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الكثٍر شهذ الزي الطٍاد هو ؟ بطرس الرسول تتزكر هل  

لكًه لسٍذه وحبته عي دافع لقذ.  َسوع الرب حٍاة وي  

تتزكر وهل.  الشذة عًذ والءه َثبت أى َستطع لن  

؟ الرسول لبطرس الهسٍح السٍذ كلهات  «خراٌف ارع» 

الهسٍح دعوة َلبً بطرس الرسول ٌرى الرسالة هزه ٌف  

ا  َكوى أى الهسٍحٍٍي إلى رووا وي. ووبشرا  رسوال  

كتب.  الشهالٍـة تركٍا اآلى ٌسهٍه فٍها الهًتشرَي  

ٌٍ االضطهاد كاى عًذوا الرسول بطرس الرووا  

الروواٌٍة اإلوبراطورَة ٌف األبواب على للهسٍحٍٍي  

األوقات هزه لهثل القراء تعذ أى الرسالة لهزه َهكي  

.الطعبة فإٌها الهقذس، الكتاب لكل بالًسبة الحال هو وكها   

سوف.  العشرَي القرى ٌف لًا وًاسبة تعالٍن على تحتوي  

أى وي احزر ولكي ، الرسالة وي الهواضٍع بعض ٌستخرج  

. الرسالة كاولة وعًى تتفهن أى حاول بل ، وًفردة األعذاد تًظر  
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 وثل إى َقول البعض. الجلٍل بحٍرة ٌف ظٍادا وا كاى أَام عي تهاوا بطرس الرسول اختلف

 أى إال الٍوٌاٌٍة، باللغة هزه الرسالة وثل َكتب أى الههكي وي َكي لن الهتعلن غٍر الرجل هزا

 وقذ تجارَة، طرَق على ظٍذا بٍت بلذته وقذ كاٌت الهجهع ٌف َتعلهوٌها كاٌوا الٍهود أطفال

( 21:  5 سٍال ) بهعاوٌة كاى َكتب  العهٍقة الشخطٍة وعرفته عي َكتب بالتأكٍذ كاى لقذ 

.   َسوع الهسٍح بالرب  

 للرب بعرس َععٍها األسهاء التً الحؼ رلك تفعل أٌت وبًٍها ، لبعرس األولى الرسالة اقرأ 

( 4:  5،  25،   21،  8 - 4:  2،  19:  1اٌؽر ): َسوع  

 واشكر حٍاتك على األسهاء وغبقها هزه خز . لتشكر واستخذوه األسهاء وي هزه كال خز  

   . أسهاؤه تحهلها التً صفاته َسوع على عهله داخلك وي خالل الرب
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إى العالن ولئ بالهعاٌاة، إى تفاوتت شذة الهعاٌاة بٍي الًاس. و الؤوًوى لٍسوا وستعبذَي 

كبر للهعاٌة . وقذ  وي رلك بالطبع. فكوى الفرد وؤوًا بالهسٍح ربها َكوى ٌف الواقع سببا أ

 . بطرس الرسول أَضاكاى هزا ًَطبق على وي كاٌوا َقرأوى رسالة 

(  9 -3  : 1 بظ1 . اقرأ ) (5 - 4:  1( عذة ورات ٌف ) وحروسٍي ، ) ( وحفوػ تتكرر كلهات ) 

 ؟ الضغظ تحتكٍف َهكي لفكرة هذف هللا و حهاَته لحٍاتًا أى تساعذ الهؤوي بالهسٍح الواقع 

كتب الًقاط الكثٍرة التً َزكرها عي األلن 19 - 12 : 4،  17-8  : 3 بظ1اقرأ )  وتى  . ( ا

؟ هل تستعٍع أى تتزكر  عاٌٍت و تألهت ألجل إَهاٌك أو اختبرت اتهاوات كاربة أو وا شابه

 . ؟ صل ألجل ٌفسك وألجلهن ٌف ضوء وا قاله بعرس الرسول اخرَي َتألهوى االى

إى تحذَذ هذف الهعاٌاة ٌف حٍاتًا وشكلة صعبة. وا هً الذالئل التً َععٍها بعرس  

 . ( 11 - 9:  5،  2 - 1:  4،  7 - 6 : 1الرسول عي اسباب وعاٌاة الهؤوي؟ )اٌؽر 

   . ألجل الهؤوًٍي بالهسٍح حول العالن الزَي َضعهذوى بسبب إَهاٌهن صل   
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ٌٍ أٌا قذوس" "  ، َقتبس بطرس الرسول هزه العبارة  16 - 1 )ألٌه وكتوب كوٌوا قذَسٍي ال  )

وي سفر التثًٍة. فقذ كاى ًَبغً على شعب هللا أى َكوٌوا أبرارا غٍر وذٌسٍي بالههارسات 

الخاطئة كها تفعل القبائل و الشعوب الزَي حولهن. و وعًى أى تكوى وقذسا و طاهرا هو أى 

 تعٍش الحٍاة بطرَقة هللا. ولكي وارا َعًً هزا؟ 

 . (23-13: 1تتبع العهلٍة التً بها أصبحًا قادرَي أى ٌكوى قذَسٍي )   

                     وارا ستكوى خصائص هزه الحٍاة الجذَذة الهقذسة؟                                     

 . ( 7 -5 : 5،  2:  4 ،   12 - 11:  3،  12،  11  ، 1:  2  ، 22 ،  2: 1اٌؽر  )

 . ( 4 : 4  ، 16 -15،  2 - 1:  3،  15،  12:  2اٌؽر  كٍف َؤثر هزا على االخرَي؟ )  

التً َجب علٍك أى تضعها أوام هللا . هل هًاك بعض ألٌشطة  فكر ٌف برٌاوجك الٍوم

 ؟  لٍقذسها

، و اٌظر إلى هللا  خرَي لٍفكروا ٌف الهسٍح َسوعآا أوام لتكوى قذاسة حٍاتك تحذَا  ظل  

 . لٍعهل وي خاللك
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 أى ٌستطٍع ( ال 9:  1 واحذة ) ألوة ًَتهوى كأفراد الهؤوًٍي كل أى على الرسول بطرس شذد

.  وسٍحٍٍي وغٍر وسٍحٍٍي ، آخرَي عالقات وع ٌف ٌعٍش أى علًٍا َجب لكي وًعزلٍي ٌحٍا

 ؟ عالقاتًا ٌف هللا َؤثر كٍف

       هاوا رلك لهارا كاى  ؟ سلعة كل وع َتجاوبوا أى الهسٍحٍٍي هؤالء على كاى كٍف   

 ؟ (13:2-18)

كتب    البٍت ٌف العالقات هزا على َؤثر كٍف.  أٌت بكلهاتك(  16:  2 ) ٌف الهزكور الهبذأ ا

 ؟ والعهل

 أقل الًساء أى وي ٌف عصره وًتشرة كاٌت التً الًؽر وجهة َغٍر الرسول بعرس كاى كٍف  

 ؟ السوجٍي عالقةهًاعي  وضحها التً الهبادىء الثابتة وا   ؟(  7 - 1:  13 ) الرجال وي وقاوا

 وي الخالٍة التعلٍقات ردود أفعالًا أوام  تلك تكوى أى َجب وارا القات،الع هزه كل ضوء ٌف 

 . زوجاتًا و أزواجًا عي أو الذولة ٌف أو العهل رؤسائًا ٌف عي تتردد ٌسهعها التً االحترام
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وعٍك  وذى ٌفسك عي اسأل ، تبذأ أى قبل.  الكًٍسة داخل العالقات تتضهي الرسالة هزه

 ؟ كسول أم وهتن أٌت هل ؟ داخل كًٍستك باألشخاص بعالقاتك واهتهاوك واٌشغالك

 ؟ الصالح الخادم وا هً خصائص   

 . الكًٍسة ٌف والهسئولٍي للخذام صل   (  4 - 1:  5 ) اقرأ

 ٌف تراها أى التً تًتؽر الصفات وي هها واالتضاع االحترام هل.  بعًاَة(  5 : 5 ) اقرأ  

 . عهلٍا كي ٌف كًٍستك؟ رلك على اتجاهاتك تؤثر هل الكًٍسة؟

كتب    غٍر أٌها التً تشعر العبارات تحت خعا ضع ثن ، أٌت بكلهاتك(  11 - 7:  4 ) ا

 . الكًٍسة ٌف حٍاتك ٌف ووجودة

ٍا  الوقت بعض اقض    وكي هزه الخطائض تعكس أى كًٍستك وقذور ٌف هللا لٍجعل اوطل

 . اوحذدا 
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 :الثالثة الرئٍسٍة الهواضٍع عي وابحث الثاٌٍة، الرسول بعرس رسالة اقرأ   

 . قذَسٍي لٍكوٌوا وذعووى الهسٍحٍوى  

 . الكارب التعلٍن رفض وجوب  

 . قرَب عي آت الرب َوم

 . رلك َوازي وا لترى َهورا رسالة تقرأ أى َهكي ثن

 . ( 53 إش وع 22 - 21:  2 بظ1 ) بٍي قارى 

 


