مرات
بطرس ينكر املسيح ثالث َّ
يوحنا 27-15:18
سؤال للمناقشة :من هو الشخص الذي كنت تتخذه مثاالً لك بينما كنت تكرب؟ ما هي الصفات اليت جذبتك يف
فيه؟
ساورتين أسئلة كبرية خالل سين املراهقة كما حيدث لكثريين .وكان ذلك الوقت فرصة إلكتشاف نفسي.
أي أحد منهم على
وكانت تلك األسئلة مشاهبة لألسئلة اليت كان يسأهلا زمالئي يف بلديت ،لكن بدا وكأنَّه مل حيصل ّ
إجاابت .وكانت تلك األسئلة تدور حول احلياة .من أكون؟ إىل أين أان ذاهب؟ ما الذي حيصل على كوكب األرض؟
موجودا فما الذي يقوم به؟ وملاذا يسمح حبدوث األمور السيئة؟
ما اهلدف من وجودي؟ هل يوجد إله ،وإن كان
ً
ميسورا من الناحية املاديَّة ومن انحية الوقت.
كرست جهودي إلجياد إجاابت عن أسئليت الروحيَّة .وكنت
و َّ
ً
سين .وكان والدي يسمح يل ابلسفر إىل أحناء
فعملي مع والدي يف جتارة السمك َّ
وفريا نسبة ليناعة يّ
أمن يل مدخوالً ً
ي
عين يف العمل .وسافرت إىل مخس قارات مفتيّ ًشا عن "معىن للحياة" وعن
أؤمن بديالً يّ
العامل لعدَّة أشهر بشرط أن ّ
"ذايت".
تسليما كامالً ليسوع املسيح .وبعد أن إكتشفت احلق يف شخص املسيح ،شعرت َّ
أن
أنتج هذا التفتيش
ً
رحلة تفتيشي إنتهت .وإذ أنظر إىل املاضي اليوم ،أالحظ َّ
جمرد البداية .فمنذ تلك اللحظة،
أن ذلك اإلكتشاف كان َّ
تغريت قيمي وعادايت
أتعرف أكثر على املسيح ،والحظت أنَّه خالل مسرييت تلك َّ
مندفعا للبحث لكي َّ
وجدت نفسي ً
تدرجييًّا .وبعد بضع سنوات ،شعرت بدعوة هللا يل كي أترك عملي يف جتارة األمساك مع والدي إذ تكلَّم معي من

خالل النص التايل:
ي
ي
اشيا يعْند َحب ير ْ ي
ي
ال لَه بطْرس ،وأَنْ َدراوس أَخاه ي ْل يقي ي
ان
وع َم ً َ ْ
" َوإي ْذ َكا َن يَ ُس ُ
صَر أ َ
اْلَل ييل أَبْ َ
َخ َويْ ين :مسْ َعا َن الَّذي يُ َق ُ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
ي
َّاس».فَليْلوقْ ي
صيَّ َاد يي الن ي
ت تَ َرَكا
صيَّ َاديْ ين.فَ َق َ
َشبَ َكةً ييف الْبَ ْح ير ،فَيإن َُّه َما َك َ
ال َهلَُماَ « :هلُ َّم َوَرائي فَأَ ْج َعلُ ُك َما َ
اان َ
َ
اك َوتَبي َعاهُ( ".مىت )20-18:4
الشبَ َ
يّ
لو سألتك ما تعين كلمات يسوع ،رََّّبا أجبت أنَّه دعا مسعان وإندراوس الصيَّادين ليصطادا الناس بدالً من
إصطياد السمك .وهذه إجابة صائبة ،لكن تشري كلمة "أجعلكما" يف هذه العبارة إىل ما يقوم به يسوع يف حياة
كل من يتبعه .لقد طلب من الصيَّ َادين أن يتبعاه فيعمل يف حياهتما خالل عمليَّة إتّيباعهما له فيجعلهما صيَّادي
ّ
انس.
وأريد أن ألقي نظرة على هذه الكلمة وما تعنيه لنا حنن أتباع يسوع.
عملية التغيري
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رس ًاما تقول إنَّك ترسم اللوحات،
إذا طرحت عليك السؤال التايل :ما الذي تقوم به يف مكان عملك؟ إن كنت َّ
معّي يف حياتنا .وأان أعمل يف جمال الوعظ والكتابة أبمل
وإن كنت خبَّ ًازا تقول إنَّك يّ
حتضر اخلبز .ومجيعنا نقوم بعمل يّ

الرب لتلمذة كثريين .وما يقوم به املسيح هو تغيري وتقوية تالميذه .والتالميذ عادة هم أشخاص
أن أكون أداة يف يد ّ
اتبعون ويسعون للتعلّم ،كما َّأَّنم تركوا حياهتم القدمية ليتبعوا املسيح ويعيشوا حياهتم يف خضوع له وألهداف مملكته.
نص آخر يساعدان على فهم ما يعمل هللا يف حياتنا:
دعوان نلقي نظرة إىل ٍّّ
ي
"أل َّ َّ ي
يي
صورَة ابْني يه ،لييَ ُكو َن ُهو بيكْرا بَ ْ َ ي ٍّ ي ي
ين( ".رومية
ين َسبَ َق فَ َعَرفَ ُه ْم َسبَ َق فَ َعيَّ نَ ُه ْم ليَ ُكونُوا ُم َشاهب َ
ّي ُ َ
ّي إ ْخ َوة َكثري َ
َن الذ َ
َ ً

.)29:8
نتعرف فيها عليه؟ فهل من هدف
إن كان هدف احلياة هو لقاء املسيح ،فلماذا ال أيخذان إليه يف اللحظة اليت َّ
أمسى يف احلياة من أن نلتقي ابملسيح؟

الست والثالثّي سنة املنصرمة .فاهلل يستخدم ما يبقى من
أمرا آخر يف مسرييت مع املسيح خالل
َّ
لقد وجدت ً
ليغريان من الداخل فنشبهه .ويتكلَّم بولس عن هذه العمليَّة اليت تبدأ ببطء وتتسارع مع مرور الزمن بينما
سين حياتنا يّ
نستمر يف حياة الطاعة لروح هللا" .وحنن مجيعا انظرين جمد الرب بوجه مكشوف ،كما يف مرآة ،نتغري إىل تلك الصورة
"نتغري" املذكورة يف اللغة اليواننية
عينها ،من جمد إىل جمد ،كما من الرب الروح2(".كورنثوس  .)18:3وتشري كلمة َّ
إىل "تغيري يف املكان واحلالة والشكل ،وإىل تغيري جذري .وهي تُستخدم يف حال التغيري الروحي ،وهي عمليَّة غري
1
أيضا عن
مرئية حتدث يف حياة املؤمنّي .وحيدث هذا التغيري خالل حياتنا على األرض . ".ويتكلَّم الرسول يوحنا ً
هذا التغيري الذي يعمل عليه هللا يف حياتنا" :أيها األحباء ،اآلن حنن أوالد هللا ،ومل يظهر بعد ماذا سنكون .ولكن
َّ
ميلر":إن األمر الوحيد الذي يعود
نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله ،ألننا سنراه كما هو1( ".يوحنا  .)2:3وكتب ج.ر.

