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  ثالثةتحوالت بطرس ال
  
  ٧الفصل 

  ٧٩العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  تقدیم كاتب رسائل بطرس وخطوات التحول: الھدف

بُّ ٣١ َولِكنِّي ٣٢! ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن، ھَُوَذا الشَّْیطَاُن طَلَبَُكْم لَِكْي یَُغْربِلَُكْم َكاْلِحْنطَةِ «:َوقَاَل الرَّ
، إِنِّي ُمْستَِعدٌّ أَْن «:فَقَاَل لَھُ ٣٣. »َوأَْنَت َمتَى َرَجْعَت ثَبِّْت إِْخَوتَكَ . ى إِیَمانُكَ طَلَْبُت ِمْن أَْجلَِك لَِكْي الَ یَْفنَ  یَاَربُّ

ْجِن َوإِلَى اْلَمْوتِ  یُك اْلیَْوَم قَْبَل أَْن : أَقُوُل لََك یَابُْطُرسُ «:فَقَالَ ٣٤. »!أَْمِضَي َمَعَك َحتَّى إِلَى السِّ الَ یَِصیُح الدِّ
اٍت أَنََّك تَْعِرفُِني تُْنِكرَ    ).٣٤-٣١:٢٢لوقا(         . »ثَالََث َمرَّ

إن بطرس الذي كتب رسائل بطرس ھو نفسھ الذي نراه في األناجیل وفي أعمال الرسل، لكنھ أیضا 
أعطى یسوع سمعان، شقیق أندراوس، لقب صفا  .یمكننا متابعة نموه في جمیع أنحاء العھد الجدید. مختلفا

. ذي یعني صخرة أو االستقرار، حتى لو كان بطرس غیر مستقرا روحیا فضال على التسرعال. أو بطرس
  .  كان ھذا اللقب حافزا لھ لینمو ویكون صلب ومستقر

، ولكن كان یسوع یغربلكم مثل القمحبطرس أن الشیطان یرید أن ل، قال یسوع ى یسوعفي لیلة القبض عل
وقال أیضا یسوع لبطرس أنھ عندما یعود علیھ أن یثبت . من أجل بطرس حتى ال یفشل في اإلیمانیصلي 
ربما یكون قد تجدد في اللیلة التي أنكر فیھا . ھذه العبارة تعني أن بطرس لم یكن بعد قد تجدد. إخوتھ

  .  المسیح ثالث مرات كما تنبأ الرب لھ
. بوا وأن یتحولواوفي یوم الخمسین، عندما حل الروح القدس على المؤمنین، قال بطرس للجموع أن تو

وعندما یتم تحویلنا، . وقد ولدنا جمیعا رأسا على عقب. تحویل یعني حرفیا أن انقلب رأسا على عقبال
  . نحن نفعل دورانا كامال، لتجربة شيء یُحدث ثورة في حیاتنا

عل فیا یمكن أن ف. بطرس، مثل موسى، علم أنھ كان ال أحد، لذلك ھو كان شخص یمكن  أن یستخدمھ
من وقت أن یسوع أطلق على بطرس لقب صخرة وفي . أشیاء رائعة من خالل شخص قد علم انھ ال أحد

بعد القیامة، ظھر یسوع . الوقت الذي بكى فیھ بطرس بكاء مرا بعد أن أنكر یسوع، علم بطرس أنھ ال أحد
عم یا رب، أنت تعلم ن: "فأجابھ بطرس. بیتر ثالث مرات إذا كان یحبھ سألو. لبطرس والتالمیذ اآلخرین

عندھا علم بطرس أنھ شخص . حینئذ قال لھ یسوع اذھب إرع خرافي". كل شيء، أنت تعرف أنني أحبك
  .   یرید هللا أن یستخدمھ

وفي یوم الخمسین، اندلع الروح 
القدس من خالل بطرس، ألن في ذلك 
الوقت عرف بطرس األسرار 

 : الروحیة
أنا لست شیئا ولكن ھو كل شيء ) ١

 و معي؛ وھ
أنا ال أستطیع لكنھ یستطیع وھو ) ٢

 معي؛ 
. أنا ال أرید لكنھ یرید وھو معي) ٣

 ٣،٠٠٠وفي یوم الخمسین تم تحویل 
شخص، وبعد ذلك، یمكن لبطرس أن 

: " ینظر إلى الوراء في حیاتھ ویقول
  ".  أنا لم أفعل شیئا لكن ھو الذي فعل
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  أفضل إجابة اختر
 .تب رسائل بطرس لم یكن الرسول بطرسالرجل الذي ك: صحیح أم خطأ -١
 .رسائل بطرس تكشف أحیانا بطرس القدیم، الذي كان مندفعا وغیر مستقرا: صحیح أم خطأ -٢
  .التحویل یعني أن یفعل دورانا كامال: صحیح أم خطأ -٣

 .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 من كان سمعان؟  - ٤
 أخو أندراوس -أ

 بطرس التلمیذ الذي لقبھ یسوع -ب
 صیاد غیر متعلم -ج
 كل ما سبق -د
  
 یبدو خیارا غریبا؟ -صفا أو بطرس  - لماذا لقب یسوع لسمعان  -٥
 .ألن سمعان كان صیادا -أ

 .كان سمعان ثابتا ویمكن االعتماد علیھ كل یوم -ب
 .بدا سمعان مثل صخرة -ج
 .لم یكن سمعان قویا روحیا مثل الصخرة -د
  
 طى بطرس ھذا اللقب؟لماذا تعتقد أن یسوع أع -٦
 لجعلھ یشعر بالتمیز -أ

 لیسخر منھ -ب
 . ألنھ لم یمن یعرف سمعان جیدا -ج
  .ألن یسوع رأى فیھ إمكانیات كبیرة -د
  
 ما ھي الدروس التي تعلمھا بطرس؟ -٧
 .أنھ ال أحد وسیظل دائما ال أحد -أ

 .كان ال أحد لكنھ كان شخصا یمكن  أن یستخدمھ أنھ -ب
 .حد، وهللا ال یمكن استخدام النكرةأنھ ال أ -ج
 .كان ال أحد، وأراده هللا أن یشعر مشاعر سیئة في نفسھ -د

 
 في سفر أعمال الرسل، كیف كان بطرس مختلفا عما كان في األناجیل؟ -٨
 .أصبح روحیا وعاطفیا مستقرا -أ

 .كانت عواطفھ تتغلب علیھ في بعض األحیان -ب
 .مسئولكان یرید أن یكون القائد وال -ج
 .لم یتردد في ھدفھ أو حبھ لیسوع -د
  
 متى تحول بطرس؟ -٩
 لیلة أنكر یسوع -أ

 على الشاطئ مع یسوع بعد قیامتھ-ب
 في یوم الخمسین عندما حل الروح القدس -ج
 .نحن ال نعرف على وجھ الیقین -د
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 ما معنى التحویل أو التجدید؟ -١٠
 .نصلي ونعتمد -أ

 .ننشارك بعقیدتنا مع اآلخری -ب
 .نذھب إلى الكنیسة بأمانة -ج
 .درجة روحیا ١٨٠عندما یحدث دوران  -د
  

 ما ھو الموضوع الرئیسي في رسائل بطرس؟ -١١
 المعاناة -أ

 الحب -ب
 الثمر -ج
 الخالص -د
  

 لماذا من الصعب أحیانا أن نفھم رسائل بطرس ؟ -١٢
 .كان بطرس عالما -أ

 .كان بطرس یقفذ من موضوع إلى آخر -ب
 .سلوانس أخطاء عندما كتب ما قالھ بطرس فعل -ج
 .كانت الكتابة الیدویة لبطرس صعبة القراءة -د
  

التحویل یعني تُحدث دورانا كامال في . في یوم الخمسین، شجع بطرس مستمعیھ على التوبة والتحویل
ام بذلك ھل تبت عن خطایاك وتحولت؟ إن لم یكن كذلك، یمكنك القی. إنھا ثورة في حیاتك تماما. حیاتك

وأنا . أیھا اآلب السماوي المحب، أعترف أني منفصل عنك وعن خطتك لحیاتي": صلي ھذه الصالة. اآلن
أضع ثقتي كاملة في موتھ على  .. وأنا أثق أن ابنك یسوع المسیح ھو مخلص شخصي لي. أعترف أني آثم

أنا اآلن أترك وابتعد عن  .أشكرك ألنك بررتني بعملك النھائي على الصلیب. الصلیب لمغفرة كل خطایاي
. من اآلن أنا أتوج مخلصي یسوع المسیح ربا على حیاتي، واسلم لھ حیاتي دون قید أو شرط. كل خطایاي

  ".آمین. وأنا اتبع ابنك یسوع المسیح اجعل حیاتي متماشیة تماما مع خطتك وحسب إرادتك
  

ھل تعلمت أنت . عنھا بكلماتكشرح األسرار الروحیة التي تعلمھا بطرس یوم الخمسین وعبر ا 
ھذه األسرار بنفسك؟ إذا لم یكن كذلك، أسأل هللا أن یساعدك على فھمھا ووضعھا موضع التطبیق العملي 

  .في حیاتك
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

أشكر  على مثال بطرس وعلى قوة . أشكر  على النمو والنضج الذي رأیتھ في حیاة بطرس 
أشكر . ار الروحیة التي تعلمھا بطرسأسأل هللا أن یساعدك أن تتعلم الدروس واألسر .إیمانھ حتى النھایة

  . على ما سوف تتعلمھ من ھذه الدراسة في رسائل بطرس
 

 مالحظات
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 كیف تُعٍرف وتطبق التحویل على رحلة حیاتك اإلیمانیة؟ -١

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 كیف تُعٍرف وتطبق على رحلة حیاتك الثالثة شخصیات لبطرس التي نراھا في العھد الجدید؟  -٢

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
روس المستفادة من بطرس من وقت ان كیف یمكنك أن تطبق على رحلة حیاتك اإلیمانیة الثالثة د  -٣

كما ھو (التقى بیسوع حتى خرج في الظالم وبكى بكاء مرا، ثم عندما التقى مع یسوع على الشاطئ 
  ، وعندما قال خطبة عظیمة یوم الخمسین؟ )٢١موضح في یوحنا 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
 كیف تصف وتطبق على رحلة حیاتك اإلیمانیة األربعة أسرار الروحیة المستفادة من بطرس؟  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  عرف القراءة أو الكتابة یؤثر على نمط كتاباتھ؟ كیف أن الواقع أن بطرس الذي لم یكن ی -٥

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
 
اشرح وتطبق على حیاتك الخاصة كیف حصل ھذا الرسول األمي على كنز من الحكمة المستوحاة  -٦

 .حتى ساھم بھا في رسائلھ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
  .اذكر وتطبق على حیاتك الخاصة األشیاء الثمینة التي امتلكھا الرسول بطرس و كتبھا في رسائلھ -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق


