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 . .. بطرسسمعان 

هو التلميذ األشهر بين تالميذ المسيح ... أكثر من ذُكر من التالميذ فى 

القائد األناجيل األربعة ... هو الصياد الجليلى ... المندفع ... التلقائى ... 

الختان ... والُمعتبر بين الرسل مع يوحنا ويعقوب  وهو أيضاً رسول... 

 ... شاهد التجلى ... والمعجزات الخاصة.

  ... سمعان بطرس

هو صاحب أجمل قصة توبة بين الرسل األثنى عشر الذى أنكر وعاد 

 .إلى رسوليته بدموع مّرة

 . .. بطرسسمعان 

فم هو أول من بشَّر األمم من خالل كرنيليوس ... والذى سمع من 

ْسهُ أَْنتَ "القدوس  َرهُ هللاُ الَ تُنَّجِ  .(9:  11ع أ) "َما َطهَّ

 ...  بطرسسمعان 

الشهيد المختار ... الذى استشهد على يد نيرون اإلمبراطور ... سنة 

 ميالدية ... والذى نعيّد له عيد الرسل مع القديس بولس الرسول. 86

 ...إذ نغوص فى 
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صة حب صادقة بدأت بداية عادية تتمتع بقللندعوك أيها القارىء العزيز 

 تهت نهاية مجيدة.وإن

ربنا يسوع الذى اعتبر بطرس صديقه ـ رغم كل شئ ـ يجعل لنا نصيباً 

 فى ملكوته بشفاعة القديس العظيم بطرس الرسول.

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا األنبا تواضروس الثانى، الرب 

 حياته سنيناً كثيرة وأزمنة سالمة مديدة.لنا يحفظ 

 ... صلوا من أجلى

 أبونا/ داود ملعى
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 اللقاء األول

كان شباب الجليل المتدين ... يعشق يوحنا المعمدان ... الصوت 

... المصباح الُمنير  المسيّا مالصارخ فى البرية ... المالك الذى يعد الطريق أما

نبياء العهد أوسط أيام مظلمة ... األسد الزائر الصارخ دائماً "توبوا" ... أعظم 

 وآخرهم ... الناسك ... الزاهد ... إيليا الُمنتظر. القديم

كان يوحنا )اإلنجيلى( الشاب الصغير ... وإندراوس صديقه الصياد ... 

ِ الهِذي ٌَْرفَع  ه  "من تالميذ يوحنا المعمدان ... وسمعاه يشهد للمسيح  َوذَا َحَمل  اَّلله

فَاْلتَفََت ٌَس وع  " ... فتبعا المسيح ... فسألهما ... (92:  1)يو  "َخِطٌهةَ اْلعَالَمِ 

َما:  ؟»فَقَاالَ: « َماذَا تَْطل بَاِن؟»َونََظَره َما ٌَتْبَعَاِن فَقَاَل لَه  ٌَْن تَْمك ث  َما: «. َرب ًِ أَ فَقَاَل لَه 

ٌَْن َكاَن ٌَْمك ث  َوَمَكثَا ِعْندَه  ذَِلَك اْلٌَْومَ «. تَعَالٌََا َواْنظ َرا» ـ  83:  1) يو "فَأَتٌََا َونََظَرا أَ

82).  

ال نعلم ماذا حدث فى هذا اليوم ...وكم ساعة قضاها هذان التلميذان 

أن ولكن ما نعرفه أنهما لم يستطيعا إال بحديث المسيح ـ له المجد ـ يستمتعان 

 ".تَعَالٌََا َواْنظ َراينطلقا لكل أحبائهما بصرخة واحدة "

ً من  وذهب أندراوس ألخيه ... سمعان ... الذى يبدو كان أقل تدينا

(« قَْد َوَجْدنَا َمِسٌها"أندراوس ...  ه : اْلَمِسٌح  ... ونجح  (11:  1)يو  ")الهِذي تَْفِسٌر 
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سمعان يقود وال يُقاد ... أندراوس أن يأتى بأخيه إلى ربنا يسوع ... مع أن 

ولكن من الظاهر أن إلحاح أندراوس ولمعان عينيه وحرارة كالمه مع يسوع 

 وكان اللقاء األول؟!!!... لم يسمح لسمعان إال أن يأتى معه ... به إلى يسوع 

ٌْهِ " أَْنَت ِسْمعَان  ْبن  ٌ ونَا. أَْنَت ت ْدَعى »ٌَس وع  َوقَاَل:  فََجاَء بِِه إِلَى ٌَس وَع. فَنََظَر إِلَ

(.« َصفَا س  ه : ب ْطر   (.19:  1)يو " )الهِذي تَْفِسٌر 

نظر إليه يسوع ... واصطاده بنظرة 

 ... نظرة جمعت بين الحب الالنهائى

بالقلب الحار ... وادراك واإلعجاب 

َت أَنْ "المستقبل كله ... نظرة األب والصديق 

 .(19:  1)يو  "ِسْمعَان  ْبن  ٌ ونَا

 أنت سمعان ... المعروف؟ ... المشهور؟

بطرس للوهلة األولى أن أندراوس تكلم عنه مع يسوع ... لكن  ربما ظن  

ً ئيوع ال يحتاج أن يعرف من إنسان شمع األيام أدرك أن ربنا يس ألنه يعرف  ا

كل شىء، ولكنه فوجىء بإسم جديد ... إسم يحمل المجد والكرامة ... أنت 

 تدعى صفا )اآلرمية( الذى تفسيره بطرس )اليونانية(.

ً ... الذى منه يتكون الجبل وبطرس تعنى صخرة أ و حجراً صخريا

 الصخرى )بيترا( الذى هو إيمان كنيسة العهد الجديد.

وتدور األيام ... ونكتشف أن بطرس ليس هواألكثر ثباتاً فى اإليمان ... 

على األقل فى األيام األولى ... بل هو الوحيد الذى سينكر المسيح ... هو 

... هو الذى لن يقبل فكرة  هناميإ يفنى ىكالوحيد الذى سيغربله الشيطان ل

الصليب واأللم ... هو الذى لن يقدر أن يتبع المسيح عن قرب مع صديقه يوحنا 

 ليلة آالمه ... ومع هذا يأخذ لقب بطرس؟!!

ربنا يسوع ... يعطينا اإلسم الذى ينبغى أن نكونه وليس اإلسم الذى 

 نحن عليه اآلن.
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إليه بالنعمة ... ال ما نحن عليه  هللا يرى فينا ما يمكن أن نصير

 بالخطية.

ً )سمعان( ولكننا مدعوين لنكون إنساناً  ً عتيقا ً نحمل إنسانا نحن جميعا

جديداً )بطرس( ... وكل مرة نخطئ نعود إلى سمعان القديم ... وكل مرة ننجح 

ً ... نسمع معه  ً نتقدم إلى بطرس الجديد ... وحين نسمع تبكيتا ٌَا »"روحيا

الَِء؟ِسْمعَا ... أما حين نسمع  (11:  91)يو  "«ن  ْبَن ٌ ونَا أَت ِحبُّنًِ أَْكثََر ِمْن َهؤ 

ً ... نسمع معه  ْخَرِة أَْبنًِ َكنٌَِستًِ َوأَْبَواب  "تشجيعا س  َوَعلَى َهِذِه الصه أَْنَت ب ْطر 

ٌَْها  .(13:  11)مت  "اْلَجِحٌِم لَْن تَْقَوى َعلَ

بلقبه باألكثر ... واإلسم الُمدلل ... الذى يعتز بإسمه ... بل كل واحد 

ً فى آذاننا ... يا ليتنا نتمس ك باإلسم  يلقبنا به عريس النفوس هو األجمل دائما

 الجديد الذى يدوم معنا إلى األبد.

وح  ِلْلَكنَائِِس. َمْن ٌَْغِلب  فََسأ ْعِطٌِه أَْن ٌَ " أْك َل ِمَن َمْن لَه  أ ذ ٌن فَْلٌَْسَمْع َما ٌَق ول ه  الرُّ

ٌَْضاَء، َوَعلَى اْلَحَصاِة  ْخفَى، َوأ ْعِطٌِه َحَصاةً بَ َمْكت وٌب الَ ٌَْعِرف ه   اْسٌم َجِدٌدٌ اْلَمن ِ اْلم 

ذ   ٌْر  الهِذي ٌَأْخ   .(17:  9)رؤ  "«أََحدٌ َغ
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 بيت مسعان

ال نعرف كم من الولت مضى بين التعارف الذى حدث بين ربنا يسوع 

أنه لم يمضى ولتاً طويالً حتى  طرس على يد أندراوس ... وإنما نظنوسمعان ب

 حدثت هذه المصة.

َكْفِرنَاُحوَمََمِدٌنٍَةَِمَنَاْلَجِلٌِلََوَكاَنٌَُعَلُِّمُهْمَفًَِالسُّبُوِت.َفَبُِهتُواَِمْنَْنَحدََرَإِلَىَاوََ"

ٌَْطاٍنَنَِجٍسَ َُروُحََش ََرُجٌلَبِِه ََكاَنَبُِسْلَطاٍن.ََوَكاَنَفًَِاْلَمْجَمعِ ََكالََمهُ تَْعِلٌِمِهَألَنَّ

َ ََعِظٌٍم:. َبَِصْوٍت َ»فََصَرَخ ٌََا ََولََك َلَنَا ََما َأَنَاَآِه َِلتُْهِلَكنَا! ٌَْت َ َأَت ! َالنَّاِصِريُّ ٌَُسوُع

َللاَِ َقُدُّوُس َأَْنَت: ََمْن َأَْعِرفَُك .»َ َقَائاِلً: ٌََُسوُع َِمْنهَُ»فَاْنتََهَرهُ ََواْخُرْج «.َاْخَرْس

َعََ َدَْهَشةٌ َفََوقَعَْت ٌْئاً. ََش هُ ٌََُضرَّ ََولَْم َِمْنهُ ََوَخَرَج َاْلَوَسِط َفًِ ٌَْطاُن َالشَّ لَىَفََصَرَعهُ

َ ًَقَائِِلٌَن: َبَْعضا َبَْعُضُهْم ٌََُخاِطبُوَن ََوَكانُوا َبُِسْلَطاٍنَ»اْلَجِمٌعِ َألَنَّهُ َاْلَكِلَمةُ! ََهِذِه َما

ٍةٌََأُْمُرَاألَْرَواَحَالنَِّجَسةََفَتَْخُرجَُ َ(.16ـ  10:  4)لو "َ«.َوقُوَّ

ال نعلم هل طلب منه سمعان ... أم أندراوس ... أم أهل المرية ... أن  

 يشفى حماة سمعان ... أم بادر المسيح بنفسه للدخول إلى بيته.

َوفٌَِماَ"ولكن إنجيل مرلس يذكر حادثة لبلها فى اإلصحاح األول ... أنه 

َاْلبَْحِرَ َفًِ ََشبََكةً ٌَُْلِقٌَاِن َأََخاهُ ََوأَْندََراُوَس َِسْمعَاَن َأَْبَصَر َاْلَجِلٌِل َبَْحِر ٌََْمِشًَِعْندَ ُهَو

َكََ َفَِإنَُّهَما ٌََُسوُع: َلَُهَما َفَقَاَل ٌِْن. ََصٌَّادَ ََصٌَّادَيَِ»انَا َتَِصٌَراِن َفَأَْجعَلُُكَما ََوَرائًِ َهلُمَّ

 .(01ـ  06:  0)مر  "فَِلْلَوْقِتَتََرَكاَِشبَاَكُهَماََوتَبِعَاهُ.«.َالنَّاِسَ

على كل األحوال ... لم تكن دعوة بطرس لصيد الناس لد استمرت ... 

 فى الفصل المادم. 5فى لولا وسنرى هذا واضحاً 

... كان أول بيت يدخله المسيح لواحد ( 92:  0)مر ودخل بيت سمعان 

من تالميذه ... وفى اإلصحاح الثانى من مرلس دخل بيت متى )الوى( ... 

ً فمط ... بل  ودخول البيت من لبل ربنا يسوع يعنى الكثير ... أنه ليس معلما

... نزل إلى عالمنا يؤكل معنا ... ويدخل بيوتنا صديماً صادلاً ... يشعر بآالمنا 

 .... ويحل مشاكلنا ... ويغير أحوالنا ... وتصير بيوتنا كنائس بدخوله فيها



 ــــــــــَبيت سمعان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 
 

دخل السيد المسيح بيت بطرس بعد خدمته فى المجمع ... ربما ليؤكل 

ََعْنَها" مع أصدلائه الجدد ... وهنان "أخبروه عنها ...  (11:  0)مر  "أَْخبَُروهُ

ربما لم يتولع أحد شفائها ... أنها لد تكون كبيرة السن ... وهى محمومة ... 

ومضطجعة وال شفاء لها ... ولكن بما أن المسيح فى البيت لماذا ال نطلب لعله 

َفَتَقَدََّمَ"يشفيها ...  ََعْنَها. َأَْخبَُروهُ َفَِلْلَوْقِت ََمْحُموَمةً َُمْضَطِجعَةً َِسْمعَاَن ََحَماةُ َوَكانَْت

ىََحاالًََوَصاَرْتَتَْخِدُمُهْم.وََ  .(10،  11:  0)مر  "أَقَاَمَهاََماِسكاًَبٌَِِدَهاَفَتََرَكتَْهاَاْلُحمَّ

 ميتمدم كفارس ال يهزم أما ... إلى سرير المرض فتمدم ... ربنا يسوع

 يستعصى عليه مرض أو حتى مراض والتجارب واألحزان ... كطبيب الاأل

د أتى إلينا من السماء ليشفى أمراضنا ويحمل أحزاننا الموت ... يتمدم كإله متجس

 ويرفع أوجاعنا.

ألامها ماسكاً بيدها ... وانطبعت هذه الصورة فى ذهن بطرس ... وهو 

يرى الموت يفارق حماته بهذه اليد األبوية الحانية ... ودارت األيام وتبع التلميذ 

عجوز الميتة ولامت بيد طابيثا ال بطرس أمسن ... وبعد سنوات طويلة معلمه
يُع اأَلَراِملِ " يِْه ََجِ ِّيَِّة فََوقََفْت ََلَ ََل امِْعل

ِ
ا َوَصَل َصِعُدوا ِبِه ا ا  فََقاَم بُْطُرُس َوَجاَء َمَعهَُما. فَلَمَّ يَْبِكنَي َويُرِيَن َأْقِمَصًة َوثَِيااًب ِممَّ

. فَأَْخَرَج  ََل امَْجَسِد َوقَاَل: ََكهَْت ثَْعَمُل غََزاََلُ َوِِهَ َمَعهُنَّ
ِ
ََي »بُْطُرُس امَْجِميَع َخارِجًا َوَجثَا عَََل ُرْكَبتَْيِه َوَصَلَّ ُُثَّ امَْتَفَت ا

ْت بُْطُرَس َجلََسْت.« َطاِبيثَا قُوِمي! ا َأبََْصَ  .(41ـ  12:  2)أع  "فََفتََحْت َعْينَْْيَا. َومَمَّ

وصارت تخدمهم ... أنه شفاء 

بل أكثر من المتولع ... لمد  كامل ...

لصباها ونشاطها ... أنها تموم فتخدم  عادت

الجميع بموة غريبة ... أنها من دلائك كانت 

 تلفظ أنفاسها األخيرة ... واآلن تخدم؟! 

وأدرن سمعان ... من حماته 

العجوز ... أن الخدمة تعبير شكر تلمائى 

ق لكل نعمة التغيير والشفاء ...   َمن يتذوَّ

الخدمة هى الحب الممابل من جهة  وأن

 البشر للحب الباذل من جهة هللا.
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ولما صار المساء ... وغربت الشمس ... لم ينتهى اليوم كعادته ... 

الفرصة لكل الممبلين على الموت ...  اهنإسيح هنا ... فى بيت سمعان ... الم

ن لكل أصحاب األمراض والعاهات للمجانين والسمماء ... وصار بيت سمعا

ل سمعان بطرس وأخاه وأصدلاإفى ... شمست ه إلى خدام نظام ... فالمدينة وتحوَّ

كلها اجتمعت على الباب، وهنان حاالت تحمل شياطين ... والبد من النظام ... 

 ويا لكرامة هذاوالكل سيشفى ... يا لسعادة بطرس!!! ... يا لشرف هذا البيت 

 !!!.وسط أهل لريته الصياد

 ...ألفكار فى ذهن بطرس لياًل ربما دارت هذه ا

  ... ماذا حدث هذا اليوم؟ 

  عظة فى المجمع ... ثم دخول إلى بيتى ... وفجؤة شفاء حماتى

 ؟!... ثم كل مرضى البلد ... لماذا أعطانى هذه الكرامة

 !ماذا ينتظر منى؟ 

 ؟!لماذا أنا بالذات 

 !هل يرانى أصلح لتبعيته؟ 

  أنا مسئول على بيتى ... أنا ال يمكننى أن أترن صيد السمن ...

كيف أتبعه فى كل مكان وأترن عملى ... ولكنه يحبنى ... وأنا 

 بالذات؟!

ْبحَِبَاِكراًَِجدّاًَقَاَمََوَخَرَجََوَمَضىَإِلَىََمْوِضعٍََخالٍَءََوَكاَنٌََُصلًَُِّهنَاَك." ََوفًَِالصُّ

َ.(16،  15:  0)مر "َفَتَبِعَهَُِسْمعَاُنَوالَِّذٌَنََمعَهُ.

  أفكارى؟! ... هل اكتفيت بهذه الليلة؟!  لرأتأين أنت يا رب؟! ... هل

؟!  ... هل ستنتهى عاللتن بىَّ

  !أين ذهبت؟! ... أنا آسف لو كنت ضايمتن؟ 

َقَالُواَلَهُ:َ" اََوَجدُوهُ َاْلَجِمٌَعٌََْطلُبُونَكََ»َولَمَّ ِلنَْذَهْبَإِلَىَاْلقَُرىَ»فَقَاَلَلَُهْم:َ«.َإِنَّ

ٌْضاًَألَنًَِِّلَهذَاََخَرْجتَُاْلُمَجا َ.(11،  13:  0)مر "َ«.ِوَرِةَألَْكِرَزَُهنَاَكَأَ
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ً يا سيدى أطلبن ... أنا أريدن فى بيتى  الجميع يطلبونن ... أنا أيضا

لألبد ... ليتن ال تخرج من بيتى ... أو من حياتى ... أظننى لست مستحماً ... 

 نعم هنان َمن هم أولى منى.

...  (40:  4)لو  "«أَْنَتَاْلَمِسٌُحَاْبُنَللِا!»"لشياطين تمول لد سمعت حتى ا

 هل حماً ... المسيح بنفسه ... األعظم من األنبياء ... يدخل بيتى؟!

يكفينى ما فعلته معى ... سؤظل شاكراً طول حياتى ... جعلت لى كرامة 

 كنت أشتهيها وصرت مشهوراً فى بلدتى ... الوداع ... ولكن؟!
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 صيد السمك الكثري

 عودة إلى انجيل لولا ...

ا لَاَم ِمَن اْلَمْجَمعِ دََخَل بَْيَت ِسْمعَاَن. َوَكانَْت َحَماةُ ِسْمعَاَن لَْد أََخذَتَْها ُحمَّى " َولَمَّ

ى فَتََرَكتَْها! َوفِي اْلَحاِل َشِديدَةٌ. فََسأَلُوهُ ِمْن  أَْجِلَها. فََولََف فَْولََها َواْنتََهَر اْلُحمَّ

لَاَمْت َوَصاَرْت تَْخِدُمُهْم. َوِعْندَ ُغُروِب الشَّْمِس َجِميُع الَِّذيَن َكاَن ِعْندَُهْم ُسمََماُء 

ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهْم َوَشفَاُهْم. َوَكانَْت  بِأَْمَراٍض ُمْختَِلفٍَة لَدَُّموُهْم إِلَْيِه فََوَضَع يَدَْيِه َعلَى

« أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللِا!»َشيَاِطيُن أَْيضاً تَْخُرُج ِمْن َكثِيِريَن َوِهَي تَْصُرُخ َوتَمُوُل: 

 .(14ـ  83:  1)لو  "فَاْنتََهَرُهْم َولَْم يَدَْعُهْم يَتََكلَُّموَن ألَنَُّهْم َعَرفُوهُ أَنَّهُ اْلَمِسيُح.

هنان زيارة المسيح  1هنان تسلسل واضح لألحداث ... فى اصحاح 

لبيت سمعان، وهنان شفاء حماته ثم أهل المرية ... وذادت الجموع من حول 

 يسوع ... وعاد بطرس إلى صيده وحياته األولى.

ِعْندَ بَُحْيَرِة َجنِّيَساَرَت. َوإِْذ َكاَن اْلَجْمُع يَْزدَِحُم َعلَْيِه ِليَْسَمَع َكِلَمةَ هللِا َكاَن َوالِفاً "

يَّادُوَن لَْد َخَرُجوا ِمْنُهَما َوَغَسلُوا  فََرأَى َسِفينَتَْيِن َوالِفَتَْيِن ِعْندَ اْلبَُحْيَرِة َوالصَّ

بَاَن. فَدََخَل إِْحدَى السَِّفينَتَْيِن الَّتِي َكانَْت ِلِسْمعَاَن َوَسأَلَهُ أَْن يُْبِعدَ لَِليالً َعِن  الّشِ

. ثُمَّ َجلََس َوَصاَر يُعَلُِّم اْلُجُموَع ِمَن السَِّفينَِة.ا  .(8ـ  4:  5)لو " ْلبَّرِ

ه نان اعتاد بطرس وأندراوس وأصدالاؤعند بحيرة جنيسارت ... ه

يعموب ويوحنا أن يخرجوا للصيد ليالً ... وهذه الليلة لم تكن جميلة ... هى ليلة 

لى والمعجزات التى بال عدد ورجع فارغة انتهت معها ذكريات الزيارة األو

للوالع األليم ... )أنا مجرد صياد ... وصياد فاشل أحياناً ... وحياة مملة  سمعان

... إحباطات كثيرة ... وغسل الشبان الفارغة إال من الحصى والزبالة ... لمد 

انتهى اليوم بالنسبة لى ... فألمضى لعلى أهرب بالنوم من التفكير فى المستمبل 

 لسمن والدينارات(.وا

 وفجأة ... يدخل يسوع السفينة!!! 



 ــــــــــ صيد السمن الكثير  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 
 

أهالً ... أهالً بن يا معلم ... هل يا ترى يوم آخر للمعجزات؟! هل 

ستعطى مركبتى كرامة كما أعطيت بيتى؟! ... هل مازلت تصر على 

 هذا الحد!!! دصدالتى؟! ... كنت أظن العاللة تولفت عن

شتهون أن تدخل سفينتهم ... كما أنا أعلم أن هنان مئات من الصيادين ي

 اشتهى مئات من أهل بلدتى أن تدخل بيتهم ... فلماذا أنا؟!!!

ولكن ... ما يدور داخلى أيضاً ... وال أستطيع التعبير عنه ... هل تعلم 

أنى محبط والشبان فارغة؟! ... هل تعلم أنى تعبان ونفسى أروح أنام؟! ... هل 

 منى فى هذه الحياة؟!  تعلم أن هنان صيادين حظهم أفضل

ثُمَّ َجلََس َوَصاَر يُعَلُِّم اْلُجُموَع "وسأله أن يبعد لليالً عن البر وصار يعلم 

يا معلم )سراً( ... أنا لست من هواة إستماع العظات ... ( 8:  5)لو  "ِمَن السَِّفينَِة.

الطويلة ... أنا لست أندراوس وال يوحنا صديمى ... أنا رجل عملى تشغلنى 

حاضر ... ال استطيع بعد كل السفينة والشبان ... البحيرة والسمن ... لكن ... 

 الطاعة ... تفضل ... تفضل يا معلم. إالهذا الكرم 

فى المركب على بعد أمتار من الشاطئ الذى جلس وجلس السيد المسيح 

عليه مئات من الصيادين والفالحين يستمعون ألمثاله وتعاليمه ... وجلس 

بطرس على بعد سنتيمترات من المعلم .. .يسمعه أكثر من أى أحد ... لكنه ال 

بيتى فارغاً ... وال أعلم هل يستطيع أن يتولف عن السرحان ... أنا اليوم أذهب 

د زوجتى لنا طعاماً من األمس أم سنضطر أن نلجأ لبيت أم يعموب ويوحنا ستج

 ... السيدة سالومة الكريمة ... كالعادة.

أال يشعر المعلم أن الشمس لد استمرت فى كبد السماء ... أال يعلم أننى 

لضيت الليل فى البحيرة ولم أنم ... ال أستطيع أن ألول هذا ... يكفى أنه يتكلم 

... يكفى أنه شفى حماتى وأكرمنى ... يكفى أنه ينادينى بإسمى  من سفينتى

ف عليهم بأسمائهم.  والجموع تشتهى أن يتعرَّ

 وأخيراً ... يبدو أن العظة انتهت ...

ا فََرَغ ِمَن اْلَكالَِم لَاَل ِلِسْمعَاَن:  ْيدِ »َولَمَّ " «.اْبعُْد إِلَى اْلعُْمِك َوأَْلمُوا ِشبَاَكُكْم ِللصَّ

 (.1 : 5)لو 
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 المفاجأة ... ابعد إلى العمك؟!!! 

 ال ال ال )سراً( ... أنا منتظر اإلنصراف من عدة ساعات ...

أنا يكفينى التعب ... واالحباط ... فال تزيد علىَّ ... أنا أعلم أنن تصنع 

معجزات شفاء وإخراج شياطين ... أما البحيرة فهى حياتى والصيد مهنتى 

 )سراً(؟!! ... ولكن ... وخبرتى ... لماذا تطلب اآلن

يَا ُمعَلُِّم لَْد تَِعْبنَا اللَّْيَل ُكلَّهُ َولَْم نَأُْخْذ َشْيئاً. َولَِكْن َعلَى َكِلَمتَِن »أََجاَب ِسْمعَاُن: 

 .(5:  5)لو " «.أُْلِمي الشَّبََكةَ 

... وانصرفت الجموع متسائلة هل يعبر به  للعمك ودخل سمعان بطرس

إلى العبر؟! ... هل هذا الولت مناسب للصيد؟! ... هل هنان كالم خاص بين 

 ويسوع؟!. سمعان

؟! ... هل سأظل أجدّف ويتساءل بطرس ... هل هنان نهاية لهذا المشهد

 إلى منتصف البحيرة؟! ... متى سيمول لى ألمى الشبان ألثبت له أنه هذه المرة

ليس على حك ... ليس هنان سمن ... أنه منتصف النهار ... أن البحيرة خالية 

 ... وباألولى كنا وجدنا سمكاً فى الليلة البارحة.

 ما له ينظر إلىَّ هكذا ...

أنها نفس النظرة التى لابلنى بها مع أندراوس فى أول لماء لنا ... أنا 

الف يتمنون هذه اللحظات ... اآلن وحدى معه فى السفينة ... ال شن أن هنان آ

ولكنى أصارع النوم والفشل ... نظراته تخجلنى وابتسامته العذبة تريحنى ... 

 ماذا يعد لى من مفاجأت؟

 وفجأة ... هنا ... تولف ... لال يسوع لبطرس ... ألك الشبكة هنا؟!!!

حاضر ... حاضر يا معلم؟! ... ماذا سألول لبمية الصيادين حين أعود؟! 

تل عملى ... هل جننت؟! ... هل أرجع بالشبان مرة أخرى ألغسلها من هل إخ

 الحصى والزبالة وهى بال سمن؟!
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حاضر يا معلم ... وما هى 

إال دلائك ... ما هذا الذى يحدث؟! 

.. أن السمن ... ما الذى أراه .

هنان َمن  يركض للشبكة ... كأن

يأمره ... أنه يتسابك للدخول فى 

 وغنيمة.شبكتى كأنها هدف 

من أين أتى هذا السمن الكثير ... ال يمكن ... أنها معجزة ... معجزة 

... يسحب الشبكة المملوءة للسفينة والشبكة بدأت ... وبدأ بطرس فى نشوة 

ا فَعَلُوا ذَِلَن أَْمَسُكوا " بدأت تهتز ... ويزداد الحمل فيها...تتخرق والسفينة  َولَمَّ

ً فَصَ  ً َكثِيراً ِجدّا ُق.َسَمكا الَِّذيَن فِي السَِّفينَِة  فَأََشاُروا إِلَى ُشَرَكائِِهمُ  اَرْت َشبََكتُُهْم تَتََخرَّ

 5)لو  "األُْخَرى أَْن يَأْتُوا َويَُساِعدُوُهْم. فَأَتَْوا َوَمََلُوا السَِّفينَتَْيِن َحتَّى أََخذَتَا فِي اْلغََرِق.

 .(1ـ  1: 

صامتاً فى طرف السفينة وأخيراً ... انتبه بطرس ... أن المعلم ال يزال 

 متفرجاً على الصيادين وهم فى لمة الفرح يحملون غنيمة تكفى لشهور.

... هل أدرن تهكمى انتبه بطرس ... هل يا ترى علم ما فكرت فيه؟! 

 عليه وما دار فى ذهنى؟!

.. ولم يكتفى أن يدخل اآلن فهمت ... هو لم يكتفى بأن يشفى حماتى .

ً ... ولكنه اليوم يدخل سفينتى واسمع منه أجمل كالم ثم  بيتى ويجعل لى إسما

يعطينى مكافأة كأنى فعلت شيئاً عظيماً ... ويعطينى أكثر مما أظن أو افتكر أو 

 أحلم ... لماذا كل هذا؟!

 هل حماً يحبنى كل هذا الحب؟ ولماذا؟

ً ... لس المعمدان كأخى  ات تلميذاً ليوحنأال يعرف أنى لست متدينا

 وصديمى ... أنا لست طائعاً للناموس كما يجب ... أنا ... 

ا َرأَى ِسْمعَاُن بُْطُرُس ذَِلَن َخرَّ ِعْندَ ُرْكبَتَْي يَُسوَع لَائاِلً: " اْخُرْج ِمْن َسِفينَتِي »فَلَمَّ

 .(3:  5)لو  "«.يَاَربُّ ألَنِّي َرُجٌل َخاِطئٌ 
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إلى سفينة يوحنا فهو أفضل منى ... أو اختار أى صياد أخرج ... اذهب 

ً ... أنا رجل خاطئ ... صاحب سيرة سيئة ... لن  آخر سيكون أكثر استحمالا

 أكون شرفاً لن أن اتبعن أو أعمل معن.

أنا ... أخجل من نفسى ... ألنن من أول يوم تعاملنى بإحترام وحب أنا 

تعرف ما دار فى داخلى ... ومع هذا ال استحمه ... أنت تعلم كل شئ ... أنت 

 تفرح لفرحى ... وأنا كالطفل أصرخ من السعادة ألنى وجدت هذا الصيد.

لكن صدلنى ... لم يعد الصيد يفرحنى بمدر ما يفرحنى وجودن فى 

سفينتى ... فى حياتى ... ليتنى ال أبعد عنن وال تبعد عنى ... ليتنى ألتصك بن 

 راحتن.لت بيتى وسفينتى يكونان دائماً موضع وأكون معن حيثما تذهب ... لي

 .(41:  5)لو"«.الَ تََخْف! ِمَن اآلَن تَُكوُن تَْصَطادُ النَّاَس!»فَمَاَل يَُسوُع ِلِسْمعَاَن: "

لن ... ال تخف لم آتى ألحكم علين بل  نوكيال تخف ... كل ما تشتهيه 

أنا هللا المتجسد لكن ألخلصن ... ال تخف أنا أحبن وال أدينن ... ال تخف ... 

 َمن يرانى ال يموت بل تكون له الحياة األبدية.

هل تمبل أن تعمل معى فى مهنتى أنا؟! هل تمبل يا سمعان أن تصير 

بطرس الذى اشتهيه فال يشغلن سمن البحر بل بشر العالم؟! ... هل تترن 

سفينتن لتدخل سفينتى وكنيستى وتترن شبكتن لتمسن بإنجيلى ونعمل معاً 

 ونصطاد بشراً بال عدد للملكوت؟! ... هل تمبلنى كما لبلتن يا سمعان؟! 

ا َجاُءوا بِالسَِّفينَتَْيِن إِلَى اْلبَّرِ تََرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوتَبِعُوهُ."  (.44:  5)لو " َولَمَّ

نعم يا رب ... ألبل هذا العرض السخى ... إن مرضت فين الشفاء ... 

دون مشمة ... وإن ضعفت أنت لوتى ... وإن وإن احتجت سمن البحر يأتى ب

فشلت أنت نجاحى ... وإن فمدت كل شئ ال أريد أن أفمدن أبداً ... ألنى اليوم 

 .أنت أحببتنىأحببتن ألنن 
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 األول مسعان

ا " ِ. َولَمَّ ٌَْل ُكلَّهُ فًِ الصَّالَِة ّلِِلَّ . َوقََضى اللَّ ًَ َوفًِ تِْلَك األٌََّاِم َخَرَج إِلَى اْلَجبَِل ِلٌَُصلِّ

ٌْضاً  اُهْم أَ ًْ َعَشَر الَِّذٌَن َسمَّ «:. ُرُسالً »َكاَن النََّهاُر دََعا تاَلَِمٌذَهُ َواْختَاَر ِمْنُهُم اثْنَ

اهُ  ً بُْطُرسَ  ِسْمعَاَن الَِّذي َسمَّ ٌْضا َوأَْندََراُوَس أََخاهُ. ٌَْعقُوَب َوٌُوَحنَّا. فٌِلُبَُّس  أَ

 (.21ـ  21:  6" )لو َوبَْرثُولََماُوَس.

ًْ َعَشَر ِلٌَُكونُوا " ٌِْه. َوأَقَاَم اثْنَ ثُمَّ َصِعدَ إِلَى اْلَجبَِل َودََعا الَِّذٌَن أََرادَُهْم فَذََهبُوا إِلَ

ْم ِلٌَْكِرُزوا. َوٌَُكوَن لَُهْم ُسْلَطاٌن َعلَى ِشفَاِء األَْمَراِض َوإِْخَراجِ َمعَهُ َوْلٌُْرِسلَهُ 

 (.96ـ  93:  3)مر " .َوَجعََل ِلِسْمعَاَن اْسَم بُْطُرسَ الشٌََّاِطٌِن. 

ً َعلَى أَْرَواحٍ نَِجَسٍة َحتَّى " ًْ َعَشَر َوأَْعَطاُهْم ُسْلَطانا ثُمَّ دََعا تاَلَِمٌذَهُ ااِلثْنَ

 ٌُ ًَ ًْ َعَشَر َرُسوالً فَِه ا أَْسَماُء ااِلثْنَ ْخِرُجوَها َوٌَْشفُوا ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف. َوأَمَّ

ُل ِسْمعَاُن الَِّذي ٌُقَاُل لَهُ بُْطُرسُ َهِذِه:  َوأَْندََراُوُس أَُخوهُ. ٌَْعقُوُب ْبُن َزْبِدي  األَوَّ

 (.2ـ  9:  91)مت " َوٌُوَحنَّا أَُخوهُ.

َوٌَْعقُوُب  بُْطُرسُ ا دََخلُوا َصِعدُوا إِلَى اْلِعلٌَِِّّة الَّتًِ َكانُوا ٌُِقٌُموَن فٌَِها: َولَمَّ "

َوٌُوَحنَّا َوأَْندََراُوُس َوفٌِلُبُُّس َوتُوَما َوبَْرثُولََماُوُس َوَمتَّى َوٌَْعقُوُب ْبُن َحْلفَى 

 (.93:  9)أع " َوِسْمعَاُن اْلغٌَُوُر َوٌَُهوذَا ْبُن ٌَْعقُوَب.

ً ... ما يذكر سمعان بطرس فى  أول أسماء األثنى عشر ...  دائما

وبالرغم أنه الوحيد الذى أنكر وأكثر َمن عاتبه السيد المسيح إال أنه يظل من 

 الثالثة الممربين جداً ... بطرس ويعموب ويوحنا.

البد أن سمعان بطرس صحب المعلم فى أكثر لماءاته مع الجموع 

 معجزاته.وحضر أكثر 

ً ... وتكلمت أمه  فى عرس لانا الجليل ... رأى سمعان يسوع صامتا

العذراء مريم المحبوبة من الجميع ... فى هدوئها المعتاد لالت ثالث كلمات 
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ٌَْس لَُهْم َخْمرٌ »" َما ِلً َولَِك ٌَا اْمَرأَةُ! َلْم "... فؤجابها يسوع ...   (3:  2)يو  "«لَ

 .(4:  2)يو  ".«تَأِْت َساَعتًِ بَْعدُ 

ً ... لعله ... ال يريد أن يتعامل مع  ظنَّ بطرس أن المعلم لن يفعل شيئا

البسيطة ... لعله يحسب لساعة معينة يريد أن يعمل فيها هذه المشكالت 

معجزات أهم ... ولم يدر بخلده أنه يتكلم عن ساعة موته ... كما اعتاد المسيح 

 لذى جاء ألجله.أن يذكر الساعة ... مرتبطة بالفداء ا

وما هى إال دلائك ... ولام المسيح ... ودخل للخدام وتبعه بطرس ليرى 

:  2)يو  "«َمْهَما قَاَل لَُكْم فَاْفعَلُوهُ »"... ويسمع ... وإذا به يسمع العذراء تمول لهم 

اْستَقُوا »لَُهُم:  ثُمَّ قَالَ  فََمََلُوَها إِلَى فَْوُق.«. اْمََلُوا األَْجَراَن َماءً »"... ولال لهم  (5

ُموا إِلَى َرئٌِِس اْلُمتََّكإِ   .(8،  7:  2)يو  "فَقَدَُّموا.«. اآلَن َوقَدِّ

وللعجب أطاع الخدام وصية األم 

ثم أطاعوا وصية االبن ولدموا ... إذ ال 

بديل أمامهم فليس هنان خمر ... والعجب 

أن الكل مدح الخمر الجديد ... الذى هو 

الماء الذى وضعه الخدام ... وأدرن 

بطرس أن هنان معجزة تفوق العمل ... 

وأن هنان دالة وشفاعة ألمه مريم تفوق 

وأن الطاعة المبنية على  كل شفاعة ...

الثمة هى السبيل الوحيد للتمتع 

بطرس ساعتها بالمعجزات ... وتذكر 

حين أطاع ودخل للعمك وألمى شباكه 

 دون التناع منه ورأى كل العجب.

المفلوج ... والجمع يزحم المسيح فى شفاء وكان بطرس حاضراً يوم 

 فروع النخيل.هذا البيت المروى البسيط الذى له السمف الخشبى من 

وفجؤة ... هنان حركة فوق السمف ... وهنان اضطراب واضح 

وأصوات متعالية ... ثم ينكشف السمف إذ تُنزع الفروع منه واحدة واحدة ... 

ويتدلى منه سريراً خشبياً يحمل مفلوجاً مربوطاً عاجزاً ... وهنان أربعة رجال 
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م المريض ... وأدرن بطرس ال ينظرون إال ما يفعلون ... لئال يمع منهم صديمه

إصرارهم وحيلتهم ليضعوا الصديك أمام المسيح مهما كلفهم ... وفكر للحظة 

أما كان يليك أن ينتظروا المسيح بعد خروجه من البيت؟! ... أما كان يليك أن 

ً آخر؟! ... هل سؤلوا ؟! ... هل أصحاب البيت لبل أن يكسروا سمفه يؤتوا يوما

ع معجزة اآلن أمام نهم لطعوا حديثه؟! ... هل سيصنأل سيغضب عليهم المسيح

 هذا الجمهور المزدحم؟!

ًَّ َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطاٌَاكَ »"يتولعه أحد ...  وفاجؤهم المسيح بما لم  "«ٌَا بُنَ

ً بالمفلوج وأصحابه وكؤنه يكافئهم  وكان...  (5:  2مر) وجهه يشع رجاًء وفرحا

 على صنيعهم.

ِلَماذَا »"وسمع بطرس همهمة َمن حوله يمولون ... أليس هذا كالم ... 

ُ َوْحدَهُ؟ ...  (7:  2)مر  "«ٌَتََكلَُّم َهذَا َهَكذَا بِتََجاِدٌَف؟ َمْن ٌَْقِدُر أَْن ٌَْغِفَر َخَطاٌَا إالَّ اّلِلَّ

 ألن يشفيه بعد كل هذا؟

ُروَن بَِهذَا فِ »"ثم سؤل المسيح ...  ٌَْسُر: أَْن ٌُقَاَل ِلَماذَا تُفَّكِ ً قُلُوبُِكْم؟. أٌََُّما أَ

 ًْ ِلْلَمْفلُوجِ َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطاٌَاَك أَْم أَْن ٌُقَاَل: قُْم َواْحِمْل َسِرٌَرَك َواْمِش؟. َولَِكْن ِلَك

لََك »َل ِلْلَمْفلُوجِ:. قَا -« تَْعلَُموا أَنَّ اِلْبِن اإِلْنَساِن ُسْلَطاناً َعلَى األَْرِض أَْن ٌَْغِفَر اْلَخَطاٌَا

ٌْتِكَ   .(99ـ  8:  2)مر  "«.أَقُوُل قُْم َواْحِمْل َسِرٌَرَك َواْذَهْب إِلَى بَ

وبدأ المفلوج يتحرن ويموم ويمف على لدميه بين صيحات أصدلائه 

 الكتبة والفريسيين. دات الحاضرات وغيظوالحاضرين وتهليل السي

ء ... وأن ابن اإلنسان الذى وفهم بطرس ... أن الغفران أهم من الشفا

هو ابن هللا لادراً على الغفران والشفاء، وأن اإليمان الذى جاء به المفلوج 

السيد والمعلم ... ألنه إيمان عامل بالمحبة ... وأصحابه لد لمى إعجاب 

فؤعطاهم أكثر مما طلبوا أو تولعوا كعادته ... وتذكر هو أيضاً كيف أخذ السمن 

 به أو حتى يظن أنه يستحمه.الكثير دون أن يطل

وجاء يوم السبت ... وكان عليهم أن يسيروا مسافة ... وربما يكسرون 

السبت ... ولم يكن بطرس والتالميذ ملتزمين بتمليد الشيوخ وبدأوا يفركون 

 !!!السنابل ... ويؤكلون فى الطريك وإذا بهم لد وضعوا المعلم فى مؤزق
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ٌِسٌٌَِّن: فَقَاَل لَُهْم قَْوٌم ِمَن " " «.ِلَماذَا تَْفعَلُوَن َما الَ ٌَِحلُّ فِْعلُهُ فًِ السُّبُوِت؟»اْلفَّرِ

 (.2:  6)لو 

وخجل بطرس إذ تسبب للمسيح فى مولف سىء ... وظن أن المعلم لد 

واآلخرين بسبب فعلته ... ولكنه فوجىء بالمسيح كؤب يدافع عن هو يوبخه 

َوالَ َهذَا الَِّذي فَعَلَهُ دَاُودُ ِحٌَن َجاَع ُهَو والَِّذٌَن َكانُوا  أََما قََرأْتُمْ »"أوالده ... ويمول 

ً الَِّذي الَ  ٌْضا ٌَْت هللِا َوأََخذَ ُخْبَز التَّْقِدَمِة َوأََكَل َوأَْعَطى الَِّذٌَن َمعَهُ أَ ٌَْف دََخَل بَ َمعَهُ. َك

ً : »َوقَاَل لَُهمْ «. ٌَِحلُّ أَْكلُهُ إِالَّ ِلْلَكَهنَِة فَقَْط؟ ٌْضا  "«.إِنَّ اْبَن اإِلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّْبِت أَ

 .(5ـ  3:  6)لو 

وفرح بطرس بمعلمه وتعلّم منه أال يخاف من إدعاءات اليهود 

المتشددين وال يضطرب من حرف الناموس ... كما فهم معنى جديداً أن كل ما 

هو واضع  ليل فى الناموس هو لخدمة اإلنسان، وأن ابن اإلنسان ـ معلمه ـ

  الناموس وهو رب السبت ومن حمه أن يغيّر ويكّمل الشريعة.

وهنا تذكر حين دخل مع معلمه إلى بيت الوى ... متى العشار ... 

ً ... واحتمل  ووجد عشارين وخطاة سيئى السمعة وجلس بينهم المسيح فرحا

الَ »"ته كلمات النمد واإلهانات من اليهود ... ولم يهمه شيئاً ... وأعلن عن رسال

اُء إِلَى َطبٌٍِب بَِل اْلَمْرَضى. لَْم آِت ألَْدُعَو أَْبَراراً بَْل ُخَطاةً إِلَى التَّْوبَةِ   "«ٌَْحتَاُج األَِصحَّ

 .(32ـ  39:  5)لو 

بطرس يسمع الحوار العنيف الذى بدأه تالميذ يوحنا والفريسيين  وولف 

ا تاَلَِمٌذَُك فاَلَ ٌَُصوُموَن؟ِلَماذَا ٌَُصوُم تاَلَِمٌذُ ٌُوَحنَّا »"لائلين  ٌِسٌٌَِّن َوأَمَّ )مر  "«َواْلفَّرِ

2  :98). 

ً جديداً لنفسه أنه )العريس(  وتعجب من إجابته ... إذ ذكر المسيح إسما

للبى ألرب إلى فرح العرس ... أنا ال أعرف إن  دخل ... نعم ... إن الفرح الذى

ف شيئاً واحداً ... أن الفرح الذى كنت عروساً أم من بنو العرس ... إال أنى أعر

مألنى من لحظة مسيرى وراءه ال يمل عن فرح العروس بالعريس أو بنو 

 العرس بالعريس.

