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 �بوب من اهللا 
 �بة اهللا الوفية:  ٣ املحارضة

 أر. يس. سربول 

وح� وصلت إىل ، إىل سان فرا�سيسكو من بتسب�غ  ىلع منت طائرةتذكرة سفر  كنت قد حجزت  ،سنة ٢٥منذ 
  وليك تعّوض عن اإلزاعج ، أما رش�ة الط�ان. ونتيجة ذلك ُصدمت، ة بالاكملز�جو أن املقاعداكتشفت  املطار

، أرجعت إ.  األمور اللطيفةببعض  قامت  ،  اذلي سبّبته يل
ً

  حجزت ثانيًا،  ،  تلذكرة اذلهاب والعودة  اللكفة الاكملة  يلَّ أوال
  و�ما أ� لم أ�ن .  بعد ثالث سااعت  اليت اكنت ستُقلع،  املتجهة إىل سان فرا�سيسكو  ىلع منت الطائرة املقبلة  يل ماكنًا 

 .  اكنت �انية  إىل سان فرا�سيسكو الرحلة ل�ن تلك ، إزاعًجا كبً�ا  لم �سبب يل األمر أمري  ىلع عجلة من

اليت تتس�   اكنت تلك املرة األو�. لقيام بتلك الرحلةل يف ادلرجة األو�  إعطايئ ماكنًا هو  واألمر اتلايل اذلي فعلوه 
  تعّرفت ىلع الرجل ، وملا جلست يف ماك�. مع رش�ة ط�ان كربى  ادلرجة األو�  فرصة اجللوس يف جناح يل فيها 

 ىلع اسمه ا تعرفوتل كنتموأنا متأ�د من أن�م . لرش�ة صناعية أم��ية مديًرا بارًزا ألنه اكن ، القرب م�لس باجلا 
الطو�لة إىل سان  وأثناء تلك الرحلة اجلو�ة. لك� فتحت حديثًا معهك. لك� لن أفعل ذل ،إن كشفته ل�م

 .  تنا يف رش� يف مناصب تنفيذية كنا نتلكم عن تعي� أشخاص فرا�سيسكو

، ولم يرتدد يف اإلجابة يف رش�تك؟" دلى موظف تنفيذي تبحث عنها  "ما � أول صفة  قلت هل، و� سياق احلديث
إنه ال    ألن كتب اتلدر�س تقول،  فقلت "هذا غر�ب".  الوفاء:  � اآلتيةيبحث عنها    ل صفةقال إن أو،  وفاجأ� برّده

وال يمكنك أن ، و�فعلون املستحيل ألجلك، دي"يقولون فحسب "نعم سي نفسك بأشخاص �در بك أن حتيط
هو    أول أمر �ب أن تبحث عنه.  لقرب منكبا   أشخاص أوفياء  إىل دلرجة أنك حتتاج    عديم الشعور باألمان  ت�ون
باملساعدين   إن لم أقدر أن أثق كمدير لرش�يت قال "ال يمكن� أن أعمل ، ل�ن هذا الرجل لم يرتبك. الكفاءة

ا يف نواح  أصبح نادرً   وفاءأل� فكرت �م أن ال،  فعلق الكمه يف ذه�  .يف عملنا"  د عليهمأعتم  اذلين   املبارش�ن دلي
 . عدة 

  ألجل استقالل  نضاهلو لوقائع حياة "و�ليام ووليس" هويلوود  صو�ر وهو ت ، "برايفهارت" ومنذ سنوات، شاهدت فيلم
  " رت دي بروس "رو�املوثوق  "ام ووليسليو�"ح� قام حليف ، يف الفيلم وأذكر تلك اللحظة املؤثرة. اسكتلندا

جتمدت يف   بروس" ياملوثوق "رو�رت د  أنه حليفهل�ن ح� تبّ� . هو�ة اخلائن ن تلكشف فوًرا ولم ت�. خبيانته
إىل وجه   فتحّول وجهه، رت دي بروس""رو� اذلي اكن يؤدي دور ورأيت صورة الرجل، ونظرت إىل الشاشة، مقعدي

