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األحد السادس من زمن القيامة  العنوان األحد

١صفحة

ظهور يسوع للرسل في العلّيّة
(لو ٣٦/٢٤-٤٨)

المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ
ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ

ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ
وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ

اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦
الثَّالِث.

لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ
. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ

مقدّمة
ونَ   يَتَكَلَّمُ يذُ  التَالمِ ا  وفِيمَ  " منه  األولى  اآلية  وتقوم  اوس،  عمّ تلميذي  رواية  النص  هذا  يلي 
اوس إلى الرسل وأخبروهما مبا حصل لهما في  بِهذَا"بدور الربط بني الظهورين. عاد تلميذي عمّ
الطريق. وأخبرهما الرسل عن ظهور الرب لبطرس (ال حتفظه النسخة النهائية من إجنيل لوقا).

ويقدّم هذا النصّ لرواية الصعود في إجنيل لوقا التي تليه، فيصبح فسحة بني الروايتان يعطي 
فيها املسيح تعاليمه األخيرة للرسل والتالميذ. وجتري حميع هذه األحداث في يومٍ واحد، يوم 

القيامة.

لتُكَ  عَ بَلتُكَ وجَ بِيَدِكَ وجَ ذتُ  البِرّ وأَخَ وتُكَ في  دَعَ َّبَّ  الر استكمال لبشارة أشعيا ٦/٤٢ "أَنا 
أَقاصي  إلى  الصي  خَ لِيَبلغُ  لِألُممَ   ً نورا لتُكَ  عَ جَ قد  "إِنِّي   ٦/٤٩ و   " لِألُممَ  ً ونورا عبِ  لِلشَّ  ً هدا عَ

". راقِكِ ياءِ إِشْ ُلوكُ في ضِ ُ في نورِكِ وامل ُممَ األَرض" و٣/٦٠ "فتَسيرُ األ
الرسل "شهود"  البشارة. سيكون  هذه  لرواية  الرسل"  "أعمال  كتاب  لوقا  ر  يحضّ وبهذا 

لقيامة الرب أمام الشعوب بأكملها.

خالصة روحيّة
وقيامته  باملسيح  إميانهم  في  الرسل  تثبيت  فقط  ليس  الظهورات  هدف  إن   
ي أزمة الصليب ومعضلة موت يسوع. ففي نهاية كلّ إجنيل باب  ومساعدتهم على تخطّ
اخلبر  وإعالن  الرسالة  إلى  إلى شهود ورسل، مدعوّون  التالميذ  يتحوّل  البشارة.  يفتح على 

السار.
كثيرًا ما تعمينا صعوبات هذه احلياة عن دعوتنا األساسية في احلياة املسيحية. فهموم حياتنا 
اليومية التي نرزح حتت وطأتها، جتعل أحالمنا وطموحاتنا صغيرة، تتمثل في تأمني أولويات 
ا على احلياة الروحية. فكم من  احلياة املبدئية، وأبسط احلقوق االنسانية. وهذا ينطبق أيضً
مؤمن يعتزّ بأنه حافظ على صالة الورديّة أو غيرها، وكم من كاهن يفتخر بتحسني بسيط في 

كنيسة رعيّته، وكم من مسيحيّ يقوم بالقليل الكافي للمحافظة على إميانه املسيحي.

ذلك بحسب بعض الشرّاح حملاربة الغنوصية التي كانت تدعو إلى رذل اجلسد كمكوّن شرّير 
يحبس الروح التي تعود هللا. غير أن الشرح املرجح هو في تطابق هذه الرواية مع باقي تقليد 

ا هذين املقطعني: كتابات لوقا في اإلجنيل وأعمال الرسل وخصوصً
دَّةَ  َدِلَّة، إِذ تَراءَى لَهم مُ نَ األ ه بِكَثيرٍ مِ يًّا بَعدَ آالمِ ه حَ سَ رَ لَهم نَفْ أعمال الرسل ٣:١  "وأَظهَ

