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األحد اخلامس من زمن القيامة  العنوان األحد

١صفحة

يسوع يسلّم الرعايّة لبطرس
(يو ٢١/ ١٥-١٩)

ي  بُّنِ َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ
النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩

نِي!". ْبَعْ "إِت

مقدّمة
بحيرةِ  تالميذٍ على شاطئِ  يسوعَ لسبعةِ  روايةَ ظهورِ  األحدَ  هذا  اإلجنيلِ  نصُّ  يتابعُ   
، يختفي باقي التَّالميذِ من النَّصِّ، لينقلَ لنا اإلجنيليُّ  يدِ العجائبيِّ والغداءِ دَ الصَّ طبريّةِ، فبعْ
َّلِ  مِ األو سْ دَ لهذا احلوارِ من خاللِ إظهارِ ريادةِ بطرسَ في القِ . وقد مهَّ ًا بني يسوعَ وبطرسَ حوار
املركبِ  ه من  الَّذي يلقي بنفسِ والتَّالميذِ يتبعونَه، وهو  يدِ  نْ يخرُجُ للصَّ الرِّوايةِ، فهو مَ من 
تَرِفُ  لِبَ سمكًا. وفي نصِّ اليومِ يعْ فينةِ ليجْ دُ إلى السَّ عَ ليصلَ إلى يسوعَ قبلَهم، وهو من يَصْ

املسيحُ بهذا الدَّورِ الرِّياديِّ لبطرسَ ويلقي عليه مهمةَ رعايةِ الكنيسةِ كخليفةٍ له.

شرح اآليات
بُّنِي  َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ

النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

، بل هي عودةٌ دائمةٌ إلى الذَّاتِ وإفراغُها من كلِّ شموخٍ وتكبُّرٍ كما  لَّمٍ رَمٍ أو سُ الدَّرجاتِ كَهَ
ل،  يدعو بولسُ الرَّسولُ في رسالتِه الثَّانيةِ إلى كنيسةِ قورنتس في (٢ قورنتس ٣/١٠-٥: "أَجَ
 ٌ نَّه قادِر يًّا، ولكِ رِ الحُ جِهادِنا بَشَ يًّا. فلَيسَ سِ رِ اهِدُ جِهادًا بَشَ نَّنا ال جنُ َّة، ولكِ ي رِ ياةً بَشَ يا حَ َّنا نَحْ إِن
 ، اهللاّ ةِ  فَ عرِ مَ دُونَ  ْولُ  حتَ ياءٍ  برِ كِ وكُلَّ  االِستِدْالالتِ  ونَهدِمُ   . احلُصونِ دْمِ  هَ على  اهللاِ  نيِ  عَ في 

ةِ املسيحِ." نٍ لِنَهدِيَه إِلى طاعَ رُ كُلَّ ذِهْ ونَأسِ

يعطيه  املسيحيَّ،  التَّواضعَ  رَفَ  وعَ  ، كبرياءٍ كلِّ  نْ  مِ بطرسَ  أُفرَغَ  أنْ  دَ  فبَعْ  . َّلِ األو مِ  سْ القِ
الَّذي سبَقَ سيدعو بطرسَ  الثُّالثيَّ  إنَّ إعالنَ احلُبِّ   . املسيحُ حملةً عن ما ينتظرُ راعي اخلرافِ
رِّيِّ في (يوحنا  رُه في العشاءِ السِّ ا ينتظِ َّبَّ لبطرسَ عمَّ الر بَقَ وأوحى  هادةِ له. لقد سَ للشَّ
يْثُ أَنا ذاهِبٌ  : إِلى حَ ؟ أَجابَ يسوعُ بُ ، إِلى أَينَ تَذهَ : يا ربُّ معانُ بُطرُسُ ٣٦/١٣ ٣٦) "فقالَ لَه سِ
ا مصيرَ  فَ سابِقً كَشَ وقد  ." كما  بَعدَ حنيٍ ني  نْ ستَتبَعُ ولكِ ني،  تَتبَعَ أنْ  اآلنَ  تَستَطيعُ  ال 
في  نَفْسي  وأَبذِلُ  أَبي  فُ  أَعرِ وأَنا  فُني  يَعرِ أَبي  أَنَّ  "كَما   ١٥/١٠ (يوحنا  في  الحِ  الصَّ َّاعي  الر
ِّنّارِ. في اللِّباسِ  بيلِ اخلِراف.") تظهرُ هذه النُّبوءةُ منْ خاللِ صورةٍ حيَّةٍ، صورةِ احلزامِ أو الز سَ
 . َّحيلِ لِ أو الر مَ ُهبَةِ واالستعدادِ للعَ ويلِ كعالمةٍ على األ ْبَطُ احلِزَامُ حولَ الرِّداءِ الطَّ رقيِّ يُر الشَّ
بُ حيْثُ  ريّةَ التَّنقلِ حيْثُ يريدُ، بل يذهَ دُ حُ ، فيربُطُ آخرُ له زنّارَه ويفقُ لُ َّجُ ا حنيَ يشيْخُ الر أمّ
بطرسَ  بطبَعُ  صٍ  خْ شَ من  كبيرةٌ  تضحيةٌ  ذاتِهِ  بحدِّ  هو  املستجدَّ  الواقِعَ  هذا  إنَّ  ذُ.  يُؤْخَ

. االنفعاليَّ واملندفِعَ

لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩
نِي!". ْبَعْ "إِت

ليبِ التي سيقاسيها  ةٍ على ميتةِ الصَّ المِ وبخاصّ طَ اليدين هو داللةٌ على االستِسِ إنَّ بَسْ
يَ ملشاركةِ الرِّعايةِ، يُدعى ملشاركَةِ كأسِ التَّضحيةِ  هِ املسيحِ. فكما دُعِ وَةً مبعلِّمِ بطرسُ إسْ
لُ فيها اإلجنيليُّ يوحنّا هذا التَّعبيرَ: (يوحنا  مِ َّلثةُ الَّتي يستعْ . هذه املرّةُ الثا واآلالمِ وبَذْلِ الذَّاتِ
َّ الكَالمُ الَّذي  يَموتُها"). و(يوحنا ٣٢/١٨ "بذلك مت ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا ١/ ٣٣ "وقالَ ذلك مُ
يموتُها"). بذلك تبدو دعوةُ يسوعَ النِّهائيةِ لبطرسَ في  ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا قالَه يسوع مُ
ومحبَّةً  البشارةِ  سبيلِ  في  للموتِ  وواضحةٍ  صريحةٍ  كدعوةٍ  ه  يتبعَ أنْ  إلى  النَّصِّ  ختامِ 

