
  األولىبطرس  رسالة
  

  كيفية التصرف في األوقات الصعبة
  

  ألمين بھويتھم الملكية وبدعوتھمتتذكير المؤمنين الم
  

  و تاريخ الكتابةالكاتب 
  

  . م64، 60 وذلك بين عامي روما عندما كان فيكتب بطرس الرسول ھذه الرسالة 
  

  الغرض من الكتابةالمرسل إليه و
  

الة  ذه الرس ت ھ ى اكتب ؤمنيإل ي لم شتتين ف اطقن المت وم بمن ي تعرف الي صغرى الت يا ال م إ آس ا"س صعوبات  بطرس  وإذ رأى."تركي أن ال
تھم المتزايدة واإل ار قيم نحھم الرجاء وإظھ شجعھم بم نھم، فكتب ي ى ع د تخل ان هللا ق ضطھاد الشديد جعل بعض المؤمنين يتساءلون ما إذا ك
  .وسط معاناتھم

  
  الحقيقية التاريخية

  
سيحيين، منحت السلط ود والم ة الرومانية المسحيين نفس الحرية الدينية التي كانت لليھود في بادئ األمر، ولكن عندما إزداد الشقاق بين اليھ

ة، ولما كانت السياسة الرومانية تحرم الديانات التي تثير المشاكل التي ُي. ّقل التسامح مع المسيحيين تقرار اإلمبراطوري د الس نظر إليھا كتھدي
ان بعضھمحيون يواجھون التمييز والعنف واإلبدأ المسيفقد  ز إيم د سج. عتقال ومصادرة الممتلكات، فبدأ يھت ان بطرس شخصيا ق ا ك ن ًولم

  كتسب الحق للكتابة في موضوع األلم والمعاناةإوتعرض للضرب بسبب إيمانه، فقد 
  

  األولىبطرس كيف تقرأ رسالة 
  

صعبة كھ! ًكم يكون رائعا لو لم تكن ھناك متاعب ات ال ا أن المتاعب واألوق ذا نفكر في بعض األحيان، ولكن رسالة بطرس األولى تظھر لن
ھذه الحقيقة يمكن ومعرفه . فھذه الرسالة تكشف في الحقيقة أن هللا يستطيع أن يستخدم ھذه الصعوبات لتقويتنا. ال يجب أن تؤدي إلى انھيارنا

ةأن تمنحنا الرجاء، وأن تؤكد حقيقة أن ھدف هللا النھائي اة األبدي ان المصقول ءستكتشف بقرا.  ھو الحي ى أن اإليم الة بطرس األول تك رس
الةيمكنباأللم  ذه الرس رب، فكلمات ھ ة بالث ً أن يساعدك على أن ترى الرب بشكل أكثر وضوحا، وأن تعرفه بشكل أق ات ھي نصيحة ثمين ب

  .والتماسك في األوقات الصعبة
  

د أراد أن ال ھويتناولكن بطرس لم يتوقف عند ذلك، بل أراد لنا أن نحيا بحسب  م، فق الم المظل ذا الع أنوار ساطعة في ھ ملكية حتى نضيء ك
ادرة. يرى ملكوت هللا ينمو بالرغم من الصعوبات ى أخذ المب ؤمنين عل و يحث األخوة الم ذلك فھ وا . ول اجمين في وأن يكون في وضع المھ

  ).9:2"(خبروا بفضائل الرب الذي دعاكم من الظالم إلى نوره العجيبت"... وسط تلك الصعوبات فيحثنا على أن 
  

ضا ام أي ذه األي أين تجد رجاءك؟ . ًوالشك في أن ما قدمه بطرس كعالج لأللم، يصلح لما نتعرض له في ھ ى اإلف وة عل ن تجد الق ال وأي حتم
ى هللا، ستمرار؟ وماواإل  الذي يساعدك على النمو في اإليمان؟ اإلجابة ھي نفس ما قدمه بطرس في الرب يسوع، فتفھم ھويتك كمن ينتمي إل

  ).9:2" (ًجماعة كھنة ملوكية، وساللة اختارھا هللا وأمة كرسھا لنفسه، وشعبا امتلكه: "كعضو ممن اختارھم هللا ليكونوا