مع إدراكك    ذلك الشعور اذلي يرتافق،  يف معديت   � شعور رهيبفانتاب.  وخان�  ،يف حيايت   وثقت به كثً�ا ،  صديق يل
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انلاتج عن اتلعرض   اخترب ذلك األلم العميق بدون استثناء وأنا متأ�د من أن لك إ�سان. للخيانة أنك تعرضت
 . ىلع األقل ىلع املدى القص�، بايلأس األمر�ُشعرك   �م. للخيانة

أنه تعرض  قبيل نهاية حياته ر أوغسط�ك وذ . القد�س أوغسط�  قرأت س�ة حياة سنوات عدةمنذ أ� ، أذكر أيًضا 
فيها أن  قرر  ،  برأي�دون مرارة  و   بدون سخر�ة،  دلرجة أنه توصل إىل مرحلة،  من أقرب األصدقاء  للخيانة مراًرا عدة

يف وقت   يقفون إىل جانبك اذلين  اص شخم األهقلة ، ساعة احلقيقة �عندما حت ف. وحده ىلع حياته يأتمن املسيح 
عن   اليت يعلنها الكتاب املقدس هو أن أحد األمور إىل اتللكم عن األمر السبب اذلي يدفع�. الشديدالضيق 

ل�ن علينا ، إنها �بة مقدسة، ة دائمةإنها �ب، � �بة أبدية اليت يظهرها  سبق أن رأينا أن املحبة...شخص اهللا
وهو   ،أن �تربها  اليت يم�ن ألحدهم  األ�رث وفاء يف الواقع، إنها املحبة. وفية  � �بةاهللا بة� أن أن نفهم أيًضا 

 . �رشي لك فهم   وفاء يفوق

  ، اإل�ايب لألمر  قبل أن نتأمل يف ابلعد   الوفية ملحبة اهللا  للتأمل يف اجلزء املعاكس ايلوم بعض الوقت أود ختصيص 
،  ما حدث يف رحاليت  إن كنت أتذكر . كما �دها يف الكتاب املقدس اقبها انة وعوىلع أعمال خي عرب الرت�� �دًدا
  و�سنت يل فرصة ز�ارة ، يف روما  حيث أمضيت وقتًا طو�ًال ، إىل إيطايلا  �سنت يل فرصة السفر منذ بضع سنوات

،  ختلفةاملن ك األما�ومجيع تل، و�نيسة الت�ان و� املدرج والفاتياكن، هناك يف املدينة القديمة مواقع شه�ة
لم ي�ن يلع الوقوف يف   اكن ز�ارة موقع حيث أهم اختبار اكن يل ،ل�ن يف تلك الز�ارة لكها . وأطالل معبد قيرص

يف عهد   قبل إعدامه  للمرة األخ�ة حيث ُسجن الرسول بولس  وهو املوقع اتلقليدي، ألن اللك اكن يتجاهله الصف
�تمع يف   حيث اكن �لس الشيوخ، املنتدى الروما� أطالل اذلي يقع مقابل، ""سجن مار�ت�وهو يدىع ، ن�ون

 .  مرباطور�ة روما إ

 ١٠أو  ٩أو   ٨بارتفاع   وهو عبارة عن غرفة، تم قطعه من الصخور الصلبة  سوى خزان قديم  ولم ي�ن ذلك السجن
و�ن عليك ال�ول  ،  اءاًسا تلخز�ن املسأ  ألنه اكن يتم استعماهل  وهو اكن حتت األرض .  قدًما   ١٥  حوايل  ا وعرضه،  أقدام

  لت الرسول بولس وختيّ  .وحيًدا ،ورطب ،وقاتم ،صلب ،صخر، اذلي �شبه الرصح فدخلت إىل ذلك الكهف. إيله
  أننا لسنا ورغم  ،وأظن. بانتظار سيف اإلعدام يف ذلك املاكن الرهيب وسااعته األخ�ة وهو يميض أيامه األخ�ة 

لصديقه    و� رسالة وداع،  ديد تم إدراجها يف العهد اجل   آخر رسالة هل  بولسالرسول  كتب    ع أنه من هذا املوق،  متأ�دين
 . تيموثاوس  وتلميذه احلبيب

