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إر َع غنمي
لك ــون دراس ــتنا ه ــذا الرب ــع ه ــي رس ــالتي بط ــرس األوىل وبط ــرس الثاني ــة فنح ــن نق ــرأ
هن ــا كل ــات ش ــخص كان ي ــازم املس ــيح يف معظ ــم اللحظ ــات الهام ــة إب ــان خدمت ــه ع ــى
األرض .وكان بط ــرس أيضً ــا قائــ ًدا مميــ ًزا ب ــن املس ــيحيني األوائ ــل .ه ــذه الحقائ ــق منف ــردة
تكف ــي لتجع ــل م ــن رس ــالتيه م ــادة تس ــتحق القــراءة .ولك ــن هات ــن الرس ــالتني تكتس ــبان
أهميـــة إضافيـــة لكونهـــا كُتبتـــا لكنائـــس كانـــت تعيـــش تحـــت وطـــأة أزمنـــة مضطربـــة
واجه ــوا فيه ــا االضطه ــاد م ــن خ ــارج الكنائ ــس وكذل ــك الخط ــر املتمث ــل يف وج ــود معلم ــن
كذب ــة يف الداخ ــل.
حــذر بطــرس أنــه مــن بــن األشــياء التــي ير ّوجــون لهــا هــو الشــك يف املجــيء الثــاين
ش ٍء بَــاق ه َكـذَا
للمســيح .فيقولــون« :أَيْـ َن ُهـ َو َم ْو ِعـ ُد َمجِي ِئـ ِه؟ ألَنَّـ ُه ِمـ ْن ِحـ َن َرقَـ َد اآلبَــا ُء ك ُُّل َ ْ
ِمـ ْن بَـ ْد ِء الْ َخلِي َقـ ِة» (٢بطــرس  .)٤ :٣اليــوم وبعــد ُمــي ألفــي عــام تقريبـاً نحــن نــدرك حقيقــة
هــذا االدعــاء .أليــس كذلــك؟
باإلضافــة إىل تحذيــر بطــرس مــن املعلمــن الكذبــة فــإن موضــوع املعانــاة التــي اختربتهــا
الكنائــس يعــود إليــه بطــرس عــدة م ـرات .فيقــول إن تلــك املعانــاة هــي انعــكاس ملعانــاة
الســيد املســيح «الَّـ ِـذي َح َمـ َـل ُهـ َو نَف ُْسـ ُه َخطَايَانَــا ِف َج َسـ ِـد ِه َعـ َـى الْ َخشَ ـ َب ِة» (١بطــرس )٢٤ :٢
ولكــن تــأيت األخبــار الســارة وهــي أن مــوت املســيح منحنــا الحريــة مــن املــوت األبــدي نتيجــة
ـر هنــا عــى األرض لجميــع الذيــن يثقــون بــه (١بطــرس .)٢٤ :٢
الخطيــة ومنحنــا أيضـاً حيــاة الـ ِ ِّ
يقــول بطــرس أن مــوت املســيح مل يكــن فقــط مــن أجــل خطايانــا ولكنــه ســوف يعــود
لتبــدأ دينونــة اللــه (٢بطــرس  .)١٢-١٠ :٣ويؤكــد بطــرس عــى حقيقــة هامــة وهــي أنــه يجــب
أن يكــون للدينونــة املنتظــرة مضمــون عمــي هــام يف حيــاة املؤمنــن .عنــد مجيئــه الثــاين
ســوف ميحــو يســوع كل خطيــة وســوف يُط ّهــر األرض بالنــار (٢بطــرس  .)٧ :٣مــع ذلــك سـ ُيمنح
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املفديــون امل ـراث امل ُعــد لهــم يف الســاء (١بطــرس .)٤ :١
لــدى بطــرس كلــات عميقــة حــول كيــف يجــب عــى املســيحي أن يعيــش .أوالً وقبــل
كل يشء عــى املســيحيني أن يحبــوا بعضهــم بعض ـاً (١بطــرس  .)٨ :٤ويجمــل نظرتــه بقولــه:
ـس َو ِ
احـ ٍـدَ ،ذوِي َم َحبَّـ ٍة أَ َخ ِويَّـ ٍةُ ،مشْ ـ ِف ِق َني ،لُطَ َفــا َء»
« َوال ِّن َهايَـةُ ،كُونُــوا َج ِمي ًعــا ُمتَّ ِحـ ِـدي الـ َّرأْ ِي ب ِِحـ ٍّ
(١بطــرس .)٨ :٣
إن رســالتي بطــرس هــا إعــان صــارخ عــن بشــارة اإلنجيــل التــي هــي الرســالة املحوريــة
ملجمــل الكتــاب املقــدس .عــى أي حــال فــإن كان ألحــد أن يــدرك نعمــة اللــه امل ُخلّصــة فإنــه
بطــرس .فهــذا هــو بطــرس الــذي أنكــر ســيده «فَابْتَ ـ َدأَ ِحي َن ِئـ ٍـذ يَلْ َع ـ ُن َويَ ْحلِـ ُـف« :إِ ِّن الَ أَ ْع ـر ُِف
ــل!» (متــى  .)٧٤ :٢٦وهــو بطــرس ذاتــه الــذي قــال لــه املســيح الحقــاً« :ا ْر َع َغ َن ِمــي»
ال َّر ُج َ
(يوحنــا  .)١٧ :٢١إن رســالتي بطــرس هاتــن هــا منوذجــان لتحقيــق هــذا الهــدف .رعايــة رع ّيــة
الــرب ،وبالطبــع فــإن أي جــزء أو عمــل يف هــذه الرعايــة ســوف يشــمل ذلــك الحــق العظيــم
وهــو الخــاص باإلميــان بالــرب يســوع املســيح .وهــذا شــعار شــاركه فيــه زميلــه الرســول بولــس
وأعلنــه بــكل قــوة .هــذا الحــق هــو نعمــة اللــه .عــرف بطــرس ذلــك الحــق ولكــن ليــس نظريـاً
أو عــى أنــه مجــرد عقيــدة ،بــل ألنــه اختــر حقيقــة وقــوة هــذه النعمــة يف حياتــه.
كــا كتــب مارتــن لوثــر معلق ـاً عــى رســالتي بطــرس« :وعــى ذلــك فــإن رســالة القديــس
بطــرس هــذه هــي مــن أســمى كتــب العهــد الجديــد .هــي اإلنجيــل الصــادق والنقــي .ألن
رســخ عقيــدة اإلميــان
بطــرس قــام بنفــس العمــل الــذي عملــه بولــس وجميــع الكارزيــن ألنــه ّ
بــأن يســوع يأخــذ عنــا خطايانــا ويخلّصنــا» (التعليــق عــى رســالتي بطــرس ويهــوذا (غرانــد
رابيــدز :كرغــل للطباعــة ،١٩٨٢ ،صفحــة .)٣ ،٢
أمر يسوع بطرس أن يرعى غنمه .نحن ضمن هذه الرعية ،فلنأكل.
نشـــأ روبـــرت ك .مـــاك أيفـــر يف نيوزيالنـــدا .وقـــى معظـــم حياتـــه املهنيـــة يف كليـــة
أفوندي ــل حي ــث كان يق ــوم بتدري ــس اإلنجي ــل وعل ــم اآلث ــار .ألَّ ــف ع ــدة كت ــب م ــن ضمنه ــا
وج ــوه يس ــوع األربع ــة ،وم ــا وراء ش ــفرة دافن ــي.
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