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 :عن هللابها أن هناك ثالث طرق نتعلم أعتقد 

 

 :يمكننا أن نتعلم عن هللا من الطبيعة -1

 

ُث بَِمْجِد هللاِ، َواْلفَلَُك يُْخبُِر . "التي تؤكد ذلكالفقرات هنا بعض  َماَواُت تَُحدِّ اَلسَّ

تُرَى ُمْنُذ َخْلِق اْلَعالَِم ألَنَّ أُُموَرهُ َغْيَر اْلَمْنظُوَرِة "(. 1:19 مور)مز"بَِعَمِل يََدْيهِ 

ْرَمِديَّةَ َوالَهُوتَهُ، َحتَّى إِنَّهُْم باِلَ ُعْذر    مية)رو"ُمْدَرَكةً بِاْلَمْصنُوَعاِت، قُْدَرتَهُ السَّ

تبدو لشمس، وعلى كل سماء لهللا صورته على كل شروق وضع قد ل (.20:1

وعلى  تطير، أوسبح المخلوقات التي تمشي أو تزحف أو تعلى كل و، ليالً 

ُكلُّ نََسَمة  فَْلتَُسبِّحِ "المرنم: يقول لهذا السبب وحده، و. في الكون كل ذرة

بَّ   (.5:150مور )مز"الرَّ

 

 :الوحيمن خالل يمكننا معرفة هللا  -2

 

ابن هللا. المسيا يسوع هو الرب بطرس الرسول أن من خالل الوحي عرف 

َك يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُونَا، إِنَّ لَْحًما َوَدًما لَْم يُْعلِْن فَأَجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهُ: طُوبَى لَ "

َماَواتِ  فمن خالل الوحي نعرف . (17:16)متى "لََك، لِكنَّ أَبِي الَِّذي فِي السَّ

 .نعمتهعن و تهقوهللا وعن الكثير عن قداسة 

 

 :ا البعضنهللا من بعضعرف يمكننا أن ن -3

 

تبادل ن، ومًعا معتجنأن نبغي لبعض ويلبعضنا احتياج هذا هو أحد أسباب 

ا الذهاب الى الكنيسة مهم جدً إن هللا. هذا هو سبب  نالخبرات عفيما بيننا 



ن مهذان وقد كان وكسر الخبز. قدم الشركة كون المكان الذي يتأن لزم وي

ِرَكةِ األولى:"أركان الكنيسة  ُسِل، َوالشَّ ، َوَكْسِر َوَكانُوا يُواِظبُوَن َعلَى تَْعلِيِم الرُّ

لََواتِ  إننا الكتاب المقدس يقول لنا . في الواقع، (42:2)أعمال "اْلُخْبِز، َوالصَّ

 رانيينَغْيَر تَاِرِكيَن اْجتَِماَعنَا َكَما لِقَْوم  َعاَدةٌ)عب"إلى الكنيسة:نذهب أن ينبغي 

فكلما روحك. فإنك بذلك تضعف ع اآلخرين، جتمع مإذا كنت ال ت(. ف25:10

ا البعض. في الواقع، إن نن بعضمهللا ازدادت معرفتنا عن ا، معً نا زاد اجتماع

عن هللا من إننا نعرف  البشر.هللا مع تعامل الكتاب المقدس كله هو كتاب عن 

خالل  منكثيرة عن هللا موًرا أكما نعرف  الناس.مع مشاهدة تعامالته خالل 

 مع غيرهم.موسى ومع إبراهيم ومع مع آدم وتعامله طريقة 

 

نال بطرس بعد أن فل هللا مع بطرس. ماعكيفية ت عن اليوم، دعونا نتعلم قليالً و

َوأُْعِطيَك َمفَاتِيَح "يسوع:الرب  ، قال لهايسوع هو المسيالرب أن اإلعالن ب

َماَواتِ  الذي من ما فلفتح شيء. تستعمل مفاتيح ال. (19:16 تى)م"َملَُكوِت السَّ

بطرس ليسوع الرب أعطى لقد  ؟المفاتيح لبطرسيسوع أجله أعطى الرب 

وبطبيعة الحال،  يوم الخمسين.ي بدأ في ذمفاتيح فتح عصر مملكة الكنيسة ال

عصر الملكوت الذي كان يتحدث عنه الرب ا عن شيئً لم يعرف بطرس 

مملكة داود، قد اعتقد بطرس أن ذلك العصر هو وقت استرداد يسوع. و

عن عن هذه المملكة و مسؤوالً  نآلصار انه درك أنه يظن أمملكة المادية. وال

 االهتمام بالرب يسوع.