لَتْ إليه رعايتُه. بالقطيعِ الّذي أُوكِ

خالصة روحيّة
. هي  هاداتِ واملعارفِ لءِ حياتِه باخلِبْرَةِ والشَّ في عالمِ اليومِ يسعى كلُّ إنسانٍ إلى مَ  
لطةِ  السُّ الستالمِ  كمفاتيحَ  دُ  تَمَ تُعْ فهي  فيها.  والتَّرقّي  وظيفةِ  على  احلصولِ  شروطُ 
هاداتِ  واملسؤوليةِ. وكثيرون يعتقدون أنَّ احلالَ كذلك في الكنيسةِ فيتسابقون على الشَّ
َّه  بأن األشخاصِ  هؤالءِ  عن  ميتازُ  احلقيقيَّ  املسيحيَّ  إنَّ  ليا.  العُ للدَّرجاتِ  كمطيَّةِ  واأللقابِ 

. ، احملبّةُ حتَّى املوتِ يعلَمُ أنَّ مفتاحَ الرِّعايةِ املسيحيَّةِ هو احملبّةُ
الةِ  الصَّ في  بالتَّقدُّمِ  رغباتِهم  يعارِضُ  َّبَّ  الر أنَّ  للبعضِ  يبدو  الرُّوحيةِ،  احلياةِ  مِ  خِضَ في 
احللقاتِ  من  املزيدِ  إلى  واالنضمامِ  الرُّوحيَّةِ  الكُتُبِ  من  املزيدِ  قراءةِ  إلى  فيلجأون   . لِ والتَّأمُّ
تْ ارتقاءً في  ريقَ للمسيحِ ليْسَ حُ لنا هذا اإلجنيلُ أنَّ الطَّ والدِّراساتِ والرِّياضاتِ الرُّوحيّةِ. يوضِّ

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
ْكرَ  في خلفيةِ هذا احلوارِ، تلوحُ روايةُ نكرانِ بطرسَ للمسيحِ في (يوحنا ١٥/١٨-٢٧). فكما أن

. فَ مبحبَّتِه له ثالثَ مرّاتٍ تَرِ بطرسُ املسيحَ فإنّه مدعوٌّ في هذا النَّصِّ ليعْ
يبدأُ النَّدمُ في بطرسَ حلظاتٍ بعدَ نكرانِ املسيحِ (لوقا ٦٢/٢٢: فخرجَ بطرسُ إلى اخلارجِ وبكى 

. بُ سْ لَّبُ أكثرَ من النَّدمِ وحَ َّبِّ يسوعَ يتطَ بكاءً مرًّا). ولكن إعادةَ العالقِة مع الر
ه.  لَبَ منه أنْ يتْبَعَ يدعوه املسيحُ ب"سمعان بن يونا" كما يوم التقاه في (يوحنا ٤٢/١) وطَ
او  املسيحُ صخرًا  يدعوه  ال  اخلاطئةِ.  أصولِهِ  إلى  والعودةِ  للتَّواضعِ  بطرسَ  دعوةُ  هذا  وفي 

 . بطرسَ
معانَ  : " سِ َّبّ تْ كما صلّى يسوعُ (لوقا ٣١/٢٢-٣٢ قالَ الر ال يسألُه عن إميانِه الّذي لم يبهَ
 َّ أَال وتُ لَكَ  نَّي دَعَ ة. ولكِ ربَلُ احلِنطَ تُغَ ربِلَكُم كَما  لِيُغَ لَبكُم  يطانُ قد طَ وذا الشَّ ، هُ معانَ سِ
َّرَتْ بفعلِ  ")، بل يسألُه عن محبَّتِه له، الَّتي تضر تَ عْ . وأَنتَ ثَبَّتْ إِخوانَكَ متى رَجَ دَ إِميانَكَ تَفقِ
ّا  ، كما أنَّ إضافةً "أكثرَ مم . إنَّ سؤالَ املسيحِ لثالثِ مرّاتٍ ليسَ إلهانتِه بل للتَّذكيرِ النِّكرانِ
أَن  أَستَطيعُ  ال  اذا  ملِ  : بُطرُسُ له  قالَ  (يوحنا ٣٧/١٣:  بقولِهِ في  تذكَّرَ بطرسُ  يحبُّني هؤالء" 

.( بيلِكَ َبذِلَنَّ نَفْسي في سَ كَ اآلن؟ أل َتَبَعَ أ
رُ من خالِل جوابِهِ. ففي حنيَ أنَّ التَّرجمةَ  هَ هِ بهاتني احلادِثتني يَظْ إنَّ تواضعَ بطرسَ بعدَ تذكيرِ
في  بطرسَ  جوابَ  فإنَّ   ،" "أُحبُّ ذاتِهِ  بالفعلِ  بطرسَ  وجوابَ  يسوعَ  سؤالَ  تترجِمُ  العربيةَ 
ُوْلَتني والّتي تعبِّرُ  َّتني األ (agapas) في سؤالِهِ املر لُ املسيحُ كلمةَ : يستعمِ اليونانيَّةِ يختلفُ
ني تعاطفَ القلبِ  عنِ احلُبِّ العميقِ والدِّينيِّ للرُّوح، يجيبُ بطرسُ بكلمةِ(philo) والَّتي تَعْ
َّه ال يجرؤُ على اإلجابةِ  رةِ ويتواضعُ في أجوبَتِه. كما أن دْ يجرؤْ على املفاخَ داقةِ. هو لم يعُ والصَّ
 . زَنُ بطرسُ : (philo) ويَحْ لُ املسيحُ كلمةَ مِ َّةِ الثَّالثةِ يستَعْ ب: "أحبُّكَ أكثرَ من هؤالء". في املر
عِ املسيحيِّ، ولذلك  رَفَ قيمةَ التَّواضُ نْهُ (kenosis)، وعَ ْعُ كلِّ مفخرةٍ وكلَّ وجاهةٍ مِ َّ نز لقد مت

َّبُّ يسوعُ مقاليدَ الرِّعايةِ. يعطيهِ الر

يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
، يؤكِّدُ املسيحُ لبطرسَ شروطَ الرِّعايةِ الّتي ألقاها عليه في  مِ الثَّاني من النَّصِّ في القسْ

الخوري بسام بو رعد جعجع



يسوع يسلّم الرعايّة لبطرس
(يو ٢١/ ١٥-١٩)

ي  بُّنِ َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ
النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩

نِي!". ْبَعْ "إِت

مقدّمة
بحيرةِ  تالميذٍ على شاطئِ  يسوعَ لسبعةِ  روايةَ ظهورِ  األحدَ  هذا  اإلجنيلِ  نصُّ  يتابعُ   
، يختفي باقي التَّالميذِ من النَّصِّ، لينقلَ لنا اإلجنيليُّ  يدِ العجائبيِّ والغداءِ دَ الصَّ طبريّةِ، فبعْ
َّلِ  مِ األو سْ دَ لهذا احلوارِ من خاللِ إظهارِ ريادةِ بطرسَ في القِ . وقد مهَّ ًا بني يسوعَ وبطرسَ حوار
املركبِ  ه من  الَّذي يلقي بنفسِ والتَّالميذِ يتبعونَه، وهو  يدِ  نْ يخرُجُ للصَّ الرِّوايةِ، فهو مَ من 
تَرِفُ  لِبَ سمكًا. وفي نصِّ اليومِ يعْ فينةِ ليجْ دُ إلى السَّ عَ ليصلَ إلى يسوعَ قبلَهم، وهو من يَصْ

املسيحُ بهذا الدَّورِ الرِّياديِّ لبطرسَ ويلقي عليه مهمةَ رعايةِ الكنيسةِ كخليفةٍ له.

شرح اآليات
بُّنِي  َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ

النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

، بل هي عودةٌ دائمةٌ إلى الذَّاتِ وإفراغُها من كلِّ شموخٍ وتكبُّرٍ كما  لَّمٍ رَمٍ أو سُ الدَّرجاتِ كَهَ
ل،  يدعو بولسُ الرَّسولُ في رسالتِه الثَّانيةِ إلى كنيسةِ قورنتس في (٢ قورنتس ٣/١٠-٥: "أَجَ
 ٌ نَّه قادِر يًّا، ولكِ رِ الحُ جِهادِنا بَشَ يًّا. فلَيسَ سِ رِ اهِدُ جِهادًا بَشَ نَّنا ال جنُ َّة، ولكِ ي رِ ياةً بَشَ يا حَ َّنا نَحْ إِن
 ، اهللاّ ةِ  فَ عرِ مَ دُونَ  ْولُ  حتَ ياءٍ  برِ كِ وكُلَّ  االِستِدْالالتِ  ونَهدِمُ   . احلُصونِ دْمِ  هَ على  اهللاِ  نيِ  عَ في 

ةِ املسيحِ." نٍ لِنَهدِيَه إِلى طاعَ رُ كُلَّ ذِهْ ونَأسِ

يعطيه  املسيحيَّ،  التَّواضعَ  رَفَ  وعَ  ، كبرياءٍ كلِّ  نْ  مِ بطرسَ  أُفرَغَ  أنْ  دَ  فبَعْ  . َّلِ األو مِ  سْ القِ
الَّذي سبَقَ سيدعو بطرسَ  الثُّالثيَّ  إنَّ إعالنَ احلُبِّ   . املسيحُ حملةً عن ما ينتظرُ راعي اخلرافِ
رِّيِّ في (يوحنا  رُه في العشاءِ السِّ ا ينتظِ َّبَّ لبطرسَ عمَّ الر بَقَ وأوحى  هادةِ له. لقد سَ للشَّ
يْثُ أَنا ذاهِبٌ  : إِلى حَ ؟ أَجابَ يسوعُ بُ ، إِلى أَينَ تَذهَ : يا ربُّ معانُ بُطرُسُ ٣٦/١٣ ٣٦) "فقالَ لَه سِ
ا مصيرَ  فَ سابِقً كَشَ وقد  ." كما  بَعدَ حنيٍ ني  نْ ستَتبَعُ ولكِ ني،  تَتبَعَ أنْ  اآلنَ  تَستَطيعُ  ال 
في  نَفْسي  وأَبذِلُ  أَبي  فُ  أَعرِ وأَنا  فُني  يَعرِ أَبي  أَنَّ  "كَما   ١٥/١٠ (يوحنا  في  الحِ  الصَّ َّاعي  الر
ِّنّارِ. في اللِّباسِ  بيلِ اخلِراف.") تظهرُ هذه النُّبوءةُ منْ خاللِ صورةٍ حيَّةٍ، صورةِ احلزامِ أو الز سَ
 . َّحيلِ لِ أو الر مَ ُهبَةِ واالستعدادِ للعَ ويلِ كعالمةٍ على األ ْبَطُ احلِزَامُ حولَ الرِّداءِ الطَّ رقيِّ يُر الشَّ
بُ حيْثُ  ريّةَ التَّنقلِ حيْثُ يريدُ، بل يذهَ دُ حُ ، فيربُطُ آخرُ له زنّارَه ويفقُ لُ َّجُ ا حنيَ يشيْخُ الر أمّ
بطرسَ  بطبَعُ  صٍ  خْ شَ من  كبيرةٌ  تضحيةٌ  ذاتِهِ  بحدِّ  هو  املستجدَّ  الواقِعَ  هذا  إنَّ  ذُ.  يُؤْخَ

. االنفعاليَّ واملندفِعَ

لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩
نِي!". ْبَعْ "إِت

ليبِ التي سيقاسيها  ةٍ على ميتةِ الصَّ المِ وبخاصّ طَ اليدين هو داللةٌ على االستِسِ إنَّ بَسْ
يَ ملشاركةِ الرِّعايةِ، يُدعى ملشاركَةِ كأسِ التَّضحيةِ  هِ املسيحِ. فكما دُعِ وَةً مبعلِّمِ بطرسُ إسْ
لُ فيها اإلجنيليُّ يوحنّا هذا التَّعبيرَ: (يوحنا  مِ َّلثةُ الَّتي يستعْ . هذه املرّةُ الثا واآلالمِ وبَذْلِ الذَّاتِ
َّ الكَالمُ الَّذي  يَموتُها"). و(يوحنا ٣٢/١٨ "بذلك مت ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا ١/ ٣٣ "وقالَ ذلك مُ
يموتُها"). بذلك تبدو دعوةُ يسوعَ النِّهائيةِ لبطرسَ في  ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا قالَه يسوع مُ
ومحبَّةً  البشارةِ  سبيلِ  في  للموتِ  وواضحةٍ  صريحةٍ  كدعوةٍ  ه  يتبعَ أنْ  إلى  النَّصِّ  ختامِ 

لَتْ إليه رعايتُه. بالقطيعِ الّذي أُوكِ

خالصة روحيّة
. هي  هاداتِ واملعارفِ لءِ حياتِه باخلِبْرَةِ والشَّ في عالمِ اليومِ يسعى كلُّ إنسانٍ إلى مَ  
لطةِ  السُّ الستالمِ  كمفاتيحَ  دُ  تَمَ تُعْ فهي  فيها.  والتَّرقّي  وظيفةِ  على  احلصولِ  شروطُ 
هاداتِ  واملسؤوليةِ. وكثيرون يعتقدون أنَّ احلالَ كذلك في الكنيسةِ فيتسابقون على الشَّ
َّه  بأن األشخاصِ  هؤالءِ  عن  ميتازُ  احلقيقيَّ  املسيحيَّ  إنَّ  ليا.  العُ للدَّرجاتِ  كمطيَّةِ  واأللقابِ 

. ، احملبّةُ حتَّى املوتِ يعلَمُ أنَّ مفتاحَ الرِّعايةِ املسيحيَّةِ هو احملبّةُ
الةِ  الصَّ في  بالتَّقدُّمِ  رغباتِهم  يعارِضُ  َّبَّ  الر أنَّ  للبعضِ  يبدو  الرُّوحيةِ،  احلياةِ  مِ  خِضَ في 
احللقاتِ  من  املزيدِ  إلى  واالنضمامِ  الرُّوحيَّةِ  الكُتُبِ  من  املزيدِ  قراءةِ  إلى  فيلجأون   . لِ والتَّأمُّ
تْ ارتقاءً في  ريقَ للمسيحِ ليْسَ حُ لنا هذا اإلجنيلُ أنَّ الطَّ والدِّراساتِ والرِّياضاتِ الرُّوحيّةِ. يوضِّ

٢صفحة

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
ْكرَ  في خلفيةِ هذا احلوارِ، تلوحُ روايةُ نكرانِ بطرسَ للمسيحِ في (يوحنا ١٥/١٨-٢٧). فكما أن

. فَ مبحبَّتِه له ثالثَ مرّاتٍ تَرِ بطرسُ املسيحَ فإنّه مدعوٌّ في هذا النَّصِّ ليعْ
يبدأُ النَّدمُ في بطرسَ حلظاتٍ بعدَ نكرانِ املسيحِ (لوقا ٦٢/٢٢: فخرجَ بطرسُ إلى اخلارجِ وبكى 

. بُ سْ لَّبُ أكثرَ من النَّدمِ وحَ َّبِّ يسوعَ يتطَ بكاءً مرًّا). ولكن إعادةَ العالقِة مع الر
ه.  لَبَ منه أنْ يتْبَعَ يدعوه املسيحُ ب"سمعان بن يونا" كما يوم التقاه في (يوحنا ٤٢/١) وطَ
او  املسيحُ صخرًا  يدعوه  ال  اخلاطئةِ.  أصولِهِ  إلى  والعودةِ  للتَّواضعِ  بطرسَ  دعوةُ  هذا  وفي 

 . بطرسَ
معانَ  : " سِ َّبّ تْ كما صلّى يسوعُ (لوقا ٣١/٢٢-٣٢ قالَ الر ال يسألُه عن إميانِه الّذي لم يبهَ
 َّ أَال وتُ لَكَ  نَّي دَعَ ة. ولكِ ربَلُ احلِنطَ تُغَ ربِلَكُم كَما  لِيُغَ لَبكُم  يطانُ قد طَ وذا الشَّ ، هُ معانَ سِ
َّرَتْ بفعلِ  ")، بل يسألُه عن محبَّتِه له، الَّتي تضر تَ عْ . وأَنتَ ثَبَّتْ إِخوانَكَ متى رَجَ دَ إِميانَكَ تَفقِ
ّا  ، كما أنَّ إضافةً "أكثرَ مم . إنَّ سؤالَ املسيحِ لثالثِ مرّاتٍ ليسَ إلهانتِه بل للتَّذكيرِ النِّكرانِ
أَن  أَستَطيعُ  ال  اذا  ملِ  : بُطرُسُ له  قالَ  (يوحنا ٣٧/١٣:  بقولِهِ في  تذكَّرَ بطرسُ  يحبُّني هؤالء" 

.( بيلِكَ َبذِلَنَّ نَفْسي في سَ كَ اآلن؟ أل َتَبَعَ أ
رُ من خالِل جوابِهِ. ففي حنيَ أنَّ التَّرجمةَ  هَ هِ بهاتني احلادِثتني يَظْ إنَّ تواضعَ بطرسَ بعدَ تذكيرِ
في  بطرسَ  جوابَ  فإنَّ   ،" "أُحبُّ ذاتِهِ  بالفعلِ  بطرسَ  وجوابَ  يسوعَ  سؤالَ  تترجِمُ  العربيةَ 
ُوْلَتني والّتي تعبِّرُ  َّتني األ (agapas) في سؤالِهِ املر لُ املسيحُ كلمةَ : يستعمِ اليونانيَّةِ يختلفُ
ني تعاطفَ القلبِ  عنِ احلُبِّ العميقِ والدِّينيِّ للرُّوح، يجيبُ بطرسُ بكلمةِ(philo) والَّتي تَعْ
َّه ال يجرؤُ على اإلجابةِ  رةِ ويتواضعُ في أجوبَتِه. كما أن دْ يجرؤْ على املفاخَ داقةِ. هو لم يعُ والصَّ
 . زَنُ بطرسُ : (philo) ويَحْ لُ املسيحُ كلمةَ مِ َّةِ الثَّالثةِ يستَعْ ب: "أحبُّكَ أكثرَ من هؤالء". في املر
عِ املسيحيِّ، ولذلك  رَفَ قيمةَ التَّواضُ نْهُ (kenosis)، وعَ ْعُ كلِّ مفخرةٍ وكلَّ وجاهةٍ مِ َّ نز لقد مت

َّبُّ يسوعُ مقاليدَ الرِّعايةِ. يعطيهِ الر

يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
، يؤكِّدُ املسيحُ لبطرسَ شروطَ الرِّعايةِ الّتي ألقاها عليه في  مِ الثَّاني من النَّصِّ في القسْ



يسوع يسلّم الرعايّة لبطرس
(يو ٢١/ ١٥-١٩)

ي  بُّنِ َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ
النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩

نِي!". ْبَعْ "إِت

مقدّمة
بحيرةِ  تالميذٍ على شاطئِ  يسوعَ لسبعةِ  روايةَ ظهورِ  األحدَ  هذا  اإلجنيلِ  نصُّ  يتابعُ   
، يختفي باقي التَّالميذِ من النَّصِّ، لينقلَ لنا اإلجنيليُّ  يدِ العجائبيِّ والغداءِ دَ الصَّ طبريّةِ، فبعْ
َّلِ  مِ األو سْ دَ لهذا احلوارِ من خاللِ إظهارِ ريادةِ بطرسَ في القِ . وقد مهَّ ًا بني يسوعَ وبطرسَ حوار
املركبِ  ه من  الَّذي يلقي بنفسِ والتَّالميذِ يتبعونَه، وهو  يدِ  نْ يخرُجُ للصَّ الرِّوايةِ، فهو مَ من 
تَرِفُ  لِبَ سمكًا. وفي نصِّ اليومِ يعْ فينةِ ليجْ دُ إلى السَّ عَ ليصلَ إلى يسوعَ قبلَهم، وهو من يَصْ

املسيحُ بهذا الدَّورِ الرِّياديِّ لبطرسَ ويلقي عليه مهمةَ رعايةِ الكنيسةِ كخليفةٍ له.

