية سلبية. فثية أأمور علهيم معلها وأأن يكونوا انحية ا 

لبيية(. من النياحية اال جيابيية، عىل لكي املس يحيي  ني علهيا )النياحية اال جيابيية(، ومثة أأمور علهيم أأن يتجنيبوا معلها )النياحية السي

ية،  أأي، حبسيٍ واحد، ذوي حمبية أأخوي يكون  (. 8: 3بطرس 1ُمشفِّقني، لطفاء" )احلقيقييني مسؤوليية أأن يكونوا "متيحدي الري

ي  وجيية ويف بيئة البيت، مع أأن ة يف العالقة الزي لوك مفيدًا بصورٍة خاصي رضوريي أأيضًا يف اجملمتع املس يحي الأوسع أأيضًا.  ههذا السي

مع. ليه اال نسان وجيد فيه ادلي ية لتكون امجلاعة املس يحيية ماكاًن يلجأأ ا  ية وجوهري امت رضوري  هذه السي

ية للوصول ا ل التيامسك الرضوريي للحفاظ عىل امجلاعة املس يحيية اليت تعيش وسط ال  أأي"( رضوري مة الأول )"متيحدو الري سي

" تشري ا ل التعاُطف وتفهُّم الواحد للآخر، حبيث يرى أأحدمه الأمر من وهجة نظر  وجممتع معاٍد ومناوئ. ومسة "ذو  حسي

ية لأمور مع أآخرين يرتبطون معه ابال ميان بيسوع ل" ا ل التيصممي عىل تصويب اال نسان الآخر. ويشري التعبري "ذوو حمبية أأخوي

اسة جتاه أأحدمه، حبيث تدفعه هذه املشاعر لأن  املس يح. وتعين اللكمة "ُمشفِّقني" أأن يكون دلى اال نسان مشاعر لطيفة حسي

اءه  سول بطرس قري م هل يد العون. وأأخريًا، حثي الري عىل أأن يكونوا "لطفاء"، ويه لكمة تشري ا ل يكون لطيفًا معه ويقديِّ

ل. وذلا، فا ن اتيصاف املؤ  وماين يف القرن امليالدي الأوي منني التيواضع. ولكني التيواضع مل يكن يُعترَب فضيةًل يف اجملمتع اليوانيني الري

ذ اكن التيواضع يُعترَب عالمًة عىل ابلتيواضع س يكون  ائدة، ا  عف والعار، وعدم قدرة اال نسان عىل خمالفًا لأعراف الثقيافة السي الضي

ني "التيواضع" يف عييَن  فاع عن كرامته. ومع هذا، فا  نسان العظمي، ا ذ يه عكس الكربايء اليت ميقهتا هللا. ويف ادلي  هللا صفة لال 

ي العالقات مضن امجلاعة  يه يشري ا ل أأني هذه الفضائل س تقوي ن سول بطرس لهذه الفضائل امخلسة، فا  املس يحيية، مميا امتداح الري

 ينظر بريبٍة ا ل املس يحييني، بل ومعاٍد هلم. عاملٍ جيعلهم أأكرث قدرًة عىل الوقوف معًا كغرابء ونزالء يعيشون يف 

 17السؤال  

ة جييدة، هممة حّتي تكون دلينا كنيسة تمتتيع بصحية روحيي  8: 3بطرس 1لكي الفضائل املذكورة يف 

. يف بي بعضهم بعضًا حمبية حقيقيية، وحيث يبين بعضهم بعضًا يف الري حيث اال خوة والأخوات حيبي 

خيصي يف كنيس تك، أأي من الفضائل امخلسة اليت تلكيمنا عهنا ترى أأني كنيس تك بأأعوز  اختبارك الشي

ن أأفاكرك يف  ِّ لهيا لتقرتب من أأن تصري كنيسة انجضة وتمتتيع بصحية روحيية جييدة؟ ملاذا؟ دوي  .الشخصية اةاحلي مفكرةاحتياجٍ ا 

 

ث الرسول بطرس عن أأمٍر يُقلقه يريدمه أأن حيرصوا عىل أأال يعملو  . فعلهيم أأن يكونوا "غري جمازين عن هيف الآية التاسعة، يتحدَّ

،" بل بأأن يكونوا "مبارِّكني ٍ بّشي ين واملناوئني (. ففي عيشهم يف الأ 9: 3بطرس 1" )رشي مل، س يواهجون كثريين من املعادِّ

بي يسوع املس يح، كام  ال مياهنم املس يحي. وعلهيم أأن تمية واال هانة من اذلين ال يعرفون الري ضون أأحيااًن للشي م سيتعرَّ يتوقَّعوا أأهني

م لنا رساةل روميية  ءسييس  لهيم. ينبغي أأني يتذكَّروا بأأن علهيم أأال ينتقموا. تقديِّ (  35: 32)املبنيية عىل تثنية  19: 12أآخرون ا 

يه مكتوب:  املبدأأ اذلي ا الأحبياء، بل أأعطوا ماكاًن للغضب، لأن ينبغي للمس يحييني أأن يعيشوا حبس به: "ال تنتقموا لأنفسمك أأهيُّ

(، بي ’يل النيقمة، أأان أأجازي، يقول الري  ي ن أأس يئت معاملهتم )جازومه ابلّشي تمية. وا  ضوا للشتمية، علهيم أأال يرديوا ابلشي .‘" فا ن تعرَّ

ي  ين لأن يعملوا ما هو غري متوقَّع يف عيين العامل: ينبغي أأن يباركوا اذلي فعلهيم أأال يرديوا ابلّشي ، بل ينبغي أأن يكونوا مس تعدي

ن يف لوقا  ييسء بي يسوع املس يح نفسه، واملدوَّ سول بطرس هذا ترديد ملا اكن قد تعلَّمه من الري لهيم. الكم الري  : 31- 27: 6ا 

امِّ 27 َا السَّ يمُكْ، لكِّينيِّ َأقُوُل لمَُكْ َأهيُّ ضِّ َل ُمْبغِّ
ِ
نُوا ا بُّوا َأعَْداَءمُكْ، َأْحس ِّ يَن 28ُعوَن: َأحِّ ِّ ، َوَصلُّوا َلْجلِّ اذلَّ نِّيمُكْ اَبرُِّكوا اَلعِّ

 . لَْيمُكْ
ِ
يئُوَن ا َك فَاْعرِّْض هَلُ الآَخَر َأيًْضا، َوَمْن َأَخَذ رَِّداَءَك فاََل تَْمنَْعُه ثَْوبََك أَ 29يُسِّ بََك عىََل َخديِّ َولُكُّ َمْن 30يًْضا. َمْن رَضَ

ي كَلَ فاََل تَُطالِّْبُه.  ِّ ، َوَمْن َأَخَذ اذلَّ هِّ ْم هَكَذا.31َسأكََلَ فَأَْعطِّ ِّ  َومََكَ تُرِّيُدوَن َأْن يَْفَعَل النَّاُس بِّمُكُ افَْعلُوا َأنُْتْ َأيًْضا هبِّ
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 18السؤال  

ل بني شاهد الآية يف العمود الأمين ونصي الآية يف العمود الأيرس   ييل: فاميصِّ

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

ٍ أأو عن شتمية بشتمية، بل العكس مباركني."    35: 32تثنية   "غري جمازين عن رشي بّشي

 "يل النيقمة واجلزاء."  28- 27: 6لوقا 

نِّيمُكْ،  لكِّينيِّ "   19: 12رومية  يمُكْ، اَبرُِّكوا اَلعِّ ضِّ َل ُمْبغِّ
ِ
نُوا ا بُّوا َأعَْداَءمُكْ، َأْحس ِّ ُعوَن: َأحِّ امِّ َا السَّ َأقُوُل لمَُكْ َأهيُّ

. لَْيمُكْ
ِ
يئُوَن ا يَن يُسِّ ِّ  "َوَصلُّوا َلْجلِّ اذلَّ

ا الأحبياء، بل أأعطوا ماكاًن للغضب."   9: 3بطرس 1  "ال تنتقموا لأنفسمك أأهيُّ

 

ا معقوةل ومنطقيية متامًا حني يفكيِّر ، ولكهني  قد تبدو مباَركة الآخرين اذلين أأساؤوا معاملتنا أأمرًا غري منطقيي من املنظور العامليي

سول  بطرس قائاًل: "... مباركني، عاملني أأنيمك لهذا ُدعيُت، ليك ترثوا بركة" املرء ابلكيفيية اليت يعاملنا هللا هبا. وذلا يوحضيِّ الري

وح القدس. ولكني 9: 3بطرس 1) ويح ونواهل الري ، وأأهيها خالصه الري بي ية براكت كثرية ينالها املس يحي احلقيقي من الري (. مث

سول بطرس مل يكن يقصد هذه الرباكت، بل الرباكت اليت ميكن أأن هيهبا الري  ريقة اليت حنيا الري بي لنا يف هذه احلياة نتيجًة للطي

ونعامل الآخرين هبا. وهذا واحٌض من الآايت العارشة ا ل الثيانية عّشة التيالية. الحظ اللكمة "لأن" يف بداية الآية العارشة. 

سول بطرس يّشح يف الآايت التالية موضوع "وراثة الربكة"، أأو "امتالك الربكة":   فالري

ِّ َوَشَفتَيْهِّ َأْن تَتلََكَّ مَ  َلنَّ 10 ي َسانَُه َعنِّ الّشَّ َحًة، فَْليَْكُفْف لِّ ًما َصالِّ بَّ اْلَحيَاَة َويََرى َأايَّ ، ْن َأَراَد َأْن حُيِّ ْلَمْكرِّ يُْعرِّْض  11َما ابِّ لِّ

 . دَّ يفِّ َأثَرِّهِّ اَلَم َوجَيِّ يَْطُلبِّ السَّ ، لِّ ِّ اْلَخرْيَ ِّ َويَْصنَع ي نَّ َلنَّ َعييَْنِّ 12َعنِّ الّشَّ ِّْم، َولكِّ بهَتِّ َل َطلِّ
ِ
، َوُأْذنَيْهِّ ا  الرَّبيِّ عىََل اَلبَْرارِّ

. ِّ ي يلِّ الّشَّ دُّ فَاعِّ  َوْجَه الرَّبيِّ ضِّ

، تأأيت هذه الآايت مبارشًة بعد عرض اكتب 16- 12: 34هذه لكامٌت ُمقتبَسة من مزمور  ياق الأصيل لهذا النيصي . يف الس ي

" )مزمور  بي التيشديد عىل أأهييية  34(. الحظ يف هذا النيصي املُقتبَس من مزمور 11: 34املزمور لقرائه بأأن يعليمهم "خمافة الري

. ما ينطق به اال نسان بشفتيه، و  ي وذلا، فا ني سبب اقتباس بطرس لهذا املقطع بعد حثيه كيف ينبغي هل أأن يبتعد عن معل الّشي

اءه عىل  الم وجيدي يف وجياز  أأالي قري ا عن رشي بّشي وال عن شتمية بشتمية واحٌض متامًا. فعىل اال نسان أأن "يصنع اخلري، ليطلب السي

 (. 11: 3بطرس 1أأثره" )

يٍة 12، وهو ما يأأيت يف الآية 34ور اجلزء الأخري املُقتبَس من مزم ي ، هيدف لتشجيع املؤمن اذلي يعامل هذه اللكامت جبدي

يه يسمع ويرى لك ما منري به،  عنا حبقيقة أأن بي عىل الأبرار وأأذنيه ا ل طلبهتم" لكامٌت تشجيِّ ويعيش حبس هبا. فقوهل "لأني عيين الري

يه يضع يف اعتباره رصاخنا طالبني العون منه. وهذا اء رساةل   وبأأن ة وذو مغزى حقيقي للكي قري الالكم مناسب بصورة خاصي

سول بطرس أأيضًا( يذكيِّر  مياهنم. ولكني اكتب املزمور )والري َّمون بطريقٍة أأو بأأخرى لأجل ا  بطرس املس يحييني، اذلين اكنوا يتأأل

." و ي بي ضدي فاعيل الّشي يه حّتي لو واجه الأرشار يف احلياة، فا ن "وجه الري تمية  املؤمن أأن ذلا، فا ن املؤمن ال حيتاج لأن يردي ابلشي

! اذلين يصغون للكامت املزمور  بي . النيقمة للري ي بي س هيتي ابذلين يعملون الّشي ، لأني الري ي لون أأنفسهم  16-12: 34أأو الّشي يؤهي

 . بي  لأن يرثوا بركة من الري
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 19السؤال  

تمية اب بب اذلي لأجهل ينبغي أأال يردي املؤمنون عىل الشي ،" السي ي بي ضدي فاعيل الّشي ي هو لأني "وجه الري ي ابلّشي تمية وال عىل الّشي لشي

ساءهتم.أأي  يه سيتعامل معهم ومع ا   صواب أأم خطأأ؟  أأن

 

 20السؤال  

بي عىل الأبرار، 34)ويه اقتباس من مزمور  12: 3فكيِّر اثنيًة ببطرس الأول  (: "لأني عيين الري

بي  ابقة يف الاعتبار، كيف وأأذنيه ا ل طلبهتم، ولكني وجه الري ." بأأخذ دراستنا السي ي ضدُّ فاعيل الّشي

ن  ِّ تساعدك هذه الآية يف وضعك احلايل؟ هل جتد هذا ذا صةٍل بأأي أأمٍر مترُّ به يف الوقت احلايل؟ دوي

 .الشخصية احلياة مفكرةأأفاكرك يف 



 147الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس السابع

 

 السابع   اذلايت لدلرس الاختبار  

 1السؤال  

سول بطرس يف  ة  25-21: 2بطرس 1يف سعي الري بي يسوع املس يح مكثاٍل لذلين اكنوا يتأأليمون ظلامً، اعمتد بقوي م الري لأن يقديِّ

شعياء  يِّم، وربَ  53عىل ا  ث عن العبد املتأأل ط هذا الأحصاح بأأحداٍث عاشها يسوع يف أأس بوع حياته الأخري قبل  اذلي يتحدَّ

لبال ةً  صي  صواب أأم خطأأ؟  ، يف التيحقيق معه وحمامكته ويف صلبه.خاصي
 

 2السؤال  

 ما معىن "الكفيارة البديليية"؟

ن اكن هذا ممكنًا. .أأ  ين لأن يضعوا أأنفسهم ماكن مؤمن أآخر يعاين، ا  ا تعين أأني عىل املؤمنني أأن يكونوا مس تعدي هني  ا 

يه حني خيطئ املؤمن، فعليه أأن حياول ال  .ب ا تعين أأن هني لوات ا ل هللا طالبًا الغفران. ا  ساءته برفع الصي  تكفري عن خطأأه وا 

اية أأمام هللا، فلن يكون هناك خشٌص أآخر يقف بدياًل عنيا. .ج ينا حني س نقف يف الهني هنا تعين أأن  ا 

ا تعين أأني يسوع املس يح محل لكي ذنب خطاايان عىل نفسه، وحتمَّل العقوبة اليت نس تحقيها حنن. .د هني  ا 

 3السؤال  

ان الري  املس يح يسوع املس يح "اكن يسمليِّ ملن يقيض بعدل." هذا يعين أأني يسوع  أأني  23: 2بطرس 1سول بطرس يف خُيربِّ

ية حلياته. هُ وسالمتَ  هُ اس تودع ما اكن ميري به وحياتَ  يادي  صواب أأم خطأأ؟  بيدي مقاصد هللا الس ي
 

 4السؤال  

تدعو مجيعها الزوجة لأن تعيش يف خضوع لزوهجا، فا ن  18: 3وكولويس  22: 5، وأأفسس 6-1: 3مع أأن بطرس الأول 

د بصورة أأكرب عىل الكيفيية اليت هبا ينبغي للأزواج أأن يعاملوا الآخرينمقطع بطرس الأول خمتلف عن املقطعني  يه يشديِّ ، لأن

 صواب أأم خطأأ؟  زوجاهتم.
 

 5السؤال  

 للكمة"؟ ما املعىن احملمتل حلديث بطرس عن الأزواج اذلين "ال يطيعون ا

 اكن يشري ا ل الأزواج اذلين رفضوا أأن يطيعوا زوجاهتم، وذلا فهو يدعومه "غري طائعني". .أأ 

ِّرة يف العهد اجلديد  .ب اكن يشري ا ل الأزواج غري املؤمنني، لأن عبارة "ال يطيعون" تُس تخَدم بصورة اثبتة ومتكري

 لال شارة ا ل اذلين يرفضون بشارة اال جنيل.

ملؤمنني اذلين اكنوا يعيشون ابس مترار يف حاةل عصيان للكمة هللا، ويرفضون أأن يطيعوا وصااي  اكن يشري ا ل الأزواج ا .ج

س.  هللا الواردة يف الكتاب املُقدَّ

م اكنوا من رفضوا الاعرتاف بأأن يسوع هو املس يا. .د  اكن يشري ا ل الأزواج الهيود، لأهني



 الاختبار اذلايت لدلرس السابع 148الصفحة 

 

 6السؤال  

سول بطرس بشأأن سار  لهيا الري ث عهنا الكتاب ، وا6: 3بطرس 1ة يف ما الأمور اليت يشري ا  ليت جتعلها مثااًل جييدًا المرأأٍة يتحدَّ

س، و   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(   اكنت خاضعًة لزوهجا؟املُقدَّ

دي طعامًا ذليذًا لزوهجا. .أأ   اكنت طبياخة ماهرة وتس تطيع أأن تعِّ

ا اكنت طائعة لزوهجا. .ب هني  يُقال عهنا ا 

 ابعتباره "س ييدها".اكنت تشري ا ل زوهجا  .ج

براهمي الابن اذلي اكن يتوق لأن يكون هل. .د  وهبت ا 

 7السؤال  

وج املس يحي املؤمن؟   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( أأي مميا ييل أأمٌر متوقَّع من الزي

ا ال ختضع لسلطته. .أأ  ن رأأى أأهني يِّخ زوجته، بل ويرضهبا، ا  وج املس يحيي أأن يوب  ينبغي للزي

وج  .ب املس يحي أأن يعيش مع زوجته بفطنة، أأي أأني عليه أأن يعمل لكي ما هو رضوريي للتأأكيد من أأهنا تفهم ما عىل الزي

 يريد مهنا أأن تعمهل.

وج املس يحي أأن حييا مع زوجته بفطنة، أأي أأن يسعى لأن يفهمها وحيرتم رأأهيا، حّتي لو اكن ال يتيفق معها  .ج عىل الزي

 دامئًا.

وج املس يحي مسؤول عن أأن حيبي  .د  زوجته كام أأحبي املس يح الكنيسة، أأي أأني عليه أأن "يبذل" نفسه  الزي

ي" هبا لأجل زوجته.  و"يضحي

 8السؤال  

وجة يراث وج والزي سول بطرس عن كون الزي ن اكن هلاميف تعلمي الري ام متساواين أأمام هللا، وا   ن معًا نعمة احلياة، قصد أأهني

 صواب أأم خطأأ؟   مسؤولييات خمتلفة.
 

 9السؤال  

اية" الواردة يف بداية اللكمة  ساةل بدأأ يف  8: 3بطرس 1"والهني صواب أأم   .1: 3بطرس 1متثيِّل بداية خامتة قسٍم رئييسي يف الري

 خطأأ؟ 
 

 10السؤال  

تمية بشتمية، بل أأن يبارك، يقتبس من أأجل دمع فكرة أأن عىل املؤمن أأال يرد  ي بّشي وال عن الشي الرسول بولس من عىل الّشي

 لقدمي. ما هو الأحصاح اذلي يقتبس منه؟ العهد اأأحصاحٍ يف 

 12تكوين  .أأ 

 32تثنية  .ب

 23مزمور  .ج

 34مزمور  .د



جاابت أأس ئةل ادلرس السابع  149الصفحة  ا 

 

 ادلرس السابع ا جاابت أأس ئةل  

 : 1السؤال  

بي يسوع  ب. ية بتتبعه منطًا أأصليًا، هكذا عىل املس يحيي احلقيقيي أأن يسعى لأن يتبع الري فل لرمس حروف الأجبدي كام يسعى الطي

 بأأفضل صورة ممكنة.

 : صواب 2السؤال  

 : 3السؤال  

 قبل صلب يسوع املس يح، أأنكره ورفضه امجلع يف أأورشلمي. ب.

هندرمي الهيودي.قبل  د. ت يف التيحقيق معه وحمامكته أأمام جملس الس ي رة للش ي ِّ ض بصورٍة متكري  صلب يسوع املس يح، تعري

 : خطأأ 4السؤال  

 : 5السؤال  

ا تعين أأني يسوع املس يح محل لكي ذنب خطاايان عىل نفسه، وحتمَّل العقوبة اليت نس تحقيها حنن. د. هني  ا 

خصيية 6السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 7السؤال  

 نصي الآية  الشاهد الكتايب

شعياء   "لكنا كغٍَّن ضللنا."  6: 53ا 

احل يبذل  11: 10يوحنا  اعي الصي احل، والري اعي الصي  نفسه عن اخلراف.""أأان هو الري

شعياء   "اذلي جبدلته ُشفيت."   5: 53ا 

 "لكنيمك رجعت الآن ا ل راعي نفوسمك وأأسقفها )حارسها، حافظها(."   25: 2بطرس 1

خصيية 8السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : خطأأ 9السؤال  

 : 10السؤال  

ِّرة يف العهد اجلديد لال شارة ا ل  ج. اكن يشري ا ل الأزواج غري املؤمنني، لأني عبارة "ال يطيعون" تُس تخَدم بصورة اثبتة ومتكري

 اذلين يرفضون بشارة اال جنيل.

 : 11السؤال  

وجة أأن تسعى لأن تعيش حياًة نقيية أأخالقييًا ولأن تظهر فهيا سامت التيقوى احلقيقيية، لأني ط ه. ريقة عيشها حياهتا أأمام عىل الزي

 الجتذابه ا ل املس يح. بي زوهجا ميكن أأن يس تخدهما الري 

 : خطأأ 12السؤال  

خصيية 13السؤال   جابتك الشي  : ا 



جاابت أأس ئةل ادلرس السابع 150الصفحة    ا 

 

 : 14السؤال  

ي" هبا  ب. وج املس يحي مسؤول عن أأن حيبي زوجته كام أأحبي املس يح الكنيسة، أأي أأني عليه أأن "يبذل" نفسه و"يضحي الزي

 لأجل زوجته.

وج املس يحي أأن حييا مع زوجته بفطنة، أأي أأن يسعى لأن يفهمها وحيرتم رأأهيا، حّتي لو اكن ال يتيفق معها دامئًا. د.  عىل الزي

خص 15السؤال   جابتك الشي  يية : ا 

 : صواب 16السؤال  

خصيية 17السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 18السؤال  

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

 "يل النيقمة واجلزاء."    35: 32تثنية 

َل " 28- 27: 6لوقا 
ِ
نُوا ا بُّوا َأعَْداَءمُكْ، َأْحس ِّ ُعوَن: َأحِّ امِّ َا السَّ نِّيمُكْ،  لكِّينيِّ َأقُوُل لمَُكْ َأهيُّ يمُكْ، اَبرُِّكوا اَلعِّ ضِّ ُمْبغِّ

. لَْيمُكْ
ِ
يئُوَن ا يَن يُسِّ ِّ  "َوَصلُّوا َلْجلِّ اذلَّ

ا الأحبياء، بل أأعطوا ماكاًن للغضب."   19: 12رومية   "ال تنتقموا لأنفسمك أأهيُّ

ٍ أأو عن شتمية بشتمية، بل العكس مباركني."  9: 3بطرس 1  "غري جمازين عن رشي بّشي

 : صواب 19السؤال  

خصيية 20السؤال   جابتك الشي  : ا 

 



 151الصفحة  ا جاابت الاختبار اذلايت لدلرس السابع

 

 السابع   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 صواب :  1السؤال  

 : 2السؤال  

ا تعين أأني يسوع املس يح محل لكي ذنب خطاايان عىل نفسه، وحتمَّل العقوبة اليت نس تحقيها حنن. د. هني  ا 

 : صواب 3السؤال  

 : صواب 4السؤال  

 : 5السؤال  

ِّرة يف العهد اجلديد لال شارة  ب. اكن يشري ا ل الأزواج غري املؤمنني، لأن عبارة "ال يطيعون" تُس تخَدم بصورة اثبتة ومتكري

 ا ل اذلين يرفضون بشارة اال جنيل.

 : 6السؤال  

ا اكنت طائعة لزوهجا. ب. هني  يُقال عهنا ا 

 اكنت تشري ا ل زوهجا ابعتباره "س ييدها". ج.

 : 7السؤال  

وج املس يحي أأن حييا مع زوجته بفطنة، أأي أأن يسعى لأن يفهمها وحيرتم رأأهيا، حّتي لو اكن ال يتيفق معها دامئًا. ج.  عىل الزي

ي" هبا  د. وج املس يحي مسؤول عن أأن حيبي زوجهتا كام أأحبي املس يح الكنيسة، أأي أأني عليه أأن "يبذل" نفسه و"يضحي الزي

 لأجل زوجته.

 : صواب 8السؤال  

 : خطأأ 9السؤال  

ئييسي بدأأ يف ]  [ 11: 2بطرس 1فاجلزء الري

 : 10السؤال  

 34مزمور  د.
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 : املعاانة بغري ُجرم: مشورة للمس يحييني احلقيقييني ادلرس الثامن 

 ( 22- 13:  3بطرس  1املس يح ) وتأأمُّالت بأ الم 

مة ادلرس   ُمقديِّ

ابق 19: 4بطرس 1ا ل جزٍء رئييسي جديد يف الرساةل ميتدي ا ل  13: 3تأأيت بنا رساةل بطرس الأول  ئييسي السي . يف اجلزء الري

د عىل12: 3- 11: 2بطرس 1) اءه عىل أأن حيافظوا عىل سلوك ساٍم وفاضل أأمام غري املؤمنني، وشدَّ نواحٍ  (، حثَّ بطرس قري

ا نواحٍ ميكن أأ  اعة واخلضوع، ولكهني سول بطرس هذا اجلزء يف ن حيصل فهيا رصاٌع وأأمل. وقد خلَّ عديدة ُدعي فهيا ا ل الطي ص الري

ضون لال ساءة يف الالكم أأو املعاَمةل أأن يتجاوبوا مبباَركة  8-12: 3 اءه لأن حييوا حياهتم بطريقة مس يحيية، وحني يتعرَّ بدعوته قري

ي. امليسء امل   ريقة اكن هللا قد تعامل هبا معهم.الطي  هفهبذتعدي

، وهو موضوع 19: 4-13: 3بطرس 1ويف اجلزء قيد ادلراسة هنا، أأي  سول بطرس يف موضوع الأمل املس يحيي ع الري ، يتوسَّ

اس، فيعطي مزيدًا من اال رشاد والتيعزية والتيشجيع لذلين رمبا ينبغي أأن يتأأليموا. يدعو الري  وا سول بطرس قري حسي اءه بأأن يس تعدي

م هلم يسوع املس يح  َّم يسوع املس يح وهو بريء، مثااًل لأن يتأأليموا عىل أأيدي العامل املعادي املناوئ، ويقديِّ عىل الأمل. فقد تأأل

عوابت يف العامل احلارض، عىل أأعضاء اجلس ية ل المه. ويف مواهجة جسد املس يح العداوة والصي د ولكنيه حقَّق الحقًا نتاجئ انتصاري

يف التيخفيف من الأمل بتعزيزمه عالقات احملبية بعضهم مع بعض وخبدمهتم ومساعدهتم اذلين يتأأليمون. ومع هذا، فقد  واأأن يساعد

سول بطرس أأواًل يف  ضوا هل ينبغي أأن يكون انجتًا عن فعل الصواب،  22-13: 3بطرس 1أأوحض الري أأن أأي أأمل ميكن أأن يتعري

 م بالكهمم وأأعامهلم غري املناس بة. وليس أأملًا اس تجلبوه عىل أأنفسه 

 

ط ادلرس   ُمخطَّ

 ( 17-13: 3بطرس 1ح )ال: مشورة للمس يحييني احلقيقييني اذلين يتأأليمون يف معلهم اخلري والصي املوضوع الأول

 ( 20-18: 3بطرس 1ليب ا ل انتصار املس يح يف القيامة )تأأميالت يف أ الم يسوع املس يح: قاد الصي : املوضوع الثاين

 ( 22-21: 3بطرس 1احلفاظ عىل مضري صاحل يف الأمل ) :تأأميالت يف أ الم يسوع املس يح: ع الثالثاملوضو 
 

 أأهداف ادلرس 
 رس س تكون قادرًا عىل أأن:يف هناية هذا ادلي 

بي اال هل" يف قلبك.تتعملي  •  كيف تتغلَّب عىل اخلوف يف شهادتك لغري املؤمنني بـ"]تقديس[ الري

يس بة هلل.تفهم أأهييية اس تعدادك لأن  • الح ابلن  تتأأليم من أأجل معل الصي

مياننا  • توحضيِّ كيف اكن القصد من مثال أ الم وانتصار يسوع املس يح هو تشجيعنا يف رصاعاتنا مع اذلين يعادون ا 

.  املس يحيي

جن".ر أأن توحضيِّ نقاط قوة وضعف الآ  •  اء اخملتلفة بشأأن كرازة يسوع املس يح لـ"الأرواح اليت يف السي

امء.تصف  •  الفائدة العمليية اليت جينهيا املس يحييون احلقيقييون من صعود يسوع املس يح ا ل السي
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الح  املوضوع الأول  يمون يف معلهم اخلري والصي : مشورة للمس يحييني احلقيقييني اذلين يتأأل

 ( 17- 13:  3بطرس 1) 

هما الرسول بطرس لذلين هذه املقطع الكتايب ثيِّل مي  ث عنهاكنوا يتأأليمون. طبعًا اكن الأمل اذلي النيصيحة الأول اليت يقدي   يتحدَّ

 بطرس هو النياجت عن معل ما هو صواب وليس النياجت عن أأخطاء أأو خطااي اال نسان يف احلياة.

س القراءة   . 17-13: 3بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ن كنُت ممتثيِّ افتتح الري  : "مَفن يؤذيمك ا  لني ابخلري؟" يُقَصد هبذا السؤال سول بطرس هذا املقطع بسؤال بالغيي

ميكن للمؤمن أأن خياف من اذلين ميكن أأن يؤذوا  لتيفكري بأأمهي َمن هو مسؤول أأمامه. ف اأأن يدفع القارئ ا ل 

ده الري  ك بوالئه ليسوع املس يح فرُتشِّ يه لن يس تطيع املؤمنني، أأو ميكنه أأن يمتسَّ غبة بأأن يرضيه. اجلواب عن هذا السؤال هو أأن

يه ميكن لغري املؤمنني املس يح اذلي يسعى لعمل الصي يسوع سبَّب بأأذى اتمي للمؤمن ب أأحد أأن يت  الح بسبب تكريسه هلل. مفع أأن

. ولكني أأن يؤذوا املس يحييني احلقيقيي  يقاع الأذى وقتيية وحمصورة يف اجملال اجلسديي ني، بل وأأن يقتلومه أأيضًا، فا ني قدرهتم عىل ا 

ي  املس يحيي احلقيقيي يعيش معمتداً  ، وهو أأمٌر ليس لغري بي ة ويقني قيامته لقضاء الأبدية يف عبادٍة للري عىل وعد احلياة الأبدي

يه أأعظم  يي املؤمنني أأ  بي اال هل لأن رجاء فيه )طاملا بقوا يف عدم اال ميان(. ومن هذا، فا ن عىل املس يحييني احلقيقييني أأن "خيافوا" الري

 (. 28: 10 اجلسد )انظر مّتي من اذلين ال يس تطيعون أأن يؤذوا أأو يقتلوا ا ال

 1السؤال  

ضوا لأي أأذًى. سني هل، فلن يتعرَّ ن اكنوا ممتثيِّلني بعمل اخلري ومكرَّ م ا  اءه بأأهني سول بطرس قري  صواب أأم خطأأ؟  وعَد الري

 

سول بطرس يف الآية  ت  . فقد أأشار هو نفسه ا ل أأني سؤااًل افرتاضييًا فقط 13مل يكن سؤال الري ضوا للش ي ائه تعري بعض قري

ي واال هانة )15: 2بطرس 1(، وحديث اجلهل )12: 2بطرس 1والافرتاء )  ديد  14: 4؛ 9: 3بطرس 1(، والّشي (، والهتي

معة )14: 3بطرس 1) يه يف هذه الفرتة من اترخي 16: 3بطرس 1(، واحلديث اخلبيث اذلي ميس السي ن (. ومع هذا، فا 

ة حاالت )اكن اضطهاد نريون يف الفرتة الكنيسة، مل يكن استشهاد املس ي  ا شهدت عدي -64حييني احلقيقيني أأمرًا منتّشًا، مع أأهني

يه بعَد القرن امليالدي  67 ن يه وصل بصورة واحضة ا ل مناطق أأخرى من اال مرباطورية(. ومع هذا، فا  م حداًث حمليييًا ال يبدو أأن

ل، صار اضطهاد املس يحييني أأشدي جدًا، وقد   حاالت استشهاٍد كثرية. أأديى ا لالأوي

 2السؤال  

ض لها املس يحييون واملذكورة يف رساةل بطرس الأول؟  أأي مميا ييل شلك )اخرت لك اال جاابت  من أأشاكل الأمل اليت تعري

 الصحيحة(

تامئ والافرتاءات  .أأ   الش ي

 الأطفال من وادلهيم أأخذ .ب

ديدات .ج  توجيه الهتي

ومانيية انتشار اضطهاد املس يحييني يف اكفية أأرجاء  .د ية الري  اال مرباطوري

 الالكم املُهني .ه
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كهارد ش نابل  سل، خلَّص ا  ل مبنيٍة عىل سفر أأعامل الري يف دراسٍة حريصة ملوضوع الاضطهاد يف القرن امليالدي الأوي

(Eckhard Schnabel:م عىل املس يحييني اكوى اليت اكنت تُقدَّ امات والشي  ( أأنواع االهتي

اكوى اليت امات والشي مت عىل املس يحيني: التيعلمي غري املسموح به )أأعامل مشلْت االهتي (، الكرازة بيسوع 2: 4 قُديِّ

(، تدنيس  57: 7أأعامل (، التيجديف )2: 4(، التيعلمي عن امس يسوع املس يح )أأعامل 2: 4املس يح املُقام )أأعامل 

(، اجمليء بعوائد غري 27: 19(، همامجة اال هل احلافظ للمدينة )أأعامل 6: 24؛ 30-27: 21هيلك أأورشلمي )أأعامل 

ومان )أأعامل قانونيي  اثرة الفتنة )أأعامل 26: 19؛ 13: 18؛ 21: 16ة للمواطنني الري : 24؛ 6: 17؛ 20: 16(، ا 

 (. 6: 17(، والتيرصف بصورة تتعارض مع مراس مي اال مرباطور )أأعامل 5

ية وأأجزاء  وأأمكل ش نابل معاجلته لهذا املوضوع بتعريفه بأأنواع الأعامل العدوانيية اليت  ض لها بعض املس يحييني يف الهيودي اكن يتعرَّ

 أأخرى من اال مرباطورية الرومانيية.

ت واال ساءة الالكميية )أأعامل  ديد 45: 13اكنت اال جراءات اليت تُتيخذ حبقي املس يحيني تشمل الش ي (، وتوجيه الهتي

اثرة العداو 18: 4(، وحظر الاس مترار يف العمل )أأعامل 21: 4)أأعامل  ن )أأعامل (، وا  اكي : 13؛ 12: 6ة بني السي

؛ 2: 9؛ 12: 6؛ 18: 5؛ 1: 4الاعتقال )أأعامل و(، 3: 8همامجة البيوت )أأعامل و (، 13: 17؛ 5: 17؛ 50

ب ابلعيص )أأعامل و (، 22: 16متزيق الثيياب )أأعامل و (، 27: 21؛ 19: 16؛ 1: 12 : 16؛ 40: 5اجلدل والرضي

مج )أأعامل و (، 23 تقدمي و (، 35: 23؛ 23: 16؛ 18: 5؛ 3: 4احلبس )أأعامل و (، 5: 14؛ انظر 19: 14الري

دفع كفياةل عن املُرَسلني و (، 9- 1: 24؛ 21-19: 16؛ 27، 21: 5؛ 7: 4شكوى قضائيية ا ل احملامك )أأعامل 

رد )أأعامل 9: 17)أأعامل  سول بولس يرتك املدينة طواعيًة(، 51- 50: 13(، الطي مؤامرات للقتل و ، عادًة ما اكن الري

يقاع عقوبة اال عدام )أأعامل  ؛  15- 12: 23؛ 31: 21؛ 3: 20؛ 30-29،  24-23: 9؛ 33: 5أأو التسبُّب اب 

 (. 3-1: 12؛ 60-47: 7القتل وتنفيذ حمك اال عدام )أأعامل و (، 3: 25

["The Persecution of Christians in the First Century," Journal of the Evangelical Theological 

Society 61.3 (2018), 547] 

ضون لها يف بعض مناطق العامل. وابلرمغ من  الكثري مما يذكره ش نابل يف هاتني القامئتني أأمور ما يزال املس يحييون احلقيقييون يتعرَّ

ت املس يحيية، بل وانتّشت ووصلت ا ل ديدين الذلين تعرَّض هلامالُبغض والعداوة الشي   املس يحييون عرب القرون، فقد اس متري

ية الرومانيية اليت اكنت يف فرتٍة ما عظمية معظم مناطق العامل. ومع هذا،  ني اال مرباطوري ، فمل تُعد سوى أأمٍر يُقَرأأ مل تُعد موجودةفا 

 عنه يف كتب التيارخي القدمي.

 3السؤال  

ل، واكن بعضهم يف ضوء ما نعرفه من سفر  ديد يف القرن امليالدي الأوي ضون للهتي سل، اكن بعض املس يحييني يتعرَّ أأعامل الري

رون من اللقاء للعبادة معًا، واكن بعضهم يُعتَقلون، وبعضهم ميثلون أأمام احملامك.  صواب أأم خطأأ؟  حُيذَّ

 

سول بطرس عن الأمل غري ا ملُس تَحقي لأجل يسوع املس يح يف هذه الفقرة ينبغي أأن نالحظ التيشديد برؤية تكرار حديث الري

سول بطرس تعبريات مثل "ممتثيِّلني ابخلري" ) (. اس تخدم الري " 13: 3بطرس 1)مبقابل الأمل املُس تَحقي (، و"تأأليمت من أأجل الربي

ُّممك ... وأأنت صانعون خريًا" )14: 3بطرس 1) ، (. من منظور هللا17:  3بطرس 1، أأي من أأجل ما هو صواب(، و"تأأل

ض لهذا الني  وع من الأمل "ُمطوَّب". قد يبدو هذا ابلنيظرة الأول تناقضًا. ولكني املقصود ليس أأْن يكون ُمتوقَّعًا املؤمن اذلي يتعري
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 ةمن املس يحيي احلقيقي أأن يمتتيع هبذا الأمل، بل أأن يدرك أأني هل "امتيازًا ساميًا". فهذا الثيبات والاحامتل واملثابرة ينتظرها جمازا

بي يسوع املس يح يف مّتي   : 12-10: 5عظمية، مثلام عملَّ الري

اموات. 10 ، لأني هلم ملكوت السي ومك وطردومك وقالوا عليمك لكَّ 11طوىب للمطرودين من أأجل الربي ذا عريي طوىب لمك ا 

يرة من أأجيل امواتافرحوا وهتليلوا 12اكذبني.  لكمٍة رشي م هكذا لأني أأجرمك عظمي يف السي هني  طردوا الأنبياء اذلين قبلمك. . فا 

 4السؤال  

اًب" و"مُ  ميانه بيسوع املس يح "مطوَّ  باَراكً"؟ملاذا يُعترَب املس يحي اذلي يتأأليم مظلومًا لأجل ا 

.  .أأ  بيه ومه يتأأليمون يف هجَّني  س يحيا حّتي يرى ُمعذي

ض لها. .ب ساءة تعرَّ ل لكي ا   يعرف أأني هللا سينقِّذه ويبطِّ

امء.  تنتظرهظميًة هل تعزية أأن يعرف أأن ماكفأأًة ع  .ج  يف السي

وح. يعرف أأني  .د ماتة أأعامل اجلسد ليعيش للري  الأمل سيساعد يف ا 

سول بطرس دعوته لعمل ما هو صاحل وخري من دون اخلوف من الأذى اذلي قد يتسبَّب به املعادون للمس يحيية  دمع الري

شعياء  شعياء ." اكن حوال ختافوا خوفه وال ترهبوا: "12: 8ابقتباس غري حريفي من ا  يف س ياقه الأصيلي تشجيعًا  12: 8ثي ا 

ن  ْن وثق ساكي ها أأو من أأشور. فا  نبواًيً ململكة هيوذا )اململكة اجلنوبيية( بأأال ختاف من مليك ا رسائيل وسوراي املتحالفني ضدي

يه س يحمهيم. ولكني عدم ثقهتم به س يأأيت خبطٍر أأعظم من اخلطر الآيت بسبب أأعداهئم.بي هيوذا ابلري  ن شعياءأأمك ، فا  النّب  ل ا 

احج أأني هذه الآية يه ما 13:  8يف الآية التيالية فقال: "قيدسوا ربَّ اجلنود فهو خوفمك وهو رهبتمك" )ا شعياء  هحديث (. الري

بي اال هل يف قلوبمك" )ا ل أأن دفعت الرسول بطرس  سوا الري هل" تُستبَدل يف أأفضل 15: 3بطرس 1يقول: "بل قديِّ (. واللكمة "ا 

ني  اخملطوطات بـ س )انظر مثاًل الرتمجة اليسوعيية(. وهبذا، فا  "املس يح"، وهو الأمر املقبول يف الكثري من ترجامت الكتاب املُقدَّ

شعياء وبطرس الأول )يف اللغة  سوا" فهيي نفسها يف ا  شعياء. أأما اللكمة "قديِّ املس يح يسوع هو ربي اجلنود اذلي يتلكَّم عنه ا 

م ترمجة اليواننيي  س" تعين  NET Bibleة(. ترُتجِّ ً يف قلوبمك"، حيث اللكمة "قديِّ هذه العبارة ابللكامت: "بل افرزوا املس يح رابي

سول بطرس ال شعياء  ِّس". واس تخدام الري ص" و"كري ِّ يشري ا ل أأني عىل املؤمن الأمني أأن يرى يسوع  13: 8"افرز" و"خصي

طاعته أأكرث من القل ً يف قلبه وأأن يكون شديد الاهامتم اب  . املقصود هو أأن عىل املس يح رابي ق والاهامتم بهتديدات العدوي

لهيي املس يحييني احلقيقييني أأن  ية يسوع املس يح اال  وا هوي م.يروا وميزييِّ  ة ويسليِّموا هل بوصفِّه رهبَّ

 5السؤال  

شعياء  الراحج بي املس يح يف قلوبمك" )الرتمجة اليسوعيية( ا شارة ا ل ا  سوا الري سول بطرس "قديِّ )""قيدسوا   13: 8أأني دعوة الري

ببني التاليني: )  سًا 1ربَّ اجلنود فهو خوفمك وهو رهبتمك"(، وذكل للس ي خص أأو اليشء ُمقدَّ سوا" تعين اعتبار الشي ( اللكمة "قديِّ

سول2أأو مفروزًا، ) شعياء  ( اكن الري ابقة )مما يشري ا ل   12: 8بطرس قد اقتبس ا  يه اكن يفكيِّر هبذا املقطع من يف الآية السي أأن

شعياء(.  صواب أأم خطأأ؟  ا 

 

جاء اذلي  ين دامئًا جملاوبة لكي من يسأألمك عن سبب الري اءه ا ل أأن يكونوا "مس تعدي سول بطرس قري ابال ضافة ا ل هذا، دعا الري

سول بطرس سابقًا يف 15: 3بطرس 1فيمك" ) جاء اذلي تلكَّم عنه الري يه "رجاء يح بقيامة  3: 1بطرس 1(. هذا هو الري ن قائاًل ا 

(. فقد اكن دلى القراء احلياة الأبدية، وذلا عاشوا برجاء أأن يُقاموا مع 21: 1بطرس 1ظر يسوع املس يح من الأموات" )ان
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ني  ً هلم، فا  ايي ون حتدي يه قد يكون بعض غري املؤمنني معادين مقاومني للمس يحييني احلقيقييني ويشلكيِّ يسوع املس يح يف اجملد. ومع أأن

ميان املس يحي. وذلا، علهيم عىل املؤمنني أأن يتوقَّعوا أأن يكون أآخرون من غري املؤ  يف منني أأشخاصًا ابحثني يس تفرسون عن اال 

نسان يسأأل.احلالتني  فاع عن رجاهئم يف يسوع املس يح أأمام أأيي ا  ين، بلك تواضع واحرتام، لدلي  أأن يكونوا مس تعدي

 6السؤال  

جابًة عن الري  سول بطرس عن الاس تعداد لأن يُعطى أأيُّ سائل ا  جاء" الأمَل بأأن تصري ، وقد قصد بـ"الري جاء اذلي دلهيمتلكَّم الري

ومانيية. ية الري  صواب أأم خطأأ؟  املس يحية داينة قانونية يف اال مرباطوري
 

جكام اكن  دي البغيض أأو شني جهوم  الهنَّ ًا أأيضًا، لأني الري اذلي به ينبغي أأن جياوبوا ويدافعوا عن رجاهئم يف يسوع املس يح هممي

جاء اذلي هلم يف املس يح هتبنتاجئ عكس ية غري مرغوب هبا. ففي جماوب معاكس عدواين عىل اجملمتع س يأأيت م ودفاعهم عن الري

هادة ليسوع املس يح فاعةًل، 16: 3بطرس 1يسوع، علهيم أأيضًا أأن جيهتدوا يف أأن حيافظوا عىل مضرٍي صاحل ) (. حفّتي تكون الشي

اهة ا جاء. فالزني د شهادة املؤمن.ينبغي أأن ترتبط بعيش حياة ال تتناقض مع ذكل الري ايء يُفسِّ ، بيامن الري خصيية أأمٌر أأسايسي  لشي

ت.  فض والش ي مغ من بذل املؤمن أأفضَل هجوده يف دفاعه عن رجائه يف يسوع املس يح، عليه أأن يتوقَّع التعرُّض للري ومع هذا، ابلري

مث"   فا ن حفاظ املؤمن عىل مضري صاحل جيعل "اذلين يش متون سريتمك الصاحلة يف املس يح خُيَزون يف ما يفرتون عليمك كفاعيل ا 

ساةل  16: 3بطرس 1) ساءة فينبغي أأن تكون بسبب حمتوى رساةل اال جنيل، وليس لأني الري (. تكتب ك. جوبز: "ا ن حصلت ا 

( " ظهار حمبية املس يح للباحثني عن احلقي ل ا  مت بطريقة تعطيِّ ظهار (. K. Jobes, 231قُديِّ م بتواضع، مع ا  ففي ادلفاع املُقدَّ

 ام لذلين يُشَهد هلم، يس تطيع املس يحيي احلقيقي أأن هيزم الالكم امليُسء احلقود من اذلين يفرتون عىل اال ميان املس يحي.الاحرت 

ويف بعض احلاالت، قد ينتقل اذلين يش تكون عىل املس يحييني احلقيقيني ويش متوهنم ا ل املس توى التايل، حبيث يؤذون  

،  املس يحيي اذلي سعى لأن جياوب بشأأن رجائه غط املايلي يف يسوع املس يح. ميكن أأن يتيخذ هذا اال يذاء أأحَد عدة أأشاكل: الضي

سول بطرس  . وبغضي النيظر عن شلك الأمل والأذى، يذكيِّر الري ، أأو النيبذ من اجملمتع، أأو حّتي اال يذاء اجلسديي أأو اال ذالل العليني

ُّممك، ا ن شاءت مشيئة هللا اءه قائاًل: "لأني تأأل ًا" )وأأنت صان ،قري (.  17: 3بطرس 1عون خريًا، أأفضُل منه وأأنُت صانعون رشي

ي فاالنتقام  رادة هللا قد تشمل يف بعض الأحيان الأمل،  بّشيٍ  من الّشي ذ عليه أأن يتذكَّر أأن ا  ليس خيارًا أأمام املس يحيي احلقيقي، ا 

ْذ قد يس تخدم هللا الأمل يف حياة املس يحيي احلقيقي ليمنيي فيه الثيبات والاحامت (. وكذكل 30-29: 1ل والفضيةل )انظر فيلّبي ا 

ن هذا الأمل يدوم ينبغي للمؤمن أأن يتذكَّر  ية. وأأخريًا، ا  يادي رادة هللا هو أأمل حتَت س يطرة هللا الس ي أأن الأمل اذلي هو حبسب ا 

ًة يسرية ) ً.يسوع (، بيامن اخلاطئ اذلي ميوت من دون 6: 1بطرس 1مدي  املس يح يواجه أأملًا أأبدايي

 7السؤال  

َّم ظلامً لأجل امس يسوع املس يح؟  ييل أأي مما )اخرت  ميثيِّل سبَب تعزيٍة وتشجيع للمس يحيي احلقيقي اذلي جيد نفسه يعاين ويتأأل

 لك اال جاابت الصحيحة(

بات والاحامتل والفضيةل يس تخدمه فعاًل، يف حياة املس يحيي احلقيقي لتمنية الثي هو يس تخدم الأمل، و  يس تطيع هللا أأنْ  .أأ 

 فيه. 

امء. .ب يه حني يُضطَهد لأجل يسوع املس يح فا ني ماكفأأًة عظمية يف انتظاره يف السي  يعرف املس يحي احلقيقي أأن

ني املس يحي احلقيقي يعرف أأن هذا النيوع من الأمل هو حتَت س يطرة هللا  .ج مع أأني هذا الأمل قد يكون شديدًا، فا 

ية.  يادي  الس ي

ية.همام اكن الأمل اذلي يواهجه املس يحيي احلقي .د ة يسرية، ال طيةل الأبدي ال مدي يه لن يدوم ا  ن  قي يف هذه احلياة، فا 
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 8السؤال  

ت من غري املؤمنني بسبب  16: 3تتلكَّم بطرس الأول  ض للش ي عن املس يحي احلقيقي اذلي يتعري

ميانه بيسوع املس يح. اللكمة "شتمية" تعين قول أأمٍر خاطئ أأو مف جل عا  نساٍن أآخر من ا  م ابحلقد عىل ا 

ن اكن هذا قد حصل، تشو  ؟ ا  خيصي ضت لهذا الأمر عىل املس توى الشي يه مسعته. هل حصل أأن تعرَّ

مفكرة فكيف ترصَّفَت وماذا اكن رديك؟ هل اس تطعَت أأن حتافظ عىل سلوٍك حصيح وصاحل يف يسوع املس يح؟ اكتب يف 

ضَت هل والطي احلياة الشخصية   ريقة اليت هبا جتاَوبَت.وصفًا للوضع اذلي تعري

 

 

ليب ا ل انتصار املس يح يف القيامة  ملوضوع الثاين ا  : تأأميالت يف أ الم يسوع املس يح: قاد الصي

 ( 20- 18:  3بطرس 1) 

ابق يف دراستنا ) س 17- 13: 3بطرس 1اكن تركزي املقطع السي . بعد أأن يقديِّ ُّم املس يحيي احلقيقي لأجل الربي ( عىل قضية تأأل

ً يف  رف الصي املس يحي احلقيقي يسوع املس يح رابي  عب، يكون املس يحي احلقيقي مسؤوالً قلبه وحيافظ عىل مضري صاحل يف الظي

أأيضًا عن أأن يسكل ابس تقامة طاعًة هلل، حّتي لو عىن ذكل أأن يتأأليم ويتأأذيى عىل أأيد َمن يعادون اال ميان املس يحي ويقاومونه. 