من القرب مع النائحّي هو شخصيَّة الذي مات .فشخصيَّة اإلنسان تبقى إىل ما بعد وفاته ،وال ُميكن دفنهاَّ . 2".أما
هنري وارد بيتشر فوصف األمر على الشكل التايل":السعادة ليست هدف احلياة ،بل الشخصيَّة هي هدف احلياة".
بردات فعلنا
أانسا ذوي شخصيَّات مميَّزة .وتُقاس شخصيَّاتنا َّ
وحّي نؤمن ابملسيح يبدأ هللا ابلعمل يف حياتنا ليجعل منَّا ً
َّ
التايل":إن الشخصيَّة اليت أنخذها معنا إىل القرب
ُجتاه جتارب احلياة وصعوابهتا .وكتب توماس تشاملرز عن الشخصيَّة
هي الشخصيَّة نفسها اليت سنظهر فيها يف يوم القيامة".

Key Word Study Bible, AMG Publishers, 3565 Metamorphoō, page 1651.
As quoted in Twelve Ordinary Men, John MacArthur, Page 47, W Publishing Group.
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دربت وساعدت الكثري من القادة خالل عملي يف حقل اخلدمة .وكلَّما كربت الكنيسة ،كلَّما إزدادت
لقد َّ
مدربّي ومهيئّي .وغالبًا ال يعترب البعض َّأَّنم يتحلّون بروح القيادة ولذلك يتفاجأون عندما أطلب
احلاجة لوجود قادة َّ
منهم أن يرتأسوا جمموعة معيَّنة .وعندما أفتيّش عن قادة ،أفتيّش َّأوالً عن ميزتّي ميلكوَّنما مها حمبة هللا وحمبَّة اآلخرين ،إذ
وإنفتاحا للعامل .لكن،
ُميكن تعلّم معظم امليزات القياديَّة األخرى .وأريد أن أرى يف هؤالء األشخاص روح املغامرة
ً
األسئلة اليت تطالعنا اآلن هي :كيف جيعل هللا منَّا رجاالً ونساءً له ،وكيف ُميكن أن نتعاون معه؟ وكيف يُش ّيكل هللا
إرادة اإلنسان ويهيئه لألبدَّية؟ يساعدان النص املذكور يف إجنيل يوحنا الذي يتكلَّم عن بطرس على معرفة كيف يعمل
هللا.
عندما دعا املسيح بطرس كان يعلم أنَّه ميلك موهبة القيادة ،وأنَّه سيخاطر حيث ال جيرؤ أحد على الذهاب.
وإيمكاين ختيّله خيرج من السفينة فور دعوة يسوع له ليمشي على املاء (مىت  .)30:14وأظهر شجاعة حّي قطع
أذن ملخس عبد رئيس الكهنة ملنعهم من القبض على يسوع (يوحنا  .)10:18وأظهر طاعة للمسيح عندما طلب
أن ذلك مستحيل َّ
منه أن يبتعد بسفينته إىل العمق ليصطاد الكثري من السمك .أطاع ابلرغم من أنَّه كان واث ًقا َّ
ألَّنم

ي
كبريا خالل
الكم من السمك خالل النهار يف حبر اْلليل .وكانوا معتادين أن يصطادوا ًّ
مل يصطادوا ً
يوما هذا ّ
كما ً
الليل (لوقال .)4:5
ما هي اخلصائص أو امليزات اليت ميلكها القائد واليت جتعلك تثق به؟

عظيما ومل يراتب من خوض املخاطر ،إالَّ َّ
ابلرغم من َّ
بعضا من صفاته األخرى كانت
أن بطرس أظهر ً
أن ً
إمياان ً
حباجة ٍّ
لصقل ليصبح الرجل الذي أراده هللا ليكون عامود كنيسة العهد اْلديد .وكانت تنتظره خطط كبرية ،ولذا كان
النمو الروحي
جاهزا
َّ
على الرب أن يعمل يف حياته ليصبح ً
للمهمة املوضوعة أمامهَّ .أما اخلصال اليت أعاقته عن ّ
تصرفه وكالمه ّي
املتسرعّي .وال َّ
بد أن يكون بطرس هو الذي أاثر اْلدل
فكانت كربايؤه وتعجرفه اللتان ظهرات يف ّ
اجَرةٌ َم ْن يمْن ُه ْم يُظَ ُّن أَنَّهُ يَ ُكو ُن أَ ْكبَ َر"
ت بَْي نَ ُه ْم أَيْ ً
خالل العشاء األخري حول من يكون األعظم بينهمَ " .وَكانَ ْ
ضا ُم َش َ
بد َّ
(لوقا  .)24:22ورََّّبا حنق بطرس َّ
ألن يهوذا حصل على املكان األقرب على املائدة من يسوع .وابلطبع ،ال َّ
أن
املرجح أن يكون يهوذا قد
جالسا ابلقرب من يسوع الذي قدَّم له كيسرة من اخلبز (يوحنا  .)26:13ومن َّ
يهوذا كان ً
جلس يف مكان الشرف على يسار السييّد .وبعد تلك املشاجرة اليت قامت بينهم خالل العشاء األخري قال يسوع
لبطرس َّ
العدو سيهز إميانه:
أن ّ
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احليْنطَية!
ب « :يمسْ َعا ُن ،يمسْ َعا ُنُ ،ه َو َذا الشَّْيطَا ُن طَلَبَ ُك ْم لي َك ْي يُغَْربيلَ ُك ْم َك ْ
" َوقَ َ
الر ُّ
ال َّ
لك يين طَلَبت يمن أَجلي ي
ك».
ت إي ْخ َوتَ َ
ك ل َك ْي الَ يَ ْف َىن إيميَانُ َ
َو ي ّ ْ ُ ْ ْ َ
ت ثَبيّ ْ
ت َم َىت َر َج ْع َ
كَ .وأَنْ َ
السج ين وإي َىل الْمو ي
ي ي
ب ،إييين مستَعي ٌّد أَ ْن أَم ي
ت!».
فَ َق َ
ض َي َم َع َ
ْ
ك َح َّىت إ َىل ّ ْ َ َ ْ
ال لَهَُ « :اي َر ُّ ّ ُ ْ
صيح ال ّيديك الْي وم قَبل أَ ْن تُْن يكر ثَالَ َ ٍّ
ي
َّك تَ ْع يرفُيين"(.لوقا
ال« :أَقُ ُ
فَ َق َ
ث َمَّرات أَن َ
ول لَ َ
س :الَ يَ ُ
َ
ك َاي بُطُْر ُ
ُ ََْ ْ َ
.)34-31:22
اي له من كالم ٍّ
قاس ،وهو يُظهر (يف اللغة اليواننيَّة األصليَّة هلذا النص) َّ
أن إبليس طلب إبحلاح أن يغربل التالميذ
القش .وقد وضع إبليس بطرس يف خانة "القش" ،وأراد أن يذريّه جانبًا كما
من الناحية الروحيَّة ويفصل بّي احلنطة و ّ

