الدرس األول

 ٣١-٢آذار (مارس)

شخصية بطرس

السبت بعد الظهر

املراجــع األســبوعية :لوقــا ١١-١ :٥؛ متــى ١٧-١٣ :١٦؛ متــى 34-٢٢ :١٤؛ لوقــا :٢٢
٦٢-٥٤ ،٣٣-٣١؛ غالطيــة .14-11 ،9 :2
صخَ ِقائِـاً:
ـح شَ ـ ِديدَ ًة َخـ َ
آيــة الحفــظَ « :ول ِكـ ْن لَـ َّـا َر َأى ال ِّريـ َ
ـافَ .وإِ ِذ ا ْب َتــدَ َأ َي ْغـ َر ُقَ َ ،
يَــا َر ُّب ،نَ ِّج ِنــيَ .ف ِفــي الْ َحــالِ َمــدَّ يَ ُســو ُع يَــدَ ُه َوأَ ْم َســكَ ِبـ ِه َو َقـ َ
ـال لَــهُ  :يَــا َقلِيـ َـل ا ِإلميَــانِ ،
لِـ َـا َذا شَ ـكَك َْت؟» (متــى .)٣١ ،٣٠ :١٤
إن بطــرس هــو مؤلــف الرســالتني (بطــرس األوىل وبطــرس الثانيــة) واللتــن تحمــان اســمه.
وقــد كان أحــد أوائــل مــن اتبعــوا يســوع .وظــل مالزم ـاً لــه طــوال فــرة خدمتــه عــى األرض،
وكان أيضــاً مــن أوائــل التالميــذ الذيــن نظــروا القــر فارغًــا .وعليــه فــإن بطــرس كان غنيًــا
مــن االختبــارات التــي اســتمد منهــا بوحــي مــن الــروح القــدس مــا َمكّنــه مــن كتابــة هاتــن
الرســالتني القويتــن« ،ألَنَّ َنــا لَـ ْم نَتْ َبـ ْع ُخ َرافَـ ٍ
ـات ُم َص َّن َعـةً ،إِ ْذ َع َّرفْ َناكُـ ْم ِب ُقـ َّو ِة َربِّ َنــا يَ ُســو َع الْ َم ِســي ِح
َو َمجِي ِئ ـ ِه ،بَـ ْـل قَـ ْد كُ َّنــا ُم َعا ِي ِن ـ َن َعظَ َمتَ ـ ُه» (٢بطــرس .)١٦ :١
كث ـ ًرا مــا يظهــر بطــرس يف األناجيــل التــي كشــفت انتصاراتــه وكذلــك ســقطاته .غال ًبــا مــا
كان هــو املتحــدث باســم التالميــذ يف تعاملهــم مــع يســوع .بعــد القيامــة والصعــود صــار
بطــرس قائ ـ ًدا بــارزًا يف الكنيســة املســيحية األوىلَ .و َر َد حديــث عنــه يف ســفر أعــال الرســل
وكذلــك يف ســفر غالطيــة.
أهــم مــا تعلمــه بطــرس هــو معنــى أن يخطــئ اإلنســان ،ثــم ينــال املغفــرة ويخطــو إىل
يجســد الصــوت القــوي
األمــام بإميــان وتواضــع .وإذ اختــر يف حياتــه نعمــة اللــه ،فهــو مــازال ّ
لنــا جميع ـاً الذيــن يف حاجــة ألن نختــر تلــك النعمــة أيض ـاً.
* نرجو التعمق يف موضوع هذا الدرس استعدادا ً ملناقشته يوم السبت القادم املوافق  ١نيسان (أبريل).
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األحد

 ٢٦آذار (مارس)

ا ْذ َه ْب َع ِّني!

