الدرس الثالث

 ١٤-٨نيسان (أبريل)

كهنوت ملويك

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية١ :بطــرس ٣-١ :٢؛ عربانيــن ١٢ :٤؛ ١بطــرس ٨-٤ :٢؛ إشــعياء :٢٨
١٦؛ خــروج ٦-٣ :١٩؛ ١بطــرس .١٠ ،٩ ،٥ :٢
ُـوكٌّ ،أُ َّم ٌة ُم َقدَّ َسـ ٌة ،شَ ـ ْع ُب ا ْق ِت َنا ٍء،
ـم فَجِ ْن ٌس ُم ْخ َتـا ٌرَ ،وكَ َه ُن ٌ
آيـة الحفـظَ « :وأَ َّمـا أَنْ ُت ْ
وت ُمل ِ
يـب (١بطرس .)٩ :٢
لِ َ ْ
ْبروا ِبفَضَ ائِـلِ الَّـ ِذي َد َعاك ُْم ِمـ َن الظُّلْ َم ِة إِ َل نُـو ِر ِه الْ َعجِ ِ
كي تُخ ِ ُ
كان بطــرس مغمــو ًرا بتقاليــد اليهــود وعقائدهــم وتاريخهــم .وإذ هــو كذلــك فقــد كان
يشــر إىل املســيحيني الذيــن يكتــب لهــم عــى أنهــم «أُ َّمـ ٌة ُم َق َّد َسـةٌ ،شَ ـ ْع ُب اقْ ِت َنــا ٍء» .وهــو بذلــك
يســتخدم اللغــة التــي يســتخدمها العهــد القديــم لإلشــارة إىل اإلرسائيليــن القدمــاء ويطبقهــا
عــى كنيســة العهــد الجديــد.
فــا عجــب أن يكــون األمــم الذيــن آمنــوا بيســوع قــد طُ ِّع ُمــوا يف شــعب العهــد ،شــعب
ـض األَغ َْصــانِ ،
عهــد اللــه ،وصــاروا رشكاء يف مواعيــد عهــد اللــه أيض ـاً« .فَ ـ ِإ ْن كَا َن قَـ ْد ق ُِط ـ َع بَ ْعـ ُ
شي ـكًا ِف أَ ْصــلِ ال َّزيْتُونَ ـ ِة َو َد َس ـ ِم َها ،فَ ـ َا ت َ ْفتَ ِخ ـ ْر
ـرتَ َ ِ
ـت َزيْتُونَ ـ ٌة بَ ِّريَّ ـ ٌة طُ ِّع ْمـ َ
َوأَنْـ َ
ـت ِفي َهــا ،فَـ ِ ْ
ـت تَ ْح ِمـ ُـل األَ ْصـ َـل ،بَــلِ األَ ْصـ ُـل إِيَّـ َ
ـاك يَ ْح ِمـ ُـل!» (روميــة
ـت ل َْسـ َ
َعـ َـى األَغ َْصــانِ َ .وإِنِ افْتَ َخـ ْرتَ  ،فَأَنْـ َ
.)١٨ ،١٧ :١١
يف فقـرات هــذا األســبوع ،يوجــه بطــرس قـ ّراءه إىل مســؤوليتهم املقدســة ودعوتهم الســامية
كشــعب عهــد اللــه ،أولئــك الذيــن طُ ِّعمــوا يف أصــل الزيتونــة( ،حســب تعبــر بولــس الرســول).
هــذه املســؤوليات هــي ذاتهــا التــي أعطيــت لإلرسائيليــن قدمي ـاً .وهــي :نــر بشــارة الحــق،
بشــارة الخــاص التــي منحهــا الــرب يســوع.
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم  ١٥نيسان (أبريل).
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األحد

 ٩نيسان (أبريل)

العيش كمسيحي
تبــدأ اآليــة األوىل مــن األصحــاح الثــاين لرســالة بطــرس األوىل بكلمــة «فَاطْ َر ُحــوا» .حــرف
الفــاء يعطــي معنــى أن مــا يــرد بعــده هــو نتيجــة مــا جــاء قبلــه .كان األصحــاح األول مــن
رســالة بطــرس األوىل — كــا رأينــا —-جولــة فيــا فعلــه يســوع مــن أجلنــا ومــا يجــب أن تكون
اســتجابتنا لذلــك .يف األصحــاح الثــاين يأخــذ بطــرس هــذا املوضــوع ويســتفيض فيــه.


