يسوع يعيد بطرس إىل موقعه السابق
يوحنا 14-1:21
سؤال للمشاركة :كيف ميكنك أن تصف"العطلة املثاليَّة" جبملتني أو ثالث مجل ؟
سؤال إضايف للمشاركة :إىل أين تذهب لكي تشعر ابإلسرتخاء؟
تناول الفطور مع يسوع (يوحنا )14-1:21
"ب عد ه َذا أَظْهر أَيضا يسوع نَ ْفسه لِلتَّالَِم ِ
يذ َعلَى ََْب ِر طَََِبيَّةَ .ظَ َهَر ه َك َذا:
َْ َ
ََ ْ ً َ ُ ُ َ ُ
ِ
َكا َن ِسعا ُن بطْرس ،وتُ َّ ِ
ِ
ال لَه التَّوأَم ،ونَث نائِيل الَّ ِذي ِمن قَاَن ْ ِ
ِ
آخَر ِان ِم ْن
ْ َ
اْلَل ِيلَ ،وابْنَا َزبْديَ ،واثْنَان َ
َْ ُ ُ ُ َ َ
وما الذي يُ َق ُ ُ ْ ُ َ ََ ُ
ِ ِ
يذهِ مع ب ع ِ
ض ِه ْم.
تَالَم َ َ َ ْ
ِ
ك» .فَ َخَر ُجوا َوَد َخلُوا َّ
الس ِفينَةَ
ضا َم َع َ
ب ََْن ُن أَيْ ً
ب ألَتَ َ
صيَّ َد» .قَالُوا لَهُ«:نَ ْذ َه ُ
س«:أ َََن أَ ْذ َه ُ
قَا َل ََلُْم ِسْ َعا ُن بُطُْر ُ
لِْلوقْ ِ
ك اللَّْي لَ ِة ََلْ ميُْ ِس ُكوا َشْي ئًا.
تَ .وِيف تِْل َ
َ
اط ِئ .و ِ
الش ِ
لك َّن التَّالَِمي َذ ََلْ يَ ُكونُوا يَ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ يَ ُسوعُ.
ف يَ ُسوعُ َعلَى َّ
َولَ َّما َكا َن ُّ
الصْب ُحَ ،وقَ َ
َ
ِ
ِ ِ
َجابُوهُ«:الَ!»
فَ َق َ
ال ََلُْم يَ ُسوعََُ «:ي غ ْل َما ُن أَلَ َع َّل عْن َد ُك ْم إ َد ًاما؟» .أ َ
ِ
ِ
ِ
ب َّ ِ ِ
ال ََلُم« :أَلْ ُقوا الشَّبَ َكةَ إِ َىل َجانِ ِ
وها ِم ْن َكثْ َرِة
السفينَة األ َْميَ ِن فَتَج ُدوا» .فَأَلْ َق ْواَ ،وََلْ يَعُ ُ
ودوا يَ ْقد ُرو َن أَ ْن ََْيذبُ َ
فَ َق َ ْ
السم ِ
ك.
َّ َ
ِ ِ
ِ ِ
ال ذلِ ِ ِ َّ ِ
ب ،ات ََّزَر بِثَ ْوبِِه،
الر ُّ
الر ُّ
س أَنَّهُ َّ
سُ «:ه َو َّ
فَ َق َ َ
ب!» .فَلَ َّما َِس َع ِسْ َعا ُن بُطُْر ُ
ك الت ْلمي ُذ الذي َكا َن يَ ُسوعُ ُُيبُّهُ لبُطُْر َ
ألَنَّهُ َكا َن عُ ْرََي ًَنَ ،وأَلْ َقى نَ ْف َسهُ ِيف الْبَ ْح ِر.
ِِ
ِ
اآلخرو َن فَ َجاءوا ِاب َّ ِ ِ َّ
ين َع ِن األ َْر ِ
ض إِالَّ ََْن َو ِمئَ َ َْت ِذ َر ٍاعَ ،وُه ْم ََيُُّرو َن
لسفينَة ،ألََّنُْم ََلْ يَ ُكونُوا بَعيد َ
ُ
َوأ ََّما التَّالَمي ُذ َ ُ
السم ِ
ك.
َشبَ َكةَ َّ َ
فَلَ َّما َخَر ُجوا إِ َىل األ َْر ِ
وعا َعلَْي ِه َو ُخْب ًزا.
وعا َو َِسَ ًكا َم ْو ُ
ض نَظَُروا مجًَْرا َم ْو ُ
ض ً
ض ً
ِ ِ
السم ِ
ك الَّ ِذي أ َْم َسكْتُ ُم اآل َن».
قَ َ
ال ََلُْم يَ ُسوعُ«:قَد ُموا م َن َّ َ
فَصعِد ِِسعا ُن بطْرس وج َذب الشَّب َكةَ إِ َىل األَر ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ضُ ،مُْتَلئَةً َِسَ ًكا َكبِ ًريا ،مئَةً َوثَالَ ًًث َوَخَْس َ
نيَ .وَم ْع هذه الْ َكثْ َرِة ََلْ
ْ
َ َ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َ
تَتَ َخَّرِق الشَّبَ َكةُ.
ِ ِ
ال ََلم يسوع«:هلُ ُّموا تَغَدَّوا!» .وََل ََيسر أ ِ
ب.
الر ُّ
ت؟ إِ ْذ َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ َّ
َح ٌد م َن التَّالَميذ أَ ْن يَ ْسأَلَهَُ :م ْن أَنْ َ
قَ َ ُْ َ ُ ُ َ
ْ َ ْ ْ ُْ َ
ِ
ك.
َخ َذ ْ
ك َّ
الس َم َ
اه ْم َوَكذل َ
ُُثَّ َجاءَ يَ ُس ُ
اْلُْب َز َوأ َْعطَ ُ
وع َوأ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
يذهِ ب ع َدما قَام ِمن األَمو ِ
ات( ".يوحنا )14-1:21
هذه َمَّرةٌ ًَثلثَةٌ ظَ َهَر يَ ُسوعُ لتَالَم َ ْ َ َ َ ْ َ
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لقد إستعرضنا يف الدروس اإلثنني واألربعني حياة يسوع املسيح إبسهاب كما أخَبها الرسول يوحنا .وأمتىن أن
طلبت فيه أَن من الروح القدس أن ينري روعة الرب يسوع من خالل
تكون قارئي العزيز قد إستفدت ابملقدار الذي ُ
دراسة هذا اإلجنيل.
يصل يوحنا الرسول إىل آخر أصحاح يف اإلجنيل الذي ُيتوي على ِ
مقدمة وخامتة لفشل بطرس .وهو ال
يريدَن أن نبقى معلَّقني يف اَلواء نتساءل كيف إنتهى األمر مع بطرس ،لكنَّه ِ
ظهرا مصاحلة
يقدم لنا تقر ًيرا َّ
مفصالً مُ ً
بطرس وعودته.

سوف نلقي نظرة يف هذا الدرس على لطف الرب وكرمه ،فهو عندما أعاد بطرس إىل مكانته أعاد له كل
يرتدد ابلرتحيب به من جديد ومساحمته ابلكامل ووضع خمطط حلياته ابلرغم من أنَّه أنكره
ميزات الرسول .والرب َل َّ
مرات .كذلكَ ،ل يعطه سجالًّ نظي ًفا فقط ،بل أعطاه فرصة ليكرمه بعدما فشل من قبلِ .
ويقدم هذا األمر أمالً
ثالث َّ
وتشجيعا ِ
لكل من إختَب الفشل .وأعتقد َّ
مجيعا!
أن هذا يشملنا ً
ً
أشار يوحنا يف األ صحاح السابق أي األصحاح العشرين إىل شهادات أشخاص عديدين شهدوا عن ما رأوا
وتكلَّموا مع الرب املُقام .ونقرأ يف العدد الرابع عشر َّ
أن ظهور املسيح للتالميذ على َبر اْلليل كان الثالث َلم
املرة األوىل يف َّأول ليلة من قيامته من املوت يف العليَّة بينما كانت األبواب مغلقة .وَل يكن توما
جمتمعني .وكانت َّ
موجودا معهم يف تلك الليلة ،لكن تلميذي عمواس عادا بسرعة بعد أن كاَن مشيا معه وكاَن حاضرين مع التالميذ
ً
املرة الثانية بعد أسبوع حني ظهر من جديد لتوما والتالميذ (يوحنا
فرأَي يسوع يف الوسط (لوقا  .)33:24وكانت َّ
 .)26:20ومن املنطق أن يكون ظهوره الثالث على َبر اْلليل قد حدث بعد عيد الفطري .وقد إختار أن يلتقي
معهم يف مكان مألوف.
كبريا كما يظن البعض ،بل هو
لقد زرت َبر اْلليل عدَّة َّ
مرات ،وهو مكان مجيل وهادىء .وهذا البحر ليس ً
أشبه ببحرية بطول ما يقارب الثمانية عشر كيلوم ًرتا وعرض ما يقارب التسعة كيلومرتات .والالفت يف اللقاء الثالث

بني يسوع وتالميذه هو أنَّه كان مُحضًَّرا له يف السابق ،إذ كان قد دعاهم له مسب ًقا .ولذلك،كان هذا اللقاء خمتل ًفا
تعجب التالميذ من حضور يسوع املفاجىء .كان الرب قد أخَبهم أنَّه سيلقاهم يف اْلليل
األولني حني َّ
عن اللقائني َّ
كيلومرتا
سريا على األقدام مسافة مئة وعشرين
ً
(مىت  ،)28:10لذا بعد األحد الثاين عند إنتهاء العيد بدأوا رحلتهم ً
إىل اْلليل الواقعة يف مشال البالد .وكان ذلك املكان مليئًا ابلذكرَيت ابلنسبة للتالميذ ،فهناك أمضى ساعات عديدة
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يف التعليم واْلدمة معهم .ومايزال هذا املكان يف يومنا احلاضر مال ًذا من ضوضاء السفر حيث ُميكن لإلنسان أن
يسرتخي يف هدوء الريف هناك .وميكننا أن نتصور كيف َّ
أن يسوع أمضى الوقت هناك يف شركة بسيطة مع تالميذه.
ختيَّل شعور بطرس بينما كان ينتظر اللقاء مع املسيح .ال َّ
بد أنَّه كان يُصارع يف أمر إنكاره للمسيح .ورََّّبا
لكن الرب عرف ما يف قلب بطرسَّ ،
وأتكد من أن تصله
شعر أنَّه ال يستحق أن يكون برفقة التالميذ اآلخرينَّ .
أيضا! ونقرأ يف إجنيل مرقس أنَّه متَّت دعوته إبِسه .وعندما ظهر املالكان للنساء عند القَب الفارغ بعد القيامة
الدعوة ً
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ال لَ ُك ْم".
س :إِنَّهُ يَ ْسبِ ُق ُك ْم إِ َىل ْ
اك تَ َرْونَهُ َك َما قَ َ
اْلَلِ ِيلُ .هنَ َ
ذكرا بطرس قائلَني" :لك ِن ا ْذ َه ْ َ
ْب َوقُ ْل َن لتَالَميذه َولبُط ُْر َ

(مرقس  ،7:16التشدسد مضاف).

ختيَّل الرحلة الَت قام هبا التالميذ .ماذا برأيك كانوا ِ
يفكرون
َّ
وخاصة بطرس بينما كانوا يسريون يف رحلة الثمانني ميالً
إىل اْلليل الَت تستغرق مسرية يومني أو ثالثة للقاء يسوع؟
مجيعنا خناف املواجهة .ومن الغريب أن جند من يستمتع ابملواجهة عن خطيَّة أو غلطة إقرتفها .لكن ُميكن
يتخل
للمواجهة أن تكون من أكثر األمور املمتلئة ابحملبَّةَّ .
وجمرد دعوة الرب لبطرس للقائه يف اْلليل كان يعين أنَّه َل َّ
وجها لوجه مع
عنه ،كما كان الشيطان ابلتأكيد يهمس يف أذنه .وقد إختَبَن مجيعنا ً
أوقاًت حني جعلنا العدو نتواجه ً
أخطائنا .فعدو أرواحنا يريدَن أن نصدَّق َّ
أن ال قيمة لنا ،وبذلك يعيق منوَن وأتثريَن.
الفشل :سبيل اإلبداع

أشخاصا أقنعهم عدو النفوس َّ
أن ال
ال ميكن ألحدهم أن يكون منخرطًا يف اْلدمة ملدَّة طويلة دون أن يقابل
ً
فرصة َلم ابلتقدم إىل األمام أو َّ
اْلاصة يف تدمريَن
أن تلك اْلطيَّة املعيَّنة الَت إرتكبوها ال ُميكن أن تُغتفر .وللعدو طرقه َّ
كذاب وأبو َّ
دع":املشتكي على املؤمنني" (رؤَي  )10:12دون سبب .إنَّه َّ
الكذابني .وعندما نسمع
عندما نفشل .وَل يُ َ
يوجه لنا ِ
اإلّتامات الَت يوجهها لنا علينا أن نفعل عكس ما يقول لنا .وعندما ِ
ِ
اإلّتامات يكون سبب ذلك عادة أنَّنا
نشن احلرب على ُملكته .وهو ال يهتم ألمر النائمني روحيًّا .لكن إن كان َيعل حياتك صعبة ويتهمك بسبب فشلك
فسبب ذلك يعود إىل علمه أنَّك إذا وقعت لألمام سوف تقوم أقوى من السابق .وهو يريدَن أن نقع للخلف ونتخلَّى
املوجهة إلينا .هل حدث أن أشار أحدهم عليك أبصابع ِ
اإلّتام قائالً َّ
إن ال أمل لك
عن إمياننا نتيجة ّتمه وإدانته َّ
بسبب فشلك؟ (إشعياء .)9:58

والعدو يعلم ما سيحصل عندما نقوم .نقوم وقد تعلَّمنا أكثر عن نعمة هللا وعن إحتياجنا إليه ،ويزداد إمتناننا
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له .فالفشل ِ
يقوينا ،وَيعل أرواحنا متضعة وَيعلنا أكثر
ردة فعلنا على الفشل على حتديد
إعتمادا على الرب .وتؤثِر َّ
ً
فتحولت إىل عامود
متاما كما فعلت زوجة لوط َّ
مسار مستقبلنا .وعندما نفشل غالبًا ما منيل إىل التطلع إىل اْللف ً

ملح (تكوين  .)26:19وعندما تصعب األمور علينا من الطبيعي أن ننظر إىل املاضي ،فنجرت على كيف كانت
تغري.
األمور من قبل .لكن لن تعود األمور كما هي حىت لو حاولنا الرجوع إىل املاضي إذ يكون الكثري قد َّ
ال ميكننا أن نكتفي روحيًّا برجوعنا إىل املاضي .وعندما رأى شعب الرب َّ
أن الوضع صعب يف الطريق إىل
أرض املوعد ،أرادوا أن يرجعوا إىل مصر ،لكن َل يكن ذلك متوفًِرا (عدد  .)4-1:14وعندما شعرت َّ
أن الرب يطلب
ِ
دربين
مين أن أترك عملي يف جتارة األِساك وأتبعه ،تركت كل شيء وبدأت بتنظيف النوافذ للحصول على املال .وقد َّ

ومرت أوقات حني كنت أتساءل إن كنت قد إخرتت القرار
أتفرغ ابلكامل للخدمةَّ .
الرب لعدَّة سنوات قبل أن َّ
الصحيح َّ
وفكرت ابلرجوع إىل مهنَت يف جتارة األِساك .لكن لو رجعت ال أظن ِأين كنت سأقوم َّبا أقوم به اليوم .كان
الوقت قد حان لكي أرمي شباكي جانبًا.

