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إننا العهد الجديد. أسفار األكثر شعبية في هو  سرطمن مالحظتي ربما يكون ب

نتعرف عليه بسهولة ألنه ببساطة يشبهنا. بالتأكيد ألن بطرس قد عانى من الفشل 

: "أال نحب بطرس مقولهببه ببراعة أنفسهم ن ومنا أيًضا يربطكثيرين فإن ال

رتاح له على اإلطالق. نأال  نبغي، يسفأللنرتاح لهذا الرجل، لكن إننا  .أيًضا؟"

الروح القدس ألعلن  انننا ال نعرفه حقًا. لذلك، جئت إليكم اليوم بسلطإمشكلتنا هي 

ال يكاد بطرس. "ال، لسنا جميًعا مثل  عن بطرس.إلنسان العام لتصور اللكم عكس 

نقاط رتياح إلى سعينا إلى االهذا يعني أننا إذا ". سرطيوجد أي شخص مثل ب

معه بسبب ذلك، فإننا نعيش في كذبة هائلة ارتكبها صلة ضعف بطرس ووجدنا 

ذر عالشيطان على ماليين المسيحيين على مر العصور. لقد تم استخدام هذه الكذبة ك

، اأحيانً  .قد سقط وأخطأ. ألن بطرس الدنسة المتميعةلتبرير أنماط حياتهم الدينية 

هو رد فعلنا بعد الفرق ن أن غير مدركي ،ونخطئسقط يمكن أن ن نايرون أنيعتقد الكث

 .نخطئونسقط أن 

أكبر. اليوم ، أود أن أثبت لك أن بطرس كان تدقيق ب سرطولكن دعونا ننظر إلى ب

يسوع الرب السبب في أن وأحد أعظم القديسين الذين عاشوا على وجه األرض. 

 .ليس ألنه كان مثلنا، بل ألنه لم يكن مثلناوات السم وتدعاه وعهد إليه بمفاتيح ملك

الذي استخدمته كذريعة لخطاياك ال  سرطإذا كان ب لمالحظات التالية وقررا تأمل

الكنيسة هم شعب ن معظم إلهذا الغرض بعد اآلن. الحقيقة هي  هينبغي أن تستخدم

أو يزعمون يسوع، الرب يتبعون كأنهم يبدون إنهم  ببطرس. هميهوذا منشبهًا بأكثر 

ة يسوع مرالرب قلوبهم بعيدة عنه؛ ويبيعون الحقيقة، نة بعد سنة، ولكن في ذلك، س

يلزم الذي  سرطا هو بذتماًما كما فعل يهوذا. ه ،مصالحهم الذاتيةبعد مرة، من أجل 

 .عرفهأن ن



كان يعلم أن الخطيئة فمعرفة عميقة بالطبيعة الفاسدة للخطيئة. دى بطرس كان ل -1

اْخُرْج بطرس:"قال  قد سبق أنف في القلب نفسه.مًعا عيشا يوالقداسة ال يمكن أن 

، أَلنِّي َرُجٌل َخاِطئٌ  هل تعلم أن الخطيئة والقداسة ال  (.8:5)لوقا "ِمْن َسفِيَنتِي يَا َربُّ

، لكن األخرىأو منهما  ةحديكون لديك واإما ففي القلب نفسه؟ مًعا يمكن أن تتعايشا 

هل ففي وقت الحق عندما أخطأ بطرس بكى بمرارة في توبة. و كالهما مًعا.ليس 

حقيقة فاعلم ع خطاياك؟ إذا لم يكن األمر كذلك، مبها تفاعل هذه هي الطريقة التي ت

 بطرس.أنك لست مثل 

 ، في الحال.على الفورعمله بطرس بطرس، ترك بدعوة يسوع قام الرب عندما  -2

رتب "اسمح لي أوالً أن أ منه قائالً: لم يطلب .ني بعض الوقت"مهل"أ جوابهكن يلم 

لم يكن هناك  .، كانت هذه هي حياتهحقًايتردد. قاوم بطرس أو لم يظروف بيتي". 

لم يكن هناك يوم لم يعش فيه دعوته يسوع. منذ يوم للرب بشأن تبعيته أي صراع 

ن بطرس لم يكن يريد قضاء إما وك. تبادالً ميسوع. كان الشعور في حضرة الرب 

كان  يسوع في قضاء يوم بدون بطرس.الرب يسوع، لم يرغب الرب يوم بدون 

يا صديقي، هل لديك مثل هذه العالقة مع ". بطرسأخذ يسوع "الرب :  دائًماالحال 

يسوع سيعود إلى الرب ال تريد أن تقضي يوًما بدونه؟ إذا كان ويسوع، الرب 

أن الرب يريد من على هذا الكوكب كل البشر من بين أنت األرض فهل ستكون 

، إذا لم يكن هذا هو آخر؟ مرة أخرىطوال الوقت أكثر من أي شخص  كيكون مع

 بطرس.، فأنت لست مثل الحال معك

بطرس على الفور إلى الدائرة جذب ، الكثيرينيسوع الرب من بين تالميذ  -3

َوَأمَّا َأْسمَاُء االْثَنْي َعَشَر َرُسواًل َفهَِي " ول:أنه األدائًما سجالً كان بطرس م اللصيقة.

