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القمص يعقوب حنا         فى محضر الرب      

 قراءة معاصرة لظهورات القيامة     

0202الخمسين المقدسة مايو   

اى خجل نكون فيه! /11  

 سابعا : لسبعة من الرسل يصطادون فى طبرية

هد القصة طويل،  لو تعرفه جيدا يمكنك العبور اش

.وإن كنت افضل قراءته عليه،  

بَْعَد هَذا أَْظهََر أَْيًضا يَُسوُع نَْفَسهُ لِلتَّالَِميِذ َعلَى بَْحِر  1 " 

َكاَن ِسْمَعاُن بُْطُرُس، َوتُوَما الَِّذي  2طَبَِريَّةَ. ظَهََر هَكَذا:  

ائِيُل الَِّذي ِمْن قَانَا اْلَجلِيِل، َواْبنَا يُقَاُل لَهُ التَّْوأَُم، َونَثَنَ 

قَاَل لَهُْم  3َزْبِدي، َواْثنَاِن آَخَراِن ِمْن تاَلَِميِذِه َمَع بَْعِضِهْم.  

نَْذهَُب »قَالُوا لَهُ:«. أَنَا أَْذهَُب ألَتََصيَّدَ »ِسْمَعاُن بُْطُرُس:

نَةَ لِْلَوْقِت. َوفِي فََخَرُجوا َوَدَخلُوا السَّفِي«. نَْحُن أَْيًضا َمَعكَ 

ْبُح، َوقََف  4تِْلَك اللَّْيلَِة لَْم يُْمِسُكوا َشْيئًا.   ا َكاَن الصُّ َولَمَّ

يَُسوُع َعلَى الشَّاِطِئ. َولِكنَّ التَّالَِميَذ لَْم يَُكونُوا يَْعلَُموَن أَنَّهُ 

 يَا ِغْلَماُن أَلََعلَّ ِعْنَدُكمْ »فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع: 5يَُسوُع.  

بََكةَ إِلَى »فَقَاَل لَهُْم:  6«  الَ!»أََجابُوهُ:«. إَِداًما؟ أَْلقُوا الشَّ
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فِينَِة األَْيَمِن فَتَِجُدوا فَأَْلقَْوا، َولَْم يَُعوُدوا «. َجانِِب السَّ

فَقَاَل ذلَِك  7يَْقِدُروَن أَْن يَْجِذبُوهَا ِمْن َكْثَرِة السََّمِك.  

!»وُع يُِحبُّهُ لِبُْطُرَس:التِّْلِميُذ الَِّذي َكاَن يَسُ  بُّ ا «. هَُو الرَّ فَلَمَّ

، اتََّزَر بِثَْوبِِه، ألَنَّهُ َكاَن  بُّ َسِمَع ِسْمَعاُن بُْطُرُس أَنَّهُ الرَّ

ا التَّالَِميُذ اآلَخُروَن  8ُعْريَانًا، َوأَْلقَى نَْفَسهُ فِي اْلبَْحِر.   َوأَمَّ

فِينَِة، ألَنَّهُْم لَمْ  يَُكونُوا بَِعيِديَن َعِن األَْرِض إاِلَّ  فََجاُءوا بِالسَّ

وَن َشبََكةَ السََّمِك.   ا  9نَْحَو ِمئَتَْي ِذَراٍع، َوهُْم يَُجرُّ فَلَمَّ

َخَرُجوا إِلَى األَْرِض نَظَُروا َجْمًرا َمْوُضوًعا َوَسَمًكا 

ُموا ِمَن »قَاَل لَهُْم يَُسوُع: 11َمْوُضوًعا َعلَْيِه َوُخْبًزا.   قَدِّ

فََصِعَد ِسْمَعاُن بُْطُرُس  11«.  َمِك الَِّذي أَْمَسْكتُُم اآلنَ السَّ 

بََكةَ إِلَى األَْرِض، ُمْمتَلِئَةً َسَمًكا َكبِيًرا، ِمئَةً  َوَجَذَب الشَّ

بََكةُ.   ِق الشَّ  12َوثاَلَثًا َوَخْمِسيَن. َوَمْع هِذِه اْلَكْثَرِة لَْم تَتََخرَّ

و»قَاَل لَهُْم يَُسوُع: َولَْم يَْجُسْر أََحٌد ِمَن «. ا تََغدَّْوا!هَلُمُّ

  . بُّ التَّالَِميِذ أَْن يَْسأَلَهُ: َمْن أَْنَت؟ إِْذ َكانُوا يَْعلَُموَن أَنَّهُ الرَّ

