
الر٩١الة ـس  
 

  !!رفهرفهال أعال أع
 

(Arabic - I don’t know Him!) 
 

  !!ال أعرفهال أعرفه: موضوعه وما اليحديثنَ.. ىأحباِئ
 

 اح الثاِنوِمنحشْى والِعإنجيل لوقا األصرينالخَ نقر ِمن ادداِمس والخَأ األع سينإلىمسينابع والخَمالس : 
 

 وسِط الدار وجلسوا معاً جلس بطرس بينَهم فرأته جارية جالساً ِعنْد النّار  وسِط الدار وجلسوا معاً جلس بطرس بينَهم فرأته جارية جالساً ِعنْد النّار ولما أضرموا نَاراً فىولما أضرموا نَاراً فى""
 ١.""!!لستُ أعرفه يا امرأةلستُ أعرفه يا امرأة: :  فأنكره قائالً فأنكره قائالً!.!.وهذا كان معهوهذا كان معه: : فتفرستْ فيِه وقالتْفتفرستْ فيِه وقالتْ

 

لذى أنكر معرفته ليسوع وقتَ  ا.لو رجعنا إلى ما سجله الوحى اإللهى عن بطرس أحِد تالميِذ المسيح 
بيالطس البنطىم اماكمتِه أمحرود الذين تآمهالي ِمن اءِه افترٍة إليهوجم متْ بصلبِه بتهِه والتى انتهنَا .وا عليدجلو  

 . أن السيد المسيح تنبأ بِه ِمنه لوالبطرس حافٌل بمواِقف له جليلٍة رغم ذلك الموِقف الذى لم يكن منتظراً أن تاريخَ
 وعلى سبيل الِمثال ما نقرأه بإنجيل يوحنا عن بعض التالميِذ .ميذ المسيح حماسة وشَجاعةفقد كان بطرس أكثر تال

مة آالف نسساع خَمِة إشبجزعم متهرهب أن دعسيح بالم ديوا الستبع نالذينمكتيغفٍة وسِة أرسة بخَم. دعتخاذلوا ب ثم 
عم شونموا يودعي ولم ذلكهوا كالمبعاستص مألنه ؤالِء التالميذ.هه أن جيبالع الذين  عم شونموا يودعي لمقبلوا ه 
اِدِهمساماً ألجطع وعسي اِئِه..ِمنرو وا ِمنجعور اِحهموألر همالذى قد اموا الطعفضرو !.  

 

 أجابه  أجابه ..""!! أيضاً تريدون أن تمضوا؟ أيضاً تريدون أن تمضوا؟ألعلكم أنتمألعلكم أنتم": سأَل يسوع اإلثنى عشَر تلميذاً الذين اختارهم قائالً 
سبطر انعِسمسبطر انعِسم : :""با ريبا ري.!.!كالم بنذه نإلى م كالم بنذه نإلى م ِة ِعنْدكدياِة األبيالح ِة ِعنْدكدياِة األبيالح ..ابن سيحأنتَ الم فنَا أنكرعآمنّا و قد ننَحو ابن سيحأنتَ الم فنَا أنكرعآمنّا و قد ننَحاِهللا  اِهللا  و 

ىالحىالح"" .. سيحالم وعسي أيضاً متى البشير فى إنجيلِه أن ويذكرأَلسقائالً تالميذه : "ممنالنّ النّ يقوُل يقوُلن اسأأ  ىىنّنّإإ  اسنا ابننا ابن  
  تمتمننأأوو" :مثم سأله .."اِءاِءنبينبياألاأل  نن ِم ِمدداِحاِح و وووأأا ا ميميررإإ  ونونوآخروآخر  اايلييليإإ  ونونوآخروآخر  انانددممععا الما المنّنّوحوح ي يممقوقو" : فأجابوه."؟؟اناننسنساإلاإل
ممننتقولون أ ف."؟؟ناناأأ  ىىنّنّإإ   تقولونجِساب معانبطر أنتَأنتَ" : وقاَلسىاِهللا الح ابن سيحهو الم ىاِهللا الح ابن سيحأ ف." هو المجابي سوقاَلوع له : 
"طوبطوبى لكى لكي سِِسا ا  يممععانانب ب نني إإ. . !!ااونَونَ يننلح ماًماً لحو و دماًماًدلم لم ي ي علنعلنلك لك   لكنىى ف فىى الذ الذىىببأأ  لكنالس الس مموقوُلقوُلأأنا نا أأ و و....اِتاِتولك أأ   لكينتَنتَأأ  ضاًضاًي  
ببطرطرسهِِه وعلى هِذ وعلى هِذسالص الص خرأأ  ةِِةخربأأ و وىىتت كنيس كنيسىىننببوبوابابالج حيمحيم الج  لنلنتقو تقو ى عليى عليه٢."ااه 
 