عندمــا نلتقــي ببطــرس ألول مــرة نعلــم أنــه صيــاد يف بحــر الجليــل (متــى ١٨ :٤؛ مرقــس :١
١٦؛ لوقــا  .)١١-١ :٥كان قــد جاهــد طــوال الليــل ومل يتصيّــد ســمكة واحــدة .ولكنــه بعــد ذلــك
أطــاع هــو ورفاقــه أمــر يســوع للعــودة إىل البحــرة ليحاولــوا مــرة أخــرى .فكــم كانــت دهشــة
بطــرس واآلخريــن عندمــا امتــأت شــباكهم بالســمك حتــى شــارفت ســفينتهم عــى الغــرق .يــا
تــرى مــاذا كان يــدور يف عقولهــم بعــد هــذه املعجــزة؟




اقــرأ لوقــا  .٩-١ :٥مــاذا تخربنــا كلــات بطــرس التــي وجههــا إىل املســيح يف لوقــا ٨ :٥
عــن بطــرس؟ إىل مــاذا توحــي لنــا هــذه الكلــات عــن وضــع بطــرس الروحــي؟

ال شــك أن بطــرس كان قــد تأثــر مبــا عرفــه عــن يســوع ،حتــى قبــل هــذه املعجــزة .فعندمــا
أمــر يســوع مجموعــة الصياديــن أن يلقــوا بشــباكهم ،قــال بطــرس  -رغــم ارتيابــه ،حيــث انهــم
مل يتصيــدوا شــيئًاَ « :عـ َـى كَلِ َم ِتـ َـك أُلْ ِقــي الشَّ ـبَ َكةَ» (لوقــا  .)٧ :٥يبــدو أن بطــرس كان عــى علــم
بــيء مــا مــن قبــل ،وهــذا مــا دفعــه ألن يطيــع أمــر املســيح .وبالفعــل فــإن هنــاك مــؤرشات
توحــي بــأن بطــرس كان برفقــة يســوع لفــرة مــا قبــل هــذه املعجــزة.
أحــد هــذه املــؤرشات نجــده يف (لوقــا  )٣ :٥وهــو يتحــدث عــا حــدث قبــل معجــزة صيــد
ـر.
الس ـ ِفي َنتَ ْ ِي الَّ ِتــي كَانَـ ْ
الســمك« .فَ َد َخـ َـل إِ ْح ـ َدى َّ
ـت لِ ِس ـ ْم َعانََ ،و َس ـأَلَ ُه أَ ْن يُ ْب ِع ـ َد قَلِي ـ ًا َعــنِ الْـ َ ِّ
السـ ِفي َن ِة».
ـس َو َصــا َر يُ َعلِّـ ُم الْ ُج ُمــو َع ِمـ َن َّ
ث ُـ َّم َجلَـ َ
رمبــا كانــت عظــة يســوع هنــا هــي التــي أثّــرت يف بطــرس بشــكل قــوي .عــى أي حــال،
مقدســا ،شــيئًا مغايـ ًرا متا ًمــا
فبعــد هــذه املعجــزة ،أدرك بطــرس شــيئًا إضافيًــا يف املســيح ،شــيئًا
ً
لطبيعــة بطــرس الخاطئــة .إن إدراك بطــرس لحالتــه اآلمثــة واســتعداده ألن يقـ ّر بهــا عل ًنــا تُظهــر
مــدى تجاذبــه مــع الــرب .فــا عجــب مــن دعــوة الــرب لــه .فمهــا كانــت أخطــاؤه – وهــي
كانــت كثــرة – فــإن بطــرس كان رج ـ ًا روحاني ـاً .وكان عــى اســتعداد أن يتبــع املســيح مهــا
كان الثمــن.

اقــرأ لوقــا  .١١ :٥مــا هــو املبــدأ األســايس هنــا؟ ومــاذا تخربنــا هــذه اآليــة عــن نــوع
االلت ـزام الــذي يطلبــه اللــه منــا؟ مــاذا تخربنــا أيض ـاً عــن أولئــك الصياديــن الذيــن
كانــوا عــى اســتعداد أن يرتكــوا كل يشء عندمــا امتــأت شــباكهم؟
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االثنني

 ٢٧آذار (مارس)

إعالن االعرتاف باملسيح
واحــدة مــن اللحظــات الســامية يف قصــة يســوع املســيح تظهــر يف حــوار بــن يســوع
وبطــرس .كان يســوع قــد فــرغ للتــو مــن تعاملــه مــع الكتبــة والفريســيني الذيــن تح ـ ّدوه أن
يعطيهــم عالمــة ،شــيئًا يثبــت عــن نفســه و َمــن هــو (انظــر متــى  .)٤-١ :١٦بعــد ذلــك الحقـاً
اختــى وحــده مــع تالميــذه وتحــدث معهــم عــن املعجزتــن اللتــن أجراهــا وفيهــا أطعــم
اآلالف مرتــن ببضعــة أرغفــة وســمكتني .لقــد قــام بــكل ذلــك بقصــد أن يحــرز التالميــذ مــن
خمــر الفريســيني والصدوقيــن (متــى .)١١ :١٦


اقرأ متى  .١٧-١٣ :١٦ما الذي يحدث هنا؟ ما هو مغزى كلامت بطرس للمسيح؟

تحـدث بطـرس هنـا بجـرأة عـن إميانـه بيسـوع .ومـن الواضح مـن اآليـة يف (متـى  )٢٠ :١٦أن
اعرتافه باملسـيح كمسـ ّيا كان يشـاركه فيه سـائر التالميذ أيضاً .كان هذا االعرتاف ميثل نقطة تحول
يف خدمـة املسـيح ،بالرغـم مـن أن التالميـذ ومن ضمنهم بطـرس كان لديهم الكثير ليتعلّموه.
«كان التالميــذ ال يزالــون ينتظــرون أن ميلــك املســيح ملــكا دنيويــا .ومــع أنــه أخفــى قصــده
أمـ ًدا طويــا فكانــوا يعتقــدون أنــه لــن يظــل إىل األبــد فقـرا خامــل الذكــر .فقــد حــان الوقــت
الــذي فيــه يُثَبِّــت ُملْكَــه .فبقــاء عــداوة الرؤســاء واملعلمــن قويــة لــن تقهــر أبــدا ،وبقــاء
املســيح مرفوضــا مــن أ َّمتــه ومحكومــا عليــه كمحتــال ومخــادع ويصلــب كفاعــل رش — مثــل
هــذا الفكــر مل يخطــر للتالميــذ عــى بــال» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٣٩٣
مبجــرد أن أدرك التالميــذ بــأن املســيح هــو املســيا ،بــدأ املســيح ينــر تعاليمــه بأنــه ينبغــي
أن يتألّــم وميــوت (انظــر متــى  .)٢٣-٢١ :١٦هــذا املفهــوم مل يســتطع بطــرس أن يقبلــه .ومتــادى
ـب َع ِّنــي يَــا شَ ـ ْيطَانُ»
بطــرس إىل حــد أنــه انتهــر يســوع ،فالتفــت يســوع لبطــرس وقــال« :ا ْذ َهـ ْ
(متــى  .)٢٣ :١٦كانــت هــذه أقــى عبــارة قالهــا يســوع ألي شــخص يف ُم ـ َّدة خدمتــه عــى
األرض .ولكنــه قالهــا لبطــرس بقصــد فائدتــه .كلــات بطــرس عكســت رغباتــه الشــخصية،
عكســت موقــف األنانيــة فيــا يرغــب فيــه .كان عــى املســيح أن يوقفــه يف مســاره يف تلــك
اللحظــة (رغــم أن يســوع كان يف الحقيقــة يخاطــب الشــيطان ،فقــد تل َّقــى بطــرس الرســالة).
كان عــى بطــرس أن يتعلّــم أن خدمــة الــرب ســتتضمن امل ُعانــاة واألمل .وقــد تعلّــم هــذا الــدرس،
ويَظ َهــر هــذا يف كتاباتــه الالحقــة (انظــر ١بطــرس .)١٢ :٤

كــم مــرة تعارضــت وتناقضــت رغباتــك الشــخصية مــع مــا كنــت تعــرف أن اللــه
يريــدك اللــه تفعلــه؟ كيــف تقــرر بشــأن مــا ينبغــي أن تفعلــه يف تلــك الظــروف؟
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الثالثاء

 ٢٨آذار (مارس)

السري عىل املاء
ّ

خلال الفترة التـي قضاهـا التالميـذ مـع يسـوع شـاهدوا أشـياء كثيرة رائعـة .إال أن ِقلّـة من
هـذه األشـياء ت ُضاهـي األحداث الواردة يف (متى ٣٣-١٣ :١٤؛ مرقـس ٥٢-٣٠ :٦؛ يوحنا .)٢١-١ :٦
اسـتعمل يسـوع خمسـة أرغفـة صغيرة مـن الخبـز وسـمكتني إلطعـام أكثر مـن خمسـة آالف
شـخص .مـرة أخـرى ،يـا تـرى مـا الـذي كان يـدور يف أذهانهم بعـد أن شـاهدوا تلك األشـياء؟



اقـرأ متـى  .٣٣-٢٢ :١٤مـا هـي الرسـالة الحاسـمة التـي ميكـن أن نأخذهـا ألنفسـنا مـن
هـذه القصـة لتعيننـا يف السير مـع الرب؟
بإطعامـه تلـك الجمـوع ،شـهد التالميـذ قُ ّوة يسـوع بطريقـة رائعة فلقـد كان حقاً يسـتطيع
أن يتحكّـم يف عـامل الطبيعـة .ولعـل ذلـك مـا دفع بطـرس ألن يتق َّدم بجـرأة ليطلب من املسـيح:
آت إِلَيْ َـك َع َلى ال َْماء» (متـى  .)٢٨ :١٤يـا لـه من تعبري
ـت أَن َ
«يَـا َسـيِّ ُد ،إِ ْن كُ ْن َ
ْـت ُهـ َو ،فَ ُمـ ْرين أَ ْن ِ َ
عـن اإلميان!
اعترف يسـوع بإميـان بطـرس ودعاه ليـأيت .فعل بطرس ذلـك ،وهذا تعبري آخر عـن إميانه .إ ّن
السير على املـاء حين يكون البحر سـاك ًنا يشء ،ولكن بطـرس فعل ذلك أثنـاء العاصفة.
الـدرس الـذي اعتدنـا أن نتعلّمـه ِمـن هـذه القصـة هـو عـن خطـورة أن نبعـد أنظارنـا عـن
املسـيح .ولكـن هنـاك املزيـد .فلا بد وأن بطـرس وثق يف يسـوع ،وإال ملـا فكّر أبـ ًدا يف أن يطلب
هـذا الطلـب ثـم يُنفِّـذه بعـد ذلـك .ولكنه حاملا بـدأ يخطـو ،تَ لَّكه الخـوف ،و َج َّراء هـذا الخوف
بـدأ يغرق.
ملـاذا؟ أمل يكـن يف اسـتطاعة يسـوع أن يُبقـي بطـرس طافيـاً بغـض النظـر عن ضعفـه؟ ولكن
يسـوع سـمح بـأن يصـل بطـرس إىل النقطـة التـي ال يسـتطيع عندهـا أن يفعـل شـيئاً سـوى أن
يصرخ مسـتنج ًدا بيسـوع يف عجـزه« :يَا َر ُّب ،نَ ِّج ِنـي» (متى َ .)٣٠ :١٤م َّد يسـوع عندها يده وقام
مبـا طلبـه بطـرس منـه .وحقيقة أن املسـيح « َمـ َّد يَ ُسـو ُع يَ َد ُه َوأَ ْم َس َـك بِـ ِه» (متـى  )٣١ :١٤بينام
كان يسـتطيع ببسـاطة أن يُبقـي بطـرس طافيـاً دون أي اتصـال جسـدي ،سـاعدت بطـرس على
إدراك أنـه يف حاجـة ليتعلّـم أن يثـق يف املسـيح.

نســتطيع نحــن أن ننطلــق بإميــان عظيــم واثقــن يف قــوة ربنــا يســوع املســيح ،ولكــن
حــن تُصبــح الظــروف ُمخيفــة ،علينــا أن نتذكّــر كلــات يســوع لبطــرس« :يَــا َقلِيـ َـل
ا ِإلميَــانِ  ،لِـ َـا َذا شَ ـكَك َْت؟» (متــى .)٣١ :١٤
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األربعاء

 ٢٩آذار (مارس)

ُمنك ًرا سيده


اقــرأ لوقــا ٣٤-٣١ :٢٢؛  .٦٢-٥٤مــا هــي الــدروس التــي ميكننــا أن نتعلمهــا من ســقطات
بطرس؟