اقرأ ١بطرس  .٣-١ :٢ماذا يقول لنا بطرس عن كيف يجب أن نعيش؟

يطــرح بطــرس منوذجــن منفصلــن ليبـ ّـن أن عــى املســيحيني واجــب مــزدوج .األول ســلبي.
ذلــك أن بعــض األشــياء يجــب نبذهــا أو التخلــص منهــا .واآلخــر إيجــايب وهــو أن نســعى لفعــل
يشء مــا.
يف منوذجــه األول يخــص بطــرس املســيحيني أن يتخلصــوا من الخبــث واملكر والرياء والحســد
وكل مذمــة (١بطــرس  .)١ :٢عندمــا يفعلــون ذلــك فســوف تختلــف أخالقهــم وترصفاتهــم عــن
الكثرييــن مــن الذيــن يحيطــون بهــم .وألنهــم تخلصــوا مــن الخبــث فلــن تكــون عندهــم الرغبــة
يف إيــذاء اآلخريــن .بــدال مــن ذلــك فســوف يســعون لخريهــم .وألن املســيحيني تخلصــوا مــن
املكــر فلــن يفكــروا يف خــداع اآلخريــن وســوف يكونــوا أمنــاء وصادقــن .لــن يحســد املســيحيون
مــن ميتلكــون أكــر منهــم بــل يكونــون قانعــن بحياتهــم ويســعون لتنميــة مــا وهبــه اللــه لهــم.
ولــن يطلقــوا كالمــا يقصــدون بــه إســاءة ســمعة اآلخريــن.
النمــوذج الثــاين الــذي يســتخدمه بطــرس هــو لطفــل يشــتهي اللــن (١بطــرس  .)٢ :٢هــذا
النمــوذج يقـ ِّدم الجانــب اإليجــايب بتعاليمــه .إن الحيــاة املســيحية ليســت مســألة التخــي عــن
األشــياء الســيئة فحســب ،وإال تصبــح الحيــاة فارغــة .إمنــا هــي مســاله الســعي وراء النمــو
الروحــي وبنفــس اإللحــاح الــذي يبديــه الطفــل طلبــاً للــن (الحليــب) عــن طريــق بكائــه
بشــدة .يوجــه بطــرس قُـراءه إىل مصــدر النمــو الروحــي ،كلمــة اللــه ،الكتــاب املقــدس (انظــر
أيضــا :عربانيــن ١٢ :٤؛ متــى ٢٩ :٢٢؛ ٢تيموثــاوس  .)١٧-١٥ :٣ففــي كلمــة اللــه نســتطيع أن
ننمــو روحي ـاً وأخالقي ـاً ألن فيهــا اإلعــان الكامــل عــن يســوع املســيح .ويف املســيح لنــا أعظــم
مثــال لصفــات وطبيعــة اللــه القــدوس الــذي علينــا أن نحبــه ونخدمــه.

مــا هــي الصلــة بــن الفكرتــن؟ أي ،كيــف يســاعدنا النمــو الروحــي مــن كلمــة اللــه
عــى التخــي عــن األفعــال والترصفــات الســيئة التــي يحذرنــا بطــرس منهــا؟
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االثنني

 ١٠نيسان (أبريل)

الحجر الحي



اقــرأ ١بطــرس ( ٨-٤ :٢انظــر أيضـاً :إشــعياء ١٦ :٢٨؛ مزمــور ٢٢ :١١٨؛ إشــعياء ،١٤ :٨
 .)١٥مــا هــو الحــق األســايس الــذي ُيشــر إليــه بطــرس هنــا؟ ومــاذا يقــول عــن طريقــة
اســتجابتنا للمســيح؟