ً من الكآبة والحزن وكنت ال أحبه وكثيراً ما  كان الصوم يمثل موسما

كنت أخفى عدم صيامى ... حماً إن المعلم لم يجعلنا نصوم بدرجة الفريسيين أو 
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ا ... لكننى أشعر بسعادة لم أجدها فى أى ناموس لديم. حماً وكؤنى تالميذ يوحن

شربت خمراً جديدة فى للب جديد كؤنى صرت أنا هذا الزلاق الجديد الذى 

 يمتلىء بهذا الفرح الجديد من نوعه.

ولكنه يمول أننا سنصوم حين يُرفع العريس ... متى يُرفع؟! ... هل 

ا ... ال يمكن؟! ... وال يمكنهم أن يغلبوه؟! سيتركنا؟! ... هل سيُمتل؟! ... حاش

... فهو المادر على الطبيعة والبشر والشياطين ... ولكن لماذا يمول ... حين 

 يُرفع العريس ... وظل هذا السإال بال إجابة!!!
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 نازفة الدم ... وابهة يايرس

حام ظل بطرس مالصقاً للمعلم ... كما كانوا ينادونه ... إذ زاد عليه الز

.... وكان فيه الزحام شديداً ... وإذا برجل مشهور  يوماً بعد يوم ... وأتى يوم

يأتى والهلع يبدو على وجهه ويتلعثم فى كالمه كما يتخبط فى خطوته وحوله 

رجال من أتباعه من ُعلية القوم ... أنه يايرس المشهور ... واحد من رؤساء 

 المجمع اليهودى فى مدينتهم. 

ٌِْه. َوإِذَا َواِحدٌ ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمْجمَ " ا َرآهُ َخرَّ ِعْندَ قَدََم عِ اْسُمهُ ٌَاٌُِرُس َجاَء. َولَمَّ

ٌِْه َكثٌِراً قَائاِلً:  ٌْتََك تَأْتًِ َوتََضُع ٌَدََك »َوَطلََب إِلَ ِغٌَرةُ َعلَى آِخِر نََسَمٍة. لَ اْبنَتًِ الصَّ

ٌَْها ِلتُْشفَى فَتَْحٌَا :  5)مر " َوَكانُوا ٌَْزَحُمونَهُ.فََمَضى َمعَهُ َوتَبِعَهُ َجْمٌع َكثٌٌِر «. َعلَ

 .(42ـ  44

...  عن الحركة معطلةكثيرة ووبدأ القلق يدخل قلب سمعان ... الجموع 

والرجل يظهر عليه عالمات الرعب ... يبدو أن الفتاة تحتضر ... هل سنلحق 

 بها ... ربما لن نستطيع الوصول فى الوقت المناسب؟!

يه نظر إليه بتعجب ... وسمعان ينظر إلوفجأة يتوقف المعلم ... والكل ي"

َوإِْذ َكاَن اْلَجِمٌُع ٌُْنِكُروَن قَاَل « َمِن الَِّذي لََمَسنًِ!»فَقَاَل ٌَُسوُع: " بعتاب ...

ٌَْك َوٌَْزَحُمونََك َوتَقُوُل َمِن »بُْطُرُس والَِّذٌَن َمعَهُ:  ٌَا ُمعَلُِّم اْلُجُموُع ٌَُضٌِّقُوَن َعلَ

ةً قَْد َخَرَجْت »فَقَاَل ٌَُسوُع: !«. الَِّذي لََمَسنًِ قَْد لََمَسنًِ َواِحدٌ ألَنًِّ َعِلْمُت أَنَّ قُوَّ

 .(24،  25:  8)لو " «.ِمنًِّ

ن ... أن الرجل ـ يايرس ـ يا معلم ... مش وقته ... ال يمكن التوقف اآل

... الجمع يزحمك وتقول َمن لمسنى؟! ... ولو هناك معجزات عابرة  منهار

 الطفلة؟!بدعنا نلحق 

 .(24:  5)مر " َوَكاَن ٌَْنُظُر َحْولَهُ ِلٌََرى الَّتًِ فَعَلَْت َهذَا."
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ال وجاءت إمراة يبدو عليها الهز

والضعف ... وهى خائفة مرتعدة وبدأت 

تحكى قصتها وهى تتلعثم من خوفها ... 

 اوبالرغم من كم اإلثارة والتشويق التى تحمله

قصتها المأسوية إال أن هذا لم يجعل بطرس 

يتوقف عن غضبه ... وعدم رضاه ... 

للدقائق الثمينة الضائعة ... وهو لم يكف عن 

بائس الذى لم النظر فى وجه يايرس الحائر ال

ً يقوله أو يفعله ...  وهنا ومع نهاية يجد شيئا

 القصة.

«. ٌَا اْبنَةُ إٌَِمانُِك قَْد َشفَاِك. اْذَهبًِ بَِسالٍَم َوُكونًِ َصِحٌَحةً ِمْن دَائِكِ »فَقَاَل لََها: "

ٌْنََما ُهَو ٌَتََكلَُّم َجاُءوا ِمْن دَاِر َرئٌِِس اْلَمْجَمعِ قَائِِلٌَن:  تَُك َماتَْت. ِلَماذَا تُتِْعُب اْبنَ »َوبَ

 .(25،  22:  5)مر  "«.اْلُمعَلَِّم بَْعدُ؟

جاء الخبر المزعج ... الذى ال رجعة فيه ... ماتت ... ماتت الطفلة!!! 

لعلنا لحقنا بالنفس األخير ... ... لماذا يا معلم؟ ... لماذا لم تعجل بالحركة 

بٌَِّةُ لَِكنََّها ِلَماذَا »"وجاءت كلمات ربنا يسوع  وَن َوتَْبُكوَن؟ لَْم تَُمِت الصَّ تَِضجُّ

َها والَِّذٌَن َمعَهُ «. نَائَِمةٌ  بٌَِِّة َوأُمَّ ا ُهَو فَأَْخَرَج اْلَجِمٌَع َوأََخذَ أَبَا الصَّ ٌِْه. أَمَّ فََضِحُكوا َعلَ

بٌَِّةُ ُمْضَطِجعَةً. ٌُْث َكانَِت الصَّ  .(24،  23:  5)مر  "َودََخَل َح

دخل بطرس الغرفة ... ورائحة 

المرض والموت تنبعث منها ... دخلها خائفاً 

ألنه ال يحب هذه اللحظات ... وال يحب ذكر 

الموت ... وال يحب ما قبله وال ما بعده ... 

 مثل عادة كل البشر.

بٌَِِّة َوقَاَل لََها: " بٌَِّةُ َوَمَشْت  َوِلْلَوْقِت قَاَمتِ «.. َطِلٌثَا قُوِمً»َوأَْمَسَك بٌَِِد الصَّ الصَّ

ً َعِظٌماً. فَأَْوَصاُهْم َكثٌِراً أَْن الَ  ًْ َعْشَرةَ َسنَةً. فَبُِهتُوا بََهتا َ ألَنََّها َكانَِت اْبنَةَ اثْنَت

 .(22ـ  24:  5)مر  "ٌَْعلََم أََحدٌ بِذَِلَك. َوقَاَل أَْن تُْعَطى ِلتَأُْكلَ 
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ماتت ... لم تكن نائمة  وتعجب بطرس جداً ... أنها ماتت ... بالتأكيد

كما قال ... لن يبكى عليها أهلها إن لم يكونوا قد تأكدوا ... يا معلم هل الموت 

عندك نوم؟! ... ليس مجرد إال نوم؟! ... لقد أيقظتها كما يوقظ األب ابنته 

 بإبتسامة عذبة ويد حانية وحضن دافىء.

ً َمن أنت يا معلم؟! ... أنت لس بل أعظم من كل نبى ... أنت  ت نبيا

المسيّا؟! ... ولكنك تقيم أموات أيضاً ... يا للعجب!!! ... أى فخر لى وأنا أتبعك 

... هل أقول لبقية  ... وقد اختصيتنى بأن أرى قيامة األموات مع يعقوب ويوحنا

ال أستطيع  ىالتالميذ ما حدث؟ ... أم يعتبرونه افتخاراً منى وكبرياء ... لكن

)مر  "فَأَْوَصاُهْم َكثٌِراً أَْن الَ ٌَْعلََم أََحدٌ بِذَِلَك." أحد ... بد أن أخبر كلت ... الالسكو

5  :22). 

أَْنَت تَْنُظُر اْلَجْمَع ٌَْزَحُمَك »"كيف تجاسرت بوقاحتى وسألتك مستنكراً 

لىَّ ... لم ينتهرنى ... ولم يغضب ع...  (24:  5)مر  "«َوتَقُوُل َمْن لََمَسنًِ؟

وأجاب على سؤالى بهدوء واتضاع ... قد لمسنى واحد ألنى علمت أن قوة قد 

 خرجت منى!!!

مرة أخرى اغتظت منك ... وأحد لمسك ... آالف لمسوك ... لماذا ال 

تشعر بهذا األب يايرس المخلوع القلب وقد اعتدنا أن يلمسك الناس بل يقعون 

م أنك قادر على لم تضطرب ... كنت تععليك طلباً للبركة والشفاء ... ولكنك ل

ً على إقامة ابنة يايرس ... أما أنا فظللت منزعجاً  شفاء نازفة الدم وقادر أيضا

... أحسب الدقائق ... وغاظنى باألكثر هذه المرأة التى كسرت الشريعة لتلمسك 

وتلمسنا وهى نجسة ... كنت أظنك ستنتهرها بعنف وتوبخها ... وهى جاءت 

ها متوقعة اللوم والتقريع ... وإذا بك تنظر إليها نظرتك المعتادة مرتعدة ألن

ً ... وتقول لها ما لم يتوقعه منك أحد  ً وتشجيعا ثِِقً ٌَا اْبنَةُ. »"المملوءة حنانا

 .(28:  8)لو  "«.إٌَِمانُِك قَْد َشفَاِك. اِْذَهبًِ بَِسالَمٍ 

أتعلم أمسك  يا ليتنى ما نطقت ... وسألت َمن لمسنى؟! ... يا ليتنى

 لسانى وال أتعجل األمور ... آه من نفسى ... يبدو أن إصالحى مستحيالً.
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 يوم اخلمس خبزات

بدأ هذا اليوم ... بداية سعيدة ... فمد رجع التالميذ األثنى عشر من 

ارساليتهم األولى من المرى ... رجعوا ممتلئين سعادة وحماساً وأخباراً ... لمد 

... لمد تكلموا بثمة عن الملكوت وعن صنعوا معجزات وأخرجوا شياطين 

 .المعلم

ُروَن َوٌَْشفُوَن فًِ ُكّلِ َمْوِضعٍ." ا َخَرُجوا َكانُوا ٌَْجتَاُزوَن فًِ ُكّلِ قَْرٌٍَة ٌُبَّشِ " فَلَمَّ

 .(3:  9)لو 

ُسُل أَْخبَُروهُ بَِجِمٌعِ َما فَعَلُوا فَأََخذَُهْم َواْنَصَرَف ُمْنفَِرد" ا َرَجَع الرُّ اً إِلَى َمْوِضعٍ َولَمَّ

ٌْدَا. ٌَْت َص ى بَ  (.01:  9)لو " َخالٍَء ِلَمِدٌنٍَة تَُسمَّ

ً فى إشتياق لهذه الجلسة الهادئة على الجبل ليحكوا له ...  كانوا جميعا

مصدلين من الفرح ... ولم تخلوا أحاديثهم من اإلفتخار ... وكان أكثر وهم غير 

ن هذا تكرر مرة أخرى ... فى ما يفرحهم خضوع الشياطين لهم ... ويبدو أ

 السبعين رسوالً ... مما استدعى تنبيه المعلم لهم. رجوع

«. ٌَا َربُّ َحتَّى الشٌََّاِطٌُن تَْخَضُع لَنَا بِاْسِمكَ »فََرَجَع السَّْبعُوَن بِفََرحٍ قَائِِلٌَن: "

ٌَْطاَن َساقِطاً ِمثَْل اْلبَْرِق ِمَن السَّ »فَقَاَل لَُهْم:  ٌُْت الشَّ َماِء. َها أَنَا أُْعِطٌُكْم ُسْلَطاناً َرأَ

ٌء. َولَِكْن الَ تَْفَرُحوا  ًْ ُكْم َش ِة اْلعَدُِّو َوالَ ٌَُضرُّ ِلتَدُوُسوا اْلَحٌَّاِت َواْلعَقَاِرَب َوُكلَّ قُوَّ

ِ أَنَّ أَْسَماَءُكْم ُكتِبَتْ  فًِ  بَِهذَا أَنَّ األَْرَواَح تَْخَضُع لَُكْم بَِل اْفَرُحوا بِاْلَحِرّي

 .(71ـ  02:  01)لو " «.السََّماَواتِ 

وعودة إلى لماء األثنى عشر بالمسيح ... فوجىء التالميذ أن الجميع 

يتراكضون من كل جهة ... ليلتموا بالمعلم صاحب الملكوت ... وشعر بطرس 

بسعادة وهو يرى آالفاً ممبلة نحو الجبل ... بعضهم من الذين خدمهم فى المرى 

بعيد ليتمتعوا بالمسيّا ولد استمعوا له وصدلوه ... وهذا هو الدليل أنهم يأتون من 
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ً ألَنَّنَا »" ٌْنَا فٌََبٌِتُوا َوٌَِجدُوا َطعَاما ٌَاعِ َحَوالَ اْصِرِف اْلَجْمَع ِلٌَْذَهبُوا إِلَى اْلقَُرى َوالّضِ

 .(07:  9)لو  "«َهُهنَا فًِ َمْوِضعٍ َخالَءٍ 

َجِلٌِل َوُهَو بَْعدَ َهذَا َمَضى ٌَُسوُع إِلَى َعْبِر بَْحِر الْ "وكانوا عبر بحر الجليل 

... وليس هنان حماً ما يشترونه ... ولما وجد المسيح أن  (0:  3)يو  "بَْحُر َطبَِرٌَّةَ.

ٌَْن نَْبتَاُع ُخْبزاً ِلٌَأُْكَل َهُؤالَِء؟»"الملك يصارعهم سأل  ...  (2:  3)يو  "«ِمْن أَ

ًْ ِدٌنَاٍر ِلٌَأُْخذَ »"وأجاب فيلبس  َ ً ٌَِسٌراً  الَ ٌَْكِفٌِهْم ُخْبٌز بِِمئَت ٌْئا  "«ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َش

قَاَل لَهُ َواِحدٌ ِمْن تالَِمٌِذِه َوُهَو "... وتدخل أندراوس فى الحديث  (2:  3)يو 

ُهنَا ُغالٌَم َمعَهُ َخْمَسةُ أَْرِغفَِة َشِعٌٍر َوَسَمَكتَاِن َولَِكْن »أَْندََراُوُس أَُخو ِسْمعَاَن بُْطُرَس:. 

... وهنا نظر بطرس ألخيه مغتاظاً ما هذا  (9،  2:  3)يو  "«.ِل َهُؤالَِء؟َما َهذَا ِلِمثْ 

الذى تموله ... أال ترى اآلالف ... أظن أن ما يموله فيلبس أفضل ... ولكنه 

َوَكاَن «. اْجعَلُوا النَّاَس ٌَتَِّكئُونَ »"أيضاً ليس فى المستطاع ... وهنا فاجأهم المعلم 

َجاُل َوَعدَدُُهْم نَْحُو َخْمَسِة آالٍَف.فًِ اْلَمَكاِن ُعْشٌب َكثِ   .(01:  3)يو  "ٌٌر فَاتََّكأَ الّرِ

لمد استعد الناس للرحيل ... ولكن التالميذ اآلن يمشون بينهم رافعين 

 أصواتهم ... اجلسوا ... اتكئوا ... فى مجموعات ... المعلم يأمر بهذا!!!

ولماذا تحصوا  وسأل واحد من هؤالء الناس بطرس ... لماذا نجلس

عددنا كأننا غنم؟! ... أال ترون أن الشمس تغيب ... ألم ينتهى معلمكم من 

 !وعظه ومعجزاته

وتحيّر بطرس بماذا يُجيب 

... لكنه اضطر أن يمول ـ ومن 

وراء للبه ـ المعلم يريد أن تأكلوا 

 لبل أن تمضوا!

وضحن السائل من اإلجابة 

... ولال هل سينزل علينا المّن 

... أم أرسلتم إلى السلطات  اآلن

الرومانية لتأتى لكم بالمداد ... أهذا 

 يعمل يا رجل؟!
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للمه وغيظه يتصاعدان لم يستطع سمعان أن يُجيب هذا السؤال ... وكان 

مع غياب الشمس ... ورجع بطرس ليجد أخوته األثنى عشر ولد أحاطوا 

حدهم يكتب بدلة ... بالمعلم وكل منهم يسجل عدد المجموعات التى رتبها ... وأ

وابتسم بطرس ساخراً وهو يرى السلة التى تحمل الخمس خبزات والسمكتين 

تحت أرجل المعلم ... ومازالت األعداد تتصاعد ... حتى أتى الرلم النهائى بعد 

إجابة بطرس عن نفسه ... وإذا به خمس آالف رجل غير النساء واألطفال 

أندراوس كى ال يالحظ المعلم وجهه  وشهك سمعان من الرلم ... وتوارى وراء

ٌِْن َوَرفََع نََظَرهُ نَْحَو السََّماِء َوبَاَرَك "... أما المعلم  فَأََخذَ األَْرِغفَةَ اْلَخْمَسةَ َوالسََّمَكتَ

ٌِْن  ٌِْهْم َوقَسََّم السََّمَكتَ ُموا إِلَ :  3)مر  "ِلْلَجِمٌعِ.ثُمَّ َكسََّر األَْرِغفَةَ َوأَْعَطى تاَلَِمٌذَهُ ِلٌُقَدِّ

10). 

وبدأ التالميذ يحملون األرغفة كل فى لفة خاصة به والسمن فى سل ... 

ويرجعون إلى مجموعاتهم وبنفس الفخر واإلعتزاز الذى اعتادوه فى خدمة 

 المرى.

بدأ التوزيع ... وذهب بطرس إلى الفرق الخاصة به ... وفضَّل أن 

ض فيها لل سؤال الساخر ... وبدأ بهذا الرجل ... الذى يذهب للمجموعة التى تعرَّ

لم يصدق عينيه إذ اخذ ما أراد من الخبز والسمن ... وهكذا بدأت حركة 

من نظام محكم أصّر عليه  جة ونهم شديد ... ومع هذا لم تخلالتوزيع مع به

 المعلم من البداية.

ة هم من الطعام ... ولد أخذوا طالبدأ الشعب ينصرف ... بمجرد انتهائو

وسعادة وتناللت األخبار بينهم ... كل هذا من خمسة أرغفة وسمكتين ... يا 

 للعجب!

ويبدو أن الشمس لد تلكأت لليالً لتسمح لهم بالوصول سالمين ... أما 

التالميذ فرجعوا فى لمة الفرح ليجلسوا مع المعلم ويتضاحكون ويرتمون على 

 العشب األخضر من لمة التعب وإذ به ...
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ءٌ اْجَمعُ »" ًْ ًْ الَ ٌَِضٌَع َش ًْ َعْشَرةَ «. وا اْلِكَسَر اْلفَاِضلَةَ ِلَك َ فََجَمعُوا َوَمََلُوا اثْنَت

،  07:  3)يو " قُفَّةً ِمَن اْلِكَسِر ِمْن َخْمَسِة أَْرِغفَِة الشَِّعٌِر الَّتًِ فََضلَْت َعِن اآلِكِلٌَن.

00). 

ً ... لمد  أما بطرس ... فلم يجد مهرب من هذا األمر الذى ظنّه غريبا

تمت المعجزة ... شبع الناس ... مضى الناس ... لماذا نجمع الكسر؟! ... 

نتركها للعصافير لتشبع أيضاً ... لد تعبنا ... وجمع الكسر مع دخول الليل ليس 

 أمراً هيناً ... ولماذا؟! 

يجمع من نفس األماكن  ل لفته متثالالً ... وينحنى وبدأوبدأ بطرس يحم

التى جلست فيها المجموعات الخاصة به وأغلبهم من المرية التى ذهب ليخدم 

فيها ... وتعجب بطرس ... من أين أتى كل هذا؟! ... أن الكسر أكثر من 

الخمس خبزات نفسها ... من أين أتى هذا كله؟! ... وحاول بطرس أن يهمل 

ن كان الرغيف الواحد لد إ ... بفكرة... ثم لمعت عيناه  ةبعض الكسر الصغير

لعل هذه الكسرة تشبع مئة أسرة ... َمن يعلم! ... فإبتسم  ... أشبع ألف أسرة

 وأنحنى ... وأخذها بحب ووضعها فى المفة.

وتوالى رجوع التالميذ حاملين المفف ممتلئة عن آخرها ... ومع التعب 

 الشديد كانوا جميعاً مبتسمين والرضا يعلو وجوههم.

ا َرأَى النَّاُس اآلٌَةَ الَّتًِ َصنَعََها ٌَُسوُع قَالُوا: " ًُّ »فَلَمَّ ِإنَّ َهذَا ُهَو بِاْلَحِقٌقَِة النَّبِ

ا ٌَُسوُع فَِإْذ َعِلَم أَنَُّهْم ُمْزِمعُوَن أَْن ٌَأْتُوا َوٌَْختَِطفُوهُ «. اآلتًِ إِلَى اْلعَالَِم! َوأَمَّ

 .(02،  01:  3)يو " ٌْضاً إِلَى اْلَجبَِل َوْحدَهُ.ِلٌَْجعَلُوهُ َمِلكاً اْنَصَرَف أَ 

... لن تالميذه المسيح  بحيرة طبرية ... وفاجأنحو  وبدأ الجمع يتحرن

أركب معكم ... اسبمونى ... لماذا يا معلم؟! ... أمكث معنا ... أحتاج أن أبمى 

 فى الجبل وحدى! ... انصرفوا.

ٌْدَا َوِلْلَوْقِت أَْلَزَم تاَلَِمٌذَهُ أَ " ٌِْت َص ْن ٌَْدُخلُوا السَِّفٌنَةَ َوٌَْسبِقُوا إِلَى اْلعَْبِر إِلَى بَ

. ًَ :  3)مر " َحتَّى ٌَُكوَن قَْد َصَرَف اْلَجْمَع. َوبَْعدََما َودََّعُهْم َمَضى إِلَى اْلَجبَِل ِلٌَُصلِّ

12  ،13). 

 متعجبين!!! ... ونظروه ... يمضى إلى الجبل وحده ليُصلى
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 ليلة املشى على املاء

ا َصاَر اْلَمَساُء َكانَِت السَِّفينَةُ فِي " َوبَْعدََما َودََّعُهْم َمَضى إِلَى اْلَجبَِل ِليَُصلَِّي. َولَمَّ

 (.64،  66:  6 " )مرَوَسِط اْلبَْحِر َوُهَو َعلَى اْلبَّرِ َوْحدَهُ.

دخل التالميذ السفينة ومعهم المفف المملوءة من الكسر ومن السمن 

المتبمى ... وهم يتسامرون ويضحكون ... وللوبهم طائرة من الفرح بعد هذا 

ً من التساؤل ... ألم يكن من  اليوم التاريخى ... وال يعطل فرحهم إال بصيصا

حتفل سوياً بهذه المعجزة ؟! ... لماذا األجمل أن يركب معنا السفينة وال يتركنا لن

ألزمنا بهذا اإلصرار ... وكأنه البد أن ينفصل عنا هذه الليلة ! ... هل إلى هذا 

الحد يحتاج إلى الصالة ولماذا الصالة اآلن ولد تمت المعجزة بنجاح منمطع 

 النظير ؟!

ِفينَةَ َويَْسبِقُوهُ إِلَى اْلعَْبِر َحتَّى َوِلْلَوْقِت أَْلَزَم يَُسوُع تاَلَِميذَهُ أَْن يَْدُخلُوا السَّ "

ا  يَْصِرَف اْلُجُموَع. َوبَْعدََما َصَرَف اْلُجُموَع َصِعدَ إِلَى اْلَجبَِل ُمْنفَِرداً ِليَُصلَِّي. َولَمَّ

 .(21،  22:  31)مت " َصاَر اْلَمَساُء َكاَن ُهنَاَك َوْحدَهُ.

علت األمواج بشكل غير وبعدما دخلوا إلى وسط البحر ... وفجأة ... 

متولع وحل الظالم الدامس مع صوت ريح مرعب وبالكاد كانوا يرون بعضهم 

ً ... إال أن تأثير الخمس خبزات مازال مستمراً ... فبدأ بطرس بتشجيع  بعضا

أخوته ... ال تخافوا أظنها نّوة عابرة لن تأخذ دلائك ... وإن كانت غير متولعة 

رتفعت السفينة بلطمة من الموج العالى جعلت ولم يكمل بطرس الجملة إذ ا

 بعضهم يصرخ من الخوف ... ويتشبث بسور السفينة ... ومضى الولت ...

يَح " ا السَِّفينَةُ فََكانَْت قَْد َصاَرْت فِي َوَسِط اْلبَْحِر ُمعَذَّبَةً ِمَن األَْمَواجِ. ألَنَّ الّرِ َوأَمَّ

 .(21:  31)مت " َكانَْت ُمَضادَّةً.
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هنان بادرة تحسن فى الجو ... وإنما هنان بوادر غرق صريح ... ليس 

فالسفينة لن تحتمل أكثر من هذا ... وهم ال يعرفون أين صاروا من الظالم 

 وعنف الرياح.

؟ ... لماذا لم تكتمل أفراحنا؟... رس يفكر بغيظه المعتاد ... لماذاوبدأ بط

الكسر كلها غارلة فى وينظر بطرس إلى المفف التى امتلئت بالبلل وصارت 

 المياه؟ ... لماذا؟!

 وتذكر بطرس أنه من فترة ليست بعيدة ... 

ا َكاَن اْلَمَساُء: " فََصَرفُوا اْلَجْمَع «. ِلنَْجتَْز إِلَى اْلعَْبرِ »َوقَاَل لَُهْم فِي ذَِلَك اْليَْوِم لَمَّ

اً ُسفٌُن أُْخَرى َصِغيَرةٌ. فََحدََث نَْوُء َوأََخذُوهُ َكَما َكاَن فِي السَِّفينَِة. َوَكانَْت َمعَهُ أَْيض

ـ  13:  1)مر " ِريحٍ َعِظيٌم فََكانَِت األَْمَواُج تَْضِرُب إِلَى السَِّفينَِة َحتَّى َصاَرْت تَْمتَِلُئ.

13). 

ِر َعلَى ِوَسادٍَة نَائِماً."يومها ... كان المسيح معهم   "َوَكاَن ُهَو فِي اْلُمَؤخَّ

... يومها لم يتمالن سمعان نفسه واضطر أن يهز المعلم بشدة ...  (13:  1)مر 

ً من الرلة  ً من التعب ... ولال بعتاب خاليا َك »"الذى كان نائما يَا ُمعَلُِّم أََما يَُهمُّ

 .(13:  1)مر  "«.أَنَّنَا نَْهِلُك؟

يغضب عليه، إنما بهدوئه  وكعادة المعلم ... لم ينتهر بطرس أو

 الشديد...

يَح َوقَاَل ِلْلبَْحِر: " يُح َوَصاَر ُهدُوٌء «. اْسُكْت. اْبَكمْ »فَقَاَم َواْنتََهَر الّرِ فََسَكنَِت الّرِ

فََخافُوا َخْوفاً «. َما بَالُُكْم َخائِِفيَن َهَكذَا؟ َكْيَف الَ إِيَماَن لَُكْم؟»َعِظيٌم. َوقَاَل لَُهْم: 

ً َوقَالُوا بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض:  ً َواْلبَْحَر مَ »َعِظيما يَح أَْيضا ْن ُهَو َهذَا؟ فَِإنَّ الّرِ

 (.64ـ  93:  6" )مر «يُِطيعَانِِه!

لماذا؟ ... لماذا اآلن هو ليس معنا؟ ... لماذا ألزمنا أن نسبمه إلى 

 ؟!ون ... وهل أراد لهم هذه النهايةالعبر... هل كان يعلم أنهم سيغرل

راض ... هل لم يجدهم هل أساءوا التصرف باإلفتخار ... أم باإلعت

 ؟أمناء



 ــــــــــ ليلة المشى على الماء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 

هل أنا بالذات يا معلم؟! ... أنا ال استحك أن أكون معن ولكن هل تكون 

 هذه النهاية؟!

ألَنَُّهْم لَْم يَْفَهُموا بِاألَْرِغفَِة إِْذ َكانَْت قُلُوبُُهْم "ويعود سمعان ليرى المفف 

 .(32:  6)مر  "َغِليَظةً.

لماذا . إن كانت هذه هى النهاية ولماذا جعلنا نشترن فى المعجزة ..

تركنا نجمع الكسر حتى تأخرنا ساعتين ... كنا اآلن لد وصلنا بيوتنا لبل هذه 

ة.  النوَّ

فى ذهنه ... لماذا؟ ... لماذا لم يركب معنا؟ ...  ت األسئلة تتسابكوظل

الجبل؟ ... هل يشعر بنا؟ ... هل تراه لد نام اآلن فى أمان  فىهل يصلى اآلن 

 نغرق؟!ونحن 

ً ينزح  وينظر بطرس إلى صديمه الصغير يوحنا ... فيجده أكثر ثباتا

الماء بهدوء من السفينة ... ويوازن المفف فى السفينة كى ال تميل لجنب واحد 

... يعمل فى صمت وصبر ... وكأنه ينتظر شيئاً ... يصلى لعل هنان استجابة 

 رعب ... وفجأة ...... أما أنا فال أعرف كيف أصلى اآلن مع كل هذا ال

ا َكانُوا قَْد َجذَّفُوا نَْحَو َخْمٍس َوِعْشِريَن أَْو ثالَثِيَن َغْلَوةً نََظُروا يَُسوَع َماِشياً " فَلَمَّ

 .(31:  6)يو " َعلَى اْلبَْحِر ُمْقتَِرباً ِمَن السَِّفينَِة فََخافُوا.

ابِعِ ِمَن اللَّْيِل َمَضى " ا أَْبَصَرهُ َوفِي اْلَهِزيعِ الرَّ إِلَْيِهْم يَُسوُع َماِشياً َعلَى اْلبَْحِر. فَلَمَّ

ً َعلَى اْلبَْحِر اْضَطَربُوا قَائِِليَن:  َوِمَن اْلَخْوِف «. إِنَّهُ َخيَالٌ »التَّالَِميذُ َماِشيا

 (.26،  23:  31)مت " َصَرُخوا!.

بدأ التالميذ يصرخون كاألطفال ... وبعضهم يمول ليس هو ... أنه 

ياله ... وأخر يرد بأمل ... بلى هو هو ... وجاءهم الرد بصوت واضح خ

عُوا! أَنَا ُهَو. الَ تََخافُوا»"  .(23:  31)مت  "«تََشجَّ

إال أن هذا الرد زاد بطرس غيظاً ورعباً ... أن كنت أنت هو فلماذا ال 

 يمف البحر عن هياجه ... إن كنت أنت هو فلماذا تتركنا نتعذب؟!
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هو فلماذا ال تأتى وتدخل السفينة معنا وتموت معنا إن كنا أن كنت أنت 

 سنغرق ؟

ظنه يتباعد...  بل... ولم يجد المسيح يمترب  لم يحتمل سمعان هذا الملك

 وبملب طفل يصرخ ... وباندفاعه المعتاد صرخ بدون تفكير ...

«. تَعَالَ »فَقَاَل: «. َعلَى اْلَماءِ يَا َسيِّدُ إِْن ُكْنَت أَْنَت ُهَو فَُمْرنِي أَْن آتَِي إِلَْيَك »"

ـ  23:  31)مت " فَنََزَل بُْطُرُس ِمَن السَِّفينَِة َوَمَشى َعلَى اْلَماِء ِليَأْتَِي إِلَى يَُسوَع.

21). 

يمول لى ... تعالى ... وبدون تفكير ... وكأنه فمد الوعى ... أخرج 

حاسب ... ارجع بطرس لدمه من السفينة وسط صيحات تهكمية من إخوته ... 

 ... هاتعمل ايه.

أما بطرس ... فكمن يتعلك باألمل 

البالى ... يريد أن يرتمى فى حضن يسوع ... 

ال يريد أن يفكر أكثر من هذا ... يريد أن 

يخرج من هذا الرعب بأى طريمة وبأسرع 

طريمة أخرج بطرس لدمه ... وتالها 

باألخرى ... وبدأ يتحرن وهو ال يدرى أنه 

فوق الماء ... كل ما شعر به أنه يرتفع يسير 

ً ... وينزل  مع الموجة فيرى المسيح واضحا

مع الموجة فيفمد الرؤية ... ولما نزلت الموجة 

بشدة ... نظر بطرس حوله ... بالرغم من 

 الترابه الشديد للمعلم.

َ يَْغَرُق صَ " يَح َشِديدَةً َخاَف. َوإِِذ اْبتَدَأ ا َرأَى الّرِ نِي»َرَخ: َولَِكْن لَمَّ " «.يَا َربُّ نَّجِ

 .(13:  31)مت 

كانت عيون التالميذ شاخصة نحو بطرس تراه مرة فوق األمواج 

منتصباً وليس عائماً إنه يسير فوق الماء  ... ولحظات تخفيه األمواج عنهم ... 
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ً ... هل فمدنا عملنا  بعضهم يفكر هل أخرج وراءه ... هل الدعوة لنا أيضا

 جميعاً.

... وما هى إال لحظة  "يا رب نجنى"ه صارخاً بصوت مرتعب ثم سمعو

 ورأوا المسيح ينتشله بمهارة وخفة عجيبة.

يَا قَِليَل اإِليَماِن ِلَماذَا »فَِفي اْلَحاِل َمدَّ يَُسوُع يَدَهُ َوأَْمَسَك بِِه َوقَاَل لَهُ: "

يُح.«. َشَكْكَت؟ ا دََخالَ السَِّفينَةَ َسَكنَِت الّرِ  .(12ـ  13:  31ت )م" َولَمَّ

وارتمى سمعان فى السفينة وهو ينظر إلى المسيح بمشاعر مضطربة 

تجمع الحب والخجل وبمايا الخوف ... الذى سريعاً ما بدأ يتبخر ولد هدأ الموج 

دخول المسيح وبطرس السفينة ...  وأختفت الرياح كأنها لم تكن فى لحظةتماماً 

 ما هذا العجب. 

ِ!»السَِّفينَِة َجاُءوا َوَسَجدُوا لَهُ قَائِِليَن: والَِّذيَن فِي " " «.بِاْلَحِقيقَِة أَْنَت اْبُن اَّللَّ

 .(11:  31)مت 

بينما سجد التالميذ للمسيح معترفين بألوهيته ... ظل بطرس خجالناً ... 

وسعيداً ... الخجل ألنه سمع من المعلم يا لليل اإليمان لماذا شككت ... 

 ً هكذا  استمرمشيت فوق الماء؟! ... هل كان من الممكن أن  وسعيداً... هل حما

 تهدأ األمواج؟!حتى لو لم تمف الرياح أو 

عينيه هى النظرة التى يحبها ... كان سعيداً ألن النظرة التى رأها فى 

واعتاد عليها ... نظرة اإلعجاب ببطرس نظرة الحب والتشجيع ... نظرة 

 صديمه واألب البنه.الدفء والخصوصية ... نظرة الصديك ل

 كان سعيداً وظل خجالً لكنه ازداد حباً. 
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 اذهب عنى يا شيطان

ً ... هكذا يفكر سمعان فى نفسه ... فأنا أظن أنى أكثر التالميذ  شغبا

ً أكثرهم أسئلة ... واعتراض ً ... وتسّرع ا  .ى ال يمكن أن أنسى هذا اليوم... ولكن ا

 .(63:  8)مر " اإِلْنَساُن فِدَاًء َعْن نَْفِسِه؟.َماذَا ٌُْعِطً "

... ألنى  واعتبرته سؤال ال يحتاج إلى إجابة ترددت للحظة فى الرد

سمعت قبلها توبيخاً لم أسمعه من قط ... فبعد معجزة السبع خبزات ... حدث أن 

ٌِسٌِّ "أوصى المسيح تالميذه  ُزوا ِمْن َخِمٌِر اْلفَّرِ  "ٌَن َوَخِمٌِر ِهٌُرودَُس.اْنُظُروا َوتََحرَّ

 .(51:  8)مر 

وفكر التالميذ بطريقتهم البشرية ... ونسوا منهج المسيح الرمزى الذى 

ٌَْس ِعْندَنَا »فَكَُّروا قَائِِلٌَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض: "َلم يكف عن التعليم باألمثال ...  لَ

ً  (53:  8)مر  "«.ُخْبز   من كل مرة ولم يجدوا رداً  أشد... وهنا سمعوا توبيخا

ً واحداً أو اعتذاراً الئق  .ا

؟ أاَلَ تَْشعُُروَن بَْعدُ »فَعَِلَم ٌَُسوُع َوقَاَل لَُهْم: " ٌَْس ِعْندَُكْم ُخْبز  ُروَن أَْن لَ ِلَماذَا تُفَّكِ

وَن َولَُكْم آذَان  َوالَ َوالَ تَْفَهُموَن؟ أََحتَّى اآلَن قُلُوبُُكْم َغِلٌَظة ؟. أَلَُكْم أَْعٌُن  َوالَ تُْبِصرُ 

تَْسَمعُوَن َوالَ تَْذُكُروَن؟. ِحٌَن َكسَّْرُت األَْرِغفَةَ اْلَخْمَسةَ ِلْلَخْمَسِة اآلالَِف َكْم قُفَّةً 

ةً ِكَسراً َرفَْعتُْم؟ ًْ َعْشَرةَ »قَالُوا لَهُ: « َمْملُوَّ َ َوِحٌَن السَّْبعَِة ِلألَْربَعَِة «. »اثْنَت

ٌَْف الَ »فَقَاَل لَُهْم: «. َسْبعَةً »قَالُوا: « ِكَسٍر َمْملُّواً َرفَْعتُْم؟ اآلالَِف َكْم َسلَّ  َك

 .(15ـ  53:  8)مر " «.تَْفَهُموَن؟

 ...  ثم جاء سؤاالً آخر ... البد له من إجابة

ٌَْصِرٌَِّة فٌِلُبَُّس َسأََل تاَلَِمٌذَهُ:  ا َجاَء ٌَُسوُع إِلَى نََواِحً قَ النَّاُس  َمْن ٌَقُولُ »َولَمَّ

قَْوم  ٌُوَحنَّا اْلَمْعَمدَاُن َوآَخُروَن إٌِِلٌَّا َوآَخُروَن »فَقَالُوا: «. إِنًِّ أَنَا اْبُن اإِلْنَساِن؟

 53)مت " «.َوأَْنتُْم َمْن تَقُولُوَن إِنًِّ أَنَا؟»قَاَل لَُهْم: «. إِْرِمٌَا أَْو َواِحد  ِمَن األَْنبٌَِاءِ 

 .(51ـ  56: 
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األول لم يستطع بطرس الصمت ... لقد صمت قليالً ... ألن السؤال 

التالميذ ... انفجر بطرس  عن رأى الناس ... أما أن كان عن موقفكان 

 ً  ...معلنا

ِ »فَأََجاَب ِسْمعَاُن بُْطُرُس: " ًّ ِ اْلَح فَقَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. أَْنَت ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن اَّللَّ

ً لَْم ٌُْعِلْن لََك لَِكنَّ أَبًِ الَِّذي فًِ ُطوبَى لََك ٌَا ِسمْ » ً َودَما عَاُن ْبَن ٌُونَا إِنَّ لَْحما

ْخَرِة أَْبنًِ َكنٌَِستًِ  ٌْضاً: أَْنَت بُْطُرُس َوَعلَى َهِذِه الصَّ السََّماَواِت. َوأَنَا أَقُوُل لََك أَ

ٌَْها. َوأُْعِطٌَك َمفَ  اتٌَِح َملَُكوِت السََّماَواِت فَُكلُّ َما َوأَْبَواُب اْلَجِحٌِم لَْن تَْقَوى َعلَ

ً فًِ السََّماَواِت. َوُكلُّ َما تَُحلُّهُ َعلَى األَْرِض  تَْربُِطهُ َعلَى األَْرِض ٌَُكوُن َمْربُوطا

 .(51ـ  53:  53)مت " «.ٌَُكوُن َمْحلُوالً فًِ السََّماَواتِ 

نا قليل اإليمان ما كل هذا المديح واإلطراء ... أنا ال استحق ... ألست أ

... ألست أنا الذى سألك كيف تقول َمن لمسنى؟ ... ألست أنا  !الذى شككت

 ... تقصد رياء الفريسيين وكنت أنتواحداً منهم الذى فكر فى األكل والشرب 

وقيل عنى وعنهم أن قلوبنا غليظة، لنا عيون تبصر وكأنها ال تبصر وآذان 

 تسمع لكن عقوال ال تفهم؟! 

بطرس جداً كما لم يفرح بكل هذا التشجيع ولم يفهم تماماً فرح سمعان 

ً درك أن هناك سلطانمعنى )مفاتيح الملكوت( ... لكنه أ أعظم ينتظره وينتظر  ا

ً لمغفرة الخطايا ... ولم يدرك هذا السلطان ... خوتهإ إال بعد قيامة  سلطانا

 المسيح.

هذا التركيز فرح بطرس أن اجابته دقيقة وسليمة تماماً ... وتستحق كل 

من المعلم ... كما فرح بما قيل أن اآلب السماوى هو الذى أعلن له هذا فى 

ستكون ...  Petros التى منها بطرس Petra الكبيرة داخله ... وأن الصخرة

لكنيسة التى ال يقوى عليها الجحيم كما قوى على كنيسة العهد القديم ... أساساً ل

ِمْن ذَِلَك " ظره من آالم وموت ليتمم الفداء ...وبدأ المسيح يكلم تالميذه عما ينت

ِمَن  اْلَوْقِت اْبتَدَأَ ٌَُسوُع ٌُْظِهُر ِلتاَلَِمٌِذِه أَنَّهُ ٌَْنبَِغً أَْن ٌَْذَهَب إِلَى أُوُرَشِلٌَم َوٌَتَأَلََّم َكثٌِراً 

 .(15:  53)مت  "الثَّاِلِث ٌَقُوَم.الشٌُُّوخِ َوُرَؤَساِء اْلَكَهنَِة َواْلَكتَبَِة َوٌُْقتََل َوفًِ اْلٌَْوِم 
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صوت عقله  عفتراولم يحتمل سمعان هذا الكالم على المسيح ... 

البشرى أن كان هو المسيح ابن هللا الحى فمن يقدر أن يمسه ثم كيف يترك نفسه 

َوقَاَل اْلقَْوَل "لهؤالء الخطاة ... وقد حاولوا قبالً قتله ورجمه ولم يقدروا ... 

َ ٌَْنتَِهُرهُ.َعالَنٌَِةً فَ  ٌِْه َواْبتَدَأ ٌِْه "...  (61:  8)مر  "أََخذَهُ بُْطُرُس إِلَ فَأََخذَهُ بُْطُرُس إِلَ

! الَ ٌَُكوُن لََك َهذَا!»َواْبتَدَأَ ٌَْنتَِهُرهُ قَائاِلً:   .(11:  53)مت  "«.َحاَشاَك ٌَا َربُّ

.. لم يحتمل سمعان الكالم ونسى نفسه كأنه هو المسئول عن المعلم .

المسيح ... وكأن مديح المسيح له جعله  أعلنهلدرجة أنه انتهره رافضاً تماماً ما 

يرى فى نفسه مكانة أكبر مما يجب ... وغلب على سمعان الفكر اليهودى أن 

المسيح ال يمكن أن يموت ... متجاهالً أن المسيح هو الذى يعرف الحق كله 

 ألنه هو الحق نفسه.

هر عليها الغيرة والغضب ... لماذا سمعان وبدأت نظرات التالميذ يظ

يرى فى نفسه مكانة أكبر منا؟! ... لماذا يفرض نفسه على المعلم؟! ... هل 

يريد أن يظهر حبه له أكثر منا؟! ... هل نحن ال يعنينا ما قاله المسيح عن موته 

 حتى أن سمعان يأخذه هكذا على ناحية؟!

ة من عدم اإلرتياح لموقف فألتفت ربنا يسوع وأبصر تالميذه فى حال

بطرس .. ورأى الشيطان الذى يدخل اآلن بين سمعان وأخوته ... شيطان 

الغيرة المدمر ... وشيطان عدم المحبة الممزوج بالكبرياء واإلدانة ... فما كان 

ْيَطاُن. »فَالَْتَفَت َوقَاَل ِلُبْطُرَس: "...  منه إال اإلنتهار الشديد ََتُّ اْذَهْب َعّّنِ ََي ش َ ََّك اَل ََتْ ٌة ِِل أَله َأهَْت َمْعََثَ

ِ لَِكْن ِبَما لِلنَّاِس  اْذَهْب َعّّنِ ََي »فَالَْتفََت َوَأبََْصَ تاََلِميَذُه فَاْنََتََر بُْطُرَس قَاِئاًل: "...  (16:  53)مت  "«.ِبَما ّلِِلَّ

ِ لَِكْن ِبَما لِلنَّ  ََّك اَل ََتََْتُّ ِبَما ّلِِلَّ ْيَطاُن أَله  .(66:  8)مر  "«.اِس ش َ

حاول سمعان الدفاع عن نفسه بحجة حبه للمسيح ... لكنه لم يجد كالماً 

ً فى هذه اللحظة بالذات كان  يقوله ... ألنه أدرك أن ما يقوله المسيح صحيحا

سمعان يهتم بما للناس ... فهو ال يحب أن يسمع أن معلمه يموت أو يُهان و 

ق به ... حليخاف عليه ولن يسمح بأى أذى ينه يتألم كما أنه يحب أن يظهر كأ

 على قرار المعلم بتغيير خطته. ويحب أن يعرف الناس أن سمعان هو الذى أثرّ 
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يا للهول ... صرت عثرة للمسيح نفسه ... إلى هذا الحد أنا سىء ... لكم 

يحتملنى ... يالغباءى فى اليوم الذى سمعت فيه أجمل مديح هو اليوم الذى 

ٌَْطاُن. أَْنَت َمْعثََرة  ِلً»ب توبيخ "سمعت فيه أصع  .(16:  53)مت  "اْذَهْب َعنًِّ ٌَا َش

يا لحماقتى ... هل تصورت أنى أراجع سيدى فى خطته أم أتعاجب 

 بنفسى على حساب أخوتى؟!

ً ... حتى أتكلم بلسانه ألرجع  يا لشقاءى ... هل دخل فىَّ شيطان حقا

ى سيح أفكار بطرس بتعليمه الصريح كلمالمسيح عن تدبيره ؟! ... وهنا قاطع ا

 ال يكون هناك مجاالً للشك ...

ًَ َوَرائًِ فَْلٌُْنِكْر نَْفَسهُ َوٌَْحِمْل »ِحٌنَئٍِذ قَاَل ٌَُسوُع ِلتاَلَِمٌِذِه: " إِْن أََرادَ أََحد  أَْن ٌَأْتِ

ِلُكَها َوَمْن ٌُْهِلُك نَْفَسهُ ِمْن َصِلٌبَهُ َوٌَتْبَْعنًِ. فَِإنَّ َمْن أََرادَ أَْن ٌَُخلَِّص نَْفَسهُ ٌُهْ 

 .(11ـ  12:  53)مت " أَْجِلً ٌَِجدَُها.

ن كنتم قد أتيتم وراءى فقط لتأخذوا مجداً على األرض من وكأنه يعلن إ

ج الشياطين فأنتم ال تصلحون أن تكونوا تالميذى ... اصنع المعجزات واخر

نكار النفس شرط التلمذة ... وحمل الصليب لكم أن تنسوا أنفسكم تماماً ... إالبد 

فَِإنَّ َمْن "... فالذى يطلب الراحة والمجد األرضى يضيع نفسه هو الشرط الثانى 

 .(11:  53)مت  "أََرادَ أَْن ٌَُخلَِّص نَْفَسهُ ٌُْهِلُكَها َوَمْن ٌُْهِلُك نَْفَسهُ ِمْن أَْجِلً ٌَِجدَُها.

لمسيح ... فلو اهتم التالميذ برأى اإلهتمام برأى الناس عدو التبعية ل

الشيوخ والرؤساء والكنيسة الشتركوا فى صلب المسيح ... أو لو اهتموا برأى 

َولَِكنَّنَا نَْحُن نَْكِرُز "العالم لما كرزوا بإله مصلوب لليهود عثرة ولليونانيين جهالة 

ٌَن: ٌَُهوداً  بِاْلَمِسٌحِ َمْصلُوباً: ِلْلٌَُهوِد َعثَْرةً َوِلْلٌُونَانٌٌِِّنَ  ا ِلْلَمْدُعّوِ َجَهالَةً! َوأَمَّ

ِة هللِا َوِحْكَمِة هللِا.  .(12ـ  16:  5كو 5) "َوٌُونَانٌٌَِِّن فَبِاْلَمِسٌحِ قُوَّ

... هل سيرضى  ؟هل بعد هذا الكالم مازلت مقبوالً وظل سمعان حائراً 

ً ؟ ... هل البد لى من الصمت بى وسط األثنى عشر  ؟!!!تماما
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 بطرس وجبل التجلى

بينما سمعان بطرس يعانى من شعور الرفض ... ويظن أنه تراجع 

اَْلَحقَّ أَقُوُل "ليكون آخر الرسل ـ إن ظل بينهم ـ نطك ربنا يسوع بهذه الكلمات 

ً فًِ لَُكْم إِنَّ ِمَن اْلِقٌَاِم  ً الَ ٌَذُوقُوَن اْلَمْوَت َحتَّى ٌََرُوا اْبَن اإِلْنَساِن آتٌِا َهُهنَا قَْوما

 .(82:   61)مت   "«َملَُكوتِهِ 

جاءت هذه الكلمات تعميباً على كالمه عن مجيئه الثانى الممتلىء مجداً 

ميع أن هذا المنظر صعب مع مالئكته ولديسين ... وإذ رأى فى عيون الج

م البد أن يرى هذا المنظر أو التخيل ... أعلن المسيح أن بعضه التصديك أو

 منه لبل خروجه من الجسد. ةنعي  

فى هذه اللحظات ... لم يتولع سمعان أن يكون واحداً من هؤالء 

المختارين لهذا اإلمتياز ... فهو مازال يعانى من شعور الفشل بعد انتهار 

 ة عشرتهما.المسيح له بهذه الدرجة للمرة األولى من بداي

َوبَْعدَ ِستَِّة أٌََّاٍم أََخذَ ٌَُسوُع بُْطُرَس َوٌَْعقُوَب َوٌُوَحنَّا أََخاهُ َوَصِعدَ بِِهْم إِلَى َجبٍَل "

 .(6:  61)مت " َعاٍل ُمْنفَِرِدٌَن.

فوجىء سمعان بطرس أنه مازال له مكانة وخصوصية وصعد مع 

وربما نسى سمعان الوعد  المسيح وصديميه الممربين يعموب ويوحنا إلى الجبل

ً الَ ٌَذُوقُوَن "الذى لاله المسيح من أيام  اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ ِمَن اْلِقٌَاِم َهُهنَا قَْوما

... وربما صعدوا  (82:  61)مت  "«اْلَمْوَت َحتَّى ٌََرُوا اْبَن اإِلْنَساِن آتٌِاً فًِ َملَُكوتِهِ 

ً ما يسمطوا فيها نيام ليتركوا المسيح وحده إلى  ليتمتعوا بالخلوة التى غالبا

 صلواته التى ال تنتهى.

 وأفاقوا من نومهم على منظر ال ٌنسى ...

ٌَْضاَء َكالن  " ٌْئَتُهُ قُدَّاَمُهْم َوأََضاَء َوْجُههُ َكالشَّْمِس َوَصاَرْت ثٌَِابُهُ بَ وِر. َوتَغٌَََّرْت َه

 .(3ـ  8:  61)مت " َوإِذَا ُموَسى َوإٌِِلٌَّا قَْد َظَهَرا لَُهْم ٌَتََكلََّماِن َمعَهُ.
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أحماً هذا هو إيليا الذى سمعنا عنه ... أن معلمنا يناديه بإسمه ... وإيليا 

ينحنى أمامه ... وهذا هو العظيم فى األنبياء موسى النبى ... لكم يشتاق كل 

رى ... ولكن األعظم جداً هو معلمنا ... الذى هو إلهنا ... اليهود أن يروا ما ن

ما هذا البهاء الذى نراه ... مثلما رآه أشعياء وحزليال ... أهذا هو الذى رآه 

إبراهيم واسحك ويعموب آبائنا األوائل وأحبوه من كل الملب؟! ... أحماً هذا هو 

ا المنظر ذهن بطرس ... ولم يفارق هذ (1:  8)حج الذى ليل عنه مشتهى األمم 

ل حياته حتى أنه يذكره بعد أكثر من ثالثين سنة وهو يسجل االرسول طو

 رسالته الثانية.

يِح َوَمِجيئِِه، بَْل قَ " ِّنَا يَُسوَع الَْمس ِ ِة َرب فْنَاُُكْ ِبُقوَّ ْذ َغرَّ
ِ
َّنَا لَْم هَتَْبْع ُخَرافَاٍت ُمَصنََّؼًة ا َُّه أََخَذ ْد ُكنَّا ُمَؼاِينِنَي أَله َغَظَمَتُه. أَله

ََن:  ْذ َأْقَبَل ػَلَْيِه َصْوٌت َكهََذا ِمَن الَْمْجِد اأَلس ْ
ِ
ِ األِٓب َكَراَمًة َوَمْجدًا، ا ي َأََن »ِمَن اَّللَّ ِ َهَذا ُهَو ابِِْن الَْحِبيُب اَّلَّ

ْرُت ِبهِ  ذْ  «.ُُسِ
ِ
َماِء ا ْوَت ُمْقِباًل ِمَن السَّ ْؼنَا َهَذا الصَّ ُن ََسِ ِس  َوََنْ  ـ 61:  6بط  8) "ُكنَّا َمَؼُه ِِف الَْجَبِل الُْمَقدَّ

62). 

 ً فَأََجاَب "لمد أدرن سمعان بطرس حميمة ما أعلنه دون أن يدركه تماما

ِ »ِسْمعَاُن بُْطُرُس:  ًّ ِ اْلَح ... وها صوت  (61:  61)مت  "«أَْنَت ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن اَّللَّ

َوفٌَِما ُهَو ٌَتََكلَُّم إِذَا َسَحابَةٌ نٌََِّرةٌ َظلَّلَتُْهْم َوَصْوٌت ِمَن "اآلب السماوى يشهد للحميمة 

( 5:  61)مت  "«.َهذَا ُهَو اْبنًِ اْلَحبٌُِب الَِّذي بِِه ُسِرْرُت. لَهُ اْسَمعُوا»السََّحابَِة قَائاِلً: 

... ولم يدرن سمعان كم من الولت مضى وهو ينمل عينيه بين ربنا يسوع إلى 

ليعود مرة أخرى إلى رب المجد ... وأدرن سمعان بطرس مرة  موسى إلى إيليا

خليمته ورجاله األوفياء ... وأخرى مكانة المسيح بين أنبيائه ... أنهم عبيده 

ه ؤخوته إذ حسبوا تالميذه وأصدلاضاً كم من الكرامة لد أخذها هو وإوأدرن أي

 . موسى وإيليا.وكأنهم تساووا مع هؤالء العظماء فى التاريخ ..

وإذ شعر سمعان أن اللماء كاد ينتهى لم يمنع نفسه أن ينطك بسذاجة 

ٌَا َرب  َجٌِّدٌ أَْن نَُكوَن َهُهنَا! فَِإْن ِشئَْت نَْصنَْع ُهنَا ثاَلََث َمَظالَّ. لََك َواِحدَةٌ َوِلُموَسى »"

ٌِلٌَّا َواِحدَةٌ   .(0:  61)مت  "«.َواِحدَةٌ َوإِلِ
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لماذا ذهب ذهنه إلى فكرة المظال ... هل  ال بطرس نفسهو ال يعلم أحد

... والنور ينبعث من المسيح نفسه ... هل يظن أن  !؟يظلل عليهم من النور

دوام هذا المجد يحتاج لإلستعدادات األرضية كما كانوا يفعلون فى عيد 

ه يمدم فى إستمرار هذا اللماء وكأن... هل يفكر أن له هو وأخوته دور  !؟المظال

ح يحتاج ... ولكن كيف يا بطرس ترى المسي محبته فى أى صورة ممكنة

للمظال مثل موسى وإيليا ... أن احتاجا لمن يظلل عليهما من المجد األسنى 

العظيم فإن المسيح ال يحتاج إلى مظال ألنه هو النور الحميمى الذى يضىء لكل 

َوفٌَِما ُهَو "اءت وظللتهم إنسان وإذ نطك بطرس بهذه الكلمات ... إذا سحابة ج

َهذَا ُهَو اْبنًِ اْلَحبٌُِب الَِّذي »ٌَتََكلَُّم إِذَا َسَحابَةٌ نٌََِّرةٌ َظلَّلَتُْهْم َوَصْوٌت ِمَن السََّحابَِة قَائاِلً: 

وعندها شعر سمعان بخوف شديد هل ...  (5:  61)مت  "«.بِِه ُسِرْرُت. لَهُ اْسَمعُوا

هل هذه هى السحابة التى هذه هى النهاية ... هل ستنتهى حياتنا اآلن؟! ... 

سارت أمام موسى سنوات الخروج وكان يدخل فيها ليكلم هللا فى الجبل وفى 

الخيمة؟! ... هل هى السحابة التى نزلت على هيكل سليمان ساعة تدشينه حتى 

 ا الولوف داخل الهيكل؟! طيعوأن الكهنة لم يست

على األرض ساجدين ... لم يستطيعوا أن يالحموا المنظر وولع التالميذ 

هم وأجدادهم ... سجدوا بالروح والحك ثر من هذا ... سجدوا كما سجد آباؤأك

  ... ... سجدوا بخوف ورعدة .... ثم اختفى المنظر

ا َسِمَع التَّالَِمٌذُ َسقَُطوا َعلَى ُوُجو" ِهِهْم َوَخافُوا ِجدّاً. فََجاَء ٌَُسوُع َولََمَسُهْم َولَمَّ

" فََرفَعُوا أَْعٌُنَُهْم َولَْم ٌََرْوا أََحداً إِالَّ ٌَُسوَع َوْحدَهُ.«. قُوُموا َوالَ تََخافُوا»َوقَاَل: 

 .(2ـ  1:  61)مت 

وبدأت رحلة النزول والصمت يخيم على الجميع ... َمن هذا الذى يمشى 

بالحميمة هللا الظاهر فى الجسد ... كيف نتعامل معه بهذه  أمامنا ... هو

البساطة؟! ... كيف يمبل منا تصرفاتنا بهذا اإلتضاع؟! ... كيف يحتملنا كل هذا 

اإلحتمال وهو رب المالئكة؟! ... البد أنى سأنزل ألحكى للكل ما حدث ... البد 

أيت موسى لمد رأيت أن أخبر الجميع هذا هو بالحميمة ابن هللا الحي ... لمد ر

 إيليا ... لمد رأيت األبدية ... الملكوت الذى يحكى عنه.



 ــــــــــ بطرس وجبل التجلى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

03 
 

الَ تُْعِلُموا أََحداً بَِما »"وبينما يجول بطرس بخواطره لاطعه المسيح بموله 

ٌْتُْم َحتَّى ٌَقُوَم اْبُن اإِلْنَساِن ِمَن األَْمَواتِ   .(3:  61)مت  "«.َرأَ

البد أن أسمع الكالم ... لكنه ليس آه ... ما أصعب الصمت اآلن ... 

سهالً علىَّ أنا المندفع تماماً ... لكن يكفى أن احتجت للكالم سأتكلم مع يوحنا أو 

 مع يعموب ... ولكن ما هذه الميامة من األموات التى يحكى عنها؟!
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 ؟َمن هو األعظم

كاد سمعان أن ينزلك ويحكى ما رآه يوم التجلى إلخوته أكثر من مرة 

... ولكنه نجح فى كل مرة أن يمسن نفسه ... ولكنه لم ينجح فى أن يكتم 

 شعوره الداخلى أنه أفضل من بمية التالميذ.

وتذبذب سمعان بطرس بين مشاعر الرفض الذى جاءته حين انتهره 

ٌَْطاُن."المسيح  ... ومشاعر التفاخر حين اختاره  (32:  61)مت  "اْذَهْب َعنًِّ ٌَا َش

اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ِمَن اْلِقٌَاِم »َوقَاَل لَُهُم: "ليتمتع بلماء التجلى ويكون من هؤالء 

ةٍ  َهُهنَا قَْوماً لَ  ِ قَْد أَتَى بِقُوَّ  .(6:  9)مر  "«ٌَذُوقُوَن اْلَمْوَت َحتَّى ٌََرْوا َملَُكوَت اَّللَّ

وإذ نزل الثالثة ... بطرس ويعموب ويوحنا من التجلى ووجدوا زمالئهم 

فَأََجاَب َواِحدٌ "ولد أصابتهم الحيرة والخجل إذ تمدم رجل إلى ربنا يسوع لائالً 

ْقهُ فٌَُْزبِدُ ٌَا مُ »ِمَن اْلَجْمعِ:  ٌْثَُما أَْدَرَكهُ ٌَُمّزِ ٌَْك اْبنًِ بِِه ُروٌح أَْخَرُس. َوَح عَلُِّم قَْد قَدَّْمُت إِلَ

 . (61ـ  61:  9)مر  "َوٌَِصرُّ بِأَْسنَانِهِ 

ولمحت فى ذهن سمعان إشارة أخرى إلى تميزه عن ألرانه ... وظن أنه 

إن كان موجوداً فالبد أنه كان لادراً على شفاء مثل هذا الصبى أو أخراج 

 ...الروح النجس ... ولكنه آثر أن يظل متفرجاً 

ٌُْر اْلُمْؤِمِن إِلَى َمتَى أَُكوُن َمعَكُ »فَقَاَل لَُهْم: " ْم؟ إِلَى َمتَى أَْحتَِملُُكْم؟ أٌََُّها اْلِجٌُل َغ

! ًَّ ُموهُ إِلَ وُح فََوقََع َعلَى األَْرِض «. قَدِّ ا َرآهُ ِلْلَوْقِت َصَرَعهُ الرُّ ٌِْه. فَلَمَّ فَقَدَُّموهُ إِلَ

ُغ َوٌُْزبِدُ. فََسأََل أَبَاهُ:  َماِن ُمْنذُ أََصابَهُ َهذَا؟»ٌَتََمرَّ هُ. ُمْنذُ ِصبَا»فَقَاَل: « َكْم ِمَن الزَّ

ً فَتََحنَّْن  ٌْئا ً َما أَْلقَاهُ فًِ النَّاِر َوفًِ اْلَماِء ِلٌُْهِلَكهُ. لَِكْن إِْن ُكْنَت تَْستَِطٌُع َش َوَكثٌِرا

ٌْنَا َوأَِعنَّا ٍء ُمْستََطاٌع »فَقَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. َعلَ ًْ إِْن ُكْنَت تَْستَِطٌُع أَْن تُْؤِمَن فَُكلُّ َش

أُوِمُن ٌَا َسٌِّدُ فَأَِعْن َعدََم »ْقِت َصَرَخ أَبُو اْلَولَِد بِدُُموعٍ َوقَاَل: فَِلْلوَ «. ِلْلُمْؤِمنِ 

وَح النَِّجَس قَائاِلً لَهُ: «. إٌَِمانًِ ا َرأَى ٌَُسوُع أَنَّ اْلَجْمَع ٌَتََراَكُضوَن اْنتََهَر الرُّ فَلَمَّ

وُح األَْخَرُس األََصمُّ أَنَا آُمُرَك: اْخُرجْ » ٌْضاً! أٌََُّها الرُّ فََصَرَخ «. ِمْنهُ َولَ تَْدُخْلهُ أَ

ٌٍْت َحتَّى قَاَل َكثٌُِروَن: إِنَّهُ َماَت. فَأَْمَسَكهُ ٌَُسوُع  َوَصَرَعهُ َشِدٌداً َوَخَرَج فََصاَر َكَم

 (.31ـ  69:  9)مر " بٌَِِدِه َوأَقَاَمهُ فَقَاَم.
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ى اخراج هذا كان هنان إحباط شديد لدى التالميذ التسعة إذ لم يمدروا عل

الروح النجس ... وكان سمعان يشعر بتميز ال يخلو من الفخر أنه لم يدخل هذا 

 اإلمتحان ... ظاناً منه أنه أعلى من هذا اإلختبار.

ولكن التالميذ لم يستطيعوا أن يكتموا تساؤلهم ... فمد أعطاهم سلطاناً 

َُوَأْخَرُجواُفََخَرجُُ" حميمياً ولد اختبروه لبل هذا اليوم مرات عديدة ... ُيَُتوبُوا. َُأْن ُيَْكِرُزوَن َُوَصاُروا وا

. َياِطنَيَُكِثرَيًةَُوَدَهنُواُِبَزيٍْتَُمْرََضَُكِثرِييَنُفََشَفْوُُهْ  ...( 62ـ  63:  1)مر  "ش َ

 فلماذا فشلوا فى هذا الٌوم؟!!! 

:  9)مر  "«ِلَماذَا لَْم نَْقِدْر نَْحُن أَْن نُْخِرَجهُ؟»"وطرح أحدهم السؤال بجرأة 

تَقَدََّم التَّالَِمٌذُ إِلَى ٌَُسوَع َعلَى اْنِفَراٍد َوقَالُوا: "... وبمزيد من الشرح ...  (31

ِلعَدَِم إٌَِمانُِكْم. فَاْلَحقَّ أَقُوُل »فَقَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: «. ِلَماذَا لَْم نَْقِدْر نَْحُن أَْن نُْخِرَجهُ؟»

َماٌن ِمثُْل َحبَِّة َخْردٍَل لَُكْنتُْم تَقُولُوَن ِلَهذَا اْلَجبَِل: اْنتَِقْل ِمْن ُهنَا إِلَى لَُكْم: لَْو َكاَن لَُكْم إٌِ

ا َهذَا اْلِجْنُس فاَلَ ٌَْخُرُج إِلَّ  ٌُْكْم. َوأَمَّ ٌَْر ُمْمِكٍن لَدَ ٌء َغ ًْ ُهنَاَك فٌََْنتَِقُل َولَ ٌَُكوُن َش

ْومِ  ... فهنان عاللة سرية بين الصوم  (36 ـ 69:  61)مت  "«.بِالصَّالَِة َوالصَّ

ً اإلعتراف المتواضع  والصالة من جهة ... ولوة اإليمان من جهة ... وأيضا

 بنمص اإليمان من جهة ثالثة.

ٌِْت َسأَلَُهْم: " بَِماذَا ُكْنتُْم تَتََكالَُموَن فًِ َما »َوَجاَء إِلَى َكْفِرنَاُحوَم. َوإِْذ َكاَن فًِ اْلبَ

ٌْنَُكْم  وا فًِ الطَِّرٌِق بَْعُضُهْم َمَع بَْعٍض فًِ «. فًِ الطَِّرٌِق؟بَ فََسَكتُوا ألَنَُّهْم تََحاجُّ

 .(24ـ  22:  9)مر " َمْن ُهَو أَْعَظُم.

البد أن الحوار الذى دار بين التالميذ فى هذا السؤال المثير للغيرة 

يكون هنان ألن سمعان يرى نفسه األعظم ... ولد  حدتهوالفتنة لد تصاعد فى 

أيضاً َمن يرى نفسه األفضل كما حدث مع يوحنا ويعموب وطلبهما الغريب من 

 .(36:  32)مت عن يمينه وعن يساره فى مجده  اخالل أمهما أن يجلس

تباروا فى الحديث ... بعضهم يظن أنه لد  دلولد يكون بعض التالميذ 

يظن أندراوس ترن أكثر من غيره ... وبعضهم يظن أنه األلوى حجة ... ولد 

 أنه أول َمن تعّرف على المسيح.
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لمون؟ ... لم يجسر أحد أن ولكنه حين سألهم المسيح بماذا كنت تتكا

 يجيبه.

ونظر سمعان بطرس لألرض خجالً ألنه يعلم جيداً أن المعلم ال يحب 

ًْ َعَشَر َوقَاَل لَُهْم: "اإلفتخار ...  لً إِذَا أََرادَ أَحَ »فََجلََس َونَادَى اِلثْنَ دٌ أَْن ٌَُكوَن أَوَّ

 .(24:  9)مر  "«.فٌََُكوُن آِخَر اْلُكّلِ َوَخاِدماً ِلْلُكلِّ 

األول هو األخير ... األعظم هو الخادم للكل ... األفضل هو َمن يرفع 

إخوته ... األلوى هو َمن يحمل الضعيف ... األعظم هو المتشبّه بالمسيح 

لسمعان ولغيره من  قرس ال يروالمصلوب من أجل اآلخرين، وألن هذا الد

فَأََخذَ َولَداً "التالميذ الذى رفعتهم المعجزات إلى كرامات لم يكونوا يتولعونها 

َمْن قَبَِل َواِحداً ِمْن أَْولٍَد ِمثَْل َهذَا »َوأَقَاَمهُ فًِ َوَسِطِهْم ثُمَّ اْحتََضنَهُ َوقَاَل لَُهْم:. 

ٌَْس ٌَْقبَلُنًِ أَنَا بَِل الَِّذي أَْرَسلَنًِ بِاْسِمً ٌَْقبَلُنًِ َوَمْن قَبِلَنًِ  .(21ـ  21:  9)مر  "«.فَلَ

أن التالميذ نظروا للطفل داخل حضن ربنا يسوع بغيرة ممدسة  نال ش

... وإشتياق ... إذ لم يكن أحد منهم يعنيه األطفال كطبيعة هذه البالد وثمافاتها 

ً ألَنَّ األَْصغََر فٌُِكْم َجِمٌعاً ُهَو "  .(41:  9)لو  "«.ٌَُكوُن َعِظٌما

ً فى ذهن  وهكذا حسم السيد المسيح المضية ... ولكنها لم تحسم تماما

التالميذ ... فهى حرب روحية ال تهدأ تحارب سمعان واخوته ... فها هو يوحنا 

ٌْنَا َواِحداً ٌُْخِرُج الشٌََّاِطٌَن بِاْسمِ »فَقَاَل ٌُوَحنَّا: "يسأل  ٌَْس ٌَا ُمعَلُِّم َرأَ َك فََمنَْعنَاهُ ألَنَّهُ لَ

ٌْنَا فَُهَو َمعَنَا»فَقَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. ٌَتْبَُع َمعَنَا ٌَْس َعلَ  49:  9)لو  "«.لَ تَْمنَعُوهُ ألَنَّ َمْن لَ

 .(42ـ 

وكأنه لم يفهم الدرس ... مازال احساس التميّز والعظمة يداعب أفكارهم 

ا َرأَى ذَلِ "... ومرة أخرى  ٌَا َربُّ أَتُِرٌدُ أَْن نَقُوَل »َك تِْلِمٌذَاهُ ٌَْعقُوُب َوٌُوَحنَّا قَالَ: فَلَمَّ

ٌْضاً؟ فَاْلتَفََت َواْنتََهَرُهَما َوقَاَل: «. أَْن تَْنِزَل نَاٌر ِمَن السََّماِء فَتُْفنٌَُِهْم َكَما فَعََل إٌِِلٌَّا أَ

ْنَساِن لَْم ٌَأِْت ِلٌُْهِلَك أَْنفَُس النَّاِس بَْل لَْستَُما تَْعلََماِن ِمْن أَّيِ ُروحٍ أَْنتَُما!. ألَ » ِِ نَّ اْبَن ا

 .(41ـ  44:  9)لو  "فََمَضْوا إِلَى قَْرٌٍَة أُْخَرى.«. ِلٌَُخلِّصَ 
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 يسأل كثريًا ... وُيجيب كثريًا

أن شخصية المديس بطرس تجعلنا نجد فيه هذا الطفل المندفع الذى ال 

ق على أٌلرانه ويتكلم  ً هذا الطفل الذى يريد أن يتفوَّ يكف عن التساؤل وأيضا

 أو يرد على السؤال لبل أن يفكر ...حين ال يجب أن يتكلم 

 سأل بطرس ٌوماً عن الغفران ... 

ٌِْه بُْطُرُس َوقَاَل: " ًَّ أَِخً َوأَنَا أَْغِفُر لَهُ؟ »ِحٌنَئٍِذ تَقَدََّم إِلَ ةً ٌُْخِطُئ إِلَ ٌَا َربُّ َكْم َمرَّ

اٍت؟ اٍت بَْل إِلَى  الَ أَقُوُل لََك إِلَى»قَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. َهْل إِلَى َسْبعِ َمرَّ َسْبعِ َمرَّ

اٍت. ةً َسْبَع َمرَّ  .(99،  98:  81)مت " َسْبِعٌَن َمرَّ

مرات كما يُنادى بعض  4هل كان يريد أن يفتخر أنه يغفر إلى 

المعلمين؟! ... هل كان يمصد أندراوس ... هذا األخ المثالى؟! ... أم كان يمصد 

 اإلخوة من التالميذ؟! ... أم عموم الناس؟!

كل األحوال جاءت اإلجابة غير متولعة!!! ... لم يمدحه المعلم ألنه  فى

...  X 47 4 أال يحصى عدد المرات  إنما طالبه ... يغفر سبع مرات كما تولع

أنن بى وبروحى تأخذ لوة مرات ف 4وكأنه يمول له أن استطعت وحدن أن تغفر 

 مرة لتغفر بال حدود. 47مضاعفة 

ٍء َوتَبِْعنَاكَ »"يسأل بإندفاع ...  رىمرة أخ ًْ )مر  "«َها نَْحُن قَْد تََرْكنَا ُكلَّ َش

... بسذاجته وبرائته يسأل ... ويأتى سؤاله بعد لماء المسيح بالشاب  (91:  87

الغنى الذى لم يستطع أن يتبعه ألنه كان ذا أموال كثيرة ... ولكن المسيح لم 

ه هنان َمن سيتركون كنوزاً حميمية إنما شجعه يصده ... أو يعاتبه ... أو يمول ل

 بلطف شديد لائالً ... 

ٌْتاً أَْو إِْخَوةً أَْو أََخَواٍت أَْو أَباً أَْو أُّماً أَِو اْمَرأَةً »" ٌَْس أََحدٌ تََرَك بَ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم لَ

ً أَْو ُحقُوالً ألَْجِلً َوألَْجِل اإِلْنِجٌِل. إاِلَّ  َوٌَأُْخذُ ِمئَةَ ِضْعٍف اآلَن فًِ َهذَا أَْو أَْوالَدا

َهاٍت َوأَْوالَداً َوُحقُوالً َمَع اْضِطَهادَاٍت َوفًِ  ً َوإِْخَوةً َوأََخَواٍت َوأُمَّ َماِن بٌُُوتا الزَّ

 (.7:ـ  92:  87)مر " الدَّْهِر اآلتًِ اْلَحٌَاةَ األَبَِدٌَّةَ.
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 ولكن حذره أيضاً ...

ِلٌنَ َولَِكْن َكثٌُِروَن " لُوَن ٌَُكونُوَن آِخِرٌَن َواآلِخُروَن أَوَّ  .(8::  87)مر " أَوَّ

ً ... لعلن  ال تثك يا بطرس ألنن تركت كل شئ أنن ستظل هكذا دائما

 اليوم فى أول الصفوف ولكن احذر لئال تصير يوماً فى آخر الصفوف.

الَّتًِ لَعَْنتََها  ٌَا َسٌِِّدي اْنُظْر التٌِّنَةُ »"مرة أخرى متعجباً ...  سوسأل بطر

ن العظمى من المسيح له ... وسمع رسالة اإليما (98:  88)مر  "«قَْد ٌَبَِسْت!

لٌكن لكم اٌمان باهلل. النً الحق اقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل و "المجد ... 

انطرح فً البحر و ال ٌشك فً قلبه بل ٌؤمن ان ما ٌقوله ٌكون فمهما قال ٌكون 

 (.:9،  99:  88)مر  "له.

ً على  ولما خجل سمعان بطرس من إلحاحه فى األسئلة أشار يوما

اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َواِحداً »"  صديمه يوحنا أن يسأل ... عَمن يمصد المعلم بموله

... ويبدو أنه لال فى نفسه ... ربما أكون أنا ...  (98:  =9)مت  "«ِمْنُكْم ٌَُسلُِّمنًِ

اْذَهْب َعنًِّ »"أنا دائماً مندفع ولد وبخنى من أيام بشدة لم أعهدها منه حتى لال 

ِ لَِكْن بَِما ِللنَّاِس  ٌَْطاُن. أَْنَت َمْعثََرةٌ ِلً ألَنََّك الَ تَْهتَمُّ بَِما ّلِِلَّ  .(:9:  =8)مت  "«ٌَا َش

إلى شخصيات عظيمة وليادات يسألون كثيراً يتحولون  األطفال الذى أن

َمن يسمع لهم ويحترم أسئلتهم ويصادلهم ويشجعهم وهكذا فعل ن وجدوا ناجحة إ

 المسيح مع سمعان بطرس.

ً يُجيب على األسئلة ويُجيب  لكن سمعان ال يسأل فمط ... أنه أيضا

فَأََجاَب ِسْمعَاُن «. تَقُولُوَن إِنًِّ أَنَا؟ َوأَْنتُْم َمنْ »قَاَل لَُهْم: "... كما رأينا بإندفاع أي

ِ »بُْطُرُس:  ًّ ِ اْلَح  .(=8ـ  >8:  =8)مت  "«.أَْنَت ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن اّلِلَّ

ً لمد أدرن أن إيمانه مستميم وأنه أعلن الحميمة العظمى التى هى أساس  ا

كل الحمائك وهى إيمان الكنيسة الجبل الصخرى الذى سيصير بطرس صخرة 

ة من الخطأ ... وتعلـَّم بطرس أن تشجيع المسيح ال يعنى العصمفيه ...  

شعر بالتعالى واإلفتخار ... وأن هنان حمائك البد أن نمبلها ي هلعوتشجيعه ال يج

 وليس لنا أن نغيرها ... أنها إعالن هللا عن تدبيره وخطته. بخضوع وخشوع
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! الَ ٌَُكوُن لََك َهذَا!»" اْذَهْب َعنًِّ ٌَا »فَاْلتَفََت َوقَاَل ِلبُْطُرَس:  «َحاَشاَك ٌَا َربُّ

ٌَْطاُن.   .(:9ـ  99:  =8)مت  "َش

ً ... حين إتكأ التالميذ لبل العشاء و يظهر اندفاع بطرس الرسول أيضا

قَاَم َعِن اْلعََشاِء َوَخلََع ثٌَِابَهُ َوأََخذَ ِمْنَشفَةً َواتََّزَر "انى ... وإذا بالمسيح له المجد الرب

لَْن تَْغِسَل »"... ولم يستطع بطرس أن يمنع نفسه من الكالم  (;:  :8)يو  "بَِها

المسيح أو يمولها بغضب ...  ر... إنه لم يمصد أن ينته (1:  :8)يو  "«ِرْجلَيَّ أَبَداً!

.إنما يمصد أنا ال استحك ...   أنت السيد والمعلم كيف تغسل رجلىَّ

ح به أوالً ...  ولم يكن  "أخرج من سفينتى"أنه نفس اإلندفاع الذى صرَّ

 يمصد إال ... أحبن يا رب ... ال تتركنى.

ًَّ »"مرة ثالثة يندفع بطرس ليصلح خطأه بجملة جديدة  ٌَْس ِرْجلَ ٌَا َسٌِّدُ لَ

ٌْضاً ٌَدَيَّ َوَرأِْسً ... وهذه عادة المندفعين ... أن يندفعوا  (2:  :8)يو  "«فَقَْط بَْل أَ

 حتى فى إصالح الخطأ ... ويخرج كالمهم بدون حساب.

ومرة أخرى يندفع بطرس ... ليلة الصليب ... حين لم يحتمل ما يشرحه 

َولَِو اْضُطِرْرُت أَْن أَُموَت َمعََك الَ »"م وعار وموت ... المسيح ـ له المجد ـ من آال

 .(>::  =9)مت  "«أُْنِكُرَك!

اْلَحقَّ أَقُوُل لََك إِنََّك »"ومرة أخرى لم يرفضه المسيح لكن حذره مجدداً 

ٌِْن تُْنِكُرنًِ  تَ ٌُك َمرَّ ٌْلَِة قَْبَل أَْن ٌَِصٌَح الدِّ اتٍ اْلٌَْوَم فًِ َهِذِه اللَّ   . (7::  ;8)مر "«ثاَلََث َمرَّ
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 إقامة لعازر

تصاعدت شعبية ربنا يسوع ... بشكل غير مسبوق ... وصارت اآلالف 

تنتظره ... والغالبية تظن أن الثورة وشيكة الحدوث ... وطرد الرومان صار 

. .. حولهسهالً ... فما أسهل أن يجمع الناصرى المحبوب مبات اآلالف 

لغاضبة، افل ا. حينبذ لن يمف أحد أمام هذه الجحويدعوهم لمماومة المستعمر ..

عجزات عجيبة ليعطل أى وما أسهل لهذا النبى اآلتى من الجليل أن يصنع م

ن مماومة شعب هللا ... وما أسهل أن يعيد هذا الشاب ابن داود لوى بشرية ع

مجد أيام موسى أمام فرعون وإيليا أمام آخاب وينتمم لدم يوحنا المعمدان وغيره 

 من الضحايا.

ٌَا »"ءت رسالة إلى ربنا يسوع تمول وفى هذا الجو المشحون ... جا

 .(ٖ:  ٔٔ)يو  "«َسٌِّدُ ُهَوذَا الَِّذي تُِحبُّهُ َمِرٌض  

ه هو الممر الدابم لربنا يسوع حماً ... حبيب يسوع ... كان بيتكان لعازر 

يأتى إلى أورشليم ... كان بيت مرثا ومريم ولعازر فى بيت عنيا ... على  حين

شليم وبعيداً عن ضوضابها وجنودها ومؤامراتها ... جبل الزيتون لريباً من أور

وكان ربنا يسوع يرتاح فى هذا البيت وكان كثيرون يأتون إليه ليمابلوه أو 

يسمعوه فى هذا البيت ... وكانت مريم تتمتع بالجلوس تحت لدميه وعادة تنشغل 

 مرثا كمدبرة البيت بإستضافة المعلم وتالميذه. 

المرض ... وكان يسوع بعيداً واضطرت  ومرض لعازر ... وثمل عليه

 .هوذا الذى تحبه مريض""األختان أن ترسل إليه بإضطراب 

اآلن ... هوذا  ختين ... المعلم ال يستطيع الحضورلال البعض لأل

العيون متربصة به ... الكل ينتظر الترابه من أورشليم للتخلص منه ... من 

الحكمة أال يأتى لبال تصير فتنة ... أما األختان فلم يستطعا إال أن يرسال للمعلم 

 ."هوذا الذى تحبه مريض"المحبوب 
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ٌِْن: " َ ٌِْه لَائِلَت ا َسِمَع «. ُهَوذَا الَِّذي تُِحبُّهُ َمِرٌض  ٌَا َسٌِّدُ »فَأَْرَسلَِت األُْختَاِن إِلَ فَلَمَّ

ِ بِهِ »ٌَُسوُع لَاَل:  دَ اْبُن اَّللَّ ِ ِلٌَتََمجَّ ٌَْس ِلْلَمْوِت بَْل ألَْجِل َمْجِد اَّللَّ «. َهذَا اْلَمَرُض لَ

ا َسِمَع أَنَّهُ َمِرٌض  مَ  َكَث ِحٌنَئٍِذ فًِ َوَكاَن ٌَُسوُع ٌُِحبُّ َمْرثَا َوأُْختََها َوِلعَاَزَر. فَلَمَّ

ٌِْن.  .(ٙـ  ٖ:  ٔٔ)يو " اْلَمْوِضعِ الَِّذي َكاَن فٌِِه ٌَْوَم

مكانة لعازر ... كما يعرف جيداً دالة األختين عليه ... هو يعلم جيداً 

ه ليس ولطالما فكر سمعان لماذا لم يحسب لعازر أحد األثنى عشر ... هل ألن

 ية على أختيه؟!؟! ... أم إلنشغاله بالمسبولمن الجليليين

ولكن سمعان لبِل كالم المعلم على أنه يدرن جيداً أنه ليس من المناسب 

اإللتراب من أورشليم اآلن ... أو لعله سيشفيه من بعيد كما فعل سابماً مع ابن 

 ... إلى أن فاجأهم المسيح بعد ثالثة أيام بموله ...لابد المبة 

ٌْضا  : »ثُمَّ بَْعدَ ذَِلَن لَاَل ِلتالَِمٌِذهِ " ٌَا »لَاَل لَهُ التاّلَِمٌذُ: «. ِلنَْذَهْب إِلَى اْلٌَُهوِدٌَِّة أَ

ٌْضا  إِلَى ُهنَانَ  أََجاَب «. ُمعَلُِّم اآلَن َكاَن اْلٌَُهودُ ٌَْطلُبُوَن أَْن ٌَْرُجُموَن َوتَْذَهُب أَ

ًْ َعْشَرةَ؟ إِْن َكاَن أَحَ »ٌَُسوُع:  َ ٌَْسْت َساَعاُت النََّهاِر اثْنَت د  ٌَْمِشً فًِ النََّهاِر الَ أَلَ

ٌِْل ٌَْعثُُر ألَنَّ  ٌَْعثُُر ألَنَّهُ ٌَْنُظُر نُوَر َهذَا اْلعَالَِم. َولَِكْن إِْن َكاَن أََحد  ٌَْمِشً فًِ اللَّ

ٌَْس فٌِهِ   .(ٓٔـ  7:  ٔٔ)يو " «.النُّوَر لَ

لم يستطع التالميذ أن يخفوا مشاعرهم المرتجفة أمام فكرة رجم المسيح 

ً ... فحين أعلن أنه الراعى الصالح وختم كالمه ا لذى صارت تهددهم جميعا

أَبًِ الَِّذي أَْعَطانًِ إٌَِّاَها ُهَو أَْعَظُم ِمَن اْلُكّلِ َوالَ ٌَْمِدُر أََحد  أَْن ٌَْخَطَف ِمْن ٌَِد أَبًِ. أَنَا "

سابماً حين  حاولوا رجمه ... كما حاولوا...  (ٖٓـ  9ٕ:  ٓٔ)يو  "«.َواآلُب َواِحد  

 ...  ذكر أنه رأى أبوهم إبراهيم

ٌَْت إِْبَراِهٌَم؟»فَمَاَل لَهُ اْلٌَُهودُ: " َ ٌَْس لََن َخْمُسوَن َسنَة  بَْعدُ أَفََرأ لَاَل لَُهْم «. لَ

ِحَجاَرة  فََرفَعُوا «. اْلَحكَّ اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: لَْبَل أَْن ٌَُكوَن إِْبَراِهٌُم أَنَا َكائِن  »ٌَُسوُع: 

ٌَْكِل ُمْجتَازا  فًِ َوْسِطِهْم َوَمَضى  ا ٌَُسوُع فَاْختَفَى َوَخَرَج ِمَن اْلَه ِلٌَْرُجُموهُ. أَمَّ

 .(9٘ـ  7٘:  8)يو " َهَكذَا
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 وما أكثر ما حاولوا أن يمسكوا به ... 

ٌَْكِل: " ٌَْن أَنَا َوِمْن  تَْعِرفُونَنًِ َوتَْعِرفُونَ »فَنَادَى ٌَُسوُع َوُهَو ٌُعَلُِّم فًِ اْلَه ِمْن أَ

نَْفِسً لَْم آِت بَِل الَِّذي أَْرَسلَنًِ ُهَو َحكٌّ الَِّذي أَْنتُْم لَْستُْم تَْعِرفُونَهُ. أَنَا أَْعِرفُهُ ألَنًِّ 

ٌِْه ألَنَّ َساَعتَهُ لَ «. ِمْنهُ َوُهَو أَْرَسلَنًِ ْم فََطلَبُوا أَْن ٌُْمِسُكوهُ َولَْم ٌُْلِك أََحد  ٌَدا  َعلَ

 .(ٖٓـ  8ٕ:  7)يو " تَُكْن لَْد َجاَءْت بَْعدُ.

ٌِْت لَْحٍم اْلمَْرٌَِة الَّتًِ َكاَن دَاُودُ فٌَِها " أَلَْم ٌَمُِل اْلِكتَاُب إِنَّهُ ِمْن نَْسِل دَاُودَ َوِمْن بَ

ِمْنُهْم ٌُِرٌدُوَن أَْن فََحدََث اْنِشمَاق  فًِ اْلَجْمعِ ِلَسبَبِِه. َوَكاَن لَْوم  «. ٌَأْتًِ اْلَمِسٌُح؟

ٌِْه األٌََاِدَي.  .(ٗٗـ  ٕٗ:  7)يو " ٌُْمِسُكوهُ َولَِكْن لَْم ٌُْلِك أََحد  َعلَ

ٌَْن ُهَو »فَمَالُوا لَهُ: «. أَنَا ُهَو الشَّاِهدُ ِلنَْفِسً َوٌَْشَهدُ ِلً اآلُب الَِّذي أَْرَسلَنًِ" أَ

ونَنًِ أَنَا َوالَ أَبًِ. لَْو َعَرْفتُُمونًِ لَعََرْفتُْم أَبًِ لَْستُْم تَْعِرفُ »أََجاَب ٌَُسوُع: « أَبُوَن؟

ٌْضا   ٌَْكِل. َولَْم ٌُْمِسْكهُ أََحد  «. أَ َهذَا اْلكالَُم لَالَهُ ٌَُسوُع فًِ اْلِخَزانَِة َوُهَو ٌُعَلُِّم فًِ اْلَه

 (.ٕٓـ  8ٔ:  8)يو " ألَنَّ َساَعتَهُ لَْم تَُكْن لَْد َجاَءْت بَْعدُ.

ت بداية التهديدات حين شفى المسيح مريض بيت حسدا يوم السبت وكان

فََمَضى اإِلْنَساُن َوأَْخبََر اْلٌَُهودَ أَنَّ ٌَُسوَع ُهَو "... فاعتبره الكثيرون مستحك الموت 

هُ َعِمَل َهذَا فًِ الَِّذي أَْبَرأَهُ. َوِلَهذَا َكاَن اْلٌَُهودُ ٌَْطُردُوَن ٌَُسوَع َوٌَْطلُبُوَن أَْن ٌَْمتُلُوهُ ألَنَّ 

... وأعطاهم المسيح حينبذ ُحجة جديدة لمتله حين أعلن  (ٙٔـ  ٘ٔ:  ٘)يو  "َسْبٍت.

فَِمْن أَْجِل َهذَا َكاَن اْلٌَُهودُ «. أَبًِ ٌَْعَمُل َحتَّى اآلَن َوأَنَا أَْعَملُ »فَأََجابَُهْم ٌَُسوُع: "

َ أَبُوهُ ُمعَاِدال  ٌَْطلُبُوَن أَْكثََر أَْن ٌَْمتُلُوهُ ألَنَّهُ  ٌْضا  إِنَّ اَّللَّ لَْم ٌَْنمُِض السَّْبَت فَمَْط بَْل لَاَل أَ

.ِ  .(8ٔـ  7ٔ:  ٘)يو  "نَْفَسهُ بِاَّللَّ

أيضاً كان لتل يوحنا المعمدان على يد هيرودس ... حدثاً لم يستطع أحد 

أن نهاية أن ينساه ... فكم تصّور الكثيرون أنه مثل إيليا ال يمكن أن يموت والبد 

هيرودس تأتى لبله كما مات آخاب وأخزيا ولم يمت إيليا ... ومن تلن الساعة 

كان كل أحباء المسيح يخافون عليه من بطش هيرودس ومؤامرات بيالطس 

 ومن مكر اليهود.



