الدرس التاسع

 ٢٦-٢٠أيار (مايو)

كن كام أنت

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية٢ :بطــرس ١٥-١ :١؛ أفســس ٨ :٢؛ روميــة ٥-٣ :٥؛ عربانيــن :١٠
٣٨؛ روميــة ١١ :٦؛ ١كورنثــوس .٥٧-١٢ :١٥
ـم ف َِضيلَـ ًةَ ،و ِف
ـم َبا ِذ ُلــونَ ك َُّل ا ْج ِت َهــاد َقدِّ ُمــوا ِف إِميَانِكُـ ْ
آيــة الحفــظَ « :و ِلهـ َذا َع ْي ِنـ ِه َو َأنْ ُتـ ْ
الْف َِضيلَـ ِة َم ْع ِر َفـ ًةَ ،و ِف الْ َم ْع ِر َفـ ِة تَ َع ُّف ًفــاَ ،و ِف ال َّت َع ُّفـ ِ
الصـ ْ ِ
ـر تَ ْقـ َوىَ ،و ِف ال َّت ْقـ َوى
ـف َصـ ْـرًاَ ،و ِف َّ
َمـ َو َّد ًة أَ َخ ِو َّيـ ًةَ ،و ِف الْ َمـ َو َّد ِة األَ َخ ِو َّيـ ِة َم َح َّبـ ًة» (٢بطــرس .)٧-٥ :١
إن أحــد األشــياء املدهشــة يف العهــد الجديــد هــو مقــدار الحــق امل ُـ ْد َرج يف مســاحة محدودة
جــدا .خــذ مثــا درس هــذا األســبوع الــذي يتنــاول (٢بطــرس  .)١٤-١ :١يف هــذه اآليــات األربعــة
ـر باإلميــان .بعــد ذلــك يتنــاول مــا تســتطيع قــوة اللــه أن تفعلــه
عــر ،يعلّمنــا بطــرس عــن الـ ِ ّ
يف حيــاة أولئــك الذيــن ق َّدمــوا أنفســهم ليســوع .ثــم يتحــدث عــن ذلــك الحــق العجيــب أنــه
ميكننــا أن نصــر رشكاء يف الطبيعــة اإللهيــة (٢بطــرس  )٤ :١وأننــا نســتطيع أن نتحــ َّرر مــن
الفســاد وشــهوة العــامل.
يقــدم لنــا بطــرس قامئــة مــن الفضائــل املســيحية ويضعهــا يف ترتيــب محــدد .الفضيلــة تلــو
األخــرى إىل أن يصــل إىل أهــم تلــك الفضائــل.
يكتــب بطــرس أيضً ــا عــن املعنــى الحقيقــي ألن نكــون يف املســيح وأن نكــون « ُمط َّهريــن»
ـول إِ َل َملَ ُكـ ِ
(٢بطــرس ِ )٩ :١مــن الخطايــا الســالفة ،ثــم يــأيت بفكــرة «ال ُد ُخـ ٌ
ـوت َربِّ َنــا َو ُم َخل ِِّص َنــا
يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح األَبَـ ِـد ِّي» (٢بطــرس .)١١ :١
وأخـرا ،فإننــا نحصــل عــى حــوار حــول املوضــوع الحاســم واملصــري عــن حالــة املــوىت .يــا
لــه ِمــن كــم ِمــن الحــق يف عمقــه وثرائــه تحتويــه هــذه اآليــات األربعــة عــر!
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ملناقشته يوم السبت القادم  ٢٧أيار (مايو).
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األحد

 ٢١أيار (مايو)

إميانا مثينا



اقــرأ ٢بطــرس  .٤-١ :١مــاذا يقــول بطــرس عـ َّـا نلنــاه يف يســوع املســيح؟ مبعنــى ،مــا
هــي حقيقــة النعمــة التــي نراهــا يف هــذه اآليــات؟

يســتهل بطــرس هــذه الرســالة بالقــول إنهــا موجهــة «إِ َل ال َِّذي ـ َن نَالُــوا َم َع َنــا إِميَانًــا ثَ ِي ًنــا
ـر إِل ِه َنــا َوالْ ُم َخلِّـ ِ
ـص يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح» (٢بطــرس  .)١ :١أو كــا ورد يف ترجمــة
ُم َســا ِويًا لَ َنــاِ ،بـ ِ ِّ
أخــرى« :إميانــا متســاويا مــع اإلميــان الــذي لنــا» .كلمــة «مثينــا» هنــا تعنــي «مبثــل ذات القيمة»
أو «بقــدر متســا ٍو مــن االمتيــاز» .يقــول إنهــم نالــوا هــذا اإلميــان الثمــن ليــس ألنهــم اكتســبوه
أو أنهــم اســتحقوه ،إمنــا ألنهــم قبلــوه كهبــة مــن اللــه .أو كــا يكتــب بولــس« :ألَنَّ ُكـ ْم بِال ِّن ْع َمـ ِة
ـس ِم ْن ُك ـ ْمُ .ه ـ َو َع ِط َّي ـ ُة الل ـ ِه» (أفســس  .)٨ :٢إنــه مثــن ألنــه
ُم َخل َُّصــونَ ،بِا ِإل َميــانِ َ ،وذلِـ َـك لَ ْيـ َ
« ِبـ ُدونِ إِ َميــانٍ الَ ُ ْي ِكـ ُن إِ ْرضَ ــا ُؤ ُه (اللــه)» (عربانيــن  .)٦ :١١إنــه مثــن ألنــه بواســطة هــذا اإلميــان
نتمســك بوعــود اللــه الكثــرة العجيبــة.
ِ
ِ
ـت لَ َنــا ك َُّل َمــا ُهـ َو للْ َحيَــاة َوالتَّ ْقـ َوى»
يؤكــد بطــرس عــى أن قــدرة يســوع اإللهيــة «قَـ ْد َو َهبَـ ْ
(٢بطــرس  .)٣ :١إن مجــرد وجودنــا هــو مــن خــال قــدرة اللــه ،ومــن خــال قدرتــه فقــط
نســتطيع أن نصــل إىل القداســة .وهــذه القــدرة اإللهيــة أُعطيــت لنــا «بِ َ ْع ِرفَ ـ ِة الَّـ ِـذي َد َعانَــا
بِالْ َم ْجـ ِـد َوالْف َِضيلَ ـ ِة» (٢بطــرس ٣ :١؛ انظــر أيضــا يوحنــا .)٣ :١٧
لقــد ُدعينــا أن نحــب اللــه ،ولكــن كيــف نحــب إلهــا ال نعرفــه؟ نتع ـ َّرف عــى اللــه مــن
خــال املســيح ،مــن خــال الكلمــة املكتوبــة ،مــن خــال العــامل الــذي خلقــه ،مــن خــال اختبــار
حيــاة نعيشــها باإلميــان والطاعــة لــه .نعــرف اللــه وحقيقــة اللــه حــن نختــر مــا يصنعــه اللــه
يف حياتنــا .معرفــة تســتطيع أن تُغـ ِّـر حياتنــا .نتع ـ َّرف عليــه مــن خــال حقيقــة النعمــة التــي
يغدقهــا علينــا.
ـب لَ َنــا الْ َم َوا ِعي ـ َد الْ ُعظْ َمــى َوالثَّ ِمي َن ـةَ»
يتكلــم بطــرس عــن يشء مدهــش جــدا« :قَ ـ ْد َو َهـ َ
«شكَا َء الطَّبِي َعـ ِة ا ِإلل ِه َّيـ ِة» (٢بطــرس ُ .)٤ :١خلقــت البرشيــة
التــي بواســطتها نســتطيع أن نصــر ُ َ
أصــا عــى صــورة اللــه؛ هــذه الصــورة تشـ َّوهت وانحطَّــت بدرجــة هائلــة .حينــا نولــد ثانيــة،
تكــون لنــا حيــاة جديــدة يف املســيح ،الــذي يعمــل الســرجاع صورتــه اإللهيــة فينــا .ولكــن علينــا
أن نهــرب مــن فســاد العــامل وشــهواته إذا أردنــا أن ننــال هــذه الصــورة.