يف اآلية  ،  يقول بولس تليموثاوس   يف الفصل الرابع.  اللكمات اآلتية،  اثلانية، و� آخر السفر  ونقرأ يف رسالة تيموثاوس 
نَا اآل": ٦

َ
ْسَكُب َسكِ فَِإ�ِّ أ

ُ
ِالَ  َوَوقُْت ، يباً َن أ

ْ
ََسنَ  قَدْ . رَضَ يِل قَْد حَ ا�

ْ
َهاَد احل ِ

ْ
، َحِفْظُت ، َجاَهْدُت اجل يْعَ ْ�َملُْت السَّ

َ
أ
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ِخ�اً قَْد وُِضَع يِل ، اِإليَمانَ 
َ
َْومِ ، إِلْكِيُل الرِْبِّ  َوأ ي َ�َهبُُه يِل يِف َذلَِك ايلْ ِ

َّ
َعادِ  اذل

ْ
يَّاُن ال  ِميعِ َقْط، بَْل جِلَ َولَيَْس يِل �َ ، ُل الرَّبُّ ادلَّ

يْضاً 
َ
بُّوَن ُظُهورَُه أ يَن ُ�ِ ِ

َّ
  للكتاب املقدس   النسخات املختلفة  ي قول إن �ررو�ب ال،  ما يقوهل  سمعوا جيًدااواآلن  .  "اذل

وال تعرفون ماكنه   وتبحثون عن مقطع �دد إًذا، بينما تتصفحون انلص . عناو�ن فرعية يف انلص  اغبًلا ما يضعون
وما بعدها    ٩والعنوان الفريع لآليات    .عن مضمون املقطع اتلايل   تعطي�م فكرة   الفرعيةفإن هذه العناو�ن  ،  احتديدً 

   .ما سيقوهل بولس تم تلخيص جوهر هكذا ، املهجور""الرسول : هو اآليت 

�عاً "  يقول تليموثاوس   ٩يف اآلية   َّ رَسِ ْن تيَِجَء إِيلَ
َ
  وثاوس زال تيم  واآلن ما .  ينفدته  فوق،  عال رس�ًعا يا تيموثاوس ت.  "بَاِدْر أ

سمعوا معاناة هذا  ال�ن  .  يلقف إىل جانب بولس  و�بادر بأرسع ما يم�ن  وعليه أن يتلىق تلك الرسالة،  يف أفسس
�عاً "  ...الطلب َّ رَسِ ْن تيَِجَء إِيلَ

َ
نَّ ِديَماَس قَْد تََرَ�ِ� ،  بَاِدْر أ

َ
َارِضَ   أل

ْ
َعالََم احل

ْ
َحبَّ ال

َ
ُ وََذَهَب إِ   إِْذ أ  �ََسال

َ
ِر�ْسِكيَس  َو�ِ ،  وِ�ييِك ىل

 َغالَِطيَّةَ 
َ

 َدلَْماِطيَّةَ ، إِىل
َ

ُه َمَعَك . لُوقَا وَْحَدُه َميِع . َوِ�يُطَس إِىل ْحرِضْ
َ
  ُخْذ َمْرقَُس َوأ

َ
ا ِ�يِخيُكُس . نَُّه نَافٌِع يِل لِلِْخْدَمةِ أل مَّ

َ
  أ

رَْسلْتُهُ 
َ
فَُسَس  َ�َقْد أ

َ
 أ

َ
ي تَرَ . إِىل ِ

َّ
تُُه يِف تَُرواَلرَِّداَء اذل

ْ
ْحرِضْ  ،ِعنَْد اَكْر�َُس  اَس �

َ
 ، ُه َمىَت ِجئَْت أ

َ
ُكتَُب أ

ْ
َوَال ِسيََّما   يْضاً َوال

قُوَق  ْظَهَر يِل . الرُّ
َ
اُس أ وراً َكِثَ�ةً  إِْسَكنَْدُر انلَّحَّ ْ�َماهِلِ يِلَُجازِِه . رُشُ

