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أوستن كیتل

١ بطرس ٢: ٤-١٢

اسمي أوستن كیتل ، وأنا أتدرب ألصبح قًسا في كنیسة ماكلین المشیخیة ، على بعد أمیال قلیلة من ھنا. أنا سعید جدًا لوجودي ھنا معكم الیوم. لقد زرت أنا وزوجتي

One Voice من قبل ، ونحب العبادة معكم. یسعدني أن أشارككم كلمة هللا ھذه اللیلة. 

آخر مرة كنت أقوم فیھا بتدریس التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة كنت في مكان مختلف تماًما. كان ھذا منزًال مسیحیًا لألطفال في میانمار ، حیث عشت أنا وزوجتي

راشیل لمدة أربع سنوات. خالل ذلك الوقت ، قمت بتدریس ھؤالء األطفال اللغة اإلنجلیزیة مرة أو مرتین في األسبوع. جاءوا من جمیع أنحاء البالد ، وخاصة من

مناطق في داخلھا الكثیر من الصراع. یتحدث األطفال خمس أو ست لغات مختلفة. لمدة عام ، علمتھم قواعد اللغة اإلنجلیزیة ولعبنا ألعابًا لغویة. ثم قررت أن آخذھم من

خالل التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة. نقرأ كل أسبوع السؤال والجواب ، ونقرأ أیًضا مقاطع الكتاب المقدس باللغة اإلنجلیزیة. ثم قسمنا االوالد إلى مجموعات لغویة.

قرأت كل مجموعة الكتاب المقدس بلغتھم الخاصة ، ثم قامت كل مجموعة بترجمة السؤال والجواب إلى لغتھم الخاصة. في نھایة العام ، كان لدیھم التعلیم المسیحي

بكاملھ بلغاتھم الخاصة. 

لھذا السبب أشعر أنھ من الجمیل إعادة زیارة ھذا التعلیم المسیحي معكم، ھنا في الوالیات المتحدة. لكل منكم قصتھ الخاصة ولغتھ الخاصة. وكلمة هللا ھي حق في كل

لغة من تلك اللغات. 

قبل أن نتابع، ھل تصلي معي من أجل ھؤالء االوالد؟ في عام 2021 حدث انقالب عسكري ، وفقد العدید من ھؤالء االوالد مستقبلھم الذي كانوا یأملون بھ. ضاعت

فرص التعلیم ، وانھار االقتصاد ، وأصبحت الحرب األھلیة سیئة جدا. اسمحوا لي أن أصلي قلیال. 

التعلیم المسیحي للمدینة الجدیدة ھو ملخص رائع لما نؤمن بھ كمسیحیین. سأقرأ السؤال 34 اآلن ، ثم لنقرأ اإلجابة معًا. 

السؤال 34: بما أننا نفتدي بالنعمة وحدها ، بالمسيح وحده ، فهل
يجب علينا أن نعمل ا��عمال الصالحة ونطيع كلمة هللا؟

نعم ، ��ن المسيح إذ افتدانا بدمه يجددنا أيًضا بروحه.



لكي تظهر حياتنا محبة وامتنان � ؛

حتى نتأكد من إيماننا من خ��ل ثمارنا؛

ولكي نربح ا��خرين من خ��ل سلوكنا الرباني.

إلیكم طریقة أخرى لطرح السؤال: لماذا نختار أن نطیع كلمة هللا إذا كان یسوع قد خلصنا بالفعل؟ وھنا طریقة أخرى لإلجابة على السؤال: الناس الذین افتداھم یسوع

لھم شرف إعالن عظمة هللا في حیاتھم بالطریقة التي یعیشون بھا ألجلھ. 

ھذا ما كان الرسول بولس یعلّمھ في مقطع الكتاب المقدس الیوم. سوف أقرأه اآلن علیكم. 

 (NLT) 12-4 :2 1 بطرس

 

4 الَِّذي إِْذ تَأْتُوَن إِلَْیِھ، َحَجًرا َحی�ا 

َمْرفُوًضا ِمَن النَّاِس، َولِكْن ُمْختَاٌر ِمَن هللاِ مكرما.