سول بطرس الآن ا ل وضعه يسوع املس يح نفسه مثااًل عىل َمن ت َّم يسوع املس يح لأس باب ينتقل الري َّم وهو يعمل اخلري. تأأل أأل

ر لنا اخلالص(. ولكنيه بعد ذكل اخترب الانتصار بقيامته وانتصاره عىل أأعدائه.  صاحلة )ليوفيِّ

س القراءة   . 20-18: 3بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ية أأس ئةل كثرية حول يقرُّ العلامء أأن هذا املقطع أأحد أأكرث مقاطع العهد اجلديد صعوبًة يف  التيفسري. مفثاًل، مث

ذ قد تعين 18املقصود بـ"ُمحىًي يف الروح" يف الآية   ياق، ا  . فاللكمة "روح" خيتلف معناها ابختالف الس ي

وح القدس، أأو الري  جن" اليت تتلكَّم عهنا الري ية، أأو حّتي روحًا مالئكيية. وكذكل، َمن أأو ما يه "الأرواح اليت يف السي وح البّشي

اذا كرز/ أأعلن لتكل الأرواح، ومّت معل هذا؟ ولكْن ابلرمغ من لكي هذه مبو يسوع املس يح ؟ كيف كرز/ أأعلن 19الآية  

فر . فاكتب عن فكران ئييس من هذه الآايتالأس ئةل املُزجعة )وغريها الكثري(، ينبغي أأال يغيب املقصد الري  يريدان أأن نفكيِّر السي

 اية. ولكنيه اخترب الانتصار يف الهني حبقيقة أأن يسوع املس يح تأأليم ظلامً 

 9السؤال  

ئييس ما هدف الاكتب   ؟ 20- 18: 3بطرس 1يف كتابته  الري

ة واحدًة لأجل اخلطااي. .أأ  اؤه أأن يسوع املس يح ماَت مري  يريد أأن يدرِّك قري

جن. .ب اؤه أأكرث عن الأرواح املوجودة الآن يف السي  يريد أأن يفهم قري

م يسوع املس يح مكن تأأ  .ج اؤه مثاهل.ليم مظلومًا، ولكنيه اخترب يف الهني يريد أأن يقديِّ  اية انتصارًا، وذكل ليك يتبع قري

م "غري أأبرار" يف عيين هللا، وأأني  .د اؤه أأهني  يسوع املس يح هو الباري الوحيد. يريد أأن يدرِّك قري

مة عن يسوع ابق واحلقائ، واذلي يشري ا ل ارتباط هذا املقطع ابملقطع السي 18الحظ حرف "الفاء" يف بداية الآية  ق املُقدَّ

ًة واحدًة من أأجل اخلطااي، الباري من أأجل الأثَمة." مل يتأأليم يسوع املس يح  املس يح. يبدأأ الاكتب بقوهل: "املس يح أأيضًا تأأليم مري
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ذ لأجل خطأأٍ خشيصي اقرتفه. فعىل العكس متامًا،  ي ا  ي تأأل ". ورب كريه ام أأىت اس تخدام الرسول بطرس لهذا التعبري من تفم وهو "ابري

شعياء يسوع ب  " اذلي يتلكَّم عنه ا  ة واحدًة من أأجل 14: 3)انظر أأعامل   53املس يح بوصفه العبد "الباري (. ومجلته "تأأليم مري

يه معل هذا لأجل "الأمثة" تصوير ممتاز لكفيارته البديليية عن خطاايان. اش متل موته عىل الصي  ليب محهل العقوبة اليت اخلطااي" وأأن

يه 3: 15كورنثوس 1؛ 25: 4حقيها خلطاايان اليت اقرتفناها أأمام هللا )انظر رومية ُكنيا مجيعًا نس ت  ن (. وعالوًة عىل ذكل، فا 

ة  م يف نظام العهد القدمي، س نًة بعد س نة، اكن موت يسوع املس يح عن اخلطااي "مري ابحئ احليوانيية اليت اكنت تُقدَّ خبالف اذلي

 . 28و 26: 9ة أأخرى، مثل عربانييني اطع كتابيي مقواحدة"، وهو حقي يتي التيأأكيد عليه يف 

 10السؤال  

ة واحدًة من أأجل اخلطااي"، وهو حقي ال جنده يف أأيي  سول بطرس تعلميه أأني يسوع املس يح "تأأمل مري أأحد اال سهامات الفريدة للري

س.  صواب أأم خطأأ؟   موقعٍ أآخر يف الكتاب املُقدَّ

 

ليب هدف  يت التيأأكيد عىل أأني  يه  أأن يكونموت يسوع املس يح عىل الصي ِّبنا ا ل هللا." هذا يعين أأن بديلييًا يف اللكامت "ليك يقري

ريق ا ل هللا لأجلنا، حّتي نتصاحل مع هللا ) د دين ذنب خطاايان. ولكْن حّتي يعمل 19: 5كورنثوس 2شقي الطي (. فقد ُسديِّ

ليب )"ممااًت يف ظًا وثقياًل، وهها، اكن ينبغي هل أأن يدفع مثنًا ابهذ يه مات وهو عىل الصي و ما ظهر يف موته. ولكْن مع أأن

يه ُأقمي من وح". اللكمة "ُمحىًي" تعين أأن يه بعد ذكل نراه "ُمحىًي يف الري يس بة هل، لأن اية ابلن  اجلسد"(، فا ني موته هذا مل يكن الهني

[، ويه تُس تخَدم يف zoōpoieōة "زووبويوو" ]لكمة اليواننيي املوت ا ل احلياة اثنيًة. )اللكمة املرُتمجة ا ل "ُمحىًي" تأأيت من ال

بيهنم  فاميخيتلف العلامء (. 22: 15كورنثوس 1؛ 11: 8؛ رومية  21: 5مواقع أأخرى يف اال شارة ا ل القيامة. انظر يوحنا 

وح القدس،  وح". فريى البعض أأني هذه العبارة تشري ا ل الري وح القدسأأي أأني بشأأن معىن "يف الري من املس يح يسوع  أأقام الري

وح". معظم العلامء اليوم يرفضون هذا التفسري بسبب التوازي القامئ بني "يف اجلسد" و"يف الري  املوت. ومع هذا، فا ني 

لون التي  ن يسوع فيفضي )يف ح ويف الري  )يف العامل اجلسدي املادي(، ولكنيه ُأحّي، أأي ُأقمي، يف اجلسدمات املس يح فسري القائل ا 

ني التفسري التايل  مّشوعان وممكِّنان من النياحية الكتابيية ينالك التفسري  ويح، أأي يف عامل احلياة املُقامة(. مع أأني العامل الري  ، فا 

ي أأكرُث منطقيًة حبسب الس ي  اء رساةل بطرس اذلين رب ي ياق )يف كون يسوع املس يح مثااًل لنا(. فقري مون ظلامً بسبب والهئم ام يتأأل

م مه أأيضًا س يختربون عامل احلياة املُقامة. وجتربة وتكريسهم ليسو  يسوع املس يح من الأمل ا ل انتقال ع املس يح دلهيم التيعزية بأأهني

ليه وارتبطوا به سيشرتكون معه يف املصري نفسه! الانتصار تعطي اليقني بأأني  وا ا   اذلين انضمي

 11السؤال  

ي مع "يف اجلسد"، أأي مكقابةل ما بني العامل املاديي اجلسديي والعامل وح" يف ضوء التيواز "يف الري عبارة يفهم معظم العلامء 

 صواب أأم خطأأ؟   .ليكون فيهويح اذلي ُأقمي يسوع املس يح الري 

 

ابقة، مع أأني املقصد غري واحض. ميكن تشري ا ل الارتباط الوثيق بني هذه الآية والآية السي  19ة يف الآية اللكامت الافتتاحيي 

ل، فتكون يتبع بعض املرُتمجني اخليار الأوي  8العبارة "اذلي فيه" أأن تشري ا ل "خشص" أأو ا ل "يشء". مري الهاء يفللضي 

 
ذ تتأألَّف من حرٍف متبوعمن انحية قواعد اللغة، العبارة الافتتاحيي  8 (، ا  ابمس موصول. ميكن للعبارة املؤلفة من ًا ة عبارة مرتبطة حبرف )جري

ة. ولكني الري  ( مبعىن en hōهذه العبارة )يف اليواننية يف لكي املواقع الأخرى سول بطرس يس تخدم احلرف والامس املوصول أأن ترُتَجم بطرٍق عدي
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ذ يفرتضون أأني اللكامت الافتتاحية مبعىن "اذلي يف الري  وح القدس هو املقصود يف لكمة "روح" يف أآخر  الري  وح القدس،" ا 

ن اكنت خامتة الآية 18الآية   يه ا  ن فاع عنه أأعاله(، أأي عامل )وهو املعىن اذلي حاولنا ادلي  ويحالعامل الري تعين  18. ومع هذا، فا 

ني الأفضل أأن تُفهم العبارة الافتتاحيي  ذهب،" أأي أأني يسوع املس يح مبعىن "اذلي يف هذا الأمر  19ة يف الآية احلياة املُقامة، فا 

ي ذهب ا ل الأرواح املسجونة الآن حبالته املُقامة. يشري هذا الفهم ا ل عالقة  .  19وفاحتة الآية  18ما بني خامتة الآية  ةزمني

ين اليوم يرون أأني هناك عالقة  يه عند عودة يسوع املس يح ا ل احلياة يف تقول ك. جوبز: "معظم املُفرسيِّ وح الري مع القيامة، أأي أأن

 (.K. Jobes, 242أأو حني اكن يسوع املس يح يف تكل احلاةل، ذهب وكرز" )

 12السؤال  

دراك أأن كرازة يسوع املس يح لـ"الأرواح اليت يف   18والآية  19ًة يف فهم العالقة بني الآية  ريقة الأكرث طبيعيي الطي  يه اب 

 صواب أأم خطأأ؟  وقت قيامته. تبعتجن" قد السي 

 

ليه يسوع ج ا ل حتديد هو املتاالأمر الآخر اذلي حي  ي املس يح اكن اذلي ذهب ا  مت ة "الأرواح اليت يف السي وهوي جن". قُديِّ

 نني لهذه القضية، ولكني ثالثة تفاسري مهنا يه الأبرز:تفاسري عديدة خمتلفة عرب الس ي 

ن يسوع املس يح نزل ا ل الهاويةالري  (1)  أأي القائل ا 

 9الهاوية )الهادس( يف وقٍت ما خالل الأايم الثالثة اليت اكن فيه جسده يف القرب.حبسب هذا الرأأي، نزل يسوع ا ل 

لب، فأأعطامه فرصًة يرى أأحصاب هذا الرأأي أأن يسوع املس يح كرز ببشارة اال جنيل لذلين عاشوا قبل زمن الصي  عادًة ما

ارسني اليوم. يفرتض هذا الرأأي ليخلصوا. اكن هذا رأأاًي قبهل البعض يف الكنيسة الأول، ولكنيه مرفوض من معظم  ادلي

ية بديٌل لهذا الفهم مضن هذا الري  س. مث عطاء فرصة اثنية لنوال اخلالص، وهو ما ال جيد هل دعامً يف الكتاب املُقدَّ أأي، وهو ا 

 نزول يسوع املس يح مل يكن لعرض اخلالص لهؤالء اذلين يف الهاوية، بل ال عالن دينونهتم. أأني 

ني يسوع (2)  وبة جليل نوحاملس يح كرز ابلتي  الرأأي القائل ا 

ده )من خالل نوح وابلري  وبة للعصاة وح القدس( برساةٍل تدعو ا ل التي حبسب هذا الرأأي، كرز يسوع املس يح قبل جتسُّ

جن )الهادس قت، مه الآن يف السي و وفان عىل الأرض وأأهلكهم. وبسبب رفضهم يف ذكل اليف زمن نوح قبل أأن أأىت الطي 

 
ني اس تخدام هذه 4: 4؛ 16: 3؛ 12: 2؛ 6: 1بطرس 1"يف هذا" أأو "يف اليشء" )انظر  (، وليس لال شارة ا ل خشٍص ما. ومع هذا، فا 

 (.17: 3قع أأخرى يف العهد اجلديد )انظر مثاًل مّتي العبارة يف اال شارة ا ل خشٍص ما أأمٌر ممكٌن متامًا، كام يُرى يف موا

ميان الري  9 َيغ قانون اال ميان هذا، نقرأأ مجةل عن يسوع املس يح تقول: "نزل ا ل اجلحمي." هذا الرأأي مرتبط أأحيااًن بقانون ا  سل. ففي بعض صِّ

ميان الري جامت الأكرث موثوقيي ولكني الرتي   يغة اليت تشري ا ل أأني الصي  وىت" )أأي نزل ا ل القرب(. واحٌض أأني سل تكتفي ابلقول "ونزل ا ل املة لقانون ا 

هما روفينوس ) /يسوع املس يح نزل ا ل اجلحمي ميان الرسل حّتي العام  390( عام Rifinusالهاوية قدي ية صيغة لقانون ا  م، ومل تظهر اثنيًة يف أأي

ل أأيضًا مرتبط بتفسري لأفسس  650 أأي الأوي فىل،" : "وأأما اذلي 9: 4م. والري ل أأقسام الأرض السي يه نزل أأيضًا أأواًل ا  ال أأن صعد، مفا هو ا 

احج أأن هذا ليس تفسرياً حصيحًا. ا ن اك فىل" مبعىن أأنَّ يسوع املس يح نزل ا ل الهاوية. ولكني الري نت املقارنة حيث يُفهَم تعبري "أأقسام الأرض السي

امء ده.  هنا يه بني جميء يسوع املس يح ا ل الأرض وصعوده ا ل السي ني هذه العبارة تشري ببساطة ا ل نزوهل ا ل الأرض يف جتسُّ اثنيًة، فا 

فىل  New International Versionتعكس ترمجة  ال أأنه أأيضًا نزل ا ل املناطق السي هذا الفهم، حيث تقول: "مفاذا يعين أأنًه ’صعد‘ ا 

فىل" تشري ا ل ال ية احامتل أآخر هو أأن "أأقسام الأرض السي يه دخل حاةل الأرضيية؟" ومث قرب، أأي ا ل عامل املوىت )وليس اجلحمي/ الهاوية(، أأي أأن

د. ذ يسوع املس يح نزل ا ل القرب، مث الحقًا صعِّ ليه. وهذا املعىن منطقي متامًا، ا   املوت، اذلي نزل يسوع املس يح ا 
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م هذا الفهم، وكثريون يف ابع امليالدي أأوي ار دينونة هللا الأخرية. اكن أأغسطينوس يف القرن الري أأو الهاوية( يف انتظ ل من قدَّ

 .G، و ج. ديريكسون ]Net Bibleزمن اال صالح قبلوه، وما يزال بعض العلامء ينادون به اليوم )ترمجة 

Derickson[ ووين جرودم ]Wayne Grudem.)] 

ني هذا الري  (3) عالن انتصار أأمام املالئكة الساقطأأي القائل ا   نيا 

، وذكل للمالئكة اً حبسب هذا الرأأي، أأعلن يسوع املس يح ال اال جنيل بل الانتصار اذلي جعلته القيامة ممكن

لهيم يف تكوين  اقطنيالسي  ظ دينونة الطوفان يف زمن نوح. ُحفِّ  ة عن، واذلين اكنوا املسؤولني بصورة أأساس يي 6املُشار ا 

د ليجلس 4- 1: 6منذ عصياهنم الفاحض املوصوف يف تكوين هؤالء يف جسٍن  ذ صعِّ . وقد أأعلن يسوع انتصاره بعد قيامته ا 

عي حاكامً للكي اخلليقة ها يف ماكنِّه الّشي [،  P. Davidsاليوم )يتبناه ب. ديفيدز ]الأكرث قبواًل أأي . هذا هو الري وعىل لكيِّ

. بلوم ]J. R. Michaelsج. ر. مايلكز ]  [(. K. Jobes[، ك. جوبز ]G. Osborne، ج. أأوزبورن ][E. Blum[، ا 

 13السؤال  

جن" فامي ل بني الآراء يف العمود الأمين والوصف السي 19: 3بطرس 1) خيتصي جبمةل "كرز للأرواح اليت يف السي لمي للكي (، صِّ

 رأأي يف العمود الأيرس:

 وصف الريأأي الريأأي 

حني اكن جسد يسوع املس يح يف القرب، نزل ا ل الهاوية ليكرز ببشارة اال جنيل  ول ا ل الهاويةالزني 

ليب.   لذلين عاشوا قبل الصي

يية   اذلين شاركواملالئكة أأمام ابعد القيامة، أأعلن يسوع املس يح انتصاره  وبة جليل نوح  الكرازة ابلتي  يف اخلطي

 . 4-1: 6اليت نقرأأ عهنا يف تكوين 

عالن الانتصار أأمام املالئكة  ا 

 الساقطني

ده  للنياس اذلين اكنوا عىل الأرض حني اكن بنوح كرز يسوع املس يح قبل جتسُّ

 الُفكل يُبىن.  

 

ية  التفاسري متيل لأن تتبع معومًا أأحد هذه الآراء ة، ولكني معظم ئيس يي الثة الري عديدة مضن هذه الآراء الثي فروقات طبعًا، مث

الث. وذلا ال ميكننا أأن جنزم اين والثي أأيني الثي الثة. دعنا نتيفق من بداية النيقاش عىل أأني هناك علامء ممتازين يتجادلون بشأأن الري الثي 

 بشأأن املقصود، وعلينا أأال جنزم.

دون عىل اللكامت "أأي الثي اذلين يعتنقون الري  ذ اكن الُفكل يُبىن" يف الآية  اين يشديِّ احلديث ال يتعلَّق ابملالئكة  ، فريون أأني 20ا 

ن هذا الري  النياس)اذلين حصل تعدهيم قبل بناء الُفكل(، بل  أأي منطقي اذلين اكنوا أأحياًء بيامن اكن الُفكل يُبىن. كام يقوهل هؤالء ا 

؛  م نوح )وهو اكرز للربي وبة جليهل، وهو ما يشابه ما عىل ( رساةل التي 5: 2بطرس 2يف س ياق رساةل بطرس الأول، حيث قدَّ

اء رساةل بطرس أأن يعملوه يف كرازهتم ببشارة اال جنيل يف زمهنم ) (. وتشري اللكامت "حني اكنت أأانة هللا 15: 3بطرس 1قري

ة يف أأايم نوح" ) عطاء هؤالء النياس يف زمن نوح فرص ( ا ل أأن الرتكزي هو20: 3بطرس 1تنتظر مري  وبة. ًة للتي عىل ا 

ا تدمع الري ابلري  ي أأي الثي مغ من هذه احلجج اليت يبدو أأهني   الث. )ونقري هنا أأني أأي الثي تدمع الري ة ميكن ا عطاؤها اين، فثية جحج عديدة قوي

وا بطريقٍة ما عىل نساء  يرى أأني  4-1: 6لتكوين  هذا الرأأي يعمتد عىل تفسريٍ  شارة ا ل مالئكة ساقطني تعدي "أأبناء هللا" ا 

ت.( أأواًل، حني تُس تخدم اللكمة "أأرواح" مع لكامت أأخرى تصفها أأو ترتبط هبا اندرًا ما تشري ا ل بّش )عربانيي  : 12ني بّشايي

، أأي مالئكة. هذا هو ةاكئنات فوق طبيعي لللكمة "أأرواح" هو لال شارة ا ل بيعيي اس تثناء لهذه القاعدة(. فاالس تخدام الطي  23
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يقصدان اال شارة ا ل احلدث  6وهيوذا  5-4: 2بطرس 2ائع لهذه اللكمة يف العهد اجلديد. اثنيًا، يبدو أأن م الشي االاس تخد

ن اكن هذان املقطعان مرتبطني  ذاته، أأي حبس مالئكة ش يطانييني يف زمن سفر التيكوين بسبب خطية تْرك مسكهنم. ا 

اكمل املقطع  يبدو أأني تدعو هؤالء بـ"مالئكة" وليس أأرواحًا. اثلثًا،  4: 2بطرس 2 الحظ أأني ف ، 20-19: 3الأول ببطرس 

يه يُتوقَّع أأن تتلكَّ  18يتضمين تسلساًل زمنيًا. فا ن اكنت الآية  ن عن  19م الآية خُتَت بدخول يسوع املس يح ا ل حاةل القيامة، فا 

ية كتاابت وواثئق غري كتابيي  أأيي  ينتقل ا ل املايض البعيد، أأمرٍ  نللقيامة، وليس ع الحقٍ أأمٍر  ة كثرية أأمٍر حصل يف زمن نوح. مث

ع يف رشح تكوين تعود ا ل فرتة ما  ة اليت يي اقطني بعد اخلطي فتشري ا ل جَسن املالئكة السي  6قبل اجمليء الأول للمس يح تتوسَّ

وفان اكن دينونة عىل غري ال  10شاركوا هبا. ي تي مفع أأني الطي ة ائبني من النياس يف زمن نوح، فا ني بعض الكتاابت والواثئق الهيودي

ة  يي ومع أأني العلامء خيتلفون حول مدى مصداقية وأأهي  11وفان ابملالئكة أأيضًا.العائدة ا ل فرتة ما بني العهدين تربط دينونة الطي 

ية تقليدًا معروفًا جييدًا يربط تكوين  هذه الواثئق تكشف أأني  هذه املوادي، فاحلقيقة يه أأن ة املالئكة وحبسهم خبطيي  4-1: 6مث

وفان.دث اتليًا حمكومًا علهيم بسبب ارتباطهم حب  الطي

 14السؤال  

جن"؟ أأي الثيالث بشأأن كرازة يسوع املس يح لـ"الأرواح اليت يف السي يد الري  أأي مما ييل ليس جحية تؤي

 تُس تخَدم يف اال شارة ا ل املالئكة، واندرًا ما تُس تخَدم يف اال شارة ا ل البّش.اللكمة "أأرواح" عادًة ما  .أأ 

دة. 6وهيوذا  5-4: 2بطرس 2يبدو أأني  .ب ام تذكران "مالئكة" بصورة ُمحدَّ  تشري ا ل الوضع نفسه، ولكهني

م هذه الكرازة بعد أأن دخل حاةل القيامةا ل أأن املس يح  19و 18تشري العالقة بني الآيتني  .ج  .قدَّ

ة مفادها أأني  4-1: 6يتضمَّن تكوين  .د د املالئيك. نبوي  يسوع املس يح س يأأيت يف املس تقبل ليعلِّن انتصاره عىل المترُّ

أأي الثياين ميكن أأن يكون منطقيًا بشأأن  أأي الثالث. مفع أأني الري ية تفضيل بس يط للري أأي الثياين، مث ماكنيية حصية الري من دون استبعاد ا 

ابق أأي الثيالث. فا ن اكن   س ياق رساةل بطرس السي يه ميكن قول الأمر ذاته عن الري ن لهذه الآايت )الكرازة ببشارة اال جنيل(، فا 

ئييس من  َّم ظلامً بيامن اكن حييا يف انتظار  20-18: 3بطرس 1الهدف الري هو تقدمي يسوع املس يح مكثاٍل ساٍم عىل خشٍص تأأل

ع املس يح انتصاره عىل أأعدائه اذلين قاوموه، ويُقَصد هنا املالئكة انتصار وماكفأأة أأخروييني، مفؤكَّد أأن حقيقة ا عالن يسو 

اء رساةل بطرس  اقطون، بفضل قيامته، س تؤثيِّر بقري اليت يتسبَّب هبا معادو  ،حبيث تؤكيِّد هلم أأن أ الهمم احلارضةالأول السي

 املس يحيية، س تؤديي يومًا ما ا ل انتصارمه الأخرويي أأيضًا.

 15السؤال  

هما ليسوع املس يح يف اكن هدف الري  ورة اليت قدي ئييس من هذه الصي : 3بطرس 1سول بطرس الري

يه  م لقرائه مبدأً هدفه مساعدهتم ومههو أأني يقديِّ  18-19 يتأأليمون يف معل ما هو صواب. املبدأأ هو أأن

ىل  مع أأني احلياة احلارضة يف اجلسد ميكن أأن تش متل عىل أ الم، فعىل املرء أأن يركيز ويبقى مركيِّزًا ع

ليه   بط ما معهل يسوع املس يح، فقد عرف أأني هناك أأمرًا ميكنه أأن يتطليع ا  الانتصار اذلي ينتظره يف حياة القيامة. هذا هو ابلضي

ن أأفاكرك يف  ِّ  .الشخصية احلياة مفكرةيف أأمله. كيف ترى تطبيق وتأأثري هذا املبدأأ عىل حياتك؟ دوي

 
أأي أأخنوخ الأول  10 م هذا الري واايت والسجالت اليت تقديِّ أأخنوخ 1"يبدو أأني هذا التيقليد املوثَّق يف . تكتب ك. جوبز: 16-12أأحد أأمه الري

م خلفيية تتناسب بصورة جييدة مع  12-16 : 106؛ 10، 6: 21؛ 7-6أأخنوخ 1(. انظر K. Jobes, 244." )20-19: 3بطرس 1يقديِّ

؛ و Josephus, Antiquities 1.3.1 (73)، ابال ضافة ا ل 15-12: 56ابروخ 2؛ 6-1: 10؛ 1: 5؛ كتاب اليوبيالت 13-15

Philo, On the Giants, 6. 

الع عىل  11 ارس هنا ابالطي  .5: 3؛ عهد نفتايل 5-4: 10؛ كتاب اليوبيالت 13-8: 67أأخنوخ 1قد يرغب ادلي
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دة ا ل الوقت  سول بطرس بصورة حمدَّ اقطني، وال أأين اكنوا ال يشري الري اذلي أأعلن فيه يسوع املس يح انتصاره عىل املالئكة السي

ن اكنت  ل الوجود يف حاةل القيامة. وا   22: 3بطرس 1"مسجونني" وال كيف. مؤكَّد أأن لك هذا حصل بعد أأن دخل ا 

ث عن أأمٍر الحٍق للآية  امء. كام 19تتحدَّ أأني املاكن اذلي اكنوا مسجونني ، فرمبا س بق هذا اال عالن صعوده ودخوهل ا ل السي

ئييس هو احلديث عن أأن الانتصار عىل تكل املالئكة قد حتقَّق وتأأكَّد  وُكفِّل فيه ليس بذي أأهييية عظمية، لأني املقصد الري

 بقيامته.

سول بطرس الآية  وفان  قراره أأني مثانية أأشخاٍص جنوا مناب   20خت الري وفان. وفكرة جناهتم )خالصهم( من مياه الطي ماء الطي

م أأقلييي  اء رساةل بطرس الأول يشعرون أأهني ة حتيا يف صارت صورة للمس يحييني احلقيقييني اذلين "خيلصون" روحيًا". فلو اكن قري

ن فكيروا مبا شعر به نوح وعائلته، وق نون ا  م حُيس ِّ هني وماين يف القرن الأول، فا  د اكنوا قليلني جدًا، يف الوقت اذلي العامل الري

 س بق الطوفان. 

 

 

بطرس  1: تأأميالت يف أ الم يسوع املس يح: احلفاظ عىل مضري صاحل يف الأمل ) املوضوع الثالث 

3  :21 -22 ) 

ئييس للآيتني  يسوع املس يح بعد قيامته ذهب لُيعلِّن انتصاره أأمام املالئكة  هو اال شارة ا ل أأني  20-19اكن املقصد الري

. وبعد حديثه هذا، خرج عن 4-1: 6يية املوصوفة يف تكوين وا يف خطية ترك مسكهنم، ويه اخلط اقطني اذلين شاركالسي 

ث عن نوح واذلين خلصوا معه يف مياه الطوفان، فنجوا من دينونة هللا اليت أأتت عىل الأرض.  ئييس قلياًل، فتحدَّ موضوعه الري

نقاذ" القدمي هذا صورة  لـ"خالص" أأعظم يف يسوع املس يح، وربط ما بني مياه الطوفان ومياه رأأى بطرس يف "حدث اال 

ية املس يحيية.   املعمودي

س القراءة   . 22-21: 3بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

سول بطرس رسالته  : 3بطرس 1اليواننيية، ويتيفق العلامء عىل أأن ترمجة يه اكنت اللغة اليت كتب هبا الري

مت ترجامٌت عديدة لهذه الآية، تقود لكي واحدٍة مهنا ا ل تفسرٍي  من الأصل اليوانيني صعبة 21 جدًا. قُديِّ

. لو اكن لكي ما دلينا هو اللكمة "اذلي مثاهل خيليِّصنا حنُن الآن، أأي املعمودية" )"واكن  21وذلا، يصعب تفسري الآية خمتلف. 

يمك الآن"  ية اليت تنجي ية متامًا للخالص من الرتمجة العربية املُشرتكة -هذا رمٍز للمعمودي ية املس يحيية رضوري ( الس تنتجنا أأن املعمودي

ن طقس معمودية املاء  يه مل يكن حياول أأن يقول ا  سول بطرس يعليِّق ببضع مجٍل تساعدان يف أأْن نفهم أأن عقاب اخلطية. ولكني الري

 هو ما خيليِّص اال نسان.

ذ أأمر الرب يسوع ا ، ا  ية املس يحيية طقٌس مس يحيي هممي (. ولكني الطقس نفسه ال  20- 19: 28ملس يح نفسه به )مّتي املعمودي

ذ هو رمٌز للتيجديد املس يحيي  ميان اال نسان بيسوع املس يح. هذا  -هيب اخلالص من اخلطيية، ا  الوالدة اجلديدة، وشهادة عن ا 

س يف مواقع أأخرى أأن اخلالص من اًل، يوحضيِّ الكتاب املُقدَّ حيح لأس باٍب عديدة. أأوي ميان  هو املعىن الصي اخلطيية هو نتيجة ا 

ذ مات لأجل اخلطااي. اال ميان وحده هو املفتاح )أأفسس  ليب، ا  بي يسوع املس يح ومعهل عىل الصي ؛ أأعامل 9- 8: 2اال نسان ابلري

يِّمه اال نسان، ولكني الكتاب املُ 31: 16 ية تس تطيع أأن ختليِّصنا، فس تكون معاًل يمت ي (! فلو اكنت املعمودي س واحٌض يف تعلميه أأن ه قدَّ

ية مطلوبة 6-5: 3؛ تيطس 5: 4ال ميكننا أأن خنلص ابلأعامل )روميية  ن اكنت املعمودي ية (. اثنيًا، ا  للخالص من ورضوري
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سول بولس استبعد املعمودية من رساةل اال جنيل متامًا يف  ية جزءًا من رساةل اال جنيل. ولكني الري اخلطيية، فس تكون املعمودي

سول بطرس ذات الصي  . "لأني املس يح مل17: 1كورنثوس 1 ." اثلثًا، عبارات الري لين لأمعيد بل لأبّشيِّ بطرس 1ةل يف بقية يرسِّ

ن معمودية املاء ختليِّص اال نسان.  21: 3 يه مل يكن حياول أأن يقول ا   تُعلِّن أأن

 16السؤال  

ية املاء ليست ما ختليِّص اال نسان من عقاب  ية تُظهِّر أأني معمودي  خطاايه؟أأي مميا ييل جحٌج قوي

وح القدس. .أأ  دوا ابمس الآب والابن والري  عملَّ يسوع املس يح تالميذه بأأن يتلمذوا ويعميِّ

نة يف  .ب سول بولس املدوي ية جزءًا من رساةل اال جنيل، وهو ما نراه يف لكامت الري  17: 1كورنثوس 1ليست املعمودي

د بل ليبّشيِّ ابال جنيل. هل ليعميِّ ني يسوع املس يح مل يرسِّ  حيث يقول ا 

 د يسوع املس يح بيد يوحنيا املعمدان. تعمَّ  .ج

م لنا  31: 16وأأعامل  9-8: 2مع أأني هناك جداًل حول بعض الآايت املتعليِّقة ابملعمودية، فا ن أآايت مثل أأفسس  .د تقديِّ

 نصوصًا واحضًة عىل أأن اال ميان هو املطلب الوحيد للخالص من اخلطيية. 

ة يف احلياة املس يحية، و بعد لكي ما قلناه، ينبغي لنا أأن نقِّرُّ  أأني لكي من يريد أأن يكون تلميذًا حبقيقة أأني املعمودية خطوة هممي

حوا مس يحييني من دون التيفكري أأيضًا ابتيباع  ل يفكيِّرون بأأن يصبِّ د. مل يكن النياس يف القرن امليالدي الأوي أأمينًا ينبغي أأن يتعمَّ

ي وطاعته يسوع املس يح  بب اكيف املعمودي سول بطرس يس تطيع أأن يتلكَّم عن الأمرين هبذا الُقرب.ة. لهذا السي  ن الري

 17السؤال  

ية املس يحيية اليوم بُصوٍر خمتلفة يف ثقافاٍت خمتلفة. كيف ينظر النياس يف  ميكن أأن يُنَظر ا ل املعمودي

مي دَت كشهادٍة علنيية عىل ا  ية املس يحيية؟ هل تعمي ل املعمودي انك بدلك )املؤمنون وغري املؤمنني( ا 

ة فعل عائلتك  ية كل؟ ماذا اكنت ردي ن كنَت قد فعلَت هذا، مفاذا عنت املعمودي بيسوع املس يح؟ ا 

جاابتك يف  ن ا  ِّ  . الشخصية احلياة مفكرةوالآخرين اذلين يعرفونك؟ دوي

 

سول بطرس:  يمك الآن" )الرتمجة العربية املُشرتكة(، أأ  "واكن هذا رمزاً بعد أأن قال الري ية اليت تنجي وحض ما اكن يريد تعلميه للمعمودي

يه ليس  زاةل وخس اجلسد،" أأي أأن لبية يه أأني املعمودية "ال ا  جيابيية. املالحظة السي ضافة مالحظتني، الأول سلبيية والثيانية ا  اب 

سول بطرس مل يكن يتلكيم عن وخس اجلسد بل عن النياحية الأخالقيي  ة.  للامء نفسه أأي تأأثري خاليص. )يظني بعض العلامء أأني الري

زاةل النيجاسة الأخالقية من "اجلسد"(. ولكني املالحظة الثانية  ن املعمودية تؤديي ا ل ا  سول بطرس مل يكن يقول ا  أأي أأني الري

مجة، وابلتايل صعبة التفسري. العلامء منقسمون حول معىن "سؤال مضري صاحل عن  )ويه النياحية اال جيابيية(، فهيي صعبة الرتي

ل  مناَشدةمعىن هذه العبارة هو "تعهُّد هلل" بيامن يرى أآخرون أأني معناه " هللا"، حيث يرى بعضهم أأني  ا ل هللا". وعالوًة وتوسُّ

يه  (، ولكني احلقيقة يه أأن يه يُفرتض أأن العبارة "مضري صاحل" جزٌء من عبارة مس بوقة بأأداة )شبهية حبرف اجلري ن عىل ذكل، فا 

ياق(. وهكذا، ميكن ترمجة هذه العبارة ا ل "من مضرٍي صاحل"،  اليس من أأداة يف النيصي اليوانيني )ينبغي ا ضافهت بناًء عىل الس ي

 [ مضري صاحل".ُمضافأأو "بضمري صاحل"، أأو "يف مضرٍي صاحل"، أأو "]

لون الرتمجة "تعهُّد" للكمة "سؤال" )وابلتايل تكون ترمجة العبارة "تعهُّد انبع من مضري صاحل"( يربطون  هذه العلامء اذلين يفضيِّ

ميانه بيسوع املس يحال ية ا  ية املس يحيية اذلي فيه ال يؤكيِّد املُرَّشَّ للمعمودي يتعهَّد علنًا أأيضًا ، ولكنيه به حفسب لكمة بطقس املعمودي



(22-13: 3بطرس 1املس يح )ادلرس الثامن: املعاانة بغري ُجرم: مشورة للمس يحييني احلقيقييني وتأأمُّالت بأ الم   165الصفحة  

 

سول بطرس قد قاهل يف  . 16: 3بطرس 1بأأن يعيش حياته حمافظًا عىل مضري صاحل أأمام هللا. قد يدمع هذا الفهم ما اكن الري

س  ين املهميني وترجامت الكتاب املُقدَّ هل بعض املُفرسيِّ ة هذا الفهم ممكٌن متامًا، وهو ما يفضيِّ ئيس يية واملهمي  NET)مثل ترمجة الري

Bibleأأي، ويه، وهو ما يُفَهم يف ية نقطة ضعٍف يف هذا الري أأن الرتمجة "تعهُّد" معىن اندر   الرتمجة اليسوعيية اجلديدة(. لكْن مث

 الاس تخدام لللكمة اليواننيية املُس تخَدمة.

 18السؤال  

ذ يظنيون )"التعهُّد بضمري صاحل أأمام  21: 3بطرس 1يفضل بعض العلامء الرتمجة "تعهُّد" يف  يه يف  هللا أأو حنو هللا"(، ا  أأن

ميانه بيسوع املس يح فقط، ية ال أأن يؤكيِّد ا  ل، اكن يُطلَب من املُرَّشَّ للمعمودي ية املس يحية يف القرن امليالدي الأوي  ممارسة املعمودي

 صواب أأم خطأأ؟  بل وأأن يتعهَّد علنًا بأأن حييا حياًة حيافظ فهيا عىل مضري صاحل أأمام هللا.

 

 19السؤال  

 ؟ 21: 3بطرس 1ة "تعهُّد" يف ترمجة اللكمة اليواننيية يف ما نقطة ضعف اس تخدام اللكم

ل. .أأ  ية املاء تاُمَرس يف القرن امليالدي الأوي  مل تُكن معمودي

 اللكمة "تعهُّد" ترمجة اندرة لللكمة اليواننيية املُس تخَدمة )فاللكمة اليواننية املُس تخدمة عادًة ما تعين أأمرًا أآخر(.  .ب

 مضرٍي صاحل".ال يُتوقَّع من أأحٍد أأن حييا بـ" .ج

ن مل يكن يس تطيع أأن حيافظ عىل مضرٍي صاحل يف  .د اس تخدام اللكمة "تعهُّد" جتعل املؤمن اجلديد يشعر بذنب شديد ا 

 حياته أأمام هللا.

ما "مناشدة لنوال مضري صاحل" أأو  ل". وهكذا، يكون معىن العبارة ا  مجة "مناشدة، توسُّ ل علامء ودارسون أآخرون الرتي يفضيِّ

ن مضري صاحل" )أأو "مناشدة هلل بضمري صاحل"(. مع أأني اللكمة اليواننيية املُس تخدمة، واملرُتمجة يف ترمجة  "مناشدة هلل م

بريواتما" سؤالفاندايك البس تاين مبعىن  ة واحدة يف العهد اجلديد )ويه اللكمة "ا  ، فا ن (eperōtēma -، ال ترد سوى مري

بريواتوو"  ة يف العهد اجلديد مبعىن  50( يرد أأكرث من eperōtaō -فعل هذه اللكمة )يف اليواننية "ا  سؤال. ويف مّتي  طرحمري

ل". 1: 16 لب، وهذا املعىن يدمع فكرة "املناَشدة أأو التوسُّ م الفعل مبعىن الطي  ، اس ُتخدِّ

 20السؤال  

مجة املُقرَتحة "تعهُّد مضري صاحل  1: 16مّتي   صواب أأم خطأأ؟   هلل."مثاٌل جييد عىل دمع الرتمجة "مناَشدة" يف الرتي

 

ية". وهكذا، يكون  شارة تعيدان ا ل اللكمة "معمودي سول بطرس "بقيامة يسوع املس يح". قد تكون هذه ا  وأأخريًا، يضيف الري

املقصود: املعمودية ختليِّصك بقيامة يسوع املس يح. اخليار الثياين هو أأني عبارة "بقيامة يسوع املس يح" ترتبط بـ"املناَشدة" 

ني ما خيليِّص هو املناَشدة ا ل هللا بضمري صاحل )أأو لأجل مضرياملرفوعة ا   قيامة  بناءً عىل (صاحل ل هللا. ويف هذه احلاةل، فا 

 يسوع املس يح.

عوابت الكثرية يف ترمجة وتفسري  سول بطرس 21: 3بطرس 1ابلرمغ من الصي ية أأمورًا عديدة واحضة. أأواًل، اكن الري ني مث ، فا 

م توازايً  َّلت املياه نقطًة فاصةل َمن عربها  حياول أأن يقديِّ ية املس يحيية. يف احلالتني مث وفان يف زمن نوح ومياه املعمودي بني مياه الطي
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سول بطرس  ية املس يحيية تأأثري خاليصي يف ذاته، ولكامت الري جنا من دينونة هللا ومتتَّع بـ"خالص" هللا. اثنيًا، ليس ملاء املعمودي

زاةل وخس اجلسد" توحضيِّ  شارة تؤكيِّد عىل معل يسوع املس يح هذا الأمر. اثلثًا، ذِّ "ال ا  سول بطرس لقيامة يسوع املس يح ا  كر الري

ليب، مما يؤكيِّد للمؤمن موثوقية وعد اال جنيل اذلي أآمن به.  عىل الصي

سول بطرس ا ل موضوع قيامة يسوع املس يح، بعد اس تطراٍد قصري يف الآيتني  عن ، خيت مبالحظة 21و 20بعد أأن عاد الري

ط التايل: بي يسوع ا ل السامء. ميكن تتبُّع جمرى أأفاكر الرسول بطرس ابملُخطَّ  صعود الري

 يسوع ا ل الأرواح املوجودة الآن يف السجن ذهب: 19: 3

 ابملاءنوح وعائلته  خُلص: 20: 3

ية  مياه: تعكس 21: 3  اذلي تؤكيِّده قيامة يسوع املس يح اخلالصاملعمودي

امء، وخضع ذهب: 22: 3  القوى الكونيية هل لكُّ  تيسوع ا ل السي

م رشوحاته معل هذا بتسلسٍل زمينيٍ متتبعًا الأحداث الرئيس يية اليت وصلت ا ل هناية حياة  سول بطرس أأن يقديِّ حني عزم الري

امء )الآية 18 احلياة بقيامته )الآية  (، مث عاَد ا ل18يسوع املس يح عىل الأرض. فقد مات )الآية  (،  22(، مث عاَد ا ل السي

امء، ال بدي 22يف ميني الآب )الآب  -وُأعطي أأن جيلس يف أأكرم ماكٍن  سول بطرس لعودة يسوع املس يح ا ل السي (. ويف ذكر الري

هود الأرضييني عىل ذكل ا ت حيية لتكل اللحظات، حيث اكن أأحد الشي يه اكنت دليه ذكرايي : 1؛ أأعامل 51: 24حلدث )لوقا أأن

ُحب 9-11 امء ا ل أأني أأخذتْه السُّ سول بطرس مع تالميذ أآخرين يسوع املس يح وهو يغادر الأرض مرتفعًا ا ل السي (. شاهد الري

 بعيدًا عن أأعُيهنم. كيف ميكهنم نس يان مثل هذه اللحظة املمتلئة ابال اثرة واملشاعر؟

ني يسوع املس يح  سول ا  : "اجلس عن مييين حّتي أأضع 1: 110"يف ميني هللا" اكن يشري ا ل مزمور يف قول بطرس الري

ايم اذلي هل من أأعداءك موطئًا لقدميك."  متميها، وهو الآن يف ماكٍن يعكس دوره السي
ة اليت أأىت ا ل الأرض لت قد اكمتلت املهمي

سول بطرس يف يوم امخلسني، اقتبس مزمور اعة فصاعدًا. يف ذروة عظة الري ، مث أأعلن مغزاها: "فليعمل يقينًا 1: 110 تكل السي

ً ومس يحًا" )أأعامل  يه حصل 36: 2مجيع بيت ا رسائيل أأني هللا جعل يسوع هذا، اذلي صلبمتوه أأنت، رابي ً" مبعىن أأن (. اكن "رابي

ة وجمد )ويف ذكل الوقت  عىل حقي أأن حيمك عىل خليقة هللا مككل. ومع أأني فرَض ُملكه س ينتظر حّتي جميئه الثاين بقوي

يه يس تخدم سلطته يف   ن س ملكوت هللا بصورة رمسيية ويتحقَّق بكامهل(، فهو مكٌل الآن. وبسبب هذه الامتيازات، فا  سيتأأسَّ

 (. 34: 8بناء كنيس ته، ويف جلوسه يف ميني الآب يشفع فينا )رومية 

 21السؤال  

اهد يف  اهد الكتايب يف العمود الأمين وحمتوى الشي ل بني الشي  العمود الأيرس.صِّ

اهد الكتايب  وصف الريأأي الشي

يل لربي داود بأأن جيلس يف ميني هللا.   51: 24لوقا   قِّ

ته.   11-9: 1أأعامل   يف وجود يسوع املس يح بميني هللا يتشفَّع لأجل خاصي

امء سبب بركة لتالميذه.  1: 110مزمور   اكن صعود يسوع املس يح ا ل السي

امء أأخذته حسابة بعيدًا عن عيون التيالميذ.   34: 8رومية   يف صعود يسوع املس يح ا ل السي

 



(22-13: 3بطرس 1املس يح )ادلرس الثامن: املعاانة بغري ُجرم: مشورة للمس يحييني احلقيقييني وتأأمُّالت بأ الم   167الصفحة  

 

د املالئكة  ةللماكن امية اجمليدة ليسوع املس يح تأأثري عىل الكون. فبفضل قيامة يسوع املس يح وصعوده، تأأكيدت هزمية مترُّ السي

ى ليس يف هذا  ٍة وس يادة، ولكي امٍس يُسمَّ ً ومس يحًا "فوق لكيِّ رايسٍة وسلطاٍن وقوي بليس، وهو الآن ميكل رابي اذلي قاده ا 

؛ فيلّبي 12: 6؛ أأفسس 16: 1؛ كولويس 18: 28؛ انظر مّتي 21-20: 1" )أأفسس ر فقط، بل يف املس تقبل أأيضاً هادلَّ 

يطانيية( اليت قاومت هللا 9-11: 2 ي )الأرواح الش ي ساةل. فا ن اكنت قوى الّشي اء الري (. لهذا احلقي مضامني وتأأثريات ختصي قري

فلن يقف الأمل الأريضي يف طريق الانتصار  ختضع الآن حلمك يسوع املس يح، فليس من مقاومة فاعةل ميكهنا أأن تصمد أأماهمم.

 واجملازاة الهنائييني.

 22السؤال  

ات" يف  الطني والقوي ومان  22: 3بطرس 1يف ضوء مقاطع أأخرى من العهد اجلديد، فا ني "السي م الري تشري يف الغالب ا ل احلاكي

 صواب أأم خطأأ؟  يف ذكل الوقت.

 

 23السؤال  

ية لكامت أأعامل  س واقرأأ حبرص وروي سول بطرس بشأأن 36-32: 2افتح كتابك املُقدَّ . اكن يقني الري

سل الآخرون يسوع املس يح املُقام 1يسوع املس يح املقام مبنييًا عىل ثالث أأمور: ) ( رأأى هو والري

املس يح به، ( اكنوا قد انلوا الروح القدس يف يوم امخلسني، وهو ما س بق أأن وعد يسوع 2خشصييًا، )

. وبسبب هذا، شهدوا جبرأأة عن يسوع املس يح لأبناء وطهنم يف 1: 110( اكنت دلهيم شهادة لكمة هللا يف مزمور 3)

ريقة  ً ومس يحًا". هل هذه قناعتك أأنَت أأيضًا؟ كيف يؤثيِّر هذا يف الطي أأورشلمي. مل يكن يف أأذهاهنم أأيُّ ريٍب بأأن يسوع اكن "رابي

ناليت حتيا فهيا؟  ِّ  .الشخصية احلياة مفكرةجاابتك يف ا   دوي



 الاختبار اذلايت لدلرس الثامن 168الصفحة 

 

 الثامن   الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

اًب"؟ ميانه "مطوَّ َّم مظلومًا لأجل ا   ملاذا يُعترَب املؤمن اذلي يتأأل

امء تعطيه  .أأ   التيعزية. معرفته بأأن ماكفأأة عظمية تنتظره يف السي

يه يعرف أأني  .ب ن ديئة اليت حصلت هل. ا  بطال وتغيري لكي الأمور الري نقاذه وا   هللا س يأأيت ال 

.  .ج بيه ومه يتأأليمون يف هجَّنَّ  س يحيا لريى يومًا ما ُمعذيِّ

وح وفيه.  .د ماتة أأعامل اجلسد ليحيا للري نه يعرف أأني الأمل سيساعده يف ا   ا 

 

 2السؤال  

سول بطرس عن  جاء" هو الري تلكَّم الري ائه. ما قصده بلكمة "الري جاء اذلي دلى قري جاء  الاس تعداد جملاوبة لكي من يسأأل عن الري

 صواب أأم خطأأ؟  ابلقيامة مع يسوع املس يح يف اجملد.

 

 3السؤال  

َّم ويعاين لأجل امس يسوع املس يح؟ أأي ممي   ت الصحيحة()اخرت لك اال جااب ا ييل ميثيِّل سبَب تعزيٍة للمؤمن اذلي جيد نفسه يتأأل

 يس تطيع هللا أأن يس تخدم الأمل يف حياة املؤمن لتمنية صربه وفضيلته فيه، وهو يعمل هذا فعاًل. .أأ 

 املس يح.  يسوع يعرف املؤمن أأني ماكفأأًة عظمية يف انتظاره يف السامء حني يتعرَّض لالضطهاد لأجل .ب

يه يعرف أأيضًا أأني  .ج ن يه ميكن لأمل املؤمن أأن يكون شديدًا، فا   الأمل هو حتَت س يطرة هللا وس يادته.هذا  مع أأن

قة يف الانتقام من ظامليه. .د ده ا ل طريقة خالي  يس تطيع املؤمن أأن يصيلي ويطلب من هللا أأن يرشِّ

ال "يسريًا"، ولن يكون ا ل الأبد. .ه  همام اكن الأمل اذلي يواهجه املؤمن يف هذه احلياة، فلن يدوم ا 

 

 4السؤال  

احج أأن العبارة الواردة يف  يه اكن ينبغي أأن  18: 3رس بط1الري يه مع أأن وح" تعين أأن اليت تشري ا ل أأني يسوع املس يح ُمحىًي يف الري

وح القدس ورشكته. يه ما يزال قادرًا عىل أأن خيترب فرح الري ن ليب، فا  َّم عىل الصي  صواب أأم خطأأ؟  يتأأل

 

 5السؤال  

بيعيية لفهم عالقة الآية  ريقة الطي دراك أأني  3بطرس 1يف  18ابلآية  19الطي عالن يسوع املس يح لـ"الأرو يه ا  ح اليت يف اا 

جن" حت ده. صل بعدَ السي  صواب أأم خطأأ؟  وقت قيامته، فمل يكن يف الكمه هنا يعود ا ل وقٍت س بق جتسُّ



 169الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس الثامن

 

 6السؤال  

جن"، أأي مميا ييل ليس مذكورًا مضن الأرا ء الرئيس ية من بني التيفاسري العديدة لكرازة يسوع املس يح لـ"الأرواح اليت يف السي

 الثالثة؟ 

اقطني .أأ  عالن انتصار أأمام املالئكة السي ني هذا ا  أأي القائل ا   الري

ني يسوع املس يح كرز ابلتيوبة جليل نوح .ب  الرأأي القائل ا 

عالن يوم امخلسني .ج ني هذا ا   الرأأي القائل ا 

ن يسوع املس يح نزل ا ل الهاوية .د أأي القائل ا   الري

 7السؤال  

احج أأن اللكمة "أأرواح" مضن   جن" تعين بّشًا، لأني هذا هو املعىن الاعتيادي اذلي به الري عبارة "الأرواح اليت يف السي

 صواب أأم خطأأ؟  تُس تخَدم اللكمة "أأرواح" يف العهد اجلديد.

 

 8السؤال  

أأي : الري القائل  أأي مما ييل ليس جحية تدمع الرأأي الثالث بشأأن كرازة يسوع املس يح لـ"الأرواح اليت يف السجن"؟ )الرأأي الثيالثي

عالن انتصار ني هذا ا  اقطني(. يسوع املس يح ا   أأمام املالئكة السي

ب  .أأ  عي والاعتياديي لللكمة "أأرواح" هو يف اال شارة ا ل املالئكة، واندرًا ما تُس تخَدم يف اال شارة ا ل يالاس تخدام الطي

 بّش.

 تخدمان اللكمة "مالئكة". تشريان ا ل الوضع نفسه، ولكني هذين املقطعني يس   6وهيوذا  5-4: 2بطرس 2يبدو أأن  .ب

 شري ا ل أأن يسوع املس يح كرز بعد أأن دخل ا ل حاةل القيامة.ت  19-18العالقة بني الآية  .ج

د املالئكة. 4-1: 6يتضمَّن تكوين  .د ة مفادها أأن يسوع املس يح س يأأيت يف املس تقبل ليعلِّن انتصاره عىل مترُّ  نبوي

 9السؤال  

ية ا  ملاء ال ختليِّص اال نسان من عقوبة خطاايه؟أأي مما ييل جحج جييدة عىل أأني معمودي

وح القدس. .أأ  دوا ابمس الآب والابن والري  أأعطى يسوع املس يح تالميذه تعلاميٍت بأأن يتلمذوا ويعميِّ

سول بولس يف  .ب ية جزءًا من رساةل اال جنيل، وذكل يف ضوء الكم الري بأأن املس يح مل  17: 1كورنثوس 1ليست املعمودي

د بل  هل ليعميِّ  ليبّشيِّ ابال جنيل.يُرسِّ

د يسوع املس يح بيد يوحنيا املعمدان.  .ج  تعمَّ

يه ميكن أأ  .د يِّ مع أأن ني مقاطع كتابية، مثل أأفسس ن يكون تفسري بعض الآايت املتعل   9-8: 2قة ابملعمودية حمل خالف، فا 

م بعض الأمثةل الواحضة اليت تظهِّر أأن اال ميان31: 16وأأعامل   يية.ط وحده هو متطلَّب اخلالص من اخل  ، تقديِّ

 10السؤال  

احج أأن عبارة "سالطني وقيف ضوء مقاطع أأخرى يف العهد اجلد  صواب أأم خطأأ؟   ات" تشري ا ل أأرواحٍ ش يطانيية.وي يد، الري



جاابت أأس ئةل ادلرس الثامن 170الصفحة   ا 

 

 ادلرس الثامن ا جاابت أأس ئةل  

 : خطأأ 1السؤال  

 : 2السؤال  

تامئ والافرتاءات  أأ.  الش ي

ديدات  ج.  توجيه الهتي

 الالكم املُهني ه.

 : صواب 3السؤال  

امء. ج.  :4السؤال    هل تعزية أأن يعرف أأن ماكفأأًة عظميًة تنتظره يف السي

 : صواب 5السؤال  

 : خطأأ 6السؤال  

 : 7السؤال  

 يس تطيع هللا أأْن يس تخدم الأمل، وهو يس تخدمه فعاًل، يف حياة املس يحيي احلقيقي لتمنية الثيبات والاحامتل والفضيةل فيه. أأ.

يه حني  ب. امء.يعرف املس يحي احلقيقي أأن  يُضطَهد لأجل يسوع املس يح فا ني ماكفأأًة عظمية يف انتظاره يف السي

ية.  ج. يادي ني املس يحي احلقيقي يعرف أأن هذا النيوع من الأمل هو حتَت س يطرة هللا الس ي  مع أأني هذا الأمل قد يكون شديدًا، فا 

خصيية 8السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 9السؤال  

م يسوع املس يح مكن تأأ  ج. اؤه مثاهل.يريد أأن يقديِّ اية انتصارًا، وذكل ليك يتبع قري  ليم مظلومًا، ولكنيه اخترب يف الهني

 : خطأأ 10السؤال  

 : صواب 11السؤال  

 : صواب 12السؤال  

 : 13السؤال  

 وصف الريأأي الريأأي 

ول ا ل الهاوية حني اكن جسد يسوع املس يح يف القرب، نزل ا ل الهاوية ليكرز ببشارة اال جنيل لذلين  الزني

ليب.    عاشوا قبل الصي

ده بنوح للنياس اذلين اكنوا عىل الأرض حني اكن الُفكل يُبىن. الكرازة ابلتيوبة جليل نوح    كرز يسوع املس يح قبل جتسُّ

عالن الانتصار أأمام  ا 

 املالئكة الساقطني

يية اليت نقرأأ   اذلين شاركوابعد القيامة، أأعلن يسوع املس يح انتصاره أأمام املالئكة  يف اخلطي

 .4-1: 6عهنا يف تكوين 



جاابت أأس ئةل ادلرس الثامن  171الصفحة  ا 

 

 : 14السؤال  

د املالئيك. 4-1: 6يتضمَّن تكوين  د. ة مفادها أأن يسوع املس يح س يأأيت يف املس تقبل ليعلِّن انتصاره عىل المترُّ  نبوي

جابتك 15السؤال   خصيية   : ا   الشي

 : 16السؤال  

نة يف  ب. سول بولس املدوي ية جزءًا من رساةل اال جنيل، وهو ما نراه يف لكامت الري حيث  17: 1كورنثوس 1ليست املعمودي

د بل ليبّشيِّ ابال جنيل. هل ليعميِّ ني يسوع املس يح مل يرسِّ  يقول ا 

م لنا  31: 16وأأعامل  9-8: 2 مع أأني هناك جداًل حول بعض الآايت املتعليِّقة ابملعمودية، فا ن أآايت مثل أأفسس د. تقديِّ

 نصوصًا واحضًة عىل أأن اال ميان هو املطلب الوحيد للخالص من اخلطيية. 

خصيية 17السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : صواب 18السؤال  

 : 19السؤال  

 تعين أأمرًا أآخر(.ب. اللكمة "تعهُّد" ترمجة اندرة لللكمة اليواننيية املُس تخَدمة )فاللكمة اليواننية املُس تخدمة عادًة ما 

 : خطأأ 20السؤال  

 : 21السؤال  

اهد الكتايب  وصف الريأأي الشي

امء سبب بركة لتالميذه.  51: 24لوقا   اكن صعود يسوع املس يح ا ل السي

امء أأخذته حسابة بعيدًا عن عيون التيالميذ.   11-9: 1أأعامل   يف صعود يسوع املس يح ا ل السي

يل لربي داود  1: 110مزمور   بأأن جيلس يف ميني هللا.قِّ

ته.   34: 8رومية   يف وجود يسوع املس يح بميني هللا يتشفَّع لأجل خاصي

 : خطأأ 22السؤال  

خصيية 23السؤال   جابتك الشي  : ا 

 



 

 الثامن   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : 1السؤال  

امء تعطيه التيعزية. أأ.  معرفته بأأن ماكفأأة عظمية تنتظره يف السي

 : صواب 2السؤال  

 : 3السؤال  

 لكي اال جاابت صائبة عدا "د".

 : خطأأ 4السؤال  

 : صواب 5السؤال  

 : 6السؤال  

عالن يوم امخلسني ج. ني هذا ا   الرأأي القائل ا 

 : خطأأ 7السؤال  

 : 8السؤال  

د املالئكة. 4-1: 6يتضمَّن تكوين  د. ة مفادها أأن يسوع املس يح س يأأيت يف املس تقبل ليعلِّن انتصاره عىل مترُّ  نبوي

 : 9السؤال  

سول بولس يف  ب. ية جزءًا من رساةل اال جنيل، وذكل يف ضوء الكم الري بأأن املس يح مل  17: 1كورنثوس 1ليست املعمودي

د بل ليبّشيِّ ابال جنيل. هل ليعميِّ  يُرسِّ

يه ميكن أأ  د. يِّ مع أأن  9-8: 2مقاطع كتابية، مثل أأفسس  ملعمودية حمل خالف، فا ني قة ابن يكون تفسري بعض الآايت املتعل

يية.31: 16وأأعامل  م بعض الأمثةل الواحضة اليت تظهِّر أأن اال ميان وحده هو متطلَّب اخلالص من اخلطي  ، تقديِّ

 : صواب 10السؤال  
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 : اتيباع املس يح بأأمانة يف مواهجة عامٍل معادٍ ادلرس التاسع 

 ( 6- 1:  4بطرس  1للمس يحييني احلقيقييني ) 

مة ادلرس   ُمقديِّ

سول بطرس قد 4ما يزال الأمل املس يحيي لعمل ما هو صاحل موضوع احلديث يف الفقرة الأول من بطرس الأول  . اكن الري

ى موضوع وجوب أأن  . وقد أأتَبع هذا بتقدمي مثال يسوع املس يح 14-13: 3بطرس 1لأمٍل ال يس تحقيه يف املؤمن  يتعرَّضغطَّ

َّم يسوع املس يح يف اجلسد )ُصلِّب(، ومع هذا عاش للحياة 22- 18: 3بطرس 1)هلم ليضعوه أأماهمم ويف اعتبارمه  (. فقد تأأل

وح )ُأقمي(، وأأمكل طريق سول بطرس يف  هيف الري دين. والآن، يعود الري عالن غلبته للمالئكة املمتري : 4بطرس 1ليخترب انتصار ا 

مي 1-6 َّموا لأجل ا  ي وجوب أأن يتأأل اءه اذلين واهجوا حتدي وابتيباعهم مثال يسوع املس يح، مه اهنم يف يسوع املس يح. ليخاطب قري

موا عىل أأن حييوا حياة التقوى )خبالف جرياهنم الوثنييني(، حّتي لو عىن هذا الأملَ  دلرجة  والاضطهادَ  حباجٍة أأيضًا لأن يصمي

اءه بأأني  هذه احلياة س يكون علهيم أأن اذلين رفضوا يسوع املس يح واكنوا معادين للمس يحييني يف  الاستشهاد. ذكَّر بطرس قري

وح.ميثلوا أأمام هللا ملواهجة دينونته.   وابملقابل، فا ن املس يحييني احلقيقييني يمتتيعون ابحلياة يف الري

 

ط ادلرس   ُمخطَّ

ل الأمل ): املوضوع الأول  ( 2-1: 4بطرس 1اختيار العيش "ال رادة هللا" حّتي لو أأديى ذكل ا 

خر : املوضوع الثاين ض للسُّ  ( 4-3: 4بطرس 1ية واال ساءة من غري املؤمنني )التعرُّ

 ( 5: 4بطرس 1: ترقُّب دينونة هللا اليت تنتظر غري املؤمنني )املوضوع الثالث

 ( 6: 4بطرس 1كة اال جنيل لـ"املوىت" )رَ : بَ املوضوع الرابع 

 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

ُّم يفتتبع  •   اجلسد.مثال يسوع يف معىن التأأل

هوانيية. يسوع تدرك أأن دعوتك مكؤمٍن ب  •  املس يح يه أأني حتيا ال رادة هللا، ال لرغبات البّش الشي

سبب احتياجك مكؤمن ابملس يح لأن تنفصل عن اخلطااي اليت شاركَت يف ارتاكهبا قبل  بشأأنتعربيِّ عن قناعتك  •

 جميئك ا ل اال ميان به.

