الدرس الثاين

 ٧-١نيسان (أبريل)

مرياث ال يفنى

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية١ :بطــرس ٢ ،١ :١؛ يوحنــا ١٦ :٣؛ حزقيــال ١١ :٣٣؛ ١بطــرس :١
٢١-٣؛ الويــن ٤٥ ،٤٤ :١١؛ ١بطــرس .٢٥-٢٢ :١
ُوس ـك ُْم ِف طَا َع ـ ِة الْ َحـ ِّـق بِال ـ ُّروحِ لِلْ َم َح َّب ـ ِة األَ َخ ِويَّ ـ ِة الْ َع ِدميَـ ِة
آيــة الحفــظ« :طَ ِّه ـ ُروا نُف َ
ـب طَا ِه ـ ٍر ب ِِشــدَّ ٍة١( ».بطــرس .)٢٢ :١
ـم بَ ْعضً ــا ِم ـ ْن َقلْـ ٍ
ال ِّريَــا ِءَ ،فأَ ِح ُّبــوا بَ ْعضُ كُـ ْ
عندمــا يــدرس شــخص الكتــاب املقــدس ،ويُركّــز دراســته عــى ســفر ُمعـ ّـن أو حتــى عــى
جــزء مــن الســفر ،فهنــاك ع ـ ّدة أســئلة يجــب اإلجابــة عليهــا إن أمكــن.
أوالً ،مــن الج ّيــد تحديــد جمهــور املســتمعني املســتهدفني؟ ثانيــاً ،واألكــر أهميــة هــو
التع ـ ُّرف عــى الهــدف امل ُح ـ َّدد الــذي عــى أساســه جــرت الكتابــة .مــا هــو املوضــوع الخــاص
(إذا مــا كان هنــاك موضــوع) الــذي أراد الكاتــب أن يطرحــه؟ (عــى ســبيل املثــال ،رســالة
بولــس الرســول ألهــل غالطيــة بخصــوص األخطــاء الالهوتيــة التــي كانــوا يُعلّمونهــا عــن اإلميــان
والنامــوس) .فكــا نعلــم ،إن الكثــر مــن العهــد الجديــد كان عــى هيئــة رســائل أو خطابــات،
واعتــاد النــاس أن يكتبــوا خطابــات تحمــل رســائل إىل املرســل إليهــم.
وبتعبــر آخــر ،عندمــا نقــرأ رســائل بطــرس ،فمــن األفضــل أن نعــرف عــى قــدر اإلمــكان
الخلفيــة التاريخيــة لرســائله .مــاذا كان يقصــد ،وملــاذا؟ وبالطبــع فــإن أهــم مــا يف األمــر هــو:
مــا هــي الرســالة التــي ميكننــا نحــن أن ننالهــا؟
وكــا يظهــر مــن اآليــات األوىل يكشــف بطــرس كثـ ًرا مــن الحقائــق الهامــة لنــا اليــوم بعــد
قــرون مــن زمــن كتابتهــا.
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم  ٨نيسان (أبريل).
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األحد

 ٢نيسان (أبريل)

إىل املتغربني
لو أنك استلمت قطعة من الورق مكتوب يف بدايتها «سيدي العزيز» فال شك أنك ستدرك أنك
تقرأ رسالة .وسوف تفرتض أن الرسالة مرسلة من شخص ليس له عالقة وثيقة بك.
ـكل معين ـاً يف افتتاحياتهــا ،فهكــذا كانــت
وكــا أن الرســائل يف العــر الحديــث تأخــذ شـ ً
الرســائل يف العصــور القدميــة .تبــدأ رســالة بطــرس الرســول كأي رســالة كتبــت يف عــره .فهــي
تبــن الكاتــب و َمــن هــم املرســلة إليهــم.


اقرأ ١بطرس  .١ :١ماذا تعلمنا هذه اآلية وتعطينا شيئاً من مضمون الرسالة?

