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  عواصف الحیاة، الكلمة والشھادة
  ١٠الفصل 

  ٨٢العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم المزید عن المعاناة، وكذلك عن دور الشیوخ: الھدف

نَّھُ أََصابَُكْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء، الَ تَْستَْغِربُوا اْلبَْلَوى اْلُمْحِرقَةَ الَّتِي بَْینَُكْم َحاِدثَةٌ، ألَْجِل اْمتَِحانُِكْم، َكأَ ١٢
. َمْجِدِه أَْیًضا ُمْبتَِھِجینَ بَْل َكَما اْشتََرْكتُْم فِي آالَِم اْلَمِسیحِ، اْفَرُحوا لَِكْي تَْفَرُحوا فِي اْستِْعالَِن ١٣أَْمٌر َغِریٌب، 

  )١٣-١٢:٤یطرس١(
ْیَخ َرفِیقَھُْم، َوالشَّاِھَد آلالَِم اْلَمِسیحِ، َوَشِریَك اْلمَ ١ یُوخِ الَِّذیَن بَْینَُكْم، أَنَا الشَّ ْجِد اْلَعتِیِد أَْن یُْعلََن، أَْطلُُب إِلَى الشُّ
َوالَ َكَمْن ٣ا، الَ َعِن اْضِطَراٍر بَْل بِاالْختِیَاِر، َوالَ لِِرْبحٍ قَبِیحٍ بَْل بِنََشاٍط، اْرَعْوا َرِعیَّةَ هللاِ الَّتِي بَْینَُكْم نُظَّارً ٢

ِعیَّةِ  َعاِة تَنَالُوَن إِْكلِیَل اْلَمْجِد الَِّذي الَ ٤. یَُسوُد َعلَى األَْنِصبَِة، بَْل َصائِِریَن أَْمثِلَةً لِلرَّ َوَمتَى ظَھََر َرئِیُس الرُّ
  .)٣- ١:٥بطرس١. (یَْبلَى

بین عدة مواضیع رئیسیة في فقرة إن بطرش ال یستطیع القراءة والكتابة، ھو یملي رسالتھ، وھو یقفز 
ْجِن، إِْذ . واحدة والفقرة األكثر صعوبة ھي حیث یقول بطرس أن یسوع َذھََب فََكَرَز لِألَْرَواحِ الَّتِي فِي السِّ

ةً فِي أَیَّاِم نُوحٍ َعَصْت قَِدیًما، ِحیَن َكانَْت أَنَاةُ هللاِ  العلماء اختلفوا في تفسیر ھذا النص، وھو  . تَْنتَِظُر َمرَّ
  . الیزال لغزا عمیقا

وأنھ ینبغي أن . التعقل، وعلى اإلضافة، والمحبة بعضنا لبعضبعد ذلك كان بطرس یحث قراءه على 
رفین أن هللا ھو مصدرھا نخدم بعضنا البعض، معت. نكون وكالء أمناء على المواھب الروحیة التي لنا

  . ونستخدمھا لمجده
هللا یسمح بالعواصف والتجارب في . یقول بطرس أننا ال ینبغي أن نفاجأ بالمعاناة، ألنھا جزء من الحیاة

یجب أن نواجھ التجارب بكلمة هللا وندرك أن للتعامل مع المعاناة . حیاتنا حتى یمكن أن نصبح شھود لھ
وسوف یقدم لنا كل ما نحتاجھ . عندما نعاني، هللا سوف یسندنا بروحھ .شركاء مع یسوع في معاناتھ

    .إذا كنا نعاني وفقا لمشیئتھ، فینبغي أن نحافظ على ثقتنا فیھ، التي ال تخیب أبدا. لالحتمال
. ، بطرس یتحدث بتواضع إلى شیوخ الكنیسة وكزمیل لھم، یذكرھم ان هللا ھو فوقھم كلھم٥ حاحفي اإلص

ادة الكنیسة أن یكونوا قدوة لرعیتھم، وال یتباھوا بساطتھم علیھم، ولكن أن یتعاملوا معھم بطرس یدعو ق
  .كإخوة متساویین معھم في المسیح
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  أفضل إجابة اختر
  .ھدف إلى فھم كل شيء في الكتاب المقدسننحن ال : أم خطأ صحیح -١
  . جسد الرب بناء الروحیة لبناء أنفسنا، بدال من مواھبنانستخدم  :أم خطأصحیح  -٢
  .نحن مدعوون للمشاركة في معاناة المسیح: أم خطأ صحیح -٣
  .یةطالخملذات السعي وراء قتل الرغبة في تالمعاناة في كثیر من األحیان : أم خطأ صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
حتى  اقوم بھنأن  ما ھي بعض األشیاء التي یجب .یذكرنا بأن یسوع قادم مرة أخرى قریبا بطرس -٥

 یرجع؟
 .النھایة وقت من نخاف -أ

 .االستماع إلى الناس الذین یعرفون على وجھ الیقین متى یأتي المسیح مرة أخرى -ب
 .لصالةبا ولنالحظ أنفسنا، أن تكون ھادئا -ج
  .لن یحدث في أي وقت قریب األرجحعلى  إنھ .ال تقلق -.د
  
