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 ثالثا : لبطرس الرسول
 

فِي تِْلَك السَّاَعِة َوَرَجَعا إِلَى   س(واعما يذلمت ) فَقَاَما " 

أُوُرَشلِيَم، َوَوَجَدا األََحَد َعَشَر ُمْجتَِمِعيَن، هُْم َوالَِّذيَن َمَعهُْم  

بَّ قَاَم بِاْلَحقِيقَِة َوظَهََر لِِسْمَعاَن!إِنَّ ا»َوهُْم يَقُولُوَن:  " «لرَّ

 ( 32 ، 33: 42) لو 

 (1:  11كو  1) "َوأَنَّهُ ظَهََر لَِصفَا  "
 

وغل ذذة لليذذ س  ا: تشذذجيعهذذذا الوهذذور ر ذذالة ل  ذذرس   

ا العت ذذارف فذذى . ورد  لذذه بعذذدما أنالذذر اذذ   مذذرا  اوت مينذذ

ا لمذذا تنالذذر لذذه أمذذام ، نفسذذه التذذى  ذذ ر  جذذد  عذذين نفسذذه

  .رئيس الالهنة أو جنود غلفاء من الرومانرية وع يد جا

ا العت ذذار  هذذت تذذر  فذذى القيامذذة رد    ذذديقى، وأنذذ    
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مقابذذت  ؟ مقابذذت تسذذيد الشذذي ان عليذذك فذذى موقذذ  او   ذذر

 ؟ ضع  تمادي  فيه إلى اإلنالار ا   مرا 

 نذ  ال ، فروح القيامة يرد لك الثقذة فذى نفسذكاطمئن ف   

ذة واعت ار  ك هو مح   نحزل  مق وال من السيد ويم ا ا  ا  

 .، ف  تي ساا ومميز  جد  

ولالن تذكر أن ب رس قد ا تفاق و ذر   ارجذا وبالذى   

ابذك بالذاء  ، فإن ا  ذ   ا ذر   ذار  كاتذك وابالاء مر  

 .دالمر تتمتع بع ية السي

 

 ، أنا فى احتيا  لهذا الوهور  ف يا  يد  القائم* 

 فالم انالرتك مثت ب رس 

 ، نلما لم اعلنك لآل ري

  .ولما ظهر  بمنور يخال  تعاليمك

 ،لما تنالر  إليمانى فيك بانك إبن هللا

 ، وبس ب  وفى قل  ال أعرف

 !األمور دعالم من النقاش فى هذف
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وبيمذذا أر  غيذذر المذذ منين  يجذذاهرون بمذذا اعتقذذدوف بالذذت 

  .ا شى أنا الشهادة وابلع لسانى ؛قوة ومجاهرة

 ،وإكا حا رونى بالس ال أرتعب ويرتج  قل ى

 ،عمتك توقفنى وتردنىأنالر ، لوال نوأكاد 

ا من شجاعة أتجرأ بها،   وتمنحنى ق س 

  أن  من حيث ال أتوقع؛تر ت أو 

 ،من ينهى اللقاء والحديث دون ا ت راد من الرفاق

 ح أنا وينهار إيمانى.ف  أفتض

 ،قل ى فع أمامك وقد أنالرتك بف ق  

 يلومنى، هو قل ىوها 

  مرا ك  رس. بالاء   ىت ال ونفسى

 

 الر  يا ربى على احتمالك ل  رس ولى أش* 

 ليتك ت تى اآلن وت لب فىَّ ي  ى 

 ليتك ترفعنى من   ر النفس وترد اعت ار  

 وم ئالتك،على االقت فى نور نفسى 

 .عند ، فثقتى فى مراحمك ال حدود لهاأما 