يحــدد بطــرس شــخصيته بجــاء .اســمه يــأيت يف أول كلمــة يف الرســالة .بعــد ذلــك مبــارش ًة
يصــف نفســه بأنــه «رســول يســوع املســيح» ،وهكــذا يثبــت بطــرس أهليتــه مؤك ـ ًدا الدعــوة
اإللهيــة لــه .إذًا وكــا فعــل بولــس مـرا ًرا (غالطيــة ١ :١؛ روميــة ١ :١؛ أفســس  )١ :١كان بطــرس
رســوالً – أي ُمرس ـاً .والــذي أرســله هــو ربنــا يســوع املســيح.
حــدد بطــرس املنطقــة التــي تتوجــه إليهــا رســالته« :بنتــس وغالطيــة وكبدوكيــة وآســيا
وبثينيــة» ،كل هــذه مناطــق يف آســيا الصغــرى تســاوي يف مســاحتها الجــزء الرشقــي مــن مضيــق
البســفور يف تركيــا الحديثــة.
َ
هنــاك جــدل يــدور حــول مــا إذا كان بطــرس يكتــب ألغلبيــة يهوديــة مــن املؤمنــن أم إىل
املؤمنــن مــن األمــم .املصطلــح الــذي اســتخدمه بطــرس يف ١بطــرس « ١ :١املغرتبــن» يشــر
عــادة إىل اليهــود املوجوديــن خــارج األرايض املقدســة يف القــرن األول امليــادي .والكلمتــان
« ُمختاريــن» و» ُمق َّدســن» يف ١بطــرس  ٢ :١تناســب كالً مــن اليهــود واملســيحيني عــى الســواء.
وإذ يصنــف الذيــن هــم خــارج املجتمــع اليهــودي «باألمــم» (١بطــرس ١٢ :٢؛  ،)٣ :٤فهــو يؤكــد
الطبيعــة اليهوديــة ملــن تو َّجــه إليهــم كتابــات بطــرس.
يف املقابــل ،يجــادل بعــض املعلقــن بــأن مــا يقولــه بطــرس يف ١بطــرس ١٨ :١؛  ٣ :٤يناســب
بقــدر أكــر األمــم املتجدديــن للمســيحية وال ينطبــق عــى اليهــود .وهــل كان لبطــرس عــى أي
حــال أن يكتــب «ِ ...سـ َرتِ ُك ُم الْ َب ِاطلَـ ِة الَّ ِتــي ت َ َقلَّدْتُ ُو َهــا ِمـ َن اآلبَــا ِء» (١بطــرس )١٨ :١؟ أو هــل
ـى يَ ْك ِفي َنــا لِ َن ُكــو َن قَـ ْد َع ِملْ َنــا
كان لــه أن يكتــب لقارئيــه اليهــود« :ألَ َّن َز َمــا َن الْ َح َيــا ِة الَّـ ِـذي َمـ َ
اتَ ،وإِ ْد َمــانِ الْ َخ ْم ـرَِ ،والْ َبطَ ـرَِ ،والْ ُم َنا َد َمـ ِ
إِ َرا َد َة األُ َمـ ِـمَ ،ســالِ ِك َني ِف ال َّد َعــا َر ِة َوالشَّ ـ َه َو ِ
ـاتَ ،و ِع َبــا َد ِة
األَ ْوثَــانِ الْ ُم َح َّر َمـ ِة» (١بطــرس )٣ :٤؟
أمــا األكــر أهميــة بالنســبة لنــا فليــس هــو ملــن تــم توجيــه الرســالة ،بــل باألحــرى مــا هــو
محتــوى تلــك الرســالة.
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االثنني

 ٣نيسان (أبريل)

ُمختارون




اقــرأ ١بطــرس  .٢ :١مــاذا تخربنــا أيضً ــا هــذه اآليــة عــن الذيــن كُتبــت لهــم هــذه
الرســالة؟ مــاذا يدعوهــم؟

ســواء كتبــت لليهــود أم لألمــم املؤمنــن فــإن بطــرس كان عــى يقــن مــن يشء واحــد وهــو
الســابِقِ ١( »...بطــرس .)٢-١ :١
ـى ِعلْـ ِـم اللـ ِه ِ
أنهــم كانــوا « ،...امل ُختاريــن بِ ُ ْقتَـ َ
اآلب َّ
علينــا أن نكــون حذريــن هنــا .فــإن هــذا ال يعنــي أن اللــه قــد قـ َّرر مســبقا مصــر البعــض
للخــاص والبعــض اآلخــر للهــاك .وليــس كــا يقــول البعــض أن بطــرس كان يكتــب للذيــن
توافــق أن يكونــوا مــن املختاريــن للخــاص أمــا اآلخــرون فســيهلكون ،هــذا ليــس مــا يعلمــه
الكتــاب املقــدس.




اقــرأ ١تيموثــاوس ٤ :٢؛ ٢بطــرس ٩ :٣؛ يوحنــا ١٦ :٣؛ حزقيــال  .١١ :٣٣كيــف تســاعدنا
هــذه اآليــات عــى فهــم مــا قصــده بطــرس عندمــا َد َعــا هــؤالء النــاس بـ»املختاريــن»؟

يوضــح اإلنجيــل بجــاء أن خطــة اللــه هــي أن يخلَــص الجميــع .وضعــت تلــك الخطــة مــن
أجــل اإلنســان حتــى قبــل أن يخلــق اللــه العــامل« ،كَـ َـا ا ْختَا َرنَــا ِفي ـ ِه قَبْـ َـل تَأْ ِسـ ِ
ـيس الْ َعالَـ ِـم»
(أفســس  .)٤ :١الجميــع مختــارون ،مبعنــى أن غــرض اللــه األســايس هــو أن يخلَــص كل إنســان
وأال يهلــك أحــد .إنــه مبقتــى علــم اللــه الســابق ،أراد أن يهــب البرشيــة جمعــاء الحيــاة
األبديــة .هــذا يعنــي أن خطــة الخــاص مهيــأة ألن تشــمل كل إنســان يف كفــارة املســيح حتــى
وإن مل يقبــل كل إنســان هــذه الكفــارة املقدمــة لــه.
إن علــم اللــه املســبق للمختاريــن معنــاه ببســاطة أن اللــه يعلــم مســبقاً مــا ســيكون
خيارهــم الحــر بالنســبة للخــاص .إن ســابق علــم اللــه ال يجــر اإلنســان يف اختيــاره بــأي وســيلة
كانــت .متامــاً كمثــل األم التــي تعلــم بســابق علمهــا أن ابنهــا ســيختار الحلــوى بــدالً مــن
الخضــار املطهــو .هــذا ال يعنــي أن ســابق علمهــا ذلــك ســيجرب ابنهــا عــى مــا يختــاره.

أي نوع من الثقة ميكن أن تحصل عليها من حقيقة أن الله قد اختارك للخالص؟
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الثالثاء

 ٤نيسان (أبريل)

مواضيع أساسية


اقرأ ١بطرس  .١٢-٣ :١ما هي رسالة بطرس األساسية يف هذه اآليات؟

عندمــا بــدأ تحياتــه لقارئيــه يف ١بطــرس  ٢ ،١ :١كان بطــرس قــد أىت عــى ذكــر اآلب واالبــن
والــروح القــدس (١بطــرس  .)٢ :١أعضــاء الالهــوت الثالثــة هــم محــور موضــوع بطــرس يف
(١بطــرس  .)١٢-٣ :١اآلب واالبــن هــا موضــوع ١بطــرس  ،٩-٣ :١والــروح القــدس هــو املوضوع
البــارز يف ١بطــرس .١٢-١٠ :١
إذ يكتــب بطــرس عــن اآلب واالبــن والــروح القــدس فإنــه يقــدم مواضيــع كثــرة ينــوي
العــودة إليهــا الح ًقــا.
يبــدأ بطــرس بقولــه :املســيحيون «ولــدوا ثانيــة» (١بطــرس  ،٣ :١انظــر أيضــاً يوحنــا :٣
 .)٧إن حياتهــم كلهــا قــد تجــددت بواســطة قيامــة املســيح واملـراث الرائــع املحفــوظ لهــم يف
الســاء (١بطــرس  .)٤ ،٣ :١هنــا كــا يف أماكــن أخــرى كثــرة يف العهــد الجديــد فــإن قيامــة
يســوع املســيح هــي أســاس الرجــاء املســيحي.
ذلــك الرجــاء مينــح املســيحيني باعثــا ألن يفرحــوا عــى الرغــم مــن أن كثرييــن ممــن يقــرأون
رســالة بطــرس األوىل يعانــون مــن تجــارب متنوعــة .هــذه املعانــاة والتجــارب هــي اختبــار
ـزك بالنــار .ومــع أن قــاريئ رســالة بطــرس مل يــروا
وتزكيــة إلميانهــم ،كــا ُيتحــن الذهــب ويُـ ّ
املســيح خــال خدمتــه عــى األرض إال أنهــم أحبــوا املســيح وآمنــوا بــه ،وإن نتيجــة إميانهــم هــو
السـ َـا َو ِ
الخــاص والوعــد «لِ ِمـ َر ٍ
ات ألَ ْجلِ ُكـ ْم»
ـس َوالَ يَضْ َم ِحـ ُّـلَ ،م ْح ُفــو ٌظ ِف َّ
اث الَ يَ ْف َنــى َوالَ يَتَ َدنَّـ ُ
(١بطــرس .)٤ :١
أخربهــم بطــرس عــن أنبيــاء العهــد القديــم «ال َِّذي ـ َن تَ َن َّب ـأُوا َعــنِ ال ِّن ْع َم ـ ِة الَّ ِتــي ألَ ْجلِ ُك ـ ْم»
(١بطــرس  .)١٠ :١أنبيــاء العهــد القديــم «فتشــوا وبحثــوا» (١بطــرس  )١٠ :١عــن الخــاص الــذي
يختربونــه اآلن يف املســيح.
وإذ هــم يقاســون االضطهــاد مــن أجــل إميانهــم ،يكشــف لهــم بطــرس أنهــم جــزء مــن رصاع
أعظــم بــن الخــر والــر .يف النهايــة يســعى ألن يســاعدهم ليظلــوا أمنــاء للحــق حتــى وســط
التجارب.

السـ َـا َو ِ
تقــول اآليــة يف ١بطــرس  ٤ :١أن هنــاك م ـراث « َم ْح ُفـ ٌ
ـم».
ات ألَ ْجلِكُـ ْ
ـوظ ِف َّ
فكــر يف هــذا األمــر عــى الصعيــد الشــخيص؛ فهنــاك مــكان يف الســاء مخصــص لــك
أنــت شــخصيا؟ إ ًذا كيــف ســتتجاوب مــع هــذا الوعــد العجيــب؟
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األربعاء

 ٥نيسان (أبريل)

العيش بحياة الخالص



اقرأ ١بطرس  .٢١-١٣ :١حسب هذه الفقرة ماذا ميكن أن يُحفّز سلوك املسيحي؟

كلمــة «لذلــك» التــي تبــدأ بهــا اآليــة يف ١بطــرس  ١٣ :١تُظهــر أن مــا ســيقوله بطــرس يف
الجملــة التاليــة يســتند إىل مــا قالــه للتــو .فكــا رأينــا يف درس يــوم أمــس ،كان بطــرس يتحـ َّدث
عــن نعمــة اللــه والرجــاء الــذي عنــد املســيحيني يف يســوع املســيح (١بطــرس .)١٢-٣ :١
ونتيجــة لهــذه النعمــة وهــذا الرجــاء ،يحــث بطــرس قـ َّرا َءه قائـ ًـا« :لِذلِـ َـك َم ْن ِط ُقــوا أَ ْح َقــا َء
ِذ ْه ِنكُــ ْم» (١بطــرس  .)١٣ :١أي أن عليهــم أن يُعــدوا عقولهــم ليســتطيعوا أن يقفــوا بثبــات
وذلــك اســتجابة للخــاص الــذي عندهــم يف يســوع املســيح (١بطــرس .)١٣ :١

اقــرأ ١بطــرس  .١٣ :١مــا معنــى «فأل ُقــوا رجا َءكُــم بال َّتــام عــى ال ِّنعمــة التــي ُيـ َ
ـؤت بهــا
إليكــم عنــدَ اسـ ِت ْعالنِ يســو َع املســيح؟»؟



يخربهــم بطــرس بــا شــك أن رجاءهــم يعتمــد عــى املســيح وحــده .لكنــه بعــد ذلــك
يشــدد عــى أن هنــاك معايــر معينــه ينبغــي أن تظهــر يف الســلوك املســيحي نتيجــة خالصهــم.
ويالحــظ أن هنــاك ثالثــة دوافــع عظمــى تكمــن وراء الســلوك املســيحي :صفــات اللــه (١بطــرس
 ،)١٦ ،١٥ :١الدينونــة العتيــدة (١بطــرس  ،)١٧ :١ومثــن الفــداء (١بطــرس .)٢١-١٧ :١
أول دافـع للسـلوك املسـيحي هـو صفـات اللـه .هـذه الصفـات ميكـن إجاملهـا كاآليت :اللـه
قـدوس .يقتبـس بطـرس مـا ورد يف الويني « ٤٥ ،٤٤ :١١كُونُوا ِق ِّد ِ
وس» (١بطرس
يس َ
ين ألَ ِّن أَنَـا قُ ُّد ٌ
 .)١٦ :١وبذلـك فعلى كل الذيـن يتبعـون يسـوع أن يكونـوا قديسين (١بطـرس .)١٧-١٥ :١
الدافــع الثــاين للســلوك املســيحي هــو اإلدراك بــأن اللــه الــذي هــو قــدوس «يَ ْح ُكــم ِب َغــر
ُمحابــاة حســب َع َمــل كل واحــد» (١بطــرس .)١٧ :١
الحافــز الثالــث ينبــع مــن ذلــك الحــق العظيــم وهــو أن املســيحيني قــد افتــدوا .معنــى
ذلــك أنهــم قــد افتــدوا بثمــن ،مثــن باهــظ جــدا ً :دم يســوع املســيح (١بطــرس  .)١٩ :١يشــدد
بطــرس عــى أن مــوت املســيح مل يكــن حدثـاً عابـرا ً يف التاريــخ بــل كان « َم ْع ُروفًــا َســا ِبقًا قَ ْبـ َـل
تَأْ ِسـ ِ
ـيس الْ َعالَـ ِـم» (١بطــرس .)٢٠ :١