 

5 ُكونُوا أَْنتُْم أَْیًضا َمْبنِیِّیَن  َكِحَجاَرةٍ َحیَّةٍ  بَْیتًا ُروِحی�ا،  

َكَھنُوتًا ُمقَدًَّسا،  

ِلتَْقِدیِم ذَبَائَِح ُروِحیٍَّة َمْقبُولٍَة ِعْندَ هللاِ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ.

 

ُن أَْیًضا فِي اْلِكتَاِب: «ھنَذَا أََضُع فِي ِصْھیَْوَن َحَجَر َزاِویٍَة ُمْختَاًرا َكِریًما،   6 ِلذِلَك یُتََضمَّ

َوالَِّذي یُْؤِمُن بِِھ لَْن یُْخَزى».

 

7 فَلَُكْم أَْنتُُم الَِّذیَن تُْؤِمنُوَن اْلَكَراَمةُ، 

اِویَِة» ا ِللَِّذیَن الَ یُِطیعُوَن، «فَاْلَحَجُر الَِّذي َرفََضھُ اْلبَنَّاُؤوَن، ُھَو قَْد َصاَر َرأَْس الزَّ َوأَمَّ

 

8 «َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرةَ َعثَْرةٍ. 

الَِّذیَن یَْعثُُروَن َغْیَر َطائِِعیَن ِلْلَكِلَمِة، األَْمُر الَِّذي ُجِعلُوا لَھُ»

 

ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر،  9 َوأَمَّ

ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء،   ، أُمَّ َوَكَھنُوٌت ُملُوِكيٌّ

ِلَكْي تُْخبُِروا بِفََضائِِل الَِّذي دََعاُكْم ِمَن الظُّْلَمِة إِلَى نُوِرِه اْلعَِجیِب.

 

ا اآلَن فَأَْنتُْم َشْعُب هللاِ.  10 الَِّذیَن قَْبًال لَْم تَُكونُوا َشْعبًا، َوأَمَّ

ا اآلَن فََمْرُحوُموَن الَِّذیَن ُكْنتُْم َغْیَر َمْرُحوِمیَن، َوأَمَّ

11 أَیَُّھا األَِحبَّاُء، أَْطلُُب إِلَْیُكْم َكغَُربَاَء َونَُزالََء، أَْن تَْمتَنِعُوا َعِن الشََّھَواِت اْلَجَسِدیَِّة الَّتِي تَُحاِرُب النَّْفَس، 

 

12 َوأَْن تَُكوَن ِسیَرتُُكْم بَْیَن األَُمِم َحَسنَةً، 

دُوَن هللاَ فِي یَْوِم االْفتِقَاِد، ِمْن أَْجِل أَْعَماِلُكُم اْلَحَسنَِة الَّتِي یُالَِحُظونََھا ِلَكْي یَُكونُوا، فِي َما یَْفتَُروَن َعلَْیُكْم َكفَاِعِلي َشّر، یَُمّجِ

أمین. 



في ھذه اآلیات ، یساعدنا الرسول بطرس في معرفة سبب أھمیة طاعة هللا. عندما نرى بوضوح ما فعلھ یسوع من أجلنا ، سنطیعھ بدافع االمتنان جزء من ھذا في

الماضي والجزء االآخر في الحاضر. نتذكر جلیا ما فعلھ یسوع في الماضي ، وندرك تماما ما یفعلھ لنا اآلن. في الماضي, عاش یسوع حیاة كاملة. لم تروا أي شيء مثل

ھذا من قبل. اتخذ یسوع كل قرار بدون أنانیة. لقد أطاع هللا في كل لحظة. كان یسوع دائًما لطیفًا وصبوًرا ومحبًا. كان حكیًما ومجتھدًا وال یخاف اآلخرین. 