شرح اآليات
بُّنِي  َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ

النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

، بل هي عودةٌ دائمةٌ إلى الذَّاتِ وإفراغُها من كلِّ شموخٍ وتكبُّرٍ كما  لَّمٍ رَمٍ أو سُ الدَّرجاتِ كَهَ
ل،  يدعو بولسُ الرَّسولُ في رسالتِه الثَّانيةِ إلى كنيسةِ قورنتس في (٢ قورنتس ٣/١٠-٥: "أَجَ
 ٌ نَّه قادِر يًّا، ولكِ رِ الحُ جِهادِنا بَشَ يًّا. فلَيسَ سِ رِ اهِدُ جِهادًا بَشَ نَّنا ال جنُ َّة، ولكِ ي رِ ياةً بَشَ يا حَ َّنا نَحْ إِن
 ، اهللاّ ةِ  فَ عرِ مَ دُونَ  ْولُ  حتَ ياءٍ  برِ كِ وكُلَّ  االِستِدْالالتِ  ونَهدِمُ   . احلُصونِ دْمِ  هَ على  اهللاِ  نيِ  عَ في 

ةِ املسيحِ." نٍ لِنَهدِيَه إِلى طاعَ رُ كُلَّ ذِهْ ونَأسِ

٣صفحة

يعطيه  املسيحيَّ،  التَّواضعَ  رَفَ  وعَ  ، كبرياءٍ كلِّ  نْ  مِ بطرسَ  أُفرَغَ  أنْ  دَ  فبَعْ  . َّلِ األو مِ  سْ القِ
الَّذي سبَقَ سيدعو بطرسَ  الثُّالثيَّ  إنَّ إعالنَ احلُبِّ   . املسيحُ حملةً عن ما ينتظرُ راعي اخلرافِ
رِّيِّ في (يوحنا  رُه في العشاءِ السِّ ا ينتظِ َّبَّ لبطرسَ عمَّ الر بَقَ وأوحى  هادةِ له. لقد سَ للشَّ
يْثُ أَنا ذاهِبٌ  : إِلى حَ ؟ أَجابَ يسوعُ بُ ، إِلى أَينَ تَذهَ : يا ربُّ معانُ بُطرُسُ ٣٦/١٣ ٣٦) "فقالَ لَه سِ
ا مصيرَ  فَ سابِقً كَشَ وقد  ." كما  بَعدَ حنيٍ ني  نْ ستَتبَعُ ولكِ ني،  تَتبَعَ أنْ  اآلنَ  تَستَطيعُ  ال 
في  نَفْسي  وأَبذِلُ  أَبي  فُ  أَعرِ وأَنا  فُني  يَعرِ أَبي  أَنَّ  "كَما   ١٥/١٠ (يوحنا  في  الحِ  الصَّ َّاعي  الر
ِّنّارِ. في اللِّباسِ  بيلِ اخلِراف.") تظهرُ هذه النُّبوءةُ منْ خاللِ صورةٍ حيَّةٍ، صورةِ احلزامِ أو الز سَ
 . َّحيلِ لِ أو الر مَ ُهبَةِ واالستعدادِ للعَ ويلِ كعالمةٍ على األ ْبَطُ احلِزَامُ حولَ الرِّداءِ الطَّ رقيِّ يُر الشَّ
بُ حيْثُ  ريّةَ التَّنقلِ حيْثُ يريدُ، بل يذهَ دُ حُ ، فيربُطُ آخرُ له زنّارَه ويفقُ لُ َّجُ ا حنيَ يشيْخُ الر أمّ
بطرسَ  بطبَعُ  صٍ  خْ شَ من  كبيرةٌ  تضحيةٌ  ذاتِهِ  بحدِّ  هو  املستجدَّ  الواقِعَ  هذا  إنَّ  ذُ.  يُؤْخَ

. االنفعاليَّ واملندفِعَ

لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩
نِي!". ْبَعْ "إِت

ليبِ التي سيقاسيها  ةٍ على ميتةِ الصَّ المِ وبخاصّ طَ اليدين هو داللةٌ على االستِسِ إنَّ بَسْ
يَ ملشاركةِ الرِّعايةِ، يُدعى ملشاركَةِ كأسِ التَّضحيةِ  هِ املسيحِ. فكما دُعِ وَةً مبعلِّمِ بطرسُ إسْ
لُ فيها اإلجنيليُّ يوحنّا هذا التَّعبيرَ: (يوحنا  مِ َّلثةُ الَّتي يستعْ . هذه املرّةُ الثا واآلالمِ وبَذْلِ الذَّاتِ
َّ الكَالمُ الَّذي  يَموتُها"). و(يوحنا ٣٢/١٨ "بذلك مت ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا ١/ ٣٣ "وقالَ ذلك مُ
يموتُها"). بذلك تبدو دعوةُ يسوعَ النِّهائيةِ لبطرسَ في  ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا قالَه يسوع مُ
ومحبَّةً  البشارةِ  سبيلِ  في  للموتِ  وواضحةٍ  صريحةٍ  كدعوةٍ  ه  يتبعَ أنْ  إلى  النَّصِّ  ختامِ 

لَتْ إليه رعايتُه. بالقطيعِ الّذي أُوكِ

خالصة روحيّة
. هي  هاداتِ واملعارفِ لءِ حياتِه باخلِبْرَةِ والشَّ في عالمِ اليومِ يسعى كلُّ إنسانٍ إلى مَ  
لطةِ  السُّ الستالمِ  كمفاتيحَ  دُ  تَمَ تُعْ فهي  فيها.  والتَّرقّي  وظيفةِ  على  احلصولِ  شروطُ 
هاداتِ  واملسؤوليةِ. وكثيرون يعتقدون أنَّ احلالَ كذلك في الكنيسةِ فيتسابقون على الشَّ
َّه  بأن األشخاصِ  هؤالءِ  عن  ميتازُ  احلقيقيَّ  املسيحيَّ  إنَّ  ليا.  العُ للدَّرجاتِ  كمطيَّةِ  واأللقابِ 

. ، احملبّةُ حتَّى املوتِ يعلَمُ أنَّ مفتاحَ الرِّعايةِ املسيحيَّةِ هو احملبّةُ
الةِ  الصَّ في  بالتَّقدُّمِ  رغباتِهم  يعارِضُ  َّبَّ  الر أنَّ  للبعضِ  يبدو  الرُّوحيةِ،  احلياةِ  مِ  خِضَ في 
احللقاتِ  من  املزيدِ  إلى  واالنضمامِ  الرُّوحيَّةِ  الكُتُبِ  من  املزيدِ  قراءةِ  إلى  فيلجأون   . لِ والتَّأمُّ
تْ ارتقاءً في  ريقَ للمسيحِ ليْسَ حُ لنا هذا اإلجنيلُ أنَّ الطَّ والدِّراساتِ والرِّياضاتِ الرُّوحيّةِ. يوضِّ

