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 يسوع يظهر ملرمي والتالميذ
31-10:20يوحنا   

 
 كانت املناسبة؟  ر مرَّة بكيت فيها من الفرح؟ مالمشاركة: مىت كانت آخسؤال ل

 

 َفَمَضى التِّْلِميَذاِن أَْيًضا ِإَىل َمْوِضِعِهَما." 
 تـَْبِكي اْحنََنْت ِإَىل اْلَقْربِ،  أَمَّا َمْرَميُ َفَكاَنْت َواِقَفًة ِعْنَد اْلَقْربِ َخارًِجا تـَْبِكي. َوِفيَما ِهيَ  
ُد َيُسوَع فـََنَظَرْت َمالََكْنيِ بِِثَياٍب بِيٍض َجاِلَسْنيِ َواِحًدا ِعْنَد الرَّْأِس َواآلَخَر ِعْنَد الّرِْجَلْنيِ، َحْيُث َكاَن َجسَ  

 َمْوُضوًعا. 
ُْم َأَخُذوا َسيِِّدي، َوَلْسُت أَْعَلُم أَْيَن َوَضُعوُه!«:قَاَلْت َهلَُما» َ� اْمَرأَُة، ِلَماَذا تـَْبِكَني؟«فـََقاَال َهلَا:   ». ِإ�َّ
 َوَلمَّا قَاَلْت هَذا اْلتَـَفَتْت ِإَىل اْلَورَاِء، فـََنَظَرْت َيُسوَع َواِقًفا، َوَملْ تـَْعَلْم أَنَُّه َيُسوُع.  
َ� َسيُِّد، ِإْن ُكْنَت «فَـظَـنَّْت تِْلَك أَنَُّه اْلُبْسَتاِينُّ، فـََقاَلْت َلُه:» َني؟َ� اْمَرأَُة، ِلَماَذا تـَْبِكَني؟ َمْن َتْطُلبِ «قَاَل َهلَا َيُسوُع: 

 ». أَْنَت َقْد َمحَْلَتُه فـَُقْل ِيل أَْيَن َوَضْعَتُه، َوَأَ� آُخُذهُ 
 تـَْفِسريُُه: َ� ُمَعلُِّم.  الَِّذي» َربُّوِين!«فَاْلتَـَفَتْت تِْلَك َوقَاَلْت َلُه: » َ� َمْرميَُ «قَاَل َهلَا َيُسوُع: 
َىل َأِيب َال تـَْلِمِسيِين َألّينِ ملَْ َأْصَعْد بـَْعُد ِإَىل َأِيب. َولِكِن اْذَهِيب ِإَىل ِإْخَوِيت َوُقوِيل َهلُْم:ِإّينِ َأْصَعُد إِ «قَاَل َهلَا َيُسوُع: 

 ». َوأَبِيُكْم َوِإِهلي َوِإِهلُكمْ 
، َوأَنَُّه قَاَل َهلَا هَذا.َفَجاَءْت َمْرَميُ اْلَمْجَدلِيَّ   َا َرَأِت الرَّبَّ  ُة َوَأْخَربَِت التََّالِميَذ َأ�َّ
ِميُذ ُجمَْتِمِعَني ِلَسَبِب َوَلمَّا َكاَنْت َعِشيَُّة ذِلَك اْليَـْوِم، َوُهَو أَوَُّل اُألْسُبوِع، وََكاَنِت األَبـَْواُب ُمَغلََّقًة َحْيُث َكاَن التَّالَ  

 » َسَالٌم َلُكْم!« اْليَـُهوِد، َجاَء َيُسوُع َوَوَقَف ِيف اْلَوْسِط، َوقَاَل َهلُْم:اْخلَْوِف ِمنَ 
  . َبُه، فـََفرَِح التََّالِميُذ ِإْذ رَأَْوا الرَّبَّ  َوَلمَّا قَاَل هَذا أَرَاُهْم َيَدْيِه َوَجنـْ
 ».  أُْرِسُلُكْم أَ�َ َسَالٌم َلُكْم! َكَما أَْرَسَلِين اآلبُ «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع أَْيًضا: 
 اقْـبَـُلوا الرُّوَح اْلُقُدَس. «َوَلمَّا قَاَل هَذا نـََفَخ َوقَاَل َهلُُم: 
 ».َمْن َغَفْرُمتْ َخطَاَ�ُه تـُْغَفُر َلُه، َوَمْن أَْمَسْكُتْم َخطَاَ�ُه أُْمِسَكتْ  
 ُم، فـََلْم َيُكْن َمَعُهْم ِحَني َجاَء َيُسوُع. أَمَّا تُوَما، َأَحُد االْثَينْ َعَشَر، الَِّذي يـَُقاُل َلُه التـَّْوأَ  
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!«فـََقاَل َلُه التََّالِميُذ اآلَخُروَن:  ِإْن َملْ أُْبِصْر ِيف يََدْيِه أَثـََر اْلَمَساِمِري، َوَأَضْع ِإْصِبِعي ِيف «فـََقاَل َهلُْم:». َقْد رَأَيـَْنا الرَّبَّ
 ».ِه، َال أُوِمنْ أَثَِر اْلَمَساِمِري، َوَأَضْع يَِدي ِيف َجْنبِ 

