
 

Catéchèse                                                                                                                                                  Eb4 

 ")14-1/ 21  (يوحنا"ظهور الّرب الثالث للتالميذ 

 

المّرة على شاطيء بحيرة طبريّة، مكان اللّقاء األّول والدعوة األولى. عاد هو ظهور الّرب الثالث للتالميذ، وهذه 

إلى حيث جعلهم تالميذ منذ ثالث سنين، عاد ليعيدهم إلى حقيقة التتلمذ له، ليدخلهم من جديد، رغم خيانتهم 

 .وشّكهم ونكرانهم، إلى حالة الصداقة معه وإلى المصالحة مع هللا اآلب

ةً أُْخَرى َعلى بَُحْيَرةِ َطبََريَّة، وهـَكذَا َظَهر: َكاَن ِسْمعَاُن بُْطُرس، وتُوَما الـُملَقَُّب َظَهَر يَُسوُع ِلتاَل ِميِذِه َمرَّ

 تَِمِعيَن َمعًا.بِالتَّْوأَم، ونَتَنَائِيُل الَّذي ِمْن قَانَا الـَجِليل، واْبنَا َزبَدَى، وتِْلِميذَاِن آَخَراِن ِمْن تاَلِميِذ يَُسوع، ُمجْ 

قَاَل لَُهم ِسْمعَاُن بُْطُرس: "أَنَا ذَاِهٌب أَْصَطادُ َسَمًكا". قَالُوا لَهُ: "ونَْحُن أَْيًضا نَأْتِي َمعََك". فََخَرُجوا 

ا َطلََع الفَْجر، َوقََف يَُسوُع َعلى الشَّاِطئ، نَّ ولـكِ  َوَرِكبُوا السَِّفينَة، فََما أََصابُوا في تِْلَك اللَّْيلَِة َشْيئًا. ولَمَّ

م:"أَلقُوا التَّالِميذَ لَْم يَْعلَُموا أَنَّهُ يَُسوع. فَقَاَل لَُهم يَسوع:"يا فِتْيَان، أََما ِعْندَُكم َشيٌء يُْؤَكل ؟". فَقَاَل لَهُ 

ِلَك التِْلميذُ الَشبََكةَ إِلى يَميِن الَسِفينَِة تَِجدُوا". وأَلقَوها، فََما قَِدروا على اجتذابِها ِمْن َكثَْرةِ الَسَمك. فقاَل ذ

ا َسِمَع ِسْمعَاُن بُْطُرُس أَنَّهُ الَرّب، إِتََّزَر بِثَْوبِهِ  ، ألَنَّهُ كاَن الَّذي كاَن يَُسوُع يُِحبُّهُ ِلبُطُرس:"إنَّهُ الَرّب". فلمَّ

ا التالميذُ اآلَخروَن فََجاؤوا بالَسفينَة، وُهْم  يَْسَحبُوَن الَشبََكةَ الَمْملُوَء ُعريانًا، وأَْلقَى بِنَْفِسِه في البَُحيَرة. أَمَّ

ا نََزلُوا إلى البَّر، َرأَوا َجْمًرا َوَسَمكً  ا على ةَ َسَمًكا، وَما كانوا بَِعيديَن َعن البَّرِ إالَّ نَحَو ِمئَتَي ِذَراع. َولَمَّ

َصِعدَ ِسْمعَاُن بُطُرُس إلى الَجْمر، وُخْبًزا. قاَل لَُهم يَُسوع:"َهاتُوا ِمَن الَسَمِك الَّذي أََصْبتُُموهُ اآلن". ف

لَْم  السفينَة، وَجذََب الَشبََكةَ إلى البَّر، وِهَي َمْملوَء ةٌ َسَمًكا َكبيًرا، ِمئَةً وثاَلثًا وَخْمسين. وَمَع َهِذِه الَكثَْرةِ 

وا تغدَّوا". ولم يَْجُرْؤ أََحدٌ ِمَن التاَلميذِ  ِق الَشبَكة. قاَل لَُهم يَُسوع:"َهلُمُّ أَْن يَْسأَلَهُ:"َمْن أَْنت ؟"، ألَنَُّهم  تَتََمزَّ

ةٌ ثاِلثَةٌ   َظَهَر فيها َعِلُموا أَنَّهُ الَرّب. وتَقَدََّم يَُسوُع وأََخذَ الُخْبَز ونَاَولَُهم. ثُمَّ فَعََل كذِلَك بالَسَمك. هِذِه َمرَّ

 .يَُسوُع لَلتاَلميِذ بَْعدَ أَْن قاَم ِمْن بَيِن األَْموات

 .إقرأ التحليل و تخيّل نفسك التلميذ السابع   ُمِهم :تحليل 

يعطي اإلنجيلّي الئحة التالميذ الحاضرين بطريقة غير اعتياديّة، بطرس أّوالً ومن ثّم توما معطياً تفسيراً لمعنى اسمه، 

ية السابعة أن أحد التلميذين نعلم من اآل ونتنائيل الّذي يرد ألّول مّرة أنّه من قانا الجليل، وابنا زبدى، وتلميذان آخران. 

يبدو هذا اإلبهام متعّمداً من قبل الكاتب، أّوالّ إلبقاء هويّة  هو التلميذ الّذي كان يسوع يحبّه، وتبقى هويّة السابع سريّة. 

مزّي، لقد بقي التلميذ السابع دون هويّة، والرقم سبعة هو رقم ر التلميذ الحبيب سريّة، إنّما أيضاً لهدف آخر تعليمّي: 

إن التلميذ السابع  رمز التلميذ الكامل، ومن خالله يفسح اإلنجيلّي مكاناً لقاريء اإلنجيل ليكون موجوداً في النّص هذا. 

   .هو كّل واحد منّا يقرأ النّص ويطبّقه على حياته الخاّصة من خالل اإلختبار الشخصّي مع يسوع

  U73DEkxT6https://youtu.be/yT   (ctrl+click to follow link )  :رنّم مع أهلك أجمل ترنيمة •

 

 قام
ً
ا
ّ
 المسيح قام ! حق

https://youtu.be/yT6DEkxT73U
https://youtu.be/yT6DEkxT73U

