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األحد الرابع من زمن القيامة  العنوان األحد

١صفحة

ظهور يسوع للرسل على البُحيرة
(يو ١/٢١-١٤)

ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ
ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ

ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ
 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ

يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ
وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤.  وملَ

ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ
ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ

ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ
انُ  عَ مْ عَ سِ مِ ا سَ لَمَّ فَ  ." َّبّ الر َّهُ  "إِن رُس:  لِبُطْ بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كَانَ  الَّذي  يذُ  التِّلْمِ ذـلِكَ  الَ  قَ فَ  .٧

يْرَة. هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ْيَانًا، وأَلْقَ ر َّهُ كَانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّبّ َّهُ الر َن رُسُ أ بُطْ
ا  كًا، ومَ مَ لُوءَةَ سَ مْ بَكَةَ الـمَ بُونَ الشَّ حَ مْ يَسْ فِينَة، وهُ اؤُوا بِالسَّ رُونَ فَجَ يذُ اآلخَ ا التَّالمِ ٨. أَمَّ

ئَتَي ذِرَاع. وَ مِ َّ نَحْ نِ البَرِّ إِال يدِينَ عَ كَانُوا بَعِ
بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ

وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ
كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١

بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ
أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢

. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل
ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ

وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

مقدّمة
َّاحَ الكتابِ  ر عُ شُ ّا يدفَ يختُمُ الفصلُ العشرون روايةَ يوحنَّا لألجنيلِ بطريقةٍ واضحةٍ، مم  

ا أغسطينوسُ فيتكَلَّمُ  مكُ إلى العشاءِ اإلفخارستيِّ. أمّ ُبْزُ والسَّ زُ اخل ، يرمُ في فنِّ األيقوناتِ
َثّلُ املسيحَ  رِ ميُ مكُ الّذي على اجلَمْ ماءِ والسَّ نَ السَّ ُبْزِ الَّذي نزَلَ مِ في قراءتِهِ لهذا النَّصِّ عن اخل

. الَّذي تألَّمَ
الّتي  اخلالصيَّةِ  اهللاِ  مبادرةِ  على  داللةٌ  هو  الرُّسلِ  وصولِ  قبْلَ  عامِ  للطَّ بَقَ  ُسْ امل  َ احلضور إنَّ 
 ، رَفْتُكَ نِ عَ ْتُكَ فِي الْبَطْ وَّر ا صَ نْذُ البَدْءِ (إرميا ١/٥ قَبْلَمَ َّةٍ، فهو دعانا مُ َةٍ بشري بَقُ كلَّ مبادر تَسْ

( وبِ عُ لْتُكَ نَبِيًّا لِلشُّ عَ . جَ تُكَ َّحِمِ قَدَّسْ نَ الر تَ مِ رَجْ ا خَ وَقَبْلَمَ
كلِ اخلارجيِّ بعدَ القيامةِ.  رِ الشَّ يُّ َّه املسيحُ رُغْمَ تغَ عنْدَ اللَّقاءِ تفتَحُ عيونَهم فيعرفوا أن

هِ  ، فالقديسُ إيرونيموس (St Jerome) في شرحِ رحِ العددُ ١٥٣ قد حصلَ على الكثيرِ من الشَّ
ا، منها  . هناك تفسيراتٌ عديدةٌ أيضً ةِ في ذلك الوقتِ فَ مكِ املكتَشَ َّه عددُ انواعِ السَّ يقولُ إن
بِ  ) (بحسَ ةً وخمسُ سمكاتٍ ما يجعلُ ال١٥٣ مجموعَ جميعِ األرقامِ من ١ حتّى ١٧ (١٢ قفّ
يبقى   . واألحرفِ األرقامِ  بعلْمِ  تفسيرَها  حاولوا  رّاحِ  الشُّ وبعضُ  أغوسطينوس).  القدِّيسِ 
موليَّةِ  والشُّ الوُفْرَةِ  إلى  يرمزُ  اإلجنيليَّ  أنَّ  روحاتِ  الشُّ هذه  جميعِ  بني  املشترَكُ  مُ  القاسِ

. والكَثْرَةِ

خالصة روحيّة
أعمقَ  مٍ  وفَهْ املسيحِ  مع  لِ  الرُّسُ ملسيرةِ  لَةٍ  متكامِ قراءةٍ  إلى  اإلجنيلِ  نصُّ  يدعونا   
دَ فشلٍ  فبعْ  ، لِ الرُّسُ رسالةَ  يختصران  الرِّوايةَ  وهذه  َشهدَ  امل فإنَّ هذا  املسيحيَّةِ.  لدعوتِنا 
عَ  م مَ لِهِ لِ وتفاعُ ا، وبجوابِ الرُّسُ ا مختلفً رِضَ عليهم طريقً بشريٍّ، تأتي املبادرةُ اإللهيَّةُ لتعْ

ا. بَقً سْ دّةِ لهم مُ ُعَ ماويةِ امل هذه املبادرةِ يستطيعون أنْ يجلِسوا على املائدةِ السَّ
. لعلَّ اخليارَ األفضلَ هو  نا البشريِّ ونيْأَسُ من إمكانيَّةِ اخلالصِ ولِ واقعِ كثيرًا ما نغرَقُ في وحُ
، وفي  َّبِّ َّبِّ وتَقبُّلُ مبادرتِه اخلالصيّةِ. إنَّ الفشلَ البشريَّ هو فرصةُ لقاءٍ بالر رُ مشيئةِ الر تَبَصُّ
ْ واعلمْ أنّي  . وهذا ما يدعونا إليه املزمورُ ٤٦:/١١ (إهدَأ رِ جْ َّامِ ال حلَّ سوى انتظارِ الفَ عتمةِ األي

 (. َّبُّ أنا الر
َّبِّ وطاعتِهِ،  المٍ ملشيئةِ الر ليسَ النُّموُ الرُّوحيُّ مكافأةَ جهودٍ شخصيّةٍ بقدْرِ ما هو استِسْ

تُ إالّ صالةً" (مزمور ٤/١٠٩). وَّلَ من رجالِ صالةٍ إلى صالةٍ "أنا لسْ فنتحَ

ويحصدون صيدًا كبيرًا.
َّةِ األولى في  دُ للمر ) يرِ : أطفالٌ إنَّ استعمالَ يسوعَ لكلمةِ "فتيان" Paidia (التَّرجمةُ احلرفيةُ
َّة األولى في جميعِ األناجيلِ الَّتي يطبِّقُ فيها يسوعُ هذا اللَّقبَ على  إجنيلِ يوحنّا وهي املر
لَها لكانوا  مَ التَّالميذِ. هو يختلِفُ عن كلمةِ "يا أوالدي" في (يوحنَّا ٣٣/١٣) والَّتي لو استَعْ
يدِ العجائبيِّ. ويجوزُ أنْ يكونَ استعمالُه لهذِه الكلمةِ للدَّاللةِ على  تعرّفوا عليه قَبْلَ الصَّ

دُ. هم الكثيرَ بعْ َّهم ما زالوا في طفولةٍ روحيَّةٍ وينقصُ أن
زُ في الكتابِ املقدَّسِ إلى  بكةِ إلى اليمنيِ يرمُ يدِ، فإلقاءُ الشَّ تختلِفُ بعضُ تفاصيلِ آيةِ الصَّ
رَ   عَ أو تنكِسِ باكُ جميعَ األسماكِ دونَ أنْ تتقطَّ بُ الشِّ دَ القيامةِ تستوعِ ، فبعْ البركَةِ والوُفْرَةِ

