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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 -ْینِِھ َولِھَذا عَ   َوفِي ٦قَدِّ
ْبِر تَْقَوى،  َودَِّة األََخِویَِّة َوفِي التَّْقَوى َمَودَّةً أََخِویَّةً، َوفِي اْلمَ ٧اْلَمْعِرفَِة تََعفُّفًا، َوفِي التََّعفُِّف َصْبًرا، َوفِي الصَّ

  )٧- ٥:١بطرس٢(                                                                                                   .َمَحبَّةً 
 

ا، َكَما إِلَى ِسَراجٍ ُمنِیٍر فِي َمْوِضٍع َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثبَُت، الَّتِي تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَ 
ْبحِ فِي قُلُوبُِكْم،  الً ٢٠ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر النََّھاُر، َویَْطَلَع َكْوَكُب الصُّ ِة اْلِكَتاِب : َعالِِمیَن ھَذا أَوَّ أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ

یُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُ ٢١. لَْیَسْت ِمْن تَْفِسیٍر َخاصٍّ  ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّ وَّ
وحِ اْلقُُدسِ   )٢١- ١٩:١بطرس٢(                                                                                     .الرُّ

 
لِذلَِك أَیُّھَا األَِحبَّاُء، إِْذ أَْنتُْم  .َسَماَواٍت َجِدیَدةً، َوأَْرًضا َجِدیَدةً، یَْسُكُن فِیھَا اْلبِرُّ َولِكنَّنَا بَِحَسِب َوْعِدِه نَْنتَِظُر 

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

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

عرفة في حد ذاتھا فضیلة، ولكن في العالم یعتقد أن الم. في ھذه الرسالة، كتب بطرس عن النمو الروحي
فیجب علینا أن نتحلى بالفضیلة ثم المعرفة، . األمور الروحیة تطبیق المعرفة ھو الفضیلة ال المعرفة ذاتھا

  . ثم األشیاء األخرى التي ذكرھا بطرس
 

ء لكتابة الروح القدس قاد األنبیا. بطرس یذكر قراءه أھمیة كلمة هللا، فا ھو مصدر كل الكتاب المقدس
َوِعْنَدنَا اْلَكلَِمةُ النَّبَِویَّةُ، َوِھَي أَْثَبُت، الَّتِي : "بطرس یقول . والكتاب المقدس یجدد قلوبنا. ھذه الكلمات

ھَاُر، َویَْطلََع َكْوَكُب نَّ تَْفَعلُوَن َحَسنًا إِِن اْنتَبَْھتُْم إِلَْیھَا، َكَما إِلَى ِسَراجٍ ُمنِیٍر فِي َمْوِضعٍ ُمْظلٍِم، إِلَى أَْن یَْنفَِجَر ال
ْبحِ     ".فِي قُلُوبُِكمْ ) یسوع(الصُّ

 
وفي اٌصحاح الثالث بطرس یصف یوم الرب، واحدة . في اإلصحاح الثاني، بطرس یوبخ المعلمین الكذبة

من بین سلسلة من األحداث عن المجيء الثاني للمسیح، والتي تتضمن أیضا اختطاف الكنیسة، والضیقة 
الحدث األخیر، یوم الرب، سوف یكون كارثة، فیھ تنحل العناصر من . اث نھایة الوقتالعظیمة، وأحد

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

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

 .ننتظر ھو یریدنا ان نعیش حیاة بال لوم
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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 كان على وشك أن یكن یعرف انھ بطرس لم  :أم خطأ صحیح  -٣
  .ھو النبوات أن نفھمھ بأھم شيء یجبطرس لبالنسبة   :أم خطأ صحیح -٤

  .اختر كل ما ینطبق
 
 یكرر بطرس لقرائھ األشیاء التي یعرفونھا بالفعل؟ لماذا -٥
 .كان یعتقد أنھم جھلة -أ

 .كان یعرف أنھم بحاجة إلى التذكرة مع تفاقم االضطھاد -ب
 .لم یكن لدیھ أي رسائل جدیدة من الروح القدس -ج
  .ر ما كان قد علمھ بالفعلكان یكبر في السن، ولم یمكن یتذك -د

 
 ماذا ینبغي أن نضیفھ أوال إلیماننا؟ .بطرس یعطي عدة طرق للنمو الروحي -٦
 المعرفة -أ

 الحب -ب
 المثابرة -ج
  الخیر أو الفضیلة -د

 
 معرفة تعتبر ثانیة في الترتیب بدال من األولى؟اللماذا   -٧
 .تطبیق ما نعرفھ یجعل الكتاب المقدس أكثر فاعلیة -أ

 .المثابرة ھي أكثر أھمیة من المعرفة أو الخیر -ب
 .أخطأ في ترتیب القائمة -ج
 .كان بطرس رجل أمي والمعرفة لم تكن مھمة بالنسبة لھ -د

 
 إذا أضفنا ھذه األشیاء إلیماننا، ما الذي سیحدث؟ -٨
 .سوف ال یكون لدینا أبدا أي تجارب أو متاعب -أ

 .من معرفةوسوف نصبح معروفین بسبب ما لدینا  -ب
 .وسوف نكون مثمرین ومنتجین لیسوع -ج
  .نحن ال یمكن تغییرنا .ال شيء -د
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 لماذا ینبغي أن نولي االنتباه إلى الكتاب المقدس؟ -٩
 .كان كتاب الكتاب المقدس أذكیاء، وكتبوا ما كانوا یعتقدون أنھ سیكون مفیدا لآلخرین -أ

 . كتاب المقدس لكتابتھساق الروح القدس األنبیاء وغیرھم من كتاب ال -ب
 .كان الرسل، الذین كتبوا معظم العھد الجدید، شھود عیان لحیاة یسوع وموتھ، وقیامتھ وصعوده -ج
  .إذا وجدنا أخطاء في الكتاب المقدس، ال یمكن أن نفعل ما یقول -د

 

 ماذا یحدث عندما نأخذ الكتاب المقدس على محمل الجد؟ - ١٠
 .ءمعرفتنا ستوصلنا إلى السما -أ

 .سیعجب اآلخرون بنا -ب
 .یمكننا أن نصبح قادة ألننا نعرف كثیرا -ج
  .إنھ یغیر قلوبنا -د

 
 ماذا سیحدث یوم الرب؟ - ١١

 .سوف تبدأ الضیقة العظیمة -أ
 .هللا سوف یغرق األرض مرة أخرى كما فعل في وقت نوح .ب
 .سیتم تدمیر كل شيء تماما -ج
  .الجمیع سوف یتكاتف ویحتفل .د

 

 اذا لدى الناس صعوبة في االعتقاد أن یوم الرب سیأتي بالفعل؟لم - ١٢
 .انھم ال یعتقدون أن هللا ھو قوي بما فیھ الكفایة لتنفیذ ما قال -أ

 .انھم ال یعتقدون أن هللا سوف یدمر األرض مرة أخرى -ب
 .ذلك الیوم لم یأت بعد، على الرغم من أنھ أُعلن أنھ سیحدث منذ فترة طویلة -ج
 .ا سبقكل م -د
  

المسیحیون الیوم یركزون على أن یحصل غیر المؤمنین على یسوع في قلوبھم، ولكن كیف  
 .یقول بطرس أن یسوع یأتي في قلبك؟ اشرح

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
ما الذي یمكننا القیام بھ إلعداد أنفسنا لذلك الیوم؟ ما ھي بعض  .من الواضح أن یسوع قادم مرة أخرى

 الطرق المحددة التي یمكن أن نستعد بھا عندما یأتي؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

أشكر هللا  .وبولس، اللذان ضحا بحیاتھما لنشر اإلنجیلنشكر هللا على رجل مثل بطرس 
أطلب منھ أن یساعدك على النمو في الخیر،  .أیضا للمعرفة التي أعطاك إیاھا خالل الكلمة والروح القدس

أطلب منھ أن یذكرك، وأنت تبحث عن معونتھ، أن النمو الروحي  .والذي یعني أنك تطبق المعرفة بالفعل
 .الحیاة، ویتطلب الصبر واإلخالص ھو عملیة تستمر مدى
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كیف یمكن أن یتطابق الطریقة والسیاق والدافع من بطرس لكتابة ھذه الرسالة الثانیة مع السیاق  -١

  والدافع في كتابة الرسالة الثانیة لبولس إلى تیموثاوس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
كیف یمكن أن تطبق على حیاتك الخاصة وعلى خدمة التعلیم اإلضافات إلى اإلیمان التي حددھا  -٢

  بطرس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
لیم أھمیة الحقیقة التي بعلمھا بطرس بأنھ ینبغي لنا أن إضافة الفضیلة إلى إیماننا كیف یمكن تطبیق وتع -٣

 أوال، ثم المعرفة؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 كیف یمكن تطبیق وتعلیم طریقة بطرس لوصف یوم الرب كما لو كان انفجار نووي حراري؟  -٤

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
ولنتأمل ما قالھ (كیف یمكنك أن تطبق شخصیا ومن ثم تعلم الطریقة التي بھا نعجل مجيء یوم الرب؟  -٥

   ).نجیل ینبغي أن یُبشر بھ في كل األمم أوالأن ھذا اإل ٢٤الرب في متى 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
اشرح .من سریري الخاص في المستشفى وبالعنایة اإللھیة قد تم تصمیم ھذه الدروس لتعجیل یوم الرب -٦

لتوصیلھا  MegaVoice  كیف یمكن أن نستخدم أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة واألجھزة السمعیة
  لغة،  ٢٦ب 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق


