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بطرس  

 

رسالة بطرس الرسول األولى 

 مشكلة األلم والحیاة الجدیدة
لهذه الرسالة أهمیتها الخاصة في حیاة الكنیسة، إذ تعالج مشكلة األلم، هذه التي یئن منها كل إنسان، 

 أو أدبي، فیشعر بالحاجة إلى من يتشغل فكره، وتهز كل كیانه، خاصة حین یسقط تحت ضیٍق جسدي أو نفس
 مستوى فلسفي نظري، وٕانما على مستوى الحیاة الواقعیة العملیة. والرسالة في ىیضمد جراحاته العمیقة، ال عل

جوهرها دعوة لمقابلة األلم ال بنظرة سوداویة قاتمة، وٕانما بروح الرجاء الحي، خالل تمتعنا بمیالد جدید غالب 
). ِعَوض االرتباك بمرارة األلم 3: 1لأللم بل وللموت نفسه، إذ یقوم على قوة "قیامة یسوع المسیح من األموات" (

)، وِعَوض االنغماس في 8: 1یرفعنا الرسول إلى بهجة التمتع بالمیراث األبدي، فننعم بفرح ال ینطق به ومجید (
)، مدركین دورنا 16-15: 1متاعب الحیاة القاتلة للنفس یرفعنا إلى انتظار مجيء القدوس خالل الحیاة المقدسة (

). 5: 2الحقیقي كحجارة حیة في البیت الروحي الكهنوتي (

)، فغالًبا لم ُتكَتب 1: 1 (وغالطیة..." المتغربین من شتات ُبنُتسإن كانت هذه الرسالة قد ُكِتَبت إلى "
من أجل الیهود الذین تشتتوا عن وطنهم، بل من أجل جمیع المؤمنین، اًیا كان أصلهم، وقد عانوا التشتت بسبب 

). فالتغرُّب والتشتیت 3: 4؛ 10: 2؛ 18، 14: 5إیمانهم، إذ واضح إنه ُیَحدِّث أیًضا مؤمنین من أصل أممي (
). إنها رسالة موجهة إلى كل إنسان متألم 20: 3هنا یشیر إلى كل مؤمن یشعر بتغرُّبه عن موطنه السماوي (في 

في غربته!  

 كاتب الرسالة
. أجمع مؤرخو الكنیسة وقدیسوها أن كاتبها القدیس بطرس الرسول. 1

 هو أول من اقتبس منها ذكر اسم الرسول بطرس، غیر أننا نجد مقتطفات منها . القدیس إیریناؤس2
، Ïرسالة برناباأو ما یناظرها في كتابات آباء سابقین له من القرن األول، وأیًضا آباء الحقین؛ مثلما جاء في 

 .القدیس بولیكربوس الشهید، وكتابات Ñ لهرماس، وكتاب الراعيÐإكلیمنضس أسقف روما القدیسوكتابات 

، كما ذكر المؤرخ یوسابیوس أن رسالة إكلیمنضس السكندري والعالمة ترتلیان. أشار إلیها القدیس 3
 بطرس الرسول من الكتب التي تقبلتها الكنیسة دون أدنى شك.

 . تتفق الرسالة مع أسلوب عظات الرسول الواردة في سفر األعمال مثال: 4
). ٣٤: ١٠ مع أع ٧: ١: أشار إلى اهللا كدیان یحكم بغیر محاباة (أوالً 

). ٤٠: ١٠، ١٥: ٣، ٣٢: ٢ مع أع ٢١: ١: یهتم بالحدیث عن اآلب الذي أقام المسیح (ثانًیا

). ١١: ٤ مع أع ٧: ٢: إعالنه عن السید المسیح بكونه رأس الزاویة (ثالثا

Ï  ٥: ٢ مع ١٠: ١٦ – ١١: ١ مع ٦: ٥ – ٢: ١ مع ١: ٥ – ١٧: ١ مع ١٢: ٤ – ٩ بط ١ مع ٥: ١قارن رسالة برنابا .
Ð  ٢: ٣٠ – ٩: ٢ مع ٢: ٣٦ – ٢٠: ٣ مع ٤: ٩ – 20: 3 بط ١ مع ٤: ٧) ١٩٦٨قارن رسالة إكلیمنضس أسقف روما (طبعة 

. ٨: ٤ مع ٥٠: ٤٩ – ٥: ٥مع 
Ñ  ٤، ٣: ٤، ٥: ٣راجع كتاب الراعي لهرماس .
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 لمن ُكِتَبت؟
)، وهذه ١: ١. كتبت إلى المؤمنین المتغربین من شتات ُبنُتس وغالطیة وكبدوكیة وآسیا وبثینیة (1

 جمیعها تقع في آسیا الصغرى.

