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. الرب الذي يرى الداخل 3  
51-35:1يوحنا   

 
ترعرعت يف بلدية هارويتش اليت تقع على مرفأ على الساحل اجلنويب الشرقي لربيطانية، حيث كان جلميع 

. فكان هناك مثالً ليين الالحس، األبيض، األسفل،األحدب، الطائر،  وما إىل   القاطع،   السكان لقب معّين
نا ال يعرف اإلسم احلقيقي هلؤالء، فلقد لصقت هبم األلقاب اليت هناك من ألقاب ظريفة. وكان معظم

أو بسبب عادة يقوم   أن يُلقنب اإلنسان جبزء من امسه   ا حيدث هذا األمر يف إنكلرتا؛ فإمن  أُعطيت هلم. كثريًا ما
. . فمثالً، ليين الالحس كان اندرًا ما يستحم وكان عمله يف تنظيف أمعاء السمكهبا أو عادة تلتصق به

واألحدب لُقنِّب كذلك بسبب احلدبة يف ظهره. والقاطع لُقنِّب كذلك ألنه قتل زوجته بواسطة السكنّي بعد 
أن رآها مع رجل آخر، ومل نكن ندعوه هبذا اإلسم مباشرة إالن أنن اجلميع لقنبه به. ومن املمتع أننه كان رجاًل 

ا ولطيًفا. وكانت األلقاب ُتستخدم طوال الوقت أننك ال  . وإن كنت ال تعرف لقبك فهذا ال يعينحمبوًًب جدًّ
 األرجح أنك ال تعرف ما هو. ال أعلم ما كان لقيب، وأفضنل ألال أفكر ًبألمر.   متتلك واحًدا وإمنا على 

. فاألمساء ال أظن أنن املثل التايل صحيح: "احلجارة والعظام ممكن أن تكسر عظامي، لكن األمساء ال تؤذيين"
تؤثنر يف نظرتنا ألنفسنا؛ إذ ميكن أن يقيندوان إىل اعتبارات خاطئة ويؤثنرون على نظرتنا  اليت ُتطلق علينا  

    نا. أذكر أين كنت ما أزال يف الصف الثانوي األونل يلإألنفسنا. ومن الصعب التحرنر من كيف ينظر الناس 
، هذا هربرت!" )وكان سننا فصرخ أحدهم:"انظروا  ملمر حّي التقيت بصبيان أكرب مينن وكنت ماشًيا يف ا  

معروفًا أن هربرت هو أبشع صيب يف كل املدرسة؛ وكانت تلك مدرسة كبرية تضم أكثر من ألف طالب(. ال 
ذلك، لكن أثنر األمر يفن بشدنة. ومنذ ذلك ك أعرف إن كانت قصنة شعري أو نظارايت اليت جعلته يدعوين  

 نا. يلإمساء ونظرة الناس بنفسي. كم تؤثنر بنا األ   ةثقل ًب  بضعف   الوقت بدأت أعاين
وظننت أننه ال بد أن يكون يل لقب متواضع يرافقين بعد قراري   تعرنفت على املسيح يف سن الثالثة والعشرين

ت حيايت.   أبن أتبع املسيح وبعد أن تغرين
لكاهن كانت األمساء ُتطلق لتعربن عن أمور حتدث. فمثالً، عندما تويف عايل ا  يف زمن كتابة الكتاب املقدنس

كيف (.  21:4صموئيل1مُسنِّي حفيده الذي ُولِّد حينها إخيبود ما يعين زال اجملد )  وولداه يف الوقت ذاته
يكون شعورك أبن تكرب حاماًل إسم كهذا؟ وكان هناك رجل عامل داود بطريقة فظنة وكان يُدعى انًبل أي 

ميكنك أن تسمني ابنك  أ إلسم؟  اأمحق. كيف حصل على اسم كهذا؟ كيف ميكن ألمنٍّ أن تسمني ولدها هذا  
 (. 25:25صموئيل1"أمحق"؟ هل كان ذلك لقًبا؟ ونقرأ أن شخصيته وامسه انسجما متاًما )
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أحيااًن، يقول الناس الذي يؤثنرون يف حياتنا أمورًا تؤثنر على نظرتنا ألنفسنا. وكثريًا ما تكلنم األهل واملعلنمون  
ىت بعدما كربوا. وكلنما كان أتثريهم أكرب، كلنما لصقت الكلمات كلمات قاسية بقيت تؤثنر يف حياة الناس ح 

 ك يف نفس ذلك الولد. ممكن أن تكون كالتايل: "لن حتقنق أي أمر!" "لن حتصل على عمل حمرتم!" "إن
، لكن ميكننا أن نتحرنر بعد تفشل دائًما!" "اي لك من فاشل!" ال بدن أن عبارات كتلك أثنرت بنا يف املاضي