وفي نھایة ھذه الحیاة الكاملة ، اختار یسوع أن یموت بشكل مؤلم للغایة. لماذا ا؟ لدفع ثمن تمردنا على هللا. أنا متأكد من أنك تعرف ذلك. كیف تمرد كل واحد منا على

هللا. أحیانًا یكون التمرد ضروریًا لتحقیق التحرر من االضطھاد أو الحكومة الشریرة. ولكن, عندما یتمرد الشعب ضد حاكم صالح، فإن التمرد یكون مدمًرا للجمیع. هللا

محب تماما وحكیم تماما. ال یغري أبدا بالفساد. هللا لیس ظالم ابدا. یحارب من أجل الضعفاء ، ویحمي المتألمین. إن هللا حاكم رائع ، لكننا تمردنا ضده وعصیناه. لھذا

السبب نستحق العقاب. مات یسوع على الصلیب ألننا نستحق العقاب. أخذ یسوع كل عقابنا لنفسھ، وبدا كأنھ قد ُھزم. تقول اآلیة 4 من نصنا: 

 

”رفض الناس یسوع ، ولكن هللا اختاره لشرف عظیم”.  

جمیعنا قد رفضنا یسوع ، لكنھ اختار أن یعطینا لنا كل شيء - حتى حیاتھ.

ھذا ما یعني أن یفتدینا یسوع. لقد دفع ثمن تمردنا. یسوع لم یأخذ محفظتھ ویدفع أجر شھر إلصالح السیارة التي أتلفناھا، أو شيء من ھذا القبیل. دفع یسوع حیاتھ

ألجلنا. 

یسأل بعض الناس: ”ھل أنا حقًا بحاجة ان اطیع كلمة هللا؟” ھذا ھو بالحقیقة السؤال الذي یطرحونھ: ”ھل أحتاج إلى طاعة الملك المثالي المحب الذي نزف دمھ ومات

من اجلي حتى أتمكن من أن اعیش؟” نعم ، أعتقد أن ما فعلھ الرب من أجلنا یستحق كیف یتجب أن نعیش لھ. 

ال تتعلق الحیاة المسیحیة بما فعلھ یسوع في الماضي فقط. أن نكون مفتدین ھو أكثر من حدث قد حصل في الماضي. إذا تبعت یسوع ، فأنت قد حصلت على الخالص

في الماضي ، لكنك انت مفدي في الوقت الحاض رأیضا. وھبك هللا روحھ لتحیا فیك. ھذا صحیح اآلن ، ألي شخص أتى إلى یسوع ونال حیاة جدیدة فیھ. انظر إلى اآلیة

 :5

 

5 ُكونُوا أَْنتُْم أَْیًضا َمْبنِیِّیَن  َكِحَجاَرةٍ َحیَّةٍ  بَْیتًا ُروِحی�ا، َكَھنُوتًا ُمقَدًَّسا، ِلتَْقِدیِم ذَبَائَِح ُروِحیٍَّة َمْقبُولٍَة ِعْندَ هللاِ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ.  

ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء، ِلَكْي تُْخبُِروا بِفََضائِِلھ   ، أُمَّ ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر، َوَكَھنُوٌت ُملُوِكيٌّ َوأَمَّ

ِلتَْقِدیِم ذَبَائَِح ُروِحیٍَّة َمْقبُولٍَة ِعْندَ هللاِ بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ.

ھل ترى كیف ھذا ما یفعلھ هللا فینا في الوقت الحاضر؟ إنھ یبنینا معًا, لنصبح شیئا جمیال. سنتحدث أكثر عن ھذا الشرف العظیم بعد قلیل ، ولكن فكر اآلن في التالي:

دفع یسوع ثمنًا باھًظا من أجلك ، وفعل ذلك عمداً. لقد رأى ما یمكن أن یحولك إلیھ. لقد نزف دمھ ومات لیأخذ عقابك ، وأعطى روحھ لتعیش فیك. 

وال تفوتك ما ھو موجود في نھایة اآلیة 6: نحن ال نتكلم فقط عن الماضي والحاضر ، ولكن أیًضا عن المستقبل. 

6، َوالَِّذي یُْؤِمُن بِِھ لَْن یُْخَزى». 

رت خطیتك على الصلیب. الروح یعمل فیك اآلن. وإذا كنت وعد یسوع أنھ في الیوم الذي یُكشف فیھ كل شيء ، سیكون شعبھ بأمان. ال شيء تندم علیھ قد یدینك. لقد ُسّمِ

تنتمي إلى المسیح ، فستفرح في یوم القیامة. 

