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پس از صبحانه، عیسی از َشمعون پطرس پرسید: »ای َشمعون، پسر یوحنا، آیا 

دانی که  کنی؟« او پاسخ داد: »بله سرورم؛ تو می مرا بیش از اینها محبت می

بار دّوم  16 «.های من مراقبت کندارم.« عیسی به او گفت: »از بره دوستت می 

پاسخ  «کنی؟عیسی از او پرسید: »ای َشمعون، پسر یوحنا، آیا مرا محبت می 

دارم.« عیسی گفت: »گوسفندان مرا دانی که دوستت می داد: »بله سرورم؛ می 

بار سّوم عیسی به او گفت: »ای َشمعون، پسر یوحنا، آیا مرا 17 «.شبانی کن

د، »آیا مرا دوست  داری؟« پطرس از اینکه عیسی سه بار از او پرسی دوست می 

دانی رده شد و پاسخ داد: »سرورم، تو از همه چیز آگاهی؛ تو میداری؟« آز  می

آمین،  18 .عیسی گفت: »از گوسفندان من مراقبت کن «.دارمکه دوستت می 

بستی و هر جا  خویش برمی  گویم، زمانی که جوانتر بودی کمر  آمین، به تو می

ر شوی دستهایت را خواهی گشود و دیگری  رفتی؛ اّما چون پی خواستی میکه می 

عیسی با این سخن  19 «.خواهی خواهد بردکمر تو را بربسته، به جایی که نمی 

داد. سپس  کرد که پطرس با آن خدا را جالل می به چگونگی مرگی اشاره می 

 «.عیسی به او گفت: »از پی من بیا

را  زندگی عادی    نکهی متفاوت از اکثر مردم است. با وجود ا اری او بس یعادت رفتار  لی دل نی سندرم داون دارد. به هم پی لی پسرم ف

و بدون  می مستق  کانشی نزد از شهی هم لی دل نی است. به هم تر گاهآ گری د یزهای ،  او در مورد چدرک می کند  کمتر از دیگران 

  فیلیپ  سوال آن شود.  یراض   فرد   کند تا از جواب یبار تکرار م نی سوال را چند نی ا یگاه ؟«یپرسد: « دوستم دار  یخجالت م

 دوستت دارم!"  پ،ی لی : "بله فمی بگو د ی بعد از بار پنجم با ی. مخصوصاً وقت است آورمن خجالت  یبرا یکم

از   شی " بله پطرس ب ؟ یبت دارحمبه من  ای : "آد ی بار سوم از او پرس یبرا یسی که ع یهنگام کشیدلت اخج زی ن  یسی پطرس، شاگرد ع

را    یسی ع دنی کش بی داستان به صل دی موضوع با نی درک ا  یاو به شدت شرم آور بود. برا یسوال  برا نی حد خجالت زده شد. هم

کرد،   پطرس بود که   یی گو شی مرگ خود را پ  یسی که ع یشاگرد بود. و هنگام ۱۲ یصلا ندهی . پطرس نمامی اوری ب  ادی بهتر به  یکم

پطرس در  رقم خورد.  گری د ی.!" داستان به گونه ا دی ، من هرگز نخواهم لغزتو را ترک کننداگر همه  یبلند ادعا کرد: "حت  یبا صدا

ار انکار کرد  . سپس سه ب درا بکشند به وحشت افتا یسی خواستند ع  یکه م دی را د یکه  کسان  یمواجهه  خطرمرگ و نفرت و هنگام

ً ی دق نی که خروس بانگ زد، پطرس  ناگهان متوجه شد: ا ی. زمان شناسدی را م یسی ع یکه حت   ین ی ب  شی پ  یسی است که ع یزی همان چ قا

سخنان در قلب   نی !« ارد ک یاز بانگ خروس، سه بار مرا انکار خواه شی امشب، پ  نی که هم می گوی به تو م ن،ی کرده بود: »»آم

  یپطرس فرار کرد. او شکست خورده بود! برا رد،ی بم بی صل ی تلخ بر رو یمجبور شد به مرگ یسی که ع یپطرس نفوذ کرد. هنگام

خواست خودش را بشناسد. در گذشته همه   ینم گری د دی شناخت. شا یخودش را نم گری . ددی تمام رساو هدفش به   شی پطرس زندگ

  نکهی . اما بعد ازااست  یکرد خودش آدم خوب  ی. فکر ماست ری کرد در طرف خ یواضح بود. فکر م اری بس یسی در کنار ع زی چ

پطرس را   تی وضع نی شما هم ا دی شا.   بودشده  بدجنسیمثل دیگرن آدم او  دی شناخت. شا یخودش را نم گری کرد د رارا  انک یسی ع

شود.   ینم جادی انسان ا تی در شخص  یچندان  ریی . پس از آن، تغاندکرده  لی خود را تکم تی هو یسالگ ۳۰. اکثر افراد تا سن درک کنید

 دی . شادی دانست یکه قبالً نم کندآشکار چنان شما را   تی و هو دی ا پیش بی  یاضطرار یطی شرا ای ها حال ممکن است که  بحران نی و با ا

که   یو هنگام «.شناسم ینم نطوری من خودم را ا«: دی کن  و فکر روبرو شوید حسادت  ای  یاحساس نفرت، خودپرست  با  شما ناگهان 

 کند؟ یم تی مرا هدا یزی هستم؟ و چه چ ی: در واقع من کدی فکر کن  د،ی کن  ینگاه م نهی در آ

  یروزی برخاسته بود. همه از پ  مرگاز   یسی داشت. مدتها بود که ع یاحساس نی را انکار کرد ، چن  یسی طرس عپ اینکه پس از  

زده بودند. اما پطرس هنوز واقعاً خوشحال نبود. هر بار که    جانی خدا هَ  انگیزحیرت  کردند. و از کار  یبر مرگ صحبت م یسی ع

 ت،ی موقع نی . و در ادی ای کنار ب  انتی احساس خ نی دانست چگونه با ا ینم. رفتی و به خلوت م گین می شدغم زد،ی خروس بانگ م

!« آنچه بعد از آن   اتفاق افتاده بود  یری گی ماه می بر ییدای بود. به دوستانش گفت: »ب  در گذشته را کرد که عادتش  یپطرس همان کار

به آنها دستور داد   یسی . سپس عرندی بگ یهتمام شب آنها تالش کرده بودند تا ما  شنا شد.آ یسی بود که با ع یراب  نی اول هی آ شب قی ،  دق

دانستند که با چه   یگرفتند. در آن لحظه همه م یماهبتواند حمل کند،  قی از آن  که قا شی و ب  ندازندی ب  گری که تورها را از  طرف د

ً ی مستق یسی بود که ع تی موقع نی کباب کردند. و در ا ی! بعداً همه دور هم نشستند و ماهیسی عرند:سروکار دا  یکس با پطرس   ما

  یکرد: حت  ادعاکه پطرس قبالً  می دار ادی به  کنی؟« آیا مرا بیش از اینها محبت می  : "د ی سؤال به چالش کش نی روبرو شد و او را با ا

بود که از   یسی حرف را نزد. بر عکس.  ع  نی هم گری بار د نی تو را ترک کنند، من تو را ترک نخواهم کرد. . پطرس ا گرانی اگر د

توانست به صراحت پاسخ دهد: "بله، خداوند،  یپطرس فقط م «.یکن می محبت  یگری از د شتری خداوند را ب  ای آ«  د ی پرس   طرسپ 

  شهی شود، هم  یاز عشق خدا صحبت م یعشق وجود دارند. وقت  یبرا یکلمات مختلف یونان ی که دوستت دارم!" در زبان  یدان  یتو م

 بخشدی ما م یکند که خداوند خود را فداکارانه برا انی ب  خواهدی شکل محبت است و م نی باالتر نی شود. ا یاز کلمه «آگاپه« استفاده م
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 یونان ی مرد، آن محبت خدا را نشان داد. در زبان  بی صل یبر رو  یسی که ع یهنگام از ما انتظار  داشته باشد. یزی چ نکهی بدون ا

با  یسی ع ی. آنچه در گفتگو است لو»ی کلمه «ف   نی استفاده شده بود. ا ها انسان انی وجود داشت که در  م یدوست  یبرا یگری کلمه د

  ؟«ی مرا محبت دار ای : »آکرد استفاده  گاپه« اب کرد از کلمه  «آخطپطرس را  یسی عکه   یکه هنگام است اینپطرس جالب است 

  و شرط خودش را  دی بدون ق یست ی پطرس با   ن،ی است. بنابرا ییباال اری بسمحبت  از پطرس انتظار داشت   یسی ع آن چه  نیبنابرا

دانست که   ید! پطرس می ورزمی محبت  یسی مانند ع یست ی انجام داد. پس پطرس با یسی ببخشد، همانطور که خود ع گرانی د در راه

که من  یدان  یاستفاده کرد.     "بله، پروردگارا، تو م یاز کلمه انسان  ،یکلمه اله ی. پس او پاسخ داد، اما به جاستی ن پذیر امکان این 

عشق   انگری " استفاده کرد که ب لو ی از کلمه "ف یسی بار ع نی سوم  یسخ داد.   . فقط برااپ  نگونهی تو را دوست دارم!" پطرس دو بار هم

 یسی مانند ع هد که نتوانست ی فهم  در آن لحظه  رای شد. ز نی صورت است که پطرس واقعاً غمگ نی ت. و تنها در ااس یدوستانه انسان 

خدا    ازو نه  یسی عازاو نه   نی محبت داشته باشد. بنابرا نطوری که ا ردرا ندا نی ا ییمتوجه شد که توانا نی رزد. او همچن محبت  بوَ 

مالقات کرده   یسی بود که او خدا را در ع نی دانست ا یم که  ی زی آن محبت را داشت! اما چ یسی دانست که ع  یداشت . تنها م یسهم

 یدان  یم ،یدان  یرا م زی : »خداوندا، تو همه چیستنگر  یسی د و فقط به ع ی کش از بزرگ بودن خودش کامالً دست  نی است: و بنابرا

بود که داستان او را   یس ی قرار داد.  ع یسی ع ستانمرحله، پطرس خود را به طور کامل در د نی که من تو را دوست دارم! در ا

 افکار  نی تر قی عم  نی همچن   یسی شناخت!. ع یاو را بهتر از خودش م یسی دانست! ع یم زی را ن  او شکست  ودانست!  یخوب م یلی خ

 در کنار    بود که می تواند خوشحالپطرس  لی دل نی ماند! به هم  یاقدر کنار پطرس ب  یسی ع حال  نی و با ا دانست.  یرا م او

 ینم گری کرد،  د ینگاه م نهی در آ یبشناسد. وقت  یسی خود ع  قی از طر است خود راخو  یپس فقط م نی پطرس از ا .دهدادامه  یسی ع

که بعد   یشناسد. اتفاق یکه او را دوست دارد و او را م  یسی. عندی را بب  یسی خواست ع یبلکه م  ند،ی بب ییخواست پطرس را به تنها

پطرس قبالً خود   رای انکار پطرس داشت ز یبرا یلی هر دل یسی طرد نشد. ع یسی است. پطرس توسط ع زی از آن افتاد شگفت انگ

ه او داد. پطرس نه  ب  گری فرصت د  کی کار را نکرد. برعکس، دوباره او را مأمورکرد. او  نی ا یسی را انکار کرده بود. اما ع یسی ع

شود که پطرس   سنگ   ی ل را موعظه کند. گفته می عمرش انج انی تا پاگرفت که  ژهی و تی مأمور کی   نی تنها شاگرد ماند. او همچن 

محبت خجالت   ازدر  دی نبا گری بدان معناست که ما د نی طراف، ا  کی دارد؟ در  ییما چه معنا یداستان برا نی است. حاال ا سای کل یبنا

نهاده  بر محبت ااست. و آن سنگ بن  سای کل یپطرس اساساً با محبت مرتبط است. پطرس سنگ بنا تی . آشکر است که مأمورمی بکش

به  خدا  بتمح نی دهد که هم یازه مجا یسی حال ع نی . و با امی محبت بورز یسی مانند ع می توان  ینم زی . ما ن می ست ی ن  یسی است! ما ع شده

  کندی م  یمردمیب صخود را ن  محبتباشند، بلکه محبت  قی که ال ست ی ن   یلوتر  گفت:  خدا به دنبال  مردم نی مارت شود.  یما جار

ما روشن   یبرا دی با زی چ ک ی . فقط شویم  کی شر یسی محبت  ع نی در ا می توان  یاست که همه ما م  یبدان معن  نی ! انیستند آن الیق که 

 م،ی درک کن    یاخالقاصل به عنوان  ای  یانسان  یژگی و کی . اگر محبت را به عنوان ستی ن  پذیر امکان یسی ت بدون عب . محشود

  یسی که ع یسخن  نی آخر .یس ی بلکه در خود ع ،شویم ک ی در پطرس شر می خواهی. ما نممی خواه یرا نم نی . اما ما اشکست می خوریم

از ما  کی  چی : مرا دنبال کن! هدی گوی به ما م یسی است که ع یاکلمه  نی آخر نی کن!« ا یروی بود: »از من پ  نی به پطرس فرمود  ا

  یزی نقشه چ نی دارد. و ا  یما نقشه ا  یبرا  یسی است که ع نی ا می ان د یما را به کجا خواهد رساند، اما آنچه م ری مس نی که ا می دان  ینم

 نی ! آمستی ن  یجز محبت اله