يوما إىل مكان أو
ما كان برأيك سيحصل لبطرس لو أنَّه رجع إىل حياته السابقة كصيَّاد ِسك؟ هل رجعت ً
حالة لتجد َّ
أن األمور َل تعد كما كانت يف السابق؟
خاصة للَّذين إختَبوها .فاَلدوء الذي َيلبه صوت تكسر األمواج ،ورائحة
حلياة البحر سحرها اْلاصَّ ،

بد َّ
املياه ،ومجال الطبيعة ورائحة السمك ،كل هذه َلا سرها .وال َّ
أن كل ذلك كان مغرًَي لبطرس ،ورجعت إليه
ذكرَيت األوقات املاضية .أليس من الالفت أنَّه عندما نشعر أنَّنا نريد العودة إىل املاضي ال نذكر األوقات العصيبة
ِ
ضا
الَت مررَن هبا ،بل نذكر األوقات اْليِدة؟ "قَ َ
ب ََْن ُن أَيْ ً
ب ألَتَ َ
صيَّ َد» .قَالُوا لَهُ«:نَ ْذ َه ُ
س«:أ َََن أَ ْذ َه ُ
ال ََلُْم ِسْ َعا ُن بُطُْر ُ
الس ِفينَةَ لِْلوقْ ِ
س
ك اللَّْي لَ ِة ََلْ ميُْ ِس ُكوا َشْي ئًا( ".يوحنا " )3:21فَ َق َ
ك» .فَ َخَر ُجوا َوَد َخلُوا َّ
تَ .وِيف تِْل َ
َم َع َ
َ
ال لَهُ يَ ُسوعُ«:لَْي َ
اث وي ْنظُر إِ َىل الْور ِاء يصلُح لِملَ ُك ِ
ِ ِ
وت هللاِ"( .لوقا  .)62:9وتشري الصورة هنا إىل إنسان
َح ٌد يَ َ
أَ
ََ َ ْ ُ َ
ض ُع يَ َدهُ َعلَى الْم ْحَر َ َ ُ
مستقيماَّ ،أما إذا حاول حراثة طريق مستقيم
ُيرث حقالً .وإذ يثبِت عينيه إىل نقطة معيَّنة أمامه ميكنه أن ُيرث طري ًقا
ً
ِ
ومكمله (عَبانيني
ثمرا .وعلينا أن نثبِت عيوننا على يسوع رئيس إمياننا
وهو ينظر إىل الوراء فلن يكون ً
خادما مُ ً
.)2:12
َنن نعلم َّ
أن يسوع طلب من التالميذ أن يلتقوا به يف اْلليل .لقد علم أنَّه إن َل يعطهم املأموريَّة العظمى
يتمسكون
فسريجعون إىل حياّتم القدمية .لقد القتهم هناك النعمة والرمحة ،ولن تدعاهم يرجعون إىل املاضي ،بل َّ
خبدمة جديدة.
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ملاذا يتم الصيد يف الليل؟ يقول البعض َّ
طازجا إىل السوق يف الصباح .لكن
إن ذلك يعود ْللب السمك ً
أسبوعا يف منطقة طَبيَّة الواقعة غرب َبر اْلليل عندما كنت ساكنًا يف تلك البالد
يوجد سبب آخر ،فعندما أمضيت
ً
يف العام ُ ،1987دعيت لإلصطياد مع بعض الصيَّادين احملليني بسبب خلفيََّت يف مهنة صيد السمك .وبعد أن
تناولنا عدَّة فناجني من القهوة الرتكيَّة ،سألتهم عن سبب إصطيادهم يف الليل .أجابوا أبنَّه من املستحيل صيد األِساك
خالل النهار بسبب عدم وجود تيَّارات املد واْلزر يف َبر اْلليل ما َيعل املياه ساكنة وميكن عندها لألِساك أن ّترب
من الشباك ِ
بكل سهولة .ويظن معظم الناس َّ
أن األِساك ال تتحلَّى ابلذكاء ،لكن هذا األمر غري صحيح إذ َّإَّنا
تستطيع اَلروب من الشباك .وعلى الصيَّادين اإلصطياد يف الليل هبدف احلصول على كميَّة كبرية .وخيَبَن يوحنا َّ
أن
ال ََلُْم يَ ُسوعََُ «:ي ِغ ْل َما ُن
أي أِساك" :فَ َق َ
يسوع َنداهم يف الصباح الباكر وسأَلم بصيغة سلبيَّة إن كانوا قد مسكوا َّ
ِ ِ
َجابُوهُ«:الَ!»" (يوحنا .)5:21
أَلَ َع َّل عْن َد ُك ْم إ َد ًاما؟» .أ َ
يقول البعض إنَّه ال ُميكنك الوثوق بقصص أي صيَّاد ِسك .وأمتىن أن أكون قد كسرت تلك العادة! فالصيَّاد
ال ُميكن أن ُخيَب عن املكان الذي يالقي فيه األِساك خوفًا من أن تسبقه إىل تلك النقطة يف اليوم التايل! َّأما إذا َل
يُوفَّق يف مكان أو وقت ما فإنَّه ال يُشارك بذلك خوفًا من الشماتة به ألنَّه من العار أن ال يتوفَّق الصيَّاد بصيده .لكن
اليوم طغت األساليب احلديثة على األساليب القدمية الَت كانت مُستخدمة يف زمن املسيح .وعادة يزيد الصيَّادون يف
األعداد الَت إصطادوهاَّ ،أما التالميذ فكانوا صادقني مع يسوع يف ذلك الصباح وقال له َّإَّنم َل ُميسكوا شيئًا .فاحلياة

غري مثمرة إن َل يكن الرب يف القارب.