ِذي يَُقاُل َلهُ بُْطُرُس، َوَأْنَدَراُوُس َأُخوهُ. يَْعُقوُب ْبُن َزْبِدي،  ُل ِسْمَعاُن الَّ هِذهِ: َاأَلوَّ

بوضوح على مستوى جميع  سرطهذا يضع ب (.2:10)متى "َويُوَحنَّا َأُخوهُ 

الكتاب المقدس مثل موسى وإيليا في األشخاص اآلخرين في الدائرة الداخلية 

هنا لدينا "الدائرة األعمق" في العهد و هما على جبل التجلي.بذين التقى بطرس لال

، إذا لم تكن في تلك الدائرة ائرة األعمق" في األناجيل. صديقي"الد مع  تقابلتالقديم 



ال تنسب سلة المهمالت  ،بعد ذلكبطرس. من فضلك باألعمق فال تقارن نفسك 

 .. أنت لست مثله. ال أحد منا مثلهسرطبالتي لديك إلى الروحية 

المرضى والمكفوفين  ونضعكانوا يفي الشوارع يسير بطرس كان عندما  -4

سيره عليهم أثناء ظل بطرس ط لكي يشفوا عندما يسقوالعرج على األرصفة 

ماذا يفعل ظلك للمرضى والمكفوفين والعرج يا صديقي؟ ماذا ف. (16،15:5)أعمال 

 س.رطتعني حياتك لآلخرين؟ أنت لست مثل ب

رحلة إلى مدينة هللا ، اسمح لي أن أطرح عليك بعض الاآلن، يا زميلي العزيز في 

عدم اإليمان لدينا  ةلرحلة من حالانبغي أن تقضيه "كم من الوقت ي .األسئلة الثاقبة

لقد  .أقل من ثانية واحدة"ذلك إلى الدائرة الداخلية؟ اإلجابة بالنسبة لبطرس كان 

صل إلى هناك". سأ، أيها الراعي اتي: "حسنً خدمخالل ت كثيرة سمعت ذلك مرار

ثم تمر سنة أو عشر سنوات  .صل إلى هناك"سأ: "الكالم ثم في العام التالي ال يزال

أخرى وما زلت أسمع الرد: "ما زلت أعمل على الوصول إلى هناك". لماذا ال 

ترك الصيد وتتك سفين؟ لماذا ال تخرج من سرطنفس استجابة بهي  تكباستجتكون ا

أنت أيًضا يمكنك بذلك عندما تقوم  .يسوع على الفور؟الرب ع تبأن تفي بدأ تخلفك و

ا فعل بطرس. أنا ال أتحدث عن مثلمالرب يسوع المسيح بة وثيقأن يكون لك عالقة 

تبدأ في أن ة التي يمكن وثيق. لكنني أتحدث عن العالقة الايتطلب وقتً ألنه النضج 

ثبت في السيد يسوع. بالنسبة لك أن تالرب تبع تصليبك وفيها حمل التي تلحظة ال

 .سيأتييريد كل من إن إرادة. المسيح ليس مسألة وقت بل 

أعطى هللا  يسوع لبطرس مفاتيح ملكوت السماوات.الرب أعطى مرة أخرى،  -5

أعطى مفاتيح عصر الناموس لموسى. وأعطى و .عالقة العهد إلبراهيممفاتيح 

لبطرس. إذن هنا لديك إبراهيم وموسى ناس مفاتيح مملكته السيادية في قلوب ال

متلقيًا كان موسى  .لشعب عهد هللاأبًا كان إبراهيم  .جبابرةكم كانوا . سرطوب

ة جديدة تدوم إلى بطرس مفاتيح ملكوت هللا في قلوبنا، إلى مملك تلقى. وهللاناموس ل

، ئيسي في افتتاح عصر الكنيسة. نعمعلى إعالن الخطاب الر سرطبساعد هللا  األبد.