 ؟آلخرینل امضیف من أن تصبحموقفك  ھوما  -٦
 ".أنا مشغول جدا" -أ

 ".لي اال أحد مضیف" -ب
 ".ال أرید رغم أنيسأفعل ذلك، " -ج
  ".بھذه الطریقة اآلخرینأنا سعید لخدمة یسوع و" -د
  
 ما ھو الغرض من المواھب الروحیة؟  -٧
 ا البعض في الكنیسةنبعضلنخدم  -أ

 ھاإلظھار -ب
 لتمجید هللا -ج
 إلقناع اآلخرین -د

 
 لمؤمنین الذین كانوا یعانون؟ل بطرسدات إرشاما ھي بعض  -٨
 .مھما كلفك األمرتجنب المعاناة  -أ

 .یسوعبسبب إیمانك بتفاجأ إذا كنت تعاني  -ب
 .فرح أن كنت تشارك في آالم یسوعت -ج
  .تخجل إذا كنت تعاني بسبب اسم یسوع -د
  
 لمعاناة والصعوبات؟كیف ینبغي علینا أن نستجیب ل -٩
 .كعنتخلي نھ ألاالبتعاد عن هللا  -أ

 .لوم هللا على األوقات الصعبةن -ب
 .بسبب معاناتكم تصاب بالمرارة -ج
  .من خالل كلمة هللا تنظر إلى معاناتك -د
  

 لشیوخ الكنیسة؟ بطرسكانت نصیحة  ذاما -١٠
 .عملیة عسكریة االكنیسة وكأنھ إدارة -أ

 .تخدم كراعي وتكون قدوة -ب
 .وةاالنضباط والقب تسیطر على الرعیة -ج
  .سوف تكون ناجحةفالكنیسة مثل األعمال التجاریة  تدیر -د
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 ؟شیخ جیدلماذا كان بطرس  - ١١
 .كان متواضعا -أ

 .مع یسوع الذي قضاه وقتبالأعرب عن اعتزازه  -ب
 .ه أنھ شیخ جیدذكر قراء -ج
  .خدمیُ خدم الرعیة، بدال من أن  -د
  

؟ كان رد فعلك دائماأو لماذا ال؟ كیف  الكتاب المقدس؟ لماذا في نصعندما ال تفھم  تنزعجھل 
 على ذلك؟ أنھ ینبغي أن یكون رد فعلككیف كنت تعتقد 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

على التغلب بطرس التي ساعدت  ١ فيفترة من المعاناة؟ ماذا تعلمت من ھذه الدراسة بحالیا  تمرأنت 
  على معاناتك؟

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

معاناة وأھمیة االلتجاء إلیھ الكلمتھ عن ب یذكركأطلب منھ أن . في معاناتك معك نھأشكر هللا أل
شیخ إلى  متسرعصیاد  التي غیر بھا بطرس منأشكره على الطریقة  .الراحة والقوة لیمنحككلمتھ إلى و

أطلب منھ أن یعطیك الشجاعة  .ك أن تكونلتكن الشخص الذي یریدأیضا  یغیرك أنت، ونسألھ أن محب
  .كون شاھدا لھ أینما ذھبتتل
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قول لكم عن ت) ٢٢-١٨: ٣في (وعات مختلفة عن عشرة موض بطرس ھایذكرالتي حقیقة ال ھي ما -١

 عن معمودیة الماء؟  ھنمط كتاباتھ، وكیف یمكن تطبیق ما یعلم
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
جزءا منھا، الكتلة الرائعة من النصائح  أنتكیف یمكنك أن تطبق على حیاتك الخاصة، والكنیسة التي  -٢

غطي العدید من یي ذ، والبعضكم لبعضشدید العن وجود الحب ) ١١-٧: ٤في ( ھا بطرسیعطیالتي 
 ؟ وحیة المعطاة لھباستخدام المواھب الر المتنوعة ةهللا الكبیرنعمة العن  أن یعبریا، ولكل واحد الخطا

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
عندما نعاني، ألننا  نفاجأأننا ال ینبغي أن  بطرس تعلیمطبق على حیاتك الخاصة كیف تفسر وت -٣

 حذو حذو ربنا الذي عانى؟ نونحن  أن نعانيمدعوون 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
أنك ) ١٤، ١٣: ٤ في( بطرس العظیم الذي قالھ الوعدالخاصة  تكطبق على معاناكیف یمكنك أن ت -٤

 فرح عظیم؟  سوف یكون لكعندما یعود  بحیث سیحل علیك، ومجده الربمعاناة في  شریك
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
، في انھ ٦-١: ٥في  ر عنھببطرس الذي عتواضع  خدمتكالخاصة و تفسر وتطبق على حیاتك كیف  -٥

 ؟ الشیخ ھمزمیل ھولكن ینخراآلشیوخ الال یعتبر نفسھ أسقفا على 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 نیة المدمرة للشیطان؟ ال دض) ٩، ٨: ٥في ( شیدةالر بطرستحذیرات ق أن تعلم وتطبكیف یمكن  -٦

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
بھا نلتقي  التي لبطرسثالثة التحوالت النظرة عامة على تلقي  ٥ صحاحاإلمن  ١٠طریقة اآلیة بأي  -٧

  في العھد الجدید؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  

  

  الذھاب إلى العمق