فلماذا یجب علینا ان نطیع كالم هللا؟ ألنھ عندما ننظر إلى قصة ما فعلھ من أجلنا ، نرى أنھ أعطانا أشیاء مذھلة. لقد أعطانا المغفرة وأعطانا روحھ. قبل أن نعرف یسوع

، كنا نعیش في یأس وخوف وفراغ. اآلن أعطانا هللا السالم واألمل وطریقة أفضل للعیش. 



السبب األول لطاعة كلمة هللا ھو االمتنان لما فعلھ. ثانیًا ، یشرفنا هللا أن یدعونا لإلیمان ، لذلك نطیعھ كامتیاز. نجد ھذا في اآلیات 9-7. 

قبل أن أقول ھذا ، تذكر أنھ من واجب الجمیع طاعة هللا ، سواء كانوا مسیحیین أم ال. تعلمنا رسالة رومیة 1 أن كل شخص یحاول جاھدًا أن یرفض واجبھ تجاه هللا. لكن

الواجب من أجل قضیة جیدة ھو أمر جید. 

بصفتي أبًا ، من واجبي رعایة ابنتي. انھ عمال شاقا. لكن ھل ھذا شيء سيء؟ كال! إنھ لشرف لي - أن أكون الشخص الذي تلجأ إلیھ للحصول على المساعدة. 

إنھ لشرف عظیم أن أكون رائد فضاء. لكن ھل ستعیش بالطریقة التي یعیش بھا رواد الفضاء إذا كنت تعتقد أن ذلك غیر عادل أو خاطئ؟ ھل ستتدرب, وتتحمل,

وتقضي شھوًرا بمفردك, وتأكل طعاًما مجففًا, وتواجھ خطر الموت؟ 

للقیام بأشیاء صعبة, والعیش بشكل مختلف, نحتاج إلى سبب وجیھ. والعالم یؤمن إذا عشنا حیاة هللا, فھي ال تستحق كل ھذا العناء. أولئك الذین ال یؤمنون بالمسیح

یعتقدون أن العیش على ھذا النمط ھو لیس فقط غیر ضروري، بل تھجمي. 

طاعة هللا واجب, وأیضا شرف. انظر إلى اآلیات من 7 إلى 9. 

 

7 فَلَُكْم أَْنتُُم الَِّذیَن تُْؤِمنُوَن اْلَكَراَمةُ، 

ا ِللَِّذیَن الَ یُِطیعُوَن،  َوأَمَّ

اِویَِة» «فَاْلَحَجُر الَِّذي َرفََضھُ اْلبَنَّاُؤوَن، ُھَو قَْد َصاَر َرأَْس الزَّ

 

8 «َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرةَ َعثَْرةٍ. الَِّذیَن یَْعثُُروَن َغْیَر َطائِِعیَن ِلْلَكِلَمِة، األَْمُر الَِّذي ُجِعلُوا لَھُ»  

عثروا ألنھم لم یطیعوا كلمة هللا, لذلك تلقوا مصیرھم الذي خِطط لھم.

 

ا أَْنتُْم فَِجْنٌس ُمْختَاٌر،  9 َوأَمَّ

ةٌ ُمقَدََّسةٌ، َشْعُب اْقتِنَاٍء،   ، أُمَّ َوَكَھنُوٌت ُملُوِكيٌّ

ِلَكْي تُْخبُِروا بِفََضائِِل الَِّذي دََعاُكْم ِمَن الظُّْلَمِة إِلَى نُوِرِه اْلعَِجیِب.

في اآلیة 7 ، یخبرنا بطرس أن هللا یعطینا اإلكرام عندما یدعونا أن نعیش بشكل مختلف. ثم یخبرنا بطرس كیف یبدو ھذا الشرف. 

یخبرنا بطرس أن لنا شرف، لكن أولئك الذین ال یؤمنون ال یشاركوننا ھذا الشرف. وھذا ھو سبب طاعتنا الثاني لكلمة هللا: ألن العیش على طریقة هللا ھو امتیاز. في

العھد القدیم ، لم یكن شعب إسرائیل منزعًجا ألنھ حافظ على شریعة او ناموس هللا بینما كانت جمیع األمم األخرى حرة. الناموس كان امتیازا لھم! لقد أحبھم هللا كثیًرا

لدرجة أنھ علمھم كیف یعیشون كشعب خاص لھ. 

ھل ترى نفس الدعوة في ھذه اآلیات؟ تخبرنا اآلیة 9 أن ھناك سببًا محددًا منحنا هللا شرف طاعتھ: أن نكون ممثلین لھ في العالم. كل من ھذه األسماء األربعة لشعبھ

یخبرنا بشيء عن ھذا. نحن من بلدان مختلفة ، لكننا ندعى شعبًا واحدًا مختاًرا. لقد اختارنا هللا ، مع كل اختالفاتنا ، لنكون لھ. لقد دعانا أیًضا كھنوت ملوكي. الملكیة

تعني أنك تنتمي إلى الملك. إذا كنت مسیحیاً ، فأنت تنتمي إلى ملك الملوك. لدیك امتیاز أن تكون عضًوا في عائلة هللا. أنت أیًضا كاھن ملكي ، ولدیك وظیفة تقوم بھا!

الكھنة یأتون بالناس إلى هللا. 



یساعدنا ذلك على فھم الھدف من ھذا التكریم الذي نستلمھ من هللا. یشرح بطرس ذلك بصورتین أخریتین: یقول بطرس أننا أمة مقدسة وشعب یملكھ هللا. هللا یعتز بنا

ویكرمنا. 

كیف تعرف أن شخًصا ما یكرمك حقًا ، وال یقول أشیاء لطیفة فقط؟ إذا كان شخص ما یكرمك حقًا ، فسوف یثق بك بأشیاء صعبة. یعلم هللا أننا ال نجید طاعتھ. یعلم هللا

أننا نكافح من أجل عیش حیاة مقدسة ، ومن الصعب إخبار الناس عن یسوع. رغم ذلك هللا یحترمنا ویطلب مننا القیام بھذه األشیاء الصعبة. إنھ یعطینا الروح القدس

حتى نتمكن من القیام بأشیاء ال یمكننا القیام بھا بمفردنا. 

اسمح لي أن أراجع قلیال. أوالً ، هللا أكرمنا ودعانا ملكیتھ الخاصة. ثانیًا ، نطیع هللا من باب االمتنان ، لكننا نطیعھ أیًضا كامتیاز. 

والیكم الشيء الثالث: لقد جعل هللا حیاتنا ذات معنى ، لذلك نطیعھ كشھادة. في بعض األحیان نمیل إلى االعتقاد بأن حیاتنا لیست مھمة. نرى األشخاص األثریاء

واألقویاء ، ونعتقد أننا غیر ذات اھمیة. األشیاء التي تقلقنا ھذا األسبوع , انھا تجعلنا نشعر بأننا نحن فقط على قید الحیاة . یمكن أن نمیل إلى االعتقاد بأن كلمة هللا بعیدة

عن الحقائق الیومیة في حیاتنا. قد نشعر أن الطریقة التي نعیش بھا لیست مھمة. تعترف اآلیة 10 بھذا الشعور ، لكنھا تخبرنا أیًضا عن تغییر كبیر قد حدث.

 

ا اآلَن فَأَْنتُْم َشْعُب هللاِ.   10 الَِّذیَن قَْبًال لَْم تَُكونُوا َشْعبًا، َوأَمَّ

ا اآلَن فََمْرُحوُموَن. الِذیَن ُكْنتُْم َغْیَر َمْرُحوِمیَن، َوأَمَّ

عندما نشعر أننا لسنا أحد ، یقول هللا أننا شعبھ. عندما نعتقد أن هللا یجب أن یصاب بخیبة أمل من حیاتنا العادیة ، الملیئة باألخطاء ، نقرأ أننا تلقینا الرحمة. 