 ــــــــــ إلامة لعازر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖ٘ 
 

فَمَاَل «. ولَِظهُ ِلعَاَزُر َحبٌِبُنَا لَْد نَاَم. لَِكنًِّ أَْذَهُب أِلُ »لَاَل َهذَا َوبَْعدَ ذَِلَن لَاَل لَُهْم: "

َوَكاَن ٌَُسوُع ٌَمُوُل َعْن َمْوتِِه َوهُْم «. ٌَا َسٌِّدُ إِْن َكاَن لَْد نَاَم فَُهَو ٌُْشفَى»تالَِمٌذُهُ: 

ِلعَاَزُر َماَت. »َظنُّوا أَنَّهُ ٌَمُوُل َعْن ُرلَاِد النَّْوِم. فَمَاَل لَُهْم ٌَُسوُع ِحٌنَئٍِذ عالَنٌَِة : 

ٌْهِ َوأَنَا أَْفَرُح  فَمَاَل تُوَما الَِّذي «. ألَْجِلُكْم إِنًِّ لَْم أَُكْن ُهنَاَن ِلتُْؤِمنُوا. َولَِكْن ِلنَْذَهْب إِلَ

ًْ نَُموَت َمعَهُ »ٌُمَاُل لَهُ التَّْوأَُم ِللتاّلَِمٌِذ ُرفَمَائِِه:  ٌْضا  ِلَك :  ٔٔ)يو " «.ِلنَْذَهْب نَْحُن أَ

 .(ٙٔـ  ٔٔ

 ن أن ٌمول أٌضا  ... نطك توما بما كان ٌرٌد سمعا

 ؟ّ! لى هنان هكذا بشكل ُمعلنأنذهب إ 

  تذهب من البداية؟! ولماذا لم 

 ؟!لهدوء إن كان لعازر لد مات فعالً كيف يتكلم المعلم هكذا بهذا ا 

  مغامرة اإللتراب من أورشليم فمط ولو كان مات ودُفن هل نتكلف

 األختين؟!لتعزية 

 َوأَنَا أَْفَرُح ألَْجِلُكْم إِنِّي لَْم أَُكْن ُهنَاَن يمول " ذا... لما؟! ونؤمن بماذا

 ؟!"ِلتُْؤِمنُوا.

ا أَتَى ٌَُسوُع َوَجدَ أَنَّهُ لَْد َصاَر لَهُ أَْربَعَةُ أٌََّاٍم فًِ اْلمَْبِر."  .(7ٔ:  ٔٔ)يو " فَلَمَّ

كانت صدمة لسمعان بطرس ... وشعر بالخجل حين الترب من المرية 

على المعلم وعلى تالميذه بالعتاب الصامت وهم يمتربون وبدأت النظرات تنهال 

 .إلى بيت لعازر ... بيت الميت

وُهَما َعْن أَِخٌِهَما. " َوَكاَن َكثٌُِروَن ِمَن اْلٌَُهوِد لَْد َجاُءوا إِلَى َمْرثَا َوَمْرٌََم ِلٌُعَزُّ

ا َمْرٌَ  ا َسِمعَْت َمْرثَا أَنَّ ٌَُسوَع آٍت الَلَتْهُ َوأَمَّ ٌِْت. فَلَمَّ ْت َجاِلَسة  فًِ اْلبَ ُم فَاْستََمرَّ

 .(ٕٔـ  9ٔ:  ٔٔ)يو " ٌَا َسٌِّدُ لَْو ُكْنَت َهُهنَا لَْم ٌَُمْت أَِخً.»فَمَالَْت َمْرثَا ِلٌَُسوَع: 

سمعان بطرس دموعه بصعوبة ... وظن أن المعلم البد أن يعتذر  موكت

عن هذا التأخير ... بعلة الخوف من أورشليم ومكابدها ... ولكن المعلم ال 

 !!!يخطا وال يخاف
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...  (ٖٕ:  ٔٔ)يو  "َسٌَمُوُم أَُخونِ "وفاجأ يسوع الجميع بموله الهادئ 

وا هذا اللماء المؤثر وجاءت مرثا ... وخرج وراءها كثير من اليهود ليحضر

 بين األختين والصديك األمثل لألسرة.

ا لَالَْت َهذَا َمَضْت َودََعْت َمْرٌََم أُْختََها ِسّرا  لَائِلَة : " اْلُمعَلُِّم لَْد َحَضَر َوُهَو »َولَمَّ

ٌِْه. َولَْم ٌَ «. ٌَْدُعونِ  ا َسِمعَْت لَاَمْت َسِرٌعا  َوَجاَءْت إِلَ ا تِْلَن فَلَمَّ ُكْن ٌَُسوُع لَْد أَمَّ

َجاَء إِلَى اْلمَْرٌَِة بَْل َكاَن فًِ اْلَمَكاِن الَِّذي الَلَتْهُ فٌِِه َمْرثَا. ثُمَّ إِنَّ اْلٌَُهودَ الَِّذٌَن 

ا َرأَْوا َمْرٌََم لَاَمْت َعاِجال  َوَخَرَجْت تَبِعُوَها  ونََها لَمَّ ٌِْت ٌُعَزُّ َكانُوا َمعََها فًِ اْلبَ

ًَ ُهنَانَ إِ »لَائِِلٌَن:  ٌُْث َكاَن «. نََّها تَْذَهُب إِلَى اْلمَْبِر ِلتَْبِك ا أَتَْت إِلَى َح فََمْرٌَُم لَمَّ

ٌِْه لَائِلَة  لَهُ:  ْت ِعْندَ ِرْجلَ " «.ٌَا َسٌِّدُ لَْو ُكْنَت َهُهنَا لَْم ٌَُمْت أَِخً»ٌَُسوُع َوَرأَتْهُ َخرَّ

 .(ٕٖـ  8ٕ:  ٔٔ)يو 

وظن ... ( ٖٗ:  ٔٔ)يو " «أَْيَن َوَضْعتُُموهُ؟»وفاجأ المسيح الكل بموله "

لتأخيره ... أما بطرس فبدأ  عتذرليه أو يالجميع أنه سيذهب ليودعه أو يبكى ع

يفكر هل حماً سيحدث ما أتولعه؟! ... هل جاء ليُميم لعازر من الموت بعد أربعة 

أيام؟! ... أنه ال يبدى أى انزعاج أو تردد ... إنه نفس مولفه من كل المرضى 

 ... ومن ابنة يايرس ... ولكن لعازر أنتن؟!

لبكاء ... بكى يسوع ولما وصل الموكب إلى المبر ... وعلت نحبات ا

ٌَْف َكاَن »"... حتى صارت همهمات تمول  (ٖ٘:  ٔٔ)يو  "بََكى ٌَُسوعُ " اْنُظُروا َك

ٌْضا  »َولَاَل بَْعض  ِمْنُهْم: «. ٌُِحبُّهُ  ٌْنًَِ األَْعَمى أَْن ٌَْجعََل َهذَا أَ أَلَْم ٌَْمِدْر َهذَا الَِّذي فَتََح َع

 .(7ٖـ  ٖٙ:  ٔٔ)يو  "«.الَ ٌَُموُت؟

حين بكى يسوع ... تراجع بطرس عن فكرته وظن كما ظن اآلخرون و

ً ... والبد لنا من   الرجوعإنه فمط يشاركهم الحزن ... وسيمكث معهم معزيا

سريعاً إلى الجليل لبال يصل الخبر إلى َمن ينتظرونه بفارغ الصبر ... لتحميك 

 أمانيهم فى التخلص من المعلم.

 ً :  ٔٔ)يو  "«اْرفَعُوا اْلَحَجرَ »"لتالميذه  وإذا بالمسيح يصدر أمراً صارما

... وتحرن سمعان مع اخوته بدون تفكير لتحرين الحجر ... حسب األمر  (9ٖ

... فمد اعتادوا الطاعة ... وسمعان باألخص أصبح يفكر أكثر مما يتكلم ... 

 ولكن مرثا تكلمت ...
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ٌِْت: لَالَْت لَهُ «. اْرفَعُوا اْلَحَجرَ »لَاَل ٌَُسوُع: " ٌَا َسٌِّدُ لَْد أَْنتََن ألَنَّ »َمْرثَا أُْخُت اْلَم

ِ؟»لَاَل لََها ٌَُسوُع: «. لَهُ أَْربَعَةَ أٌََّامٍ  ٌَْن َمْجدَ اَّللَّ )يو " «.أَلَْم أَلُْل لَِن: إِْن آَمْنِت تََر

 .(ٓٗـ  9ٖ:  ٔٔ

ُرَن أٌََُّها اآلُب أَْشكُ »"المعلم يرفع عينيه بالصالة وبصوت مسموع بوإذا 

ألَنََّن َسِمْعَت ِلً. َوأَنَا َعِلْمُت أَنََّن فًِ ُكّلِ ِحٌٍن تَْسَمُع ِلً. َولَِكْن ألَْجِل َهذَا اْلَجْمعِ 

 .(ٔٗـ  ٓٗ:  ٔٔ)يو  "«.اْلَوالِِف لُْلُت ِلٌُْؤِمنُوا أَنََّن أَْرَسْلتَنًِ

ا لَاَل َهذَا َصَرَخ بَِصْوٍت َعِظٌٍم: " ٌُْت َوٌَدَاهُ  -«.َخاِرجا   ِلعَاَزُر َهلُمَّ »َولَمَّ فََخَرَج اْلَم

ُحلُّوهُ »َوِرْجالَهُ َمْربُوَطات  بِأَْلِمَطٍة َوَوْجُههُ َمْلفُوف  بِِمْنِدٌٍل. فَمَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: 

 .(ٗٗـ  ٖٗ:  ٔٔ)يو " «.َودَُعوهُ ٌَْذَهبْ 

ً ... وهو األول من نوعه حتى فى حياة سمعان  وكان المنظر عجيبا

لطويلة مع المعجزات ... وانطلك سمعان بدون تردد مع إشارة المعلم وخبرته ا

ثم " ... ليفن األربطة واألكفان ... ويحتضن لعازر ... ُحلُّوهُ َودَُعوهُ يَْذَهبْ "

 .يتركه ألحضان يسوع واختيه

وخرج يسوع وتالميذه بعيداً ... ألن األمر وصل إلى رؤساء الكهنة 

اً ... وصار لراراً جماعياً بضرورة التخلص من والفريسيين الذين عمدوا مجمع

ٌَْن "يسوع بأى ثمن  ٌْضا  ٌَْمِشً بَ فَِمْن ذَِلَن اْلٌَْوِم تََشاَوُروا ِلٌَْمتُلُوهُ. فَلَْم ٌَُكْن ٌَُسوُع أَ

ٌَِّة إِلَى مَ  ِدٌنٍَة ٌُمَاُل لََها اْلٌَُهوِد عالَنٌَِة  بَْل َمَضى ِمْن ُهنَاَن إِلَى اْلُكوَرِة اْلمَِرٌبَِة ِمَن اْلبَّرِ

 .(ٗ٘ـ  ٖ٘:  ٔٔ)يو  "أَْفَراٌُِم َوَمَكَث ُهنَاَن َمَع تالَِمٌِذِه.

ٌُْت الَِّذي " ٌُْث َكاَن ِلعَاَزُر اْلَم ٌِْت َعْنٌَا َح ثُمَّ لَْبَل اْلِفْصحِ بِِستَِّة أٌََّاٍم أَتَى ٌَُسوُع إِلَى بَ

ا ِلعَاَزُر فََكاَن أَلَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت. فََصنَعُوا لَهُ  . َوَكانَْت َمْرثَا تَْخِدُم َوأَمَّ ُهنَاَن َعَشاء 

 .(ٕـ  ٔ:  ٔٔ)يو " أََحدَ اْلُمتَِّكئٌَِن َمعَهُ.

ً ... لماذا  رة أخرى من بيت عنيا؟ ... نمترب موكان سمعان منزعجا

... ولكنه اعتاد أال يكشف أفكاره مؤخراً  ؟ع أنفسنا فريسة سهلة أليديهملماذا نض

 ... ويخضع إلرادة المعلم.

فَعَِلَم َجْمع  َكثٌِر  ِمَن اْلٌَُهوِد "وهنان وجد سمعان أن عدداً غفيراً ينتظرهم 

ٌْضا  ِلعَاَزَر الَِّذي أَلَاَمهُ  ٌَْس ألَْجِل ٌَُسوَع فَمَْط بَْل ِلٌَْنُظُروا أَ ِمَن أَنَّهُ ُهنَاَن فََجاُءوا لَ
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ٌْضا . ألَنَّ َكثٌِِرٌَن ِمَن اْلٌَُهوِد َكانُوا  األَْمَواِت. فَتََشاَوَر ُرَؤَساُء اْلَكَهنَِة ِلٌَْمتُلُوا ِلعَاَزَر أَ

... ولكن كان منظر لعازر  (ٔٔـ  9:  ٕٔ)يو  "بَِسبَبِِه ٌَْذَهبُوَن َوٌُْؤِمنُوَن بٌَُِسوَع.

ً يإلى جانب  ظراً خلع كل الضيوف ُمنأكل ويتكلم ويرحب بيسوع جالسا

اإلبتسامة على وجه سمعان ... وأولف مخاوفه وطمأنه أن معلمه يغلب الموت 

 وال يُغلب من أحد.
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 أحد الشعانني

إلى اقترب الفصح ... وتساءل بطرس فى صمت ... هل سيذهب 

؟! ... هل سيعلن ثورته على الرومان ... أورشليم فى هذا الجو المضطرب

كما يتوقع البعض مجلس السنهدريم سيغير ... هل ويطيح بهم كما يقول البعض 

 ... وقد صارت الجموع فى صفه؟!

لكن المعلم ال يعلن عادة عن خطته ... لكنه يكثر الكالم هذه األيام عن 

ـ  65:  12( ، )مت 16:  65)مت صليبه وموته ... على يد اليهود واألمم 

 (.23ـ  21:  62( ، )مر 61

ثر من مرة أن يسلم ... يموت ... وتردد سمعان أكينبغى أن ابن اإلنسان 

ال ... ال يمكن أن تموت ... وهل ؟! ... يسأله هل تقصد يا معلم موتك حقا  

لرمز ؟! ... هل تتكلم اآلن بأمثال أو بايموت؟! ... ثم ماذا نفعل لو مت المسيا

 ؟!كما اعتدت أم أنك تتكلم حرف

تحرك المسيح من بيت عنيا ... بعد قضاء الليل فى بيت أحبائه ... بيت 

مرثا ولعازر الميت القائم من الموت وفى جو من الفرح والسالم مريم و

والرجاء الذى ال يوصف ... تحرك التالميذ ورائه وإذا بهم يجدون المئات قد 

لتحيته ... وقرى جبل الزيتون يسرعون  فاجىخرجوا من بيت عنيا وبيت 

حنا والسيد ورائه ... ولما أزدحم الطريق ... استدعى ربنا يسوع سمعان ويو

 . الرب محتاج إليه .. قوالووقال لهما ... تجدان آتانا  ... 

ٌْتُوِن ِحٌنَئٍِذ أَْرَسَل " ٌِْت فَاِجً ِعْندَ َجبَِل الزَّ ا قَُربُوا ِمْن أُوُرَشِلٌَم َوَجاُءوا إِلَى بَ َولَمَّ

ٌِْن. قَائاِلً لَُهَما:  اَمُكَما فَِلْلَوْقِت تَِجدَاِن أَتَاناً اْذَهبَا إِلَى اْلقَْرٌَِة الَّتًِ أَمَ »ٌَُسوُع تِْلِمٌذَ

ً فَقُوالَ:  ٌْئا ً َمعََها فَُحالَُّهَما َوأْتٌَِانًِ بِِهَما. َوإِْن قَاَل لَُكَما أََحدٌ َش َمْربُوَطةً َوَجْحشا

ٌِْهَما. فَِلْلَوْقِت ٌُْرِسلُُهَما بُّ ُمْحتَاٌج إِلَ  .(2ـ  6:  16)مت " «.الرَّ

وجلس المسيح على اآلتان .. وسار بجانبه الجحش ... ووضع التالميذ ثيابهم على 
ظهر اآلتان ... ولما كثرت الثياب بدأوا يضعونها تحت قدمى اآلتان ليمشى عليها ... 
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وبدأت التسابيح تعلو والموكب يتحرك ... والصراخ يعلو "أوصنا ... أوصنا فى 
  ...بإسم الرباألعالى ... مبارك اآلتى 

ْلَجْمُع األَْكثَُر فََرُشوا ثٌَِابَُهْم فًِ الطَِّرٌِق. َوآَخُروَن قََطعُوا أَْغَصاناً ِمَن الشََّجِر اوَ "

َوفََرُشوَها فًِ الطَِّرٌِق. َو?ْلُجُموُع الَِّذٌَن تَقَدَُّموا والَِّذٌَن تَبِعُوا َكانُوا ٌَْصَرُخوَن: 

ّبِ! أُوَصنَّا فًِ األََعاِلً!أُوَصنَّا اِلْبِن دَاُودَ! ُمبَاَرٌك ا» :  16)مت " «.آلتًِ بِاْسِم الرَّ

 (.1ـ  5

تارة يتقدم ...   كان سمعان يمشى سعيدا  

الطريق ليفسح لآلتان ... وتارة وراء معلمه 

يسير بفخر واعتزاز ... ولما زادت الجموع 

صارت آالفا  تمشى أمامه وتتقدمه ... وآالف 

ن الملكوت البد أخرى ورائه ... وظن الجميع أ

سيأتى اليوم ... ستعلن مملكة داود الجديدة ... 

ولهاذا كانوا يصرخون "أوصنا يا ابن داود ... 

 أوصنا يا ملك إسرائيل".

 نعم أنه حقا  المسيا اآلتى ... هكذا تهامست الجموع ... وعال الصراخ

ّبِ! ُمبَاَرَكةٌ »" ّبِ! أُوَصنَّا! ُمبَاَرٌك اآلتًِ بِاْسِم الرَّ َمْملََكةُ أَبٌِنَا دَاُودَ اآلتٌَِةُ بِاْسِم الرَّ

وكان سمعان أحيانا  يقود الهتاف  ... (62ـ  1:  66)مر  "«أُوَصنَّا فًِ األََعاِلً!

بنفسه وهو سعيدا  ... بأنه التلميذ األقرب كما كان دائما  يظن حتى بعد توبيخه 

 وعتابه.

كب على الجحش ليعطى قليل من وكان المسيح ـ له المجد ـ قليال  ما ير

الراحة لآلتان ثم يعود ويركب اآلتان ... حتى أن سمعان فكر لوهلة لعله يقصد 

الشعوب ... الشعب القديم والجحش لعلهم  (األم)أن اآلتان هى شعب إسرائيل 

اِحبِِه اَلثَّْوُر ٌَْعِرُف قَانٌِِه َواْلِحَماُر ِمْعلََف صَ "الجديدة فى معرفته ... ألم يقل أشعياء 

ا إِْسَرائٌُِل فاَلَ ٌَْعِرُف. َشْعبًِ الَ ٌَْفَهمُ   .(2:  6)اش  "أَمَّ

ها ... وهنا بدأت يم بجمالها ... وقصورها ... وبهائوظهرت أورشل

الصرخات تدوى فى السماء ... وتحركت القرى جميعا  ... والبعض يظنون أنها 
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يرى المسيح أو يلمس أخيرا  فرصة الثورة ... والبعض اآلخر يتحرك لعله 

 ... هدب ثوبه ... وقليلون ينظرون بقلق

 ؟!هل هذا اليوم سينتهى فى سالم 

  هل سيسكت رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين والناموسيين أمام هذا

 الحشد الهائل؟

 هل سيسكت قواد المئات أمام هذا اإلضطراب فى أورشليم؟ 

معها فى الهواء وكان سمعان بطرس يصغى لبعض التعليقات التى يس

نه أعمى ... لقد شفى أمى قبل أن تموت ... لقد فتح عينى جارى الذى أعرف أ

مت على لعازر بعدما قام من األموات ... نعم حقا  لسمن سنوات ... لقد ذهبت و

َوأَقَاَمهُ  َوَكاَن اْلَجْمُع الَِّذي َمعَهُ ٌَْشَهدُ أَنَّهُ دََعا ِلعَاَزَر ِمَن اْلقَْبرِ " مات لعازر وقام !!!

ٌْضاً الَقَاهُ اْلَجْمُع ألَنَُّهْم َسِمعُوا أَنَّهُ َكاَن قَْد َصنََع َهِذِه اآلٌَةَ. )يو  "ِمَن األَْمَواِت. ِلَهذَا أَ

  .(65ـ  65:  61

ولما اقترب الموكب من أورشليم اعترضه بعض الفريسيين والغضب 

ٌِسٌٌَِّن ِمنَ "على وجوههم  ا بَْعُض اْلفَّرِ ٌَا ُمعَلُِّم اْنتَِهْر »اْلَجْمعِ فَقَالُوا لَهُ:  َوأَمَّ

:  61)لو  "«.أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ إِْن َسَكَت َهُؤالَِء فَاْلِحَجاَرةُ تَْصُرُخ!»فَأََجاَب: «. تاَلَِمٌذَكَ 

ٌِسٌُّوَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض: "... والبعض قالوا  (32ـ  21 الَ  اْنُظُروا! إِنَُّكمْ »فَقَاَل اْلفَّرِ

ٌْئاً! ُهَوذَا اْلعَالَُم قَْد ذََهَب َوَراَءهُ!  .(61:  61)يو  "«.تَْنفَعُوَن َش

نزل من الجبل فى اتجاه أورشليم أن ي وفوجىء الجميع حين بدأ الموكب

 المسيح يبكى؟! "

ٌَْها. قَائاِلً: " لَْو َعِلْمِت أَْنِت إِنَِّك »َوفٌَِما ُهَو ٌَْقتَِرُب نََظَر إِلَى اْلَمِدٌنَِة َوبََكى َعلَ

ٌِْك. فَِإنَّهُ  نَ ٌْ ًَ َعْن َع ٌْضاً َحتَّى فًِ ٌَْوِمِك َهذَا َما ُهَو ِلَسالَِمِك. َولَِكِن اآلَن قَْد أُْخِف أَ

َستَأْتًِ أٌََّاٌم َوٌُِحٌُط بِِك أَْعدَاُؤِك بِِمتَْرَسٍة َوٌُْحِدقُوَن بِِك َوٌَُحاِصُرونَِك ِمْن ُكّلِ ِجَهٍة. 

ونَِك َوبَنٌِِك فٌِِك َوالَ ٌَتُْرُكوَن فٌِِك َحَجراً َعلَى َحَجٍر ألَنَِّك لَْم تَْعِرفًِ َزَماَن َوٌَْهِدمُ 

 .(33ـ  36:  61لو )" «.اْفتِقَاِدكِ 
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 ا  كان سمعان يسمعه ... ولم يجسر أن يسأله ... ولم يكن الوقت مناسب

يتراجع فى وال الضوضاء تسمح بأى نقاش ... لكن دموع المعلم جعلت سمعان 

 قلق ... ما معنى هذا الكالم؟!

وكان الموكب يتجه بخطوات ثابتة إلى الهيكل ... ولكن الهتاف بدأ 

يتراجع قليال  قليال  خوفا  من بطش أصحاب الهيكل ومسئوليه ... أما األطفال 

فكان اليوم يومهم ... ولم يكفوا عن الصراخ بفرح ... وكانت الحجارة ترد 

 ... جعل البعض يتذكرون النبوة ... عليهم بصدى جميل 

 " ٍعِ أَسَّْسَت َحْمداً بَِسبَِب أَْضدَاِدَك ِلتَْسِكٌِت َعدُّو ضَّ ِمْن أَْفَواِه األَْطفَاِل َوالرُّ

   .(1:  5)مز  "َوُمْنتَِقمٍ 

 " :ُتُْم نَعَْم! أََما قََرأْ »فَقَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: « أَتَْسَمُع َما ٌَقُوُل َهُؤالَِء؟»َوقَالُوا لَه

عِ َهٌَّأَْت تَْسبٌِحاً؟ ضَّ  .(65:  16)مت  "«قَطُّ: ِمْن أَْفَواِه األَْطفَاِل َوالرُّ

ٌَْكِل " ٌَْكَل اْبتَدَأَ ٌُْخِرُج الَِّذٌَن َكانُوا ٌَبٌِعُوَن َوٌَْشتَُروَن فًِ اْلَه ا دََخَل ٌَُسوُع اْلَه َولَمَّ

ًَّ بَ  ٌَاِرفَِة َوَكَراِس ٌَْكَل بَِمتَاعٍ. َوقَلََّب َمَوائِدَ الصَّ اَعِة اْلَحَماِم. َولَْم ٌَدَْع أََحداً ٌَْجتَاُز اْلَه

ٌَْت َصالٍَة ٌُْدَعى ِلَجِمٌعِ األَُمِم؟ َوأَْنتُْم »َوَكاَن ٌُعَلُِّم قَائاِلً لَُهْم:  ٌْتًِ بَ ٌَْس َمْكتُوباً: بَ أَلَ

ٌَْف ٌُْهِلُكونَهُ َوَسِمَع اْلَكتَبَةُ َوُرَؤَسا«. َجعَْلتُُموهُ َمغَاَرةَ لُُصوٍص  ُء اْلَكَهنَِة فََطلَبُوا َك

 .(65ـ  64:  66)مر " ألَنَُّهْم َخافُوهُ إِْذ بُِهَت اْلَجْمُع ُكلُّهُ ِمْن تَْعِلٌِمِه.

لم تكن المرة األولى التى يدخل فيها المسيح رافضا  الفساد الذى فى 

هُ َوإِْخَوتُهُ َوبَْعدَ َهذَا اْنَحدََر "الهيكل ... ففى بداية خدمته  إِلَى َكْفِرنَاُحوَم ُهَو َوأُمُّ

ٌَْسْت َكثٌَِرةً. َوَكاَن فِْصُح اْلٌَُهوِد قَِرٌباً فََصِعدَ ٌَُسوُع إِلَى  َوتالَِمٌذُهُ َوأَقَاُموا ُهنَاَك أٌََّاماً لَ

 ً ٌَْكِل الَِّذٌَن َكانُوا ٌَبٌِعُوَن بَقَراً َوَغنَما ٌَاِرَف  أُوُرَشِلٌَم. َوَوَجدَ فًِ اْلَه ً َوالصَّ َوَحَماما

ٌَْكِل اَْلغَنََم َواْلبَقََر َوَكبَّ دََراِهَم  ً ِمْن ِحبَاٍل َوَطَردَ اْلَجِمٌَع ِمَن اْلَه ُجلُوساً. فََصنََع َسْوطا

ٌَاِرِف َوقَلََّب َمَوائِدَُهْم. َوقَاَل ِلبَاَعِة اْلَحَماِم:  ٌَْت اْرفَعُوا َهِذِه ِمْن َهُهنَا. الَ تَْجعَلُ »الصَّ وا بَ

ٌَْت تَِجاَرةٍ  ٌْتَِك أََكلَتْنًِ»فَتَذَكََّر تالَِمٌذُهُ أَنَّهُ َمْكتُوٌب: «. أَبًِ بَ ٌَْرةُ بَ ـ  61:  1)يو  "«.َغ

65.) 

ولكن هذه المرة كانت الجحافل تمشى وراءه ... ولم يكن أحد يستطيع 

ال أن يوقف هذا الطوفان الصاخب ... وكان كثيرون بفرح وآخرون بإنزعاج 
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ٌْئاً! ُهَوذَا اْلعَاَلُم قَْد ذََهَب َوَراَءهُ!»"يقولون إال   61)يو  "«اْنُظُروا! إِنَُّكْم الَ تَْنفَعُوَن َش

... بدأ المسيح ـ له ... ولكن فجأة ... وعلى غير توقعات سمعان وكثيرين ( 61: 

ا َصاَر اْلَمَساُء َخَرَج إِلَى َخاِرجِ "المجد ـ ينسحب راجعا   ( 61:  66)مر  "اْلَمِدٌنَِة.َولَمَّ

... آخذا  خطواته إلى بيت عنيا ... ومع غروب الشمس تناقصت األعداد من 

عشرات اآلالف إلى المئات حتى وصلت إلى عشرات وصلت معه بيت عنيا ... 

 لعازر صديقه ... ويظل التساؤل حائرا  ...  دليبيت عن

  ألم يعلن نفسه ملكا  اليوم؟ 

  مملكة؟اللماذا لم يجلس على كرسى! 

 ؟لماذا لم يحدد خطة األيام اآلتية 

 إال الباعة والصيارفة؟ لماذا لم يطرد 

 رى ماذا سيكون ت  رك الجموع بعظة نارية ضد الرومان؟ ... لماذا لم يح

 رد الذين استثارهم اليوم؟

 تشكفه األٌام القلٌلة القادمة.سهذا ما 
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 مخيس العهد والليلة السوداء

 لن ٌنسى سمعان بطرس أحداث هذا األسبوع األخٌر طٌلة حٌاته ... 

ففى ثانى يوم اإلحتفال العظيم ... لعن المسيح الشجرة ... شجرة التين 

 ذات األوراق الخضراء التى بال ثمر ... حتى تعجب بطرس لائالً ... 

بَاحِ إِْذ َكانُوا ُمْجتَاِزٌَن َرأَُوا التٌِّنَةَ لَْد ٌَبَِسْت ِمَن األُُصوِل. فَتَذَكََّر " َوفًِ الصَّ

فَأََجاَب ٌَُسوُع: «. ٌَا َسٌِِّدي اْنُظْر التٌِّنَةُ الَّتًِ لَعَْنتََها لَْد ٌَبَِسْت!» بُْطُرُس َولَاَل لَهُ:

ِ. ألَنًِّ اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن لَاَل ِلَهذَا اْلَجبَِل اْنتَِمْل » ِلٌَُكْن لَُكْم إٌَِماٌن بِاَّللَّ

بَْل ٌُْؤِمُن أَنَّ َما ٌَمُولُهُ ٌَُكوُن فََمْهَما لَاَل  َواْنَطِرْح فًِ ْلبَْحِر َوالَ ٌَُشنُّ فًِ لَْلبِهِ 

 .(ٖٕـ  ٕٓ:  ٔٔ)مر " ٌَُكوُن لَهُ.

ً عن اإليمان!!!  أال يرى كم نثك فيه؟ ... هل  مازال المعلم يعظ دائما

 ن على نمل جبال؟!وبعد كل هذا؟! ... أننا حماً لادريشن فى إيماننا 

 ...كهنة والكتبة والشيوخ يهاجمونهويتذكر بطرس كيف أتى إليه رؤساء ال

ٌِْه ُرَؤَساُء " ٌَْكِل أَْلبََل إِلَ ً إِلَى أُوُرَشِلٌَم. َوفٌَِما ُهَو ٌَْمِشً فًِ اْلَه ٌْضا َوَجاُءوا أَ

ِ ُسْلَطاٍن تَْفعَُل َهذَا َوَمْن أَْعَطاَن َهذَا »اْلَكَهنَِة َواْلَكتَبَةُ َوالشٌُُّوُخ. َولَالُوا لَهُ:  بِأَّي

ً أَْسأَلُُكْم َكِلَمةً َواِحدَةً. »فَأََجاَب ٌَُسوُع: «. ْلَطاَن َحتَّى تَْفعََل َهذَا؟السُّ  ٌْضا َوأَنَا أَ

أَِجٌبُونًِ فَأَلُوَل لَُكْم بِأَّيِ ُسْلَطاٍن أَْفعَُل َهذَا:. َمْعُموِدٌَّةُ ٌُوَحنَّا: ِمَن السََّماِء َكانَْت أَْم 

إِْن لُْلنَا ِمَن السََّماِء ٌَمُوُل: »ُروا فًِ أَْنفُِسِهْم لَائِِلٌَن: فَفَكَّ «. ِمَن النَّاِس؟ أَِجٌبُونًِ

فََخافُوا الشَّْعَب. ألَنَّ ٌُوَحنَّا َكاَن ِعْندَ «. فَِلَماذَا لَْم تُْؤِمنُوا بِِه؟. َوإِْن لُْلنَا ِمَن النَّاِس 

. فَأََجابُوا:  ًٌّ َوالَ أَنَا أَلُوُل لَكُْم »فَمَاَل ٌَُسوُع: «. مُ الَ نَْعلَ »اْلَجِمٌعِ أَنَّهُ بِاْلَحِمٌمَِة نَبِ

 .(ٖٖـ  2ٕ:  ٔٔ)مر " «بِأَّيِ ُسْلَطاٍن أَْفعَُل َهذَا

كم كان سمعان بطرس سعيداً بحكمة معلمه ... لم يستطيعوا أن يمسكوا 

عليه علّة ... كانوا يريدونه أن يُعلن أنه ابن هللا ... ليرجمونه ... ولكنه لم 

 .ةرملا هذه الفرصةيعطهم 
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تذكر سمعان بطرس حديث معلمه فى هذا األسبوع عن الكرم 

والكرامين األردياء ... مثل المدعوين ومثل العذارى الحكيمات والجاهالت ... 

وليين ... ومؤامرة الفريسيين والهيرودسيين والتساؤالت حول الميامة من الصد

 لإليماع به بسؤال "أيجوز أن تعطى جزية لميصر أم ال؟".

بملك شديد ... فها هوذا المعلم يسكب ويالته يستمع لمعلمه  انان سمعوك

على الكتبة والفريسيين المرائين ... أال يعلم المعلم أن كل كلماته ستصل إليهم 

والبد لهم من اإلنتمام ... أنهم أشرار وال يتورعون أن يفتكوا بَمن يمف فى 

ًْ "طريمهم ... حتى ختم المعلم كالمه  ٍ ُسِفَن َعلَى ِلَك ًّ ٌُْكْم ُكلُّ دٍَم َزِك ًَ َعلَ ٌَأْتِ

ٌَْكِل  ٌَْن اْلَه ٌِك إِلَى دَِم َزَكِرٌَّا ْبِن بََرِخٌَّا الَِّذي لَتَْلتُُموهُ بَ دِّ األَْرِض ِمْن دَِم َهابٌَِل الّصِ

 .(ٖ٘:  ٖٕ)مت  "َواْلَمْذبَحِ 

والتربت ليلة الفصح ... وكان سمعان بطرس يتأرجح بين مشاعر 

وبين مشاعر الملك  ،صار مشهوراً ... تلميذاً للمعلم الفخر والسعادة ألنه

من أورشليم حيث تُحان المؤامرات والدسائس ...  م يمتربونوالضيك ألنه

 تلعب األموال دوراً حاسماً فى تحديد مصائر الناس. وحيث

 وإذ بالمعلم يستدعى سمعان بطرس ويوحنا ... وكانا صديمان ...

ِل ِمَن اْلفَِطٌِر. ِحٌَن َكانُوا ٌَْذبَُحوَن اْلِفْصَح لَاَل لَهُ تاَلَِمٌذُهُ: َوفًِ " ٌَْن »اْلٌَْوِم األَوَّ أَ

ًَ َونُِعدَّ ِلتَأُْكَل اْلِفْصَح؟ ٌِْن ِمْن تاَلَِمٌِذِه َولَاَل لَُهَما: «. تُِرٌدُ أَْن نَْمِض فَأَْرَسَل اثْنَ

ٌْثَُما ٌَْدُخْل فَمُوالَ اْذَهبَا إِلَى اْلَمِدٌنَِة فٌَاُلَلِ » ةَ َماٍء. اتْبَعَاهُ. َوَح ٌَُكَما إِْنَساٌن َحاِمٌل َجرَّ

ٌُْث آُكُل اْلِفْصَح َمَع تاَلَِمٌِذي؟. فَُهَو  ٌَْن اْلَمْنِزُل َح ٌِْت: إِنَّ اْلُمعَلَِّم ٌَمُوُل: أَ ِلَرّبِ اْلبَ

فََخَرَج تِْلِمٌذَاهُ َوأَتٌََا إِلَى «. اَن أَِعدَّا لَنَاٌُِرٌُكَما ِعلٌَِّّةً َكبٌَِرةً َمْفُروَشةً ُمعَدَّةً. ُهنَ 

 .(ٙٔـ  ٕٔ:  ٗٔ)مر  "اْلَمِدٌنَِة َوَوَجدَا َكَما لَاَل لَُهَما. فَأََعدَّا اْلِفْصَح.

اكتشف سمعان بأن هذا الرجل الحامل جّرة الماء هو ... ابنه ... مرلس 

... ولكنه يحمل لرابة لريبة  (ٖٔ:  ٘بط ٔ) "َمْرلُُس اْبنًِ"... ليس ابنه بالجسد 

أما العليّة فهى ملن ألم مرلس ... مريم ... التى بمثابة ابنة عم سمعان إليه ... 

 ... فكان سمعان فخوراً بهذا أيضاً.

يّة ليبدأوا ربنا يسوع وتالميذه العل حين دخلوفى منتصف النهار ... 

 رج ولد ....إذا بالمعلم ينسحب جانباً ويخاحتفاالت الفصح ... 
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ِ َخَرَج " ٌِْه َوأَنَّهُ ِمْن ِعْنِد اَّللَّ ٍء إِلَى ٌَدَ ًْ ٌَُسوُع َوُهَو َعاِلٌم أَنَّ اآلَب لَْد دَفََع ُكلَّ َش

ِ ٌَْمِضً. لَاَم َعِن اْلعََشاِء َوَخلََع ثٌَِابَهُ َوأََخذَ ِمْنَشفَةً َواتََّزَر بَِها. ثُمَّ َصبَّ  َوإِلَى اَّللَّ

ٍل َواْبتَدَأَ ٌَْغِسُل أَْرُجَل التاّلَِمٌِذ َوٌَْمَسُحَها بِاْلِمْنَشفَِة الَّتًِ َكاَن ُمتَِّزراً َماًء فًِ ِمْغسَ 

ًَّ!»بَِها. فََجاَء إِلَى ِسْمعَاَن بُْطُرَس. فَمَاَل لَهُ ذَاَن:  «. ٌَا َسٌِّدُ أَْنَت تَْغِسُل ِرْجلَ

لَاَل «. أَنَا أَْصنَُع َولَِكنََّن َستَْفَهُم فٌَِما بَْعدُ لَْسَت تَْعلَُم أَْنَت اآلَن َما »أََجاَب ٌَُسوُع: 

ًَّ أَبَداً!»لَهُ بُْطُرُس:  ٌَْس »أََجابَهُ ٌَُسوُع: « لَْن تَْغِسَل ِرْجلَ إِْن ُكْنُت الَ أَْغِسلَُن فَلَ

ًَّ فَمَْط بَ »لَاَل لَهُ ِسْمعَاُن بُْطُرُس: «. لََن َمِعً نَِصٌبٌ  ٌَْس ِرْجلَ ٌْضاً ٌَا َسٌِّدُ لَ ْل أَ

ٌَْس لَهُ َحاَجةٌ إاِلَّ إِلَى َغْسِل »لَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. ٌَدَيَّ َوَرأِْسً الَِّذي لَِد اْغتََسَل لَ

ٌَْس ُكلُُّكمْ  ٌِْه بَْل ُهَو َطاِهٌر ُكلُّهُ. َوأَْنتُْم َطاِهُروَن َولَِكْن لَ ألَنَّهُ َعَرَف ُمَسلَِّمهُ «. ِرْجلَ

 .(ٔٔـ  ٖ:  ٖٔ)يو " «.ُكلُُّكْم َطاِهِرٌنَ  لَْستُمْ »ِلذَِلَن لَاَل: 

لم يستطع سمعان أن يحتمل منظر المعلم الممجد ... الذى رآه متجلياً فى 

ً تحت لدميه ... أليس هذا هو رب إيليا وموسى؟! ...  جبل طابور ... جالسا

أليس هذا هو صانع كل المعجزات؟! ... أليس هذا هو ابن هللا الحي ... المسيا 

رف كم من األفكار الردية اآلتى لخالصنا؟! ... كيف يغسل رجلىَّ أال يع

 ً بعض تصرفاته ألنه لم يستفد  ىفيراودنى؟ ... أال يعرف أنى مازلت متشككا

بيوم الشعانين؟! ... أال يعرف أنى كثيراً ما ألول لماذا أتينا هذا األسبوع 

 لتوتر الشديد؟!ألورشليم ألم يكن األفضل البماء فى الجليل مع هذا ا

ال ... لن تغسل رجلىَّ أبداً ... أنا أغسل 

رجلين ... وأنا العبد وأنت السيد ... أنا التلميذ 

وأنت المعلم ... أنا اإلنسان وأنت ابن هللا ... أنا 

أنا التابع وأنت َمن الخاطئ وأنت بال خطية ... 

 نمشى وراءه.

" ِسُلَن َفَلْيَس َلَن َمِعي نَِصيب  إِْن ُكْنُت اَل َأغْ لكن السيد كان مصّراً ... "

... ال ... ال ... إعمل ما تريد ... أنا ال أستطيع الحياة بدونن ... لد ال أفهمن 

ًَّ فَمَْط »لَاَل لَهُ ِسْمعَاُن بُْطُرُس: "ولكنى ال أستطيع إال أن أتبعن  ٌَْس ِرْجلَ ٌَا َسٌِّدُ لَ

ً ٌَدَيَّ َوَرأِْسً ٌْضا ٌَْس لَهُ َحاَجةٌ إاِلَّ إِلَى »ٌَُسوُع:  لَاَل لَهُ «. بَْل أَ الَِّذي لَِد اْغتََسَل لَ

ٌَْس ُكلُُّكمْ  ٌِْه بَْل ُهَو َطاِهٌر ُكلُّهُ. َوأَْنتُْم َطاِهُروَن َولَِكْن لَ  .(ٓٔـ  9:  ٖٔ)يو  "«.َغْسِل ِرْجلَ
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كم كانت لحظات ال تنسى ... وربنا يسوع يمسن بمدمى الصياد الفمير 

بالتراب والعرق ... ويغسلهما ووجهه لألرض ... وكاد سمعان  ... الملوثتين

يبكى لكنه أمسن دموعه ... ولبَّل يدى معلمه بعدما انتهى من غسيل لدميه ... 

 وظل صامتاً.

ً لَاَل لَُهْم: "أما المعلم ...  ٌْضا َ أَ ا َكاَن لَْد َغَسَل أَْرُجلَُهْم َوأََخذَ ثٌَِابَهُ َواتََّكأ فَلَمَّ

ً تَمُولُوَن ألَنًِّ أَنَا أَتَْفهَ » ً َوَسٌِّداً َوَحَسنا ُموَن َما لَْد َصنَْعُت بُِكْم؟. أَْنتُْم تَْدُعونَنًِ ُمعَلِّما

ٌُْكْم أَْن ٌَْغسِ  َل َكذَِلَن. فَِإْن ُكْنُت َوأَنَا السٌَِّّدُ َواْلُمعَلُِّم لَْد َغَسْلُت أَْرُجلَُكْم فَأَْنتُْم ٌَِجُب َعلَ

ٌْضاً. بَْعُضُكْم أَرْ  ٌْتُُكْم ِمثَاالً َحتَّى َكَما َصنَْعُت أَنَا بُِكْم تَْصنَعُوَن أَْنتُْم أَ ُجَل بَْعٍض. ألَنًِّ أَْعَط

ٌَْس َعْبدٌ أَْعَظَم ِمْن َسٌِِّدِه َوالَ َرُسوٌل أَْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلِه.  "اَْلَحكَّ اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: إِنَّهُ لَ

 .(ٙٔـ  ٕٔ:  ٖٔ)يو 

ا جلس المعلم ... وإلى جواره وكالعادة يوحنا الذى كان يعلم وبعدم

الجميع أنه يحب المعلم جداً ... وكان يتكأ على صدره مراراً وال يفارله أينما 

ذهب ... وال يخفى تعلمه الشديد به ... وكان التالميذ ينظرون إليه كأنه الطفل 

 المدلل ... لكنه كان رجالً.

ا لَاَل ٌَُسوُع " وحِ َوَشِهدَ َولَاَل: لَمَّ اْلَحكَّ اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: إِنَّ »َهذَا اْضَطَرَب بِالرُّ

فََكاَن التاّلَِمٌذُ ٌَْنُظُروَن بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض َوُهْم «. َواِحداً ِمْنُكْم َسٌَُسلُِّمنًِ

َع َواِحدٌ ِمْن تالَِمٌِذِه َكاَن ُمْحتَاُروَن فًِ َمْن لَاَل َعْنهُ. َوَكاَن ُمتَِّكئاً فًِ ِحْضِن ٌَُسو

ٌِْه ِسْمعَاُن بُْطُرُس أَْن ٌَْسأََل َمْن َعَسى أَْن ٌَُكوَن الَِّذي لَاَل  َ إِلَ ٌَُسوُع ٌُِحبُّهُ. فَأَْوَمأ

ـ  ٕٔ:  ٖٔ)يو " «.ٌَا َسٌِّدُ َمْن ُهَو؟»َعْنهُ. فَاتََّكأَ ذَاَن َعلَى َصْدِر ٌَُسوَع َولَاَل لَهُ: 

ٕ٘). 