يام تأأليموا تقارن بني حاصل حياة غري املؤمنني اذلين ي • عادون املس يحيية ويقاوموهنا، وحاصل حياة املؤمنني اذلين رب

مياهنم ومه حييون عىل الأرض.  لأجل ا 
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 ( 2- 1:  4بطرس  1: اختيار العيش "ال رادة هللا" حّتي لو أأديى ذكل ا ل الأمل ) املوضوع الأول 

ابقةول يشري ا ل الارتباط بني الفقرة حرف الفاء يف بداية الآية الأ  رة الافتتاحيية يف  ( والفق22- 18: 3بطرس 1) السي

ابع.  الأحصاح الري

س القراءة   . 2-1: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

رادة هللا، دلرجة تقدميه حياتَه، يشلكيِّ مثااًل للكي  طاعته ا  َّم ظلامً يف ا  ما معهل يسوع يف اس تعداده لأْن يتأأل

. واللكامت الافتتاحية يف  َّم املس يح لأجلنا يف اجلسد" تكرار 1: 4 بطرس1مس يحيي حقيقيي ، "فا ذ قد تأأل

سول بطرس أأن قاهل يف  ني : "18: 3بطرس 1ملا س بق الري سول بطرس بقوهل ا  ة واحدة ... يف اجلسد." ما يقصده الري َّم مري تأأل

ية مالحظتان تؤكيِّدان هذا الأمر َّم دلرجة املوت. ومث يه تأأل َّم ... يف اجلسد" هو أأن )يف اليواننيية  . أأواًل، اللكمة "تأأمل" املس يح "قد تأأل

ني املس يح أأيضًا 18: 3بطرس 1. فتقول 1: 4بطرس 1و 18: 3بطرس 1( تُس تخَدم يف paschō -"ابخسو"  َّم: "فا  ة  تأأل مري

ْذ قد 1: 4بطرس 1واحدًة من أأجل اخلطااي،" بيامن تقول  َّم: "فا  ني اثنيًا، تُس تخَدم يف الآيتاملس يح لأجلنا يف اجلسد."  تأأل

يف  1: 4بطرس 1(، وذلا ينبغي أأن نفرسيِّ sarki -العبارة "يف اجلسد" أأو "ابجلسد"، ويه ذاهتا يف اليواننية )"ساريك" 

ليه بطرس الأول   بوضوح.  18: 3ضوء ما تشري ا 

 1السؤال  

يه اكن عىل يسوع املس يح أأن "يتأأليم يف اجلسد"؟  )اخرت لك اال جاابت  أأي من املالحظات التيالية تساعدان يف فهم املقصود بأأن

 الصحيحة(

نة يف رواايت الأانجيل.تعرَّض يسوع ل الٍم كثرية، و .أأ   يه تكل اليت نراها ُمدوَّ

َّم" يف الآيتنياملرُتمجة ا ل ( paschō"ابخسو" )اللكمة اليواننية  .ب تشري ا ل أأني يسوع املس يح  1: 4و 18: 3 "تأأل

 مات.

(، مبا يف ذكل اجلوع وقةلي النيوم. .ج  مري يسوع املس يح ابلكثري "يف اجلسد" )يف جسده املادييي

مت سابقًا يف  1: 4بطرس 1العبارة "يف اجلسد" )يف اليواننية "ساريك"( الواردة يف  .د ، 18: 3بطرس 1اس ُتخدِّ

ث  .جسداييً عن موت يسوع  ْت حيث حتدَّ

م يف الاس تعداد  َّم ظلامً(، ينبغي للمس يحييني احلقيقييني أأن يتبعوا مثال رهبيِّ يه اكن بريئًا وتأأل لأن كام تأأليم يسوع حّتي املوت )مع أأن

ني علينا حنُن املؤمنني أأن نتسلَّح ابملوقف نفسه اذلي اكن دلى يسوع امل  سول بطرس ا  س يح. ما ينقهل يعملوا الأمر نفسه. قال الري

، واذلي نقرأأ عنه يف مرقس  بي رس نفسه اذلي تعلَّمه هو من الري سول بطرس هنا هو ادلي ،  31: 8. ففي مرقس 34-31: 8الري

سول بطرس قد فهم بعُد أأن يسوع  ْذ مل يكن الري يه يقود التالميذ ا ل أأورشلمي حيث سرُيفَض ويُقتَل. وا  أأعلن الرب يسوع أأن

د عليه بتوبيخه املس يح اكن يعزتم أأن مي ية. ولكني يسوع املس يح ري ي ة وجدي وت لأجل اخلطااي عىل الصليب، اعرتض بلكيِّ قوي

توبيخًا شديدًا، وبتبيان الأمور اليت اكن يتوقَّعها من التيلميذ املكرَّس هل: "من أأراد أأن يأأيت ورائ فلينكر نفسه وحيمل صليبه 

ناكر" النف34: 8ويتبعين" )مرقس  س هو رضورة أأن يتعملَّ التيلميذ التخيلي عن أأجندته وتوقُّعاته ويسعى لأن (. اكن معىن "ا 

ل هو  وماين يف القرن امليالدي الأوي يتبع أأجندة هللا )خططه ومقاصده(. واكن معىن أأن "حيمل ]اال نسان[ صليبه" يف العامل الري

ًا لأن ميوت، لأني اذلي اكن حيمل صليبه اكن يف طريقه لُيعدَ  يه اكن أأن يكون مس تعدي م عليه. مقصد لكامت يسوع املس يح هو أأن

ين لأن ميوت سني هل وملقاصد ملكوته، حبيث يكونون مس تعدي  لأجهل ولأجل بشارة اال جنيل. وايبحث عن تالميذ ملزتمني ومكرَّ
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 2السؤال  

هين )أأو " 1: 4بطرس 1تقول  ن عىل املس يحييني احلقيقييني أأن يتسلَّحوا ابملوقف اذلي اكن عند يسوع املس يح.  قصد"( اذلياملا 

ياق هو أأن نقتبس ونتذكَّر ابس مترار النصوص الكتابيية يف أأذهاننا.  صواب أأم خطأأ؟  معىن هذه اللكامت حبسب الس ي

 

 3السؤال  

 ؟34: 8ماذا اكنت املتطلَّبات الثيالثة من التيلميذ امللزتِّم حبسب تعلمي يسوع املس يح يف مرقس 

ات، ويزرع كنيسة جديدة. الاس تعداد لأن يكون مرَساًل، ويق .أأ  س س بع مري  رأأ الكتاب املُقدَّ

 أأن ينكِّر نفسه، وحيمل صليبه، ويثبت يف لكمة هللا.  .ب

 ، وحيمل صليبه. النياسأأن ينكِّر نفسه ويتخىلَّ عن شهوات  .ج

ل  .د  ويتبع يسوع املس يح. صليبهأأن ينكِّر نفسه وحيمِّ

 

سول بطرس يف اجلزء الأخري من  لرضورة أأن حييا املس يحييون احلقيقييون ابلهدف نفسه اذلي سببًا  1: 4بطرس 1يعطي الري

رادة هللا همام اكنت التيلكفة. املس يح اكن يف فكر يسوع سول بطرس: "فا ني من تأأليم يف اجلسد ، وهو العيش لعمل ا  يقول الري

َّم" اك شارة ا ل يسوع املس يح نفسه. ولكني  يية." يفهم بعض العلامء عبارة "من تأأل احج أأن ك. جوبز  ُكفَّ عن اخلطي  .K)الري

Jobes )ابملؤمن اذلي يتسلَّح ابلنييية والقصد  ، ولكنْ مصيبٌة يف تأأكيدها عىل أأني احلديث ال يتعلَّق بيسوع املس يح يف هذه احلاةل

ياق كلكي ا ل أأن بطرس يقصد ا ية سببان يدعامن هذا الرأأي. أأواًل، يشري الس ي ملؤمن. أأنفسهام الذلين اكان عند يسوع املس يح. ومث

م مثال 17- 13: 3بطرس 1ففي  رادة هللا. مث قدَّ َّموا ظلامً ومه يعملون ا  ين لأن يتأأل ، حثَّ املؤمنني عىل أأن يكونوا مس تعدي

سول 1: 4، اذلي اكن صورًة منوذجيية لهذا الأمر. وبدءًا ببطرس الأول 22-18: 3بطرس 1يسوع املس يح يف  ، يعود الري

( توحضيِّ ما يعنيه بقوهل "ُكفَّ عن 2: 4بطرس 1ثال يسوع املس يح. اثنيًا، الآية التيالية )بطرس ليحثَّ املؤمنني يف ضوء م 

اخلطيية." فهو يعين العيش ال رادة هللا بداًل من العيش لشهوات النياس. وكام تؤكيِّد الآية التالية، فا ني هذا الأمر ينطبق عىل  

 املؤمنني.

 

 4السؤال  

سول بطرس " فامي شارة ا ل يسوع خيتصي بلكامت الري َّم يف اجلسد ُكفَّ عن اخلطيية،" يرى بعض العلامء أأني هذه ا  َمن تأأل

ا تشري ا ل املؤمنني.  صواب أأم خطأأ؟  املس يح، بيامن يعتقد علامء أآخرون أأهني
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 5السؤال  

ن عبارة "ُكفي عن اخلطية" تتعلَّق ابملؤمنني ال بيسوع  يِّد التفسري القائل ا   املس يح؟أأي مميا ييل يؤي

 نعرف أأني يسوع املس يح مل يعمل أأيي خطيية خشصيية.  .أأ 

ة ا ل املؤمنني وال2: 4بطرس 1الآية التالية ) .ب ريقة اليت علهيم أأن حييوا هبا ال  ( موهجَّ رادة هللا خالل س نواهتم الباقية طي

 عىل الأرض.

ياق العام بدءًا من  .ج سول بطرس من حثي املؤمنني ا  13: 3بطرس 1يف الس ي عطاء يسوع املس يح ، انتقل الري ل ا 

عن اهامتمه اثنيًة برضورة أأن يكون املؤمنون  1: 4بطرس 1يف ليعربيِّ (، 22-18: 3بطرس 1مكثاٍل عىل الأمل )

َّموا ظلامً يف معل ما هو صائب. ين لأن يتأأل  مس تعدي

سول بطرس أأن يُكَرز ببشارة اال جنيل للك النياس، وذلا، فا ن  .د اال مرباطورية الرومانية ماكٌن أأفضل من غريه يريد الري

 للعيش.

سول بطرس يقصد يف اجلزء الأول من  ن اكن الري ُّمهم يف اجلسد بعبارة "ُكفَّ عن  1: 4بطرس 1ولكْن، ا  املؤمنني، مفا عالقة تأأل

يه ال يتلكيم عن الكامل اخلايل من اخلطية يف حياة املؤمن ذْ اخلطيية"؟ مؤكَّد أأن يه  8: 1ةل يوحنا الأول تذكيِّران رسا ، ا  ن ْن قلنا ا  : "ا 

ينا س نقع يف اخلطيية، وسنس متري يف رصاعنا مع  ن لُّ أأنفس نا وليس احلقُّ فينا." فطاملا حنُن يف اجلسد، فا  ليَس لنا خطيية نضِّ

لهي الذلينموجود يف املوقف والقناعة  1: 4بطرس 1معىن بشأأن اخلطية. احلل الأفضل  سول بطرس أأن يصَل ا  اء يأأمل الري ام قري

ين لأن يتأأليموا يف معل ما هو صواب، حّتي  سول بطرس هو أأن يكونوا مس تعدي يس بة للري ُّم يف اجلسد" ابلن رسالته. معىن "التأأل

لو عىن ذكل أأن يتخىلي اال نسان عن حياته يف سعيه هذا. واحٌض أأني صريورة اال نسان مس يحييًا حقيقييًا دليه هذا التكريس 

جاعة والاقتناع. اال نسان اذلي وصل ا ل هذا املس توى من الاقتناع والالزتام، اذلي هو والالزتام تتطلَّب الكث ري من الشي

يه  يه يسعى ا ل عيش حياة تقيية مس تعدي لأن يُستشَهد لأجل يسوع املس يح، يُظهِّر أأن ن ية، وابلتايل فا  يتعامل مع اتيباع هللا جبدي

لهيا. للتأأمُّل بلك سول   16-14: 1بطرس 1امت تعكس القداسة اليت يدعوه هللا ا  اثنيًة عند هذه النقطة أأهيية وقمية. قال الري

 بطرس:

ابقة يف هجالتمك، 14 اعة ال تشألكوا شهواتمك السي يسني يف بل نظري القدي 15كأوالد الطي وس اذلي دعامك كونوا أأنت أأيضًا قدي

وس."16لكي سرية.  يسني لأيني أأان قدي يه مكتوب: "كونوا قدي  لأن

 6السؤال  

  يف حياته املس يحيية حبيُث ال يعود خيطئ. اخلطيية"( هو أأن يصل املؤمن نقطةً عىن "ُكفَّ عن اخلطيية" )أأو "توقَّف عن م

 صواب أأم خطأأ؟ 
 

يه يظهِّر  1وهكذا، فا ن مقصد الآية  يه ال يعود خيطئ، بل مبعىن أأن هو أأني املس يحي احلقيقي "ُكفي عن اخلطية" ليس مبعىن أأن

َّم لأجل يسوع املس يح. بُغضه للخطية، وهو  ان ال ظهار بغض يصاحب اس تعداده لأْن يتأأل ايي اءه وا  سول بطرس يدعو قري اكن الري

رادة هللا بغريِّ  الزتاٍم وتكريس يف عي ا ل معل ا  لني أأو هتاون، حبيث خيتارون أأن يتأأليموا عىل أأن يعيشوا أأسلوب حياة  السي

 عن املس يح حوهلم. تّشح ك. جوبز الأمر ابللكامت التالية: يتيسم ابخلطيية واال مث كام حيصل يف العامل البعيد 

اء  سول يواجه قري ها الأدىن )أأي الانسجام مع القِّمَي واملعايري واملامرسارساةل الري ت بطرس خيار سلوك املقاومة حبديِّ

دانة من عائالاملقبوةل واملتوقيعة يف جممتعه  م وأأصدقاهئم غري هتم(، أأو ا طاعة هللا وحتمُّل عواقب ذكل من انتقاد وا 
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م مصيموا عىل أأن يقطعوا صلهتم ابخلطيية. ) ريقة يُظهِّر أأهني َّموا هبذه الطي ني اس تعدادمه لأن يتأأل  .Kاملؤمنني. وذلا، فا 

Jobes, 265 ) 

 7السؤال  

اخلايل من  حبسب ك. جوبز، تتعلَّق عبارة "ُكفي عن اخلطيية" )أأو "توقَّف عن اخلطيية( مبوقف اال نسان جتاه اخلطية ال ابلكامل

نسان يف الغالب يرغب بأأن يكون مطيعًا  اخلطيية، لأني اال نسان اذلي دليه اس تعداد لأن يتأأليم لأجل يسوع املس يح هو أأيضًا ا 

 صواب أأم خطأأ؟  للمس يح.

 

ن اقتىض الأمر ذكل(  ُّم ا  سة والاس تعداد للتأأل ع هذا املس توى من الالزتام والتكريس )التيصممي عىل عيش حياة ُمقدَّ يُعالَج بتوسُّ

يه "ال يعيش أأيضًا الزمان البايق يف اجلسد لشهوات النياس، بل 2يف الآية  س امللزتم بأأن سول بطرس املؤمن املكرَّ . فيصف الري

اءه عىل ترك شهوات اجلسد اليت سعوا وراءها ال رادة هللا." هذه يه سول بطرس قري ة الثالثة يف الرساةل اليت فهيا حيثي الري  املري

نسان يدرِّك أأني دليه وقتًا قصريًا عىل الأرض، 11: 2؛ 14: 1بطرس 1قبل أأن يعرفوا يسوع املس يح )انظر  (. املؤمن احلكمي ا 

ال ا ن حصل أأْن ُكنيا أأحياء يف وقت  وأأن عليه أأن يس تغلي هذا الوقت أأحسن اس تغالٍل.  اية مجليعنا، ا  فاملوت س يأأيت يف الهني

م حسااًب عن أأنفس نا )رومية  ينا يف احلالتني س نقف أأمام عرش قضاء يسوع املس يح لنقديِّ : 14رجوع يسوع املس يح، ونعمل أأن

آت اليت سنمتتَّ (. مس تقبلنا يف الأبدية )ما نعمهل وامل15-10: 3كورنثوس 1؛ 10-9: 5كورنثوس 2؛ 10-12 ع هبا( مرتبط اكفأ

 بصورة مبارشة بأأمانتنا يف حياتنا ليسوع املس يح. وحّتي اكتب املزمور أأدرك أأهيية عيش احلياة بصورة حصيحة، حيث كتب:

ا تُقَرض رسيعًا فنطري. ... 10 ة فامثنون س نة، وأأخفرها تعٌب وبليية، لأهني ن اكنت مع القوي م س نينا يه س بعون س نة، وا  أأايي
منا هكذا عليِّمنا فنُؤىت قلب حمكة. )مزمور 12  (. 12، 10: 90ا حصاء أأايي

 8السؤال  

اهد الكتايب يف العمود الأمين والنيصي الكتايب املقتبس يف العمود الأيرس: ل بني الشي  صِّ

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

 "ذلكل حنرتص ... أأن نكون مرضييني عنده."  12: 90مزمور 

 "معُل لكيِّ واحٍد س يصري ظاهرًا لأني اليوم س يبيينه."     12- 10: 14رومية 

ذًا لكُّ واحٍد منيا س يعطي عن نفسه حسااًب هلل."    15-10: 3كورنثوس 1  "فا 

منا هكذا عليِّمنا."  10-9: 5كورنثوس 2  "ا حصاء أأايي

 

يه ينبغي أأن   ن ال أأحد يعرف مقدار الوقت املتبقيي لنا لنعيشه "يف اجلسد" )أأي عىل الأرض(، ولكن همام اكن قلياًل أأو كثريًا، فا 

يه هكذا يه  سول بطرس هذا الأمر سابقًا يف رسالته حني كتب: "لأن رادة هللا". س بق أأن ذكر الري مشيئة يُعاش لأجل معل "ا 

ساةل بيسوع املس يح، شاركوا 15: 2بطرس 1هللا أأن تفعلوا اخلري فتسكيتوا هجاةل النياس الأغبياء" )  اء الري (. قبل أأن يؤمن قري

عي وراء "شهوات النياس". الرتي  سول مجة احلرفيي غري املؤمنني يف السي م الري عدة أأمثةل ة لهذه العبارة يه "شهوات الرجال". )ويقديِّ

ذ اشرتامه دم املس يح، صار علهيم أأن حييوا 3وات يف الآية ه عىل هذه الشي  (. والآن، بعد أأن صاروا مؤمنني بيسوع املس يح، ا 

سول يشغل ابل   جديدًا من احلياة. اكن هذا أأمراً نوعاً  ساةل:الري  بطرس جدًا، كام يظهر يف لكامٍت عربَّ هبا سابقًا يف هذه الري
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 (. 14: 1بطرس 1بقة يف هجالتمك ) االسي  مكشهوات كأوالد الطاعة ال تشألكوا 

ليمك كغرابء ونزالء أأن متتنعوا عن  ا الأحبياء، أأطلب ا  ية أأهيُّ هوات اجلسدي  (. 11: 2بطرس 1اليت حتارب النيفس )  الشي

 9السؤال  

اًل ا ل صريورتنا أأكرث ش هبًا  معلية تغريُّ مميا ُكنيا عليهالتيقديس يف جوهره  حني التقينا بيسوع املس يح أأوي

ن بيسوع  سول بطرس ا  مان البايق عىل املس يح. يقول الري املؤمن بيسوع املس يح أأن "ال يعيش أأيضًا الزي

نساٍن منيا ي لأييِّ ا  . واحلقيقة يف اجلسد لشهوات النياس، بل ال رادة هللا." هذا ترصحي ممتلئ ابلتحدي

ري عن قرب مع الري  ال ابلسي ينا غري قادرين عىل معل هذا ا  وح القدس. ما الأمر اذلي تعتقد أأن هللا يريدك أأن  بي يه أأن ومبعونة الري

حداثه يف حياتك لتكون أأكرث انسجامًا وتوافُقًا مع  ليه يف حياتك ويدعوك لأن تعمل هذا؟ هل من تغيري ينبغي ا  تسعى ا 

ن أأفاكرك يف  ِّ رادته؟ دوي وحالشخصية احلياة مفكرةا  القدس بأأن يساعدك عىل  ، ومن مثَّ اقضِّ بضع حلظات اطلب فهيا من الري

نأأن تتغريَّ يف هذه النياحية   حياتك. مِّ

 

 

خرية واال ساءة من غري املؤمنني )املوضوع الثاين  ض للسُّ  ( 4- 3:  4بطرس  1: التعرُّ

ة مجيعنا بٌّش لنا عواطف ومشاعر، يؤثيِّر بنا الكم الآخرين وأأعامهلم املُوهجَّ  .يكون موضوع خسرية الآخرينبأأن متعًة أأحد  جيدال 

ية اخلاطئة. يقول النياس ويفعلون أأش ياء قاس ية وتنطوي  بيعة البّشي لينا. ومع هذا، فنحُن مجيعًا نعيش يف عامل تعمل فيه الطي ا 

َّنا ننال غفران خطاايان، ويصري لنا سالم مع هللا، وننال موعد احلياة  ساءة. حني نصري مؤمنني بيسوع املس يح نفرح لأن عىل ا 

ية اذلي حبس به س نُ  ين لأن ندفعه حنُن املؤمنني. فالعامل البعيد الأبدي ية مثن علينا أأن نكون مس تعدي قام يومًا ما من املوت. ولكْن مث

مياننا أأو معىن أأن نُودَل اثنيًة أأو معىن معرفة هللا بطريقٍة خشصيية. كثريون من غري املؤمنني  عن يسوع املس يح ال يفهم حقيقة ا 

مياننا يف يسوع امل  ني البعَض يترصَّف بطرٍق عدوانيية معنا. ميكن أأن ميتدي هذا حيتقروننا لأجل ا  س يح، بل ويعتربونه حامقًة. بل ا 

ية، وقد يصل ا ل اال يذاء اجلسدي. استُشهِّد أ الف من املس يحييني  ءمن الكٍم ميس  ديدات اجلسدي ( ا ل الهتي بي عنيا )أأو عن الري

سول بطرس يف الآيتني احلقيقييني لأجل املس يح يف القرن العّشين، وما يزال هذا  ًا حّتي يومنا هذا. يشري الري ه مس متري - 3التيوجُّ

ئيس يية ال   4 ي عنيا. ندرِّك حنُن املؤمنني أأني الكثري مميا يعمهل غري املؤمنني أآمث،  هِّ ساءة العامل لنا وتلكُّمِّ ا ل أأحد الأس باب الري ابلّشي

  غضهبم علينا.ف عن اخلطااي املذكورة يف هاتني الآيتني تثريرغبتنا ابلتوقُّ و 

س القراءة   . 4-3: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

سول بطرس الآية  ائه حبياهتم املاضية. يقصد هبذا الفرتة الزمنية اليت س بقت معرفهتم  3يبدأأ الري بتذكري قري

ل، اكن معظم قرائه يعيشون يف يسوع املس يح وصريورهتم مؤمنني به.  ت مناطق اكنيف القرن امليالدي الأوي

لهيا بشارة اال جنيل  بشارة ية مل تكن مل تصل ا  لهيا. ويف احلقيقة، اكنت هناك مناطق كثرية يف اال مرباطوري ابلاكد بدأأت تصل ا 

لهيا اال جنيل  ائه صاروا مؤمنني بيسوع املس يح ومه ابلغون وكبار، قد وصلْت ا  بعُد. عىن كون اال جنيل جديدًا أأني كثريين من قري

م عاشو  لهيم اال جنيل. يف ذكل الوقت، اذلي مل يكونوا فيه أأي أأهني ا جزءًا كبريًا من حياهتم غري مس يحييني قبل أأن يصل ا 

ني  ية(. بل ا  ن اكنوا قد جاءوا من خلفيية هيودي ال ا  مس يحييني ومؤمنني ابملس يح، اكن كثريون مهنم يعيشون حياًة وثنية طبيعية )ا 

همم. ليس من شكيٍ يف  عبادةوثنية ) كثريين مهنم يكونون قد شاركوا يف مماَرساٍت  ومان( اكنت منتّشًة يف أأايي أ لهة اليواننييني والري
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 َ يَمهم الأخالقيية اكن كر. ولكْن حني  ْت أأن قِّ م رمبا اكنوا انغمسوا يف الفساد اجلنيسي أأو السُّ ن الآخرين، أأي أأهني اكي مَي السي تشابه قِّ

آمنوا بيسوع املس يح، ال بدي  . وحني مسعوا بشارة  مسعوا بشارة اال جنيل وأ أأني نظرهتم الكونيية للوجود واحلياة قد بدأأْت تتغريَّ

م أأدركوا أأن قدرًا كبريًا من أأسلوب حياهتم املاضيية قبل أأن يؤمنوا بيسوع املس يح   . اكنوا قد اال جنيل، ال بدي أأهني حيتاج لأن يتغريَّ

رادة الأمم"، أأي يف "رغب ذ صاروا الآن مؤمنني ابملس يح، صاروا قضوا ما يكفي من الوقت يف املايض يف "ا  ات الأمم،" ولكني ا 

سول  ين ا ل طريقٍة خمتلفٍة متامًا من احلياة، حبيث يرتكون الكثري من الأمور اليت اكن اُلَمم يرغبون هبا. واحض أأني الري مدعوي

 . مجة اليسوعيية هذا اجلزء من الآية  تنقلبطرس قصد ابللكمة "أأمم" أأولئك اذلين اكنوا جزءًا من العامل الأمميي غري املس يحيي الرتي

اءه عىل أأن يرتكوا أأسلوب حياهتم القدمي  ساةل قد حثي وجشيع قري سول بطرس يف بداايت الري ا ل "مشيئة الوثنييني." وقد اكن الري

 ويعيشوا حياًة جديدًة تتيصف ابلقداسة: 

ابقة يف هجالتمك، 14 اعة ال تشألكوا شهواهتم السي يسني يف 15كأوالد الطي وس اذلي دعامك كونوا أأنت أأيضًا قدي بل نظري القدي

 ( 15-14: 1بطرس 1لكي سرية. )

ساةل اكنوا يعرفون   اء الري رادة )رغبة، مشيئة( الأمم." ليس من شكيٍ يف أأن قري اكنوا قد قضوا ما يكفي من الوقت يف معل "ا 

سول هبذا، أأي الأش ياء اليت اكن الأممييون البعيدون عنجييد املس يح يمتتيعون بعملها. ومع هذا، فقد أأعطى  يسوع ًا ما عناه الري

سول بطرس قامئة جزئيية متثيِّل هذه الأمور: "ادلي  دمان امخلر والبطر ر عاالري اخب( ة والشهوات وا  )جلسات واملنادمات )املرح الصي

كر( ب والسي ْ مة."  وحفالت الّشُّ ذ اكن يس تطيع أأن يذكر أأش ياء وعبادة الأواثن املُحرَّ مؤكَّد أأني هذه ليست قامئة شامةل )ا 

ريقة اليت عاش هبا غري املؤمنني بيسوع  أأخرى كثرية(، ولكني هذه اكنت اكفيًة لتبيان مقصده. اكن هناك فرق كبري ما بني الطي

ية الرومانيية يف ذكل الوقت وال ريقة اليت ينبغي للمؤمنني أأن حييوا هبا كشهوٍد ليسوع املس يح. املس يح يف اال مرباطوري اكن عىل طي

ج وملتٍو.15: 2املس يحييني احلقيقييني أأن حييوا "كأنواٍر يف العامل" )فيلّبي   ( وسط جيٍل معوي

 10السؤال  

سول بطرس يف قامئته ابخلطااي الواردة يف   ت الصحيحة()اخرت لك اال جااب  ؟3: 4بطرس 1أأي مميا ييل ذكره الري

 رسقة املال .أأ 

 ةر عاادلي  .ب

رة .ج  اللغة القذِّ

دمان امخلر .د  ا 

 نوابت الغضب .ه

هوات .و  الشي

 

 11السؤال  

ً من هذه اخلطااي، لأني اذلين يعملون مثل هذه الأمور ال ميكهنم أأن  اء رساةل بطرس الأول أأايي مل حيدث أأن اقرتف أأيٌّ من قري

 صواب أأم خطأأ؟  يصريون مؤمنني بيسوع املس يح.
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لالتعبري  مجة اليسوعيية( الأوَّ (، aselgeiaترمجة لللكمة اليواننية "أأس يلغيا" ) ،الوارد يف القامئة، "ادلعارة" )"جفور" يف الرتي

ة يف الأعامل اجلنس يية. حني ننظر ا ل القامئة، نرى أأني امخلس  ، خاصي ويه تشري ا ل أأي سلوك يفتقر لضبط النيفس الأخاليقي

وعًا من الانغامس غري املنضبط، سواء أأاكن يف اجلنس أأو الطعام أأو رشب امخلر. واملامرسة الأخرية يف خطااي الأول تتضمين ن

سة، املكروهة["( تتعلَّق ابملشاركة يف أأييٍ من أأشاكل العبادة الوثنيية اليت اكنت تاُمرَ  جِّ مة ]الري س يف القامئة )"عبادة الأواثن املُحرَّ

وماين يف ت العامل اليوانيني  ب يرتبط عادًة ابلأعياد الوثنيية، مثل عيد ابخوس الري م. اكن اال فراط يف الألك والّشي كل الأايي

(Bacchus يشوة، وأأما هل امخلر والن ، وهو ديونيسوس عند اليواننييني( وعيد اال هل ساتورن )زَحل(. اكن ابخوس يُعَرف بكونه ا 

س ال هل الزراعة ساتورن )زحل(، عيد ُزَحل )ساتورانليا( فاكن عيدًا رومانييًا يُعقَد يف شه  ر اكنون الأول/ ديسمرب، وهو مكري

وبعض متلقيي رساةل بطرس اكنوا قد شاركوا يف هذه الاحتفاالت وقت اال يالم والاحتفال وتبادل الهدااي.  هواكن يُعَرف بكون

سول بطرس يذكيِّرمه بأأن ممارسات املايض ية قبل أأن يؤمنوا بيسوع املس يح، ولكني الري  هذه ال ماكن لها الآن يف حياهتم العربدي

مكس يحييني ومؤمنني ابملس يح. اكن هذا التيغيري يف أأسلوب احلياة سبب انزعاج شديد لكثريين من معارفهم. تكتب ك. جوبز 

 بشأأن هذا قائةًل:

ومانيي  ور، واليت ة، ممزوجًة برفض املس يحييني بأأن حيرقوا البخور لال مرباطهذه املواقف جتاه العادات والأخالق الري

ية، أأكسبَْت املس يحييني مسعةَ اكنت  ون هبا عن امتناهنم مكواطنني هتدف لتأأكيد وضامن خري اال مرباطوري كوهنم  لفتًة يعربيِّ

وماين. نسانيية وخونة لهنج احلياة الري  (K. Jobes, 262) اكرهني لال 

 12السؤال  

لهًا رومانيًا يُعقَد هل عيٌد يف شهر اكنون الأول/  راعة، وقد اكن يُعقَد فيه احتفال عظمي.اكن ابخوس ا    ديسمرب اك هلِّ بركة الزي

 صواب أأم خطأأ؟ 

 

 13السؤال  

دها بطرس، تتضمين اخلطااي امخلسة الأول نوعًا من الانغامس غري املنضبط، سواء يف اجلنس  ابلنظر ا ل قامئة اخلطااي اليت يورِّ

ب.  صواب أأم خطأأ؟  أأو الألك أأو الّشُّ

 

َرفْض املس يحييني املشاركة يف الأنشطة الثيقافية الاعتيادية ابعتباره خيانًة، بل وهتديدًا خلري اجملمتع ومصلحته. اكن يُنَظر ا ل 

 ( هذا الأمر قائاًل:J. M. G. Barclayيّشح ج. م. ج. ابرلكي )

ف من غضهبا. اكن حتتقر رشحيٌة صغرية من اجملمتع ال لهة، اليت ينبغي اخلو وعالوًة عىل ذكل، اكن خطريًا جدًا أأن 

ض للهزات الأرضيية أأو الطوفاانت تُنَسب ا ل ا حسان ال لهة.  راعيية وعدم التعرُّ الم الأهيل، وجناح الأعامل الزي السي

["Conflict in Thessalonica," Catholic Biblical Quarterly (1993), 515 ؛ ُمقتبس يفK. 

Jobes, 269 ] 
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 14السؤال  

اينة حليت حملها.  عبادةُ  تُعدْ  مل ومان ممارسًة موجودة يف عامل اليوم، ولكني أأشاكاًل أأخرى من ادلي أ لهة الري

ن  أأو منطقٍة ُمعيَّنة بدٍل ففي ثقافات غري مس يحيية كثرية اليوم، يوجد ضغط اجامتعي قويي عىل ساكي

اينة أأو نظام العبادة اذلي متارسه أأغلبية ساكي بأأن يكونوا منمتني وذوي والء ل ن ذكل البدل أأو املنطقة. دلي

ن أأْن يشألكوا ويشاهبوا وينسجموا مع ما تؤمن به الأغلبيية. ميكن لهذا الأمر أأن يسبيِّب عددًا ال حرص هل  اكي فُيتوقَّع من لكي السي

ف يف  آمنوا بيسوع املس يح ُمخليِّصًا. صِّ  عك احمليلي جممت اليت عندالتوقُّعات ادلينيية مفكرة احلياة الشخصية من املشالكت لذلين أ

ن اكن الأمُر كذكل، فكيف؟من النياس  . هل يصعيِّب هذا حياة املس يحييني احلقيقييني يف منطقتك؟ ا 

 

لتيوتُّر الثيقايف اذلي واهجه املس يحييون الأوائل ما يزال قامئًا اليوم. فانفصالنا حنُن املؤمنني عن أأسلوب حياتنا القدمي ميكن أأن ا

سول بطرس يعي متامًا هذه املشلكة، وذلا كتب يف  يؤديي ا ل الابتعاد عن الأصدقاء والعائةل ورشاكء العمل. وقد اكن الري

ي فيه يس تغربون أأنيمك لس ت تركضون : "الأمر ا4: 4بطرس 1 فنيا ل فيض هذه اخلالعة عنهيا،  معهمذلي ." اللكمة املرُتمجة جمدي

(. ابال ضافة ا ل املعىن الأسايس لهذا الفعل blasphēmēoهنا ا ل "جمدفني" تُش تَقي من الفعل اليوانين "بالسفمييو" )

يه يُس تخَدم مبعىن "يفرتي، يش ت، يتلكَّم  ن ف"، فا  مجة اليسوعيية. اكن  "جيديِّ ضد." وذلا ترَُتمج هذه اللكمة ا ل "يش متونمك" يف الرتي

ينيية الوثنيية اليت م والعبادة ادلي ً عىل هؤالء املس يحييني هبدف أأن يتوافقوا وينسجموا مع أأخالقيات تكل الأايي غط الثيقايف قوايي   الضي

أأوا عىل أأن يكونوا خمتلفني ميكن أأن ي اكنت سائدة.  ضوا للالكم امليسء والش ي واذلين جتري غوط املالية تعرَّ ت والنيبذ الاجامتعي والضي

ت نفسها، بل  حّت يرجعوا حلاةل التوافق والانسجام مع حميطهم وجممتعهم. قد يواجه املس يحييون احلقيقييون اليوم التيحدايي

 يواهجوهنا يف احلقيقة، وذكل من الثيقافة غري املس يحيية احمليطة هبم.

 15السؤال  

سول بطرس من اس تخدامه اللكمة اليواننية "بالسفمييو" يف م  ؟4: 4بطرس 1اذا قصد الري

زعاج املس يحييني احلقيقييني. قد يلعن غري املؤمنني ابملس يح هللاَ  .أأ   من أأجل ا 

جن. .ب يداع املس يحييني احلقيقييني يف السي  قد يطالب غري املؤمنني ابملس يح بأأن يتي ا 

لهيم.قد يش ت غري املؤمنني ابملس يح ا .ج  ملس يحييني احلقيقييني اذلين يعبدون يسوع املس يح ويسيئون ا 

. .د ً  قد يطرد غري املؤمنني ابملس يح املس يحييني احلقيقييني من أأعامهلم ووظائفهم، وقد يعملون أأمورًا أأخرى ليؤذومه مادايي
 

 

 ( 5:  4بطرس  1: ترقُّب دينونة هللا اليت تنتظر غري املؤمنني )املوضوع الثالث 

ينا يف موضوعن ابق اذلي فيه غطي خرية واال ساءة من غري املؤمنني جتاه املؤمنني بيسوع 4- 3: 4بطرس 1ا السي ، نظران ا ل السي

 املس يح، اذلين اختاروا بأأال يعودوا للمشاركة يف الأمور الآمثة والعبادة الوثنيية اليت اكنت تتيصف هبا الثيقافة اليت اكنت سائدة يف

ني ذكل الوقت.  ن اكن حكامً نيهؤالء اخلصوم املناهضميكن القول ا   اكنوا "حيمكون" عىل املس يحييني احلقيقييني و"يدينوهنم"، وا 

دانة الآخرين بأأني املس يئني من غري املؤمنني "س ُيدانون"،  اءه املس يحييني اذلين يعانون ا  سول بطرس قري غري عاداًل. ذكَّر الري

 العادل.وس والباري وسيتي هذا عىل يد اال هل القدي 
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س القراءة   .5: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

: "مع أأني املس يحييني 5( انقالب الظروف اذلي تعلِّنه الآية P. Davids, 152يّشح ب. ديفيدز )

م مرتوك ني املش تكني واحلقيقييني ميكن أأن يشعروا أأهني فاع عن أأنفسهم، فا  ن من هللا وغري قادرين عىل ادلي

ساءاهتم هلل." فيومًا ما، علهيم، ال مه، َمن  موا حسااًب عن ا  دلهيم مشلكة، لأني املش تكني املس يئني مه من ينبغي هلم أأن يقديِّ

موا حسااًب عن أأنفسهم "لذلي عىل اس تعداد أأن يدين." الأمر املثري لسخرية القدر هو  س يكون علهيم أأن يقفوا أأمام هللا ويقديِّ

بي يسوع امل  ية دليل عىل حقيقة خسروا من املس يحييني احلقيقييني. بسببه س يح، وهو اذلي أأن الامس املوصول يعود ا ل الري ومث

 42: 10أأني قاضهيم هو يسوع املس يح يرد يف العبارة التالية: "الأحياء والأموات". تُس تخَدم هذه العبارة يف أأعامل 

ل يسوع املس يح املُعنيي من هللا  1: 4تميواثوس 2و انً يف اال شارة ا   :قاضيًا ودايي

اًن للأحياء والأموات" )أأعامل  عب ونشهد بأأني هذا هو املُعنيَّ من هللا دايي  (. 42: 10"وأأوصاان أأن نكرز للشي

ذًا أأمام هللا والرب يسوع املس يح، العتيد أأن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته"  "أأان أأانشدك ا 

 (. 1: 4تميواثوس 2)

دانة اجلنس البّشيي هلل الابن: أأكيد يسوع املس يح يف خدمته الأرضيية عىل  حقيقة أأن هللا الآب أأعطى دور القضاء وا 

. من ال م امجليع الابن كام يكرِّمون الآبليك يكرِّ 23الآب ال يدين أأحدًا، بل قد أأعطى لك ادلينونة لالبن،  لأني 22

يه ابن اال نسان. )يوحنا 27يكرِّم الابن ال يكرِّم الآب اذلي أأرسهل. ...  ،  23-22: 5وأأعطاه سلطااًن أأن يدين أأيضًا، لأن

27 ) 

 16السؤال  

بي يسوع املس يح سلطةَ  بب اذلي لأجهل ُأعطي الري يِّم الآب أأن يدين الأحياء والأموات )بداًل من أأن يكون هللا  السي هو َمن يمت

 صواب أأم خطأأ؟  هذا العمل( هو أأن يكرِّم امجليع الابن مثلام يكرِّمون الآب.

 

ي ادلينونة اليت تلكَّ  د أأني الية تؤكيِّ الآية التي  ة اليت تنتظر الأرشار، لأني م يسوع املس يح عهنا يف هذه الآايت يه ادلينونة الأبدي

ينونة:   املؤمنني بيسوع املس يح مس تثنيني من هذه ادلي

ني من يسمع الكيم ويؤمن ابذلي أأرسلين فهل حياة أأبدية،  "احلقي احلقي  ، بل قد انتقل  وال يأأيت ا ل دينونةأأقول لمك: ا 

 ( 24: 5من املوت ا ل احلياة" )يوحنا 

ل دينونة" تشري ا ل  ية. هذه قضية علَّ قضاٍء يتلكامت يسوع املس يح "ال يأأيت ا  ق ابملاكن اذلي س يقيض فيه املؤمن الأبدي

بي يسوع يف يوحنا  ميان اال نسان بيسوع املس يح. فبحسب وعد الري : "اذلي يؤمن ابالبن هل حياة 36: 3حمسومة من حلظة ا 

ية" )انظر يوحنا  ية قضاء س يقف املس يحييون احلقيقييون 25: 11؛ 29-27: 10أأبدي كريس املس يح"(،  )"قضاء  فيه(. ولكْن مث

ي  ة، بل يتعلَّق ابلطريقة اليت س ُياكفَأأ هبا عىل مسلكه وخدمته ليسوع ولكني ذكل القضاء ال هيدف لتحديد ماكن قضاء الأبدي

ا العبد املس يح خالل حياته عىل الأرض.  ينبغي أأن يكون هدف حياة املس يحي احلقيقي هو أأن يسمع لكامت الرب: "نعمَّ أأهيُّ

.الصاحل والأمني" ح بي اية أأمام الري  ني س يقف يف الهني
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 17السؤال  

م ال يس تطيعون أأن يكونوا عىل يقني بشأأن نوالها ا ال حني س يقفون   ميكن للمؤمنني أأن يأأملوا بأأن تكون هلم حياة أأبدية، ولكهنَّ

 صواب أأم خطأأ؟   يف القضاء أأمام الرب يسوع املس يح.

 

سول بولس تفاصيل بشأأن وقت  بي لغري املؤمنني. وللحصول عىل فهٍم بشأأن هذين ال يعطي الري وكيفيية حصول دينونة الري

يه س يكون هلم مصريان خمتلف  ن.االأمرين، علينا أأن ننظر ا ل مقاطع كتابيية أأخرى. س ُيقام لكي النياس من املوت يف الهناية، مع أأن

ين يف 28 يه تأأيت ساعٌة فهيا يسمع مجيُع اذلي ن بوا من هذا، فا  احلات ا ل 29القبور صوته، "ال تتعجَّ فيخرج اذلين فعلوا الصي

ييئات ا ل قيامة ادلينونة." )يوحنا    ( 29-28: 5قيامة احلياة واذلين معلوا السي

ني امجليع س ُيقامون من املوت، فعلينا أأن نكون  حريصني بأأال نفرتض أأني قيامة الأبرار س تحصل يف مع أأني يسوَع املس يح يقول ا 

ن أأن هاتني قيامتني س تحداثن يف وقتني خمتلفني يف املس تقبل. ار. فثية مقاطع كتابية أأخرى تعلِّ وقت حصول قيامة الأرش 

بي يسوع املس يح ) : 4تسالونييك 1؛ 5: 4كورنثوس 1؛ 23: 15كورنثوس 1فاملؤمنون ابملس يح س ُيقامون يف وقت عودة الري

فرتة حمك يسوع  بعدونة العرش العظمي الأبيض (، بيامن غري املؤمنني س ُيقامون يف وقت دين13، 7: 1بطرس 1؛ 15-17

دانة الأرشار حبسب أأعامهلم. ومع هذا، 15-1: 20املس يح أألف س نة عىل الأرض )انظر رؤاي  (. س يكون هدف هذه القيامة ا 

يه ال ميكن لأعامهلم أأن ختليِّ  ن بي يسوع املس يح ُمخليِّصًا لينالوا غفرانه، فا  مياهنم ابلري م لكوهنم مل يضعوا ا  هني صهم، ولن يكون أأمام هللا فا 

م "مذنبون" وخطاة. وحمزِّن ما خُيربان به ر علهيم احلمك بأأهني ال أأن يُصدِّ س الباري ا  ، حيث يقول:  15: 20يف رؤاي  الكتاب املُقدَّ

 "ولكُّ َمن مل يُوَجد مكتواًب يف سفر احلياة ُطرِّح يف حبرية النيار."

 18السؤال  

ل بني الشاهد الكتايب يف العمود الأ   الوارد يف العمود الأيرس.النيصي الكتايب مين و صِّ

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

 "ولكي َمن مل يُوَجد مكتواًب يف سفر احلياة ُطرِّح يف حبرية النيار."   5: 4كورنثوس 1

آراء القلوب."    23: 15كورنثوس 1 مل ويُظهِّر أ بي اذلي س ينري خفااي الظي  "... ]انتظروا[ حّتي يأأيت الري

 لكَّ واحٍد ]س يقوم[ يف رتبته. املس يح ابكورة، مث اذلين للمس يح يف جميئه."   "ولكنَّ   15: 4تسالونييك 1

اقدين."    15: 20رؤاي  ننا حنُن الأحياء الباقني ا ل جميء الرب ال نس بق الري  "ا 

 

ان  ساةل املؤمنني س يقفون يو  5: 4بطرس 1خُتربِّ اء الري مًا ما و"يعطون حسااًب" ليسوع أأني غري املؤمنني اذلين يسيئون معامةل قري

 حني س ُيدانون حبسب أأعامهلم.يض، يف وقت دينونة العرش العظمي الأب  هذا الأمر قيح. سيتحقَّ س  امل 

"ورأأيُت الأموات صغارًا وكبارًا واقفني أأمام هللا، وانفتحْت أأسفار، وانفتح سفٌر أآخر هو سفر احلياة، ودين الأموات مميا هو 

 (. 12: 20مكتوب يف الأسفار حبسب أأعامهلم" )رؤاي 
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 19السؤال  

بة. فكرة أأن يُدان أأيي  ن مثي يُطَرح ا ل حبرية النيار والكربيت حييًا فكرة مرعِّ نسان حبسب أأعامهل، ومِّ ا 

ساءة غري املؤمنني معاملتنا وتلكُّ  هم م وهمام اكن مقدار حزننا أأو انزعاجنا أأو غضبنا أأو أأملنا بسبب ا 

. ولكنَّ احلقيق ة يه أأن رجاءمه ابالفرتاء والسوء علينا، فنحُن ال نريدمه أأن يقضوا الأبدية يف هجَّنَّ

أأسامء ثالثة من غري مفكرة احلياة الشخصية الوحيد لتجنُّب هجَّنَّ هو الوثوق بيسوع املس يح ُمخليِّصًا قبل أأن ميوتوا. اكتب يف 

هثم عن يسوع املس يح وخالصه؟ وبعد ذكل اكتب صالًة قصرية تريد أأن  املؤمنني بيسوع املس يح أأنت هتتي هبم وتأأمل أأن حتديِّ

 م.ترفعها لأجله

 

 

 ( 6:  4بطرس 1: بََركة اال جنيل لـ"املوىت" ) املوضوع الرابع 

ابقة. ولكن مع أأن  ن هذه الآية تمكِّل فكرة "ادلينونة" اليت ُطرِّحت يف الآية السي ركيزت عىل  5: 4بطرس 1ميكن القول ا 

ينونة اليت تنتظر غري املؤمنني بعد املوت، فا ن الآية  املباركة واملفرِّحة اليت تنتظر املؤمنني بعد املوت. رمبا تنظر ا ل النيتيجة  6ادلي

آمنوا ببشارة اال جنيل حني اكنوا ًا، ولكنْ "أأدان" غرُي املؤمنني املس يحييني احلقيقييني، اذلين بسبب هذه اال دانة عانوا كثري  م أ  لأهني

ر ا ل الأ أأحياء، فا ني هلم قيامة حياة تنت ن نُظِّ لهيا بعد املوت. ا  مر يف ضوء هذه احلقيقة، فا ن أأمل املؤمنني ظرمه ويتوقون ا 

 ومعاانهتم بل واستشهادمه س تكون أأقلي مأأساويًة مما بدْت يف البداية. 

س القراءة   .6: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ة الأول، قد تبدو غريبة، حيث قد تظهر  ابقراءة هذه الآية للمري تعمليِّ أأن بشارة اال جنيل تُكَرز لذلين  وكأهني

ولكني هذا الفهم تفسري ضعيف الاحامتل جدًا، مع أأني البعض عرب اترخي الكنيسة قبلوا هذا التفسري. ماتوا. 

جن. كام أأن ذكل  19: 3يفرتض البعض أأن هذه الآية مرتبطة ببطرس الأول  وبكرازة يسوع املس يح للأرواح اليت يف السي

ية  19: 3بطرس 1 ضعيف الاحامتل )انظر املالحظات عىل التيفسري يفرتض أأن "الأرواح" يه أأرواح بّشية، وهو أأمرٌ  (. ومث

، "أأعلن" يسوع املس يح للأرواح، حيث 19: 3بطرس 1مشلكة أأخرى يف هذا الرأأي تتعلَّق ابملفردات املُس تخَدمة. ففي 

ة تشري ا ل اال عالkērussōاللكمة املُس تخدَمة ترمجة لللكمة اليواننية "كريوسو" ) ن )وليس كام ترُتَجم (، واليت يه لكمة عامي

عالن بشارة اال جنيل )كام يف مرقس  -يف ترمجة الفاندايك  (. اندرًا ما تُس تخَدم هذه اللكمة مبعىن ا  البس تاين بـ "كرز"، أأي بّشي

عالن بشارة اال جنيل. ولكن يف 15: 16 ن اكن املقصود ا  : 4بطرس 1(، وحيتاج هذا الفعل ملفعول به واحض لتوضيح الأمر، ا 

". )تأأيت اللكمة "ا جنيل"، ويف اليواننية euangelizōة اليواننية املُس تخَدمة يه "أأيواجنيلزيو" )، اللكم6 (، أأي "بّشَّ

 من هذا الفعل.( ،[ euangelion"أأيواجنيليون" ]

 

 20السؤال  

عالن يسوع املس يح  6: 4بطرس 1أأفضل طريقة لتفسري تبشري املوىت يف  لـ"الأرواح" يف هو أأن يُفَهم هذا الأمر يف ضوء ا 

 صواب أأم خطأأ؟  .19: 3بطرس 1

 



(6-1: 4بطرس 1ادلرس التاسع: اتيباع املس يح بأأمانة يف مواهجة عامٍل معاٍد للمس يحييني احلقيقييني )  185الصفحة  

 

 21السؤال  

 ؟19: 3بطرس 1يف ضوء  6: 4بطرس 1يف فهم  صعوبةً أأي مميا ييل ميثيِّل 

وح القدس. 19:  3بطرس 1اللكمة "روح" يف  .أأ   تشري ا ل الري

ية"، ولكني هذا  19: 3بطرس 1اللكمة "أأرواح" يف  يفرتض أأني  ميكن للمرء أأنْ  .ب  الفهما شارة ا ل "الأرواح البّشي

 ضعيف الاحامتل.

 النياس، وذلا ليس من حاجة للكرازة ببشارة اال جنيل هلم بعد موهتم. عىل مجيع الأحوال، س يخلص لكُّ  .ج

بطرس 1عن اللكمة املُس تخدمة يف  ، واملرتمجة ا ل "كرز"، خمتلفة19: 3بطرس 1ة املُس تخدمة يف اللكمة اليواننيي  .د

 ، ال ا ل الكرازة ببشارة اال جنيل.اال عالن بصورة عامية، حيث تشري اللكمة الأول ا ل 6: 4

ية تفسري أآخر يرى أأن الكرازة ببشارة اال جنيل يف  ة لذلين مه  6: 4بطرس 1مث ياً موهجَّ ني . ومع هذا، أأمواٌت روحي التفسري أأيضًا  فا 

ة ِّه  ضعيف الاحامتل، خاصي سول بطرس أأشار لتوي ( ا ل يسوع املس يح ابعتباره قايض 5: 4بطرس 1ابقة )يف الآية السي أأني الري

 .ابملوىت جسداييً الأحياء والأموات، حيُث يُشار بوضوح ا ل أأن احلديث يتعليق 

 

 22السؤال  

ا تعين ال  6: 4بطرس 1عبارة "بّشي املوىت" يف   صواب أأم خطأأ؟  تبشري للموىت روحيًا.ال تعين التبشري للموىت جسداًي، ولكهنَّ

 

ين اليوم أأني الآية  آمنوا(  6يرى معظم املُفرسيِّ وا ابال جنيل )وأ ً الآن، ولكْن يف الوقت نفسه اذلين بُّشيِّ تشري ا ل املوىت جسدايي

ابق يدمع هذا الرأأي، لأن مقصد الآيتني  ياق السي هو أأني النياس س ُيدانون عىل أأعامهلم  5-4حني اكنوا أأحياء عىل الأرض. والس ي

س تدمع فكرة الفرصة الثيانية لنوال اخلالص بعد أأن  ومه أأحياء. وعالوةً  عىل ذكل، ليس من أآايٍت أأخرى يف الكتاب املُقدَّ

 الفهم متامًا. هذا( يعارِّضان 31-19: 16ومثل الغين ولعازر )لوقا  27: 9يكون اال نسان قد مات، وعربانييني 

 

 23السؤال  

ين اليوم الآية   شارة 6يفهم معظم املُفرسيِّ ا ا  آمنوا( حني اكنوا أأحياء   عىل أأهني ا ل اذلين مه موىت، ولكْن ُكرِّز هلم ببشارة اال جنيل )وأ

 صواب أأم خطأأ؟  عىل الأرض.

 

مياهنم  يام استُشهِّدوا لأجل ا  ة اذلين رب مياهنم املس يحي، خاصي سول بطرس يفكيِّر بصورة رئيس يية ابذلين تأأليموا بسبب ا  يبدو أأني الري

م "أُ  بيسوع املس يح. هؤالء "ُأدينوا حسب دينوا" عىل أأيدي غري املؤمنني، وهو ما يظهر يف أأعامهلم النياس ابجلسد،" أأي أأهني

: 4و 18: 3بطرس 1( هنا تعين ذات ما عنته يف sarki -العدوانية جتاه املؤمنني. العبارة "ابجلسد" )يف اليوانين "ساريك" 

مياهنم حني اكنوا . املقصود ، أأي بيامن اكنوا أأحياء جسداييً يف اجملال اجلسدي، أأي 1 هنا هو أأني املس يحييني اذلين تأأليموا لأجل ا 

لهيم  مياهنم وأأسلوب حياهتم املرتبط هبذا اال ميان، وُأيسء ا  أأحياء "ُأدينوا" من غري املؤمنني )وهو ما متي يف اضطهادمه(. ُرفِّض ا 

. ً  الكمييًا وجسدايي
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 24السؤال  

وا ابال جنيل "]ُأدينوا[   ؟اس ابجلسد"حسب الني ما معىن أأني اذلين بُّشيِّ

ومانيية )القضاة( يف احملامك. .أأ  لطات الري شارة ا ل املس يحييني اذلين مثلوا أأمام السي  هذه ا 

شارة ا ل غري املس يحييني اذلين س تدان أأجسادمه أأمام العرش العظمي الأبيض. .ب  هذه ا 

شارة ا ل املس يحييني اذلين ُأدينوا )اضُطهِّدوا( عىل أأيدي غري  .ج  املؤمنني يف وقت وجودمه اجلسدي عىل الأرض.هذه ا 

شارة ا ل غري املؤمنني اذلين قُتِّلوا بسبب رفضهم أأن يؤمنوا ببشارة اال جنيل اذلي  .د ز به هلم.هذه ا   ُكرِّ

آمنوا ببشارة اال جنيل حني اكنوا أأحياء يف اجلسد. رمبا تأأليموا وعانوا حني  اكنوا مع أأني هؤالء املس يحييني احلقيقييني موىت الآن، فقد أ

م ال يعانون الآن. ونتيجة هذا، مه الآن قادرون عىل أأن "حييوا حسب هللا ابلروح" )وهذه ترمجة حرفيي  ة(.  يف اجلسد، ولكهني

، أأي "يف عامل الروح". فوقت أأملهم مكؤمنني حني اكنوا 18: 3بطرس 1وح" الواردة هنا لها املعىن ذاته املقصود يف العبارة "ابلري 

ياً مع املس يح  أأحياءىض وحلي حمهلَّ أأمٌر أأفضل جدًا: مه عىل الأرض قد انق سول بولس يف فيلّبي  روحي وحييون يف حمرضه. قال الري

 : "يل اش هتاء أأن أأنطلق وأأكون مع املس يح. ذكل أأفضل جدًا."23: 1

 25السؤال  

ً( اذلين سلكوا حبسب الري  6: 4بطرس 1وح" الواردة يف عبارة "ابلري  وح القدس ال تشري ا ل املؤمنني )الأحياء جسدايي

 صواب أأم خطأأ؟  حبسب اجلسد.

