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الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
الغداء الذي ال ينساه بطرس
دعونا نركز اليوم على الغداء الوحيد الذي لن ينساه بطرس أبدًا ...هذا هو النص:

س ْمعَا ُن ْبنَ يُو َناَ ،أتُ ِحبُّنِي َأ ْك َث َر ِم ْن ه ُؤ َال ِء؟ َقا َل َل ُهَ :نعَ ْم يَا
ع ِل ِ
" َفبَعْ َد َما تَ َغد َّْوا َقا َل يَسُو ُ
س :يَا ِ
س ْمعَانَ بُ ْط ُر َ
س ْمعَا ُن ْبنَ يُو َناَ ،أتُ ِحبُّنِي؟ َقا َل َل ُه:
ار َ
ع ِخ َرافِيَ .قا َل َل ُه َأ ْيضًا َثانِيَ ًة :يَا ِ
َر ُّ
ب َأ ْنتَ تَعْ َلمُ َأنِي ُأ ِحبُّكَ َ .قا َل َل ُهْ :
س ْمعَا ُن ْبنَ يُو َناَ ،أتُ ِحبُّنِي؟ َف َح ِزنَ
ار َ
ع َغ َن ِميَ .قا َل َل ُه َثا ِل َث ًة :يَا ِ
َنعَ ْم يَا َر ُّ
بَ ،أ ْنتَ تَعْ َلمُ َأنِي ُأ ِحبُّكَ َ .قا َل َل ُهْ :
ف َأنِي ُأ ِحبُّكَ َ .قا َل َل ُه
بَ ،أ ْنتَ تَعْ َلمُ ُك َّل َ
س َأل َّن ُه َقا َل َل ُه َثا ِل َث ًةَ :أتُ ِحبُّنِي؟ َف َقا َل َل ُه :يَا َر ُّ
ش ْيءَ .أ ْنتَ تَعْ ِر ُ
بُ ْط ُر ُ
ع َغ َن ِمي"(يوحنا .)17-15:21
ار َ
يَسُوعُْ :
نالحظ هنا أن بطرس انزعج بشدة في هذه المحادثة ألن الرب يسوع خاطبه مرة أخرى باسمه السابق
س ْمعَا ُن ْبنَ يُونَا،
لإليمان :سمعان  -االسم القديم للرجل الكبير .ألم يصبح بطرس إنسانًا جديدًا؟" :يَا ِ
أَت ُ ِح ُّب ِني؟ دعونا نواجه األمر ،عندما سمع بطرس اسم سمعان ،شعر بالتقليل من مكانته ،لكن في نفس
الوقت وفي نفس الجملة ،تمت ترقيته أيضًا إلى أعلى منصب في الكنيسة وهو األسقفية .هذا يذكرنا
ب يُؤ َِدبُ ُهَ ،ويَ ْج ِل ُد ُك َّل ا ْبن يَ ْقبَ ُل ُه"(عبرانيين .)6:12
بكلمات الرسالة إلى العبرانيينَ " :ألنَّ ا َّلذِي يُ ِحبُّ ُه ال َّر ُّ
لكن لماذا نادى الرب يسوع على بطرس باسم "سمعان" مرة أخرى؟ ألم يحيا على مستوى اسمه
الجديد؟ فوق كل شيء ،لقد تخلى عن كل شيء وبذل كل ما لديه ليرضي الرب يسوع .ألم يكن من أوائل

الذين عرفوا أن الرب يسوع هو المسيح؟ ألم يقدم ذاته للموت مع الرب يسوع؛ ألم

يكن من الدائرة

المقربة والشخص الوحيد الذي دافع عن الرب يسوع عندما قُبضوا على الرب يسوع في بستان
جثسيماني؟.
مثيرا لإلعجاب .بالتأكيد ال تحتاج أوراق االعتماد هذه إلى التشكيك ،خاصة
أود أن أدعو هذا رق ًما قياس ًيا ً
في مثل هذه المناسبة المقدسة مثل خدمة التكليف .لكن آه ،بعد كل هذا الدليل على جدارة بطرس ،وجد
سئل بطرس عن معرفته
ربنا ما يعكر الصفو ،وهو إنكار بطرس ثالث مرات في فناء قيافا .فعندما ُ
ف ال َّر ُج َل" يبدو األمر كما لو كنت تنكر وجود زوجتك
بالرب يسوع أجاب بشكل قاطع":إِنِي َل ْ
ستُ َأع ِْر ُ
بعد زواج دام لمدة ثالث سنوات.
بسبب إنكار بطرس لربه ثالث مرات أراد الرب يسوع تأكيدًا ثالثيًا على أنه يحبه بالحقيقة .لقد أراد
الرب يسوع ذلك ،وبطرس احتاج ذلك .وكلنا جميعًا نحتاج أيضًا إلى تذكيرنا بحجم هذه الخطيئة كما قال

تَ ،ول ِك ْن
اوا ِ
ف بِي ُقدَّامَ ال َّن ِ
ف َأ َنا َأ ْيضًا ب ِ ِه ُقدَّامَ َأبِي ا َّلذِي فِي السَّ َم َ
اس َأ ْعتَ ِر ُ
الرب يسوعَ " :ف ُك ُّل َم ْن يَعْتَ ِر ُ
ت"
اوا ِ
َم ْن يُ ْن ِك ُرني ُقدَّامَ ال َّن ِ
اس ُأ ْن ِك ُرهُ َأ َنا َأ ْيضًا ُقدَّامَ َأبِي ا َّلذِي فِي السَّ َم َ
(متى  .)33،32:10يبدو أن الرب يسوع كان يعلم أنه في الثالثمائة سنة التالية في ظل االضطهاد
الروماني ،سيُطلب من معظم المسيحيين إنكار سيادته.
عندما سأل الرب يسوعَ ":أتُ ِحبُّنِي َأ ْك َث َر ِم ْن ه ُؤ َال ِء؟" ،ركز سؤاله على مجالين )1(:حب األخوة ()2
حب األشياء مثل الشباك والقوارب التي عاد إليها بطرس بالفعل ،عندما يتعلق األمر بمحبته أكثر من
"هؤالء" ،فإننا نعلم من تعاليمه السابقة أن "هؤالء" كلمة تشمل أفراد العائلة (متى .)29:19
باإلضافة إلى ذلك ،فإن كلمة "هؤالء" تشمل أي ً
ضا المنازل والسيارات والعطالت واإلجازات والدعوات
وما إلى ذلك .مرة أخرى ،أعتقد أنه عند سؤاله لبطرس عند الغداء ،فإن الرب يسوع يخاطب الكنيسة
بأكملها حقًا ،ويراجع ما ينبغي أن يكون في صميم التلمذة :محبة ال مثيل لها ،بال منازع ،وبال غش
لربنا يسوع.
اآلن ينبغي أن نطرح السؤال" :ما الذي جعل محاربًا عظي ًما مثل بطرس ينكر ربه فجأة؟" يساعدنا ذلك
على معرفة ما الذي أوقعه في المتاعب حتى نتمكن من البقاء بعيدًا عن المشاكل .تذكر أنه قبل اإلنكار
مباشرة ،تفاخر بطرس بأنه لن ينكر ربه أبدًا حتى لو فعل اآلخرون ذلك (متى 35:26؛ مرقس
 .)31:14أحيانًا يمكن أن يقود الحماس المتهور إلى الكبرياء ،إلى موقف أننا فوق اآلخرين ،دون أن
س ِر ا ْل ِك ْب ِريَا ُءَ ،و َق ْب َل السُّ ُقو ِط تَشَا ُم ُخ ال ُّروح ِ"(أمثال  .)18:16هذا يذكرنا بأن ارتداء
نتذكر أنهَ " :ق ْب َل ا ْل َك ْ
زي التواضع شيء واحد ،واالحتفاظ به كل يوم شيء آخر.
الحظ أيضًا استقامة سؤال الرب يسوع لبطرس .لم يكن لدى الرب يسوع أي قلق من أنه قد يؤذي
مشاعر بطرس أو أنه قد يفقده بسبب هذا اإلذالل .لم يكن الرب يسوع مدفوعا بخوف اإلنسان أبدًا .لم
سكرا في األرض ،بل هو ملح لألرض ويطلب منا أن نكون كذلك.
يحاول الرب يسوع أبدًا أن يكون
ً
السكر يفسد الطعام لكن الملح يحفظ الطعام .تكلم الرب بشكل مباشر بكلمات صريحة للمرأة
الزانية":ا ْذ َهبِي َو َال تُ ْخ ِطئِي َأ ْيضًا"(يوحنا )11:8؛ بكلمات صريحة يدعو تالميذه لكي يتبعوه ،ليس
"عندما تكون مستع ًدا اتبعني" .تكلم يسوع بكلمات صريحة عن الكرازةَ " :و ُك ُّل َم ْن َال يَ ْقبَ ُل ُك ْم َف ْ
اخ ُر ُجوا
ع َل ْي ِه ْم"(لوقا  .)5:9كان لديه كلمات صريحة
ش َها َد ًة َ
ِم ْن تِ ْلكَ ا ْل َمدِي َن ِةَ ،وا ْن ُفضُوا ا ْل ُغبَا َر َأ ْيضًا ع َْن َأ ْر ُج ِل ُك ْم َ
ق"(يوحنا .)7:3
لنيقوديموس ،على الرغم من تحيات نيقوديموس الكريمة":يَ ْنبَ ِغي َأ ْن تُو َلدُوا ِم ْن َف ْو ُ
تكلم معه الرب يسوع بجرأة ووضوح .لقد أطلق على الكتبة والفريسيين إنهم قبور مبيضة وأفاعي
(متى  .)33،27:23وقال عن هيرودس الملك إنه ثعلب (لوقا  .)32:13لم يفصل بين الحقيقة والحب.
فلنحذر أيها الكارزون من السعي وراء الشهرة بين الناس كما فعل هارون ،إلى أن انتهي به األمر
سا على السور .كان الرب يسوع
بعجل ذهبي .دعونا ال نحاول االندماج ولكن نقف ونخرج .ولنكن حرا ً

