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يح ومرحبا بكم إخوتي في االستماع
ع اْل َم ِس ِ
السالم عليكم .وِن ْع َم ٌة َل ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن هللاِ أَِب َينا َو َّ
الر ِب َي ُسو َ
لعظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا االصحاح  21وااليات  15الى  19اليكم القراءة باسم ربنا يسوع:
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ال َل ُهَ :ن َع ْم
ان ُب ْ
ان ْب َن ُي َ
ط ُر َسَ :يا س ْم َع ُ
ال َي ُسوعُ لس ْم َع َ
ونا ،أَتُحبُّني أَ ْكثَ َر م ْن َه ُؤالَء؟ َق َ
َفَب ْع َد َما تَ َغ َّد ْوا َق َ
ِ
ِ
ِ
ُحبُّكَ .قال َله :ار ِ ِ
ونا أَتُ ِحبُِّني؟
ان ْب َن ُي َ
َيا َر ُّب أ َْن َت تَ ْعَل ُم أَني أ ِ َ َ ُ ْ َ
ال َل ُه أ َْيضاً ثَانَي ًةَ :يا س ْم َع ُ
ع خ َرافيَ .ق َ
ِ
ِ
ُحبُّكَ .قال َله :ار ِ
ِ
ونا
ان ْب َن ُي َ
ال َل ُهَ :ن َع ْم َيا َر ُّب أ َْن َت تَ ْعَل ُم أَني أ ِ َ َ ُ ْ َ
ال َل ُه ثَالثَ ًةَ :يا س ْم َع ُ
ع َغَنميَ .ق َ
َق َ
ِِ
ِ
ف
ِن ُب ْ
أَتُ ِحبُِّني؟ َف َحزَ
ال َل ُهَ :يا َر ُّب أ َْن َت تَ ْعَل ُم ُك َّل َش ْيء ،أ َْن َت تَ ْع ِر ُ
ال َل ُه ثَالثَ ًة :أَتُحبُّني؟ َفَق َ
ط ُر ُس ألََّن ُه َق َ
ِ
ُحبُّكَ .قال َله يسوع :ار ِ
ول َل َكَ :ل َّما ُك ْن َت أَ ْكثَ َر َح َداثَ ًة ُك ْن َت تُ َم ْن ِط ُق
أَني أ ِ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ
ع َغَنمي .اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء.
اءَ .وَل ِك ْن َمتَى ش ْخ َت َفِإَّن َك تَ ُم ُّد َي َد ْي َك َو َ
آخ ُر ُي َم ْنطُق َك َوَي ْحمُل َك َح ْي ُث الَ تَ َش ُ
َذاتَ َك َوتَ ْمشي َح ْي ُث تَ َش ُ
َقال ه َذا م ِشي اًر ِإَلى أَي ِ
َن ُيم ِج َد َّ ِ
َّة ِميتَة َك َ ِ
ال َل ُهْ :اتَب ْعِني.
ال َه َذا َق َ
َّللاَ ب َهاَ .وَل َّما َق َ
ان ُم ْزمعاً أ ْ َ
َ َ ُ
هذه كلمة هللا المجد له
يسوع أظهر نفسه لتالميذه ثالث مرات بعد قيامته من الموت .المرة األولى كانت في عشية يوم
اه ْم َي َد ْي ِه
قيامته .كانوا في بيت مغلوقين الباب عليهم فظهر في وسطهم وقال لهم :سالم لكم .وأ ََر ُ
ِِ
وما كان َم َع ُه ْم هذه المرة وهو الذي قال أنه ال
َو َج ْنَب ُه وأكل معهم .وَب ْع َد ثَ َمانَية أَيَّام ظهر لهم ثانية َوتُ َ
يؤمن إال إذا شاف الجراح في يسوعَ .فجاء يسوعُ ِفي وس ِطهم أيضا وَقال :سالَم َل ُكم .ثُ َّم َق ِ
وما:
َ
َ َ
ال لتُ َ
ٌ ْ
ََ
َ َ َُ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ْع َها ِفي َج ْنِبي َوالَ تَ ُك ْن َغ ْي َر ُم ْؤ ِمن َب ْل ُم ْؤ ِمناً.
ك َو َ
صِب َع َك ِإَلى ُهَنا َوأ َْبص ْر َي َد َّي َو َهات َي َد َ
َهات إ ْ
َِّ ِ
ِ
ِ
آم ُنوا َوَل ْم َي َرْوا.
آم ْن َت! ُ
وبى للذ َ
طَ
َج َ
أَ
وماَ :ربِي َوإَِلهيَ .ق َ
ين َ
وما َ
ال َل ُه َي ُسوعُ :ألََّن َك َأرَْيتَني َيا تُ َ
اب تُ َ
ظهر أَيضاً يسوع نْفسه لِلتالَ ِم ِيذ عَلى شاطئ بح ِر الجليل وكانت المرة الثالثةَ .ك ِ
ان
ان س ْم َع ُ
َ
َ
َب ْع َد َه َذا أَ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ
َْ
ِِ
ِ
ِ ِ
صي ََّد سمكَ .قالُوا لهَ :ن ْذ َه ُب
ُب ْ
ط ُر ُس وستة آخرين م ْن التالَميذ َم َع َب ْعضه ْم .فَق َ
ال َل ُه ْم أنه يمشي ي َ
الس ِف َين َة لِْل َوْق ِت وخرجوا .وكان الليل .وكأن بطرس أراد الهروب من وجه الرب بسبب
َم َع َكَ .ف َد َخلُوا َّ
إنكاره له .وأين المفر من الرب ،كما كتبه بحكمة داود في مزموره  :139أَين أَ ْذهب ِم ْن ر ِ
وح َك َو ِم ْن
ُ
َْ َ ُ
ِ
ِ
اك َوإِ ْن َف َرْش ُت ِفي اْل َه ِاوَي ِة َف َها أ َْن َتِ .إ ْن
ص ِع ْد ُت ِإَلى َّ
َو ْج ِه َك أ َْي َن أ ْ
الس َم َاوات َفأ َْن َت ُهَن َ
َه ُر ُب؟ إ ْن َ
ِِ
ِ
ِ
ك َوتُ ْم ِس ُكِني َي ِم ُين َك.
اح ِي ُّ
أَ
اك أ َْيضاً تَ ْهديني َي ُد َ
الص ْب ِح َو َس َك ْن ُت في أََقاصي اْلَب ْح ِر َف ُهَن َ
َخ ْذ ُت َجَن َ

الش ِ
لص ْب ُح فارغين ،شافوا َيسوعُ وا َقفـا َعَلى َّ
اط ِئ
َوَل َّما رجع بطرس وباقي التالميذ من الصيد في ا ُّ
ُ َ
ِ
ِ
َج ُابوه :الََ .فَقال َلهم :أَْلُقوا َّ
الشَب َك َة
ال َل ُه ْمَ :يا أوالد هل ع ْن َد ُك ْم سمكا؟ أ َ ُ
َوَلكَّنهم ما عرفوا أََّن ُه َي ُسوعَُ .فَق َ
َ ُْ
ِإَلى ج ِان ِب َّ ِ ِ
ِ
ِ
الس َم ِك .الليل كله ما
وها ِم ْن َك ْث َرِة َّ
السف َينة األ َْي َم ِن َفتَ ِج ُدواَ .فأَْلَق ْوا َوَل ْم َي ُع ُ
ودوا َيْقد ُرو َن َي ْجذ ُب َ
َ
قبضه شيء .واالن على كلمة يسوع أْلقوا َّ
الشَب َك َة َوَل َّما َف َعلُوا َذلِ َك أ َْم َس ُكوا َس َمكاً َكِثي اًر وكبير.
ِ
ان ُع ْرَياناً َوأَْلَقى َنْف َس ُه ِفي
فقال يوحنا لسمعان :إنه َّ
ان ُب ْ
ط ُر ُس لبس ثوبه بسرعة ألََّن ُه َك َ
الر ُّب .س ْم َع ُ
أك َل معهم وأراهم
اْلَب ْح ِر .سمعان بطرس والتالميذ شافوا يسوع ثالث مرات بعد قيامته من الموتَ .

الجراح في يديه وجنبه وبعد هذا رجعوا لحياتهم القديمة :صيد السمك .هل بطرس نسى عندما كان
ِ
الن ِ
َّاد ِي َّ
اس؟ بعد كل ما
صي َ
مع اخيه أ َْن َد َرُاو َس على الشاطئ يوم نداهما يسوعَ :هلُ َّم َوَرائي َفأ ْ
َج َعلُ ُك َما َ
شاهدوه وسمعوه من يسوع من أول يوم الى إلقاء القبض عليه وصلبه ،وظهوره لهم حي في اليوم
الثالث بعد صلبه ،بعد كل هذا سمعان وباقي التالميذ رجعوا الى الوراء حائرين مرتبكين.
قيامة يسوع من الموت ليس أمر سهل للفهم واالدراك .لهذا أظهر الرب نفسه عدة مرات لتالميذه
وخاطبهم بحسب ما تستطيع قلوبهم وعقولهم ان تتمسك به وليثبتهم في االيمان فيه أنه إنتصر حقا
على الموت .الى اليوم إيمان كثيرين هو سطحي الن عقولهم محدودة بما علموه لهم منذ صغرهم:
أن المسيح ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم .ما األفضل :أن نؤمن بشخص حي أم بشخص مات

وهو ما زال في القبر؟ أن نؤمن بالحياة ،أم بالموت؟ ولو لم يقم المسيح من الموت لما تكون قيامة
ولكان إيماننا عبثا ورجاءنا باطال ولكنا أتعس الناس .لكن المجد هلل الذي أقام إبنه يسوع المسيح
ومأل قولبنا بسالمه وفرحه وغفرانه .هو يعرف المؤمنين به بأسمائهم ،هو معهم بروحه القدوس.
صحيح ،البعض ما يآمنوا حتى لو قام أحد من بين األموات .آخرون يحبوا يشوفوا آية تبرهن لهم
أن هللا موجود قبل ما يآمنوا .لكن االيمان ليس بالنظر أوال .تعب كثيرين وصل بهم الى خسارة.

وكم من واحد يتمنى لو يقدر يرجع الى ماضيه ليصلح األمور .وهذا مستحيل لنا .المسيح هو حي
وهو الوحيد القادر أن ي صلح ماضينا ويعتني بحاضرنا ويقود مستقبلنا الن الزمان كله هو أمامه
النه هو القدار أن يغير األحوال واالزمة .والسماع له هو ما يطلبه هللا منا أوال .الن االيمان باهلل
بالحق هو من السماع لكلمة يسوع المسيح كما جاءتنا في االنجيل.

أنتم تعرفون الوقت وأنها اآلن الساعة التي يجب أن نستيقظ فيها من النوم .فخالصنا اآلن أقرب
إلينا مما كان يوم آمنا :كاد الليل أن ينتهي والنهار أن يطلع فلنطرح أعمال الظالم ونلبس سالح
النور . \.كما كان يسوع على شاطئ البحر ينتظر تالميذه فهو ينتظرنا على شاطئ حياتنا وينادينا
الر ِب عَلى خ ِائ ِف ِ
الر ِ
ين
يه َّ
نأتي اليه :تعلوا إلي أيها المتعبين والثقيلي األحوال وأنا أريحكمَ .ع ْي ُن َّ َ َ
اج َ
َر ْح َمتَ ُه لِ ُيَن ِجي ِم َن اْل َم ْو ِت أ َْنُف َس ُه ْم َوِلَي ْستَ ْحِيَي ُه ْم ِفي اْل ُجوِع .وقال الرب للتالميذ :تعالوا كلوا.
َ
وبعدما أكلوا على مهلهم سأل يسوع سمعان بطرس :يا سمعان بن يونا ،أتحبني أكثر مما يحبني
هؤالء؟ هل كان الرب يقصد حرفت سمعان القديمة والسمك؟ أوهل كان يقصد هل سمعان ما زال
يعتبر نفسه أفضل من باقي التالميذ حيث قال مرة :ولو شك فيك الجميع فأنا لن أشك؟ يسوع سأل
وسمعان بطرس أجاب أنه يحبه .بحب عادي .طبيعي .لكن يسوع كان ينتظر الحب المخلص

الذي يعطي كل الحياة له .دون تردد وال شرط .الحب الحر الكامل مثل الحب الذي أعلنه الرب
ِ ِ
َح َّب
وس في هذا االنجيل االصحاح الثالث ،قال له :ألََّن ُه َه َك َذا أ َ
يم ُ
ألحد علماء اليهود إسمه نيُقود ُ
َّللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َيد ِل َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َحَياةُ األََب ِدَّي ُة.
َّ
ْ
يسوع استعمل إسم سمعان بن يونا ليذكره بحياته القديمة :صياد السمك وال باالسم :بطرس ،الذي
أعطاه له الرب بعدما شهد سمعان يوما قائال ليسوع :أَنت هو اْلم ِسيح ابن َّ ِ
ال َل ُه َي ُسوعُ
ْ َ َُ َ ُ ْ ُ
َّللا اْل َح ِيَ .فـَق َ
السماو ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ان ْب َن ُي َ ِ
اتَ .وأََنا
آنذاكُ :
وبى َل َك َيا س ْم َع ُ
طَ
ونا إ َّن َل ْحماً َوَدماً َل ْم ُي ْعل ْن َل َك َلك َّن أَبي الذي في َّ َ َ
ِِ
الص ْخرِة أَبِني َكِن ِ
اب اْل َج ِحي ِم َل ْن تَْق َوى َعَل ْي َها.
ول َل َك أ َْيضاً :أ َْن َت ُب ْ
ط ُر ُس َو َعَلى َهذه َّ َ ْ
يستي َوأ َْب َو ُ
أَُق ُ
َ
في الحقيقة ،عندما هللا يدعونا للمسيح فهو ال يدعونا الى دين إنما لحياة جديدة وهو يريد أن نترك
كل شي ونتبعه .نترك حياتنا القديمة وندخل في مدرسة يسوع المعلم العظيم لنتعلم منه كيف نحيا
ِِ
ِ
ِ
ال َل ُهَ :ن َع ْم
ان ْب َن ُي َ
من جديد وكيف نحب بحبه فينا .ويسوع سأل أ َْيضاً ثَانَي ًةَ :يا س ْم َع ُ
ونا أَتُحبُّني؟ َق َ
ِ ِ
ُّك .سمعان بطرس تكلم على الحب الودود ،ويسوع استخدم نفس الفعل
َيا َر ُّب أ َْن َت تَ ْعَل ُم أَني أُحب َ
اللي استخدمه سمعان وكان يقصد :لمذا إذن أنكرتني ثالث مرات؟

الن ِ
قال يسوع لهم مرةًَ :و َم ْن أ َْن َك َرِني ُق َّدام َّ
اس ُي ْن َك ُر ُق َّد َام َمالَِئ َك ِة هللاِ .واالن يتعامل مع بطرس بطريقة
َ
أخرى .\.يسوع كان يعرف مسبقا ان بطرس سينكره .خالل آخر عشاء تناوله يسوع مع تالميذه،
وأخبرهم عما سيحدث له في تلك الليلة ،قال بطرس :يا ر ُّب ِإِني مست ِعٌّد أَن أَم ِ
ضي َم َع َك َحتَّى ِإَلى
َ َ
َُْ ْ ْ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
َن تُْن ِك َر ثَالَ َث
ول َل َك َيا ُب ْ
يك اْلَي ْوَم َقْب َل أ ْ
يح الد ُ
ط ُر ُس الَ َيص ُ
ال يسوع له :أَُق ُ
الس ْج ِن َوإَِلى اْل َم ْوتَ .فَق َ
م َّرات أََّنك تَع ِرُفِني .وفي تلك الليلة قال يسوعِ :سمع ِ
ان ُهوَذا َّ
طَلَب ُك ْم لِ َكي ُي َغ ْرِبَل ُك ْم
ان َ
الش ْي َ
طُ
َْ ُ
َ ْ
ان ،س ْم َع ُ َ
َ
ْ
َكاْل ِح ْن َ ِ ِ ِ
طَلب ُت ِم ْن أ ِ ِ
ِ
يم ُان َكَ .وأ َْن َت َمتَى َر َج ْع َت ثَبـِ ْت ِإ ْخ َوتَ َك.
طة؛ َوَلكني َ ْ
ْ
َجل َك ل َك ْي الَ َيْفَنى إ َ
هناك من ينكر يسوع إنكار من روح الخداع والكذب .نحن نقول مثال :فالن ناكر الخير؛ بالمعنى
أنك عملت فيه الخير وهو لم يستعرف به بل رده لك بالشر .إنكار ما فيه رجوع وال ندم وال توبة.
طِ
ط ِ
ول أََن ِات ِه وهو ال يعرف أ َّ
ف هللاِ ِإَّن َما يدفعه ِإَلى التَّْوَب ِة.
َن لُ ْ
ين ِب ِغَنى لُ ْ
ف هللاِ َوإِ ْم َهالِ ِه َو ُ
فهو َي ْستَ ِه ُ
طَ
ويقول أيضا الرسول بولس :وَل ِكَّنك ِمن أَج ِل َقساوِتك ،وَقْلِبك َغي ِر التَّ ِائ ِب ،تَ ْخزُ ِ ِ
ضباً لَِي ْو ِم
ِن لَنْفس َك َغ َ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ
ون ُة هللاِ اْل َع ِادَل ُةَ ،فِإَّن ُه َس ُي َج ِ
َع َمالِ ِه .\.الرب يسوع كان
ض ِبَ ،ي ْوَم تُ ْعَل ُن َد ْي ُن َ
ازي ُك َّل ِإ ْن َسان ِب َح َس ِب أ ْ
اْل َغ َ
يعرف أن حب بطرس له هو طبيعي وضعيف .الرب أحبه وأدبه لينتج فيه التوبة وااليمان الحقيقي
ِ
ِ
ُّه
النابع من الحب .نعمة يسوع هي حتى في توبيخه كما يعلمنا في سفر الرؤياِ :إني ُك ُّل َم ْن أُحب ُ
ِخ ُه َوأ َُؤِد ُب ُهَ ،ف ُك ْن َغ ُيو اًر َوتُ ْب.
أ َُوب ُ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ال
ِن ُب ْ
ونا أَتُ ِحبُِّني؟ َف َحزَ
ان ْب َن ُي َ
ويسوع سال تلميذه ثَالثَ ًةَ :يا س ْم َع ُ
ال َل ُه ثَالثَ ًة :أَتُحبُّني؟ َفَق َ
ط ُر ُس ألََّن ُه َق َ
َله :يا ر ُّب أ َْن َت تَعَلم ُك َّل َشيء ،أ َْن َت تَع ِر ِ ِ
ُّك .وبطرس تذكر أنه أنكر سيده ثالث مرات.
ف أَني أُحب َ
ْ ُ
ُ َ َ
ْ ُ
ْ
الرو ِح َوَكِث ُير َّ
يل ُّ
الر ْح َم ِة الَ
والرب يسوع سأله ال ليتهمه ويحكم عليه إنما ليجعل يتوب .الرب َ
ط ِو ُ
ازنا حسب آثَ ِ
ِ
اكم ِإَلى األََب ِد َوالَ َي ْح ِق ُد ِإَلى َّ
امَنا ،لكنه
صَن ْع َم َعَنا َح َس َب َخ َ
ط َاي َانا َوَل ْم ُي َج ِ َ َ َ َ
الد ْه ِرَ ،ل ْم َي ْ
ُي َح ُ
يغفر ويعيدنا الى طريقه الطاهر .لما يتكلم فهو يتكلم بنعمة ولطف ومحبة لينتج التوبة وااليمان

فينا ولينير لنا الطريق للحياة .يسوع وقف أمام بطرس وبطرس تاب بدموع مرة والرب كان يعرف
ذلك .وال شيء يخفى عنه.
الَ :يا َر ُّب أ َْن َت تَ ْعَل ُم
سؤال يسوع حرك قلب بطرس للحزن بسبب سقوطه في إنكار سيدهُ .ب ْ
ط ُر ُس َق َ
ُك َّل َشيء ،أ َْن َت تَع ِر ِ ِ
ُّك .وبجوابه عبر سمعان بطرس على إيمانه وخضوعه ليسوع ليحكم
ف أَني أُحب َ
ْ ُ
ْ
هو على حبه له .والرب يسوع لم ينزع من تلميذه الوظيفة التي أعطاها له سابقا .أعاده إلى رتبته
التي غادرها في لحظة ضعف وخوف .رتبت بطرس مذكورة في إنجيل متى حيث قال يسوع له:
أ ِ
السماو ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتَ ،وُك ُّل َما
ات َف ُك ُّل َما تَ ْرِب ُ
ْ
ُعط َ
يك َمَفات َ
ط ُه َعَلى األ َْرض َي ُكو ُن َم ْرُبوطاً في َّ َ َ
يح َمَل ُكوت َّ َ َ
السماو ِ
ِ
ُّ
ِ
ات .الرب لم يترك تلميذه لحاله .أدبه بمحبة.
تَ ُحل ُه َعَلى األ َْرض َي ُكو ُن َم ْحلُوالً في َّ َ َ

أتحبني؟ سؤال باقي مطروح علينا أيضا .كل يوم .لنفحص أنفسنا ونسأل :هل أحب يسوع المسيح
من كل قلبي هو الذي أحبني أوال وبذل نفسه من أجلي؟ يسوع أحب تالميذه الى منتها المحبة .قال
لهم في هذا إنجيل ولنا :ه ِذِه ِهي و ِ
صيَِّتي أ ْ ِ
َحد ُح ٌّب
َن تُحُّبوا َب ْع ُ
َ
ض ُك ْم َب ْعضاً َك َما أ ْ
َحَب ْبتُ ُك ْمَ .ل ْي َس أل َ
َ َ
َحب ِ
َحب ِ
َّائي ِإن َفعْلتُم ما أ ِ
أَع َ ِ
َّائ ِه .أ َْنتُم أ ِ
َن يضع أَحٌد َنْفسه ألَج ِل أ ِ
يك ْم ِب ِه.
ُوص ُ
ْ
ظ ُم م ْن َه َذا أ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
ْ َ ْ َ
ْ
بطرس هو كتب في رسالته األولى للمؤمنين سنين من بعد يقولَ :ل ِك ْن َقْب َل ُك ِل َشيء لِتَ ُك ْن َم َحبَّتُ ُك ْم
ْ
بع ِ
ض ُك ْم لَِب ْعض َش ِد َيدةً أل َّ
َن اْل َم َحَّب َة تَ ْستُُر إساءات كثيرة .نعم ،هللا ال يتراجع أبدا عن هباته ودعوته.
َْ
ِ
اك الَ أَ ْذ ُك ُرَها.
َج ِل َنْف ِسي َو َخ َ
ط َاي َ
وب َك أل ْ
قال بفم النبي إشعياء :أََنا ،أََنا ُه َو اْل َماحي ُذ ُن َ
قال يسوع لبطرس مرة واحدة :ارع خرافي؛ ومرتين :ارع غنمي .التعليم هو لكل الرعاة في كنيسة
هللا في كل مكان .النه يوجد في الكنيسة مؤمنين جدد ومؤمنين بسطاء ومؤمنين غير مثقفين .كل
واحد يحتاج الى إنتباه وتقدير وتعليم من حب .الرسول بطرس تعلم درس عظيم من الرب يسوع،

ِ
طَفال
اء َواْل َح َس َد َوُك َّل َم َذ َّمةَ ،وَكأَ ْ
وهو كتب لنا في رسالته األولىَ :فا ْ
ط َر ُحوا ُك َّل ُخ ْبث َوُك َّل َم ْكر َوالرَي َ
اشتَهوا َّ
اللَب َن اْل َعْقلِ َّي اْل َع ِديم اْل ِغ ِ
ش لِ َكي تَ ْن ُموا ِب ِه ِإ ْن ُك ْنتُ ْم َق ْد ُذ ْقتُ ْم أ َّ
صالِ ٌح.
َن َّ
ين َ
َم ْولُوِد َ
اآلن ْ ُ
الر َّب َ
َ
ْ
وكتب أيضا :وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم بصفتي شيخا رفيقا لهم وشاهدا آلالم المسيح
وشريكا في المجد الذي سيتجلى :ارعوا قطيع هللا الذي بينكم كحراس له ال بدافع الواجب ،بل بدافع
التطوع كما يريد هللا وال رغبة في الربح الدنيء ،بل رغبة في الخدمة بنشاط .ال تتسلطوا على

القطيع الذي وضعه هللا أمانة بين أيديكم ،بل كونوا قدوة له .وعندما يظهر رئيس الرعاة تنالون
يح يسو ِ
ِ
ِ ِ
يع ُكم َّال ِذ ِ
ين ثم آمين.
ين في اْل َمس ِ َ ُ َ
ع .آم َ
َ
إكليل المجد الذي ال يفنى .آمينَ .سالَ ٌم َل ُك ْم َجم ُ