لنفوسنا بطريقة جديدة، بل علينا حياتنا يف يد السيند املسيح فيشكنلنا هللا لنشاهبه. وال نعود ننظر    أن وضعنا 
 ن خنتار كيف ننظر لآلخرين. وقد كتب بولس الرسول عن هذا األمر التايل: أ

دِ ِإًذا َنحُْن ِمنح اآلنح    بح اْلْحسح سح ًدا حح نحاالح ن حْعِرُف أححح ِإْن ُكنَّا قحْد عحرحف ْ ِد، لِكِن   . وح بح اْلْحسح سح ِسيحح حح اْلمح
ٌة: األحْشيحاُء اْلعحِتيقحُة قحدْ  ِديدح ِليقحٌة جح ِسيِح ف حُهوح خح ٌد ِف اْلمح انح أححح محضحْت،   اآلنح الح ن حْعرِفُُه ب حْعُد. ِإًذا ِإْن كح

ِديًدا. ) ذحا اْلُكلُّ قحْد صحارح جح  (  17-16:5كورنثوس2ُهوح
   

املنظار  نفس  أصدقاء لنا أو أقارب أيتون للمسيح ال جيب علينا أن ننظر هلم بماذا يعين بذلك؟ عندما نرى  
اآلن حتت رعاية سيند جديد، وكل ر هلم من خالل عدسة جديدة. إهنم  كما كانوا سابًقا، بل علينا أن ننظ

. شيء مستطاع! احلياة الق   دمية قد مضت واجلديد آتٍّ
 

ي يعين صخرة صغرية، وكيف بعمل صغري كتغيري اسم بدأ اليوم سنتعلنم عن تغيري اسم مسعان لبطرس الذ 
 يسوع بتغيري شخصية بطرس. 

 
 سؤال للمناقشة: إذا ُأعطيت احلّرية بتغيري امسك، هل تفعل ذلك؟ أي اسم ختتار وملاذا؟  

 تالميذ يسوع األّولون 
 

نَّا وحاِقًفا ُهوح وحاثْ نحاِن ِمْن تحالحِمي  انح يُوحح ِف اْلغحِد أحْيًضا كح  ِذِه، وح
ذحا َحححُل هللِا!«.   :»ُهوح  ف حنحظحرح ِإَلح يحُسوعح محاِشًيا، ف حقحالح
تحِبعحا يحُسوعح.   لَُّم، ف ح اِن ي حتحكح ِمعحُه التِّْلِميذح  فحسح
، الَِّذي ت حْفِسريُ   ا:»محاذحا تحْطلُبحاِن؟« ف حقحاالح:»رحّبِّ ُمح عحاِن، ف حقحالح َلح ب ح تح يحُسوُع وحنحظحرحُُهحا ي حت ْ فح ُه: َيح ُمعحلُِّم، فحاْلت ح

 أحْينح َتحُْكُث؟« 
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ا  ْومح. وحكح ُه ذِلكح اْلي ح ثحا ِعْندح انح َيحُْكُث، وحمحكح ا:»ت حعحالحيحا وحاْنظُرحا«. فحأحت حيحا وحنحظحرحا أحْينح كح ُمح نح َنحْوح  ف حقحالح َلح
اعحِة اْلعحاِشرحِة.   السَّ

رحاُوُس أحُخو مِسْعحانح بُْطُرسح وحاِحًدا    انح أحْندح نَّا وحتحِبعحاُه. كح عحا يُوحح ْيِن مسِح  ِمنح االثْ نحْْيِ اللَّذح
ِسيُح.   ْدَنح محِسيَّا« الَِّذي ت حْفِسريُُه:اْلمح ، ف حقحالح لحُه:»قحْد وحجح اُه مِسْعحانح دح أحوَّاًل أحخح ا وحجح  هذح
: »أحْنتح مِسْعحاُن   نحظحرح ِإلحْيِه يحُسوُع وحقحالح اءح بِِه ِإَلح يحُسوعح. ف ح ا« الَِّذي فحجح . أحْنتح تُْدعحى صحفح ْبُن يُوَنح

 (.  42-35:1ت حْفِسريُُه: بُْطُرُس. )يوحنا  
وقبل أن نناقش تغيري اسم بطرس، دعوان نلقي نظرة على كيفية اللقاء بّي يسوع وبطرس. نقرأ أنن 

قد وصل إىل هناية   تلميذين ليوحنا املعمدان مسعاه يقول عن يسوع بينما كان مارنٍّا إننه محل هللا. كان يوحنا 
قلوهبم إلستقبال املسينا. قد أتى الوقت لكي يقبل الناس املسيح النور   ه بعدما وجنه الناس للتوبة وهينئخدمت

احلقيقي للعامل. وقد سعى يوحنا دائًما ليختقي هو ويلفت أنظار الناس جمليء املسيح. فاخلادم الصاحل يسعى 
أحدمها كان خيربان الرسول يوحنا أنن    من مها هؤالء التلميذين؟ و.دائًما وراء مصلحة سينده وليس مصلحته ه

(، لكن ال يذكر اسم التلميذ اآلخر. ويظنن معظم الناس وأان أيًضا أنه كان يوحنا البشري 40إندراوس )ع
ا كانت الساعة العاشرة من النهار)الرابعة بعد  نفسه الذي تبع يسوع مع إندراوس وإال فكيف عرف أهنن

ال يذكر يوحنا امسه يف اإلجنيل. وبدل من استخدام امسه، أشار لنفسه   (؟ فعادة 39ما تركا )ععند الظهر(  
 (. 20:21؛7:21؛2:20؛26:19؛ 23:13بِّ "التلميذ الذي كان يسوع حيبنه." )يوحنا

 لك؟ ماذا تعتقد جيب أن كيف تنظر حملّبة هللا لك شخصيًّا؟ هل تشعر ابألمان من َنحية حمّبة هللا
 شعر أبمان حمّبة هللا؟ تحيدث ل

من الواضح أنن يوحننا كان متعمنًِّقا يف مسريه مع هللا، وكان واثًقا وشاعرًا ًبألمان من انحية حمبنة هللا له. 
ا من قِّبل هللا.   فبإمكان املرء أن  حيتمل أينة جتربة عندما يعلم أننه حمبوب جدًّ

ا كاان تلميذيه بل أهنما تبعاه حرفيًّا. فكان ( فهذا ال يعين أهنم37وعندما نقرأ أهنما تبعا يسوع )ع
يسريان معه أبمل احلصول على وقت شخصي معه؛ إذ كاان يتساءالن من هو هذا الرجل يسوع. مل يكوان 

عنه هو أنن يوحنا املعمدان دعاه حبمل هللا. عندما يتساءل املرء عن  يعرفاه، مل يلتقياه من قبل وكل ما عرفاه
ٌد أحْن يُ ْقِبلح ِإَلحَّ  "روحه عطشى وحمتاجة. قال يسوع:  املسيح هذا يعين أنن   ْ جيحْتحِذْبُه اآلُب الح ي حْقِدُر أححح ِإْن َلح

لحِن  ْوِم األحِخرِي.")يوحناالَِّذي أحْرسح عندما توجد الرغبة يف معرفة املسيح، فهذه (.  44:6، وحأحَنح أُِقيُمُه ِف اْلي ح
والحظ أننه عندما انتبه يسوع إلتباع ذلك سيح.  اإلنسان للم   ذب ذلكعالمة جيندة أبنن اآلب يعمل على ج 

كان عاملـــًا جبوعهما وأراد أن يشبعهما. يعجبين كثريًا أنن الرب لديه   .ذا يريدان ا الرجلّي له، التفت وسأهلما م 
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نه فرنغ حبجنة أننه يريد مسافته الشخصية، أو وقًتا ليصلنِّي، لكن  الوقت للناس. كان إبستطاعته أن يكمل سريه 
 وقًتا للعطشى ملعرفة هللا. 

هل كنت يوًما تتبع الرب من بعيد؟ كيف دعاك يسوع للداخل؟ هل كنت متشّوقًا للمعرفة أكثر 
 عن هللا؟ 

 إتباع املسيح ليس كافًيا. وجيب علينا أن نتبعه بدوافع صحيحة، وخنسر حياتنا لكي نتبعه. 
 14:17" لوقا"من ال حيمل صليبه ويتبعن لن يكون َل تلميًذا.

  
وكان للبعض كيهوذا تذكنر أنن البعض تبعه ألسباب سياسية آملّي أن يقوم بثورة ضدن اإلحتالل الروماين.  

. أرى أن يسوع دعى اللذين كاان يتبعانه لكي (6:12دوافع خمتلطة إلتباعه مثل سرقة أموال الصندوق )يوحنا
ا ماذا يدور يف قلوهبا أبن سأهلما: "ماذا تريد   (.38ان؟" )ع يعربن

 
تريد   :"ماذا تريد؟" ماذا عساك جتيب؟ ماذاإن وّجه السؤال لك  . دعوَن نصيغ السؤال بطريقة شخصية

 منه؟ 
أرادا أن يسأاله: "هل ميكننا أن نرافقك ونتعرنف عليك؟" اي   كان جواهبما: "أين متكث؟" وكأهنما 

ه من تواضع أبن يرحنب هبما املسيح يف له من اختبار رائع أبن جنلس مع املسيح ونزوره حيث يسكن. اي ل
ومل يستطع إندراوس أن يتمالك نفسه بل قبل كل شيء ذهب منزله ويتمتنع ًبلشركة مع صينادي مسك.  

، وأخربه قائالً:"لقد وجدان املسينا." من الواضح أنن إندراوس ويوحنا كاان يف مهمة ليفتنش عن أخيه مسعان 
(. نقرأ أننه عندما وقف بطرس قدنام 7:7ومن يقرع يُفتح له )مىت،  هدفها إجياد املسيح. من يطلب جيد 

ا« الَِّذي ت حْفِسريُُه: بُْطُرُس."  ف حنحظحرح ِإلحْيهِ :"الرب . أحْنتح تُْدعحى صحفح : »أحْنتح مِسْعحاُن ْبُن يُوَنح والكلمة   يحُسوُع وحقحالح
ا نأي أن  emblepeinاليواننية املستخدمة هنا هي  ظرة ابن اإلنسان الثاقبة الذي حيدنق بقونة. إهنن

وبعض (.  39:4ًبستطاعته النظر إىل أعماق قلب اإلنسان ورؤية كل ما هو عليه وماذا فعل )يوحنا 
اخلصائص اليت رآها يف بطرس ًبلرغم من عدم اكتماهلا كانت الشخصية وااللتزام واإلميان. فالرب يستطيع أن 

كنه إبمكانه رؤية اجلانب املتقلقل والضعيف من قلبه أيًضا. لكن يرى املزااي الداخلية للقائد القوين كبطرس، ل
 ًبلرغم من هذا كلنه، اختاره. 
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أُرسل يف القدمي النيب صموئيل لبيت يسنى يف بيت حلم لكي ميسح ملًكا جديًدا إلسرائيل. قدنم له 
ذ صموئيل مبظهر أليآب وحجمه وقونته، وظنن أنن هذا هو الشاب الذ  ي سوف ميسحه. يسنى أوالده فُأخِّ

 لكن هللا رأى األمور من منظار خمتلف: 
ُه«.   : »ِإنَّ أحمحامح الرَّبِّ محِسيحح ، ف حقحالح اُءوا أحنَُّه رحأحى أحلِيآبح ا جح انح لحمَّ  وحكح
ا ي حْنظُُر ف حقحالح الرَّبُّ ِلصحُموئِيلح: »الح ت حْنظُْر ِإَلح محْنظحرِِه وحطُوِل قحامحِتِه ألحّّنِ قحْد رحفحْضُتُه. ألحنَّهُ   مح  لحْيسح كح

اُن.   ْلبِ اإِلْنسح ، وحأحمَّا الرَّبُّ فحِإنَُّه ي حْنظُُر ِإَلح اْلقح نحْْيِ انح ي حْنظُُر ِإَلح اْلعحي ْ «. ألحنَّ اإِلْنسح
 (.7-6:16صموئيل1)

 
ح ملًكا جديًدا.و بعدما مرن كل أوالد يسنى أمام صموئيل ُدعي داود بينما كان يرعى األغنام    ُمسِّ

 
 لتفكري الشخصي: ما هي اخلصال الشخصية اليت تفرح أبن يراها ابن هللا فيك بنظرته الثاقبة؟ سؤال ل

عندما ينظر هللا إىل اإلنسان، فإنه ال يرى ما هو عليه اآلن بل ماذا سيصبح يف املستقبل. وهو الوحيد 
ديد لبطرس كان مبثاًبة القادر أن يشكنل حياتنا كما الفخاري للطّي ليعمل مننا ما يريد هو. وإطالق اسم ج

تذكري ًبلرجل الذي سيصبح عليه؛ صخرة وليس مسعان املتقلقل أو املتسرنع الذي كان يتكلنم قبل أن يفكنر. 
وتشري األانجيل لعدنة أحداث ساعدت يف تشكيل بطرس إىل الرجل الذي يتناسب مع امسه. ومل يكن تغيريًا 

ويف العشاء األخري، نشبت مشادة بّي التالميذ عن ا بطرس.  سهالً، بل استهلك وقًتا وتضمنن دروًسا تعلنمه
، التفت يسوع إىل بطرس )ألننه كان سبب اخلالف على األرجح( ودعاه ًبمسه القدمي قبل أن من هو األعظم

ه بلطف ألننه رجع إىل طرقه السابقة وأسلوبه القدمي.   :»مِسْعحاُن، مِسْعحانُ "يلتقيه وكأننه يوّبن ذحا وحقحالح الرَّبُّ ، ُهوح
  . ْي الح ي حْفَنح ِإَيحاُنكح احْلِْنطحِة! وحلِكنِّ طحلحْبُت ِمْن أحْجِلكح ِلكح ْي يُ غحْربِلحُكْم كح ْيطحاُن طحلحبحُكْم ِلكح وحأحْنتح محَتح الشَّ

«.)لوقا تحكح ْعتح ث حبِّْت ِإْخوح وأظهر جواب بطرس أبننه ظنن أبنن لديه القونة الداخلية لكي (.  32-31:22رحجح
أبي امتحان بتفونق. لن ينكر سينده البتنة! وحلن اإلمتحان األخري بينما كان يتبع سينده يف الليلة اليت ينجح  

أنكره هبا.  وكان واثًقا أبننه لن يرتك سينده، لكنه حتت الضغط أنكر ثالثة مرنات أننه يعرف الرب. ويف بيت 
(. مسح الرب بذلك على 71:14رقسليخفي حقيقة كونه تلميًذا له )مرئيس الكهنة أخذ يشتم ويلعن  