َ
يْضاً . الرَّبُّ َحَسَب أ

َ
نَْت أ

َ
نَّ ، فَاْحتَِفْظ ِمنُْه أ

َ
َم  ُه قَاوَ أل

قْوَ 
َ
لِ . اً ا ِجدّ انَلَ أ وَّ

َ
َحٌد َميِع  يِف اْحِتَجايِج األ

َ
َِميُع تََرُ�وِ� ، لَْم َ�رُْضْ أ

ْ
 . "َال ُ�َْسْب َعلَيِْهمْ ، بَِل اجل

�عاً بَاِدرْ ": يف ما يقوهل ًدافلنتأمل �د، قبل أن ننتقل من هنا  َّ رَسِ ْن تيَِجَء إيِلَ
َ
نَّ ِديَماَس قَْد تََرَ�ِ�   أ

َ
 رسائل  رأتم إن ق. "أل

من رسائل   يف رساتل� ه كرفلقد تم ذ، ولس�رد معرفة اعبرة بل فسرتون أن ديماس لم ي�ن، رسول بولس بانتباهلا
ووقف  ، اتلبش��ة ه يف رحالتهوقد رافق، لقد اكن أحد مساعدي بولس. اخلدمةو أنه رش�ك يف العملىلع  بولس

،  اع� �شدة ىلع يد أعدائه ن بولسكيف أورأى ، ل بولسالرسو واعين إخالص ، ح� اكن بولس يبرش إىل جانبه
َ " ح� يقول بولس . و�يف أن بولس بيق ثابتًا 

ْ
َهاَد احل ِ

ْ
ْ�َملُْت ، َسنَ قَْد َجاَهْدُت اجل

َ
، َحِفْظُت اِإليَمان أ يْعَ اكن  ، "السَّ

حَ ِديَما "بولس قال ، احلقيقة ل�ن ح� دقّت ساعة، ديماس رأى ذلك لكه. ديماس ىلع علم بذلك
َ
  بَّ َس أ

ْ
الََم  عَ ال

َارِضَ 
ْ
بانتظار  ر�ه يف ذلك اخلزانوت ح� مىض ديماس كيف شعر بولس هل يمكن�م أن تتخيلوا  .وقد تر��" احل

   إعدامه؟

 َغالَِطيَّةَ ذهب َوِ�ِر�ْسِكيَس " ...إن اآلخر�ن قد تر�وه  ثم يتابع قائًال 
َ

 َدلَْماِطيَّةَ ، إِىل
َ

لوقا  . "لُوقَا وَْحَدُه َميِع . َوِ�يُطَس إِىل
اكن ، يف سفر أعمال الرسل خدمة بولس لوقا اذلي رسد أحداث، يف رحالته اتلبش��ة لوقا اذلي رافقه، الوحيدهو 

ُه َمَعَك "   لكنه يتابع قائًال .  حىت انلهاية  لوقا وفيًا بلولس ْحرِضْ
َ
نَُّه نَافِ   ُخْذ َمْرقَُس َوأ

َ
  األمر مذهًال؟   أليس .  "ٌع يِل لِلِْخْدَمةِ أل

تللك  ألن مرقس لم ي�ن مناسبًا  ،وىلع الرغم من طرده إياه. من رحالته اتلبش��ة طرد مرقس اكن بولس قد
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 واآلن يف ساعته األخ�ة.  يف اخلدمة الرسويلة  ليُسهم بها   ألمور انلافعةالكث� من ا  يملكاكن ال يزال  ،  اخلدمة باذلات
 .  "أحرض مرقس إىل هنا" يقول بولس

" 
َ
ا ِ�يِخيُكُس َ�َقْد أ مَّ

َ
فَُسَس   تُهُ رَْسلْ أ

َ
 أ

َ
تُهُ .  إِىل

ْ
ي تََر� ِ

َّ
ْحرِضْهُ   ،ِعنَْد اَكْر�َُس   يِف تَُرواَس   اَلرَِّداَء اذل

َ
  فلقد اكن بولس موجوًدا .  "أ

يْضاً ". أحرض ردايئ، وهو �شعر بالربد  يف تلك الزنزانة الرطبة
َ
ُكتَُب أ

ْ
قُوَق  َوال بقيرص   مة قصة متعلقةث. " َوَال ِسيََّما الرُّ

وهو   .واجتيازه سباحة و�ن عليه القفز يف انلهر وهو اكن هار�ًا من األعداء، من الكتب �موعة قيّمة يملك قديم
وهو   ومحل كتبه فوق رأسه ،واغص يف املاء بل تمسك ب�تبه ،ا �رتث هللكنه لم ي، ةثيابًا ملو�ية فخم  اكن يرتدي
فخامة   أحّب اتلعلّم أ�رث من مرباطوًرا إ�ونه واشتهر ب .لكنه أنقذ كتبه، ثيابه فتمزقت، القناةعرب  �شق طر�قه 