 ل المسٌح ... سؤاله المفزع ... بدأ كل واحد ٌتساءل هل أنا؟! حٌن سأ

فََحِزنُوا ِجدّاً «. اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم إِنَّ َواِحداً ِمْنُكْم ٌَُسلُِّمنًِ»َوفٌَِما ُهْم ٌَأُْكلُوَن لَاَل: "

؟»َواْبتَدَأَ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم ٌَمُوُل لَهُ:   .(ٕٕـ  ٕٔ:  ٕٙمت )" «.َهْل أَنَا ُهَو ٌَا َربُّ

ً ِمْنُكْم »َوفٌَِما ُهْم ُمتَِّكئُوَن ٌَأُْكلُوَن لَاَل ٌَُسوُع: " اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: إِنَّ َواِحدا

َهْل »فَاْبتَدَأُوا ٌَْحَزنُوَن َوٌَمُولُوَن لَهُ َواِحداً فََواِحداً: «. ٌَُسلُِّمنًِ. اآَلِكُل َمِعً!

 .(9ٔـ  1ٔ:  ٗٔ)مر " .«َهْل أَنَا؟»َوآَخُر: « أَنَا؟
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لم يشن أحد فى يهوذا ... ألن المسيح لم يسمح ألحد بأن يعرف ضعف 

ن للكل ... وكان اآلخر ... كان يظهر الحب للجميع ... كانت عينيه تتحرن بحنا

فى نفسه وال يشن فى أخيه ... هكذا نجحت تربيتهم الروحية ... يشن  كل تلميذ

سمعان الذى يدفعه حب اإلستطالع إال أن يصر على وأخيراً ... لم يستطع 

 معرفة اإلجابة ... ولكنه خجل أن يسأل مرة أخرى ... ألنه كان دائماً يسأل ...

ٌِْه " َ إِلَ ً فًِ ِحْضِن ٌَُسوَع َواِحدٌ ِمْن تالَِمٌِذِه َكاَن ٌَُسوُع ٌُِحبُّهُ. فَأَْوَمأ َوَكاَن ُمتَِّكئا

ٌَْسأََل َمْن َعَسى أَْن ٌَُكوَن الَِّذي لَاَل َعْنهُ. فَاتََّكأَ ذَاَن َعلَى َصْدِر ِسْمعَاُن بُْطُرُس أَْن 

ُهَو ذَاَن الَِّذي أَْغِمُس أَنَا »أََجاَب ٌَُسوُع: «. ٌَا َسٌِّدُ َمْن ُهَو؟»ٌَُسوَع َولَاَل لَهُ: 

ِ.فَغََمَس اللُّْمَمةَ َوأَْعَطاَها ِلٌَُهوذَا «. اللُّْمَمةَ َوأُْعِطٌهِ  ًّ  ٖٔ)يو " ِسْمعَاَن اإِلْسَخْرٌُوِط

 .(ٕٙـ  ٖٕ: 

أنا لم  هل يهوذا سيسلم المعلم؟! ... أم لم يفهم سمعان ... المولف ...

أفهم معنى التسليم؟ ... هل هذه الحركة عالمة حب وإعجاب بيهوذا؟ ... أم إنها 

يهوذا عالمة دينونة؟ ... لماذا ال يفصح المعلم عما يحدث أو سيحدث؟ ... هل 

فَبَْعدَ اللُّْمَمِة دََخلَهُ "يعلم شيئاً ال نعلمه؟ ... ربما له عاللة بالصندوق وخدمة العيد 

ٌَْطاُن. فَمَاَل لَهُ ٌَُسوُع:  ا َهذَا فَلَْم ٌَْفَهْم «. َما أَْنَت تَْعَملُهُ فَاْعَمْلهُ بِأَْكثَِر ُسْرَعةٍ »الشَّ َوأَمَّ

ْندُوُق َمَع ٌَُهوذَا َظنُّوا أَنَّ أََحدٌ ِمَن اْلُمتَِّكئٌَِن ِلَماذَ  ً إِْذ َكاَن الصُّ ا َكلََّمهُ بِه. ألَنَّ لَْوما

ٌْئاً ِلْلفُمََراِء. ًَ َش ٌِْه ِلْلِعٌِد أَْو أَْن ٌُْعِط ـ  2ٕ:  ٖٔ)يو  "ٌَُسوَع لَاَل لَهُ: اْشتَِر َما نَْحتَاُج إِلَ

ٕ9). 

عهم لم يشكوا لم يحتمل نظرات إخوته ... ولكنهم جمي ذوخرج يهوذا إ

فَذَاَن "فيه ... ولم يفهموا ... لكنه كان منماداً لحبه للمال ولكبريائه ولعناد للبه 

ٌْالً. ا أََخذَ اللُّْمَمةَ َخَرَج ِلْلَوْلِت. َوَكاَن لَ ا َخَرَج لَاَل ٌَُسوُع:  لَمَّ دَ اْبُن »فَلَمَّ اآلَن تََمجَّ

ُ فٌِِه. دَ اَّللَّ  .(ٖٔـ  ٖٓ:  ٖٔ)يو  "اإِلْنَساِن َوتََمجَّ

ُخذُوا ُكلُوا »َوفٌَِما ُهْم ٌَأُْكلُوَن أََخذَ ٌَُسوُع ُخْبزاً َوبَاَرَن َوَكسََّر َوأَْعَطاُهْم َولَاَل: "

ثُمَّ أََخذَ اْلَكأَْس َوَشَكَر َوأَْعَطاُهْم فََشِربُوا ِمْنَها ُكلُُّهْم. َولَاَل لَُهْم: «. َهذَا ُهَو َجَسِدي

ِذي ِلْلعَْهِد اْلَجِدٌِد الَِّذي ٌُْسفَُن ِمْن أَْجِل َكثٌِِرٌَن. اَْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: َهذَا ُهَو دَِمً الَّ »

إِنًِّ الَ أَْشَرُب بَْعدُ ِمْن نِتَاجِ اْلَكْرَمِة إِلَى ذَِلَن اْلٌَْوِم ِحٌنََما أَْشَربُهُ َجِدٌداً فًِ َملَُكوِت 

 .(ٕ٘ـ  ٕٕ:  ٗٔ)مر " «.اَّللَِّ 
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كان المعلم فرحاً ... كما لم يروه فرحاً مثل هذا من لبل ... وهو يعطى 

لكل واحد منهم ... خذ كل هذا هو جسدى ... وتذكر بطرس الحوار الطويل 

ِ "الذى دار من شهور كثيرة بين المعلم واليهود ... حين أعلن لهم  ألَنَّ ُخْبَز اَّللَّ

ٌَا َسٌِّدُ أَْعِطنَا فًِ ُكّلِ ِحٌٍن »فَمَالُوا لَهُ: «. َحٌَاةً ِلْلعَالَمِ  ُهَو النَّاِزُل ِمَن السََّماِء اْلَواِهبُ 

ًَّ فالَ ٌَُجوُع َوَمْن »فَمَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: «. َهذَا اْلُخْبزَ  أَنَا ُهَو ُخْبُز اْلَحٌَاِة. َمْن ٌُْمبِْل إِلَ

 .(ٖ٘ـ  ٖٖ:  ٙ)يو  "ٌُْؤِمْن بًِ فالَ ٌَْعَطُش أَبَداً.

 ود يعاندون ويتذمرون ...وظل اليه

ٌِْه ألَنَّهُ لَاَل: " ُروَن َعلَ «. أَنَا ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي نََزَل ِمَن السََّماءِ »فََكاَن اْلٌَُهودُ ٌَتَذَمَّ

ٌَْف »َولَالُوا:  ِه. فََك ٌَْس َهذَا ُهَو ٌَُسوَع ْبَن ٌُوُسَف الَِّذي نَْحُن َعاِرفُوَن بِأَبٌِِه َوأُّمِ أَلَ

ٌْنَُكْم. الَ »فَأََجاَب ٌَُسوُع:  «.َهذَا: إِنًِّ نََزْلُت ِمَن السََّماِء؟ٌَمُوُل  ُروا فٌَِما بَ الَ تَتَذَمَّ

ًَّ إِْن لَْم ٌَْجتَِذْبهُ اآلُب الَِّذي أَْرَسلَنًِ َوأَنَا أُلٌُِمهُ فًِ اْلٌَْوِم  ٌَْمِدُر أََحدٌ أَْن ٌُْمبَِل إِلَ

 .(ٗٗـ  ٔٗ:  ٙ)يو " األَِخٌِر.

 وا يخاصمونه ... ويتراجعون ... وكان

ً لَائِِلٌَن: " ٌَْف ٌَْمِدُر َهذَا أَْن ٌُْعِطٌَنَا َجَسدَهُ »فََخاَصَم اْلٌَُهودُ بَْعُضُهْم بَْعضا َك

اْلَحكَّ اْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَأُْكلُوا َجَسدَ اْبِن »فَمَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: «. ِلنَأُْكَل؟

ٌَْس لَُكْم َحٌَاةٌ فٌُِكْم. َمْن ٌَأُْكُل َجَسِدي َوٌَْشَرُب دَِمً فَلَهُ اإِلْنَساِن َوتَ  ْشَربُوا دََمهُ فَلَ

َحٌَاةٌ أَبَِدٌَّةٌ َوأَنَا أُلٌُِمهُ فًِ اْلٌَْوِم األَِخٌِر. ألَنَّ َجَسِدي َمأَْكٌل َحكٌّ َودَِمً َمْشَرٌب 

. َمْن ٌَأُْكْل َجَسِدي َوٌَْشَرْب دَِمً ٌَثْبُ  ًَّ َوأَنَا فٌِِه.َحكٌّ  .(ٙ٘ـ  ٕ٘:  ٙ)يو " ْت فِ

 إلى أن انسحب منهم كثيرون ...

الً!." ٌُْث َكاَن أَوَّ ٌْتُُم اْبَن اإِلْنَساِن َصاِعداً إِلَى َح  .(ٕٙ:  ٙ)يو " فَِإْن َرأَ

ِمْن َهذَا اْلَوْلِت َرَجَع َكثٌُِروَن ِمْن تالَِمٌِذِه إِلَى اْلَوَراِء َولَْم ٌَعُودُوا ٌَْمُشوَن َمعَهُ. "

ًْ َعَشَر:  ً تُِرٌدُوَن أَْن تَْمُضوا؟»فَمَاَل ٌَُسوُع ِلاِلثْنَ ٌْضا فَأََجابَهُ «. أَلَعَلَُّكْم أَْنتُْم أَ

نَْذَهُب؟ كالَُم اْلَحٌَاِة األَبَِدٌَِّة ِعْندََن. َونَْحُن لَْد  ٌَا َربُّ إِلَى َمنْ »ِسْمعَاُن بُْطُرُس: 

 ِ ًّ ِ اْلَح ٌَْس أَنًِّ أَنَا »أََجابَُهْم ٌَُسوُع: «. آَمنَّا َوَعَرْفنَا أَنََّن أَْنَت اْلَمِسٌُح اْبُن اَّللَّ أَلَ

ٌَْطاٌن! ًْ َعَشَر؟ َوَواِحدٌ ِمْنُكْم َش ْن ٌَُهوذَا ِسْمعَاَن لَاَل عَ «. اْختَْرتُُكْم ااِلثْنَ

ًْ َعَشرَ  ِ ألَنَّ َهذَا َكاَن ُمْزِمعاً أَْن ٌَُسلَِّمهُ َوُهَو َواِحدٌ ِمَن ااِلثْنَ ًّ  ٙ)يو " اإِلْسَخْرٌُوِط

 .(2ٔـ  ٙٙ: 
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ولكن سمعان لم يهدأ ... كان يريد أن يسأل ... لماذا خرج يهوذا؟ ... 

المعلم ينظر إلى سمعان نظرات لماذا لم يكمل الليلة وهى ليلة الفصح؟ ... وإذا ب

: "لم يراها من لبل  بُّ ًْ ٌُغَْربِلَُكْم »َولَاَل الرَّ ٌَْطاُن َطلَبَُكْم ِلَك ِسْمعَاُن ِسْمعَاُن ُهَوذَا الشَّ

ًْ الَ ٌَْفنَى إٌَِمانَُن. َوأَْنَت َمتَى َرَجْعَت ثَبِّْت  َكاْلِحْنَطِة!. َولَِكنًِّ َطلَْبُت ِمْن أَْجِلَن ِلَك

ٌُن اْلٌَْوَم لَْبَل أَْن تُْنِكَر ثاَلََث »فَمَاَل:  ........«.تَنَ إِْخوَ  أَلُوُل لََن ٌَا بُْطُرُس الَ ٌَِصٌُح الدِّ

اٍت أَنََّن تَْعِرفُنًِ  .(ٖٗـ  ٖٔ:  ٕٕ)لو  "«.َمرَّ

ً مستعد أن  أموت  وأنزعج سمعان جداً ... ما معنى هذا؟ ... أنا حما

ًَّ فًِ َهِذِه "معن ... وتحولت نظرات ربنا يسوع للكل لائالً  إِنَّ ُكلَُّكْم تَُشكُّوَن فِ

ًَ فَتَتَبَدَّدُ اْلِخَراُف. َولَِكْن بَْعدَ لٌَِ  اِع ٌْلَِة ألَنَّهُ َمْكتُوٌب: أَنًِّ أَْضِرُب الرَّ اِمً أَْسبِمُُكْم إِلَى اللَّ

 .(1ٕـ  2ٕ:  ٗٔ)مر  "اْلَجِلٌلِ 

  ... لكن سمعان لم يستطع السكوت هذه المرة

!»فَمَاَل لَهُ بُْطُرُس: " اْلَحكَّ أَلُوُل »فَمَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. َوإِْن َشنَّ اْلَجِمٌُع فَأَنَا الَ أَُشنُّ

ٌْلَِة  اتٍ لََن ِإنََّن اْلٌَْوَم ِفً َهِذِه اللَّ ٌِْن تُْنِكُرنًِ ثاَلََث َمرَّ تَ ٌُن َمرَّ ٌَِصٌَح الدِّ فََماَل «. لَْبَل أَْن 

ً اْلَجِمٌُع.«. َولَِو اْضُطِرْرُت أَْن أَُموَت َمعََن الَ أُْنِكُرنَ »بِأَْكثَِر تَْشِدٌٍد:  ٌْضا " َوَهَكذَا لَاَل أَ

 .(ٖٔـ  9ٕ:  ٗٔ)مر 

ٌْتُوِن. ِحٌنَئٍِذ لَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: ثُمَّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا إِلَى َجبَِل " ُكلُُّكْم تَُشكُّوَن »الزَّ

ِعٌَِّة. َولَِكْن  ًَ فَتَتَبَدَّدُ ِخَراُف الرَّ اِع ٌْلَِة ألَنَّهُ َمْكتُوٌب: أَنًِّ أَْضِرُب الرَّ ًَّ فًِ َهِذِه اللَّ فِ

َوإِْن َشنَّ فٌَِن اْلَجِمٌُع فَأَنَا الَ »هُ: فَمَاَل بُْطُرُس لَ «. بَْعدَ لٌَِاِمً أَْسبِمُُكْم إِلَى اْلَجِلٌلِ 

ٌْلَِة لَْبَل أَْن ٌَِصٌَح »لَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. أَُشنُّ أَبَداً  اْلَحكَّ أَلُوُل لََن: إِنََّن فًِ َهِذِه اللَّ

اتٍ  الَ  َولَِو اْضُطِرْرُت أَْن أَُموَت َمعَنَ »لَاَل لَهُ بُْطُرُس: «. ِدٌٌن تُْنِكُرنًِ ثاَلََث َمرَّ

ٌْعٍَة ٌُمَاُل « أُْنِكُرَن! ٌْضاً َجِمٌُع التَّالَِمٌِذ. ِحٌنَئٍِذ َجاَء َمعَُهْم ٌَُسوُع إِلَى َض َهَكذَا لَاَل أَ

ٌَْمانًِ فَمَاَل ِللتَّالَِمٌِذ:  ًَ ُهنَانَ »لََها َجثَْس ًَ َوأَُصلِّ )مت " «.اْجِلُسوا َهُهنَا َحتَّى أَْمِض

 .(ٖٙـ  ٖٓ:  ٕٙ

ٌَْمانًِ فَمَاَل ِلتاَلَِمٌِذِه: َوَجاُءوا " ٌْعٍَة اْسُمَها َجثَْس اْجِلُسوا َهُهنَا َحتَّى »إِلَى َض

 ًَ ـ  ٕٖ:  ٗٔ)مر  "ثُمَّ أََخذَ َمعَهُ بُْطُرَس َوٌَْعمُوَب َوٌُوَحنَّا َواْبتَدَأَ ٌَْدَهُش َوٌَْكتَئُِب.«. أَُصلِّ

ة؟ ... كان مبتهجاً وتعجب سمعان ... ألم يكن المعلم سعيداً من ساع...  (ٖٖ

وكان وجهه يذكرنى بيوم التجلى؟ ... أما اآلن فيبكى بال تولف؟ ... إنى أسمع 
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صوت شهماته من بعيد ... إنه ال يريد أحد منا أن يراه هكذا ... إنه حزين جداً 

 كما لم أراه من لبل ... لماذا؟ ... أليس لادراً أن يمنع كل سبب للحزن؟!

ً َحتَّى اْلَمْوِت! اْمُكثُوا ُهنَا َواْسَهُروانَفْ »فَمَاَل لَُهْم: " ثُمَّ تَمَدََّم «. ِسً َحِزٌنَةٌ ِجدّا

ًْ تَْعبَُر َعْنهُ السَّاَعةُ إِْن أَْمَكَن. َولَاَل:  ٌَا »لَِلٌالً َوَخرَّ َعلَى األَْرِض َوَكاَن ٌَُصلًِّ ِلَك

ٍء ُمْستََطاٌع لََن فَأَِجْز َعنًِّ هَ  ًْ ِذِه اْلَكأَْس. َولَِكْن ِلٌَُكْن الَ َما أُِرٌدُ أَنَا أَبَا اآلُب ُكلُّ َش

 .(ٖٙـ  ٖٗ:  ٗٔ)مر " «.بَْل َما تُِرٌدُ أَْنتَ 

كان سمعان يسمعه ... وكادت دموعه تتحرن معه ... لكن النعاس كان 

يغالبه ... ولم يمدر أحد من الثالثة أن يمترب كثيراً ... وآثروا اإلنتظار ... لكن 

 الً وكان الحزن أيضاً ثميالً.اليوم كان طوي

 .(٘ٗ:  ٕٕ)لو " ثُمَّ لَاَم ِمَن الصَّالَِة َوَجاَء إِلَى تاَلَِمٌِذِه فََوَجدَُهْم نٌَِاماً ِمَن اْلُحْزِن."

ً فَمَاَل ِلبُْطُرَس: " ٌَا ِسْمعَاُن أَْنَت نَائٌِم! أََما لَدَْرَت أَْن »ثُمَّ َجاَء َوَوَجدَُهْم نٌَِاما

وُح فَنَِشٌطٌ تَْسَهَر  ا الرُّ َساَعةً َواِحدَةً؟. اْسَهُروا َوَصلُّوا ِلئاَلَّ تَْدُخلُوا فًِ تَْجِربٍَة. أَمَّ

ا اْلَجَسدُ فََضِعٌفٌ  ٌْنِِه. ثُمَّ َرَجَع «. َوأَمَّ ً َوَصلَّى لَائاِلً ذَِلَن اْلَكالََم بِعَ ٌْضا َوَمَضى أَ

ً إِْذ َكانَْت أَعْ  ً نٌَِاما ٌْضا ٌُنُُهْم ثَِمٌلَةً فَلَْم ٌَْعلَُموا بَِماذَا ٌُِجٌبُونَهُ. ثُمَّ َجاَء َوَوَجدَُهْم أَ

نَاُموا اآلَن َواْستَِرٌُحوا! ٌَْكِفً! لَْد أَتَِت السَّاَعةُ! ُهَوذَا اْبُن »ثَاِلثَةً َولَاَل لَُهْم: 

ٌِْدي اْلُخَطاِة. لُوُموا ِلنَْذَهَب. ُهَوذَا الَّ  ِذي ٌَُسلُِّمنًِ لَِد اإِلْنَساِن ٌَُسلَُّم إِلَى أَ

 .(ٕٗـ  2ٖ:  ٗٔ)مر " «.اْلتََربَ 

لام سمعان متثالالً ... وخجالً ... وهو يلوم نفسه بشدة ... كيف نمت 

ا نمت ثانية؟ ... هكذا؟ ... كيف تركته فى حزنه؟ ... لمد وبخنى بإسمى ومع هذ

 ه هكذا فى دموع وعرق.أنا أكره أن أر

ًْ َعَشَر لَْد َجاَء َوَمعَهُ َجْمٌع َكثٌٌِر بُِسٌُوٍف َوفٌَِما ُهَو ٌَتََكلَُّم إِ " ذَا ٌَُهوذَا أََحدُ ااِلثْنَ

ٍ ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلَكَهنَِة َوُشٌُوخِ الشَّْعِب. والَِّذي أَْسلََمهُ أَْعَطاُهْم َعالََمةً  ًّ َوِعِص

السَّالَُم »ِت تَمَدََّم إِلَى ٌَُسوَع َولَاَل: فَِلْلَولْ «. الَِّذي أُلَبِّلُهُ ُهَو ُهَو. أَْمِسُكوهُ »لَائاِلً: 

ِحٌنَئٍِذ تَمَدَُّموا « ٌَا َصاِحُب ِلَماذَا ِجئَْت؟»َولَبَّلَهُ. فَمَاَل لَهُ ٌَُسوُع: « ٌَا َسٌِِّدي!
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دَهُ َوأَْلمَُوا األٌََاِدَي َعلَى ٌَُسوَع َوأَْمَسُكوهُ. َوإِذَا َواِحدٌ ِمَن الَِّذٌَن َمَع ٌَُسوَع َمدَّ ٌَ 

ٌْفَهُ َوَضَرَب َعْبدَ َرئٌِِس اْلَكَهنَِة فَمََطَع أُْذنَهُ. فَمَاَل لَهُ ٌَُسوُع:  ٌْفََن »َواْستَلَّ َس ُردَّ َس

ٌِْف ٌَْهِلُكوَن!. أَتَُظنُّ أَنًِّ الَ  ٌَْف بِالسَّ إِلَى َمَكانِِه. ألَنَّ ُكلَّ الَِّذٌَن ٌَأُْخذُوَن السَّ

ً ِمَن أَْستَِطٌُع اآلَن أَْن أَْطلُ  ٌْشا ًْ َعَشَر َج َم ِلً أَْكثََر ِمِن اثْنَ َب إِلَى أَبًِ فٌَُمَدِّ

ُل اْلُكتُُب: أَنَّهُ َهَكذَا ٌَْنبَِغً أَْن ٌَُكوَن؟ ٌَْف تَُكمَّ ـ  2ٗ:  ٕٙ)مت " «.اْلَمالَئَِكِة؟. فََك

٘ٗ). 

ن من المشهد بسرعة ... ولد غلبه الخجل مرة أخرى اوانسحب سمع

َولََمَس أُْذنَهُ « دَُعوا إِلَى َهذَا!»فَمَاَل ٌَُسوُع: "يريد معلمه  ألنه لم يتصرف كما

... كما أنه خاف أن يمبضوا عليه ... فإنزوى هارباً فى  (ٔ٘:  ٕٕ)لو  "َوأَْبَرأََها.

ا بُْطُرُس فَتَبِعَهُ ِمْن بَِعٌٍد إِلَى دَاِر َرئٌِِس اْلَكَهنَِة "الظالم يتبع المشهد من بعيد  َوأَمَّ

ٌَْن اْلُخدَّاِم ِلٌَْنُظَر النَِّهاٌَةَ.  .(1٘ـ  ٕٙ)مت  "فَدََخَل إِلَى دَاِخٍل َوَجلََس بَ

وتحرن سمعان بخطوات بطيئة فى فناء دار رئيس الكهنة ناظراً من 

ا أَْضَرُموا "بعيد يوحنا صديمه الجرىء الذى لم يخف أن يدخل إلى الداخل  َولَمَّ

ً ِعْندَ النَّاِر نَاراً فًِ َوَسِط الدَّاِر َوجَ  ٌْنَُهْم.فََرأَتْهُ َجاِرٌَةٌ َجاِلسا ً َجلََس بُْطُرُس بَ لَُسوا َمعا

َسْت فٌِه َولَالَْت:  «. لَْسُت أَْعِرفُهُ ٌَا اْمَرأَةُ!»فَأَْنَكَرهُ لَائاِلً: «. َوَهذَا َكاَن َمعَهُ »فَتَفَرَّ

ا «. ٌَا إِْنَساُن لَْسُت أَنَا!»فَمَاَل بُْطُرُس: !« َوأَْنَت ِمْنُهمْ »َوبَْعدَ لَِلٌٍل َرآهُ آَخُر َولَاَل:  َولَمَّ

ًٌّ »َمَضى نَْحُو َساَعٍة َواِحدٍَة أَكَّدَ آَخُر لَائاِلً:  ً َكاَن َمعَهُ ألَنَّهُ َجِلٌِل ٌْضا بِاْلَحّكِ إِنَّ َهذَا أَ

 ً ٌْضا ٌْنََما ُهَو ٌَتََكلَُّم وَ «. ٌَا إِْنَساُن لَْسُت أَْعِرُف َما تَمُولُ »فَمَاَل بُْطُرُس: «. أَ فًِ اْلَحاِل بَ

ٌُن.  .(ٓٙـ  ٘٘:  ٕٕ)لو  "َصاَح الدِّ

ولم يصدق سمعان نفسه ... حين 

انتبه إلى صياح الدين ... لمد سمطت ... 

لمد أنكرت ... لمد لعنت وحلفت وجدفت 

... لمد غلبنى الشيطان ... لمد خفت 

كالجبناء ... لمد صرت أشمى التالميذ 

 ألنى ظننت أنى  أحد يفعله  لم  ما وفعلت 

 سأسبمهم للدفاع عنه ... واآلن أنكره أمام الجوارى والعبيد.
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ٌَْف لَاَل لَهُ: " ّبِ َك بُّ َونََظَر إِلَى بُْطُرَس فَتَذَكََّر بُْطُرُس َكالََم الرَّ إِنََّن »فَاْلتَفََت الرَّ

ٌُن تُْنِكُرنًِ ثاَلََث  اتٍ لَْبَل أَْن ٌَِصٌَح الدِّ فََخَرَج بُْطُرُس إِلَى َخاِرجٍ َوبََكى بَُكاًء «. َمرَّ

 .(ٕٙـ  ٔٙ:  ٕٕ)لو " ُمّراً.

لم يبن سمعان فى حياته كما بكى هذه الليلة ... بكى ساعات طويلة ... 

بدموع وبغير دموع ... بال عزاء ... لم يستطع أن يتابع أخبار معلمه بعد هذه 

وعه استرجع سمعان كل لحظاته مع المعلم اللحظة وهذه النظرة ... وأثناء دم

... يوم دخل بيته وشفى حماته وأهل لريته ... يوم دخل سفينته واحضر سمن 

البحر له ... يوم حضر معه إلامة ابنة يايرس وإلامة ابن أرملة نايين وإلامة 

التجلى ورآه فى مجده ... يوم شاركه األكل واألحاديث لعازر ... يوم حضر 

... يوم مدحه المعلم "طوبان يا سمعان" ... وفى نفس اليوم وبخه الطويلة 

إستاراً" "اذهب يا شيطان" ... يوم علمه كيف يصطاد سمكة بعينها فيجد فيها "

 ليدفع عنهما الجزية لكى ال يعثر أحداً ... آه ... كيف أنكره بعد كل هذا؟

 كيف تجاسرت وللت "ال أعرفه"؟ ... كيف خرجت هذه الكلمات من

فمى؟ ... كيف لم أتعلم الصمت بعد كل هذه السنين؟ ... كيف أتركه وأخذله فى 

 هذا الولت؟.

ماذا سألول ألمه اآلن؟ ... كيف سأواجه بمية التالميذ؟ ... هل سمعنى 

أحد؟ ... يا ليتنى مت لبل هذه الساعات ... يا ليتهم لتلونى لبل أن يمسكوه ... 

 ٌا لٌتنى.؟ ... فى النهايةونه يا ليتنى لم أتبعه من البداية وأخ
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 اللقاء السرى

ً ... كما لم يحزن من لبل ... منزوياً  ظل سمعان بطرس ... حزينا

ً ... لمد اضطر أن يذهب إلى العلية مثل بمية التالميذ إذا لم يكن لهم  هاربا

الوجوه كلها كئيبة ... ويوحنا الحبيب موضع آخر فى أورشليم ... وهنان كانت 

يمص عليهم األحداث بالتفصيل ... المحاكمات الظالمة أمام ليافا وحنّان 

وبيالطس وهيرودس ... وأخيراً الحكم بالصلب بعد حكم الجلد ... ومنظر السيد 

وهو البساً الشون والدم يغطى رأسه وكل جسمه ... ولم يكن سمعان محتمالً أن 

 .. لكنه لم يستطع أيضاً أن ينطك بكلمة.يسمع كلمة .

كان ينظر إلى يوحنا بخجل شديد ... إنه الصديك األلزق له من األخ ... 

ً أنه البد أن  كان يعتبر نفسه مسئوالً عنه ... أحبه كؤخيه وابنه ... وظن يوما

يحميه من أى مولف صعب ... لكنه اآلن ... اآلن يوحنا يمف شامخاً ولد صار 

ض نفسه التلميذ ا لرجل الذى لم يترن معلمه إلى النهاية ... الوفى الذى عرَّ

... الذى لم يتكلم أو يفتخر لكنه فعل ما كان يجب أن يفعله  فوخ البللموت 

 سمعان واآلخرون.

وولعت عينا يوحنا على عينا سمعان ... الغارلتين فى الدموع وفى 

بخاطر صديمه من  الحال نظر سمعان إلى األرض ... وأدرن يوحنا ما يجول

شعور المهانة والذل والخجل واإلنكسار ... وتمنى لو لدر أن يعزيه ... ولكن 

اآلن َمن يعزى َمن؟ ... والكل لد دخله الحزن والكآبة المريرة ... والخوف 

والهلع ... هل حماً مات المعلم؟ ... هل مات المسيا؟ ... هل لتله الرومان؟ ... 

هللا؟ ... هل كان حماً ابن هللا؟ ... ولماذا مات؟ ... هل انتصر اليهود على ابن 

جليل بهذا للسيحدث لنا اآلن؟ ... هل سنعود  ألن نراه مرة أخرى؟ ... ماذا

 الخزى والعار والحزن الثميل؟

جاءت النسوة الباكيات يخبرن أم يسوع بؤنهن مزمعات أن يذهبن للمبر 

هذا الكالم ... وكان ينظر فجر األحد لكى يطيبن جسده ... لم يهتم سمعان ب
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سيشعر الميت بحبهن وهن  لهوإليهن بإستهانة ... ماذا يفعل الطيب اآلن؟ ... 

 يكفنه؟ ... وظلت أمه صامته بدموع لليلة تحدق فيهن ... وال تتكلم.

والح الفجر ... وإذا بطرلات على الباب بصوت أزعج الجميع ... 

 .بطرس ... يا يوحنا ... يسوع لام""لام ... لام المسيح ... يا وصوت النسوة 

وفتح سمعان الباب ليجد المجدلية ومريم األخرى وسالومى يدخلن 

والفرح يمفز من وجوههن ... يتلعثمن فى الكالم ويخبرن أنهن رأين المبر 

ً مفتوح ً والحجر مدحرج ا والمالئكة يخبّرون بميامة السيد ... وفيما هن  ا

ا ُهَما ُمْنَطِلقَتَاِن ِلتُْخبَِرا تاَلَِمٌذَهُ إِذَا ٌَُسوُع َوفٌِمَ "راكضات ليؤتين للتالميذ ... 

ٌِْه َوَسَجدَتَا لَهُ. فَقَاَل لَُهَما ٌَُسوُع: «. َسالٌَم لَُكَما»الَقَاُهَما َوقَاَل:  فَتَقَدََّمتَا َوأَْمَسَكتَا بِقَدََم

ْخَوتًِ أَْن ٌَْذَهبُوا إِلَى الْ » ـ  9:  72)مت  "«.َجِلٌِل َوُهنَاَك ٌََرْونَنًِالَ تََخافَا. اْذَهبَا قُوالَ ِِلِ

01). 

. فَقَاَم بُْطُرُس َوَرَكَض إِلَى اْلقَْبِر " قُوُهنَّ فَتََراَءى َكالَُمُهنَّ لَُهْم َكاْلَهذٌََاِن َولَْم ٌَُصدِّ

باً فًِ نَْفِسِه ِممَّ  )لو " ا َكاَن.فَاْنَحنَى َونََظَر األَْكفَاَن َمْوُضوَعةً َوْحدََها فََمَضى ُمتَعَّجِ

 .(07ـ  00:  72

َوَكاَن ااِلثْنَاِن ٌَْرُكَضاِن َمعاً. فََسبََق "ركض سمعان ... ووراءه يوحنا ... 

الً إِلَى اْلقَْبِر.وَ  ْنَحنَى فَنََظَر األَْكفَاَن َمْوُضوَعةً َولَِكنَّهُ لَْم االتِّْلِمٌذُ اآلَخُر بُْطُرَس َوَجاَء أَوَّ

ْلِمْنِدٌَل اِسْمعَاُن بُْطُرُس ٌَتْبَعُهُ َودََخَل اْلقَْبَر َونََظَر األَْكفَاَن َمْوُضوَعةً. وَ ٌَْدُخْل. ثُمَّ َجاَء 

ٌَْس َمْوُضوعاً َمَع األَْكفَاِن بَْل َمْلفُوفاً فًِ َمْوِضعٍ َوْحدَهُ. فَِحٌنَئٍِذ  الَِّذي َكاَن َعلَى َرأِْسِه لَ

ٌْضاً التِّْلِمٌذُ اآلَخُر الَِّذي الً إِلَى اْلقَْبِر َوَرأَى فَآَمَن. دََخَل أَ ... ( 2ـ  2:  71)يو  "َجاَء أَوَّ

لم يدخل يوحنا ألنه كان يريد أن يشجع صديمه األكبر بؤى ثمن ... كما أنه ال 

 يحتمل أن يرى المبر فارغاً ... وحده.

وتمتم سمعان باإلستغراب ونظر إلى يوحنا ... لكن سمعان لم يرد أن 

يمبل المواجهة ... هل يمكن أن يكون لد لام ... أم أن النسوة  يصدق ... كؤنه ال

يهذين ... لكنه لال أنه سيموم ... لالها أكثر من مرة ... ولم يكونوا يفهمونه ... 

 وخجل سمعان أن يسؤله ... هل حماً لام؟
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وانصرف سمعان بخطوات بطيئة ... بينما أسرع يوحنا إلخوته فى 

ً ... واألكفان مرتبة ... وترن يوحنا صديمه العليّة ليإكد لهم أن المب ر فارغا

 سمعان ... ألنه كان يعرف أن بطرس ال يحب أن يراه أحد باكياً أو منهاراً.

ه ... لم يتمالن ان بطرس وجهه ... فوجد يسوع أماموفجؤة ... رفع سمع

سمعان نفسه ... وفتح المعلم ذراعيه بحب ... وعينيه تمتلئان بالفرح ليحتضن 

 لميذه الذى انفجر فى البكاء كطفل.ت

ئك لضاها فى حضن الرب يسوع باكياً لم يدرى سمعان ... كم من الدلا

ً لام ... ... ولم يدرى أكان م كانت دموع الخجل ... أت دموع الفرح ألنه حما

وحاول سمعان الكالم واإلعتذار ... لكن دموعه كانت تغلب كلماته ... وكانت 

كان يشتهيه ولم يتجاسر أن يطلبه ... الغفران ... ورجع  يد المسيح تإكد له ما

سمعان إلخوته ووجهه كوجه موسى النازل من الجبل ... منيراً منتصراً ليردد 

 ... المسيح لام بالحميمة لام.

وحاول التالميذ أن يدركوا ما رآه ... وأن يفهموا التفاصيل لكنه لم 

 يستطع أن يمول لهم إال أنه لام.

الصديك ...  والحبيب فؤدرن من عيون سمعان ما حدث ...  أما يوحنا

ً دافئة ليس  ً غزيرة ال يمكن الحديث عنها ... وأحضانا وأدرن أن هنان دموعا

 فى الوجود أجمل منها .. وبينما هم يتكلمون ... دخل عليهم تلميذى عمواس ...

َوَجدَا األََحدَ َعَشَر ُمْجتَِمِعٌَن هُْم فَقَاَما فًِ تِْلَك السَّاَعِة َوَرَجعَا إِلَى أُوُرَشِلٌَم وَ "

بَّ قَاَم بِاْلَحِقٌقَِة َوَظَهَر ِلِسْمعَاَن!»والَِّذٌَن َمعَُهْم. َوُهْم ٌَقُولُوَن:  ا «. إِنَّ الرَّ َوأَمَّ

ٌَْف َعَرفَاهُ ِعْندَ َكْسِر اْلُخْبِز. َوفِ  ٌَما ُهْم ُهَما فََكانَا ٌُْخبَِراِن بَِما َحدََث فًِ الطَِّرٌِق َوَك

فََجِزُعوا «. َسالٌَم لَُكْم!»ٌَتََكلَُّموَن بَِهذَا َوقََف ٌَُسوُع نَْفُسهُ فًِ َوَسِطِهْم َوقَاَل لَُهْم: 

َما بَالُُكْم ُمْضَطِربٌَِن َوِلَماذَا تَْخُطُر »َوَخافُوا َوَظنُّوا أَنَُّهْم نََظُروا ُروحاً. فَقَاَل لَُهْم: 

: إِنًِّ أَنَا ُهَو. ُجسُّونًِ َواْنُظُروا فَِإنَّ أَْفَكاٌر فًِ قُلُوبُِكمْ  ًَّ ؟. اُْنُظُروا ٌَدَيَّ َوِرْجلَ

ٌَْس لَهُ لَْحٌم َوِعَظاٌم َكَما تََرْوَن ِلً وَح لَ ٌِْه. «. الرُّ ٌِْه َوِرْجلَ َوِحٌَن قَاَل َهذَا أََراُهْم ٌَدَ

قٌِن ِمَن اْلفََرحِ َوُمتَعَجِّ  ٌُْر ُمَصدِّ ٌْنََما ُهْم َغ «. أَِعْندَُكْم َهُهنَا َطعَاٌم؟»بُوَن قَاَل لَُهْم: َوبَ

ٌْئاً ِمْن َشْهِد َعَسٍل.  .(27ـ  77:  72)لو " فَنَاَولُوهُ ُجْزءاً ِمْن َسَمٍك َمْشِوّيٍ َوَش
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بلماء خاص ...  رف بين التالميذ أن ربنا يسوع لد إختص بطرسـ  وع  

وحاول الكثيرون عبر السنين أن يعرفوا ما دار فى هذا اللماء ... فجر يوم 

َوأَنَّهُ َظَهَر "رر أن يحتفظ بهذا السر إلى األبد الميامة ... لكن سمعان بطرس ل

ًْ َعَشَر.  .(7:  07كو 0) "ِلَصفَا ثُمَّ ِلاِلثْنَ
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 أحتبنى؟

زالت الغمة ... ورجعت البسمة ... وأصبح التالميذ فى حالة فرح ال 

يات ما قبل الصليب امرون ... وليس لهم حديث إال ذكرينتهى ... وكانوا يتس

ويقولوا له "أما زلت تشك يا وما بعد القيامة ... وكانوا ينظرون إلى توما 

 صديق؟".

أما توما فيضحك ويقول ... ال أعرف لماذا شككت لهذا الحد؟ ... لماذا 

... جميعكم؟ ... لماذا رفضت كل الكالم إلى أن أراه وألمس لم أصدقكم 

َهاِت إِْصبِعََن إِلَى ُهنَا »ثُمَّ لَاَل ِلتُوَما: "جراحه؟ ... وقد جاءنى وجعلنى ألمس 

ٌَْر ُمْؤِمٍن بَْل ُمْؤِمنا  َوأَبْ  أََجاَب «. ِصْر ٌَدَيَّ َوَهاِت ٌَدََن َوَضْعَها فًِ َجْنبًِ َوالَ تَُكْن َغ

ٌْتَنًِ ٌَا تُوَما آَمْنَت! ُطوبَى للَِّذٌَن »لَاَل لَهُ ٌَُسوُع: «. َربًِّ َوإِلَِهً»تُوَما:  ألَنََّن َرأَ

 .(2ٕـ  6ٕ:  ٕٓ)يو  "«.آَمنُوا َولَْم ٌََرْوا

ً إلى الجليل حسب وصية المعلم  ا األََحدَ َعَشَر تِْلِمٌذا  "رجعوا جميعا َوأَمَّ

ٌُْث أََمَرُهْم ٌَُسوُع. ... وكانوا دائماً  (7ٔ:  2ٕ)مت  "فَاْنَطلَمُوا إِلَى اْلَجِلٌِل إِلَى اْلَجبَِل َح

فى حالة إنتظار متى سيأتى إلينا؟ ... متى سيظهر؟ ... ماذا سينتظرنا فى 

تقبل؟ ... لكن هذه التساؤالت لم تحمل لهم إال مشاعر اإلثارة والبهجة المس

 والرجاء.

ٌْضا  ٌَُسوُع نَْفَسهُ ِللتاّلَِمٌِذ َعلَى بَْحِر َطبَِرٌَّةَ. َظَهَر َهَكذَا:. َكاَن " بَْعدَ َهذَا أَْظَهَر أَ

ئٌُِل الَِّذي ِمْن لَانَا اْلَجِلٌِل َواْبنَا ِسْمعَاُن بُْطُرُس َوتُوَما الَِّذي ٌُمَاُل لَهُ التَّْوأَُم َونَثَنَا

أَنَا »َزْبِدي َواثْنَاِن آَخَراِن ِمْن تالَِمٌِذِه َمَع بَْعِضِهْم. لَاَل لَُهْم ِسْمعَاُن بُْطُرُس: 

ٌْضا  َمعَنَ »لَالُوا لَهُ: «. أَْذَهُب ألَتََصٌَّدَ  فََخَرُجوا َودََخلُوا السَِّفٌنَةَ «. نَْذَهُب نَْحُن أَ

ٌْئا .لِ  ٌْلَِة لَْم ٌُْمِسُكوا َش  .(ٖـ  ٔ:  ٕٔ)يو " ْلَوْلِت. َوفًِ تِْلَن اللَّ

لم يكن سمعان بطرس قادراً على اإلنتظار الطويل ... لقد اطمئن إلى 

قبول المعلم له ... ورجع إلى محبته ومكانته ... إال أن التالميذ لم يعرفوا ما 

نظر إليه شذراً ... هل يا ترى ستظل دار بينه وبين المعلم ... وبعضهم مازال ي

 من األثنى عشر؟ ... أو هكذا كان يظن سمعان أنهم يقولون فى أنفسهم!
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وخرج عليهم سمعان بهذا اإلقتراح ... وكعادته لم ينتظر أحداً يناقشه ... 

 ".نَْذَهُب نَْحُن أَْيضاً َمعَكَ ... فقالوا له "" أَنَا أَْذَهُب ألَتََصيَّدَ إنما قال "

يشعر أحد أنهم ربما كانوا يفعلون ما ال يليق بهم بعد دعوتهم رسالً  لم

... بعدما أخرجوا شياطين وشفوا مرضى وجالوا مبشرين بالملكوت ... أما 

ً كعادته ... هل يقبل المعلم أن نعود للصيد مرة  يوحنا فكان يتساءل داخليا

 أخرى؟ ... لكنه لم يتفّوه بكلمة.

ٌْضا  »لَالُوا لَهُ: «. أَنَا أَْذَهُب ألَتََصٌَّدَ »بُْطُرُس:  لَاَل لَُهْم ِسْمعَانُ " نَْذَهُب نَْحُن أَ

ا «. َمعَنَ  ٌْئا . َولَمَّ ٌْلَِة لَْم ٌُْمِسُكوا َش فََخَرُجوا َودََخلُوا السَِّفٌنَةَ ِلْلَوْلِت. َوفًِ تِْلَن اللَّ

ْبُح َولََف ٌَُسوُع َعلَى الشَّاِطِئ. َولَِكنَّ ا لتاّلَِمٌذَ لَْم ٌَُكونُوا ٌَْعلَُموَن أَنَّهُ َكاَن الصُّ

فَمَاَل «. الَ!»أََجابُوهُ: «. ٌَا ِغْلَماُن أَلَعَلَّ ِعْندَُكْم إِدَاما ؟»ٌَُسوُع. فَمَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: 

ٌَْمِن فَتَِجدُوا»لَُهْم:  ٌَعُودُوا فَأَْلمَْوا َولَْم «. أَْلمُوا الشَّبََكةَ إِلَى َجانِِب السَِّفٌنَِة األَ

 .(7ـ  ٖ:  ٕٔ)يو " ٌَْمِدُروَن أَْن ٌَْجِذبُوَها ِمْن َكثَْرِة السََّمِن.

ً بأن يطرد مشاعر الفرح المرتبط  كان إحباط الفشل فى الصيد كافيا

بالقيامة والرجاء فى إنتظار رؤية المسيح القائم ... ولم يستطع أحد أن يتوقع أن 

سألهم عن السمك ... ومع هذا ... أطاع المعلم يظهر هكذا فجراً على الشاطئ لي

الصيادون هذا الغريب الواقف على الشاطئ ... فألقوا الشبكة فى محاولة يائسة 

 إلى جانب السفينة األيمن لعلهم يجدون شيئاً.