 

ضوا للأمل لأجلوهكذا،  املس يح يف وقت وجودمه عىل الأرض.  يسوع فا ني هذا التيفسري ميثيِّل تعزية لهؤالء املؤمنني اذلين تعرَّ

مياهنم  وللخري أأني  ، ولكنيه مكَّهنم فقط ببشارة اال جنيل ومه أأحياء عىل الأرض مل "خيليِّصهم" يف ذكل الوقت من عقوبة خطاايمها 

. همام اكن الأمل اذلي اكن علهيم أأن يقاسوه نراه خيبو بفعل أأجماد الوجود مع املس يح بعد املوتيد أأيضًا من أأن حيظوا مبس تقبل جم 

م الآن  ن اكنوا اضُطهِّدوا )ُأدينوا( من غري املؤمنني عىل الأرض، ولكهني يف العامل الرويح بيامن اكنوا ينتظرون قيامهتم اجلسدية. وا 

ية اليت بدأأوا خيت أأوا، واحلياة الأبدي زت وقويت جدًا الآن! ادلرس املُعطى هنا للكي املس يحييني تربي ربوهنا عىل الأرض قد تعزَّ

يه همام قال النياس عنيا وهمام اكنت عدوانيهتم يف التعامل مع  ، فاملهمي حقيًا أأكرث من أأييِّ يشٍء أآخر هو ما حيدث لنا نااحلقيقييني هو أأن

اية.   يف الهني

 26السؤال  

ن كنَت مؤمنًا بيسوع امل  يه همام ساءت معامةل النياس كل بسبب  اً س يح، فا ن كل وعدا  من لكمة هللا بأأن

ي  يك بعد املوت س تخترب احلياة الأبدي ن ميانك بيسوع املس يح، فا  ة يف عامل الروح. س تكون "مع املس يح، ا 

اذلين يرفضون ا جنيل يسوع املس يح حّتي هناية حياهتم  وذاك أأفضل جدًا." ومن انحية أأخرى، فا ني 

مة يف  ونس يكون ينونة. كيف تساعدك هذه التيعزية املُقدَّ يه س يكون علهيم أأن يواهجوا هللا يف ادلي بطرس 1اخلارسين احلقيقييني، لأن

ت العيش يف الثي  6: 4 جابتك يف قايف مواهجة حتدايي ائدة يف بدلك أأو منطقتك؟ اكتب ا   .الشخصية احلياة مفكرةفة السي



 187الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس التاسع

 

 التاسع   الاختبار اذلايت لدلرس 
 1السؤال  

َّم يف اجلسد"أأي من املالحظات التي  )اخرت لك اال جاابت  ؟ (1: 4بطرس 1) الية تساعدان يف فهم معىن أأني يسوع املس يح "تأأل

 الصحيحة(

ض يسوع املس يح لأش ياء كثرية "يف اجلسد" )يف جسده  .أأ   املاديي(، مبا يف ذكل اجلوع وقةلي النيوم.تعري

َّم" يه "ابخسو" ) .ب بطرس 1(، ويه اللكمة نفسها املُس تخدمة يف paschōاللكمة اليواننيية اليت ترَُتمج عهنا لكمة "تأأل

ُّم يسوع املس يح حّتي املوت. 18: 3  يف اال شارة ا ل تأأل

مت سابقًا يف  1: 4 بطرس1( يف sarki -عبارة "ابجلسد" )يف اليواننيية "ساريك"  .ج ، 18: 3بطرس 1اس ُتخدِّ

َّم  حيث ُأشري ا ل أأني  ً.اجلسد يفيسوع املس يح تأأل يه مات جسدايي  ، مبعىن أأن

 الأانجيل. رواايتل الٍم كثرية، ونقرأأ عن هذه ال الم يف املس يح تعرَّض يسوع  .د

 2السؤال  

ن عبارة "ُكفي عن أأي مميا ييل يدمع التي  )اخرت لك  ( تتعلَّق ابملؤمنني ال ابملس يح؟ 1: 4 سبطر 1اخلطية" )فسري القائل ا 

 اال جاابت الصحيحة(

ية خطيية خشصيية.  نعرف أأني  .أأ   يسوع املس يح مل يقع يف أأي

ة للمؤمنني وتعاجل الكيفيية اليت 2: 4بطرس 1الية )الآية التي  .ب تبقيى من  فاميينبغي هلم أأن يعيشوا ال رادة هللا هبا ( ُموهجَّ

 حياهتم عىل الأرض.

ياق، بدءًا بـ  .ج سول بطرس من حثي املؤمنني عىل 13: 3بطرس 1يف مجمَل الس ي مثال يسوع يف الأمل  عيش، انتقل الري

ين  1: 4بطرس 1يف  (، ومن مثي 22- 18: 3بطرس 1) ه اهامتمه اثنيًة ا ل رضورة أأن يكون املؤمنون مس تعدي وجَّ

 هو صواب.لأن يتأأليموا ظلامً يف معل ما 

سول بطرس أأن يُكَرز ببشارة اال جنيل للكي الني  .د ي يريد الري ح اال مرباطوري  لعيش.ل ة ماكاًن أأفضل ة الرومانيي اس حّتي تصبِّ

 3السؤال  

تتعلَّق ابملؤمن اذلي وصل نقطًة يف حياته املس يحيية مل  1: 4بطرس 1عبارة "ُكفي عن اخلطيية" )أأو "توقَّف عن اخلطيية"( يف 

ية خطيية.يعد فهيا يرت  صواب أأم خطأأ؟  كب أأي

 

 4السؤال  

ابق يف ارتاكب هذه اخلطااي، 3: 4بطرس 1يف ضوء قامئة اخلطااي الواردة يف  ائه املس يحييني شاركوا يف السي ، واحٌض أأن بعض قري

 صواب أأم خطأأ؟  مثل عبادة الأواثن والفجور اجلنيس.

 

 5السؤال  

سول بطرس يف عرضه قامئة اخلطااي يف  وا يف معل  3: 4بطرس 1مقصد الري ْن اس متري م ا  ر قراءه من املؤمنني بأأهني هو أأن حيذيِّ

م س يفقدون خالصهم. هني  صواب أأم خطأأ؟  هذه الأمور، فا 



 الاختبار اذلايت لدلرس التاسع 188الصفحة 

 

 6السؤال  

بي يسوع املس يح أأن يدين الأحياء والأموات )بداًل من أأن يكون هذا معل هللا الآب( هو  بب اذلي لأجهل ُأعطي الري السي

 صواب أأم خطأأ؟  ام يُكرِّمون الآب.ليكرِّم امجليع الابن ك

 

 7السؤال  

هو قايض الأحياء والأموات، ولكنيه س يقايض غري املؤمنني أأمام "كريس قضاء  املس يح، يسوع 5: 4بطرس 1حبسب 

 صواب أأم خطأأ؟   س يقايض املؤمنني يف قضاء "العرش العظمي الأبيض".املس يح"، بيامن

 

 8السؤال  

عالن/ كرازة يسوع املس يح  هو 6: 4بطرس 1ابال جنيل يف  أأفضل طريقة لتفسري تبشري املوىت فهم هذا الأمر يف ضوء ا 

ليه يف   صواب أأم خطأأ؟  .19: 3بطرس 1لـ"الأرواح" املُشار ا 

 

 9السؤال  

 ؟19: 3بطرس 1يف ضوء  6: 4بطرس 1فهم  يف ةً صعوبثيِّل مي ا ييل أأي ممي 

ارس أأن يفرتض أأني  .أأ  ية"، ولكني هذا أأمٌر  19: 3بطرس 1"الأرواح" املذكورة يف  عىل ادلي شارة ا ل "الأرواح البّشي ا 

 بعيد الاحامتل.

وح القدس. 19: 3بطرس 1اللكمة "روح" املُس تخَدمة يف  .ب  تشري يف احلقيقة ا ل الري

" يف لكمة خمتلفة عن تكل املرُتمجة ا ل " 19: 3بطرس 1ة املرُتمجة ا ل "كرز" يف اللكمة اليواننيي  .ج : 4بطرس 1بّشَّ

عالن عامي ، حيث غالبًا ما تشري اللكمة الأول ا ل 6  ال الكرازة ببشارة اال جنيل. ا 

 س يخلُص مجيع النياس عىل لكي حال، وذلا ليس من حاجة للكرازة ببشارة اال جنيل هلم بعَد املوت. .د

 

 10السؤال  

 "؟ما معىن أأني اذلين ُكرِّز هلم ببشارة اال جنيل "ُأدينوا يف اجلسد

شارة ا ل غري املؤمنني اذلين ُأميتوا بسبب رفضهم أأن يؤمنوا ببشارة اال جنيل اليت ُكرِّز هبا هلم. .أأ   هذه ا 

ينوا )اضُطهِّدوا( عىل يدي غري املؤم  .ب شارة ا ل املس يحييني اذلين دِّ ني خالل فرتة وجودمه اجلسدي عىل نهذه ا 

 الأرض. 

شارة ا ل غري املؤم  .ج  ام العرش العظمي الأبيض. ني اذلين س ُتدان أأجسادمه أأمنهذه ا 

لطات الرومانية )القضاة( يف احملامك. .د شارة ا ل املؤمنني اذلين مثلوا أأمام السُّ  هذه ا 



جاابت أأس ئةل ادلرس التاسع  189الصفحة  ا 

 

 ادلرس التاسع ا جاابت أأس ئةل  

 : 1السؤال  

َّم" يف الآيتَ  (paschō"ابخسو" ) اللكمة اليواننية ب.  تشري ا ل أأني يسوع املس يح مات. 1: 4و 18: 3 نياملرُتمجة ا ل "تأأل

م 1: 4بطرس 1العبارة "يف اجلسد" )يف اليواننية "ساريك"( الواردة يف  د. ، حيث 18: 3بطرس 1ت سابقًا يف اس ُتخدِّ

ث ً. تحتدَّ  عن موت يسوع جسدايي

 : خطأأ 2السؤال  

رادة هللا. ُّم يف معل ا   معىن أأن يتسلَّحوا ابلنيية اليت اكنت يف املس يح هو أأن يكون دلهيم ذات نوع الاس تعداد للتأأل

ل  د. :3السؤال    ويتبع يسوع املس يح. صليبهأأن ينكِّر نفسه وحيمِّ

 : صواب 4السؤال  

 : 5السؤال  

ريقة اليت علهيم أأن حييوا هبا ال رادة هللا خالل س نواهتم الباقية عىل  2: 4بطرس 1الآية التالية )  ب. ة ا ل املؤمنني والطي ( موهجَّ

 الأرض. 

ياق العام بدءًا من  ج. عطاء يسوع املس يح مكثاٍل عىل 13: 3بطرس 1يف الس ي سول بطرس من حثي املؤمنني ا ل ا  ، انتقل الري

َّموا   1: 4بطرس 1يف  ليعربيِّ (، 22- 18: 3بطرس 1الأمل ) ين لأن يتأأل عن اهامتمه اثنيًة برضورة أأن يكون املؤمنون مس تعدي

 ظلامً يف معل ما هو صائب.

 أأ : خط 6السؤال  

 : صواب 7السؤال  

 : 8السؤال  

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

منا هكذا عليِّمنا."  12: 90مزمور   "ا حصاء أأايي

ذًا لكُّ واحٍد منيا س يعطي عن نفسه حسااًب هلل."   12- 10: 14رومية   "فا 

 "معُل لكيِّ واحٍد س يصري ظاهرًا لأني اليوم س يبيينه."    15-10: 3كورنثوس 1

 "ذلكل حنرتص  ... أأن نكون مرضييني عنده." 10-9: 5كورنثوس 2

خصيية 9السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 10السؤال  

 ةر عاادلي  ب.

دمان امخلر د.  ا 

هوات و.  الشي



جاابت أأس ئةل ادلرس التاسع 190الصفحة   ا 

 

 : خطأأ 11السؤال  

 : خطأأ 12السؤال  

 : صواب 13السؤال  

خصيية 14السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 15السؤال  

لهيم. ج.  قد يش ت غري املؤمنني ابملس يح املس يحييني احلقيقييني اذلين يعبدون يسوع املس يح ويسيئون ا 

 : صواب 16السؤال  

 : خطأأ 17السؤال  

 : 18السؤال  

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

آراء   5: 4كورنثوس 1 مل ويُظهِّر أ بي اذلي س ينري خفااي الظي  القلوب.""... ]انتظروا[ حّتي يأأيت الري

 لكَّ واحٍد ]س يقوم[ يف رتبته. املس يح ابكورة، مث اذلين للمس يح يف جميئه."  "ولكنَّ    23: 15كورنثوس 1

اقدين."   15: 4تسالونييك 1 ننا حنُن الأحياء الباقني ا ل جميء الرب ال نس بق الري  "ا 

 حبرية النيار.""ولكي َمن مل يُوَجد مكتواًب يف سفر احلياة ُطرِّح يف   15: 20رؤاي 

خصيية 19السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : خطأأ 20السؤال  

 : 21السؤال  

ية"، ولكني هذا  19:  3بطرس 1ميكن للمرء أأن يفرتض أأن اللكمة "أأرواح" يف  ب. شارة ا ل "الأرواح البّشي ضعيف  الفهما 

 الاحامتل.

، 6: 4بطرس 1، واملرتمجة ا ل "كرز"، خمتلفة عن اللكمة املُس تخدمة يف 19: 3بطرس 1اللكمة اليواننية املُس تخدمة يف  د.

ة، ال ا ل الكرازة ببشارة اال جنيل.حيث تشري اللكمة الأول ا ل اال    عالن بصورة عامي

 : خطأأ 22السؤال  

 : صواب 23السؤال  

 24السؤال  

شارة ا ل املس يحييني اذلين ُأدينوا )اضُطهِّدوا( عىل أأيدي غري املؤمنني يف وقت وجودمه اجلسدي عىل الأرض. ج.  هذه ا 

 : خطأأ 25السؤال  

خصيية 26السؤال   جابتك الشي  : ا 



جاابت أأس ئةل ادلرس التاسع  191الصفحة  ا 

 

 التاسع   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 1السؤال  

َّم" يه "ابخسو" ) ب. : 3بطرس 1(، ويه اللكمة نفسها املُس تخدمة يف paschōاللكمة اليواننيية اليت ترَُتمج عهنا لكمة "تأأل

ُّم يسوع املس يح حّتي املوت. 18  يف اال شارة ا ل تأأل

مت سابقًا يف  1: 4بطرس 1( يف sarki -عبارة "ابجلسد" )يف اليواننيية "ساريك"  ج. ، حيث 18: 3بطرس 1اس ُتخدِّ

.ً يه مات جسدايي َّم "يف اجلسد"، مبعىن أأن  ُأشري ا ل أأني يسوع املس يح تأأل

 2السؤال  

ة للمؤمنني وتعاجل الكيفيية اليت 2: 4بطرس 1الآية التيالية )  ب. تبقيى من حياهتم  فاميينبغي هلم أأن يعيشوا ال رادة هللا هبا ( ُموهجَّ

 عىل الأرض.

ياق، بدءًا بـ  ج. سول بطرس من حثي املؤمنني عىل عيش مثال يسوع يف الأمل 13: 3س بطر 1يف مجمَل الس ي ، انتقل الري

ين لأن يتأأليموا  1: 4بطرس 1(، ومن مثي يف 22- 18: 3بطرس 1) ه اهامتمه اثنيًة ا ل رضورة أأن يكون املؤمنون مس تعدي وجَّ

 ظلامً يف معل ما هو صواب.

 : خطأأ 3السؤال  

 : صواب 4السؤال  

 : خطأأ 5السؤال  

 : صواب 6السؤال  

 : خطأأ 7السؤال  

 : خطأأ 8السؤال  

 9السؤال  

ارس أأن يفرتض أأني "الأرواح" املذكورة يف  أأ. ية"، ولكني هذا أأمٌر بعيد  19: 3بطرس 1عىل ادلي شارة ا ل "الأرواح البّشي ا 

 الاحامتل.

" يف  19: 3بطرس 1اللكمة اليواننيية املرُتمجة ا ل "كرز" يف  ج. ، 6: 4بطرس 1لكمة خمتلفة عن تكل املرُتمجة ا ل "بّشَّ

عالن عامي ال الكرازة ببشارة اال جنيل.حيث غالبًا ما تشري اللكم  ة الأول ا ل ا 

 10السؤال  

ينوا )اضُطهِّدوا( عىل يدي غري املؤم  ب. شارة ا ل املس يحييني اذلين دِّ  ني خالل فرتة وجودمه اجلسدي عىل الأرض.نهذه ا 





 193الصفحة  امتحان الوحدة الثالثة

 

 امتحان الوحدة الثالثة 

 1السؤال  

ائه ابعتبارمه "غرابء ونزالء" يف  سول بطرس ا ل قري ا أأنفسهم واحدًا ، لأني هذا يساعدمه يف أأن يرو11: 2بطرس 1أأشار الري

براهمي اذلي  صواب أأم خطأأ؟  هلم مواعيد هللا ولكنيه عاش غريبًا عىل الأرض. يَ ُأعطِّ  مع ا 

 

 2السؤال  

ية" املذكورة يف  هوات اجلسدي  ؟ 11: 2بطرس 1أأي مميا ييل يُعترَب من "الشي

اهرة.  .أأ  غبات اجلنس يية غري الطي  الري

 الغرية .ب

غبة بأألك اللحم. .ج  الري

 اخلصام بني املؤمنني. .د

 

 3السؤال  

 ل جتاه املس يحييني احلقيقييني؟غري املس يحييني يف القرن امليالدي الأوي ما املوقف اذلي اكن عند 

يه اكن يُساء فهم املس يحييني. .أأ   اكنوا مزنجعني لأن

جًا ويتبعون خرافات  .ب  مؤذية. اكنوا يعتربون املس يحييني ُسذَّ

ية. .ج ياس ييني يف اال مرباطوري م الس ي  اكنوا يأأملون أأن يصري املس يحييون احلاُكي

ومانيية.  ن أأنَّ اكنوا مس تائني م .د  املس يحييني مل يكونوا يشاركون يف عبادة ال لهة والأصنام اليواننيية الري

 

 4السؤال  

يقاع هو مبدأأ غفران يسوع املس يح  معىن، 7-1: 13حبسب رومية  ية حقي ا  لطات احلكوميية البّشي أأن هللا نزع من السُّ

 صواب أأم خطأأ؟   العقاب ابلنياس يف اجملمتع حني يسيئون.

 

 5السؤال  

م وسلطات البالد  م مل يعودوا ُملَزمني بأأن يطيعوا حاكي هني مياهنم بيسوع املس يح، فا  لوا "أأحرارًا" بسبب ا  مع أأني املس يحييني ُجعِّ

 صواب أأم خطأأ؟  اليت اكنوا يعيشون فهيا.
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 6السؤال  

اء رساةل بطرس الأول اذلين ومايني  أأي من اجلَُمل التيالية يعكس ارتباط قضية العبودية بقري اكنوا يعيشون يف العامل اليوانيني الري

ل؟  يف القرن امليالدي الأوي

ية. اكن .أأ  ومانيية يعود ا ل ممارس هتا العبودي ية الري  املس توى العظمي اذلي متتيعت به اال مرباطوري

ومانيية امليسورة عبيد. .ب  اكن دلى معظم العائالت الري

احج أأني  .ج لهيم اكنوا عبيدًا.  الري سول بطرس رسالته ا  ن أأرسل الري مَّ  كثريين مِّ

ومانيية اكنوا عبيدًا. .د ية الري ن اال مرباطوري  حوايل ربع ساكي

 

 7السؤال  

ا املوقف اخيل املهمي هو أأن يطيع اخلادم س ييده. أأمي اعة اذلي يكون دليه يف طاعته هذه فهو أأمٌر غري هممي  ادلي . املهمي هو معل الطي

 اب أأم خطأأ؟صو   فقط.

 

 8السؤال  

يق عىل يدي س ييٍد قاٍس وغري عادل هو أأن حيافظ املؤمن عىل مضري صاحل أأمام هللا. لمي وراء احامتل الضي افع السي صواب أأم   ادلي

 خطأأ؟ 

 

 9السؤال  

سول بطرس، اذلي يس تخدمه لتصوير يسوع بصفته العب 53أأكرث كتياب أأسفار العهد اجلديد اس تخدامًا ال شعياء  د هو الري

يِّم.  صواب أأم خطأأ؟  املتأأل

 

 10السؤال  

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  أأي مميا ييل ميثيِّل طرقًا تعرَّض فهيا يسوع لال ساءة الالكمية؟

يه املس ييا. .أأ  عائه بأأن خوته عىل ادي ه ا   حني اكن يسوع املس يح مصلواًب، وخبي

 قبل أأن ُصلِّب يسوع املس يح، رفضه امجلع يف أأورشلمي. .ب

وماين يطالبون بيالطس بأأن حيمك خالل الأس بوع  .ج الأخري ليسوع املس يح يف أأورشلمي، اكن لكي ضبياط اجليش الري

 عىل يسوع املس يح مكجرِّم.

هندرمي الهيودي. .د ِّرة يف حمامكته أأمام جملس الس ي ت بصورٍة متكري ض للش ي  قبل أأن ُصلِّب يسوع املس يح، تعري

 



 195الصفحة  امتحان الوحدة الثالثة

 

 11السؤال  

ني يسوع  يه اكن يس تودع وضعه وحياته 23: 2بطرس 1املس يح "اكن يسمليِّ ملن يقيض بعدل" )قصد اليرسول بطرس بقوهل ا  ( أأن

ية حلياته. يادي  صواب أأم خطأأ؟  ملقاصد هللا الس ي

 

 12السؤال  

سول بطرس قصده حني تلكيم عن الأزواج اذلين "ال يطيعون اللكمة"؟ 1: 3بطرس 1يف   ، ما اذلي حُيمتَل أأني الري

م اكنوا َمن رفضوا أأن يقبلوا يسوع بصفته املس يا.اكن يشري ا ل الأزواج الهي .أأ   ود فقط، لأهني

اكن يشري ا ل الأزواج املس يحييني اذلين اكنوا يعيشون ابس مترار يف عصيان للكمة هللا، رافضني أأن يطيعوا وصااي  .ب

س.  هللا الواردة يف الكتاب املُقدَّ

ذ هو .ج م اكن يشري ا ل الأزواج اذلين رفضوا أأن يطيعوا زوجاهتم، ا   "ال يطيعون". يصفهم بأأهني

اكن يشري ا ل الأزواج غري املس يحييني، لأني اللكمة املرُتمجة ا ل "ال يطيع" كثريًا ما تُس تخَدم يف العهد اجلديد يف  .د

 اال شارة ا ل اذلين يرفضون بشارة اال جنيل.

 13السؤال  

وماين يف القرن امليالدي الأول، اكن طبيعييًا مت وجة داينًة خمتلفًة عن داينة يف العامل اليوانين الري امًا )ومقبواًل( أأن تعتنق الزي

 صواب أأم خطأأ؟  زوهجا، بيامن يس متري هو يف عبادة ال لهة اليت يريد.

 

 14السؤال  

وج املس يحيي احلقيقي؟  يُتوقَّع أأن يكون موجوداً أأي مميا ييل أأمٌر   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  عند الزي

وج املس يحي أأن  .أأ  ا ال ختضع لسلطته.ينبغي للزي ن رأأى أأهني يِّخ زوجته بل ويرضهبا ا   يوب

ي  .ب وج املس يحي مسؤول عن أأن حيبي زوجته كام أأحبي املس يح الكنيسة، أأي أأني عليه أأن "يبذل" نفسه و"يضحي الزي

 هبا" لأجلها.

وج املس يحي أأن يعيش مع زوجته "بفطنة"، أأي أأني عليه أأن يعمل لكي ما هو رضوري للتأأكُّد من .ج كوهنا تفهم  عىل الزي

 ما يريد مهنا أأن تعمهل.

آراءها حّتي ولو مل  .د وج املس يحي أأن حييا مع زوجته بطريقٍة متفهمة، أأي أأن يسعى لأن يفهمها وحيرتم أ يكن عىل الزي

 يتيفق معها.

 15السؤال  

اءه يف  سول بطرس قري ، أأو عن شتمية بشتمية، بل  9: 3بطرس 1يف حثي الري ٍ بّشي ابلعكس مباركني،" "غري جمازين عن رشي

ت. تمية فعلهيم أأال ينتقموا ابلش ي ساءة والشي ضوا لال  ْن تعرَّ م ا  هني  صواب أأم خطأأ؟  اكن يقول هلم ا 
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 16السؤال  

ن الأخطاء واال ساءات اليت اقرُتِّفت حبقينا، حّت   ِّ بي عىل الأبرار وأأذنيه ا ل طلبهتم" تعلمي لنا بأأن هللا يدوي القول بأأن "عيين الري

 صواب أأم خطأأ؟  ينونة الأخرية.أأعدائنا يف يوم ادلي ينتقم من 

 

 17السؤال  

ر بعضهم بأأال  ديد، وُحذيِّ ضون للهتي ل يتعري يف ضوء ما نعرف من سفر الأعامل، اكن بعض املس يحييني يف القرن امليالدي الأوي

 صواب أأم خطأأ؟  ل بعضهم أأمام القضاة يف احملامك.جيمتعوا للعبادة، وقُبِّض عىل بعضهم، ومثُ 

 

 18السؤال  

َّم ظلامً 14: 3بطرس 1حبسب  يه "مطوَّب". ملاذا يُعترَب املؤمن اذلي يتأأل ن ، فا  الح والربي مل لعمهل الصي ، حّتي لو تعرَّض املؤمن للأ

اًب"؟ ميانه ابملس يح "ُمطوَّ  بسبب ا 

بيه يتأأليمون يف هجَّنَّ يومًا ما. .أأ   س يحيا حّتي يرى ُمعذيِّ

نقاذه و  .ب يه يعرف أأن هللا س يأأيت ال  ن مل اذلي تعرَّض هل.ا  ل الظي  يُبطِّ

امء. .ج ية ماكفأأًة عظمية تنتظره يف السي  هل تعزيُة أأن يعرف أأني مث

ها. .د ايي بي ا  ر "الرباكت" اليت مينحه الري يه يعرف أأن الأمل سيساعده يف أأن يقديِّ ن  ا 

 

 19السؤال  

ً( يف قلوب بي اال هل )أأو املس يح رابي سوا[ الري اءه بأأن "]يقديِّ سول بطرس قري ين دامئًا جملاوبة لكي َمن يسأألمك عن عملي الري مك، مس تعدي

يه يقصده هنا؟ جاء" اذلي يبدو أأن جاء اذلي فيمك." ما هو "الري  سبب الري

 رجاء أأن خيليِّصهم يسوع املس يح مميا يعانونه من أأمل. .أأ 

موات عىل الأرض. .ب س ملكوت السي جاء بعودة يسوع املس يح قريبًا ليؤسيِّ  الري

ية.الرجاء بأأن جيعل اال مرباطور  .ج وماين املس يحيية داينًة قانونييًة يف لكي أأرجاء اال مرباطوري  الري

 رجاء القيامة مع يسوع املس يح يف اجملد. .د

 

 20السؤال  

، مات املس يح يف اجلسد، ولكنيه ُأحّي يف الروح. يفهم معظم العلامء العبارة "يف الروح" يف ضوء 18: 3بطرس 1حبسب 

م يرون مقارنًة ما العبارة اليت توازهيا "يف اجلسد"، أأي  وح اذلي أأقمي يسوع املس يح ليكون فيه. بنيأأهني    عامل اجلسد وعامل الري

 صواب أأم خطأأ؟ 
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 21السؤال  

عالن يسوع للأرو ادلرس الثامنأأي مما ييل ليس أأحَد الآراء الرئيس يية اليت متيت مناقش هتا يف  جن ابشأأن كرازة/ ا  ح اليت يف السي

 (. 19: 3بطرس 1)

أأي  .أأ  ن يسوع املس يح نزل ا ل الهاويةالري  القائل ا 

ني يسوع املس يح كرز ابلتيوبة جليل نوحالري  .ب  أأي القائل ا 

ة يت تقدمي بشارة اال جنيل يه أأمام العرش العظمي الأبيض. الري  .ج ني أآخر مري  أأي القائل ا 

عالن انتصار أأمام املالئكة الساقطني .د ني هذا ا  أأي القائل ا   الري

 22السؤال  

عالن انتصار يسوع أأي مما ييل ليس جحي  ني كرازة يسوع املس يح لـ"الأرواح اليت يف السجن" يشري ا ل ا  ة تدمع الرأأي القائل ا 

اقطني.  املس يح أأمام املالئكة السي

ة مفادها أأني  4-1: 6يتضمَّن تكوين  .أأ  د املالئكة. نبوي  يسوع املس يح س يأأيت يف املس تقبل ليعلِّن انتصاره عىل مترُّ

 تشريان ا ل الوضع نفسه، ولكني هذين املقطعني يس تخدمان اللكمة "مالئكة".  6ذا وهيو  5-4: 2بطرس 2يبدو أأن  .ب

 تشري ا ل أأن يسوع املس يح كرز بعد أأن دخل ا ل حاةل القيامة. 19-18العالقة بني الآية  .ج

ب  .د ارة ا ل عي والاعتياديي لللكمة "أأرواح" هو يف اال شارة ا ل املالئكة، واندرًا ما تُس تخَدم يف اال شيالاس تخدام الطي

 بّش.

 23السؤال  

ية املاء ال ختليِّص اال نسان من عقوبة خطاايه؟  أأي مما ييل جحج جييدة عىل أأني معمودي

وح القدس. .أأ  دوا ابمس الآب والابن والري  أأعطى يسوع املس يح تالميذه تعلاميٍت بأأن يتلمذوا ويعميِّ

سول ب .ب ية جزءًا من رساةل اال جنيل، وذكل يف ضوء الكم الري بأأن املس يح مل  17: 1كورنثوس 1ولس يف ليست املعمودي

د بل ليبّشيِّ ابال جنيل. هل ليعميِّ  يُرسِّ

د يسوع املس يح بيد يوحنيا املعمدان.  .ج  تعمَّ

ي  .د يه ميكن أأن يكون تفسري بعض الآايت املتعلَّقة ابملعمودي   9-8: 2مقاطع كتابية، مثل أأفسس  خالف، فا نَّ  ة حملي مع أأن

م بعض الأمثةل الواحضة اليت تُ 31: 16وأأعامل   يية.وحده هو متطلَّب اخلالص من اخلط  اال ميان ظهِّر أأني ، تقديِّ

 24السؤال  

يه يف   21: 3بطرس 1يفضل بعض العلامء الرتمجة "تعهُّد" يف  ذ يظنيون أأن )"التعهُّد بضمري صاحل أأمام هللا أأو حنو هللا"(، ا 

ميانه بيسوع املس يح فقط، ية ال أأن يؤكيِّد ا  ل، اكن يُطلَب من املُرَّشَّ للمعمودي ية املس يحية يف القرن امليالدي الأوي  ممارسة املعمودي

 صواب أأم خطأأ؟  بل وأأن يتعهَّد علنًا بأأن حييا حياًة حيافظ فهيا عىل مضري صاحل أأمام هللا.
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 25السؤال  

 ؟ 21: 3بطرس 1د" يف ترمجة اللكمة اليواننيية يف ما نقطة ضعف اس تخدام اللكمة "تعهُّ

ل. .أأ  ية املاء تاُمَرس يف القرن امليالدي الأوي  مل تُكن معمودي

ن مل يكن يس تطيع أأن حيافظ عىل مضرٍي صاحل يف  .ب اس تخدام اللكمة "تعهُّد" جتعل املؤمن اجلديد يشعر بذنب شديد ا 

 حياته أأمام هللا.

 بـ"مضرٍي صاحل".ال يُتوقَّع من أأحٍد أأن حييا  .ج

 اللكمة "تعهُّد" ترمجة اندرة لللكمة اليواننيية املُس تخَدمة )فاللكمة اليواننية املُس تخدمة عادًة ما تعين أأمرًا أآخر(.  .د

 26السؤال  

يه اكن عىل يسوع املس يح أأن "يتأأليم يف اجلسد"  ؟ (6: 4بطرس 1) أأي من املالحظات التيالية تساعدان يف فهم املقصود بأأن

 لك اال جاابت الصحيحة()اخرت 

نة يف رواايت الأانجيل. .أأ   تعرَّض يسوع ل الٍم كثرية، ويه تكل اليت نراها ُمدوَّ

َّم" يف الآيتني اللكمة اليواننيي  .ب  تشري ا ل أأني يسوع املس يح مات. 1: 4و 18: 3ة املرُتمجة ا ل "تأأل

مت سابقًا يف اس   1: 4بطرس 1ة "ساريك"( الواردة يف العبارة "يف اجلسد" )يف اليواننيي  .ج ، 18: 3بطرس 1ُتخدِّ

ً.املس يح موت يسوع احلديث عن حيث   جسدايي

(، مبا يف ذكل اجلوع وقةلي النيوم. .د  مري يسوع املس يح ابلكثري "يف اجلسد" )يف جسده املادييي

 27السؤال  

  املس يحيية حبيُث ال يعود خيطئ.معىن "ُكفَّ عن اخلطيية" )أأو "توقَّف عن اخلطيية"( هو أأن يصل املؤمن نقطٍة يف حياته 

 صواب أأم خطأأ؟ 

 

 28السؤال  

عطاء "قامئة اخلطااي" الواردة يف  سول بطرس من ا  هو أأن يوحضيِّ أأنواع اخلطااي اليت يعملها غري  3: 4بطرس 1مقصد الري

ً من قرائه قد شارك يف خطااي مثل عبادة الأصنام والفجو  ني أأايي صواب أأم   ر اجلنيس.املؤمنني، ولكنيه مل يقصد أأن يقول ا 

 خطأأ؟ 

 

 29السؤال  

يِّم  بي يسوع املس يح سلطَة أأن يدين الأحياء والأموات )بداًل من أأن يكون هللا الآب هو َمن يمت بب اذلي لأجهل ُأعطي الري السي

 صواب أأم خطأأ؟  هذا العمل( هو أأن يكرِّم امجليع الابن مثلام يكرِّمون الآب.
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 30السؤال  

، فا ن هللا س يقايض  ، املس يح 5: 4بطرس 1حبسب  ن الأحياء والأموات. وحبسب مادة الكتاب ادلرايسي هو قايض ودايي

 صواب أأم خطأأ؟  املؤمنني أأمام "كريس قضاء املس يح"، بيامن يقايض غري املؤمنني يف دينونة "العرش العظمي الأبيض".

 

 31السؤال  

عالن يسوع املس يح لـ"الأرواح"  هو فهم ه 6: 4بطرس 1أأفضل طريقة لتفسري تبشري املوىت ابال جنيل يف  ذه العبارة يف ضوء ا 

 صواب أأم خطأأ؟   .19: 3بطرس 1املذكورة يف 

 

 32السؤال  

 ؟19: 3بطرس 1يف ضوء  6: 4بطرس 1أأي مميا ييل ميثيِّل صعوبًة أأمام الرأأي القائل برضورة فهم 

ارس أأن يفرتض أأني "الأرواح" املذكورة يف  .أأ  شارة ا ل  19: 3بطرس 1عىل ادلي ية"، ولكني هذا أأمٌر ا  "الأرواح البّشي

 بعيد الاحامتل.

وح القدس. 19: 3بطرس 1اللكمة "روح" املُس تخَدمة يف  .ب  تشري يف احلقيقة ا ل الري

" يف  19: 3بطرس 1اللكمة اليواننيية املرُتمجة ا ل "كرز" يف  .ج : 4بطرس 1لكمة خمتلفة عن تكل املرُتمجة ا ل "بّشَّ

عالن عامي ال الكرازة ببشارة اال جنيل.، حيث غالبًا ما تشري اللك6  مة الأول ا ل ا 

 س يخلُص مجيع النياس عىل لكي حال، وذلا ليس من حاجة للكرازة ببشارة اال جنيل هلم بعَد املوت. .د

 

 33السؤال  

 ما معىن أأني اذلين ُكرِّز هلم ببشارة اال جنيل "ُأدينوا يف اجلسد"؟

شارة ا ل غري املؤمنني اذلين ُأميتوا ب  .أأ   سبب رفضهم أأن يؤمنوا ببشارة اال جنيل اليت ُكرِّز هبا هلم.هذه ا 

ينوا )اضُطهِّدوا( عىل يدي غري املؤم  .ب شارة ا ل املس يحييني اذلين دِّ ني خالل فرتة وجودمه اجلسدي عىل نهذه ا 

 الأرض. 

شارة ا ل غري املؤمنني اذلين س ُتدان أأجسادمه أأمام العرش العظمي الأبيض.  .ج  هذه ا 

شارة ا ل املؤمنني .د لطات الرومانيي هذه ا   ة )القضاة( يف احملامك. اذلين مثلوا أأمام السُّ





(14: 5-7: 4طرس ب1الوحدة الرابعة: لكامت تشجيع وحثي أأخري )  201الصفحة  

 

 ( 14:  5- 7:  4بطرس 1)  : لكامت تشجيع وحثي أأخريالوحدة الرابعة 

مة   ُمقديِّ

ساةل، مس متري  اء   فاميموضوع املَِّحن والتيجارب واملَِّحن، البارز واجليلي يف لكي الري ن اكن عىل القري تبقيى من رساةل بطرس الأول. وا 

له  أأنْ  م حباجة للمشورة اال  هني ُّم ابجلسد، فا   هبا يية بشأأن الطريقة اليتيتسلَّحوا بنفس النييية اليت اكنت عند يسوع املس يح، نيية التأأل

سول بطرس بوضوح بشأأن تكل احلاجة يف  ون أأنفسهم بأأفضل صورة ذلكل الأمر. يس تجيب الري دي   19-7: 4بطرس 1يعِّ

ريقة اليت تُقاد هبا امجلاعة املس يحية من قادٍة هممتيني مع ادلرس العارش) (. وبعد ذكل ينتقل ا ل تقدمي نصيحة معلية بشأأن الطي

ير نفسه ) هبا حدة، والكيفيية اليتاحلفاظ عىل الو  ي بليس الّشي (. وبعد ادلرس احلادي عّشميكن للمؤمنني أأن يقاوموا جهامت ا 

ساةل )معل مسٍح للفقرة اخلتامية يف ا رس الأخري أأمه املبادئ اليت تعليِّم (، يقديِّ 14-12: 5بطرس 1لري ها رساةل بطرس م ادلي

ْن مثي  ط يعطي الطالب فرصًة لأن يضع  الأول، ومِّ  " ملقطعٍ من رساةل بطرس الأول.اً تعلمييي  اً "خمطَّ

 

ط الوحدة   ُمخطَّ

 ( 19-7: 4بطرس 1: ا رشادات وتشجيعات أأخرية للمس يحييني احلقيقييني اذلين يواهجون الأمل )ادلرس العارش

 ( 11-1: 5بطرس 1: حثي عىل مساعدة امجلاعة املس يحيية يف أأن تأأخذ موقفًا موحَّدًا )ادلرس احلادي عّش

 ( 14- 12: 5بطرس 1: ُملخَّص وتأأمُّالت أأخرية )ادلرس الثاين عّش

 

 أأهداف الوحدة 

 عند انهتائك من دراسة هذه الوحدة، س تكون قادرًا عىل أأن:

خوتك املؤمنني تكتسب  • يِّم دورك يف بناء ا  دافعيية أأقوى بشأأن أأهييية أأن تكون جزءًا من جامعٍة مس يحيية تمنو، وأأن تمت

 وتشجيعهم.

بي يسوع املس يح، لتس تطيع أأن تواجه هذه  • يِّمني، يف احلارض وعند عودة الري تدرِّك الرباكت اليت دلى املس يحييني املتأأل

 ال الم بغري جخٍل واثقًا ابهلل ومتيالًك عليه. 

 يف الكنيسة. تفهم املبادئ الأساس يية واملفتاحيية لقيادة الش يوخ الكنيسة بأأمانة، وأأهييية التواضع للكي اذلين  •

يطان عىل املؤمنني. • ئيس يية يف مواهجة جهامت الش ي  تعرف املبادئ الري

 مثانية مبادئ تعليِّمها رساةل بطرس الأول. أأمهي تكتب قامئًة ب •

ط تعلميي" ملقطعٍ كتايب، وأأن تكتسب اخلربة يف معل هذا. •  تعرف طريقة وضع وتطوير "خمطي





(19-7: 4بطرس 1ادلرس العارش: ا رشادات وتشجيعات أأخرية للمس يحييني احلقيقييني اذلين يواهجون الأمل )  203الصفحة  

 

رشادات وتشجيعات أأخرية للمس يحييني احلقيقيينيادلرس العارش  اذلين يواهجون    : ا 

 ( 19- 7:  4بطرس  1الأمل ) 

مة ادلرس   ُمقديِّ

ل  ُّم املس يحي احلقيقي مس مترٌّ يف هذا ادلرس. يف املوضوع الأوي رس ) منموضوع تأأل (، يتوقَّف  11-7: 4بطرس 1هذا ادلي

بطرس قلياًل للتيشديد عىل الأمور اليت تساعد امجلاعة املس يحيية يف أأن يدمع أأفرادها بعضهم بعضًا يف مواهجهتم للُمضايقات 

ا ل اخلامس، ننظر ا ل معاجلة  الثاينضهم لأجل بعض وحيبيوا بعضهم بعضًا. يف املواضيع والاضطهادات، والأمهي أأن يصليوا بع 

سول بطرس الأكرث حتديدًا للكيفيية اليت ينبغي هلم أأن يس تجيبوا هبا حني يتأأليمون لأجل يسوع املس يح، وكذكل احتياهجم  الري

ية بشأأن أ الهمم عىل الأرض. مصري املؤمن ني مبقابل مصري غري املؤمنني، اذلين مه وراء هذا لأن تكون دلهيم نظرة أأبدي

 الاضطهاد، أأفضل مبا ال يُقاس.
 

ط ادلرس   ُمخطَّ

 ( 11-7: 4بطرس 1الة واخلدمة )احلاجة ال ظهار احملبية والاهامتم ابلصي : املوضوع الأول

ُّم لأجل يسوع املس يح ): املوضوع الثاين كزي عىل الرباكت يف التأأل  ( 14-12: 4بطرس 1احلاجة للثيبات يف الرتي

ُّم اخلاطئ ): املوضوع الثالث ائب والتأأل ُّم الصي  ( 16-15: 4بطرس 1توضيح بشأأن التأأل

 ( 18- 17: 4بطرس 1الأمل وعالقته بقضاء هللا ): املوضوع الرابع 

َّم ظلامً ): املوضوع اخلامس  ( 19: 4بطرس 1اخلامتة: ثِّق ابهلل حني تتأأل
 

 أأهداف ادلرس 
 س تكون قادرًا عىل أأن:يف هناية هذا ادلرس 

خوتك املؤمنني  • تكتسب دافعيية أأعظم بشأأن أأهييية مشاركتك يف جامعٍة مس يحيية تمنو، وتمتميك دلورك يف بناء ا 

 وتشجيعهم.

ُّم لأجل يسوع املس يح الآن ابحلفاظ عىل تركزيك عىل ما ينتظرك يف عودة  • ية للتأأل ترى بوضوح أأكرب الرباكت الأبدي

 .يسوع املس يح يف اجملد

 تنترص عىل جتربة أأن تشعر ابخلزي بسبب ارتباطك بيسوع املس يح. •

واهجوه تدرِّك أأني الأمل اذلي ختتربه الآن مكؤمن ال حُيَسب شيئًا حني يُقاَرن ابلأمل اذلي س يكون عىل غري املؤمنني أأن ي •

 ويعانوه يف دينونة هللا.

ة، يُّشِّف عىل حيا • الح تدرِّك أأن هللا، اخلالق لكييي احلمكة والقيوي تك بلكي أأمانة، وذلا تس تطيع أأن تركيز عىل معل الصي

 والربي بيامن تواجه الأمل.



(19-7: 4بطرس 1واهجون الأمل )ادلرس العارش: ا رشادات وتشجيعات أأخرية للمس يحييني احلقيقييني اذلين ي 204الصفحة   

 

الة واخلدمة )   :املوضوع الأول   ( 11- 7:  4بطرس  1احلاجة ال ظهار احملبية والاهامتم ابلصي

اءه املؤمنني عىل أأربعة أأمور علهيم أأن جيعلوها  سول بطرس قري أأولويًة يف حياهتم. علهيم أأن يف هذه الفقرة الكتابية، حيثي الري

"هناية لكي يشٍء قد اقرتبت." ففي ضوء الفرتة الزمنيية ابلغة الأهييية اليت جيدون أأنفسهم فهيا، ويف ضوء العداء  يفعلوا هذا لأني 

برتكزٍي عىل  اذلي يواهجونه كجامعٍة من املؤمنني، ال ميكهنم أأن يعيشوا حياًة تتيسم ابلالمباالة والالنضباط. سيساعدمه عيشهم

 يف أأن يكونوا جامعًة سلميًة وحصيحًة من املؤمنني.هذه الأولوايت 

س القراءة   . 11-7: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

مغ مميا يبدو قامئًة عشوائيية ابملسؤولييات املس يحيية هنا، فا ني هذا القسم  من بصورة طبيعيية يتسلسل ابلري

ابق. فقد اخ  املؤمنني واملؤمنون يف  تُت املقطع السابق بذكر القضاء اذلي س يواهجه غريُ املقطع الكتايب السي

م   س ياق الأمل والاضطهاد. فس يكون عىل غري املؤمن اذلي أأساء حبقي املؤمن الكميًا ومعليًا بلكي قسوة وبدون رمحة أأن يقديِّ

ليه، بل ءحسااًب عن نفسه للمس يح، قايض الأحياء والأموات. واملؤمن اذلي أأيس يام استُشهِّد، دليه تعزية  ا  يه  معرفةورب أأن

ميانه ببشارة اال جنيل حني اكن حييًا عىل الأرض. وفكرة أأني يسوع املس يح  ويح" بعد موته بسبب ا  سيمتتيع "ابحلياة يف العامل الري

. قاضياً وع املس يح ارخي وعودة يستودليِّ ا حساسًا بقرب انهتاء التي  5: 4بطرس 1ت" يف اأأن يدين الأحياء والأمو  اس تعداد"عىل 

سول بطرس هبذ سول بطرس أأن يقول: "هناية لكي يشٍء قد اقرتبت." ماذا قصد الري ؟ بأأيي معىن اكنت هذه اوذلا، اس تطاع الري

اية "قريبة"؟   الهني

 1السؤال  

ية ارتباط طبيعي بني  املس يح أأن يسوع  5: 4بطرس 1ر كواملقطع الكتايب السابق، وذكل يف ضوء ذِّ  11-7: 4بطرس 1مث

 صواب أأم خطأأ؟  ياء والأموات."ح "عىل اس تعداد أأن يدين الأ 

 

م، وستبلغ ذروهتا  ة هللا اخلالصيية يف حاةل تقدُّ بعد قيامة يسوع املس يح وصعوده ا ل ميني هللا، صارت املرحةل الأخرية يف خطي

ة املُخليِّص ا ل الأرض، وهو حدث يف اجملد. وهبذا يكمتل برانمج امللكوت. مع أأني وقت حدث عود املس يحيف عودة يسوع 

ئييس هنا هو أأني  ع عودته يف أأيي وقت. املقصد الري جليل عظمي، غري معروف، فا ني عىل املس يحي احلقيقي أأن حييا وهو متوقيِّ

روف جمهَّزة متامًا حلصول معلهيم أأن يعيشوا الوصااي التي  م اكنوا يف الأايم الأخرية متامًا، لأني الظي ا تبقيى من الأحداث الية كام لو أأهني

يقة العظمية(، فسيتي هذا برسعٍة كبرية. ولأني هذا ميكن أأن حيصل يف أأيي جيٍل، فعىل  الأخرية. وحني س تحصل )يف الضي

ذاً  بي يسوع املس يح: "اسهروا ا   املس يحييني احلقيقييني أأن يكونوا دامئًا يف حاةل الاس تعداد. يكرِّم هذا التوقُّع والانتظار لكامت الري

ية ساعة يأأيت ربُّمك" )مّتي لأني   (. 42: 24مك ال تعلمون يف أأي

من، وليس عن  )قرب هناية لكي يشء( حني نفهم أأني   7زول لكي حرية بشأأن الآية ت سول بطرس يتلكيم عن مرحةٍل يف الزي الري

دة. ولأني املؤمنني اذلين تلقيوا رساةل بطرس الأول اكنوا يعيشون  يف معليٍة بدأأها هللا، خرية يف املرحةل الأ نقطة زمنيية حمدي

ينبغي أأن يعيشوا حياًة تتيسم ابملسؤوليية يف ضوء حقيقة عودته. وبعد قول هذا، أأشار فينبغي أأن يعكس سلوكهم تكل احلقيقة. 

سول ا ل أأربع نواحٍ معلية  ريقة اليت حييون: هبا بطرس الري  ينبغي النتظار عودة يسوع املس يح القريبة أأن يؤثيِّر ابلطي

سًا اكماًل للصالة.أأن  .1 سوا تكرُّ  يتكرَّ

 أأن حيبي بعضهم بعضًا حمبية شديدة. .2
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 أأن يكونوا راغبني بأأن يس تضيفوا أآخرين. .3

وحيية. .4  أأن خيدموا بعضهم بعضًا ابس تخدام مواههبم الري

 2السؤال  

 ادلراس يية الواردة أأعاله، ما املقصود بـ"هناية لكي يشٍء قد اقرتبت"؟ حبسب املالحظات

سول  .أأ  ل، ولكنيه اكن خمطئًا.س  بطرس يعتقد أأن يسوع امل اكن الري  يح س يعود يف القرن امليالدي الأوي

ية الرومانيية، وهو ما توقَّع حصوهل قريبًا. .ب سول بطرس يشري ا ل هناية اال مرباطوري  اكن الري

ينونة اليت س تأأيت عىل أأورشلمي ) .ج سول بطرس يشري ا ل هناية ادلي ية( بسبب رفض  70اكن الري الهيود لقبول ميالدي

 يسوع ابعتباره املس ييا.