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
ْكرَ  في خلفيةِ هذا احلوارِ، تلوحُ روايةُ نكرانِ بطرسَ للمسيحِ في (يوحنا ١٥/١٨-٢٧). فكما أن

. فَ مبحبَّتِه له ثالثَ مرّاتٍ تَرِ بطرسُ املسيحَ فإنّه مدعوٌّ في هذا النَّصِّ ليعْ
يبدأُ النَّدمُ في بطرسَ حلظاتٍ بعدَ نكرانِ املسيحِ (لوقا ٦٢/٢٢: فخرجَ بطرسُ إلى اخلارجِ وبكى 

. بُ سْ لَّبُ أكثرَ من النَّدمِ وحَ َّبِّ يسوعَ يتطَ بكاءً مرًّا). ولكن إعادةَ العالقِة مع الر
ه.  لَبَ منه أنْ يتْبَعَ يدعوه املسيحُ ب"سمعان بن يونا" كما يوم التقاه في (يوحنا ٤٢/١) وطَ
او  املسيحُ صخرًا  يدعوه  ال  اخلاطئةِ.  أصولِهِ  إلى  والعودةِ  للتَّواضعِ  بطرسَ  دعوةُ  هذا  وفي 

 . بطرسَ
معانَ  : " سِ َّبّ تْ كما صلّى يسوعُ (لوقا ٣١/٢٢-٣٢ قالَ الر ال يسألُه عن إميانِه الّذي لم يبهَ
 َّ أَال وتُ لَكَ  نَّي دَعَ ة. ولكِ ربَلُ احلِنطَ تُغَ ربِلَكُم كَما  لِيُغَ لَبكُم  يطانُ قد طَ وذا الشَّ ، هُ معانَ سِ
َّرَتْ بفعلِ  ")، بل يسألُه عن محبَّتِه له، الَّتي تضر تَ عْ . وأَنتَ ثَبَّتْ إِخوانَكَ متى رَجَ دَ إِميانَكَ تَفقِ
ّا  ، كما أنَّ إضافةً "أكثرَ مم . إنَّ سؤالَ املسيحِ لثالثِ مرّاتٍ ليسَ إلهانتِه بل للتَّذكيرِ النِّكرانِ
أَن  أَستَطيعُ  ال  اذا  ملِ  : بُطرُسُ له  قالَ  (يوحنا ٣٧/١٣:  بقولِهِ في  تذكَّرَ بطرسُ  يحبُّني هؤالء" 

.( بيلِكَ َبذِلَنَّ نَفْسي في سَ كَ اآلن؟ أل َتَبَعَ أ
رُ من خالِل جوابِهِ. ففي حنيَ أنَّ التَّرجمةَ  هَ هِ بهاتني احلادِثتني يَظْ إنَّ تواضعَ بطرسَ بعدَ تذكيرِ
في  بطرسَ  جوابَ  فإنَّ   ،" "أُحبُّ ذاتِهِ  بالفعلِ  بطرسَ  وجوابَ  يسوعَ  سؤالَ  تترجِمُ  العربيةَ 
ُوْلَتني والّتي تعبِّرُ  َّتني األ (agapas) في سؤالِهِ املر لُ املسيحُ كلمةَ : يستعمِ اليونانيَّةِ يختلفُ
ني تعاطفَ القلبِ  عنِ احلُبِّ العميقِ والدِّينيِّ للرُّوح، يجيبُ بطرسُ بكلمةِ(philo) والَّتي تَعْ
َّه ال يجرؤُ على اإلجابةِ  رةِ ويتواضعُ في أجوبَتِه. كما أن دْ يجرؤْ على املفاخَ داقةِ. هو لم يعُ والصَّ
 . زَنُ بطرسُ : (philo) ويَحْ لُ املسيحُ كلمةَ مِ َّةِ الثَّالثةِ يستَعْ ب: "أحبُّكَ أكثرَ من هؤالء". في املر
عِ املسيحيِّ، ولذلك  رَفَ قيمةَ التَّواضُ نْهُ (kenosis)، وعَ ْعُ كلِّ مفخرةٍ وكلَّ وجاهةٍ مِ َّ نز لقد مت

َّبُّ يسوعُ مقاليدَ الرِّعايةِ. يعطيهِ الر

يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
، يؤكِّدُ املسيحُ لبطرسَ شروطَ الرِّعايةِ الّتي ألقاها عليه في  مِ الثَّاني من النَّصِّ في القسْ



يسوع يسلّم الرعايّة لبطرس
(يو ٢١/ ١٥-١٩)

ي  بُّنِ َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ
النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩

نِي!". ْبَعْ "إِت

مقدّمة
بحيرةِ  تالميذٍ على شاطئِ  يسوعَ لسبعةِ  روايةَ ظهورِ  األحدَ  هذا  اإلجنيلِ  نصُّ  يتابعُ   
، يختفي باقي التَّالميذِ من النَّصِّ، لينقلَ لنا اإلجنيليُّ  يدِ العجائبيِّ والغداءِ دَ الصَّ طبريّةِ، فبعْ
َّلِ  مِ األو سْ دَ لهذا احلوارِ من خاللِ إظهارِ ريادةِ بطرسَ في القِ . وقد مهَّ ًا بني يسوعَ وبطرسَ حوار
املركبِ  ه من  الَّذي يلقي بنفسِ والتَّالميذِ يتبعونَه، وهو  يدِ  نْ يخرُجُ للصَّ الرِّوايةِ، فهو مَ من 
تَرِفُ  لِبَ سمكًا. وفي نصِّ اليومِ يعْ فينةِ ليجْ دُ إلى السَّ عَ ليصلَ إلى يسوعَ قبلَهم، وهو من يَصْ

املسيحُ بهذا الدَّورِ الرِّياديِّ لبطرسَ ويلقي عليه مهمةَ رعايةِ الكنيسةِ كخليفةٍ له.

