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 اصطياد الناس
 

 2الفصل 

 22الدرس الصوتي رقم العهد الجديد 

 

الهدف: المزيد من استكشاف إنجيل لوقا، وفهم دعوة يسوع لمشاركته في خدمته، وفهم األمثلة 

 15الثالثة في لوقا 

« الَتََخْف! ِمَن اآلَن تَُكوُن تَْصطَاُد النَّاَس!»فَقَاَل يَُسوُع لِِسْمَعاَن:  
11

فِينَتَْيِن إِلَى  ا َجاُءوا بِالسَّ َولَمَّ

 (11-12:1رِّ تََرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوتَبُِعوهُ.)لوقا اْلبَ 

 .! الَّ اْفَرُحوا َمِعي، ألَنِّي َوَجْدُت َخُروفِي الضَّ
7

أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ هَكَذا يَُكوُن فََرٌح فِي السََّماِء بَِخاِطٍئ َواِحٍد 

ا الَ يَْحتَاُجونَ   (7-15::إِلَى تَْوبٍَة. )لوقا  يَتُوُب أَْكثََر ِمْن تِْسَعٍة َوتِْسِعيَن بَار ًّ

يسوع يعلن عن مهمته في اإلصحاح الرابع، ويثبتها في اإلصحاح الخامس، ثم يمارس مهمته في بقية 

مرار ليصبحوا شركاءه في مهمته. وأوضح مثل لهذا تإنجيل لوقا. كان يسوع يعلم ويدرب تالميذه باس

يتبعه ويصبح "صيادا للناس". كان يسوع يعلم األمر هو تجنيد سمعان، إذ دعاه بطرس، وطلب منه أن 

على شاطئ البحر مستخدما قارب بطرس كمنبر. عندما أنهى يسوع عظته، قال لبطرس أن يذهب إلى 

العمق ويلقي شبكته، وعلى الرغم من أن بطرس كان يصطاد طول الليل ولم يمسك شيئا إال أنه أطاع أمر 

بطرس أن الصياد الحقيقي هو يسوع المسيح الذي يمكن أن المسيح فامتألت شبكته كاملة. حينئذ أدرك 

 ينجز أي شيء من خالل خدامه. 

عن السعي والبحث عن الضال من الناس. مثل الراعي  15أظهر يسوع مهمته في الثالثة أمثال في لوقا 

جاء الذي يبحث عن خروفه، والمرأة التي تبحث عن الدرهم، واألب الذي يبحث عن ابنه المفقود، هكذا 

يسوع ليخلص الخطاة ويردهم إلى ملكوته. وهو يدعو الجميع ليشاركوه في هذه المهمة ونشر الخبر السار 

 مع أولئك الضالين. 
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 .أفضل إجابة اختر
يجب أن يفعل . في شراكة معه في مهمته أن يدخلواريد الناس يحتاج أو يصحيحة أو خاطئة؟ يسوع ال  -1

 . ذلك بنفسه

 .روحيا اليتبعه ألن بطرس كان مؤهل تأهيال جيدا وناضج بطرسصحيحة أو خاطئة؟ اختار يسوع  -2

إلى شخص المسيح، نحاول وهو ما يستحيل على البشر  نجذبصحيحة أو خاطئة؟ عندما نحاول أن  -3

 .يفعلوه وحدهمأن 

 

 . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم يذكر خالف ذلك، 

 

 ؟يريد يسوع تحقيقها من خاللنا الخدمةأي نوع من   -1

 وجه األرض ما كان يفعله وهو علىنفس  -أ

 فقط ما هو ممكن إنسانيا -ب

 عتق المسبيين أحرارلشفاء أو افقط تعليم حقيقته، ولكن ليس  -ج

 مما سبق شيءال  - د

 

 يسوع؟ أمرهعندما  األسماكقادرا على صيد  بطرسلماذا كان  -5

 يفقد شيئا أبدا في الصيدم لو اهرام األنه كان صياد -أ

 لبحر وتياراتهلبسبب معرفته  -ب

 أبدا، حتى عندما سئم يستسلمألنه لم - ج

 ألن يسوع كان معه -د

 

 روح هللا؟ نمتلئ منكيف  -:

 يوما على األقل 12بالصوم والتأمل لمدة  -أ

 حياتنا علىالسيطرة الكاملة بالسماح هلل عن طريق   -ب

 وتسميعه في أي وقتبواسطة حفظ الكتاب المقدس بما فيه الكفاية  . ج

 وصاياأن تصبح بال خطيئة من خالل طاعتنا للب -د

 

 نمتلئأن  معنىما  .الروحب عندما تمتلئيسوع في قارب بطرس، فإنه يصور حياتنا  دخلعندما  -7

 الروح؟ب

 .ناسالكثير من ال أن تصطاديمكن  -أ

 . بألسنةتكلم تستطيع أن ت -ب

 . صنع معجزات كيمكن - ج

 . القدس الروح كطر عليسيي -د

 

 الخطاة؟إلى نظر هللا يكيف  -1

 كأعداء -أ

 كأناس ال أمل في خالصهم -ب

 كخراف ضالة - ج

 كأناس غير مهمين لملكوته – د
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 أكل مع الخطاة؟ييسوع أن على  ايوافقولم الدينيين  قادةلماذا كثير من ال -9

 . سمعتهب مهتمينكانوا  -أ

 . على سالمته قلقينكانوا  -ب

 . وليمةالإلى  لم يدعوانهم أل ينكانوا غيور - ج

 . ضلواأولئك الذين  نع في البحثنهم لم يفهموا مهمته أل - د

 

  ه الخدمة؟بهذ أن يقوموايسوع  أذن لهمالذين  من -12

 كل من يؤمن به -أ

 وقسوسفقط أولئك الذين رسموا كهنة  - ب

 فقط أولئك الذين لديهم التعليم المناسب - ج

 هللا ناموسجميع  حافظوا علىفقط الصالحين الذين  -د

 

 (اختر كل ما ينطبق)؟ التي تعلمها بطرسما الحقائق  -11

 ، ولكن يسوع هوصياد ناسأنا لست  -أ

 ، ولكن يسوع يمكنأن أصطاد ناسال أستطيع أنا  -ب

 .ولكن يسوع يريد، أصطاد ناسأنا ال أريد حتى أن  - ج

 ، ولكن يسوع فعل ألنه كان معيأصطاد أحدلم  - د

 

بحث ؟ يسوع ال يزال يدعو ويكيف يمكنك أن تخدم آخرين؟ كيف بعض من أتباع يسوع خدموك

 ؟فهل وجدكالمفقود؛  عن

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

نذهب ونصطاد الناس. هل تسمح ل؟ يسوع ال يزال يدعونا تعلمها بطرستعلمت الحقائق األربع التي هل 

 له ان يتخذ حياتك قاربا؟

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

أن يرشدك وأنت تسعى سأله ا .إلرسال يسوع المسيح ليطلب ويخلص أولئك الذين فقدوا أشكر هللا

  لتنضم لمهمته، وليعطيك الفرصة لتنشر الخبر السار مع اآلخرين.
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؟ سوف أجعلك صياد للناسال تخف  لبطرسيسوع قال ، لماذا 11-1:5في لوقا  جاءكما   -1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

؟ أن يبعد عنهيسوع ل قال، ولماذا كان يخاف بطرسما م  -2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

من اإلصحاح  22و  19 باآليات، و أيضا 19:1 بمتى 11-1:5كيف يمكنك تصل هذه القصة في لوقا  -3

الثالث من سفر الرؤية؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ن يسوع لبطرس: " الرجال الصيد ، " جعل نسخة قصيرة من المأمورية في ما طرق ال الكلمتي  -1

العظمى السيد المسيح ، والتي تعطى في نهاية كل و اإلنجيل في بداية سفر أعمال الرسل ؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ما أربعة مبادئ الروحية لم بيتر أن تتعلم قبل أن يتمكن من أن يكون الماسك من الرجال وليس بالصيد  -5

فقط ؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

تعلمت أم أنك تعلم تلك المبادئ الروحية األربعة نفسك اليوم؟  -:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

الجسم من تلقاء  فييائس عندما كان الو أسورينلمكفوفين، والما ليخدمعندما ندرك أن يسوع جاء  -7

 من جسدهلك وجميع أولئك الذين هم خالهؤالء الناس من خاللي و يخدم كلن أنه يريد أنفسه، كيف تعتقد 

اليوم؟ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 الذهاب إلى العمق


