ش ْي ٌء .
ي فَ ََل يُ ْع ِو ُز ِني َ
ٱلر ُّ
َّ .1
ب َرا ِع َّ
ِ .2في َم َراعٍ ُخ ْ
ض ٍر يُ ْر ِب ُ
ٱلرا َح ِة
ض ِني ِ .إلَى ِميَا ِه َّ
ور ُدنِي .
يُ ِ
س ِم ِِ.
سبُ ِل ٱ ْل ِب ِر ِم ْن أ َ ْج ِل ٱ ْ
.3يَ ُر ُّد نَ ْف ِ
سي  .يَ ْه ِدينِي ِإلَى ُ
.4أ َ ْي ً
ش ًّرا
اف َ
س ْرتُ فِي َوا ِدي ِظ ِل ٱ ْل َم ْو ِ
ضا ِإذَا ِ
ت ََل أ َ َخ ُ
عَّك ُ
ص َ
َّاز َك ُُ َما يُعَ ِزيَا ِن ِني.
ِِ ،لَنَّ َك أ َ ْنتَ َم ِعي َ .
اك َو ُ
ع َ
َّامي َما ِئ َدةً ت ُ َجا َه ُم َ
س ْحتَ ِبٱل ُّد ُْ ِن
ب قُد ِ
يَ .م َ
.5ت ُ َر ِت ُ
ضا ِي ِق َّ
سي َريَّا .
سي ََّ .كأ ْ ِ
َرأْ ِ
سَّك ُُن
ِ .6إنَّ َما َخ ْي ٌر َو َر ْح َمةٌ يَتْبَعَانِنِي َُّك َّل أَيَّ ِام َحيَاتِيَ ،وأ َ ْ
ب ِإلَى َمدَى ْٱِلَيَّ ِام.
فِي بَ ْي ِ
ت َّ
ٱلر ِ

س ْمعَ َ
س ْمعَ ُ
ان ْب َن يُونَا ،أَت ُ ِحبُّنِي أ َ َّْكث َ َر
سو ُ
س« :يَا ِ
ع ِل ِ
.15فَبَ ْع َد َما تَغَد َّْوا قَا َل يَ ُ
ان بُ ْط ُر َ
ع ِخ َرا ِفي».
ٱر َ
ِم ْن َُ ُؤ ََل ِء؟» .قَا َل لَُِ« :نَعَ ْم يَا َر ُّ
ب ،أ َ ْنتَ ت َ ْعلَ ُم أ َ ِني أ ُ ِحبُّ َك» .قَا َل لَُِْ « :
س ْمعَ ُ
.16قَا َل لَُِ أ َ ْي ً
ب ،أ َ ْنتَ
ضا ثَانِيَةً« :يَا ِ
ان ْب َن يُونَا ،أَت ُ ِحبُّنِي؟» .قَا َل لَُِ« :نَعَ ْم يَا َر ُّ
ع َ
غنَ ِمي ».
ٱر َ
ت َ ْعلَ ُم أَنِي أ ُ ِحبُّ َك» .قَا َل لَُِْ « :
س ْمعَ ُ
س ِِلَنَُِّ قَا َل لَُِ ثَا ِلثَةً:
.17قَا َل لَُِ ثَا ِلثَةً« :يَا ِ
ان ْب َن يُونَا ،أَت ُ ِحبُّ ِني؟» .فَ َح ِز َن بُ ْط ُر ُ
ف أَنِي أ ُ ِحبُّ َك» .قَا َل لَُِ
ب ،أ َ ْنتَ ت َ ْعلَ ُم َُّك َّل َ
أَت ُ ِحبُّنِي؟ فَقَا َل لَُِ« :يَا َر ُّ
ش ْي ٍء  .أ َ ْنتَ ت َ ْع ِر ُ
ع َ
غنَ ِمي.
ٱر َ
سو ُ
يَ ُ
عْ « :
شي َح ْي ُ
ث
ق ٱ ْل َح َّ
.18ا َ ْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ َك :لَ َّما َُّك ْنتَ أ َ َّْكث َ َر َحدَاثَةً َُّك ْنتَ ت ُ َم ْن ِط ُ
ق ذَات َ َك َوت َ ْم ِ
ش ْختَ فَ ِإنَّ َك ت َ ُم ُّد يَ َد ْي َك َوخ َخ ُر يُ َم ْن ِطقُ َكَ ،ويَ ْح ِملُ َك َح ْي ُ
ث ََل تَشَا ُء ».
تَشَا ُءَ .ولَ َِّك ْن َمتَى ِ
يرا ِإلَى أَيَّ ِة ِميت َ ٍة ََّك َ
ٱهلل ِب َها َ .ولَ َّما قَا َل َُذَا قَا َل
.19قَا َل َُذَا ُم ِ
ش ً
ان ُم ْز ِمعًا أ َ ْن يُ َم ِج َد َ
لَُِ« :ٱتْبَ ْعنِي».