. یوجد رأي ینادي بأن الرسول لم یقصد بهذه األسماء المقاطعات بحسب حدودها الجغرافیة الرسمیة، 2
م. وفریجیة التي تشمل جزًءا كبیًرا وسط آسیا الصغرى لم ٦٣فمثال بنتس كانت ضمن مقاطعة غالطیة حتى سنة 

تذكر بین هذه المقاطعات وقد كان غیر ممكن لحامل الرسالة أن یجتاز من كبدوكیة إلى آسیا دون أن یمر 
دِخل مسیحّیي مقاطعة فریجیة ضمن قراء هذه الرسالة خاصة وأن نُ بفریجیة، ولهذا فإنه من غیر الممكن أن ال 

 .Ò) لهذا فإن هذه األسماء تؤخذ بمعنى أوسع أي یقصد بها كل آسیا الصغرى٢٣: ١٨عددهم كان كبیًرا (أع 

 ).٩: ٢. كان في یوم الخمسین من یمثل بنتس وكبدوكیة وآسیا (أع 3

العالمة ترتلیان : تقع بالقرب من بحر القزم، وهي مسقط أكیال. وٕاذ بدأ الرسول بها لذلك لقب . ُبنُتس4
  هذه الرسالة بالرسالة البنطیة أو الرسالة إلى أهل بنتس.والشهید كبریانوس والقدیس چیروم

 : وهي تمیل إلى غرب بنتس.. كبدوكیة5

 ).٢: ١٨: ویقصد بها مقاطعة آسیا التابعة آلسیا الصغرى، وهي موطن أكیال المختار (أع . آسیا6

 : بالقرب من بنتس من جهة القسطنطینیة.. بیثینیة7

 زمان ومكان كتابتها
 م). ٦٨ – ٥٤ م أثناء اضطهاد نیرون (٦٧، ٦٣ یرجح أنها كتبت ما بین سنة 

) وقد اختلفت اآلراء في تحدید مدینة بابل:  ١٣: 5 كتبت من بابل (
. یكاد یجمع الرأي أنها لیست بابل التي على نهر الفرات إذ كانت خربة، كما لم یذكر التقلید أن 1

 الرسول ذهب إلیها، ویبعد جًدا أن یكون القدیسان مرقس وسیال هناك.

. یدعي الكاثولیك أنها تشیر إلى روما مستندین في ذلك إلى أن "بابل" الواردة في سفر الرؤیا تشیر 2 
 إلى روما، لكن لیس هناك ما یسند هذا الرأي بل ما ینقضه: 

 ما الداعي لعدم ذكر الرسول اسم روما صراحًة؟ أوالً :

 ثابت تاریخًیا أن الرسول بطرس لم یصل روما قبل استشهاده بها بفترة طویلة كافیة إلرسال ثانًیا:
 رسالتین.

 ترتیب الوالیات كما جاء في الرسالة من الشرق إلى الغرب مما یؤید أن الرسالة ُكتبت من مكان ثالثًا:
 ما بالشرق.

. الرأي األرجح أن بابل هي "بابلون" أي مصر القدیمة. وقد كانت قبًال موطًنا لجماعة من الیهود 3 
ومقر عسكر روماني ال تزال آثاره قائمة إلى یومنا هذا. 