وابلرغم من َّأَّنم َل يعرفوا أنَّه الرب إالَّ َّأَّنم ألقوا الشباك إىل اْلهة اليُمىن عندما قال َلم أن يفعلوا ذلك .ويف
تتمزق .عندئذَّ ،
تذكروا عندما طلب منهم يسوع قبل
احلال ،إصطادوا كميَّة كبرية من األِساك َّ
حىت بدأت شباكهم َّ

مرة أخرى ابلرغم من أنَّه كان يف وضح النهار .وعندما أطاعوا
حوايل الثالث سنوات ليبحروا إىل العمق ويلقوا الشباك َّ
أعددا كبرية من األِساك حىت َّأَّنم ملؤوا سفينتني إىل أن بدأًت ابلغرق (لوقا  .)11-4:5وقد إستخدم
الرب ،إصطادوا ً
فصاعدا سوف يصبحون صيَّادي ِسك .ويف تلك اللحظة ،تركوا كل شيء
الرب هذه املعجزة ليقول َلم َّإَّنم من اليوم
ً

وتبعوه.

ِ
صيدا فوق الطبيعة .وعندما رأوا تلك املعجزة
وها هو اآلن يُظهر سلطته من جديد على الطبيعة ويقدم َلم ً
تتكرر أمامهم ،إنفتحت أعينهم وعلموا أنَّه الرب .ويشري يوحنا إىل نفسه اببن زبدي التلميذ الذي كان يسوع ُيبه،
َّ
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أيضا َبسب احلادثة الواردة ساب ًقا يف إجنيل لوقا .وميكننا أن نتخيَّل
أيضا ورََّّبا كان شري ًكا مع بطرس ً
وكان صيَّ ًادا ً
يوحنا يقول لبطرس":إنَّه الرب!" و َّ
مرة من قبل!" كم فرحوا برؤية يسوع ،وكم كان
كأن به يعين":لقد رأينا ذلك ُيدث َّ
مرة أخرى َّ
األول معهم.
فذكرهم بلقائه َّ
من الرائع أنَّه زار ذلك املكان َّ
َيَن بسبب طبيعة العمل ،وَل ينتظر إقرتاب السفينة من
عندما ِسع بطرس ما قاله يوحنا ،إتَّزر إذ كان عر ً
الشاطىء بل قفز إىل املياه وسبح ِ
إبجت اه يسوع ورأى يسوعُ .ث ساعد رفاقه يف إفراغ السفينة من السمك (يوحنا
العمال املوجودين.
 .)11:21وقد تطلَّب إفراغها كل َّ
ش ّد الشباك
"أَيضا ي ْشبِه ملَ ُكوت َّ ِ
وحةً ِيف الْبَ ْح ِرَ ،و َج ِام َع ًة ِم ْن ُك ِل نَ ْوٍع.
ًْ ُ َُ ُ
الس َم َاوات َشبَ َكةً َمطُْر َ
ِ
ٍِ
َّاط ِئ ،وجلَسوا و َمجعوا ِْ
فَلَ َّما امتَألَت أَصع ُدوها علَى الش ِ
وها َخا ِر ًجا.
ْ ْ َْ َ َ
اْليَ َاد إِ َىل أ َْوعيَةَ ،وأ ََّما األ َْرد ََيءُ فَطََر ُح َ
َ َ ُ َ َُ
ِ
ض ِاء الْ َعاََِلَ :خيْرج الْمالَئِ َكةُ ويُ ْف ِرُزو َن األَ ْشرار ِم ْن بَْ ِ
ني األَبْ َرا ِر،
ه َك َذا يَ ُكو ُن ِيف انْق َ
ََ
َ
ُُ َ
اك ي ُكو ُن الْب َكاء وص ِرير األَسنَ ِ
ِ
ان»( ".مىت .)50-47:13
ُ َُ َ ُ ْ
َويَطَْر ُحوََّنُْم ِيف أَتُون النَّا ِرُ .هنَ َ َ
سوَي لشد شبكة اإلجنيل .وال يظنَّن أحد َّ
أن ال دور له .فإن
مير العاَل اليوم يف وقت َنتاج فيه أن مند أيدينا ًّ

كنت تعرف املسيح أنت حتمل رسالة لآلخرين .وكمؤمنني علينا أن مند َّقوتنا وصلواتنا للذين يعملون يف حقل الرب.
وتتألَّف شبكة اإلجنيل من عدَّة عقد وخيوط حمبوكة مع بعضها البعض ،واحلاجة إىل مجيعها .وَيب على الكنيسة
جمتمعة أن تنادي ابإلجنيل الكامل إىل العاَل كلِه .واإلجنيل هو الشبكة الَت تُرمى يف َبر جليل غري املؤمنني .وسيأيت
يوما ليفصلوا الصاحل عن ِ
الشرير .ويتكلَّم الكتاب املقدَّس عن هذا األمر يف مكان آخر مطل ًقا عليه
الرب ومالئكته ً
َّ ِ
ِ
ِ
ب َذ َه ًااب
يوم احلصاد ،حيث الذين زرعوا بقلوب منكسرة وابلبكاء على الضالني سريون القمح َُيمع إىل حَزم" .الذاه ُ
ِابلْب َك ِاء ح ِامالً ِمْب َذر َّ ِ ِ
لرتُُِّّن َح ِامالً ُحَزَمهُ( ".مزمور .)6:126
الزْرِعَ ،جميئًا ََييءُ ِاب ََّ
ُ َ
َ
جهز اْلمر ووضع عليه ِس ًكاُ .ثَّ قدَّم َلم
من الالفت أنَّه عندما صعد التالميذ إىل الشاطىء كان يسوع قد َّ
خبزا ليتناولونه مع السمك (يوحنا  .)13:21وكان ابلقرب من ذلك املوقع املكان الذي قام فيه َّبعجزة إشباع
ً
اْلمسة آالف نسمة خبمسة أرغفة وِسكتني .وها هو اآلن يُطعم تالميذه من جديد ،كما كان قد غسل أرجلهم من
"ألن إبن اإلنسان َل ِ
قبل .إنَّه ابلفعل امللك اْلادم الذي أتى ليخدم شعبهَّ :
خدم ،بل ليخدم" (مىت .)28:20
أيت ليُ َ
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أتساءل إن كان بطرس قد الحظ َّ
أمرا سهالًَّ ،إمنا
أن اْلمر َل يكن من خشب بل من فحم .كان مجع اْلشب ً
إستخدم يسوع الفحم .وكان بطرس قد أنكر يسوع يف ابحة رئيس الكهنة حول مجر فحم مشتعل .لقد ترك ذلك
املرة األوىل الَت يلتقي يسوع ببطرس على
املكان
منكسرا َّأما اآلن فقد أُعيد إعتباره حول مكان مشابه .وَل تكن تلك َّ
ً
إنفراد ،إذ نقرأ يف إجنيل لوقا أنَّه كان قد إلتقى به يف اْلليل .فعندما عاد تلميذا عمواس إىل العلِيَّة ورأوا التالميذ
ب قَ َام ِاب ْحلَِقي َق ِة َوظَ َهَر لِ ِس ْم َعا َن!" (لوقا  .)34:24لكن ،ليست لدينا أيَّة
الر َّ
جمتمعني هناكَ " :وُه ْم يَ ُقولُو َن«:إِ َّن َّ
تفاصيل أخرى ،لكن ميكنين أن أختيَّل بطرس يبكي عند رجلي يسوع .ومن املالحظ َّ
أن النص هنا يستخدم إسم
بطرس القدميِ ،سعان ،بدل بطرس الذي يعين الصخرة .رََّّبا شعر بطرس أبنَّه غري مستحق أن يُدعى إبِسه اْلديد .وَل

أيضا .وكثريون ُمَّا يقرأون هذه الكلمات َباجة أن يغفروا
يكن َباجة أن ُيصل على الغفران ،بل أن يغفر لنفسه ً
أيضا .وقد علم يسوع َّ
أن بطرس َباجة أن ُيصل على الغفران وأن يستعيد إعتباره أمام اآلخرين لكي
ألنفسهم ً
أيضا.
يستطيع أن يرعى خرافه .لقد أنكر بطرس يسوع يف العلن ،وها هو يسوع يعيد له إعتباره يف العلن ً

عودة بطرس (يوحنا )17-15:21
ِ
ال يسوع لِ ِسمعا َن بطْرسَ« :ي ِِسْعا ُن بن ي َ ِ
ب
هؤالَِء؟» قَ َ
ال لَهُ«:نَ َع ْم ََي َر ُّ
وَن ،أ َُحتبُِّين أَ ْكثَ َر م ْن ُ
"فَبَ ْع َد َما تَغَد َّْوا قَ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ
ع ِخَرِايف».
ك» .قَ َ
ت تَ ْعلَ ُم أَِين أ ُِحبُّ َ
ال لَهُْ « :ار َ
أَنْ َ
ِ
وَن ،أ ُِ
ع
ك» .قَ َ
َحتبُِّين؟» قَ َ
قَ َ
ال لَهُ«:نَ َع ْم ََي َر ُّ
ضا ًَثنِيَةًََ «:ي ِسْ َعا ُن بْ َن يُ َ
ت تَ ْعلَ ُم أَِين أ ُِحبُّ َ
ال لَهُ أَيْ ً
ال لَهُْ «:ار َ
ب ،أَنْ َ
ال لَه ًثلِثةَ«:ي ِ
ال لَه ًَثلِثَةً :أ ُِ
وَن ،أ ُِ
ِ
َحتبُِّين؟» فَ َح ِ
ب،
ر
ط
ب
ن
ز
ي
ن
ب
ن
ا
ع
ِس
ْ
َحتبُِّين؟ فَ َق َ
ال لَهََُ « :ي َر ُّ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
س ألَنَّهُ قَ َ ُ
َ
ُ
ُ
َغنَمي» .قَ َ ُ َ َ ً َ
َ
ُُ
ٍ
ع َغنَ ِمي( ".يوحنا )17-15:21
ك» .قَ َ
ت تَ ْع ِر ُ
ف أَِين أ ُِحبُّ َ
وعْ «:ار َ
ال لَهُ يَ ُس ُ
ت تَ ْعلَ ُم ُك َّل َش ْيء .أَنْ َ
أَنْ َ
إن اْلزء األصعب عند مواجهة أحدهم هو ذكر موضوع النزاع .كيف ذكر يسوع األمر؟ نالحظ َّأوالً َّ
َّ
أن يسوع دعاه

إبِسه القدميِ ،سعان بن يوَن .و َّ
كأن ابلرب يسأله":هل تذكر َي بطرس حياتك قبل أن تلتقي يب؟ هل تذكر ضعفاتك؟
ِ
اب
َج َ
رََّّبا عادت الذاكرة ببطرس إىل العليَّة قبل أسبوعني حني قال ليسوع إنَّه مستعد أن يضع حياته من أجله" ":فَأ َ
ال لَه«:وإِ ْن ش َّ ِ
يك ْ ِ
ك أَبَ ًدا»( ".مىت ُ .)33:26ثَّ طرح عليه سؤاالً بكل حمبَّة":أحتبّين
َش ُّ
يع فَأ َََن الَ أ ُ
س َوقَ َ ُ َ َ
كف َ
اْلَم ُ
بُطُْر ُ
أكثر من هؤالء؟"