خطبة  5/1/22في يوحنا 19 -15 :21
عزيزي المجتمع!
 .1قبل أسبوعين احتفلنا بعيد الفصح  ،وقبل يومين َّكان ذلك يوم الجمعة
العظيمة .إنِ احتفال مزدوج بحب يسوع لنا" .أحب يسوع دائ ًماأولئك
الذين ينتمون إليِ في العالم .ولذا فقد أحبها حتى النهاية(" .يوحنا :13
de) 1يقول بولس ":أحبني يسوع وضحى بحياتِ من أجلي"( .غَلطية
 20 :2و) من محبة يسوع ُذه نحيا َّكمسيحيينَّ .كونِ محبوبًا من قبل
يسوع  ،وأنِ يمر في الجحيم ويدخل الجنة من أجلناومعنا ُ ،ذا ما يميزنا
نحن المسيحيين.

 .2اآلن  ،بعد أسبوعين  ،سأل يسوع بطرسُ" :ل تحبني؟"
سأل يسوع الشخص الذي أنَّكره ثَلث مرات في الجمعة العظيمة.
يجب أنيعترف بطرس بحبِ ليسوع ثَلث مرات .أجاب بطرس
ثَلث مرات :نعم  ،يا يسوع  ،أنا أحبك .يسألنا يسوع بنفس
الطريقةُ :ل تحبني  -أمير  ،مريم  ،توماس  ،جوانا  ،لودميَل ،
بيدرو  ،غوتز؟ ماذا نجيب وماذا اجيب؟ ُل احب المسيح ُل
أنا على استعداد ليس فقط لتلقيالحب منِ  ،ولَّكن أي ً
ضا ِلفعل أي
شيء أو الَّكثير من أجل يسوع؟

 .3الحب الناضج بين الناس يشمل الحب المتبادل
واِلخذ والعطاء .إنِ أي ً
ضا جزء من اإليمان الناضج أن
أستجيب لمحبة يسوع الَّكبيرة ليبحبي الصغير لُِ .ل انا
مستعد لهذا؟ ُل احب المسيح أنا شخصيا ً أعرف
إجابتين على ُذا السؤال .نعم واضح وقوي وحازم:
أحبك يايسوع  ،وأنا على استعداد إلعطاء أو ترك َّكل
شيء أو الَّكثير من أجلك.

 .4ثم ُناك أي ً
ضا نعم " ،يا يسوع  ،أنا أحبك" مع بعض
التردد  .نعم  ،يا يسوع  ،أنا أحبك  -وأحب اآلخرين وأشياء
أخرى أي ً
ضا .يسعدني أن أقدم لك بعض اِلشياء أو الَّكثير
منها  ،ولَّكن يسعدني أي ً
ضا اَلحتفاظ ببعض أشياء أخرى .
ربما َل تَّكون ُذه اإلجابة المترددةبنعم على سؤال يسوع
"ُل تحبني؟" ربما َّكان من البشر أي ً
ضا أننا َل نقول دائ ًما
بشجاعة َّكاملة وقلب غير منقسم :يا يسوع  ،أنا أحبكُ .ل
لدينا على اِلقل إجابة ُادئة على سؤال يسوعُ :ل تحبني؟

 .5قال يسوع لبطرس" :إعتني بخرافي" .على
بطرس أن يصبح راعيا ً خاصا ً للمسيحيين .ماذا
يعني ذلك بالنسبة لنا؟ اُتم باِلشخاص الموَّكلين
إليكَّ .كن مسؤوَلً بشَّكل خاص عن إخوتك
المسيحيين وأخواتك وإخوتك .عش َّكما يشاء
يسوع .يبقى في حبِ.

صغيرا َّكنت ترتدي
 .6ثم قال يسوع لبطرس" :عندما َّكنت
ً
حزامك .و تذُب حيث تريد(" .يوحنا bcd) ، 21:18عندما
صغيرا  ،يَّكونالعالم ُو محارتك .تذُب حيثما تريد ،
تَّكون
ً
تجرب اِلشياء  ،تبحث وتعثر .عندما تَّكبر  -بالنسبة للبعض
في وقت مبَّكر  ،بالنسبة لآلخرين  -سيَّكون اِلمر مختلفًا ،
ولَّكن عندما تتقدم في السن  ،تمد يديك .ثم سيضع شخص
خخر حزامك عليك .سيقودك إلى حيث َل تريد أن تذُب.
"(يوحنا efg) ، 21:18

ُ .7ذه ُي نتائج "ُل تحبني؟" ُل أنت مستعد للسير مع يسوع على
الطريق الذي َل تريد أن تسلَّكِ  ،والذي يصعب عليك؟ َّكان بطرسفي روما
وُناك شجع المسيحيين على البقاء في اإليمان بيسوع .ثم يغادر المدينة
الَّكبيرة مرة أخرى .ليس بعي ًدا عن روما  ،خاطبِ يسوع" :إلى أين أنت
ذاُب يا بطرس؟" في ُذه اِلثناء  ،بدأ اَلضطهاد اِلول للمسيحيين في روما.
يتم إلقاء المسيحيين على اِلسود البرية فيالَّكولوسيوم .قال يسوع لبطرس:
"احفظ خرافي" .يعود بطرس إلى روما ويشجع مرة أخرى زمَلئِ
المسيحيين على التمسك بيسوع علىالرغم من اَلضطهاد .في النهاية يموت
بطرس شهيدا .مد يديِ إلى يسوع ودعِ يقوده  -حتى إلى اِلماَّكن التي لم
يرغب في الذُاب إليهافي البداية.