بعـد أن أخبر بطـرس قُـ ّراءه أن يسـعوا لنيـل الغـذاء الروحـي ،نالحظ بأنـه يُو ِّجـه اهتاممهم
مبـارشة للمسـيح ،الحجـر الحـيُ ،مشيرا ً باألرجـح إىل هيـكل أورشـليم .يسرد بطـرس يف ١بطرس
 ٨-٤ :٢ثالثـة مقاطـع مـن العهـد القديـم تسـلط الضوء عىل أهميـة حجر الزاويـة وترمز إىل دور
املسـيح يف كنيسـته .ال ينفـرد بطـرس يف وصـل هـذه اآليـات باملسـيح .فاملسـيح نفسـه اسـتخدم
مزمـور  ٢٢ :١١٨يف ختـام أحـد أمثالـه (متـى  .)٤٢: ٢١والشيء ذاتـه فعلـه بطـرس يف أعمال :٤
 ١١يف ر ّده على رؤسـاء كهنـة إرسائيـل .بولـس أيضـا اسـتعمل إشـعياء  ١٦ :٢٨يف روميـة .٣٣ :٩
وصلــب ،فقــد
النقطــة التــي أراد أن يوضحهــا بطــرس هــي أنــه مــع أن املســيح قــد ُرفــض ُ
اختــاره اللــه ليصبــح حجــر الزاويــة يف بنــاء بيــت اللــه الروحــي .فاملســيحيون اذًا هــم أحجــار
حيــة بُنيــت يف ذلــك البيــت الروحــي .يقــدم بطــرس منوذجــاً أو صــورة للكنيســة .وهــذه
الكنيســة مؤسســة عــى املســيح ولكنهــا مك ّونــة مــن أتبــاع املســيح.
الحــظ أنــه عندمــا تصبــح مســيحياً فهــذا يعنــي أنــك رصت جــزءا ً مــن املجتمــع املســيحي،
أو الكنيســة املحليــة ،متامــا كــا تصبــح لبنــة البنــاء جــزءا ً مــن البنــاء الكامــل .فهكــذا أتبــاع
املســيح ،مل يُ ْدعــوا ليكونــوا أتباعـاً منفصلــن عــن غريهــم .املســيحي الــذي ال يشــارك يف العبــادة
والعمــل مــع املســيحيني اآلخريــن لتقــدم ملكــوت اللــه ،ميكــن احتســابه متناقض ـاً مــع غــره.
املســيحيون معمــدون يف املســيح ومبعموديتهــم يف املســيح فهــم معمــدون إىل كنيســة املســيح.
يتحــدث بطــرس أيضــا عــن مهمــة الكنيســة وهــي إعــداد «كهنــوت مقــدس» (١بطــرس :٢
يتوســط الكهنــة بــن اللــه والشــعب.
 )٥لتقديــم « ذبائــح روحيــة» .يف كتــاب اليهــود املقــدسَّ ،
ويســتخدم بطــرس وغــره يف العهــد الجديــد كلــات العهــد القديــم مثــل الهيــكل والكهنــوت
لريمــزوا إىل الكنيســة كهيــكل اللــه ،وشــعبه عــى أنهــم الكهنــة .يشــر إىل نظــام العبــادة يف
العهــد القديــم ليظهــر الحقائــق عــن كيــف يجــب عــى املســيحيني أن يعيشــوا ويتعاملــوا مــع
اآلخريــن يف هــذه األيــام.

أعــد قــراءة ١بطــرس  .٥ :٢مــا معنــى «تقديــم ذبائــح روحيــة»؟ كيــف ميكــن
للمســيحي بوصفــه جــزء مــن مجتمــع ُمتع ِّبــد أن يقــوم بذلــك؟
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الثالثاء

 ١١نيسان (أبريل)

شعب عهد الله
كثــر جــدا ً مــن كتابــات بطــرس تــأيت مــن منظــور العهــد القديــم .واملحــور يف هــذا املنظــور
هــو فكــرة «العهــد» وهــو شــعار محــوري لــدى اليهــود واملســيحيني عــى الســواء.
ما هو العهد؟
«العهــد» (بريــت – باللغــة العربيــة) كلمــة تعنــي معاهــدة أو اتفــاق رســمي بــن طرفــن.
قــد تكــون بــن شــخصني (مثــا ،بــن البــان ويعقــوب يف تكويــن  .)٤٤ :٣١أو بــن ملكــن (مثــا
بــن ســليامن وحــرام يف ١ملــوك  )١٢ :٥حيــث جــاءت كلمــة «بريــت» مبعنــي «صلــح» أو
«ميثــاق» .كذلــك ميكــن أن يكــون العهــد بــن ملــك وشــعبه كــا كان بــن داود وشــيوخ إرسائيــل
(٢صموئيــل .)٣ :٥
لكن العهد األكرث شهرة وأهمية هو عهد العالقة بني الله وشعبه املختار ،نسل إبراهيم.

