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إى الهصذر الوحٍذ الزي َهكي أى تكتب وًه هو العهذ الجذَذ . ضع خالل هزا األسبوع قائهة 

عالقاته و  بكل التفاصٍل التً ترَذ ضهها ٌف كتاب سٍرته وثل خلفٍته ، ٌشاطاته ، اتجاهاته ،

 أي تغٍٍرات الحظتها فٍه عبر السًٍي . 

َهكًك أًَضا والحظة أَة صفات وشتركة بًٍكها . كٍف تعاول هللا وعه ؟ هل َهكي أى 

 َتعاول وعك بًفس الطرَقة ؟ 

 

كتشفتها . كٍف ترى ٌفسك ٌف     ابذأ بقراءة هزَي الهقطػٍي و بكتابة تفاظٍل سٍرته التً ا

  بطرس الرسول ؟

تبغ الرسول بطرس السٍذ الهسٍح بإرادته ولكي كٍف أظهر السٍذ الهسٍح لبطرس اٌه   

 َستحق التبػٍة ؟ وضح بأسلوبك كٍف استجاب بطرس الرسول لسلطاى الهسٍح . 

هل َهكًك أى تفكر ٌف أي شخض له رؤَة وحذودة ؼي السٍذ الهسٍح حتى إٌه ال َرى  

هكًك وساؼذته لٍرى الرب َسوع كها هو حًقا ؟ ) قذ َكوى السبب هو أههٍة ٌف تبػٍته ؟ كٍف َ

 الكبرَاء و الػهى الشذَذ حتى أٌه ال َذرك جسًءا وي ؼظهته ( . توقف لتطٌل وي أجله اآلى .                                   

ً وي هو السٍذالهسٍح حتى إرا كاٌت وعرفته هزه وحذودة  .                                     احتاج بطرس أى َختبر أوال

عًزئز فقط استطاع الرب َسوع أى َكلفه و َذعوه لكً َتبعه . إلى أي وذى َكوى هزا هو 

  الًهورج الزي تسٍرعلى ٌهجه ٌف حٍاتك الهسٍحٍة ؟
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كثر عي حإى كالًّ وي هزه األحذاث سٍعطٍك ٍاة الرسول بطرس . اكتب التفاصٍل وعلووات أ

 اإلضافٍة عي شخصٍة بطرس الرسول و وضح الخصائص الهشتركة بًٍك و بًٍه .

لخض كٍف تػاول الرب َسوع وغ بطرس ٌف كل وي هزه الهواقف . هل كاى السٍذ   

 الهسٍح َػاوله بحسم ؟ 

كاى الرسول بطرس " رجل أؼهال " بطرَقة ثابتة ؼلى الهبذأ و وًسجهة وغ بػضها . ٌف   

اآلوٌة األخٍرة ، بػض األوقات كاى رلك وطلوبًا و لكي ٌف ورات أخرى قادة رلك إلى الخطٍة . ٌف 

هللا ؟ سبح هللا وي أجل استخذاوه لك .                      وتى تكلهت ؼي الرب أو تطرفت بجرأة و استخذوك 

ت بتهور و بذوى تفكٍر ؟ قذ ال تزرف الذووع الهرة وي ٌاحٍة أخرى ، وتى تكلهت أو تطرف  

وثلها فػل بطرس و لكي توقف لحظة لتطلب غفراى هللا و افتح قلبك له حتى َػلي لك ؼي 

          ( .  61 - 61ٌفسه كها فػل لبطرس ) وت 
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اة الرسول بطرس . كٍف ، اكتب الهادةاإلضافٍة التً تجذها عي حٍ بعذ قراءة هزا األصحاح

تستطٍع أى ُتشبه ٌفسك به ؟ البذ أى إٌكار بطرس للسٍذ الهسٍح ترك فٍه أثًرا عهًٍقا .                                     

فلن تكي دووع الًذم و الفشل الهرة دووع تهاسٍح بل كاٌت دووًعا حقٍقٍة . و لكًه هزه 

ا و وكثوا وًعا ًَتظروٌه . و وع الهرة تهلل وع التالوٍز عًذ وعرفة أى ال ٍّ رب َسوع وازال ح

 رلك فقذ كاى وي الطبٍعً أى َزهبوا لرحلة صٍذ اآلى . 

لهارا كاى الحوار بٍي السٍذ الهسٍح و بطرس را أههٍة بالغة ؟ وا الزي َبرزه هزا الحوار ؼي   

هل خزلت الرب ٌف أي   ووقف السٍذ الهسٍح وي الفشل و ؼي رد فػل بطرس ٌفسه لفشله ؟

              شًء و تحتاج أى تؤكذ له وحبًك و استػذادك أى تخذوة بالرغن وي فشلك ؟           

 ) ال تسَغ إلختالق فشل وا ٌف حٍاتك لهجرد أى تكوى فاشالً ( . 

هل اضطررت التخار  بها بػذ فشل أو ظذوة ؼاطفٍة ؟ هل ور ؼلٍك وقت شك و اٌتظار ر   

قرار بخطوص الهستقبل ؟ وا الضهاى الزي تجذه ٌف حوار السٍذ الهسٍح وغ بطرس ؼي ؼذم 

 بهن و ًَوي استخذاوهن وستقبالً ؟تخلى هللا ؼي الزَي َح

وور ، صلِّ لًفسك ٌف ضوء وا قرأته و وي أجل الزَي تعرف أٌهن  ٌف وثل لو كًت تهر بهزه األأ

              هزا الهوقَف .  
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ٌف هزه الهرحلة توجذ عالوات وحذدة لتغٍر بطرس الرسول بالرغن وي ارتكابه ألخطاء ٌف 

حٍاته . اقرأ هزا الجسء ثن اكتب آَة وعلووات أخرى عي بطرس الرسول . إى خلفٍة هزه 

 ( .  3قطعة هً ٌف ) أع ال

     ختالف ؟           ( إلى وارا ُترجغ هزا اال 61قارى بٍي بطرس هًا و وا قرأٌاه ؼًه ٌف ) وت   

  ( َجب أى تػطٍك ضوًءا لإلجابة . 8:  4) أع 

 

وقف وػٍي ؼًذوا احتاج أى َتكلن بوضوح و شجاؼة . وقذ ؼضذ الروح القذس بطرس ٌف و  

ا وؼذ السٍذ الهسٍح ٌف ) ور  ًٍ ( . ظلِّ وي أجل الزَي تػرفهن و َػهلوى ٌف  66:  61اختبر ؼهل

حقل الكرازة ٌف ظروف وػادَة حتى َتػلهوا االتكال ؼلى هللا لٍػطٍهن الكالم الهًاسب ، ال بذ أى 

       . تضن ٌفسك أًَضا لهزه القائهة

 

( .  61قذ ال تتشابه وغ بطرس الرسول الٍوم إالْ ٌف أى ترى ٌفسك شخًطا ؼادًَا وثله ) ع   

بطرس استفاد وي الفرص الهقذوة إلٍه ، كٍف َهكًك أى ترى فرًظا وتشابهة ولكي الرسول 

  وقذوة إلٍك حتى ارا كاٌت أقل تأثًٍرا . كٍف َهكًك استخذاوها ؟ 

 

لها بطرس ؟ ) فكر ٌف آخر الٍوم كٍف  هل أٌت وستعذ لهواجهة اضطرابات وثل التً تعرض

أوضٍت األَام الهاضٍة لتتكلن عي السٍذ الهسٍح و لتوضحه لآلخرَي بًوعٍة حٍاتك . هل 

                                                              استطاع الًاس رؤَتك كرفٍق للسٍذ الهسٍح ؟ ( 
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كتب بطرس قرب ٌهاَة حٍاته رسالتٍي لهجهوعات وشتتة وي الهسٍحٍٍي وطًٍعا بزلك أور 

ا للغًن . كاى لذَه أشٍاء قوَة لٍقولها لهن حٍث كاى اهتهاوه  ًٍ الرب َسوع أى َكوى راع

بقراءة الرسالة بأكلهلها العهٍق برفقائه الهسٍحٍٍي واضًحا . لو كاى لذَك الوقت ستستهتع 

  و على أي حال أبذأ بقراءة هزَي الجسءَي .

 هزه األجساء ؼي شخطٍة الرسول بطرس ؟ وا الهفاهٍن التً تظهرها لك   

كتب قائهة بالتشجٍػات و التوجٍهات التً وضػها الرسول . رب   ها ال تكوى ٌف ووضوع َحتن ا

ؼلٍك إؼطاء وثل هزه اإلرشادات للكثٍر وي الؤوًٍي ولكي فكر ٌف بػض أظذقائك .     وا هً 

                   طهوحاتك وي أجلهن ؟ هل ترى أٌهن َحققوى إرشادات الرسول بطرس ٌف حٍاتهن ؟   

كتب توجٍهات الرسول بأسلوبك . وظلِّ وتزكًرا أظذقاءك .   ا

إى بطرس كاى له اهتهام خاص بالشٍوخ رفقائه وزكًرا إَاهن بهسئولٍاتهن . ظلِّ وي أجل   

ًٍستك حتى َستطٍػوا الحٍاة بالهستوى الزي َتوقػه هللا وًهن . إٌه وي الهسئولٍي ٌف ك

َُحبط القادة ،  فهل لك أى تفكر ٌف بػض الطرق التً بها تشجغ القادة ٌف الكًٍسة؟  السهل أى 
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بوع ألق ٌظرة ؼلى كل الشواهذ و األرشادات الهزكررة ٌف والحظات ؼي الذراسة هزا األس 

ا  الطرَقة التً قبل هللا بها الرسول بطرس كها هو كشخض وتحهس و ظرَح و إستخذاوه  ًً وبٍ

 حتى أظبح الرسول بطرس و استشهذ وي أجل السٍذ الهسٍح . 

لن َتسغ الوقت لقراءة وا قذوه الرسول بطرس لًهو الكًٍسة األولى . َهكًك أى تفػل هزا   

 (.  61 - 6:  66 ، 61  ، 46 - 66:  1  ،  66:  1 - 64:  6  ،  61 - 61:  6بًفسك اٌظر أوثلة ٌف ) أع 

 

 