وإن شك وإن شك ":  فقاَل بطرس."كلكم تشكون فى فى هِذِه الليلِةكلكم تشكون فى فى هِذِه الليلِة": فى اليوم السابق للصلِب قاَل يسوع لتالميِذِه 
فأنَا ال أشك ميعالج فيكفأنَا ال أشك ميعالج فيك".وعسي فقاَل له  :"إنك قّ أقوُل لكالحإنك قّ أقوُل لكالحيكالد صيحي َل أنفى هِذِه الليلِة قب موالي يكالد صيحي َل أنفى هِذِه الليلِة قب مون  اليرتين  مرتيم 

 وهكذا قاَل أيضاً ."تُ أن أموتَ معك ال أنكركتُ أن أموتَ معك ال أنكركولو اضطررولو اضطرر" فقاَل بطرس بأكثر تشديٍد ."تنكرنى ثالثَ مراٍتتنكرنى ثالثَ مراٍت
ميعبطرس..الج ينىع امأم بة الرورص أن جيبالع  بالر ا أسلماِئِهاختلفتْ حينمدألع هائَل. ! نفستس ولعله : ذاك

رهيب بطرس شك  لقد سيطر على قلب. !ع عليِه وهو رب الحياِة؟الذى أقام موتى كيفَ يسمح لقواِت الشر أن تجتِم
اعتهشَج ا!.وتخلتْ عنَهوس ة كانتْ ِمنِشعة بهيبر فاهيمن بطرس متْ إلى ِذهاءر جالخي ودوس ع. نبتْ عوذه 

ة حكيمريوهج فاهيميِه معسووح القدإرشَاِد الر و !.ة ِمنِت هوللم هنفس سلمي أن عهذا الذى شَر أن ُل "ونِسىمُل حمح
 ٣!.ىحبِن ياَلا ز موأنّه.. سطرب بى أح الِذوعس يبى الرِنشُِهدي.. طرس بىِنهشُدال ي."اِهللا الذى يرفع خطية العالماِهللا الذى يرفع خطية العالم

  
 ا كانمبوع رستالميذ ي ِمن اِحدو اِء أنّهداألع امفَ أمقَ فى قوِلِه واعتردخشَى أنّه لو صبطرس ي  أتوهي أن

 ِملهحابع ليليٍب ربصنولع بسو هديس ال!.فأنكر انفَ واإليمالخَو ان إنجتِمعف . ي حينرأتهج ارينْ ِعالساًة جار  النّد
 فقاَل مهنْ ِمنتَأ و:ر وقاَل آخَ رآه قليٍلدعب و.ةرأا ام يرفهعأ تُ لس: قائالًهانكر .هع م وهذا كان:قالتْ  فيِهتْستفرو

 .ضاًيأ ىليل جهنّ ألهع م كانضاًيأ هذا نإ قّ بالح: قائالًرآخَ كّدأ ٍةاع سوحى نَضا م ولم.انَأ تُ لساننسإا  ي:بطرس
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أن يصيح الديك مرتين تنكرنى ثالثَ أن يصيح الديك مرتين تنكرنى ثالثَ    قبَل قبَلككنّنّأأ" : لهب الر بطرس كالمفتذكر .لى بطرسإ ظر ونَب الرفالتفتَ
 وأن الشَيطان . بما سينتاب بطرس ِمن ضعٍفعلمكان الرب ي ."اًاًرر م مكاءكاء ب بارج وبكىارج وبكىلى خَلى خَإإ بطرس  بطرس ججررفخَفخَ  ..مراٍتمراٍت