Ò دراسات في رسالة بطرس األولى للدكتور موریس تواضروس .
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 ٦١ وهذا الرأي تسنده التقالید التاریخیة التي تقول بأن القدیس مرقس الرسول قدم إلى مصر حوالي سنة 
 م.٦٢أو 

خصائص الرسالة 
. امتازت بكثرة التشابه بینها وبین ما ورد في بعض رسائل بولس الرسول وخاصة الرسالة إلى 1

... ونجد تشابًها بینها وبین Ö، والرسالة إلى تیطسÕ، والرسالة إلى أهل غالطیةÔ، والرسالة إلى أهل رومیةÓأفسس
الرسالة إلى العبرانیین على نطاق واسع، إذ نجد كثیًرا من األلفاظ وردت في الرسالتین دون غیرهما من أسفار 

 .×العهد الجدید

 . اقتبست الرسالة الكثیر من العهد القدیم، وذلك ألنه رسول الختان.2

 . كثرة اإلشارة إلى أقوال السید المسیح، ألنه كان شاهد عیان لما رأي وسمع من الرب نفسه.3

 غایة الرسالة
. تشجیع المؤمنین لقبول األلم. وتعتبر هذه الرسالة من رسائل التعزّیة الرائعة، وال یخلو أصحاح من 1

 الحدیث عنه.

. الكشف عن الحیاة المقدسة العملّیة والعالقات المتبادلة في العائلة والمجتمع والكنیسة خالل اإلیمان 2
 بربنا یسوع المتألم.

اعتراضات على كاتب الرسالة والرد علیها 
 تحدثنا عن الجانب اإلیجابي الذي یؤكد أن الرسالة من وضع القدیس بطرس الرسول، غیر أن بعض 

النقاد قدموا اعتراضات على الكاتب، وقد قدم الدارسون رًدا علیها: 
: لم یكن القدیس بطرس رجًال أمًیا، لكنه في نفس الوقت لیس ذا ثقافة عالیة،  من الجانب اللغوي:أوالً 

)، قیل عنه هو 44: 1)، جاء من بیت صیدا بالجلیل (یو 3: 21، یو 3-2: 5؛ لو 16: 1فقد كان صیاًدا (مر 
). مع هذا فإن الرسالة تضم أجمل 13: 4 (أع "ویوحنا أمام مجمع السنهدرین "إنهما إنسانان عدیما العلم وعامیان

، فالفكر متقدم والعبارات سهلة وجذابة، تستخدم عبارات ÏÎوأروع ما ُكتب في العهد الجدید من جهة اللغة الیونانیة
 كلمة یونانّیة لم توجد في بقیة 60)، تكشف عن غنى عظیم في المفردات، إذ بها 21: 3فنّیة رائعة كما في (

أسفار العهد الجدید، ومن جهة أخرى فإنه ال یمكن أن تكون قد ُكتبت أوًال باآلرامیة، اللغة الیومّیة لشعب فلسطین 

Ó  ١: ٣؛ ٢٢، ٢١: ٢ مع ٥: ٢؛ ٢١: ١ مع ٢٢: ٣؛ ١٤: ١ مع ٩: ٢؛ ٤: ١ مع ٢٠: ١؛ ٣–١: ١ مع أف 3-١: ١ بط ١قابل–
. ٢٤–٢٢: ٥ مع ٦
Ô  مع ٥: ٢، ٣٤: ٨ مع ٢٢: ٣؛ ١٨: ٨ مع ١: ٥؛ ١١: ٦ مع ٢٤: ٢؛ ٧، ٦: ٦ مع ١: ٤؛ ٢٤: ٤ مع رو ٢١: ١ بط ١قابل 

، ١٣: ٣؛ ١٩ – ١٤: ١٢ مع ١٢ – ٨: ٣، ١٠؛ ٩: ١٢ مع ٢١: ١؛ ٨ – ٣: ١٢ مع ١١، ١٠: ٤؛ ٢: ١٢ مع ١٤: ١؛ ١: ١٢
 .٣٣: ٩ مع ٧، ٦: ٢؛ ٤ – ١: ١٣ مع ١٤

Õ  ١٣: ٥ مع ١٦: ٢؛ ٢٣: ٣ مع غال ٤: ١ بط ١قابل. 
Ö  ١٤: ٢ مع ١٨: ١؛ ٧: ٣ مع ٧: ٣؛ ٥: ٣ مع ٣: ١؛ ١٤: ٢ مع ٩: ٢؛ ١: ١ مع تي ١: ١ بط ١قابل. 
. راجع دراسات في رسالة بطرس الرسول األولى للدكتور موریس تواضروس ×