كانــت نوايــا بطــرس حســنة ،وبالحقيقــة فإنــه أظهــر شــجاعة أكــر مــن ســائر التالميــذ .وقــد
قــام بالفعــل بإتبــاع يســوع حتــى يكتشــف مــا كان ســيحدث لــه .ولكنــه أثنــاء ذلــك قــرر أن
يخفــي حقيقــة شــخصيته .فــأدت بــه تلــك املســاومة عــى الحــق وانحرافــه عــا هــو صــواب
ألن ينكــر ســيده ثــاث مـرات ،متامـاً كــا أنــذره يســوع.
إن قصــة بطــرس هنــا تعلِّمنــا الكثــر ،وبطريقــة محزنــة ،عــن النتيجــة الكارثيــة الناجمــة
عــن املســاومة.
التاريــخ املســيحي كــا نعلــم ُمدنَّــس و ُملطَّــخ بســبب املســاومات عــى الحقائــق املصرييــة.
مــع أن الحيــاة ذاتهــا تتضمــن يف أغلــب األحيــان مســاومات ويكــون علينــا يف بعــض األوقــات
األخــذ والــرد ،ولكــن يف األمــور املصرييــة يجــب أن نقــف بثبــات .ونحــن كشــعب علينــا أن
نتعلــم األشــياء التــي ال ميكــن املســاومة عليهــا تحــت أي ظــرف كان (انظــر مثـ ًا رؤيــا .)١٢ :١٤
بــدأت مســاومات وفشــل بطــرس حســب كتابــات روح النبــوة يف بســتان جثســيامين .فقــد
استســلم للنــوم بــدال مــن أن يصــي« .فلــو كان بطــرس قــد قــى الســاعات التــي مـ ّرت عليــه يف
البســتان ســاهرا مصليــا ،ملــا تــرك لالعتــاد عــى ق َّوتــه الواهنــة وملــا أنكــر ســيده» (روح النبــوة،
مشــتهى األجيــال ،صفحــة .)٦٧٣
نعــم ســقط بطــرس ســقوطاً مريع ـاً .ولكــن بقــدر مــا كان ســقوط بطــرس عظي ـاً ،كانــت
ـر ِت الْ َخ ِطيَّ ـ ُة ا ْز َدا َد ِت ال ِّن ْع َم ـ ُة ِج ـ ّدا ً( ».روميــة .)٢٠ :٥
نعمــة اللــه أعظــمَ ...« ،ول ِك ـ ْن َحيْــثُ كَـ ُ َ
إن مغفــرة يســوع لبطــرس هــي التــي جعلــت منــه واحــدا ً مــن القــادة الرئيســيني للكنيســة
املســيحية األوىل .يــا لــه مــن درس عظيــم لنــا جمي ًعــا عــن حقيقــة نعمــة اللــه .ويــا لــه مــن
درس لنــا جمي ًعــا أنــه برغــم ســقطاتنا فإنــه علينــا أن نتقــدم إىل األمــام باإلميــان.
نعــم تعلَّــم بطــرس معنــى غفـران الخطايــا والســقطات .عــرف بطــرس محــور مــا يتضمنــه
اإلنجيــل .فلقــد اختــر ليــس فقــط حقيقــة طبيعــة اإلنســان الخاطئــة ولكنــه اختــر أيضـاً عظمة
وعمــق محبــة ونعمــة اللــه تجــاه الخطــاة.

كيف نتعلم أن نغفر للذين خذلونا كام فعل بطرس مع املسيح؟
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الخميس

 ٣٠آذار (مارس)