 هوذا الشَيطان  هوذا الشَيطان !! ِسمِعان ِسمِعانِسمِعانِسمِعان":  لذلك سبقَ وأشَار الرب إلى ذلك قائالً لبطرس.بالِمرصاِد يقفُ له ولسائر التالميذ
  ١.َ" وأنتَ متى رجعتَ ثبتْ إخوتك وأنتَ متى رجعتَ ثبتْ إخوتك....نكنك ولكنّى طلبتُ ِمن أجلك لكى ال يفنَى إيما ولكنّى طلبتُ ِمن أجلك لكى ال يفنَى إيما....طلبكم لكى يغربلكم كالِحنطِةطلبكم لكى يغربلكم كالِحنطِة

 

  جلس ِعند النّار يستدفُئ.حى المقدس عن موِقف بطرس هذا ما سجله الو.."تبع بطرس يسوع ِمن بعيٍدتبع بطرس يسوع ِمن بعيٍد" 
ال أشك  .وع أنكر معرفتهولما صادفَ الجارية والخُدام الذين تعرفوا عليِه كواِحٍد ِمن أتباع يس .أثناء محاكمِة يسوع

يسوع فى بيِت رئيس الكهنِة ثم فى مجمع اليهود ثم  شَاهد تعذيب .أن بطرس استمر طواَل الوقِت تابعاً له ِمن بعيٍد
لبصلي ليباِمالً الصثِة حلجوصلوا بِه إلى الج بيالطس إلى أن ِة عندار الواليِهفى دليتر . عبطرس كيفَ ي ك

  .؟طرس بوإلى أين يذهب .! ِمن كّل حدٍب وصوٍبوا تجمعالذينمسرح األحداِث وكان مزدِحماً بجماهير الشّعب 
 

 بعضهم أوا رلما يسوعسيح المعلقاً على الخَشبصلوباً ما نف": ِة قالوا موأم آخرين ا نفخلصوأم آخرين خلص أن يقِدر فلم هس أن يقِدر فلم هس
 قد اتكَل على اِهللا فلينقذه اآلن إن أراده ألنّه  قد اتكَل على اِهللا فلينقذه اآلن إن أراده ألنّه .... اآلن عن الصليِب فنؤِمن بِه اآلن عن الصليِب فنؤِمن بِه إن كان هو ملك إسرائيَل فلينزل إن كان هو ملك إسرائيَل فلينزل..يخلصهايخلصها

وأنَا إن ارتفعتُ عن وأنَا إن ارتفعتُ عن ":  عن نفِسِه قاَلحين وعسي عرأى وسِم ن مالساخرين بيسوع نِم يكون دق .."قاَل أنَا ابن اِهللاقاَل أنَا ابن اِهللا
ميعالج إلى ِذبض أجاألرميعالج إلى ِذبض أجؤِمنوال .."األري ن الصليِب  بِهمنزْل عي لم ألنه..اليينم ولكن وعسنوا بيشَر آمالب ِمن   ألنه

  ٢.!؟ فكيفَ ينزُلجاء خصيصاً ليعتلى الصليب قد ه أنّلم يؤِمنوا الذين  لم يدرك..زْل عن الصليِبلم ين
 

 يسوع عند ظهوره لتالميِذِه بعد قيامِتِه أن يوجه نظرهم إلى حاجتهم إلى قوٍة تعمُل فى ص الربحر 
عفهمض.بشليم وأال يكوِث فى أوربالم مهطالب بالر ل أنسال الرمِء سفر أعدأ فى بنقر حتى  لذلك مهدأوا تبشير