ٍم َكاَن َتَالِميُذُه أَْيًضا َداِخًال َوتُوَما َمَعُهْم. َفَجاَء َيُسوُع َواألَبـَْواُب ُمَغلََّقةٌ   ، َوَوَقَف ِيف اْلَوْسِط َوبـَْعَد َمثَانَِيِة َأ�َّ
 ». َسَالٌم َلُكْم!«َوقَاَل:

ِصْر يََديَّ، َوَهاِت َيَدَك َوَضْعَها ِيف َجْنِيب، َوَال َتُكْن َغْريَ ُمْؤِمٍن َبْل َهاِت ِإْصِبَعَك ِإَىل ُهَنا َوأَبْ «ُمثَّ قَاَل لُِتوَما: 
 ». ُمْؤِمًنا

 ». َريبِّ َوِإِهلي!«َأَجاَب تُوَما َوقَاَل َلُه: 
 ».ألَنََّك رَأَيـَْتِين َ� تُوَما آَمْنَت! طُوَىب لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَملْ يـََرْوا«قَاَل َلُه َيُسوُع: 
اَم َتَالِميِذِه ملَْ ُتْكَتْب ِيف هَذا اْلِكَتاِب.    َوآَ�ٍت أَُخَر َكِثريًَة َصَنَع َيُسوُع ُقدَّ
ُتمْ   ِه.َوأَمَّا هِذِه فـََقْد ُكِتَبْت لِتـُْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن ِهللا، َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمنـْ " (يوحنا  َحَياٌة اِبمسِْ

10:20-31( 
  

، وغابت الشمس وظهرت أوَّل جنمتني يف السماء. ويذكر مرقس أنَّ مرمي اجملدليَّة ومرمي أم إنتهى السبت
). ومبا أنَّ الليل مظلم 1:16ضافيَّة لوضعها على جسد يسوع (مرقس اإل يعقوب وسالومي أتني حامالت األطياب

ا فقد قرَّرن أن يذهنب مًعا ابكرًا يف صباح يوم ا كنَّ قد حلقن بيوسف الذي من الرامة ألحد. وخيرب� لوقا أنَّ النساء  جدًّ
 )، ومن دون شكَّ كنَّ يبكني. 55:23س ليعرفن مكان دفنه (لوقا ونيقودميو 

ذهبت النساء إىل القرب يف أوَّل الفجر. وتشري عبارة "يف أوَّل الفجر" يف اللغة اليو�نيَّة إىل آخر ساعات الليل  
وخيرب� مرقس أ�نَّ كنَّ حمتارات يف أمر من سيدحرج احلجر عة الثالثة فجًرا والساعة السادسة صباًحا. أي ما بني السا
نَـُهنَّ:"عن ابب القرب. احملبَّة ال أتبه  لكنَّ ). 3:16" (مرقس َمْن يَُدْحرُِج لََنا احلََْجَر َعْن اَبِب اْلَقْربِ؟«وَُكنَّ يـَُقْلَن ِفيَما بـَيـْ

هّن منصبًّا على إكرام املسيح وإظهار حمبَّتهّن له أبن جلنب أطياب إضافيَّة لليت وضعها كان تفكري للصعوابت.
مالك ودحرج احلجر وجلس  لزال بينما كنَّ يقرتبن من القرب ونزلمىت أنَّه حصل ز  نيقودميوس ويوسف عند دفنه. وخيرب�

ا حىتَّ ). 2:28عليه (مىت  م ماتوا  وخاف اجلنود الرومان من هيئة املالك جدًّ م وقعوا على األرض وتظاهروا كأ�َّ إ�َّ
 ). 4:28(مىت 
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ومن  وتكلَّم املالك مع النسوة وطلب منهنَّ أن يذهنب وخيربن األخبار السارة أنَّ يسوع قام من األموات! 
وََكاَنْت "الميذ. هناك جمموعتان من النساء. وخيرب� لوقا أنَّ عدًدا من النسوة أخربن مبا حصل مع الت تاملمكن أنَّه كان

 ، التشديد مضاف)10:24(لوقا  "، اللََّواِيت قـُْلَن هَذا لِلرُُّسِل.َواْلَباِقَياُت َمَعُهنَّ َمْرَميُ اْلَمْجَدلِيَُّة َويـَُو�َّ َوَمْرَميُ أُمُّ يـَْعُقوَب 

التفاعالت الشخصيَّة. ويصف يوحنا الرسول كيف تلقَّى التالميذ هذا اخلرب. ونالحظ أنَّه ركَّز على العالقات و  
 لتخربهم األخبار السارَّة. ويصف لنا كيف أنَّه ركض مع بطرس إىل القرب بعدما دخلت مرمي اجملدليَّة إىل العليَّة مسرعة

ا كانت م  فيها قة من الركض، لكنَّها بدأت ابلعودة إىل القرب يف اللحظة اليت إسرتجعترهَ ُــ وميكنين أن أختيَّل أ�َّ
ا كا أنفاسها. وال لعودة بينما كانت جتّرت يف فكرها األمور احلادثة. لقد نت مرتبكة لكنَّها كانت مصمِّمة على ابدَّ أ�َّ

 مسعت املالك يقول األخبار السارة أنَّ يسوع حّي، لكنَّها ابلتأكيد مل تستوعبها. 

ا ابلنسبة إلينا، فمن الصعب علينا ختيَّل  كيف كان وضع التالميذ! مل ميكنهم   ومبا أنَّ قصَّة القيامة مألوفة جدًّ
ة ابلشرح هلم مبا كان سيحصل. ومل تستطع يددوت، ابلرغم من حماوالت يسوع العإستيعاب فكرة أنَّ يسوع قام من امل

ا ال ُميكن تصديقها بسهولة. وكان فكرها يتمركز على ضرورة ا كانت فكرة رائعة جدَّ ا أل�َّ  مرمي اجملدليَّة تقّبل الفكرة، رمبَّ
)، فأين جسده؟ مل يكن جسده موجوًدا، والتفسري الوحيد لذلك 56:27مصلواًب (مىت  جسد خملِّصها. لقد رأتهإجياد 

كا� قد )، بعد أن  10:20! وكان يوحنا وبطرس قد تركا مكان القرب عندما وصلت إىل هناك (يوحنا هو أنَّه ُسرِق
    نًبا. ُذِهال مبنظر األكفان املمتلئة ابألطياب املوضوعة جا

ر ابألخبار السارَّة عن قيامته. ماذا  ظهر يسوع ملرمي اجملدليَّة أوًَّال، وقد أعطاها إمتياز أن تكون أوَّل من يبشِّ
 يعين ذلك لك؟ 

رون أنَّ يوحنا كتب إجنيله يوحنا النساء األخر�ت اللوايت كنَّ هناك يف ذلك الصباح؟  ملاذا ال يذكر  يظّن املفسِّ
ة وقد علم أنَّ اإلجنيليني اآلخرين كانوا قد ذكروا ذلك. ومن احملتمل أنَّه أراد أن يركِّز على بعض يف سن متقدِّم

التفاصيل ونواحي معيَّنة من حادثة القيامة أبن أضاف شهادات شخصيَّة عن ردَّات فعلهم جتاه ما حدث مثل بطرس 
-24)، وتوما (األعداد 23-19لتالميذ (األعداد )، وا18-11)، ومرمي اجملدليَّة (األعداد 10-1ويوحنا (األعداد 

29 .( 

). وكان إمتنا�ا للنعمة والرمحة والقوَّة اليت 9:16وكان يسوع قد أخرج من مرمي اجملدليَّة سبعة شياطني (مرقس  
يل أن يظهر يسوع قدَّمها يسوع هلا قد ظهر يف حمبَّتها الصادقة له. فالذي يُغَفر له كثريًا حيُِب كثريًا. و� له من أمر مج

ت بنعمة وقوَّة هللا.  َقرِيٌب ُهَو الرَّبُّ ِمَن اْلُمْنَكِسرِي اْلُقُلوِب، َوُخيَلُِّص "إلمرأة كانت غارقة يف الشر واخلطيَّة، لكنَّها تغريَّ
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  )18:34" (مزموراْلُمْنَسِحِقي الرُّوِح.
 

َال َحيَْتاُج اَألِصحَّاُء ِإَىل طَِبيٍب َبِل اْلَمْرَضى. ملَْ « هم. وقد قال يسوع:ليخلِّص سَّد الذين أتى يسوعإنَّ مرمي جتُ  
 )17:2(مرقس  ».ِإَىل التـَّْوبَةِ  ُخطَاةً آِت َألْدُعَو أَبـْرَارًا َبْل 

   

ويف ذلك الصباح بينما   لقد كانت جتربَّة مأساويَّة ابلنسبة هلا أن ترى يسوع ُيصَلب، وكم ذرفت من دموع.
ا وقفت هناك تبكي (يوحنا كانت واقفة أمام القرب   ). والكلمة املــُستخدمة2:20غلبتها مشاعرها، وخيرب� يوحنا أ�َّ

إىل حنيب وليس إىل بكاء صامت. وعنما نظرت إىل داخل القرب رأت  وهي تشريklaiõ للبكاء يف اللغة اليو�نيَّة هي
ضوعة. وكان اجلنود الرومان قد هربوا مالكني جالسني واحًدا يف مكان رأسه واآلخر عند قدميه حيث األكفان مو 

 خوفًا من منظر املالكني، لكن مرمي كانت يف حال صدمة وكان فكر واحد يدور يف فكرها:"أين سيِّدي؟"

 

 يسوع يُظهر ذاته ملرمي اجملدلية

 مثَّ سأل املالكان مرمي:

ُْم َأَخُذوا َسيِِّدي، َوَلْسُت أَْعَلُم أَْيَن َوَضُعوُه!إِ «قَاَلْت َهلَُما:» َ� اْمرَأَُة، ِلَماَذا تـَْبِكَني؟«فـََقاالَ َهلَا:"  َّ� .« 
 َوَلمَّا قَاَلْت هَذا اْلتَـَفَتْت ِإَىل اْلَورَاِء، فـََنَظَرْت َيُسوَع َواِقًفا، َوَملْ تـَْعَلْم أَنَُّه َيُسوُع.  
َ� َسيُِّد، ِإْن ُكْنَت «فَـظَـنَّْت تِْلَك أَنَُّه اْلُبْسَتاِينُّ، فـََقاَلْت َلُه:» َ� اْمَرأَُة، ِلَماَذا تـَْبِكَني؟ َمْن َتْطُلِبَني؟«قَاَل َهلَا َيُسوُع: 

  ). 15-13:20(يوحنا  ».أَْنَت َقْد َمحَْلَتُه فـَُقْل ِيل أَْيَن َوَضْعَتُه، َوَأَ� آُخُذهُ 
 

 عنَّا؟ ملاذا قد يفعل ذلك؟ملاذا مل متيِّز مرمي يسوع يف البداية؟ هل متّر أوقات يف حياتنا حني خيتفي يسوع 

ه البستاين.  ومل تكن وعندما يكون الوضع النفسي إلبن مرمي قد قرَّرت ماذا ستفعل ابجلسد لو أعطاها إ�َّ
 الرّب ضعيًفا، فالَّ حّل سوى وجود املسيح. 
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ون إنَّ مرمي مل تعرف من كان يتكلَّم معها بسبب البكاء الذي أعمى عينيها. ويقول آخر ويعتقد البعض أنَّ 
ا مل تعرفه بسبب دموعها. لكن يبقى هذا التفسري  الشمس الساطعة خلف يسوع حجبت الرؤية عنها. ومن املــُرجَّح أ�َّ

 قيد التكّهن. 

لقد حدث مرَّات أنَّ الرّب أخفى نفسه عمًدا عن الناس مثًال عن تلميذي عمواس. وكان يسوع قد تكلَّم 
ذاته. وحني وصل التلميذان إىل عمواس تظاهر أنَّه ذاهب إىل مكان أبعد،  أن يُظهر دون وهو يسري معهما اممعه

 لكنَّهما لزماه أن يبقيا معهما. وعند العشاء كسر خبزًا:

َها، َوُهَو َتظَاَهَر َكأَنَُّه ُمْنطَِلٌق ِإَىل َمكَ "   َعَد. اٍن أَبْـ ُمثَّ اْقَرتَبُوا ِإَىل اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَ� ُمْنطَِلَقْنيِ إِلَيـْ
 َفَدَخَل لَِيْمُكَث َمَعُهَما. ». اْمُكْث َمَعَنا، ألَنَُّه َحنُْو اْلَمَساِء َوَقْد َماَل النـََّهارُ «فَأَْلَزَماُه قَائَِلْنيِ: 
زًا َواَبَرَك وََكسََّر َوَ�َوَهلَُما،    فـََلمَّا اتََّكَأ َمَعُهَما، َأَخَذ ُخبـْ
ُهَما َوَعَرفَ   ُهَمافَانـَْفَتَحْت َأْعيُـنـُ  ، اُه مثَُّ اْختَـَفى َعنـْ
(لوقا  »أَملَْ َيُكْن قـَْلبـَُنا ُمْلَتِهًبا ِفيَنا ِإْذ َكاَن يَُكلُِّمَنا ِيف الطَّرِيِق َويُوِضُح لََنا اْلُكُتَب؟«فـََقاَل بـَْعُضُهَما لِبَـْعٍض: 

28:24-32(  
 

بينما كانوا يصطادون  التالميذ ب معالر  ). وعندما إلتقى7:5كورنثوس 2ال نسري ابلعيان، بل ابإلميان (حنن 
). وعندما طلب منهم أن يرموا الشباك إىل اجلانب اآلخر من السفينة، فعلوا 4:21يف حبر اجلليل، مل يعرفوه (يوحنا 

ذلك وملؤوا الشباك ابلسمك الكثري! عند ذلك، علم التالميذ أنَّه الرّب. ال تضع الرّب يسوع يف علبة يف فكرك ظا�ًّ 
 ظهر لك بطريقة معيَّنة. كن منفتًحا لتالحظ أبيَّة طريقة سوف يظهر لك. أنَّه ي

كم سيكون عندما �دى يسوع مرمي بطريقته اخلاصَّة عرفت من هو فجأة. وحتوَّلت دموعها إىل دموع الفرح!  
بيديها وتضمه إىل وجًها لوجه يف كلِّ جمده! وأختيَّل كم أرادت مرمي أن تغمره  من نتوق لرؤيته نرىاألمر رائًعا أن 

الَ تـَْلِمِسيِين َألّينِ ملَْ َأْصَعْد «قَاَل َهلَا َيُسوُع:" صدرها. ومل تُرِد أن تفلته من جديد! أمَّا يسوع فأعطاها مهمَّة جديدة:
 )17:20(يوحنا ». ِإِهلي َوِإِهلُكمْ بـَْعُد ِإَىل َأِيب. َولِكِن اْذَهِيب ِإَىل ِإْخَوِيت َوُقوِيل َهلُْم:ِإّينِ َأْصَعُد ِإَىل َأِيب َوأَبِيُكْم وَ 

ال تساعد� عبارة "ال تلمسيين" على فهم قصد يسوع، إذ نقرأ يف لوقا أنَّ يسوع ظهر يف وسطهم قائًال: 
: ِإّينِ َأَ� ُهَو! " ، 39:24" (لوقا لَْيَس َلُه حلٌَْم َوِعظَاٌم َكَما تـََرْوَن ِيل.َواْنظُُروا، فَِإنَّ الرُّوَح  ُجسُّوِين اُْنظُُروا يََديَّ َورِْجَليَّ

يف اللغة األصليَّة فتعين:"توقفي عن التعّلق يب". ويبدو أنَّ مرمي كانت متحمِّسة  أمَّا املعىن احلقيقيالتشديد مضاف). 
ا مل تريد أن تفلته. وهللا يستخدم أكرب اخلطاة ليصبحوا أع ا لرؤيته حىتَّ أ�َّ رين. لقد وثق هبا يسوع لتكون جدًّ ظم املبشِّ
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أوَّل من حيمل األخبار السارَّة. � له من شرف هلا أن حتملها للتالميذ! وقد حتوَّلت يف حلظات من حال النحيب إىل 
 حال الفرح الغامر! 

م مل يصدِّقوها برأيك، كيف بدت وهي خترب التالميذ األخبار السارَّة؟ جند عندما نقرأ يف إجنيلي مرقس ولوقا أ�َّ 
ا ظّنوا أنَّه هتلوس بسبب حالتها النفسيَّة. ).  11-9:24، ولوقا 11-10:6(مرقس  أصرَّت إذ  الكن يبدو أ�َّ رمبَّ

إذ ال تُقَبل الرسالة مباشرة  ركضوا لريوا ما حصل. وجيب علينا أحياً� أن نصّر يف تبشري� عن األخبار السارة عن يسوع
الرسالة اليت تقدِّمها وال تفشل إن مل تالِق جتاواًب مباشرة. دع فرحك وإختبارك الشخصّي مع دائًما. ثق مبصداقيَّة 

 املسيح يشهدان لآلخرين واترك النتائج على الرّب. 

م قبل يوم اخلمسني. و  ربعني يوًماألوبقي يسوع يظهر هلم يف اجلسد  لك الفرتة، قدَّم يسوع ويف تسبعة أ�َّ
وقد متتَّعت مرمي والتالميذ اآلخرون ). 3:1أنَّه حي وعلَّمهم عن ملكوت هللا (أعمال الرسل لتالميذه براهني عديدة 

 األخبار السارَّة لينشروها لآلخرين. ومحلوا بشركة مع املسيح قبل صعوده إىل السماء، 

ذلك مع الذين لّلذين تعرفهم، علينا حنن أيًضا أن نفعل وكما أنَّ يسوع طلب من مرمي أن تنشر األخبار السارة 
وقد فتح لنا الطريق بسبب موته الكفَّاري على الصليب لتكون لنا شركة مع هللا. وميكننا أن  نعرفهم. املسيح قام!

 ندعوه اآلن أاب�. إنَّه إهلنا وأبو�. ونصبح جزًءا من عائلته عندما نقدِّم له حياتنا!

 يسوع يُظهر ذاته للتالميذ

ُْم َعَرفُ َفطََلَب ُرَؤَساُء اْلَكَهنَ "  وا أَنَُّه ِة َواْلَكتَـَبُة َأْن يـُْلُقوا اَألَ�ِدَي َعَلْيِه ِيف تِْلَك السَّاَعِة، َولِكنـَُّهْم َخاُفوا الشَّْعَب، َأل�َّ
ُْم أَبـْرَاٌر ِلَكْي ُميِْسُكو  ُه ِبَكِلَمٍة، َحىتَّ ُيَسلُِّموُه ِإَىل قَاَل هَذا اْلَمَثَل َعَلْيِهْم. فـَرَاقـَُبوُه َوأَْرَسُلوا َجَواِسيَس َيَرتَاَءْوَن َأ�َّ

َ�ُمَعلُِّم، نـَْعَلُم أَنََّك اِبالْسِتَقاَمِة تـََتَكلَُّم َوتـَُعلُِّم، َوَال تـَْقَبُل اْلُوُجوَه، َبْل «ُحْكِم اْلَواِيل َوُسْلطَانِِه. َفَسأَُلوُه قَائِِلَني: 
" ِلَماَذا ُجتَرِّبُوَنِين؟«َفَشَعَر ِمبَْكرِِهْم َوقَاَل َهلُْم:» ْن نـُْعِطَي ِجْزيًَة لَِقْيَصَر أَْم َال؟اِبحلَْقِّ تـَُعلُِّم َطرِيَق ِهللا. َأَجيُوُز لََنا أَ 

 ) 23-19:20(يوحنا 
 

). وبينما كانت األبواب 33:24، رجع تلميذا عمواس للقاء التالميذ اجملتمعني مًعا (لوقا يف مساء يوم القيامة
اء ما حصل، وقف يسوع يف وسطهم. هل ميكنك أن تتخيَّل فرحتهم إذ رأوه؟ وكانت متحمِّسني جر  وامغلقة، وكان

عقوهلم تقول هلم إنَّه ال ُميكن أن يظهر الرّب هلم، لكن ها هو موجود يف وسطهم. ويربهن ظهوره يف وسطهم إىل أنَّ 
يف اجلسد، ومل تشكِّل اجلدران أو اجلسد املــُقام خمتلف عن اجلسد الذي لنا اآلن. لقد كان إبستطاعة يسوع أن ينتقل 
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ا. وقد   ند قيامة األموات ستكون على مستوىاألبواب عائًقا له. كذلك فاألجساد اليت سنحصل عليها ع رفيع جدًّ
 كتب بولس الرسول عن ذلك قائًال:

 هَكَذا أَْيًضا ِقَياَمُة اَألْمَواِت: يـُْزرَُع ِيف َفَساٍد َويـَُقاُم ِيف َعَدِم َفَساٍد. "  
 يـُْزرَُع ِيف َهَواٍن َويـَُقاُم ِيف َجمٍْد. يـُْزرَُع ِيف َضْعٍف َويـَُقاُم ِيف قـُوٍَّة.  
-42:15كورنثوس 1يـُْزرَُع ِجْسًما َحيَـَوانِيًّا َويـَُقاُم ِجْسًما ُروَحانِيًّا. يُوَجُد ِجْسٌم َحيَـَواِينٌّ َويُوَجُد ِجْسٌم ُروَحاِينٌّ. ( 

44(  
 

قط أعظم برهان عن اخللود، بل ال برهان أكيد من دو�ا. فاملوت نفسه مات عندما ليست ف إنَّ قيامة املسيح
قام املسيح من املوت. وابلنسبة للمؤمن ليس املوت عدوًّا، بل قد ُقِهر عند صليب يسوع. والقيامة هي الربهان أنَّ هللا 

بعمل املسيح الكامل على الصليب ليصاحلنا  قَِبل ذبيحة املسيح اليت قدَّمها بذاته نيابة عن كّل مؤمن وعن كّل من يثق
 مع اآلب. 

 مع التالميذ ليربهن هلم أنَّ جسده حقيقي وليس شبًحا:لقد تناول يسوع الطعام  

ُْم َنَظُروا ُروًحا. "   َفَجزُِعوا َوَخاُفوا، َوظَنُّوا َأ�َّ
 َكاٌر ِيف قـُُلوِبُكْم؟ َما اَبُلُكْم ُمْضَطرِِبَني، َوِلَماَذا َختْطُُر أَفْ «فـََقاَل َهلُْم: 
: ِإّينِ َأَ� ُهَو! ُجسُّوِين َواْنظُُروا، فَِإنَّ الرُّوَح َلْيَس َلُه حلٌَْم َوِعظَاٌم َكَما   ». تـََرْوَن ِيل  اُْنظُُروا يََديَّ َورِْجَليَّ
 َوِحَني قَاَل هَذا أَرَاُهْم َيَدْيِه َورِْجَلْيِه.  
َنَما ُهْم َغْريُ ُمَصدِِّقني  ُبوَن، قَاَل َهلُْم:َوبـَيـْ  » َأِعْندَُكْم هُهَنا َطَعاٌم؟« ِمَن اْلَفرَِح، َوُمتَـَعجِّ
ًئا ِمْن َشْهِد َعَسل.   ، َوَشيـْ  فـََناَوُلوُه ُجْزًءا ِمْن َمسٍَك َمْشِويٍّ
اَمُهْم.   )43-37:24" (لوقا فََأَخَذ َوَأَكَل ُقدَّ

 

َما اَبُلُكْم ُمْضَطرِِبَني، «فـََقاَل َهلُْم::"التالميذ بكّل لطفأنَّ يسوع واجه  38:24نقرأ يف النّص أعاله يف لوقا 
الشكوك اليت تراود أذها�م؟ وما هي الشكوك اليت تراود  برأيك كانت  ما. َوِلَماَذا َختْطُُر أَْفَكاٌر ِيف قـُُلوِبُكْم؟"

 ذهنك؟ 
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 لتومايسوع يعلن ذاته 

 من:يوحنا آخر شاهد عن القيامة ويشارك معنا كيف آ ويذكر

 أَمَّا تُوَما، َأَحُد االْثَينْ َعَشَر، الَِّذي يـَُقاُل َلُه التـَّْوأَُم، فـََلْم َيُكْن َمَعُهْم ِحَني َجاَء َيُسوُع.  
!«فـََقاَل َلُه التََّالِميُذ اآلَخُروَن:  ِري، َوَأَضْع ِإْصِبِعي ِيف ِإْن َملْ أُْبِصْر ِيف يََدْيِه أَثـََر اْلَمَسامِ «فـََقاَل َهلُْم:». َقْد رَأَيـَْنا الرَّبَّ

 ».أَثَِر اْلَمَساِمِري، َوَأَضْع يَِدي ِيف َجْنِبِه، َال أُوِمنْ 
ٍم َكاَن َتَالِميُذُه أَْيًضا َداِخًال َوتُوَما َمَعُهْم. َفَجاَء َيُسوُع َواألَبـَْواُب ُمَغلََّقةٌ   ، َوَوَقَف ِيف اْلَوْسِط َوبـَْعَد َمثَانَِيِة َأ�َّ

َهاِت ِإْصِبَعَك ِإَىل ُهَنا َوأَْبِصْر َيَديَّ، َوَهاِت يََدَك َوَضْعَها ِيف َجْنِيب، َوَال «ُمثَّ قَاَل لُِتوَما: ».َالٌم َلُكْم!سَ «َوقَاَل:
 ». َريبِّ َوِإِهلي!«َأَجاَب تُوَما َوقَاَل َلُه:». َتُكْن َغْريَ ُمْؤِمٍن َبْل ُمْؤِمًنا

 ».َتِين َ� تُوَما آَمْنَت! طُوَىب لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَملْ يـََرْواألَنََّك رَأَيْـ «قَاَل َلُه َيُسوُع: 
اَم َتَالِميِذِه ملَْ ُتْكَتْب ِيف هَذا اْلِكَتاِب.    َوآَ�ٍت أَُخَر َكِثريًَة َصَنَع َيُسوُع ُقدَّ
ُتْم َحَياٌة اِبمسِِْه. َوأَمَّا هِذِه فـََقْد ُكِتَبْت لِتـُْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن ِهللا،  (يوحنا َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمنـْ

24:20-31( 
  

كان قد  إنسحب بعد موت املسيح ومل يكن مع التالميذ عندما ظهر خسر توما رؤية ظهور يسوع؟  كيف 
ا نتنبَّه إىل أنَّ كلَّ إنسان يتعامل مع املصيبة ندين ذلك التلميذ بقساوة، دعو� هلم. وقبل أن  واألمل أبسلوبه اخلاّص. رمبَّ

إنسحب توما وإختلى بنفسه، وإختار الوحدة على الشركة. إنَّ اجلميع حيتاجون لإلختالء أبنفسهم بني احلني واآلخر، 
وعندما  لكن عندما ميّر املؤمن يف وضع روحيٍّ ضعيف فمن احلكمة أن يفتِّش عن الشركة مع املؤمنني وتشجيعهم له. 

نعود نتنبَّه إىل هشاشة وضعنا وال ننتبه إىل خسارة الربكات العديدة. لقد مسع توما اآلخرين يتكلَّمون نعزل أنفسنا ال 
  ، لكنَّه مل يستطع أن يصدِّق ما أخربوه به. بكلِّ محاسة

 
من الالفت أنَّ يسوع مل  كم كان الرّب لطيًفا مع توما! لقد دعاه لكي يفحص الرباهني بيديه كي يؤمن!  لكن،

موجوًدا حني عربَّ توما عن رفضه ليؤمن، لكنَّه عِلم بذلك. وعلينا أن نتذكَّر أنَّ كلَّ ما خيرج من أفواهنا مسموع يكن 
  ). 36:12كلمة بطَّالة أو أي فعل نقوم به (مىت   لدى الرّب. وال يغيب عن إنتباه الرّب أي أمر أو أيَّة
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بكل ما أمكنه أن يرى ويلمس. لكنَّ التالميذ كانوا  ، بل وثقمل يكن توما مستعًدا أن خيطو خطوة اإلميان
يدخلون يف عالقة جديدة مع يسوع تتطلَّب منهم أن ميشوا ابإلميان وليس ابلعيان. أمَّا توما فقد  أراد أن يرى ويلمس 

جثا ك بل لقبل أن يؤمن أنَّ املسيح حّي. وعندما دعاه يسوع ليلمس أاثر املسامري يف يديه، مل يعد حباجة أن يفعل ذ
 على ركبتيه قائًال:"ريبِّ وإهلي!"

 
بتقدمي العبادة له. وأخريًا، إخترب الربكة والفرح اللذين  بدأو  يف احلال توما عندما رأى يسوع، بل جثا مل يرتاجع

 مثلشعر هبما التالميذ اآلخرين. ولن يتسىنَّ لكلِّ الناس أن يلمسوا ملمس اليد قبل أن يؤمنوا. وينتظر بعض الناس 
م إبنتظار عالمة فوطبيعيَّة أو   توما لرؤية الربهان الكامل قبل أن يؤمنوا. وهناك آخرون ال يتَّخذون خطوة اإلميان أل�َّ

ا يعطي الرّب أحدهم بعض التأكيدات بطريقة كلمة نبويَّة من الرب.  ، لكن جيب أن نتقدَّم ابإلميان عجائبيَّةرمبَّ
خلي والسالم اللذين يقدِّمهما الروح القدس. وعلينا أن نعيش ابإلميان وليس مستندين إىل كلمة هللا والتأكيد الدا
(يوحنا  ."طُوَىب لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَملْ يـََرْواألَنََّك رَأَيـَْتِين َ� تُوَما آَمْنَت! «قَاَل َلُه َيُسوُع:" ابلعيان متاًما كما قال يسوع لتوما:

 ك أيًضا!وإن كنت مؤمًنا يسوع يتكلَّم عن. )29:20
 

عن دورة تدريبيَّة يقوم هبا شيطان متقدِّم يف السن لشيطان شاب.  رسائل خربركتب س.أ. لويس يف كتابه 
وكان الشيطان الشاب حباجة لنصيحة ألوَّل مهمَّة يقوم هبا يف حماولة تشويش وتدمري إميان أحد حديثي اإلميان. 

 ن أن يسري ابإلميان وليس ابلعيان:ويقدِّم لنا لويس نظرة الفتة عن كيف جيب على املؤم
أيديهم، وهو يفرح إن كانت لديهم نيَّة السري حىت ولو  يرتك"إنَّ هللا يريدهم أن يتعلَّموا املشي ولذلك فهو   

تصبح يف خطر شديد عندما ينوي اإلنسان اخلضوع ملشيئة عدوِّ�  أيُّها الشاب. إنَّ قضيَّتنا تعثَّروا. وال تنخدع
م رغبته يف ذلك، وعندما ينظر إىل الكون من حوله شاعرًا أنَّ كل أثر للخالق قد تبخَّر ويسأل ابلرغم من عد

ا يستمر يف الطاعة."   .1ملاذا تُرِك وحيًدا، إمنَّ

 
الظيب اإلفريقي توضيًحا  حيوان هللا يفتِّش عن الذين يؤمنون دون اإلعتماد على حواسهم اخلمسة. ويقدِّم لنا إنَّ 

اإلميان والعيان. فُيمكن وضع ذلك احليوان يف مكان مغلق ال يتعدَّى إرتفاعه الثالثة أقدام (ما رق بني رائًعا عن الف
يقارب املرت) ابلرغم من أنَّ إبمكانه القفز إىل إرتفاع يفوق العشرة أقدام ويقفز مسافة أكثر من ثالثني قدم يف مرَّة 

ن ستطأ قدماه. واإلميان هو القدرة على الوثوق مبا ال نراه ونقفز فوق واحدة. لكنَّ الظيب اإلفريقي ال يقفز إن مل يَر أي
 أيَّة حواجز ممكن أن تقيِّد� يف العامل احملسوس. 

                                                 
1 C.s. Lewis, The Screwtape Letters (New York, N.Y.: The Macmillan Co., 1959), page 47. 
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 كشهادة لكي نؤمن ابملسيح.   لنا يوحنا مقدَّمه يف سلسلة األشخاص الذين توما هو آخر شخص

اَم َتالَ   َوأَمَّا هِذِه فـََقْد ُكِتَبْت لِتـُْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع  ِميِذِه ملَْ ُتْكَتْب ِيف هَذا اْلِكَتاِب."َوآَ�ٍت أَُخَر َكِثريًَة َصَنَع َيُسوُع ُقدَّ
ِه." ُتْم َحَياٌة اِبمسِْ  )31-30:20(يوحنا  ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن ِهللا، َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمنـْ

 

ا إذ ق          ضى يسوع معهم بعض الوقت بعد قيامته من املوت. وخيرب� يوحنا أنَّ وال بدَّ أنَّ التالميذ فرحوا جدًّ
يسوع لكنَّها مل ُتكَتب مجيعها. هل فكَّرت هبذا األمر من قبل؟ أعتقد أنَّنا يف األبديَّة سنعلم  هاصنع ىآ�ت أخر 

م كانوا حباجة ليعاينوا تلك املعجزات لتقوية إميا�م أل . وكانوا قريًبا نَّه كان سيرتكهمالقصَّة كاملة. لقد علم يسوع أ�َّ
ا جتد أنك يف وضع  حباجة منذ تلك اللحظة أن يعتمدوا على إميا�م فقط، وليس على جتارهبم احلاضرة أو حواسهم. رمبَّ

رور مشابه. تذكَّر أنَّ الرّب ُيسَّر بك عندما ختتار التعّلق بكلمته ابلرغم من الصعوابت. وحنن نعلم أنَّنا خاصَّته وأنَّه مس
 إبمياننا حىت عندما ال نشعر بوجوده وحىت عندما يتعارض هذا العامل مع رسالة امللكوت.

صالة: أشكرك أيها اآلب من أجل قيامة املسيح اليت هي عالمة أنَّ عمله الكفَّاري من أجلنا قد �ل رضاك. ساعد�  
نسلك ابإلميان عندما  وم الذي ال نعود فيهغري معتمدين على حواسنا. وحنن نتطلَّع بشوق إىل الي كي نسري ابإلميان

  ). 27-25:19د (أيوب نراك يف اجمل
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