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املراجــع األســبوعية١ :بطــرس ٢٣-١٣ :٢؛ ١بطــرس ٧-١ :٣؛ ١كورنثــوس ١٦-١٢ :٧؛
غالطيــة ٢٨ ،٢٧ :٣؛ أعــال ٣٢-٢٧ :٥؛ الويــن .١٨ :١٩
ـم لِ َب ْعـ ٍ
ـض شَ ـ ِديدَ ًة ،ألَنَّ
ـم بَ ْع ِضكُـ ْ
ش ٍء ،لِ َتكُ ـ ْن َم َح َّب ُتكُـ ْ
آيــة الحفــظَ « :ول ِك ـ ْن َق ْبـ َـل ك ُِّل َ ْ
ـر ًة ِم ـ َن الْ َخطَايَــا ١( ».بطــرس .)٨ :٤
ـر كَـ ْ َ
الْ َم َح َّب ـ َة ت َْسـ ُ ُ
تتنــاول رســالة بطــرس أيضــا مواجهــة بعــض القضايــا املعقــدة الســائدة يف زمنــه .مثــال
ذلــك ،كيــف يجــب أن يعيــش املســيحي يف ظــل حكومــة فاســدة ومســتبدة ،كالتــي عــاش
يف ظلهــا معظــم املســيحني حينهــا :وهــي اإلمرباطوريــة الرومانيــة الوثنيــة؟ مــاذا قــال بطــرس
لقارئيــه ،ومــاذا تعنــي كلامتــه لنــا اليــوم؟
كيــف يجــب أن يتجــاوب العبيــد املســيحيون تجــاه ســيدهم عندمــا يعاملهــم بقســوة
وظلــم؟ ومــع أن العالقــة بــن العامــل وصاحــب العمــل تختلــف اليــوم عــا كانــت عليــه يف
القــرن األول – عالقــة العبــد بســيده – فــإن مــا يقولــه بطــرس يجــد صــداه عنــد الذيــن يعملــون
تحــت أمــر رؤســاء ظاملــن أو غــر عقالنيــن .مــا أروع مــا أشــار إليــه بطــرس عــن الطريقــة
التــي تعامــل بهــا املســيح تجــاه إســاءة معاملتــه كمثــال ملــا يجــب أن يكــون تعامــل املســيحيني
عندمــا يواجهــون ظروفًــا مامثلــة (١بطــرس .)٢٤-٢١ :٢
كيــف يجــب أن يتفاعــل األزواج والزوجــات واحدهــا مــع اآلخــر خاصــة حــن يختلفــان
حــول موضــوع أســايس مثــل العقائــد الدينيــة؟
وأخ ـرا ،كيــف يجــب أن يتعايــش املســيحيون مــع املجتمــع فيــا لــو كان ذلــك النظــام
االجتامعــي والســيايس يف حالــة فســاد تــام ومناقضــة لإلميــان املســيحي؟
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم  ٢٢نيسان (أبريل).
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األحد

 ١٦نيسان (أبريل)

الكنيسة والدولة
مــع أن الكتــاب املقــدس كُتــب مــن زمــن بعيــد إال أنــه عالــج قضايــا ذات صلــة وثيقــة بعــامل
اليــوم .مثــال ذلــك ،العالقــة بــن املســيحيني وحكوماتهم.
يف بعــض الحــاالت ،يكــون األمــر واضحـاً .يتحــدث األصحــاح الثالــث عــر مــن ســفر الرؤيــا
عــن زمــن يعنــي فيــه إطاعــة الســلطة السياســية عصيــان طاعــة اللــه .يف تلــك الحالــة يكــون
اختيارنــا واضحــا (انظــر درس يــوم الخميــس).



