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من مالحظتي ربما يكون بطرس هو األكثر شعبية في أسفار العهد الجديد .إننا
نتعرف عليه بسهولة ألنه ببساطة يشبهنا .بالتأكيد ألن بطرس قد عانى من الفشل
فإن الكثيرين منا أيضًا يربطون أنفسهم به ببراعة بقولهم" :أال نحب بطرس
أيضًا؟" .إننا نرتاح لهذا الرجل ،لكن لألسف ،ينبغي أال نرتاح له على اإلطالق.
مشكلتنا هي إننا ال نعرفه حقًا .لذلك ،جئت إليكم اليوم بسلطان الروح القدس ألعلن
لكم عكس التصور العام لإلنسان عن بطرس" .ال ،لسنا جميعًا مثل بطرس .ال يكاد
يوجد أي شخص مثل بطرس" .هذا يعني أننا إذا سعينا إلى االرتياح إلى نقاط
ضعف بطرس ووجدنا صلة معه بسبب ذلك ،فإننا نعيش في كذبة هائلة ارتكبها
الشيطان على ماليين المسيحيين على مر العصور .لقد تم استخدام هذه الكذبة كعذر
لتبرير أنماط حياتهم الدينية الدنسة المتميعة .ألن بطرس قد سقط وأخطأ .أحيانًا،
يعتقد الكثيرون أننا يمكن أن نسقط ونخطئ ،غير مدركين أن الفرق هو رد فعلنا بعد
أن نسقط ونخطئ.
ولكن دعونا ننظر إلى بطرس بتدقيق أكبر .اليوم  ،أود أن أثبت لك أن بطرس كان
أحد أعظم القديسين الذين عاشوا على وجه األرض .والسبب في أن الرب يسوع
دعاه وعهد إليه بمفاتيح ملكوت السموات ليس ألنه كان مثلنا ،بل ألنه لم يكن مثلنا.
تأمل المالحظات التالية وقرر إذا كان بطرس الذي استخدمته كذريعة لخطاياك ال
ينبغي أن تستخدمه لهذا الغرض بعد اآلن .الحقيقة هي إن معظم شعب الكنيسة هم
أكثر شبهًا بيهوذا منهم ببطرس .إنهم يبدون كأنهم يتبعون الرب يسوع ،أو يزعمون
ذلك ،سنة بعد سنة ،ولكن في الحقيقة ،قلوبهم بعيدة عنه؛ ويبيعون الرب يسوع مرة
بعد مرة ،من أجل مصالحهم الذاتية ،تما ًما كما فعل يهوذا .هذا هو بطرس الذي يلزم
أن نعرفه.

 -1كان لدى بطرس معرفة عميقة بالطبيعة الفاسدة للخطيئة .فكان يعلم أن الخطيئة
والقداسة ال يمكن أن يعيشا م ًعا في القلب نفسه .فقد سبق أن قال بطرسْ ":
اخرُجْ
ط ٌئ"(لوقا  .)8:5هل تعلم أن الخطيئة والقداسة ال
ِم ْن َسفِي َنتِي يَا َربُّ َ ،أل ِّني َر ُج ٌل َخا ِ
يمكن أن تتعايشا معًا في القلب نفسه؟ فإما يكون لديك واحدة منهما أو األخرى ،لكن
ليس كالهما معًا .وفي وقت الحق عندما أخطأ بطرس بكى بمرارة في توبة .فهل
هذه هي الطريقة التي تتفاعل بها مع خطاياك؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،فاعلم حقيقة
أنك لست مثل بطرس.
 -2عندما قام الرب يسوع بدعوة بطرس ،ترك بطرس عمله على الفور ،في الحال.
لم يكن جوابه "أمهلني بعض الوقت" .لم يطلب منه قائالً" :اسمح لي أوالً أن أرتب
ظروف بيتي" .لم يقاوم بطرس أو يتردد .حقًا ،كانت هذه هي حياته .لم يكن هناك
أي صراع بشأن تبعيته للرب يسوع .منذ يوم دعوته لم يكن هناك يوم لم يعش فيه
في حضرة الرب يسوع .كان الشعور متبادالً .وكما إن بطرس لم يكن يريد قضاء
يوم بدون الرب يسوع ،لم يرغب الرب يسوع في قضاء يوم بدون بطرس .كان
الحال دائ ًما " :الرب يسوع أخذ بطرس" .يا صديقي ،هل لديك مثل هذه العالقة مع
الرب يسوع ،وال تريد أن تقضي يو ًما بدونه؟ إذا كان الرب يسوع سيعود إلى
األرض فهل ستكون أنت من بين كل البشر على هذا الكوكب من يريد الرب أن
يكون معك طوال الوقت أكثر من أي شخص آخر؟ مرة أخرى ،إذا لم يكن هذا هو
الحال معك ،فأنت لست مثل بطرس.
 -3من بين تالميذ الرب يسوع الكثيرين ،جذب بطرس على الفور إلى الدائرة
اللصيقة .كان بطرس مسجالً دائ ًما أنه األولَ " :و َأ َّما َأ ْس َما ُء اال ْث َن ْي َع َش َر َرس ً
ي
ُوال َفهِ َ