صديقًا للخطاة .هذا ما قاله عنه الخطاة في البداية ،لكن الرب يسوع عرف صداقته بشكل مختلف بهذه
وصي ُك ْم ب ِ ِه"(يوحنا  .)14:15أحبته الجموع ما داموا ينالون ما
الكلماتَ " :أ ْنتُ ْم َأ ِحبَّائِي إ ِ ْن َفعَ ْلتُ ْم َما ُأ ِ
ص ِل ْبهُ!"(يوحنا  .)15:19وهنا في هذا الغداء ،نتذكر
يريدون ،ولكن بعد ذلك صرخوا" ُخ ْذ ُه! ُخ ْذ ُه! ا ْ
أيضًا أن الرب يسوع ليس لديه تسامح مع الخطية أكثر من أبيه.ومثلما أغلق هللا اآلب باب الفردوس
أمام آدم بسبب قضمة من الثمرة المحرمة ،كذلك يغلق الرب يسوع يغلق باب الفردوس الجديد في يوم

الخمسين أمام أي شخص يحتفظ ببقايا نجاسة في حياته .وكما ال يريد الرب يسوع أن يفتقد
المؤمنون القوة والفرح والمحبة والمجد في ذلك الحدث ،كذلك هو ال يريدك أيضًا
أن تفتقد ذلك .لذلك ،فإنه يتعامل معك إن سمحت له ،ليوصلك إلى هناك .ال يوجد في
األناجيل يسوع اللين المهاون مع الخطية والذي تنادي به كنائس كثيرة اليوم.
ً
متميزا
واآلن ،فلندرس كيف قام الرب يسوع بتكليف بطرس بأن يكون راعيًا ،وتحدي ًدا ليكون أسقفًا
يتمتع بامتياز افتتاح عصر الكنيسة في يوم الخمسين .الحظ بعناية الكلمات التي قالها الرب ريسوع
لبطرس :ارع خرافي  ...ارع غنمي .من هم خراف الرب يسوع وغنمه؟ هم الذين يسمعون صوته
ويتبعونه .أيها الكارز":ارع غنمي" أي ال تبتعد عن الرغبات المتقلبة للماعز في ثياب الحمالن وال
اء(..لوقا  ،)21:10من أجل الشهرة أو المال .مهمتك هي إطعام
اء َوا ْلفُ َه َم ِ
تبتعد إلى الخدمة ...ل ْل ُح َك َم ِ
الخراف وقيادتها عبر األردن إلى أرض الميعاد لملكوت هللا .عالوة على ذلك ،قاوم الرغبة في أن تصبح
أحرارا .فكن مستقي ًما وصادقًا معهم.
خبيرا في البرامج .إن الحق هو ما يجعل الناس
موهوبًا ً دينيًا أو
ً
ً
ف،
ضع في اعتبارك دائ ًما مثال الرب يسوع ،ال سيما عند خدمة المنكسرينَ " :ق َ
صبَ ًة َم ْرضُوض ًَة َال يَ ْق ِص ُ
ئ"(إشعياء  )3:42أمر جميل .تعامل معهم مثلما تتعامل األم مع رضيعها ،أو كما
َو َفتِي َل ًة َخا ِم َد ًة َال يُ ْط ِف ُ
يتعامل األب مع االبن الضال الذي يرجع إلى بيته مرة أخرى .في كل حالة ،ال بد أن نجعل الروح القدس
مرش ًدا لنا.
أخيرا ،نتعلم من اللغة اليونانية أن الرب يسوع يستخدم كلمتين مختلفتين للتعبير عن الحب هنا .في
و ً
السؤالين األولين ،استخدم الرب يسوع كلمة "أغابي" في إشارة أساسية إلى الحب الروحي .في المرة
الثالثة ،استفسر الرب يسوع من بطرس مستخد ًما كلمة "فيليو" ،المحبة اإلنسانية .لم يكن الرب يسوع
يريد فقط المحبة في ألوهيته ،لكن أيضًا في إنسانيته كما أحب يوحنا وأحبه يوحنا (يوحنا  .)2:20هذا
يعني أن الرب يسوع كان يبحث عن نفس العالقة مع بطرس التي تربطه بيوحنا ،على المستوى
البشري .لذلك ،فلنحب بعضنا البعض أغابي وفيليو وهذا يعني أنه إذا طلب منا أحدهم الذهاب معه
كبيرا من العظة
لمسافة ميل واحد ،فلن نباركه فحسب ،بل نذهب معه لمسافة ميل أو ميلين .إن جز ًءا ً
على الجبل عن الحب فيليو .الحظ أن الكنيسة األولى كانت تحب بولس روحيًا ،لكنهم تركوه باردًا
سا جسديًا (كورنثوس األولى  .)11:4كانوا يفتقرون إلى الحب فيليو تجاه راعيهم.
وجائعًا ومفل ً
باإلضافة إلى ذلك ،ال تخلط بين الطبيعة البشرية والطبيعة الجسدية .ال بلد من صلب الطبيعة الجسدية؛
كما ينبغي تقدير الطبيعة البشرية وتنميتها .إنها وسيلة للطبيعة الروحية .إنها تعطينا هويتنا التي وهبها
لنا هللا .إنها نقطة اتصالنا مع النوع البشري .لديها احتياجات عاطفية خاصة بها ينبغي تلبيتها من خالل

الصداقة البشرية .عندما يكون لديك مثل هذا الصديق ،فلن تتردد في االتصال به في منتصف الليل
لمشاركة معاناتك معه .يمكنك أن تكون منفت ًحا .يمكنك أن تكون "كما أنت" تما ًما في حضوره .ال تحاول
االنفعال روحيًا للخروج من الطبيعة البشرية .هللا ليس فيها .ليس األمر صحيًا .ال تتظاهرُ .كن واقعيًا.
ُكن ذلك الشخص الذي خلقك هللا عليه .طالما يمكنك أن تتنفس ،فأنت أرضي من الطين ،ولكنك أيضًا
مخلوق على صورة هللا .ال تتجاوز ذاتك.
س ْمعَا ُن ْبنَ يُو َناَ ،أتُ ِحبُّنِي؟" .كان الرب يسوع يسأل بطرس إن كان يحبه أكثر من أي شيء آخر.
"يَا ِ
صلب بطرس بأمر من نيرون اإلمبراطور الروماني .لكنه طلب أن يُصلب
بعد سبعة وثالثين عا ًماُ ،
سا على عقب غير مستحق أن يُصلب مثل ربه .يا لها من عالمة تعجب رائعة كانت تشير إلى
سا رأ ً
منك ً
حقيقة أن بطرس بالتأكيد أحب الرب يسوع بكل كيانه .نرجو أن نفعل كلنا نفس الشيء.
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