 . "أر�د اللكمة، "أحرض رقو� ىلع وشك املوت وهو  يقولالرسول بولس   ها إن. مال�سه

ْظَهَر يِل "
َ
اُس أ وراً َكِثَ�ةً   إِْسَكنَْدُر انلَّحَّ ْ�َماهِلِ زِ يِلَُجا .  رُشُ

َ
يْضاً فَاحْ .  ِه الرَّبُّ َحَسَب أ

َ
نَْت أ

َ
يِف اْحِتَجايِج "ثم قال    .  "تَِفْظ ِمنُْه أ

لِ  وَّ
َ
َحٌد َميِع  األ

َ
َِميُع تََرُ�وِ� ، لَْم َ�رُْضْ أ

ْ
َولَِ�نَّ الرَّبَّ  " ما يقوهل بولس ل�ن اسمعوا اآلن. "َال ُ�َْسْب َعلَيِْهمْ . بَِل اجل

اِ� وَ  َف َميِع َو�َ  ِكَراَزةُ لِ ، قَوَّ
ْ
َممِ ، يَكْ ُ�تَمَّ يِب ال

ُ
يُع األ َسدِ فَ ، َو�َْسَمَع مَجِ

َ
نِْقْذُت ِمْن فَِم األ

ُ
ِمْن لُكِّ َ�َمٍل   وََسيُنِْقُذِ� الرَّبُّ . أ

م رَِديءٍ  ُ الَْمْجدُ . اوِيِّ َوُ�َلُِّصِ� لَِملَُكوتِِه السَّ
َ

ِي هل
َّ

  اذل
َ

ُهوِر. آِم�َ إِىل   اللك هرب يف احتجايج ، اللك تر��. " َدْهِر ادلُّ
،  واآلن انتقل بولس من إحباطه . اكن وفيًا وقّوا�، لما وعد بأن يفعلمث اكن ميع، لقد اكن هناك. �سوع  إال ،األول

واذلي سيكون  ، اذلي وعد بأال يرت�ه، ي قّواهاذل حيث بدأ �سبح �د رّ�ه، وشكر إىل حالة تمجيد، إذا جاز اتلعب�
املحبة  ،  املسيح الوفيةبمحبة    � ثقته الاكملة،  حياته  خالل  بولس  قّوى الرسول  وما .  و�ُدخله إىل ملكوته األبدي  معه

 .  اليت ال تفارقه

من   ١٤إن رجعنا إىل الفصل . يف آخر أيامه ،بطر�قة مؤثرة اذلي كتب عنه بولس  ،نفسه لقد مّر املسيح يف االختبار
الكأس   �شأنج مع اآلب جا يتحح� ، سيما�ثيف �ستان ج مرحلة اآلالم فإننا نرى �سوع يدخل، إ�يل مرقس

،  ��ومجع أصدقاءه املقر.  الكأس تعرب عنه  تلك  واتلمس من اآلب أن �عل.  س ادلينونة اإلهليةكأ،  املوضوعة أمامه
،  ونقرأ ما ي�. سيما� ثيف ج بينما �ترب عذاب الرصاع وابلقاء معه  وداعهم للميجء. سهروا ميع"اوقال "، وتالميذه

 َضيَْعٍة اسْ : "من إ�يل مرقس ١٤من الفصل  ٣٢اآلية 
َ

َهُهنَا َحىتَّ  ُسوا «اْجلِ  َ�َقاَل تِلَالَِميِذهِ:، َجثَْسيَْماِ�  ُمَها وََجاُءوا إِىل
« َ َص�ِّ

ُ
َخَذ َمَعُه ُ�ْطُرَس َو�َْعُقوَب . أ

َ
 يَْدَهُش َو�َْ�تَئُِب وَ ، َو�ُوَحنَّا  ُ�مَّ أ

َ
إن الرب �سوع يقول  " ...َ�ْفيِس "َ�َقاَل لَُهْم: . اْ�تََدأ

َم قَِليالً . ُهنَا َواْسَهُروا» اْمُكثُوا  َحىتَّ الَْموِْت! ِز�نٌَة ِجّداً «َ�ْفيِس حَ  ...ائه املقر�� ألصدق ذلك رِْض  ُ�مَّ َ�َقدَّ
َ
، وََخرَّ ىلَعَ األ

ْمَ�نَ  َوَ�َن يَُص�ِّ ِليَكْ َ�ْعرُبَ َ�نْهُ 
َ
اَعُة إِْن أ بَا اآلُب . السَّ

َ
َ ، َوقَاَل: «يَا أ ٍء ُمْستََطاٌع ل ِجْز َع�ِّ ، َك لُكُّ يَشْ

َ
َس َهذِ  فَأ

ْ
َكأ

ْ
.  هِ ال

نَ َولَِ�ْن يِلَ 
َ
ِر�ُد أ

ُ
نَْت»، ا ُ�ْن َال َما أ

َ
أثناء  لكنهم ناموا ، طلب منهم أن �سهروا . "ُ�مَّ َجاَء َووََجَدُهْم ِ�يَاماً . بَْل َما تُِر�ُد أ
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نَْت نَائٌِم! َ�َقاَل بِلُْطُرَس " .السهر
َ
نْ  «يَا ِسْمَعاُن أ

َ
َما قََدرَْت أ

َ
ِْر�َةٍ ئِلَالَّ تَْدُخلُوا  ْسَهُروا وََصلُّوا ِا  َدًة؟َساَعًة َواحِ   �َْسَهرَ أ

َ
.  يِف جت

وُح فَنَِشيٌط  ا الرُّ مَّ
َ
ََسُد فََضِعيٌف»، أ

ْ
ا اجل مَّ

َ
 .  َوأ

يْضاً وََص�َّ 
َ
الَكََم بَِعيِْنهِ   َوَمىَض أ

ْ
د  ووج    جاء �سوع ح�   اإلحراج الكب� واإلذالل  أيمكن�م أن تتخيلوا .  "قَائًِال َذلَِك ال

أيمكن�م أن  ساعة واحد؟ ألم تقدر أن �سهر ميع يا بطرس، هل أنت نائم؟" فأيقظه قائًال  طرس نائًما؟سمعان ب
يمكنك    �دًدا يا رب .  وقال "لن �دث ذلك أبًدا،  فاستيقظ �رسعة  بطرس باذلنب يف ذلك الوقت؟  تتخيلوا �م شعر

يْض �سوع َع ُ�مَّ رَجَ ". وأنا سأسهر"، االعتماد يلع
َ
ْ�يُنُُهْم ثَِقيلَةً ، اً ِ�يَاماً َووََجَدُهْم أ

َ
يبُونَ ، إِْذ اَكنَْت أ .  هُ فَلَْم َ�ْعلَُموا بَِماَذا ُ�ِ

اَعُة! «نَاُموا اآلَن َواْسرَتِ�ُوا! َجاَء ثَاثِلًَة َوقَاَل لَُهمْ  ُ�مَّ  تَِت السَّ
َ
َُطاةِ   اِإل�َْساِن �َُسلَّمُ ُهوََذا اْ�نُ  يَْ�يِف! قَْد أ

ْ
يِْدي اخل

َ
 أ

َ
.  إِىل

ي  .فلننطلق ،وُموا نِلَْذَهَب قُ  ِ
َّ

، انلهايئ عمل اخليانة اذلي و� ،وأشار إىل اقرتاب يهوذا »!قَِد اقرَْتََب  �َُسلُِّمِ� ُهوََذا اذل
 . سيعطي �سوع قبلة املوت 

اتلالميذ ، بيالطس هيلح�م علي قاعة املحكمةونقله إىل  �سوع  وقيفكيف أنه ح� تم ت ، .وتعرفون بايق القصة
 �ّن قد جتّمعن خارًجا  واري ثم وجدوا بعض اجل، اكن املساء بارًدا ،تبعوه عن بعد آمن قد هر�وا وتر�وه  نوا اذلين اك