ال بالقدرة وال بالقوة بل بروحى ال بالقدرة وال بالقوة بل بروحى " إذ مكتوب .. وذلك ما اختبروه.لى بحلول الروح القدس عليهمينالوا قوة ِمن األعا
 شَاِهداً ليسوع .جرأٍة وشَجاعٍة وبال تردِد فلما حضر يوم الخمسين تكلم بطرس الرسول بكّل .."قاَل رب الجنوِدقاَل رب الجنوِد

 :س الرسولطر ِمن تلميِذ المسيح بامهليتنَا نتعلم ناسدرن اهذو ٣." يخلص يخلص من يدعو باسم الرب من يدعو باسم الربويكون كلُّويكون كلُّ": بقولِه
 

سالم اهللا  سنفتقد  ألنّنا ببعِدنَا....وهوهددطهطهحتى لو اضحتى لو اضبعيٍد بعيٍد  ِمن  ِمن  يسوع يسوعععتبتبيي   أن أن له لهوزوزجج ال ي ال يننمؤِممؤِمالال: : أوالًأوالً 
ى الشرقو يدى ة بينفريس س ونقعوح القداً وتعزياِت الررم كاءنبكى بوس.بلقد قاَل الر  وعسكانو: ي كانوإن إن ا قد ا قد

اضوِناضوِنطهدطهدونكميضطهدى فسونكميضطهدوقاَل أيضاًوقاَل أيضاً  ..ى فس : :أح ادأر إنأح ادأر إن ائى فلينكرور أتىي أن د ائى فلينكرور أتىي أن ِندعويتب همل صليبحه ويِننفسعويتب همل صليبحه ويوقاَل ..ىىنفس 
بوُل ولسسوا ألجِلِه: الرتتألم تؤِمنوا بِه فقط بْل أيضاً أن سيح ال أنألجل الم لكم ِهبو قد وا ألجِلِهألنهتتألم تؤِمنوا بِه فقط بْل أيضاً أن سيح ال أنألجل الم لكم ِهبو قد ٍب .. ألنهستغربم سولي

  ٤.فى مختلف أنحاِء العالم يعانيها من يعتنقون المسيحية لالضطهاِد ءاتُ الرسمية أن أعلى نسبةأن تعلن اإلحصا
 

 ال ....ديندينببستعستعالمالمرير رير اختراقُ حصون إبليس لتحاختراقُ حصون إبليس لتحدر القوة در القوة صصالمتباِعِد عن مالمتباِعِد عن ميتعذر على المؤمن يتعذر على المؤمن : : ثانياًثانياً 
 تخلصونصح ؤمنونخترقْ المي لم النفوس إنإبليس ..نو مه قيقىالح ؤمنالم إن دشهميع   يالج امٍف أمخَو وند

 . معتبراً كّل غاٍل ِعنده رخيصاً ِمن أجل الرب الذى يعرفه..ه بالرب الذى غير حياتهعن ِسر سعادِتِه ويعلن معرفت
 إن إبليس ..!!ى إن لم أبشرى إن لم أبشريٌل ِليٌل ِلإذ الضرورة موضوعة على فوإذ الضرورة موضوعة على فو: إن الحاجة ماسة إلى مؤمنين يقولون مع بولس

 ٥.يعرفون كيفَ يقاومونَه فيهرب ِمنهمو. يجهلون أفكاره  ولكن المؤمنين الحقيقيين العدونَا لن يقفَ مكتوفَ األيِدى
 

 ِلمن ن الشهادِةإن صمتى ع.. أبانَا السماوى:  فى تلك الصالة مِعىأدعوك كى تشترك ..مؤمنأخى ال 
ألكون شاِهداً .  تهبنى قوة وشَجاعة وِحكمةأسألك كى. تى إليك طالباً صفحك وغفرانكآ .حولى ذنب أعترفُ بِه

ابتك واثقاً ِمن استج.  البارفع صالتى فى اسم يسوعأر.. تابعاً لشَخِصك كّل يوم حاِمالً صليبى منكراً لنفِسى. أميناً
 .  ارجاًرجه خَمن يقبْل إلى ال أخْ: كمن وعدتَ بقوِل يا
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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