لَكوتِ اهللا." م على مَ هُ أَربَعنيَ يَوماً، وكَلَّمَ
بِ  عْ ر ال لِلشَّ وَّلَه أَن يَظهَ ه اهللاُ في اليومِ الثَّالِث، وخَ أعمال الرسل ٤٠:١٠-٤٣  "هو الَّذي أَقامَ
بوا معه بَعدَ  رِ ، أَي لَنا نَحنُ الَّذينَ أَكَلوا وشَ ن قَبلُ مُ اهللاُ مِ هودِ الَّذينَ اختارَهُ كُلِّه، بل لِلشُّ
َّانًا  ه اهللاُ دَي َّه هو الَّذي أَقامَ دَ أَن ب ونَشهَ عْ رَ الشَّ قِيامتِه من بَنيِ األَموات. وقَد أَوصانا أَن نُبَشِّ
َطايا". ه غُفرانَ اخل نَ بِه يَنالُ بِاسمِ ن آمَ َنَّ كُلَّ مَ َنبِياءِ بِأ ميعُ األ دُ جَ لِألَحياءِ واألَموات. ولَهُ يَشهَ

فرغم ذكر لوقا لروايتني فقط لظهور يوسع القائم من بني األموات على الرسل والتالميذ، 
بعد  معه  وأكلوا  وأنهم شربوا  األدلة  من  كثير  عن  يتكلم  الرسل  أعمال  كتاب  في  فإنه 
تبقى  القيامة  على  احلسية  األدلة  جميع  رغم  ولكن  ا.  يومً أربعني  معهم  وبقي  قيامته 
فقط  حينها  الصعود،  حتى  ذلك  ويستمر  كافية.  وغير  كاملة  غير  لوقا  في  الظهورات 

يتوقف الرسل عن مشاهدة يسوع باجلسد وتبدأعبادته كربّ وقائم من بني األموات.

ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ
ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ

وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ
اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦

الثَّالِث.
لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ

. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ
ا املرّات الثالث التي أنبئهم فيها عن  يذكّر يسوع التالميذ بكالمه الذي كلّمهم به، خصوصً
معكم"  بعد  "وأنا  عبارة  ويستعمل    .٣٧/٢٢ و٣١/١٨-٣٣   ٢٢/٩ لوقا  في  وقيامته  موته 
عن  يختلف  الذي  اجلديد  واحلضور  والقيامة  الصلب  قبل  معهم  حضوره  بني  ليفصل 

اوس في اخلبز عند كسره وغاب عن أنظرهما.  السابق. فهو حضر مع تلميذي عمّ
اوس، يفتح املسيح أذهان الرسل ليفهموا الكتب. وكما في  كما انفتحت أعني تلميذي عمّ
به  قام  الذي  اخلالصي  احلدث  لفهم  املقدّسة ضرورة  الكتب  تكون  اوس،  عمّ تلميذي  رواية 
والقيامة  فالصلب  يسوع.  في  النبؤات  تتميم  على  إجنيله  بدء  منذ  لوقا  ويشدّد  يسوع. 

يندرجان في إطار تدبير إلهي يبتدأ منذ اخللق.  
إن الدعوة للكرازة مبغفرة اخلطايا "في جميع األمم" هي انفتاح على بشارة الوثنيني، وهي 

شرح اآليات
المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ

ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار
يقف يسوع في وسطهم ويلقي عليهم السالم. يعيد الكاهن هذا الفعل في أحد القيامة 
بالكنيسة،  املؤمنني  على  األموات،  بني  من  القائم  سالم  الفصحي،  السالم  يلقي  حني 

فيباركهم بالصليب الذي يرفع من كفن اجلمعة العظيمة.
غير إن مفعول هذا السالم غريب لدى الرسل والتالميذ. فهم يرتاعون ويظنون أنهم يرون 
ا.  يستعمل لوقا كلمة phantasma  في اليونانية (حرفيًا شبح)، ويذكرنا ذلك بخوف  روحً
ا).  يعني  ً (pneuma  روحً الرسل في متى ١٤ حني رأوا يسوع ماشيًا على املاء وظنّوه خياال
ًا من  بزكريا مذعور لوقا  إجنيل  يبتدأ  اآلخر.  العالم  العالم اخملفي،  األجنيلي بذلك كيانًا من 
األموات.  بني  القائم من  بالتالميذ مذعورين من ظهور  وينتهي  الهيكل،  املالك في  ظهور 
عن ظهوره  يتكلمون  كانوا  منذ حلظات  فهم  فعلهم،  ردّة  القارئ،  كما  يسوع،  يستغرب 

اوس. لبطرس وتلميذي عمّ

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
الرسل والتالميذ يكشف لهم املسيح هويّته بقوله. "أنا هو":  إن استعمال  أمام ذهول 
ا ألوهية يسوع القائم من  النصّ اليوناني ل ego eimi املعتادة في إجنيل يوحنا، يعلن أيضً
بني األموات، فهي الترجمة اليونانية السبعينية إلسم اهللا في العهد القدمي الذي يكشفه 

ملوسى (خروج ٣:٣ أنا هو الذي هو)
يسرع يسوع إلى طمأنة الرسل والتالميذ من ناحيتني. يؤكد لهم هويته من خالل اجلراح 
املوجودة في يديه ورجليه، وفي هذه اآلية صدى لدعوة يسوع لتوما في يوحنا ٢٠/٢٠ للمسه 
ووضعه اصبعه في جراحات يديه وجنبه. فاحلاضر بينهم هو يسوع نفسه الذي رافقوه في 
رسالته التبشيرية والذي صلب ومات وقام من بني األموات. عند معرفة ذلك ينقلب خوفهم 

ب، غير أنهم يبقون غير مصدّقني. إلى فرح وتعجّ
أما القسم الثاني فيأكل فيه يسوع أمام التالميذ ليؤكد أنه ليس روح أو خيال. وقد يعود 

الخوري بسام بو رعد جعجع



ظهور يسوع للرسل في العلّيّة
(لو ٣٦/٢٤-٤٨)

المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ
ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ

ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ
وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ

اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦
الثَّالِث.

لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ
. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ

مقدّمة
ونَ   يَتَكَلَّمُ يذُ  التَالمِ ا  وفِيمَ  " منه  األولى  اآلية  وتقوم  اوس،  عمّ تلميذي  رواية  النص  هذا  يلي 
اوس إلى الرسل وأخبروهما مبا حصل لهما في  بِهذَا"بدور الربط بني الظهورين. عاد تلميذي عمّ
الطريق. وأخبرهما الرسل عن ظهور الرب لبطرس (ال حتفظه النسخة النهائية من إجنيل لوقا).

ويقدّم هذا النصّ لرواية الصعود في إجنيل لوقا التي تليه، فيصبح فسحة بني الروايتان يعطي 
فيها املسيح تعاليمه األخيرة للرسل والتالميذ. وجتري حميع هذه األحداث في يومٍ واحد، يوم 

القيامة.

لتُكَ  عَ بَلتُكَ وجَ بِيَدِكَ وجَ ذتُ  البِرّ وأَخَ وتُكَ في  دَعَ َّبَّ  الر استكمال لبشارة أشعيا ٦/٤٢ "أَنا 
أَقاصي  إلى  الصي  خَ لِيَبلغُ  لِألُممَ   ً نورا لتُكَ  عَ جَ قد  "إِنِّي   ٦/٤٩ و   " لِألُممَ  ً ونورا عبِ  لِلشَّ  ً هدا عَ

". راقِكِ ياءِ إِشْ ُلوكُ في ضِ ُ في نورِكِ وامل ُممَ األَرض" و٣/٦٠ "فتَسيرُ األ
الرسل "شهود"  البشارة. سيكون  هذه  لرواية  الرسل"  "أعمال  كتاب  لوقا  ر  يحضّ وبهذا 

لقيامة الرب أمام الشعوب بأكملها.

خالصة روحيّة
وقيامته  باملسيح  إميانهم  في  الرسل  تثبيت  فقط  ليس  الظهورات  هدف  إن   
ي أزمة الصليب ومعضلة موت يسوع. ففي نهاية كلّ إجنيل باب  ومساعدتهم على تخطّ
اخلبر  وإعالن  الرسالة  إلى  إلى شهود ورسل، مدعوّون  التالميذ  يتحوّل  البشارة.  يفتح على 

السار.
كثيرًا ما تعمينا صعوبات هذه احلياة عن دعوتنا األساسية في احلياة املسيحية. فهموم حياتنا 
اليومية التي نرزح حتت وطأتها، جتعل أحالمنا وطموحاتنا صغيرة، تتمثل في تأمني أولويات 
ا على احلياة الروحية. فكم من  احلياة املبدئية، وأبسط احلقوق االنسانية. وهذا ينطبق أيضً
مؤمن يعتزّ بأنه حافظ على صالة الورديّة أو غيرها، وكم من كاهن يفتخر بتحسني بسيط في 

كنيسة رعيّته، وكم من مسيحيّ يقوم بالقليل الكافي للمحافظة على إميانه املسيحي.

ذلك بحسب بعض الشرّاح حملاربة الغنوصية التي كانت تدعو إلى رذل اجلسد كمكوّن شرّير 
يحبس الروح التي تعود هللا. غير أن الشرح املرجح هو في تطابق هذه الرواية مع باقي تقليد 

ا هذين املقطعني: كتابات لوقا في اإلجنيل وأعمال الرسل وخصوصً
دَّةَ  َدِلَّة، إِذ تَراءَى لَهم مُ نَ األ ه بِكَثيرٍ مِ يًّا بَعدَ آالمِ ه حَ سَ رَ لَهم نَفْ أعمال الرسل ٣:١  "وأَظهَ

لَكوتِ اهللا." م على مَ هُ أَربَعنيَ يَوماً، وكَلَّمَ
بِ  عْ ر ال لِلشَّ وَّلَه أَن يَظهَ ه اهللاُ في اليومِ الثَّالِث، وخَ أعمال الرسل ٤٠:١٠-٤٣  "هو الَّذي أَقامَ
بوا معه بَعدَ  رِ ، أَي لَنا نَحنُ الَّذينَ أَكَلوا وشَ ن قَبلُ مُ اهللاُ مِ هودِ الَّذينَ اختارَهُ كُلِّه، بل لِلشُّ
َّانًا  ه اهللاُ دَي َّه هو الَّذي أَقامَ دَ أَن ب ونَشهَ عْ رَ الشَّ قِيامتِه من بَنيِ األَموات. وقَد أَوصانا أَن نُبَشِّ
َطايا". ه غُفرانَ اخل نَ بِه يَنالُ بِاسمِ ن آمَ َنَّ كُلَّ مَ َنبِياءِ بِأ ميعُ األ دُ جَ لِألَحياءِ واألَموات. ولَهُ يَشهَ

فرغم ذكر لوقا لروايتني فقط لظهور يوسع القائم من بني األموات على الرسل والتالميذ، 
بعد  معه  وأكلوا  وأنهم شربوا  األدلة  من  كثير  عن  يتكلم  الرسل  أعمال  كتاب  في  فإنه 
تبقى  القيامة  على  احلسية  األدلة  جميع  رغم  ولكن  ا.  يومً أربعني  معهم  وبقي  قيامته 
فقط  حينها  الصعود،  حتى  ذلك  ويستمر  كافية.  وغير  كاملة  غير  لوقا  في  الظهورات 

يتوقف الرسل عن مشاهدة يسوع باجلسد وتبدأعبادته كربّ وقائم من بني األموات.

ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ
ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ

وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ
اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦

الثَّالِث.
لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ

. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ
ا املرّات الثالث التي أنبئهم فيها عن  يذكّر يسوع التالميذ بكالمه الذي كلّمهم به، خصوصً
معكم"  بعد  "وأنا  عبارة  ويستعمل    .٣٧/٢٢ و٣١/١٨-٣٣   ٢٢/٩ لوقا  في  وقيامته  موته 
عن  يختلف  الذي  اجلديد  واحلضور  والقيامة  الصلب  قبل  معهم  حضوره  بني  ليفصل 

اوس في اخلبز عند كسره وغاب عن أنظرهما.  السابق. فهو حضر مع تلميذي عمّ
اوس، يفتح املسيح أذهان الرسل ليفهموا الكتب. وكما في  كما انفتحت أعني تلميذي عمّ
به  قام  الذي  اخلالصي  احلدث  لفهم  املقدّسة ضرورة  الكتب  تكون  اوس،  عمّ تلميذي  رواية 
والقيامة  فالصلب  يسوع.  في  النبؤات  تتميم  على  إجنيله  بدء  منذ  لوقا  ويشدّد  يسوع. 

يندرجان في إطار تدبير إلهي يبتدأ منذ اخللق.  
إن الدعوة للكرازة مبغفرة اخلطايا "في جميع األمم" هي انفتاح على بشارة الوثنيني، وهي 

٢صفحة

شرح اآليات
المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ

ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار
يقف يسوع في وسطهم ويلقي عليهم السالم. يعيد الكاهن هذا الفعل في أحد القيامة 
بالكنيسة،  املؤمنني  على  األموات،  بني  من  القائم  سالم  الفصحي،  السالم  يلقي  حني 

فيباركهم بالصليب الذي يرفع من كفن اجلمعة العظيمة.
غير إن مفعول هذا السالم غريب لدى الرسل والتالميذ. فهم يرتاعون ويظنون أنهم يرون 
ا.  يستعمل لوقا كلمة phantasma  في اليونانية (حرفيًا شبح)، ويذكرنا ذلك بخوف  روحً
ا).  يعني  ً (pneuma  روحً الرسل في متى ١٤ حني رأوا يسوع ماشيًا على املاء وظنّوه خياال
ًا من  بزكريا مذعور لوقا  إجنيل  يبتدأ  اآلخر.  العالم  العالم اخملفي،  األجنيلي بذلك كيانًا من 
األموات.  بني  القائم من  بالتالميذ مذعورين من ظهور  وينتهي  الهيكل،  املالك في  ظهور 
عن ظهوره  يتكلمون  كانوا  منذ حلظات  فهم  فعلهم،  ردّة  القارئ،  كما  يسوع،  يستغرب 

اوس. لبطرس وتلميذي عمّ

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
الرسل والتالميذ يكشف لهم املسيح هويّته بقوله. "أنا هو":  إن استعمال  أمام ذهول 
ا ألوهية يسوع القائم من  النصّ اليوناني ل ego eimi املعتادة في إجنيل يوحنا، يعلن أيضً
بني األموات، فهي الترجمة اليونانية السبعينية إلسم اهللا في العهد القدمي الذي يكشفه 

ملوسى (خروج ٣:٣ أنا هو الذي هو)
يسرع يسوع إلى طمأنة الرسل والتالميذ من ناحيتني. يؤكد لهم هويته من خالل اجلراح 
املوجودة في يديه ورجليه، وفي هذه اآلية صدى لدعوة يسوع لتوما في يوحنا ٢٠/٢٠ للمسه 
ووضعه اصبعه في جراحات يديه وجنبه. فاحلاضر بينهم هو يسوع نفسه الذي رافقوه في 
رسالته التبشيرية والذي صلب ومات وقام من بني األموات. عند معرفة ذلك ينقلب خوفهم 

ب، غير أنهم يبقون غير مصدّقني. إلى فرح وتعجّ
أما القسم الثاني فيأكل فيه يسوع أمام التالميذ ليؤكد أنه ليس روح أو خيال. وقد يعود 



ظهور يسوع للرسل في العلّيّة
(لو ٣٦/٢٤-٤٨)

المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ
ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ

ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ
وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ

اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦
الثَّالِث.

لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ
. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ

مقدّمة
ونَ   يَتَكَلَّمُ يذُ  التَالمِ ا  وفِيمَ  " منه  األولى  اآلية  وتقوم  اوس،  عمّ تلميذي  رواية  النص  هذا  يلي 
اوس إلى الرسل وأخبروهما مبا حصل لهما في  بِهذَا"بدور الربط بني الظهورين. عاد تلميذي عمّ
الطريق. وأخبرهما الرسل عن ظهور الرب لبطرس (ال حتفظه النسخة النهائية من إجنيل لوقا).