10 A.. C. R. Leany: The New Testament., 1972, p. 195. 
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في أیام السید المسیح، ثم ترجمت إلى الیونانّیة، ألنها تحوي اقتباسات من العهد القدیم مقتطفة مباشرة من 
. ÏÏالترجمة السبعینّیة

 أن لوقا وكاتب الرسالة إلى العبرانّیین وحدهما یمكن مقارنتهما بكاتب هذه الرسالة ÏÐ R. knophیرى
من جهة الطابع الیوناني.  

. ÏÑأسلوبها الیوناني أكثر سالسة من أسلوب القدیس بولس وأعلى من أن تكون للقدیس بطرس

في اختصار الرد على هذه االعتراضات: واآلن نقدم 
. من جهة اللغة والثقافة الیونانّیة، فكما سبق أن قلت في مقدمة اإلنجیل بحسب یوحنا إن الیهود 1

اعتادوا أن تكون لهم حرفة، مهما بلغت ثقافتهم أو غناهم، فكان شاول الطرسوسي ضلیًعا في المعرفة وله مكانته 
االجتماعّیة والدینّیة وفي نفس الوقت یمارس حرفة الخیام، هكذا أیًضا سمعان بطرس وٕان كان صیاد سمك، فهذا 

ال یعني أنه لیس بذي ثقافة یونانّیة عالیة، خاصة وأن موطنه هو بیت صیدا، قریة على الجانب الشرقي من 
األردن لیست ببعیدة عن بحیرة جنیسارت؛ المنطقة یهودّیة لكنها تحمل طابًعا عالمًیا. لهذا نجد أخاه أندراوس 

) یحمالن اسمین یونانیین. كل من نشأ في بیت صیدا، یفهم 21: 12، 44: 1وأیًضا فیلبس من بیت صیدا (یو 
. ÏÒالیونانّیة وله معرفة بالثقافة الهیلینّیة

"بید سلوانس األخ األمین كما أظن كتبت إلیكم . یركز كثیر من الدارسین على عبارة الرسول: 2
) ، متسائلین ما هو الدور الحقیقي لسلوانس الذي یدعى سیال، وُیحسب نبًیا ورافق 12: 5 (بكلمات قلیلة..."

)؟ 18-15القدیس بولس في كرازته (أع 

یرى البعض أنه لم یكن كاتًبا للقدیس بطرس وسكرتیًرا له فحسب، كما كان أیًضا بالنسبة للقدیس بولس، 
وٕانما ككارز وخادم له دوره الحیوي في الكنیسة، ساهم مع القدیس بطرس في الرسالة، من جهة اللغة وأیًضا في 

الفكر. وربما كان یمثل حلقة اتصال في الفكر بین الرسولین، لذا جاءت الرسالة متقاربة مع بعض رسائل القدیس 
بولس. 

یرى بعض النقاد أن سیال أو سلوانس كان مسیحًیا من أورشلیم ذا ثقافة هیلینّیة عالیة، لذا كان له دوره 
الرئیسي كحلقة اتصال بین الرسل والناطقین بالیونانّیة. هذا واضح من اختیاره مع یهوذا الملقب برسابا للذهاب 

 الخ.). 22: 15إلى أنطاكیة وسوریا وكیلیكّیة یترجم للكنائس ما نطق بها القدیس یعقوب في مجمع أورشلیم (

: یعترض البعض على الكاتب، بالقول إنه لو كان الكاتب هو ثانًیا: من الجانب التعلیمي أو الالهوتي
القدیس بطرس الذي عاش قریًبا جًدا من السید المسیح لما كتب بعبارات الهوتّیة وٕانما لسجل لنا ما جمعه من 

)، لكنه لم یقدم تفاصیل لآلالم. 1: 5السید. حًقا لقد دعا نفسه "الشاهد آلالم المسیح" (