فعلمت أنه من  ، ومّ�ت هلجته ي�لم أصدقاءهبطرس  تلك اجلار�ة وسمعت ، وجنئ يلتدفأن أمام انلار حول انلار
"ليس   "هل أنت مع اجللي�؟" قالت، ملسؤول�أو ا و� لم ت�ن من الضباط، رس بلط اجلار�ة فقالت تلك . اجلليل

.  ال تر�طو� به" . رجلال"لم أعرف يوًما ذلك  لعن وحلف و� املرة اثلاثلة. ثالث مرات علنًا  أن�ر املسيح لقد  ".أنا 
و�قول نلا الكتاب  ، يف الساحة وهو يعرب فجأة ظهر �سوع ، اليت أن�ر فيها �سوع  املرة اثلاثلةيف ، و� تلك اللحظة

ب�   ما جرى تلك الليلة  للعيون  تم لقاء أ�رث إيالًما   ال أظن أنه يف تار�خ العالم.  إن عينيه وقعتا ىلع بطرس   قدسامل
تاب واعد إىل  من اجليد طبًعا أن بطرس . فانهار بطرس ، بل اكتىف بانلظر إيله، لم يقل �سوع شيئًا . �سوع و�طرس 

  صخرة لم ت�ن ال لليلةل�ن يف تلك ا . أي الصخرة، ب لقبهوسلك حبس، صوابه
ً

ألنه أحب العالم  ، سوى رماال
 .  أ�رث من �لصه احلارض

ح� أعطى اهللا تلك  ، اكن ىلع الصليب وشعور بالغدر فإن أسوأ اختبار خيانة، عن اخليانة أردتم اتللكم ل�ن إن
و�  .  عليه اكمل اللعنة  ووضع،  ىلع الصليب  يح إىل اجلحيم وأرسل املس،  وأدار هل ظهره ،  البنه احلبيب ليرش�ها   الكأس

وهو أمر ،  من بطرس   إنه ألمر أن ت�ون مرتو�ً   "إل�، إل� ملاذا تر�ت�؟"  متعذبًا رصخ املسيح    تلك اللحظة الرهيبة
يوجد  بما  ىلع علم  ل�ن بالطبع، اكن �سوع  من اهللا؟ ل�ن أن ت�ون مرتو�ً ، مرتوً� من ديماس آخر أن ت�ون
ألن العقاب  ، عقاب اخلطية من أن ي�ل عليه بد لآلب فال ، �طط الفداء تتميم علم أنه إن أراد. يف تلك الكأس
 . عن اخلاطئ يقيض بانفصال اهللا انلهايئ للخطية
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ا الرَّبُّ فرَُسَّ " ٥٣قرأنا يف إشعياء  مَّ
َ
ُْزنِ  أ

ْ
ْن �َْسَحَقُه بِاحل

َ
.  أن �رّس الرب �سحق اخلادم ، وحشيًا  ي�اد األمر أن يبدو. "بِأ

  ل�ن اآلب رّس بأن يرضب ، يتألم بنبهدف رؤ�ة اال بن رّس بألم اال ال يع� أن اآلب املقصود هنا  ورل�ن الرس
اكن ىلع  ، بن بها اليت أحبنا اال واملحبة العظيمة ،اليت أحبنا اآلب بها  بدافع املحبة العظيمة . بن ألجلك وألج�اال
الحظوا  ل�ن  .  اكن عليه أن يصبح مرتو�ً ،  اللعنة  اكن عليه أن يتلىق،  �ُسحق ىلع يدهوأن  ،  بأن يرُضب من اآل  بناال

�مل، نهائيةاليت دليها مرحلة  اجتاز �سوع عملية الرتك . ليست نهاية القصة أن هذه
ُ
يِف يََديَْك  . أخً�ا قال "قد أ

ْستَوِْدُع ُرويِح 
َ
يف   أبًدا  بهفهو لن يرتك شع، �بو�ًا من اهللا ت�ون هذا ما يعنيه أن. الوفية ألنه عرف �بة اآلب . " أ

 . انلهاية

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 
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