مــاذا تخربنــا اآليــات التاليــة عــن العهــد الــذي قطعــه اللــه مــع بنــي إرسائيــل؟ تكويــن
٤-١ :١٧؛ خــروج ٢٤ :٢؛ خــروج ٨-٣ :٢٤؟



يــرد ســفر التكويــن – الســفر األول مــن الكتــاب املقــدس – كيــف قطــع اللــه عهــدا ً مــع
إبراهيــم (تكويــن « .)٢٦-١ :١٧ ،٢١-٩ :١٥تَذك ـ ّر» الل ـ ُه هــذا امليثــاق حــن أنقــذ شــعبه مــن
االســتعباد يف مــر (خــروج  .)٢٤ :٢وجــدد اللــه عهــده مــع مــوىس عندمــا أعطــى بنــي إرسائيــل
الوصايــا العــر وبعــض الرشائــع األخــرى (خــروج ٨ :٢٤-١ :١٩؛ وباألخــص خــروج .)٨-٣ :٢٤
ولكــن مواعيــد العهــد مل تكــن بــا رشوط« .تعهــد الــرب أنــه إن كانــوا أمنــاء يف حفظهــم
ملطاليبــه فإنــه ســوف يباركهــم يف كل مــا ميلكــون ويف كل أعــال أيديهــم» (شــهادات الكنيســة،
املجلــد  ،٢ص .)٥٧٤
يف الواقــع ،لقــد أنــذر األنبيــاء بنــي إرسائيــل مــرارا ً بخطــورة عصيانهــم لوصايــا اللــه.
وكث ـرا ً مــا كانــوا يذكّرونهــم بعهــد اللــه معهــم .يقــول البعــض إنــه باســتثناء نبــوات دانيــال
والرؤيــا فــإن كث ـ ًرا مــن النبــوات الــواردة يف الكتــاب املقــدس نبــوات مرشوطــة .وذلــك يــرز
األهميــة القصــوى للطاعــة فيــا يتعلــق مبواعيــد العهــد .الــركات املوعــود بهــا يف النبــوات أيضــا
مرشوطــة بالطاعــة لوصايــا اللــه ،ونبــوات الهــاك والخـراب تــأيت عــى َمــن يعــي وصايــا اللــه.

مــاذا يعنــي لــك أن تكــون يف عالقــة عهــد مــع اللــه؟ أو مــا هــي االلتزامــات التــي
تفرضهــا هــذه العالقــة عليــك؟
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 ١٢نيسان (أبريل)

كهنوت ملويك
ـول لِبَيْـ ِ
يف ســفر الخــروج ،األصحــاح  ،١٩قــال الــرب ملــوىس« :ه َكـذَا تَ ُقـ ُ
ـر
ـوبَ ،وت ُ ْخـ ِ ُ
ـت يَ ْع ُقـ َ
َ
ِ
ِ
ـت
ـت بِالْ ِم ْ ِ
صيِّـ َنَ .وأَنَــا َح َملْتُ ُكـ ْم َعـ َـى أ ْجن َحـة ال ُّن ُســو ِر َو ِجئْـ ُ
سائِيـ َـل :أَنْتُـ ْم َرأَيْتُـ ْم َمــا َص َن ْعـ ُ
بَ ِنــي إِ ْ َ
اص ـ ًة ِم ـ ْن بَـ ْ ِ
ـن َج ِمي ـعِ
ِب ُك ـ ْم إِ َّيل .فَــاآل َن إِ ْن َس ـ ِم ْعتُ ْم لِ َص ـ ْو ِتَ ،و َح ِفظْتُ ـ ْم َع ْهـ ِـدي تَكُونُــو َن ِل َخ َّ
وب .فَــ ِإ َّن ِل ك َُّل األَ ْر ِضَ .وأَنْتُــ ْم تَكُونُــو َن ِل َم ْملَكَــ َة كَ َه َنــ ٍة َوأُ َّمــ ًة ُم َق َّد َســةًِ .
ــي
الشُّ ــ ُع ِ
هــذ ِه ِه َ
سائِيـ َـل» (خــروج .)٦-٣ :١٩
الْ َكلِـ َـاتُ الَّ ِتــي تُ َكلِّ ـ ُم ِب َهــا بَ ِنــي إِ ْ َ
هــذه هــي رســالة اإلنجيــل التــي أُظْ ِهـ َرت آالف الســنني قبــل الصليــب :اللــه يفــدي شــعبه
ويخلّصهــم مــن الخطيــة وعبوديتهــا ،وبعــد ذلــك يوصيهــم بــأن يحبــوه ويطيعــوه كشــعب
العهــد الخــاص قدامــه وقــدام العــامل كلــه.

مــاذا يقصــد بطــرس بدعوتــه للمســيحيني بأنهــم كهنــوت ملــويك يف ١بطــرس ،٩ ،٥ :٢
 ،١٠وخــروج ٦ :١٩؟ مبــاذا تحدثنــا هــذه اللغــة نحــن األدفنتســت الســبتيني املســيحيني
عــن التزاماتنــا؟





«بيتـاً روحيـاً»« ،شــعب مختــار»« ،كهنــوت ملــويك»« ،شــعب اقتنــاء» ،هــذه كلهــا مرتادفــات
وردت يف الكتــاب املقــدس لوصــف العالقــة الخاصــة بــن اللــه ونســل إبراهيــم .واآلن يف ســياق
العهــد الجديــد وســياق املســيح والصليــب ،يســتعمل بطــرس نفــس لغــة العهــد ويطبقهــا عــى
أعضــاء الكنيســة .مواعيــد العهــد التــي قطعــت إلرسائيــل اتســعت اآلن لتشــمل ليــس فقــط
اليهــود واملؤمنــن باملســيح ولكــن األمــم املؤمنــن أيض ـاً .نعــم ،بواســطة يســوع ،األمــم أيض ـاً
ــل إِبْ َرا ِهيــ َم،
يســتطيعون أن يُ ْد َعــون أبنــاء إبراهيــم « .فَــ ِإ ْن كُ ْنتُــ ْم لِلْ َم ِســي ِح ،فَأَنْتُــ ْم إِذًا ن َْس ُ
ـب الْ َم ْو ِعـ ِـد َو َرث َـةٌ( ».غالطيــة  .)٢٩ :٣بواســطة املســيح يســتطيع أي شــخص بغــض النظــر
َو َح َسـ َ
عــن مولــده أن يصبــح جــز ًءا مــن «الكهنــوت امللــويك».

مــاذا تعنــي عبــارات مثــل «أمــة مقدســة»« ،كهنــوت ملــويك» بالنســبة لنــوع الحيــاة
التــي نحياهــا كأفـراد وكمجتمعــات؟ كيــف ميكننــا أن نعيــش ب ُر ِقــي إىل مســتوى تلــك
الدعــوة الســامية؟
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 ١٣نيسان (أبريل)

ْبوا ِبفَضَ ائِ ِل
أخ ِ ُ

إن أوجــه الشــبه مــع كنيســة العهــد القديــم مل تقتــر عــى مجــرد الخــاص وكوننــا
مدعويــن ومختاريــن مــن اللــه .الســؤال املهــم هــو :ألي هــدف نحــن مدعــوون ومختــارون؟
يجيــب بطــرس رسي ًعــا عــى هــذا الســؤال.
يلفــت بطــرس االنتبــاه إىل أن تلــك العالقــة الخاصــة هــي مــن أجل غــرض معني .كمســيحيني
ـب» (١بطــرس .)٩ :٢
ـروا ِبفَضَ ائِــلِ الَّـ ِـذي َد َعاكُـ ْم ِمـ َن الظُّلْ َمـ ِة إِ َل نُــو ِر ِه الْ َعجِيـ ِ
عليكــم أن «ت ُ ْخـ ِ ُ
هــذا مــا كان عــى اإلرسائيليــن قدميـاً أن يقومــوا بــه .دعاهــم اللــه أن يكونــوا شــهودا ً لــه أمــام
العــامل .كان قصــد اللــه أن يبــارك العــامل كلــه مــن خــال إرسائيــل قدميـاً ،شــعب عهــد اللــه.