ماذا تقول لنا كلمة الله يف ١بطرس  ١٧-١٣ :٢عن طريقة تعاملنا مع حكوماتنا؟

كان الــر املســترشي يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة الوثنيــة معلومــاً لــدى كل الســاكنني
ضمــن حدودهــا .وقــد تفاقــم ذلــك الــر بفعــل نــزوات رجــال اســتخدموا أســاليب العنــف
والقهــر والقــوة العســكرية يف مواجهــة أي مقاومــة .وكان التعذيــب املمنهــج والقتــل بواســطة
الصليــب نوعــن فقــط مــن أنــواع األهــوال التــي لحقــت مبــن وقعــوا تحــت ســطوتها .أمــا
الفســاد ومحابــاة األقــارب فقــد مزقــا اإلمرباطوريــة برمتهــا .لقــد مارســت النخبــة الحاكمــة
ســلطتها بــكل قســاوة وغــرور .ورغــم كل ذلــك ،يحــض بطــرس قــراءه ألن «يخضعــوا لــكل
ترتيــب بــري» يف اإلمرباطوريــة بــدءا ً مــن اإلمرباطــور وصــوال إىل الــوايل (١بطــرس .)١٤ ،١٣ :٢
ويُظهــر بطــرس أ َّن األباطــرة والحكومــات تنتقــم مــن الذيــن يفعلــون الخطــأ ،بينــا متــدح
الذيــن يفعلــون الخــر (١بطــرس  .)١٤ :٢وبفعــل ذلــك ،فــإن لهــم دور مهــم يف صياغــة املجتمع.
حقيقــة األمــر أنــه برغــم كل رشورهــا وآثامهــا فقــد وفّــرت اإلمرباطوريــة الرومانية االســتقرار
وجلبــت التخلّــص مــن الحــروب .مارســت العــدل بقســوة ولكنــه عــدل مؤســس عــى حكــم
القانــون .أنشــأت الطــرق وأسســت نظــام نقــدي لدعــم متطلباتهــا العســكرية .وبذلــك تكــون
اإلمرباطوريــة الرومانيــة قــد خلقــت مناخ ـاً اســتطاع شــعبها فيــه التطــور ويف أحيــان كثــرة
حتــى االزدهــار .فــإذا نظرنــا إليهــا مــن هــذا املنظــور يكــون تحليــل بطــرس عــن الحكومــات
تحليــا منطقي ـاً .ال توجــد حكومــة تصــل إىل الكــال ،وبالقطــع ليســت الحكومــة التــي عــاش
تحــت حكمهــا بطــرس والكنيســة التــي كُتــب هــذه الرســالة إليهــا .وهكــذا فــإن مــا نســتطيع
أن نتعلمــه منــه هــو أنــه عــى املســيحيني الســعي ألن يكونــوا مواطنــن صالحــن ،يطيعــون
قوانــن البــاد قــدر اســتطاعتهم حتــى وإن كانــت الحكومــة التــي يعيشــون يف ظلهــا بعيــدة
عــن الكــال.
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مــا أهميــة أن يكــون املســيحيون مواطنــن صالحــن قــدر اســتطاعتهم حتــى ولــو كان
الوضــع الســيايس غــر مثــايل؟ مــاذا تســتطيع عملــه لتجعــل مجتمعــك أفضــل ،ولــو
بطريقــة بســيطة؟

االثنني

 ١٧نيسان (أبريل)

سادة وخدام

اقــرأ ١بطــرس  .٢٣-١٨ :٢كيــف لنــا أن نتفهــم اليــوم الظــروف الصعبــة التــي تحتويهــا
هــذه اآليــات؟ مــا هــي املبــادئ التــي ميكــن أن نســتخلصها ألنفســنا؟



تظهــر قراءتنــا املتأنيــة لبطــرس األوىل  ٢٣-١٨ :٢أن بطــرس مل يقصــد أن يُقــر بالعبوديــة
ولكــن هــذه اآليــات تقــدم إرشــادات روحيــة عــن كيفيــة تفكرينــا يف الظــروف الصعبــة التــي مل
ميكــن أن تتغــر يف ذلــك الزمــان.
الكلمــة التــي ترجمتهــا «خــادم» أو «عبــد» يف ١بطــرس ( ١٨ :٢أويكيتــس) اســتُعملت
تحديــدا ً لتشــر إىل خــدام املنــازل .هنــاك كلمــة يونانيــة أخــرى اس ـتُخدمت يف أفســس ٥ :٦
وهــي كلمــة (دولــوس) وتشــر إىل العبيــد وكان اســتعاملها أكــر شــيوعا ،وفيهــا نصائــح مامثلــة
للعبيــد.
كانــت الطبقــات العليــا مــن املجتمــع يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة تعتــر العبيــد ملكية رشعية
لهــم وتحــت ســلطة أســيادهم املطلقــة .فقــد كان لهــم مطلــق الحريــة إمــا أن يعاملوهــم
بقســوة أو بشــفقة .جــاء العبيــد ِمــن مصــادر متنوعــة :جيــوش مهزومــة ،أبنــاء العبيــد ،أو
أولئــك الذيــن «اُبْتيعــوا» لســداد ديونهــم .كانــت لبعــض العبيــد مســؤوليات ضخمــة .بعضهــم
أداروا أمــاك أســيادهم ،آخــرون أداروا عقــارات ومصالــح تجاريــة ألســيادهم ،وبعضهــم كان
يقــوم بتعليــم أبنــاء أســيادهم.
كان باإلمــكان رشاء حريــة العبيــد ،ويوصــف العبــد يف هــذه الحالــة بأنــه «افتُ ِ
ــدي».
يســتعمل بولــس هــذا التعبــر ليصــف مــا فعلــه املســيح مــن أجلنــا (أفســس ٧ :١؛ روميــة :٣
٢٤؛ كولــويس .)١٤ :١
مــن املهــم أن نتذكــر أن عــد ًدا مــن املســيحيني األوائــل كانــوا عبيــدا ً .وهكــذا وجــدوا
أنفســهم عالقــن يف نظــام ليــس يف اســتطاعتهم تغيــره .فالذيــن عاشــوا تحــت ســلطة أســياد
ظاملــن ،كانــوا يقاســون مــن ظــروف صعبــة .وحتــى أولئــك الذيــن عاشــوا تحــت ســلطة أفضــل،
كانــوا يواجهــون ظروف ـاً قاســية .كانــت نصائــح بطــرس لجميــع املســيحيني العبيــد متناســقة
مــع تصاريــح أخــرى يف العهــد الجديــد .كان عليهــم أن يخضعــوا ويحتملــوا كــا تألَّــم املســيح
واحتمــل (١بطــرس  .)٢٠-١٨ :٢ال فضــل للذيــن يقاســون عقابـاً نتيجــة لخطــأ اقرتفــوه .ال ،فــروح
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املســيح الحقيقيــة تظهــر عندمــا يقاســون ظل ـاً ،وكــا فعــل املســيح يف مثــل تلــك الظــروف،
عــى املســيحيني أن ال يــر ّدوا اإلســاءة ،وأن ال يُهـ ِّددوا ،بــل عليهــم أن يسـلِّموا أنفســهم للــه الــذي
يقــي بعــدل (١بطــرس .)٢٣ :٢

نتمســك
كيــف نُط ِّبــق عملي ـاً مــا كتبــه بطــرس هنــا؟ هــل معنــى ذلــك إذاً أننــا ال َّ
بحقوقنــا؟ أحــر إجابتــك معــك إىل فصــل مدرســة الســبت.

الثالثاء

 ١٨نيسان (أبريل)

الزوجات واألزواج

اقــرأ ١بطــرس  .٧-١ :٣مــا هــي الظــروف الخاصــة التــي يتناولهــا بطــرس يف هــذه
الفقــرة؟ كيــف يتوافــق مــا يقولــه مــع الــزواج يف مجتمــع اليــوم؟



هنــاك دليــل مهــم يف هــذه اآليــات يســتطيع بــه القــارئ املتــأين أن يكتشــف املوضــوع الــذي
يتناولــه بطــرس يف ١بطــرس  .٧-١ :٣يف العــدد األول مــن األصحــاح الثالــث يقــول بطــرس أنــه
يتحــدث عــن أزواج «ال يطيعــون الكلمــة» ،مبعنــى آخــر أنــه يتحــدث عــا ينبغــي أن يحــدث
عندمــا تكــون الزوجــة املســيحية متزوجــة مــن زوج ليــس مســيحيًا (حتــى ولــو كان عــدد غــر
املؤمنــن قليــا).
تالقــي الزوجــة املســيحية صعوبــات كثــرة بزواجهــا مــن زوج ال يشــاركها نفــس إميانهــا.
مــاذا ينبغــي أن يحــدث يف مثــل هــذه الظــروف؟ هــل تنفصــل عــن زوجهــا؟ بطــرس ،كــا
بولــس يف أماكــن أخــرى ،ال يؤيــد أن تــرك الزوجــة زوجهــا غــر املؤمــن (انظــر ١كورنثــوس :٧
 .)١٦-١٢ولكــن بــدالً مــن ذلــك يقــول بطــرس أنــه عــى الزوجــات املتزوجــات مــن أزواج غــر
مؤمنــن أن يعيشــوا حيــاة مثاليــة.
كان الــدور املتــاح للمــرأة يف القــرن األول يف اإلمرباطوريــة الرومانيــة يحــدده كل مجتمــع
بشــكل فــردي .فالزوجــات الرومانيــات مثــا كان لهــن حســب القانــون حقــوق ملكيــة ويحــق
لهــن تعويــض قانــوين أكــر مــن أغلبيــة النســاء الــايت يكتــب لهــن بطــرس .ولكــن يف بعــض
املجتمعــات األخــرى يف القــرن األول كانــت النســاء مســتبعدات متامــا مــن املشــاركة يف
الحيــاة السياســية والحكومــة واملناصــب القياديــة يف أغلــب الديانــات .يحــض بطــرس النســاء
املســيحيات أن يتبعــن مجموعــة مــن الســلوكيات تكــون مقبولــة يف ســياق الظــروف التــي
كُـ َّن يَ ِعشـ َن ضمنهــا .ويحضهــن عــى الطهــارة والــورع (١بطــرس  .)٢ :٣ويقــول إن عــى املــرأة
املســيحية أن تهتــم بزينتهــا الداخليــة أكــر مــن الزينــة الخارجيــة وضفــر الشــعر والتَّحــي
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حســن مــن
بالذهــب ولبــس الثيــاب (١بطــرس  .)٥-٣ :٣املــرأة املســيحية ســوف تعتمــد ســلوكاً يُ ِّ
صــورة املســيحية للشــخص الــذي يعيــش معهــا وتقيــم معــه عالقــة حميمــة – أال وهــو زوجهــا.
عــى األزواج أال يأخــذوا كلــات بطــرس بأنهــا ترصيــح إلســاءة معاملــة زوجاتهــم بــأي
بــن ،عــى األزواج أن يعطــوا كرامــة لزوجاتهــم (١بطــرس .)٧ :٣
طريقــة كانــت .فكــا يُ ِّ
بينــا يعالــج بطــرس موضوع ـاً معين ـاً – زوجــات مســيحيات متزوجــات مــن أزواج غــر
مؤمنــن – فإننــا نســتطيع أن نــرى قليــا مــن الــزواج املســيحي املثــايل :يجــب عــى الرشيكــن
املســيحيني أن يعيشــا يف دعــم واحدهــا لآلخــر .يعيشــان حيــاة االســتقامة ويجــدان اللــه يف
حياتهــا اليوميــة.