اءه اكنوا يعيشون يف املرحةل الأخرية  .د سول بطرس أأن قري برانمج هللا، واليت س تنهتيي بعودة يسوع املس يح  منقصد الري

س مملكته بصورٍة رمسيية.  ليؤسيِّ

لوات احلارية اءه حباجة لأن يف7: 4بطرس 1) املواظبة عىل الصي ني قري سول بطرس ا  كيِّروا بصورٍة سلمية وبصفاء ذهن، (: قال الري

رف النيقيض من  هين عىل الطي بي قريبًا جدًا. يقف هذا املوقف اذلي ني علهيم أأن يضبطوا أأفاكرمه ومه يف انتظار جميء الري أأي ا 

ابق املوصوف يف  رادة )شهوات( الأمم. هلوب حياة عاشو ، وهو أأس3: 4بطرس 1أأسلوب حياهتم السي " يف سعهيم ا ل "معل ا 

لوك اجلنيس الالأأخاليق والفجور وعبادة الأصنام، ين  فبدل أأن بغي أأن تكون أأذهاهنم بليدًة بفعل اال رساف يف رشب امخلر والسي

ُّمهم عىل أأيدي اجملمتع غري  يس بة للبعض، رمبا قاد تأأل واملعادي حوهلم ا ل نوعٍ من الاعتقاد  املس يحيتنشغل أأذهاهنم ابلصالة. ابلن

اض  ية القانعة الري تنَي أأولويًة ابلقدري كة مع هللا املس متري الة والّشي ية. وعىل لكي الأحوال، ينبغي أأن تكون احلياة اليت تتيصف ابلصي

م ُدعوا للثيبات يف  ل لعيش انتصار يسوع املس يح يف امجلاعة املس يحيية. وكام أأهني عند املؤمنني، حيث أأني هذا ميثيِّل املصدر الأوي

الة.يسوع املس يح، اكن ينبغي هلم أأن يعربيِّ   وا عن اتياكهلم عليه ابلصي

 3السؤال  

اهد الكتايب يف العمود الأمين ونصي الآية  ل بني الشي اهدافتح ا ل الآايت التيالية، ومن مثي صِّ  يف العمود الأيرس. اخلاصي ابلشي

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

كر." " 8: 15أأمثال  الة ساهرين فهيا ابلشُّ  واظبوا عىل الصي

 "ال هتمتيوا بيشء."    18: 6أأفسس 

وح."    7-6: 4فيلّبي   "ُمصليني بلك صالة وطلبة لكَّ وقٍت يف الري

 "صالة املس تقميني مرضاته."  4-2: 4كولويس 

 

ديدة بعضهم لبعض يهتم الشي بداءتذكيِّران اللكامت "ولكْن قبل لكيِّ يشء" مبدى أأهية (: 8: 4بطرس 1) حمب حمبية الأغابيه   عَيش وا 

ذ بني املؤمنني. اللكمة "أأغابيه" )ويه اللكمة اليواننيية املرُتمجة هنا ا ل "حمبية"( تعين احملبية غري الأاننيية والاهامتم ابلآخرين ، ا 

ا حمبية تسعى ا لة . ليست هذه احملبي الأخذأأكرث من  ابلعطاءيه هممتية  ر يف الأفالم(، ولكهني  ما هو جتربًة عاطفيًة رقيقًة )كام تُصوَّ

. أأوحض يسوع املس يح يف خدمته الأرضيية أأني حمبية الأغابيه  7-1: 13كورنثوس 1خري احملبوب، كام تُوَصف بصورٍة مجيةل يف 
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ُأعطيمك: أأن حتبيوا بعُضمك بعضًا. كام أأحببتمك أأان حتبيون  جديدًة أأان وصييةيه أأعظم مؤرشيِّ عىل أأني املرء تلميٌذ ليسوع املس يح: "

ن اكن لمك حبٌّ بعضًا لبعض" )يوحنا يأأنت أأيضًا بعضمك بعضًا. هبذا يعرف امجليع أأنيمك تالميذ ؛ انظر مرقس  35- 34: 13: ا 

 (. 17، 12: 15؛ يوحنا 33- 30: 12

يس بة للجامعة املس يحيية اليت تعيش وسط جممتع وثيني معادٍ  ديدة يؤثيِّر كثريًا يف تلطيف ابلن ة والشي  للمس يحية، عيش الأغابيه احلاري

سول بطرس سببًا لرضورة أأن  رضابت الواقع القايس اذلي يعيشه كثريون جدًا من املس يحييني احلقيقييني. وقد أأضاف الري

ه اللكامت ليست اقتباسًا دقيقًا من أأمثال بعضهم مع بعض مبحبية الأغابيه: "لأني احملبية تسرت كرثة من اخلطااي." مع أأني هذ يتعامل

سول بطرس اكن يفكيِّر بلكامت هذه الآية من العهد القدمي:12: 10 يه واحٌض أأني الري ن  ، فا 

 الُبغضة هتييِّج خصومات،

نوب.   واحملبية تسرت لكَّ اذلي

ن اكنوا ي م مل يكونوا حباجٍة للخالفات والانقسامات وسط امجلاعة املس يحيية ا  عوا مؤكَّد أأهني ريدون أأن خيتربوا الوحدة ويشجيِّ

مياهنم يف بيئٍة تتيسم ابلعداء. ومع هذا ، يف ذكل الوقت )كام اليوم(، اكن ميكن للمؤمنني أأن بعضهم بعضًا عىل أأن حياولوا عيش ا 

ل عدم غفران أأيضاً  . ومع أأني يؤذي بعضهم بعضًا بالكهمم أأو أأعامهلم، وميكن لهذا أأن يقود بسهوةٍل ا ل مشاعر مرارة، بل وا 

حدوث اال ساءات واخلالفات أأمٌر ال مفري منه بني املؤمنني، فا ن عدم حلي هذه اال ساءات واخلالفات وعدم منح الغفران 

ال ا ل بناء احلواجز وصعوابٍت  سول بولس بقوهل  أأخرىللمخطئني ال يقود ا  يف العمل معًا يف خدمة يسوع املس يح. مل يقصد الري

ني احملبية تسرت كرثة من يه مل حيدُث يشٌء.  ا  جادة"، ونترصَّف وكأن اخلطااي أأني علينا ببساطة أأن "نكنس القاذورات ا ل حتَت السي

خفاؤها(. ففي ضوء الشي  ناكرها )تغطيهتا وا  يه ينبغي جتاهل اخلطية يف الكنيسة أأو ا  ن يه مل يقصد أأن يقول ا  طر املوازي يف ومؤكيد أأن

 أأالي يُرى أأن القصد هو احتياجنا حنُن املؤمنني ابملس يح لأن نصرب وحنمتل، و )"الُبغضة هتييِّج خصومات"(،  12: 10أأمثال 

يتي التيعامل جتاهها ومعها مبرارة. فا ن اكنت احملبية  حبيثُ نسمح للأخطاء يف وسط امجلاعة املس يحية بأأن تصل لأقىص حدودها 

ين لأن يبذلوا   (، فعىل املس يحييني7، 4: 13كورنثوس 1حتمتل لكي يشٍء وتصرب عىل لكي يشء ) احلقيقييني أأن يكونوا مس تعدي

الم يف اجلسد. قد يعين هذا احلديث عن الأمور مع أأخٍ أأو أأخٍت دليك خالف   أأقىص هجٍد ممكن ليغفروا وحيافظوا عىل السي

دك ا ل أأفضل طريقٍة ميكنك ني وأأكرث حمكة لرُيشِّ م يف السي هبا أأن  معه أأو معها، ويف بعض احلاالت قد تطلب مشورة أأخٍ متقديِّ

د بلوم )تتعامل مع ظرف أأو موقف صعب.  يغفر ( يف تفسريه لرساةل بطرس الأول بأأمٍر مفيد: "Ed Blum, 246يذكيِّران ا 

م يعرفون يف حياهتم نعمة هللا الغافرة."   املس يحييون احلقيقييون أأخطاء الآخرين لأهني

 4السؤال  

ينا  ن ن عاجاًل أأو أآجاًل، لأ كام ذكران سابقًا، فا ني حدوث اخلالفات واال ساءات بني املؤمنني أأمٌر حمتوم ا 

مجيعًا بٌّش غري اكملني. الأمر املهمي هو ماذا نعمل لنحلي اخلالفات مع الأخ الآخر، ونغفر هل، ونسعى 

متش نيجة معه الآن؟ يف ضوء  لأن حنبيه كام أأمران يسوع املس يح. هل من مؤمن دليك نزاع أأو عالقة

سول بطرس "لتكن حمبيتمك بعض وصيية ف وضع الري مك لبعض شديدة،" برأأيك ماذا يريدك هللا أأن تعمل لتتصاحل مع أأخيك؟ صِّ

جابتك يف   .مفكرة احلياة الشخصيةنزاعك مع الأخ الآخر، واكتب ا 

 

و من الفنادق والزُنُل، اكنت ضيافة الآخرين أأمٌر ابلغ يف عامل اكن خيل(: 9: 4بطرس 1) اس تضافة الآخرين بلكي رغبٍة وترحاب

ة لذلين اكنوا يرحتلون من ماكٍن لآخر لنّش رساةل يسوع املس يح. ومع هذا، ينبغي أأال حنرص  الأهييية يف الكنيسة الأول، خاصي
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ا ين واخلدي م الآخرين. ففي الوقت اذلي اكنت الضيافة يف اس تقبال ضيوٍف زائرين يف البيت لقضاء الليةل، كام اكن حيدث للُمبّشيِّ

كة املس يحيَّتنَي. حيثي  فيه املباين الكنس يية العلنية أأمٌر اندر، اكن هناك احتياج لأن يفتح املؤمنون بيوهتم لأجل العبادة والّشي

سول بطرس املس يحييني احلقيقييني ال أأن يكون ر. ففتح مضيافني فقط، بل وأأن يعملوا هذا "بال دمدمة"، أأي بال تذمُّ  واالري

. بي ر أأيضًا( ليس أأمرًا َمرضييًا عند الري  اال نسان لبيته بروحٍ فهيا تردُّد )بل وتذمُّ

 5السؤال  

يافة بال دمدمة؟  )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  أأي مميا ييل يُعترَب أأمثةًل عىل الضي

ة بعد خدمة الكنيسة. كنيس تك وقادهتا الآخرين ا ل بيتكدعوة راعي  .أأ   لأجل وجبٍة خاصي

ية.  .ب ِّل يف بيتك خالل أأس بوعٍ تُعقَد فيه اجامتعات كرازي  اس تضافة مبّشيِّ متجوي

امح لأفراد كنيس تك بأأن جيمتعوا يف بيتك دلرس كتاٍب أأس بوعي. .ج  السي

كة. .د  عرضك بأأن جيمتع أأعضاء كنيس تك يف بيتك لقضاء وقٍت يف العبادة والّشي

ية خلدمة الآخرين وحي وحيية حني يؤمن اال نسان (: 11-10: 4بطرس 1) اس تخدام املؤمن ملواهبه الري يف حلظة الوالدة الري

وح القدس بصورة دامئة أأيضًا  ر وينال غفران خطاايه فقط، بل ويسكن فيه الري يه ال يتربَّ ن بيسوع املس يح ُمخليِّصًا خشصيًا هل، فا 

: "ولكنيه 7: 12ورنثوس ك1(. وابال ضافة ا ل هذا، يرتدَّد صدى هذه احلقيقة نفسها يف 9: 8؛ رومية 14-13: 1)أأفسس 

وحيي  وح للمنفعة." املوهبة الري ة قدرة معطاة من هللا لعمل أأمٍر خاصي فيه خدمة ومنفعة جلسد للكي واحٍد يُعطى ا ظهار الري

تجديد، مع أأن فاعلية اس تخداهما تزداد مع منو ال املس يح، وهتدف ا ل متجيد هللا. هذه املوهبة الروحية معطاة للمؤمن يف حلظة 

ملؤمن هذه املوهبة لأجل كربايئه املؤمن واكتسابه اخلربة وتعلُّمه كيف يس تخدم موهبته بصورٍة مناس بة. ينبغي أأال يس تخدم ا

هيدف تمتمي لكي واحٍد دوره اخلاصي ا ل بناء جسد يسوع لـ"خيدم هبا بعضمك بعضًا." الأاننية )ساعيًا وراء جمد نفسه(، بل 

 (. 16-15: 4املس يح يف احملبية )أأفسس 

وحيية يف  الع عىل مزيٍد من التعلمي عن املواهب الري - 7: 4؛ أأفسس 8-3: 12رومية  ؛31-1: 12كورنثوس 1ميكن الاطي

د أأيٌّ مهنا لكَّ املواهب. 16 وحيية، ولكْن ال يورِّ ية مواهب روحيية . يشري لك واحٍد من هذه املقاطع ا ل بعض املواهب الري مث

ِّعة" )  سول بطرس ببساطة عن 10: 4بطرس 1كثرية مينحها الروح القدس، ويه معًا تُظهِّر "نعمة هللا املتنوي (. يتلكَّم الري

وحية يف فئتني واسعتني: املواهب املرتبطة ابلالكم واملواهب املرتبطة خبدمة الآخرين. فاذلي دليه موهبة مرتبطة امل واهب الري

يه يتلكيم عن  عاة واملعليِّمون أأمسى مثالني هذه املواهب( ينبغي هل أأن يتذكَّر بأأن ميارس موهبته حبرص، مدراكً أأن ابلالكم )الري

ية بنوعٍ من "أأقوال هللا." عىل لكي  َظم هذا الكزن وأأن ميتنع عن التلكُّم ابلتيخمينات البّشي م لكمة هللا أأن يدرِّك مدى عِّ َمن يقديِّ

ية قبل   راسة والتيحضري ابجهتاد مصحوبني ابلصالة والاتياكل عىل الرب خطوات رضوري ني ادلي اال هامل وعدم العناية. وذلا، فا 

 تعلمي الآخرين من لكمة هللا.

ن اكن ته، بل "من  )مثل مواهب املعونة أأو التيدبري أأو اال دارة(، فعليه أأال حياول موهبة خدمةة املرء موهب ْت ا  تفعيل موهبته بقوي

ة مينحه  ن شَعَر قوي يه يفتقر  ا هللا." وعالوًة عىل ذكل، ا  يه عاجٌز عن أأن خيدم )حيث يرى أأن ملهارة أأو الكفاءة(، فعليه ا ل اأأحٌد أأن

يه ا ن اكن هللا  قد أأعطاه موهبَة خدمة، فا ني هللا أأمنٌي يف متكينه وتقويته ليس تخدم هذه املوهبة. فمبعىن ما، لكي أأْن يتذكير أأن

 املؤمنني غري كفوئني، وذلا عىل لك مؤمن أأن ينظر ال ا ل نفسه بل ا ل هللا ليجعهل كفؤًا.
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يه بغضي  (. فقد 10: 4بطرس 1"كوكيل صاحل" )النيظر عن املوهبة املعطاة، عىل متلقيهيا أأن يس تخدهما  وزبدة الالكم يه أأن

ن  (، وعدم معل هذا س يعين تبذير وتبديد ما اس تودعه هللا 11: 4بطرس 1موهبة هدفها أأن تُس تخَدم جملد هللا )عىل اس ُتؤمِّ

 فيه. ومن شأأن هذا أأن يسلب هللا اجملد اذلي يس تحقيه.

 6السؤال  

بي  وحيية اليت تعتقد أأني الري ن مل تُكن  منحما املوهبة )أأو املواهب( الري ها؟ ال تشعر بسوء ا  ايي ك ا 

متأأكيدًا )ولكن اعمل أأن هللا منحك موهبًة روحية(. عادًة ما حيتاج املرء ا ل وقٍت ليكتشف املوهبة  

ايها، وعادًة ما يعرفها ابخلربة. كثريًا ما ميزييِّ املؤمنون موهبتك ويؤكيِّدوهنا كل.  وحيية اليت منحه هللا ا  الري

آرائك يف كيف ترى اس تخدام هللا وحيية؟ اكتب أأفاكرك وأ  .مفكرة احلياة الشخصية كل يف انحية املواهب الري

 

 

ُّم لأجل يسوع املس يح ) املوضوع الثاين  كزي عىل الرباكت يف التأأل بطرس  1: احلاجة للثيبات يف الرتي

4  :12 -14 ) 

ابقة ) تاكن ، أأي الأمل. يف تكل الفقرة، أأكَّد 11-7: 4بطرس 1الفقرة السي ئييسي ساةل الري ( نوعًا من الابتعاد عن موضوع الري

لهيا للمساعدة يف تقوية وتوحيد جامعة املؤمنني يف مواهجهتم اجملمتع العدائ  سول بطرس عىل أأربع أأولوايت ينبغي أأن يُسعى ا  الري

ة عىل 14-12: 4بطرس 1حوهلم. والآن يف  كزي يف هذه املري اليت ينبغي  املنفعة اال جيابية، يعود اثنيًة ا ل موضوع الأمل. والرتي

اء أأن يتذكَّروها حيامن يتأأليمون لأجل املس يح.  للقري

س القراءة   . 14-12: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ا الأحبياء ذ دعامه "أأهيُّ سول بطرس تلكَّم معهم بلطف، ا  اء  " )أأو "الأصدقاءمع أأني الري "(، فقد اكن يف الأعزي

ل( أأن حيمتلوا بعض املَِّحن  يه اكن علهيم )لكوهنم مس يحييني يف القرن امليالدي الأوي الوقت نفسه يعي حقيقة أأن

ه "البلوى املُحرِّقة"، ويه ترمجة حرفيي  ايي سول بولس عن هذا الأمر داعيًا ا  ًا. تلكَّم الري ليوانين. ة للنيصي اوالتجارب املؤملة جدي

ورة اليت دلينا يه صورة انر صائغ املعادن احلامية املُس تخَدمة ال حراق خبَث املعادن. اكنت هذه الصورة تؤكيِّد ال عىل  الصي

ة املَِّحن والتجارب اليت ُدعوا الحامتلها فقط، بل وعىل  جارب يف حياهتم هنا عىل الأرض. مفع جيايبي لهذه املَِّحن والتي اال  تأأثري ال شدي

م ينبغي أأال يس تغربوا من التيجارب واملَِّحن  أأن هذه اءه بأأهني يه يذكيِّر قري ن ضوا ل اكنت شديدًة ومؤملًة، فا  يه ينبغي أأن يتعرَّ هذه أأن

َّم لأجل يسوع املس يح )فيلّبي   (. 29: 1التيجارب احلياتيية. جفزء من دعوتنا مكس يحييني حقيقييني هو أأن نتأأل

 7السؤال  

ي ال ينبغي للمؤمن أأن يتوقَّع أأ  يه ابُن مكل الكون والعامل.ه س ن َّم لأن  صواب أأم خطأأ؟  يتأأل

 

سول بطرس أأني  مت اللكمة "امتحان" )يف اليواننيية   أأوحض الري هذه البلوى املُحرِّقة "بينمك حادثة لأجل امتحانمك." اس ُتخدِّ

سول بطرس6: 1بطرس 1( سابقًا يف الرساةل يف peirasmos -"بريامسوس"  ن  قائالً  ، حيث أأخربمه الري : "مع أأنيمك الآن، ا 

عة." وقد اس تخدمْت  ِّ آية اكن جيب، حُتَزنون يسريًا بتجارب متنوي ( صورة 12: 4بطرس 1التالية )كام يف  7: 1بطرس 1أ
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هب الفاين اذلي مع ذكل يُمتَحن ميانمك وهو أأمثن من اذلي  تطهري املعادن ابلنيار لوصف الفائدة اال جيابيية من جتارهبم: "فُيمتَحن هبا ا 

ذ مع ابلنيار، فيؤول ا ل امحلد واجملد والتكرمة عند ظهور يسوع املس يح" )الرتمجة اليسوعيية ني املقصود واحض، ا  (. وهكذا، فا 

ينا قد نرى التجارب مؤملًة وأأمرًا غري مرغوب به، فا ني هللا يرى أأني فهي جيابييةأأن مياننا، وال مياننا قمية عظمية  ا منفعًة ا  يه تطهري ا 

يه ينبغي هلل أأن ينقِّذان من لكي التيجارب واملَِّحن، لأني هل ال بون بأأن نفكيِّر أأن  قيوة والقدرة عىل معل هذا. مؤكيد أأني عنده. حنُن ُمجرَّ

يه يعرف الأفضل.  ينقِّذ أأوالده من التيجارب، ولكن هللا ل معل هذا(، فعلينا أأن نتذكَّر أأن  حني خيتار أأال يفعل هذا )أأو يؤجيِّ

 8السؤال  

سول بطرس بالكمه  ائه المتحاهنم؟ بلوى املُحرِّقةعن ال ماذا قصد الري  الآتية عىل قري

 تي التحقُّق من كوهنم مؤمنني.اكنوا يُمتَحون لي .أأ 

ضوا  .ب ن تعري مياهنم ا  مياهنم بيسوع املس يح وابلتايل يفقدون ا  م ميكن أأن يرتكوا ا  اكنوا يُمتَحنون ابلتيجارب للتحقُّق من أأهني

عبة. روف الصي  ملثل هذه الظي

مياهنم املس يحيي يُمتَحن لتنقيته وتقويته.  .ج  اكن ا 

مياهنم يُمتَحن للتحقُّق من اس تحقاق  .د  هم دلخول ملكوت هللا.اكن ا 

 

سول بطرس يف الآية  عهم الري حيحعىل تبيني  13يشجي روا اذلي ينبغي أأن يكون دلهيم جتاه أ الهمم.  املوقف الصي فبداًل من أأن يتذمَّ

عبة املُحرِّقة، ينبغي هلم أأن يفرحوا فهيا. وميكهنم مع ن رأأوا أأني أ الهمم اشرتاكأأو يئنيوا بشأأن جتارهبم الصي الم "يف أ   ل هذا ا 

سول بطرس بصورٍة رئيس يية هنا هو أ الم الاضطهاد. فكام ُرفِّض يسوع املس يح واضُطهِّد، اكنوا الآن يف   املس يح". ما يقصده الري

ذ اكنوا يواهجون عاملًا رفضهم بسبب . همام اكن الاضطهاد اذلي ميكن أأن يواهجونه، فهو من يسوع املس يح وضعٍ شبيٍه بوضعه، ا 

 (. 24: 1؛ كولويس 5: 1كورنثوس 2؛ 5- 4: 9د ليسوع املس يح نفسه )انظر أأعامل النياحية الفعليية اضطها

ال ابال ميان. ولكني الآية فكرة الفرح يف مواهجة الاضطهاد تعاكس الطي  ية متامًا، وذلا فهو أأمٌر ال ميكن أأن حيصل ا    13بيعة البّشي

م هلم دافعًا للفرح: "ليك تفرحوا يف اس تعالن جمتُ  يه ليس متوقَّعًا أأن يمتتَّع مكِّل احلديث فتقديِّ ن ده أأيضًا مبهتجني." ومن هنا، فا 

سول بطرس قد ذكر  يِّم. اكن الري اموية اليت تنتظر املتأأل املؤمن ابلأمل لأجل الأمل، بل ميكن المتتُّع ابلفرح بسبب املاكفأأة السي

ساةل ) تني يف الري ن القصد هو جميء يسوع املس يح (. يف تكل احلالتني، اك13، 7: 1بطرس 1"اس تعالن يسوع املس يح" مري

يسني )مّتي  يه يف ذكل احلدث اجلليل العظمي س ُيعلَن بقوة وجمد مع مالئكته القدي تسالونييك  2؛ 31: 25؛ 27: 16اثنيًة، لأن

آية 7: 1 يه سيُس تعلَن  13:  4بطرس 1(. وتؤكيِّد أ يه يف تكل اللحظة يف اجملدعىل أأن سول بطرس بأأن العظمية، اليت متثيل . يذكيِّر الري

بلك جمده،  املس يح وابال ضافة ا ل رؤية يسوع. )"ليك تفرحوا ... مبهتجني"( ذروة التيارخي، س يفرحون ويكونون مبهتجني

آمنوا بيسوع املس يح )س يظهر   عادة يف ذكل اليوم. فأأواًل، س تظهر براءة اذلين أ س تكون هناك أأس باب أأخرى كثرية لهذه السي

ر  م اكنوا مع الطي احب لكَّ أأهني بي اال هل،  س يقيض الوقت(. اثنيًا،   ف الري د بّشي عىل الري يسوع املس يح عىل ضد املس يح ولكي مترُّ

الم والربي الكونييني مع خضوع لكي العامل  آتيًا ابلسي وسيُسَجن الش يطان. اثلثًا، سيبدأأ يسوع املس يح حمكه الألفي عىل الأرض، أ

ملشاركة يف ملكوت يسوع املس يح، وس ُيعطون املاكفأأة عىل أأمانهتم ليسوع ابيمتتيعوا ل  هل. رابعًا، س ُيقام املؤمنون بيسوع املس يح

 املس يح.
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 9السؤال  

 ا ييل وصف حصيح جملد يسوع املس يح اذلي س ُيعلَن؟أأي ممي 

عالن جمد يسوع املس يح اذلي تلكَّم بطرس عنه يشري ا ل يوم قيامة يسوع املس يح من املوت. .أأ   ا 

عالن جمد يسوع املس يح ي  .ب  شري ا ل وقت جميء يسوع املس يح اثنيًة.ا 

عالن جمد يسوع املس يح، س يأأخذ املس يحييون احلقيقييون أأجساد القيامة. .ج  يف ا 

عالن جمد يسوع املس يح، س يضع يسوع هنايًة للكي مقاومٍة حلمُكه.  .د  يف ا 

سول بطرس يف  ون[ ابمس املس يح" )انظر مّتي  14: 4بطرس 1يذكيِّر الري بون حني "]يُعريَّ م مطوَّ اءه بأأهني : 6؛ لوقا 11: 5قري

لهيم. اكن هذا العداء الالكيم ضد  22 خرية أأو التيعيري أأو أأيسء ا  ضوا للسُّ (. تشري هذه اللكامت ا ل الأوقات اليت فهيا تعري

بني" هو أأنَّ تسبيِّب هلم اخلزي املس يحييني احلقيقييني طريقةً  ]علهيم[." تعكس هذه  "روح اجملد وهللا حيلي  . سبب كوهنم "مطوي

شعياء  بي  2: 11اللكامت الوعد املس ياين الوارد يف ا  ابن يىسي )أأي أأني املس يا من نسل داود ابن  س يحل عىلبأأني روح الري

بي يسوع املس يح يف مواهج  ى الري وح القدس اذلي قوي (. الري وح القدس يىسي تامئ واال هاانت والاضطهاد هو نفسه الري ته الش ي

َّم لأجهل.  سول بطرس يف أأيي ظرٍف يواهجونه. هذه التيعزية تذكرٌي بأأني هللا مل يرتك املؤمن اذلي يتأأل اء الري املوجود ملساعدة قري

ة يف جتربة الأمل لأجل يسوع املس يح.  فاهلل حارض بقوي

 10السؤال  

سول بطرس ق ى الري بون، عزي م ُمطوَّ اءه اذلين اكنوا يواهجون الاضطهاد والعداء اللفظي بتذكريمه بأأهني ري

شعياء  والتأأمُّل هبا، كيف ترى هذا الوعد يساعد  2-1: 11لأني روح هللا حلي علهيم. بعد قراءة ا 

ن أأفاكرك يف  ِّ تامئ واال هاانت؟ دوي  .مفكرة احلياة الشخصيةاملؤمن اذلي يواجه الاضطهاد والش ي

 

 

ُّم اخلاطئ ) املوضوع الثالث  ائب والتأأل ُّم الصي  ( 16- 15:  4بطرس  1: توضيح بشأأن التأأل

سول بطرس يف الآايت السي  َّ سعى الري ي املس يحييني احلقيقييني اذلين اكنوا يتأأل مياهنم ابقة لأن يعزي مون ظلامً وبغري عدل لأجل ا 

راه هنا يتوقَّف قلياًل ليوحضيِّ هلم أأْن ليس لكي ال الم تقع بيسوع املس يح، حيث اكنوا يواهجون الاضطهاد والعداء اللفظي. ون

 مضن هذه الفئة. فالأمل اذلي يأأيت ا ل حياة املؤمن بسبب خطية ليس طريقًا لنوال بركة هللا.

س القراءة   . 16-15: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

حيح وغري الال م هااتن الآيتان مقابةل ما بني الأمل غري الصي )اذلي ال ميتدحه هللا(، والأمل  15ئق يف الآية تقديِّ

يه مؤكَّد أأني  16 الآية يفاملس يحيي املّشوع  سول  )محلل الامس "مس يحي"(. مع أأن اكن  بطرسالري

 يعاينميكن أأن بسبهبا يف قامئة الأنشطة والأعامل غري املّشوعة اليت  15أأن يكتب قامئًة أأطول بكثري يف الآية  تهابس تطاع 

هما كأمثةل: كقاتل، أأو سافهيا قيقي عواقب أأخطائهاملس يحي احل  د أأربعة أأوضاع أأو أأعامل يقديِّ يه حيدي ن ، أأو ق، أأو فار ، فا  عل رشي

قة مل يُمنَعا يف الوصااي العّش فقط،  متداخل يف أأمور غريه. الأمثةل الثالثة الأول واحضة وخطرية. واحلقيقة يه أأني القتل والرسي

ا الأمر الثالث بل اكن مقرتفهام يالَحق حتت  وماين أأيضًا. أأمي فبالنظر ا ل اس تخدام هذه اللكمة يف  فاعل رشالقانون اليوانين الري
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ا تشري ا ل اذلي 14: 2بطرس 1 ى، يبدو أأهني ابع فلس نا متأأكيدين متامًا من معناه،  خيرق ويتعدي قانواًن مدنييًا ُمعيَّنًا. أأما الأمر الري

بعينيية اليواننيية للعهد  مجة الس ي ذ اللكمة اليواننيية املُس تخدمة هنا ال ترد ا ال يف هذا الآية مضن العهد اجلديد )وكذكل يف الرتي ا 

، فا ن ترجامت أأخرى قد تنقلها ا ل "مثري )متطفيِّل( ل يف أأمور غريه"القدمي(. ومع أأني اللكمة اليواننيية ترُتَجم ا ل "متداخ

ن اكن هذا هو املعىن الصحيح، فا ني هذه اال ساءة أأقل خطورًة من ل يف أأمور غريه مسبيِّ للمشألك" أأو "متداخ بًا للمشألك". ا 

ابقة. ومن هنا، تنقلها ترمجة  سول تطفيِّلمك  حّتا ل: "أأو  NIVاال ساءات والتيجاوزات الثيالثة السي ني ما يقصده الري ." وهكذا، فا 

بطرس هو أأني علينا أأن نكون بريئني ال من اجلرامئ اخلطرية فقط، بل ومن أأمور أأقل خطورة أأيضًا، مثل التيدخُّل يف شؤون 

سول بطرس حيث  ابع هبا، اكن الري اءه عىل الآخرين بطريقة خاطئة. وبغضي النيظر عن الطريقة اليت ينبغي أأن يُفهَم الأمر الري قري

مياهنم بيسوع املس يح. قد يُش تَموا كفاعيل رشي زورًا ) ناكر ا  ْن اكن هذا ممكنًا، من دون ا  : 2بطرس 1جتنُّب اجتذاهبم العداء ا 

 (، ولكْن من النياحية العمليية ينبغي أأال يكونوا ُمذنبني يف أأييٍ من هذه الأمور.12

 11السؤال  

ت؟مذكورًا مضن قامئة الري  أأي مميا ييل ليس ايي  سول بطرس ابال ساءات والتعدي

 القتل  .أأ 

ىن .ب  الزي

( .ج ي  الأعامل اال جراميية )معل الّشي

قة  .د  الرسي

 

سول بطرس يف الآية  ُّم لأجل محل الامس "مس يحي". ينبغي هلم أأال خيجلوا  16يعاجل الري اجلانب اال جيايب من القضيية، وهو التأأل

ي" م يف احلقيقة مل يرتكبوا أأيي بسبب هذا "التعدي ، والنيعوت خطأأ يف عيين هللا. قد يرفضهم اجملمتع وينعهتم بأأسوأأ الأسامء، لأهني

هما  مسي، ولكني ما يفكيِّر هللا به أأمهي مبا ال يُقاس من الصورة اليت يقديِّ ضون للنيبذ الاجامتعي، وحّتي لالضطهاد الري وقد يتعري

دون جخل. ويومًا ما س يقفون وهجًا لوجه أأمام يسوع النياس عهنم. وذلا، علهيم أأن يأأتوا ابجملد هلل حبمل الامس "مس يحي" من 

درأاكً اتماي أأهييية موقفهم هذا، وس يكونون سعداء لأهنَّ   معلوا هذا! ماملس يح، وس ُيدرِّكون ا 

ف والعار دورًا ابلغ الأهييية يف الكيفيية اليت حييا هبا اال نسان يف اجملمتع وا لقرارات يف ثقافاٍت كثرية حول العامل، تلعب أ ليات الّشي

ت  نسان للش ي ض ا  ْن تعرَّ يه ا  ن فاع عنه. ومع هذا، فا  اليت يأأخذها. فـ"رشف" اال نسان أأمٌر ينبغي احلفاظ عليه بلكي حرص، بل وادلي

يه مس يحي، فعليه أأن ميزيي بلكي حرص بني العار واخلزي يف احلارض، والعار واخلزي احملمتلني يف املس تقبل  معة لأن وتشويه السي

ض للعار واخلزي لكونه مس يحي، وذكل حرصًا منه كريس يسوع املس يح. حني س يقف أأمام  فا ن اكن غري مس تعديٍ لأن يتعري

خصيَّني يه يواجه ورطًة حقيقيًة. فا ن اكنت رغبته ابدلي  ،عىل رشفه وكرامته الشي ن خصيَّني الآن فا  ه وكرامته الشي ما هام فاع عن رشفِّ

يته احلقيقيية نحيكام يه يومًا ما حني يكون الأمر أأكرث أأهييية، س ُيدرك   مواقفه وسلوكه )فيخفي هوي ن مكس يحي بل وينكِّرها(، فا 

بي يسوع م حسااًب عن نفسه ليسوع املس يح. ذكَّر الري يه َمن  املس يح حقيقة العار اذلي سيشعر به حني يقديِّ تالميذه قائاًل: "لأن

نسان يس   ني ابَن اال  يسني" اس تحى يب وبالكيم يف هذا اجليل الفاسق اخلاطئ، فا  تحي به مّت جاء مبجد أأبيه مع املالئكة القدي

 (. أأن يكون املرء مس يحيًا هو أأعظم رشٍف ميكن لأييِّ واحٍد منا أأن حيظى به، وينبغي أأال خنجل هبذا أأبدًا!38: 8)مرقس 
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 12السؤال  

والاحرتام يف بعض اجملمتعات اليوم، ينال اال نسان لكونه مس يحييًا مس توى معقواًل من القبول، بل 

ًا "مس يحيًا" عليه عدم يس تجلب أأخرى، حُيمتَل أأن  اتأأيضًا. ولكْن يف جممتع كون اال نسان مدعوي

سبب  كالاحرتام، ورمبا مواقف عدائيية أأو حّتي اضطهادًا. هل يُعترَب كون اال نسان مس يحييًا يف جممتع

ضت  معة من الآخر جخل وعار؟ هل حصل أأن تعري يك ترفض أأن ختجل من كونك مس يحيي للعار واال ساءة وتشويه السي ؟ اً ين لأن

ن أأفاكرك يف  ِّ  .مفكرة احلياة الشخصيةدوي

 

 

 ( 18- 17:  4بطرس  1الأمل وعالقته بقضاء هللا )   : املوضوع الرابع 

م هااتن الآيتان  لوجوب عدم شعور املس يحييني احلقيقيني اذلين يتأأليمون لأجل يسوع املس يح ابلعار واخلجل. مفع أأني  رشحاً تقديِّ

َّم ويعاين  ، فا ني غري املؤمن اذلي يرفض يسوع املس يح هو من س يواجه أأملًا أأعظم وأأخطر الآناملس يحي احلقيقي ميكن أأن يتأأل

ض هل املس يحي احلقيقي.   بكثري مما تعري

س القراءة   . 18-17: 4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

افض  ملس يح، اذلي جيد يسوع اتمكِّل هااتن الآيتان احلديث يف موضوع الأمل املس يحي عىل يدي اجملمتع الري

اءه املس يحييني )وقد  سول بطرس قري مياهنم. واَجه الري املس يحييون احلقيقييون أأنفسهم فيه حياولون أأن حييوا ا 

اء" يف الآية  ة: ( حبقيقٍة غري مُ 12دعامه "أأحباء" أأو "أأصدقاء أأعزي لأن الوقت البتداء القضاء من بيت هللا." واحض أأني "رسي

سول بطرس يقصد بعبارة "بيت هللا" الكنيسة، هيلك هللا اجلديد يف الري  وح، واذلي يتأألَّف من جحارة حيية يسوع املس يح الري

ويح" يف  يه" يف بد(5-4: 2بطرس 1جحر زاويهتا )انظر احلديث عن "البيت الري ا ل أأني   17اية الآية  . تشري اللكمة "لأن

ُّمهم لأجل بب اذلي لأجهل ينبغي أأال خيجلوا من تأأل سول بطرس اكن يّشح السي املس يح. مع أأني هذا الأمل اكن حيصل  يسوع الري

سول بطرس أأن يرى املؤمنون أأني ما حيصل اكن نوعًا من  عىل أأيدي غري املؤمنني اذلين يرفضون يسوع املس يح، فقد متىني الري

مياهنم العقابن هللا. ال يقصد بـالقضاء "القضاء" م اءه اكنوا يتأأليمون ظلامً لأجل ا  ، لأني لكي هذا املقطع الكتايب يفرتض أأني قري

ُّمهم ليعرف َمن هو  ه تأأل ني هللا مصيم ووجي سول بطرس أأن يقول ا  بيسوع املس يح )ال للخطااي اليت ارتكبوها(. كام ال يقصد الري

م مل يكونوا املس يحيي احلقيقي ومن هو املس   م مس يحييون ولكهني َّف. فالقضاء خيص "بيت هللا" وليس اذلين اديعوا أأهني يحي املُزي

ث الآية التي  " يف طريقه ا ل اخلالص.كذكل. وعالوًة عىل ذكل، تتحدَّ عوبة اليت يواهجها "الباري  الية عن الصي

 13السؤال  

 ؟17: 4بطرس 1ما املقصود بـ"بيت هللا" يف 

سول بطر  .أأ   س ا ل الهيلك القامئ يف أأورشلمي من حيث سيبدأأ هللا قضاءه.يشري الري

اموي( ودينونة هللا للمالئكة الأرشار. .ب امء" )بيت هللا السي سول بطرس ا ل "السي  يشري الري

سول بطرس ا ل الكنائس املذكورة يف  .ج  اليت اكن هللا س يأأيت بدينونٍة علهيا بسبب عصياهنا. 1: 1بطرس 1يشري الري

سول بط .د ورة اليت س بق أأن اس تخدهما يف يشري الري مًا الصي ة ُمس تخدِّ : 2بطرس 1رس ا ل الكنيسة يف العامل بصورة عامي

4-5 . 
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 14السؤال  

رايس،  هذا القضاء الآيت عىل "بيت هللا" هيدف ملعرفة َمن هو املس يحي احلقيقي ومن هو حبسب مالحظات الكتاب ادلي

َّف.  صواب أأم خطأأ؟  املس يحي املُزي

 

ريقة الأكرث سول بطرس يف رسالته يف الطي - 6: 1بطرس 1 منطقييًة يف النظر ا ل قضاء هللا هذا يه بربطه مبا س بق أأن قاهل الري

مياهنم هبدف تطهريه وتقويته:  7  عن امتحان ا 

عة، 6 ن اكن جيب، حُتَزنون يسريًا بتجارب متنوي ميانمك، ويه أأمثن 7اذلي به تبهتجون مع أأنيمك الآن، ا  ليك تكون تزكية ا 

يه يُمتَحن ابلنيار، تُوَجد للمدح والكرامة واجملد عند اس تعالن يسوع املس يح.من  هب الفاين، مع أأن  اذلي

ائه أأْن يروا أأملهم لأجل يسوع املس يح  سول بطرس يقرتح عىل قري اوية، يُرى أأني الري حني ننظر ا ل هذا القضاء من هذه الزي

مياهنم وتنقيته و  تقويته. يف ضوء هذا، يعمل هللا "قاضيًا" ولكن ليس معاقبًا. فبصفته قاضيًا بصفته أأداًة يس تخدهما هللا لتمنية ا 

اية   يه س يأأيت يف الهني ن ض الكنيسة لتجارب وحَمن ُمنقيية. ومع أأني الأمَر س يكون صعبًا، فا  )ملا اختاره وقصده(، قضاؤه هو أأن تتعري

ب هبم يف ملكوته.  ابجملد هل، والراحة والفرج هلم يف عودته لريحيِّ

 15سؤال  ال 

رايس أأن ا حدى الطرق اليت ميكن هبا فهم القضاء الآيت عىل "بيت هللا يه أأن يُنَظر ا ل هذا  تقرتح مالحظات الكتاب ادلي

عة اليت يسمح هللا حبصولها يف حياة املس يحي احلقيقي  7- 6: 1بطرس 1القضاء يف ضوء  والتيجارب واملَِّحن الكثرية واملتنوي

ميانه وتقويته.  اب أأم خطأأ؟ صو   لتنقية ا 

 

م الأخرية، كام لو  يه يقرتح أأني هذا القضاء مرتبط بقضاء هللا يف الأايي يه "الوقت البتداء القضاء" يبدو أأن ن سول بطرس ا  بقول الري

ني القضاء املتوقَّع جميئُ  يه يقول ا  افض ليسوع املس يح س يكون مس بو   هُ أأن ًا بقضاء يأأيت عىل كنيس ته. ومع هذا، فا ني قعىل العامل الري

ل خمتلف عن القضاء الآيت عىل الآخر. فامب أأني يسوع املس يح أأىت، وقام من املوت وصعد ا ل ميني  القضاء الآيت عىل الأوي

ا ابلضيقة العظمية وهزمية أأعداء يسوع املس يح. ولهذا، هترووأأخرية، حقبة س تصل ذ ةالآب، بدأأ اجلنس البّشيي يف حقبٍة جديد

ساةل ا ل العربانييني أأن يقو  م الأخرية" لكيم يس تطيع اكتب الري يه "يف الأايي ن ن 2: 1نا هللا يف ابنه )عربانييني  ل ا  ْذ ُدشيِّ (. والآن، ا 

م الأخري  ليب، فا ني "الأايي م لتصل ذروهتا يف عودة ةالعهد اجلديد عند الصي يسوع املس يح يف اجملد واكامتل قضائه ودينونته.  " تتقدَّ

د بلوم ) ائ قائاًل:Ed Blum, 249يوحضيِّ ا   ( عالقة هذا القضاء ابلقضاء الأخري والهني

بي يف قضائه الأخروي س يكون مس بوقًا بنوع من النيذير رساةل يبدو أأني املقصود يف  بطرس الأول هو أأني جميء الري

ية )أ الم املؤمنني(  أأنَ  . ... والآن، مبادة" اليت ستنقيي املؤمننييمتثَّل يف بداية "أ الم الوال لية التيحضريي ينونة الأوي ادلي

ائ للعصاة س يتبع بعَد فرتٍة قصرية. يه من املؤكَّد أأني الهالك الهني ن  حاصةل، فا 

ْن اكن ا ل النيظر ا ل ما ينتظر اذلين يبقون يف عدم اال ميان. ي 17: 4بطرس 1ينتقل اجلزء الأخري من  سول بطرس: "فا  قول الري

أأواًل منيًا، مفا يه هناية اذلين ال يطيعون ا جنيل هللا؟" أأولئك "اذلين ال يطيعون ا جنيل هللا" مه اذلين رفضوا أأن يقبلوا عطية  

ية. مصري هؤالء هو العقاب الأبدي يف هجَّنَّ )يوحنا   (.36: 3غفران هللا واحلياة الأبدي
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 16السؤال  

سول ب ا ل طرس عن "اذلين ال يطيعون ا جنيل هللا" اكن يشري ا ل املؤمنني اذلين يعصون لكمة هللا وحيتاجون حبديث الري

 صواب أأم خطأأ؟   .التيأأديب

 

 17السؤال  

اية، أأو املصري، اليت اكن يقصدها؟ ؤال: "مفا يه هناية )مصري( اذلين ال يطيعون ا جنيل هللا؟" ما الهني سول بطرس السي  أأاثر الري

سول بطرس يقصد التيأأديب اذلي س يجلبه هللا علهيم يف هذه احلياة، مثل املرض أأو الفقر.اكن  .أأ   الري

. .ب سول بطرس يقصد مصريمه الأبديي يف هجَّنَّ  اكن الري

سول بطرس يقصد ما قد حيتاج هللا لأن يعمهل يف حياهتم ليقنِّعهم بأأن يؤمنوا بيسوع املس يح. .ج  اكن الري

يه س يك .د سول بطرس يقصد أأن يقة العظمية. اكن الري  ون عىل هؤالء أأن جيتازوا الضي

سول بطرس يف الآية  ز الري ياق املس يحييون اذلين 31: 11فكرته هذه ابقتباسه من أأمثال  18عزي . الأبرار )ومه يف هذا الس ي

يه يصعب عىل هللا أأن خيليِّصهم وال أأن علهيم أأن ي آمنوا ببشارة اال جنيل( خيلصون، ولكْن بصعوبة. ال يعين هذا أأن عملوا شيئًا  أ

يه سيتيصف  يه يف معليية خالصهم يكون طريقهم صعبًا، أأي أأن ني مقصد لكامته ببساطة هو أأن لينالوا خالصهم غري أأن يؤمنوا. ا 

عوبة اليت  ن اكن الطريق صعبًا للمؤمنني اذلين مصريمه هو اكامتل خالصهم، مفا مدى الصي بكرثة التيجارب واملَِّحن. ولكْن ا 

مج يف رحلته س يجعلها هللا يف طري سول بولس للري ض الري ق اذلين يرفضون بشارة اال جنيل )الأرشار واخلطاة(. بعد أأن تعري

ية الأول، نبيه املؤمنني اجلُُدد يف مدينة دربة قائاًل: "بضيقاٍت كثرية ينبغي أأن ندخل ملكوت هللا" )أأعامل  (. 22: 14الكرازي

رس اذلي نتعليمه هنا هو أأني دخولنا ا ل امللك ة!ادلي  وت هبذه الطريقة أأفضل من عدم دخوهل ابملري

 18السؤال  

هر،  مل عىل أأيدي غري املؤمنني يف هذا ادلي ض أأوالده للأ اكن هللا قد قىض وحمك بأأن يُسَمح بتعرُّ

ولكني القضاء اذلي ينتظر غري املؤمن هو أأبدية يف حبرية النيار. حني ننظر ا ل الأمر بضوء هذه 

ًا. ولكْن، ابال ضافة ا ل هذا الأمر، احلقيقة، واحٌض أأن املس ي خص الأفضل حظي حيي احلقيقي هو الشي

جابتك يف  ن ا  ِّ  .مفكرة احلياة الشخصيةاذكر مزياٍت أأخرى للمس يحيي احلقيقي ال يمتتَّع هبا غري املؤمن. دوي
 

 

َّم ظلامً )املوضوع اخلامس   ( 19:  4بطرس  1: اخلامتة: ثِّق ابهلل حني تتأأل

آية يف 9: 4بطرس 1 سول بطرس 12: 4هذه الفقرة اليت تتعلَّق ابلأمل املس يحي، واليت بدأأت ببطرس الأول  أآخر أ . خت الري

يه س يعمل ما هو خلريمه. ا ل الوثوقهذه الفقرة بدعوة للمس يحييني املتأأليمني   ابهلل عارفني أأن

س القراءة   . 19 :4بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

ذًا" تأأيت  هما كآية ختامية لبطرس الأول  19يف بداية الآية اللكمة "فا  . احلضي الوارد يف 19-12: 4لتقديِّ

ه ا ل "اذلين يتأأليمون حبسب مشيئة هللا." تعود هذه الآية ا ل ما قيل يف  -15: 4بطرس 1هذه الآية ُموجَّ



(19-7: 4بطرس 1ادلرس العارش: ا رشادات وتشجيعات أأخرية للمس يحييني احلقيقييني اذلين يواهجون الأمل )  215الصفحة  

 

رادة هللا، وهو16 ية نوٌع من الأمل ال يليق ابملؤمنني وهو خارج ا  ير يُرتََكب.  . مث الأمل اذلي حيصل نتيجة جرميٍة ما أأو معٍل رشي

الأمل اذلي "حبسب مشيئة هللا" هو أأمل يس تجلبه املؤمن عىل نفسه بسبب محهل الامس "مس يحي"، دون أأن يس تحقي الهجوم 

ساءة املعاَمةل أأو الاضطهاد.  الالكيم أأو ا 

 19السؤال  

َّمون حبسب مشيئة هللا" هو  أأن يقبل املؤمن التيأأديب اذلي يس تخدمه هللا لتصويب سلوكه اخلاطئ، عارفًا معىن لكامت "يتأأل

رادة هللا هل. ا ا   صواب أأم خطأأ؟  أأهني

 

ي وعىل  ي ابلّشي ساةل، فا ني عىل املؤمن أأال ينتقم بطريقٍة فهيا عدائيية، حبيث يردي عىل الّشي سول بطرس سابقًا يف الري كام عملَّ الري

تمية، بل يب تمية ابلشي " نفسه هلل. ميكن أأن يكون يس تودع"(. ويف الوقت نفسه، فا ن عىل املؤمن أأن 9: 3بطرس 1ارك )الشي

( معىن ا عطاء يشٍء مثني لشخٍص أآخر ليحفظه paratithēmi -لللكمة اليواننيية املرُتمجة ا ل "يس تودع" )"ابراتيثميي" 

بع  مجة الس ي  ينيية، جند مثااًل ممتازًا عىل اس تخدام هذه اللكمة:كوديعة. يف سفر طوبييا، وهو أأحد الكتب الواردة مضن الرتي

ق هل فهيا حّتي وفاته،  جبعئيل، أأخا جربي، يف راجيس ميداي، أأكياسًا من  فأأودعُت ... فأأذهُب ا ل ميداي وأأتسوَّ

ة تبلغ عّشة قناطري. )طوبييا  مجة اليسوعيية( 14: 1الفضي  ؛ الرتي

ليب حني اس توَدع روحه يف يدي الآب: "اي أأبتاه، يف يديك اللكمة نفسها اس تخدهما يسوع املس يح وهو عىل ا  أأس تودعلصي

جه من القرب. رِّ يثق أأن الآب س يحميه وخيُ  (. حفني اكن يسوع املس يح يوشك أأن ميوت، اكن عليه أأني 46: 23رويح" )لوقا 

ضون للأمل )انظر  (. فعلهيم أأن يس تودعوا 23: 2بطرس 1وهكذا، يصري يسوع املس يح املثال للمس يحييني احلقيقييني اذلين يتعري

يه يس تحقي أأن ي ضوا هل وحيمتلوه. فاميوثَق به نفوسهم يف يَدي هللا، مؤمنني أأن ره يف س يادته بأأن يتعري  عيينه وقري

سولالأمر املثري هو أأني  ني بطرس ال   الري أأنفسهم يف يدي هللا، بل يف يدي "خالق أأمني". طبعًا هللا يس تودعوا علهيم أأن  يقول ا 

هلهم هو خالق لك يشء. يشهد  سول بطرس يذكيِّرمه أأني ا  هو اخلالق، لكْن ابس تخدام هذه اللكامت بداًل من "هللا" اكن الري

عىل هذا الأمر. ولكون هللا هو اخلالق، فا ني هذه احلقيقة تُظهِّر حمكته الفائقة، وتصمميه وختطيطه احلريصني،  1سفر التكوين 

عي للكي ما خلقه. وقدرته عىل تمتمي ما أأراده، واس   تحقاقه للعبادة خبالف لكي يشٍء خلقه. وعالوًة عىل ذكل، فهو القايض الّشي

يه  اء رساةل بطرس لأن يثقوا به، وميكهنم أأن يكونوا عىل يقني بأأن م!أأمنيهذا هو اذلي ُدعي قري  . فهو لن خيييِّب ظهني

 20السؤال  

ائه لرضورة أأ  سول بطرس لقري مه الري بب اذلي يقديِّ  ن يس تودعوا نفوسهم يف يدي خالٍق أأمني؟ما السي

 .ميوتون شهداءجسدًا ُمقامًا جديدًا لذلين  خيلقميكن الاعامتد عىل هللا يف أأن  .أأ 

ث عهنا تكوين  .ب  اكنت مجيةًل. 1اكن هذا تذكريًا بقدرة هللا عىل اخللق، لأني خليقته اليت يتحدَّ

حبمكٍة فائقة، وختطيط حريص، وقدرة عىل حتقيق احلديث عن هللا بوصفه اخلالق تشري ا ل أأن ما يعمهل يتيصف  .ج

 النيتيجة املرغوبة مميا قصده.

موات اجلديدة والأرض اجلديدة اليت س يخلقها هللا  .د اء عىل يقني بأأني السي س تكون خليقًة اكمةل ميكن أأن يكون القري

 ليسكنوا فهيا. 
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يه ينبغي أأن تتيصف حياهتم وأأخريًا، يف استيداعهم نفوسهم يف يدي خالقهم الأمني، علهيم أأن يس متري  وا "يف معل اخلري". أأي أأن

احلة، حّتي مع اذلين قد يعادوهنم. ويف احلقيقة، هذه يه الطريقة اليت هبا ينبغي أأن تظهر ثقهتم ابهلل. هذا موضوع  ابلأعامل الصي

ساةل. ففي  ر يف الري اءه قائاًل: "... وأأن تكون  12: 2بطرس 1تكرَّ سول بطرس قري ، ليك حس نةً بني الأمم  مكسريت ، حثي الري

دون هللا يف يوم الافتقاد." ويف  مث ميجيِّ ُّممك، ا ن  17: 3بطرس 1يكونوا يف ما يفرتون عليمك كفاعيل ا  ، ذكيرمه قائاًل: "لأني تأأل

ًا" )انظر صانعون خرياً شاءت مشيئة هللا وأأنت   (.  13، 11، 6: 3؛ 20،  15: 2بطرس 1، أأفضل منه وأأنت صانعون رشي

 ( فكرة "معل اخلري" أأثناء التعرُّض للأمل ابللكامت التيالية: K. Jobes, 296جوبز ) تلخيِّص ك.

وا يف خدمة بعضمك بعضًا  وا يف احلفاظ عىل عالقات اجامتعيية الئقة، واس متري وا يف العيش مكس يحييني حقيقييني، واس متري اس متري

 يف يسوع املس يح، لأني الأمل جزٌء من دعوته. يف امجلاعة املس يحيية. ال تسمحوا لالضطهاد بأأن حيرفمك عن دعوتمك

 21السؤال  

ض ال ساءة املُعاَمةل  فكرة فكرة الاس مترار يف معل ما هو "صواب" حني نكون ُمضطَهدين أأو نتعري

ساةل. اقرأأ لك واحدٍة من الآايت التيالية:  ر كثريًا يف الري ، 6: 3؛ 20، 15، 12: 2بطرس 1تتكرَّ

اًب لأن تتوقَّف عن  يف التفكري حبادثٍة يف حياتك كنَت . ارصف بعض الوقت 17،  13، 11 فهيا جمرَّ

ض ساءة املُعاَمةل أأو تعرُّ ك للأمل؟ كيف حصلت الأمور؟ ماذا تعلَّمت معل ما هو صائب، وذكل بسبب تعرُّضك لالضطهاد أأو ا 

جابتك يف  ن ا  ِّ رف مميا ميكن أأن يساعدك يف أأن جتتاز الأمر بصورٍة أأفضل يف املس تقبل؟ دوي مفكرة احلياة من ذكل الظي

 .الشخصية
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 العارش   الاختبار اذلايت لدلرس 
 1السؤال  

ي  7: 4تبدأأ بطرس الأول  ن ية ارتباط طبيعي بني ابلقول "وا  ابقة والفقرة السي  11-7: 4بطرس 1ام هناية لكي يشٍء قد اقرتبت." مث

 صواب أأم خطأأ؟  حلقيقة أأني يسوع املس يح "عىل اس تعداد أأن يدين الأحياء والأموات." 5: 4بطرس 1بسبب ذكر 

 

 2السؤال  

 يشٍء قد اقرتبت"؟ حبسب املالحظات ادلراس يية، ما املقصود بعبارة "هناية لك

سول بطرس يعتقد أأني  .أأ   يسوع املس يح س يعود يف القرن امليالدي الأول، ولكنيه اكن ُمخطئًا. اكن الري

ومانيية، ويه أأمٌر توقَّع حدوثه قريبًا. .ب ية الري سول بطرس يشري ا ل هناية اال مرباطوري  اكن الري

ينونة اليت اكنت  .ج سول بطرس يشري ا ل ذروة ادلي ية( بسبب رفض   70س تأأيت عىل أأورشلمي )يف العام اكن الري ميالدي

 الهيود حلقيقة كون يسوع هو املس ييا.

اءه اكنوا يعيشون يف املرحةل الأخرية من برانمج هللا اذلي س ُيخَت بعودة يسوع املس يح  .د سول بطرس أأن قري قصد الري

س ملكوته بصورة رمسيية.  ليؤسيِّ

 3السؤال  

سول بطرس عن ا (، ما نوع الامتحان اذلي اكن 12: 4بطرس 1ائه المتحاهنم )لبلوى املُحرِّقة الآتية عىل قري حني تلكَّم الري

 يفكيِّر به؟

َّفني. .أأ   اكنوا يُمتََحنون للتحقُّق من كوهنم مس يحييني حقيقييني أأم ُمزي

مياهنم املس يحي خيضع لالمتحان لتنقيته وتقويته.  .ب  اكن ا 

مياهنم يُمتَحن ابلتيجارب واملَِّحن ملعر  .ج مياهنم بيسوع املس يح فيفقدون اكن ا  ن اكنوا س يرتكون ا   .خالصهمفة ا 

مياهنم يُمتَحن للتَّأأكُّد من اس تحقاقهم بأأن يدخلوا ملكوت هللا. .د  اكن ا 

 4السؤال  

 أأي من اجلَُمل التيالية صائبة بشأأن وقت اس تعالن جمد يسوع املس يح؟

سول بطرس عنه ا   .أأ   ل يوم قيامة يسوع املس يح. يشري اس تعالن جمد يسوع املس يح اذلي يتلكَّم الري

 يح، سيهنيي لكي مقاومٍة حلمُكه.عند اس تعالن جمد يسوع املس   .ب

 عند اس تعالن جمد يسوع املس يح، سينال املس يحييون احلقيقييون أأجساد قيامهتم. .ج

 يشري اس تعالن جمد يسوع املس يح ا ل وقت جميئه الثاين.  .د

 5السؤال  

اؤه أأن حُيَسب ، اكن هناك أأمٌر ميكن16-15: 4بطرس 1حبسب  ُمذنبني، ولكنيه أأمٌر ينبغي أأال خيجلوا بسببه. ما هذا  فيه قري

 الأمر؟

 أأن يكونوا جمرِّمني، لأني يسوع املس يح غفر هلم خطاايمه. .أأ 

م. .ب  أأن يرفضوا عبادة القيرص وأأن يرفضوا اعتباره رهبَّ

 بكوهنم "مس يحييني". اأأن يُعَرفو  .ج

 أأن يكونوا مواطنني رومان خملصني. .د

 



 الاختبار اذلايت لدلرس العارش 218الصفحة 

 

 6السؤال  

 ؟17: 4بطرس 1ما املقصود بتعبري "بيت هللا" املُس تخَدم يف 

سول بطرس يشري ا ل هيلك أأورشلمي، من حيث سيبدأأ هللا دينونته.  .أأ   اكن الري

اموي( ودينونة هللا للمالئكة الأرشار. .ب امء" )بيت هللا السي سول بطرس يشري ا ل "السي  اكن الري

سول بطرس يشري ا ل الكنائس امل .ج  اليت اكن هللا يأأيت بدينونٍة علهيا بسبب عصياهنا. 1: 1بطرس 1ذكورة يف اكن الري

سول بطرس يشري ا   .د َور الواردة يف ل الكنيسة يف لكي العامل ُمس تخدِّ اكن الري  .5-4: 2بطرس 1ما الصُّ

 7السؤال  

يه الوقت البتداء القضاء من بيت هللا." حبسب مالحظاتنا ادلراس يية17: 4بطرس 1نقرأأ يف  حيح : "لأن ني الفهم الصي ، فا 

سول بطرس هذه هو  ض لها امجلاعة املس يحيية لتحديد َمن اكن  أأني  رؤيةللكامت الري هللا يس تخدم التيجارب واملَِّحن اليت تتعري

َّفًا.  صواب أأم خطأأ؟  مس يحييًا حقيقييًا ومن اكن مس يحييًا مزي

 

 8السؤال  

سول بطرس السي  سول ؤال: "... مفا يه هناية اذلين أأاثر الري اية"/ املصري اليت اكن يقصدها الري ال يطيعون ا جنيل هللا؟" ما "الهني

 بطرس؟

سول بطرس يفكيِّر ابلتي  .أأ   علهيم يف هذه احلياة، اكملرض والفقر. بي أأديب اذلي قد جيلبه الري اكن الري

قناعهم بأأن يؤمنوا بيسوع امل  .ب سول بطرس يفكيِّر مبا قد حيتاج هللا لأن يعمهل يف حياهتم ال   س يح.اكن الري

يقة العظمية.  .ج يه س يكون عىل هؤالء أأن جيتازوا الضي سول بطرس يفكيِّر بأأن  اكن الري

. .د سول بطرس يفكيِّر مبصريمه الأبدي يف هجَّنَّ  اكن الري

 9السؤال  

 َّ يه حيمل  معىن مجةل "يتأأل ساءة املعاَمةل أأو الاضطهاد لأن مون حبسب مشيئة هللا" هو أأْن يكون املؤمن عىل اس تعداد لقبول ا 

ييئةالامس "مس يحي" من دون أأن ينتقم من اذلين يعاملونه   صواب أأم خطأأ؟  .هذه املعامةل السي

 

 10السؤال  

ني  سول بطرس ا   أأمني؟ علهيم أأن يس تودعوا نفوسهم بيدي خالقٍ  ملاذا يقول الري

يه قادر أأن خيلق أأجساَد قيامٍة لذلين ميوتون شهداء. .أأ   ميكن الاعامتد عىل هللا لأن

ث عهنا تكوين  .ب  اكنت مجيةل. 1اكن هذا تذكريًا بقدرة هللا عىل اخللق، لأني خليقته اليت يتحدَّ

قدرة عىل حتقيق ما يعمهل يتيصف حبمكٍة فائقة، وختطيط حريص، و  شري ا ل أأنَّ ي احلديث عن هللا بوصفه اخلالق  .ج

 النيتيجة املرغوبة مميا قصده.

موات اجلديدة والأرض اجلديدة اليت س يخلقها هللا س تكون خليقًة اكمةل  .د اء عىل يقني بأأني السي ميكن أأن يكون القري

 ليسكنوا فهيا. 



