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ومرحبا بكم إخوتي في االستماع  ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيحِ م عليكم. و السال
 اليكم القراءة باسم ربنا يسوع: 19الى  15وااليات  21االصحاح  عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنال

ْوا َقاَل َيُسوُع َفَبْعدَ  َأُتِحبُِّني َأْكَثَر ِمْن َهؤاَُلِء؟ َقاَل َلُه: َنَعْم  ،ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا: َيا ِلِسْمَعاَن ُبْطُرَس َما َتَغدَّ
. َقاَل َلُه َأْيضًا َثاِنَيًة: َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا َأُتِحبُِّني؟ ِخَراِفيَيا َربُّ َأْنَت َتْعَلُم َأنِ ي ُأِحبَُّك. َقاَل َلُه: اْرَع 

. َقاَل َلُه َثاِلَثًة: َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا َغَنِميبَُّك. َقاَل َلُه: اْرَع َقاَل َلُه: َنَعْم َيا َربُّ َأْنَت َتْعَلُم َأنِ ي ُأحِ 
َأْنَت َتْعِرُف  ،ْيء  َأُتِحبُِّني؟ َفَحِزَن ُبْطُرُس أَلنَُّه َقاَل َلُه َثاِلَثًة: َأُتِحبُِّني؟ َفَقاَل َلُه: َيا َربُّ َأْنَت َتْعَلُم ُكلَّ شَ 

. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: َلمَّا ُكْنَت َأْكَثَر َحَداَثًة ُكْنَت ُتَمْنِطُق َغَنِمي َيُسوُع: اْرَع َأنِ ي ُأِحبَُّك. َقاَل َلهُ 
 َتَشاُء. َذاَتَك َوَتْمِشي َحْيُث َتَشاُء. َوَلِكْن َمَتى ِشْخَت َفِإنََّك َتُمدُّ َيَدْيَك َوآَخُر ُيَمْنِطُقَك َوَيْحِمُلَك َحْيُث الَ 

َد َّللاََّ ِبَها. َوَلمَّا َقاَل َهَذا َقاَل َلُه: اْتَبْعِني.َقاَل َهذَ   ا ُمِشيرًا ِإَلى َأيَِّة ِميَتة  َكاَن ُمْزِمعًا َأْن ُيَمجِ 

 هذه كلمة هللا المجد له

في عشية يوم كانت  المرة األولىعد قيامته من الموت. ب ثالث مرات لتالميذه نفسه  ظهرأيسوع 
َأَراُهْم َيَدْيِه في وسطهم وقال لهم: سالم لكم. و ظهر فمغلوقين الباب عليهم كانوا في بيت  قيامته.
وهو الذي قال أنه ال هذه المرة  َمَعُهمْ كان َوُتوَما ظهر لهم ثانية  َبْعَد َثَماِنَيِة َأيَّام  و وأكل معهم. َوَجْنَبُه 

َوَقاَل: ساَلٌم َلُكْم. ُثمَّ َقاَل ِلُتوَما: أيضا  هم. َفَجاَء َيُسوُع ِفي َوَسطِ يسوعفي جراح اليؤمن إال إذا شاف 
 نًا.َهاِت ِإْصِبَعَك ِإَلى ُهَنا َوَأْبِصْر َيَديَّ َوَهاِت َيَدَك َوَضْعَها ِفي َجْنِبي َواَل َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمن  َبْل ُمْؤمِ 

  َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنَت! ُطوَبى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا.َقاَل َلُه َيُسوُع: أَلنََّك  َأَجاَب ُتوَما: َربِ ي َوِإَلِهي.

. َكاَن ِسْمَعاُن وكانت المرة الثالثة الجليلَبْحِر شاطئ َبْعَد َهَذا َأْظَهَر َأْيضًا َيُسوُع َنْفَسُه ِللت اَلِميِذ َعَلى 
: َنْذَهُب له َقاُلوا .سمك َصيَّدَ ي  يمشيأنه َقاَل َلُهْم ف تاَلِميِذ َمَع َبْعِضِهْم.الِمْن  وستة آخرينُبْطُرُس 

ِفيَنَة ِلْلَوْقتِ  وكأن بطرس أراد الهروب من وجه الرب بسبب وكان الليل. . وخرجوا َمَعَك. َفَدَخُلوا السَّ
ِمْن َأْيَن َأْذَهُب ِمْن ُروِحَك وَ : 139، كما كتبه بحكمة داود في مزموره إنكاره له. وأين المفر من الرب