َمَك.   13 ثُمَّ َجاَء يَُسوُع َوأََخَذ اْلُخْبَز َوأَْعطَاهُْم َوَكذلَِك السَّ

ةٌ ثَالِثَةٌ ظَهََر يَُسوُع لِتَ  14 الَِميِذِه بَْعَدَما قَاَم ِمَن هِذِه َمرَّ

ْوا قَاَل يَُسوُع لِِسْمَعاَن بُْطُرَس:  15األَْمَواِت.  فَبَْعَد َما تََغدَّ

قَاَل « يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُونَا، أَتُِحبُّنِي أَْكثََر ِمْن هُؤالَِء؟»

 اْرعَ »قَاَل لَهُ: «. نََعْم يَاَربُّ أَْنَت تَْعلَُم أَنِّي أُِحبُّكَ »لَهُ:

يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُونَا، »قَاَل لَهُ أَْيًضا ثَانِيَةً: 16«.  ِخَرافِي



  أى خجل نكون فيه ؟ /11    1    قراءة تأملية معاصرة لظهورات القيامة

، أَْنَت تَْعلَُم أَنِّي أُِحبُّكَ »قَاَل لَهُ:« أَتُِحبُّنِي؟ قَاَل «. نََعْم يَاَربُّ

يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُونَا، »قَاَل لَهُ ثَالِثَةً: 17«.  اْرَع َغنَِمي»لَهُ:

بُْطُرُس ألَنَّهُ قَاَل لَهُ ثَالِثَةً: أَتُِحبُّنِي؟ فَقَاَل  فََحِزنَ « أَتُِحبُّنِي؟

، أَْنَت تَْعلَُم ُكلَّ َشْيٍء. أَْنَت تَْعِرُف أَنِّي أُِحبُّكَ »لَهُ:  «. يَاَربُّ

 (  17 – 1:  21" ) يو اْرَع َغنَِمي..»قَاَل لَهُ يَُسوُع:

على  سبعة من التالميذ يتفقون! حقًاهذا الموقف غريب   

اإلنصراف عن الرسالة! أو هكذا فكروا. لقد ظهر لنا 

هلم  ،يسوع وها هو قد اختفى، أين ذهب لسنا نعرف

 نرجع إلى المهنة األولى!

آه يا بطرس كان يجب أن تحرق الشبكة ال فقط تتركها 

 حينما دعاك يسوع، ليس فقط أنت بل الكل.

 لكن سامحنى، ال أدينكم  -

 ك مراًرافلطالما فعلت ذل

لعلك تالحظ أن الرب قد كلف بطرس فى نهاية القصة    

برعاية الخراف، لقد تعلمنا أن يسوع يعاتبه هنا ثالث 

مرات على قياس إنكار بطرس له ثالث مرات، فقصد 

يسوع أن يعاتبه فى رقة شديدة حتى ينتزعه من يأسه. 

وهذا حقٌ  نرد يه أيضا على الكنيسة الكاثوليكية التى 

 برئاسة بطرس، ليس موضوعنا اآلن.  نادت
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ولكنى أضيف، لما قال بطرس إلخوته: أنا ذاهب    

ألتصيد كان ذلك نكوًصا ) تراجًعا ( فى تبعية السيد 

وفشال فى تنفيذ دعوته لبطرس وأخيه: هلما ورائى 

(  11:  5و لو  17:  1فأجعلكما صيادى الناس )مر

افى (. إنه لذلك قال له إرع غنمى ) فى أصلها أطعم خر

يعيده إلى التكليف األول الذى تنكر له بطرس واسقط 

معه كل إخوته. أما كونه يكلفه ثالث مرات فهذا لكى 

 يؤكد عليه العمل فال يعود يكرر ارتداده ونكوصه.  

لذلك رأينا السيد ينتظرهم كلهم على الشاطئ، ال يأت    

ل إليهم على المياه، وال يصاحبهم هو فى القارب كما فع

ذلك مرات من قبل، ترى هل أراد أن يضبطهم كلهم 

متلبسين بالمشورة التى ال تنفع ملكوته؟ متلبسين بالعودة 

إلى الشباك وإلى ما قد تركوه من مهن وحياة قديمة 

وارتباك بأمور العالم؟   لقد كان ذلك فى ذاته اختباًرا 

دقيقا جًدا ومحرًجا جًدا ألجم أفواههم كلهم فلم يجسر أحد 

ن يسأله من أنت، فقد كانوا يعلمون والخجل قد أبكمهم! ا

   .ليتك يا أخى ال تضع نفسك فى هذا االمتحان الصعب

 * سيدى الرب، سامحنى

للخروج  دعوتنى أنتفى مسلك قديم كم مرة تضبطنى 

 وكم من المرات فكرت فى التراجع عن طريقك، منه. 
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  لما تأخرت علّي وكنت انا على خطأ، 

 ، الصحيح فى الحياة كشفت يا سيدى لى اتجاهى 

 ك والبنيان له وأبديتى فيه، الذى يخدم ملكوت االتجاه

 وأنا أعود متناسيا تعبك واهتمامك.

علمنى ربى أن ال أنظر للوراء بعدما وضعت يدى على 

 محراثك 

علمنى أحرق الشباك التى بها انشغلت فى العالم قبل 

 معرفتك يا مخلصى 

أنتظر تكليفاتك لى بالحركة فال أنطلق إال حينما علمنى 

 .تدعونى أو حتى تامرنى

 + تأمل يا محبوب ماذا فعلت معهم، 

  كانت الشفقة عليهم تلهب قلبى، فهم مساكين وأنت كذلك.

 يا غلمان ) يا اوالد يا صغار ( ألعل عندكم إداًما، 

هل عندكم ما يؤكل ) اإلدام هو كل ما يؤكل بالخبز، 

 وس( أنا أشفق عليكم، الغم

 أتعبتم نفوسكم وتراجعتم وها أنتم بال إدام. 

 لماذا لم تنتظرونى؟ 

وهل كان ممكنًا أن أترككم تجوعون أنا الذى أشبعت 

 أمامكم الجموع باآلالف؟  
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العجب كل العجب فى طريقة يسوع لمعالجة صديقى،    

الموقف، تالحظ انه لم يعاتبهم أيًضا. بل تعامل معهم 

كان قد جهز لهم وجبًة ساخنة طازجة   برفٍق عجيب،  

  شهيًة جًدا، سمًكا وخبًزا على جمر نار!

 يا إلهى على محبتك وحكمتك أيها الحكمة ذاتها، *    

لهم ببساطة وبقوة هم يتعبون وال ياخذون وأنت تحضر 

 هذه المائدة الشهية؟  ؛كلمتك أو حتى بنظرتك

حوار أبلغ من كل وأى حوار،وعتاب أرق من أى كالم، 

ومعالجة عملية  ال تخرج إال من معلم صالح بسيط غير 

 مجرب بالضغفات مثل معلمي األرض. 

 + وهل تظننى يا ولدى أغضب وأحقد وأحرمهم نعمتى؟

 أستر على الكلكلكم تفعلون مثلهم، وأنا 

 تتوهمون انى تركتكم، 

 بينما أنا أدبر لكم الحياة والمستقبل والرسالة

ولما أعود وأظهر ذاتى لنبدأ سويا العمل، ارى منكم 

 التراجع.

 سمعان المستمع المطيع، 

 وتوما الذى برهنت له على قيامتى بأروع دليل،

 ونثنائيل الذى شهد بأنى إبن هللا من اول لقاء
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 كمن تركا أباهما والشباوابنا زبدى، يوحنا ويعقوب، 

 آخران لم يذكرهما يوحناواثنان ، وتبعانى

 هذه التشكيلة هى أنتم كلكم  ربما من خجله!

 تنصرفون عنى سريعا.

يقول البعض انه لم يمنعهم من الصيد بل أرشدهم    

لجانب السفينة األيمن لكى يجدوا سمًكا، نعم. ولكنها 

م واالستمرار فى مسلسل الرفق واللطف الشفقة عليه

 وتقدير المشاعر والتعب. 

 وثمة أمر آخر أود أن تالحظه أخى المحبوب؛   

من عادة يسوع أن ال يجرح احدا بل يخرج بتعليم    

جديد من قلب ما تفعله أنت، لقد رآهم يتعبون وال يجدون 

فأعطاهم اإلرشاد ليصطادوا السمك الكثير، بل واكثر 

بعدما قدم لهم ما جهزه هو من وجبة جاهزة  من ذلك،

 طلب منهم أن يقدموا مما اصطادوه بتعبهم. 

لقد حول المسيح تعجلهم بالذهاب للصيد إلى تعليم عن   

الكرازة واالكل من تعبهم كقول الكتاب: ال تكم الثور فى 

 (  4:  25دراسة ) تث 
لذلك أرشد روح هللا معلمنا يوحنا أن يحصى عدد   

الذى اخذوه ويسجله فوجدوا مائة وثالثة وخمسين  السمك

 سمكة، إشارة إلى ثمر الكرازة الوفير.