األرجح لكي يُري مكانة بطرس الروحية. كان قلبه حباجة لإلنكسار وإعادة خلق يف قالب الفخناري ربننا. 
ائه يصنعها. وإعط  لقد احتاج بطرس أبن يتوب ويرتك أسلوب حياة مسعان ليصري أخريًا الصخرة اليت كان هللا

 اسم بطرس كان أكرب تذكريٍّ له كيف ينظر هللا لداخل روحه. 
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قصنة العب شاب ضعيف   Los Angeles Dodgers املدير السابق لفريق    خيرب تومي السوردا
ًدا  البنية كان قد انضم حديثًا إىل الفريق. كان خجوال، لكننه كان العبًّا ذا قدرات ممينزة. وكان السوردا متأكن

الالعب املقدرة أبن يصبح األعظم من بّي كل الالعبّي. لكن يقول السوردا أبن ما احتاجه   أننه كان لذلك
واحتاج أبن يتخلنى عن خجله. فأطلق عليه لقًبا منافًيا   وتنافًسا ذلك الشاب كان أبن يصبح أكثر حزًما

خنرط يف أهم لشخصيته: "كلب البلدغ". وهكذا أصبح أوريل هريشاير خالل السنوات أعند وأقوى العب ا
ملا جيب أن يكون عليه. ومل مير وقت طويل حىت شكنل هذا اللقب   الدائم  املنبنهالبطوالت. وأصبح اللقب  

 1شخصيته.
انكسار القلب هذا الذي مّر به عندما أنكر   بطرس  لسبب املنطقي لسماح هللا أبن خيتب ما هو ا 

 املسيح؟ 
 

 قد قدنم يسوع مثل الشجرة على النحو التايل: احلقيقة الروحينة هي أننا ننتج ما حنن عليه. و 
ٌب    ُهْم ِمْن دحاِخل ِذَئح تُونحُكْم بِِثيحاب احْلُْمالحِن، وحلِكن َّ بحِة الَِّذينح َيْح ذح اِطفحٌة! »ِاْحَتحُِزوا ِمنح األحنِْبيحاِء اْلكح  خح
ًبا،  ْوِك ِعن ح ُنونح ِمنح الشَّ ْل جيحْت ح ُْم. هح ِك تِيًنا؟   ِمْن ِثحارِِهْم ت حْعرُِفوَنح  أحْو ِمنح احلْحسح
تحْصنحُع أحِْثحارًا رحِديَّ   رحُة الرَِّديَُّة ف ح جح ًة، وحأحمَّا الشَّ يِّدح ٍة تحْصنحُع أحِْثحارًا جح يِّدح رحٍة جح جح ا ُكلُّ شح ذح -15:7ًة." )مَت هكح

17  .) 
نعي ذلك أم ال.   إن كنا إلتباع املسيح فنحن نوافق على أن نتغرين لنشابه املسيحعندما نكرنس حياتنا   

 وال ميكنك أن تقود الناس إىل مكان مل تصل إليه أنت. وقد طلب مننا يسوع أن ننزع اخلشبة اليت يف أعيينا
(. وكلنما تشكنلت طبيعة املسيح فينا، استطعنا 5-4:7لنستطيع أن نرى القذى الذي يف أعّي اآلخرين )مىت 

نقوم ًبلعمل بل روح هللا الذي   ن لسنا حنن الذي خصية املسيح. ش ئذ أن نساعد اآلخرين على اكتساب  عند 
 القائد املثال الذي يقدنم نفسه لآلخرين. وقد وضع يسوع األمر على هذا النحو:   تخدميس

رَّاُم.  "  ْرمحُة احلْحِقيِقيَُّة وحأحّب اْلكح  أحَنح اْلكح
ٍر ي حْنِزُعُه،    ِت بِثحمح ِت  ُكلُّ ُغْصٍن ِفَّ الح َيْح قِّيِه  وحُكلُّ محا َيْح ٍر يُ ن ح .")يوحنابِثحمح ٍر أحْكث حرح (  2-1:15لِيحْأِتح بِثحمح

  ًبإلضافة إىل أننه ينقب حوهلا(.  9-7:13هذه الفكرة يف لوقا)جند  
 كيف ينطبق علينا مثل تنقية الغصن؟ ماذا يقول لنا الرب؟ 

 هل مررت ابختبار كسرك؟ ماذا استخدم هللا ليشّكلك؟  

 
1Told by John MacArthur in his book, Twelve Ordinary Men, published by W Publishing Group, Page 34. 
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ة ومث مرة، دعوان نلقي نظرة على اإلرث الذي تركه جواناثن ادواردز املبشنر التقين كمثالٍّ عن حياة متغرين
وصانع النهضات املشهور يف القرن الثامن عشر. الحظ كيف أنن هللا استخدم حياة واحدة ليؤثنر يف حياة  

 كثريين.
عة عشرة رئيس  أرب   ا كان والد جواناثن ادواردز قسيًسا وكانت والدته ابنة رجل دين. وقد مرن يف ساللتهم

، وستنون طبيًبا، وحوايل ستنون مؤلنًفا.  ، وثالثون قاضٍّ كلنية وأكثر من مائة استاذ جامعة وأكثر من مئة حمامٍّ
واندرًا ما جتد أية صناعة أمريكية ال يد فيها ألي من أفراد أسرته. هذا هو نتاج عائلة أمريكية مسيحية واحدة 

ا  إويها الدراسة وال العمل، ويُقال ناقض يف عائلة جوكز اليت مل تستهترّبن أفرادها يف ظروف جيندة. وجند الت هنن
ًبلشحنادين واجملرمّي واجملانّي. فمن األلف واملائتّي متحدنر  كلنفت والية نيويورك مليون دوالرًا. واترخيا حافل  

ب شرنهم، وستون كان ثالمثاية وعشرة منهم شحنادين متمرنسّي، وأربعة مائة وأربعون متضرنرون جسداًي بسب
لصوًصا دائمّي، ومخسون ضحااي عدم النزاهة. وقد تعلنم فقط اثنيت عشر عضًوا منهم مهنة ما )تعلمها عشرة 

 2منهم يف السجن(. وأنتجت هذه العائلة املشهورة بشرنها سبعة جمرمّي. 
راعي كنيسة إنك تنتج ما هو أنت عليه. كان جون وميرب مستشارًا لكيفية منو الكنيسة قبل أن يصبح 

"فينريد كريستشّي فلوشيب" يف أانهيم، كاليفورنيا. وكان يف يوم من األايم يعلنم جمموعة من القساوسة على  
:"أان أعرف كل ما تقوله. أخربين فقط كيف ًبمتعاض  مقاطًعا  وقال كيفية إمناء كنائسهم عندما وقف أحدهم  

بداية، لكن عندما قاطعه مرنة اثنية وردند الكالم أزيد عدد الناس يف كنيسيت." كان جون لطيًفا معه يف ال
نفسه، خطرت يف ًبل جون فكرة قونية وممتلئة حكمة. نظر إليه مباشرة وسأله:"كم عدد األشخاص الذين 

توقنف الرجل مصعوقًا هبذه الفكرة مث قال:"ال أريد املزيد مينن بل   هم مثلك تود أن تزيد على كنيستك؟"
دة ينتجون أانًسا ا سوع!" ببساطة، ال ميكنك أن أتخذ الناس أبعد مما أنت عليه. فالقأريدهم أن يكونوا مثل ي

ا. واملؤمنون ينتجون مثلهم. شجرة التفاح تثمر تفناًحا، وشجرة اإلجاص تثمر إجاًصا. واخلراف تلد خرافً 
 ن ننتج ما حنن عليه.  حمؤمنّي. فن

غرين حياة بطرس ليصبح د يف درسنا اليوم أننه  يعمل هللا لكي يشكنل اإلنسان الذي يود استخدامه. وجن 
ثة ألف أيتون إىل رأى ثالو اإلانء املكسور الذي شكنله املسيح. وبطرس هو الذي وعظ يف يوم اخلمسّي 

(. ال يسعنا 35-34:10ليخلصوا أيًضا )أعمال الرسل  هو الذي فتح الباب لألمم )غري اليهود(املسيح، و 
احد مننا لنأيت ًبآلخرين للمسيح و لكل    ان رب يسوع هدف وخطة فريد ال  فلدىمجيعنا أن نكون كبطرس،  

ين ليكونوا مبشنرين إذ لكل منا مواهب خمتلفة تساعد يف بناء جسد املسيح. مدعون  لوليس الكخالل حياتنا.  
وحنن ننتج من الذين يتبعوان ما حنن عليه إذ القادة هم مثال للتابعّي. وقد فهم بولس هذا األمر إذ  

 
2 As told by J. Oswald Sanders in the book Spiritual Clinic, published by Moody Press, 1958. 
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ةٌ كُ :"كتب ا َنحُْن ِعْندحُكْم ُقْدوح مح ا كح ذح ُة، وحالحِحُظوا الَِّذينح يحِسريُونح هكح ا اإِلْخوح ثِِّلْيح ّب محًعا أحي ُّهح ." ونُوا ُمتحمح
 (.17:3)فلييب

املقطع التايل نظر يسوع إىل قلب بطرس وبدأ عملية تغيري قلبه بتغيري امسه. دعوان اآلن نلقي نظرة على  
 من إجنيل يوحنا: 

 ع يدعو فيليّبس ونثانئيل يسو 
ْعِن«.   دح ِفيلُبُّسح ف حقحالح لحُه:»اتْ ب ح ُْرجح ِإَلح اْلْحِليِل، ف حوحجح  ِف اْلغحِد أحرحادح يحُسوُع أحْن خيح
  . رحاُوسح وحبُْطُرسح ا، ِمْن محِدينحِة أحْندح ْيدح انح ِفيلُبُُّس ِمْن ب حْيِت صح  وحكح
دح ن حث حنحائِيلح وحقحالح    ى ِف النَّاُموِس وحاألحنِْبيحاُء يحُسوعح اْبنح ِفيلُبُُّس وحجح تحبح عحْنُه ُموسح ْدَنح الَِّذي كح لحُه:»وحجح

ْيٌء صحاِلٌح؟« قحا لح يُوُسفح الَِّذي ِمنح النَّاِصرحِة«. ف حقحالح لحُه ن حث حنحائِيُل:»أحِمنح النَّاِصرحِة َُيِْكُن أحْن يحُكونح شح
قًّا الح لحُه ِفيلُبُُّس:»ت حعحالح وحاْنظُْر«.   ذحا ِإْسرحائِيِليٌّ حح وحرحأحى يحُسوُع ن حث حنحائِيلح ُمْقِباًل ِإلحْيِه، ف حقحالح عحْنُه:»ُهوح

ابح يحُسوُع وحقحالح لحُه:»ق حْبلح أحْن دحعحاكح ِفيلُبُّسُ   ِغشَّ ِفيِه«. قحالح لحُه ن حث حنحائِيُل:»ِمْن أحْينح ت حْعرُِفِن؟« أحجح
«. وحأحْنتح َتحْتح التِّينحِة، رح   أحيْ ُتكح

ابح  ن حث حنحائِيُل وحقحالح لحُه:»َيح ُمعحلُِّم، أحْنتح اْبُن هللِا! أحْنتح محِلُك ِإْسرحائِيلح!«    أحجح
ْوفح ت حرحى أحْعظحمح ِمنْ   ْل آمحْنتح ألحّّنِ قُ ْلُت لحكح ِإّّنِ رحأحيْ ُتكح َتحْتح التِّينحِة؟ سح قحالح لحُه:»هح ابح يحُسوُع وح  أحجح

ا!« وحقحالح   ةح هللِا يحْصعحُدونح هذح ًة، وحمحالحِئكح اءح محْفُتوحح مح لحُه:»احلْحقَّ احلْحقَّ أحُقوُل لحُكْم: ِمنح اآلنح ت حرحْونح السَّ
اِن«.)يوحنا  ( 51-43:1وحي حْنزُِلونح عحلحى اْبِن اإِلْنسح

  
 ه!األمر األونل الذي أراه يف هذا النص هو أن فيليبنس مل يفتنش على يسوع، بل يسوع أتى إلي 

هل شعرت يوًما أّن هللا يلحق بك ويسّبب أمورًا ِف حياتك ألنّه يريد أن يطالك أينما كنت؟ 
 شاركوا مع بعضكم البعض ماذ فعل هللا. 

 برأيك، ماذا شعر فيليّبس عندما الحظ أن هذا هو املسّيا وقد أتى شخصيًّا يفّتش عليه؟ 
 

 الذي   خروفًا ليفتنش على كل واحد منا. هذا اإللهإهلنا هو الراعي الصاحل الذي يرتك التسعة والتسعّي 
خلق املاليّي من النجوم لديه الوقت لكل واحد منا! أليس هذا أمرًا رائًعا؟ إننه يراقب ويهتم بكل واحد منا. 

 وهو يعلم أين نكون يف كل حلظة من اليوم. 
تحِن.   عحرحف ْ ْتحِن وح ، قحِد اْختحبح  َيح رحبُّ
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 وِسي وحِقيحاِمي. فحِهْمتح ِفْكِري ِمْن بحِعيٍد. أحْنتح عحرحْفتح ُجلُ  
  . ، وحُكلَّ طُُرِقي عحرحْفتح  محْسلحِكي وحمحْربحِضي ذحرَّْيتح
ا.   ا ُكلَّهح هح ت ح اّن، ِإالَّ وحأحْنتح َيح رحبُّ عحرحف ْ ٌة ِف ِلسح ِلمح  ألحنَُّه لحْيسح كح
عحْلتح عحلح   اصحْرتحِن، وحجح اٍم حح ْلٍف وحِمْن ُقدَّ . ِمْن خح كح  يَّ يحدح
ا.   ْعرِفحُة، ف حْوِقي اْرت حفحعحْت، الح أحْستحِطيُعهح  عحِجيبحٌة هِذِه اْلمح
؟ وحِمْن وحْجِهكح أحْينح أحْهُرُب؟   ُب ِمْن ُروِحكح  أحْينح أحْذهح
  . ا أحْنتح ِإْن ف حرحْشُت ِف اَْلحاِويحِة ف حهح ، وح اوحاِت فحأحْنتح ُهنحاكح مح  ِإْن صحِعْدُت ِإَلح السَّ
ْنُت ِف أحقحاِصي اْلبحْحِر، إِ   كح سح ِي الصُّْبِح، وح نحاحح ْذُت جح  ْن أحخح
. )مزمور  ِيُنكح َتُِْسُكِن َيح  (10-1:139ف حُهنحاكح أحْيًضا َتحِْديِن يحُدكح وح

إن احلياة مع املسيح أمثن من العامل، وال شيء يقارن مع اإلحتاد مع املسيح. هذا هو الغىن الذي يبقى 
(. ومن الطبيعي أن نريد مشاركة ذلك مع اآلخرين. مل يستطع فيليبس أن يتمالك 11:6قا إىل األبد )لو 

نفسه، بل أراد أن جيد نثنائيل وخيربه. ماذا كانت ردة فعل نثنائيل األونلية؟ اإلحتقار والسخرية! لكن أمرا ما 
لذي ال بد سحره. وكل يف تعابري وجه فيليبس وفرحه جذب قلب نثانئيل. كان هناك أمر خمتلف يف فيليبس ا

يذهب ويقابل يسوع. كانت الناصرة قريبة من قاان بلدة نثانئيل ورمبا علم ببعض   ما طلب منه فيليبس هو أن
»تـََعاَل َواْنظُْر«. أمتىن لو كان يسوع موجوًدا يف اجلسد ما جيري هناك يف ذلك الوقت، لكن فيليبس حثه أبن  

وا اْنظُُروا ن يكون األمر أسهل للوصول إىل أصدقائنا وأحبائنا؟ مه لآلخرين اليوم! ألفيما بيننا لنقدنِّ  ُلمُّ »هح
ِسيُح؟«.   ا ُهوح اْلمح اًَن قحالح َل ُكلَّ محا ف حعحْلُت. أحلحعحلَّ هذح هذه كانت شهادة املرأة السامرية. آه لو كنت ِإْنسح

حىت عندما كان أن منثنله.   تمان وأنأستطيع أن أدع أصدقائي يتقابلون مع يسوع. لكن إىل أن أييت، علينا أ
قًّا الح ِغشَّ :  نثانئيل يتقدنم من يسوع، ثقب الرب نظره يف قلبه وقال له ما رأى متاًما ذحا ِإْسرحائِيِليٌّ حح »ُهوح

ابح يحُسوُع وحقحالح لحُه:»ق حْبلح أحْن دحعحاكح ِفي47ِفيِه«.)ع لُبُُّس وحأحْنتح ( قحالح لحُه ن حث حنحائِيُل:»ِمْن أحْينح ت حْعرُِفِن؟« أحجح
«)ع  (. 48َتحْتح التِّينحِة، رحأحيْ ُتكح

آمن نثنائيل وتغرين يف تلك اللحظة بسبب تلك الكلمات. كيف ميكن ملشكنِّك مثله أن يغرين معتقداته 
كلمات. رأى نثانئيل ونظر إىل   مرنة اثنية يلمس قلب أحدهم ببضع  من جرناء مقابلة واحدة؟ نرى هنا يسوع

ت هذه املقابلة حياته منذ تلك اللحظة. داخل قلبه كما فع  ل مع بطرس. وقد غرين
، لكن يبدو أننه كان ليسوع ما ميكن أن ندعوه "كلمة املعرفة"؛ أو طرأت يف ذهنه. ال نعلم ًبلتحديد 

رمبا كان أمرًا قاله نثنائيل كسؤال أم عبارة قاهلا هلل واليت يفهمها هللا وحده. رمبا مير يف مرحلة احباط حّي 
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قلب يط لقلب لّين ليظهر ذاته ألحدهم فس حتت التينة وطلب من هللا أن يظهر له ذاته. إنن هللا حباجة فقجل
؛ فهذا سهل ًبلنسبة له. نرى حوادث عديدة كهذه يف حياته رأًسا على عقب. ويفعل هللا ذلك كل الوقت
 الكتاب املقدنس وهي حتدث يف أايمنا هذه أيًضا. 

 أكثر؟ هل تثق أبنك حمبوب من قبل هللا كالرسول يوحنا؟ إننه يرى كل هل أنت جائع لكي تعرف هللا
ما يف الداخل إن كان صاحلًا أم سيًئا، لكنه يظل حيبك حمبة أبدية. ووعده يقول أبننه سيالقيك أينما تكون 

 إن كنت تفتنش عليه. صلنِّ هذه الصالة البسيطة: 
 
ين. إين تعب   من حيايت الفارغة من دونك. إين أختلنى عن   أيها الرب يسوع، تعال إىل قليب وغرين

خطاايي وأاننييت. ساحمين عن كل خطاايي ودعين أدخل إىل بيتك. أظهر يل حمبتك العظيمة من حنوي. 
 آمّي. 

 
 
Pastor Keith Thomas.  
Email: keiththomas7@gmail.com  
Website: www.groupbiblestudy.com 
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