بِها لوحدِهم (لوقا ٥). حْ ويصبحُ التَّالميذُ قادرين على سَ

انُ  عَ مْ سِ عَ  مِ سَ ا  فلمَّ  .« الرَبّ َّهُ  «إن لِبُطرُس:  بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كانَ  الَّذي  التِلْميذُ  ذلِكَ  فقالَ    .٧
يرَة.  هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ريانًا، وأَلْقَ َّهُ كانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّهُ الرَبّ َن رُسُ أ بُطْ

ا  ومَ كًا،  مَ لُوءَةَ سَ َمْ امل بَكَةَ  الشَ بُونَ  حَ يَسْ مْ  وهُ فينَة،  بالسَ اؤوا  فَجَ رونَ  اآلخَ التَالميذُ  ا  أَمَّ  .٨
ئَتَي ذِرَاع. َّ نَحوَ مِ ن البَرِّ إال يدينَ عَ كانوا بَعِ

لُ قبلَ اآلخرين إلى  َّبِّ يسوعَ قبلَ اآلخرين كما يصِ يتعرّفُ التِّلميذُ احلبيبُ (يوحنّا) على الر
ا سمعانُ بطرسُ  .أمَّ بْرِ لِ القَ رُ مبادرةَ بطرسَ كما انتظرَه عنْدَ مدْخَ َّه ينتظِ . غيرَ أن القبرِ الفارغِ
لُ  جَ لِ (خَ َجَ َ بدافِعِ اخل ْتزَر اأ . لعلَّه  هِ في البحيرةِ سِ هِ ويلقي بنفْ َّدُ كالعادَةِ في ردَّةِ فعلِ فيتفر
دَ نكرانِه للمسيحِ وارمتاؤه في املاءِ هو تعبيرٌ  ْبُ بعْ اخلطيئةِ راجع سفر التَّكوين ٧/٣) أو الذَّن
دُّه له يسوعُ  َ الَّذي يَعُ ْر رُ الدَّو َضِّ َّةَ حتُ َتَه الفردي . إن مبادَر عن شوقِهِ ورغبتِه بالعودةِ إلى يسوعَ
رُ بلْ  لُ أنْ ال ينتظِ ضِّ فينةِ والبَرِّ، يُفَ . رُغْمَ قُرْبَ املسافةِ بنيَ السَّ والَّذي سيُشرَحُ األحدَ القادمَ
َّئيسيّةُ في النَّصِّ، حتِّى أنَّ  خصيّةُ الر ) الشَّ . إنّه (إلى جانِبِ يسوعَ يسبَحُ للوصولِ إلى يسوعَ

دَ اآلية ١٥.  رون في باقي الرِّوايةِ بعْ باقي التَّالميذِ ال يُظهِ

بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ
وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ

كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١
بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ

أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢
. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل

ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ
وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

يْفَ في وقتٍ الحقٍ من  ا أُضِ نْ هذا اإلجنيلِ ملحقً املقدَّسِ إلى اعتبارِ الفصلِ الواحدِ والعشرين مِ
نْ بنيِ  قِبَلِ تالميذِ اإلجنيليِّ. ويحتوي هذا الفصلُ على روايةِ ظهورٍ ثالثٍ للمسيحِ القائمِ مِ
هورِ الثَّالثِ  مُ روايةُ هذا الظُّ سَ لِ األحدِ عشرَ على شاطئِ بحيرةِ طبريّةِ. وتُقْ األمواتِ على الرُّسُ
نِ  نْ زَمَ َّابعِ مِ م الكنيسةُ املارونيَّةُ في األحدين الثَّالثِ  والر هُ ، تضعُ نَ اإلجنيلِ على مقطعني مِ

القيامةِ. 

شرح اآليات
ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ

ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ
ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ

 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ
يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ

يدِ  نْ رواياتِ الصَّ نْ أناجيلِ مرقسَ ومتَّى ولوقا، مِ عُ الكاتِبُ في هذا اللقاءِ عدَّةَ مصادرَ مِ يَجمَ
نْ  لَبَ القائِمُ مِ العجائبيّ (لوقا ٥)، وشهادةَ بطرسَ ليسوعَ في قيصريةِ فيلبُّسَ (متى ١٦)، وطَ

نَ التَّالميذِ أنْ يذهبوا إلى اجلليلِ (مرقس ١٦). بنيِ األمواتِ مِ
سبعَ  "تالميذ"  كلمةَ  الكاتِبُ  لُ  مِ ويستَعْ الرِّوايةِ،  هذه  في  تالميذِ  بسبعةِ  يسوعُ  يلتقي 
لِ األحداثِ  هورِ، واختصارِها لكامِ والظُّ اللّحظةِ  للدَّاللةِ على كمالِ  . وقد يكونُ ذلك  مرّاتٍ

ةِ. دَ القيامَ هوراتِ ما بَعْ والظُّ
َّةِ يُذَكِّرُ مبا قالَه يسوعُ في (يوحنَّا ٣٢/١٦). يتفرّقُ  إنَّ عودةَ التَّالميذِ إلى نشاطاتِهم االعتيادي
ُ بعبثيّةِ احلياةِ دونَ املسيحِ  " يُذَكِّرُ القارئ لُ يدُ اللَّيليُّ الفاشِ تِه". و"الصَّ لُ "كلٌّ إلى خاصَّ الرُّسُ

. ٌ في األناجيلِ وهو منطٌ متكرِّر

وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤. وملَ
ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ

ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ
ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ

ودِ هذا  لِ فال. وقدْ يَدُلُّ ذلك على وجُ ا الرُّسُ ، أمَّ َّةَ يسوعَ فُ هوي َ هو الوحيدُ الَّذي يعرِ إنَّ القارئ
لَةٍ. غيرَ أنَّ األفضلَ تفسيْرُ عدمِ تعرّفِهم  َّلِ في وحدةٍ أدبيَّةٍ منفصِ هورِ األو النَّصِّ كروايةٍ للظُّ
َّفُ  يتعر األناجيلِ  في  هوراتِ  الظُّ رواياتِ  بعضِ  في  القيامةِ.  بعدَ  طرأَ  الّذي  بالتَّغييرِ  عليه 
الَّتي  ها هي  الَّتي يصنَعُ فاآليةُ  ا هنا  أمَّ ةِ.  الكلِمَ أو  رِ  هَ َظْ امل املسيحِ منْ خاللِ  لِ على  الرُّسُ
اطئِ  الشَّ على  فُ  يقِ الَّذي  خصِ  الشَّ هذا  كلمةَ  يطيعون  ذلك  رُغْمَ  عيونَهم.  تَحُ  تفْ

الخوري بسام بو رعد جعجع



ظهور يسوع للرسل على البُحيرة
(يو ١/٢١-١٤)

ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ
ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ

ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ
 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ

يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ
وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤.  وملَ

ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ
ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ

ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ
انُ  عَ مْ عَ سِ مِ ا سَ لَمَّ فَ  ." َّبّ الر َّهُ  "إِن رُس:  لِبُطْ بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كَانَ  الَّذي  يذُ  التِّلْمِ ذـلِكَ  الَ  قَ فَ  .٧

يْرَة. هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ْيَانًا، وأَلْقَ ر َّهُ كَانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّبّ َّهُ الر َن رُسُ أ بُطْ
ا  كًا، ومَ مَ لُوءَةَ سَ مْ بَكَةَ الـمَ بُونَ الشَّ حَ مْ يَسْ فِينَة، وهُ اؤُوا بِالسَّ رُونَ فَجَ يذُ اآلخَ ا التَّالمِ ٨. أَمَّ