جاابت أأس ئةل ادلرس العارش  219الصفحة  ا 

 

 ادلرس العارش ا جاابت أأس ئةل  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

اءه اكنوا يعيشون يف املرحةل الأخرية  د. سول بطرس أأن قري برانمج هللا، واليت س تنهتيي بعودة يسوع املس يح  منقصد الري

س مملكته بصورٍة رمسيية.  ليؤسيِّ

 3السؤال  

اهد الكتايب  النيصي الكتايب الشي

 "صالة املس تقميني مرضاته."  8: 15أأمثال 

وح."   18: 6أأفسس   "ُمصليني بلك صالة وطلبة لكَّ وقٍت يف الري

 "ال هتمتيوا بيشء."   7-6: 4فيلّبي 

كر."  4-2: 4كولويس  الة ساهرين فهيا ابلشُّ  "واظبوا عىل الصي

خصيية 4السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 5السؤال  

 لكي اال جاابت صائبة.

خصيية 6السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : خطأأ 7السؤال  

 : 8السؤال  

مياهنم املس يحيي يُمتَحن لتنقيته وتقويته.  ج.  اكن ا 

 : 9السؤال  

عالن جمد يسوع املس يح يشري ا ل وقت جميء يسوع املس يح اثنيًة. ب.  ا 

عالن جمد يسوع املس يح، س يأأخذ املس يحييون احلقيقييون أأجساد القيامة. ج.  يف ا 

عالن جمد يسوع املس يح، س يضع يسوع هنايًة للكي مقاومٍة حلمُك د.  ه.يف ا 

خصيية 10السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 11السؤال  

ىن ب.  الزي

خصيية 12السؤال   جابتك الشي  : ا 
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 : 13السؤال  

ورة اليت س بق أأن اس تخدهما يف  د. مًا الصي ة ُمس تخدِّ سول بطرس ا ل الكنيسة يف العامل بصورة عامي  . 5-4: 2بطرس 1يشري الري

 : خطأأ 14السؤال  

 : صواب 15السؤال  

 : خطأأ 16السؤال  

 : 17السؤال  

. ب. سول بطرس يقصد مصريمه الأبديي يف هجَّنَّ  اكن الري

خصيية 18السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : خطأأ 19السؤال  

 : 20السؤال  

احلديث عن هللا بوصفه اخلالق تشري ا ل أأن ما يعمهل يتيصف حبمكٍة فائقة، وختطيط حريص، وقدرة عىل حتقيق النيتيجة  ج.

 املرغوبة مميا قصده.

 



 221الصفحة  ا جاابت الاختبار اذلايت لدلرس العارش

 

 العارش   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

س  د. اءه اكنوا يعيشون يف املرحةل الأخرية من برانمج هللا اذلي س ُيخَت بعودة يسوع املس يح ليؤسيِّ سول بطرس أأن قري قصد الري

 ملكوته بصورة رمسيية.

 : 3السؤال  

مياهنم املس يحي خيضع لالمتحان لتنقيته وتقويته.  ب.  اكن ا 

 : 4السؤال  

 لثاين. يشري اس تعالن جمد يسوع املس يح ا ل وقت جميئه ا د.

 : 5السؤال  

 أأن يُعَرفوا بكوهنم "مس يحييني". ج.

 : 6السؤال  

َور الواردة يف  د. ما الصُّ سول بطرس يشري ا ل الكنيسة يف لكي العامل ُمس تخدِّ  . 5-4: 2بطرس 1اكن الري

 : خطأأ 7السؤال  

 : 8السؤال  

. د. سول بطرس يفكيِّر مبصريمه الأبدي يف هجَّنَّ  اكن الري

 : صواب 9السؤال  

 : 10السؤال  

احلديث عن هللا بوصفه اخلالق يشري ا ل أأنَّ ما يعمهل يتيصف حبمكٍة فائقة، وختطيط حريص، وقدرة عىل حتقيق النيتيجة  ج.

 املرغوبة مميا قصده.
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: حثي عىل مساعدة امجلاعة املس يحيية يف أأن تأأخذ موقفًا  ادلرس احلادي عّش 

دًا )  ( 11- 1:  5بطرس  1موحَّ

مة ادلرس   ُمقديِّ

ت فقرة  ، واذلي اتيصف بكونه 19: 4 - 13: 3بطرس 1خامتة قسٍم طويل يف الرساةل، هو  19- 12: 4بطرس 1شلكي

سول بطرس  تشجيع لكامت  دمه الري مياهنم بيسوع املس يح. زوي ائه املس يحييني اذلين اكنوا يتأأليمون بسبب ا  سول بطرس لقري ها الري وهجي

عب رشاداٍت حول كيفية خوض هذه املياه الصي ة يف ثباهتماب  م هلم تعزايت متنحهم القوي رس، اذلي ة، كام قدَّ . ننظر يف هذا ادلي

ي ائه عىل الوقوف 11-1: 5بطرس 1 يغطيِّ سول بطرس ملساعدة قري هما الري كجامعٍة  متيحدين، ا ل بعض الوصااي الأخرية اليت قدي

مياهنم وسط جممتع معاٍد للمس يحيية. وبعمهل هذا، وضع أأساس  خالص هلل. مس يحيية يف عيشهم ا   حتديٍ هلم بأأن حييوا بأأمانٍة وا 
 

ط ادلرس   ُمخطَّ

يوخ بأأن يرعوا رعيية هللا بأأمانة ) وصيية :املوضوع الأول  ( 4-1: 5بطرس 1للش ي

باب بأأن يكونوا متواضع وصيية: املوضوع الثاين  ( 7-5: 5بطرس 1ني وصبورين )للش ي

ُّمهم ): املوضوع الثالث بليس ويكونوا اثبتني وراخسني أأثناء تأأل  ( 11-8: 5بطرس 1وصيية للجميع بأأن يقاوموا ا 
 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

يوخ لأن يعوها وميارسوها يف خدمهتم. •  تكتب ثالثة مبادئ حيتاج الش ي

 باب معًا يف الكنيسة.يوخ والش ي يف تعاُمل الش ي  واضع التي تفهم أأهية  •

يطان عىل حياتك. • وحيية وكيف ميكنك مقاومة جهامت الش ي  تعرف سبب احتياجك للبقاء يف حاةل اليقظة الري

 

يوخ بأأن يرعوا رعيية هللا بأأمانة ) املوضوع الأول   ( 4- 1: 5بطرس  1: وصيية للش ي

ن اكنت هناك جامعة مس يحيية تقف  م مثااًل ا  عيية وحتيا بطريقة تقديِّ اثبتًة وراخسًة يف وجه الأمل، فال بدي أأن هناك قيادة حترس الري

ة ا ل قادة الكنيسة  يوخ.  -جيدًا للآخرين يف الكنيسة. وذلا، فا ني هذه الفقرة ُموهجَّ  الش ي

س القراءة   . 4-1: 5بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

لطة  ساةل بـ"رسول يسوع املس يح". تعكس هذه التيسمية السي سول بطرس عن نفسه يف بداية الري ف الري عرَّ

بي يسوع املس يح للمساعدة يف امتداد الكنيسة. وكام يُعلِّن سفر الأعامل بصورٍة واحضة،  اليت ُمنِّحها من الري

ئييس يف يوم امخلسني، وابلتا م الري سول بطرس املتلكيِّ ئييس هذا اثنيًة يف فقد اكن الري يل ابمس الكنيسة الأول. وقد فُهِّم دوره الري
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لطة اذلي اكن. وابلري 15مجمع أأورشلمي اذلي نقرأأ عنه يف أأعامل  به البارز ذي السُّ م هل يف الكنيسة الأول، حفني لكَّ  مغ من منصِّ

يوخ الآخرين يف الكنيسة يف  يخ رفيق 5بطرس 1الش ي  هم".، أأشار ا ل نفسه بتواضع بـ"الش ي

يتان  presbuteroi -ويف اليواننيية "بريس بوتريوي" دعوة قادة الكنيسة الأول بـ"ش يوخ" ) ، ومهنا تُش تَقي اللكمتان اال جنلزيي

presbytery يوخ يف الكنيسة، و ، أأي الكنيسة املش يخيية أأو اال دارة املش يخيية( مل يكن Presbyterian، أأي جملس الش ي

م العهد القدمي ا ل اللغة 1: 24ة ا رسائيل يف القدمي اكن دلهيا "ش يوخ" )انظر أأمثال ابتاكرًا ابتدعته الكنيسة. فأأمي  (، وحني تُرجِّ

ية املُس تخَدمة ا ل "بريس بوتريوي" ) ت اللكمة العربي م presbuteroiاليواننيية يف القرن الثيالث قبل امليالد، تُرمجِّ (. كام اس ُتخدِّ

شارات وأأدةلي يف العهد اجلديد عىل 20: 14ماكبييني 1الفرتة املاكبيية )التيعبري نفسه دلعوة القادة ادلينييني يف  (، ودلينا ا 

ينييني الهيود يف أأورشلمي يف زمن يسوع املس يح )انظر مثاًل مرقس  يعكس  (.1: 15اس تخدام هذه اللكمة يف دعوة القادة ادلي

ي  خص )أأكرب س نيًا( ابال ضافة ا ل أأن ني مع حمكة أأعظم. وحني هذا التعبري بصورة أأساس يية معر الشي م السي ه يُتوقَّع أأن يرتافق تقدُّ

يخ" تسميًة رمسييًة لقادة الكنيسة )انظر أأعامل  خصيية أأولويًة 18: 21؛ 30: 11صار منصب "الش ي امت الشي (، ُأعطيت السي

ني مكتطلَّبات لشَ  ش يوخ الكنيسة  (. يف البداية، اكن9- 5: 1وتيطس  7-1: 3تميواثوس 1ل هذا املنصب )انظر غْ عىل السي

سوا الكنيسة. ولكْن الحقًا، صارت لكُّ كنيسة مسؤوةًل عن اختيار ش يوخها لقيادة  ُسل واملُرَسلني اذلين أأسي يُعيَّنون من الري

 شعب الكنيسة وشؤوهنا.

 1السؤال  

ة اتأأيت ممارسة وجود ش يوخ يف الكنيسة مسؤولني عن رعاية شعب هللا من ادلي  يوخ يف الأمي ية.ور القدمي للش ي صواب أأم    لهيودي

 خطأأ؟ 

 

النه لأن يعطي توصيات للش ي  يخ رفيقهم"، يكتب أأمرين أآخرين يؤهيِّ سول بطرس نفسه بأأنه "الش ي يوخ ابال ضافة ا ل وصف الري

 الآخرين: 

 شاهد ل الم املس يح، •

 رشيك اجملد العتيد أأن يُعلَن. •

يوخ سول بطرس  اذلين كتب هلم الأمر الغالب هو أأني هؤالء الش ي بي يسوع خالل فرتة خدمته عىل الأرض، بيامن الري مل يروا الري

سول بطرس عىل يد يسوع املس يح، شهد بأأمي عينيه ما اكن عىل يسوع املس يح أأن جيتاز فيه.   آه. خالل س نوات تدريب الري رأ

ض يسوع  ليب بنيل الٍم كثرية، تراوحت املس يح تعري فض البس يط والأمل اجلسدي عىل الصي شارته ا ل  الري . وال شكي يف أأني ا 

الوقت اذلي اكن فيه مع يسوع املس يح برفقة يوحنا ويعقوب حني صعدا ا ل جبل "رشيك اجملد العتيد أأن يُعلَن" تس تذكر 

(. رأأوا يسوع املس يح يتجىلي أأمام عيوهنم، وما سيبدو يسوع املس يح عليه يف ملكوته الآيت )انظر 8- 1: 17التيجيلي )انظر مّتي 

سول بطرس ا ل هذا احلدث اثنيًة يف 28: 16مّتي  . العبارة اليت تشري ا ل كونه رشيك 19-16: 1بطرس 2(. وقد أأشار الري

يوخ الأمناء.   4: 5بطرس 1جمد يسوع املس يح تستبق احلديث عن جميء يسوع املس يح اثنيًة يف  واملاكفأأة اليت تنتظر الش ي

سول بطرس أ الم املس يح واجملد اذلي تب  كر الري ُّم لأجل  وذِّ ريق اذلي علهيم سلوكه. فالتأأل عها تذكرٌي أآخر لهؤالء الش يوخ ابلطي

 يسوع املس يح س ُيحَجب وينهتيي مبكُل يسوع املس يح يف اجملد.
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 2السؤال  

يه رشيك اجملد العتيد أأن يُعلَن؟ ن سول بطرس ا  حيحة لقول الري  ما يه التيسمية الصي

سول بطرس يتوقَّع أأن يُ  .أأ  يه اكن رسواًل. علِّن هللا جمد باكن الري  طرس للكنائس، لأن

د اذلي سيناهل يف اجمليء الثياين. .ب سول بطرس يفكيِّر ابجلسد املُمجَّ  اكن الري

الم والربي يف لكي العامل. .ج سول بطرس يتطلَّع ا ل أأجماد امللكوت حني سيسود السي  اكن الري

سول بطرس يتفكَّر ابالختبار اذلي حظَي به حني رأأى يسوع املس يح يف .د اجملد بصورة مؤقيتة، ويه نظرة  اكن الري

 سابقة ملا سيبدو عليه يسوع املس يح حني س يأأيت اثنيًة. 

يوخ يف  سول بطرس للش ي : "ارعوا رعيَة هللا اليت بينمك." صورة شعب هللا قائالً  علَّمهمقد  . ف2: 5بطرس 1تبدأأ توصيات الري

؛ 7: 95؛ مزمور 23؛ مزمور 15: 48الهيودي )تكوين بصفته رعيًة من اخلراف حباجة لراعٍ لها جذوٌر معيقة يف التيقليد 

شعياء 3: 100مزمور  ية احامتاًل  25-21: 2بطرس 1يف رساةل بطرس ) 53(. وابلنظر ا ل اال شارات العديدة ا ل ا  ني مث (، فا 

شعياء  سول بطرس برعاية رعية هللا مس تقاة من ا   ضللنا. ملنا لكينا كغَّنٍ : "6: 53بأأن تكون اخللفيية الأساس يية لتوصيات الري

سول بطرس اكن يفكيِّر ابلوصية اليت تلقياها يف مصاحلته مع  ح أأني الري مَث مجيعنا." ويُرجَّ بي وضع عليه ا  لكُّ واحٍد ا ل طريقه، والري

سوَل بطرس قائاًل: "ارَع خرايف." وكام جعل يسوع 19- 15: 21يسوع املس يح )يوحنا  (. فقد أأوىص يسوع املس يح الري

يوخ ا ل أأن يشاركوا يف تكل املسؤوليية العظمية  عياً رااملس يح بطرَس  سول بطرس الآن هؤالء الش ي  -حتَت ا رشافه، يدعو الري

 مسؤولية الاعتناء خبراف يسوع املس يح الثيمينة. 

 3السؤال  

ل بني الشي   نصي الآية الوارد يف العمود الأيرس:و اهد الكتايب يف العمود الأمين صِّ

 الكتايبالنيصي  شاهد الآية 

 "لكُّنا كغٍَّن ضللنا. ملنا لكُّ واحٍد ا ل طريقه."   15: 48تكوين 

 "حنُن شعب مرعاه وغَّن يده."  7: 95مزمور 

شعياء  ، لكنَّمك رجعت الآن ا ل راعي نفوسمك وأأسقفها." 6: 53ا   "لأنيمك كنُت كخراٍف ضاةلي

 قال هل: "ارغ غمني."  16: 21يوحنا 

 "هللا ... رعاين منذ وجودي ا ل هذا اليوم."    25: 2بطرس 1

 

م اذلين "يرعون" )الفعل اليوانيني "بومياينو"  يوخ بأأهني سول بطرس الش ي (، وهو فعٌل poimainō -من انحية، وصف الري

ار" )الفعل  poimēn -تُش تَق منه اللكمة "راعٍ" )الامس اليوانين "بوميني"  ني علهيم أأن يعملوا كـ"نُظي (. ومع هذا، فهو يقول ا 

بيسكوبيو"  ر" (، وهو اذلي "يّشف ويناظِّ bishop(. من هذه اللكمة تُش تَق اللكمة "أأسقف" )episkopeō -اليوانين "ا 

يه اكن هناك تفريق بني الش يخ )بريس بوتريوس ال يبعىل خدمة الكنيسة.   -( والراعي )بوميني presbuteros -دو أأن

poimēn بيكوبوس سول بولس يف تيطس episkopos -( والأسقف )ا  التعبري "ش يخ"   7-5: 1(. وقد اس تخدم الري

سول بولس يف أأعامل  اللكامت الثالثة )الش يوخ والأساقفة   28و 17: 20و"أأسقف" كلكمتنَي مرتادفتنَي. كام اس تخدم الري
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اترخي الكنيسة. والرعاة( لوصف قادة الكنيسة أأنفسهم. ومل حيصل تفريق بني معاين هذه التيسميات ا ال يف وقٍت أآخر يف 

ة بشأأن هذا الأمر:K. Jobes, 303تضيف ك. جوبز )  ( هذه الفكرة املتبرصي

وماين ا ل منصبني كنس يي يف هناية القرن امليالدي الأول، أأشار لكمي  بيسكوبوي" ندس الري ذ اس تخدم اللكمتني "ا  ني، ا 

(episkopoi( "وبريس بوتريوي )presbyteroi بصورة تبادليية، ابال ضافة ا ل و )( "ظيفة "دايكونويdiakonoi  )

م( متزييِّ  106(. كتاابت أأغناطيوس يف بداايت القرن امليالدي الأول )حوايل العام 5-4: 44؛ 4: 42لكميندس 1)

( حتَت ا رشاف دايكونوي( والشاممسة )بريس بوتريويبني هذه املناصب الثيالثة، حيث يشري ا ل خدمة الش يوخ )

رساةل أأغناطيوس ا ل و ؛ 1: 13؛ 1: 6ثاًل رساةل أأغناطيوس ا ل مغنيس ية ( )انظر م episkoposاال بيسكوبوس )

 (. 1: 3ترال 

 4السؤال  

يه يف وقت الكنيسة الأول يف القرن امليالدي  س نفسه، ميكننا أأن نس تنتج أأن رة يف الكتاب املُقدَّ ابالعامتد عىل املعلومات املتوفيِّ

ع ل اكن الأساقفة يُعيَّنون لال رشاف عىل الري عاة يُعيَّ الأوي يوخ.اة، واكن الري  صواب أأم خطأأ؟  نون لال رشاف عىل الش ي

 

الت املتعارضة كدو  سول بطرس ثالثة أأزواج من املؤهيِّ م الري  فع للخدمة كش يوخ:اوبعد ذكل، قدَّ

يفعلوا ذكل اكن عىل اذلين خيدمون كش يوخٍ أأن تكون قلوهبم يف هذا العمل. فينبغي أأال يُضغَط علهيم ليخدموا، بل أأن اًل، أأوي 

مه هذا املنصب، سواء متي حتصيهل بغري نزاهة أأو  بلكي رغبٍة. اثنيًا، ينبغي أأال يكون دافعهم أأي انتفاعٍ مايل يسعون لتحقيقه بتقدلُّ

خصيية. فبدل أأن يسودوا عىل رعييهتم اكن علهيم أأن  لطة الشي مع فقط. اثلثًا، اكن علهيم أأن حيرتزوا من خطر شهوة السي بدافع الطي

ابق )مّتي يكو   (:27-25: 20نوا أأمثةًل عىل معىن خدمة الآخرين، مثلام عملي يسوع املس يح يف السي

فال يكون هكذا فيمك. 26فدعامه يسوع وقال: "أأنت تعلمون أأني رؤساء الأمم يسودوهنم، والعظامء يتسلَّطون علهيم. 25

اًل فليكن لمك عبدًا."ومن أأراد أأ 27بل َمن أأراد أأن يكون فيمك عظاميً، فليكن لمك خادمًا،   ن يكون فيمك أأوي

 5السؤال  

يوخ ليطيعوها؟ أأي ممي  سول بطرس للش ي هما الري  )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( ا ييل مبادئ قدَّ

. .أأ  تيني عىل الأقلي يوخ بعمر الس ي  ينبغي أأن يكون الش ي

ذ ينبغي أأن يعملوا هذا برغبٍة  .ب يوخ ليخدموا، ا   واس تعداد. ينبغي أأال يُضغَط عىل الش ي

ة أأربع س نواٍت كحديٍ أأقىص. .ج يوخ يف الكنيسة مدي  ينبغي أأن خيدم الش ي

يوخ هبدف حتقيق أأييِّ رحٍب مايل ميكن أأن حيصلوا عليه من  .د  .اخلدمةينبغي أأال خيدم الش ي

يوخ رج .ه  اًل يرغبون بأأن يتس ييدوا ويتسلَّطوا عىل الآخرين.اينبغي أأن يكون الش ي

سول بطرس يف  ه الري ماكفأأة أأمانهتم كش يوخ. دعا يسوَع املس يح  انتباههم للمس تقبل، حني ستتي  4: 5بطرس 1وأأخريًا، وجي

م مسؤولون أأماَمه. عملَّ اكتب رساةل العربانييني املس يحييني قائاًل: "أأطيعوا عاة بأأهني يوخ الري عاة"، وهو تذكري للكي الش ي  "رئيس الري

م سو  م يسهرون لأجل نفوسمك كأهني ون يف  17:  13ف يعطون حسااًب" )عربانييني مرشديمك واخضعوا، لأهني يوخ مولكَّ (. الش ي

بي عن مدى أأمانهتم يف  موا حسااًب للري عت لعنايهتم، وس يكون علهيم يومًا ما أأن يقديِّ الكنيسة بواجب حراسة النيفوس اليت ُأودِّ
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عاة." املعىن الأسايس لل ة. س يكون وقت املساءةل هذا "مّت ظهر رئيس الري لكمة اليواننيية املرُتمجة ا ل "ظهر" تمتمي هذه املهمي

هور املرئهو  ة وجمد. وتُس تخَدم اللكمة اليواننيية  الظي ا تشري ا ل جميء يسوع املس يح اثنيًة. أأي حني س يظهر بقوي هني ، وابلتيايل فا 

اكن  . فا ن 2: 3؛ 28: 2يوحنا 1و 4: 3( يف احلديث عن اجمليء الثياين يف كولويس phaneroō -نفسها )"فانريوو" 

م سوف "]ينالون[ أ لكيل اجملد اذلي ال يبىل." سول بطرس، فا هني يوخ أأمناء يف اتيباع توصية الري  الش ي

 6السؤال  

يوخ الأمناء، وكيف ميكننا التأأكُّد من ذكل؟  مّت س ُتمنَح املاكفأأة للش ي

يوخ الأمناء هديًة من كنيس هتم حني  .أأ  ، لأني هدااي التيقدير تُعطى عادًة حني يمكِّل املرء يهنون خدمهتمس ُيعطى الش ي

 واجبه.

يه س يكون عدٌد أأكرب من  .ب يوخ الأمناء احلصول عىل ماكفأأة يف وقت انعقاد اجملمع الكنيس التيايل، لأن ميكن أأن يتوقَّع الش ي

يوخ حارضين ملشاهدة احلدث.  الش ي

د رساةل فيلّبي س  .ج يوخ الأمناء ماكفأأهتم عندما ميوتون، حيث تعِّ بأأني موت املؤمن ليكون مع املس يح  23: 1ينال الش ي

ًا."  "أأفضل جدي

يوخ الأمناء أأن ينالوا ماكفأأة حني يعود يسوع املس يح، لأن اللكمة املرُتمجة ا ل "ظهر" تشري يف  .د ميكن أأن يتوقَّع الش ي

 س يح اثنيًة. مواقع أأخرى ا ل جميء يسوع امل 

ال هنا. قد يكون املقصود ابللكمة "جمد" هنا وصفًا لال لكيل، وابلتايل يكون  ال يرد التيعبري "أ لكيل اجملد" يف العهد اجلديد ا 

( مرتبط ابللكمة املوصوفة  amarantinos -"أأمارانتينوس" . والوصف "اذلي ال يبىل" )يف اليواننيية اال لكيل اجمليداملقصود 

"، حيث تصف املرياث اذلي ال amarantos -)"أأمارانتوس"  4: 1بطرس 1)املرياث( يف  (، حيث ترُتَجم ا ل "ال يضمحلي

امء للمؤمنني. اللكمة اليواننيية املرُتمجة ا ل "أ لكيل" يه "ستيفانوس" ) (، وليس "دايدميا" stephanosيفىن واحملفوظ يف السي

(diadēmaعادًة ما تُس تخَدم اللكمة "دايدميا" مب .) عىن التياج اذلي يلبسه املكل أأو َمن هو من الأرسة امللكيية. وأأما اللكمة

جر اذلي اكن يُوَضع عىل رأأس الفائز يف مسابقات رايضيية  ستيفانوس فعادًة ما اكنت تُس تخَدم يف وصف أ لكيل أأوراق الشي

 َ قيقة لهذا "من شوك( ستيفانوس )مع أأني يسوع املس يح تقدلَّ بيعة ادلي اال لكيل" غري واحضة، فا ن اذلين خدموا . مع أأني الطي

 كش يوخ ميكهنم أأن يكونوا متيقينني من أأن هللا س هيب ماكفأأًة مناس بًة لذلين أأجادوا واكنوا أأمناء يف رعايهتم خراف هللا. 

 7السؤال  

يوخ الأمناء لوك واملسؤولون س يكون من النيوع اذلي اكن يُقدلَّ به امل ،حني س يظهر يسوع املس يح ،اال لكيل اذلي س ُيمنَح للش ي

يوخ بأأن حيمكوا مع يسوع املس يح. يه سيُسَمح لهؤالء الش ي وماين، لأن  صواب أأم خطأأ؟  امللكييون الآخرين يف العامل الري

 

 8السؤال  

حتتاج لكي كنيسة لقيادة جييدة. هل دلى كنيس تك "ش يوخ"؟ )دلى بعض الكنائس عدة ش يوخ، 

يخ الوحيد يف بعض الكنائس.( ابعتقادك، ما أأهية أأن تتعامل  اعي هو الش ي يف حني يكون الري

هما بطرس يف  ية مع املبادئ اليت قدَّ ؟ ماذا ميكن للكنيسة أأن تعمل 3-2: 5طرس ب1الكنيسة جبدي

جاابتك يف لضامن ح ن ا  ِّ خالص؟ دوي  .مفكرة احلياة الشخصيةفظ هذه املبادئ بأأمانة وا 
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باب بأأن يكونوا متواضعني وصبورين ) املوضوع الثاين   ( 7- 5:  5بطرس  1: وصيية للش ي

باب/ يوخ والش ي يوخ.  الأحداث يف الكنيسة، اذلين علهيم تتعلَّق هذه الفقرة الكتابيية ابلعالقة بني الش ي اخلضوع لسلطة الش ي

رفني حّتي تمتتَّع الكنيسة بروح الوحدة، وحّت يسود الانسجام يف معلهم معًا جملد يسوع  يتطلَّب هذا التيواضع من جانب الطي

 املس يح.

س القراءة   . 7-5: 5بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

سول بطرس توصيته يف الآية   باب يف الكنيسة. اكن هؤ5أأمكل الري الء يقفون عىل ، ولكنيه انتقل خملاطبة الش ي

اكنوا ذات طبيعة وسامت أأكرث نضجًا(. قد  ميوخ اذلين اكنوا أأكرب س نيًا مهنم )ويُفرَتض أأهني اجلهة املقابةل للش ي 

ر الأول  ابقة حقيقة أأني الكنائس يف هذه املنطقة اكنت يف مرحةل التيطوُّ يوخ يف الفقرة السي تعكس احلاجة لتعريف سلطة الش ي

لطة السلمي يف الكنيسة. رمبا  فامي سول بطرس ابحلاجة ال يضاح أأدوار القيادة وتسلسل السي يتعلَّق هبيلكية الكنيسة. رمبا شعر الري

م يس تطيعون العمل يف بعض النيوايح بصورة  باب يف الكنيسة أأهني مني، وابلتيايل اكن هؤالء  أأفضلظني الش ي من القادة املتقدي

وا سلطة ش   يوخ." يف تدبري هللا، احرتام السلطة معرَّضني لأن يتحدي سول بطرس قائاًل: "اخضعوا للش ي هم الري يوخهم. ولهذا، نهبَّ

ن اكن املس يحييون احلقيقييون مطالبني بأأن خيضعوا للملوك والقادة املدنييني )وهو ل اعية مستان واخلضوع طو  لنيضوج املس يحي. ا 

سول بطرس يف  ين وراغبني بأأن خيضعوا (، فمك 14-13: 2بطرس 1ما أأوصامه به الري ابحلري علهيم أأن يكونوا مس تعدي

رادة هللا.  للش يوخ يف الكنيسة، حيث يُفرَتض أأني هؤالء القادة رجال صالة يسعون لعمل ا 

 9السؤال  

باب/ الأحداث يف  سول بطرس للش ي ضني لها؟5: 5بطرس 1يف ضوء وصيية الري  ، ما التيجربة اذلين اكنوا معري

 يترصَّفوا بطريقٍة غري الئقة مع الأخوات املؤمنات يف الكنيسة. جتربة أأن  .أأ 

ني جتربة  .ب يوخ. بأأهني  الظي ي سلطة الش ي يوخ، وابلتيايل يعملون عىل حتدي  م يفهمون أأكرث من الش ي

يوخ الأمناء هبا.  .ج آت اليت ُوعِّد الش ي غبة ابملاكفأ  جتربة الري

غبة بأأن يصريوا ش يوخًا ليغتنوا.  .د  جتربة الري

عي وراء  طبعًا، ال يسكل لوك يف اجلسد والسي ضون للسي م معرَّ هني بي كام ينبغي. ولكوهنم بّشًا، فا  يوخ ابلرضورة يف الري لكي الش ي

يوخ سابقًا يف  سول بطرس كام حثي الش ي م الري يوخ يف بعض الأحيا4-1: 5بطرس 1دوافع غري نقية. لهذا حهثَّ  ن. قد يأأخذ الش ي

باب لقيادهتم صعبًا. وبسبب أأو يترصَّفون بطرٍق ال  كميةقراراٍت غري ح  تليق ابلقادة املس يحييني. وهنا قد يصري خضوع الش ي

رفني قائاًل: "ترسبلوا  باب يف الكنيسة، حثي الطي يوخ والش ي سول بطرس ال ماكنية حصول نوعٍ من التوتُّر بني الش ي دراك الري ا 

( لكامت احلمكة التيالية  G. Derickson, 1167" يف تعاملمك بعضمك مع بعض. يكتب ج. ديريكسون ))البسوا( ابلتيواضع 

 بشأأن هذا الأمر:

ابي  ييئة. ابلتيواضع فقط يس تطيع الشي وافع السي يخ أأن يتجنَّب ادلي أأن يتبع بلكي رغبٍة يف  ابلتيواُضع فقط يس تطيع الش ي

 جامعٍة طوعيية مثل الكنيسة.

 10السؤال  

باب معهل ليكونوا خاضعني لش ي ئييس اذلي يس تطيع الش ي وخ الكنيسة هو أأن يكونوا أأمناء يف حضور لكي اجامتعات الأمر الري

 صواب أأم خطأأ؟   الكنيسة.
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باب  رفني أأن يتذكيرا دامئًا أأن هللا يدعومه ا ل العمل من قلٍب ممتلئ ابلتيواضع. مل يكن هللا يطلب من الش ي اكن عىل الطي

رف الثياين عىل صواب. ففي بعض  يوخ لأني الطي يوخ يه  احلاالت، قد الوالأحداث أأن خيضعوا للش ي تكون قرارات الش ي

باب أأن خيضعوا هلم عىل أأيي حال وأأن يسمح هلل، بس يادته وحمكته، أأن هيتي   واالأفضل. ولكني هللا اكن يطلب من الش ي

موا ت باب أأن يشاركوا ابحرتام بأأفاكرمه وأأن يقديِّ يه ال ميكن للش ي وصياهتم. ابلتيعامل مع الوضع بأأفضل صورة. طبعًا هذا ال يعين أأن

باب يعملون بقلٍب ملؤه  يوخ والش ي ديد. فا ن اكن الش ي يوخ ابلهتي فينبغي أأن يكونوا قادرين عىل معل هذا من دون أأن يشعر الش ي

 التيواضع، فاالحامتل الأكرب أأن يزدهر الانسجام، وابلتيايل ختترب الكنيسة بركة هللا. 

 11السؤال  

م اكن ً يف كنيس ته. ويف أأحدِّ الأايي اعي  جون شاابي روا أأن يتخليوا عن الري مسع أأني ش يوخ كنيس ته قري

م شعروا أأن عظات ئييس، لأهني مل تُكن ُملهِّمة مبا يكفي. اختلف جون معهم، واعتقد أأني هذا قرار  هالري

ليك جون طالبًا النيصيحة حول كيف عليه أأن يتعامل مع هذا الوضع،  ن أأىت ا  يوخ. ا  ذه الش ي خاطئ اختي

ن ا   ِّ  .مفكرة احلياة الشخصيةجابتك يف فامبذا ستنصحه؟ دوي

 

آية  عوة ا ل التيواضع ابقتباس أ سول بطرس ادلي ز الري ا املتواضعون 34: 3أأمثال  كتابيية يهعزي : "هللا يقاوم املس تكربين، وأأمي

ن قاوم هللا. ولكني اذلين يسلكون يف  فيعطهيم نعمة." ليس من شكيٍ يف أأني هللا لكيي القدرة، وس يكون اال نسان أأمحق ا 

ني اذلين ميارسون التيواضع سينالون نعمة هللا. ومن ال يشعر ابحلاجة  مه يقاوِّمون هللاالكربايء  يف احلقيقة! ومن انحيٍة أأخرى، فا 

شة؟ غبة يف نوال نعمة هللا املُدهِّ  أأو ال تكون دليه الري

 12السؤال  

س يف أأمثال  م ما يقوهل الكتاب املُقدَّ  ؟ 34: 3أأي من اجلَُمل التيالية تقديِّ

 يقاوم هللا الأغنياء، ولكنيه يسدُّ احتياجات الفقراء.  .أأ 

م الأرضييني، ولكنيه يعطي الكنيسة نعمًة.  .ب  يقاوم هللا احلاكي

الم. .ج ين، ولكنيه يعطي نعمة لصانعي السي  يقاوم هللا املتكربي

ين، ولكنيه يعطي نعمًة للمتواضعني.  .د  يقاوم هللا املتكربي

باب يف الكنيسة.  يوخ والش ي ة ا ل لكي أأعضاء الكنيسة، وليس فقط للش ي عوة ا ل التيواضع ُموهجَّ سول اكنت ادلي ني الري ومع هذا، فا 

ية." فا ن اكن مبدأأ سفر الأمثال الش ي  6بطرس خياطب يف الآية  حصيحًا  34: 3باب يف قوهل: "فتواضعوا حتَت يد هللا القوي

بط  باب معهل: )وهو كذكل(، فهذا هو ابلضي ذ يدرِّكون أأني هللا هو من عنيَّ أأن يتواضعواما عىل الش ي . معلهم هذا يكرِّم هللا، ا 

ر هبا هللا العربانييني ية اليت حرَّ يادي ته الس ي ية" تذكيِّر بقوي د القيادة يف الكنيسة حتَت سلطته. واال شارة ا ل "يد هللا القوي من  وحدَّ

عوة ا ل التيواضع بأأن مقاومة هللا تعين مقاومة هللا و (. يتي تذكري اذلين قا11: 32مرص يف حدث اخلروج )انظر خروج  موا ادلي

يه يس تطيع أأن ينجح بعمل هذا؟ ومن  نساٍن أآخر أأن ه القديرة. فا ن مل يس تطع فرعون مقاومته، فلامذا يظني أأيُّ ا  املعروف بيدِّ

يه ال يكون بال يشٍء يدافع عنه. فس يكون يف أأماٍن  انحيٍة أأخرى، فا ن اختيار املرء لأن يتواضع حتَت يد هللا القدير يعين أأن

 حتَت يدِّ هللا القديرة.
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ية" مأأخوذة من أأمثال   صواب أأم خطأأ؟  .34: 3اال شارة ا ل "يد هللا القوي

 

ية بركة تنتظر  سول بطرس: "ليك يرفعمك ]هللا[ يفمث عوة ا ل التواضع. فقد أأعلن الري : 5بطرس 1 حينه" ) اذلين أأصغوا بطاعٍة لدلي

باب أأن يكونوا صبورين وخاضعني ومتواضعني، ويف الوقت املناسب سريفعهم 1(. لهذا الوعد معنيان حممتالن: )6 ( ينبغي للش ي

( سريفعهم هللا يف وقتِّ عودة يسوع املس يح مباكفأأهتم عىل 2هللا ا ل مركٍز أأو منصٍب ذي سلطة أأعظم يف الكنيسة؛ أأو )

ين ا ل الاعتقاد بأأني التيفسري الثياين هو الأكرث احامتاًل. يكتب ب. ديفيدز )تواضعهم وخضوعهم. مي   .Pيل معظم املُفرسيِّ

Davids, 187  يس بة لبطرس، مؤكَّد أأني الوقت املنياسب هو وقت عودة يسوع املس يح، الباروس يا، حيث ( هبذا الشأأن: "ابلن

، ا." ينبغي للمرء أأال يسعى لأن يرفع نفسه وميجيده1: 5بطرس 1خَدم يف أأني التيعبري املُس تخَدم هنا شلٌك خمترص للتيعبري املُس ت

ُّنا لنا(. همام  ده املس يح رب ط هللا بشأأن القيادة، ويأأخذ دور اخلادم للآخرين )وهو ما جسي بل أأن حيرتم بلكي تواضع مقصد وخمطي

فعة الآتية، لتُكن ما يأأيت هللا به، وليس ما حناول حنُن أأن نصنيعه  وحناول حتقيقه لأنفس نا! اكنت الري

 14السؤال  

 ؟6: 5بطرس 1أأي من التيفاسري التالية تفسري ممكن لللكامت "ليك يرفعمك ]هللا[ يف حينه" الواردة يف 

باب أأن يقاوم .أأ  ليه يف توقيته هو. واينبغي للش ي  جتربة املكسب املايل، لأني هللا س مينحهم ما حيتاجون ا 

باب صبورين وخاضع .ب ني ومتواضعني، وهللا سريفعهم ا ل مركٍز أأو منصٍب ذي سلطة أأعظم يف ينبغي أأن يكون الش ي

 وقته. 

باب املتواضع .ج يوخ أأن يتوقيعوا أأن يُرفَعوا ويُاكفَأأوا يف وقت رجوع يسوع املس يح.ني واخلاضعنيميكن للش ي   للش ي

يوخ. .د اية املدحي من الش ي يوخ يف الهني باب املتواضعون واخلاضعون للش ي  سينال الش ي

سول بطرس يف وأأخريًا، يع يه هو يعتين  7: 5بطرس 1طي الري عوة ا ل التيواضع: "ملقني لكي هيمك عليه لأن بعض التيوازن لدلي

د هذه الوصية اللطيفة صدى ما قيل يف  سول بطرس عىل أأن نس تودع نفوس نا 19: 4بطرس 1بمك." ترديِّ ، حيث جشيعنا الري

ٍة يف الكنيسة أأو بفعل أأمور أأخرى. وليس من شكي يف أأن الكنيسة اليت  خلالق أأمني. قد يكون املرء ُمضطراًب بفعل أأموٍر مقلق

(  K. Jobes, 313تواجه مقاومة واضطهادًا من غري املؤمنني تكون دلهيا خماوف وأأموٌر كثرية تثري القلق. تصف ك. جوبز )

اء الأصلييون قد شعروا هبا:  اخملاوف اليت حُيمتَل أأْن يكون القري

عالن اال ميان بيسوع املس يح يف جممتعٍ وثين يعادي اال جنيل اذلي يعترب املعتقدات واهلمي القلق أأيت الكثري من ي من ا 

الأخرى خاطئة. فقدان املاكنة والاحرتام، فقدان املاكنة اجلييدة عند العائةل، فقدان الأصدقاء، بل ورمبا فقدان 

ديدة فقدان احلياة  زق، ويف بعض احلاالت الشي للمس يحييني يف أأس يا  ار حممتل حدوهث هذه أأمو لكي  -مصدر الري

 الصغرى.

يه ليس المباليًا جتاه رصاعاتنا وأ المنا، ولكنيه هي روف، ينبغي أأن نطرح خماوفنا وهومنا عىل هللا. ومؤكَّد أأن ت همام اكنت احلاةل والظي

ب يسوع املس يح يف مّتي  نا. يذكيِّران الري  هبذا الأمر:  31-29: 10به وابلأمور اليت تزجعِّ

ا أأنُت حفّتي شعور رؤوسمك 30يسقط عىل الأرض بدون أأبيمك.  أأليس عصفوران يُباعان بفلٍس؟ وواحٌد مهنا ال29 وأأمي

 فال ختافوا. أأنت أأفضل من عصافري كثرية.31مجيعها حمصاة. 
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. بلوم ) ( لنا الكٌم ممتلئ ابحلمكة، حيث يقول: "يشمل تطبيق هذه التيوصية لكي صعوبة يواهجها E. Blum, 251تذكري ا 

الة." ة يف عامٍل ساقطاملؤمن اذلي يريد أأن يعيش حياًة تقي ليه يف الصي ينا نس تطيع أأن نأأيت ا  ن  هللا شديد الاهامتم بأأوالده، ولهذا فا 

 .هومناقلقنا و بلكي 

 15السؤال  

يام هناك أأمور تثقِّل قلبك الآن الأفضل  7: 5بطرس 1عنا جيِّ تش  ابلقول: "ُملقني لكي هيمك عليه." رب

ل . ارصف بضع دقائق فكيِّر فهيا هبذا الأمر، ومن مث اقضِّ وقتًا يف الصي تلقهيا عىل هللاكَل أأن  الة ا 

ن يف  ِّ ني هللا يف احلقيقة "يعتين بمك". دوي س يقول ا  الأفاكر رة احلياة الشخصية مفكهللا. فالكتاب املُقدَّ

 اليت خطرت يف ذهنك نتيجة هذا التيدريب. 

 

 

ُّمهم  املوضوع الثالث  بليس ويكونوا اثبتني وراخسني أأثناء تأأل : وصيية للجميع بأأن يقاوموا ا 

 ( 11- 8:  5بطرس 1) 

لهيا رسالته، انتقل يف الآايت  ه ا  باب يف الكنائس اليت وجي يوخ والش ي سول بطرس الش ي ا ل تقدمي  11-8بعد أأن خاطب الري

وحيية مع عدوي مشورة  بليس وراء لكي أأمٍل واضطهاد، وعىل املؤمنني أأن يتوقَّعوا احلرب الري ير ا  ي مياهنم مفيدة للكي املؤمنني. فالّشي ا 

ين  لهذه احلرب. الدلود ويكونوا مس تعدي

س القراءة   . 11-8: 5بطرس 1: اقرأأ من الكتاب املُقدَّ

(، فا ني 7: 5بطرس 1مع أأني املؤمنني يس تطيعون أأن يلقوا هوهمم وخماوفهم عىل هللا بسبب عنايته هبم )

سول بطرس يف رسالته بصورة  هيتي هناك من ال  بليس. تلكَّم الري ابملؤمنني بل يسعى ا ل تدمريمه، وهو ا 

 ِّ ض ملوضوع دور متكري يه حّتي هذه اللحظة مل يتعري ن اؤه، ومع هذا فا  ض لها قري رة عن املَِّحن وال الم والاضطهادات اليت تعري

يطانية  ينا نرى غيااًب الفتًا وصارخًا بعدم النيظر ا ل دور الش يطان والقوى الش ي يطان يف حديثه. واحلقيقة يه أأن يتعرَّض هل   فاميالش ي

اءه املؤمنني ابملصدر الأسايس من أأمل.  املس يحييون احلقيقييون ساةل، ذكَّر قري سول بطرس من هناية الري وهكذا، ابقرتاب الري

ئييس والدلود. يطان عدوي هللا الري  واملُطلَق الاكمن وراء رصاعاهتم وأأملهم، وهو الش ي

بليس". عادًة ما يُس تخَدم التيعبري "خصم" مبع ير بـ"خصممك" و"ا  ي سول بطرس الّشي م دعا الري ىن تقيني يف اال شارة ا ل اذلي يتقدَّ

يه  يطان هو املش تيك عىل اال خوة )انظر رؤاي املش تيكبشكوى عىل أآخر يف قضيية دلى احملامك، أأيي أأن :  12. مؤكَّد أأني الش ي

(. واللكمة  1: 3؛ زكراي 5-1: 2؛ 12-6: 1(، وهو يرَُسي بأأن يش تيك عىل املؤمنني طاعنًا يف اس تحقاقهم )أأيوب 10

بلي ، وقد اكن تعبريًا يواننييًا يُس تخَدم يش ت أآخر ويشويه مسعته اذلي( تعين diabolos -س" )ويف اليواننيية "دايبولوس" "ا 

يطان يكذب 6: 1)انظر مثاًل أأيوب  ساطانلرتمجة اللكمة العربية   املؤمنني. بشأأن(. الش ي
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م بشكوى عىل  ااًن يف س ياق احملامك والقضااي(ما التيعبري اذلي هل معىن أأكرث تقنيًة )حيث يُس تخَدم أأحي ل التيقدُّ يف اال شارة ا 

 خشٍص أآخر، وابلتيايل صار معناه "املش تيك"؟

يطان  .أأ   الش ي

بليس .ب  ا 

 اخلصم .ج

 التينني القدمي  .د

ة عظمية )انظر يوحنا  يطان ابعتباره ميكل قوي ث عن الش ي س يتحدَّ يه  (. 2: 2وأأفسس  30: 14مؤكَّد أأني الكتاب املُقدَّ ن وذلا، فا 

ن مل يُ  يطان ومؤامراته، فعلهيم أأن يبقوا يف حاةٍل مرتفعٍة من اليقظة. ا  حق من الش ي ضوا للسي رِّد املس يحييون احلقيقييون أأن يتعرَّ

اءه يف الآية  سول بطرس قري ر الري حو  8حذَّ قائاًل: "احصوا واسهروا." تتعلَّق لكتا هااتن اللكمتان ابحلفاظ عىل حاةل من الصي

عني والتيقُّ  بي يسوع حني حثي تالميذه عىل البقاء مس تقيظني ومتوقيِّ د عليه الري وحييني. الأمر "اسهروا" أأمٌر شدي هنييني والري ظ اذلي

ر هذا اهلمي يف رؤاي 13: 25؛ 43- 42: 24عودته يف جميئه الثياين )انظر مّتي  ، حيث حُيَثي 15: 16و 3: 3(. ويتكرَّ

ين بيامن حتصل أأحداث هناية املؤمنون عىل البقاء يف حاةل اليقظ ية حلظة، لئال يكونوا غري مس تعدي بي يف أأي عني عودة الري ة متوقيِّ

من.   ية وانتظار يوم  6: 5تسالونييك 1يُس تخَدم التعبري "احصوا" و"اسهروا" معًا يف الزي يف س ياقِّ احلديث عن الأمور الأخروي

عىل اليقظة   8: 5بطرس 1بي يشلكيِّ خلفيية احلثي الوارد يف الرب. والتيشديد اذلي نراه يف بطرس الأول عىل عودة الري 

شاعة الفساد واخلراب فهيم.  يطان فرصًة الس تغالهلم وا  هامل معل هذا يعطي الش ي وحية. وا  حو والتوقُّع من النياحية الري والصي

ائر اذلي "جيول  يطان. فكام قال  ملمتساً وصورة الأسد الزي ارق ال من يبتلعه" وصٌف مناسب ملقاصد الش ي بي يسوع: "السي الري

ال ليرسق ويذحب وهيكل" )يوحنا   (. 10: 10يأأيت ا 
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بي  ويح لعودة الري سول بطرس "احصوا واسهروا" هو اذلي حييا يف الاس تعداد الري ، بيامن املس يحيي احلقيقيي اذلي يصغي حلثي الري

ِّض املرء خلطر عظمي  بلي -عدم معل هذا يعري  صواب أأم خطأأ؟  س.خطر أأن يصري فريسًة ال 

 

مغ من أأفضل مقاصد وخطط قد تكون دلينا بأأن نبقى صاحني   فلن يتوقَّ  يطان عن "التيجوال" ابحثًا عن فريسٍة. وابلري الش ي

نَّ  ضنا لهجوٍم منه بني احلني والآخر أأمٌر حمتوم. ولكني هناك أأمرين ميكننا أأن نعملهام وعلينا أأن نعملهام  وساهرين ومتيقيظني، فا  تعرُّ

 واهجته: مل

 علينا أأن نقاومه،  (1)

ينا لس نا املؤمنني الوحيدين اذلين نواجه جهامته. (2)  علينا أأن نتذكَّر دامئًا بأأن

اءه قائاًل: "قاوموه راخسني يف اال ميان." اكنت هذه يه نفس النيصيحة اليت أأعطاها 9: 5بطرس 1يف  سول بطرس قري ، حثَّ الري

بليس فهيرب منمك" )يعقوب  سول يعقوب: "قاوِّموا ا  وا يف الهجوم عىل 7: 4الري (. ال يُعطى املؤمنون تعلاميً بأأن يس متري
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يطان، بل بأأن يتيخذوا موقفًا دف ريقة اليت هبا حنارب الش يطان وجامعته يه مبقاومهتم. وحنُن نعمل هذا بثباتنا الش ي اعييًا. والطي

ويح املوصوف يف أأفسس  خالصنا لقناعاتنا املس يحيية، وبثقتنا ابهلل، وبلبس نا سالح هللا الري  . 18-10: 6وا 

10. تِّهِّ ةِّ قُوَّ دَّ بيِّ َويفِّ شِّ ْوا يفِّ الرَّ ْخَويتِّ تَقَوُّ
ِ
رًيا اَي ا ُروا َأْن 11 َأخِّ َل لِّيَكْ تَْقدِّ اَلَح هللاِّ الْاَكمِّ دَّ الْبَُسوا سِّ َماَكيِّدِّ   تَثْبُُتوا ضِّ

بْلِّيَس. 
ِ
، َمَع ُواَلةِّ الَْعالَمِّ عىََل 12ا نيِّ اَلطِّ ، َمَع السَّ َؤَساءِّ نَّ ُمَصاَرَعتَنَا لَيَْسْت َمَع َدٍم َولَْحٍم، بَْل َمَع الرُّ

ِ
،  فَا ْهرِّ ُظلَْمةِّ هَذا ادلَّ

.  َمعَ  تِّ ايَّ َماوِّ يَّةِّ يفِّ السَّ وحِّ ِّ الرُّ ي َل لِّيَكْ 13َأْجنَادِّ الّشَّ اَلَح هللاِّ الْاَكمِّ لُوا سِّ َ امْحِّ ْن َأْجلِّ ذكلِّ ُموامِّ ُروا َأْن تُقَاوِّ يفِّ الَْيْومِّ   تَْقدِّ

ٍء  ُموا لُكَّ يَشْ ، َوبَْعَد َأْن تُتَميِّ ِّيرِّ ي ،  فَاثْبُُتوا14. َأْن تَثْبُُتواالّشيِّ يِّ ْرَع الرْبِّ نَي دِّ ، َواَلبِّسِّ ِّ لَْحقي قِّنَي أَْحقَاَءمُكْ ابِّ يَن  15ُمَمْنطِّ َوَحاذِّ

 . اَلمِّ يلِّ السَّ جْنِّ
ِ
تِّْعَدادِّ ا س ْ ِّيرِّ 16َأْرُجلمَُكْ ابِّ ي هَامِّ الّشيِّ يَع سِّ ُروَن َأْن تُْطفِّئُوا مَجِّ ي بِّهِّ تَْقدِّ ِّ ، اذلَّ ميَانِّ

ِ
لِّنَي فَْوَق الْلُكيِّ تُْرَس اال َحامِّ

.  الْمُ  َبةِّ . ُخوَذَة اْلَخاَلصِّ َوُخُذوا  17لْهَتِّ َمُة هللاِّ ي ُهَو لَكِّ ِّ وحِّ اذلَّ ْيَف الرُّ لَْبٍة لُكَّ َوْقٍت يفِّ 18، َوس َ يِّنَي بِّلُكيِّ َصاَلٍة َوطِّ ُمَصل

نيَ  يسِّ يعِّ الْقِّديِّ لَْبٍة، َلْجلِّ مَجِّ رِّيَن لِّهَذا بَِّعْينِّهِّ بِّلُكيِّ ُمواَظَبٍة َوطِّ وحِّ، َوَساهِّ  .الرُّ

دان يه حنييعِّ س بأأن يطان هبذه الطريقة س هيرب منيا )يعقوب   الكتاب املُقدَّ بي يسوع بعد 7: 4نقاوم جهامت الش ي (، كام ترك الري

 (. 11: 4فشهل يف جتربته )مّتي 

 18السؤال  

بليس سوف __________ منه. بليس هو أأن ا  س للمؤمن اذلي يقاوم ا   الوعد اذلي يعطيه الكتاب املُقدَّ
 

مياننا الأمر الثياين  ُّمنا لأجل ا  ينا الوحيدون يف معاانتنا وتأأل اذلي علينا معهل يتعلَّق مبوقفنا. فعلينا أأال نفكيِّر أأننا وحيدون، كام لو أأن

مياهنم بيسوع املس يح، ومنخرطون يف 9: 5بطرس 1) (. فعلينا أأن نتذكَّر أأني مؤمنني كثريين يف العامل يتأأليمون أأيضًا لأجل ا 

يط اعات اليت نواهجها حنُن ميكن أأن نُصاب ابخلَذالن واال حباط، وقد حرٍب روحيية مع الش ي ان. حيامن نركيِّز عىل أأنفس نا والرصي

ينا نصري هيمين علينا اخلوف.  ن خوتنا املؤمنني بيسوع املس يح وال الم اليت حيمتلوهنا، وكذكل حني نصيلي لأجلهم، فا  حني نفكيِّر اب 

 أأعظم انتصارًا.

