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 الفرق ب� يهوذا و�طرس 
 سربول  يس.  أر. بقلم

ىلع فهم  أيًضا ساعدنا � كما أنها  ق األمر بمثابرتنا.أساس ثقتنا عندما يتعلَّ  نا األعظم �كهنت شفاعة رئيسإن 
 يُعرب ابتعاد   .يف اخلطيَّة خط�  وط ن تعرضا لسق ا�ال  املسيحمن تالميذ  اثنان بطرس و�هوذا، وهما  ب القصص املتعلَّقة

. ونرى  اسرتداده ألنه تم    تاًما و  ا اتللميذ اآلخر ليس نهائيًّ   وط يف ح� أن سق  تاًما،و  ا نهائيًّ   اارتدادً عن املسيح    أحدهما 
 . . و� تلك الليلة نفسها، أن�ر بطرس املسيح املسيحللغاية. خان يهوذا  ةمتشابه تضد املسيح اكن  جر�متهمأن 

ه يف أحلك سااعته. وهناك  خيانة ضدَّ  ا ة ارت�بخالل خدمته األرضيَّ  لمسيحل ني ل�ان اكنا تلميذهذان الرجالن ا
ر أنه عندما نا نتذكَّ ة بلطرس و�هوذا. لكنَّ باألفعال الشيطانيَّ  املسيح حيث تنبأ أوجه �شابه أخرى يف هذين املثال�

؟قال اتلالميذ فيما بينهم: "، �َُسلُِّمِ� إِنَّ َواِحًدا ِمنُْ�ْم " املسيح: قال  نَا ُهَو يَارَبُّ
َ
نَا ُهَو  : َ�ُهوَذا وح� سأهل " "َهْل أ

َ
"َهْل أ

 ُ
َ

  :املسيح يَا َسيِِّدي؟" قَاَل هل
َ
نَْت َ�ْعَملُُه فَاْ�َملُْه  يلهوذا: األخ�ة املسيح). اكنت لكمات ٢٥: ٢٦(مىت  "نَْت قُلَْت "أ

َ
"َما أ

ْ�رَثِ رُسَْعٍة"
َ
 رصفه من وسطهم. و).  ٢٧: ١٣(يوحنا  بِأ

بَداً " :ة. قالشدبطرس �  اعرتض أن بطرس سينكره،  املسيح عندما تنبأ 
َ
ُشكُّ أ

َ
نَا َال أ

َ
َِميُع فَأ

ْ
(مىت   "َو�ِْن َشكَّ ِ�يَك اجل

نَُّه قَائٌِم، فَلْ "  :. هذا يعيد إىل األذهان حتذير بولس)٣٣:  ٢٦
َ
ْن َال �َْسُقَط إًِذا َمْن َ�ُظنُّ أ

َ
)، ألن ١٢  :١٠كورنثوس    ١" (يَنُْظْر أ

يَْطاُن َطلَبَُ�ْم ِليَكْ  " :حبةمليئة بامل ب�لمات بعد ذلك إىل سمعان وقال هل  ه توجَّ  املسيح  ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن، ُهوََذا الشَّ
ِنَْطةِ 

ْ
 ). ٣١: ٢٢(لوقا  "!ُ�َغْر�ِلَُ�ْم اَكحل

، مًال وقد ي�ون  ا قتً ولألقو�اء القيام بها. قد �ستغرق األمر إال يم�ن  ال ليست مهمة شاقة احلنطةغر�لة إن 
ته اخلاصة، ألنه  ور سمعان من االعتماد ىلع ق، حذَّ ةهذه االستعار املسيح  . عند استخدامليست عمليَّة شاقة ا لكنه

الشيطان أقوى من بطرس، ولن �د صعو�ة يف  إن . يف اخلطيَّة السقوط ب غر�هسيكون من السهل ىلع الشيطان أن ي
 بطرس أنه يمتلكها.  ظنَّ ة  ب ىلع أي قوَّ اتلغلُّ 

ْ�رَثِ رُسَْعةٍ "  :يقل بلطرس   مل  أن املسيحالحظ  ول�ن  
َ
نَْت َ�ْعَملُُه فَاْ�َملُْه بِأ

َ
 س رطاكنت لكمات ر�نا لسمعان ببل  ".  َما أ

نَْت َمىَت رََجْعَت َ�بِّْت " قال:فقد يلهوذا.  ا قاهلعمَّ  ا كب�ً  اختالًفا �تلفة 
َ
ْجِلَك ِليَكْ َال َ�ْفَ� إِيَمانَُك. َوأ

َ
َطلَبُْت ِمْن أ

 ). ٣٢: ٢٢(لوقا   "إِْخَوتََك 

ن  ن بطرس من مقاومة الشيطان، أو أن يعود، أو أن يتم�َّ أن يتم�َّ   لم ي�ن �رد رجاًء هل.  املسيحيقله    مالحظ ما ل
، ليس  املسيحأن بطرس سيفعل هذه األشياء. لم ي�ن هناك شك يف ذهن  من  هعن يقين بل عربَّ اإلخوة.  تثبيتمن 
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يف الواقع، �شهد اتلار�خ أن   .بطرس من جهة عودة ول�ن أيًضا من جهة سقوط بطرس، وسقوطه السحيق، فقط 
حىت   وثابر، ورجعُغفر هل، و ب، تا لقد حىت انلهاية.  قد ثبتواخلط�،  الشديد بطرس، ىلع الرغم من هذا السقوط 

 انلهاية. 

 

 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ لُ فْ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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