
حب بطرس يسوع، لكنه أيضا أحب موافقة   
الحشد. خالل العشاء االخير عندما حذر يسوع 

الرسل أنهم سوف يتخلوا عنه، قفز بطرس على 
قدميه وتعهد بحماس انه حتى لو اساء لكل اآلخرين، 
ْيَلِة، َقْبَل  انه لن يتخلى عنه. أجاب يسوع، "ِفي َهِذِه اللَّ

اٍت."  يُك، َتُكوُن َقْد َأْنَكْرَتِني َثاَلَث َمرَّ َأْن َيِصيَح الدِّ
اآلية 34. 

قصد بطرس كان جيدا، لكنه لم يتعرف على الفخر 
في قلبه. وفي وقت الحق من تلك 
الليلة عندما جاء الغوغاء إلعتقال 

يسوع وكان الجميع يشاهدون، 
سحب بطرس سيفه للدفاع عن 

سيده. ولكن فقط بعد بضع ساعات 
في محاكمته، كما سخر ببطرس 
من قبل أعداء يسوع، نفى انه كان 
يعرفه ثالث مرات. وأصبح بطرس 

في كل مرة أكثر جراءة، حتى 
أنكره أخيرا بالسب والشتم )اآلية 

74(. ثم صاح الديك. في تلك 
اللحظة بالذات، كان يسوع في 

قاعة الحكم، وتعرض للضرب من 
قبل الحراس. ورأى بطرس يسوع 
ينظرله بالمحبة والرحمة، وأنها 

َر ُبْطُرُس  كسرت قلبه. "َفَتَذكَّ
بِّ ِإْذ َقاَل َلُه: »َقْبَل َأْن  َكِلَمَة الرَّ
يُك َتُكوُن َقْد َأْنَكْرَتِني  َيِصيَح الدِّ

اٍت«. َواْنَطَلَق ِإَلى اْلَخاِرِج،  َثاَلَث َمرَّ
َوَبَكى ُبَكاًء ُمّرًا." لوقا 61:22 و 62.

من ذلك اليوم وصاعدا، أصبح بطرس رجل مختلفا. 
انه لم يعد يعيش إلرضاء الجماهير، ولكن كان 

مصمما إلرضاء اهلل وحده. بعد اعتناقه، عندما مثل 
أمام المجالس اليهودي، وهدد بالضرب اذا استمر 

بالوعظ عن يسوع، أجاب بطرس بال خوف "َيْنَبِغي َأْن 
اَس." أعمال الرسل 29:5. اثبت بطرس  ُيَطاَع اهلُل اَل النَّ

إلى األبد والئه ومحبته ليسوع عندما اختار أن 
يصلب رأسا على عقب من قبل االمبراطور الروماني 

نيرون بدال من إنكار ربه مرة أخرى.

متى 31:26-75القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 1.  كيف يمكن هلل تحديد ما إذا كنا أم ال على جنبه؟
! _______________ َملَُكوَت  ، َياَربُّ   متى 21:7 لَْيَس كُلُّ َمْن َيُقوُل لِي: َياَربُّ

َماَواِت. َماَواِت، َبْل َمْن _______________ ِبإَِراَدِة أَِبي الَِّذي فِي السَّ السَّ
  رومية 16:6 أََما تَْعلَُموَن أَنَُّكْم ِعْنَدَما _______________ أَنُْفَسُكْم َعِبيداً لِلطَّاَعِة، 
ا لِلطَّاَعِة  ا لِلَْخِطيَئِة فَإِلَى الَْمْوِت، َوإِمَّ تَُكونُوَن لِلَِّذي _______________ َعِبيداً: إِمَّ

؟ فَإِلَى الِْبرِّ

مالحظة: هذا هو مبدأ بسيط هو إنه يتم تحديد والءاتنا من قبل الذين نستمع 
إليهم. إذا كنا نقول إننا عبيد اهلل ولكن نتخذ تعليماتنا من الشيطان أو العالم، 

فنحن نخدع أنفسنا.

 ٢.  عندما تتناقض أوامر اهلل والرجال، من الذي قال لنا بطرس يجب 
أن نطيع؟

  أعمال الرسل 29:5 فَأََجاَب ُبطْرُُس َوالرُُّسُل: َيْنَبِغي أَْن ُيطَاَع _______________ الَ 
النَّاَس!

مالحظة: بعد تم تحويل بطرس ووقع في الحب مع يسوع، قال إنه ابلغ المجلس 
اليهودي أن والءه األول هو هلل. لقد تعلمنا أنه في األيام األخيرة، والقوانين 

وحشا والعالم سوف يتعارض مع قوانين اهلل. يجب علينا اآلن إختيار االنصياع 
لقوانين اهلل، بصرف النظر عن العواقب.

 ٣.  كيف يمكن أن نظهر حبنا هلل؟
  يوحنا 31:8 إِْن _______________ فِي _______________، كُْنُتْم َحّقاً تاَلَِميِذي.

  يوحنا 15:14 إِْن كُْنُتْم تُِحبُّونَنِي _______________ ِبَوَصاَياَي.
ِعي أَنَُّه قَْد َعَرفَُه، َولِكنَُّه الَ َيْعَمُل _______________، َيُكوُن    1 يوحنا 4:2 فَالَِّذي َيدَّ

كَاِذباً َوالَ َيُكوُن الَْحقُّ فِي َداِخلِِه.

مالحظة: إن أفضل دليل على حب الشخص ليسوع هو أن يفعل بمشيئت، 
وقانون اهلل هو التعبير األكثر مثالية لمشيئته )مزمور 8:40(.

 ٤.  وفقا ليسوع، لماذا يتظاهر المنافقين بالتدين؟
قَْت َعلَى أََحٍد، فاَلَ تَْنُفْخ أََماَمَك فِي الُْبوِق، كََما َيْفَعُل الُْمَنافُِقوَن    متى 2:6 فَإَِذا تََصدَّ

َوارِِع، _______________ النَّاُس. الَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّهْم قَْد نَالُوا  فِي الَْمَجاِمِع َوالشَّ
ُمَكافَأَتَُهْم.

  متى 5:6 َوِعْنَدَما تَُصلُّوَن، الَ تَُكونُوا ِمثَْل الُْمَنافِِقيَن الَِّذيَن ُيِحبُّوَن أَْن ُيَصلُّوا َواقِِفيَن فِي 
َوارِِع _______________ النَّاُس. الَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّهْم قَْد  الَْمَجاِمِع َوفِي َزَواَيا الشَّ

نَالُوا ُمَكافَأَتَُهْم.

مالحظة: إن الكتاب المقدس يخبرنا أن "أَلنَّ اإِلْنَساَن َيْنُظُر ِإَلى اْلَمْظَهِر اْلَخاِرِجيِّ 
بُّ َفِإنَُّه َيْنُظُر ِإَلى اْلَقْلِب." 1 صموئيل 7:16. وسوف يكون المسيحي  ا الرَّ َوَأمَّ

الحقيقي أكثر من ذلك بكثير حيث إنه يشعر بالقلق إزاء ما يفكر به اهلل عما 
يفكر فيه العالم.

 ٥.  بصفة عامة هل هي آمنة لمتابعة الحشد؟
 ، رِّ ِة الِْرِتَكاِب الشَّ   الخروج 2:23 _______________ _______________ األَْغلَِبيَّ

َوالَ تَُحرِّْف َشَهاَدتََك فِي َدْعَوى انِْجَرافاً َمَع األَكْثَِريَِّة.
ِق! فَإِنَّ الَْباَب الُْمَؤدَِّي إِلَى  يِّ   متى 13:7، 14 اُْدُخلُوا ِمَن الَْباِب الضَّ

_______________ َواِسٌع َوطَِريَقُه َرْحٌب؛ _______________ ُهُم الَِّذيَن 
َيْدُخلُوَن ِمْنُه. َما أَْضَيَق الَْباَب َوأَْصَعَب الطَِّريَق الُْمَؤدَِّي إِلَى الَْحَياِة! َوقَلِيلُوَن ُهُم 

الَِّذيَن َيْهَتُدوَن إِلَْيِه.
  1 بطرس 20:3 َوَذلَِك َبْعَدَما َرفَُضوا الِْبَشاَرَة فِي أَيَّاِم نُوٍح، ِعْنَدَما كَاَن اللُه َيَتأَنَّى 

ِفيَنَة، الَّتِي _______________ ِبَها  ِة الَّتِي كَاَن نُوٌح َيْبنِي فِيَها السَّ َصاِبراً طََواَل الُمدَّ
َعَدٌد _______________ ِمَن النَّاِس َعْبَر الَْماِء، ثََمانَِيُة أَْشَخاٍص فََقْط!

مالحظة: يبدو أن التاريخ يشير إلى أن الجماهير دائما تقريبا تقوم بإتخاذ 
القرارات الخاطئة. كان الحشد يريد أن يرجم موسى ويعود إلى العبودية في 
مصر )عدد 4:14-10(. كان الحشد الذي صرخ "»اْصِلْبُه، اْصِلْبُه.«" لوقا 21:23. 
وسيكون على األكثرية وليس األقلية الذين يحصلون على عالمة الوحش في 

األيام األخيرة )رؤيا 16:13(.

 ٦.  كيف يشعر يسوع عندما نضع تقاليد الرجال قبل وصايا اهلل؟
  مرقس 7:7، 9 إِنََّما _______________ َيْعُبُدونَنِي َوُهْم ُيَعلُِّموَن تََعالِيَم لَْيَسْت إاِلَّ 
ْكُتْم ِبَتْقلِيِد النَّاِس! َوقَاَل لَُهْم: َحّقاً أَنَُّكْم  َة اللِه َوتََمسَّ َوَصاَيا النَّاِس! فََقْد أَْهَملُْتْم َوِصيَّ

َة اللِه لُِتَحافِظُوا َعلَى تَْقلِيِدكُْم _______________! َرفَْضُتْم َوِصيَّ

 ٧.  هل ستكون المسيحية الحقيقية شائعة في األيام األخيرة؟
  متى 9:24 ِعْنَدئٍِذ ُيَسلُِّمُكُم النَّاُس إِلَى الَْعَذاِب، َوَيْقُتلُونَُكْم، َوتَُكونُوَن 

_______________ لََدى _______________ األَُمِم ِمْن أَْجِل اْسِمي.
  2 تيموثاوس 12:3 َوَحّقاً، إِنَّ َجِميَع الَِّذيَن َيْعزُِموَن أَْن َيِعيُشوا ِعيَشَة 

_______________ فِي الَْمِسيِح َيُسوَع _______________.
  رؤيا 17:12 فَاْغَتاَظ التِّنِّيُن ِمَن الَْمْرأَِة َوَشنَّ _______________ َعلَى 

َهاَدُة لَِيُسوَع. _______________ أَْوالَِدَها الَِّذيَن َيْعَملُوَن ِبَوَصاَيا اللِه َوِعْنَدُهُم الشَّ
وَح فِي التِّْمثَاِل لَِيْنِطَق، َوأَْن َيُمدَّ َيَدُه    رؤيا 15:13 َوأُْعِطَي ُسلْطًَة َعلَى أَْن َيْبَعَث الرُّ

ُجوَد لِتِْمثَاِل الَْوْحِش. _______________ كُلَّ َمْن َيْرفُُض السُّ

مالحظة: في األيام األخيرة، الشيطان وأتباعه سوف يشنوا حربا شاملة ضد 
أبناء اهلل الحقيقين الذين يؤمنون بالكتاب المقدس.

 ٨.  هل من الممكن أن نخدم اهلل والحشد؟
ا أَْن _______________  َدْيِن: ألَنَُّه إِمَّ   متى 24:6 الَ ُيْمِكُن ألََحٍد أَْن َيُكوَن َعْبداً لَِسيِّ

ا أَْن ُيالزَِم أََحَدُهَما َوَيْهُجَر اآلَخَر. أََحَدُهَما _______________ اآلَخَر، َوإِمَّ
  متى 30:12 َمْن لَْيَس َمِعي، فَُهَو _______________؛ َوَمْن الَ َيْجَمُع َمِعي، فَُهَو 

ُيَفرُِّق.

مالحظة: في هذه المعركة بين المسيح والشيطان، وليس هناك منطقة 
محايدة. فمن المستحيل أن يركب الجدار بمثابة المتفرج. إذا كنا ال نتعاون 

مع يسوع، فنحن في الواقع نساعد الشيطان.

– ٣ –– ٢ –

أ

جرة من الزيت



 ٩.  هل هو آمن أن تحب أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة أكثر من 
يسوع؟

نِي. َوَمْن    متى 37:10 َمْن أََحبَّ أََباُه أَْو _______________ أَكْثََر ِمنِّي، فاَلَ َيْسَتِحقُّ
نِي. أََحبَّ اْبَنُه أَِو اْبَنَتُه _______________ ِمنِّي، فاَلَ َيْسَتِحقُّ

ُه    لوقا 26:14 إِْن َجاَء إِلَيَّ أََحٌد، َولَْم ُيْبِغْض ]الحب أقل كثيرا[ أََباُه َوأُمَّ
_______________ َوأَْوالََدُه َوإِْخَوتَُه وأََخَواتِِه، َبْل _______________ أَْيضاً، فاَلَ 

ُيْمِكُنُه أَْن َيُكوَن تِلِْميذاً لِي.
َماَواِت ُهَو    متى 50:12 ألَنَّ كُلَّ َمْن َيْعَمُل _______________ أَِبي الَِّذي فِي السَّ

أَِخي َوأُْختِي _______________!

مالحظة: يسوع يشير هنا إلى أن أفضل وسيلة للمساعدة في الوصول وحفظ 
أحبائنا هو أن نضعه أوال في حياتنا. هو دائما خطأ مأساويا لوضع المحبة 

الطبيعية للعائلة أو األصدقاء قبل واجبنا األول لمخلصنا وخالقنا.

1٠.  هل من الحكمة أن نضع الوظيفي المزدهرة أو كنوز األرض قبل 
يسوع؟

  متى 26:16 فََماَذا َيْنَتِفُع اإلِنَْساُن لَْو َرِبَح _______________ كُلَُّه َوَخِسَر نَْفَسُه؟ 
ُم اإلِنَْساُن فَِداًء َعْن _______________؟ أَْو َماَذا ُيَقدِّ

ظُوا ِمَن الطََّمِع. فََمَتى كَاَن اإلِنَْساُن فِي    لوقا 15:12 َوقَاَل لِلَْجْمِع: »اْحَذُروا َوتََحفَّ
َسَعٍة، الَ تَُكوُن َحَياتُُه فِي _______________«.

مالحظة: إن اإلعتقاد بأن السعادة واألمان تأتي من وظيفة جيدة وأشياء 
لطيفة هي خدعة مميتة. على العكس من ذلك، قال يسوع: "َفَأْسَهُل َأْن َيْدُخَل 

اْلَجَمُل ِفي َثْقِب ِإْبَرٍة، ِمْن َأْن َيْدُخَل اْلَغِنيُّ ِإَلى َمَلُكوِت اهلِل." مرقس 25:10.

11.  هل هو آمن لمواصلة عصيان إرادة اهلل بعد أن أظهرت لنا الحقيقة؟
  هوشع 6:4 قَْد _______________ َشْعِبي الفْتَِقارِِه إِلَى الَْمْعرِفَِة، َوألَنََّك 

_______________ الَْمْعرِفََة فَأَنَا أَْرفُُضَك ... أَنَْت تََجاَهلَْت _______________ 
لَِذلَِك أَنَا أَنَْسى أَْبَناَءَك.

  العبرانيين 26:10 فَإِْن أَْخطَأْنَا َعْمداً ِبَرفِْضَنا لِلَْمِسيِح _______________ ُحُصولَِنا 
َعلَى َمْعرِفَِة _______________، الَ تَْبَقى ُهَناَك َذِبيَحٌة لُِغْفَراِن الَْخطَاَيا.

1٢.  ماذا سيحدث ألولئك الذين يصرون على رفض الحقيقة؟
  2 تسالونيكي 10:2-12 َوَعلَى َجِميِع أَنَْواِع التَّْضلِيِل الَِّذي َيْجُرُف 

_______________ إِلَى الِْعْصَياِن، ألَنَُّهْم لَْم َيْقَبلُوا _______________ 
الَِل  َبِب، َسُيرِْسُل اللُه إِلَْيِهْم طَاقََة الضَّ _______________ َحتَّى َيْخلُُصوا. َولَِهَذا السَّ

ْيُنونَُة َعلَى َجِميِع الَِّذيَن لَْم ُيْؤِمُنوا  َحتَّى _______________ َما ُهَو َدْجٌل، فََتَقَع الدَّ
ِبالَْحقِّ َبْل َسرَُّهُم اإلِثُْم.

  يوحنا 19:3 َوَهَذا ُهَو الُْحْكُم: إِنَّ النُّوَر قَْد َجاَء إِلَى الَْعالَِم، َولِكنَّ 
النَّاَس _______________ الظُّلَْمَة أَكْثََر ِمَن النُّوِر، ألَنَّ أَْعَمالَُهْم كَانَْت 

._______________

مالحظة: يعلمنا الكتاب المقدس ان يسوع هو الحقيقة )يوحنا 6:14(. في 
قبول أو رفض الحقيقة في أي درجة هو في قبول أو رفض يسوع.

1٣.  هل أولئك الذين يضطهدون شعب اهلل في األيام األخيرة يؤمنون 

بأنهم يفعلون الشيء الصحيح؟
  يوحنا 2:16 َسُتطْرَُدوَن َخارَِج الَْمَجاِمِع، َبْل َسَيأْتِي َوقٌْت _______________ فِيِه َمْن 

َيْقُتلُُكْم أَنَُّه ُيَؤدِّي _______________ لِلِه.

1٤.  كيف وصف بطرس هؤالء الذين تعلموا الحقيقة ولكن رفضوا 
إتباعها؟

  2 بطرس 21:2، 22 َوِبالَْحِقيَقِة، كَاَن أَفَْضَل لَُهْم لَْو أَنَُّهْم _______________ 
، ِمْن أَْن َيَتَعرَّفُوا ِبِه _______________ _______________  َيَتَعرَّفُوا ِبطَِريِق الِْبرِّ
اِدُق:  َسِة الَّتِي تََسلَُّموَها. َوَيْنطَِبُق َعلَى َهُؤالَِء َما َيُقولُُه الَْمثَُل الصَّ ِة الُْمَقدَّ َعِن الَْوِصيَّ

أَُه، َوالِْخْنِزيرَُة الُْمْغَتِسلَُة إِلَى _______________ فِي  »َعاَد الَْكلُْب إِلَى تََناُوِل َما تََقيَّ
الَْوْحِل!«

1٥.  هل يتضمن إتباع يسوع بعض النضال ونكران الذات؟
  لوقا 23:9 ثُمَّ قَاَل لِلَْجِميِع: »إِْن أََراَد أََحٌد أَْن َيِسيَر َوَرائِي، _______________ نَْفَسُه 

َوَيْحِمْل َصلِيبُه كُلَّ َيْوِم َوَيْتَبْعنِي.

1٦.  هل هو آمن للمماطلة أو تأجيل إتخاذ قرار إلتباع يسوع؟
وا قُلُوَبُكْم.   العبرانيين 7:4 الَْيْوَم، إِْن _______________ َصْوتَُه، فاَلَ تَُقسُّ

ا؟    العبرانيين 3:2 فََكْيَف نُْفلُِت نَْحُن إِْن _______________ َهَذا الَْخالََص الَْعِظيَم ِجدًّ
  2 كورنثوس 2:6 _______________ ُهَو َوقُْت الَْقُبوِل. الَْيْوُم _______________ 

الَْخالَِص.

مالحظة: إن أفضل وقت لإلستماع إلى صوت اهلل هو عند سماع ذلك، وأفضل 
وقت لمشيئة اهلل هو عندما يظهر لك مشيئته. فخ الشيطان المفضل هو خداع 

الناس إلى التفكير بأن لديهم متسع من الوقت إلتخاذ هذا القرار. الشيطان 
يعلم أن صوت اإلدانة من روح اهلل ستنمو هادئة إذا تجاهلها. سوف تضيع 

ماليين ال تحصى كانوا يخططون بإخالص إلتباع يسوع يوما ما في المستقبل، 
ولكن "يوما ما" لم يأتي أبدا.

1٧.  ما هي الفوائد التي تأتي نتيجة لقبول وإتباع الحق؟
  مزمور 165:119 _______________ َجِزيٌل لُِمِحبِّي َشِريَعتَِك، َولَْن ُيْعثِرَُهْم ِبَفْضلَِها 

َشْيٌء.
، َوالَْحقُّ _______________.   يوحنا 32:8 َوتَْعرِفُوَن الَْحقَّ

، _______________ نُُفوُسُكْم َوِصْرتُْم قَاِدِريَن    1 بطرس 22:1 َوإِْذ قَْد َخَضْعُتْم لِلَْحقِّ
ًة َشِديَدًة َصاِدَرًة  ًة أََخِويًَّة الَ ِرَياَء فِيَها، أَِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضاً َمَحبَّ أَْن تُِحبُّوا اآلَخِريَن َمَحبَّ

ِمْن قَلٍْب طَاِهٍر!

مالحظة: السالم هائلة، واألمن، والحرية تأتي في قلوب وحياة أولئك الذين 
يحصلون ويطيعون الحق.

1٨.  ما هو السؤال الذي سأله يسوع لبطرس ثالث مرات؟
  يوحنا 17:21 فََسأَلَُه َمرًَّة ثَالِثًَة: »َياِسْمَعاُن ْبَن ُيونَا، _______________؟«

مالحظة: هذا هو السؤال األكثر أهمية عندما يتعلق األمر إلى اإلستسالم التام 
والكامل إلرادة اهلل. هل تحبه؟.

إستجابتك
ستكون الحقيقة ال تحظى بشعبية في هذا العالم الشرير، والجمهور دائما تقريبا سوف تأخذ 

الطريق السهل. لكنها ابدت يسوع محبته ال يصدق بالنسبة لك من خالل إعطاء ودفع 
حياته ثمنا لخطايا كلها. الرب لديه خطة رائعة لحياتك. لهذا السبب أنه كشف حقيقته لك. 

هل سوف تعيد اآلن هذا الحب من خالل اعطائه كل قلبك، عن طريق إختيارك لقبوله 
ربا، وعن طريق إتباعه إلى حيث أن يؤدي؟

اإلجابة: _______________.

تواصل النمو الروحي الخاص بك والتنمية!
هل تباركت من خالل هذه السلسلة من دراسات الكتاب المقدس؟ هذه المجموعة من الدروس هي 

واحدة فقط من الكثير من موارد دراسة الكتاب المقدس المتاحة من خالل حقائق مذهلة. 

لمزيد من المعلومات عن أدلة أخرى لدرسة النبوءة أو على فهرس من الكتب واألشرطة، وأشرطة 
الفيديو، يرجى اإلتصال على: 

حقائق مذهلة
صندوق بريد 909

روزفيل، كاليفورنيا 95678-0909
الهاتف 916-434-3880
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