مــا هــو الدافــع الــذي يحثــك عــى أن تكــون مســيحياً؟ مــا هــو جوابــك؟ وملــاذا؟ لــو
ســألك شــخص ،ملــاذا أنــت مســيحي؟ أحــر إجابتــك لصــف مدرســة الســبت.
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الخميس

 6نيسان (أبريل)

أحبوا بعضكم بعضً ا
يُرشــد بطــرس املســيحيني بعــد ذلــك إىل أســمى تعبــر عــن كيفيــة عيــش حيــاة مقدســة
ومفعمــة باإلميــان.

اقــرأ ١بطــرس  .٢٥-٢٢ :١مــا هــي النقطــة الحاســمة التــي يبينهــا بطــرس هنــا عــن
معنــى أن يكــون اإلنســان مســيح ًيا؟



ُوسـ ُك ْم ِف طَا َع ِة
نقطـة البدايـة لـدى بطـرس هي أن املسـيحيني قد تطهروا فعلاً« :طَ ِّهـ ُروا نُف َ
الْ َح ِّـق١( »...بطـرس  .)٢٢ :١كلمـة «طهـروا» أو «اغتسـلوا» هـي كلمات وثيقـة الصلـة بكلامت
«قـدوس» أو «قداسـة» والتـي تعـود إىل ما كتبه سـابقاً قبـل بضعة آيات (١بطـرس  .)١٥ :١فمن
خالل تكريسـهم ليسـوع املسـيح وعبر املعمودية (قارن ١بطـرس  )٢٢ ،٢١ :٣فإن املسـيحيني قد
طهـروا ذواتهـم إذ أنهـم أفـرزوا أنفسـهم لله وذلك عـن طريق طاعتهـم للحق.
هــذا التغيــر يف حياتهــم لــه نتائــج طبيعيــة فيجــدون أنفســهم يف عالقــات وثيقــة مــع
اآلخريــن الذيــن يشــاركونهم مــا يتشــابهون بــه مــن آراء .هــذه العالقــات تكــون وثيقــة جــدا ً
لدرجــة أن يســتعمل بطــرس لغــة العائلــة يف وصفهــا .عــى املســيحيني أن تكــون لهــم محبــة
أخويــة ،الكلمــة اليونانيــة يف ١بطــرس  ٢٢ :١التــي يتكلــم فيهــا عــن املحبــة األخويــة هــي
«فيالدلفيــا» ومعناهــا الحــريف «محبــة األخ/األخــت» هــو الحــب الــذي يكــون لــدى أفــراد
العائلــة بعضهــم نحــو بعــض.
هنــاك عــدة كلــات يف اللغــة اليونانيــة ترتجــم بكلمــة محبــة «فيليــا» «»PHILIA
(الصداقــة) ،إروس «( »EROSالحــب العاطفــي بــن الــزوج والزوجــة) ،أغــايب «»AGAPE
(الحــب الطاهــر الــذي يســعى لخــر اآلخريــن) .الكلمــة التــي يســتعملها بطــرس حينــا يكتــب
«أحبــوا بعضكــم بعضـاً ...بشــدة» (١بطــرس  )٢٢ :١ترتبــط بكلمــة أغــايب  AGAPEالتــي تعنــي
عــادة املحبــة الطاهــرة النقيــة التــي تســعى لخــر اآلخريــن .وهــذا بالتأكيــد ســبب إضافتــه
ـب طَا ِه ـرٍ» (١بطــرس  ،)٢٢ :١القلــب الــذي يأتينــا
لعبــارة« :فَأَ ِح ُّبــوا بَ ْعضُ ُك ـ ْم بَ ْعضً ــا ِم ـ ْن قَلْـ ٍ
عندمــا نكــون «مولوديــن ثانيــة» (١بطــرس ٢٣ :١؛ انظــر أيضـاً ١بطــرس  ،)٣ :١عــر كلمــة اللــه
التــي ال تفنــى .هــذا النــوع مــن املحبــة مصــدره اللــه وحــده؛ وذلــك ليــس هــو القلــب املحــب
لذاتــه والــذي يســعى ملــا لنفســه فقــط وغــر املتجــدد .ولذلــك يشــدد بطــرس بقــوة ألن يكــون
القلــب طاه ـ ًرا «يف طاعــة الحــق» (١بطــرس  .)٢٢ :١الحــق ليــس هــو مجــرد يشء نؤمــن بــه
ولكنــه يشء نعيشــه.
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كيــف ميكننــا أن نتعلــم كيــف نكــون أكــر محبــة؟ أيــة قـرارات علينــا أن نتخذهــا يك
نســتطيع أن نظهــر نــوع املحبــة التــي تنبــع مــن «القلــب الطاهــر»؟