11 Oscar Cullmann: The New Testamen, SCM, 1968, p. 98. 
12 Die Biefe und Juda, 1912, p. 16. 
13 Donald Guthrie: New Testament Introduction, 1975, p. 784. 
14 Oscar Cullmann: The New Testamen, SCM, 1968, p. 98, 99. 
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الفكر الالهوتي هنا، في رأي بعض النقاد، إنه أقرب إلى مدرسة القدیس بولس منه إلى القدیس بطرس، 
 أن للكاتب ÏÓ F.W. Beareلذا یرون إنه یمكن أن تكون من وضع أحد تالمیذ بولس ولیس القدیس بطرس. یرى

فكًرا خاًصا به یختلف عن فكر القدیس بولس لكنه تشكل خالل كتابات بولس كتلمیذ له. 

 ویرد على ذلك باآلتي:
. بالنسبة لالعتراض على نسبتها للرسول بحجة أنه لم یكتب ذكریاته أو ما جمعه عن أعمال السید 1

المسیح الشخصّیة، فإن كثیر من الدارسین یجدون في هذا االعتراض ما یحمل العكس، أي یحمل التأیید لنسبتها 
للرسول الذي كان اإلنجیل واضًحا نصب عینیه، إذ هو یهتم كیف یدخل بالمؤمنین إلى الحیاة الُمقامة في المسیح 

یسوع، ویلهب قلوب المتألمین بالتطلع نحو مجيء المسیح األخیر ال إلى تقدیم ذكریات شخصّیة. 

. أما بالنسبة إلى ما تحمله الرسالة من فكر مقارب لمدرسة القدیس بولس الرسول، فنود أوًال تأكید 2
جانبین هامین: األول عدم تجاهل دور الروح القدس في الوحي اإللهي الذي یهب للكتاب المقدس كله وحدة 

واحدة. فإن كان لكل كاتب سماته الخاصة التي تمیزه، لكن الروح واحد. كما یقول الرسول بطرس: "عالمین هذا 
أوًال أن كل نبوة الكتاب لیست من تفسیر خاص، ألنه لم تأِت نبوة قط بمشیئة إنساٍن بل تكلم أناس اهللا القدیسون 

). ثانًیا، أنه وٕان تمایز القدیسان بطرس وبولس في تقدیم الفكر 21-20: 1 بط 2مسوقین من الروح القدس" (
الالهوتي، فال یعني هذا التمایز اختالًفا في الفكر، بل وحدة الفكر الالهوتي األصیل، مع تقدیمه بطریقة متمایزة 

حسب مواهب كل رسول وحسب احتیاجات السامعین. وحدة الفكر تقوم على أساس الوحدة في جسد المسیح 
الواحد خالل عمل الروح القدس الواحد، وتبني التسلیم الواحد الُمَسلَّم مرة للقدیسین. 

هذا وال ننكر أن شركة الحب العامل بین الرسل، ولقاءاتهم المستمرة في المسیح یسوع قد أعطت تفاعًال 
فیما بینهم، فیتأثر كل منهم بأخیه، مع وجود القاعدة اإلیمانّیة األساسّیة الثابتة. ففي الرسالة إلى أهل غالطیة 

یتحدث القدیس بولس بكل وضوح: "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أیًضا إلى أورشلیم... صعدت بموجب إعالن 
وعرضت علیهم اإلنجیل الذي أكرز به بین األمم ولكن باالنفراد على المعتبرین لئال أكون أسعى أو قد سعیت 

). وفي نفس الوقت یقول: "ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكیة قاومته مواجهة ألنه كان 2-1: 2باطالً " (غال 
). 11: 2ملوًما" (غل 

في الرسالة غیاب التعالیم البولسّیة مثل التبریر، والناموس، وآدم الجدید،  ÏÔ J.W.C. Wandهذا ویرى
والجسد؛ مع ظهور المالمح الخاصة بفكر القدیس بطرس بوضوح مثل فیض االقتباسات من العهد القدیم، 

والشعور الكنسي والتاریخي، والشعور بالسید المسیح. إن كان ال یمكن وضع الفكر الالهوتي الخاص بالقدیس 
. فمن مالمح الرسالة الرئیسّیة انطباع قیامة السید ÏÕبطرس بطریقة علمّیة معینة، لكنه متمایز عن الفكر البولسي