مــا هــي النقطــة املركزيــة التــي تُجمــع عليهــا اآليــات التاليــة :تثنيــة ٦ :٤؛ ١٩ ،١٨ :٢٦؛
إشــعياء ٣-١ :٦٠؛ زكريــا .٢٣ :٨
كان على إرسائيـل قدميـاً ،بوصفهم شـعب العهد ،مرسـلية نشر اإلنجيل يف العامل ،نرش رسـالة
الخلاص التـي يقدمهـا اللـه للعـامل .وعلى املسـيحيني اليـوم نفس هـذه املسـؤولية اإللهيـة .لقد
ُدعـوا ليشـاركوا اآلخريـن اختبارهـم ومعرفتهـم بالله ومـا عمله الله للعامل بواسـطة املسـيح.



اقــرأ ١بطــرس  .١٠ :٢ملــاذا تعــد هــذه اآليــة ذات أهميــة محوريــة ملرســلية وهــدف
املســيحيني؟

العـامل غـارق يف الخطيـة ،يف املـوت ،يف الهلاك اآليت .لكـن يسـوع أعطـى حياتـه ليخلّـص كل
إنسـان مـن هـذا الهلاك .وكما كان مع إرسائيـل قدمياً ،فـإن نيل الشرف له رشوطه ،وهـي أيضاً
رشوط املسـؤولية .املسـيحيون لهـم مكانـة سـامية للغايـة وهـي أنهـم أبنـاء اللـه .ولكـن هـذه
املكانـة العليـا تُوجِـب عليهـم مسـؤولية أن يدعـوا اآلخرين إىل تلـك املكانة السـامية .وكام تقول
اآلية يف (١بطرس  )١٠ :٢املسـيحيون اآلن يشـكّلون شـعباً خاصاً بهم .يف املايض مل يكونوا شـعباً،
لكنهـم اآلن نالـوا رحمـ ًة ليصيروا شـعباً مقدسـاً (انظـر هوشـع  .)٢ ،١تـأيت كلمـة « ُمق َّدسـاً» يف
الكتـاب املقـدس مبعنـى ُمفـ َرز لهـدف العبـادة .وعلى ذلـك فاملسـيحيون كونهم أمة «مق َّدسـة»
فعليهـم أن ينفصلـوا عـن العـامل ،ويتميـزوا بنـوع الحياة التـي يعيشـونها .عليهم أيضـاً أن يكونوا
مثـل النـار يف ليلـة بـاردة تجذب اآلخرين بفعـل الدفء املنبعـث عنها .املسـيحيون مكلفون ألن
يشـاركوا اآلخريـن بالخلاص املجيـد الذي نالـوه هم.
26

الجمعة
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ملزيــد مــن الــدرس« :إ َّن الكنيســة عزيــزة جــدا ً يف نظــر اللــه .وهــو يق ّدرهــا ال عــى
أســاس ميزاتهــا الخارجيــة بــل عــى أســاس التقــوى الخالصــة التــي متيزهــا عــى العــامل .وهــو
يق ّدرهــا بنســبة منــو أعضائهــا يف معرفــة املســيح وبنســبة تق ّدمهــم يف االختبــار الروحــي.
«إن املســيح يجــوع ألن يحصــل مــن كرمــه عــى مثــر القداســة واإليثــار .وهــو يبحــث عــن
مبــادئ املحبــة والصــاح .إن كل جــال الفــن ال ميكنــه أن يضــارع جــال الطبــع وال ُخلــق الــذي
يظهــر يف مــن ميثلــون املســيح .إن جــو النعمــة الــذي يحيــط بنفــس املؤمــن ،والــروح القــدس
العامــل يف الذهــن والقلــب هــو الــذي يجعلــه رائحــة حيــاة لحيــاة ويجعــل اللــه قــادرا ً عــى أن
يبــارك عملــه( ».روح النبــوة ،املعلــم األعظــم ،صفحــة .)٢٩٤ ،٢٩٣

أسئلة النقاش
 .1مــاذا يعنــي لــك أن تُدعــى مــن الظلمــة إىل «نــوره العجيــب»؟ مــا هــو

املقصــود بذلــك؟ إذا كان لــك أن تفــر هــذه الفكــرة لشــخص ال يؤمــن باملســيح،
مــاذا ســتقول؟ مــا هــو الظــام؟ مــا هــو النــور؟ مــا هــو الفــرق بــن اإلثنــن يف ســياق
مــا يتحــدث عنــه بطــرس؟
ـي تَ ْع َملُــوا
ـم َف َرائِـ َ
ـض َوأَ ْحكَا ًمــا كَـ َـا أَ َم ـ َر ِن ال ـ َّر ُّب إِل ِهــي ،لِـ َ ْ
« .2انظــرَ .قــدْ َعلَّ ْم ُتكُـ ْ
ـي تَ ْ َتلِكُو َهــا .فَا ْح َفظُــوا َوا ْع َملُــوا .ألَنَّ
ـم َدا ِخلُــونَ إِلَ ْي َهــا لِـ َ ْ
هكَ ـ َذا ِف األَ ْر ِض الَّ ِتــي أَنْ ُتـ ْ
وب الَّ ِذيـ َن يَ ْسـ َم ُعونَ ك َُّل هـ ِذ ِه الْ َف َرائِـ ِ
ـض،
ـم أَ َمــا َم أَ ْعـ ُ ِ
ـن الشُّ ـ ُع ِ
ـم َو ِفطْ َن ُتكُـ ْ
ذلِــكَ ِحكْ َم ُتكُـ ْ
ـم َوف َِط ـ ٌن .ألَنَّــهُ أَ ُّي شَ ـ ْع ٍب
ـم إِنَّ َــا ُه ـ َو شَ ـ ْع ٌب َح ِكيـ ٌ
َف َيقُولُــونَ  :ه ـ َذا الشَّ ـ ْع ُب الْ َع ِظيـ ُ
ـم لَــهُ آلِ َهـ ٌة َقرِي َبـ ٌة ِم ْنــهُ كَالـ َّر ِّب إِل ِه َنــا ِف ك ُِّل أَ ْد ِع َي ِت َنــا إِلَ ْيـ ِه؟ َوأَ ُّي شَ ـ ْع ٍب ُهـ َو
ُهـ َو َع ِظيـ ٌ
ـم
ـم لَــهُ َف َرائِـ ُ
ـض َوأَ ْحـكَا ٌم َعا ِدلَـ ٌة ِم ْثـ ُـل ك ُِّل هـ ِذ ِه َّ ِ
الشي َعـ ِة الَّ ِتــي أَنَــا َو ِاضـ ٌـع أَ َما َمكُـ ُ
َع ِظيـ ٌ
الْ َي ـ ْو َم؟» (تثنيــة  .)٨-٥ :٤يف أيــة نواحــي تنطبــق علينــا هــذه الكلــات علينــا نحــن
كأدفنتســت ســبتيني ،ومــاذا دعانــا اللــه أن نفعلــه نتيجــة مــا منحنــا إيــاه اللــه؟
ـم أَنَّ الـ َّر َّب
ـم َقــدْ ُذ ْق ُتـ ْ
 .3اقــرأ ١بطــرس .٣ :٢مــاذا يقصــد بطــرس بقولــه «إِنْ كُ ْن ُتـ ْ
ـح».؟ كيــف تذوقــت أنــت مــن نعمــة الــرب؟
َصالِـ ٌ
 .4انظــر حولــك يف كنيســتك املحليــة التــي أنــت عضــو فيهــا ،مــا هــو الــيء الــذي
يســتلهم ويجــذب اهتــام َمــن ال يعــرف شــيئاً عــن األدفنتســت الســبتيني وال عـ ّـا
نؤمــن بــه؟
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