ولما حدث غير المتوقع ... ورأوا السمك يتدافع إلى الشبكة بسرعة 

فرفع عيناه إلى الشاطئ  يوحنا كبيرة وبأحجام كبيرة ... اجتاحهم فرح شديد أما

 رى َمن هذا الغريب؟ ... البد أنه هو هو؟تُ ليتساءل 

بُّ »فَمَاَل ذَِلَن التِّْلِمٌذُ الَِّذي َكاَن ٌَُسوُع ٌُِحبُّهُ ِلبُْطُرَس: " ا َسِمَع «. ُهَو الرَّ فَلَمَّ

بُّ اتََّزَر بِثَْوبِِه ألَنَّهُ َكاَن  )يو  "ُعْرٌَانا  َوأَْلمَى نَْفَسهُ فًِ اْلبَْحِر.ِسْمعَاُن بُْطُرُس أَنَّهُ الرَّ

وحين سمع بطرس أنه الرب ... ترك التالميذ يسحبون الشبكة ... ...  (6:  ٕٔ

لكن تعلقه اآلن بالمعلم أكثر من أى وقت ... لم يحتمل أن ينتظر هذه الدقائق 

الماء الطويلة لكى ترسو المركب ... فإتزر وقفز فى الماء ... لكى يركض فى 

 الضحل ... ليلقى بنفسه على معلمه مرة أخرى ويتمتع بحضنه الدافئ.
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ا التاّلَِمٌذُ اآلَخُروَن فََجاُءوا بِالسَِّفٌنَِة ألَنَُّهْم لَْم ٌَُكونُوا بَِعٌِدٌَن َعِن األَْرِض إاِلَّ " َوأَمَّ

ا  وَن َشبََكةَ السََّمِن. فَلَمَّ ًْ ِذَراعٍ َوُهْم ٌَُجرُّ َ َخَرُجوا إِلَى األَْرِض نََظُروا نَْحَو ِمئَت

ٌِْه َوُخْبزا .  .(2ـ  2:  ٕٔ)يو " َجْمرا  َمْوُضوعا  َوَسَمكا  َمْوُضوعا  َعلَ

وكانت المفاجأة ... أن المعلم قد أعد اإلفطار بنفسه ... وسمكاً مشوياً ... 

 قد حلموا به ... وخرجوا من أجله ليصطادوا ... وخبزاً. 

( ... 5يوم السمك الكثير وبداية صيد الناس )لو وتدافعت الذكريات من 

إلى يوم الخمس خبزات والسمكتين ... إلى يوم السبع خبزات والقليل من 

 السمك.

ُموا ِمَن السََّمِن الَِّذي أَْمَسْكتُُم اآلنَ »لَاَل لَُهْم ٌَُسوُع: " فََصِعدَ ِسْمعَاُن بُْطُرُس «. لَدِّ

ِض ُمْمتَِلئَة  َسَمكا  َكبٌِرا  ِمئَة  َوثالَثا  َوَخْمِسٌَن. َوَمْع َهِذِه َوَجذََب الشَّبََكةَ إِلَى األَرْ 

ِق الشَّبََكةُ. لَاَل لَُهْم ٌَُسوُع:  وا تَغَدَّْوا»اْلَكثَْرِة لَْم تَتََخرَّ َولَْم ٌَْجُسْر أََحدٌ ِمَن «. َهلُمُّ

. ثُمَّ َجاَء ٌَُسوُع َوأََخذَ التاّلَِمٌِذ أَْن ٌَْسأَلَهُ: َمْن أَْنَت؟ إِْذ َكانُوا ٌَْعلَمُ  بُّ وَن أَنَّهُ الرَّ

 .(ٖٔـ  ٓٔ:  ٕٔ)يو " اْلُخْبَز َوأَْعَطاُهْم َوَكذَِلَن السََّمَن.

كان المعلم ـ كعادته ـ يتأكد من شبعهم وراحتهم بعد ليلة صيد طويلة ... 

وكان الفرح ال يعبّر عنه ... ها نحن مرة أخرى مع المعلم نأكل ونشرب 

... بعد موته وقيامته ... ونستعيد كل اللحظات التى ظننا أنها انتهت  ونضحك

 إلى األبد.

ٌَا ِسْمعَاُن ْبَن ٌُونَا أَتُِحبُّنًِ أَْكثََر »فَبَْعدَ َما تَغَدَّْوا لَاَل ٌَُسوُع ِلِسْمعَاَن بُْطُرَس: "

اْرَع »لَاَل لَهُ: «. أُِحبُّنَ  نَعَْم ٌَا َربُّ أَْنَت تَْعلَُم أَنًِّ»لَاَل لَهُ: « ِمْن َهُؤالَِء؟

 .(5ٔ:  ٕٔ)يو " «.ِخَرافًِ

كان السؤال مفاجئاً ... وكانت اإلجابة كالمعتاد مندفعة ... لكنها صادقة 

 ... نعم يا رب أنت تعلم أنى أحبك ... فقال له يسوع ... ارع خرافى.

ورجع بطرس ألكله ... وهو يتساءل لماذا هذا السؤال؟ ... وقفزت 

فكرة مريحة ... لعل المعلم يريد أن يعلن براءتى أمام إخوتى ... لعله لذهنه 

 يريد أن يؤكد أنى مازلت أصلح كراعى مثلهم ... كم هو طيب وحكيم!
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ٌْضا  ثَانٌَِة : " نَعَْم ٌَا َربُّ أَْنَت »لَاَل لَهُ: « ٌَا ِسْمعَاُن ْبَن ٌُونَا أَتُِحبُّنًِ؟»لَاَل لَهُ أَ

 .(7ٔ:  ٕٔ)يو " «.اْرَع َغنَِمً»لَاَل لَهُ: «. بُّنَ تَْعلَُم أَنًِّ أُحِ 

أكله ... بسعادة ... يشوبها التساؤل لماذا يكرر  ملورجع بطرس يك

السؤال؟ ... لعل أحداً منهم لم يفهم أو لم يسمع ... نعم ... كلهم اآلن يعرفون 

 إنى مثلهم وأصلح راعياً للخراف وصياداً للناس.

فََحِزَن بُْطُرُس ألَنَّهُ لَاَل لَهُ ثَاِلثَة : « ٌَا ِسْمعَاُن ْبَن ٌُونَا أَتُِحبُّنًِ؟» لَاَل لَهُ ثَاِلثَة :"

ٍء. أَْنَت تَْعِرُف أَنًِّ أُِحبُّنَ »أَتُِحبُّنًِ؟ فَمَاَل لَهُ:  ًْ لَاَل لَهُ «. ٌَا َربُّ أَْنَت تَْعلَُم ُكلَّ َش

 .(6ٔ:  ٕٔ)يو  "اْرَع َغنَِمً.»ٌَُسوُع: 

سمعان األكل ... ونظر بحيرة إلى ربنا يسوع ... متساءالً ... وهنا ترك 

... هل تشك يا سيدى أنى أحبك؟ ... أنك تسألنى لثالث مرة ... آه ...  بجزع؟

هل تريدنى أن أتذكر أنى أنكرتك ثالث مرات ... ظننتك يا سيدى قد نسيت ... 

استحق أن أقول أنى هل تريد أن ال أندفع فى اإلجابة كعادتى ... نعم ... أنا ال 

أحبك ... لكن ... لكن أنت تعرف أنى أحبك ... أحبك حتى لو أنكرتك ... أحبك 

حتى لو لم أفعل ما أردته منى ... أحبك حتى لو خذلتك ... أحبك األمس واليوم 

 وآلخر العمر ... أنت تعلم أنى أحبك.

وقف معك أنا لم أحبك مثل يوحنا ... حقاً ... هو يحبك أكثر منى ... لقد 

ولكن وتحت صليبك للنهاية ... لم أحبك مثل بقية التالميذ فهم لم ينكرونك ... 

 أنت تعلم أنى أحبك.

ٌُْث تََشاُء.  ا ُكْنَت أَْكثََر َحدَاثَة  ُكْنَت تَُمْنِطُك ذَاتََن َوتَْمِشً َح اَْلَحكَّ اْلَحكَّ أَلُوُل لََن: لَمَّ

ٌُْث الَ تََشاءُ  َولَِكْن َمتَى ِشْخَت فَِإنََّن تَُمدُّ " ٌَْن َوآَخُر ٌَُمْنِطمَُن َوٌَْحِملَُن َح لَاَل «. ٌَدَ

ا لَاَل َهذَا لَاَل لَهُ:  َ بَِها. َولَمَّ دَ اَّللَّ َهذَا ُمِشٌرا  إِلَى أٌََِّة ِمٌتٍَة َكاَن ُمْزِمعا  أَْن ٌَُمّجِ

 .(2ٔـ  2ٔ:  ٕٔ)يو " «.اتْبَْعنًِ»

ستقبل بطرس ... دون أن يفهم بإبتسامة سماوية ... نطق المسيح بم

بطرس المعنى ... لقد كان دائماً يمنطق نفسه ويمشى حيث يشاء ... لكن حين 
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ً وينمو التسليم إلرادة هللا ... سيكون هناك آخر يمنطقه  ينضج الحب تماما

 ويرسله حيث ال يشاء. 

حين حاول للم يسأل أحداً عن المعنى ... لم يفهم أحد هذه الرسالة ... و

سمعان بطرس الهرب فى آخر حياته من نيرون جاءته رسالة عتاب من السماء 

 فمد يده وترك آخر يمنطقه ويرسله حيث ال يشاء. ... بيلصلا نم... أال يهرب 

ً من كالم المسيح ـ له المجد ـ فهم ما  وألن يوحنا ... لم يكن ينس شيئا

ُمِشٌرا  لَاَل َهذَا "قيل حين ودع صديقه الحبيب إلى السماء ومن أجل هذا كتب 

ا لَاَل َهذَا لَاَل لَهُ:  َ بَِها. َولَمَّ دَ اَّللَّ  ٕٔ)يو  "«.اتْبَْعنًِ»إِلَى أٌََِّة ِمٌتٍَة َكاَن ُمْزِمعا  أَْن ٌَُمّجِ

 :ٔ2). 
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 يوم اخلمسني

صعد المسيح ... ورجع التالميذ بفرح إلى العلية ليتمتعوا بحضوره 

خالل الصالة والتسبيح ... وخالل هذه األيام كان سمعان بطرس يمف للصالة 

ً ... لمد كانوا أثنى عشر واآلن ... مات يهوذا  وينظر حوله فيجد العدد نالصا

إال أنه ظل  الخائن ... وبالرغم من حزنه وخوفه بسبب ما حدث ليهوذا ...

متأثراً بفكرة أننا بدأنا أثنى عشر ... واآلن نمص العدد وها نحن سنبدأ خدمة بال 

 أن يعود العدد كما لصده المسيح؟!حدود ... أال تحتاج 

وبينما كان يمرأ سمعان بطرس فى المزامير ... إذا به يجد نبوات 

 .(806،  36،  18)مز واضحة لم يكن لد انتبه إليها سابماً 

ً ... إنه ال ينطبك إال على يهوذا ألنه فى مطلع ن عم أن الكالم واضحا

َوإِْن دََخَل ِلٌََرانًِ ٌَتََكلَُّم بِاْلَكِذِب. لَْلبُهُ ٌَْجَمُع ِلنَْفِسِه إِثْماً. ٌَْخُرُج "المزمور يمول ... 

ً َرُجُل َسالََمتًِ الَِّذي َوثَْمُت بِ ...... فًِ اْلَخاِرجِ ٌَتََكلَّمُ  ٌْضا ًَّ أَ ِه آِكُل ُخْبِزي َرفََع َعلَ

 .(6،  3:  18)مز  "َعِمبَهُ!.

( ... يتكلم بوضوح عن آالم المسيح 36وها المزمور المسيانى )مز 

ٌَن فَلَْم أَِجْد. َوٌَْجعَلُوَن فًِ " اْلعَاُر لَْد َكَسَر لَْلبًِ فََمِرْضُت. اْنتََظْرُت ِرلَّةً فَلَْم تَُكْن َوُمعَِزّ

... العار ... الخل  (08ـ  00:  36)مز  "مَماً َوفًِ َعَطِشً ٌَْسمُونَنًِ َخالًّ.َطعَاِمً َعلْ 

ً "وينتهى  َوفًِ ِخٌَاِمِهْم الَ ٌَُكْن َساِكٌن. ألَنَّ الَِّذي َضَرْبتَهُ أَْنَت هُْم  ِلتَِصْر دَاُرُهْم َخَرابا

َن.  اِْجعَْل إِثْماً َعلَى إِثِْمِهمْ َطَردُوهُ َوبَِوَجعِ الَِّذٌَن َجَرْحتَُهْم ٌَتََحدَّثُوَن.  َوالَ ٌَْدُخلُوا فًِ بِّرِ

ٌِمٌَن الَ ٌُْكتَبُوا دِّ  .(01ـ  02:  36)مز  ".ِلٌُْمَحْوا ِمْن ِسْفِر األَْحٌَاِء َوَمَع الّصِ

ِلتَُكْن أٌََّاُمهُ لَِلٌلَةً "... تأتى هذه الكلمات الواضحة  806وفى مزمور 

ً  (1:  806)مز  "َها آَخرُ َوَوِظٌفَتُهُ ِلٌَأُْخذْ  َوأََحبَّ اللَّْعنَةَ فَأَتَتْهُ َولَْم ٌَُسرَّ "... وأيضا

ٌٍْت فًِ  بِاْلبََرَكِة فَتَبَاَعدَْت َعْنهُ. َولَبَِس اللَّْعنَةَ ِمثَْل ثَْوبِِه فَدََخلَْت َكِمٌَاٍه فًِ َحَشاهُ َوَكَز

 .(81ـ  81:  806)مز  "ِعَظاِمِه.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم الخمسين  ــــــــــ

10 
 

ما جلس حوله مئة وعشرون من تالميذ المسيح فولف بطرس يتكلم بين

( ... كم كان بطرس سعيداً بأن ينضم متياس 03ـ  82:  8الً ونساًء )أع ارج

 إلى األثنى عشر ... ويلتئم هذا الجرح الدامى فى شركة الرسل.

ً و رها خمساءاً ... وأورشليم تمتلىء عن آواستمر لماء التالميذ صباحا

الشتات من كل البالد ليحتفلوا بيوم الخمسين بالحجاج اليهود اآلتين من 

)البنطيكوستى( الذى يُسمى عيد األسابيع )ويحسب سبعة أسابيع من عيد الفطر( 

ْبَؼَة »"الفصح حسب الشريعة  ِسَب س َ ْرعِ تَبْتَِدُئ َبْن ََتْ ِسُب كَل. ِمِن ابْتَِداِء امِلْنَجِل ِِف الزَّ ْبَؼَة َبَساِبيَع ََتْ س َ

لهَُك.َبَساِبيَع. وَ 
ِ
ةُّ ا لِهَك ػىَل قَْدِر َما تَْسَمُح يَُدَك َبْن تُْؼِطَي مََكَ يَُباِرُكَك الرَّ

ِ
ّةِ ا اٍت »...... تَْؼَمُل ِغيَد َبَساِبيَع لِلرَّ ثاَلَث َمرَّ

َتاُرُه ِِف ِغيدِ  لِهَك ِِف املَََكِن اذِلي ََيْ
ِ
ّةِ ا يُع ُذُكوِرَك َبَماَم الرَّ ُُضُ ََجِ نَِة ََيْ . َوال  ِِف الس َّ الَفِطرِي َوِغيِد اأَلَساِبيعِ َوِغيِد املََظاّلِ

ّةِ فَاِرِغنَي. وا َبَماَم الرَّ ُُضُ  .(83،  80،  6:  83)تث  "ََيْ

ومع التراب يوم الخمسين تساءل بطرس ... أليس من المناسب اإلعالن 

فى هذا اليوم عن ليامة المسيح ... لعل كل اآلتين سيسألون عن الحميمة ... هل 

حماً لُتل يسوع؟ ... هل لم يكن المسيا؟ ... هل انتصرت السياسة؟ ... هل نجح 

هيرودس وبيالطس ورؤساء الكنهة أن ينهوا لصة الناصرى؟ ... هل؟ ... 

 هل؟.

َوفٌَِما ُهَو ُمْجتَِمٌع َمعَُهْم أَْوَصاُهْم "لكن التالميذ تمّسكوا بوصية رب المجد 

لَِكنَُّكْم ...... َمْوِعدَ اآلِب الَِّذي َسِمْعتُُموهُ ِمنًِّ.»ٌَم بَْل ٌَْنتَِظُروا أَْن الَ ٌَْبَرُحوا ِمْن أُوُرَشلِ 

ٌُْكْم َوتَُكونُوَن ِلً ُشُهوداً فًِ أُوُرَشِلٌَم َوفًِ  وُح اْلمُدُُس َعلَ ةً َمتَى َحلَّ الرُّ َستَنَالُوَن لُوَّ

... وتكررت  (1،  1:  8)أع  "«.ْرِض ُكّلِ اْلٌَُهوِدٌَِّة َوالسَّاِمَرِة َوإِلَى أَْلَصى األَ 

ٌُْكْم َمْوِعدَ أَبًِ. فَأَلٌُِموا فًِ َمِدٌنَِة أُوُرَشِلٌَم إِلَى أَْن تُْلبَُسوا "الوصية  َوَها أَنَا أُْرِسُل إِلَ

ةً ِمَن األََعاِلً  ... وظل الجميع فى إنتظار هذه الموة. (16:  01)لو  "«.لُوَّ

هذه الموة  هطرس يتساءل داخلياً عن كنّ وبينما كانوا يصلون ... وكان ب

التى ألح عليها المخلص لبل صعوده ... تذكر بطرس ما لاله المعلم ليلة صليبه 

ٌٌْر لَُكْم أَْن أَْنَطِلَك ألَنَّهُ إِْن لَْم أَْنَطِلْك الَ ٌَأْتٌُِكُم اْلُمعَزِّ  " ي لَِكنًِّ أَلُوُل لَُكُم اْلَحكَّ إِنَّهُ َخ

ُت اْلعَاَلَم َعلَى َخِطٌٍَّة َوَعلَى بِّرٍ َوَعلَى َولَِكْن إِْن ذَ  ٌُْكْم. َوَمتَى َجاَء ذَاَن ٌُبَّكِ َهْبُت أُْرِسلُهُ إِلَ

ٌْنُونٍَة. ٌُْكْم ِمَن اآلِب »"...  (1ـ  1:  83)يو  "دَ ي الَِّذي َسأُْرِسلُهُ أَنَا إِلَ َوَمتَى َجاَء اْلُمعَّزِ

 .(03:  2)يو  "اآلِب ٌَْنبَثُِك فَُهَو ٌَْشَهدُ ِلً.ُروُح اْلَحّكِ الَِّذي ِمْن ِعْنِد 
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ً بِنَْفٍس َواِحدٍَة. َوَصاَر بَْغتَةً ِمَن  " ا َحَضَر ٌَْوُم اْلَخْمِسٌَن َكاَن اْلَجِمٌُع َمعا َولَمَّ

ٌُْث َكانُوا َجاِلِسٌَن.  ٌِْت َح السََّماِء َصْوٌت َكَما ِمْن ُهبُوِب ِرٌحٍ َعاِصفٍَة َوَمألَ ُكلَّ اْلبَ

ْت َعلَى ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهْم. واْمتأَلَ َوَظَهَرْت لَُهْم أَْلِسنَةٌ ُمْنمَِسَمةٌ َكأَنَّهَ  ا ِمْن نَاٍر َواْستَمَرَّ

وُح  وحِ اْلمُدُِس َواْبتَدَأُوا ٌَتََكلَُّموَن بِأَْلِسنٍَة أُْخَرى َكَما أَْعَطاُهُم الرُّ اْلَجِمٌُع ِمَن الرُّ

ٍة تَحْ  َت السََّماِء َساِكنٌَِن فًِ أَْن ٌَْنِطمُوا. َوَكاَن ٌَُهودٌ ِرَجاٌل أَتِْمٌَاُء ِمْن ُكّلِ أُمَّ

ْوُت اْجتََمَع اْلُجْمُهوُر َوتََحٌَُّروا ألَنَّ ُكلَّ َواِحٍد َكاَن  ا َصاَر َهذَا الصَّ أُوُرَشِلٌَم. فَلَمَّ

بُوا لَائِِلٌَن َْعُضُهْم ِلبَْعٍض:  أَتَُرى »ٌَْسَمعُُهْم ٌَتََكلَُّموَن بِلُغَتِِه. فَبُِهَت اْلَجِمٌُع َوتَعَجَّ

ٌَْف نَْسَمُع نَْحُن ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا لُغَتَهُ الَّتًِ لٌَْ  َس َجِمٌُع َهُؤالَِء اْلُمتََكلِِّمٌَن َجِلٌِلٌٌَِّن؟. فََك

ٌِْن َواْلٌَُهوِدٌَّةَ  ٌَْن النَّْهَر ُوِلدَ فٌَِها:. فَْرتٌُِّوَن َوَماِدٌُّوَن َوِعٌالَِمٌُّوَن َوالسَّاِكنُوَن َما بَ

ًَ ِلٌبٌَِّةَ الَّتًِ نَْحَو َوَكبَّدُوِكٌَّةَ  َوبُْنتَُس َوأَِسٌَّا. َوفَِرٌِجٌَّةَ َوبَْمِفٌِلٌَّةَ َوِمْصَر َونََواِح

وَمانٌُِّوَن اْلُمْستَْوِطنُوَن ٌَُهودٌ َودَُخالَُء. ِكِرٌتٌُِّوَن َوَعَرٌب نَْسَمعُُهْم  ٌَْرَواِن َوالرُّ اْلمَ

فَتََحٌََّر اْلَجِمٌُع َواْرتَابُوا لَائِلٌَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض: «. هللِا؟ٌَتََكلَُّموَن بِأَْلِسنَتِنَا بِعََظائِِم 

 .(80ـ  8:  8) أع  "«.َما َعَسى أَْن ٌَُكوَن َهذَا؟»

كان األتمياء من اليهود يتكلفون مشمة السفر سنوياً ليتمموا فريضة عيد 

ى هللا ... الخمسين ... وإن كانوا يدركون ما يحدث فى الهيكل من أمور ال ترض

ومن كسر الشريعة ... ولد سمعوا مراراً وتكراراً عن الناصرى الذى دخل إلى 

ً الفساد الكامن فى بيت هللا ...  فََصنََع "الهيكل أكثر من مرة ثائراً ... رافضا

ٌَْكِل اَْلغَنََم َواْلبَمََر َوَكبَّ دََراِهمَ  ً ِمْن ِحبَاٍل َوَطَردَ اْلَجِمٌَع ِمَن اْلَه ٌَاِرِف َولَلََّب  َسْوطا الصَّ

ٌَْت »َمَوائِدَُهْم. َولَاَل ِلبَاَعِة اْلَحَماِم:  ٌَْت أَبًِ بَ اْرفَعُوا َهِذِه ِمْن َهُهنَا. الَ تَْجعَلُوا بَ

ٌَْكَل اْبتَدَأَ ٌُْخِرُج الَِّذٌَن َكانُوا ٌَبٌِعُوَن "، (83ـ  82:  0)يو  "«.تَِجاَرةٍ  ا دََخَل اْلَه َولَمَّ

 .(12:  86)لو  "فٌِِه. َوٌَْشتَُرونَ 

إال أنهم ... لم يكن لهم إال أن يتمموا الشريعة ويرجعوا لبالدهم 

ناحية هذا الصوت السماوى ... والريح متحسرين ... أما هذا اليوم فاجتمعوا 

العاصف ... متحيرين ... وفوجئوا بأن الجليليين البسطاء يتكلمون لغات البالد 

حيَة حميمية ال يعرفها اليهودى العادى إال الذى يعيش  التى أتوا منها ... لغات

 فى هذه البالد من سنين ... فارتبكوا متحيرين ... ما عسى أن يكون هذا؟
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وإذ إزداد الجمع حتى وصل لعدة آالف ... لم يستطع بطرس إال أن 

 ً فََولََف بُْطُرُس َمَع األََحدَ َعَشَر "عالياً واضحاً ويهتف فى الجموع ...  يأخذ مكانا

َجاُل اْلٌَُهودُ َوالسَّاِكنُوَن فًِ أُوُرَشِلٌَم أَْجَمعُوَن ِلٌَكُْن »َوَرفََع َصْوتَهُ َولَاَل لَُهْم:  أٌََُّها الّرِ

ٌُْسوا ُسَكاَرى َكَما أَ  ً ِعْندَُكْم َوأَْصغُوا إِلَى َكالَِمً. ألَنَّ َهُؤالَِء لَ ْنتُْم تَُظنُّوَن َهذَا َمْعلُوما

ِ. ٌَمُوُل هللاُ: َوٌَُكوُن فًِ  ًّ ألَنََّها السَّاَعةُ الثَّاِلثَةُ ِمَن النََّهاِر. بَْل َهذَا َما لٌَِل بٌُِوئٌَِل النَّبِ

ى َشبَابُُكْم األٌََّاِم األَِخٌَرِة أَنًِّ أَْسُكُب ِمْن ُروِحً َعلَى ُكّلِ بََشٍر فٌََتَنَبَّأُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم َوٌَرَ 

ٌْضاً َوإَِمائًِ أَْسُكُب ِمْن ُروِحً فًِ تِْلَن  ُرؤًى َوٌَْحلُُم ُشٌُوُخُكْم أَْحالَماً. َوَعلَى َعبٌِِدي أَ

األٌََّاِم فٌََتَنَبَّأُوَن. َوأُْعِطً َعَجائَِب فًِ السََّماِء ِمْن فَْوُق َوآٌَاٍت َعلَى األَْرِض ِمْن أَْسفَُل: 

ُل الشَّْمُس إِلَى ُظْلَمٍة َواْلمََمُر إِلَى دٍَم لَْبَل أَْن ٌَِجًَء ٌَْوُم دَماً َونَاراً وَ  بَُخاَر دَُخاٍن. تَتََحوَّ

ّبِ اْلعَِظٌُم الشَِّهٌُر.  ّبِ ٌَْخلُصُ الرَّ  .(08ـ  81:  0)أع  "«.َوٌَُكوُن ُكلُّ َمْن ٌَْدُعو بِاْسِم الرَّ

 ً ... لكنه وجد لوة من لم يكن بطرس ... لادراً على الوعظ ... سابما

األعالى ... تدفك للشهادة للمسيح ... ولم يكن بطرس خبيراً فى كتب األنبياء ... 

لكنه وجد نفسه يتذكر نبوة يوئيل التى حفظها فى طفولته ... وكانوا يخبرونه 

َوأُْعِطً "عنها المعلمين المدامى ... أنها ال تنطبك إلى على زمن المسيا اآلتى 

ُل الشَّْمُس إِلَى ُظْلَمٍة  َعَجائَِب فًِ ً َونَاراً َوأَْعِمدَةَ دَُخاٍن. تَتََحوَّ السََّماِء َواألَْرِض دَما

ّبِ اْلعَِظٌُم اْلَمُخوُف. ...  (88ـ  80:  0)يوئيل  "َواْلمََمُر إِلَى دٍَم لَْبَل أَْن ٌَِجًَء ٌَْوُم الرَّ

فسه ... وبكلمات فانطلك يسترجعها بصوت جهورى ... وبثمة لم يعتادها فى ن

ً مباطمواضحة لوية ... ألنه يرى ما يحدث اليوم  ما لاله الوحى من مئات ل ا

 السنين.

وتولف بطرس فجأة عن الكالم ... وهو ينطك بهذا الحميمة "كل َمن يدعو بإسم الرب 
يخلص" واستنار عمله ... نعم ... البد لهؤالء المستمعين أن يؤمنوا بإسم الرب يسوع 

ص أو نجاة بدونه ... هو الطريك والحك والحياة ... هو النور ... فليس هنان خال
والميامة واألبدية ... هو هو أمس واليوم والحياة ... هوخبز الحياة النازل من السماء 

... وكأن كل أعالنات المسيح عن نفسه اجتمعت فى عمله فى لحظة ووجد نفسه يتكلم 
  بثمة.

َجاُل اإِلْسَرائٌِِلٌُّ » وَن اْسَمعُوا َهِذِه األَْلَواَل: ٌَُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل لَدْ أٌََُّها الّرِ

اٍت َوَعَجائَِب َوآٌَاٍت َصنَعََها هللاُ بٌَِِدِه فًِ َوَسِطُكْم َكَما  تَبَْرَهَن لَُكْم ِمْن لِبَِل هللِا بِمُوَّ

ً بَِمُشوَرةِ  ً تَْعلَُموَن. َهذَا أََخْذتُُموهُ ُمَسلَّما ٌْضا هللِا اْلَمْحتُوَمِة َوِعْلِمِه السَّابِِك  أَْنتُْم أَ
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ٌِْدي أَثََمٍة َصلَْبتُُموهُ َولَتَْلتُُموهُ. الَِّذي أَلَاَمهُ هللاُ نَالِضاً أَْوَجاَع اْلَمْوِت إِْذ لَْم ٌَُكْن  َ َوبِأ

 .(01ـ  00:  0)أع " ُمْمِكناً أَْن ٌُْمَسَن ِمْنهُ.

وحين أعلن بطرس عن 

كل التعجب  ليامة المسيح ... نظر

والغرابة فى عيون المستمعين ... 

لكنهم كانوا يميلوا لتصديمه ... فها 

الصوت العجيب الذى أتى من 

السماء لم يختفى من آذانهم ... 

والريح العاصف فى غير ميعادها 

... ثم َمن هو هذا الصياد الجليلى 

الذى يمدر أن يمول كل هذا بكل هذه 

لميامة ؟ ... ولكن خبر االحكمة والموة

 كان غير متولعاً ... هل حماً لام؟

وهنا أدرن بطرس أن ليامة المسيح لد تعثرهم ... وبميادة الروح المدس 

 .بدأ بطرس يستدعى النبوات المعروفة من المزامير المسيانية

بَّ أََماِمً فًِ ُكّلِ ِحٌٍن أَنَّهُ َعْن ٌَمِ " ًْ الَ ألَنَّ دَاُودَ ٌَمُوُل فٌِِه: ُكْنُت أََرى الرَّ ٌنًِ ِلَك

ٌْضاً َسٌَْسُكُن َعلَى َرَجاٍء.  أَتََزْعَزَع. ِلذَِلَن ُسرَّ لَْلبًِ َوتََهلََّل ِلَسانًِ. َحتَّى َجَسِدي أَ

ْفتَنًِ ُسبَُل  ألَنََّن لَْن تَتُْرَن نَْفِسً فًِ اْلَهاِوٌَةِ  َوالَ تَدََع لُدُّوَسَن ٌََرى فََساداً. َعرَّ

  (01ـ  02:  0)أع " ً ُسُروراً َمَع َوْجِهَن.اْلَحٌَاِة َوَستَْمألُنِ 

وهنا انتبه بطرس ... أن بعض اليهود كانوا يظنون أن هذه اآليات 

تنطبك فمط على داود "ألنن لن تترن نفسى فى الهاوية" ... وأحب بطرس أن 

يستخدم المنطك فى إلناع الجموع أنها ال يمكن أن تنطبك عليه ... ألن لبره 

 ...شهد أن داود لم يمم مازال عندهم ي

                                                
  المزامير المسيانية: هى مزامير تعارف عليها اليهود أنها مزامير تخص المسيا اآلتى ... وتحمل نبوات دليمة ال

 [880،  36،  80،  00،  83،  1،  0مز ]تنطبك إلى عليه ... مثل 
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َجاُل اإِلْخَوةُ ٌَُسوُغ أَْن ٌُمَاَل لَُكْم ِجَهاراً َعْن َرئٌِِس اآلبَاِء دَاُودَ إِنَّهُ َماَت " أٌََُّها الّرِ

نَّهُ َودُفَِن َولَْبُرهُ ِعْندَنَا َحتَّى َهذَا اْلٌَْوِم. فَِإْذ َكاَن نَبٌِّاً َوَعِلَم أَنَّ هللاَ َحلََف لَهُ بِمََسٍم أَ 

ِمْن ثََمَرِة ُصْلبِِه ٌُِمٌُم اْلَمِسٌَح َحَسَب اْلَجَسِد ِلٌَْجِلَس َعلَى ُكْرِسٌِِّه. َسبََك فََرأَى 

َوتََكلََّم َعْن لٌَِاَمِة اْلَمِسٌحِ أَنَّهُ لَْم تُتَْرْن نَْفُسهُ فًِ اْلَهاِوٌَِة َوالَ َرأَى َجَسدُهُ فََساداً. 

 .(80ـ  06:  0)أع "  َونَْحُن َجِمٌعاً ُشُهودٌ ِلذَِلَن.فٌََُسوُع َهذَا أَلَاَمهُ هللاُ 

َوإِِذ اْرتَفََع "لما كان الجموع يتساءلون ... ولكن ما هذا الذى يحدث اآلن 

وحِ اْلمُدُِس ِمَن اآلِب َسَكَب َهذَا الَِّذي أَْنتُُم اآلَن تُْبِصُرونَهُ  بٌَِِمٌِن هللِا َوأََخذَ َمْوِعدَ الرُّ

ألَنَّ دَاُودَ لَْم ٌَْصعَْد "... واستشهد بطرس بنبوة أخرى  (88:  0)أع  "نَهُ.َوتَْسَمعُو

بُّ ِلَربًِّ اْجِلْس َعْن ٌَِمٌنًِ. َحتَّى أََضَع  إِلَى السََّماَواِت. َوُهَو نَْفُسهُ ٌَمُوُل: لَاَل الرَّ

ٌْتِ  ٌَْن. فَْلٌَْعلَْم ٌَِمٌناً َجِمٌُع بَ إِْسَرائٌَِل أَنَّ هللاَ َجعََل ٌَُسوَع َهذَا الَِّذي  أَْعدَاَءَن َمْوِطئاً ِلمَدََم

 ً  .(83ـ  81:  0)أع  "«.َصلَْبتُُموهُ أَْنتُْم َربّاً َوَمِسٌحا

كان األحدى عشر الباليين والسبعين رسول والنسوة فى هذا الولت 

التابعات للمسيح ... منتشرين بين الجموع ... وكان هنان سؤال واحد يشغل 

ا الذى أتى إلينا ياذا نصنع؟ ... لمد اشتركنا فى موته ... صلبنا المساآلالف ... م

 ... مات عنا؟ ... ولام ألجلنا!!!

... فأكمل بطرس خطابه  (81:  0)أع فماذا نصنع أيها الرجال األخوة 

تُوبُوا َوْلٌَْعتَِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنكُْم »"بصوته الجهورى ... وانتبه إليه الجموع ثانية 

وحِ اْلمُدُِس. ألَنَّ اْلَمْوِعدَ  َعلَى اْسِم ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ ِلغُْفَراِن اْلَخَطاٌَا فَتَْمبَلُوا َعِطٌَّةَ الرُّ

بُّ إِلَُهنَا ـ  81:  0)أع  "«.ُهَو لَُكْم َوألَْوالَِدُكْم َوِلُكّلِ الَِّذٌَن َعلَى بُْعٍد ُكّلِ َمْن ٌَْدُعوهُ الرَّ

86). 

نبية ... فبعضهم يتساءل هل كان رؤساء الكهنة واستمرت األحاديث الجا

مخطئين؟ ... بالتأكيد؟ ... هل كانوا يمصدون التخلص منه؟ ... هل كانوا 

ً جيل ملتٍو  يدركون أنه برىء؟ ... نعم نعم ... يا لهول الحميمة ... إنهم حما

اْخلُُصوا ِمْن َهذَا اْلِجٌِل »: َوبِأَْلَواٍل أَُخَر َكثٌَِرٍة َكاَن ٌَْشَهدُ لَُهْم َوٌَِعُظُهْم لَائاِلً "

 .(10:  0)أع  "«.اْلُمْلتَِوي

وتدافع البسطاء فى طلب المعمودية ... معترفين بإيمان صادق ... أن 

 المسيح هو ابن هللا الحي ... الذى أتى وخلصنا ... ُصلب ولام ليخلصنا. عوسي
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وولف التالميذ ليتمموا فرحة هذا اليوم الطويل ... بمعمودية ثالثة آالف 

نفس من مختلف البالد ... من يهود الشتات الذين أتوا ليعيدوا عيداً يهودياً ... 

ً ... ال تنتهى  ً وعيداً روحيا فصاروا مسيحيين ... ودخلوا عهداً جديداً أبديا

فََرحٍ َواْعتََمدُوا َواْنَضمَّ فًِ ذَِلَن اْلٌَْوِم نَْحُو ثاَلَثَِة فَمَبِلُوا َكالََمهُ بِ "أفراحه وأسراره 

 .(18:  0)أع  "آالَِف نَْفٍس.
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 الصديقان

كانت الصدالة بين سمعان ويوحنا ... لديمة ... بحكم الجيرة وحكم 

المهنة ... كان هنان ارتياح متبادل بالرغم من اختالف السن والشخصية ... 

ً فى كان بطرس يرى فى يوحنا صديمه الصغير الهادىء  الحكيم الصادق دائما

 مشاعره ... المخلص فى محبته.

الجرىء الممدام الشجاع الموى  ناعمسوكان يوحنا يرى فى صديمه 

المسئول والصادق أيضاً فى مشاعره، وكانت سنوات التلمذة للمسيح هى الدافع 

األكبر إلرتباطهما كصديمين ... فلمد سافرا وراءه من الجليل ألورشليم مراراً 

وتنمال معه فى لرى الجليل ... وكان األلرب إليه ولت راحته وخلوته ... ... 

ً التجلى ... وكان يعموب ثالثهما ... أخو  وحضرا معه معجزات فريدة وأيضا

 يوحنا األكبر وشريكهما فى الثالثية المختارة لدى المعلم.

كان يوحنا يتكلم بلسان بطرس أحياناً ... وكان بطرس يشعر بما يشعر 

 يوحنا بالنظر إلى عينيه.به 

ً وخجالً  حين أنكر بطرس معرفة المسيح ... لم يكن هنان أكثر حزنا

بعده من يوحنا صديمه ... إنما كان يخاف عليه من اليأس وصغر النفس 

واإلنسحاب والتراجع ... كم كان يوحنا سعيداً إذ أدرن من صديمه أن هنان 

مع فجر الميامة ... وبالرغم من شدة لماءاً خاصاً جداً بين المسيح وسمعان حدث 

تعلك يوحنا بالمسيح إال أنه لم يغر من صديمه ألنه كان يعرف شدة إحتياجه لهذا 

ً بفرح لم يره  نم اللماء الساخن ... ويكفى أنه رأى وجه بطرس بعدها ممتلئا

 ... وهذا يكفيه.لبل

وولف يوحنا إلى جوار صديمه بطرس وهو يعظ الجموع ... يمف فرحاً 

كلمة هللا على لسان صديمه ... وعمل هللا الموى فى شرين خدمته ... يمف ب

 مفتخراً به ... مكمالً عمله ثم ...
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ٌَْكِل فًِ َساَعِة الصَّالَِة التَّاِسعَِة. َوَكاَن َرُجٌل " ً إِلَى اْلَه َوَصِعدَ بُْطُرُس َوٌُوَحنَّا َمعا

ِه ٌُْحَمُل َكانُوا ٌَ  ٌَْكِل الَِّذي ٌُمَاُل لَهُ أَْعَرُج ِمْن بَْطِن أُّمِ َضعُونَهُ ُكلَّ ٌَْوٍم ِعْندَ بَاِب اْلَه

ا َرأَى بُْطُرَس « اْلَجِمٌلُ » ٌَْكَل. فََهذَا لَمَّ ِلٌَْسؤََل َصدَلَةً ِمَن الَِّذٌَن ٌَْدُخلُوَن اْلَه

ٌَْكَل َسؤََل ِلٌَؤُْخذَ َصدَلَةً. فَتَ  ٌِْن أَْن ٌَْدُخالَ اْلَه َس فٌِِه بُْطُرُس َمَع َوٌُوَحنَّا ُمْزِمعَ فَرَّ

ٌْنَا!»ٌُوَحنَّا َولَاَل:  ٌْئاً. فَمَاَل «. اْنُظْر إِلَ ً أَْن ٌَؤُْخذَ ِمْنُهَما َش فاَلََحَظُهَما ُمْنتَِظرا

ةٌ َوالَ ذََهٌب َولَِكِن الَِّذي ِلً فَِإٌَّاهُ أُْعِطٌَن: بِاْسِم ٌَُسوَع »بُْطُرُس:  ٌَْس ِلً فِضَّ لَ

َوأَْمَسَكهُ بٌَِِدِه اْلٌُْمنَى َوأَلَاَمهُ فَِفً اْلَحاِل تََشدَّدَْت «. ِصِرّيِ لُْم َواْمِش اْلَمِسٌحِ النَّا

ٌَْكِل َوُهَو ٌَْمِشً  ِرْجالَهُ َوَكْعبَاهُ. فََوثََب َوَولََف َوَصاَر ٌَْمِشً َودََخَل َمعَُهَما إِلَى اْلَه

ـ  1:  3أع )." لشَّْعِب َوُهَو ٌَْمِشً َوٌَُسبُِّح هللاَ َوٌَْطفُُر َوٌَُسبُِّح هللاَ. َوأَْبَصَرهُ َجِمٌُع ا

8). 

كان الصديمان يشجعان أحدهما اآلخر على صالة المزامير كما تسلموها 

من المسيح نفسه ... وكانت عادة معلمى اليهود األتمياء، وبالرغم من أن جو 

جانب الهيكل كان يجمع بين بمايا التسلط الكهنوتى والمصالح الشخصية إلى 

 العداوة الشديدة التى صارت تجاه تالميذ المسيح وباألخص بطرس.

إال أن يوحنا لم يترن صديمه يصعد للهيكل وحده ليتمم لانون صالته ... 

 وتمّسن برفمته مهما كانت النتائج.

ً لكل اليهود  كان األعرج مشهوراً ... والباب ... باب الجميل معروفا

 رين.الساكنين فى أورشليم بل والزائ

شحاتاً ... ينتظر صدلة ... وكانا بطرس ويوحنا لد اعتادا من أيام   كان

فَمَاَل "المسيح ... أال يحمال كيساً وال مزوداً وألنهما كانا فى حالة صالة دائمة 

ةٌ َوالَ ذََهٌب َولَِكِن الَِّذي ِلً فَِإٌَّاهُ أُْعِطٌَن: بِاْسِم ٌَُسوَع »بُْطُرُس:  ٌَْس ِلً فِضَّ اْلَمِسٌحِ لَ

  .(6:  3)أع  "«.النَّاِصِرّيِ لُْم َواْمِش 

لم يسأل األعرج شفاء ... ولم يذهب الصديمان لشفاء األعرج ولكن 

 الروح المدس الذى يمود التالميذ فعل مشيئته ... الغير متولعة.

وكانت شهادة هذا األعرج ... ليست ألل من شهادة اآلالف الذين آمنوا 

يوم الخمسين ... فلم يكن َمن لم يراه ممعداً ولم يكن هنان َمن يدرن أن شفاءه 

ٌْنََما َكاَن "ذا المسيح شفيانى ميلم يكف الرجل عن أن يشهد ... تل... و مستحيالً  َوبَ
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ًَ مُ  ُجُل األَْعَرُج الَِّذي ُشِف ٌِْهْم َجِمٌُع الشَّْعِب إِلَى الرَّ ً بِبُْطُرَس َوٌُوَحنَّا تََراَكَض إِلَ كا تََمّسِ

َواِق الَِّذي ٌُمَاُل لَهُ  ٌَْمانَ »الّرِ ا َرأَى بُْطُرُس ذَِلَن لَاَل « ِرَواُق ُسلَ َوُهْم ُمْندَِهُشوَن. فَلَمَّ

َجاُل اإِلْسَرائٌِِلٌُّوَن َما بَالُ »ِلْلشَّْعَب:  بُوَن ِمْن َهذَا َوِلَماذَا تَْشَخُصوَن أٌََُّها الّرِ ُكْم تَتَعَجَّ

تِنَا أَْو تَْمَوانَا لَْد َجعَْلنَا َهذَا ٌَْمِشً؟. ٌْنَا َكؤَنَّنَا بِمُوَّ  .(11ـ  11:  3)أع  "إِلَ

وإذ اضطرب بطرس حين وجد الناس ينظرون إليهما بمجد زائد ... 

إِنَّ إِلَهَ إِْبَراِهٌَم َوإِْسَحاَق "لشفاء أعلن بوضوح ... ال لوتنا وال تموانا وراء هذا ا

دَ فَتَاهُ ٌَُسوَع الَِّذي أَْسلَْمتُُموهُ أَْنتُْم َوأَْنَكْرتُُموهُ أََماَم َوْجِه  َوٌَْعمُوَب إِلَهَ آبَائِنَا َمجَّ

َوَطلَْبتُْم أَْن ٌُوَهَب لَُكْم  بٌِالَُطَس َوُهَو َحاِكٌم بِِإْطالَلِِه. َولَِكْن أَْنتُْم أَْنَكْرتُُم اْلمُدُّوَس اْلبَارَّ 

َرُجٌل لَاتٌِل. َوَرئٌُِس اْلَحٌَاِة لَتَْلتُُموهُ الَِّذي أَلَاَمهُ هللاُ ِمَن األَْمَواِت َونَْحُن ُشُهودٌ ِلذَِلَن. 

ِذي بَِواِسَطتِِه َوبِاإِلٌَماِن بِاْسِمِه َشدَّدَ اْسُمهُ َهذَا الَِّذي تَْنُظُرونَهُ َوتَْعِرفُونَهُ َواإِلٌَماُن الَّ 

ةَ أََماَم َجِمٌِعُكْم. حَّ  .(16ـ  13:  3)أع  "أَْعَطاهُ َهِذِه الّصِ

كانت الشهادة فى الفكر اليهودى مسئولية لد تحدد خالص المتهم أو 

إدانة الشاهد نفسه ... فويل لَمن يشهد بالزور ... أما بطرس فلم يكن يكف عن 

)أع  "فٌََُسوُع َهذَا أَلَاَمهُ هللاُ َونَْحُن َجِمٌعاً ُشُهودٌ ِلذَِلَن." إستخدام هذه الكلمة بثمة ...