األربعاء

 ١٩نيسان (أبريل)

العالقات االجتامعية

اقرأ رومية ٧-١ :١٣؛ أفسس ٣٣-٢٢ :٥؛ ١كورنثوس ١٦-١٢ :٧؛ غالطية  .٢٨ ،٢٧ :٣كيف
تقارن بني ما يقوله بولس يف هذه اآليات مع ما يقوله بطرس يف ١بطرس ٧ :٣-١١ :٢؟



يتنـاول بولـس بعـض املواضيـع التـي أُثيرت يف ١بطـرس  ٧ :٣-١١ :٢يف أماكـن متعـددة .فما
يقولـه متناسـق متامـاً مـع مـا ورد يف رسـالة بطـرس األوىل .فمثلاً ،كما فعـل بطـرس هكـذا يفعل
بولـس ،فهـو يحض ق َّراءه أن يخضعوا «للسلاطني الفائقة» أي السـلطات الحاكمـة (رومية .)١ :١٣
السـلطات القامئـة ُمرتَّبـة ِمن اللـه وهي ُمخيفة لألعمال الرشيرة وليس لألعمال الصالحة (رومية
 .)٣ :١٣وهكـذا فاملسـيحي إذًا عليـه أن «يعطي الجميع حقوقهم :الجزيـة ملن له الجزية .الجباية
ملـن لـه الجبايـة .والخـوف ملن لـه الخوف واإلكـرام ملن له اإلكـرام» (روميـة .)٧ :١٣
ِ
يُش ـ ِّدد بولــس الرســول أيضً ــا عــى النســاء املتزوجــات مــن أزواج غــر مؤمنــن أن يَعش ـ َن
حيــاة مثاليــة ،ونتيجــة لذلــك قــد ينضــم أزواجهــن إىل الكنيســة (١كورنثــوس  .)١٦-١٢ :٧يقــدم
بولــس منوذجــا للــزواج املســيحي يف حــب متبــادل .عــى األزواج أن يحبــوا زوجاتهــم كــا أحــب
املســيح الكنيســة (أفســس  .)٢٥ :٥عــاوة عــى ذلــك ،يــويص العبيــد أن يطيعــوا ســادتهم
األرضيــن كطاعتهــم للمســيح (أفســس .)٥ :٦
كان بولــس إذًا مســتع ًدا ألن يعمــل ضمــن الحــدود القامئــة قانون ًيــا .وأدرك مــا ميكــن
تغيــره ومــا ال ميكــن تغيــره .ومــع ذلــك فقــد رأى شــيئا داخــل املســيحية ميكنــه أن يصــل إىل
حــد ت ّحـ ُول طريقــة فكــر املجتمــع حيــال النــاس .فكــا أن املســيح مل يسـ َع إلحــداث أي نــوع
ِمــن الثــورات السياســية ليفــرض تغي ـ ًرا يف نظــام املجتمــع ،هكــذا مل يفعــل بطــرس أو بولــس
ذلــك أيضً ــا .عوضً ــا عــن ذلــك ميكــن أن يــأيت التغيــر نتيجــة انتشــار تأثــر شــعب اللــه داخــل
مجتمعهــم كانتشــار الخمــرة يف العجــن.
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اقــرأ غالطيــة  .٢٩-٢٧ :٣إنَّ هــذه اآليــات هــي آيــات الهوتيــة محضــة .مــا مــدى
اآلثــار االجتامعيــة التــي تحويهــا عــن كيفيــة تعامــل املســيحيني بعضهــم نحــو بعــض
يف ظــل مــا فعلــه املســيح لهــم؟

الخميس

 ٢٠نيسان (أبريل)

املسيحية ونظام املجتمع
عــى رغــم علمهــا بعيــوب وأحيانــا بــرور أنظمــة وحكومــات البــر ،وبرغــم اختباراتهــا
القاســية مــع الحكومــات والقــادة الروحيــن ،فــإن كالً مــن بطــرس وبولــس يحثــان املســيحيني
األوائــل ألن يخضعــوا للســلطات البرشيــة (١بطــرس ١٧-١٣ :٢؛ روميــة  .)١٠-١ :١٣فبحســب
قولهــا ،عــى املســيحيني أن يدفعــوا الرضائــب ويلتزمــوا بقوانــن العمــل املفروضــة .وعــى
املســيحيني أن يكونــوا مواطنــن مثاليــن قــدر اســتطاعتهم.

اقـرأ أعمال  .٣٢-٢٧ :٥مـا هـي العالقـة بين الطاعة للسـلطات التـي يقول عنهـا بطرس
(١بطـرس  ،)١٧-١٣ :٢وبين مـا فعلـه بطـرس والرسـل اآلخـرون يف تلك الواقعـة بالذات؟



أ َّدت النجاحــات األوىل للكنيســة املســيحية إىل القبــض عــى بطــرس ويوحنــا (أعــال :٤
 .)٤-١وقــد تــم اســتجوابهام بواســطة الرؤســاء والشــيوخ والكتبــة ،ثــم أُطلــق رساحهــا مــع
تهديدهــا بــأن يك َّفــا عــن التبشــر (أعــال  .)٢٣-٥:٤بعــد ذلــك بوقــت قصــر ،ا ُلقــي القبــض
عليهــا مــرة أخــرى وســألوهام ملــاذا مل يتبعــا مــا أمرتهــا بــه الســلطة (أعــال  .)٢٨ :٥أجــاب
بطــرس« :ينبغــي أن يُطــاع اللــه أكــر مــن النــاس» (أعــال .)٢٩ :٥

ما هي الحقيقة الحاسمة التي يجب علينا أن نأخذها ِمن هذه الكلامت؟



مل يكــن بطــرس ُمنافقـاً أو ُمرائيـاً بقولــه شــيئاً وفعلــه شــيئاً آخــر .عندمــا أصبحــت القضيــة
هــي إتبــاع اللــه أو إتبــاع البــر ،أصبــح القــرار واضحــاً .إىل ذلــك الحــد ،عــى املســيحيني
أن يطيعــوا الحكومــة ويســاندونها حتــى يف مســعاهم لتحقيــق مناصــب للتغيــر االجتامعــي.
أمــا عندمــا تكــون األمــور الروحيــة عــى املحــك ،فاملســيحيون كان ومــازال عليهــم أن يكونــوا
مشــاركني يف املســاندة القانونيــة للتغ ـرات االجتامعيــة التــي تعكــس قيــم وتعاليــم املســيح.
والســبيل إىل ذلــك يعتمــد عــى عوامــل كثــرة .ولكــن كوننــا مواطنــن أوفيــاء وأمنــاء ،ال يعنــي
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أن املســيح ال يســتطيع أو ال يحــب أن يســعى لتقــدم املجتمــع.

اقــرأ الويــن ١٨ :١٩؛ متــى  .٣٩ :٢٢كيــف ميكــن لوصيــة أن نحــب قريبنــا كأنفســنا أن
تتضمــن الحاجــة إىل العمــل ألجــل التغيــر عندمــا يســتطيع ذلــك التغيــر أن يجعــل
الحيــاة أفضــل وأكــر عــدالً لقريبــك؟

الجمعة

 ٢١نيسان (أبريل)

ملزيـد مـن الدرس :اقـرأ لروح النبـوة من صفحـة  ٦٤١-٦٣١مـن الفصل الـذي بعنوان
«املعركـة امل ُقبِلـة» مـن كتـاب الصراع العظيم؛ ومـن صفحـة  ٦٥٣-٦٤٢من الفصل الـذي بعنوان
«الكتـاب املقـدس خير حافظ»؛ وأيضـاً من صفحـة  ٦٨٦-٦٦٤من نفـس الكتاب.
أيَّــدت إلــن ج هوايــت أن يكــون األدفنتســت الســبتيون مواطنــن صالحــن يخضعــون
لقوانــن الوطــن .حتــى أنهــا أوصــت أن ال يعصــوا بشــكل معلــن وفاضــح قوانــن حفــظ يــوم
مقدســا كــا أمــر
األحــد املحليــة .ذلــك يعنــي أنــه بالرغــم مــن أن عليهــم حفــظ يــوم الســبت
ً
الــرب إال أنــه ال حاجــة لهــم أن ينتهكــوا عمــدا ً القوانــن التــي تُحـ ِّرم العمــل يــوم األحــد .غــر أنه
يف حالــة واحــدة عــى وجــه الخصــوص كانــت واضحــة كل الوضــوح بــأن عــى األدفنتســت أن
يعصــوا القانــون .فــإذا اســتطاع العبــد الهــرب مــن ســيده أو ســيدته ،فالقانــون يحكــم أن يعــود
ذلــك العبــد إىل ســيده .لكــن إلــن هوايــت علَّمــت ضــد ذلــك القانــون وأوصــت األدفنتســت
بعــدم إطاعتــه مهــا كانــت العواقــب« :عندمــا تتعــارض وصايــا البــر مــع كلمــة ووصايــا اللــه،
يجــب علينــا أن نطيــع وصايــا اللــه أيًــا كانــت العواقــب .فلــو أن قانــون البــاد يتطلــب منــا
تســليم العبــد لســيده ،علينــا أال نطيــع .يجــب علينــا أن نتحمــل عواقــب انتهــاك ذلــك القانــون.
فالعبــد ليــس ملــكا ألي إنســان .اللــه هــو الســيد الرشعــي لــه ،وليــس مــن حــق اإلنســان أن
يأخــذ صنيعــة اللــه لنفســه وي ّدعــي ملكيتهــا» (إرشــادات الكنيســة ،مجلــد  ،١ص .)٢٠٢ ،٢٠١

أسئلة للنقاش
 .1ناقــش إجابتــك عــى الســؤال الــوارد يف نهايــة درس يــوم اإلثنــن يف الصــف

يتمســك بحقوقــه؟ وبينــا
والــذي يتصــل مبوضــوع :هــل يجــب عــى املســيحي أال َّ
تفكــر يف اإلجابــة ،فكّــر يف الســؤال الثــاين أيضــا :مــا هــي حقوقنــا بالتحديــد؟
 .2أعــط أمثلــة كان فيهــا تأثــر املســيحيني دافعـاً قويـاً يف تغيــر ذلــك املجتمــع إىل
األفضــل .مــا هــي الــدروس التــي ميكــن أن نأخذهــا مــن هــذه األمثلــة؟
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 .3مــا هــي األمثلــة التــي كان فيهــا املســيحيون بــدال مــن أن يســاهموا يف تغيــر
العلــل والويــات يف املجتمــع أذعنــوا ال بــل ســاهموا يف تربيرهــا؟ أيــة دروس نســتطيع
أن نأخذهــا مــن تلــك القصــص أيض ـاً؟
 .4تقــول اآليــة يف ١بطــرس « ،١٧ :٢أكرمــوا امللــك» .كان نــرون هــو اإلمرباطــور يف
ذلــك العــر عــى األرجــح .وكان أكــر رشاً وفســادا ممــن ســبقوه مــن الرجــال األرشار
والفاســدين .مــا هــي الرســالة التــي نأخذهــا مــن هــذا؟ كيــف نفهــم مــا يقولــه هنــا
يف ضــوء مــا بــدأ بــه هــذه اآليــة بقولــه« :أكرمــوا الجميــع»؟
 .5اقــرأ ١بطــرس  ٢٥-٢١ :٢يف الصــف .كيــف تلخصــت رســالة اإلنجيــل يف هــذه
اآليــات؟ ومــاذا تدعونــا ألن نفعلــه؟ مــا مــدى اتباعنــا ملــا توصينــا بــه هــذه اآليــات؟
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