ُ .8يلموت غولويتسر قس شجاع في برلين في
الثَلثينيات .إنِ أحد القساوسة الذين لم يتعاونوا مع
النازيين في ذلك الوقت .عندما أحرقالنازيون جميع
المعابد اليهودية في ألمانيا عام  1938وقتلوا العديد من
اليهود  ،أدرك ُيلموت أن اَلشتراَّكية القومية ومعاداة
السامية َليتوافقان مع اإليمان بيسوع .يريد النازيون
إسَّكات ُذا القس الشجاع وتجنيده في الفيرماخت في
الحرب العالمية الثانية.

 .9يقال إنِ في حالة حرب مع مَليين الجنود اآلخرين ضد
اَلتحاد السوفيتي .تم القبض على ُيلموت وأصبح بعد ذلك
أسير حرب ألمانيًافي روسيا لعدة سنوات .في ذلك الوقت ،
حَّكم ستالين اَلتحاد السوفياتي  ،سلف بوتين  ،أسوأ بخمس
مرات فقط .الحياة تحت حَّكمهجحيم .يصبح القس ُيلموت
مثل رئيس مجموعة من أسرى الحرب اِللمان  ،عليِ أن
يوجههم ويفرض عقوبات عليهم في بعض اِلحيان.
فيالمساء يقوم بدراسة الَّكتاب المقدس مع مسيحيين من
جميع الَّكنائس المختلفة.

َ .10لحقًا َّ ،كتب ُيلموت َّكتابًا عن ُذا الوقت بعنوان..." :
وقيادة إلى حيث َل تريد" .تمت قراءة ُذا الَّكتاب مَليين
المرات في ألمانيا منذ  70عا ًما .أصبح ُيلموت أستاذًا في
علم الَلُوت .لَّكن ليس اِلستاذ الذي يعرف الَّكتب فقط ،
ولَّكن الشخص الذي يأخذ َّكلمات يسوع علىمحمل الجد" :قد
خروفي إلى المرعىَّ ".كمسيحي  ،ألزم نفسِ َلحقًا بسياسة
السَلم والعدالةَّ .كطالب َلُوت شاب في برلين  ،تعرفت
علىهيلموت َّكرجل عجوز .شاُد عجيب وناضج ليسوع.

" .11سيقودك يسوع إلى حيث َل تريد أن تذُب" .من
بيننا َلجئون من سوريا وإيران وأفغانستان وأوَّكرانيا.
ولدوا مسيحيين  ،وأرادواالعيش في وطنهم حتى فروا من
حرب مروعة .حتى اِلشخاص الذين ولدوا مسلمين
تعرفوا على يسوع  ،لم يتمَّكنوا من البقاء في وطنهم.
حتى عندما َّكنت شابًا  ،فأنت تعيش في وطن جديد وعليك
أن تتَّكيف مع عالم مختلف بينما تعيش إيمانك المسيحي.
ينطبق ما يلي عليك فيوقت مبَّكر" :قُد إلى حيث َل تريد".

 .12عندما تتقدم في العمر  ،يتغير جسمك
أمرا مفرو ً
غا منِ لم يعد
وحياتك .ما َّكان يعتبر ً
ممَّكنًا فجأة .الَّكثير من اِلشياء تصبح صعبة
،تحتاج إلى مساعدة .أولئك الذين ُم مسيحيون
يظلون َّكذلك .لَّكن من المهم اآلن أن تمد يديك
وتترك يسوع يقودك  ،حتى إذا َّكنت َل تريد
أنتذُب حقًا.

ُ" .13ل تحبني؟" يسأل يسوعُ .ل أنت على
استعداد للتواصل معي ودعني خخذك إلى حيث َل
تريد أن تذُب؟ َل توجد أسئلة سهلة .لَّكن ُذا
يتعلق بالمسارات التي نسلَّكها مع يسوع .مع
يسوع  ،الذي ذُب بنفسِ  ،الذي ترك حزام
الخاطئ والعبد  ،الذي ذُب إلينا حيث َليريد ،
في اِللم والموت.

 .14أبي  ،خذ ُذه الَّكأس حتى َل أشربها .لَّكن ليس ما
أريده سيحدث  ،ولَّكن ما تريده! "(مرقس cde) 36 :14
في الطريق إلى حيث َلأريد أن أذُب  ،يسوع القائم من
الموت بجانبي بقوتِ غير القابلة للتدمير في الحياة .يسوع
يحبني ويمَّكنني أن أحبِ وأتبعِ  ،حتى فياِلماَّكن التي َل
أريد الذُاب إليها حقًا .إنِ دائ ًما معي ُ ،و الذي سار في
الطريق إلى أسفل من أجلي والذي يمسك بي من فوقَ .ل
أحديستطيع أن يقطع الرابطة بيني وبينِ ،
خمين.