ه ِذهَِ :ا َأل َّو ُل ِس ْم َع ُ
ان ا َّل ِذي يُ َقا ُل َلهُ ب ُْطرُسُ َ ،و َأ ْن َد َرا ُوسُ َأ ُخوهُ .ي َ ْع ُقوبُ ب ُْن َز ْب ِدي،
َويُو َح َّنا َأ ُخوه ُ"(متى  .)2:10هذا يضع بطرس بوضوح على مستوى جميع
األشخاص اآلخرين في الدائرة الداخلية في الكتاب المقدس مثل موسى وإيليا
اللذين التقى بطرس بهما على جبل التجلي .وهنا لدينا "الدائرة األعمق" في العهد
القديم تتقابل مع "الدائرة األعمق" في األناجيل .صديقي ،إذا لم تكن في تلك الدائرة

األعمق فال تقارن نفسك ببطرس .من فضلك بعد ذلك ،ال تنسب سلة المهمالت
الروحية التي لديك إلى بطرس .أنت لست مثله .ال أحد منا مثله.
 -4عندما كان بطرس يسير في الشوارع كانوا يضعون المرضى والمكفوفين
والعرج على األرصفة لكي يشفوا عندما يسقط ظل بطرس عليهم أثناء سيره
(أعمال  .)16،15:5فماذا يفعل ظلك للمرضى والمكفوفين والعرج يا صديقي؟ ماذا
تعني حياتك لآلخرين؟ أنت لست مثل بطرس.
اآلن ،يا زميلي العزيز في الرحلة إلى مدينة هللا  ،اسمح لي أن أطرح عليك بعض
األسئلة الثاقبة" .كم من الوقت ينبغي أن تقضيه الرحلة من حالة عدم اإليمان لدينا
إلى الدائرة الداخلية؟ اإلجابة بالنسبة لبطرس كان ذلك أقل من ثانية واحدة" .لقد
سمعت ذلك مرارت كثيرة خالل خدمتي" :حسنًا أيها الراعي ،سأصل إلى هناك".
ثم في العام التالي ال يزال الكالم" :سأصل إلى هناك" .ثم تمر سنة أو عشر سنوات
أخرى وما زلت أسمع الرد" :ما زلت أعمل على الوصول إلى هناك" .لماذا ال
تكون استجابتك هي نفس استجابة بطرس؟ لماذا ال تخرج من سفينتك وتترك الصيد
خلفك وتبدأ في أن تتبع الرب يسوع على الفور؟ .عندما تقوم بذلك يمكنك أنت أيضًا
أن يكون لك عالقة وثيقة بالرب يسوع المسيح مثلما فعل بطرس .أنا ال أتحدث عن
النضج ألنه يتطلب وقتًا .لكنني أتحدث عن العالقة الوثيقة التي يمكن أن تبدأ في
اللحظة التي تحمل فيها صليبك وتتبع الرب يسوع .بالنسبة لك أن تثبت في السيد
المسيح ليس مسألة وقت بل إرادة .إن كل من يريد سيأتي.
 -5مرة أخرى ،أعطى الرب يسوع لبطرس مفاتيح ملكوت السماوات .أعطى هللا
مفاتيح عالقة العهد إلبراهيم .وأعطى مفاتيح عصر الناموس لموسى .وأعطى
مفاتيح مملكته السيادية في قلوب الناس لبطرس .إذن هنا لديك إبراهيم وموسى
وبطرس .كم كانوا جبابرة .كان إبراهيم أبًا لشعب عهد هللا .كان موسى متلقيًا
لناموس هللا .وتلقى بطرس مفاتيح ملكوت هللا في قلوبنا ،إلى مملكة جديدة تدوم إلى
األبد .هللا ساعد بطرس على إعالن الخطاب الرئيسي في افتتاح عصر الكنيسة .نعم،
فتح بطرس ملكوت هللا في يوم الخمسين.

 -6هذه نقطة أخرى ينبغي أن نراعيها .عندما تم توبيخ بطرس لم يهرب .قال الرب
يسوع لهْ " :اذهَبْ َع ِّني يَا َش ْي َ
ت َم ْع َث َر ٌة لِيَ ،أل َّن َك َ
ط ُ
ان! َأ ْن َ
ال َت ْه َت ُّم ب ِ َما هلل ِ لكِ ْن ب ِ َما
لِل َّناس ِ"(متى  .)23:16يا لها من صفعة بالكالم! كان هذا هو بطرس األمين الذي
وعده الرب يسوع للتو أن يعطيه مفاتيح ملكوت هللا ،والذي بذل اآلن جه ًدا محبًا
بحسن نية بالخطأ لينقذ الرب يسوع من الموت .قد نعتقد أن بطرس ينبغي أن يُكافأ
على لطفه وحماسته ،لكن بدالً من ذلك وبخه الرب يسوعَ " .أ َّن ا َّل ِذي يُ ِحبُّهُ الرَّبُّ
يُ َؤ ِّدبُهَُ ،ويَجْ ل ِ ُد ُك َّل ا ْب ٍن ي َ ْقب َ ُلهُ"(عبرانيين  .)6:12ال يدلل هللا أوالده أن فسدوا .لقد طرد
آدم من الفردوس بسبب قضمة واحدة من الثمر المحرّم ومنع موسى من دخول
أرض الموعد بعد أن ضرب الصخرة .واستبدل إيليا ألنه سمح لنفسه أن يحبط لمدة
طويلة ج ًدا أربعين يو ًما .لكن بعد أن أدبهم لم يهرب أي واحد منهم .ألنهم تعرضوا
للضرب واإلهانة ،تمت دعوة كل من بطرس وموسى وإيليا ليكونوا مع الرب يسوع
على جبل التجلي .عندما تقع تحت التوبيخ فهذا ال يعني أن هللا قد انتهى منك .كال،
بالعكس؛ إنه يأخذك إلى األعمق واألسمى .تحمل الضرب ،وتمسك بالرب يسوع،
ضي ُء ا َأل ْب َرا ُر َكال َّش ْمس ِ فِي َم َل ُكوتِ
فيمكنك أن تقول ما كتبه متىِ " :حي َنئ ِ ٍذ يُ ِ
َأبِيهِ ْم"(متى .)43:13
 -7لقد كان لدى بطرس إيمان كبير بالرب يسوع لدرجة إنه آمن أنه يمكنه هو مع
الرب يسوع ،وحدهما فقط  ،أن يمتلكا كل اإلمبراطورية الرومانية .قوة الرب يسوع
تجعل الناس يرجعون إلى الوراء ويسقطون ،بينما يستل بطرس سيفه لقطع آذانهم
(يوحنا  .)11-3:18باإلضافة إلى ذلك ،آمن بطرس أن كل ما فعله الرب يسوع
ضا أن يفعله .لقد كان مقتنعا بهذه الحقيقة حتى إنه مشى على الماء .ال
يمكنه هو أي ً
تمش على الماء
يوجد سجل أن أي شخص آخر فعل ذلك غير بيتر فقط .نعم ،إذا لم
ِ
بعد ،فأنت لست مثل بطرس.
صا لكل ذلك ،ال تستخدم بطرس كب ًشا للفداء لحياتك الروحية العشوائية .ال أحد،
تلخي ً
ال يوجد أحد على اإلطالق ،عاش مثل بطرس .هذا أحد األسباب التي جعلت الرب
يسوع يعطيه مفاتيح ملكوت هللا .لم يكن ذلك ألنه كان ناضجًا أو متمرسًا .بل بكل

بساطة ألن بطرس امتلك قلبًا محبًا غيورًا نحو ربه .نتيجةً لذلك ،كان مق ّدرًا له أن
يكون الشخص الذي استهل عصر الكنيسة ،الذي بدأ منه هللا يسكن في اإلنسان
واإلنسان يسكن في هللا .فلنقترب جميعًا من الرب يسوع كما فعل بطرس وبذلك،
نقترب من هللا .بعد ذلك ،سننال المفاتيح التي تتيح لنا أن نفتح ما ال يمكن لغير هللا أن
يفتحه من خاللنا .قد يكون ذلك بابا لشفاء أو خالص أو استرداد شخص ما.
وسيسمح ذلك لنا بأن نختبر فر ًحا ال يوصف ومجي ًدا .ومن الناحية العملي أيضًا ،إذا
كنا "جمي ًعا مثل بطرس" ،فناد ًرا ما سيفوتنا اجتماع للصالة أو خدمة في الكنيسة،
كما سنعطي كنيستنا بسخاء ،وسنشهد للرب يسوع لكل من نقابله تقريبًا .سنكون
دائما حول عمل اآلب.
بالنسبة لي ،أنا لست مثل بطرس ،لكنني أسعى جاه ًدا أن أكون أكثر تشبهًا به.
وأقترح عليك أن تفعل مثل ذلك.
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