ئَتَي ذِرَاع. وَ مِ َّ نَحْ نِ البَرِّ إِال يدِينَ عَ كَانُوا بَعِ
بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ

وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ
كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١

بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ
أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢

. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل
ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ

وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

مقدّمة
َّاحَ الكتابِ  ر عُ شُ ّا يدفَ يختُمُ الفصلُ العشرون روايةَ يوحنَّا لألجنيلِ بطريقةٍ واضحةٍ، مم  

ا أغسطينوسُ فيتكَلَّمُ  مكُ إلى العشاءِ اإلفخارستيِّ. أمّ ُبْزُ والسَّ زُ اخل ، يرمُ في فنِّ األيقوناتِ
َثّلُ املسيحَ  رِ ميُ مكُ الّذي على اجلَمْ ماءِ والسَّ نَ السَّ ُبْزِ الَّذي نزَلَ مِ في قراءتِهِ لهذا النَّصِّ عن اخل

. الَّذي تألَّمَ
الّتي  اخلالصيَّةِ  اهللاِ  مبادرةِ  على  داللةٌ  هو  الرُّسلِ  وصولِ  قبْلَ  عامِ  للطَّ بَقَ  ُسْ امل  َ احلضور إنَّ 
 ، رَفْتُكَ نِ عَ ْتُكَ فِي الْبَطْ وَّر ا صَ نْذُ البَدْءِ (إرميا ١/٥ قَبْلَمَ َّةٍ، فهو دعانا مُ َةٍ بشري بَقُ كلَّ مبادر تَسْ

( وبِ عُ لْتُكَ نَبِيًّا لِلشُّ عَ . جَ تُكَ َّحِمِ قَدَّسْ نَ الر تَ مِ رَجْ ا خَ وَقَبْلَمَ
كلِ اخلارجيِّ بعدَ القيامةِ.  رِ الشَّ يُّ َّه املسيحُ رُغْمَ تغَ عنْدَ اللَّقاءِ تفتَحُ عيونَهم فيعرفوا أن

هِ  ، فالقديسُ إيرونيموس (St Jerome) في شرحِ رحِ العددُ ١٥٣ قد حصلَ على الكثيرِ من الشَّ
ا، منها  . هناك تفسيراتٌ عديدةٌ أيضً ةِ في ذلك الوقتِ فَ مكِ املكتَشَ َّه عددُ انواعِ السَّ يقولُ إن
بِ  ) (بحسَ ةً وخمسُ سمكاتٍ ما يجعلُ ال١٥٣ مجموعَ جميعِ األرقامِ من ١ حتّى ١٧ (١٢ قفّ
يبقى   . واألحرفِ األرقامِ  بعلْمِ  تفسيرَها  حاولوا  رّاحِ  الشُّ وبعضُ  أغوسطينوس).  القدِّيسِ 
موليَّةِ  والشُّ الوُفْرَةِ  إلى  يرمزُ  اإلجنيليَّ  أنَّ  روحاتِ  الشُّ هذه  جميعِ  بني  املشترَكُ  مُ  القاسِ

. والكَثْرَةِ

خالصة روحيّة
أعمقَ  مٍ  وفَهْ املسيحِ  مع  لِ  الرُّسُ ملسيرةِ  لَةٍ  متكامِ قراءةٍ  إلى  اإلجنيلِ  نصُّ  يدعونا   
دَ فشلٍ  فبعْ  ، لِ الرُّسُ رسالةَ  يختصران  الرِّوايةَ  وهذه  َشهدَ  امل فإنَّ هذا  املسيحيَّةِ.  لدعوتِنا 
عَ  م مَ لِهِ لِ وتفاعُ ا، وبجوابِ الرُّسُ ا مختلفً رِضَ عليهم طريقً بشريٍّ، تأتي املبادرةُ اإللهيَّةُ لتعْ

ا. بَقً سْ دّةِ لهم مُ ُعَ ماويةِ امل هذه املبادرةِ يستطيعون أنْ يجلِسوا على املائدةِ السَّ
. لعلَّ اخليارَ األفضلَ هو  نا البشريِّ ونيْأَسُ من إمكانيَّةِ اخلالصِ ولِ واقعِ كثيرًا ما نغرَقُ في وحُ
، وفي  َّبِّ َّبِّ وتَقبُّلُ مبادرتِه اخلالصيّةِ. إنَّ الفشلَ البشريَّ هو فرصةُ لقاءٍ بالر رُ مشيئةِ الر تَبَصُّ
ْ واعلمْ أنّي  . وهذا ما يدعونا إليه املزمورُ ٤٦:/١١ (إهدَأ رِ جْ َّامِ ال حلَّ سوى انتظارِ الفَ عتمةِ األي

 (. َّبُّ أنا الر
َّبِّ وطاعتِهِ،  المٍ ملشيئةِ الر ليسَ النُّموُ الرُّوحيُّ مكافأةَ جهودٍ شخصيّةٍ بقدْرِ ما هو استِسْ

تُ إالّ صالةً" (مزمور ٤/١٠٩). وَّلَ من رجالِ صالةٍ إلى صالةٍ "أنا لسْ فنتحَ

ويحصدون صيدًا كبيرًا.
َّةِ األولى في  دُ للمر ) يرِ : أطفالٌ إنَّ استعمالَ يسوعَ لكلمةِ "فتيان" Paidia (التَّرجمةُ احلرفيةُ
َّة األولى في جميعِ األناجيلِ الَّتي يطبِّقُ فيها يسوعُ هذا اللَّقبَ على  إجنيلِ يوحنّا وهي املر
لَها لكانوا  مَ التَّالميذِ. هو يختلِفُ عن كلمةِ "يا أوالدي" في (يوحنَّا ٣٣/١٣) والَّتي لو استَعْ
يدِ العجائبيِّ. ويجوزُ أنْ يكونَ استعمالُه لهذِه الكلمةِ للدَّاللةِ على  تعرّفوا عليه قَبْلَ الصَّ

دُ. هم الكثيرَ بعْ َّهم ما زالوا في طفولةٍ روحيَّةٍ وينقصُ أن
زُ في الكتابِ املقدَّسِ إلى  بكةِ إلى اليمنيِ يرمُ يدِ، فإلقاءُ الشَّ تختلِفُ بعضُ تفاصيلِ آيةِ الصَّ
رَ   عَ أو تنكِسِ باكُ جميعَ األسماكِ دونَ أنْ تتقطَّ بُ الشِّ دَ القيامةِ تستوعِ ، فبعْ البركَةِ والوُفْرَةِ

بِها لوحدِهم (لوقا ٥). حْ ويصبحُ التَّالميذُ قادرين على سَ

انُ  عَ مْ سِ عَ  مِ سَ ا  فلمَّ  .« الرَبّ َّهُ  «إن لِبُطرُس:  بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كانَ  الَّذي  التِلْميذُ  ذلِكَ  فقالَ    .٧
يرَة.  هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ريانًا، وأَلْقَ َّهُ كانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّهُ الرَبّ َن رُسُ أ بُطْ

ا  ومَ كًا،  مَ لُوءَةَ سَ َمْ امل بَكَةَ  الشَ بُونَ  حَ يَسْ مْ  وهُ فينَة،  بالسَ اؤوا  فَجَ رونَ  اآلخَ التَالميذُ  ا  أَمَّ  .٨
ئَتَي ذِرَاع. َّ نَحوَ مِ ن البَرِّ إال يدينَ عَ كانوا بَعِ

لُ قبلَ اآلخرين إلى  َّبِّ يسوعَ قبلَ اآلخرين كما يصِ يتعرّفُ التِّلميذُ احلبيبُ (يوحنّا) على الر
ا سمعانُ بطرسُ  .أمَّ بْرِ لِ القَ رُ مبادرةَ بطرسَ كما انتظرَه عنْدَ مدْخَ َّه ينتظِ . غيرَ أن القبرِ الفارغِ
لُ  جَ لِ (خَ َجَ َ بدافِعِ اخل ْتزَر اأ . لعلَّه  هِ في البحيرةِ سِ هِ ويلقي بنفْ َّدُ كالعادَةِ في ردَّةِ فعلِ فيتفر
دَ نكرانِه للمسيحِ وارمتاؤه في املاءِ هو تعبيرٌ  ْبُ بعْ اخلطيئةِ راجع سفر التَّكوين ٧/٣) أو الذَّن
دُّه له يسوعُ  َ الَّذي يَعُ ْر رُ الدَّو َضِّ َّةَ حتُ َتَه الفردي . إن مبادَر عن شوقِهِ ورغبتِه بالعودةِ إلى يسوعَ
رُ بلْ  لُ أنْ ال ينتظِ ضِّ فينةِ والبَرِّ، يُفَ . رُغْمَ قُرْبَ املسافةِ بنيَ السَّ والَّذي سيُشرَحُ األحدَ القادمَ
َّئيسيّةُ في النَّصِّ، حتِّى أنَّ  خصيّةُ الر ) الشَّ . إنّه (إلى جانِبِ يسوعَ يسبَحُ للوصولِ إلى يسوعَ

دَ اآلية ١٥.  رون في باقي الرِّوايةِ بعْ باقي التَّالميذِ ال يُظهِ

بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ
وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ

كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١
بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ

أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢
. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل

ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ
وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

٢صفحة

يْفَ في وقتٍ الحقٍ من  ا أُضِ نْ هذا اإلجنيلِ ملحقً املقدَّسِ إلى اعتبارِ الفصلِ الواحدِ والعشرين مِ
نْ بنيِ  قِبَلِ تالميذِ اإلجنيليِّ. ويحتوي هذا الفصلُ على روايةِ ظهورٍ ثالثٍ للمسيحِ القائمِ مِ
هورِ الثَّالثِ  مُ روايةُ هذا الظُّ سَ لِ األحدِ عشرَ على شاطئِ بحيرةِ طبريّةِ. وتُقْ األمواتِ على الرُّسُ
نِ  نْ زَمَ َّابعِ مِ م الكنيسةُ املارونيَّةُ في األحدين الثَّالثِ  والر هُ ، تضعُ نَ اإلجنيلِ على مقطعني مِ

القيامةِ. 

شرح اآليات
ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ

ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ
ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ

 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ
يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ

يدِ  نْ رواياتِ الصَّ نْ أناجيلِ مرقسَ ومتَّى ولوقا، مِ عُ الكاتِبُ في هذا اللقاءِ عدَّةَ مصادرَ مِ يَجمَ
نْ  لَبَ القائِمُ مِ العجائبيّ (لوقا ٥)، وشهادةَ بطرسَ ليسوعَ في قيصريةِ فيلبُّسَ (متى ١٦)، وطَ

نَ التَّالميذِ أنْ يذهبوا إلى اجلليلِ (مرقس ١٦). بنيِ األمواتِ مِ
سبعَ  "تالميذ"  كلمةَ  الكاتِبُ  لُ  مِ ويستَعْ الرِّوايةِ،  هذه  في  تالميذِ  بسبعةِ  يسوعُ  يلتقي 
لِ األحداثِ  هورِ، واختصارِها لكامِ والظُّ اللّحظةِ  للدَّاللةِ على كمالِ  . وقد يكونُ ذلك  مرّاتٍ

ةِ. دَ القيامَ هوراتِ ما بَعْ والظُّ
َّةِ يُذَكِّرُ مبا قالَه يسوعُ في (يوحنَّا ٣٢/١٦). يتفرّقُ  إنَّ عودةَ التَّالميذِ إلى نشاطاتِهم االعتيادي
ُ بعبثيّةِ احلياةِ دونَ املسيحِ  " يُذَكِّرُ القارئ لُ يدُ اللَّيليُّ الفاشِ تِه". و"الصَّ لُ "كلٌّ إلى خاصَّ الرُّسُ

. ٌ في األناجيلِ وهو منطٌ متكرِّر

وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤. وملَ
ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ

ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ
ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ

ودِ هذا  لِ فال. وقدْ يَدُلُّ ذلك على وجُ ا الرُّسُ ، أمَّ َّةَ يسوعَ فُ هوي َ هو الوحيدُ الَّذي يعرِ إنَّ القارئ
لَةٍ. غيرَ أنَّ األفضلَ تفسيْرُ عدمِ تعرّفِهم  َّلِ في وحدةٍ أدبيَّةٍ منفصِ هورِ األو النَّصِّ كروايةٍ للظُّ
َّفُ  يتعر األناجيلِ  في  هوراتِ  الظُّ رواياتِ  بعضِ  في  القيامةِ.  بعدَ  طرأَ  الّذي  بالتَّغييرِ  عليه 
الَّتي  ها هي  الَّتي يصنَعُ فاآليةُ  ا هنا  أمَّ ةِ.  الكلِمَ أو  رِ  هَ َظْ امل املسيحِ منْ خاللِ  لِ على  الرُّسُ
اطئِ  الشَّ على  فُ  يقِ الَّذي  خصِ  الشَّ هذا  كلمةَ  يطيعون  ذلك  رُغْمَ  عيونَهم.  تَحُ  تفْ



ظهور يسوع للرسل على البُحيرة
(يو ١/٢١-١٤)

ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ
ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ

ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ
 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ

يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ
وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤.  وملَ

ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ
ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ

ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ
انُ  عَ مْ عَ سِ مِ ا سَ لَمَّ فَ  ." َّبّ الر َّهُ  "إِن رُس:  لِبُطْ بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كَانَ  الَّذي  يذُ  التِّلْمِ ذـلِكَ  الَ  قَ فَ  .٧

يْرَة. هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ْيَانًا، وأَلْقَ ر َّهُ كَانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّبّ َّهُ الر َن رُسُ أ بُطْ
ا  كًا، ومَ مَ لُوءَةَ سَ مْ بَكَةَ الـمَ بُونَ الشَّ حَ مْ يَسْ فِينَة، وهُ اؤُوا بِالسَّ رُونَ فَجَ يذُ اآلخَ ا التَّالمِ ٨. أَمَّ

ئَتَي ذِرَاع. وَ مِ َّ نَحْ نِ البَرِّ إِال يدِينَ عَ كَانُوا بَعِ
بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ

وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ
كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١

بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ
أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢

. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل
ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ

وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

مقدّمة
َّاحَ الكتابِ  ر عُ شُ ّا يدفَ يختُمُ الفصلُ العشرون روايةَ يوحنَّا لألجنيلِ بطريقةٍ واضحةٍ، مم  

ا أغسطينوسُ فيتكَلَّمُ  مكُ إلى العشاءِ اإلفخارستيِّ. أمّ ُبْزُ والسَّ زُ اخل ، يرمُ في فنِّ األيقوناتِ
َثّلُ املسيحَ  رِ ميُ مكُ الّذي على اجلَمْ ماءِ والسَّ نَ السَّ ُبْزِ الَّذي نزَلَ مِ في قراءتِهِ لهذا النَّصِّ عن اخل

. الَّذي تألَّمَ
الّتي  اخلالصيَّةِ  اهللاِ  مبادرةِ  على  داللةٌ  هو  الرُّسلِ  وصولِ  قبْلَ  عامِ  للطَّ بَقَ  ُسْ امل  َ احلضور إنَّ 
 ، رَفْتُكَ نِ عَ ْتُكَ فِي الْبَطْ وَّر ا صَ نْذُ البَدْءِ (إرميا ١/٥ قَبْلَمَ َّةٍ، فهو دعانا مُ َةٍ بشري بَقُ كلَّ مبادر تَسْ

( وبِ عُ لْتُكَ نَبِيًّا لِلشُّ عَ . جَ تُكَ َّحِمِ قَدَّسْ نَ الر تَ مِ رَجْ ا خَ وَقَبْلَمَ
كلِ اخلارجيِّ بعدَ القيامةِ.  رِ الشَّ يُّ َّه املسيحُ رُغْمَ تغَ عنْدَ اللَّقاءِ تفتَحُ عيونَهم فيعرفوا أن

هِ  ، فالقديسُ إيرونيموس (St Jerome) في شرحِ رحِ العددُ ١٥٣ قد حصلَ على الكثيرِ من الشَّ
ا، منها  . هناك تفسيراتٌ عديدةٌ أيضً ةِ في ذلك الوقتِ فَ مكِ املكتَشَ َّه عددُ انواعِ السَّ يقولُ إن
بِ  ) (بحسَ ةً وخمسُ سمكاتٍ ما يجعلُ ال١٥٣ مجموعَ جميعِ األرقامِ من ١ حتّى ١٧ (١٢ قفّ
يبقى   . واألحرفِ األرقامِ  بعلْمِ  تفسيرَها  حاولوا  رّاحِ  الشُّ وبعضُ  أغوسطينوس).  القدِّيسِ 
موليَّةِ  والشُّ الوُفْرَةِ  إلى  يرمزُ  اإلجنيليَّ  أنَّ  روحاتِ  الشُّ هذه  جميعِ  بني  املشترَكُ  مُ  القاسِ

. والكَثْرَةِ

خالصة روحيّة
أعمقَ  مٍ  وفَهْ املسيحِ  مع  لِ  الرُّسُ ملسيرةِ  لَةٍ  متكامِ قراءةٍ  إلى  اإلجنيلِ  نصُّ  يدعونا   
دَ فشلٍ  فبعْ  ، لِ الرُّسُ رسالةَ  يختصران  الرِّوايةَ  وهذه  َشهدَ  امل فإنَّ هذا  املسيحيَّةِ.  لدعوتِنا 
عَ  م مَ لِهِ لِ وتفاعُ ا، وبجوابِ الرُّسُ ا مختلفً رِضَ عليهم طريقً بشريٍّ، تأتي املبادرةُ اإللهيَّةُ لتعْ

ا. بَقً سْ دّةِ لهم مُ ُعَ ماويةِ امل هذه املبادرةِ يستطيعون أنْ يجلِسوا على املائدةِ السَّ
. لعلَّ اخليارَ األفضلَ هو  نا البشريِّ ونيْأَسُ من إمكانيَّةِ اخلالصِ ولِ واقعِ كثيرًا ما نغرَقُ في وحُ
، وفي  َّبِّ َّبِّ وتَقبُّلُ مبادرتِه اخلالصيّةِ. إنَّ الفشلَ البشريَّ هو فرصةُ لقاءٍ بالر رُ مشيئةِ الر تَبَصُّ
ْ واعلمْ أنّي  . وهذا ما يدعونا إليه املزمورُ ٤٦:/١١ (إهدَأ رِ جْ َّامِ ال حلَّ سوى انتظارِ الفَ عتمةِ األي

 (. َّبُّ أنا الر
َّبِّ وطاعتِهِ،  المٍ ملشيئةِ الر ليسَ النُّموُ الرُّوحيُّ مكافأةَ جهودٍ شخصيّةٍ بقدْرِ ما هو استِسْ

تُ إالّ صالةً" (مزمور ٤/١٠٩). وَّلَ من رجالِ صالةٍ إلى صالةٍ "أنا لسْ فنتحَ

٣صفحة

ويحصدون صيدًا كبيرًا.
َّةِ األولى في  دُ للمر ) يرِ : أطفالٌ إنَّ استعمالَ يسوعَ لكلمةِ "فتيان" Paidia (التَّرجمةُ احلرفيةُ
َّة األولى في جميعِ األناجيلِ الَّتي يطبِّقُ فيها يسوعُ هذا اللَّقبَ على  إجنيلِ يوحنّا وهي املر
لَها لكانوا  مَ التَّالميذِ. هو يختلِفُ عن كلمةِ "يا أوالدي" في (يوحنَّا ٣٣/١٣) والَّتي لو استَعْ
يدِ العجائبيِّ. ويجوزُ أنْ يكونَ استعمالُه لهذِه الكلمةِ للدَّاللةِ على  تعرّفوا عليه قَبْلَ الصَّ

دُ. هم الكثيرَ بعْ َّهم ما زالوا في طفولةٍ روحيَّةٍ وينقصُ أن
زُ في الكتابِ املقدَّسِ إلى  بكةِ إلى اليمنيِ يرمُ يدِ، فإلقاءُ الشَّ تختلِفُ بعضُ تفاصيلِ آيةِ الصَّ
رَ   عَ أو تنكِسِ باكُ جميعَ األسماكِ دونَ أنْ تتقطَّ بُ الشِّ دَ القيامةِ تستوعِ ، فبعْ البركَةِ والوُفْرَةِ

بِها لوحدِهم (لوقا ٥). حْ ويصبحُ التَّالميذُ قادرين على سَ

انُ  عَ مْ سِ عَ  مِ سَ ا  فلمَّ  .« الرَبّ َّهُ  «إن لِبُطرُس:  بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كانَ  الَّذي  التِلْميذُ  ذلِكَ  فقالَ    .٧
يرَة.  هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ريانًا، وأَلْقَ َّهُ كانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّهُ الرَبّ َن رُسُ أ بُطْ

ا  ومَ كًا،  مَ لُوءَةَ سَ َمْ امل بَكَةَ  الشَ بُونَ  حَ يَسْ مْ  وهُ فينَة،  بالسَ اؤوا  فَجَ رونَ  اآلخَ التَالميذُ  ا  أَمَّ  .٨
ئَتَي ذِرَاع. َّ نَحوَ مِ ن البَرِّ إال يدينَ عَ كانوا بَعِ

لُ قبلَ اآلخرين إلى  َّبِّ يسوعَ قبلَ اآلخرين كما يصِ يتعرّفُ التِّلميذُ احلبيبُ (يوحنّا) على الر
ا سمعانُ بطرسُ  .أمَّ بْرِ لِ القَ رُ مبادرةَ بطرسَ كما انتظرَه عنْدَ مدْخَ َّه ينتظِ . غيرَ أن القبرِ الفارغِ
لُ  جَ لِ (خَ َجَ َ بدافِعِ اخل ْتزَر اأ . لعلَّه  هِ في البحيرةِ سِ هِ ويلقي بنفْ َّدُ كالعادَةِ في ردَّةِ فعلِ فيتفر
دَ نكرانِه للمسيحِ وارمتاؤه في املاءِ هو تعبيرٌ  ْبُ بعْ اخلطيئةِ راجع سفر التَّكوين ٧/٣) أو الذَّن
دُّه له يسوعُ  َ الَّذي يَعُ ْر رُ الدَّو َضِّ َّةَ حتُ َتَه الفردي . إن مبادَر عن شوقِهِ ورغبتِه بالعودةِ إلى يسوعَ
رُ بلْ  لُ أنْ ال ينتظِ ضِّ فينةِ والبَرِّ، يُفَ . رُغْمَ قُرْبَ املسافةِ بنيَ السَّ والَّذي سيُشرَحُ األحدَ القادمَ
َّئيسيّةُ في النَّصِّ، حتِّى أنَّ  خصيّةُ الر ) الشَّ . إنّه (إلى جانِبِ يسوعَ يسبَحُ للوصولِ إلى يسوعَ

دَ اآلية ١٥.  رون في باقي الرِّوايةِ بعْ باقي التَّالميذِ ال يُظهِ

بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ
وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ

كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١
بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ

أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢
. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل

ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ
وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

يْفَ في وقتٍ الحقٍ من  ا أُضِ نْ هذا اإلجنيلِ ملحقً املقدَّسِ إلى اعتبارِ الفصلِ الواحدِ والعشرين مِ
نْ بنيِ  قِبَلِ تالميذِ اإلجنيليِّ. ويحتوي هذا الفصلُ على روايةِ ظهورٍ ثالثٍ للمسيحِ القائمِ مِ
هورِ الثَّالثِ  مُ روايةُ هذا الظُّ سَ لِ األحدِ عشرَ على شاطئِ بحيرةِ طبريّةِ. وتُقْ األمواتِ على الرُّسُ
نِ  نْ زَمَ َّابعِ مِ م الكنيسةُ املارونيَّةُ في األحدين الثَّالثِ  والر هُ ، تضعُ نَ اإلجنيلِ على مقطعني مِ

القيامةِ. 

شرح اآليات
ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ

ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ
ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ

 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ
يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ

يدِ  نْ رواياتِ الصَّ نْ أناجيلِ مرقسَ ومتَّى ولوقا، مِ عُ الكاتِبُ في هذا اللقاءِ عدَّةَ مصادرَ مِ يَجمَ
نْ  لَبَ القائِمُ مِ العجائبيّ (لوقا ٥)، وشهادةَ بطرسَ ليسوعَ في قيصريةِ فيلبُّسَ (متى ١٦)، وطَ

نَ التَّالميذِ أنْ يذهبوا إلى اجلليلِ (مرقس ١٦). بنيِ األمواتِ مِ
سبعَ  "تالميذ"  كلمةَ  الكاتِبُ  لُ  مِ ويستَعْ الرِّوايةِ،  هذه  في  تالميذِ  بسبعةِ  يسوعُ  يلتقي 
لِ األحداثِ  هورِ، واختصارِها لكامِ والظُّ اللّحظةِ  للدَّاللةِ على كمالِ  . وقد يكونُ ذلك  مرّاتٍ

ةِ. دَ القيامَ هوراتِ ما بَعْ والظُّ
َّةِ يُذَكِّرُ مبا قالَه يسوعُ في (يوحنَّا ٣٢/١٦). يتفرّقُ  إنَّ عودةَ التَّالميذِ إلى نشاطاتِهم االعتيادي
ُ بعبثيّةِ احلياةِ دونَ املسيحِ  " يُذَكِّرُ القارئ لُ يدُ اللَّيليُّ الفاشِ تِه". و"الصَّ لُ "كلٌّ إلى خاصَّ الرُّسُ

. ٌ في األناجيلِ وهو منطٌ متكرِّر

وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤. وملَ
ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ

ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ
ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ

ودِ هذا  لِ فال. وقدْ يَدُلُّ ذلك على وجُ ا الرُّسُ ، أمَّ َّةَ يسوعَ فُ هوي َ هو الوحيدُ الَّذي يعرِ إنَّ القارئ
لَةٍ. غيرَ أنَّ األفضلَ تفسيْرُ عدمِ تعرّفِهم  َّلِ في وحدةٍ أدبيَّةٍ منفصِ هورِ األو النَّصِّ كروايةٍ للظُّ
َّفُ  يتعر األناجيلِ  في  هوراتِ  الظُّ رواياتِ  بعضِ  في  القيامةِ.  بعدَ  طرأَ  الّذي  بالتَّغييرِ  عليه 
الَّتي  ها هي  الَّتي يصنَعُ فاآليةُ  ا هنا  أمَّ ةِ.  الكلِمَ أو  رِ  هَ َظْ امل املسيحِ منْ خاللِ  لِ على  الرُّسُ
اطئِ  الشَّ على  فُ  يقِ الَّذي  خصِ  الشَّ هذا  كلمةَ  يطيعون  ذلك  رُغْمَ  عيونَهم.  تَحُ  تفْ
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ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ
ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ

ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ
 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ

يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ
وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤.  وملَ

ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ
ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ

ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ
انُ  عَ مْ عَ سِ مِ ا سَ لَمَّ فَ  ." َّبّ الر َّهُ  "إِن رُس:  لِبُطْ بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كَانَ  الَّذي  يذُ  التِّلْمِ ذـلِكَ  الَ  قَ فَ  .٧

يْرَة. هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ْيَانًا، وأَلْقَ ر َّهُ كَانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّبّ َّهُ الر َن رُسُ أ بُطْ
ا  كًا، ومَ مَ لُوءَةَ سَ مْ بَكَةَ الـمَ بُونَ الشَّ حَ مْ يَسْ فِينَة، وهُ اؤُوا بِالسَّ رُونَ فَجَ يذُ اآلخَ ا التَّالمِ ٨. أَمَّ

ئَتَي ذِرَاع. وَ مِ َّ نَحْ نِ البَرِّ إِال يدِينَ عَ كَانُوا بَعِ
بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ

وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ
كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١

بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ
أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢

. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل
ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ

وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

مقدّمة
َّاحَ الكتابِ  ر عُ شُ ّا يدفَ يختُمُ الفصلُ العشرون روايةَ يوحنَّا لألجنيلِ بطريقةٍ واضحةٍ، مم  

٤صفحة

ا أغسطينوسُ فيتكَلَّمُ  مكُ إلى العشاءِ اإلفخارستيِّ. أمّ ُبْزُ والسَّ زُ اخل ، يرمُ في فنِّ األيقوناتِ
َثّلُ املسيحَ  رِ ميُ مكُ الّذي على اجلَمْ ماءِ والسَّ نَ السَّ ُبْزِ الَّذي نزَلَ مِ في قراءتِهِ لهذا النَّصِّ عن اخل

. الَّذي تألَّمَ
الّتي  اخلالصيَّةِ  اهللاِ  مبادرةِ  على  داللةٌ  هو  الرُّسلِ  وصولِ  قبْلَ  عامِ  للطَّ بَقَ  ُسْ امل  َ احلضور إنَّ 
 ، رَفْتُكَ نِ عَ ْتُكَ فِي الْبَطْ وَّر ا صَ نْذُ البَدْءِ (إرميا ١/٥ قَبْلَمَ َّةٍ، فهو دعانا مُ َةٍ بشري بَقُ كلَّ مبادر تَسْ

( وبِ عُ لْتُكَ نَبِيًّا لِلشُّ عَ . جَ تُكَ َّحِمِ قَدَّسْ نَ الر تَ مِ رَجْ ا خَ وَقَبْلَمَ
كلِ اخلارجيِّ بعدَ القيامةِ.  رِ الشَّ يُّ َّه املسيحُ رُغْمَ تغَ عنْدَ اللَّقاءِ تفتَحُ عيونَهم فيعرفوا أن

هِ  ، فالقديسُ إيرونيموس (St Jerome) في شرحِ رحِ العددُ ١٥٣ قد حصلَ على الكثيرِ من الشَّ
ا، منها  . هناك تفسيراتٌ عديدةٌ أيضً ةِ في ذلك الوقتِ فَ مكِ املكتَشَ َّه عددُ انواعِ السَّ يقولُ إن
بِ  ) (بحسَ ةً وخمسُ سمكاتٍ ما يجعلُ ال١٥٣ مجموعَ جميعِ األرقامِ من ١ حتّى ١٧ (١٢ قفّ
يبقى   . واألحرفِ األرقامِ  بعلْمِ  تفسيرَها  حاولوا  رّاحِ  الشُّ وبعضُ  أغوسطينوس).  القدِّيسِ 
موليَّةِ  والشُّ الوُفْرَةِ  إلى  يرمزُ  اإلجنيليَّ  أنَّ  روحاتِ  الشُّ هذه  جميعِ  بني  املشترَكُ  مُ  القاسِ

. والكَثْرَةِ

خالصة روحيّة
أعمقَ  مٍ  وفَهْ املسيحِ  مع  لِ  الرُّسُ ملسيرةِ  لَةٍ  متكامِ قراءةٍ  إلى  اإلجنيلِ  نصُّ  يدعونا   
دَ فشلٍ  فبعْ  ، لِ الرُّسُ رسالةَ  يختصران  الرِّوايةَ  وهذه  َشهدَ  امل فإنَّ هذا  املسيحيَّةِ.  لدعوتِنا 
عَ  م مَ لِهِ لِ وتفاعُ ا، وبجوابِ الرُّسُ ا مختلفً رِضَ عليهم طريقً بشريٍّ، تأتي املبادرةُ اإللهيَّةُ لتعْ

ا. بَقً سْ دّةِ لهم مُ ُعَ ماويةِ امل هذه املبادرةِ يستطيعون أنْ يجلِسوا على املائدةِ السَّ
. لعلَّ اخليارَ األفضلَ هو  نا البشريِّ ونيْأَسُ من إمكانيَّةِ اخلالصِ ولِ واقعِ كثيرًا ما نغرَقُ في وحُ
، وفي  َّبِّ َّبِّ وتَقبُّلُ مبادرتِه اخلالصيّةِ. إنَّ الفشلَ البشريَّ هو فرصةُ لقاءٍ بالر رُ مشيئةِ الر تَبَصُّ
ْ واعلمْ أنّي  . وهذا ما يدعونا إليه املزمورُ ٤٦:/١١ (إهدَأ رِ جْ َّامِ ال حلَّ سوى انتظارِ الفَ عتمةِ األي

 (. َّبُّ أنا الر
َّبِّ وطاعتِهِ،  المٍ ملشيئةِ الر ليسَ النُّموُ الرُّوحيُّ مكافأةَ جهودٍ شخصيّةٍ بقدْرِ ما هو استِسْ

تُ إالّ صالةً" (مزمور ٤/١٠٩). وَّلَ من رجالِ صالةٍ إلى صالةٍ "أنا لسْ فنتحَ

ويحصدون صيدًا كبيرًا.
َّةِ األولى في  دُ للمر ) يرِ : أطفالٌ إنَّ استعمالَ يسوعَ لكلمةِ "فتيان" Paidia (التَّرجمةُ احلرفيةُ
َّة األولى في جميعِ األناجيلِ الَّتي يطبِّقُ فيها يسوعُ هذا اللَّقبَ على  إجنيلِ يوحنّا وهي املر
لَها لكانوا  مَ التَّالميذِ. هو يختلِفُ عن كلمةِ "يا أوالدي" في (يوحنَّا ٣٣/١٣) والَّتي لو استَعْ
يدِ العجائبيِّ. ويجوزُ أنْ يكونَ استعمالُه لهذِه الكلمةِ للدَّاللةِ على  تعرّفوا عليه قَبْلَ الصَّ

دُ. هم الكثيرَ بعْ َّهم ما زالوا في طفولةٍ روحيَّةٍ وينقصُ أن
زُ في الكتابِ املقدَّسِ إلى  بكةِ إلى اليمنيِ يرمُ يدِ، فإلقاءُ الشَّ تختلِفُ بعضُ تفاصيلِ آيةِ الصَّ
رَ   عَ أو تنكِسِ باكُ جميعَ األسماكِ دونَ أنْ تتقطَّ بُ الشِّ دَ القيامةِ تستوعِ ، فبعْ البركَةِ والوُفْرَةِ

بِها لوحدِهم (لوقا ٥). حْ ويصبحُ التَّالميذُ قادرين على سَ

انُ  عَ مْ سِ عَ  مِ سَ ا  فلمَّ  .« الرَبّ َّهُ  «إن لِبُطرُس:  بُّهُ  يُحِ وعُ  يَسُ كانَ  الَّذي  التِلْميذُ  ذلِكَ  فقالَ    .٧
يرَة.  هِ في البُحَ سِ ى بِنَفْ ريانًا، وأَلْقَ َّهُ كانَ عُ َن َ بِثَوْبِهِ، أل َّزَر ، إِت َّهُ الرَبّ َن رُسُ أ بُطْ

ا  ومَ كًا،  مَ لُوءَةَ سَ َمْ امل بَكَةَ  الشَ بُونَ  حَ يَسْ مْ  وهُ فينَة،  بالسَ اؤوا  فَجَ رونَ  اآلخَ التَالميذُ  ا  أَمَّ  .٨
ئَتَي ذِرَاع. َّ نَحوَ مِ ن البَرِّ إال يدينَ عَ كانوا بَعِ

لُ قبلَ اآلخرين إلى  َّبِّ يسوعَ قبلَ اآلخرين كما يصِ يتعرّفُ التِّلميذُ احلبيبُ (يوحنّا) على الر
ا سمعانُ بطرسُ  .أمَّ بْرِ لِ القَ رُ مبادرةَ بطرسَ كما انتظرَه عنْدَ مدْخَ َّه ينتظِ . غيرَ أن القبرِ الفارغِ
لُ  جَ لِ (خَ َجَ َ بدافِعِ اخل ْتزَر اأ . لعلَّه  هِ في البحيرةِ سِ هِ ويلقي بنفْ َّدُ كالعادَةِ في ردَّةِ فعلِ فيتفر
دَ نكرانِه للمسيحِ وارمتاؤه في املاءِ هو تعبيرٌ  ْبُ بعْ اخلطيئةِ راجع سفر التَّكوين ٧/٣) أو الذَّن
دُّه له يسوعُ  َ الَّذي يَعُ ْر رُ الدَّو َضِّ َّةَ حتُ َتَه الفردي . إن مبادَر عن شوقِهِ ورغبتِه بالعودةِ إلى يسوعَ
رُ بلْ  لُ أنْ ال ينتظِ ضِّ فينةِ والبَرِّ، يُفَ . رُغْمَ قُرْبَ املسافةِ بنيَ السَّ والَّذي سيُشرَحُ األحدَ القادمَ
َّئيسيّةُ في النَّصِّ، حتِّى أنَّ  خصيّةُ الر ) الشَّ . إنّه (إلى جانِبِ يسوعَ يسبَحُ للوصولِ إلى يسوعَ

دَ اآلية ١٥.  رون في باقي الرِّوايةِ بعْ باقي التَّالميذِ ال يُظهِ

بْزًا. ر، وخُ مْ لى الـجَ كًا عَ مَ رًا، وسَ مْ َأَوا جَ َّا نَزَلُوا إِلى البَرّ، ر ٩. وملَ
وهُ اآلن". بْتُمُ كِ الَّذي أَصَ مَ نَ السَّ اتُوا مِ وع: "هَ م يَسُ ١٠. قَالَ لَهُ