كيــف تكــون حياتــك لــو أنهــا َخلَــت مــن اإلميــان؟ كيــف تســاعدنا هــذه اإلجابــة
لنــدرك أنَّ هبــة اإلميــان مثينــة ح ًقــا؟
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االثنني

 ٢٢أيار (مايو)

املحبة ،هدف الفضائل املسيحية




اقــرأ ٢بطــرس ٧-٥ :١؛ روميــة ٥-٣ :٥؛ يعقــوب ٤ ،٣ :١؛ غالطيــة  .٢٣ ،٢٢ :٥مــا هــو
املحــور املتشــابه املوجــود يف هــذه اآليــات؟

كان عمــوم الفالســفة يف العــامل القديــم يضعــون قامئــة للفضائــل .كانــوا كثـرا مــا يطلقــون
عــى هــذه القامئــة اســم «بيــان» أو «فهــرس» الفضائــل ،وهنــاك عــدة أمثلــة يف العهــد الجديــد
(روميــة ٥-٣ :٥؛ يعقــوب ٤ ،٣ :١؛ غالطيــة  .)٢٣ ،٢٢ :٥ومــن املحتمــل جــدا أن يكــون قُــ ّراء
بطــرس عــى معرفــة مبثــل تلــك القوائــم ،مــع أنــه توجــد اختالفــات مهمــة بــن مــا قــد تضمنتــه
قوائــم الفالســفة وبــن مــا تحتويــه قامئــة بطــرس .الحــظ أن بطــرس قــد رتــب هــذه الفضائــل
برتتيــب مقصــود ،حيــث أن كل فضيلــة تُبنــى عــى مــا قبلهــا مــن فضائــل ،إىل أن تصــل إىل
ذروتهــا باملحبــة!
لكل فضيلة من هذه الفضائل مغزى خاص بها:
اإلميان :اإلميان هو الثقة يف املسيح للخالص (غالطية ١١ :٣؛ عربانيني .)٣٨ :١٠
الفضيلــة :الفضيلــة يف األصــل اليونــاين هــي أي مــن الخصــال الجيــدة مــن أي نــوع كانــت،
هــذا مــا كان ينــادي بــه الفالســفة ،حتــى الوثنيــن منهــم .نعــم ،اإلميــان أســايس ،لكنــه يجــب أن
يقــود إىل تغيــر يف الحيــاة ،حيــاة تظهــر يف الفضيلــة.
املعرفــة :بالتأكيــد ال يتكلــم بطــرس عــن املعرفــة يف العمــوم .لكنــه يتكلــم عــن املعرفــة
التــي تــأيت مــن عالقــة الخــاص مــع املســيح يســوع.
التعفف/التحكــم يف الــذات :يســتطيع املســيحي الناضــج أن يتح َّكــم يف أحاسيســه ،خاصــة
تلــك األحاســيس التــي قــد تقــود إىل مضاعفــات.
الصرب/الصمود أو الثبات :هو قوة التحمل الخاصة يف مواجهة التجارب واالضطهاد.
التقــوى :الكلمــة التــي ت ُرجمــت هنــا بـــ «التقــوى» كانــت يف العــامل الوثنــي تعنــي الســلوك
األخالقــي الــذي يــأيت نتيجــة اإلميــان بإلــه مــا .أمــا يف العهــد الجديــد فمفهــوم الســلوك األخالقــي
يــأيت نتيجــة اإلميــان باإللــه الواحــد الحقيقــي (١تيموثــاوس .)٢ :٢
مــو َّدة أخويــة :املســيحيون هــم مثــل عائلــة ،والتقــوى تقــود إىل مجتمــع يكــون فيــه النــاس
لطفــاء واحدهــم نحــو اآلخــر.
محبــة :يصــل بطــرس بهــذه القامئــة إىل ذروتهــا باملحبــة .وكان يــردد صــدى مــا قالــه بولــس
ـت :ا ِإلميَــا ُن َوال َّر َجــا ُء َوالْ َم َحبَّ ـةُ ،هـ ِـذ ِه الثَّالَث َـ ُة َول ِك ـ َّن أَ ْعظَ َم ُه ـ َّن الْ َم َحبَّ ـةُ»
أيضــا« :أَ َّمــا اآل َن فَيَثْبُـ ُ
(١كورنثــوس .)١٣ :١٣
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قبــل أن يبــدأ بطــرس يف رسد قامئــة الفضائــل ،يقــول إنــه علينــا أن نبــذل «ك َُّل ا ْج ِت َها ٍد»
(٢بطــرس  )٥ :١لــي نحصــل عــى تلــك الفضائــل .مــاذا يعنــي بذلــك؟ مــا هــو الــدور
الــذي يلعبــه الجهــد البــري يف رغبتنــا ألن نعيــش حيــاة التقــوى ،حيــاة اإلميــان؟