 "َرئٌُِس اْلَحٌَاِة لَتَْلتُُموهُ الَِّذي أَلَاَمهُ هللاُ ِمَن األَْمَواِت َونَْحُن ُشُهودٌ ِلذَِلنَ وَ "...  (31:  1

ةً َمتَى َحلَّ لَِكنَُّكْم َستَنَالُ "... متذكراً بفرح وصية المخلص ...  (11:  3)أع  وَن لُوَّ

ٌُْكْم َوتَُكونُوَن ِلً ُشُهوداً فًِ أُوُرَشِلٌَم َوفًِ ُكّلِ اْلٌَُهوِدٌَِّة َوالسَّاِمَرِة  وُح اْلمُدُُس َعلَ الرُّ

 .(28:  12)لو  "َوأَْنتُْم ُشُهودٌ ِلذَِلنَ "...  (8:  1)اع  "َوإِلَى أَْلَصى األَْرِض 

 ً ... لم يكن ينس أبداً لول المسيا كان تعلك بطرس بإسم يسوع عجيبا

ً بِاْسِمً فَِإنًِّ أَْفعَلُهُ " ٌْئا ... وحين محاكمة الكهنة  (12:  12)يو  "إِْن َسؤَْلتُْم َش

ً ِعْندَ َجِمٌِعُكْم "والصدوليين على هذه الجمهرة صرح لهم بموة  فَْلٌَُكْن َمْعلُوما

ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ النَّاِصِرّيِ الَِّذي َصلَْبتُُموهُ أَْنتُُم الَِّذي  بِاْسمِ َوَجِمٌعِ َشْعِب إِْسَرائٌَِل أَنَّهُ 

أَلَاَمهُ هللاُ ِمَن األَْمَواِت بِذَاَن َولََف َهذَا أََماَمُكْم َصِحٌحاً. َهذَا ُهَو اْلَحَجُر الَِّذي 

اِوٌَِة. َولَ  ٌِْرِه اْلَخالَُص. ألَْن اْحتَمَْرتُُموهُ أٌََُّها اْلبَنَّاُإوَن الَِّذي َصاَر َرأَْس الزَّ ٌَْس بِؤََحٍد َغ

ٌَْس  ٌَْن النَّاِس بِِه ٌَْنبَِغً أَْن نَْخلُصَ  اْسمٌ لَ ًَ بَ  19:  2)أع  "«.آَخُر تَْحَت السََّماِء لَْد أُْعِط

 .(11ـ 
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وهنا تعمدت األمور ... فلم يكن هنان بادرة أمل أن يتراجع بطرس 

ه ... كما أن المعجزة ال يمكن ويوحنا عن شهادتهما إلسم المسيح وليامت

 إنكارها.

ٌَّاِن " ا َرأَْوا ُمَجاَهَرةَ بُْطُرَس َوٌُوَحنَّا َوَوَجدُوا أَنَُّهَما إِْنَسانَاِن َعِدٌَما اْلِعْلِم َوَعاّمِ فَلَمَّ

بُوا. فَعََرفُوُهَما أَنَُّهَما َكانَا َمَع ٌَُسوَع. َولَِكْن إِْذ نََظُروا اإِلْنَساَن الَّ  ًَ تَعَجَّ ِذي ُشِف

ٌء ٌُنَالُِضوَن بِِه. فَؤََمُروُهَما أَْن ٌَْخُرَجا إِلَى َخاِرجِ  ًْ ً َمعَُهَما لَْم ٌَُكْن لَُهْم َش َوالِفا

ٌْنَُهْم. لَائِِلٌَن:  ٌِْن؟ ألَنَّهُ َظاِهٌر »اْلَمْجَمعِ َوتَآَمُروا فٌَِما بَ ُجلَ ٌِْن الرَّ َماذَا نَْفعَُل بَِهذَ

ٌِْدٌِهَما َوالَ نَْمِدُر أَْن نُْنِكَر. َولَِكْن ِلَجِمٌعِ ُسكَّاِن أُ  َ وُرَشِلٌَم أَنَّ آٌَةً َمْعلُوَمةً لَْد َجَرْت بِؤ

ْدُهَما تَْهِدٌداً أَْن الَ ٌَُكلَِّما أََحداً ِمَن النَّاِس فٌَِما بَْعدُ  ِلئاَلَّ تَِشٌَع أَْكثََر فًِ الشَّْعِب ِلنَُهدِّ

" َوأَْوُصوُهَما أَْن الَ ٌَْنِطمَا اْلبَتَّةَ َوالَ ٌُعَلَِّما بِاْسِم ٌَُسوَع. فَدَُعوُهَما«. بَِهذَا ااِلْسمِ 

 .(18ـ  13:  2)أع 

وهنا شعر بطرس ويوحنا بموة الروح المدس ... وضعف كل هؤالء 

 المدّعين الموة والسلطة.

إِْن َكاَن َحمّاً »فَؤََجابَُهْم بُْطُرُس َوٌُوَحنَّا: "

نَْسَمَع لَُكْم أَْكثََر ِمَن هللِا أََماَم هللِا أَْن 

فَاْحُكُموا. ألَنَّنَا نَْحُن الَ ٌُْمِكنُنَا أَْن الَ نَتََكلََّم 

ٌْنَا َوَسِمْعنَا ٌْضاً «. بَِما َرأَ َوبَْعدََما َهدَّدُوُهَما أَ

ٌَْف  أَْطلَمُوُهَما إِْذ لَْم ٌَِجدُوا اْلبَتَّةَ َك

ألَنَّ اْلَجِمٌَع َكانُوا ٌُعَالِبُونَُهَما بَِسبَِب الشَّْعِب 

دُوَن هللاَ َعلَى َما َجَرى. ألَنَّ اإِلْنَساَن  ٌَُمّجِ

فَاِء َهِذِه َكاَن لَهُ  الَِّذي َصاَرْت فٌِِه آٌَةُ الّشِ

 .(11ـ  18:  2)أع " أَْكثَُر ِمْن أَْربَِعٌَن َسنَةً.

 لم تمضى فترة طويلة حتى تصاعدت األحداث ...

ٌِْدي" ُسِل آٌَاٌت َوَعَجائُِب َكثٌَِرةٌ فًِ الشَّْعِب. َوَكاَن اْلَجِمٌُع بِنَْفٍس  َوَجَرْت َعلَى أَ الرُّ

ا اآلَخُروَن فَلَْم ٌَُكْن أََحدٌ ِمْنُهْم ٌَْجُسُر أَْن ٌَْلتَِصَك  ٌَْماَن. َوأَمَّ َواِحدٍَة فًِ ِرَواِق ُسلَ

ُمُهْم. َوَكاَن ُمْإِمنُونَ  ّبِ أَْكثََر َجَماِهٌُر ِمْن  بِِهْم لَِكْن َكاَن الشَّْعُب ٌُعَّظِ وَن ِللرَّ ٌَْنَضمُّ

ِرَجاٍل َونَِساٍء. َحتَّى إِنَُّهْم َكانُوا ٌَْحِملُوَن اْلَمْرَضى َخاِرجاً فًِ الشََّواِرعِ َوٌََضعُونَُهْم 

ٍة َحتَّى إِذَا َجاَء بُْطُرُس ٌَُخٌُِّم َولَْو ِظلُّهُ َعلَى أََحٍد ِمْنهُ  ْم. َواْجتََمَع َعلَى فُُرٍش َوأَِسرَّ
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ُجْمُهوُر اْلُمدُِن اْلُمِحٌَطِة إِلَى أُوُرَشِلٌَم َحاِمِلٌَن َمْرَضى َوُمعَذَّبٌَِن ِمْن أَْرَواحٍ نَِجَسٍة 

َوَكانُوا ٌُْبَرأُوَن َجِمٌعُُهْم. فَمَاَم َرئٌُِس اْلَكَهنَِة َوَجِمٌُع الَِّذٌَن َمعَهُ الَِّذٌَن ُهْم ِشٌعَةُ 

دُّولٌٌِِّنَ  ُسِل َوَوَضعُوُهْم فًِ َحْبِس  الصَّ ٌِْدٌَُهْم َعلَى الرُّ ٌَْرةً. فَؤَْلمَْوا أَ َواْمتأَلُوا َغ

ِة.  .(18ـ  11:  1)اع " اْلعَامَّ

هذه المرة ... لم يكونا بطرس ويوحنا وحدهما فى مواجهة لوى الشر 

. ... لكنهما كانا فى صحبة بمية التالميذ ... كان الجميع مستعدين لإلستشهاد ..

 للشهادة حتى الدم ... لكن ...

ْجِن َوأَْخَرَجُهْم َولَاَل:. " ٌِْل فَتََح أَْبَواَب الّسِ ّبِ فًِ اللَّ اْذَهبُوا لِفُوا »َولَِكنَّ َمالََن الرَّ

ٌَْكِل بَِجِمٌعِ َكالَِم َهِذِه اْلَحٌَاةِ  ٌَْكلَ «. َوَكلُِّموا الشَّْعَب فًِ اْلَه ا َسِمعُوا دََخلُوا اْلَه  فَلَمَّ

ْبحِ َوَجعَلُوا ٌُعَلُِّموَن. ثُمَّ َجاَء َرئٌُِس اْلَكَهنَِة والَِّذٌَن َمعَهُ َودََعُوا اْلَمْجَمَع  نَْحَو الصُّ

ا  َوُكلَّ َمْشٌََخِة بَنًِ إِْسَرائٌَِل فَؤَْرَسلُوا إِلَى اْلَحْبِس ِلٌُْإتَى بِِهْم. َولَِكنَّ اْلُخدَّاَم لَمَّ

ْجِن فََرَجعُوا َوأَْخبَُروا. لَائِِلٌَن: َجاُءوا لَْم ٌَِجدُوُهْم فِ  إِنَّنَا َوَجْدنَا اْلَحْبَس »ً الّسِ

ا فَتَْحنَا لَْم نَِجْد  اَس َوالِِفٌَن َخاِرجاً أََماَم األَْبَواِب َولَِكْن لَمَّ ُمْغلَماً بُِكّلِ ِحْرٍص َواْلُحرَّ

ا َسِمَع اْلَكاِهُن َولَائِ «. فًِ الدَّاِخِل أََحداً  ٌَْكِل َوُرَإَساُء اْلَكَهنَِة َهِذِه فَلَمَّ دُ ُجْنِد اْلَه

األَْلَواَل اْرتَابُوا ِمْن ِجَهتِِهْم: َما َعَسى أَْن ٌَِصٌَر َهذَا؟. ثُمَّ َجاَء َواِحدٌ َوأَْخبََرهُْم 

ٌَْكِل َوالِفِ »لَائاِلً:  ْجِن ُهْم فًِ اْلَه َجاُل الَِّذٌَن َوَضْعتُُموُهْم فًِ الّسِ ٌَن ُهَوذَا الّرِ

ِحٌنَئٍِذ َمَضى لَائِدُ اْلُجْنِد َمَع اْلُخدَّاِم فَؤَْحَضَرُهْم الَ بِعُْنٍف ألَنَُّهْم «. ٌُعَلُِّموَن الشَّْعبَ 

ا أَْحَضُروُهْم أَْولَفُوُهْم فًِ اْلَمْجَمعِ.  َكانُوا ٌََخافُوَن الشَّْعَب ِلئاَلَّ ٌُْرَجُموا. فَلَمَّ

ٌْنَاُكْم َوِصٌَّةً أَْن الَ تُعَلُِّموا بَِهذَا ااِلْسِم؟ َوَها :. »فََسؤَلَُهْم َرئٌُِس اْلَكَهنَةِ  أََما أَْوَص

ٌْنَا دََم َهذَا اإِلْنَسانِ  " «.أَْنتُْم لَْد َمألَتُْم أُوُرَشِلٌَم بِتَْعِلٌِمُكْم َوتُِرٌدُوَن أَْن تَْجِلبُوا َعلَ

 .(18ـ  18:  1)أع 

ء الرجال العزل ... الشعب كان مولف المسئولين يزداد ضعفاً أمام هؤال

ومن الصعب إتهامهم وصلبهم كمعلمهم ... وأصبح يحبهم ... والحك لجانبهم 

اآلالف يروون فى رئيس الكهنة الرجل الشرير الذى دبر سفن دم البار ... 

 يسوع.

ا َسِمعُوا َحنِمُوا َوَجعَلُوا ٌَتََشاَوُروَن أَْن ٌَْمتُلُوُهْم." فَمَاَم فًِ اْلَمْجَمعِ َرُجٌل فَلَمَّ

ٌم ِعْندَ َجِمٌعِ الشَّْعِب َوأََمَر أَْن ٌُْخرَ  ًٌّ اْسُمهُ َغَماالَئٌُِل ُمعَلٌِّم ِللنَّاُموِس ُمَكرَّ ٌِس َج فَّرِ

ُسُل لَِلٌالً. َجاُل اإِلْسَرائٌِِلٌُّوَن اْحتَِرُزوا ألَْنفُِسُكْم ِمْن » ثُمَّ لَاَل لَُهْم:  الرُّ أٌََُّها الّرِ
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ألَنَّهُ لَْبَل َهِذِه األٌََّاِم لَاَم  ِجَهِة َهُإالَِء النَّاِس فًِ َما أَْنتُْم ُمْزِمعُوَن أَْن تَْفعَلُوا.

َجاِل نَْحُو أَْربَِعِمئٍَة  ثُودَاُس لَائاِلً  ٌء الَِّذي اْلتََصَك بِِه َعدَدٌ ِمَن الّرِ ًْ َعْن نَْفِسِه إِنَّهُ َش

َء. ًْ ٌِْه تَبَدَّدُوا َوَصاُروا الَ َش  .(36ـ  33:  1)أع " الَِّذي لُتَِل َوَجِمٌُع الَِّذٌَن اْنمَادُوا إِلَ

... لماذا تأخروا فى التشاور بعد خروج  يعلم التالميذ ماذا يحدثلم 

 الرسل جميعاً؟ ... تُرى ماذا يُعد لهم؟ 

ُسَل َوَجلَدُوُهْم َوأَْوُصوُهْم أَْن الَ ٌَتََكلَُّموا بِاْسِم ٌَُسوَع ثُمَّ " ٌِْه. َودَُعوا الرُّ فَاْنمَادُوا إِلَ

ا ُهْم  فَذََهبُوا فَِرِحٌَن ِمْن أََماِم اْلَمْجَمعِ ألَنَُّهْم ُحِسبُوا ُمْستَؤِْهِلٌَن أَْن أَْطلَمُوُهْم. َوأَمَّ

ٌَْكِل َوفًِ اْلبٌُُوِت ُمعَلِِّمٌَن  ٌَُهانُوا ِمْن أَْجِل اْسِمِه. َوَكانُوا الَ ٌََزالُوَن ُكلَّ ٌَْوٍم فًِ اْلَه

ِرٌَن بٌَُِسوَع اْلَمِسٌحِ   .(21ـ  29:  1)أع " َوُمبَّشِ
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 إينياس وطابيثا وكرنيليوس

ً ... فهنان  تكاثر التالميذ وتزاحمت المشاكل وتكاثرت البركات أيضا

مشكلة األرامل التى لادت الكنيسة بالروح إلى إنتخاب الشمامسة السبعة ... ثم 

باإليمان والموة والعجائب وهو يشهد للمسيح ...  إستشهد اسطفانوس الممتلىء

 ا حافزاً لكل الرسل ولبطرس.ذوصار ه

أما فيلبس صديك اسطفانوس ... والشماس الثانى ... فدخل السامرة ... 

وخالل شهور لالئل كانت األخبار المفرحة ... آمن واعتمد كثيرون ... وأرسل 

 الرسل إليه بطرس ويوحنا.

ا َسِمَع ا" ُسُل الَِّذٌَن فًِ أُوُرَشِلٌَم أَنَّ السَّاِمَرةَ قَْد قَبِلَْت َكِلَمةَ هللِا أَْرَسلُوا َولَمَّ لرُّ

وَح اْلقُدَُس.  ًْ ٌَْقبَلُوا الرُّ َا ألَْجِلِهْم ِلَك ا نََزالَ َصلٌَّ ٌِْن لَمَّ ٌِْهْم بُْطُرَس َوٌُوَحنَّا. اللَّذَ إِلَ

ّبِ ألَنَّهُ لَْم ٌَُكْن قَْد َحلَّ بَْعدُ َعلَ  ٌَْر أَنَُّهْم َكانُوا ُمْعتَِمِدٌَن بِاْسِم الرَّ ى أََحٍد ِمْنُهْم َغ

وَح اْلقُدَُس. ٌِْهْم فَقَبِلُوا الرُّ  (.41ـ  41:  8" )أع ٌَُسوَع. ِحٌنَئٍِذ َوَضعَا األٌََاِدَي َعلَ

وكان  فيلبس سعيداً بزيارة اآلباء المعتبرين بطرس ويوحنا ... وكان 

ركات الحادثة فى السامرة ... أما سيمون الساحر فكان يمص عليهما كل الب

 ينظر إليه بطرس بعدم ارتياح.

وُح اْلقُدُُس قَدََّم لَُهَما " ُسِل ٌُْعَطى الرُّ ٌِْدي الرُّ ا َرأَى ِسٌُموُن أَنَّهُ بَِوْضعِ أَ َولَمَّ

ٌْضاً َهذَا السُّْلَطاَن َحتَّى »دََراِهَم. قَائاِلً:  ٌِْه ٌَدَيَّ أَْعِطٌَانًِ أَنَا أَ أَيُّ َمْن َوَضْعُت َعلَ

وَح اْلقُدُسَ  تَُك َمعََك ِلْلَهالَِك ألَنََّك َظنَْنَت أَْن »فَقَاَل لَهُ بُْطُرُس: «. ٌَْقبَُل الرُّ ِلتَُكْن فِضَّ

ٌَْس لََك نَِصٌٌب َوالَ قُْرَعةٌ فًِ َهذَا األَْمِر ألَنَّ قَ  ًَ َمْوِهبَةَ هللِا بِدََراِهَم. لَ ٌَْس تَْقتَنِ ْلبََك لَ

َك َهذَا َواْطلُْب إِلَى هللِا َعَسى أَْن ٌُْغفََر لََك فِْكُر  ً أََماَم هللِا. فَتُْب ِمْن َشّرِ ُمْستَِقٌما

اْطلُبَا أَْنتَُما »فَؤََجاَب ِسٌُموُن: «. قَْلبَِك. ألَنًِّ أََراَك فًِ َمَراَرِة اْلُمّرِ َوِربَاِط الظُّْلمِ 

ّبِ ِمْن أَجْ  ا ذََكْرتَُماإِلَى الرَّ ٌء ِممَّ ًْ ًَّ َش ًَ َعلَ ًْ الَ ٌَؤْتِ ثُمَّ إِنَُّهَما بَْعدَ َما َشِهدَا «. ِلً ِلَك

ّبِ َرَجعَا إِلَى أُوُرَشِلٌَم َوبَشََّرا قُرًى َكثٌَِرةً ِللسَّاِمِرٌٌَِّن. :  8)أع " َوتََكلََّما بَِكِلَمِة الرَّ

 .(52ـ  88



 ــــــــــ إينياس وطابيثا وكرنيليوس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42 
 

ليهودى المتعصب الذى صار كان التالميذ يسمعون عن هذا الشاب ا

ا َشاُوُل "عدواً لدوداً ألتباع الطريك ... أى أتباع الناصرى الذى ال يكف أن  أَمَّ

ّبِ فَتَقَدََّم إِلَى َرئٌِِس اْلَكَهنَِة. :  4)أع  "فََكاَن لَْم ٌََزْل ٌَْنفُُث تََهدُّداً َوقَتاْلً َعلَى تاَلَِمٌِذ الرَّ

8). 

ثم جاءت أخبار ... تمبلها التالميذ بحذر ... أن شاول تمابل مع المسيح 

ا َجاَء َشاُوُل إِلَى أُوُرَشِلٌَم "... وأنه آمن ... وأن حنانيا أسمف دمشك لد عّمده  َولَمَّ

قٌَِن أَنَّهُ  ٌَْر ُمَصدِّ تِْلِمٌذٌ. فَؤََخذَهُ  َحاَوَل أَْن ٌَْلتَِصَق بِالتَّالَِمٌِذ َوَكاَن اْلَجِمٌُع ٌََخافُونَهُ َغ

ٌَْف  بَّ فًِ الطَِّرٌِق َوأَنَّهُ َكلََّمهُ َوَك ٌَْف أَْبَصَر الرَّ ُسِل َوَحدَّثَُهْم َك بَْرنَابَا َوأَْحَضَرهُ إِلَى الرُّ

 َجاَهَر فًِ ِدَمْشَق بِاْسِم ٌَُسوَع. فََكاَن َمعَُهْم ٌَْدُخُل َوٌَْخُرُج فًِ أُوُرَشِلٌَم َوٌَُجاِهُر بِاْسمِ 

ّبِ ٌَُسوَع. َوَكاَن ٌَُخاِطُب َوٌُبَاِحُث اْلٌُونَانٌٌَِِّن فََحاَولُوا أَْن ٌَْقتُلُوهُ. ـ  52:  4)أع  "الرَّ

54). 

أما بطرس فأخذ على عاتمه أن يفتمد كل المرى المحيطة ببالد اليهود فى 

ا "حملة إفتماد لكل المؤمنين بعد كل هذه السنوات من يوم بدء الكرازة  َوأَمَّ

اْلَكنَائُِس فًِ َجِمٌعِ اْلٌَُهوِدٌَِّة َواْلَجِلٌِل َوالسَّاِمَرِة فََكاَن لََها َسالٌَم َوَكانَْت تُْبنَى َوتَِسٌُر 

وحِ اْلقُدُِس َكانَْت تَتََكاثَُر. َوَحدََث أَنَّ بُْطُرَس َوُهَو ٌَْجتَاُز  ّبِ َوبِتَْعِزٌَِة الرُّ فًِ َخْوِف الرَّ

ٌِسٌَن السَّاِكنٌَِن فًِ لُدَّةَ. فََوَجدَ ُهنَاَك إِْنَساناً اْسُمهُ إٌِنٌَِاُس بِاْلَجِمٌعِ نََزَل أَ  ٌْضاً إِلَى اْلِقدِّ

 .(11ـ  18:  4)أع  "ُمْضَطِجعاً َعلَى َسِرٌٍر ُمْنذُ ثََمانًِ ِسنٌَِن َوَكاَن َمْفلُوجاً.

ً ... عاجزاً ... وسرعان ما تذكر  نظر بطرس إلى إينياس ... مفلوجا

ً ... والمفلوج اآلخر الذى عند بركة  المفلوج الذى نزل عليهما من السمف يوما

سنة فى هذه الحالة ... وإمتأل بطرس بالروح  18بيت حسدا ... الذى كانت له 

«. ٌَك ٌَُسوُع اْلَمِسٌُح. قُْم َواْفُرْش ِلنَْفِسكَ ٌَا إٌِنٌَِاُس ٌَْشفِ »فَقَاَل لَهُ بُْطُرُس: "المدس 

ّبِ. :  4)أع  "فَقَاَم ِلْلَوْقِت. َوَرآهُ َجِمٌُع السَّاِكنٌَِن فًِ لُدَّةَ َوَساُروَن الَِّذٌَن َرَجعُوا إِلَى الرَّ

 .(12ـ  19

الَِّذي تَْرَجَمتُهُ َوَكاَن فًِ ٌَافَا تِْلِمٌذَةٌ اْسُمَها َطابٌِثَا "وكانت يافا لريبة للدة ... 

َغَزالَةُ. َهِذِه َكانَْت ُمْمتَِلئَةً أَْعَماالً َصاِلَحةً َوإِْحَسانَاٍت َكانَْت تَْعَملَُها. َوَحدََث فًِ تِْلَك 

ٌَافَا  األٌََّاِم أَنََّها َمِرَضْت َوَماتَْت فَغَسَّلُوَها َوَوَضعُوَها فًِ ِعلٌٍَِّّة. َوإِْذ َكانَْت لُدَّةُ قَِرٌبَةً ِمنْ 

ٌِْه أَْن الَ ٌَتََوانَى َعْن أَْن  ٌِْن ٌَْطلُبَاِن إِلَ َوَسِمَع التَّالَِمٌذُ أَنَّ بُْطُرَس فٌَِها أَْرَسلُوا َرُجلَ

ٌِْهْم.  .(18ـ  12:  4)أع  "ٌَْجتَاَز إِلَ
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تأثر بطرس إلنتمال التلميذة التمية ... طابيثا ... وكان يعلم عن خدماتها 

وتمنى الكل أن يأتى بطرس الرسول نفسه لتعزيتهم ...  ومحبتها للفمراء ...

َحتَّى إِنَُّهْم َكانُوا "وبعضهم لم يكن لد رآه من لبل .... وبعضهم كان يسمع عنه 

ٍة َحتَّى إِذَا َجاَء  ً فًِ الشََّواِرعِ َوٌََضعُونَُهْم َعلَى فُُرٍش َوأَِسرَّ ٌَْحِملُوَن اْلَمْرَضى َخاِرجا

فَقَاَم بُْطُرُس َوَجاَء "... فمام  (82:  2)أع  "َولَْو ِظلُّهُ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم. بُْطُرُس ٌَُخٌِّمُ 

ٌِْه َجِمٌُع األََراِمِل ٌَْبِكٌَن َوٌُِرٌَن  ا َوَصَل َصِعدُوا بِِه إِلَى اْلِعلٌَِِّّة فََوقَفَْت لَدَ َمعَُهَما. فَلَمَّ

ا َكانَْت تَْعَمُل غَ  ً ِممَّ .أَْقِمَصةً َوثٌَِابا ًَ َمعَُهنَّ ... حين دخل ( 14:  4)أع  "َزالَةُ َوِه

بطرس العليّة التى ترلد طابيثا ... ورائحة الموت تنبعث من المكان ... لم يكن 

الصغيرة التى ألامها المسيح ... أو لعازر  الصبيةلادراً أن يمنع ذكرياته عن 

ذى ألامه لبل وضعه أيام ... أو ابن أرملة نايين ... ال 9الذى ذهب إلى لبره بعد 

 فى المبر.

وشعر بطرس أن هذه المرة ... ال يمدر أن يعزى المجتمعين ... بل أن 

فَؤَْخَرَج بُْطُرُس اْلَجِمٌَع َخاِرجاً " هنان رسالة أخرى من السماء على غير المعتاد

ٌِْه َوَصلَّى ثُمَّ اْلتَفََت إِلَى اْلَجَسِد َوقَاَل:  َ فَفَتََحْت « َطابٌِثَا قُوِمً!ٌَا »َوَجثَا َعلَى ُرْكبَت

ٌِسٌَن  ا أَْبَصَرْت بُْطُرَس َجلََسْت. فَنَاَولََها ٌَدَهُ َوأَقَاَمَها. ثُمَّ نَادَى اْلِقدِّ ٌَْها. َولَمَّ نَ ٌْ َع

بِّ  )أع  ".َواألََراِمَل َوأَْحَضَرَها َحٌَّةً. فََصاَر ذَِلَك َمْعلُوماً فًِ ٌَافَا ُكلَِّها فَآَمَن َكثٌُِروَن بِالرَّ

 .(95ـ  94:  4

ً يد المسيح الذى أمسكت بيد   ً على ركبتيه ...طالبا صلى بطرس جاثيا

الصغيرة ... ولمست نعش شاب نايين ... واحتضنت لعازر بعد ليامته  الصبية

... أن تلمس يد المسيح من خالل وكيله بطرس ... فناولها يده وألامها ... وكان 

 ً  .(91:  4)أع  "أٌََّاماً َكثٌَِرةً فًِ ٌَافَا ِعْندَ ِسْمعَاَن َرُجٍل دَبَّاغٍ َوَمَكَث " فرحاً عظيما

وبينما كان سمعان يتمتع بخلوة هادئة فى بيت سمعان الدباغ ... وكان 

بيته عند البحر ... وكانت التأمالت تفيض ذكريات ... بحر طبرية ... أيام 

البحر ... البحر الهائج الجليل ... معجزات السمن الكثير ... المشى على 

 والريح الشديدة والمسيح النائم.

كان بطرس يحاول إستعادة لانون مزاميره وصلواته ويراجع هذه السنوات 

الماضية ... وعمل هللا العجيب من خالله ... ويظل يتساءل فى خجل .. يعمل 
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؟ ... أنا الذى أنكرت وحلفت ولعنت ... واآلن صرت رس ؟ ... ويعمل بىًّ والً فىَّ

 ى بعد؟. ن... آه ... ماذا ينتظر شبههوأسمفاً وراعياً على 

ثُمَّ فًِ اْلغَِد فٌَِما ُهْم ٌَُسافُِروَن َوٌَْقتَِربُوَن إِلَى اْلَمِدٌنَِة َصِعدَ بُْطُرُس َعلَى السَّْطحِ "

ًَ نَْحَو السَّاَعِة السَّاِدَسِة. فََجاَع َكثٌِراً َواْشتََهى أَْن ٌَؤُْكلَ  ٌْنََما ُهْم ٌَُهٌِّئُوَن ِلٌَُصلِّ . َوبَ

ٌِْه ِمثَْل ُمالََءٍة َعِظٌَمٍة  ٌْبَةٌ. فََرأَى السََّماَء َمْفتُوَحةً َوإِنَاًء نَاِزالً َعلَ ٌِْه َغ لَهُ َوقَعَْت َعلَ

َمْربُوَطٍة بِؤَْربَعَِة أَْطَراٍف َوُمداَلٍَّة َعلَى األَْرِض. َوَكاَن فٌَِها ُكلُّ دََواّبِ األَْرِض 

ٌِْه َصْوٌت: وَ  افَاِت َوُطٌُوِر السََّماِء. َوَصاَر إِلَ حَّ قُْم ٌَا بُْطُرُس اْذبَْح »اْلُوُحوِش َوالزَّ

ً »فَقَاَل بُْطُرُس: «. َوُكلْ  ٌْئاً دَنِساً أَْو نَِجسا فََصاَر «. َكالَّ ٌَا َربُّ ألَنًِّ لَْم آُكْل قَطُّ َش

ً َصْوٌت ثَانٌَِةً:  ٌْضا ٌِْه أَ َوَكاَن َهذَا َعلَى ثاَلَِث «. َرهُ هللاُ الَ تُدَنِّْسهُ أَْنَت!َما َطهَّ »إِلَ

ٌْضاً إِلَى السََّماِء. َوإِْذ َكاَن بُْطُرُس ٌَْرتَاُب فًِ نَْفِسِه: َماذَا  اٍت ثُمَّ اْرتَفََع اإِلنَاُء أَ َمرَّ

َجاُل الَِّذٌَن أَرْ  ْإٌَا الَّتًِ َرآَها؟ إِذَا الّرِ َسلَُهْم َكْرنٌِِلٌُوُس َكانُوا قَدْ َعَسى أَْن تَُكوَن الرُّ

ٌِْت ِسْمعَاَن َوَوقَفُوا َعلَى اْلبَاِب. َونَادَْوا ٌَْستَْخبُِروَن: َهْل ِسْمعَاُن  َسؤَلُوا َعْن بَ

وُح:  ْإٌَا قَاَل لَهُ الرُّ ٌر فًِ الرُّ ٌْنََما بُْطُرُس ُمتَفَّكِ اْلُملَقَُّب بُْطُرَس نَاِزٌل ُهنَاَك؟. َوبَ

ٍء  ُهَوذَا» ًْ ٌَْر ُمْرتَاٍب فًِ َش ثاَلَثَةُ ِرَجاٍل ٌَْطلُبُونََك. لَِكْن قُْم َواْنِزْل َواْذَهْب َمعَُهْم َغ

 .(54ـ  4:  84)أع " «.ألَنًِّ أَنَا قَْد أَْرَسْلتُُهمْ 

لم يكن هذا فى خطة بطرس ... كان يريد أن يكمل افتماده لمرى 

ان ... ولكن كانت الرسالة كثيرة... ويثبت المؤمنين المضطدين فى كل مك

واضحة ... وغريبة ... لم يكن بطرس سابماً يهودياً متديناً ... ولكنه كان متشبثاً 

اذهب ... كانت رسالة غير معتادة ... بالحدود والحروف اليهودية ... لم ... و

وستكلفه كثيراً من المشمة ... وباألكثر مشمة إلناع التالميذ بفكرة دخوله إلى 

ى ... ولرر بطرس فى داخله ... أن يدخل هذا البيت متحفظاً وحذراً... بيت أمم

 ويتجنب أن يأكل معهم أو يلمس شيئاً بمدر اإلمكان.

ٌِْه َكْرنٌِِلٌُوُس َوقَاَل: " َجاِل الَِّذٌَن أَْرَسلَُهْم إِلَ َها أَنَا الَِّذي »فَنََزَل بُْطُرُس إِلَى الّرِ

إِنَّ َكْرنٌِِلٌُوَس قَائِدَ ِمئٍَة »فَقَالُوا: «. تَْطلُبُونَهُ. َما ُهَو السَّبَُب الَِّذي َحَضْرتُْم ألَْجِلِه؟

ٌِْه بَِمالٍَك ُمقَدٍَّس َرُجالً بَاّراً َوَخائَِف هللِا  ًَ إِلَ ِة اْلٌَُهوِد أُوِح َوَمْشُهوداً لَهُ ِمْن ُكّلِ أُمَّ

 ً ٌْتِِه َوٌَْسَمَع ِمْنَك َكالَما فَدََعاُهْم إِلَى دَاِخٍل َوأََضافَُهْم. ثُمَّ فًِ «. أَْن ٌَْستَْدِعٌََك إِلَى بَ

ِة الَِّذٌَن ِمْن ٌَافَا َرافَقُوهُ. َوفًِ اْلغَِد اْلغَِد َخَرَج بُْطُرُس َمعَُهْم َوأُنَاٌس ِمَن اإِلْخوَ 
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ا َكْرنٌِِلٌُوُس فََكاَن ٌَْنتَِظُرُهْم َوقَْد دََعا أَْنِسبَاَءهُ َوأَْصِدقَاَءهُ  ٌَْصِرٌَّةَ. َوأَمَّ دََخلُوا قَ

 .(59ـ  58:  84)أع " األَْقَربٌَِن.

ا دََخَل "فوجىء بطرس أن شعباً غفيراً ينتظره بشوق  بُْطُرُس اْستَْقبَلَهُ َولَمَّ

ٌِْه. فَؤَقَاَمهُ بُْطُرُس قَائاِلً:  ٌْضاً إِْنَسانٌ »َكْرنٌِِلٌُوُس َوَسَجدَ َواقِعاً َعلَى قَدََم ثُمَّ «. قُْم أَنَا أَ

... إال أنه ظل  (59ـ  52:  84)أع  "دََخَل َوُهَو ٌَتََكلَُّم َمعَهُ َوَوَجدَ َكثٌِِرٌَن ُمْجتَِمِعٌَن.

.. يا للهول ... أنا اآلن فى بيت أممى؟ ... ماذا سألول ألخوتى يفكر نفسه .

الرسل ... هل سيصدلوننى أنها لم تكن إرادتى وال رغبتى؟ ... ونطك 

 بطرس...

ٌم َعلَى َرُجٍل ٌَُهوِدّيٍ أَْن ٌَْلتَِصَق بِؤََحٍد »فَقَاَل لَُهْم: " ٌَْف ُهَو ُمَحرَّ أَْنتُْم تَْعلَُموَن َك

ٍ أَوْ  ًّ ا أَنَا فَقَْد أََرانًِ هللاُ أَْن الَ أَقُوَل َعْن إِْنَساٍن َما إِنَّهُ دَنٌِس  أَْجنَبِ ٌِْه. َوأَمَّ ًَ إِلَ ٌَؤْتِ

ٌْتُُمونًِ. فَؤَْستَْخبُِرُكْم: ألَّيِ  أَْو نَِجٌس. فَِلذَِلَك ِجئُْت ِمْن دُوِن ُمنَاقََضٍة إِِذ اْستَْدَع

ٌْتُُمونًِ؟ ُمْنذُ أَْربَعَِة أٌََّاٍم إِلَى َهِذِه السَّاَعِة ُكْنُت »نٌِِلٌُوُس: فَقَاَل َكرْ «. َسبٍَب اْستَْدَع

ٌْتًِ َوإِذَا َرُجٌل قَْد َوقََف أََماِمً  َصائِماً. َوفًِ السَّاَعِة التَّاِسعَِة ُكْنُت أَُصلًِّ فًِ بَ

قَاتَُك أََماَم هللِا. بِِلبَاٍس الَِمعٍ. َوقَاَل: ٌَاَكْرنٌِِلٌُوُس ُسِمعَْت َصالَتَُك َوذُِكَرْت َصدَ 

ٌِْت ِسْمعَاَن َرُجٍل  فَؤَْرِسْل إِلَى ٌَافَا َواْستَْدعِ ِسْمعَاَن اْلُملَقََّب بُْطُرَس. إِنَّهُ نَاِزٌل فًِ بَ

ٌَْك َحاالً. َوأَْنَت فَعَْلَت َحَسناً إِْذ  دَبَّاغٍ ِعْندَ اْلبَْحِر. فَُهَو َمتَى َجاَء ٌَُكلُِّمَك. فَؤَْرَسْلُت إِلَ

ً َحاِضُروَن أََماَم هللِا ِلنَْسَمَع َجِمٌَع َما أََمَرَك بِِه هللاُ  " «.ِجئَْت. َواآلَن نَْحُن َجِمٌعا

 .(11ـ  58:  84)أع 

تعجب بطرس من هذا اإلنسان الفاضل الذى يبحث عن هللا أكثر من أى 

يهودى ... والذى يتسم بالرحمة والتواضع والصدق أكثر من رؤساء اليهود ... 

 فتح للبه له ... وتخلى عن تحفظه ... وبدأ عظته.وإن

ٍة الَِّذي »فَقَاَل بُْطُرُس: " بِاْلَحّقِ أَنَا أَِجدُ أَنَّ هللاَ الَ ٌَْقبَُل اْلُوُجوَه. بَْل فًِ ُكّلِ أُمَّ

ُر ٌَتَِّقٌِه َوٌَْصنَُع اْلبِرَّ َمْقبُوٌل ِعْندَهُ. اْلَكِلَمةُ الَّتًِ أَْرَسلََها إِلَى بَنًِ إِسْ  َرائٌَِل ٌُبَّشِ

. أَْنتُْم تَْعلَُموَن األَْمَر الَِّذي َصاَر فًِ ُكّلِ  بِالسَّالَِم بٌَُِسوَع اْلَمِسٌحِ. َهذَا ُهَو َربُّ اْلُكّلِ

 اْلٌَُهوِدٌَِّة ُمْبتَِدئاً ِمَن اْلَجِلٌِل بَْعدَ اْلَمْعُموِدٌَِّة الَّتًِ َكَرَز بَِها ٌُوَحنَّا. ٌَُسوُع الَِّذي ِمنَ 

ٌْراً َوٌَْشِفً  ِة الَِّذي َجاَل ٌَْصنَُع َخ وحِ اْلقُدُِس َواْلقُوَّ ٌَْف َمَسَحهُ هللاُ بِالرُّ النَّاِصَرِة َك

ٌِْهْم إِْبِلٌُس ألَنَّ هللاَ َكاَن َمعَهُ. َونَْحُن ُشُهودٌ بُِكّلِ َما فَعََل فًِ  َجِمٌَع اْلُمتََسلِِّط َعلَ

ً قَتَلُوهُ ُمعَلِِّقٌَن إٌَِّاهُ َعلَى َخَشبٍَة. َهذَا ُكوَرِة اْلٌَُهوِدٌَِّة َوفًِ أُو ٌْضا ُرَشِلٌَم. الَِّذي أَ
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ٌَْس ِلَجِمٌعِ الشَّْعِب بَْل  أَقَاَمهُ هللاُ فًِ اْلٌَْوِم الثَّاِلِث َوأَْعَطى أَْن ٌَِصٌَر َظاِهراً. لَ

نَا َوَشِرْبنَا َمعَهُ بَْعدَ قٌَِاَمتِِه ِمَن ِلُشُهوٍد َسبََق هللاُ فَاْنتََخبَُهْم. لَنَا نَْحُن الَِّذٌَن أََكلْ 

األَْمَواِت. َوأَْوَصانَا أَْن نَْكِرَز ِللشَّْعِب َونَْشَهدَ بِؤَنَّ َهذَا ُهَو اْلُمعٌََُّن ِمَن هللِا دٌََّاناً 

ٌَنَاُل بِاْسِمِه  ِلألَْحٌَاِء َواألَْمَواِت. لَهُ ٌَْشَهدُ َجِمٌُع األَْنبٌَِاِء أَنَّ ُكلَّ َمْن ٌُْإِمُن بِهِ 

وُح اْلقُدُُس َعلَى َجِمٌعِ «. ُغْفَراَن اْلَخَطاٌَا ٌْنََما بُْطُرُس ٌَتََكلَُّم بَِهِذِه األُُموِر َحلَّ الرُّ فَبَ

 .(99ـ  19:  84)أع " الَِّذٌَن َكانُوا ٌَْسَمعُوَن اْلَكِلَمةَ.

كانت عيونهم تلمع وهم يسمعون بطرس ... كان التصديك واضحاً 

عليهم ... كان هذا المولف هو األلرب لما حدث يوم الخمسين ... كان بطرس 

منماداً بروح هللا ... تخرج منه الكلمات ببساطة وعمك ... كان حريصاً أال يمول 

نبوات كعادته فلم يكونوا يهوداً يعرفون الكتب ... كان يعتمد على ما يعرفونه 

عظ شعر بطرس أن ما حدث يوم ويسمعونه عن يسوع الناصرى ... وبينما هو ي

 الخمسين يدفعه ليُكمل المسيرة ... ويمبل األمم لإليمان "

فَاْندََهَش اْلُمْإِمنُوَن الَِّذٌَن ِمْن أَْهِل اْلِختَاِن ُكلُّ َمْن َجاَء َمَع بُْطُرَس ألَنَّ َمْوِهبَةَ "

ٌْضاً.  وحِ اْلقُدُِس قَِد اْنَسَكبَْت َعلَى األَُمِم أَ ألَنَُّهْم َكانُوا ٌَْسَمعُونَُهْم ٌَتََكلَُّموَن الرُّ

ُموَن هللاَ. ِحٌنَئٍِذ قَاَل بُْطُرُس:.  أَتَُرى ٌَْستَِطٌُع أََحدٌ أَْن ٌَْمنََع اْلَماَء »بِؤَْلِسنٍَة َوٌُعَّظِ

ٌْضاً؟ وَح اْلقُدَُس َكَما نَْحُن أَ َوأََمَر أَْن  «.َحتَّى الَ ٌَْعتَِمدَ َهُإالَِء الَِّذٌَن قَبِلُوا الرُّ

 ً ّبِ. ِحٌنَئٍِذ َسؤَلُوهُ أَْن ٌَْمُكَث أٌََّاما  .(98ـ  92:  84)أع " ٌَْعتَِمدُوا بِاْسِم الرَّ
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 سجن املوت

فََسِمَع " رجع بطرس من زيارة كرنيليوس ... وما تولعه وجده ...

ً لَبِلُوا َكِلَمةَ هللِا.  ٌْضا ُسُل َواإِلْخَوةُ الَِّذٌَن َكانُوا فًِ اْلٌَُهوِدٌَِّة أَنَّ األَُمَم أَ ا َصِعدَ الرُّ َولَمَّ

إِنََّن دََخْلَت إِلَى ِرَجاٍل »بُْطُرُس إِلَى أُوُرَشِلٌَم َخاَصَمهُ الَِّذٌَن ِمْن أَْهِل اْلِختَاِن. لَائِِلٌَن: 

 .(2ـ  0:  00)أع  "«.ذَِوي ُغْلفٍَة َوأََكْلَت َمعَُهمْ 

لم ينزعج بطرس ... ألنه أدرن أن هذه المفزة إلى عالم األمم البد أن 

مازالوا يظنون  نيلمسيحيين اليهودى األصل ... والذجه بتحديات كثيرة من اتُوا

أن المسيا لليهود فمط رغم كل ما أعلنه المسيح فى تعاليمه وما لاله األنبياء عن 

 مشتهى األمم.

 هذه التعاليم والخبرات المديمة ... ضعكان بطرس يستعيد ب

 " ٌَْْسْت ِمْن َهِذِه ال ٌْضاً فَتَْسَمُع َوِلً ِخَراٌف أَُخُر لَ ًَ بِتِْلَن أَ َحِظٌَرِة ٌَْنبَِغً أَْن آتِ

 .(05:  01)يو  "َصْوتًِ َوتَُكوُن َرِعٌَّةٌ َواِحدَةٌ َوَراعٍ َواِحدٌ 

 " َّبِِمْمدَاِر َهذَا. َوأَلُوُل لَُكْم: إِن ً اَْلَحكَّ أَلُوُل لَُكْم لَْم أَِجْد َوالَ فًِ إِْسَرائٌَِل إٌَِمانا

ٌَؤْتُوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمغَاِرِب َوٌَتَِّكئُوَن َمَع إِْبراِهٌَم َوإِْسحاَق َكثٌِِرٌَن سَ 

ا بَنُو اْلَملَُكوِت فٌَُْطَرُحوَن إِلَى الظُّْلَمِة  َوٌَْعمُوَب فًِ َملَُكوِت السََّماَواِت. َوأَمَّ

 .(01ـ  01:  8)مت  "«.اْلَخاِرِجٌَِّة. ُهنَاَن ٌَُكوُن اْلبَُكاُء َوَصِرٌُر األَْسنَانِ 

 " ًِفَآَمَن بِِه ِمْن تِْلَن اْلَمِدٌنَِة َكثٌُِروَن ِمَن السَّاِمِرٌٌَِّن بَِسبَِب كالَِم اْلَمْرأَِة الَّت

ٌِْه السَّاِمِرٌُّوَن َسؤَلُوهُ «. لَاَل ِلً ُكلَّ َما فَعَْلتُ »َكانَْت تَْشَهدُ أَنَّهُ:  ا َجاَء إِلَ فَلَمَّ

ٌِْن. فَآَمَن بِِه أَْكثَُر ِجدّاً بَِسبَِب كالَِمِه.أَْن ٌَْمُكَث ِعْندَهُ   3)يو  "ْم فََمَكَث ُهنَاَن ٌَْوَم

 .(31ـ  29: 

ولوبل بطرس بتجهم من بعض التالميذ وللك من البعض اآلخر 

 وتعاطف من صديمه يوحنا.