كًا  مَ سَ ْلُوءَةٌ  ممَ وهِيَ  البَرّ،  إِلى  بَكَةَ  الشَّ ذَبَ  وجَ فِينَة،  السَّ إِلى  رُسُ  بُطْ انُ  عَ مْ سِ دَ  عِ فَصَ  .١١
بَكَة. َّقِ الشَّ ز عَ هـذِهِ الكَثْرَةِ لَمْ تَتَمَ ني. ومَ سِ مْ ئَةً وثَالثًا وخَ كَبِيرًا، مِ

أَنْت؟"،  نْ  "مَ َلَهُ:  أ يَسْ أَنْ  يذِ  التَّالمِ نَ  مِ دٌ  أَحَ رُؤْ  يَجْ ولَمْ  دَّوا".  تَغَ وا  لُمُّ "هَ وع:  يَسُ م  لَهُ قَالَ   .١٢
. َّبّ َّهُ الر َن وا أ لِمُ م عَ َّهُ َن أل

ك. مَ لَ كَذـلِكَ بِالسَّ عَ م. ثُمَّ فَ بْزَ ونَاوَلَهُ ذَ الـخُ وعُ وأَخَ دَّمَ يَسُ ١٣. وتَقَ
وَات. َمْ ِ األ نْ بَنيْ دَ أَنْ قَامَ مِ يذِ بَعْ وعُ لِلتَّالمِ ا يَسُ رَ فيهَ هَ َّةٌ ثَالِثَةٌ ظَ ر ١٤. هـذِهِ مَ

يْفَ في وقتٍ الحقٍ من  ا أُضِ نْ هذا اإلجنيلِ ملحقً املقدَّسِ إلى اعتبارِ الفصلِ الواحدِ والعشرين مِ
نْ بنيِ  قِبَلِ تالميذِ اإلجنيليِّ. ويحتوي هذا الفصلُ على روايةِ ظهورٍ ثالثٍ للمسيحِ القائمِ مِ
هورِ الثَّالثِ  مُ روايةُ هذا الظُّ سَ لِ األحدِ عشرَ على شاطئِ بحيرةِ طبريّةِ. وتُقْ األمواتِ على الرُّسُ
نِ  نْ زَمَ َّابعِ مِ م الكنيسةُ املارونيَّةُ في األحدين الثَّالثِ  والر هُ ، تضعُ نَ اإلجنيلِ على مقطعني مِ

القيامةِ. 

شرح اآليات
ر:   هَ َّة، وهـكَذَا ظَ بَرَي يْرَةِ طَ لى بُحَ رَى عَ َّةً أُخْ ر يذِهِ مَ وعُ لِتَالمِ رَ يَسُ هَ دَ ذـلِك، ظَ ١. بَعْ

ْنَا زَبَدَى،  لِيل، واب نْ قَانَا الـجَ بُ بِالتَّوْأَم، ونَتَنَائِيلُ الَّذي مِ لَقَّ ا الـمُ رُس، وتُومَ انُ بُطْ عَ مْ ٢. كَانَ سِ
ا. عً نيَ مَ عِ تَمِ جْ وع، مُ يذِ يَسُ نْ تَالمِ رَانِ مِ يذَانِ آخَ وتِلْمِ

 ." كَ عَ ْتِي مَ ا نَأ نُ أَيْضً كًا". قَالُوا لَهُ: "ونَحْ مَ ادُ سَ طَ َنَا ذَاهِبٌ أَصْ رُس: "أ انُ بُطْ عَ مْ م سِ ٣. قَالَ لَهُ
يْئًا. ابُوا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ شَ ا أَصَ مَ فِينَة، فَ بُوا السَّ وا وَرَكِ رَجُ فَخَ

يدِ  نْ رواياتِ الصَّ نْ أناجيلِ مرقسَ ومتَّى ولوقا، مِ عُ الكاتِبُ في هذا اللقاءِ عدَّةَ مصادرَ مِ يَجمَ
نْ  لَبَ القائِمُ مِ العجائبيّ (لوقا ٥)، وشهادةَ بطرسَ ليسوعَ في قيصريةِ فيلبُّسَ (متى ١٦)، وطَ

نَ التَّالميذِ أنْ يذهبوا إلى اجلليلِ (مرقس ١٦). بنيِ األمواتِ مِ
سبعَ  "تالميذ"  كلمةَ  الكاتِبُ  لُ  مِ ويستَعْ الرِّوايةِ،  هذه  في  تالميذِ  بسبعةِ  يسوعُ  يلتقي 
لِ األحداثِ  هورِ، واختصارِها لكامِ والظُّ اللّحظةِ  للدَّاللةِ على كمالِ  . وقد يكونُ ذلك  مرّاتٍ

ةِ. دَ القيامَ هوراتِ ما بَعْ والظُّ
َّةِ يُذَكِّرُ مبا قالَه يسوعُ في (يوحنَّا ٣٢/١٦). يتفرّقُ  إنَّ عودةَ التَّالميذِ إلى نشاطاتِهم االعتيادي
ُ بعبثيّةِ احلياةِ دونَ املسيحِ  " يُذَكِّرُ القارئ لُ يدُ اللَّيليُّ الفاشِ تِه". و"الصَّ لُ "كلٌّ إلى خاصَّ الرُّسُ

. ٌ في األناجيلِ وهو منطٌ متكرِّر

وع. َّهُ يَسُ َن وا أ لَمُ يذَ لَمْ يَعْ نَّ التَّالمِ اطِئ، ولـكِ لى الشَّ وعُ عَ ر، وَقَفَ يَسُ جْ لَعَ الفَ َّا طَ ٤. وملَ
ابُوه: "ال!". ك؟". أَجَ مَ نَ السَّ نْدَكُم قَلِيلٌ مِ ا عِ وع: "يَا فِتْيَان، أَمَ م يَسُ الَ لَهُ قَ ٥. فَ

ا  تِذَابِهَ لى اجْ ا قَدِرُوا عَ مَ ا، فَ وْهَ ِدُوا". وأَلقَ فِينَةِ جتَ ِنيِ السَّ بَكةَ إِلى ميَ وا الشَّ م: "أَلْقُ الَ لَهُ قَ ٦. فَ
ك. مَ نْ كَثْرَةِ السَّ مِ

ودِ هذا  لِ فال. وقدْ يَدُلُّ ذلك على وجُ ا الرُّسُ ، أمَّ َّةَ يسوعَ فُ هوي َ هو الوحيدُ الَّذي يعرِ إنَّ القارئ
لَةٍ. غيرَ أنَّ األفضلَ تفسيْرُ عدمِ تعرّفِهم  َّلِ في وحدةٍ أدبيَّةٍ منفصِ هورِ األو النَّصِّ كروايةٍ للظُّ
َّفُ  يتعر األناجيلِ  في  هوراتِ  الظُّ رواياتِ  بعضِ  في  القيامةِ.  بعدَ  طرأَ  الّذي  بالتَّغييرِ  عليه 
الَّتي  ها هي  الَّتي يصنَعُ فاآليةُ  ا هنا  أمَّ ةِ.  الكلِمَ أو  رِ  هَ َظْ امل املسيحِ منْ خاللِ  لِ على  الرُّسُ
اطئِ  الشَّ على  فُ  يقِ الَّذي  خصِ  الشَّ هذا  كلمةَ  يطيعون  ذلك  رُغْمَ  عيونَهم.  تَحُ  تفْ