الجمعة

 7كانون الثاين (يناير)

ملزيــد مــن الــدرس :األصحــاح األول مــن الرســالة األوىل لبطــرس مدهــش يف مــدى
غنــاه وعمقــه والقــدر الواســع مــن التغطيــة التــي يشــملها .يبــدأ بطــرس رســالته متأمــا يف
صفــات الالهــوت .يتحــدث عــن اللــه اآلب ،واالبــن ،والــروح القــدس .فــاآلب َوفَّــر لنــا ُمخل ًّصــا
يف شــخص ابنــه يســوع املســيح .وقــد اختارنــا فيــه للتقديــس والطاعــة .أصبحنــا نحــب يســوع.
وفيــه نبتهــج بفــرح عظيــم ألنــه مــن أجــل موتــه وقيامتــه صــار لنــا الوعــد «ملـراث ال يفنــى»
يف الســاء .حتــى يف خضــم التجــارب املتنوعــة نبتهــج حينئــذ بفــرح يف الخــاص املقــدم لنــا يف
املســيح« .كانــت رســالتا [بطــرس] وســيلة إلنعــاش شــجاعة الذيــن كانــوا يتحملــون التجــارب
واآلالم ،وتقويــة إميانهــم ،وتجديــد األعــال الصالحــة للذيــن كانــوا يف خطــر التخــي عــن
متســكهم باللــه» (إلــن هوايــت ،أعــال الرســل ص  .)٤٥١ ،٤٥٠يف غضــون ذلــك ،عمــل الــروح
القــدس مــن خــال األنبيــاء ليســتعرض األيــام التــي عاشــها بطــرس وق ـراؤه .ونتيجــة لذلــك
أصبــح عــى املســيحيني أن يعيشــوا عيشــة القداســة ،مملوئــن بالطاعــة للحــق يف مجتمعــات
تتصــف بنــوع مــن املحبــة النابعــة مــن قلــب طاهــر.

أسئلة النقاش

 .1يف الصــف ،راجــع إجابتــك عــن الســؤال الــوارد عنــد نهايــة درس يــوم األربعــاء:
مــا هــو الدافــع الــذي يجعلنــا أن نكــون مســيحيني؟ مــا الــذي تجمــع عليــه إجابتكــم؟
وكيــف تتبايــن؟
 .2يف األصحــاح األول مــن رســالته األوىل ،أثــار بطــرس مرتــن موضــوع القيامــة
(١بطــرس  .)٢١ ،٣ :١مــا هــو الــيء الحاســم يف موضــوع القيامــة بالنســبة إلمياننــا؟
 .3تحــدث بطــرس عــن «مـراث ال يفنــى» (انظــر أيضـاً دانيــال  .)١٨ :٧مــاذا يعنــي
ذلــك؟ فكــر مليـاً يف كل األشــياء يف هــذا العــامل ويف هــذه الحيــاة التــي تتــاىش أو قــد
تفنــى يف لحظــة .مــاذا يخربنــا ذلــك عــن حقيقــة ذلــك املـراث العجيــب املوعــود بــه؟
 .4كيــف ميكــن إلمياننــا أن ينمــو وســط التجــارب؟ مبعنــى ،أي قــرارات علينــا أن
نتخذهــا لتعيننــا عــى أن نتعلــم مــن األشــياء التــي تؤملنــا؟
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