بطرس كقائد كنيسة
خلال خدمـة يسـوع عىل األرض ،كان بطـرس غالبًا ما يأخذ دور القائـد للتالميذ االثني عرش،
شر
ـي َع َ َ
كان امل ُتحـ ِّدث باسـمهم .عندمـا يكتـب متـى أسماء التالميـذ يقـولَ « :وأَ َّمـا أَ ْس َما ُء االث ْ َن ْ
ِـي ِ
هـذ ِه :اَألَ َّو ُل ...بُطْـ ُر ُس» (متـى  .)٢ :١٠لعـب بطـرس أيضً ـا دو ًرا رئيسـ ًيا يف الكنيسـة
َر ُسـوالً فَه َ
األوىل .إنـه بطـرس الـذي أخـذ املبـادرة لتعيين تلميـذًا ليحـل محـل يهـوذا اإلسـخريوطي الـذي
سـلّم املسـيح (أعمال  .)٢٥-١٥ :١ويف يـوم الخمسين كان بطـرس هـو الـذي أوضـح للجمـوع
أنهـم يشـاهدون هبـة الـروح القـدس التـي تـ ّم الوعـد بانسـكابها عىل أبنـاء الله (أعامل الرسـل
 .)٣٦-١٤ :٢إن بطـرس هـو الـذي تحـدث مـع رئيـس الكهنة وقـادة اليهود املجتمعين حني أُلقي
القبـض عليـه وهـو يتكلـم عـن قيامـة األمـوات (أعمال الرسـل  .)١٢-١ :٤إنه بطرس الـذي قاده
الـروح القـدس إىل كَ ْرنِيلِيُـوس أول أممي يتم قبوله كتابع للمسـيح (أعامل الرسـل  .)٤٨-١ :١٠إنه
بطـرس الـذي زاره بولـس الرسـول ملـدة خمسـة عشر يوماً حين قُ ِّدم إىل أورشـليم بعـد تجديده
(غالطيـة  .)١٨ :١عندمـا يسـمي الرسـول بولـس أتبـاع املسـيح املقربين منه يف أورشـليم يف ذلك
الوقـت فإنـه يشير إىل ثلاث أعمـدة للكنيسـة ،وهـم :بطـرس ويعقـوب أخـو املسـيح ويوحنـا
التلميـذ الـذي يحبه املسـيح (غالطيـة .)٩ :٢



اقــرأ غالطيــة ١٩ ،١٨ :١؛  .١٤-١١ ،٩ :٢مــاذا تخربنــا هــذه اآليــات عــن بطــرس أثنــاء
عملــه بشــكل بــارز يف الكنيســة األوىل؟

ـخصا مدع ـ ًوا مــن ِق َبــل اللــه (دعــا يســوع
حتــى مــع كونــه قائ ـ ًدا كنس ـ ًيا ،وحتــى كونــه شـ ً
بطــرس قائـ ًا «ا ْر َع َغ َن ِمــي» {يوحنــا  .)}١٧ :٢١حتــى مــع كونــه الشــخص الــذي اســتلم الرؤيــا
ـس» (أعــال .)٢٨ :١٠
ـس أَ ْو نَ ِجـ ٌ
التــي فيهــا أوصــاه املــاك أال يقــول « َع ـ ْن إِن َْســانٍ َمــا إِنَّـ ُه َدنِـ ٌ
مــع كل ذلــك فقــد كان يحتــاج إىل املزيــد مــن النمــو.
يف األيـام األوىل مـن عمـر الكنيسـة كان املسـيحيون جميعهـم تقري ًبـا يهـو ًدا ،كثيرون منهـم
« َغ ُيـو ُرو َن لِل َّنا ُم ِ
ـوس» (أعمال الرسـل  .)٢٠ :٢١كان تفسيرهم للنامـوس يقضي بـأن مشـاركة
الطعـام مـع األمـم (األجانـب) تشـكّل مشـكلة ألنهم كانـوا يعتبرون األمميني نجسين .عندما أىت
بعـض املسـيحيني اليهـود إىل أورشـليم توقَّـف بطـرس عـن تنـاول الطعام مـع األمـم يف أنطاكية.
رف مبثابــة هجــوم عــى اإلنجيــل نفســه .رأى
بالنســبة للرســول بولــس كان مثــل هــذا التـ ُّ
ترصفــات بطــرس أنهــا نفــاق رصيــح ومل يــردد يف مواجهتــه بشــأن ذلــك األمــر .واســتغل بولــس
هــذه املناســبة ليوضــح املبــدأ األســايس لإلميــان املســيحي وهــو ال ـ ّر باإلميــان وحــده (انظــر
غالطيــة .)١٦-١٤ :٢
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مــع أنــه ُدعــي مــن اللــه  ،فقــد كان لــدى بطــرس بعــض النقــاط املعتمــة (العميــاء)
يف حياتــه والتــي كانــت يف حاجــة لتصحيــح .كيــف نتجــاوب حــن يســعى اآلخــرون
ألن يُب ِّينــوا لنــا النقــاط املعتمــة (العميــاء) يف حياتنــا؟

الجمعة

 ٣١آذار (مارس)

ملزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة مــن كتــاب مشــتهى األجيــال ،صفحــة
 ٢٢٤-٢١٨مــن الفصــل الــذي بعنــوان «الدعــوة عنــد البحــر»؛ واقــرأ أيضــاً مــن صفحــة
 ٣٥٦-٣٥٠من الفصل الذي بعنوان «ليلة هائلة يف البحرية».
منـذ اعتراف بطـرس الصيـاد مبك ًرا بطبيعتـه الخاطئـة إىل إعالنه الجـريء عن يسـوع« ،أَن َْت
ـي!» (متـى  ،)١٦ :١٦إىل إنكاره الرهيب لسـيده ،وحتـى إىل انتصاراته
ُهـ َو الْ َم ِس ُ
ـيح ابْـ ُن اللـ ِه الْ َح ِّ
وسـقطاته كقائـد يف الكنيسـة ،كان بطـرس بالتأكيـد العبـا أساسـيا .وهكـذا ،وتحـت فيـض مـن
وحـي الـروح القـدس اسـتطاع أن يكتـب مـا كتـب ،ليـس فقـط مـن املعرفـة النظريـة ولكن من
اختبـاره الشـخيص .فهـو مل يـدرك فقـط نعمـة املسـيح امل ُخلّصة ،ولكنـه عرف أيضا نعمة املسـيح
تغير الحيـاة« :قبل سـقوطه [بطرس] العظيـم ،كان دامئـا مندفعا ومسـيطرا ،متحدثا بدون
التـي ّ
رويّـة ،مندفعـا بحـس اللحظـة .كان دامئـا مسـتعدا ألن يصحـح أخطـاء غيره ،وأن يفصـح عما
يف ذهنـه قبـل أن يكـون لديـه إدراكًا واض ًحـا عـن ذاتـه أو عما يريـد أن يقولـه .ولكـن بطـرس
تجـدد .وبطـرس املتجـدد كان مختلفـا متاما عن بطرس املتهـور واملندفع .ومع احتفاظه بحامسـه
القديـم ،فـإن نعمـة املسـيح قَ َّو َمـت حامسـه .فبـدال مـن اندفاعـه وثقته يف نفسـه وتعاليـه ،كان
هادئـا ُمتَّزنـا وقابلا للتعليـم .فـكان آنَ ِئ ٍـذ يسـتطيع أن يطعـم الحملان كما الخـراف يف رعيـة
املسـيح» (إرشـادات الكنيسـة ،املجلـد الخامـس ،ص )٣٣٥ ،٣٣٤
َمــن ِم ّنــا ال ينســب نفســه إىل بطــرس بشــكل مــن األشــكال؟ َمــن ِم ّنــا مل يقــف بجــرأة مــن
أجــل إميانــه يف وقــت مــن األوقــات؟ ومــن ِم َّنــا يف وقــت مــن األوقــات مل يفشــل فشـاً ذريعـاً؟

أسئلة النقاش
 .1مــاذا تخربنــا قصــة بطــرس عــن نعمــة اللــه حتــى أنــه وبعــد إنــكاره املهــن

للســيد املســيح أصبــح لــه دور مميــز يف قيــادة الكنيســة األوىل ،ليــس ذلــك فحســب
ولكــن يف اإلميــان املســيحي ذاتــه (كتــب بطــرس الرســول جــزأً مــن العهــد الجديــد)؟
أيــة دروس نســتطيع أن نأخذهــا مــن تجديــد بطــرس حــول كيفيــة التعامــل مــع
أولئــك الذيــن بطرقهــم الخاصــة خذلــوا املســيح؟
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 .2ناقــش أثنــاء الصــف مخاطــر املســاومة يف الكنيســة .كيــف لنــا أن نعــرف
األشــياء التــي نســتطيع أن نســاوم عليهــا واألشــياء التــي ال ميكــن املســاومة عليهــا
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف؟ أيــة أمثلــة نســتطيع أن نجدهــا يف التاريــخ الكنــي
عــن مســاومات كانــت نتائجهــا كارثيــة؟ مــا الــدروس التــي نتعلمهــا مــن تلــك
األحــداث؟
 .3تعلَّــم بطــرس بعــض الــدروس مــن طــرق قاســية .كيــف ميكننــا أن نتعلــم
نفــس الــدروس بطريقــة أكــر يــراً؟
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