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یک روز عیسی در كنار دریاچهٔ جنیسارت ایستاده  
بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا كالم  

عیسی مالحظه كرد 2 .خدا را از زبان او بشنوند

اند و ماهیگیران  كه دو قایق در آنجا لنگر انداخته

 .پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند
ه متعلّق به شمعون بود  قایقها ك ز به یكی ا عیسی3

كمی از ساحل   سوار شد و از او تقاضا كرد كه
که در قایق نشسته بود، به  دور شود و درحالی 

پایان صحبت به   در 4 .تعلیم مردم پرداخت

های عمیق آب بران و  شمعون گفت: »به قسمت 

 «.تورهایتان را برای صید به آب بیندازید
ما تمام شب   ،شمعون جواب داد: »ای استاد5

اصالً چیزی نگرفتیم، اّما حاال  زحمت كشیدیم و 

 «.اندازمفرمایی، من تورها را می كه تو می
به همكاران خود كه در قایق دیگر بودند اشاره   پس7 .د كه نزدیک بود تورهایشان پاره شودقدر ماهی صید كردنآنها چنین كردند و آن 6

وقتی شمعون 8 .شوند و قایق را از ماهی پر كردند به طوری که نزدیک بود غرقند و هر د دایشان آم  .كردند كه به كمک آنان بیایند

او  9 «.و عرض كرد: »ای خداوند، از نزد من برو چون من خطاكارم پطرس متوّجه شد كه چه اتّفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد 

یوحنا، پسران ِزبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به   و یعقوب وا همكاران 10 .و همهٔ همكارانش از صیدی كه شده بود، متحیّر بودند

چیز را رها كردند  را به خشكی آوردند، همه  به محض اینكه قایقها11 «.شمعون فرمود: »نترس؛ از این پس مردم را صید خواهی كرد

 .و به دنبال او رفتند
 
 
 
نگاه داشته بود با تمرکز مشغول  ش یدندانهاها نیکه ب یبسته و خسته از شدت باد و آفتاب با رسمان سمهین یمانشبا چ ر یگ یشمعون ماه 

  ینواخت  به ساحل م کی یو تُه کیتار  یها  جواو تور گره خورده، و نامرتبش در داخل شن افتاده بود.  م  یحرفه خود بود.  رو به رو
  دید  یرا م کارش جهیرفت و نت یم دیص  ی.  هر بار که او برادیتوانست د ی خسته بود و ترس را در چهره او م عونشم یخورد.  دستها

که  یکننده باشد، وقت د یتواند ناام یکاِر سخت در تمام روز چقدر م کی که بعد از  ندیرا بب ر یگ یماه کی یشده  م یتوانست روح تسل یآدم م
، او به سرعت  دیرا شن یُمبَِلغِ مذهب یخورد هم زمان صدا یباد و موج به گوش شمعون م یکه صدا یباشد.  در هنگام یخال یتور ماه

 یدهد.  شمعون بار ها حرفها  میاز ساحل دور کرد تا او بدون مزاحت مردم را تعل  یرا کم قش یحرف او را گوش کرد و به خواست او قا
  یکرد زندگ یدانستند. پطرس فکر م ینم یز یچ یواقع یبودند و در مورد زندگ ش یاند الیخ شانیا شتر یبود، ب دهیرا شن یُمبلغان مذهب

که هر روزه با باد و باران است، سروکار دارد.   یی با خطرها یواقع  یکرد زندگ یشناست او فکر م یم ر یگ یماه ک یرا فقط  یواقع
کاِر او   نیا  د،ینگر  یرا گوش داد م شانیکه حرف ا یاناست.  او به چشم کس یگر یُمبَِلغ شکِل د نیا یحرفها او متوجه شد که    یول

، لحظه   یرا در خود داشت؟ پطرس با را یز یُمبلغ چه چ نیرا در آنها انداخت.  ا یآورد که ترس  یبه وجود م شانیرا در ا یانتظار 
را خوب بفهمند.    شیحرفها ندتوانست یکه همه م زدیحرف م یمرد طور  نیمرد گوش داد. ا نیا یِ را رها کرد و به حرفاه شیَ توِدها

و از او   د یُمبلغ به او نگر  کبارهیفهمد.  و  یرا م شانیا یاست او هم حرفها  ر یگ یماه کیوجود که او  نیکرد با ا یپطرس فکر م
خود و   یکار ب نی.  شمعون خودش هرگز اندازدیرا در آب ب شیبروند و تورها ایبود ،دوباره به در  نیداشت، خواست او ا گر ید یخواست

کار   نیوجود  او ا نیگرفت.  با ا ی شود ماه یروشن است نم یلیکه هوا خ یی دانند در روز ها  یداد، چون همه م  یرا انجام نم جهینت یب
احمقانه است.  و    یلیکار خ نیدانست که ا  ی...چون او میسوال وجود داشت که چطور  نیکرد. البته در فکرش ا او را بخاطر دستور 

که   اد یآنقدر ز   یبلکه هزاران ماه ی ماه نی...نه فقط چندی او به تعجب افتاد.  ماه ، یپر شد از ماه ق یافتاد، قا  قیدر داخل قا  یاقاتف کبارهی
انگشت   کبارهیدند، که بو ق یدر داخل قا ی که داشتن مشغول انداختن ماه یکه با دست و سبدها ی بود.  در حال ده یاندازه ند  نیاو هر گز به ا

بودند.    یعاد ر یکه گرفتند هم غ یها  یماه یبود حت یعاد ر یغ  یجا نجایرا درون او انداخت.  ا یاو خورد و  ترس  یستهابه د شانیا
و گوش کردند....تمام   دندیاو را شن یحرفها ا یدر  یها یماه یبود.  حت یعاد ر یمبلغ هم غ نیدر کار او بود ا  میدست خداوند مستق نجایا

  یپر از ماه قِ یکه قا ی.  زماندیدی حس را در چشم همکارانش هم م  نیکند ، ا یم ر ییتغ ز یکه از حاال همه چ تدانس ی که افتاد م یاتفاقها
تعلق ندادر.  او گفت سرورم  از من دور   نجایمبلغ به ا نیدانستند ا  یم گر یکردند، شمعون و همكارانش د یم تیرا به طرف ساحل هدا

را با هم درک کند   ز یتوانست همه چ یکه از درون او را آزار داد را به زبان آورد.  او نم یز یانسان گناه کار هستم!  آن چ  کیشو!  من 
به او گفت   ستاد،یدر ساحل ا حیهنگام مس  نیبه دور بوده است.  و در ا یو پاک  یاز خوب شیروشن شد که در تمام زندگ شیو برا دیاو فهم
 است.   دهیفهم را ز یکه همه چ دیرس یدنبال کن پطرس به نظر م مرا و دوباره گفت نترس!  !می ایو بخواهم به طرف ت یمن م

 



فرا خواند.   که به هم ربط ندارد را کنار هم  ییزهایخواست چ ی ممکن را ممکن کند.  او م ر یغ یخواست که کار ها یم یسیع یول
خود را رها کرد و با او رفت.  او   قی و قا های سبزش ، ماه یپطرس تورها رهیو ...غ یشب با روز، مرگ با زندگ ، یگناهکار با مقدس

  ییها را به درون تور راهنما یکه با کالمش ماه یحرف بزند کس  ر یگ یماه کیتوانست به مانند  یم هرا گرفت ک یرفت و دنبال مرد
 بود داستان پطرس.     نیبود که شمعون نامقدس را مقدس کرد.  ا نیا نیمهمتر  ی کرد، ول

 
    گر ی د یموضوع

را   ر یگی ماه عغوب یو  وحنا یبود آن زمان شمعون و  ی.  او همان کسمیکن یمالقات م حیمس نیهم یبرا سا یرا در جمع کل گر یهم همد ما
  شیپ رانیگ ی ماه نیا یاتفاق بزرگ برا ک ی دینبوده است پس حتماً با یاتفاق حیمس یباشم که کارها دهیباور رس نیبه ا صدا کرد.  اگر من

که   یبوده باشد.  اتفاق یتواند اتفاق ی هم نم ر یگ ی داستان شمعون ماه نیرا دنبال کردند.  و همچن حیفرصت مس نیدر اول  نهاآمده باشد که آ
  شیپطرس پ یکه در آنجا برا یکند اتفاق را آگاه  انیحیکار را انجام داد تا هم پطرس هم ما مس نیعمداً ا حیافتاد، مس سارتیجن اچهیدر در 

  انیحیما مس قیاز طر  یستیشروع شد با سارتیجن اچهیکه در در  یمختلف بود.اتفاق یدر زمانها  ساهایتمام کل یبرا لگوو ا  ر یتصو ک یآمد 
من به باد رفته است؟   یشغل یبار آرزوها نی.  چندنمیب یخود نم یکند.  حاال چقدر مثل پطرس ناموفق بودم و خدا را در کارها  دا یادامه پ

ً یو شکست خورده ام؟  دق دی در آخر سر ناام ی روزها، هفته ها و سالها خودم را به زحمت انداختم ول یانانس ای یکار  یبار برا نیچند ما   قا
  نیکه کجا، ا ستی.  مهم نمیمانع هست یو در حال حاضر رو می ا ستاده یا  یخال یدر برابر تور ها تیعدم موفق لیدلهم مثل پطرس به  

ً یاست.  دق  کسانی همه  یاتفاق برا ا یداستان    یاتفاق نیا ز یخداوند هم است.  جماعت عز  یمشکل کار کنان در جستجو رانیگیمشکل ماه قا
را درک   تیعدم موفق رانیگیتواند به مانند ماه ینم گر ید یکس چ یرا صدا کرد که او را دنبال کنند.  ه ر یگیماه ادانیص حینبود که مس

کند، همانطور که   یرها نم یخال یما را با تورها حیمس ی بوده است.  ول لیانج یونر یو ُمس سایاز کل یقسمت شهیهم تیعدم موفق نیکنند.  ا
و به دنبال    د،یهمانطور که پطرس او را شن  میشنو یکند.  با کالمش او را م یاو ما را صدا ماو آن زمان پطرس را صدا کرد، امروز هم  

خود به   یاست و کار او ب یمنطق ر یاو غ یها هم اگر برنامه  وقعم  ی ما را صدا کرده است.  بعض قیطر  نیاو رفت، تا به امروز او از ا
پطرس به ما نشان داد که چرا او آمد.  پطرس با وجود تمام   قیکارش از طر  نیوجود او را بشنو و او را دنبال کن! با ا  نیبا ا د،ینظر رس
موقعها تجربه  یبعض دی . امروزه ما هم باکردی عمل م حیگرفت و با کالم مس یم دهیتجارب را ناد نیا د یکه داشت با یر یگیماه یتجربه ها

افتادم:  بزار   رانیگی که آدمها کمتر به خدا اعتماد دارند، باد داستان ماه ی.  در زمانمیو کالم او را گوش کن میکنرا رها  م یکه دار  یو دانش
کار در راه   نیشنوم و با ا ی ها م یحیها از مس  قعمو یرا بعض  نی.  امیخودمان نگه دار  یو برا  میرا از دست نده م یکه دار  یها ز یچ

حضور   سا یکه در کل ی کنند دوم اندک کسان ی بدور م سایانسانها را از کل نکهیافتد اول ا ی کار دو اتفاق م نیگذارند.  با ا یاشتباه قدم م
به   یستی! ما باافتدیعمل اتفاق ب نید بر عکس ایبا یکنند.  ول یرا دور م ابندیتوانند در جمع ما حضور  ینم گر یکه د یی دارند را از آدمها

به   دیاز راه اشتباه بازگردند.  ما با  شانیتا ا می آشنا کن یسیآنها را با کالم ع  دیاند باخود چشم دوخته یاکه فقط به توره میبرو یطرف کسان
خاطر   نیما بوده تا بشود به ا م یکه تصم ستین نیا بخاطر کار ها  نیکه آنها ما را بفهمند.  البته ا  م یکن دای را پ یو زبان م یطرف انسانها  برو

.  فقط به   میار یبه دست ب یشتر یب تیمعروف ای کارمان در دن نیبا ا میخواه ینم ا ی م،یکن شتر یب ادیز  یرا با داشتن آدمها سایکه پول کل ستین
  یماه ستادیا حیکه شمعون در مقابل مس ی. واقعه ادارد ن  گر ید ی لیو دل فرستدی ما را م حیچون مس م،ی ده ی کارها را انجام م نیخاطر ا نیا

به مانند من   حیبود.  مس انیهم از او در درونش نما یشد، هم زمان ترس رهیخ حیمهم نبودند.  او فقط به مس گر یاو د  یبرا قیخل قادا یها
به پطرس   حیوجود مس نیبا ا ی. به مانند آب و آتش، ولمیانسان گناهکارم.  ما با هم فرق دار  ک یکرد که من  انی را ب نی. پطرس استین

کنم.    ی لحظه او را دنبال م نیکند.  من با آخر  یدانست که او را هرگز رها نم یرا دنبال کرد م حیکه پطرس مس ینظر انداخت. زمان
در   گر ید  کبار یمن!  و  رور نشسته بود به او گفت از من دور شو س  قیقا یکه رو یگرفت. او در زمان یم ادیرا  زها یچ یلیخ دی او با  یول

از   یکار را نکنم جزئ نیکرد، که اگر من ا یآور   ادی را به او  نیا  حیمس یگفت. ول حیرا به مس نیاو را شست ا یپا حیکه مس یاواقعه 
همان مشکل ما   نیا من گناهکار آمده است.  یبود که، او برا دهیدهد که پطرس هنوز خوب نَفَهم  ینشان م نطور یا  نجای.  ایشو یمن نم

  یاز انسانها همچنین سوالها ی لیخ  د؟یایبه طرف ما ب دی خدا با ای بخاطره ما آمد.  آ حیکه مس میرا بفهم نیا  میتوان یهمهٔ انسانها هست که نم
داستان    بارهو دو شهیهم دی کند.  به نظر من با یمگناهکاران ن  کیکنند و باور دارند که خدا از ما دور است و او خود را نزد یرا م

  یم یبه طرف هر کس حی!  مسیکه هست ی. همان شکلیدار  از یو تو به او ن د یآ  یبه طرف تو م حیو درک کرد که بله مس دی پطرس را د
  نند یب یرا م ساهایکل بیکند:  سرورم از من دور شو!  انسانها ع یبه او ناباور است.  و او آنها را مثل پطرس صدا م  یکه حت یکسان دیآ

از خداوند بگویند.    یز یما چ یتوانند برا یدهند، پس نم ی انجام م  یانسان  یتعلق ندارند.و آنها کار ها یسیقضاوت که آنها به ع نیاو با  
فاصله دور   نیا حیکردند.  مس دا یها ادامه پ سایکل نطور یکنم.  و ا یم ی من هر روز شما را همراه د یفرما یم(  ۱۶و  ۲۸ ی)مت نجایا  یول
را به مانند    ی.  او مثل ما هر انسان عادم یاگر هم گناهکار و خطا کار باش یحت د یآ ی برد.  او طرف ما م یم نیرا از ب دشما و خو نیب

  ادی دی گرفت او با یم ادیرا  زهایچ نیتمام ا یستیبود، با حیلحظه با مس نیکه پطرس تا آخر  یاکند. واقعه یصدا م وحنا یو  عغوبیپطرس 
  کبار ی یسیبار اِنکار کرد ع ۳را  حیپطرس مس نکهیبعد از ا یبه و حت انت ی،او با ماست.  بعد از خ  میکه دار  یهانگرفت با تمام گنا یم
درک کند.  پطرس   توانستی را نم نیبه پطرس گفت.  وگرنه او ا حیرا مس نیمن باش! سه بار ابه او گفت تو  مراقب گوسفندان  گر ید

  میباش حیبا مس شهیهم دی کنم که ما با یداشته باشد.  من فکر م خواهد ی در کنار اوست و او را م شهیهم حیکه مس دانستی خوب م دی واقعاً با
خواهد   دایمن حضور پ یبرا حیمس نیهم دانمی هستم، چون م فیو در کارم ضع نمیب یوجود اگر هم دارم زجر م نیبا ا م، یر یبگ ادیو از او 

هست که ما   یانسان یز یچ نی.البته ادی معجزه را د نیا  قیپطرس که آن زمان در قا مانندکرد، و به من ُمعجزاتش را نشان خواهد داد، ب
هستم.   من با تو   نجایکه نترس!  من ا دی خواهد به ما بگو یاو م  ایدن  نیدر ا  شیبا معجزه ها یبزرگ انجام نداد....ول یاو کار   میبگو

کار را انجام   نی. من استیمن چ یفه یکه وظ میبدان دیبا یول م،ینیبب  میتوان ینمرا  حیکم است، آنجا که مس مانداران یکه ا یهستم.  در زمان
 . نیو را بشنوم و او را دنبال کنم.... آمکه پطرس انجام داد فقط کالم ا یدهم کار  یم
 
 
 
 
 
 