الثالثاء

 ٢٣أيار (مايو)

كن كام أنت

بعدمــا أعطانــا القامئــة التــي يجــب علينــا أن نبــذل كل جهــد لــي نســعى إليهــا كمســيحيني،
يعلــن بطــرس مــا ســينتج عــن ذلــك.

اقــرأ ٢بطــرس  .١١-٨ :١مــا هــي حلقــة الوصــل بــن مــا فعلــه املســيح ألجلنــا وبــن مــا
ينبغــي أن تكــون عليــه حيــاة املســيحي؟



يحــث بطــرس ق ـ ّراءه ألن يحيــوا حســب الواقــع الجديــد وهــو حــق لهــم يف املســيح .إن
صفــات اإلميــان ،الفضيلــة ،املعرفــة ،التعفــف أو التحكــم يف الــذات ،الصــر أو الثبــات ،التقــوى،
ـرتْ » (٢بطــرس .)٨ :١
املــودة األخويــة ،واملحبــة هــي « ِفي ُك ـ ْم َوكَـ ُ َ
املشــكلة تكمــن يف أن ليــس جميــع املســيحيني يحيــون حســب ذلــك الواقــع الجديــد.
البعــض متكاســلون أو غــر مثمريــن يف معرفــة ربنــا يســوع املســيح (٢بطــرس  .)٨ :١مثــل
هــؤالء النــاس ينســون أنهــم طُ ِّهــروا مــن «خطاياهــم الســالفة» (٢بطــرس  .)٩ :١ولذلــك ،يقــول
بطــرس ،عــى املســيحيني أن يحيــوا الواقــع الجديــد الــذي هــو حــق لهــم يف يســوع املســيح .يف
املســيح نالــوا املغفــرة والتطهــر والحــق يف االش ـراك يف الطبيعــة اإللهيــة .ولذلــك يقــول لهــم:
«ا ْجتَ ِه ـ ُدوا أَيُّ َهــا ا ِإل ْخ ـ َو ُة أَ ْن تَ ْج َعلُــوا َد ْع َوتَ ُك ـ ْم َوا ْخ ِت َيا َركُ ـ ْم ث َا ِبتَـ ْـنِ» (٢بطــرس  .)١٠ :١ال يوجــد
عــذر ألن يعيشــوا الحيــاة التــي عاشــوها مــن قبــل ،ال عــذر لحيــاة «القفــر» أو «عــدم الثــار»
للمســيحيني.
«نســمع الكثــر عــن اإلميــان ،ولكننــا بحاجــة ألن نســمع أكــر عــن األعــال .كثــرون
يخدعــون أنفســهم وهــم يعيشــون حيــاة روحيــة ســهلة ،هادئــة ،ســوية ال تحمــل صليبــا» (روح
النبــوة – اإلميــان واألعــال ،صفحــة .)٥٠


اقرأ رومية  .١١ :٦ماذا يقول بولس هنا مام يعكس ما كتبه بطرس يف آية اليوم؟
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مبعنــى آخــر ،فــإن كالً مــن بطــرس وبولــس يقــوالن« :كــن كــا أنــت» .ونحــن خليقــة
جديــدة يف املســيحُ ،مط َّهريــن مــن الخطيــة ورشكاء يف الطبيعــة اإللهيــة .لذلــك نســتطيع أن
نحيــا الحيــاة التــي ُد ِعينــا ألن نحياهــا .مــن املفــرض أن نكــون «مثــل املســيح» ،وهــذا هــو مــا
تعنيــه كلمــة «مســيحي».