 19السؤال  

ميانه بيسوع املس يحيتأأليم ر مبؤمن تعرفه خشصييًا هل ميكنك أأن تفكيِّ  أأكرث مميا تأأليمَت أأو تتأأليم؟  لأجل ا 

 ِّ . حني تنهتيي من الكتابة، ارصف بضع مفكرة احلياة الشخصيةن ما تعرفه عن أ الم هذا املؤمن يف دوي

الة لأجل هذا الأخ أأو هذه الأخت. هل من أأمٍر ميكنك أأن تعمهل  عه به؟ل دقائق يف الصي  تشجي
 

ا غري ممتعة. ولكْن يف الآية  وحيية ممتعة. واحلقيقة يه أأهني س أأن تكون احلرب الري د الكتاب املُقدَّ سول بطرس 10ال يعِّ م الري ، قدَّ

يمك،  لكامتِّ تعزية: "و  هل لكي نعمة اذلي دعاان ا ل جمده الأبديي يف املس يح يسوع، بعدما تأأليمت يسريًا، هو يمكيِّلمك، ويثبيِّتمك، ويقوي ا 

ا ستس متري "يسريًا،" أأ  هني وحيية، فا  ض لها يف احلرب الري يه همام اكنت ال الم اليت نتعري سول بطرس بأأن اًل، يذكيران الري ي وميكينمك." أأوي

ية. قد تدوم بعض ال الم طوياًل من لفرتٍة قصرية. وح يه ينبغي فهم هذه اللكمة مقارنًة ابلأبدي ني ننظر ا ل بقية هذه الآية، الراحج أأن

ية، وذلا، همام اكنت  منا عىل الأرض قصرية يف احلقيقة حني تُقاَرن ابلأبدي منظوران الأريض، بل وقد تدوم طيةل احلياة. ولكني أأايي

ب يسوع املس يح.ال الم اليت ينبغي أأن نتعري  ية يف حمرض الري ا س تختفي يف هباء الأبدي هني  ض لها يف هذه احلياة، فا 

َحننا وضيقاتنا. تس تطيع نعمة هللا أأن  لهنا "ا هل لكي نعمة". فبنعمته نس تطيع أأن نثبت يف مِّ سول بطرس أأني ا  اثنيًا، يذكَّران الري

ض لها. حني ص سول بولس يف متكيننا من الثبات همام اكنت ال الم اليت نتعري وكة اليت   12كورنثوس 2ىلي الري ا ل هللا بأأن يرفع الشي



داً ) 234الصفحة  (11-1: 5بطرس 1ادلرس احلادي عّش: حثي عىل مساعدة امجلاعة املس يحيية يف أأن تأأخذ موقفًا موحَّ  

 

عف تُمكَل" ) يت يف الضي بي عليه: "تكفيك نعميت، لأني قوي (. ويف وقٍت الحٍق يف 9: 12كورنثوس 2يف جسده، اكن ردي الري

سول بولس تلميذه تميواثوس قائاًل: " (. 1: 2تميواثوس 2يف املس يح يسوع" ) فتقوَّ أأنَت اي ابين ابلنيعمة اليتخدمته، عملَّ الري

 عتين بنا يف بقيية احلياة!ت  ما خلَّصنا، والنيعمة يه اليت النيعمة يه

 20السؤال  

نة املاضية، كيف ترى "نعمة هللا" قد  حني تفكيِّر ببعض املَِّحن وال الم اليت اجزتهَتا خشصييًا يف الس ي

جابتك يف  ن ا  ِّ . ُكْن عىل اس تعداد لأن تشارك ياة الشخصيةمفكرة احل ظهرت ومعلت يف جتاربك؟ دوي

راسة. جابتك مع الآخرين يف مجموعة ادلي  ا 

 

سول بطرس أأن هللا دعاان ا ل جمده الأبدي يف املس يح يسوع ) يف هذه احلياة (. ال الم 10: 5بطرس 1اثلثًا، يذكيِّران الري

بلنا مس تقبل نشارك فيه مبجد املس يح يسوع. هذا يعين القصرية نسبييًا اليت حنياها عىل الأرض. ولكني مس تق حمصورة يف احلياة 

ينا سنشابه املس يح يف قيامتنا لنمتتيع بأأ  دة، وس نكون ا ل الأبدأأن ، حنيا يف عامٍل خيلو من مع املس يح يسوع املمجَّد جساٍد ممجَّ

وحيية.  اخلطية وخيلو من الأمل وخيلو من احلرب الري

ايي  اءه وا  سول بطرس قري يمك، وميكيِّنمك" )رابعًا، يذكيِّر الري يه بعد أأن نتأأليم، هللا سوف "يمكيِّلمك، ويثبيِّتمك، ويقوي : 5بطرس 1ان بأأن

(. يرى بعض العلامء أأن هذا العمل س يحدث الحقًا، أأي بعد احلياة عىل الأرض. ولكني علامء أآخرين يرون أأن هذا أأمٌر يتي 10

أأ  ابري وكيفية اس تخداهما يف مواقع أأخرى يف العهد اجلديد متيل لصاحل لتعيني ممكٌن، ولكني دراسة هذه ايف احلياة احلارضة. الك الري

أأي الثياين. ويقرتح ج. ر. مايلكز ) أأيني حصيح، حيث يقول: "النيرص J. R. Michaels, 3-3-303تأأكيد الري ( أأني الك الري

يه  املوصوف سول بطرس هذه التيعابري معًا ليؤكيِّد لنا أأن ، ومع هذا، فا ني معلية حصوهل جاريٌة الآن." مجع الري مس تقبيلي وأأخرويي

وحيية عادًة نتيجة ل ة الري مياننا. تأأيت القوي ي ا  عاقٍة يف حياتنا. فاهلل س يمكيِّلنا ويرديان ويقوي ً أأن يكون الأمل سبَب ا  ربليس رضورايي  لصي

يق والأ والاحامتل يف   مل اليت فهيا نلتصق مبُخليِّصنا أأكرث، ونتعملَّ أأن نثق به وسط العواصف.أأوقات الضي

 21السؤال  

سول بطرس أأربعة أأس باٍب  يم.لتعزية اأأعطى الري  ائرة حول الأس باب اليت يذكرها.دضع  ملس يحي احلقيقي اذلي يتأأل

 س يح.س تقبيل مع يسوع امل يؤكيِّد للمؤمنني أأهنم سيشاركون يف اجملد امل  .أأ 

يطان يف عودة يسوع املس يح يف اجملد. .ب  يؤكيِّد للمؤمنني أأهنم س هيزمون الش ي

شة متوفيرة ملساعدهتم. .ج  يؤكيِّد للمؤمنني أأني نعمة هللا املدهِّ

ية. يذكيِّر املؤمنني أأني  .د نت ابلأبدي ذا ما قُورِّ ة قصرية، ا   أ الهمم ستس متري "يسريًا"، أأي ملدي

لطان ا ل أأبد الآبدين. أآمني" ) سول بطرس هذا املقطع الكتايب بربكٍة تسبيحيية: "هل اجملد والسي (. 11: 5بطرس 1خت الري

د وتؤكيِّد kratos -اللكمة املرُتمجة ا ل "سلطان" )يف اليواننية "كراتوس"  ياديعىل ( تشديِّ لطان الس ي ال  السي اذلي ال ميلكه ا 

ذ هذه  لطان املُطلَق، ا  ل تذكريًا بأأني روما ليست صاحبة السي ساةل يف القرن امليالدي الأوي اء الري يس بة لقري هللا. وقد اكن هذا ابلن

بي يسوع املس يح. فبالري  لطة يه بيد ُمخليِّصهم الري لهنا أأقوى من  مغ من أ المنا يف هذه احلياة، ميكننا أأن نكونالسي عىل يقني بأأني ا 

يطان به، ومن أأي حكومٍة حنيا حتَت حمكها، ومن أأي جممتعٍ عدائي حييط بنا.  أأييِّ يشٍء ميكن أأن هيامجنا الش ي



 235الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس احلادي عّش

 

   احلادي عّش  الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

 العتيد أأن يُعلَن"؟ماذا قصد بطرس بقوهل "رشيك اجملد 

يه اكن رسواًل.  .أأ  سول بطرس يتوقَّع أأن يعلِّن هللا جمد بطرس للكنائس، لأن  اكن الري

سول بطرس يتفكَّر ابالختبار اذلي حظَي به حني رأأى يسوع املس يح يف جمد ملكوته. .ب  اكن الري

الم والربي يف لكي العا .ج سول بطرس يتطلَّع ا ل أأجماد امللكوت حني سيسود السي  مل.اكن الري

د اذلي سيناهل يف اجمليء الثياين. .د سول بطرس يفكيِّر ابجلسد املُمجَّ  اكن الري

 2السؤال  

ل اكنت التيسمية   يه يف كنيسة القرن امليالدي الأوي س، ميكننا أأن نس تنتج أأن ابالعامتد عىل املعلومات الواردة يف الكتاب املُقدَّ

 صواب أأم خطأأ؟  و"راعي"."ش يخ" تُس تخَدم مكرادف للتسميتني "أأسقف" 
 

 3السؤال  

يوخ ليطيعوها؟  سول بطرس للش ي هما الري  )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( أأي مميا ييل مبادئ قدَّ

جني. .أأ  يوخ مزتوي  اكن ينبغي أأن يكون الش ي

يوخ عىل موافقة ثليث شعب الكنيسة ليخدموا فهيا. .ب  اكن ينبغي أأن حيصل الش ي

يوخ يف  .ج ة أأربع س نواٍت كحديٍ أأقىص.اكن ينبغي أأن خيدم الش ي  الكنيسة مدي

يوخ هبدف حتقيق أأييِّ رحٍب مايل ميكن أأن حيصلوا عليه من معلهم هذا. .د  اكن ينبغي أأال خيدم الش ي

يوخ يف اخلدمة دافع يكون  أأالي اكن ينبغي  .ه  أأن يتس ييدوا ويتسلَّطوا عىل الآخرين.هو الش ي

 4السؤال  

يوخ الأمناء، وكي  ف ميكننا التأأكُّد من ذكل؟مّت س ُتمنَح املاكفأأة للش ي

يوخ الأمناء هديًة من كنيس هتم حني  .أأ  اخلدمة، لأني هدااي التيقدير تُعطى عادًة حني يمكِّل  يهنون خدمهتمس ُيعطى الش ي

 املرء واجبه. 

يه س يكون عدٌد أأكرب م .ب يوخ الأمناء احلصول عىل ماكفأأة يف وقت انعقاد اجملمع الكنيس التيايل، لأن ن ميكن أأن يتوقَّع الش ي

يوخ حارضين ملشاهدة احلدث.  الش ي

د رساةل  .ج يوخ الأمناء ماكفأأهتم عندما ميوتون، حيث تعِّ كون مع املس يح بأأني موت املؤمن لي 23: 1فيلّبي سينال الش ي

ًا."  "أأفضل جدي

يوخ الأمناء أأن ينالوا ماكفأأة حني يعود يسوع املس يح، لأن اللكمة املرُتمجة ا ل "ظهر" تشري .د  يف ميكن أأن يتوقَّع الش ي

 مواقع أأخرى ا ل جميء يسوع املس يح اثنيًة. 



 الاختبار اذلايت لدلرس احلادي عّش 236الصفحة 

 

 5السؤال  

باب/ الأحداث يف  سول بطرس للش ي ضني لها؟5: 5بطرس 1يف ضوء وصيية الري  ، ما التيجربة اذلين اكنوا معري

 جتربة أأن يترصَّفوا بطريقٍة غري الئقة مع الأخوات املؤمنات يف الكنيسة.  .أأ 

يوخ. جتربة الاعتقاد بأأهنم يفهمون أأكرث من  .ب ي سلطة الش ي يوخ، وابلتيايل يعملون عىل حتدي  الش ي

يوخ الأمناء هبا.  .ج آت اليت ُوعِّد الش ي غبة ابملاكفأ  جتربة الري

غبة بأأن يصريوا ش يوخًا ليغتنوا.  .د  جتربة الري

 6السؤال  

ية" يف خروج  م التيعبري "يد هللا القوي يادييني  11: 32اس ُتخدِّ ة وسلطان هللا الس ي مارسهام يف تعامهل  نالذلييف اال شارة ا ل قوي

 صواب أأم خطأأ؟  مع فرعون مكل مرص.

 

 7السؤال  

باب املتواضعني واخلاضعني 6: 5بطرس 1أأحد التيفاسري املمكنة للوعد الوارد يف  يه ميكن للش ي ، "يرفعمك ]هللا[ يف حينه،" هو أأن

يوخ أأن يتوقَّعوا أأن يُرفَعوا وياُكفَ  بي يسوع للش ي  صواب أأم خطأأ؟  املس يح.أأوا حني يعود الري

 

 8السؤال  

ب، بيامن  ويح لعودة الري سول بطرس "احصوا واسهروا" هو اذلي حييا يف الاس تعداد الري املس يحيي احلقيقيي اذلي يصغي حلثي الري

ِّض املرء خلطر عظمي   صواب أأم خطأأ؟  خطر أأن يصري فريسًة ال بليس. -عدم معل هذا يعري

 

 9السؤال  

ي  7: 4يعدان يعقوب  الة عىل ربطه. ةه ميكن مقاومبأأن بليس حني يتيفق مؤمنان أأو ثالثة يف الصي  صواب أأم خطأأ؟  ا 

 

 10السؤال  

سول بطرس يف  ائرة حول الأس باب اليت دأأربعة أأس باٍب لتعزية املس يحي احلقيقي اذلي يتأأليم. ضع  10: 5بطرس 1أأعطى الري

 يذكرها.

 مع يسوع املس يح. يؤكيِّد للمؤمنني أأهنم سيشاركون يف اجملد املس تقبيل .أأ 

يطان يف عودة يسوع املس يح يف اجملد. .ب  يؤكيِّد للمؤمنني أأهنم س هيزمون الش ي

شة متوفيرة ملساعدهتم. .ج  يؤكيِّد للمؤمنني أأني نعمة هللا املدهِّ

ية. .د نت ابلأبدي ذا ما قُورِّ ة قصرية، ا   يذكيِّر املؤمنني أأن أ الهمم ستس متري "يسريًا"، أأي ملدي



جاابت أأس ئةل ادلرس احلادي عّش  237الصفحة  ا 

 

 ادلرس احلادي عّش ا جاابت أأس ئةل  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

سول بطرس يتفكَّر ابالختبار اذلي حظَي به حني رأأى يسوع املس يح يف اجملد بصورة مؤقيتة، ويه نظرة سابقة ملا  د. اكن الري

 سيبدو عليه يسوع املس يح حني س يأأيت اثنيًة. 

 : 3السؤال  

 النيصي الكتايب شاهد الآية 

 "هللا ... رعاين منذ وجودي ا ل هذا اليوم."    15: 48تكوين 

 "حنُن شعب مرعاه وغَّن يده."  7: 95مزمور 

شعياء   "لكُّنا كغٍَّن ضللنا. ملنا لكُّ واحٍد ا ل طريقه." 6: 53ا 

 قال هل: "ارغ غمني."  16: 21يوحنا 

، لكنَّمك رجعت الآن ا ل راعي نفوسمك وأأسقفها."   25: 2بطرس 1  "لأنيمك كنُت كخراٍف ضاةلي

 : خطأأ 4السؤال  

 : 5السؤال  

ذ ينبغي أأن يعملوا هذا برغبٍة واس تعداد. ب. يوخ ليخدموا، ا   ينبغي أأال يُضَغط عىل الش ي

يوخ هبدف حتقيق أأييِّ رحٍب مايل ميكن أأن حيصلوا عليه من  د.  .اخلدمةينبغي أأال خيدم الش ي

 : 6السؤال  

يوخ الأمناء أأن ينالوا ماكفأأة حني يعود يسوع املس يح، لأن اللكمة د. املرُتمجة ا ل "ظهر" تشري يف مواقع  ميكن أأن يتوقَّع الش ي

 أأخرى ا ل جميء يسوع املس يح اثنيًة. 

 : خطأأ 7السؤال  

خصيية 8السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 9السؤال  

ني جتربة  ب. يوخ. بأأهني  الظي ي سلطة الش ي يوخ، وابلتيايل يعملون عىل حتدي  م يفهمون أأكرث من الش ي

 : خطأأ 10السؤال  

خصيية 11السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 12ل  السؤا 

ين، ولكنيه يعطي نعمًة للمتواضعني.  د.  يقاوم هللا املتكربي

 : خطأأ 13السؤال  



جاابت أأس ئةل ادلرس احلادي عّش 238الصفحة   ا 

 

 : 14السؤال  

باب صبورين وخاضعني ومتواضعني، وهللا سريفعهم ا ل مركٍز أأو منصٍب ذي سلطة أأعظم يف وقته. ب.  ينبغي أأن يكون الش ي

باب املتواضع ج. يوخ أأن يتوقيعوا أأن يُرفَعوا ويُاكفَأأوا يف وقت رجوع يسوع املس يح.ني واخلاضعنيميكن للش ي   للش ي

خصيية 15السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 16السؤال  

 اخلصم ج.

 : صواب 17السؤال  

 : "هيرب" 18السؤال  

بليس سوف هيرب منمك.   ا 

خصيية 19السؤال   جابتك الشي  : ا 

خصيية 20السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 21السؤال  

 يؤكيِّد للمؤمنني أأهنم سيشاركون يف اجملد املس تقبيل مع يسوع املس يح. أأ.

شة متوفيرة ملساعدهتم ج.  .يؤكيِّد للمؤمنني أأني نعمة هللا املدهِّ

ية. يذكيِّر املؤمنني أأني  د. نت ابلأبدي ذا ما قُورِّ ة قصرية، ا   أ الهمم ستس متري "يسريًا"، أأي ملدي

 



جاابت أأس ئةل ادلرس احلادي عّش  239الصفحة  ا 

 

 احلادي عّش   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : 1السؤال  

سول بطرس يتفكَّر ابالختبار اذلي حظَي به حني رأأى يسوع املس يح يف جمد ملكوته. ب.  اكن الري

 : صواب 2السؤال  

 : 3السؤال  

يوخ هبدف حتقيق أأييِّ رحٍب مايل ميكن أأن حيصلوا عليه من معلهم هذا. د.  اكن ينبغي أأال خيدم الش ي

يوخ يف اخلدمة دافع اكن ينبغي أأن يكون  ه.  أأن يتس ييدوا ويتسلَّطوا عىل الآخرين.هو الش ي

 : 4السؤال  

يوخ الأمناء أأن ينالوا ماكفأأة حني يعود يسوع املس يح، لأ  د. ن اللكمة املرُتمجة ا ل "ظهر" تشري يف مواقع ميكن أأن يتوقَّع الش ي

 أأخرى ا ل جميء يسوع املس يح اثنيًة. 

 : 5السؤال  

يوخ.  ب. ي سلطة الش ي يوخ، وابلتيايل يعملون عىل حتدي  جتربة الاعتقاد بأأهنم يفهمون أأكرث من الش ي

 : صواب 6السؤال  

 : صواب 7السؤال  

 : صواب 8السؤال  

 : خطأأ 9السؤال  

 : 10السؤال  

 يؤكيِّد للمؤمنني أأهنم سيشاركون يف اجملد املس تقبيل مع يسوع املس يح. أأ.

شة متوفيرة ملساعدهتم. ج.  يؤكيِّد للمؤمنني أأني نعمة هللا املدهِّ

ية. د. نت ابلأبدي ذا ما قُورِّ ة قصرية، ا   يذكيِّر املؤمنني أأن أ الهمم ستس متري "يسريًا"، أأي ملدي

 





(14-12: 5بطرس 1ادلرس الثاين عّش: ُملخَّص وتأأمُّالت أأخرية )  241الصفحة  

 

 ( 14- 12:  5بطرس  1: ُملخَّص وتأأمُّالت أأخرية ) ادلرس الثاين عّش 

مة ادلرس   ُمقديِّ

رس الأخري يف هذا املساق، سنبدأأ بدراسة الفقرة الأخرية يف الرساةل، واليت تتضمين رس، وهو ادلي مالحظات  يف هذا ادلي

سول بطرس الأ  اء. وبعد ذكل، س نقوم ببعضولكامت الري مساعدتك التيامرين اال ضافيية اليت هتدف ا ل  خرية وحتييته اخلتامية للقري

روس املهمي  ساةل لتحديد بعض ادلي ة اليت تعلَّمناها من يف احلصول عىل أأكرب فائدة من دراستنا هذه. سيشمل هذا مراجعة الري

ساةل بعد أأن ط تعلميي لفقرة . وأأخريًا، س نعمل عىل وضع ُمخطَّ وتقدمي ُملخَّص لها رس الأولدراستنا لرساةل بط ُمعيَّنة يف الري

 ننظر عن قرب ا ل النيمط اذلي ينبغي اتيباعه لعمل هذا. 
 

ط ادلرس   ُمخطَّ

 لكامٌت ختاميية وحتيية وداعيية : املوضوع الأول

ئيس يية: املوضوع الثاين روس الري هما رساةل بطرس الأول ُملخَّص لدلي  اليت تقديِّ

ط تعلميي من رساةل بطرس الأول: املوضوع الثالث  منوذج ُمخطي

عداد: املوضوع الرابع  طك التيعلميي اخلاصي لفقرة من رساةل بطرس الأول ا   ُمخطي
 

 أأهداف ادلرس 

 يف هناية هذا ادلرس س تكون قادرًا عىل أأن:

سول بطرس ت  • ترد يف الفقرة الأخرية من الرساةل، مبا يف ذكل حتديد هوية سلوانس واببل ّشح معىن أأقواٍل عديدة للري

 ومرقس.

ة.ت  • اء اذلين كتب هلم، وسبب تلكيفه هبذه املهمي سول بطرس ا ل القري يصال رساةل الري  فهم دور سلوانس يف ا 

د • روس الأساس يية اليت متي تعلُّمها يف دراستنا لبطرس الأول، وتطبي حتديِّ ئيس يية عىل مثانية من ادلي روس الري ق أأحد ادلي

 حياتك يف كيفيية تشجيع وتقوية املؤمنني يف جممتعك.

ط تعلميي لفقرٍة من رساةل بطرس الأول. •  تمنو يف قدرتك عىل وضع وتطوير ُمخطي

 

 ( 14- 12: 5بطرس  1) لكامٌت ختاميية وحتيية وداعيية  املوضوع الأول:  

سول بطرس اخلتاميية، ينسب فضالً  ل  يف لكامت الري اء. وبعد ذكل، يرسِّ يصال هذه الرساةل ا ل القري لسلوانس عىل دوره يف ا 

ريقة اليت ينطق ب حتييته ابلنييابة عن أآخرين قبل أأن  لكامته اليت يعربيِّ هبا عن أأمنياته هلم بـ"السالم"، وتشجيعه هلم بشأأن الطي

 علهيم أأن يسليِّموا هبا بعضهم عىل بعض.



 

س : اقرأأ من الكتاب القراءة   . 14-12: 5بطرس 1املُقدَّ

لك لهذا  سول بطرس حتييته الوداعيية بذكر امس "سلوانس" ابعتباره من كتب هذه الرساةل. هذا الشي بدأأ الري

تسالونييك 2؛ 1: 1تسالونييك 1؛ 19: 1كورنثوس 2الامس يرد يف ثالثة مواقع أأخرى يف العهد اجلديد )

سول بولس وتميواثو 1: 1 خص نفسه اذلي يُدعى يف مواقع (، وذكل مرتبطًا ابلري س. ولكني معظم العلامء يرون أأن هذا هو الشي

لك اخملترص حوايل اثنيت عّشة  ذ "س يال" صيغة خمترصة لالمس "سلوانس"(. يرد الشي أأخرى يف العهد اجلديد ابمس "س يال" )ا 

ة يف العهد اجلديد، ولكيها يف سفر الأعامل، بدءًا بأأعامل  . بعد مجمع أأورشلمي، اذلي ُعقِّد عام 5: 18ل وانهتاء بأأعام 22: 15مري

ية 49 يوخ يف أأورشلمي لّشح  ميالدي سل والش ي ل س يال وأأٌخ أآخر امسه هيوذا، مع بولس وبراناب ال يصال رساةل من الري ، ُأرسِّ

اذها يف اجملمع.  ة اليت متي اختي ليه بأأني القرارات املهمي لك النياس، هيودًا   بصورة أأساس يية، اكن هذا هو القرار اذلي متي الوصول ا 

يع يه مل يكن مطلواًب من الأممييني أأن خُيتَنوا أأو أأن حييوا ابلّشي ية. كام أأن يعة املوسوي ة.  وأأممييني، خلصوا بنعمة هللا، ال حبفظ الّشي

واية الكتابيية يف أأعامل  مني يف اال خوة" )أأعامل  15وتشري الري (. ويف 22: 15ا ل أأني س يال وهيوذا اكان يُعترَبان "رجلني متقديِّ

س أأن س يال اكن نبيًا ودليه القدرة عىل الوعظ )هو وهيوذا "وعظا 32: 15الأحصاح نفسه )أأعامل  ان الكتاب املُقدَّ (، خُيربِّ

ساةل، وبعد ذكل اختار س يال أأن يبقى هناك   دامه"(. ذهب س يال وأآخرون ا ل أأنطاكية وسليموا الري اال خوة بالكٍم كثرٍي وشدي

سول بولس أأن  (. واحضٌ 34: 15)أأعامل  يه شعر ابحلاجة لأن يبقى هناك ويساعد يف اخلدمة وسط الأممييني. وحني شعر الري أأن

ية الثيانية، اختار س يال رفيقًا هل )أأعامل  بي يقوده لالنطالق يف رحلته الكرازي سول 40: 15الري ض الري (. ويف هذه الرحةل، تعري

قطرة )أأعامل  ْت عَ جن حيث ُوضِّ  السي بولس وس يال للرضب املربيِّح يف فيلّبي وُألقي هبام يف (. ومع 24-23: 16أأرجلهام يف مِّ

ُّم لأجل يسوع املس يح. متتدح لكي  سول بولس، معىن التأأل . فقد عرف س يال، مثل الري بي يام ترناميت تسبيح للري هذا، صلييا ورن

بي يف الكنيسة الأول. وذلا، ليس مفاجئًا أأن يشري ًا هممي هذه الأمور س يال ابعتباره خادمًا مس يحيي  سول بطرس ا ل ًا للري الري

" )أأو "كام أأحسب"، أأي حبسب معرفيت هل( تشري ا ل أأني س يال  سول بطرس "كام أأظني بـ"الأخ الأمني". وحقيقة قول الري

 مع س يال يف اخلدمة.وجتربة خشصيية س يال مل خيدم مع بولس فقط، بل اكن لبطرس أأيضًا اتيصال خشيصي 

 1السؤال  

ساةل من مجمع أأورشلمي، ورافق الامس "س يال" شلٌك خمترص لـ"سلوانس" يصال الري ، وهو يشري ا ل الأخ اذلي ساعد يف ا 

ية الثيانية. سول بولس يف رحلته الكرازي  صواب أأم خطأأ؟   الحقًا الري

 

سول   فاميمثة سؤال مثار بشأأن دور سلوانس )أأي س يال(  سول بطرس. يعتقد البعض أأني س يال اكن اكتب الري خيتصي برساةل الري

سول بولس كتب رسالته ا ل أأهل روميية هبذه بطرس )أأي اذل مالء من خشٍص أآخر(. معروف أأني الري ساةل اب  ي اكن يكتب الري

سول بولس كتب رسائل أأخرى أأيضًا هبذه الطريقة. ميكننا توقُّع هذا 22: 16الطريقة بيد ترتيوس )رومية  احج أأني الري (. الري

خصيية اليت اكن يكتهباالتي ظر ا ل ابلني  سائل )انظر مثاًل  حييات الشي : 6؛ غالطية 21: 16كورنثوس 1بيده يف خامتة بعض الري

سلوانس اكن الاكتب   (. ومع هذا، فليس من يشٍء يف خامتة رساةل بطرس الأول يشري ا ل أأني 17: 3تسالونييك 2؛ 11

سول بطرس رسالته عليه. وذلا، يعتقد علامء أآخرون أأني  ية  دور س يال اكن دور مرَسل اذلي أأمىل الري ساةل. ومث أأوصل الري

أأي: ) شارات تدمع هذا الري ،  (23-22: 15)انظر أأعامل  ( معل س يال يف دوٍر شبيه هبذا بعد مجمع أأورشلمي1مالحظات وا 

يه اكن خشصًا حملَّ ثقٍة 2) ليه بـ"الأخ الأمني" تعين أأن سول بطرس ا  شارة الري ة ا ل كنائس ( حقيقة ا  ساةل املهمي ال يصال هذه الري

( يف حاالٍت أأخرى محل فهيا مرَسل من رسائل العهد اجلديد اليت كتهبا الرسل، اكن  3؛ )1: 1بطرس 1ورة يف أأس يا املذك



(14-12: 5بطرس 1ادلرس الثاين عّش: ُملخَّص وتأأمُّالت أأخرية )  243الصفحة  

 

خص حامل الرساةل امس املُرَسل  : 4؛ كولويس 22-21: 6)أأفسس يُذكر، وعادًة ما يتي هذا مع بعض لكامت املدحي ذلكل الشي

 . (13- 12: 3؛ تيطس 7-9

 2السؤال  

سول بطرس ا ل املس يحييني املذكورين يف أأي من اجلَُمل التال  : 1بطرس 1ية تدمع فكرة أأني سلوانس )س يال( محل رساةل الري

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  ؟ 1

ليه بـ" .أأ  سول بطرس ا  ي الأخ الأمني"، وهو ما يشري ا ل أأ أأشار الري يصال هذه ن ه اكن خشصًا ميكن الاعامتد عليه يف ا 

سوليية  ساةل الري ة والثيمينة. الري  املهمي

سول بولس ا ل الكنائس يف مكدونية وأأخائيية.  .ب يصال بعض رسائل الري  اكن دلى س يال خربة ُمس بقة يف ا 

 ل يُوصل رساةل ما، اكن يُذكر امسه مع لكامٍت مدحي هل.د حني اكن ُمرسَ يف حاالت أأخرى يف العهد اجلدي .ج

َفر.لأني س يال ارحتل سابقًا ا ل أأجزاء يف أأس ية، اكن يعرف أأ  .د  فضل طرق السي

ليمك بلكامٍت قليةل" )انظر عربانييني  سول بطرس تواضعًا يف قوهل "كتبُت ا  سول بطرس 22: 13وقد أأظهر الري م الري (. فقد قدي

يه كتب لهدٍف أأسايس، حيث  نة من مخسة أأحصاحات. ومع هذا أأشار ا ل أأن ساةل املكوَّ الكثري من الالهوت الغيني يف هذه الري

اللكمة "واعظ" يه ذاهتا  (12: 5بطرس 1) ًا وشاهدًا أأني هذه يه نعمة هللا احلقيقيية اليت فهيا تقومون"يقول: "... واعظ

 ُ لب واحلثي مرتبط 1: 5و 11: 2بطرس 1س تخدمة يف امل ". مؤكَّد أأني هذا الطي ، واملرُتمجة ا ل "أأطلب"، مبعىن "أأحثي

ليمك كغرابء ونزال ية اليت حتارب النفس، وأأن تكون ابلنياحية الأخالقيية، حيث قال: "أأطلب ا  هوات اجلسدي ء أأن متتنعوا عن الشي

اكنوا ينتظرون ظهور  (. ولكنيه اكن أأيضًا طلبًا ودعوًة ا ل الأمانة واخلدمة فامي12-11: 2بطرس 1سريتمك بني الأمم حس نة" ) 

(. ويف الوقت نفسه، اكنت 2-1: 5س بطر 1املس يح: "أأطلب ا ل الش يوخ اذلين بينمك ... ارعوا رعية هللا اليت بينمك" )يسوع 

ساةل عن "النعمة" ) ِّرة يف الري سول بطرس بصورة متكري ساةل شهادة عىل "نعمة هللا". فقد تلكيم الري ؛ 7: 3؛ 2: 1بطرس 1الري

همم املمتلئة ابلتجارب واملَِّحن عىل الأرض )5: 5؛ 10: 4 وم (، وكذكل يف الي10: 5بطرس 1(، وعن توفُّر النعمة هلم يف أأايي

م ) سول بطرس لك هذا، 13، 10: 1بطرس 1املس تقبيل اجمليد حني س يعود رهبي ذ عرف الري التيشجيع واحلثي  ولكَّ (. ا 

م قائاًل: "اثبتوا راخسني يف النيعمة." اكن علهيم أأال  وحقيقة أأني نعمة هللا ختلَّلت لكي جوانب حياهتم الآن ويف املس تقبل، حهثي

.تُ ه أأن يدعوا جتارب الزمن احلارض وأ الم بي دمه عن البقاء عىل أأمانهتم للري  بعِّ

 3السؤال  

تني ا ل موضوع الني يشري ال سول بطرس مري ة أأخرى يف عري ل، ومري ة يف الأحصاح الأوي صواب   .12: 5بطرس 1مة يف رسالته، مري

 أأم خطأأ؟

 

ائه ابلنييابة عن "اليت يف اببل" و13يف الآية  سول بطرس التيحييات ا ل قري ه الري ع العلامء عىل أأني "اليت ، يوجيِّ "مرقس ابين". جُيمِّ

شارة ا ل الكنيسة اليت اكنت موجودًة يف روما. ولأني اللكمة "كنيسة" )يف اليواننية "أ لكيس يا"  ( لكمٌة ekklēsia -يف اببل" ا 

يثة يف اليواننيية، واملرُتمجة َّثة يف اللغة اليواننيية، فهذا يوحضيِّ اس تخدام أأداة التيعريف املؤن ا ل "اليت" يف النيصي العريب.  مؤن

آراء بشأأن ما قصده بطرس بـ"اببل" ت عدة أ ( مدينة يف  2( اببل احلرفيية الواقعة عىل هنر الفرات، )1، وهذه بعضها: )اقرُتحِّ

ية 3مرص تُعَرف ابمس اببل، ) ية  ش به ا جامع وسط العلامء اال جنيلييني احملافظني( امس رمزي لروما. مث يف تبيني الرأأي الثيالث، ومث



 

سول بطرس ذهب ا ل مدينة اببل احلرفيية عىل  ل أأني الري أأس باب وجهية لتبيني هذا املوقف. أأواًل، ليس من رواية تشري ا 

ل، اكن ية من النيا 115اببل احلرفية منس ييًة. وقد وجدها تراجان حول العام  تالفرات. اثنيًا، يف القرن امليالدي الأوي حية  ميالدي

شارات يف كتاابت أأخرى يُشار Dio Cassius, History, 68.30الفعلية مدينة أأش باح )حس امب يرد يف  ٌ وا  ية أأدةلي (. اثلثًا، مث

ولكني : "7: 67 ابروخ2نقرأأ يف (. مفثاًل، 159، 143: 5؛ الأقوال السابيليية  7: 67ابروخ 2فهيا ا ل روما ابعتبارها اببل )

ومان لأورشلمي عام مكَل اببل س يقوم، اذلي دمَّ  شارة واحضة ا ل تدمري الري ية(. رابعًا، اس تخدام  70ر صهيون" )ويه ا  ميالدي

ية. كام  70ق.م.، دمَّرت روما أأورشلمي عام  586اببل اكمٍس رمزي لبابل أأمٌر مفهوم متامًا. فكام دمَّرت اببل أأورشلمي عام  ميالدي

بيعي أأورشلمي ّب لذلين موطهنم الطي ا ماكن الس ي ّبي ، وهذا يتوافق متامًا مع أأهني تات  فكرة الس ي ساةل. والاغرتاب والش ي الواردة يف الري

سول بطرس رسالته )انظر  بون" و"ش تات" )أأي مرحتلني يف حاةل من 1: 1بطرس 1فقد بدأأ الري اءه "متغري ( ابال قرار بأأن قري

لهيم هبذا يف  تات والانتشار(، وعاد وأأشار ا  شارة ا ل روما ببابل )املدينة املعروفة مبدينة . وذلا فا ن اال  11: 2بطرس 1الش ي

ساةل أأمٌر مالمئ  ّب( يف هناية الري ّب يف أأرٍض أأجنبيية.الس ي  لفكرة الس ي

 4السؤال  

يه قصد هبا زوجة راعي الكنيسة يف مدينة اببل القدمية. احج أأن سول بطرس حتيياته من "اليت يف اببل"، والري ه الري صواب أأم   وجَّ

 خطأأ؟ 

 

 5السؤال  

ية؟  أأي ً أأعطاه بطرس لروما، عامصة اال مرباطوري ني "اببل" اكنت يف احلقيقة اسامً رمزايي أأي القائل ا  يد الري َجج التالية تؤي  من احلِّ

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(

 اكنت روما تش به اببل القدمية يف اش هتارها بأأسوارها العظمية اليت حتمي املدينة.  .أأ 

س .ب شارة يف الكتاب املُقدَّ سول أأو التيقليد املس يحي الباكر ا ل أأني  ليس من ا   بطرس ذهب ا ل مدينة اببل.الري

شارات يف واثئق غري كتابية، مثل  .ج  يُشار فهيا ا ل روما بـ"اببل". ،7: 67ابروخ 2دلينا ا 

 ا جعاب نريون ابملكل نبوخذنرصي جعل املس يحييني يتلكيمون عن روما بصفهتا "اببل". .د

يه ليس من  ً عىل ارتباطخامسًا، يف حني أأن ية دلياًل قوايي ني مث سول بطرس زار اببل احلرفيية، فا  ة  هدليل عىل أأني الري بروما، خاصي

ابع( عن هذا. فبحسب  هري اذلي عاش يف القرن امليالدي الري خ الكنيسة الأول الشي ث يوسابيوس )مؤري يف هناية حياته. ويتحدي

سوالن بولس وبطرس يف روما خال -Church History, 2.25.5ل فرتة حمك اال مرباطور نريون )يوسابيوس، استشهد الري

وماين )عاش يف الفرتة 8 ني  99-35(. كام حفظ لنا يوسابيوس شهادة لكميندس الري ية تقريبًا(، واليت تقول ا  سولميالدي    الري

وح ) (. وأأخريًا، قال  Church History, 6.14.6-7بطرس كرز ابللكمة عالنييًة يف روما، وأأعلن بشارة اال جنيل ابلري

سول بطرس كتب رسالته وهو يف روما: نه حفظ رأأي أآابء الكنيسة الأول بأأني الري  يوسابيوس ا 

ني الري   سول بطرس مرقس يف رسالته الأول، اليت يقولون عهنا ا  سول بطرس كتهبا يف روما نفسها، كام يشري هو، ويذكر الري

ل لمك حتيياهتا، وكذكل  ً ابمس اببل، كام يُرى يف لكمته: "الكنيسة اليت يف اببل، اخملتارة معمك، ترسِّ حيث يدعو املدينة رمزايي

 ( Eusebius, Church History, 2.15.2مرقس ابين." )



(14-12: 5بطرس 1ادلرس الثاين عّش: ُملخَّص وتأأمُّالت أأخرية )  245الصفحة  

 

 6السؤال  

خ الكنيسة الأول ِّ سول بطرس مل يكن يف روما يف أآخر حياته حفسب، بل ي دوَّ  اذلماذا اكن امس مؤري ن لنا شهاداٍت بأأني الري

 واكن مرتبطًا عن قُرب مبرقس؟ _______________

 

سول بطرس حتييات الكنيسة اليت يف روما، أأشار أأيضًا ا ل أأن املس يحييني يف روما اكنوا "خمتارين )اخملتارة( معمك"  يف ا رسال الري

سول بطرس يف (. اك13: 5بطرس 1) م اكنوا جزءًا من 4: 2بطرس 1)انظر أأيضًا  2: 1طرس ب1ن الري اءه بأأهني ( قد أأخرب قري

(. وينبغي أأن يروا أأنفسهم بصفهتم 9: 2بطرس 1شعب هللا اخملتار، بل اكنوا "جنسًا خمتارًا" مثل شعب ا رسائيل يف القدمي )

عب اخملتار نفسه مثلهم مثل املس يحييني يف  يه اكن جزءًا من الشي ، لأن روما. ارتباط هؤالء ابملس يحييني يف روما أأمٌر هل مغزى هممي

مياهنم بيسوع املس يح.  فقد اكن نريون قد اضطهد املس يحييني يف روما معروفًا جييدًا أأن املس يحييني يف روما تأأليموا بسبب ا 

وارع يف الليل. ية مكشاعل ال ضاءة الشي ة، بل اس تخدم أأيضًا أأجسادمه البّشي  بشدي

 7لسؤال  ا 

لهيم ،اكن دلى املس يحييني سول بطرس رسالته ا  ه الري ُّ مي الكثري مِّ  ،اذلين وجَّ مغ من تأأل هم م ا يربطهم ابملس يحييني يف روما. فبالري

م الآن جزء من  م "خمتارون" من هللا وأأهني مياهنم بيسوع املس يح، اكنت دلهيم التيعزية يف معرفة أأهني   .شعب هللا اخملتارلأجل ا 

 خطأأ؟ صواب أأم 

 

ل التيحييات أأيضًا من "مرقس ابين". يتيفق معظم العلامء عىل أأني هذه  ابال ضافة ا ل ا رسال التيحييات من الكنيسة يف روما، يرسِّ

ية ا شارات يف العهد اجلديد عىل أأني  ية الأول. مث سول بولس يف رحلته الكرازي شارة ا ل يوحنيا مرقس، وهو اذلي رافق الري ا 

سول بطرس اكن يع شارات ا ل احامتل ذهاب مرقس ا ل روما حيث اكن 12: 12رف مرقس )انظر أأعامل الري (. كام توَجد ا 

سول بولس ) ذ 10: 4؛ انظر كولويس 11:  4تميواثوس 2الري سول بطرس أأشار ا ل مرقس بـ"ابين"، ا  (. ليس مفاجئًا أأن الري

سول بولس ا ل تميواثوس بـ"الابن" و"ابين" ) حي يف اال ميان" 1: 2تميواثوس 2 ؛18: 1تميواثوس 1أأشار الري (، و"الابن الرصي

سول بطرس. فقد شهد 2: 1تميواثوس 1) ية يف اترخي الكنيسة الأول عىل ارتباط مرقس الوثيق ابلري (. كام أأني هناك أأدةلي قوي

يريناوس )أأحد أآابء الكنيسة يف القرن الثياين امليالدي( عىل أأني مرقس مل يكن مرتبطًا ببطرس فقط، بل ا عمتد مرقس أأيضًا ا 

هنا يف اال جنيل اذلي حيمل امسه: "وبعد مغادرهتم، سليمنا مرقس، تلميذ  سول بطرس يف اس تقاء املعلومات اليت دوَّ عىل الري

سول بطرس ومرتمجه، كتابًة   (.Irenaus, Against Heresies, 3.1.2بطرس" ) ما كرز بهالري

 8السؤال  

يه اكنت سول بطرس ال هناكل عالقة وثيقة تربط مع أأن ام مل يلتقيا معًا ا ال يف روما، رقس مبري هني سول بطرس، فا  يف هناية حياة الري

سول بولس يف فرتة سابقة يف حياته. مل يلتقِّ مرقس والرسول بطرس معًا ا ال حني اكن الكهام يف  لأني مرقس اكن خيدم مع الري

 صواب أأم خطأأ؟  .روما

 

م( بأأني   110سقف هريابوليس يف أأس يا الصغرى، واذلي كتب حوايل العام والحقًا، حفظ لنا يوسابيوس شهادة اببياس )أأ 

ةل: يه كتب ا جنيهل معمتدًا عىل هذه الصي سول بطرس، وأأن ةل ابلري  مرقس اكن رفيقًا وثيق الصي



 

تيب، لكَّ  ن مل يكن ابلرتي سول بطرس، كتب بتدقيق، وا  م الري يخ: بعد أأن صار مرقس مرتجِّ وهذا أأيضًا قاهل الش ي

بي خشصييًا وال تبعه، ولكنيه الحقًا، كام قلُت، تبع الأش ياء  اليت تذكَّر أأني يسوع املس يح قالها أأو معلها. فهو مل يسمع الري

سول بطرس، اذلي اكن يكييِّف تعلميه حبسب احتياجات سامعيه، ولكْن من دون  رواية متيصةل أأن يقصد تقدمي الري

، وهبذا فا ني مرقس مل يرتكب أأيي خط بي أأ يف كتابته بعض الأمور اليت تذكَّرها. فقد اكن حريصًا عىل أأمٍر لأحاديث الري

ل أأي أأمٍر مسعه، وأأال يكتب شيئًا غري حصيح." هذا ما قاهل اببياس عن مرقس. )  ,Eusebiusواحد: أأال هيمِّ

Church History, 3.39.15 ) 

 9السؤال  

ابع امل  خ الكنيسة الأول اذلي عاش يف القرن الري ِّ يالدي، تقليدًا وصهل من اببياس بأأن مرقس كتب حفظ يوسابيوس، مؤري

سول بطرس.  صواب أأم خطأأ؟  ا جنيهل ابالعامتد عىل الري

 

ساةل ) اءه قائاًل: "سليموا بعضمك عىل بعض بقبةل احملبية." 14: 5بطرس 1يف الآية الأخرية يف الري سول بطرس قري (، حثي الري

ريقة اليت هبا اكنوا حيييون بعضهم بعضًا حني اكنوا جيمتعون للعبادة. اكنت التيحية تت بقبةٍل بس يطة عىل  احج أأني هذه يه الطي الري

ية )لوقا اخلدي حبسب العادة ا سة" )رومية 48: 22؛ 45: 7لهيودي سول بولس بـ"قبةل ُمقدَّ ؛  16: 16(، واليت يدعوها الري

ية(. اكن القصد هنا أأن يسليموا بعضهم عىل بعض 26:  5تسالونييك 1؛ 12: 13كورنثوس 2؛ 20: 16كورنثوس 1 ذ  مبحب ، ا 

أأني هذه العادة اندرًا ما تُرى يف الكنائس الغربيية اليوم، فا هنا ما  القبةل عىل اخلد تعبرٌي عن حمبية الأغابيه والوحدة املس يحيية. ومع 

ينا ننظر ا ل هذا الأمر بوصفه عادًة ختصي القرن  تزال شائعًة وتاُمَرس يف الثيقافة العربيية اليوم. يكتب وين جرودم: "مع أأن

ن انتهبنا ا ل الفوائد اليت جُتىن من العالق ن ا  ينا حنسِّ ن ات البينشخصيية اليت تظهر فهيا هذه التيعبريات امليالدي الأول، فا 

كة يف املس يح" ) داقة والّشي ية للصي ية القوي  (. Wayne Grudem, 202اجلسدي

 10السؤال  

سول بولس "قبةل حمبية".ما  سة" يف تسلمي املس يحييني بعضهم عىل بعض اكن يدعوه الري سول بطرس بـ"قبةل ُمقدَّ ليه الري    أأشار ا 

 صواب أأم خطأأ؟ 
 

سول بطرس قائاًل: "سالم لمك مجيعمك اذلين يف املس يح يسوع." تعكس هذه امجلةل الهوت "يف املس يح" يف  وأأخريًا، أأعلن الري

يه يَُضمي ا ل املس يح ابلري  ن بي يسوع املس يح، فا  يه "يف املس يح". العهد اجلديد. حفني يؤمن اال نسان ابلري ن وح القدس، ويُقال ا 

، اذلي صار لنا ابملس يح يسوع: "ومنه أأنتي  30: 1كورنثوس 1ة يف العهد اجلديد. مفثاًل، نقرأأ يف مري  76يُس تخَدم هذا التعبري 

سول بطرس بركته اخلتامية "سالٌم لمك." اللكمة " ه الري ًا وقداسًة وفداًء." لذلين مه "يف املس يح" يوجي "  سالمحمكًة من هللا وبري

سول بطرس  عن اهامتهمم بعضهم خبري بعض. ، ويه لكمة اكنت تعربيِّ شلومتعكس التيحيية العربية  مك هو مناسب أأن يمتىني الري

مياهنم بيسوع املس يح. ابلري  شلوم حن وأ الم واضطهادات لأجل ا  ضوا لتجارب ومِّ ائه، اذلين كثريون مهنم تعري مغ من هذه هللا لقري

املس يح. اكنوا "يف املس يح"، وس تثبت براءهتم متامًا يف الأمور، اكنوا يس تطيعون المتتُّع بسالم داخيل بسبب عالقهتم بيسوع 

 وقت ظهوره يف اجملد! ولكن يف هذه الآثناء، ليحرس وحيفظ سالم هللا قلوهبم:

 وسالم هللا اذلي يفوق لكَّ عقلٍ 

 (. 7: 4حيفظُ قلوبمك وأأفاكرمك يف املس يح يسوع )فيلّبي 
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 11السؤال  

سول بطرس الأ  ساةل )"سالم لمك مجيعمك اذلين يف املس يح فكيِّر لبعض الوقت بلكامت الري خرية يف الري

الم؟  َحن وأ الم ويف الوقت نفسه ينعم ابلسي ض اال نسان لتجارب ومِّ يسوع"(. هل ميكن أأن يتعري

ف كيف ميكنك أأن ختترب سالم هللا يف وسط اي صِّ ت اليت تواهجها بشأأن ظروفك وبرمغ لكي التيحدي

ن ا   ِّ بي يسوع املس يح. دوي ميانك ابلري  .مفكرة احلياة الشخصيةجاابتك يف ا 

 

 

هما رساةل بطرس الأول املوضوع الثاين:   ئيس يية اليت تقديِّ روس الري  ُملخَّص لدلي

مياهنم يف عامل معاٍد للمس يحيية.  ًا للكي املس يحييني احلقيقييني اجلدييني بشأأن عيش ا  تتيسم رساةل بطرس الأول بكوهنا تطبيقيية جدي

روس من دراستنا لرساةل بطرس الأول. وس نعمل هذا الأمر يف  هدفنا يف هذا املوضوع هو حماوةل اس تخالص أأمه ادلي

ئييسي اذلي ميكن تعلُّمه  ة أأخرى بلكي فقرة أأو مقطع يف الرساةل، وصياغة املبدأأ الري خطوتني. س تكون اخلطوة الأول التيفكري مري

ر أأو يتي التيشديد من تكل الفقرة أأو ذكل املقطع. وس تكون اخلطوة الثيانية دراسة  قامئة هذه املبادئ وحتديد ادلروس اليت تتكرَّ

ة.  علهيا بصورٍة خاصي

ئيس يية يف لكي مقطع وفقرة.اخلطوة الأول د املبادئ الري  : حديِّ

املقطع أأو 

 الفقرة 
ئييسي اذلي يعليمه املقطع  رس الري  ادلي

خالصنا املس تقبيل عند عودة يسوع املس يح، رجاء القيامة والوعد  ننتظردلينا، مكؤمنني مولودين اثنيًة  3-5: 1

 مبرياث ال يفىن وال يزول. 

مياننا، وحني يزتَّكي  6-9: 1 مياننا حّت نمنو يف حمبيتنا هل وا  مياننا يف فرتة انتظاران عودة يسوع املس يح، يُمتََحن ا   ا 

 الامتحان سننال املدحي واملاكفأأة من يسوع املس يح عند عودته.  ينجح يفو 

ينا نس تطيع أأن نكون مت    10-12: 1 ن قينني ي لأني أأنبياء العهد القدمي أأنبأأوا بأ الم يسوع املس يح والأجماد اليت س تلهيا، فا 

 لنا يف اجمليء الثياين.   س تكون بنوال النيعمة اليت

يح ولعيش حياة ويت سننالها يف عودة يسوع املس يح، علينا أأن هنّيي أأذهاننا للعمل الري بيامن ننتظر النيعمة ال    13-16: 1

سة.   ُمقدَّ

سة مبيني عىل الثيمن العظمي اذلي دفعه يسوع املس يح لأجل فدائنا و دافعُ    17-21: 1 قناعتنا عىل نا لعيش حياٍة ُمقدَّ

 ون أأمام كريس قضاء املس يح(. هللا قاٍض غري متحزيي لأوالده )يف تأأديهبم وحني ميثل بأأني 

خوتنا املؤمنني من لكي قلوبنا. يف طاعتنا للكمة هللا الثيابتة والباقية، عل  22-25: 1  ينا أأن حنبي ا 

ي وسعينا حبامٍس وشوق وراء لكمة هللا.    1-3: 2  ينبغي أأن نمنو مكس يحييني مؤمنني بيسوع املس يح اببتعادان عن الّشي



 

ويح اجلديد، علينا أأن نكون أأمناء ومثابرين  املس يحُ  يسوعُ نا بعد أأن جعلَ  4-8: 2 كهنًة وجزءًا من هيلك هللا الري

 يف تقدمي ذابحئ روحيية هلل. 

عالن مدى جوده  9-10: 2 لأني هللا أأعطاان امتياز أأن نكون جزءًا من "شعب هللا"، فا ني هدفنا يف احلياة هو ا 

 وروعته وعظمته.  

لمي مسؤوليتنا كشعب    11-12: 2 ية، حّتي يكون سلوكنا السي هوات اجلسدي احلهللا يه الامتناع عن الشي شهادة  والصي

ممييني غري املُخلَّصني.   للأ

 احلكومة املدنيية. سلطات تشمل مسؤوليتنا يف احلفاظ عىل سلوٍك جييد خضوعنا ملن مه يف  13-17: 2

دارهتم، حّتي حني خضوعنا )بصربٍ تشمل مسؤوليتنا يف احلفاظ عىل سلوٍك جييد  18-20: 2 ( لذلين نعمل حتَت ا 

 لني. ديكونون قساًة وغري عا

َّم 21-25: 2 ه وبراءته ،ينبغي أأن نتبع مثال يسوع املس يح اذلي تأأل  تحقيق خالصنا من اخلطيية. يف سعيه ل  ،رمغ بري

وجات لأزو 1-7: 3 ، ومعامةل الأزواج اتشمل مسؤوليتنا يف احلفاظ عىل سلوٍك سلمي وجييد خضوع الزي هجني

 ابلتفهُّم واال كرام.  لزوجاهتم

مهنم برديان ال ننتقم  ، حبيثعىل سلوٍك جييد وسلمي تبارك اذلين يقاوموننا وحياربوننا حفاظنامسؤوليتنا يف  8-12: 3

 . ي ي ابلّشي  عىل الّشي

، علينا أأن خناف هللا أأكرث من خوفنا معلنا ما هو صاحل بسبب حني نتأأليم مكس يحييني حقيقييني  13-17: 3 وابري

ث عن سبب رجائنا يف يسوع املس يح، وأأن نُ  ين لأن نتحدَّ ت منتقدينا النياس، وأأن نكون مس تعدي صمِّ

احل.   بسلوكنا اجلييد والصي

الح، علينا أأن نتذكَّر 18-22: 3 ُّمنا وحنُن نعمل الربي والصي " مات عنيا يف تأأل ينا، فبصفته "الباري لأجل خطاايان،  مثال رب

ية ولكني قيامته وانتصاره عىل أأعدائه أأكيدا صدق  عاه.وحصِّ  ما ادي

ين يف مواهجتنا  1-6: 4 رادة هللا ونكون مس تعدي جممتعًا معاداًي ملعتقداتنا، علينا أأن نبتعد عن شهوات النياس لنعمل ا 

ًا هل.  ُّم مثلامً اكن يسوع املس يح مس تعدي  للتأأل

 ومبحبيتنا بعضنا لبعض وخبدمتنا بعضنا بعضًا. بعضنا لأجل بعض الة لصي ابينبغي أأن ندمع بعضنا بعضًا  7-11: 4

، علينا أأن نفرح منتظرين ما سنناهل من ماكفأأٍة يف عودة يسوع    12-19: 4 َّم لأجل املس يح ولأجل معلنا الربي حني نتأأل

 املس يح. 

م عىل املس يحييني احلقيقييني اذلين يّشِّ  1-4: 5 فون عىل الكنيسة كش يوخ أأن يفعلوا هذا بدوافع نقيية، عاملني أأهني

بة من يسوع املس يح يف عودته.   سينالون ماكفأأًة مناس ِّ

باب والأصغر س نيًا أأن يسعوا لأن يكونوا متواضعني من أأجل أأن خيضعوا لش يوخ    5-7: 5 ينبغي للمؤمنني الش ي

 الكنيسة. 

بليس.  8-11: 5 َّم يف مواهجتنا جهامت ا   ينبغي أأن نبقى متيقيظني وراخسني روحييًا حني نتأأل
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 12السؤال  

 ا ييل ليس من القضااي الأساس يية اليت تظهر يف هذه املبادئ؟بعد قراءة قامئة املبادئ الواردة أأعاله، أأي ممي 

 املسؤوليية املس يحيية ابحلفاظ عىل سلوكنا صاحلًا وسلاميً  .أأ 

 املس يحيية بأأن نعطي من مالنا بسخاءاملسؤوليية  .ب

َّم ظلامً  .ج بي يسوع املس يح اذلي تأأل  اتيباع مثال الري

الة لأجلهم .د خوتنا املؤمنني ابحملبية وابلصي  دمع ا 

 

ساةل. اخلطوة الثيانية  هما الري ة اليت تقديِّ ئيس يية العامي وس الري د ادلري  : حديِّ

روس اليت فامي هما رساةل بطرس ا ييل بعض أأمهي ادلي روس تقريبًا تقديِّ رة أأو يتي التيشديد علهيا ترِّد بصورٍة لأول. لكي هذه ادلي مكرَّ

ية بقامئة املبادئ اليت متي تقدميها يف اخلطوة الأول أأعاله.( عداد هذه القامئة ابلتيفكري حبرٍص وروي ساةل. )متي ا   يف الري

ُّمه ظلامً، عاملني أأني هللا س ُيظهِّر  .1 ينا يف تأأل اية علينا مكس يحييني حقيقييني أأن نتبع مثال رب براءتنا ويوقفنا منترصين  يف الهني

 مع يسوع املس يح.

س يعود يسوع املس يح يومًا ما لأجلنا لنخترب اخلالص املس تقبيل، وعلينا أأن نبقى صاحني ومتيقيظني روحييًا وحنُن  .2

 منتظرين عودته.

 رجاء املس يحييني احلقيقييني هو انتظار قيامتنا عند عودة يسوع املس يح، مثلام ُأقمي هو من املوت. .3

ينا ابلثي  .4 ن مياننا خيضع يف احلارض لالمتحان يف التيجارب واملَِّحن وال الم، فا  بات واملثابرة بأأمانة سننال اال كرام من مع أأني ا 

 يسوع املس يح عند عودته.

سة، مع سعينا لالس مترار  مسؤولييتنا  .5 ية وحنيا حياًة ُمقدَّ هوات اجلسدي احلاليية مكس يحييني حقيقييني يه أأن منتنع عن الشي

 يف أأن نمنو روحييًا.