للقش عادة .ولقد مسح املسيح إلبليس أن ميتحن إميان بطرس ألنَّه أراد أن يستخدمه.
حيصل ّ
الرب بذلك اإلمتحان؟ كان من الضروري أن ينكسر بطرس ليصبح َّبقدوره متييز الضعفات يف
ملاذا مسح ّ
شخصيَّته .وكان ذلك اإلمتحان سيُظهر من يكون بطرس حّي ال يتواجد أحد من التالميذ من حوله .قال د.ل.

تصرف اإلنسان يف الظالم" .أيعقل أن يكون هدف هللا من تلك اإلمتحاانت هو
مودي َّ
مرة":الشخصيَّة هي كيفيَّة ّ
جملرد هذا اهلدف؟ وللتأكيد على ذلك نقرأ يف الكتاب
إظهار شخصياتنا وصقلها؟ هل يصرف كل هذا اجملهود َّ
قصة أيوب حيث طلب إبليس اإلذن من هللا إلمتحان عبده (أيوب  .)12-9:1كذلك ،نقرأ عن ذلك يف
املقدَّس َّ
ي
ب إيهل َ ي ي ي
ّي َسنَةً ييف الْ َق ْف ير،
ك َّ
اتريخ شعب إسرائيل يف العهد القدميَ " :وتَتَ َذ َّك ُر ُك َّل الطَّ ير ييق الَّييت ف َيها َس َار بي َ
ك هذه األ َْربَع َ
الر ُّ ُ
ي
ي
ص َاايهُ أ َْم الَ؟" (تثنية )2:8
َحت َف ُ
ك لييَ ْع ير َ
ك :أ َ ْ
ف َما ييف قَ ْلبي َ
ك َوُجيَّيربَ َ
ل َك ْي يُذلَّ َ
ظ َو َ
ي
الربيَّة ألربعّي سنة لكي ي ّيذهلم وميتحنهم .دعين أطرح عليك سؤاالً قارئي العزيز:
لقد قاد هللا شعب إسرائيل يف ّ

أيضا؟ ابلطبع إنَّه يعلم! إ ًذا هل يقوم ابإلمتحان من أجله أم من
هل يعلم هللا ماذا كان يف قلوهبم وماذا يف قلبك وقليب ً
ٍّ
أجلي؟ َّ
عندئذ أن
إن إله السماء يريدان أن نرى أنفسنا كما يراان هو .وحّي نعرف وضعنا على حقيقته ،نستطيع
أمرا معيَّ نًا
نتجاوب معه يف العمل على قهر طبيعتنا البشريَّة والسري ابلقرب منه ً
يدا بيد .فاهلل يهيء اإلمتحان ليُظهر يل ً
عين ال أراه إال بعد إجتياز ذلك اإلمتحان.
يّ
حتول يف شخصيتك؟
هل ميكنك تذ ّكر حادثة جرت معك َّ
وغريت حياتك ،وبذلك جرى تغيري أو ّ
َّ
بقوة الروح
إن التغيري الروحي ليس عملية نقوم هبا حنن على الصعيد الشخصي ،لكنَّها عمليَّة يقوم هبا هللا َّ
القدس .واخلطوة األوىل هي إعالن املسيح لنا ،كذلك َّ
فإن هللا يكشف حال قلوبنا .لنأخذ بطرس الرسول مثالً،
بتسرعه املعهود قائالً إنَّه مستع ّد أن يدخل السجن
فعندما تنبَّأ املسيح أب َّن الشيطان طلب أن يغربل التالميذ أجاب ّ
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حىت أن ميوت من أجله .ومل يكن بطرس مدرًكا ألخطائه الروحيَّة وضعفاته .ومل يكن مستعدًّا أن
من أجل املسيح أو ّ
َّ
بكل ثقة َّ
أن لديه َّقوة الشخصيَّة الكافية لتساعده
يتكلم يف هذا األمر .ورفض تصديق كلمات املسيح النبويَّة بتأكيده يّ
على سلوك الطريق أبكمله .كانت لديه ثقة كاملة بنفسه.

إمتحان إميان بطرس
بعد هذه املق ّيدمة ،دعوان نقرأ النص من إجنيل يوحنا لنرى كيف يكسر هللا إرادة بطرس ويساعده على إدراك األخطاء
يف شخصيَّته:
ي
"وَكا َن يمسْعا ُن بطْر ي ي
ي
ك التيّْل يمي ُذ َم ْع ُروفًا يعْن َد َرئي ي
يس الْ َك َهنَ ية ،فَ َد َخ َل َم َع
وعَ ،وَكا َن ذل َ
اآلخ ُر يَْت بَ َعان يَ ُس َ
س َوالتّْلمي ُذ َ
َ ُ ُُ
َ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
َّ
ي
ي
وع إ َىل َدار َرئ ي
اآلخ ُر الذي َكا َن
يَ ُس َ
س فَ َكا َن َواق ًفا عْن َد الْبَاب َخار ًجا .فَ َخَر َج التّْلمي ُذ َ
يس الْ َك َهنَةَ .وأ ََّما بُطُْر ُ
ي
ي ي
يس الْ َكهنَ ية ،وَكلَّم الْب َّوابةَ فَأ َْدخل بطْرس.فَ َقالَ ي
ت ْ ي
ضا يم ْن
ت أَيْ ً
ت أَنْ َ
س« :أَلَ ْس َ
اْلَاريَةُ الْبَ َّوابَةُ لبُطُْر َ
َم ْع ُروفًا عْن َد َرئ ي َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
اخلد ي ي
تَالَيم ي
يذ ه َذا ا يإلنْس ي
َضَرُموا مجًَْرا ألَنَّهُ َكا َن
ان؟» قَ َ
ّيَ ،وُه ْم قَ ْد أ ْ
ت أ ََانَ !».وَكا َن الْ َعبي ُ
َّام َواقف َ
ال َذ َاك« :لَ ْس ُ
يد َو ُْ ُ
َ
ي ي
ب رد ،وَكانُوا يصطَلُو َن ،وَكا َن بطْرس واقي ًفا معهم ي ي
ي
ي
يذ يه وعن تَعلي ي
يم يه.
يس الْ َك َهنَة يَ ُس َ
وع َع ْن تَالَم َ َ ْ ْ
َ ُ ُ ُ َ ََُ ْ َ ْ
َْ ٌ َ َ ْ
صطَلي.فَ َسأ ََل َرئ ُ
ي
ّي ييف الْمجم يع وييف ا ْهلي َك يل حي ُ ي
ت ُك َّل يح ٍّ
ود
ث َْجيتَم ُع الْيَ ُه ُ
َجابَهُ يَ ُسوعُ« :أ ََان َكلَّ ْم ُ
ت الْ َعا َملَ َعالَنيَةً .أ ََان َعلَّ ْم ُ
َ ْ َ َ َْ َ ْ
أَ
دائيما .وييف ْ ي
ي ي َّ ي
َّ ي ٍّ ي
ي
هؤالَيء يَ ْع يرفُو َن
ين قَ ْد َمسعُوا َماذَا َكلَّ ْمتُ ُه ْمُ .ه َوذَا ُ
َ ً َ
اخلََفاء َملْ أَتَ َكل ْم ب َش ْيء.ل َماذَا تَ ْسأَلُيين أ ََان؟ ا ْسأَل الذ َ
َّام َكا َن واقي ًفا ،قَائيالً« :أَه َك َذا ُجتا يو ي
ال ه َذا لَطَم يسوع و ي
اخلُد ي
يس الْ َك َهنَ ية؟»
اح ٌد يم َن ْ
ت أ ََانَ ».ولَ َّما قَ َ
َماذَا قُ ْل ُ
َ ُ
َ
َ َُ َ َ
ب َرئ َ
ي
أَجابه يسوع« :إي ْن ُكْنت قَ ْد تَ َكلَّمت ريد ًّاي فَا ْشه ْد علَى َّ ي
ض يربُيين؟»
يَ ،وإي ْن َح َسنًا فَل َماذَا تَ ْ
َ َ
َ َُ َ ُ ُ
ُ
الرد يّ
ْ ُ َ
ي
يس الْ َكهن ية.ومسعا ُن بطْرس َكا َن واقي ًفا ي ي
ي
ي
ت
صطَلي .فَ َقالُوا لَهُ« :أَلَ ْس َ
َ َْ
َوَكا َن َحنَّا ُن قَ ْد أ َْر َسلَهُ ُموثَ ًقا إ َىل قَيَافَا َرئ ي َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ
اح ٌد يمن عبي ي
أَنْت أَيضا يمن تَالَيم ي
ي
ي
ال و ي
يد َرئي ي
يب
يذهي؟» فَأَنْ َكَر ذَ َاك َوقَ َ
ْ َ
ال« :لَ ْس ُ
َ ًْ ْ
ت أ ََان!».قَ َ َ
يس الْ َك َهنَةَ ،وُه َو نَس ُ
تص ي
َّ ي
ي ي
ي
ي
يك(".يوحنا
اح ال ّد ُ
س أُ ْذنَهُ« :أ ََما َرأَيْتُ َ
س أَيْ ً
ضاَ .ول ْل َوقْ َ َ
ك أ ََان َم َعهُ يف الْبُ ْستَان؟»فَأَنْ َكَر بُطُْر ُ
الذي قَطَ َع بُطُْر ُ
)27-15:18
بد َّ
ال َّ
أن الساعة كانت قد قاربت منتصف الليل عندما أُلقي القبض على يسوع يف بستان جثسيماينُ .كبيّلت
يداه وسيق وسط وادي قدرون إىل قصر رئيس الكهنة الكائن يف اْلهة اْلنوبيَّة الغربيَّة للهيكل .وكان ذلك املبىن
الكبري الذي إحتوى على ابحة كبرية يضم داري حنانيا وقيافا اللذين أشار إليهما العهد اْلديد على كوَّنما رئيسي
وتبوأ حنانيا هذا املنصب
الكهنة .وكان منصب رائسة الكهنة يف إسرائيل يف ذلك الزمن
مساواي ملنصب ملك َّ
األمةَّ .
ً
نص العهد القدمي َّ
أن هذا املنصب هو ملدى
من سنة 6م – 15م ،وخلفه صهره قيافا حىت سنة 37\36م .وقد َّ
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احلياة (سفر العدد  ،)25:35ولذلك حتلَّى حنانيا ابلسطلة املطلقة على رأس كهنوت فاسد .وقد تسلَّم صهره قيافا
السلطة من قيبَل احلاكم الروماين غراتوس الذي توىل احلكم قبل بيالطس البنطي.
خيربان يوحنا َّ
أن يسوع إقتيد َّأوالً إىل مكان إقامة حنانيا (يوحنا  .)16:18وكان بطرس يتبع ما دعاه مىت

"اْلمع الكثري" (مىت  .)47:26ختيَّل املشهد حيث كان هؤالء الرجال يشقون طريقهم وسط وادي قدرون على ضوء
املصابيح .وكانت املسافة بّي بستان جثسيماين وموقعي سكن حنانيا وقيافا ال تتعدَّى امليل الواحد.
ماذا تظن كان بطرس يف ّيكر بينما كان يلحق ابْلمع من بعيد؟
ال َّ
بد أن كربايئه ُج يرحت بعد أن وََّّبه املسيح على قطع أذن عبد رئيس الكهنة .ورََّّبا كان يتساءل ملاذا مسح
بد َّ
هلم املسيح ابلقبض عليه ،وكيف أنَّه قال لتلك الكتيبة املؤلَّفة َّبا يقارب الستمائة جندي "أان هو" .وال َّ
أن بطرس

