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  البد أن ینشق الفجر
  
  ١١الفصل 

  ٨٣العھد الجدید الدرس الصوتي رقم 

  .معرفة الصفات التي یجب إضافتھا إلى إیماننا، وفھم ما سیحدث في یوم الرب: الھدف

P

ُموا فِي إِیَمانُِكْم فَِضیلَةً، َوفِي اْلفَِضیلَِة َمْعِرفَةً، - َوأَْنتُْم بَاِذلُوَن ُكلَّ اْجتِھَادٍ -َولِھَذا َعْینِِھ   َوفِي ٦قَدِّ
ْبِر َتْقَوى،  ِة األََخِویَِّة َوفِي التَّْقَوى َمَودَّةً أََخِویَّةً، َوفِي اْلَمَودَّ ٧اْلَمْعِرفَِة تََعفُّفًا، َوفِي التََّعفُِّف َصْبًرا، َوفِي الصَّ

  )٧-٥:١بطرس٢.(َمَحبَّةً 
ى ِسَراجٍ ُمنِیٍر فِي َمْوِضعٍ َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثبَُت، الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَا، َكَما إِلَ 

ْبحِ فِي قُلُوبُِكْم، ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر النَّھَاُر، َویَْطلََع َكْوكَ  الً ٢٠ُب الصُّ ِة اْلِكتَاِب : َعالِِمیَن ھَذا أَوَّ أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ
یُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن ٢١. لَْیَسْت ِمْن تَْفِسیٍر َخاصٍّ  ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّ ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ

و  )٢١-١٩:١بطرس٢.(حِ اْلقُُدسِ الرُّ
لِذلَِك أَیُّھَا األَِحبَّاُء، إِْذ أَْنتُْم  .َولِكنَّنَا بَِحَسِب َوْعِدِه نَْنتَِظُر َسَماَواٍت َجِدیَدةً، َوأَْرًضا َجِدیَدةً، یَْسُكُن فِیھَا اْلبِرُّ 

بطرس ٢(َواْحِسبُوا أَنَاةَ َربِّنَا َخالًَصا . َعْیٍب، فِي َسالَمٍ ُمْنتَِظُروَن ھِذِه، اْجتَِھُدوا لِتُوَجُدوا ِعْنَدهُ بِالَ َدنَسٍ َوالَ 
١٥- ١٣:٣(  

بطرس یرید . بطرس كتب رسالتھ الثانیة عندما كان االضطھاد مكثفا جدا ومنتشرا في جمیع أنحاء البالد
  . تذكیر الناس بما یعرفونھ بالفعل، ألنھم كانوا بحاجة إلى أن یتذكروه في األیام المقبلة

فضیلة، ولكن في  معرفة في حد ذاتھاالعالم یعتقد أن ال. ھذه الرسالة، كتب بطرس عن النمو الروحي في
فیجب علینا أن نتحلى بالفضیلة ثم المعرفة، . الفضیلة ال المعرفة ذاتھا وتطبیق المعرفة ھ األمور الروحیة

  . ثم األشیاء األخرى التي ذكرھا بطرس
الروح القدس قاد األنبیاء لكتابة . ، فا ھو مصدر كل الكتاب المقدسبطرس یذكر قراءه أھمیة كلمة هللا

َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثَبُت، الَّتِي : "بطرس یقول . یجدد قلوبناوالكتاب المقدس . ھذه الكلمات
ُمنِیٍر فِي َمْوِضعٍ ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر النَّھَاُر، َویَْطلََع َكْوَكُب تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَا، َكَما إِلَى ِسَراجٍ 

ْبحِ     ".فِي قُلُوبُِكمْ ) یسوع(الصُّ
وفي اٌصحاح الثالث بطرس یصف یوم الرب، واحدة . في اإلصحاح الثاني، بطرس یوبخ المعلمین الكذبة

ح، والتي تتضمن أیضا اختطاف الكنیسة، والضیقة من بین سلسلة من األحداث عن المجيء الثاني للمسی
سوف یكون كارثة، فیھ تنحل العناصر من الحدث األخیر، یوم الرب، . العظیمة، وأحداث نھایة الوقت

قال یسوع نفسھ أن السماء واألرض تزوالن، . الحرارة الشدیدة، وكل شيء على األرض وفي الكون
 قد دمر بالفعل األرض بشكل واضح مرة عن طریق وبطرس یصف ذلك بشكل واضح على الرغم أن هللا

هللا . ویرى آخرون أن هللا بطيء جدا. یدمر األرض مرة أخرىالمیاه وبعض الناس ال یعتقدون أنھ سوف 
ونحن . ، بَْل أَْن یُْقبَِل اْلَجِمیُع إِلَى التَّْوبَِة، لذلك ھو یعطینا وقت للكرازة باإلنجیلال یرید ألحد أن یموت، 

  .ظر ھو یریدنا ان نعیش حیاة بال لومننت
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  أفضل إجابة اختر

  .بطرس رسالتھ الثانیة عندما كتب في االنخفاض بدأ اضطھاد المسیحیین  :أم خطأ صحیح -١
  .بالفعل ما یعرفونھب الیھود والمسیحیین لتذكیر بطرس كتب  :أم خطأ صحیح -٢
  .یموت قریبا شك أنكان على و یكن یعرف انھ بطرس لم  :خطأأم  صحیح  -٣
  .ھو النبوات أن نفھمھ أھم شيء یجببطرس لبالنسبة   :أم خطأ صحیح -٤

  .اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
 
 بالفعل؟ ونھاعرفی التياألشیاء  ئھقرالیكرر بطرس  لماذا -٥
 .ھلةج كان یعتقد أنھم -أ

 .مع تفاقم االضطھاد التذكرةبحاجة إلى  كان یعرف أنھم -ب
 .سائل جدیدة من الروح القدسلم یكن لدیھ أي ر -ج
  .بالفعل علمھتذكر ما كان قد ییمكن  م، ولكان یكبر في السن -د

 
 یماننا؟إل أوال ھینبغي أن نضیف ماذا .الروحينمو لیعطي عدة طرق ل بطرس -٦
 معرفةال -أ

 حبال -ب
 مثابرةال -ج
  الخیر أو الفضیلة -د

 
 ن األولى؟بدال م في الترتیب ثانیة تعتبر معرفةاللماذا   -٧
 .ةیلاعف أكثرالكتاب المقدس ما نعرفھ یجعل تطبیق  -أ

 .المثابرة ھي أكثر أھمیة من المعرفة أو الخیر -ب
 .أخطأ في ترتیب القائمة -ج
 .ھلة بالنسبة كن مھمتالمعرفة لم ورجل أمي  بطرسكان  -د

 
 یماننا، ما الذي سیحدث؟إلإذا أضفنا ھذه األشیاء  -٨
 .أو متاعب تجاربا أبدا أي یكون لدینوف ال س -أ

 .معرفةمن لدینا  بسبب ما ینصبح معروفنوسوف  -ب
 .لیسوع ینومنتج ینكون مثمرنوسوف  -ج
  .اننحن ال یمكن تغییر .ال شيء -د
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 لماذا ینبغي أن نولي االنتباه إلى الكتاب المقدس؟ -٩
 .ن مفیدا لآلخریننھ سیكوأ، وكتبوا ما كانوا یعتقدون أذكیاءالكتاب المقدس  كتابكان  -أ

  .م من كتاب الكتاب المقدس لكتابتھالروح القدس األنبیاء وغیرھ ساق -ب
 .هوصعود تھ، وقیامھحیاة یسوع وموتلمعظم العھد الجدید، شھود عیان  واكتب نكان الرسل، الذی -ج
  .ال یمكن أن نفعل ما یقولأخطاء في الكتاب المقدس،  وجدناإذا  -د

 
 نأخذ الكتاب المقدس على محمل الجد؟ماذا یحدث عندما  - ١٠

 .السماء إلىوصلنا ستمعرفتنا  -أ
 .ن بناوسیعجب اآلخر -ب
 .قادة ألننا نعرف كثیرا نصبحیمكننا أن  -ج
  .إنھ یغیر قلوبنا -د

 
 ماذا سیحدث یوم الرب؟ - ١١

 .العظیمة ضیقةسوف تبدأ ال -أ
 .هللا سوف یغرق األرض مرة أخرى كما فعل في وقت نوح .ب
 .سیتم تدمیر كل شيء تماما -ج
  .حتفلیتكاتف ویالجمیع سوف  .د

 
 ؟بالفعلالناس صعوبة في االعتقاد أن یوم الرب سیأتي لدى لماذا  - ١٢

 .لتنفیذ ما قالانھم ال یعتقدون أن هللا ھو قوي بما فیھ الكفایة  -أ
 .انھم ال یعتقدون أن هللا سوف یدمر األرض مرة أخرى -ب
ُ بعد،  یأتذلك الیوم لم  -ج  .منذ فترة طویلة حدثعلن أنھ سیعلى الرغم من أنھ أ
  .كل ما سبق -د

یسوع في قلوبھم، ولكن كیف  علىغیر المؤمنین  أن یحصلعلى  یركزونن الیوم والمسیحی 
 .شرحافي قلبك؟  یأتيیسوع أن  بطرسیقول 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

عض ما الذي یمكننا القیام بھ إلعداد أنفسنا لذلك الیوم؟ ما ھي ب .من الواضح أن یسوع قادم مرة أخرى
 عندما یأتي؟بھا  نستعدالطرق المحددة التي یمكن أن 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا أیضا  .لنشر اإلنجیل اا بحیاتھمان ضحذلمثل بطرس وبولس، ال رجلنشكر هللا على 
مو في الخیر، ساعدك على النیأطلب منھ أن  .خالل الكلمة والروح القدس إیاھاأعطاك التي لمعرفة ل

، أن النمو الروحي وأنت تبحث عن معونتھ، ذكركیأطلب منھ أن  .ق المعرفة بالفعلوالذي یعني أنك تطب
 .ھو عملیة تستمر مدى الحیاة، ویتطلب الصبر واإلخالص
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لكتابة ھذه الرسالة الثانیة مع السیاق  بطرسالسیاق والدافع من والطریقة  یتطابق یمكن أن كیف -١

  لس إلى تیموثاوس؟ بولوالدافع في كتابة الرسالة الثانیة 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 اي حددھتالتعلیم اإلضافات إلى اإلیمان ال على خدمةأن تطبق على حیاتك الخاصة و كیف یمكن -٢

  ؟ بطرس
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
أنھ ینبغي لنا أن إضافة الفضیلة إلى إیماننا ب التي بعلمھا بطرسحقیقة الأھمیة  علیمكیف یمكن تطبیق وت -٣

 أوال، ثم المعرفة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
 صف یوم الرب كما لو كان انفجار نووي حراري؟ لو بطرس ةم طریقیكیف یمكن تطبیق وتعل -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ولنتأمل ما قالھ (عجل مجيء یوم الرب؟ ن التي بھامن ثم تعلم الطریقة كیف یمكنك أن تطبق شخصیا و -٥

   ).أوالفي كل األمم  ینبغي أن یُبشر بھ ھذا اإلنجیلأن  ٢٤الرب في متى 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
اشرح .لتعجیل یوم الربھذه الدروس  وبالعنایة اإللھیة قد تم تصمیمالخاص في المستشفى  من سریري -٦

 ھالتوصیل MegaVoice  واألجھزة السمعیة أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولةكیف یمكن أن نستخدم 
  لغة،  ٢٦ب 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
  شخصیا للمساھمة في ھذا الجھد العظیم؟ أنت ماذا تفعل   -٧

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق


