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 يسوع يتنبَّأ إبنكار بطرس له 

38-31:13يوحنا  

 إن سنحت لك الفرصة إبختيار الطريقة اليت سوف متوت هبا، فماذا ختتار؟ ملاذا؟ سؤال للمناقشة:  

 ت هبا يف حياتك؟ ر ما هو سبب أطول ليلة مر سؤال آخر إختياري: 

 

 مَتَجََّد هللاُ ِفيِه. فَ َلمَّا َخَرَج قَاَل َيُسوُع:»اآلَن مَتَجََّد اْبُن اإِلْنَساِن وَ 

 ِإْن َكاَن هللاُ َقْد مَتَجََّد ِفيِه، فَِإنَّ هللَا َسُيَمجِ ُدُه يف َذاتِِه، َوُُيَجِ ُدُه َسرِيًعا. 

تَ ْقِدُروَن أَنْ ُتْم َأْن َتَْتُوا،   الَ ََي َأْواَلِدي، َأََن َمَعُكْم زََماًَن َقِليالً بَ ْعُد. َسَتْطلُُبوَنِِن، وََكَما قُ ْلُت لِْليَ ُهوِد: َحْيُث َأْذَهُب َأََن 

 َأُقوُل َلُكْم أَنْ ُتُم اآلَن. 

ُتُكْم َأََن ُتُِبُّوَن أَنْ ُتْم أَيْ   ًضا بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا.َوِصيًَّة َجِديَدًة َأََن ُأْعِطيُكْم: َأْن ُتُِبُّوا بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا. َكَما َأْحبَ ب ْ

 الَِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ بَ ْعًضا لِبَ ْعٍض«. هِبَذا يَ ْعِرُف اْْلَِميُع أَنَُّكْم تَ 

بَ َعِِن، َولِكنََّك قَاَل لَُه ِِسَْعاُن بُْطُرُس:»ََي َسيِ ُد، ِإََل أَْيَن َتْذَهُب؟« َأَجابَُه َيُسوُع:»َحْيُث َأْذَهُب اَل تَ ْقِدُر اآلَن َأنْ   تَ ت ْ

بَ ُعِِن َأِخريًا«.   َستَ ت ْ

 يِ ُد، ِلَماَذا الَ َأْقِدُر َأْن أَتْ بَ َعَك اآلَن؟ ِإّن ِ َأَضُع نَ ْفِسي َعْنَك!«. قَاَل لَُه بُْطُرُس:»ََي سَ 

يُك َحَّتَّ تُ ْنِكَرّن َثاَلثَ  ؟ َاْْلَقَّ اْْلَقَّ َأُقوُل َلَك: الَ َيِصيُح الدِ  )يوحنا   َمرَّاٍت. َأَجابَُه َيُسوُع:»أََتَضُع نَ ْفَسَك َعِنِ 

31:13-38 ) 
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 اإلبن جمَّد اآلب 

حيث كان يوسف والصيب يسوع يعمالن. وتظهر مرمي يف   سم الرسَّام هوملن هانت لوحة ُتظهر مشغل النجَّار من الداخلر 

. ويُظهر رسم آخر وميد ِّد ذراعيه، تعكس الشمس خيال صليب على احلائطالرسم أيًضا. وبينما يتوقَّف يسوع عن العمل  

أم ِّه ومي  إشتهر من أعماله بينما يركض. الطفل يسوع يركض حنو  الصليب من شكل جسده  د ذراعيه هلا، وينعكس خيال 

تتضح فكرة موت املسيح منذ بداية   ،الصوراتن رائعتان، والفكرة اليت حيمالهنا حقيقية ابلتمام. وإن كنَّا نقرأ األانجيل كما هي

   1ظهوره.

يتناولون عشاء الفصح، شارك يسوع ما يف قلبه   ومبا أنَّ يهوذا اإلسخريوطي كان قد ترك العل ِّيَّة حيث كان يسوع وتالميذه

التعاليم  بعض  وشاركهم  وإنتهاء    اليت   معهم  عشر  الثالث  األصحاح  من  إبتداًء  يوحنا  إجنيل  من  أصحاحات  مخس  مألت 

)يوحنا   اآلب  فيها  د  سيمج ِّ اليت  الساعة  عن  الكالم  يسوع  كرَّر  وقد  عشر.  السابع  ، 20:8،  30:7،  4:2ابألصحاح 

ظريه، تلك الوسيلة اليت سوف يستخدمها وكان ظل الصليب أمام ان قد أتت الساعة.    (، وكانت 27:12-28،  23:12

 واليت سوف يتمجَّد من خالهلا!  هللا،

ده يف احلال   32يف الصليب، جمَّد يسوع اآلب، وجمَّد اآلب يسوع. ونقرأ يف العدد  دعوان نفك ِّر ابلتايل:    أنَّ هللا سُيمج ِّ

 )مشريًا إىل قيامته(. 

واليت تعين   doxazō  من الكلمة اليواننيَّة  ُُيجِ د كلمة    ُتشتق    ؟ُُيجِ دأوَّاًل أن نطرح السؤال: ما معىن كلمة  علينا  

يف العهد اجلديد لوصف اإلكرام املوجَّه للرَّب ولتكوين  أن يفرتض أو أن يكو ِّن رأًًي ابلنسبة ألمٍر ما. وهي ُتسَتخدم  حرفيًّا

اء. وكانت رسالة يسوع األساسيَّة يف هذا العامل متجيد هللا اآلب، أي أن يُظهر جمد هللا وإكرامه رأي أبن الرب  البس البه

وغالًبا ما نفك ِّر أنَّ رسالة يسوع األساسيَّة كانت الفداء بدمه على عود الصليب، ودفع مثن خطاًي أمام كل اخلليقة.  

 
1 The Tale of the Tardy Oxcart and 1,501 Other Stories, Charles R. Swindoll, Published by Word Publishing, Nashville. Page 
126. 
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لكن ال جيب علينا أن ننسى أنَّ هدفه األوَّل واألساسي كان هذه كانت ابلفعل رسالة املسيح،  البشر ليعودوا إىل هللا.  

َتِِن أَلْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتُه. "  دائًما متجيد هللا على األرض. وهلذا صلَّى قائالً:  " َأََن جَمَّْدُتَك َعَلى اأَلْرِض. اْلَعَمَل الَِّذي َأْعطَي ْ

املدعو ِّوين من هللا. رسالتنا هي أن   وحنن  من الكنيسةجزء  فنحن    .رسالة كل  واحد منا   وهذه أيًضا (.  4:17)يوحنا  

أن نعيش إن كنَّا نريد   مثااًل عن كيف جيب نعظ ِّم هللا على هذه األرض. وقد قدَّم لنا الرب  يسوع حني عاش على أرضنا 

د اآلب. وعلى كل  من ا مسؤولية أن نقد م لآلخرين املثال الذي قدَّمه يسوع يف حياته. ولدينا الرسالة   أنت وأان  أن منج ِّ

اليت أُعطيت ليسوع وهي متجيد هللا! قائالً:    نفسها  الرسول عن هذا األمر  َمرًَّة وكتب بولس  َتَََّلََّ  أَْيًضا  اْلَمِسيَح  "فَِإنَّ 

بطرس 1)  اْلََْسِد َولِكْن ُُمْىًي يف الرُّوِح"   َواِحَدًة ِمْن َأْجِل اْْلَطَاََي، اْلَبارُّ ِمْن َأْجِل اأَلََثَِة، ِلَكْي يُ َقر ِبَ َنا ِإََل هللِا، ُُمَاًًت يف 

18:3 ) 

 

 وصيَّة جديدة 

ُتُكْم َأََن ُتُِبُّوَن أَنْ ُتْم أَيْ "  ًضا بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا.َوِصيًَّة َجِديَدًة َأََن ُأْعِطيُكْم: َأْن ُتُِبُّوا بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا. َكَما َأْحبَ ب ْ

 (35-34" )ع  الَِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ بَ ْعًضا لِبَ ْعضٍ هِبَذا يَ ْعِرُف اْْلَِميُع أَنَُّكْم تَ 

َتِقْم َواَل َُتِْقْد َعَلى أَبْ َناِء َشْعِبَك، َبْل ُتُِبُّ َقرِيَبَك َكنَ ْفِسَك. َأََن الرَّبُّ "  (  18:19" )الويني  الَ تَ ن ْ

 كيف ختتلف الوصيَّة اْلديدة عن تلك اليت ُأعِطيت يف العهد اْلديد؟ 

، (12:15،  34:13هي املرَّة األوىل من بني املرَّتني اليت يتكلَّم فيهما يسوع عن أنَّه جيب أن حنبَّ بعضنا بعًضا )يوحنا  هذه 

وكان اإلسرائيليون قد تنب هوا يف العهد القدمي أن حيب وا أقرابءهم كأنفسهم،  لكنَّه يدعوها يف هذه املرَّة فقط وصيَّة "جديدة".  

حبسب احملبة اليت أحبَّهم هبا. إىل أبعد من ذلك اآلن. فقد وضع معيار احملبَّة الذي جيب أن يتَّبعوه    لكن يسوع أيخذ األمر 

احملبَّة اليت تفوق كل  أنواع احملبَّة األخرى، وهي مضحيَّة وهي ُتدعى   ا وكيف أحبَّهم يسوع؟ لقد بذل نفسه من أجلهم. إهنَّ 
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اليت تتمىنَّ األفضــي"پ"أغا النوع من احملبَّة "جديًدا" . وهي احملبَّة  ألنَّه   ل للمحبوب غالًبا أبسلوب مضحيٍ  جدًّا. وكان هذا 

احملبَّة  ي تلك  احملبة هذا. وكانت  نوع  بينهم بسبب  املسيح. وكان يسوع سيظهر  بعًضا كما أحبَّهم  تطلَّب أبن حيب وا بعضهم 

م ملك له.    ستقد ِّم عالمة أبهنَّ

كانت يل    وأزور صديقة   أشهر من قبويل املسيح، شعرت أّن ِّ منقاد ألترك بلدي إنكلرتا،وبعد ستَّة  1977يف العام        

، لكين ِّ ها من الناحية العاطفيَّةي لإومل أكن أميل  قد لعبت دورًا أساسيًّا يف قدومي إىل املسيح.    يف أورشليم. وكانت   تسكن

حياهتا الرب  يف  هبما.  ملست حضور  بت  أُعجِّ وبراءة  عي  وطهارة  العام  فبيعد  من  امليالد  حيايت 1977د  كانت  وإذ   ،

الروحية ضعيفة تركت بلديت هارويتش يف مقاطعة أسيكس يف إنكلرتا وتوجهت إىل أورشليم. وحني وصلت إىل هناك، 

بعضهم  املسيح أبن خيدموا  يريد  ما  للعيش حبسب  الرغبة  ولديهم  بيوت  عدة  يعيشون يف  املؤمنني  من  وجدت جمموعة 

 هوًدا أو عراًب. إن كانوا ي  البعض

اجملموعات يف  تلك  السنة حيث سكنت ضمن  ونصف  لسنة  إستمرَّت  بثالث رحالت  التالية  السنوات  وقمت خالل 

عن احلياة املسيحيَّة بينما عشت مع املؤمنني املكرَّسني. وكنَّا نقيم إجتماع عبادة ثالث مرَّات يف إسرائيل. وتعلَّمت الكثري  

رس املشيَّدة على بقاًي قصر قيافا حيث ُوضع يسوع بعدما أُلقي القبض عليه يف بستان األسبوع يف كنيسة القديس بط

الوقت يف حيايت    جثسيماّن.  الرب  هذا  لبعض  غراقي يف إختبار حمبَّة أعضاء جسد املسيحإلوقد إستخدم  . مل بعضهم 

لعيش مع هؤالء التالميذ. فقد جئنا من الذي إختربته اب  تكن حياتنا كاملة، لكين ِّ مل أخترب منذ ذلك الوقت الفرح نفسه

نعيش يف جمتمع واحد ونتشارك بكل ما منلك. وكنَّا  تربطنا. وكنَّا  للمسيح كانت  أنَّ حمبَّتنا  بالد وخلفيات خمتلفة، إالَّ 

. وإذ أتطل ع إىل ذلك الوقت، أظن اركة األحاديث عن حمبَّتنا للرب  نصرف الوقت مبش  أنَّنا   بينما مشينا وعشنا هبدف معنيَّ

الثمينة مع   ابلشركةوقد متيَّزت تلك الفرتة من حيايت  ما كان معهم.  ميذ اإلثين عشر مع معل ِّمهم بينإختربان ما إختربه التال

 ! اإلخوة. وكم كان رائًعا ابلنسبة للتالميذ أن يستمتعوا هبذه الشركة املقرَّبة مع السي ِّد نفسه كل  يوم
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 نَّ ي أوا لذلك. وكان يسوع يقول هلم إ ، وكان عليهم أن يتهري  ابلنسبة للتالميذ األحدى عشركانت األمور قد بدأت ابلتغ       

وكان عليهم من اآلن فصاعًدا اإلعتماد على عليه أن ينطلق، وإنَّه إن مل ينطلق لن أييت الروح القدس لريشدهم وليعز ِّيهم.   

وكان   خالل الثالث سنني ونصف السنة بينما كانوا خيدمون مًعا.   ة اليت أظهرها هلمحمبَّة بعضهم بعًضا ابحملبو بعضهم بعًضا  

إذ حياول كل  منهم احلصول على مركز الشرف أو ال. وكان إمتحان أي نوع   البعض عليهم الكف  عن املشاحنات مع بعضهم  

ن إمتحان كما أ  امامن حوهلم. فمثالً، إمتحان الكيك هو عند أكله، مت  من التالميذ هم هو أي نوع من احملبة يرى الذين

وإن كنت ال تظهر روح التلمذة يف بيتك فهناك مشكلة. التلمذة هو يف احملبة اليت نظهرها إلخوتنا وأخواتنا يف عائلة هللا.  

فالذين من ولقد مسعت أكثر من مرَّة عن مؤمن جديد ربح عائلته للمسيح بسبب عمق اخلدمة املسيحية اليت قدمها هلم.  

ان على التالميذ منذ مل أو يف املنزل سوف ميجدون هللا عندما يرون مستوى التغيري يف شخصيتك. وكحولك إن كان يف الع 

ن يقد ِّموا بعضهم بعًضا كما كان هلم يسوع مثاالً. وقد كتب بولس الرسول عن نوع احملب ة الذي كان للرسل  تلك اللحظة أ 

 جمتمع اإلميان: ين أيًضا من خارج األو لني، ليس فقط لبعضهم البعض، بل آلخر 

 َوَلْسَنا ََنَْعُل َعثْ َرًة يف َشْيٍء لَِئالَّ ُتاَلَم اْلِْْدَمُة.  

 َبْل يف ُكلِ  َشْيٍء نُْظِهُر أَنْ ُفَسَنا َكُخدَّاِم هللِا:يف َصْْبٍ َكِثرٍي،يف َشَدائَِد،يف َضُرورَاٍت،يف ِضيَقاٍت،  

 يف َضَرََبٍت، يف ُسُجوٍن، يف اْضِطَراََبٍت، يف أَتْ َعاٍب، يف َأْسَهاٍر، يف َأْصَواٍم،  

 يف َطَهارٍَة، يف ِعْلٍم، يف َأََنٍة، يف ُلْطٍف، يف الرُّوِح اْلُقُدِس، يف َُمَبٍَّة ِباَل رََِيٍء،  

  لِْلَيِمنِي َولِْلَيَساِر. يف َكاَلِم اْْلَقِ ، يف قُ وَِّة هللِا ِبِساَلِح اْلِْب ِ  

 ِبَْجٍد َوَهَواٍن، ِبِصيٍت َرِديٍء َوِصيٍت َحَسٍن. َكُمِضلِ نَي َوََنُْن َصاِدُقوَن،  

 َكَمْجُهوِلنَي َوََنُْن َمْعُروُفوَن، َكَمائِِتنَي َوَها ََنُْن ََنَْيا، َكُمَؤدَِّبنَي َوََنُْن َغرْيُ َمْقُتوِلنَي،  
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ُن َداِئًما َفرُِحوَن، َكُفَقَراَء َوََنُْن نُ ْغِِن َكِثريِيَن، َكَأْن الَ َشْيَء لََنا َوََنُْن ََنِْلُك ُكلَّ َكَحَزاََن َوَنَْ  

 ( 10-3:6كور2)َشْيٍء.

 

، لكنَّهم يظهرون كل  تقوى وتفه م وصرب وطول أانة ومصاعب وضيقات وضرابت وسجون عندما مير  الناس يف مشاكل  

هذه   خارج املسيح  يكسر كل احلواجز لكي يرى كل من هوي  ة الذ لفوطبيعي. وهذا هو نوع احملبَّ وحمبَّة فهذا يُوصف اب

مل يؤمنوا بعد. وهبذا النوع من احملبة يعرف الناس أنَّنا تالميذ ون من  . حمزونون لكن فرحون، فقراء لكن مغنيالظاهرة الغريبة

نتعلَّم منه ونعيش حبسب وصاًيه.   ن نكون تالميذ له أيًضا، املسيح. فاألمر يتطلَّب ليس فقط أن نؤمن ابملسيح، بل أ 

كما أحبَّنا املسيح؟ وهل إبمكاننا بذل أنفسنا من أجل إخوتنا وأخواتنا؟ إنَّ هذا النوع  كيف ميكننا أن حنب  بعضنا بعًضاف

  وحنن حنصل عليها عندما نؤمن ابهلل.  من احملبَّة هو فوطبيعي   

 

املع أنَّ حضارتنا  تظن   هنا؟ هل  يوحنا  إليه  يدعو  اليت  اْلياة  أسلوب  إت ِباع  من  متنعنا  اليت    اصرة  التحدِ َيَّت  ما هي 

 تواجهك، وما هي التغيريات اليت ُُيكن أن تقوم هبا يف أسلوب حياتك كي تعيش حبس تلك الكلمات اليوم؟ 

 

 ذهبأال ُيكنكم أن َتتوا حيثما أَن 

ها يسوع  ديدة اليت أعطجتاهل بطرس الوصيَّة اجل        أن حيب وا بعضهم بعًضا، بل ركَّز على الكلمات املثرية للقلق اليت اهم إًيَّ

لقد أتى يسوع ليقوم أبمر ال يستطيع أحد غريه أن يقوم .  (33َحْيُث أَْذَهُب أاََن الَ تـَْقدُِّروَن أَنـُْتْم َأْن ََتْتُوا." )ع  :"يسوع  قاهلا

أهنى العمل الذي أعطاه اآلب لينجزه سيطلع إىل جانب هللا يف السموات.    به. لقد أتى لُيصلب عن كل واحد منا. وبعد أن 
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والحًقا عندما يُنهي التالميذ عملهم هنا من انحية بشارهتم لإلجنيل سيلحق به كل منهم من بواابت املوت ليكونوا معه. لكن 

 القوة ليقدموا حياهتم. كن لديهم  يف ذلك الوقت، مل ت

كان صادقًا جدًّا حني تفوَّه بتلك الكلمات، لكن يسوع علم مسبًقا ما كان سيحصل يف تلك   أعتقد أنَّ مسعان بطرس      

مكان بطرس السهر والصالة. وكان على ن إبو الليلة ويف اليوم التايل. فالتالميذ سيكونون معه يف بستان جثسيماّن، ولن يك

لوحده  حياته  يف  ساعة  أصعب  يواجه  أن  سي   يسوع  كقطرات   تساقطحيث  املقرَّبني    عرقه  أصدقائه  بينما  يصل ِّي  وهو  دم 

والعزمية   املوجودين قربه انئمون. أمَّا بطرس املتهو ِّر إبمتياز فأعلن والءه القوي لسي ِّده، إالَّ أنَّه مل يكن قد حتلَّ بعد بقوَّة اإلميان

املسيح، إت ِّباع  برغبتهم يف  منَّا صادقني  وكثريون  والعيش هلل.  الذات  عن  املوت  ابلشجاعة  ليخترب  نتحلَّى  الكافية    لكن هل 

للعيش للمسيح واملوت من أجله؟ فأحيااًن، التحد ِّي األكرب الذي نواجهه هو أن حنيا للمسيح. أشكر هللا ألنَّ الروح القدس 

     يعيننا، ولسنا حباجة أن نعتمد على قوَّتنا. كل  ما علينا فعله هو اإلعتماد على الروح القدس.  

ن إحتالل الشيوعي ِّني لفييتنام. فقد دخل أربعة جنود إىل إجتماع يف أحد الكنائس   حُتكى قص ة        عن حادثة جرت إابَّ

الداخل. وعندما تركت  يبقون يف  الذين  املؤمنني  قتل  يتم  اإلنصراف ألنَّه سوف  املؤمنني  لغري  ُيسمح  إنَّه  للموجودين  وقالوا 

ا رمى  الكنيسة،  داخل  أقلية  وبقي  املكان  هم  األغلبية  من  علموا  لقد  املسيح.  إخوهتم يف  وعانقوا  أسلحتهم   املؤمنني جلنود 

 ابلفعل وإستطاعوا أن يستمتعوا ابلشركة معهم! 

ا يتواجه البعض منَّا حبقيقة أن يتوَّجب عليهم أن يعيشوا حياة مضحية للمسيح، ابذلني أنفسهم خبدمة إخوهتم. ومن        رمبَّ

بقتلنا ألنن يهد ِّدوا  ا مؤمنون ال يهد ِّدون  أن  ينتشلوا  يستطيعون  املسي  أبن  أجل  من  املوت  اجملد ألنَّ  )فيلييب    ح منَّا  هو ربح! 

ميلك القوَّة الكافية ليسري كل الطريق مع املسيح. لقد كانت روحه حاضرة، أمَّا جسده فكان   أنَّه   (.  وقد ظنَّ بطرس21:1

وعلينا أن نقرأ احلوار كما ورد يف بل أن يصبح القائد الذي يعد ه الرب.  ضعيًفا. وكان عليه أن يتعلَّم درًسا إضافيًّا يف احلياة ق

  أن  الشيطان طلب ليغربلهم.  فال يذكر   يوحنا أمَّا    متحان الذي كان عليه أن مير فيه،إجنيل لوقا لكي نقرأ عن اإل 
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:»ِِسَْعاُن، ِِسَْعاُن، ُهَوَذا الشَّْيطَاُن طََلَبُكْم ِلَكْي ي ُ و "   َغْربَِلُكْم َكاْْلِْنطَِة! قَاَل الرَّبُّ

 َولِكِنِ  طََلْبُت ِمْن َأْجِلَك ِلَكْي الَ يَ ْفََن ِإُيَاُنَك. َوأَْنَت َمََّت رََجْعَت ثَ بِ ْت ِإْخَوَتَك«.  

، ِإّن ِ ُمْسَتِعدٌّ َأْن َأْمِضَي َمَعَك َحَّتَّ ِإََل السِ ْجِن َوِإََل اْلَمْوِت!«.    فَ َقاَل لَُه:»ََيَربُّ

يُك اْليَ ْوَم قَ ْبَل َأْن تُ ْنِكَر َثاَلَث َمرَّاٍت أَنََّك تَ ْعرُِفِِن فَ َقا  )لوقا   ."َل:»َأُقوُل َلَك ََيبُْطُرُس: اَل َيِصيُح الدِ 

31:22-34 ) 

 يقول له   الذي إستخدمه حني إلتقاه يف املر ة األوىل اليت إلتقاه هبا. وكأنَّ ابلرب    " مسعان " ابإلسم   للتأكيد  مرَّتني   الرب    انداه      

إنَّه أحيااًن كثرية يعتمد على مقد راته اجلسديَّة متاًما كما كان يفعل قبل أن يتعرَّف على املسيح. وكان بطرس أحيااًن يرجع إىل 

  طبيعته القدمية وضعفه املعهود عندما كان يتعرَّض للضغوطات.  

أن ميتلكها إبن هللا. لكن علينا أن نعتمد على الضعفات اليت ميكن    ىحدشديد اإلعتماد على ذاته، وهي من إ كان  و        

الروح القدس الذي يعمل فينا ومن خاللنا. وعلينا أن نتذكَّر الدرس الذي تعلَّمه بطرس حني منيل إىل اإلعتماد على قوَّتنا. 

يكون اإلنسان   وعليك أن تعرف أنَّه إن كنت مؤمًنا فعلى إبليس أن يطلب إذاًن من الرب  إن كان يريد أن يؤذيك. وعندما 

 ميثاق أبن حيفظه هللا. ماشًيا مع هللا، فهو حتت  

يستخدم يسوع مصطلًحا وصفيًّا ليشرح ما كان يريد العدو أن يفعل يف حياة مسعان بطرس. ويطلق املسيح على تلك       

يغربل بطرس من أن يكون   العملية الغربلة. لقد أراد إبليس أن يهز  حياة التالميذ ويفصل القش  عن احلنطة، وقد  أراد أن

 تلميًذا فيما بعد. وما أراده العدو ابلفعل هو أن خيرجه إىل خارج ويدم ر حياته وشهادته.   

ا تشعر أحيااًن أنَّك هتتز حىت جذورك. وعادة ما       متر  أوقات يف حياتنا كمؤمنني حني يسمح هللا للعدو أبن يهز إمياننا. ورمبَّ

  "اجلبل" الذي يعرتض طريقنا، لكنَّ هللا يريد أن نثق به ومنر  يف تلك احلالة أو التجربة.  ندور حول الوضع الراهن أو
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وأظهر بطرس والءه أبن قاوم اجلنود الذين وخيرب الرب  بطرس إنَّه قبل أن تشرق مشس اليوم التايل، سوف ينكره ثالث مرَّات.  

ا   (، لكن10:18ملخس عبد رئيس الكهنة )يوحنا    ع أذن أتوا لإلمساك بسي ِّده يف بستان جثسيماّن. فإستل سيفه وقط رمبَّ

 ظنَّ عندما حل  الظالم أنَّه ال جيدر به أن خيسر نفسه أبن يقول إنَّه يعرف يسوع.  

 كان قصد إبليس إبدخال بطرس يف تلك التجربة؟   ذاما

 ملاذا برأيك ِسح الرب  هبذا اإلمتحان لشخصيَّته وإلتزامه؟ 

أن أحد  يكن إبمكان  و   مل  نقطة  أقوى  العظيم حتديًدا يف  الرسول  لقد سقط  بطرس.  بسقوط  إليها من يتكهَّن  صل 

 ابلفطرة مل يستطع أن حيتمل سخرية اجلمع.   فهذا اإلنسان املندفع والشجاع الناحية البشريَّة.  

إميانه قد تزعزع بسبب رؤيته الشر           ا  لوم الينتصر على اخلري، وبسبب نظرة  وكان  النار من جلالسو اليت وجَّهها  ن حول 

طبيعيَّة  قوَّة  أعظم  ما هي  املسيح.  نتبع  لكي  أو مالئمة  كافية  ليست  فهي  منتلكها  اليت  البشرية  القوى  تكن  حنوه. ومهما 

ثراء، أو جاذبيَّة؟ واملسيح  تنظيم، أو مهارات كالمية، أو ذكاء، أو  ، أو  ا هي شخصيَّة إجيابيَّة، أو سحر معنيَّ لديك؟ رمبَّ

الذي إختربه ك ء أنفسنا لسقوط  ع أن نتبعه وخندمه بسببها فلنهي أن يستخدم كل هؤالء، لكن إن كنَّا نظن  أنَّنا نستطييستطيع  

يسوع يف وقت ما ومكان ما. وال أحد ممكن أن يعلم عذاب الروح   دائًما  والتكريس الطبيعي والقوَّة الطبيعيَّة تنكران بطرس.  

جسد يسوع يف القرب. فشيء ما مات داخل بطرس يف تلك  ااملظلمة اليت ُدفِّن فيهالذي إختربه بطرس خالل تلك الساعات 

الليلة! ومسعان اإلنسان يف طبيعته القدمية مبا ميلك من ثقة كان على وشك أن ميوت. وكان بطرس يف طور معرفة نفسه. لقد 

 ُهزِّم وإنفطر قلبه يف تلك الليلة، لكن هللا مل يتخلَّ عنه! 

 وإن كانت إجيابتك َبإلجياب، ماذا كانت نتيجة ما مررت به؟ نَّه تتم  تنقيتك؟  أبهل شعرت يوًما  
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 سؤال إختياري آخر: شارك مع اآلخرين يف الغرفة َنحية ضعف يف حياتك تريد أن تصلِ ي من أجلها. 

ن أتقدَّم منك. أيُّها اآلب، أان لست كما أريد أن أكون، لكين ِّ ممنت ألنَّ إبنك الرب يسوع هيَّأ الطريق يل أل   صالة:

أنَّك  لنا  لُتظهر  بطرس  أيًضا إلستخدامك  التالميذ. أشكرك  يسوع  الذين من حويل كما أحب   أن أجب   ساعدّن 

 تستمر يف حمبتك لنا حىت عندما نفشل. ًي لك من إله عجيب! 