خاصة بعد أن كان قد قطع أذن عبد رئيس
شعر ابحلزن الشديد عندما رأى يسوع يُساق إىل بيت رئيس الكهنةَّ ،
الكهنة .وال َّ
ومسح
بد أنَّه خاف من أن يُقتل على يد اْلنود .وخيربان يوحنا عن تلميذ كان معروفًا لدى رئيس الكهنة ُ
له ابلدخول إىل هناك .وتشري كل الدالئل إىل َّ
أن ذلك التلميذ كان يوحنا .وكيف ميكن لرئيس الكهنة وموظ ّيفيه أن
يعرفوا صيَّاد مسك؟ يقول البعض َّ
إن ذلك يعود إىل إمتالك زبدي والد يوحنا عمالً جتارًاي يف األمساك يف حبر اْلليل
وكان لديه خدم عديدون يعملون لديه مع أوالده (راجع مرقس  .)20:1ومن املمكن أن يكون زبدي ّي
املزود لألمساك
أن يوحنا غالبًا ما كان أييت ابألمساك إىل أورشليم .ومن املالحظ َّ
اململحة لبيت رئيس الكهنة ،و َّ
أن يوحنا هو الوحيد
من بّي اإلجنيليّي األربعة الذي يذكر إسم عبد رئيس الكهنة "ملخس".
ي
"وَكا َن يمسْعا ُن بطْر ي ي
ي
ك التيّْل يمي ُذ َم ْع ُروفًا يعْن َد َرئي ي
يس الْ َك َهنَ ية ،فَ َد َخ َل َم َع
وعَ ،وَكا َن ذل َ
اآلخ ُر يَْت بَ َعان يَ ُس َ
س َوالتّْلمي ُذ َ
َ ُ ُُ
َ
يس ي ي ي
يي
يس الْ َكهنَ ية.وأ ََّما بطْرس فَ َكا َن واقي ًفا يعْن َد الْب ي
اآلخ ُر الَّ يذي َكا َن
َُ َ
اب َخا ير ًجا .فَ َخَر َج التّْلمي ُذ َ
َ
َ
وع إ َىل َدار َرئ ي َ َ ُ ُ ُ
ي
ي ي
يس الْ َكهنَ ية ،وَكلَّم الْب َّوابةَ فَأ َْدخل بطْرس.فَ َقالَ ي
ت ْ ي
ضا يم ْن
ت أَيْ ً
ت أَنْ َ
س« :أَلَ ْس َ
اْلَاريَةُ الْبَ َّوابَةُ لبُطُْر َ
َم ْع ُروفًا عْن َد َرئ ي َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
اخلد ي ي
تَالَيم ي
يذ ه َذا ا يإلنْس ي
َضَرُموا مجًَْرا ألَنَّهُ َكا َن
ان؟» قَ َ
ّيَ ،وُه ْم قَ ْد أ ْ
ت أ ََانَ !».وَكا َن الْ َعبي ُ
َّام َواقف َ
ال ذَ َاك« :لَ ْس ُ
يد َو ُْ ُ
َ
ب رد ،وَكانُوا يصطَلُو َن ،وَكا َن بطْر ي
صطَليي( ".يوحنا .)18-15:18
س َواق ًفا َم َع ُه ْم يَ ْ
َْ ٌ َ َ ْ
َ ُ ُُ
ُي
أيضا .وُميكننا أن
ومسح ليوحنا ذلك التلميذ ابلدخول إىل دار رئيس الكهنة وطلب ً
إذان لبطرس ابلدخول إىل هناك ً
نتخيَّل مساع ضرابت قلب بطرس بينما كان ينتظر يف اخلارج .لقد كان ُمدرًكا إىل َّ
أن بعض اْلنود ورََّّبا ملخس العبد
أيضا كان قد رآه .فما كان هدف تواجده هناك؟ أعتقد أنَّه كان حياول أن يتحلَّى ابلشجاعة
الذي قطع له أذنه ً
الرب يسوع وخناعة بطرس .ويُظهر شجاعة يسوع أمام حنانيا
ويبقى ابلقرب من سييّده .ويُقارن يوحنا بّي شجاعة ّ
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وفشل بطرس أمام جارية متواضعة .وبعدما ُيمسح لبطرس ابلدخول ،الحظ كيف َّ
أن العدو إستخدم املرأة عند البوابة
بطرح سؤال أبسلوب سليب ممَّا جيعل األمر أسهل ابإلجابة ب ي ":لست أان" .فمن السهل جدًّا اإلنزالق يف جتارب
إبليس اليت تقود إىل خطااي أعمق وأسوأ فيصبح اإلعرتاف ابحلقيقة أصعب جدًّا.
ما الذي جعل بطرس الرسول ينزلق إىل إنكار كونه تلمي ًذا أمام جارية بسيطة؟ أجيدر أن يكون قد خاف من
خاصة َّ
وإن األبواب قد أُغليقت؟ ال ميكننا أن نعرف ما كان جيول يف ابله يف
أن تدعو الفتاة اْلنود ،وال مهرب له َّ
تلك اللحظة .أين كان يوحنا؟ رََّّبا كان يستمع إىل إستجواب حنانيا ليسوع .وخيربان لوقا َّ
أن بطرس جلس بعد ّيأول
إنكار له مع جمموعة من الناس كانوا يستدفئون حول النار (لوقا  .)55:22ويبدو َّ
أن الفتاة مل تص ّيدقه عندما أنكر
مرة وتقدَّمت لكي حتدَّق يف وجهه بنور النار املشتعلة.
املسيح َّأول َّ