 .فتح بطرس ملكوت هللا في يوم الخمسين



قال الرب لم يهرب.  سرطعندما تم توبيخ ب .هايراعنبغي أن نيهذه نقطة أخرى  -6

اْذهَْب َعنِّي يَا َشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة لِي، أَلنََّك اَل َتْهتَمُّ بَِما هللِ لكِْن بَِما " :له يسوع

الذي  األمين! كان هذا هو بطرس صفعة بالكالم نميا لها  (.23:16متى )"لِلنَّاسِ 

 اا محبً جهدً  ي بذل اآلنذالومفاتيح ملكوت هللا،  يهعطأن ييسوع للتو الرب  هوعد

افأ يُكأن ينبغي يسوع من الموت. قد نعتقد أن بطرس الرب نقذ يل بالخطأحسن نية ب

بُّ "يسوع. وبخه الرب على لطفه وحماسته، لكن بدالً من ذلك  ِذي يُِحبُّهُ الرَّ َأنَّ الَّ

بُهُ، َويَْجلُِد ُكلَّ  لقد طرد  .فسدوا أن هللا أوالده دللال ي (.6:12برانيين )ع"اْبٍن يَْقبَُلهُ يَُؤدِّ

منع موسى من دخول وواحدة من الثمر المحّرم الفردوس بسبب قضمة آدم من 

حبط لمدة أن يسمح لنفسه نه أرض الموعد بعد أن ضرب الصخرة. واستبدل إيليا أل

. ألنهم تعرضوا ممنهواحد هرب أي يلم بهم أن أدا. لكن بعد يومً أربعين ا طويلة جدً 

يسوع الرب كل من بطرس وموسى وإيليا ليكونوا مع  وةعتمت د، للضرب واإلهانة

ال، كك. نفهذا ال يعني أن هللا قد انتهى م قع تحت التوبيخعندما ت .على جبل التجلي

يسوع، بالرب ضرب، وتمسك تحمل الى. سماألعمق وإلى األنه يأخذك إلعكس؛ با

ْمسِ فِي َمَلُكوتِ "ما كتبه متى: فيمكنك أن تقول  ِحيَنئٍِذ يُِضيُء اأَلْبَراُر َكالشَّ

 (.43:13)متى "َأبِيهِمْ 

مع  ويمكنه هنه آمن أنه إيسوع لدرجة الرب ب بطرس إيمان كبيردى لقد كان ل -7

يسوع الرب اإلمبراطورية الرومانية. قوة أن يمتلكا كل هما فقط ، حديسوع، والرب 

سيفه لقطع آذانهم بينما يستل بطرس  ،يسقطونولى الوراء إتجعل الناس يرجعون 

يسوع الرب بطرس أن كل ما فعله  آمن لى ذلك،باإلضافة إ. (11-3:18)يوحنا 

نه مشى على الماء. ال إلقد كان مقتنعا بهذه الحقيقة حتى  أن يفعله.هو أيًضا يمكنه 

على الماء  ، إذا لم تمشِ بيتر فقط. نعمغير يوجد سجل أن أي شخص آخر فعل ذلك 

 س.رطبعد، فأنت لست مثل ب

، حياتك الروحية العشوائية. ال أحدفداء للل اكبشً  سرطال تستخدم ب ذلك،كل ل اتلخيصً 

جعلت الرب سباب التي األ. هذا أحد سرطأحد على اإلطالق، عاش مثل بال يوجد 

 بكل  ألنه كان ناضًجا أو متمرًسا. بلذلك مفاتيح ملكوت هللا. لم يكن يعطيه يسوع 



ربه. نتيجةً لذلك، كان مقّدًرا له أن نحو غيوًرا  امحبً  اقلبً امتلك ن بطرس ألبساطة 

اإلنسان في عصر الكنيسة، الذي بدأ منه هللا يسكن استهل يكون الشخص الذي 

بذلك، يسوع كما فعل بطرس والرب من  جميًعافلنقترب هللا. نسان يسكن في واإل

 أن لغير هللاال يمكن ما فتح أن نح لنا تيتالتي مفاتيح نال النقترب من هللا. بعد ذلك، سن

شخص ما. استرداد لشفاء أو خالص أو  ابابذلك من خاللنا. قد يكون  هيفتح

، إذا العملي أيًضاومن الناحية . مجيًداوصف ويال  افرحً لنا بأن نختبر لك ذسيسمح و

 ،سةيالكنة في لصالة أو خدمل اجتماعيفوتنا ما س افنادرً ، "بطرس مثل اكنا "جميعً 

قابله تقريبًا. سنكون ن من يسوع لكللرب وسنشهد ل ،بسخاء ا سنعطي كنيستنامك

 .عمل اآلبحول دائما 

به.  اشبهً تأكون أكثر أن  ا، لكنني أسعى جاهدً بطرسمثل ، أنا لست بة ليبالنس

 .ذلك مثلتفعل أن عليك أقترح و
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