 

ضع أن يلديه أي مشكلة في ليس هللا من هذا التعامل نتعلم الدرس األول إن 

قوالً يتردد على ألسنة الكثيرين إنسان. قد سمعت كبيرة على أي  مسؤولية 

زال بإنسان، ال أثق باي إنسان. لكن هللا وثق باإلنسان وما ثق أال وهو: إنني 

ربما  فعل ذلك. شاب. ولكن هللابأي يثق من يقول إنه ال  سمعتيثق به. كما 

لديه يسوع المفاتيح التي كانت الرب  اهوأعطبطرس في سن صغيرة كان 

 يسيسوع أن بطرس لالرب سنة. عالوة على ذلك، عرف مدة أربعة آالف ل

يسوع لم بل واألعجب من ذلك إن الرب . ذلك لديه أدنى فكرة عما كان عليه

في ا شابًا مفاجئ صيادً بشكل ع فكأنك تضلتشغيل. ل دليالً يقدم لبطرس 

 طفالً كأنك تضع أو  .شركة مرسيدس بنزإدارة شركة كبرى مثل  يةمسؤول

إن إلهنا أنحاء البالد.  كلفي وتجعله يقود السيارة عجلة القيادة خلف  اصغيرً 



مع عن هذا النقل عتقد أن كل من س. وأى من طرقناسمطرقه أو .عظيمإله 

إنه  تجاه ذلك األمر. يشعر بالقلق. لكن هللا ال يشعر بالقلقإلى بطرس مفاتيح لل

 ال يقلق على اإلطالق من اإلنسان الذي يعينه هللا.

 

نه إيسوع قال الرب دعونا اآلن نلقي نظرة على كيفية استجابة بطرس. 

! الَ يَُكوُن لََك فَأََخَذهُ بُْطُرُس إِلَْيِه َواْبتََدأَ يَنْ "قتل. سيُ  تَِهُرهُ قَائاًِل: َحاَشاَك يَا َربُّ

هل  .توبيخ ابن هللاهو  سرقام به بط. كان أول عمل (22:16)متى "هَذا!

مما روحية الهبة المولدعوة من هللا أو استيعابنا لسرعة ية يمكنك أن ترى كيف

 نال قدأنه زعم يشخًصا ؟ هل سبق لك أن رأيت متميزونجعلنا نعتقد أننا ي

سبق أن ؟ هل ممارسه نفوذهبدأ في يمعمودية الروح القدس وعلى الفور 

في أو النفوس أو في التسبيح ح بفي ر انجاحً حقق  امسيحيً إنسانًا رأيت 

في  خطأقد أيسوع الرب ن إيبدو هل ؟ متميزبدأ في التفكير أنهم وبعطاء ال

أن يستبعد بطرس يسوع كان ينبغي على الرب ؟ اقديم تلك المفاتيح لبطرس

الستبعاده.  اغير كفء، لكن هذا لم يكن سببً  سرطكان بحقًا، ؟ كفاءتهلعدم 

 .عن هللا هأن نتعلمينبغي آخر أمر هذا  هلليلويا.

 

عندما فالقلب. إلى  يسوعنظر الرب لناس لعدم الكفاءة، ينستبعد ابينما نحن 

هللا من كل . طالما تحب بطرس علم ما في قلبكان يمفاتيح الأعطى بطرس 

يبدو بطرس  تك.عدم كفاءتبذل أقصى ما في جهدك فلن يستبعدك هللا لقلبك و

ن ترى أمكنك عندما تتطلع إليه عن قرب يا بالنسبة لنا، لكن سيئً  في البداية

ولديه حماسة ومحبة مشتعلة تحو الرب يسوع.  تهبًا،لمكان فقد  فيه الصالح.

 صحح قّومهلكنه يسابعده يسوع لم ب الرمثل هذا الرجل؟ نريد استبعاد ماذا فل

 (.23:16 ى)مت"فَاْلتَفََت َوقَاَل لِبُْطُرَس: اْذهَْب َعنِّي يَا َشْيطَانُ ":وبخه قائالً و

لكي ال يفشل منهم إرشادات تعليمات لتالميذ يسوع الرب ثم أعطى 

َي َوَرائِي فَْليُْنِكْر نَْفَسهُ ِحينَئِذ  قَاَل يَُسوُع لِتاَلَِميِذِه: إِْن أََراَد أََحٌد أَْن يَأْتِ أحد:"

 (.24:16 ى)مت"َويَْحِمْل َصلِيبَهُ َويَْتبَْعنِي

 

دراسة دليل العمل هو اللم يكن  العمل.بطرس دليل ليسوع الرب أعطى لقد 

لكنه كان  ،دروس في قيادة الكنيسةتلقي اللكتاب المقدس أو المستفيضة ل

ما تتكلم بأقوال خاطئة أو ال وإلى أن تنال ذلك رب ححمل الصليب والتبعية.



لنا أن يسوع دروس الرب  يه ههذ أو قد تنكر الرب إلهك. تصغي لآلخرين

الرب من هنا يمكنك أن تنال درجة التعليم الالهوتي  نحمل الصليب ونتبعه.