ثم تخبرنا اآلیتان 11 و 12 أننا سنواجھ خیارین: یمكننا أن نعیش كما نحن شعب هللا ، لذا فإن قراراتنا وحیاتنا لھا معنى. أو یمكننا أن نعیش مثل األشخاص الضالین ،

ونفعل ما نرید. استمع إلى اآلیات 11 و 12 مرة أخرى: 

11 أَیَُّھا األَِحبَّاُء، أَْطلُُب إِلَْیُكْم َكغَُربَاَء َونَُزالََء، أَْن تَْمتَنِعُوا َعِن الشََّھَواِت اْلَجَسِدیَِّة الَّتِي تَُحاِرُب النَّْفَس، 

 

12 َوأَْن تَُكوَن ِسیَرتُُكْم بَْیَن األَُمِم َحَسنَةً، ِلَكْي یَُكونُوا، 

دُوَن هللاَ فِي یَْوِم االْفتِقَاِد، ِمْن أَْجِل أَْعَماِلُكُم اْلَحَسنَِة الَّتِي یُالَِحُظونََھا ”. فِي َما یَْفتَُروَن َعلَْیُكْم َكفَاِعِلي َشّر، یَُمّجِ

یذكرنا بطرس أن لدینا خیاًرا في أن نعیش كشعب هللا وأن نطیع كلمتھ. سیتم الكشف عن ھویتنا من خالل ما ال نفعلھ ، وما نختار القیام بھ. سنقول ال لألشیاء التي یأمرنا

هللا بعدم القیام بھا. سنعیش ”بشكل الئق” ونعیش حیاة مكرمة. سنختار عمل األشیاء الصالحة ، حسب كلمة هللا. لماذا ا؟ لیس حتى یعتقد الناس أننا أناس طیبون. لن

یفعلوا. سوف یعتقدون أننا مخطئون ، وأغبیاء ، وحتى سیئون. 

لكن عندما نختار أن نعیش على طریقة هللا ، تصبح حیاتنا شھادة حیة. نصبح ذبائح روحیة مقبولة عند هللا ، كما رأینا في بدایة المقطع. 

سیكون لھذا تأثیران: سوف نشجع بعضنا البعض على أن هللا یعمل بین شعبھ. وسنقدم الدلیل للضائعین. نقدم الدلیل في األشیاء التي نقوم بھا وفي طرق عیشنا. نعطي

الدلیل على أن هللا صالح ، وأن هللا ھو الملك. إھذا ما أوصانا هللا بھ أن نفعلھ بكلماتنا وحیاتنا. وفي یوم من األیام الجمیع - مخلّصون وغیر مخلّصین - سوف یمجدون

هللا, منغمسین بأدلة صالحھ. لن یأتي الجمیع إلى یسوع. لكن هللا سینال المجد ، حتى عندما یختار الناس أن یرفضوه ویعیشوا كمتمردین. 



دعونا نحاول جمیعًا أن نسأل أنفسنا ھذه األسئلة ھذا األسبوع: ما الذي أجرب أن أفعلھ حتى أرفض ألني أنتمي �؟ وماذا أفعل ألظھر للعالم أن هللا صالح؟ كیف أعلن

فخامتھ بكالمي وأفعالي؟ 

عندما تتعرض لتجارب تتجاھل بھا كلمة هللا و ”اتتبع قلبك” ، تذكر بالطرق التي یحبك بھا یسوع. لقد نزف دمھ ومات من أجلك. واعطاك رتبة عالیة مشرفة. یسوع

یجعل أفعالك وحیاتك ذات معنى ونظام واھمیة. 

كان یسوع صالًحا جدًا لك ، لذلك من الجدیر أن تطیعھ. الطاعة لھ تظھر االمتنان واالمتیاز. ألننا ندرك كم نحن مباركون أن تكون لنا حیاة ملیئة بالمعاني. الحمد �!

یھتم هللا بنا كثیًرا لدرجة أنھ یھتم كیف نعیش حیاتنا ، وعلمنا كیف یجب ان نفعل ذلك. لقد زودنا بالروح القدس لیساعدنا. وقد أزال كل مخاوف الفشل الموجود في إنجیل

یسوع المسیح الجمیل. 

دعونا نصلي معا اآلن.

One Voice Fellowship