اإلنكار الثاين
يبدو َّ
تضمن حو ًارا أطول إذ ُخيربان مىت قائالً:
أن اإلنكار الثاين َّ
ي
ي
ي
اْلَلييلي يّي!».
وع ْ
س فَ َكا َن َجال ًسا َخا ير ًجا ييف الدَّا ير ،فَ َجاءَ ْ
ت َم َع يَ ُس َ
ت ُكْن َ
ت إيلَْيه َجا يريَةٌ قَائلَةًَ « :وأَنْ َ
"أ ََّما بُطُْر ُ
ي
فَأَنْ َكر قُدَّام ْ ي ي
ّي»!" (مىت )70-69:26
ت أ َْد يري َما تَ ُقول َ
اْلَمي يع قَائالً« :لَ ْس ُ
َ َ
ي
الرب ويستدىفء بنارهم .ويق ّدم يوحنا يف
حّي دخل إىل الباحة ،مل يكن لديه خيار سوى أن جيتمع مع أعداء ّ
النص اليوانين األصلي مواصفات تلك النار .فالنار كانت بسبب مجر مشتعل .ومن الالفت َّ
أن إنكار بطرس للمسيح
ّ
حصل حّي كان يستدىفء ابلقرب من النار ،وكانت عودته للمسيح حول مجر مشتعل على شاطىء حبر اْلليل
مرة اثنية حول النار.
(يوحنا  .)9:21وينفرد يوحنا يف إجنيله ابملالحظة لتفاصيل كهذا التفصيل .وأنكر بطرس املسيح َّ
مرتا كامالً ،وعندما
وغالبًا ما أتتينا التجارب هبذا األسلوب .فعندما نتقدَّم من العدو
سنتيمرتا و ً
احدا يتقدَّم من حنوان ً
ً
أي من األمور إىل َّ
أن املوجودين
نتقدَّم منه ً
مرتا ،يتقدَّم مرتين .وجيب علينا أن نتنبَّه من عدم املساومة للعدو .وال يشري ّ

كانوا ينوون إحلاق األذيَّة ببطرس ،لكنَّه أنكر املسيح بسبب خوفه.
وبينما كل هذا حيصل يف الباحة اخلارجيَّة ،أيخذان يوحنا إىل مشهد ما حيصل مع حنانيا الذي كان حياول أن
شيخا) اليت
حيصل على معلومات من يسوع ميكنه إستخدامها يف جلسة اإلستماع أمام قيافا والسنهدرمي (السبعّي ً
مسموحا أن حيصل يف أي
كانت ستُقام يف الصباح الباكر .وكان ما يدور أمام حنانيا نوع من الوحشيَّة مل يكن
ً
ألَّنم مل َّ
وص يفع يسوع على وجهه َّ
جلسة حمكمة ،إالَّ َّ
يتمكنوا من
أن ذلك مل يردعه ورجاله من اإلكمال ابإلستجوابُ .
ترهيبه لتقدمي معلومات عن تالميذه أو تعليمه .وكان حنانيا يفتيّش عن معلومات ُجتّيرم يسوع أمام بيالطس ،إالَّ َّ
أن
أيضا أن يُظهر براءته مقابل فساد رئيس الكهنة
يسوع كان يرفض اإلجابة بسبب عدم قانونيَّة طرح األسئلة وقد أراد ً
7

والشيوخ .وعندما رفض يسوع أن يق ّيدم حلنانيا أيَّة براهّي ،أرسله حنانيا عرب الباحة إىل قيافا الذي كان مجع
السنهدرمي لعقد حمكمة غري شرعية (يوحنا .)24:18
إنكار بطرس الثالث

إبجتاه بيت قيافا .وكان أن قال واحد
حصل اإلنكار الثالث يف اللحظة اليت كان يُقاد هبا يسوع خارج بيت حنانيا يّ
اح ٌد يمن عبي ي
ي
ي
ال و ي
يد َرئي ي
يب
ْ َ
من العبيد لبطرس إنَّه رآه معهم ففقد األخري صوابه وأنكر سيَّده ":قَ َ َ
يس الْ َك َهنَةَ ،وُه َو نَس ُ
َّ ي
ك أ ََان معه ييف الْبستَ ي
ان؟" (يوحنا  .)26:18و َّأدى ذلك ابإلضافة إىل ما قاله العبيد
س أُ ْذنَهُ« :أ ََما َرأَيْتُ َ َ َ ُ ُ ْ
الذي قَطَ َع بُطُْر ُ
متين املوت لو كان يكذب قائالً أبنَّه ال يعرف يسوع:
اآلخرون إىل أن يبدأ بطرس بلعن نفسه و يّ
ي
ي
ي
ك تُظْ يه ُرَك»!
ضا يمْن ُه ْم ،فَيإ َّن لُغَتَ َ
ت أَيْ ً
سَ « :حقًّا أَنْ َ
" َوبَ ْع َد قَليل َجاءَ الْقيَ ُام َوقَالُوا لبُطُْر َ
تص ي
ي
ي ي ٍّ
ي ي
يك.
ف َّ
ف« :إييّين الَ أ َْع ير ُ
اح ال ّد ُ
فَابْتَ َدأَ حينَئذ يَْل َع ُن َوَْحيل ُ
الر ُج َل!» َول ْل َوقْ َ َ
ث مَّر ٍّ
صيح ال ّيد ُ ي
ي
ات» .فَ َخَر َج إي َىل
وع الَّ يذي قَ َ
ال لَهُ« :إين َ
س َكالَ َم يَ ُس َ
يك تُْنك ُرين ثَالَ َ َ
َّك قَ ْب َل أَ ْن يَ َ
فَتَ َذ َّكَر بُطُْر ُ
َخارٍّيج َوبَ َكى بُ َكاءً ُمًّرا"(.مىت )75-73:26
مر بعض الوقت بّي اإلنكار الثاين واإلنكار الثالث .وخيربان لوقا أ َّن اإلنكار الثاين حصل بعد ساعة من
يبدو أنَّه َّ
الزمن فبسبب الضغط الذي وضعه عليه نسيب ملخس إنتاب بطرس هلع شديد بسبب اإل يّهتام الذي ُويّجه إليه أبنَّه
أيضا إنَّه يف الوقت الذي أنكر فيه بطرس معرفته ابملسيح ،مسع
جليلي وقد ظهر ذلك بسبب هلجته .وخيربان لوقا ً
الديك يصيح ،ومن مثَّ إلتقت عيناه بعيين يسوع بينما كان خيرج من بيت حنانيا.
يي
ي
"ولَ َّما مضى َْحنو ساع ٍّة و ي
اح َد ٍّة أ َّ
ال
ضا !».فَ َق َ
ضا َكا َن َم َعهُ ،ألَنَّهُ َجليل ٌّي أَيْ ً
آخ ُر قَائالً « :ياب ْحلَ يّق إي َّن ه َذا أَيْ ً
َك َد َ
َ َ َ ُ َ َ َ
احل يال ب ي نما هو ي ت َكلَّم ص ي
ي
يك.
ف َما تَ ُق ُ
ت أ َْع ير ُ
اح ال ّد ُ
سَ « :اي إينْ َسا ُن ،لَ ْس ُ
ول!»َ .ويف َْ َْ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ
بُطُْر ُ
ص ي
ي
ي
يك تُْن يك ُريين
ف قَ َ
الر ُّ
س َكالَ َم َّ
ت َّ
يح ال ّد ُ
ال لَهُ« :إين َ
بَ ،كْي َ
فَالْتَ َف َ
الر يّ
َّك قَ ْب َل أَ ْن يَ َ
س ،فَتَ َذ َّكَر بُطُْر ُ
ب َونَظََر إ َىل بُطُْر َ
ثَالَ َ ٍّ
س إي َىل َخارٍّيج َوبَ َكى بُ َكاءً ُمًّرا( ".لوقا .)62-59:22
ث َمَّرات».فَ َخَر َج بُطُْر ُ
كم كان مؤملًا ابلنسبة لبطرس مساع صوت الديكَّ ،
مرات قبل أن
وتذكر فجأة كالم يسوع أبنَّه سينكره ثالث َّ
يصيح الديك .ال أظن َّ
وجه إليه نظرات عاتبة ،بل كانت نظرات حزينة .والكلمة املُستخدمة يف اللغة
أن يسوع َّ
بتمعن أو بتحديق .وقد كسرت تلك النظرة قلب بطرس ،فخرج إىل خارج
اليواننية لفعل "نظر يسوع" تعين أنَّه نظر ّ
مرا" إىل إجهاش قوي مل يستطع السيطرة عليه ،وكان رأسه منحنيًا وكتفاه ثقيلتّي
مرا .وتشري عبارة "بكاء ًّ
وبكى بكاء ًّ
مسموحا إقتناء الديوك
بسبب العار الذي لبسه يف تلك اللحظة .ومن الالفت أنَّه ابلنسبة للقانون اليهودي مل يكن
ً
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الصيَّاحة يف املدينة املقدَّسة ،لكنَّنا ال نعرف ما إذا كان يُعمل به أم ال .أضف إىل أنَّه مل يكن من املؤَّكد ما إذا كان
ذلك اليوم سيصيح أم ال .لكن كان للرومانيّي عادات عسكريَّة معيَّنة ،فكان الليل يُقسم إىل أربع مناوابت :من

السادسة مساء إىل التاسعة مساء ،ومن الساعة التاسعة مساء إىل منتصف الليل ،ومن منتصف الليل إىل الساعة
فجرا كان
فجرا إىل الساعة السادسة ً
صباحا .وعند تغيري احلارس عند الساعة الثالثة ً
فجرا ،ومن الساعة الثالثة ً
الثالثة ً
يُطلق بوق .وكان صوت البوق هذا يُدعى يف اللغة الالتينيَّة  galliciniumويف اللغة اليواننيَّة
 alektorophoniaاللتّي تعنيان صياح الديك .وجيوز أن يكون يسوع قد قال لبطرس":سوف تنكرين ثالث
مرات قبل أن يُطلق صوت البوق .ويف تلك الليلة ُيمسع إطالق صوت البوق يف أرجاء املدينة َّ
فتذكر بطرس كالم
َّ
يسوع . 3".إ ًذاُ ،ميكن أن يكون يسوع قد أشار إىل ديك حقيقي يصيح أو إىل إطالق صوت البوق .لكن يف كلتا
تفوه بعبارة نبويَّة مؤملة.
احلالتّي َّ

يذكر النص إنكار بطرس ابلتفصيل ،كما أنَّه يذكر توبته املباشرة .لقد إنكسر بطرس وقدَّم توبته بسرعة .كم
مرة أو أكثر بواسطة أفعالنا .وقد
لكين متأ ّكد أنَّنا أنكرانه َّ
منَّا سقط وأنكر ربَّنا؟ رََّّبا مل ننكره ابلكالم كما فعل بطرس ،يّ
ي
الرب لنا غالبًا أبن خنترب األمل ألنَّه معليّم
ُكتبت هذه احلاثة يف هذا النص لتظهر لنا رمحة هللا وغفرانه الكاملّي .ويسمح ّ
ممتاز.
ي
تظن َّ
متر هبا يف الوقت احلاضر؟ هل تعرف ما هي هذه الدروس؟
أن ّ
ماذا ّ
الرب يعلّمك من خالل جتارب احلياة اليت ّ
غالبًا ال نرجع إىل الرب صخرتنا إالَّ بعدما نصل إىل احلضيض وتنكسر كربايؤان وثقتنا أبنفسنا .ومن اْلييّد الوصول
الرب خنوض معاركنا طاملا منلك املوارد املناسبة ،لكن عندما ننكسر يف الروح
إىل نقطة التوبة واإلنكسار .ويرتكنا ّ
ي
الرب
ونوجه أنظاران إىل رمحة هللا ونعمته .يف تلك اللحظة َّ
يتدخل ّ
ونشعر ابلفقر نبدأ ابلتطلع إىل أبعد من أنفسنا ّ
ليحارب عنَّا .ففي الضعف تكمل َّقوتنا (1كورنثوس .)29-27:1
"ذابئح هللا هي روح منكسرة .القلب املنكسر واملنسحق اي هللا ال حتتقره( ".مزمور )17:51
ي
ي
ويرمم ما إنكسر فينا .وهو يسمح بتلك اإلمتحاانت
عندما ننكسر َّ
يتدخل هللا ليخلّصنا ويشفينا ّ
والتجارب يف حياتنا ألنَّه يبنينا لكي نقضي األبديَّة معه .وابلنسبة يل ،كان اإلمتحان هو السعي ْللب عائليت
عاما من زرع
للسكن يف موطنهم الوالايت املتحدة األمريكية .وقد حاولت ً
جاهدا للقيام بذلك .فبعد ستَّة عشر ً
الكنائس يف إنكلرتا ،أرادت زوجيت العودة إىل أمريكا واإلستقرار هناك فتسمح هلا الفرصة َّبقابلة أعضاء عائلتها.
3

William Barclay, The Daily Study Bible, The Gospel of John, Published by Saint Andrew Press, Edinburgh, Scotland. Page
229-230.
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الرب هذا األمر كأداة لتنقييت بينما كنت أحاول احلصول على إجازة إقامة يل .وقد علمت يف
وقد إستخدم ّ
َّ
علي إنتظار توقيته .وقد
داخلي أن إرادة هللا ليست أن نبقى بعيدين عن مسقط رأس زوجيت .لكن كان ّ
إستخدم هذا األمر يف حيايت ليكسر إراديت ويعليّمين الثقة به واإلتكال عليه ابلكامل .فمدرسة هللا التدريبيّة
قليب .وقد
تتعدَّى كليَّات الالهوت وهي أوسع من املعرفة العقليَّة .وحيتوي تدريبه غالبًا على إنكسار وإنسحاق ّ
تعلَّمت منذ أن قبلت املسيح يف العام َّ 1977
متر يف حياتنا كمدرسة نتعلَّم من
أن هللا يستخدم اإلختبارات اليت ّ
ي
منر هبا يوميًّا .وميكن لبعض
خالهلا
َّ
ونتهيء لألبديَّة .إنَّه يُقولب ويش ّكل شخصيَّاتنا من خالل الظروف اليت ّ
مطول ألمر نود حتقيقه ،أو حاجة ماديَّة،
تلك الظروف أن تكون قاسية كفقدان أحد أفراد العائلة ،أو إنتظار َّ
أو ولد مريض ...وميكن لالئحة أن تطول أكثر من ذلكَّ .أما ابلنسبة يل فكان األمر يتعلَّق َّبوضوع إقاميت من
أجل جلب أفراد عائ ليت إىل مسقط رأسهم .لكن عندما حيّي الوقت ،وينتهي عمل هللا ،يتعاطف مع عبيده
قوهتم قد خارت ونفذت ذخريهتم وفشلت كل خمطَّطاهتم (تثنية .)36:32
عندما يرى أن َّ
نقرأ يف سفر إرمياء األصحاح َّ 18
الفخار.
الفخاري ورآه يصنع وعاء من َّ
أن النيب ذهب إىل بيت َّ
الفخاري وبدأ العمل عليه من جديد ليصنع منه الشكل
معوجا ومل يكن مجيالً .فكسره َّ
وكان شكل ذلك الوعاء ًّ
ي
أيضا أنَّه من خالل اإلنكسار يعيد هللا
الذي أراده .وكان الدرس الذي أراد هللا أن يق ّدمه إلرمياء ولبطرس هنا ً
بقوة ما مل جيعله يتأمل بشدَّة َّأوالً ".وهدف
أحدا َّ
كل واحد منَّا .وقال أ .و .توزر َّ
مرةً":ال يستخدم هللا ً
تشكيل ّ
َّ
َّ
تغيريا ،ابلرغم من َّ
أن أي نوع من
هللا ابلتأكيد ليس أن نتأمل ،بل أن يشفينا ويعيد بناءان .وتتطلب هذه العمليَّة ً
التغيري ليس سهالً علينا.

متر هبا حاليًّا واليت ُميكن ألعضاء فريقك أن يصلّوا من أجلك؟
ما هي التجارب اليت ّ
حيتاج هللا إىل قلب منكسر ومنسحق ليعمل يف حياة أي واحد منَّا .وما الذي أعنيه ابإلنكسار؟ َّ
إن اإلنكسار هو
عمل هللا يف حياة اإلنسان وهو يقود إىل التخليّي عن النفس ووضع الثقة ابلكامل واإلعتماد الكاملّي يف اآلب .وقد
شرح القس اإلنكليزي جون كولينسون األمر على الشكل التايل:
وعلي أن َّ
أتذكر َّ
أحياان َّ
حىت إخوة يسوع مل يفهموه
أن َّ
"اخلضوع إلرادة هللا يعين ً
تصرفايتَّ ،
أن إخويت املؤمنّي ال يدركون ّ
وعلي أن َّ
أتذكر عندما يُساء فهمي َّ
أن يسوع ُّإهتم
وعلي أن أقبل عدم إستيعاهبم يل ،و َّ
أتفهم إنكساريَّ .
أو يؤمنوا بهّ .
اإلهتام من دون أن أحاول تربير نفسي .واإلنكسار هو عندما
ظلما وبقي حمافظًا على هدوئه .واإلنكسار هو أن أقبل يّ
ً
ي
أحدا بدالً مين َّ
فأتذكر َّ
أن آخرين صرخوا":أطلق لنا ابراابس وإصلب هذا الرجل" وأحين رأسي وأقبل
يفضل اآلخرون ً
ّ
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ضرب َّبخططايت عرض احلائط َّ
فأتذكر َّ
أن
الرفض .واإلنكسار هو أن أحين رأسي وأقبل اإلجحاف حبقي عندما يُ َ
يسوع مسح هلم أن يسوقوه للصلب وقَبيل أن يكون مع الفاشلّي.
ألتصاحل مع هللا من الضروري أن أعرتف وأتوب إبتّيضاع و َّ
أتذكر َّ
أن يسوع أخلى نفسه وأطاع حىت املوت ،موت
الصليب ،فأحين رأسي وأستعد للظهور على حقيقيت .فاإلنكسار هو أن أحين رأسي وأقبل بفرح خسارة ما أملكه من
ي
ي َّ
عروا املسيح وإقتسموا ثيابه وألقوا قرعة على
أجله عندما يُؤكل ح ّقي وتُصادر ممتلكايت يّ
ألين مؤمن ابملسيح متذ ّكًرا أَّنم ّ
ردائه .اإلنكسار هو أن أتذكر عندما تُساء معامليت أنَّه صلَّى عندما صلبوه":اي أبتاه إغفر هلم ألَّنم ال يعلمون ماذا
يفعلون" فأحين رأسي وأقبل أي تصرف جتاهي يسمح به اآلب السماوي .واإلنكسار هو :عندما يتوقع مين اآلخرون
املستحيل والوقت واجملهود املضاعفّي َّ
أتذكر َّ
أن يسوع قال":هذا هو جسدي امكسور من أجلكم" فأتوب عن حمبيت
لذايت وعدم تضحييت لآلخرين".
صالة :أيها اآلبَّ ،
مر هبا ،وكيف أمكنك أن
نتذكر كيف أصبح من رجاالت هللا العظام من خالل التجارب اليت َّ
كل واحد منَّا وتش ّيكلنا كالطّي كي نشبهك وحت ّيقق األمور
تستخدمه َّ
بقوة ابلرغم من ضعفاته .هالَّ تُكمل عملك يف يّ
اليت أعددهتا لنا؟
Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com

11