شرح اآليات
بُّنِي  َّا يُحِ ي أَكْثَرَ ممِ ِبُّنِ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ رُس: "يَا سِ انَ بُطْ عَ مْ وعُ لِسِ دَاء، قَالَ يَسُ دَ الغَ ١٥. وبَعْ

النِي". مْ ْعَ حُ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ لَمُ أَنِّي أُحِ ْتَ تَعْ ، أَن م، يَا رَبّ هـؤُالء؟". قَالَ لَهُ: "نَعَ

٤صفحة

، بل هي عودةٌ دائمةٌ إلى الذَّاتِ وإفراغُها من كلِّ شموخٍ وتكبُّرٍ كما  لَّمٍ رَمٍ أو سُ الدَّرجاتِ كَهَ
ل،  يدعو بولسُ الرَّسولُ في رسالتِه الثَّانيةِ إلى كنيسةِ قورنتس في (٢ قورنتس ٣/١٠-٥: "أَجَ
 ٌ نَّه قادِر يًّا، ولكِ رِ الحُ جِهادِنا بَشَ يًّا. فلَيسَ سِ رِ اهِدُ جِهادًا بَشَ نَّنا ال جنُ َّة، ولكِ ي رِ ياةً بَشَ يا حَ َّنا نَحْ إِن
 ، اهللاّ ةِ  فَ عرِ مَ دُونَ  ْولُ  حتَ ياءٍ  برِ كِ وكُلَّ  االِستِدْالالتِ  ونَهدِمُ   . احلُصونِ دْمِ  هَ على  اهللاِ  نيِ  عَ في 

ةِ املسيحِ." نٍ لِنَهدِيَه إِلى طاعَ رُ كُلَّ ذِهْ ونَأسِ

يعطيه  املسيحيَّ،  التَّواضعَ  رَفَ  وعَ  ، كبرياءٍ كلِّ  نْ  مِ بطرسَ  أُفرَغَ  أنْ  دَ  فبَعْ  . َّلِ األو مِ  سْ القِ
الَّذي سبَقَ سيدعو بطرسَ  الثُّالثيَّ  إنَّ إعالنَ احلُبِّ   . املسيحُ حملةً عن ما ينتظرُ راعي اخلرافِ
رِّيِّ في (يوحنا  رُه في العشاءِ السِّ ا ينتظِ َّبَّ لبطرسَ عمَّ الر بَقَ وأوحى  هادةِ له. لقد سَ للشَّ
يْثُ أَنا ذاهِبٌ  : إِلى حَ ؟ أَجابَ يسوعُ بُ ، إِلى أَينَ تَذهَ : يا ربُّ معانُ بُطرُسُ ٣٦/١٣ ٣٦) "فقالَ لَه سِ
ا مصيرَ  فَ سابِقً كَشَ وقد  ." كما  بَعدَ حنيٍ ني  نْ ستَتبَعُ ولكِ ني،  تَتبَعَ أنْ  اآلنَ  تَستَطيعُ  ال 
في  نَفْسي  وأَبذِلُ  أَبي  فُ  أَعرِ وأَنا  فُني  يَعرِ أَبي  أَنَّ  "كَما   ١٥/١٠ (يوحنا  في  الحِ  الصَّ َّاعي  الر
ِّنّارِ. في اللِّباسِ  بيلِ اخلِراف.") تظهرُ هذه النُّبوءةُ منْ خاللِ صورةٍ حيَّةٍ، صورةِ احلزامِ أو الز سَ
 . َّحيلِ لِ أو الر مَ ُهبَةِ واالستعدادِ للعَ ويلِ كعالمةٍ على األ ْبَطُ احلِزَامُ حولَ الرِّداءِ الطَّ رقيِّ يُر الشَّ
بُ حيْثُ  ريّةَ التَّنقلِ حيْثُ يريدُ، بل يذهَ دُ حُ ، فيربُطُ آخرُ له زنّارَه ويفقُ لُ َّجُ ا حنيَ يشيْخُ الر أمّ
بطرسَ  بطبَعُ  صٍ  خْ شَ من  كبيرةٌ  تضحيةٌ  ذاتِهِ  بحدِّ  هو  املستجدَّ  الواقِعَ  هذا  إنَّ  ذُ.  يُؤْخَ

. االنفعاليَّ واملندفِعَ

لَهُ:  قَالَ  ثُمَّ  اهللا.  رُسُ  بُطْ ا  بِهَ دُ  جِّ يُمَ سَ الَّتِي  يتَةِ  الـمِ إِلى  شيرًا  مُ ذـلِكَ  وعُ  يَسُ قَالَ   .١٩
نِي!". ْبَعْ "إِت

ليبِ التي سيقاسيها  ةٍ على ميتةِ الصَّ المِ وبخاصّ طَ اليدين هو داللةٌ على االستِسِ إنَّ بَسْ
يَ ملشاركةِ الرِّعايةِ، يُدعى ملشاركَةِ كأسِ التَّضحيةِ  هِ املسيحِ. فكما دُعِ وَةً مبعلِّمِ بطرسُ إسْ
لُ فيها اإلجنيليُّ يوحنّا هذا التَّعبيرَ: (يوحنا  مِ َّلثةُ الَّتي يستعْ . هذه املرّةُ الثا واآلالمِ وبَذْلِ الذَّاتِ
َّ الكَالمُ الَّذي  يَموتُها"). و(يوحنا ٣٢/١٨ "بذلك مت ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا ١/ ٣٣ "وقالَ ذلك مُ
يموتُها"). بذلك تبدو دعوةُ يسوعَ النِّهائيةِ لبطرسَ في  ِيتَةِ الَّتي سَ ً إِلى امل شيرا قالَه يسوع مُ
ومحبَّةً  البشارةِ  سبيلِ  في  للموتِ  وواضحةٍ  صريحةٍ  كدعوةٍ  ه  يتبعَ أنْ  إلى  النَّصِّ  ختامِ 

لَتْ إليه رعايتُه. بالقطيعِ الّذي أُوكِ

خالصة روحيّة
. هي  هاداتِ واملعارفِ لءِ حياتِه باخلِبْرَةِ والشَّ في عالمِ اليومِ يسعى كلُّ إنسانٍ إلى مَ  
لطةِ  السُّ الستالمِ  كمفاتيحَ  دُ  تَمَ تُعْ فهي  فيها.  والتَّرقّي  وظيفةِ  على  احلصولِ  شروطُ 
هاداتِ  واملسؤوليةِ. وكثيرون يعتقدون أنَّ احلالَ كذلك في الكنيسةِ فيتسابقون على الشَّ
َّه  بأن األشخاصِ  هؤالءِ  عن  ميتازُ  احلقيقيَّ  املسيحيَّ  إنَّ  ليا.  العُ للدَّرجاتِ  كمطيَّةِ  واأللقابِ 

. ، احملبّةُ حتَّى املوتِ يعلَمُ أنَّ مفتاحَ الرِّعايةِ املسيحيَّةِ هو احملبّةُ
الةِ  الصَّ في  بالتَّقدُّمِ  رغباتِهم  يعارِضُ  َّبَّ  الر أنَّ  للبعضِ  يبدو  الرُّوحيةِ،  احلياةِ  مِ  خِضَ في 
احللقاتِ  من  املزيدِ  إلى  واالنضمامِ  الرُّوحيَّةِ  الكُتُبِ  من  املزيدِ  قراءةِ  إلى  فيلجأون   . لِ والتَّأمُّ
تْ ارتقاءً في  ريقَ للمسيحِ ليْسَ حُ لنا هذا اإلجنيلُ أنَّ الطَّ والدِّراساتِ والرِّياضاتِ الرُّوحيّةِ. يوضِّ

أَنِّي  لَمُ  تَعْ ْتَ  أَن  ، رَبّ يَا  مْ  "نَعَ لَهُ:  قَالَ  ِبُّنِي؟".  أَحتُ يُونَا،  ْنَ  ب انُ  عَ مْ "يَا سِ  : ثَانِيَةً َّةً  ر مَ لَهُ  قَالَ   .١٦
اجِي!". ْعَ نِعَ وع: "إِر ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ أُحِ

وعَ قَالَ لَهُ ثَالثَ  َنَّ يَسُ رُس، أل نَ بُطْ زِ ِبُّنِي؟". فَحَ ْنَ يُونَا، أَحتُ انُ ب عَ مْ َّةً ثَالِثَة: "يَا سِ ر ١٧. قَالَ لَهُ مَ
وع:  ". قَالَ لَهُ يَسُ بُّكَ فُ أَنِّي أُحِ رِ ْتَ تَعْ يء، وَأَن لَمُ كُلَّ شَ ْتَ تَعْ ، أَن الَ لَهُ: "يَا رَبّ قَ ي؟ فَ ِبُّنِ َّات: أَحتُ ر مَ

رَافِي! ْعَ خِ "إِر
ْكرَ  في خلفيةِ هذا احلوارِ، تلوحُ روايةُ نكرانِ بطرسَ للمسيحِ في (يوحنا ١٥/١٨-٢٧). فكما أن

. فَ مبحبَّتِه له ثالثَ مرّاتٍ تَرِ بطرسُ املسيحَ فإنّه مدعوٌّ في هذا النَّصِّ ليعْ
يبدأُ النَّدمُ في بطرسَ حلظاتٍ بعدَ نكرانِ املسيحِ (لوقا ٦٢/٢٢: فخرجَ بطرسُ إلى اخلارجِ وبكى 

. بُ سْ لَّبُ أكثرَ من النَّدمِ وحَ َّبِّ يسوعَ يتطَ بكاءً مرًّا). ولكن إعادةَ العالقِة مع الر
ه.  لَبَ منه أنْ يتْبَعَ يدعوه املسيحُ ب"سمعان بن يونا" كما يوم التقاه في (يوحنا ٤٢/١) وطَ
او  املسيحُ صخرًا  يدعوه  ال  اخلاطئةِ.  أصولِهِ  إلى  والعودةِ  للتَّواضعِ  بطرسَ  دعوةُ  هذا  وفي 

 . بطرسَ
معانَ  : " سِ َّبّ تْ كما صلّى يسوعُ (لوقا ٣١/٢٢-٣٢ قالَ الر ال يسألُه عن إميانِه الّذي لم يبهَ
 َّ أَال وتُ لَكَ  نَّي دَعَ ة. ولكِ ربَلُ احلِنطَ تُغَ ربِلَكُم كَما  لِيُغَ لَبكُم  يطانُ قد طَ وذا الشَّ ، هُ معانَ سِ
َّرَتْ بفعلِ  ")، بل يسألُه عن محبَّتِه له، الَّتي تضر تَ عْ . وأَنتَ ثَبَّتْ إِخوانَكَ متى رَجَ دَ إِميانَكَ تَفقِ
ّا  ، كما أنَّ إضافةً "أكثرَ مم . إنَّ سؤالَ املسيحِ لثالثِ مرّاتٍ ليسَ إلهانتِه بل للتَّذكيرِ النِّكرانِ
أَن  أَستَطيعُ  ال  اذا  ملِ  : بُطرُسُ له  قالَ  (يوحنا ٣٧/١٣:  بقولِهِ في  تذكَّرَ بطرسُ  يحبُّني هؤالء" 

.( بيلِكَ َبذِلَنَّ نَفْسي في سَ كَ اآلن؟ أل َتَبَعَ أ
رُ من خالِل جوابِهِ. ففي حنيَ أنَّ التَّرجمةَ  هَ هِ بهاتني احلادِثتني يَظْ إنَّ تواضعَ بطرسَ بعدَ تذكيرِ
في  بطرسَ  جوابَ  فإنَّ   ،" "أُحبُّ ذاتِهِ  بالفعلِ  بطرسَ  وجوابَ  يسوعَ  سؤالَ  تترجِمُ  العربيةَ 
ُوْلَتني والّتي تعبِّرُ  َّتني األ (agapas) في سؤالِهِ املر لُ املسيحُ كلمةَ : يستعمِ اليونانيَّةِ يختلفُ
ني تعاطفَ القلبِ  عنِ احلُبِّ العميقِ والدِّينيِّ للرُّوح، يجيبُ بطرسُ بكلمةِ(philo) والَّتي تَعْ
َّه ال يجرؤُ على اإلجابةِ  رةِ ويتواضعُ في أجوبَتِه. كما أن دْ يجرؤْ على املفاخَ داقةِ. هو لم يعُ والصَّ
 . زَنُ بطرسُ : (philo) ويَحْ لُ املسيحُ كلمةَ مِ َّةِ الثَّالثةِ يستَعْ ب: "أحبُّكَ أكثرَ من هؤالء". في املر
عِ املسيحيِّ، ولذلك  رَفَ قيمةَ التَّواضُ نْهُ (kenosis)، وعَ ْعُ كلِّ مفخرةٍ وكلَّ وجاهةٍ مِ َّ نز لقد مت

َّبُّ يسوعُ مقاليدَ الرِّعايةِ. يعطيهِ الر

يْثُ  إِلى حَ يرُ  بِيَدَيْكَ وتَسِ كَ  زَامَ دُّ حِ تَشُ ابًّا، كُنْتَ  : حِنيَ كُنْتَ شَ لَكَ أَقُولُ  قَّ  قَّ الـحَ أَلـحَ  .١٨
يْثُ ال  إِلى حَ بُ بِكَ  ، ويَذْهَ كَ زامَ دُّ لَكَ حِ رُ يَشُ يَدَيْكَ وآخَ طُ  تَبْسُ يخ، سَ نْ حِنيَ تَشِ يد. ولـكِ تُرِ

يد". تُرِ
، يؤكِّدُ املسيحُ لبطرسَ شروطَ الرِّعايةِ الّتي ألقاها عليه في  مِ الثَّاني من النَّصِّ في القسْ