إىل أي حد تجد نفسك «مثل املسيح»؟ ما هي املجاالت التي ميكنك أن تتحسن فيها؟

األربعاء

 ٢٤أيار (مايو)

َخلْع املسكن (الخيمة)
نعــم« ،ولكنــي ِ
ـت يف هــذا الَمسـكَن أن أنهِضَ كُــم بال َّتذ ِكــرة ،عاملًــا أنَّ
أحسـ ُبهُ ح ًقــا مــا ُدمـ ُ
ـب ،كــا أ َعلـ َن يل ر ُّبنــا يســوع املســيح أيضً ــا» (٢بطــرس .)١٤ ،١٣ :١
خَلـ َـع َمسـكَني قريـ ٌ
كتــب أوســكار كاملــان ســنة  ١٩٥٦دراســة قصــرة اســمها «خلــود النفــس أم قيامــة األموات؟:
شــهادة العهــد الجديــد» ،مفرتضــا أن مفهــوم القيامــة ال يتناســق مــع خلــود النفــس .باإلضافــة
إىل ذلــك ،قــال إن العهــد الجديــد مييــل كليــا إىل مفهــوم قيامــة األمــوات.
بعــد ذلــك قــال« :مــا ِمــن منشــور كتبتــه غــر هــذا املنشــور ،أثــار هــذا القــدر مــن الحــاس
وهــذا العــداء العنيف».


اقرأ ١كورنثوس  .٥٧-١٢ :١٥ما الذي يُلَ ِّمح إليه بولس عىل أنه يحدث عند املوت؟

أجريــت دراســة عــا يقولــه العهــد الجديــد بخصــوص املــوت والقيامــة أقنعــت غالبيــة
املتخصصــن يف دراســة العهــد الجديــد بص َّحــة مــا كتبــه كوملــان .إن العهــد الجديــد حقيق ـ ًة
يتبنــى مفهــوم القيامــة وليــس مفهــوم خلــود الــروح التــي تبقــى حيــة بعــد مــوت الجســد.
مثــال ذلــك يف (١تســالونييك  )١٨-١٦ :٤حيــث يحــث بولــس أولئــك الذيــن فقــدوا أحبــاء لهــم
باملــوت أن يتعــزوا مبعرفــة أنــه عنــد عــودة املســيح ثانيــة ،ســوف يقيــم املــوىت .يف (١كورنثــوس
 )٥٧-١٢ :١٥يُقـ ِّدم بولــس وصفــا موســعا عــن القيامــة .يبــدأ باإلشــارة إىل أن اإلميــان املســيحي
مؤســس عــى قيامــة يســوع املســيح .إن مل يقــم املســيح مــن األمــوات ،فــإن أي إميــان بــه ســوف
يكــون باطــا .ولكــن املســيح قــد قــام حقـاً مــن األمــوات كباكــورة الذيــن رقــدوا ،هكــذا يقــول
بولــس .وإن قيامــة يســوع مــن األمــوات تجعــل مــن اإلمــكان أن يقــوم ِمــن األمــوات كل الذيــن
هــم يف املســيح أيضً ــا.
70

يتحــدث بولــس عــن قيامــة الجســد يف (١كورنثــوس  .)٥٠-٣٥ :١٥يقــارن بــن األجســاد
الجديــدة التــي ســوف نحصــل عليهــا عنــد القيامــة مــع أجســادنا يف الوقــت الحــارض .أجســادنا
التــي منلكهــا اآلن ســوف متــوت؛ أمــا األجســاد التــي ســتكون لنــا عنــد القيامــة فلــن متــوت أبـ ًدا.
خالصــة القــول ،عندمــا يتحـ َّدث العهــد الجديــد عــن املــوت ،فهــو يفعــل ذلــك مــن ناحيــة
القيامــة ،وليــس خلــود النفــس .مــن املهــم إدراك ذلــك كخلفيــة لقـراءة (٢بطــرس .)١٤-١٢ :١

الخميس

 ٢٥أيار (مايو)