يعنف بطرس بشدة يسوع ومثلما كان الرب يسوع وليس في أي مكان آخر. 

تخضع للرب ا أن أيضً ينبغي عليك  اتجاه خاطئ،لكي ينجيه من السلوك في 

تعامل بشجاعة أن ت ةطريقوينبغي عليك بنفس ال لكي يصوب أخطاءك.يسوع 

يسوع مع بطرس الرب وشك أن يخسر طريقه. عندما تعامل يمع أخيك الذي 

اْذهَْب َعنِّي يَا َشْيطَاُن،  لبطرس:مثل جراحة بدون تخدير. وقال األمر كان 

 تفكيره.و هموقفبسبب فساد 

 

المفاتيح.  عندما أعطى بطرسيسوع لم يخطئ الرب تأكيد على أن لدينا هنا 

وكان وقت آلخر. جميًعا نخطئ من مسبقا أننا عرف الرب يسوع  ،أوالً 

 رئيس الكهنةل هتوبيخضعف. اضطر بولس إلى االعتذار عن لحظات لبولس 

 رف تلك األمور مسبقًا، مثلما يعرفيسوع يعكان الرب . (5:23)أعمال 

من نا جميًعا نسقط في الخطأ سقط عدة مرات. فإنيتعثر ويسالوالد أن ابنه 

أننا رف حدودنا، كما يعرف نه يعإذلك. بيسوع يسمح الرب وقت آلخر. 

فاألمر مثل أن تكون عامالً في  مندفع.صاحب عمل فهو ليس ضعفاء. 

مصنع. فعندما يبتأجر صاحب المصنع عامالً جديًدا يضع في حسابه بعض 

إن الرب يسوع يضع في  خسائر التي يحدثها في أثناء تدريبه وتعليمه.ال

يسوع إن الرب ا، من الواضح ثانيً عن عملك. حسبانه بعض الخسائر الناتجة 

وذلك واضح من طريقة تجاوب بطرس نحو توبيخ الرب يسوع له.  لم يخطئ

يمكن ألي حيث ال وحماسته نحوه كبيرين، بيسوع بطرس للرب  ةحبكانت م

ه يبحث عنية اإلنسان الذي هذا هو نوعكان عن سيده. يبعد بطرس يء أن ش

يقوم ويستجمع عرف كيف  هلكنلقد سقط بطرس لقيادة تالميذه. الرب يسوع 

 ذاته ويواصل مسيرته.

 

مقدار ما عرف أال . وأسبوعمر  ه،وتوبيخعالن الذي ناله بطرس بعد اإل

كلما فألم.  وأظالم  وأار ع وأ عذاباجتاز فيه بطرس في ذلك األسبوع من 

لكن  .ازداد مقدار األلم الذي تشعر به عندما تخذل من أحببته تكحبمت زاد

َوبَْعَد ِستَِّة أَيَّام  أََخَذ يَُسوُع بُْطُرَس " يقول اإلنجيل: سوعمرتبط بالرب يألنه 



َوتََغيََّرْت هَْيئَتُهُ . نَ َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا أََخاهُ َوَصِعَد بِِهْم إِلَى َجبَل َعال ُمْنفَِرِدي

ْمِس، َوَصاَرْت ثِيَابُهُ بَْيَضاَء َكالنُّورِ  اَمهُْم، َوأََضاَء َوْجهُهُ َكالشَّ َوإَِذا ُموَسى . قُدَّ

 (.3-1:17)متى "َوإِيلِيَّا قَْد ظَهََرا لَهُْم يَتََكلََّماِن َمَعهُ 

 

في فائقة  لديه ثقة هللابين هللا واإلنسان. ما نتعلمه من هذا التفاعل هنا نجد 

القلب. لن يستبعد هللا أحًدا منا بسبب عدم كفاءتنا ألنه ينظر إلى مختاريه. 

انية بالدعوة روحنكتسب الال إننا  .يَْعِرُف ِجْبلَتَنَاوهو ، فإننا جميًعا نتعثر أحيانًا

 أو بالمواهب ولكن بحمل الصليب.

 

 وأ عاجالً فال بد إنه  ،فإنك طالما تلتصق بالرب يسوعقي، ييا صد حدث مهما

ِحينَئِذ  " .لمع مثل الشمستضيء وتالتجلي حيث  إلى جبلسيأخذك معه  آجالً 

ْمِس فِي َملَُكوِت أَبِيِهمْ  ْمِع، فَْليَْسَمعْ . يُِضيُء األَْبَراُر َكالشَّ  ى)مت"َمْن لَهُ أُُذنَاِن لِلسَّ

43:13.) 

 

ا في أن أراكم جميعً  لذلك أريد .البعضمن بعضنا عن هللا يمكننا أن نتعلم 

 .المزيد عن إلهي وربيأن أعرف منكم  نيالكنيسة حتى يمكن
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