المسیح، التي تالمس معها القدیس بطرس، على كل رسالة، خاصة في التعلیم بنزول السید المسیح إلى الجحیم 
). 19: 3(السجن) لیكرز لألموات مبشًرا إیاهم بتحقیق ما ماتوا عنه على الرجاء (

یعترض البعض كیف یمكن أن یكون الكاتب هو بطرس الرسول، بینما من الجانب التاریخي : ثالثًا
)، بكونهم ُمضطهدین 9-8: 5؛ 16-14، 12: 4؛ 15، 12: 2؛ 6: 1یحدث الكاتب المسیحّیین الُمضطهدین (

15 M. Dibelius: A Fresh Approach to the New Testament and the Early Christian Literature, 1936, 
p.188. 
16 The General Epistles of St. Peter and St. Jude, 1934, p. 17f. 
17 Donald Guthrie: New Testament Introduction, 1975, p. 785. 

 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


بطرس  

 

من أجل اسم المسیح. هذا یفترض أن المسیحّیة في ذلك الوقت كانت ُتحسب جریمة في ذاتها ُیعاقب علیها 
رسمًیا، وأن األمر لیس مجرد ضیق فردي أو من جماعات غیر مسئولة. ویرى بعض النقاد من الجانب التاریخي 

إنه وٕان كان االضطهاد النیروني قد أثُیر ضد المسیحّیین في روما، فإن هذا االضطهاد في نظرهم لم یمتد إلى 
البالد المذكورة في هذه الرسالة (بنطس، غالطیة، كبادوكیة، آسیا، بیثینّیة)، لهذا فإن هذه الرسالة، في نظر هؤالء 

النقاد، ُكتبت إما في أثناء اضطهاد دومتیان أو تراجان بینما استشهد القدیس بطرس مبكًرا في عهد نیرون. 

 Plinyیؤید ذلك، غي نظر الناقدین، التقارب بین ما جاء في هذه الرسالة وما جاء في رسالة بلیني 
. ÏÖلإلمبراطور تراجان

 ُیرد على ذلك باآلتي:
. من جهة افتراض أن االضطهاَد المذكور في الرسالة هو اضطهاٌد شامل ورسمي ال یناسب عهد 1

نیرون بل دومیتان، فإن هذا االفتراض مشكوك فیه، ألنه وٕان ُوجد استشهاد لعدد قلیل من المسیحّیین في روما 
مثل فالفیوس كلیمندس ودومیتال في عهد دومیتان، إّال أنه ال یوجد دلیل قاطع على قیام اضطهاد شامل في 

المقاطعات المذكورة في الرسالة، األمر الذي یصعب معه اعتبار الكاتب معاصًرا لعهد دومیتان. 

. لیس من ضرورة ُتلزم بأن االضطهاد المذكور في الرسالة اضطهاد رسمي ضد المسیحّیین. فإن 2
)، هذا ال یعني ألنهم ُیدعون مسیحّیین، فإن المؤمنین 14: 4كان الرسول یذكر أنهم تألموا من أجل اسم المسیح (

منذ البدایة یعتبرون كل ألم یصیبهم هو من أجل اسم المسیح. هذا باإلضافة إلى أن اسم "مسیحیین" لم یكن قد 
 انتشر بعد في هذه المقاطعات. 

. ال یمكن قبول نظرّیة بعض النقاد بأن هذه الرسالة ُكتبت في عهد تراجان، بسبب التشابه بینها وبین 3
مراسالت بلیني الوالي لإلمبراطور والتي یكشف عن وضع المسیحّیین، وذلك لألسباب التالیة:  

) 9: 5أ. ما جاء في بلیني ال یكشف عن اضطهاد شامل في كل موضع، أما ما جاء في الرسالة هنا (
فیعلن عن ضیق یحل بالمسیحّیین أینما وجدوا.  