اإلميان يف مواجهة املوت



اقرأ ٢بطرس  .١٥-١٢ :١ماذا يعني بطرس بقوله إنه سوف يخلع مسكنه/جسده قري ًبا؟

تكشــف اآليــات الــواردة يف (٢بطــرس  )١٤-١٢ :١ظــروف كتابــة هــذه الرســالة .يعتقــد
بطــرس أنــه عــى وشــك املــوت ،ورســالته تحتــوي عــى شــهادته األخــرة.
ـت ِف هـذَا الْ َم ْسـكَنِ َ ...عالِـ ًـا
كشــف بطــرس عــن توقُّعــه ملوتــه قري ًبــا عندمــا قــال» « َمــا ُد ْمـ ُ
ـب» (٢بطــرس  .)١٤ ،١٣ :١يُش ـ ِّبه بطــرس الجســد باملســكن أو الخيمــة
أَ َّن َخلْ ـ َع َم ْس ـ َك ِني قَرِيـ ٌ
التــي ســوف يخلعهــا عنــد موتــه .مــن الواضــح أن بطــرس كان يقصــد جســده عندمــا أشــار
إىل خلــع مســكنه حتــى أن الرتجمــة الحديثــة متيــل إىل اســتعامل عبــارات مثــل «مــا دمــت يف
هــذا الجســد ...ألننــي أعــرف أن مــويت ســوف يــأيت قريبــا» (٢بطــرس  .)١٤ ،١٣ :١ال يوجــد يشء
يف رســالة بطــرس يوحــي أنــه عندمــا قــال «خلــع» مســكنه أو جســده ،أن نفســه ســوف تبقــى
ح َّيــة ككيــان منفصــل.



اقــرأ ٢بطــرس  ١٥-١٢ :١مــرة أخــرى .كيــف يتعامــل بطــرس مــع واقــع حقيقــة موتــه
الوشــيك ،ومــاذا يعلمنــا موقفــه هــذا عــن اإلميــان؟

اآليــات يف (٢بطــرس  )١٥-١٢ :١تضيــف هيبــة ووقــا ًرا لكلــات بطــرس .فهــو يكتــب مــع
علمــه أن حياتــه ســوف تصــل إىل نهايتهــا قريبــا .يعلَــم ذلــك ألنــه قــال «كَـ َـا أَ ْعلَ ـ َن ِل َربُّ َنــا
ـيح» .مــع ذلــك مل ينتابــه خــوف وال قلــق وال انزعــاج .بــدال مــن ذلــك كان تركيــزه
يَ ُســو ُع الْ َم ِسـ ُ
ســامة وخــر َمــن ســيرتكهم وراءه .يريدهــم أن يثبتــوا يف «الحــق الحــارض» ،ومــا دام هــو عــى
قيــد الحيــاة فســوف يــداوم عــى إرشــادهم ليكونــوا أمنــاء.
نســتطيع أن نشــاهد هنــا حقيقــة وعمــق اختبــار بطــرس مــع الــرب .نعــم ،ســوف ميــوت
قريبــا ،ولــن تكــون ميتــة ســعيدة (انظــر يوحنــا ١٨ :٢١؛ روح النبــوة ،أعــال الرســل ،صفحــة
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 ،)٤٦٨ ،٤٦٧ولكــن اهتاممــه غــر األنــاين كان ُمنص َّبـاً عــى فائــدة وصالــح اآلخريــن .حقــا ،كان
بطــرس رجــا يحيــا حيــاة اإلميــان الــذي كان يعلِّمــه وينــادي بــه.

كيــف يســتطيع إمياننــا أن يســاعدنا عــى مواجهــة حقيقــة املــوت الرهيبــة؟ كيــف
نســتطيع أن نتمســك بذلــك الرجــاء العجيــب الــذي لنــا حتــى يف مواجهــة املــوت،
نتيجــة مــا فعلــه املســيح مــن أجلنــا؟

الجمعة

 ٢٦أيار (مايو)