ٌُْت »فَاْبتَدَأَ بُْطُرُس ٌَْشَرُح لَُهْم بِالتَّتَابُعِ لَائاِلً:. " أَنَا ُكْنُت فًِ َمِدٌنَِة ٌَافَا أَُصلًِّ فََرأَ

ٌْبٍَة ُرْإٌَا: إِنَاًء نَاِزالً ِمثَْل ُمالََءٍة َعِظٌَمٍة ُمداَلٍَّة بِؤَْربَعَِة أَْطَراٍف ِمَن السََّماِء  فًِ َغ
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. فَتَفَ  ًَّ افَاِت فَؤَتَى إِلَ حَّ ٌُْت دََوابَّ األَْرِض َواْلُوُحوَش َوالزَّ الً فََرأَ ْسُت فٌِِه ُمتَؤَّمِ رَّ

َوُطٌُوَر السََّماِء. َوَسِمْعُت َصْوتاً لَائاِلً ِلً: لُْم ٌَا بُْطُرُس اْذبَْح َوُكْل. فَمُْلُت: َكالَّ ٌَا 

. فَؤََجابَنًِ َصْوٌت ثَانٌَِةً ِمَن السََّماِء: َما َربُّ ألَنَّهُ لَْم ٌَْدُخْل فَِمً لَطُّ دَنٌِس أَْو نَِجسٌ 

اٍت ثُمَّ اْنتُِشَل اْلَجِمٌُع إِلَى  ْسهُ أَْنَت. َوَكاَن َهذَا َعلَى ثاَلَِث َمرَّ َرهُ هللاُ الَ تُنَّجِ َطهَّ

ٌِْت الَّذِ  ٌْضاً. َوإِذَا ثاَلَثَةُ ِرَجاٍل لَْد َولَفُوا ِلْلَوْلِت ِعْندَ اْلبَ ي ُكْنُت فٌِِه السََّماِء أَ

ٌَْر ُمْرتَاٍب فًِ  وُح أَْن أَْذَهَب َمعَُهْم َغ ٌَْصِرٌَّةَ. فَمَاَل ِلً الرُّ ًَّ ِمْن لَ ُمْرَسِلٌَن إِلَ

ٌَْف  ُجِل. فَؤَْخبََرنَا َك ٌَْت الرَّ تَّةُ. فَدََخْلنَا بَ ٌْضاً َهُإالَِء اإِلْخَوةُ الّسِ ٍء. َوذََهَب َمِعً أَ ًْ َش

ً َولَائاِلً لَهُ: أَْرِسْل إِلَى ٌَافَا ِرَجاالً َواْستَْدعِ ِسْمعَاَن  َرأَى اْلَمالََن فًِ ٌْتِِه لَائِما بَ

ا اْبتَدَأُْت أَتََكلَُّم  ٌْتَِن. فَلَمَّ ً بِِه تَْخلُُص أَْنَت َوُكلُّ بَ اْلُملَمََّب بُْطُرَس. َوُهَو ٌَُكلُِّمَن َكالَما

ٌِْهْم َكَما عَ  وُح اْلمُدُُس َعلَ ٌَْف َحلَّ الرُّ ّبِ َك ً فًِ اْلبَدَاَءِة. فَتَذَكَّْرُت َكالََم الرَّ ٌْضا ٌْنَا أَ لَ

وحِ اْلمُدُِس. فَِإْن َكاَن هللاُ لَدْ  دُوَن بِالرُّ ا أَْنتُْم فََستُعَمَّ دَ بَِماٍء َوأَمَّ لَاَل: إِنَّ ٌُوَحنَّا َعمَّ

ٌْضاً بِالسَِّوٌَِّة ُمإْ  ّبِ ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ فََمْن أَنَا؟ أَْعَطاُهُم اْلَمْوِهبَةَ َكَما لَنَا أَ ِمنٌَِن بِالرَّ

دُوَن هللاَ لَائِِلٌَن: «. أَلَاِدٌر أَْن أَْمنََع هللاَ؟ ا َسِمعُوا ذَِلَن َسَكتُوا َوَكانُوا ٌَُمّجِ إِذاً »فَلَمَّ

ٌْضاً التَّْوبَةَ ِلْلَحٌَاِة!  .(08ـ  3:  00)أع " «.أَْعَطى هللاُ األَُمَم أَ

يداً أن ربنا يسوع له المجد اختاره ليبدأ به دخول األمم كان بطرس سع

اإليمان ... إال أنه لم يجد باباً مفتوحاً للكرازة لألمم وظن أن هذه لد تكون حالة 

 خاصة ... وعاد لرعايته لليهود المؤمنين.

ٌِْه ِلٌُِسٌَئ إِلَى أُنَاٍس " ِمَن اْلَكنٌَِسِة. فَمَتََل َوفًِ ذَِلَن اْلَوْلِت َمدَّ ِهٌُرودُُس اْلَمِلُن ٌَدَ

ٌِْف.  .(1ـ  0:  01)أع " ٌَْعمُوَب أََخا ٌُوَحنَّا بِالسَّ

كانت المفاجأة صادمة لكل الرسل ... لماذا؟ ... لماذا يموت يعموب 

هكذا سريعاً؟ ... ألم يخرجهم المالن من السجن جميعاً؟ ... فلماذا لم يخرجه؟ 

الشهداء ... واألول من الرسل ...  ... إنه الثانى بعد إسطفانوس فى طابور

ولكن ألم تخسر الكنيسة واحداً من أهم ثالثة من المعتبرين؟ ... كان يمكن أن 

يعيش ويبشر ويخلص كثيرين؟ ... إال أن الكنيسة األولى اعتادت التسليم ... ولم 

يكن فكر الموت مزعجاً ألحد ... فمد كانت حميمة الميامة ثابتة ومستمرة ورئيس 

 اة يستحك أن نمدم له الحياة كلها بفرح.الحي
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ٌْضاً. َوَكانَْت أٌََّاُم " َوإِْذ َرأَى أَنَّ ذَِلَن ٌُْرِضً اْلٌَُهودَ َعادَ فَمَبََض َعلَى بُْطُرَس أَ

ْجِن ُمَسلِّماً إٌَِّاهُ إِلَى أَْربَعَِة أََرابَِع ِمَن  ا أَْمَسَكهُ َوَضعَهُ فًِ الّسِ اْلعَْسَكِر اْلفَِطٌِر. َولَمَّ

ً فًِ  َمهُ بَْعدَ اْلِفْصحِ إِلَى الشَّْعِب. فََكاَن بُْطُرُس َمْحُروسا ً أَْن ٌُمَدِّ ِلٌَْحُرُسوهُ نَاِوٌا

ا اْلَكنٌَِسةُ فََكانَْت تَِصٌُر ِمْنَها َصالَةٌ بِلََجاَجٍة إِلَى هللِا ِمْن أَْجِلِه. ْجِن َوأَمَّ )أع " الّسِ

 .(4ـ  2:  01

لمصير ... فهم تولع بطرس نفس ا

يعلم جيداً أنه ليس أفضل من يعموب ... وكان 

ً ... فمد  دل هلعليفكر  أكمل رسالته هو أيضا

دشن الخدمة فى السامرة وفتح الباب بيد 

مئن إلى إنطالق المسيح لألمم لإليمان ... وإط

بمية التالميذ للخدمة والكرازة فى بالد العالم 

مكان  ... ولد صار هنان تالميذ فى كل

 يحملون المنارة للعالم كله.

ً خاف أن يدخل السجن مع  ً ... وتذكر أنه يوما لم يكن بطرس منزعجا

المسيح ليموت معه ... واآلن يدخل السجن المظلم وحده من أجل المسيح ... 

وأى سجن ... أن هنان أربعة أرابع من العسكر يحرسوه ... وابتسم سمعان 

يمدموه بعد الفصح ... فكان فرحاً بأن يتشبه  بطرس ولد أدرن أنهم مزمعين أن

َمهُ َكاَن "بسيده ويُذبح من أجله ... ونام بطرس  ا َكاَن ِهٌُرودُُس ُمْزِمعاً أَْن ٌُمَدِّ َولَمَّ

ٌِْن َوَكاَن لُدَّاَم اْلبَاِب  ً بِِسْلِسلَتَ ٌِْن َمْربُوطا ٌَْن َعْسَكِرٌَّ ً بَ ٌْلَِة نَائِما بُْطُرُس فًِ تِْلَن اللَّ

ْجَن. اٌس ٌَْحُرُسوَن الّسِ  .(5:  01)أع  "ُحرَّ

نام كما لم ينم من لبل ... نام نوم األطفال ... نوماً عميماً هادئاً ... وكأنه 

ً ... نام ولكن الكنيسة لم تنم ... فهنان األحباء فى كل  يحلم بلماء العريس لريبا

 مكان يصرخون للسماء فى احتياج لراعيهم ... بطرس.

ٌْمََظهُ لَائاِلً: َوإِذَا مَ " ٌِْت فََضَرَب َجْنَب بُْطُرَس َوأَ ّبِ أَْلبََل َونُوٌر أََضاَء فًِ اْلبَ الَُن الرَّ

ٌِْه. َولَاَل لَهُ اْلَمالَُن: «. لُْم َعاِجالً » ْلِسلَتَاِن ِمْن ٌَدَ تََمْنَطْك َواْلبَْس »فََسمََطِت الّسِ

ٌْنَ  فََخَرَج ٌَتْبَعُهُ َوَكاَن الَ «. اْلبَْس ِردَاَءَن َواتْبَْعنًِ»فَفَعََل َهَكذَا. فَمَاَل لَهُ: «. نَْعلَ

ًٌّ بَْل ٌَُظنُّ أَنَّهُ ٌَْنُظُر ُرْإٌَا. فََجاَزا  ٌَْعلَُم أَنَّ الَِّذي َجَرى بَِواِسَطِة اْلَمالَِن ُهَو َحِمٌِم
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ًَ َوأَتٌََا إِلَى بَاِب اْلَحِدٌِد الَِّذي َل َوالثَّانِ ي إِلَى اْلَمِدٌنَِة فَاْنفَتََح  اْلَمْحَرَس األَوَّ ٌَُإدِّ

ً َواِحداً َوِلْلَوْلِت فَاَرلَهُ اْلَمالَُن. ـ  7:  01)أع " لَُهَما ِمْن ذَاتِِه فََخَرَجا َوتَمَدََّما ُزلَالا

01). 

أخيراً ... اكتشف بطرس الحميمة ... أنها لم تكن رؤيا ... إنه حماً خارج 

 هذه المرة.السجن ... إنه لم يمت ولن يموت 

بَّ أَْرَسَل َمالََكهُ »فَمَاَل بُْطُرُس َوُهَو لَْد َرَجَع إِلَى نَْفِسِه: " اآلَن َعِلْمُت ٌَِمٌناً أَنَّ الرَّ

ثُمَّ َجاَء َوُهَو ُمْنتَبِهٌ «. َوأَْنمَذَنًِ ِمْن ٌَِد ِهٌُرودَُس َوِمْن ُكّلِ اْنتَِظاِر َشْعِب اْلٌَُهودِ 

ٌِْت َمْرٌََم أُ  ٌُْث َكاَن َكثٌُِروَن ُمْجتَِمِعٌَن َوهُْم إِلَى بَ ّمِ ٌُوَحنَّا اْلُملَمَِّب َمْرلَُس َح

 .(01ـ  00:  01)أع " ٌَُصلُّوَن.

كان بطرس يعلم جيداً أنهم البد مجتمعين فى العليّة التى حضرت أكثر 

لماءاتهم وصرخاتهم ... كان يريد أن يفرح أخوته أكثر من أن ينجو بحياته ... 

د أن يراهم ويرى صديمه يوحنا ... كما كان يريد أن يطمئن زوجته كان يري

 وألاربه وتالميذه.

ا َعَرفَْت " ْهِلٌِز َجاَءْت َجاِرٌَةٌ اْسُمَها َرْودَا ِلتَْسَمَع. فَلَمَّ ا لََرَع بُْطُرُس بَاَب الدِّ فَلَمَّ

إِلَى دَاِخٍل َوأَْخبََرْت أَنَّ بُْطُرَس َصْوَت بُْطُرَس لَْم تَْفتَحِ اْلبَاَب ِمَن اْلفََرحِ بَْل َرَكَضْت 

دُ أَنَّ َهَكذَا «. أَْنِت تَْهِذٌَن!»َوالٌِف لُدَّاَم اْلبَاِب. فَمَالُوا لََها:  ًَ فََكانَْت تَُإّكِ ا ِه َوأَمَّ

ا فَتَُحوا َوَرأَوْ «. إِنَّهُ َمالَُكهُ!»ُهَو. فَمَالُوا:  ا بُْطُرُس فَلَبَِث ٌَْمَرُع. فَلَمَّ هُ َوأَمَّ

 .(05ـ  02:  01)أع " اْندََهُشوا.

كان بطرس يمرع مندهشاً ... لماذا لم يفتحوا له؟ ... وكأن الحوار الدائر 

داخل العليّة أشبه بما دار فجر أحد الميامة حين جاءت المريمات تهللن ... الرب 

  لام ... ولم يكن أحداً من التالميذ يريد أن يصدق ... وأخيراً ...

ا بُ " ٌِْهْم بٌَِِدِه َوأَمَّ ا فَتَُحوا َوَرأَْوهُ اْندََهُشوا. فَؤََشاَر إِلَ ْطُرُس فَلَبَِث ٌَْمَرُع. فَلَمَّ

ْجِن. َولَاَل:  بُّ ِمَن الّسِ ٌَْف أَْخَرَجهُ الرَّ أَْخبُِروا ٌَْعمُوَب »ِلٌَْسُكتُوا َوَحدَّثَُهْم َك

 .(07ـ  05:  01)أع " عٍ آَخَر.ثُمَّ َخَرَج َوذََهَب إِلَى َمْوِض «. َواإِلْخَوةَ بَِهذَا
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كتشف ـُ خرج بطرس من المكان ألنه كان يعلم أن بعد ساعات البد ست

الحميمة ... والبد سيبحثون عنه فى العليّة المعروفة لديهم ... وكان البد من 

اإلختباء لليالً ... أما التالميذ فكانت فرحتهم بال حدود ... ولكن الكل يتساءل ... 

الدور على يوحنا أم أحداً من التالميذ األثنى عشر أم سيستمر تُرى هل سيكون 

 البحث عن بطرس؟ ... وجاءت اإلجابة من السماء ...

ٌَْن اْلعَْسَكِر: تَُرى َماذَا َجَرى " ٌَْس بِمَِلٌٍل بَ ا َصاَر النََّهاُر َحَصَل اْضِطَراٌب لَ فَلَمَّ

ا َطلَبَهُ  ا ِهٌُرودُُس فَلَمَّ اَس َوأََمَر أَْن ٌَْنمَادُوا  ِلبُْطُرَس؟. َوأَمَّ َولَْم ٌَِجْدهُ فََحَص اْلُحرَّ

ٌَْصِرٌَّةَ َوأَلَاَم ُهنَاَن. َوَكاَن ِهٌُرودُُس  إِلَى اْلمَتِْل. ثُمَّ نََزَل ِمَن اْلٌَُهوِدٌَِّة إِلَى لَ

ٌِْه بِنَْفٍس َواحِ  ٌْدَاِوٌٌَِّن فََحَضُروا إِلَ وِرٌٌَِّن َوالصَّ ً َعلَى الصُّ دٍَة َواْستَْعَطفُوا َساِخطا

باَلَْستَُس النَّاِظَر َعلَى َمْضَجعِ اْلَمِلِن ثُمَّ َصاُروا ٌَْلتَِمُسوَن اْلُمَصالََحةَ ألَنَّ ُكوَرتَُهْم 

تَْمتَاُت ِمْن ُكوَرِة اْلَمِلِن. فَِفً ٌَْوٍم ُمعٌٍََّن لَبَِس ِهٌُرودُُس اْلُحلَّةَ اْلُملُوِكٌَّةَ َوَجلََس 

 ِ ًّ َهذَا َصْوُت إِلٍَه الَ َصْوُت »اْلُمْلِن َوَجعََل ٌَُخاِطبُُهْم. فََصَرَخ الشَّْعُب:  َعلَى ُكْرِس

ِ فََصاَر ٌَؤُْكلُهُ الدُّودُ «. إِْنَساٍن! ّبِ ألَنَّهُ لَْم ٌُْعِط اْلَمْجدَ ّلِِلَّ فَِفً اْلَحاِل َضَربَهُ َمالَُن الرَّ

 .(12ـ  08:  01)أع " َوَماَت.

ً ... بعد حكم هللا على هيرودس ... وخاف ارتاحت الكنيسة  مؤلتا

كثيرون من أعداء الكنيسة ألنهم لم يستطيعوا أن ينكروا إرتباط نهاية هيرودس 

بما صنعه بالتالميذ ... لكن الشيطان البد أن يجد طريماً آخر لتمزيك الكنيسة ... 

 فسعى إلى إنمسامها ببدعة التهّود.

إِْن لَْم تَْختَتِنُوا َحَسَب »ُهوِدٌَِّة َوَجعَلُوا ٌُعَلُِّموَن اإِلْخَوةَ أَنَّهُ َواْنَحدََر لَْوٌم ِمَن اْلٌَ "

ا َحَصَل ِلبُولَُس َوبَْرنَابَا ُمنَاَزَعةٌ «. َعادَِة ُموَسى الَ ٌُْمِكنُُكْم أَْن تَْخلُُصوا فَلَمَّ

ٌَْسْت بِمَِلٌلٍَة َمعَُهْم َرتَّبُوا أَْن ٌَْصعَدَ بُ  ولُُس َوبَْرنَابَا َوأُنَاٌس آَخُروَن ِمْنُهْم َوُمبَاَحثَةٌ لَ

ُسِل َواْلَمَشاٌِخِ إِلَى أُوُرَشِلٌَم ِمْن أَْجِل َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة.  .(1ـ  0:  04)أع " إِلَى الرُّ

لام لوم من المؤمنين بالمسيح من عشيرة الفريسيين بنشر مفهوم جديد 

اليهودية إلى جانب اإليمان للمسيحية يحاول تكريم الختان والسبت والشريعة 

بالمسيا وليامته ... وكان اإللحاح على لضية ختان كل َمن يؤمن حتى لو كان 

من األمم سبباً فى صراع فكرى بين المؤمنين والموعوظين ... وكان بولس ... 

بالرغم من خلفيته الفريسية ... يُدافع بشدة عن عمل نعمة المسيح ... وعدم 
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رائض ألى من األمم المؤمنين ... وكل اإلحتياج إلى اإلحتياج للختان والف

 اإليمان والمعمودية ... حتى يتمتعوا بالروح المدس كبمية الكنيسة.

ُسُل َواْلَمَشاٌُِخ فَؤَْخبَُروُهْم بُِكّلِ " ا َحَضُروا إِلَى أُوُرَشِلٌَم لَبِلَتُْهُم اْلَكنٌَِسةُ َوالرُّ َولَمَّ

َولَِكْن لَاَم أُنَاٌس ِمَن الَِّذٌَن َكانُوا لَْد آَمنُوا ِمْن َمْذَهِب َما َصنََع هللاُ َمعَُهْم. 

ٌِسٌٌَِّن َولَالُوا:  إِنَّهُ ٌَْنبَِغً أَْن ٌُْختَنُوا َوٌُوَصْوا بِؤَْن ٌَْحفَُظوا نَاُموَس »اْلفَّرِ

ُسُل َواْلَمَشاٌُِخ ِلٌَْنُظُروا فًِ َهذَا األَْمِر.«. ُموَسى  .(5ـ  3:  04أع )" فَاْجتََمَع الرُّ

اجتمع بطرس وكل الرسل لينظروا فى هذا األمر ... وجلس بطرس 

يستمع ألخبار الكرازة بسعادة فى أنطاكية وآسيا على يد بولس وبرنابا ... هو 

 يتذكر يوم كرنيليوس ولبول األمم ... ولم يستطع بطرس السكوت ...

َجاُل اإِلْخَوةُ أَْنتُْم »بُْطُرُس َولَاَل لَُهْم: فَبَْعدَ َما َحَصلَْت ُمبَاَحثَةٌ َكثٌَِرةٌ لَاَم " أٌََُّها الّرِ

ٌْنَنَا أَنَّهُ بِفَِمً ٌَْسَمُع األَُمُم َكِلَمةَ اإِلْنِجٌلِ   تَْعلَُموَن أَنَّهُ ُمْنذُ أٌََّاٍم لَِدٌَمٍة اْختَاَر هللاُ بَ

ُ اْلعَاِرُف اْلمُلُوَب َشِهدَ لَُهْم ُمعْ  وَح اْلمُدَُس َكَما لَنَا َوٌُْإِمنُوَن. َواّلِلَّ ً لَُهُم الرُّ ِطٌا

ٌْضاً. َر بِاإِلٌَماِن لُلُوبَُهْم. فَاآلَن ِلَماذَا  أَ ٍء إِْذ َطهَّ ًْ ٌْنَُهْم بَِش ٌْنَنَا َوبَ َولَْم ٌَُمٌِّْز بَ

بُوَن هللاَ بَِوْضعِ نٌٍِر َعلَى ُعنُِك التَّالَِمٌِذ لَْم ٌَْستَِطْع آبَاُإنَا َوالَ نَحْ  ُن أَْن نَْحِملَهُ؟. تَُجّرِ

 ً ٌْضا ّبِ ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ نُْإِمُن أَْن نَْخلَُص َكَما أُولَئَِن أَ فََسَكَت «. لَِكْن بِنِْعَمِة الرَّ

ثَاِن بَِجِمٌعِ َما َصنََع هللاُ ِمَن  اْلُجْمُهوُر ُكلُّهُ. َوَكانُوا ٌَْسَمعُوَن بَْرنَابَا َوبُولَُس ٌَُحدِّ

َجاُل »ِب فًِ األَُمَم بَِواِسَطتِِهْم. َوبَْعدََما َسَكتَا لَاَل ٌَْعمُوُب: اآلٌَاِت َواْلعََجائِ  أٌََُّها الّرِ

الً األَُمَم ِلٌَؤُْخذَ ِمْنُهْم َشْعباً  ٌَْف اْفتَمَدَ هللاُ أَوَّ اإِلْخَوةُ اْسَمعُونًِ. ِسْمعَاُن لَْد أَْخبََر َك

 .(03ـ  7:  04)أع " َعلَى اْسِمِه.

س أبلغ األثر على نفوس المجتمعين وباألخص على وكان لكلمة بطر

بولس وبرنابا ... إذ وجدا المعلم األكبر بطرس الرسول يدافع عن مولفهما ... 

أٌََُّها »َوبَْعدََما َسَكتَا لَاَل ٌَْعمُوُب: "التهّود ولزوم الختان  ويتصدى ألرباب بدعة

َجاُل اإِلْخَوةُ اْسَمعُونًِ.  .(02:  04)أع  "الّرِ

ان يعموب ... هو األكبر ... بإجماع الرسل ... هو يعموب ابن حلفى ك

ً وأكثرهم حكمة وتعمالً ... وكان لد ولع عليه  )كلوبا( ... من أكبرهم سنا

ً ألورشليم ... فكانت له الكلمة األخيرة ... وإذ كان  اإلختيار أن يُحسب أسمفا
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بطرس لمبول األمم بال متواضعاً بطبيعته بدأ كلمته بالرجوع إلى شهادة سمعان 

 شروط يهودية.

ً َعلَى اْسِمِه. َوَهذَا " الً األَُمَم ِلٌَؤُْخذَ ِمْنُهْم َشْعبا ٌَْف اْفتَمَدَ هللاُ أَوَّ ِسْمعَاُن لَْد أَْخبََر َك

ٌْمَ  ٌْضاً َخ ةَ دَاُودَ تُوافِمُهُ أَْلَواُل األَْنبٌَِاِء َكَما ُهَو َمْكتُوٌب:. َسؤَْرِجُع بَْعدَ َهذَا َوأَْبنًِ أَ

بَّ  ًْ ٌَْطلَُب اْلبَالُوَن ِمَن النَّاِس الرَّ ً َرْدَمَها َوأُلٌُِمَها ثَانٌَِةً. ِلَك ٌْضا السَّالَِطةَ َوأَْبنًِ أَ

انُِع َهذَا ُكلَّهُ. َمْعلُوَمةٌ ِعْندَ  بُّ الصَّ ٌِْهْم ٌَمُوُل الرَّ ًَ اْسِمً َعلَ َوَجِمٌُع األَُمَم الَِّذٌَن دُِع

ّبِ ُمنْ  اِجِعٌَن إِلَى هللِا الرَّ ذُ األََزِل َجِمٌُع أَْعَماِلِه. ِلذَِلَن أَنَا أََرى أَْن الَ ٌُثَمََّل َعلَى الرَّ

نَا َواْلَمْخنُوِق  ٌِْهْم أَْن ٌَْمتَنِعُوا َعْن نََجاَساِت األَْصنَاِم َوالّزِ ِمَن األَُمَم. بَْل ٌُْرَسْل إِلَ

اٍل لَِدٌَمٍة لَهُ فًِ ُكّلِ َمِدٌنٍَة َمْن ٌَْكِرُز بِِه إِْذ ٌُْمَرأُ فًِ َوالدَِّم. ألَنَّ ُموَسى ُمْنذُ أَْجٌَ 

 .(10ـ  03:  04)أع " «.اْلَمَجاِمعِ ُكلَّ َسْبتٍ 

هذا المجمع ... الذى يعتبر األول فى تاريخ كنيسة العهد الجديد وختم 

وُح اْلمُدُُس َونَْحُن أَْن "بإجمال الرسل  ٌَْر ألَنَّهُ لَْد َرأَى الرُّ ٌُْكْم ثِْمالً أَْكثََر َغ الَ نََضَع َعلَ

نَا  ا ذُبَِح ِلألَْصنَاِم َوَعِن الدَِّم َواْلَمْخنُوِق َوالّزِ َهِذِه األَْشٌَاِء اْلَواِجبَِة:. أَْن تَْمتَنِعُوا َعمَّ

ٌْنَ  ا تَْفعَلُوَن. ُكونُوا ُمعَافَ  .(19ـ  18:  04)أع  "«.الَّتًِ إِْن َحِفْظتُْم أَْنفَُسُكْم ِمْنَها فَنِِعمَّ

ومن هنا تكونت صدالة جديدة بين المديسين العظيمين بطرس وبولس 

م ... واألكثر علماً ... كان بطرس ينظر إلى بولس أنه المختار لخدمة األم

على خالص الوثنيين ... وكان بولس يرى فى بطرس الرسول  ةوفلسفة وغير

رسوالً المعتبر حبيب المخلص ... الذى وضع عليه اليد مع بمية الرسل ليُحسب 

بَْل بِاْلعَْكِس، إِْذ َرأَْوا أَنًِّ اْإتُِمْنُت َعلَى إِْنِجٌِل "من بينهم وهو األصغر واألخير 

اْلغُْرلَِة َكَما بُْطُرُس َعلَى إِْنِجٌِل اْلِختَاِن. فَِإنَّ الَِّذي َعِمَل فًِ بُْطُرَس ِلِرَسالَِة اْلِختَاِن 

ٌْضاً ِلألَُمِم. فَِإْذ عَ  ًَّ أَ ِلَم بِالنِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة ِلً ٌَْعمُوُب َوَصفَا َوٌُوَحنَّا، اْلُمْعتَبَُروَن َعِمَل فِ

ا ُهْم فَِلْلِختَاِن.  "أَنَُّهْم أَْعِمدَةٌ، أَْعَطْونًِ َوبَْرنَابَا ٌَِمٌَن الشَِّرَكِة ِلنَُكوَن نَْحُن ِلألَُمِم َوأَمَّ

 .(9ـ  7:  1)غال 
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 خلع املسكن

شاخ بطرس ... وهو ال يزال يجول بين البالد كارزاً بالمسيح لليهود فى 

ً إلى أنطاكية  كل مكان ... مفتمداً المضطهدين والمجربين ... وإذ حضر يوما

... إلتمى ببرنابا وبولس وبمية المعلمين ليزور هذه الكنيسة الملتهبة حباً وغيرة 

... الذين بعضهم لم يمابله من ذى لبل ... ولكن الكل يسمع عنه وعن عاللته 

 الحميمة بالرب يسوع.

وكان بطرس سعيداً بهذا الكم الهائل من المإمنين ... وكان أغلبهم من 

اتفك  أصل غير يهودى )األمم( ... وكان بطرس يؤكل معهم ببساطة مإكداً ما

اِجِعٌَن إِلَى هللِا ِمَن األَُمَم. "عليه فى مجمع أورشليم  ِلذَِلَن أَنَا أََرى أَْن الَ ٌُثَمََّل َعلَى الرَّ

نَا َواْلَمْخنُوِق َوالدَِّم. ٌِْهْم أَْن ٌَْمتَنِعُوا َعْن نََجاَساِت األَْصنَاِم َوالّزِ :  ٘ٔ)أع  "بَْل ٌُْرَسْل إِلَ

 .(ٕٓـ  1ٔ

يؤكلون على مائدة واحدة وبنفس واحدة ... دخل لوم من  ولكن بينما هم

أورشليم ... معروفين بغيرتهم لألصل اليهودى وشعر بطرس بحرج شديد ... 

ر يبشتئدة ... ونسى لوهلة ... دعوته لوبدأ يفرز نفسه )ينسحب( من الما

كرنيليوس ... وتشجيعه لبولس ... ومولف دفاعه عن خدمة األمم فى مجمع 

ا أَتَْوا "... أورشليم  ألَنَّهُ لَْبلََما أَتَى لَْوٌم ِمْن ِعْنِد ٌَْعمُوَب َكاَن ٌَأُْكُل َمَع األَُمِم، َولَِكْن لَمَّ

ً ِمَن الَِّذٌَن ُهْم ِمَن اْلِختَاِن. َوَراَءى َمعَهُ بَالًِ اْلٌَُهوِد  ُر َوٌُْفِرُز نَْفَسهُ، َخائِفا َكاَن ٌَُؤّخِ

ٌْضاً، َحتَّى إِنَّ بَرْ  ٌْضاً اْنمَادَ إِلَى ِرٌَائِِهْم!.أَ  .(ٖٔـ  ٕٔ:  ٕ)غال  "نَابَا أَ

لما كان بطرس هو األكبر بين المتكئين ... تبعه برنابا وأغلب 

الموجودين ... وشعر بولس أنها بداية أزمة كبيرة ألن هذا سيتسبب فى احساس 

 كته.الرفض لدى المإمنين من األمم الذين اشتهوا أن يروا بطرس ويؤخذوا بر

ا أَتَى بُْطُرُس إِلَى أَْنَطاِكٌَةَ لَاَوْمتُهُ ُمواَجَهةً، ألَنَّهُ َكاَن َملُوماً." لَِكْن ...... َولَِكْن لَمَّ

ٌُْت أَنَُّهْم الَ ٌَْسلُُكوَن بِاْستِمَاَمٍة َحَسَب َحّكِ اإِلْنِجٌِل، لُْلُت ِلبُْطُرَس لُدَّاَم  ا َرأَ لَمَّ

ً الَ ٌَُهوِدٌّاً، فَِلَماذَا تُْلِزُم األَُمَم أَْن إِْن ُكْنَت وَ »اْلَجِمٌعِ:  أَْنَت ٌَُهوِديٌّ تَِعٌُش أَُمِمٌّا

دُوا؟  .(ٗٔ ، ٔٔ:  ٕ)غال " «.ٌَتََهوَّ
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 ... ً واحتمل بطرس عتاب بولس ... تلميذه وصديمه ... ألنه كان محما

واعتذر للموجودين ... وجلس يإكد للجميع أن اتفاق الكنيسة صار ُمعلناً 

ً أنها رعية واحدة لراعى واحد وأنه لم يعد هنان  ًٌّ "وواضحا ٌَْس ٌُونَانِ ٌُْث لَ َح

، ِختَاٌن َوُغْرلَةٌ، بَْربَِريٌّ سِ  ، بَِل اْلَمِسٌُح اْلُكلُّ َوفًِ اْلُكلِّ َوٌَُهوِديٌّ ، َعْبدٌ ُحرٌّ ًٌّ ٌثِ  ٖ)كو  "ّكِ

 :ٔٔ). 

ووصلت خدمة بطرس إلى روما ... ووجد مإمنين ... اعتمدوا على يد 

الرسل من يوم الخمسين إلى جانب تالميذ كثيرين للمديس بولس ... وكانت 

الشر على الكنيسة  ضمراألخبار تتوالى من كل جهة بؤن نيرون المجنون لد أ

فى كل مكان وأنه يتآمر ليخفى فشله السياسى واإلجتماعى بتعليك كل التهم على 

المسيحيين وإتهامهم بخيانة اإلمبراطورية ... وليبرأ نفسه وأن األيام المادمة 

 ستكون شديدة.

لم يعد بطرس يخاف من الموت ... إذ كان لد تمابل معه مراراً كثيرة 

وخة دخلت إلى جسده تدعوه ليرتاح الراحة األبدية ... ويتمتع ... كما أن الشيخ

ً كل المإمنين  برإية المسيح الدائمة ... فكتب بطرس رسالته األولى مشجعا

بٌَِن ِمْن َشتَاِت بُْنتَُس َوَغالَِطٌَّةَ َوَكبَّدُوِكٌَّةَ " بُْطُرُس، َرُسوُل ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ، إِلَى اْلُمتَغَّرِ

ً  (ٔ:  ٔبط ٔ) "بٌِثٌِنٌَِّةَ، اْلُمْختَاِرٌَن.َوأَِسٌَّا وَ  إلى احتمال اآلالم من  مهايإ... داعيا

:  ٖبط ٔ)... معطياً أياهم وعوداً ورجاءاً  (ٕ٘ـ  1:  ٕبط ٔ)أجل المسيح تشبهاً به 

 ... ناظراً النهاية ولد التربت ... (1ٔـ  ٖٔ

 " ،ٍء لَِد اْلتََربَْت ًْ لََواِت. َولَِكْن لَْبَل ُكّلِ َوإِنََّما نَِهاٌَةُ ُكّلِ َش فَتَعَمَّلُوا َواْصُحوا ِللصَّ

ٍء ِلتَُكْن َمَحبَّتُُكْم بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض َشِدٌدَةً، ألَنَّ اْلَمَحبَّةَ تَْستُُر َكثَْرةً ِمَن  ًْ َش

 .(1،  1:  ٗبط ٔ) "اْلَخَطاٌَا.

 " ٌْنَُكْم َحاِدثَةٌ، ألَْجِل أٌََُّها األَِحبَّاُء، الَ تَْستَْغِربُوا اْلبَْلَوى اْلُمْحِرلَةَ الَّتًِ بَ

اْمتَِحانُِكْم، َكأَنَّهُ أََصابَُكْم أَْمٌر َغِرٌٌب،. بَْل َكَما اْشتََرْكتُْم فًِ آالَِم اْلَمِسٌحِ اْفَرُحوا 

ً ُمْبتَِهِجٌَن. إِْن ُعٌِّْرتُْم بِاْسِم  ٌْضا ًْ تَْفَرُحوا فًِ اْستِْعالَِن َمْجِدِه أَ اْلَمِسٌحِ ِلَك

ٌِْه،  ا ِمْن ِجَهتِِهْم فٌََُجدَُّف َعلَ ٌُْكْم. أَمَّ فَُطوبَى لَُكْم، ألَنَّ ُروَح اْلَمْجِد َوهللِا ٌَِحلُّ َعلَ

، أَْو  دُ. فاَلَ ٌَتَأَلَّْم أََحدُُكْم َكمَاتٍِل، أَْو َساِرٍق، أَْو فَاِعِل َشّرٍ ا ِمْن ِجَهتُِكْم فٌََُمجَّ َوأَمَّ

دُ هللاَ ِمْن  ُمتَدَاِخٍل فًِ ٍ فاَلَ ٌَْخَجْل، بَْل ٌَُمّجِ ًّ ٌِْرِه. َولَِكْن إِْن َكاَن َكَمِسٌِح أُُموِر َغ

 .(ٙٔـ  ٕٔ:  ٗبط ٔ) "َهذَا اْلمَبٌِِل.
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وكان عليه أن يرسل رسالة خالصة لكل األسالفة والكهنة الذين ينظرون 

ا يردد أن إليه نظرة الراعى ... الذى لم يكن يراها فى نفسه فكان كثيراً م

ٌَْخ َرفٌِمَُهْم، "مسيحنا هو رئيس الرعاة  ٌْنَُكْم، أَنَا الشَّ أَْطلُُب إِلَى الشٌُُّوخِ الَِّذٌَن بَ

ٌْنَُكْم  َوالشَّاِهدَ آلالَِم اْلَمِسٌحِ، َوَشِرٌَن اْلَمْجِد اْلعَتٌِِد أَْن ٌُْعلََن،. اْرَعْوا َرِعٌَّةَ هللِا الَّتًِ بَ

ِطَراٍر بَْل بِااِلْختٌَِاِر، َوالَ ِلِرْبحٍ لَبٌِحٍ بَْل بِنََشاٍط،. َوالَ َكَمْن ٌَُسودُ َعلَى نُظَّاراً، الَ َعِن اضْ 

َعاِة تَنَالُوَن إِْكِلٌَل اْلَمْجِد  ِعٌَِّة،. َوَمتَى َظَهَر َرئٌُِس الرُّ األَْنِصبَِة بَْل َصائِِرٌَن أَْمثِلَةً ِللرَّ

 .(ٗـ  ٔ:  ٘بط ٔ) "الَِّذي الَ ٌَْبلَى.

وبعدها بشهور ... ولد أدرن أن ساعته لد التربت جداً كتب رسالته 

ً بَِهِذِه األُُموِر، َوإِْن ُكْنتُْم َعاِلِمٌَن َوُمثَبَّتٌَِن فًِ "الثانية  َرُكْم دَائِما ِلذَِلَن الَ أُْهِمُل أَْن أُذَّكِ

ً َما دُْمُت فًِ َهذَ  ا اْلَمْسَكِن أَْن أُْنِهَضُكْم بِالتَّْذِكَرِة،. اْلَحّكِ اْلَحاِضِر. َولَِكنًِّ أَْحِسبُهُ َحمّا

ٌْضاً أَْن  ٌْضاً. فَأَْجتَِهدُ أَ َعاِلماً أَنَّ َخْلَع َمْسَكنًِ لَِرٌٌب َكَما أَْعلََن ِلً َربُّنَا ٌَُسوُع اْلَمِسٌُح أَ

... وكان  (٘ٔـ  ٕٔ : ٔبط  ٕ) "تَُكونُوا بَْعدَ ُخُروِجً تَتَذَكَُّروَن ُكلَّ ِحٌٍن بَِهِذِه األُُموِر.

... إذ كان  "خلع المسكن"يعلم أن كثيرين سيزعجهم خبر إستشهاده ... فسماه 

هذا الطمس المعتاد للرحيل من أيام خروج اليهود من مصر ... عالمة حرية 

وفرح ... إذ كانوا يخلعون المسكن )خيمة اإلجتماع( لتبدأ المسيرة إلى كنعان 

 ب وعمود النار.مرة أخرى ... وراء عمود السحا

ً "الخروج من الجسد" ... متذكراً أن هذا المعنى  كما سمى انتماله أيضا

 هو ما كان يردده معلمه المدوس لبل صليبه ... 

 " ُّب ٌْنَا الرَّ َماِن الَِّذي فٌِِه دََخَل إِلَ َجاَل الَِّذٌَن اْجتََمعُوا َمعَنَا ُكلَّ الزَّ فٌََْنبَِغً أَنَّ الّرِ

 .(ٕٔ:  ٔ)أع  "َج.ٌَُسوُع َوَخرَ 

كان يريد أن يثبت إيمان الجميع للمرة األخيرة لبل خروجه من الجسد 

ِة َربِّنَا ٌَُسوَع اْلَمِسٌحِ َوَمِجٌئِِه، ألَنَّنَا لَْم نَتْبَْع ُخَرافَاٍت "لائالً  ْفنَاُكْم بِمُوَّ ُمَصنَّعَةً إِْذ َعرَّ

ٌِْه َصوْ  ِ اآلِب َكَراَمةً َوَمْجداً، إِْذ أَْلبََل َعلَ ٌت بَْل لَْد ُكنَّا ُمعَاٌِنٌَِن َعَظَمتَهُ. ألَنَّهُ أََخذَ ِمَن اَّللَّ

َونَْحُن َسِمْعنَا «. اْبنًِ اْلَحبٌُِب الَِّذي أَنَا ُسِرْرُت بِهِ  َهذَا ُهوَ »َكَهذَا ِمَن اْلَمْجِد األَْسنَى: 

ْوَت ُمْمباِلً ِمَن السََّماِء إِْذ ُكنَّا َمعَهُ فًِ اْلَجبَِل اْلُممَدَِّس.  .(1ٔـ  ٙٔ:  ٔبط ٕ) "َهذَا الصَّ

كما حذرهم من المعلمين الكذبة ... كما فعل معلمه لبالً ... وكل التالميذ 

ٌْضاً ُمعَلُِّموَن "من بعده  ٌْضاً فًِ الشَّْعِب أَْنبٌَِاُء َكذَبَةٌ، َكَما َسٌَُكوُن فٌُِكْم أَ َولَِكْن َكاَن أَ
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بَّ الَِّذي اْشتََراُهْم، ٌَْجِلبُوَن َعلَى  َكذَبَةٌ، الَِّذٌَن ٌَدُسُّوَن بِدََع َهالٍَن. َوإِْذ ُهْم ٌُْنِكُروَن الرَّ

ً َسِرٌعاً.  َوَسٌَتْبَُع َكثٌُِروَن تَْهلَُكاتِِهْم. الَِّذٌَن بَِسبَبِِهْم ٌَُجدَُّف َعلَى َطِرٌِك أَْنفُِسِهْم َهالَكا

.  .(ٕـ  ٔ:  ٕبط ٕ) "اْلَحّكِ

وذكر بإتضاعه ما يكتبه بولس ... شاهداً له وإلستمامته وكرازته 

ٌُْكْم أَُخونَا اْلَحبِ " ً بَِحَسِب َواْحِسبُوا أَنَاةَ َربِّنَا َخالَصاً، َكَما َكتََب إِلَ ٌْضا ٌُب بُولُُس أَ

ٌْضاً، ُمتََكلِّماً فٌَِها َعْن َهِذِه األُُموِر، الَّتًِ  َسائِِل ُكلَِّها أَ اْلِحْكَمِة اْلُمْعَطاِة لَهُ،. َكَما فًِ الرَّ

ٌُْر الثَّابِتٌَِن َكبَالًِ ا ٌُْر اْلعُلََماِء َوَغ فَُها َغ ٌْضاً، فٌَِها أَْشٌَاُء َعِسَرةُ اْلفَْهِم، ٌَُحّرِ ْلُكتُِب أَ

 .(ٙٔـ  ٘ٔ:  ٖبط ٕ) "ِلَهالَِن أَْنفُِسِهْم.

وكما يحكى التمليد الكنسى ... وصلت األخبار أن نيرون لد علم أن كبير 

النصارى ... بطرس ... فى روما ... فؤرسل َمن يبحث عنه ليمسن به ... 

... وتصرف بطرس بتلمائية دون أن يصلى أو يفكر ... وتحت إلحاح المحبين 

فى رإيا المسيح ينظر إليه نظرة  ىأرفخرج من روما تحت جنح الظالم ... 

العتاب التى ال يمكن أن ينساها ... رآه وهو يحمل صليبه وماشياً فى اتجاه روما 

... فسؤله يا معلم ... إلى أين؟ ... فؤجابه رب المجد ... إلى الموت يا بطرس 

 ... الموت بدالً منن.

... وأنه ال ينبغى أن  تناح... أن الساعة لد  وفهم بطرس الرسالة

يهرب هذه المرة ... فتراجع ولدم نفسه لَمن يبحث عنه ... وحكم عليه سريعاً 

 يمدر أن يمف أمام بطش نيرون. اً ... ولم يكن أحدباإلعدام 

ً جداً ... إذ حكم بصليبه ... تمدم إلى َمن سيموم  وكان بطرس هادئا

 ير ... أن يُسمح له بؤن يُصلب منكس الرأس.بالتنفيذ طالباً طلبه األخ

ولت صليبه واليوم  هعم الخجل يمأل للبه ... لمد هربت من الموت داع

 فى آخر حياتى كدت مرة أخرى أتهّرب من الموت ألجله ... بؤى وجه ألماه؟!

وحكم له وعليه بما أراد ... ورأى بطرس زوجته تُساق للصليب لبله 

دمته سنوات طويلة ... والدموع فى عينيه وذكرها خو هتايح ... وابتسم لشريكة

بما اتفما عليه ... أنهما بعد دلائك أو ساعات سيلتميا هنان فى الفردوس .. ومع 

 المسيح ... إلى األبد.
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ه وكانت دموعه نفديوحنا ... صديمه المخلص ... فى  ولما اشترن

لبل صعوده ... يا يسوع المحبوب تنسال كنهر متدفك ... تذكر ما لاله فيه 

  ... بطرس

ا ُكْنَت َأْكَثَر َحدَاَثًة ُكْنَت تَُمْنِطُك َذاتََن َوتَْمِشي َحْيُث " اَْلَحكَّ اْلَحكَّ َأُلوُل َلَن: َلمَّ

 "«.تََشاُء. َوَلِكْن َمتَى ِشْخَت َفإِنََّن تَُمدُّ يَدَْيَن َوآَخُر يَُمْنِطُمَن َويَْحِمُلَن َحْيُث اَل تََشاءُ 
 (1ٔ:  ٕٔو )ي
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