ما الذي كان يسوع يعنيه يف العدد  15عندما سأل":أحتبين أكثر من هؤالء"؟ إىل من تشري كلمة "هؤالء"؟
يتَّفق معظم ِ
مفسري الكتاب املقدَّس حول إحتمالني ابلنسبة لكلمة "هؤالء"ُ .ميكن أن يكون يسوع قد أشار إىل
أيضا إىل الشباك والسفينة والسمك
التالميذ اآلخرين الذين كانت لبطرس شركة معهم ،لكن ميكن أن يكون قد أشار ً
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كبريا من حياته من أجل كسب املال .ومن املمكن أن يكون بطرس قد تساءل ما إذا كان
حيث قضى بطرس جزءًا ً
ظن أنَّه فقد أحقيَّة اْلدمة يف ملكوت هللا .لكن ابلنسبة للرب اإلنكسار هو
قد إنتهى زمن اْلدمة ابلنسبة له ،ورََّّبا َّ
جزء من التدريب .والرب ال يوخبه هنا أبسلوب حاد ،بل يطرح عليه السؤال األهم":أحتبين؟"ِ .
ويقدم لنا الكاتب كنت

أن اْلمر املشتعل على الشاطىء َّ
بد َّ
هاغز وص ًفا أعجبين عن ماذا عنت تلك اللحظات لبطرس قائالً":ال َّ
ذكر بطرس
بد َّ
ابْلمر املشتعل الذي أنكر يسوع جبانبه .وال َّ
أن أفكاره كانت تتضارب َّبشاعر خمتلفة بسبب رائحة النار املشتعلة
والعينني الَبيئتني الناظرتني َنوه "أكثر من هؤالء"" ،لن أنكرك"" ،أحتبين؟"َّ .
إن َّقوة سؤال يسوع جتلَّت بكونه ُملوءًا
بكل رمحة"1.
قسوة ِ
ملاذا رَّكز الرب على من ُيب بطرس؟ ما هو دور احملبَّة يف العودة إىل خدمة املسيح؟ وملاذا طرح يسوع السؤال

مرات؟
ثالث َّ
َّ
كل خدمة يف ملكوت هللا تتدفق من حمبَّة املسيحَّ .أما إذا كانت تتدفق من غاَيت أخرى فهي كاْلشب
إن َّ

واحلشيش والقش الذين لن يُكافأوا عند جميء املسيح .أ َّما اْلدمة الوحيدة الَت تنتج عن دوافع احملبَّة واألمانة لشخص
املسيح فهي ستبقى عَب الزمن وستحافظ على قيمة أبديَّة:

ٍِ
" حس ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ف
ب ن ْع َمة هللا الْ ُم ْعطَاة ِيل َكبَ نَّاء َحكي ٍم قَ ْد َو َ
آخ ُر يَْب ِين َعلَْيهَ .ولك ْن فَ ْليَ ْنظُْر ُك ُّل َواحد َكْي َ
ض ْع ُ
اساَ ،و َ
َس ً
تأَ
ََ َ
َّ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يح.
َح ٌد أَ ْن يَ َ
اسا َ
يع أ َ
َس ً
ض َع أ َ
يَْب ِين َعلَْيه .فَإنَّهُ الَ يَ ْستَط ُ
آخَر َغ ْ َري الذي ُوض َع ،الذي ُه َو يَ ُسوعُ الْ َمس ُ
ِ ِ
َس ِ
ضةًِ ،ح َج َارةً َك ِرميَةًَ ،خ َشبًا ،عُ ْشبًا ،قَشًّا،
اس :ذَ َهبًا ،فِ َّ
َولك ْن إ ْن َكا َن أ َ
َح ُد يَْب ِين َعلَى ه َذا األ َ
ِ
َن الْي وم سي ب يِنُه .ألَنَّه بِنَا ٍر يستَ علَن ،وستَمتَ ِحن النَّار عمل ُك ِل و ِ
ٍِ ِ
اح ٍد َما ُه َو.
فَ َع َم ُل ُك ِل َواحد َسيَص ُري ظَاهًرا أل َّ َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
إِ ْن ب ِقي عمل أَح ٍد قَ ْد ب نَاه علَي ِه فَسيأْخ ُذ أُجرةً .إِ ِن احرت َق عمل أَح ٍد فَسيخسر ،وأ ََّما هو فَسيخلُص ،و ِ
لك ْن
َ َ ََ ُ َ
ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ
َ ُ َ ْ ََ ُ ْ َ
َك َما بِنَا ٍر1( ".كورنثوس .)15-10:3

تشري الصورة هنا إىل أنَّه َيب علينا كأعضاء يف ملكوت هللا أن نقوم بدورَن يف اَليل احلي الذي يبنيه هللا.
ويكتب بولس الرسول يف هذا اإلطار قائالًُ " :كونُوا أَنْتُم أَيضا مبنِيِني  َك ِحجارةٍ حيَّ ٍة ب ي تًا ر ِ
َّسا،
وحيًّاَ ،ك َهنُ ً
ْ ْ ً َْ َ
وًت ُم َقد ً
َ َ َ َْ ُ
ٍ ِ ِ
ِ ِ ِ ٍِ
يح1( ".بطرس .)5:2
وع الْ َم ِس ِ
لتَ ْقد ِمي ذَ َابئ َح ُروحيَّة َم ْقبُولَة عْن َد هللا بِيَ ُس َ