ملزيــد مــن الــدرس :كــا رأينــا ،كان بطــرس عــى ِعلْــم بأنــه ســوف ميــوت قريبــا.
و َعلِ ـ َم أيضً ــا (ولفــرة طويلــة) كيــف كان ســيموت ،ذلــك ألن يســوع نفســه كان قــد أخــره،
ـت تُ َ ْن ِطـ ُـق ذَاتَـ َـك َوتَ ْـ ِ
«اَلْ َحـ َّـق الْ َحـ َّـق أَقُـ ُ
ـي َحيْــثُ تَشَ ــا ُء.
ـر َح َداث َـ ًة كُ ْنـ َ
ـول لَـ َـك :لَـ َّـا كُ ْنـ َ
ـت أَكْـ َ َ
َول ِكـ ْن َمتَــى ِشـ ْخ َت فَ ِإنَّـ َـك تَ ُـ ُّد يَ َديْـ َـك َوآ َخـ ُر ُيَ ْن ِط ُقـ َـكَ ،ويَ ْح ِملُـ َـك َحيْــثُ الَ ت َشَ ــا ُء» (يوحنــا :٢١
.)١٨
كيف كانت نهايته؟
«إن بطــرس إذ كان يهوديــا وغريبــاُ ،حكــم عليــه بالجلــد والصلــب .ويف انتظــار هــذه امليتــة
املخيفــة تذكــر الرســول خطيئتــه العظيمــة يف إنــكاره ليســوع ســاعة محاكمتــه .كان قبــا غــر
مســتعد لالعـراف بالصليــب ،أمــا اآلن فهــا هــو يحســبه فر ًحــا أن يبــذل حياتــه ألجــل اإلنجيــل،
وهــو يشــعر بــأن كونــه ،هــو الــذي أنكــر ســيده ،ميــوت بالطريقــة نفســها التــي بهــا مــات
معلمــه وربــه هــو رشف أعظــم بكثــر مــا يســتحق .كان بطــرس قــد تــاب عــن تلــك الخطيــة
توبــة صادقــة ،وكان املســيح قــد غفــر لــه كــا يظهــر ذلــك مــن املأموريــة الســامية التــي
أســندها لــه بــأن يرعــى خـراف الرعيــة وحمالنهــا .ولكــن بطــرس مل يســتطع أن يغفــر لنفســه
أبـ ًدا .وحتــى تفكــره يف آالم املشــهد األخــر الرهيــب مل يســتطع أن يخفــف مــن مـرارة حزنــه
وتوبتــه .وقــد طلــب مــن َج ّلديــه أن يســدوا إليــه معروفًــا أخـ ًرا بــأن يصلبــوه منكــس الــرأس.
وقــد أُجيــب إىل طلبــه .ويف هــذا الوضــع مــات بطــرس الرســول العظيــم» (روح النبــوة ،أعــال
الرســل ،صفحــة  .)٤٦٨ومــع هــذا ،ومــع مســتقبل كهــذا ماثــا أمامــه ،كان اهتــام بطــرس
منص ّبــا عــى صالــح وخــر الرعيــة الروحــي.

أسئلة للنقاش
 .1يف ضــوء كل مــا كتبــه بطــرس (وباقــي كتبــة الكتــاب املقــدس أيضً ــا) حــول

الحاجــة ألن يحيــا املســيحيون حيــاة القداســة ،ملــاذا يفشــل الكثــرون منــا ألن نكــون
«كــا نحــن» يف املســيح؟
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 .2يف الصــف ،راجــع القامئــة الــواردة يف ٢بطــرس  .٧-٥ :١تكلــم عــن كل واحــدة
مــن هــذه الفضائــل واســأل نفســك :كيــف نســتطيع أن نظهــر تلــك الفضائــل يف
أنفســنا ،وكيــف نســاعد اآلخريــن ليســعوا لفعــل ذلــك أيضــاً؟
 .3آخذيــن يف االعتبــار مــا نعرفــه عــن بطــرس ،كــا ظهــر يف الكتــاب املقــدس،
مــا يكتبــه ُيظ ِهــر بقـ َّوة العمــل العظيــم الــذي عملــه املســيح يف حيــاة بطــرس برغــم
ســقطاته ســابقاً .أي رجــاء نســتطيع أن نأخــذه ألنفســنا مــن مثــال بطــرس؟
 .4يف ٢بطــرس  ،١٢ :١كتــب بطــرس عــن «الحــق الحــارض» يف زمنــه .مــا هــو
الحــق الحــارض يف زمننــا نحــن؟
 .5مــا هــي حقيقــة املــوىت ،يف مــا وراء املــوت؟ كتــب أحدهــم« :املــوت هــو مــا
يحملــه األحيــاء معهــم» .كيــف يجــب علينــا ،كمســيحيني ،أن «نحمــل» املــوت ،مبعنى
كيــف يجــب علينــا أن نتعامــل مــع الحــزن واألىس الناج َمــن عــن مــوت ذوينــا؟
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