َماَواِت َفَأْنَت ُهَناَك َوِإْن َفَرْشُت ِفي اْلَهاِوَيِة َفَها َأْنَت. إِ  ْن َوْجِهَك َأْيَن أَْهُرُب؟ ِإْن َصِعْدُت ِإَلى السَّ
ْبِح َوَسَكْنُت ِفي َأَقاِصي اْلَبْحِر َفُهَناَك َأْيضًا َتْهِديِني َيُدَك َوُتْمِسُكِني َيِميُنكَ   .َأَخْذُت َجَناَحِي الصُّ



ْبحُ ا فيبطرس وباقي التالميذ من الصيد  رجع َوَلمَّا اِطِئ  ـاَقفاوَ َيُسوُع شافوا  ،فارغين لصُّ َعَلى الشَّ
َبَكَة . ؟ َأَجاُبوُه: الَ سمكاِعْنَدُكْم أوالد هل َفَقاَل َلُهْم: َيا  َأنَُّه َيُسوُع. عرفوا ما همَوَلِكنَّ  َفَقاَل َلُهْم: َأْلُقوا الشَّ
َمكِ ِإَلى  ِفيَنِة اأَلْيَمِن َفَتِجُدوا. َفَأْلَقْوا َوَلْم َيُعوُدوا َيْقِدُروَن َيْجِذُبوَها ِمْن َكْثَرِة السَّ الليل كله ما  .َجاِنِب السَّ

َبَكَة َوَلمَّا َفَعُلوا َذِلَك َأْمَسُكوا َسَمكًا َكِثيرًا  واأْلققبضه شيء. واالن على كلمة يسوع   . وكبيرالشَّ

. ِسْمَعاُن ُبْطُرُس  إنهلسمعان: حنا فقال يو  أَلنَُّه َكاَن ُعْرَيانًا َوَأْلَقى َنْفَسُه ِفي بسرعة لبس ثوبه الرَّبُّ
معهم وأراهم  لَ أكَ لتالميذ شافوا يسوع ثالث مرات بعد قيامته من الموت. ابطرس و سمعان  .اْلَبْحرِ 

بطرس نسى عندما كان هل : صيد السمك. القديمة ملحياته وارجعوبعد هذا  الجراح في يديه وجنبه
ما بعد كل  ؟: َهُلمَّ َوَراِئي َفَأْجَعُلُكَما َصيَّاَدِي النَّاسِ نداهما يسوع يومعلى الشاطئ َأْنَدَراُوَس  مع اخيه

في اليوم  لهم حي هر و إلقاء القبض عليه وصلبه، وظهمن أول يوم الى يسوع  منشاهدوه وسمعوه 
 سمعان وباقي التالميذ رجعوا الى الوراء حائرين مرتبكين. هذا ، بعد كل الثالث بعد صلبه

لتالميذه الرب نفسه عدة مرات لهذا أظهر قيامة يسوع من الموت ليس أمر سهل للفهم واالدراك. 
 حقا إنتصره أنه وليثبتهم في االيمان في  تمسك بهت وخاطبهم بحسب ما تستطيع قلوبهم وعقولهم ان 

هم: صغر  منذ لهمما علموه محدودة ب  همعقولالى اليوم إيمان كثيرين هو سطحي الن . على الموت
أن المسيح ما قتلوه وما صلبوه لكن شب ه لهم. ما األفضل: أن نؤمن بشخص حي أم بشخص مات 

ولو لم يقم المسيح من الموت لما تكون قيامة  هو ما زال في القبر؟ أن نؤمن بالحياة، أم بالموت؟و 
يسوع المسيح ولكان إيماننا عبثا ورجاءنا باطال ولكن ا أتعس الناس. لكن المجد هلل الذي أقام إبنه 

 معهم بروحه القدوس.ومأل قولبنا بسالمه وفرحه وغفرانه. هو يعرف المؤمنين به بأسمائهم، هو 

يشوفوا آية تبرهن لهم البعض ما يآمنوا حتى لو قام أحد من بين األموات. آخرون يحبوا  صحيح،
تعب كثيرين وصل بهم الى خسارة.  قبل ما يآمنوا. لكن االيمان ليس بالنظر أوال.أن هللا موجود 

المسيح هو حي وكم من واحد يتمنى لو يقدر يرجع الى ماضيه ليصلح األمور. وهذا مستحيل لنا. 
صلح ماضينا ويعتني بحاضرنا ويقود مستقبلنا الن الزمان كله هو أمامه وهو الوحيد القادر أن ي

ما يطلبه هللا منا أوال. الن االيمان باهلل  النه هو القدار أن يغير األحوال واالزمة. والسماع له هو 
 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 
فلنطرح أعمال الظالم ونلبس سالح كاد الليل أن ينتهي والنهار أن يطلع  إلينا مما كان يوم آمنا:

. كما كان يسوع على شاطئ البحر ينتظر تالميذه فهو ينتظرنا على شاطئ حياتنا وينادينا \.النور
َعْيُن الرَّبِ  َعَلى َخاِئِفيِه الرَّاِجيَن  المتعبين والثقيلي األحوال وأنا أريحكم. أيهاتعلوا إلي : نأتي اليه

َي ِمنَ   للتالميذ: تعالوا كلوا. الرب وقال  اْلَمْوِت َأْنُفَسُهْم َوِلَيْسَتْحِيَيُهْم ِفي اْلُجوِع. َرْحَمَتُه ِلُيَنجِ 

سمعان بن يونا، أتحبني أكثر مما يحبني  سأل يسوع سمعان بطرس: ياعلى مهلهم بعدما أكلوا و 
 زالكان يقصد هل سمعان ما هل أو القديمة والسمك؟  سمعان حرفتكان الرب يقصد ل ههؤالء؟ 

يسوع سأل  ؟ولو شك فيك الجميع فأنا لن أشكمرة: قال  ثحي أفضل من باقي التالميذ  هعتبر نفسي 
المخلص الحب ينتظر كان يسوع لكن طبيعي. عادي. حب بوسمعان بطرس أجاب أنه يحبه. 

 مثل الحب الذي أعلنه الرب الحب الحر الكامل .وال شرط دون تردد. هالذي يعطي كل الحياة ل
أَلنَُّه َهَكَذا َأَحبَّ ، قال له: في هذا االنجيل االصحاح الثالث ِنيُقوِديُموُس ألحد علماء اليهود إسمه 

  .َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ َّللاَُّ اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل 

وال باالسم: بطرس، الذي صياد السمك  ة:القديمبحياته ليذكره يسوع استعمل إسم سمعان بن يونا 
. : ليسوع قائال سمعان يومابعدما شهد الرب أعطاه له  ِ اْلَحيِ   َقاَل َلُه َيُسوعُ فـَ َأْنَت ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

َماَواِت. َوأَ آنذاك َنا : ُطوَبى َلَك َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا ِإنَّ َلْحمًا َوَدمًا َلْم ُيْعِلْن َلَك َلِكنَّ َأِبي الَِّذي ِفي السَّ
ْخَرِة َأْبِني َكِنيَسِتي َوَأْبَواُب اْلَجِحيِم َلْن َتْقَوى َعَلْيَها. َأُقوُل َلَك َأْيضًا: َأْنَت ُبْطُرُس َوَعَلى َهِذهِ    الصَّ

أن نترك يريد ال يدعونا الى دين إنما لحياة جديدة وهو هو لمسيح فلعندما هللا يدعونا في الحقيقة، 
كيف نحيا  هلنتعلم من المعلم العظيم كل شي ونتبعه. نترك حياتنا القديمة وندخل في مدرسة يسوع 

َأْيضًا َثاِنَيًة: َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا َأُتِحبُِّني؟ َقاَل َلُه: َنَعْم ويسوع سأل . وكيف نحب بحبه فينا من جديد
، ويسوع استخدم نفس الفعل تكلم على الحب الودودبطرس سمعان  َيا َربُّ َأْنَت َتْعَلُم َأنِ ي ُأِحبَُّك.

 اللي استخدمه سمعان وكان يقصد: لمذا إذن أنكرتني ثالث مرات؟

اَم َماَلِئَكِة هللِا.: مرةً لهم يسوع قال  اَم النَّاِس ُيْنَكُر ُقدَّ بطريقة  بطرسمع  واالن يتعامل َوَمْن َأْنَكَرِني ُقدَّ
خالل آخر عشاء تناوله يسوع مع تالميذه، يسوع كان يعرف مسبقا ان بطرس سينكره.  .\.أخرى 

َيا َربُّ ِإنِ ي ُمْسَتِعدٌّ َأْن َأْمِضَي َمَعَك َحتَّى ِإَلى قال بطرس: في تلك الليلة، عما سيحدث له وأخبرهم 



ْجِن َوِإَلى اْلَمْوِت. َفَقالَ  يُك اْلَيْوَم َقْبَل َأْن ُتْنِكَر َثاَلَث : َأُقوُل َلَك َيا ُبْطُرُس يسوع له السِ  اَل َيِصيُح الدِ 
ْيَطاُن َطَلَبُكْم ِلَكْي ُيَغْرِبَلُكْم ِسْمَعاُن ُهَوَذا  ،ِسْمَعانُ وفي تلك الليلة قال يسوع:  َمرَّات  َأنََّك َتْعِرُفِني. الشَّ

  ْت ِإْخَوَتَك.ـ ِ َيْفَنى ِإيَماُنَك. َوَأْنَت َمَتى َرَجْعَت َثبَوَلِكنِ ي َطَلْبُت ِمْن َأْجِلَك ِلَكْي اَل ؛ َكاْلِحْنَطةِ 

من روح الخداع والكذب. نحن نقول مثال: فالن ناكر الخير؛ بالمعنى هناك من ينكر يسوع إنكار 
ه لك بالشر. إنكار ما فيه  توبة. ندم وال رجوع وال أنك عملت فيه الخير وهو لم يستعرف به بل رد 

 .ِإَلى التَّْوَبةِ  يدفعهَأنَّ ُلْطَف هللِا ِإنََّما وهو ال يعرف  َوِإْمَهاِلِه َوُطوِل َأَناِتِه هللاِ   ِبِغَنى ُلْطِف ْسَتِهينُ فهو يَ 
َتْخِزُن ِلَنْفِسَك َغَضبًا ِلَيْوِم  ،َوَقْلِبَك َغْيِر التَّاِئِب  ،َوَلِكنََّك ِمْن َأْجِل َقَساَوِتكَ ويقول أيضا الرسول بولس: 

الرب يسوع كان . \.َفِإنَُّه َسُيَجاِزي ُكلَّ ِإْنَسان  ِبَحَسِب أَْعَماِلهِ ، اْلَغَضِب، َيْوَم ُتْعَلُن َدْيُنوَنُة هللِا اْلَعاِدَلةُ 
به لينتج فيه التوبة وااليمان الحقيقله أن حب بطرس يعرف  ي هو طبيعي وضعيف. الرب أحبه وأد 

ِإنِ ي ُكلُّ َمْن ُأِحبُُّه كما يعلمنا في سفر الرؤيا: في توبيخه هي حتى نعمة يسوع . بمن الح  النابع
ُبهُ   .َفُكْن َغُيورًا َوُتْب  ،ُأَوبِ ُخُه َوُأَؤدِ 

َلُه َثاِلَثًة: َأُتِحبُِّني؟ َفَقاَل َثاِلَثًة: َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا َأُتِحبُِّني؟ َفَحِزَن ُبْطُرُس أَلنَُّه َقاَل ويسوع سال تلميذه 
. بطرس تذكر أنه أنكر سيده ثالث مراتو  َأْنَت َتْعِرُف َأنِ ي ُأِحبَُّك. ،َلُه: َيا َربُّ َأْنَت َتْعَلُم ُكلَّ َشْيء  

وِح َوَكِثيُر إنما ليجعل يتوب. الرب  ليتهمه ويحكم عليه السأله يسوع الرب و  اَل  الرَّْحَمةِ َطِويُل الرُّ
ْهرِ  ، لكنه َلْم َيْصَنْع َمَعَنا َحَسَب َخَطاَياَنا َوَلْم ُيَجاِزَنا َحَسَب آَثاِمَنا ،ُيَحاِكُم ِإَلى اأَلَبِد َواَل َيْحِقُد ِإَلى الدَّ

يغفر ويعيدنا الى طريقه الطاهر. لما يتكلم فهو يتكلم بنعمة ولطف ومحبة لينتج التوبة وااليمان 
كان يعرف يسوع وقف أمام بطرس وبطرس تاب بدموع مر ة والرب لنا الطريق للحياة.  لينيرفينا و 
 وال شيء يخفى عنه.  ذلك.

َقاَل: َيا َربُّ َأْنَت َتْعَلُم ُبْطُرُس سيده.  في إنكارحر ك قلب بطرس للحزن بسبب سقوطه يسوع سؤال 
ليحكم عه ليسوع و على إيمانه وخضسمعان بطرس وبجوابه عب ر َتْعِرُف َأنِ ي ُأِحبَُّك. َأْنَت  ،ُكلَّ َشْيء  

إلى رتبته  هأعادالوظيفة التي أعطاها له سابقا. ه تلميذ الرب يسوع لم ينزع منو هو على حبه له. 
مذكورة في إنجيل مت ى حيث قال يسوع له:  رتبت بطرس. خوفضعف و التي غادرها في لحظة 

َماَواتِ  َماَواِت َفُكلُّ َما َتْرِبُطُه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْرُبوطًا ِفي السَّ َوُكلُّ َما  ،أُْعِطيَك َمَفاِتيَح َمَلُكوِت السَّ
َماَواتِ   أدبه بمحبة.  حاله.الرب لم يترك تلميذه ل. َتُحلُُّه َعَلى اأَلْرِض َيُكوُن َمْحُلواًل ِفي السَّ



نفحص أنفسنا ونسأل: هل أحب يسوع المسيح لمطروح علينا أيضا. كل يوم.  باقيأتحبني؟ سؤال 
. قال المحبةيسوع أحب تالميذه الى منتها الذي أحبني أوال وبذل نفسه من أجلي؟ من كل قلبي هو 
َلْيَس أَلَحد  ُحبٌّ . ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا َكَما َأْحَبْبُتُكمْ َهِذِه ِهَي َوِصيَِّتي َأْن  :ولنا لهم في هذا إنجيل

  .أَْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئِه. َأْنُتْم َأِحبَّاِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبهِ 

َلِكْن َقْبَل ُكلِ  َشْيء  ِلَتُكْن َمَحبَُّتُكْم يقول: من بعد بطرس هو كتب في رسالته األولى للمؤمنين سنين 
 .هللا ال يتراجع أبدا عن هباته ودعوتهإساءات كثيرة. نعم، َبْعِضُكْم ِلَبْعض  َشِديَدًة أَلنَّ اْلَمَحبََّة َتْسُتُر 

  .ُهَو اْلَماِحي ُذُنوَبَك أَلْجِل َنْفِسي َوَخَطاَياَك اَل َأْذُكُرَهاَأَنا  ،َأَناقال بفم النبي إشعياء: 

التعليم هو لكل الرعاة في كنيسة : ارع خرافي؛ ومرتين: ارع غنمي. مرة واحدة لبطرسيسوع قال 
كل غير مثقفين. بسطاء ومؤمنين يوجد في الكنيسة مؤمنين جدد ومؤمنين هللا في كل مكان. النه 

تعل م درس عظيم من الرب يسوع، الرسول بطرس  من حب. يحتاج الى إنتباه وتقدير وتعليمواحد 
َياَء َواْلَحَسَد َوُكلَّ َمَذمَّة ، َوَكَأْطَفال  هو كتب لنا في رسالته األولى: و  َفاْطَرُحوا ُكلَّ ُخْبث  َوُكلَّ َمْكر  َوالرِ 

   اْلَعِديَم اْلِغش ِ ِلَكْي َتْنُموا ِبِه ِإْن ُكْنُتْم َقْد ُذْقُتْم َأنَّ الرَّبَّ َصاِلٌح.َمْوُلوِديَن اآلَن اْشَتُهوا اللََّبَن اْلَعْقِليَّ 

وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم بصفتي شيخا رفيقا لهم وشاهدا آلالم المسيح : أيضاوكتب 
بدافع الواجب، بل بدافع ارعوا قطيع هللا الذي بينكم كحراس له ال  وشريكا في المجد الذي سيتجلى:

ال تتسلطوا على  كما يريد هللا وال رغبة في الربح الدنيء، بل رغبة في الخدمة بنشاط. التطوع
القطيع الذي وضعه هللا أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة له. وعندما يظهر رئيس الرعاة تنالون 

 ثم آمين.  الَِّذيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. آِمينَ َساَلٌم َلُكْم َجِميِعُكمُ آمين.  إكليل المجد الذي ال يفنى.