ب. ما جاء في بلیني یظهر أن ما یحل بالمسیحّیین لیس باألمر الجدید، لكنه عمل ممتد من الماضي، 
). 12: 4أما ما جاء في رسالة القدیس بطرس فیظهر كخبرة جدیدة (

. لیس ما یمنع من قبول أن االضطهاد المذكور في الرسالة كان في عهد نیرون، فإن كان لیس هناك 4
 Institutumمن دلیل على امتداد االضطهاد في كل المقاطعات، لكن العالمة ترتلیان یقدم لنا تقریًرا عن الـ "

Neronianumجاء فیه أن المسیحّیین ال یحمیهم القانون "Ï× ،(وٕان كنا ال نجد ما یؤكد ذلك).على أي األحوال ،
بال شك كانت المقاطعات المذكورة في الرسالة على عالقة بالعاصمة روما، وما حّل بالمسیحّیین في روما قد بلغ 
هذه المقاطعات، وكان له أثره على التعامل مع المسیحّیین في كل موضع، بالرغم من عدم صدور منشور رسمي 

. ÐÎباالضطهاد. ما جاء في الرسالة ال ینفي قبول هذه النظرّیة

. هل من ضرورة تلزم بأن ما جاء في الرسالة یعني اضطهاًدا رسمًیا من الدولة الرومانّیة؟ ما جاء 5
) أما ما ورد في نهایة 17-13: 3؛ 7، 6: 1في الجزء األول من الرسالة یتحدث عن اآلالم بصفة عامة (

18 B. H. Streeter: The Primitive Church, p. 122f. 
19 Ad Nationes VII. 
20 Donald Guthrie: New Testament Introduction, 1975, p. 783. 
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أیها األحباء ال تسغربوا البلوى المحرقة التي "الرسالة فیكشف عن مقاومة شدیدة وضیقة مّرة حلت بهم، إذ یقول: 
). غیر أن هذا ال یعني بالضرورة دخولهم تحت 12: 4بینكم حادثة ألجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غریب" (

ضیق االستشهاد بسفك دمهم بأمر إمبراطوري، إنما هو انعكاس لنظرة المواطنین إلیهم بطریقة ممقوتة. 

لعل قوله "البلوى المحرقة" یشیر إلى ما كان یفعله نیرون حیث استخدام المسیحّیین كمشاعل في الطرق 
بحرقهم بالنار، وربًما یعني رمزًیا الضیق المّر الذي یجعل اإلنسان كمن یحترق. 

: في قول الرسول: "الشیوخ الذین بینكم أنا الشیخ". ما جعل البعض یتشكك في أن یكون الكاتب  رابًعا
هو بطرس الرسول، خاصة أن القدیس بطرس لم یشاهد آالم السید المسیح بینما یقول هنا "والشاهد آلالم 

المسیح"، فیرد على ذلك باآلتي:  
 قسوس أو أو " وتعني "كهنة" أُیا كانت درجتهم (أساقفةpresbyteroi". إن كلمة "شیوخ" في الیونانیة 1

، ÐÏشمامسة)؛ والقدیس بطرس وهو رسول یحمل "الكهنوت". كان هذا اللقب یطلق على الرسل حتى أیام بابیاس
 یو 3، 1 یو presbyteros) "2فال یعني في الكنیسة األولى لقًبا أقل. لهذا یدعو الرسول یوحنا نفسه الشیخ "

1 .(

 أن الرسول بطرس تحدث هكذا كواحٍد بین الشیوخ بروح التواضع، غیر ممیٍز H. Windish. یرى 2
 أن الرسول بطرس كتب هذا تعاطًفا مع قارئیه. Selwynنفسه عنهم، ویرى 

. إن كان الرسول بطرس لم یعاین كل آالم السید، لكنه هو شاهد لها بمعاینته نصیًبا منها.  3

 أقسام الرسالة
 . الخالص واآلالم األصحاح األول.1
 . عالقتنا بالمسیح صخرتنا األصحاح الثاني.2
 . عالقاتنا االجتماعیة في الرب یسوع األصحاح الثاني.3
 . عالقاتنا العائلیة في الرب یسوع األصحاح الثالث.4
 . عالقاتنا بالمضایقین في الرب یسوع األصحاح الثالث.5
 . الضیق وحیاة القداسة األصحاح الرابع.6
 . عالقاتنا الكنسیة في الرب یسوع األصحاح الخامس.7
 

21Eusebius: H.E. 3:39:4.  
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