خوتنا املؤمنني .6 يِّم دوران يف تقوية اجملمتع املس يحي مبحبيتنا ا  الة لأجلهم، وخبدمتنا  علينا أأن نمت مه حبرارة، وابلصي ايي مبواهبنا ا 

وحيية.  الري

لطات اليت وضعنا هللا حتَت  .7 احل وخبضوعنا للسي علينا احلفاظ عىل شهادة صاحلة أأمام غري املؤمنني بسلوكنا اجلييد الصي

دارهتا.  ا 

باب أأن  .8 يوخ أأن يقودوا بدوافع نقيية، وعىل الش ي لأني القيادة اجلييدة أأمٌر رضوري والزم يف لكي الكنائس، فعىل الش ي

 تحليوا ابلتيواضع. خيضعوا، ولكْن ينبغي للجميع أأن ي 

 13السؤال  

سة.  دلى املس يحييني احلقيقييني مسؤولية الامتناع عن _______ ________ والاجهتاد يف عيش حياٍة ُمقدَّ

 



 

 14السؤال  

خوتنا املؤمنني وحمبيهتم  نعاين مجيعنا، مكس يحييني، يف وقٍت أأو أآخر، ومجيعنا حباجة ملعونة ا 

يِّم دوران يف تقوية اجملمتع املس يحي وتشجيعهم. فكيِّر وتأأميل ابملبدأأ ال ادس أأعاله: "أأن نمت ئييس السي ري

الة لأجلهم، وخبدمتنا خوتنا املؤمنني حبرارة، وابلصي مه مبحبيتنا ا  ايي وحيية." اسأأل هللا عن  ا  مبواهبنا الري

ية اليت ميكنك هبا أأن حتبي  ط لأن تع  الكيفي ن ما ختطي خوتك املس يحييني هذا الأس بوع. وبعد ذكل دوي مفكرة احلياة مهل يف ا 

ن كذكل ما حصل.الشخصية ِّ  . وحني تمكِّل هذه اخلطوة العملية، دوي

 

 

ط تعلميي من رساةل بطرس الأول املوضوع الثالث:    منوذج ُمخطي

س بأأنفس نا ا حدى همارات احلياة الأساس ية اليت علينا مكس يحييني حقيقييني أأن نسعى لتعلُّمه  ا قدرتنا عىل أأن ندرس الكتاب املُقدَّ

ذ علينا أأن نتعملَّ كيف نفرسيِّ الكتاب  س هبدف احلصول عىل معلومات فقط، ا  تقاهنا. ومع هذا، فنحُن ال ندرس الكتاب املُقدَّ وا 

ان يف مشاهبة يسوع املس يح(. وابال ضافة  قه عىل حياتنا. هذا أأحد الأمور الأساس يية لتقديس نا )منوي س بدقية، ومن مثي نطبيِّ املُقدَّ

ل حقائق لكمة هللا للآخرين. وسواء ُكنيا منخرطني يف الوعظ أأو تعلمي ا ل هذا، يف منوي  ويح علينا أأن نتعملي كيف نوصِّ ان الري

س.  خصيية للكتاب املُقدَّ س، ينبغي أأن تنبع هذه اخلدمة من دراستنا الشي دراسة الكتاب أأساليب ويف مساق الكتاب املُقدَّ

س ر ما يُدعى (BEEالكتايب ابالمتداد" )التعلمي اخلاصي خبدمة " امُلقدَّ ِّ ط تعلميي" ملقطع كتايب )انظر بـ تتعملَّ كيف تطوي "ُمخطَّ

طًا  املوضوع الأول، ادلرس العارش ر ُمخطَّ ِّ ينا ال منكل الوقت يف هذا املساق لتعلميك كيف تضع وتطوي يف ذكل املساق(. ومع أأن

ل الطريق يف ينا نس تطيع أأن نضعك عىل أأوي ن ييل بعض اخلطوات الأساس يية يف هذه العمليية،  فامي تعملُّ الأساس ييات. تعلميييًا، فا 

 واليت ميكنك اتيباعها يف هذه املرحةل:

. اقرأأ  .1 ات عىل الأقلي  املقطع الكتايب حبرص ثالث مري

ل ا ل مالحظاٍت  .2 ِّهنا معمتدًا عىل أأس ئةل الفحص والتحقُّق الأساس يية: َمن؟ ماذا؟ أأين؟ مّت؟ ملاذا؟ توصَّ  ودوي

ن اكن مناس بًا، اس تخدام   .3 سا  س أأو أأطلسًا للكتاب املُقدَّ ملساعدتك يف فهم ما ال تعرفه من  قاموسًا للكتاب املُقدَّ

 أأماكن وأأش ياء وأأشخاص.

د  .4 ة اليت حتتاج لأن  حديِّ لْ ، وبعد ذكل تُفرسَّ القضااي املهمي ( ما هو أأكرث 1ا ل اس تنتاجات غري هنائيية بناًء عىل: ) توصَّ

ياق اذلي ترد الآية فيه، و)منطقييًة يف ض ةل. ( 2وء الس ي  العالقة مع مقاطع كتابيية أأخرى ذات صِّ

ئيس يية والنيقاط الفرعيية مضن املقطع  بنية النصي الكتايبادرس  .5 د النيقاط الري ط بنيوي. حاول أأن حتديِّ بغية وضع ُمخطَّ

بط يه لكامت مثل "و"،  أأدوات الريبطالكتايب. سيساعد هذا يف مالحظة  مضن لكي مجةل وبني اجلَُمل. أأدوات الري

بط يف فهم العالقات  "، "مثاًل"، "ذلا"، "فـ"، وغريها. تساعدك أأدوات الري "، "مثل"، "حّتي "لكن"، "ليك"، "لأني

 بني الأجزاء اخملتلفة مضن املقطع الكتايب.

ط. مةل اكمةل وصفًا جبلبنية املقطع الكتايب، اكتب  كابالعامتد عىل فهم .6 آية، وللكي مجموعٍة من الآايت مضن املُخطي  للكي أ
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، اكتب "  .7 ئيس يية يه املوضوع أأو القضية الأساس ية الفكرة الرئيس يةابلنيظر ا ل املقطع كلكي " للمقطع الكتايب. الفكرة الري

 اليت يعاجلها املقطع.

، اكتب "  .8 ال "ملاذا" يكتب الاكتب عن هذه الفكرة " املقطع. جييب قصد املقطع عن سؤ قصدابلنظر ا ل املقطع كلكي

ئيس يية.   الري

طك التيعلميي .9 ئيس يية والقصد يف أأعىل  اخت دراس تك بكتابة ُمخطي ط بنية املقطع، ولكْن اكتب الفكرة الري حبسب خمطي

فحة.  الصي

 

ط تعلميي مبين عىل  فاميو   :7-1: 3بطرس 1ييل مثاٌل عىل ُمخطي

ط تعلميي لبطرس الأول      7- 1:  3ُمخطي

   

ئيس يية  وجات احملبية واال كرام. : الفكرة الري  ينبغي أأْن يُظهِّر سلوك الأزواج والزي

وجات مثال يسوع املس يح يف حياهتم  : القصد وجيية، مميا يأأيت ابجملد ا ظهار رضورة أأن يتبع الأزواج والزي الزي

 واال كرام هل

 

   

يساء )الآايت   أأواًل:   م للن  ( 6- 1تعلمي بطرس املُقدَّ

 ( 2-1اخضعن لأزواجكني وادمعهنم بسلوك الهدوء والاحرتام معهم )الآيتان  أأ.

 ( 3ال تسعني ا ل امجلال يف النيوايح اخلارجيية، مثل الثيياب واجلواهر )الآية  ب.

اع )الآايت ليكن  ج. د وروح الُبعد عن الزني اخيل، جامل الوداعة وعدم المترُّ جاملكني امجلال ادلي

4-6 ) 

يسات يف القدمي يزيين ذواهتني هبذه الطريقة )الآيتان   .1  ( 5- 4اكنت القدي

 ( 6اتبعن مثال سارة )الآية  .2

 خضعت ال براهمي واكنت تدعوه س ييدها. أأ.

 نفسه بال خوف. ترصَن مثلها بعمل الأمر  ب.

 

   

جال )الآية   اثنيًا:   م للري  ( 7تعلمي بطرس املُقدَّ

 عِّش مع زوجتك بطريقٍة ال تتعارَض مع طبيعهتا أأو تؤذهيا اكمرأأة. أأ.

 عاملها مكساٍو كَل يف املس يح. ب.
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ط تعلميي؟   )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(  أأي مميا ييل يُعترَب خطواٍت أأساس يية يف معلية وضع ُمخطَّ

ئيس يية للمقطع  .أأ   حتديد الفكرة الري

ط بنية املقطع الكتايب، مع مالحظ .ب بط يف النيصي  ةرؤية ُمخطي  أأدوات الري

عداد عرٍض مجيل ابلباور بوينت لتقدميه للحضور .ج  ا 

ل ا ل مالحظاٍت  .د ليية التوصُّ  يتعليق ابلنيصي ابس تخدام أأس ئةل التحقُّق الأساس يية  فامي أأوي

آية يف اللغة الأصليية البدء  .ه جوع ا ل تفسرٍي تقين يّشح معىن لكي أ  ابلري

جوع .و طًا تعلميييًا للمقطع الري ن اكن أأحدمه قد أأورد ُمخطَّ  ا ل اال نرتنت لرؤية ا 

 

 16السؤال  

ئيس يية" ملقطعٍ ما جتيب عن الس  صواب أأم خطأأ؟  ؤال "ملاذا" كتب الاكتب عن املوضوع اذلي يعاجله."الفكرة الري

 

 

عداد :  املوضوع الرابع  طك التيعلميي اخلاصي لفقرة من رساةل بطرس الأول   ا   ُمخطي

طًا تعلميييًا بنفسك. و املوضوع الثالثبناًء عىل ما تعلَّمته يف  ًا لأن تعدي ُمخطي  ييل واجبك: فامي، رصَت الآن مس تعدي

س يف الأس بوع القادم جملموعٍة من املؤمنني اكن كثريون مهنم يتأأملون  م درسًا من الكتاب املُقدَّ يه ُطلِّب منك أأن تقديِّ ختيَّل أأن

بي يسوع  مياهنم ابلري دَّ املس يحويعانون بطرٍق خمتلفة بسبب ا  دراسًة  . وبعد أأن استّشَت راعي كنيس تك، اقرتح عليك بأأن تعِّ

طًا تعلمييًا لهذا املقطع 19-12: 4بطرس 1 مبنيًة عىل دي ُمخطَّ س متيبعًا من الكتاب . وهكذا، يكون واجبك أأن تعِّ املُقدَّ

يرادها ني مبقطعك.املوضوع الثالثيف  اخلطوات اليت متي ا  ئيس يية والقصد اخلاصَّ د الفكرة الري  . احرص عىل أأن تورِّ

عك عىل من يي هت حني تن  طك التيعلميي، نشجيِّ جاابت أأس ئةل ادلرس. س تجد وضع ُمخطي مه يف قسم ا  أأن تقارنه ابلنيموذج اذلي نقديِّ

جابة السؤال  جاابت أأس ئةل يف قسم  16هذا المنوذج بعد ا   ".ادلرس الثاين عّش"ا 



 253الصفحة  الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عّش

 

 الثاين عّش   الاختبار اذلايت لدلرس 

 1السؤال  

سول بطرس ا ل املس يحييني املذكورين يف  أأي من اجلَُمل التيالية تدمع بصورٍة صائبة فكرة أأني سلوانس )س يال( محل رساةل الري

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( ؟ 1: 1بطرس 1

يه يس تطيع الوثوق به. .أأ  سول بطرس، وذلا فقد اكن خشصًا شعر أأن  اكن س يال ابن معي الري

سول بطرس ب .ب ليه الري يصال رساةل رسوليية مثينة. أأشار ا  يه اكن خشصًا ميكن استامئنه عىل ا   ـ"الأخ الأمني"، وهذا يعين أأن

يف حاالت أأخرى يف العهد اجلديد، حني يُس تخَدم مرَسل ال يصال رساةٍل ما، اكن يُذَكر امس املُرَسل مع لكمة مدحٍي  .ج

 هل.

سول بولس للكنائس يف م .د يصال بعض رسائل الري  كدونيية وأأخائيية.اكنت لس يال خربة يف ا 

 2السؤال  

ي أأي من احلجج التيالية   سول بولس لروما، عامصة اال مرباطوري ني "اببل" اكنت اسامً رمزاًي اس تخدمه الري أأي القائل ا  يِّد الري  ة؟ تؤي

 )اخرت لك اال جاابت الصحيحة(

سول بطرس ا ل .أأ  س أأو أأيي تقليٍد مس يحيي قدمي ذلهاب الري كٍر يف الكتاب املُقدَّ   اببل.ليس من ذِّ

 الأرايض الأجنبيية واس تولت علهيا.  ْت روما، مثلها مثل اببل، تش هتر جبيوشها اليت عرب  تاكن .ب

 اكن ا جعاب نريون ابملكل نبوخذنرصي هو ما جعل املس يحييني يس تخدمون الامس "اببل" يف تلكُّمهم عن عن روما. .ج

س، مثل  .د  ا ل روما بـ"اببل".يُشار فهيا  7: 67ابروخ 2دلينا واثئق خارج الكتاب املُقدَّ

 3السؤال  

سول بطرس مل يكن يف روما يف اجلزء الأخري من حياته  ن شهاداٍت عىل أأني الري خ الكنيسة القدمي اذلي دوَّ اكن يوسابيوس مؤري

 صواب أأم خطأأ؟  حفسب، بل واكن مرتبطًا عن قُرب مبرقس.

 

 4السؤال  

يشري ا ل مرقس اذلين اكن قد سافر مع بولس وبراناب يف  حني أأشار بطرس ا ل "مرقس ابين" يف هناية رسالته، مل يكن

ية الأول.  صواب أأم خطأأ؟  رحلهتام الكرازي

 

 5السؤال  

ليه من اببياس يشري ا ل أأني  ابع، بتقليٍد نُقِّل ا  خ الكنيسة الأول اذلي كتب يف القرن امليالدي الري احتفظ يوسابيوس، مؤري

ة ا جنيهل ابالعامتد عىل   صواب أأم خطأأ؟  بطرس.مرقس كتب قصي

 



 الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عّش 254الصفحة 

 

 6السؤال  

ابالعامتد عىل قامئة املبادئ الواردة يف رساةل بطرس الأول، أأي مميا ييل ليس أأحد املبادئ الأساس يية اليت تظهر يف يف هذه 

 املبادئ؟

الة .أأ   دمع اال خوة املؤمنني ابحملبية والصي

 مسؤولييتنا بأأن حنتفظ بسلوكنا حصيحًا وجييداً  .ب

 الأوالد بأأن يطيعوا وادلهيممسؤوليية  .ج

ُّمه ظلامً  .د  اتيباع مثال الرب يسوع املس يح يف تأأل

 7السؤال  

ية  هوات اجلسدي أأحد املبادئ اليت تظهر من دراسة رساةل بطرس الأول هو مسؤوليية املس يحييني احلقيقييني بأأن ميتنعوا عن الشي

سة.  خطأأ؟  صواب أأم  وأأن يسعوا بنشاط واجهتاد لأن حييوا حياًة ُمقدَّ

 

 8السؤال  

ط التيعلميي لبطرس الأول  براهمي. 7-1: 3أأحد اال يضاحات الواردة يف املُخطَّ  صواب أأم خطأأ؟   يتعلَّق خبضوع سارة لزوهجا ا 

 

 9السؤال  

ط تعلميي؟ أأي مما ييل يُعترَب خط  )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( وًة أأساس يية يف معلية وضع وتطوير ُمخطَّ

طًا تعلميييًا للمقطع الكتايبالعودة ا ل ش بكة اال   .أأ  ن اكن أأحٌد قد أأورد ُمخطي  نرتنت لرؤية ا 

ليية من النيصي ابس تخدام الأس ئةل التحقُّقيية الأساس يية  .ب  الوصول ا ل مالحظات أأوي

آية يف اللغة الأصليية البدء  .ج جوع ا ل تفسرٍي تقيني يّشح معىن لك أ  ابلري

ط البنيوي للمقطع، مع مالحظة متيزي  .د بط يف النيصي املُخطَّ  أأدوات الري

ئيس يية للمقطع الكتايب .ه  حتديد الفكرة الري

ئيس يية للمقطع الكتايب .و  حتديد قصد الفكرة الري

 

 10السؤال  

ئيس يية للمقطع.  صواب أأم خطأأ؟  جييب "قصد" مقطع كتايب ما عن السؤال ملاذا كتب الاكتب ما كتبه عن الفكرة الري

 



جاابت أأس ئةل ادلرس الثاين عّش  255الصفحة  ا 

 

 ادلرس الثاين عّشا جاابت أأس ئةل  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

ليه بـ" أأ. سول بطرس ا  ي الأخ الأمني"، وهو ما يشري ا ل أأ أأشار الري ساةل ن يصال هذه الري ه اكن خشصًا ميكن الاعامتد عليه يف ا 

ة والثيمينة.  سوليية املهمي  الري

 ل يُوصل رساةل ما، اكن يُذكر امسه مع لكامٍت مدحي هل.رى يف العهد اجلديد حني اكن ُمرسَ يف حاالت أأخ ج.

 : خطأأ 3السؤال  

 : خطأأ 4لسؤال  ا 

 : 5السؤال  

س أأو التيقليد املس يحي الباكر ا ل أأني  ب. شارة يف الكتاب املُقدَّ سول ليس من ا   بطرس ذهب ا ل مدينة اببل.الري

شارات يف واثئق غري كتابية، مثل  ج.  يُشار فهيا ا ل روما بـ"اببل". ،7: 67ابروخ 2دلينا ا 

 يوسابيوس  :6السؤال  

 : صواب 7السؤال  

 : خطأأ 8السؤال  

 : صواب 9السؤال  

 : خطأأ 10السؤال  

خصيية 11السؤال   جابتك الشي  : ا 

 املسؤوليية املس يحيية بأأن نعطي من مالنا بسخاء ب. : 12السؤال  

ية  : 13السؤال   هوات اجلسدي  الشي

خصيية 14السؤال   جابتك الشي  : ا 

 : 15السؤال  

ئيس يية للمقطع  أأ.  حتديد الفكرة الري

ط بنية املقطع الكتايب، مع مالحظ ب. بط يف النيصي  ةرؤية ُمخطي  أأدوات الري

ليية  د. ل ا ل مالحظاٍت أأوي  يتعليق ابلنيصي ابس تخدام أأس ئةل التحقُّق الأساس يية  فاميالتوصُّ

 : خطأأ 16السؤال  

 



جاابت أأس ئةل ادلرس  256الصفحة  الثاين عّشا   

 

ط تعلميي لبطرس الأول   19- 12: 4خمطي

بون يف احلارض وعند عودة يسوع  : الرئيس يةالفكرة   م مطوَّ تعزية املؤمنني اذلين يتأأليمون لأجل املس يح حبقيقة أأهني

 املس يح.

 ليواجه املؤمنون أ الهمم بغري جخل واثقني ابهلل. : القصد

 تعزية الأمل لأجل املس يح:  أأواًل: 

اية، س نفرح يف عودته،   يف الهني

وح   ( 14-12القدس )الآايت ويف احلارض يسكننا الري

 ينبغي أأال يتفاجأأ املؤمنون من اضطرارمه لأن حيمتلوا جتارب وحمنًا حمرِّقة،  .أأ 

اية لأجلنا )الآيتان  م يس تطيعون أأن يفرحوا مبعرفهتم أأني يسوع املس يح س يعود يف الهني  ( 13-12ولكهني

بون ومُ  .ب ني املؤمنني مطوَّ خرية من العامل، فا  ضون للسُّ وح القدس )الآية مع أأني املؤمنني يتعري  ( 14باَركون بسكىن الري

يمون:  اثنيًا:   حثي للمؤمنني اذلين يتأأل

! َّم لأجل الربي اًل حني تتأأل  ال تُكن جخِّ

َّم املؤمنون لأس باٍب تنطوي عىل خطيية )الآية  .أأ   (.15ينبغي أأال يتأأل

َّم املؤمنون ينبغي أأال يشعروا ابخلَجل )الآية  .ب  (. 16حني يتأأل

 لأجل املس يح: تعزية الأمل   اثلثًا: 

َّم املؤمنون الآن )الآيتان   (. 18- 17سيتأأليم من حيارِّبون بشارة اال جنيل الحقًا أأكرث مما يتأأل

من احلارض )الآية  .أأ  ُّم املؤمنني هو الزي  أأ(. 17وقت تأأل

ُّم َمن حياربون بشارة اال جنيل س يدوم ا ل الأبد )الآيتان  .ب  (. 18-ب17وقت تأأل

يمون: حثي ختايم للمؤمنني اذلين   رابعًا:   يتأأل

رادة هللا، ثِّق به! )الآية  َّم حبسب ا   ( 19حني تتأأل

رادة هللا ا ل الأمل. .أأ   ميكن أأن تؤديي احلياة يف ا 

م يس تطيعون أأن يكونوا عىل ثقة بأأني هللا س يكون أأمينًا معهم. .ب هني  حني يعمل املؤمنون ما هو صواب، فا 



 257الصفحة  ا جاابت الاختبار اذلايت لدلرس الثاين عّش

 

 الثاين عّش   الاختبار اذلايت لدلرس ا جاابت  

 : 1السؤال  

يصال رساةل رسوليية مثينة.  ب. يه اكن خشصًا ميكن استامئنه عىل ا  سول بطرس بـ"الأخ الأمني"، وهذا يعين أأن ليه الري  أأشار ا 

 يف حاالت أأخرى يف العهد اجلديد، حني يُس تخَدم مرَسل ال يصال رساةٍل ما، اكن يُذَكر امس املُرَسل مع لكمة مدحٍي هل. ج.

 : 2السؤال  

كٍر يف الك  أأ. سول بطرس ا ل اببل.ليس من ذِّ س أأو أأيي تقليٍد مس يحيي قدمي ذلهاب الري  تاب املُقدَّ

س، مثل  د.  يُشار فهيا ا ل روما بـ"اببل". 7: 67ابروخ 2دلينا واثئق خارج الكتاب املُقدَّ

 : صواب 3السؤال  

 : خطأأ 4السؤال  

 : صواب 5السؤال  

 : 6السؤال  

 مسؤوليية الأوالد بأأن يطيعوا وادلهيم ج.

 : صواب 7السؤال  

 : صواب 8السؤال  

 : 9السؤال  

ليية من النيصي ابس تخدام الأس ئةل التحقُّقيية الأساس يية  ب.  الوصول ا ل مالحظات أأوي

بط يف النيصي  د. ط البنيوي للمقطع، مع مالحظة أأدوات الري  متيزي املُخطَّ

ئيس يية للمقط  ه.  ع الكتايبحتديد الفكرة الري

ئيس يية للمقطع الكتايب و.  حتديد قصد الفكرة الري

 : صواب 10السؤال  





 259الصفحة  امتحان الوحدة الرابعة

 

 الرابعة امتحان الوحدة  

 1السؤال  

رايس، ما   هناية لكي يشء قد اقرتبت"؟املقصود جبمةل "حبسب مالحظات الكتاب ادلي

سول بطرس أأني  .أأ  ل، ولكنيه اكن ُمخطئاً  ظني الري  .يسوع املس يح س يعود يف القرن امليالدي الأوي

ومانيية اليت توقَّع حصولها قريبًا. .ب ية الري سول بطرس يشري ا ل هناية اال مرباطوري  اكن الري

ينونة اليت اكنت س تأأيت عىل أأورشلمي )عام  .ج سول بطرس يشري ا ل ذروة ادلي ية( بسبب رفض الهيود  70اكن الري ميالدي

 كون يسوع هو املس يا.حلقيقة 

اءه اكنوا يعيشون يف املرحةل الأخرية من برانمج هللا اذلي س ُيختَت بعودة يسوع املس يح  .د سول بطرس أأني قري قصد الري

ن ملكوته بصور  ة رمسيية.ليدشيِّ

 2السؤال  

سول بطرس حبقيقة أأني  لوات." "هناية لكي يشء قد اقرتبت" بتسلمي الري اءه قائاًل: "تعقيلوا واحصوا للصي صواب أأم   حيثي قري

 خطأأ؟ 

 3السؤال  

ر؟ )ضع دائرة حول لكي اال جاابت اليت   تعتربها صائبًة.( أأي مميا ييل يُعترَب أأمثةًل عىل الاس تضافة من دون دمدمٍة أأو تذمُّ

عام بعد خدمة الكنيسة .أأ  اعي وقادة أآخرين يف كنيس تك ا ل بيتك لتناول الطي  دعوة الري

هر عىل الأقلي  .ب تني يف الشي الة مري يام والصي  الوعد ابلصي

امح لأعضاء كنيس تك بأأن يلتقوا يف بيتك  .ج سأأس بوعيًا دلراسة السي  الكتاب املُقدَّ

 عٍة من املُس نينيالتطوُّع ابملساعدة يف دهان مبىن جملمو  .د

 4السؤال  

وحية قدرة ممنوحة من هللا، تُعطى للمؤمن يف حلظة التيجديد، لأجل معٍل خاصي خيدم الآخرين يف جسد املس يح، املوهبة الري 

 صواب أأم خطأأ؟   ويُقَصد منه أأن يأأيت ابجملد هلل.

 5السؤال  

سول بطرس عن البلوى املُحرِّقة الآتية عىل تلكيم حني   املؤمنني المتحاهنم، ما نوع الامتحان اذلي اكن يفكيِّر به؟الري

 اكنوا يُمتََحنون للتأأكُّد من كوهنم مس يحييني حقيقييني. .أأ 

مياهنم بيسوع املس يح، وابلتيايل فقدوا خالصهم. .ب ن اكنوا تركوا ا   اكنوا يُمتََحنون ابلتيجارب واملَِّحن ملعرفة ا 

مياهنم املس يحي لتنقيته وتقويته.  .ج ن ا   امتُحِّ

مياهنم يُمتَحن للتيحقُّق من اس تحقاقهم اك .د  خول ملكوت هللا.دلن ا 



 امتحان الوحدة الرابعة 260الصفحة 

 

 6السؤال  

سول بطرس عن فرح املؤمحني ت (، اكن يقصد يوم امخلسني حني 13: 4بطرس 1ن يف "اس تعالن جمد" املس يح )لكَّم الري

وح القدس للكي املؤمنني.  صواب أأم خطأأ؟  ُأعطي الري

 

 7السؤال  

سو 14: 4بطرس 1يف  بون، ...، أأخرب الري م مطوَّ هني هانة لأجل امس يسوع املس يح، فا  ضوا لال  ن تعرَّ م ا  اءه بأأهني  ل بطرس قري

ضهم للقتل. .أأ  هانة أأفضل من تعرُّ ضهم لال   لأني تعرُّ

م س يكونون قادرين عىل مقاضاة امليسء .ب ساءته.  لأهني  يف حممكة رومانيية عىل ا 

ه .ج ية عىل لكي ا  ضافيية يف الأبدي م س يحصلون عىل ماكفأأة ا  ضوا لها.لأهني  انٍة تعرَّ

وح القدس. .د م مكؤمنني بيسوع املس يح حيلي علهيم الري  لأهني

 8السؤال  

يه الوقت لبدء القضاء من بيت هللا ) ن سول بطرس ا   (. ماذا قصد بـ"بيت هللا"؟17: 4بطرس 1قال الري

سول بطرس يشري ا ل هيلك أأورشلمي من حيث سيبدأأ هللا دينونته.  .أأ   اكن الري

سول  .ب اموي( ودينونة هللا للمالئكة الأرشار.اكن الري امء" )بيت هللا السي  بطرس يشري ا ل "السي

سول بطرس يشري ا ل الكنائس املذكورة يف  .ج ، واليت اكن هللا يأأيت علهيا بدينونٍة بسبب  1: 1بطرس 1اكن الري

 عصياهنا.

ورة الواردة  .د سول بطرس يشري ا ل الكنيسة يف لكي العامل ُمس تخدمًا الصي  .5-4: 2بطرس 1يف اكن الري

 9السؤال  

رايس( يه أأني نراه يف ضوء   رق اليت ميكننا هبا فهم القضاء الآيت عىل "بيت هللا" )حبسب مالحظات الكتاب ادلي ا حدى الطي

ميانه وتقويته. 7-6: 1بطرس 1  صواب أأم خطأأ؟   والتيجارب واملَِّحن العديدة اليت يسمح هللا مبجيهئا ا ل حياة املؤمن لتنقية ا 

 

 10ؤال  الس 

ؤال: "مفا يه هناية )مص سول بطرس السي ( اذلين ال يطيعون ا جنيل هللا؟" ما هناية أأو مصري العصاة اذلي اكن ريأأاثر الري

سول بطرس يفكيِّر به؟  الري

سول بطرس يفكيِّر ابلتيأأديب اذلي س يوقعه هللا علهيم يف هذه احلياة، مثل املرض أأو الفقر. .أأ   اكن الري

سول بطرس  .ب .اكن الري  يفكيِّر مبصريمه الأبديي يف هجَّني

قناعهم بأأن يؤمنوا بيسوع املس يح. .ج سول بطرس مبا حيتاج هللا لأن يعمهل يف حياهتم ال   اكن الري

سول بطرس يفكيِّر ب .د يقة العظمية.اكن الري  أأني هؤالء س ُيجَعلون جيتازون الضي
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 11السؤال  

صواب   عب هللا من عادة وجود ش يوخ عند الهيود قدميًا.يأأيت تقليد وجود ش يوخ يف الكنيسة يكونون مسؤولني عن رعاية ش

 أأم خطأأ؟

 

 12السؤال  

يه رشيك اجملد العتيد أأن يُعلَن؟ ن سول بطرس ا  لمية لفهم قول الري ريقة السي  ما يه الطي

سول بطرس ينتظر أأن يُ  .أأ  يه اكن رسواًل. اكن الري  علِّن هللا جمد بطرس للكنائس، حيث أأن

سول بطرس  .ب يتفكَّر ابالختبار اذلي حظي به حني رأأى يسوع املس يح متجلييًا يف اجملد مؤقيتًا، وهو ما اكن اكن الري

 نظرة ُمس بقة ملا سيبدو عليه يسوع املس يح حني س يعود.

د اذلي سيناهل يف اجمليء الثياين. .ج سول بطرس يفكيِّر ابجلسد املُمجَّ  اكن الري

سول بطرس يتطلَّع ا ل أأجماد امللكوت حني .د  الم والربي يف العامل.سيسود السي  اكن الري

 

 13السؤال  

يه خالل زمن الكنيسة الأول يف القرن   س نفسه، ميكننا أأن نس تنتج أأن ابالعامتد عىل املعلومات اليت دلينا يف الكتاب املُقدَّ

ار"( و"رعاة" تشري ا ل املنصب نفسه. ل، اكنت التيعابري "ش يوخ" و"أأساقفة" )أأو "نظي  ب أأم خطأأ؟صوا  امليالدي الأوي

 

 14السؤال  

يوخ؟ أأي مميا ييل مبادئ  سول بطرس بشأأن الش ي هما الري  )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( قدي

. .أأ  تني عىل الأقلي يوخ بعمر الس ي  ينبغي أأن يكون الش ي

يوخ ليقبلوا خدمةً  .ب ْذ ينبغي أأن يعملوا هذا طواعيًة.  ينبغي أأال يُضغَط عىل الش ي  ما، ا 

ة أأربع س نوات كحديٍ أأقىص. .ج يوخ يف الكنيسة مدي  ينبغي أأن خيدم الش ي

حب املايلي اذلي ميكن حتقيقه من اخلدمة. .د يوخ هبدف الري  ينبغي أأال خيدم الش ي

يوخ رجااًل حيبي  .ه يطرة  ونينبغي أأن يكون الش ي  هبم. التَّحمكُّ عىل الآخرين و الس ي

 

 15السؤال  

يوخ الأمناء بأأن يُاكفَأأوا عند موهتو  سول بطرس الش ي د بأأني املوت والوجود يف حمرض يسوع تعِّ  23: 1، لأني فيلّبي معد الري

ًا".  صواب أأم خطأأ؟  املس يح "أأفضل جدي
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 16السؤال  

يوخ الأمناء وعدًا بنوال "أ لكيل اجملد" حني س ُيعلَن يسوع املس يح. اكنت اللكمة4: 5بطرس 1يف  املرُتمجة ا ل   ، ينال الش ي

احب يف مسابقات رايضيية،  جر اذلي يُوَضع عىل رأأس الري "أ لكيل" )يف اليواننية "ستيفانوس"( تشري ا ل أ لكيل أأوراق الشي

 صواب أأم خطأأ؟  وليس التياج اذلي يلبسه أأفراد الأرسة املالكة.

 

 17السؤال  

باب والأحداث يف  سول بطرس للش ي م اكنوا "اخضعو  5: 5بطرس 1يف ضوء حثي الري يوخ"، ما التيجربة اليت حُيمتَل أأهني ا للش ي

 يواهجوهنا؟ 

ي  .أأ   وا بتنظيف مبىن الكنيسة.جتربة أأن يكونوا كسال بدل أأن هيمت

غبة بأأن يصريوا ش يوخًا هبدف كس .ب  الغىن.حتقيق املال و  بجتربة الري

ي سلطة  .ج يوخ وبأأن يرغبوا بتحديِّ م يفهمون أأكرث من الش ي يوخ. جتربة الاعتقاد بأأهني  الش ي

يوخ الأمناء.  .د آت اليت ُوعِّد هبا للش ي غبة ابملاكفأ  جتربة الري

 18السؤال  

باب أأن يعملوه يف خضوعهم لش يوخ الكنيسة هو أأن يترسبلوا ابلتيواضع.  صواب أأم خطأأ؟  الأمر الأسايس اذلي يس تطيع الش ي

 

 19السؤال  

سول بطرس املؤمن بأأن ي9: 5بطرس 1يف  بليس؟، ما الأمران الذلان نصح الري ض لهجامت ا   عمهل حني يتعري

 أأن خُيربِّ ش يوخ الكنيسة حّتي يصليوا لأجهل. .أأ 

بليس. .ب م ا   أأن يقاوِّ

 أأن جيمع عددًا من املؤمنني معًا ليكون يسوع املس يح يف وسطهم. .ج

بليس. .د يه ليس الوحيد اذلي يواجه مثل هذا الهجوم من ا   أأن يتذكَّر بأأن

 20السؤال  

سول بطرس ، وعدم معل  املؤمن اذلي يصغي حلثي الري بي ويح لعودة الري "احصوا واسهروا" مؤمن حييا يف حاةل الاس تعداد الري

ِّض  بليس. هذا املؤمنهذا يعري  صواب أأم خطأأ؟  خلطر أأن يصري فريسًة ال 

 

 21السؤال  

ساةل من مجمع أأورشلمي، ور ل الأخ اذلي ساعد يف تسلمي الري افق الامس "س يال" شلٌك خمترص لالمس "سلوانس"، وهو يشري ا 

ية الثيانية. سول بولس يف رحلته الكرازي  صواب أأم خطأأ؟   الحقًا الري
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 22السؤال  

سول بطرس ا ل املس يحييني املذكورين يف  أأي مميا ييل يدمع فكرة أأني  )اخرت  ؟ 1: 1بطرس 1سلوانس )س يال( محل رساةل الري

 لك اال جاابت الصحيحة(

سول بطرس بـ"الأخ الأمني"، ممي  .أأ  ليه الري ساةل ا أأشار ا  يصال هذه الري يه اكن خشصًا ميكن استامئنه عىل ا  يشري ا ل أأن

سولية الثيمينة.   الري

 معىن الامس "س يال" يف اللغة اليواننيية هو "املُرَسل".  .ب

 مدحٍي هل. تالت أأخرى يف العهد اجلديد، حني اكن ُمرَسل يُس تخَدم ال يصال رساةل، اكن يُذَكر امسه مع لكامايف ح .ج

رق اليت ميكن اس تخداهما يف اكن يلأني س يال اكن قد سافر سابقًا ا ل أأماكن ومناطق يف أأس يا، فقد  .د عرف أأفضل الطي

فر.   التنقُّل والسي

 23السؤال  

سول بطرس لال شارة ا ل روما، عامصة ا ييل جحية تدمع الري أأي ممي  ً اس تخدمه الري ني "اببل" اكنت يف احلقيقة اسامً رمزايي أأي القائل ا 

ية؟ اال    )اخرت لك اال جاابت الصحيحة( مرباطوري

 اكنت روما، مثل اببل القدمية، تش هتر بأأسوارها العظمية اليت حتمي املدينة.  .أأ 

سول بطرس ذهب ا ل اببل. .ب شارة ا ل أأني الري س أأو تقليٍد مس يحيي قدمي أأيي ا   ليس يف الكتاب املُقدَّ

س، مثل  .ج  ، يُشار ا ل روما بـ"اببل".7: 67ابروخ 2يف واثئق قدمية خارج الكتاب املُقدَّ

 اكن ا جعاب نريون ابملكل نبوخذنرصَّ سببًا يف جعل املس يحييني يدعون روما بـ"اببل". .د

 24السؤال  

ن شهادات عىل أأن بطرس مل يكن يف اجلزء الأخري من حياته يف روما حفسب، بل واكن خ الكنيسة الأول اذلي دوي  امس مؤري

 صواب أأم خطأأ؟  يريناوس.عىل صةٍل وثيقة مبرقس، هو ا   أأيضاً 

 

 25السؤال  

 ة اليت تظهر يف املبادئ الكثرية اليت تعليِّمها رساةل بطرس الأول؟أأي مميا ييل ليس من القضااي الأساس يي 

 بأأن حنافظ عىل سلوٍك سلمي وجييدة املسؤوليية املس يحيي  .أأ 

 املسؤوليية املس يحيية بأأن نعطي بسخاء مميا دلينا من مال .ب

ُّمنا ظلامً اتيباع مثال  .ج بي يسوع املس يح يف تأأل  الري

الة .د خوتنا املؤمنني ابحملبية والصي  دمع ا 





جاابت امتحان الوحدة الأول  265الصفحة  ا 

 

جاابت 1املُلَحق    امتحاانت الوحدات : ا 

 الوحدة الأول ا جاابت امتحان  

 : 1السؤال  

ي واخلطاة مسح هلل بأأن يُظهِّر حمبته العظمية للجنس البّشي مبوت يسوع املس يح )وهو اخلالق( عن خطاايمه عىل  أأ. وجود الّشي

 الصليب.

امح للّشي بأأن يكون موجودًا عرب التارخي حبيث يرى البّش مدى فظاعته، س يفهم د. ي س ُيطَردان  ابلسي يطان والّشي ون أأن الش ي

اية من عامل خليقة هللا.  يف الهني

 : خطأأ 2السؤال  

 : صواب 3السؤال  

 : 4السؤال  

 ضدي املس يح د.

 : 5السؤال  

ا أأن يطيع اال نسان فيتباَرك، أأو يعيص فُيعاقَب، وال اس تثناء لهذه القاعدة. ب. مي  ا 

 : صواب 6السؤال  

 : 7السؤال  

 مل يكن لأيوب احلقي بأأن يطالب هللا بأأن جييبه عن أأس ئلته.  أأ.

ًا أأبدًا. ب.  ال يرتكب هللا خطأً أأو يعمل رشي

يه يس ت  ج.  طيع جمادةل هللا.لأني هللا يفوق فهم أأيوب، فعليه أأال يفكيِّر بأأن

 : 8السؤال  

ط هللا(. أأ. طاهتم لصاحل ُمخطي  س يكون علهيم أأن ينكروا أأنفسهم )أأن يتخليوا عن خمطَّ

وا لأن يتأأليموا ورمبا يُستشَهدوا(. ب.  س يكون علهيم أأن حيملوا صليهبم )أأن يس تعدي

 س يكون علهيم أأن يتبعوا يسوع املس يح. د.

 : 9السؤال  

ُ  أأ. .تبدو اللغة اليواننية امل  س تخَدمة مصقوةل جدًا حبيث ال يتوقَّعها ادلارس من صياد مسٍك جلييلي

يه مل توجد يف الأماكن املذكورة يف  د. ال بعد موت بطرس. 1: 1بطرس 1يُفرَتض أأن  جامعات مس يحية ا 

 : خطأأ 10السؤال  
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 : 11السؤال  

ل رسول أأوصل بشارة اال جنيل ا ل الأممييني يف أأنطاكية )أأعامل  د.  (.11اكن أأوي

 : خطأأ 12السؤال  

 : خطأأ 13السؤال  

 : 14السؤال  

طاعة رساةل اال جنيل ابال ميان بيسوع املس يح  ب. ويح. فامييُعَرف هذا بـ"طاعة اال ميان"، أأي ا   خيتصي خبالصهم الري

 : صواب 15السؤال  

 : 16السؤال  

 رواية اترخييية النتشار بشارة اال جنيل يف بيثينية وغالطية وكبدوكية ب.

 : 17السؤال  

ع وحيفيِّز املس يحييني احلقيقييني عىل أأن حييوا بأأمانة ليسوع املس يح يف مواهجهتم التيجارب واملَِّحن واملقاومة وال الم  ب. أأن يشجي

 يف احلياة احلارضة.

 : 18السؤال  

م مه أأيضًا س ُيقامون من املوت.بسبب قيامة يسوع املس يح  د. يه ميكهنم أأن يكونوا عىل يقني بأأهني ن  من املوت، فا 

 : صواب 19السؤال  

 : 20السؤال  

 اخلالص/ التيحرير من العامل، وهو ما س يحصل يف اجمليء الثياين ليسوع املس يح، واذلي سيشمل متجيد املؤمن. ج.

 : 21السؤال  

ِّعة" ال حيرص تعلميه ابالضطهاد. أأ. سول بطرس "التيجارب املتنوي كر الري  بذِّ

ل الأبد بل س تنهتيي مبقابل اال ميان املُمتَحن ا ب. ية.لن تدوم التيجارب واملَِّحن ا   ملزَّكَّ اذلي ياكفَأأ مباكفأأٍة أأبدي

ية لتمنية خشصييتنا وطبيعتنا املس يحييتنَي.  د. ا رضوري  ليست التيجارب واملَِّحن بال هدف، ولكهني

 : صواب 22السؤال  

 : صواب 23السؤال  

 24السؤال  

يطان من جسنه.  ب.  س ُيطلَق رساح الش ي

 : صواب 25السؤال  



جاابت امتحان الوحدة الثانية  267الصفحة  ا 

 

 الوحدة الثانية ا جاابت امتحان  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

وحيية. ب. ابقة قبل معرفهتم يسوع املس يح، حني اكنوا جاهلني من النياحية الري سول بطرس يشري ا ل حياهتم السي  اكن الري

 : صواب 3السؤال  

 : 4السؤال  

 12عربانييني  د.

 : خطأأ 5السؤال  

 : خطأأ 6السؤال  

 : صواب 7السؤال  

 يفدي  ب.: 8السؤال  

 : 9السؤال  

م أأواًل. ب. ر التالميذ بأأن حيبي بعضهم بعضًا، لأني يسوع املس يح أأحهبَّ  ُأمِّ

م اكنوا تالميذ يسوع املس يح.التي  حني رأأى الآخرون أأني  د. آمنوا أأهني  الميذ حيبُّ بعضهم بعضًا أ

 : 10السؤال  

بي اليت تدوم ا ل الأبد. ب.  لكمة الري

 : خطأأ 11السؤال  

 : صواب 12السؤال  

 : 13السؤال  

 ا املوعود به، اخملتار ولكن املرفوض.املس ي د.

 : خطأأ 14السؤال  

 : خطأأ 15السؤال  

 : صواب 16السؤال  

 : 17السؤال  

ية، بل من املس يحييني  ج. ي َّفًا من جحارة مادي يه ليس مؤل ، أأي أأن هر احلايل، هيلك هللا رويحي يف ظلي العهد اجلديد يف ادلي

 احلقيقييني اذلين مه "جحارة حيية".



جاابت امتحان الوحدة الثا 268الصفحة  نيةا   

 

 : صواب 18السؤال  

 : 19السؤال  

ويحي اجلديد. ب. ة مس يانيية حتقَّقت يف يسوع املس يح بصفته جحر زاوية الهيلك الري  هذه الآية نبوي

يه لن خُيزى. ج.  تُنئب هذه الآية بربكة لذلي يؤمن هبذا "احلجر"، وهذه الربكة يه أأن

يه ينبغي أأن ي د. بعينيية اليواننيية عبارة "به" لتوضيح أأن مجة الس ي ميانه حبجر هللا اخلاصي هذا.أأضافت الرتي  ضع اال نسان ا 

 : صواب 20السؤال  

 : 21السؤال  

ة ادلينييني اذلين اكنوا مسؤولني عن قبول يسوع والاعرتاف به واخلضوع هل بوصفه املس ييا  ب. يشري البنياؤون ا ل قادة الأمي

 .  احلقيقيي

 : خطأأ 22السؤال  

 : صواب 23السؤال  

 : صواب 24السؤال  

 صواب :  25السؤال  



جاابت امتحان الوحدة الثالثة  269الصفحة  ا 

 

 الوحدة الثالثة ا جاابت امتحان  

 : صواب 1السؤال  

 : 2السؤال  

اهرة. أأ. غبات اجلنس يية غري الطي  الري

 الغرية ب.

 اخلصام بني املؤمنني. د.

 : 3السؤال  

جًا ويتبعون خرافات مؤذية.  ب.  اكنوا يعتربون املس يحييني ُسذَّ

ومانيية. اكنوا مس تائني من أأني  د.  املس يحييني مل يكونوا يشاركون يف عبادة ال لهة والأصنام اليواننيية الري

 : خطأأ 4السؤال  

 : خطأأ 5السؤال  

 : 6السؤال  

ومانيية امليسورة عبيد. ب.  اكن دلى معظم العائالت الري

احج أأني  ج. لهيم اكنوا عبيدًا.  الري سول بطرس رسالته ا  ن أأرسل الري مَّ  كثريين مِّ

ومانيية اكنوا عبيدًا.  د. ية الري ن اال مرباطوري  حوايل ربع ساكي

 : خطأأ 7السؤال  

 : صواب 8السؤال  

 : صواب 9السؤال  

 : 10السؤال  

 قبل أأن ُصلِّب يسوع املس يح، رفضه امجلع يف أأورشلمي. ب.

هندرمي الهيودي.قبل أأن ُصلِّب يسوع املس يح، ت د. ِّرة يف حمامكته أأمام جملس الس ي ت بصورٍة متكري ض للش ي  عري

 : صواب 11السؤال  

 : 12السؤال  

اكن يشري ا ل الأزواج غري املس يحييني، لأني اللكمة املرُتمجة ا ل "ال يطيع" كثريًا ما تُس تخَدم يف العهد اجلديد يف اال شارة  د.

 ا ل اذلين يرفضون بشارة اال جنيل.

 : خطأأ 13  السؤال 
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 : 14السؤال  

ي هبا"  ب. وج املس يحي مسؤول عن أأن حيبي زوجته كام أأحبي املس يح الكنيسة، أأي أأني عليه أأن "يبذل" نفسه و"يضحي الزي

 لأجلها.

آراءها حّتي ولو مل يكن يتيفق  د. وج املس يحي أأن حييا مع زوجته بطريقٍة متفهمة، أأي أأن يسعى لأن يفهمها وحيرتم أ عىل الزي

 معها.

 : صواب 15ؤال  الس 

 : خطأأ 16السؤال  

 : صواب 17السؤال  

 : 18السؤال  

امء. ج. ية ماكفأأًة عظمية تنتظره يف السي  هل تعزيُة أأن يعرف أأني مث

 : 19السؤال  

 رجاء القيامة مع يسوع املس يح يف اجملد. د.

 : صواب 20السؤال  

 : 21السؤال  

ة يت تقدمي بشارة الري  ج. ني أآخر مري  اال جنيل يه أأمام العرش العظمي الأبيض. أأي القائل ا 

 : 22السؤال  

ة مفادها أأني  4-1: 6يتضمَّن تكوين  أأ. د املالئكة. نبوي  يسوع املس يح س يأأيت يف املس تقبل ليعلِّن انتصاره عىل مترُّ

 : 23السؤال  

سول بولس يف  ب. ية جزءًا من رساةل اال جنيل، وذكل يف ضوء الكم الري بأأن املس يح مل  17: 1كورنثوس 1ليست املعمودي

د بل ليبّشيِّ ابال جنيل. هل ليعميِّ  يُرسِّ

ي  د. يه ميكن أأن يكون تفسري بعض الآايت املتعلَّقة ابملعمودي ية مقاطع كتابية، مثل أأفسس  ة حملي مع أأن ن  9-8: 2خالف، فا 

م بعض الأمثةل الواحضة اليت تظهِّر أأن اال ميان31: 16ل وأأعام  يية.وحده هو متطلَّب اخلالص من اخلط  ، تقديِّ

 : صواب 24السؤال  

 : 25السؤال  

 ة املُس تخدمة عادًة ما تعين أأمرًا أآخر(. اللكمة "تعهُّد" ترمجة اندرة لللكمة اليواننيية املُس تخَدمة )فاللكمة اليواننيي  د.

 : 26السؤال  

َّم" يف الآيتني مة اليواننيي اللك ب.  تشري ا ل أأني يسوع املس يح مات. 1:  4و 18: 3ة املرُتمجة ا ل "تأأل
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مت سابقًا يف  1: 4بطرس 1ة "ساريك"( الواردة يف العبارة "يف اجلسد" )يف اليواننيي  ج. ، حيث 18: 3بطرس 1اس ُتخدِّ

.ً ث عن موت يسوع جسدايي  حتدَّ

 : خطأأ 27السؤال  

 : خطأأ 28السؤال  

 : صواب 29السؤال  

 : صواب 30السؤال  

 : خطأأ 31السؤال  

 : 32السؤال  

ارس أأن يفرتض أأني "الأرواح" املذكورة يف  أأ. ية"، ولكني هذا أأمٌر بعيد  19: 3بطرس 1عىل ادلي شارة ا ل "الأرواح البّشي ا 

 الاحامتل.

" يف لكمة خمتلفة عن تكل ا 19: 3بطرس 1اللكمة اليواننيية املرُتمجة ا ل "كرز" يف  ج. ، 6: 4بطرس 1ملرُتمجة ا ل "بّشَّ

عالن عامي ال الكرازة ببشارة اال جنيل.  حيث غالبًا ما تشري اللكمة الأول ا ل ا 

 : 33السؤال  

ينوا )اضُطهِّدوا( عىل يدي غري املؤم  ب. شارة ا ل املس يحييني اذلين دِّ  ني خالل فرتة وجودمه اجلسدي عىل الأرض.نهذه ا 
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 الوحدة الرابعة ا جاابت امتحان  

 : 1السؤال  

ن  د. اءه اكنوا يعيشون يف املرحةل الأخرية من برانمج هللا اذلي س ُيختَت بعودة يسوع املس يح ليدشيِّ سول بطرس أأني قري قصد الري

 ملكوته بصورة رمسيية.

 : صواب 2السؤال  

 : 3السؤال  

عام بعد خدمة الكنيسة أأ. اعي وقادة أآخرين يف كنيس تك ا ل بيتك لتناول الطي  دعوة الري

امح لأعض ج. سالسي  اء كنيس تك بأأن يلتقوا يف بيتك أأس بوعيًا دلراسة الكتاب املُقدَّ

 : صواب 4السؤال  

مياهنم املس يحي لتنقيته وتقويته.  ج.:  5السؤال   ن ا   امتُحِّ

 : خطأأ 6السؤال  

سول بطرس يقصد جميء يسوع املس يح اثنيةً ]  [ فقد اكن الري

 : 7السؤال  

وح القدس. د. م مكؤمنني بيسوع املس يح حيلي علهيم الري  لأهني

 : 8السؤال  

ورة الواردة يف  د. سول بطرس يشري ا ل الكنيسة يف لكي العامل ُمس تخدمًا الصي  . 5-4: 2بطرس 1اكن الري

 : صواب 9السؤال  

 : 10السؤال  

. ب. سول بطرس يفكيِّر مبصريمه الأبديي يف هجَّني  اكن الري

 : صواب 11السؤال  

 : 12السؤال  

سول بطرس يتفكَّر ابالختبار اذلي حظي به حني رأأى يسوع املس يح متجلييًا يف اجملد مؤقيتًا، وهو ما اكن نظرة  ب. اكن الري

 ُمس بقة ملا سيبدو عليه يسوع املس يح حني س يعود.

 : صواب 13السؤال  

 : 14السؤال  

ْذ ينبغي  ب. يوخ ليقبلوا خدمًة ما، ا   أأن يعملوا هذا طواعيًة.ينبغي أأال يُضَغط عىل الش ي

حب املايلي اذلي ميكن حتقيقه من اخلدمة. د. يوخ هبدف الري  ينبغي أأال خيدم الش ي
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 : خطأأ 15السؤال  

 : صواب 16السؤال  

 : 17السؤال  

يوخ.  ج. ي سلطة الش ي يوخ وبأأن يرغبوا بتحديِّ م يفهمون أأكرث من الش ي  جتربة الاعتقاد بأأهني

 : صواب 18السؤال  

 : 19السؤال  

بليس.أأن يق ب. م ا   اوِّ

بليس. د. يه ليس الوحيد اذلي يواجه مثل هذا الهجوم من ا   أأن يتذكَّر بأأن

 : صواب 20السؤال  

 : صواب 21السؤال  

 : 22السؤال  

سولية   أأ. ساةل الري يصال هذه الري يه اكن خشصًا ميكن استامئنه عىل ا  سول بطرس بـ"الأخ الأمني"، مميا يشري ا ل أأن ليه الري أأشار ا 

 الثيمينة. 

 الت أأخرى يف العهد اجلديد، حني اكن ُمرَسل يُس تخَدم ال يصال رساةل، اكن يُذَكر امسه مع لكامت مدحٍي هل.ايف ح ج.

 : 23السؤال  

سول بطرس ذهب ا ل اببل.ليس يف ا ب. ل أأني الري شارة ا  س أأو تقليٍد مس يحيي قدمي أأيي ا   لكتاب املُقدَّ

س، مثل  ج.  ، يُشار ا ل روما بـ"اببل".7: 67ابروخ 2يف واثئق قدمية خارج الكتاب املُقدَّ

 : خطأأ 24السؤال  

 : 25السؤال  

 املسؤوليية املس يحيية بأأن حنافظ عىل سلوٍك سلمي وجييد أأ.

ُّمنا ظلامً  ج. بي يسوع املس يح يف تأأل  اتيباع مثال الري

الة د. خوتنا املؤمنني ابحملبية والصي  دمع ا 
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ط رساةل بطرس الأول : 2املُلَحق    ُمخطَّ

 التحيية الافتتاحية  2- 1:  1

1  :3 -
12 

عودة يسوع املس يح   املس تقبل: رجاؤان مبرياٍث سامويي بيامن ننتظر خالص يسوع املس يح املس تقبيل  5- 3:  1

واخلالص املس تقبيل:  

ثالثة مناظري لتوجيه  

 حياتنا عىل الأرض. 

 لكامت تشجيع 

 
مياننا يف احلارض   9- 6:  1 مغ من امتحان ا  بي يسوع املس يح ابلري  احلارض: فرحنا بعودة الري

 املايض: تذكُّران للكامت أأنبياء هللا بشأأن أ الم يسوع املس يح وجمده املس تقبيل  12- 10:  1

1  :
13   -  2  :3 

س بناءًا عىل رجاء راخس بعودة يسوع املس يح   16- 13:  1  ادلعوة ا ل سلوٍك ُمقدَّ
دعوتنا احلالية ا ل حياة  

سة بيامن ننتظر عودة   ُمقدَّ

يسوع املس يح  

 واخلالص املس تقبيل. 

تشجيع عىل  

 العيش بأأمانة هلل 

س يف ضوء فداء يسوع املس يح لنا بدمه   21- 17:  1 لوك املُقدَّ  دوافع للسي

ة  25- 22:  1  ادلعوة ا ل حمبية اال خوة املؤمنني حمبية شديدة وحاري

ويح     3- 1:  2 ي والاشتياق للكمة هللا اليت تأأيت ابلنيموي الري عوة ا ل الابتعاد عن الّشي  ادلي

2  :4 -
10 

ويح احلايل   8- 4:  2 هويتنا وامتيازان   اس تخدامنا كـ"جحارة حيية" لأجل خدمة كهنوتية يف الهيلك الري

وخدمتنا بصفتنا "شعب  

 هللا" اجلديد 

 لكامت تشجيع 
 نصري "شعب هللا" لنعلِّن فضائل هللا امتيازان بأأن   10- 9:  2

2  :
11   -  3  :

12 

 التيوصية بأأن نتحىلي بسلوٍك سلمي وجييد أأمام العامل الأمميي  12- 11:  2

املسؤولييات املس يحيية  

اليت قد تس تجلب  

اع والأمل   الزني

تشجيع عىل  

 العيش بأأمانة هلل 

لطات احلكوميية  17- 13:  2  مسؤولييتنا بأأن خنضع للسُّ

املني  20- 18:  2 ادة القساة والظي ام والعبيد بأأن خيضعوا حّتي للسي  مسؤوليية اخلدي

َّم ظلامً لتحصيل خالصنا  25- 21:  2  مثال يسوع املس يح اذلي تأأل

وجيية   7- 1:  3 وجات والأزواج يف حياهتم الزي  مسؤوليية الزي

   صاحلًا ُملخَّص ملسؤوليات املؤمنني بأأن يسلكوا سلواكً   12- 8:  3 

3  :
13   -  4  :

19 
الح   17- 13:  3 يمون لأجل معلهم اخلري والصي  نصيحة للمؤمنني اذلين يتأأل

رشاد وتعزية   ا 

للمس يحييني احلقيقييني  

يمون.   اذلين يتأأل

 لكامت تشجيع 

َّم وهو بريء  22- 18:  3 عاءات يسوع املس يح بقيامته بعد أأن تأأل ثبات ادي  ا 

عوة التيباع   6- 1:  4  يسوع املس يح يف الأمل، وحّتي الاستشهاد، يف عامل معاٍد للمؤمنني ادلي

الة لأجل اال خوة املؤمنني وحمبيهتم وخدمهتم  11- 7:  4 عوة ا ل الصي  ادلي

يمون لأجهل.   19- 12:  4  تعزايت لذلين يثقون ابهلل بيامن يتأأل

5  :1 -
11 

 توصية للش يوخ بأأن يرعوا رعية هللا بأأمانة  4- 1:  5
توصيات أأخرية لتشجيع  

موقف ُموحَّد يف امجلاعة  

 املس يحيية. 

تشجيع عىل  

 العيش بأأمانة 
باب بأأن يتواضعوا ويكونوا صبورين   7- 5:  5  توصية للش ي

بليس ويثبتوا يف أ الهمم  11- 8:  5  توصية للجميع بأأن يقاوموا ا 

 ة ي لكامت وحتييات ختام  14- 12:  5

 