كان بطرس يتوقَّع من يسوع أن يقول له عدَّة أمورِ ،
لكين ال أظن أنَّه توقَّع أن يسأله عن حمبَّته له .عندما طرح
املرة األوىل إستخدم العبارة اليوَننيَّة  agapeالَت تشري إىل احملبَّة اإلَليَّة .فأجاب بطرس أنَّه ُيب املسيح حمبَّة
السؤال َّ
R. Kent Hughes, John, That you May Believe. Preaching the Word Series, Crossway Publishers, Page 472.
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تستند على العاطفة متجنِبًا إستخدام العبارة اليوَننيَّة .agapeفهو َل يعد واث ًقا بنفسه ويعرتف هنا َّ
أن حمبَّته ال ميكن
أن تُقارن َّبحبَّة الرب اإلَليَّة .ويف ِ
مرة كان يسوع يعيد إعتبار بطرس أبن يطلب منه أن يرعى غنمه.
كل َّ
ما هي التغريات الَت حصلت يف قلب بطرس نتيجة حديث يسوع معه يف األعداد 23-15؟
كانت إعادة إعتبار بطرس كاملة ،وقد ش ِهد التالميذ ذلك .وكان ذلك ضرورًَّي َّ
ألن رعاية شعب هللا أُوكِلت إليه وكان
أن مجيعهم الحظوا يف تلك اللحظة َّ
بد َّ
َباجة إلحرتام وشركة ودعم التالميذ اآلخرين .وال َّ
أن الرب خطَّط لألمر مثل
كأن ِ
الفحم وإعرتافات بطرس .و َّ
جهز املسرح .كانت هناك ثالثة إعرتافات ابحملبَّة لتجيب عن اإلنكارات
ابلرب نفسه َّ
الثالثة الَت قام هبا بطرس ،وتبعتها ثالث دعوات من الرب.
من املهم لنا أن نفهم َّ
القوة قبل وبعد إنكاره له .فمحبة املسيح ال ختفت
أن حمبَّة املسيح لبطرس بقيت بنفس َّ
دائما .لنرجع إىل نعمة الرب يسوع ودعوة هللا
بسبب فشلنا .واملهم هو أن نضع احملبَّة نصب أعيننا ونرجع إىل الرب ً
حلياتنا .لقد عاد بطرس إىل دعوة هللا حلياته وقد إستشهد يف النهاية من أجل إميانه .وقد تنبَّأ يسوع عن ذلك حني
ِ
ِ
َّك
قال له" :اَ ْحلَ َّق ْ
احلَ َّق أَقُ ُ
ك َومتَْ ِشي َحْي ُ
ت فَِإن َ
ت متَُْن ِط ُق ذَاتَ َ
ول لَ َ
ث تَ َشاءَُ .ولك ْن َم َىت ش ْخ َ
ت أَ ْكثَ َر َح َداثَةً ُكْن َ
ك :لَ َّما ُكْن َ
ال ه َذا ُم ِش ًريا إِ َىل أَيَِّة ِميتَ ٍة َكا َن ُم ْزِم ًعا أَ ْن ُميَ ِج َد هللاَ ِهبَاَ .ولَ َّما
ث الَ تَ َشاءُ» .قَ َ
ك َحْي ُ
كَ ،وَُْي ِملُ َ
آخ ُر ُميَْن ِط ُق َ
متَُُّد يَ َديْ َ
ك َو َ
ال لَهُ«:اتْ بَ ْع ِين»( ".يوحنا .)19-18:21
ال ه َذا قَ َ
قَ َ
تذكرت قارئي العزيز كما َّ
لقد وصلنا إىل َّناية دراسة إجنيل يوحنا .وأرجو أن تكون قد َّ
تذكرت أَن حمبَّة هللا
أن الرسول يوحنا عاش إىل عمر ِ
وتشجعت بعمق تلك احملبَّة .وخيَبَن التقليد َّ
متقدم ،وقد إستحوذت تلك احملبَّة عليه
َّ
حىت َّناية حياته .ويُذكر َّ
تعرض
أن يوحنا هو الوحيد من بني التالميذ الذي َل ميت ميتة قاسية ،ابلرغم من أنَّه َّ
لإلضطهاد خالل سين خدمته (مثل الرمي يف وعاء من الزيت املغلي يف روما ،ومن ُثَّ نفيه إىل جزيرة بطمس حيث
كتب سفر الرؤَي) .ويُقال إنَّه عاش آخر سين حياته يف أفسس إىل أن تقدَّم يف العمر جدًّا فصار ُُيمل إىل
ِ
بعضا!"
اإلجتماعات حيث كان يُشجع املؤمنني بقوله َلم":أيَّها األوالد ،أحبوا بعضكم ً
ع غنمي" ،والوصيَّة الثانية هي":إتبعين".
وينتهي إجنيل يوحنا بوصيتني من الرب .الوصيَّة األوىل هي":إر َ
أيضا
صالة :أيها اآلب ،أشكرك من أجل الكلمات اململوءة حياة الَت درسناها يف إجنيل يوحنا .وأشكرك ً
من أجل احملبَّة والنعمة والرمحة الَت ِ
لكل واحد منَّا .أكمل عملك يف تغيريَن من الداخل بينما َّ
يقدمها املسيح ِ
نتذكر كل
9

نتشوق لرؤيتك يف جمدك مت ًاما كما أخَبَن يوحنا أنَّك تناولت الفطور مع
ما عملته من أجلنا على الصليب .وَنن َّ
تالميذ .تعال بسرهة أيَّها الرب يسوع!
Keith Thomas
Email: keiththomas@groupbiblestudy.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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