ويقدّم هذا النصّ لرواية الصعود في إجنيل لوقا التي تليه، فيصبح فسحة بني الروايتان يعطي 
فيها املسيح تعاليمه األخيرة للرسل والتالميذ. وجتري حميع هذه األحداث في يومٍ واحد، يوم 

القيامة.

لتُكَ  عَ بَلتُكَ وجَ بِيَدِكَ وجَ ذتُ  البِرّ وأَخَ وتُكَ في  دَعَ َّبَّ  الر استكمال لبشارة أشعيا ٦/٤٢ "أَنا 
أَقاصي  إلى  الصي  خَ لِيَبلغُ  لِألُممَ   ً نورا لتُكَ  عَ جَ قد  "إِنِّي   ٦/٤٩ و   " لِألُممَ  ً ونورا عبِ  لِلشَّ  ً هدا عَ

". راقِكِ ياءِ إِشْ ُلوكُ في ضِ ُ في نورِكِ وامل ُممَ األَرض" و٣/٦٠ "فتَسيرُ األ
الرسل "شهود"  البشارة. سيكون  هذه  لرواية  الرسل"  "أعمال  كتاب  لوقا  ر  يحضّ وبهذا 

لقيامة الرب أمام الشعوب بأكملها.

خالصة روحيّة
وقيامته  باملسيح  إميانهم  في  الرسل  تثبيت  فقط  ليس  الظهورات  هدف  إن   
ي أزمة الصليب ومعضلة موت يسوع. ففي نهاية كلّ إجنيل باب  ومساعدتهم على تخطّ
اخلبر  وإعالن  الرسالة  إلى  إلى شهود ورسل، مدعوّون  التالميذ  يتحوّل  البشارة.  يفتح على 

السار.
كثيرًا ما تعمينا صعوبات هذه احلياة عن دعوتنا األساسية في احلياة املسيحية. فهموم حياتنا 
اليومية التي نرزح حتت وطأتها، جتعل أحالمنا وطموحاتنا صغيرة، تتمثل في تأمني أولويات 
ا على احلياة الروحية. فكم من  احلياة املبدئية، وأبسط احلقوق االنسانية. وهذا ينطبق أيضً
مؤمن يعتزّ بأنه حافظ على صالة الورديّة أو غيرها، وكم من كاهن يفتخر بتحسني بسيط في 

كنيسة رعيّته، وكم من مسيحيّ يقوم بالقليل الكافي للمحافظة على إميانه املسيحي.

٣صفحة

ذلك بحسب بعض الشرّاح حملاربة الغنوصية التي كانت تدعو إلى رذل اجلسد كمكوّن شرّير 
يحبس الروح التي تعود هللا. غير أن الشرح املرجح هو في تطابق هذه الرواية مع باقي تقليد 

ا هذين املقطعني: كتابات لوقا في اإلجنيل وأعمال الرسل وخصوصً
دَّةَ  َدِلَّة، إِذ تَراءَى لَهم مُ نَ األ ه بِكَثيرٍ مِ يًّا بَعدَ آالمِ ه حَ سَ رَ لَهم نَفْ أعمال الرسل ٣:١  "وأَظهَ

لَكوتِ اهللا." م على مَ هُ أَربَعنيَ يَوماً، وكَلَّمَ
بِ  عْ ر ال لِلشَّ وَّلَه أَن يَظهَ ه اهللاُ في اليومِ الثَّالِث، وخَ أعمال الرسل ٤٠:١٠-٤٣  "هو الَّذي أَقامَ
بوا معه بَعدَ  رِ ، أَي لَنا نَحنُ الَّذينَ أَكَلوا وشَ ن قَبلُ مُ اهللاُ مِ هودِ الَّذينَ اختارَهُ كُلِّه، بل لِلشُّ
َّانًا  ه اهللاُ دَي َّه هو الَّذي أَقامَ دَ أَن ب ونَشهَ عْ رَ الشَّ قِيامتِه من بَنيِ األَموات. وقَد أَوصانا أَن نُبَشِّ
َطايا". ه غُفرانَ اخل نَ بِه يَنالُ بِاسمِ ن آمَ َنَّ كُلَّ مَ َنبِياءِ بِأ ميعُ األ دُ جَ لِألَحياءِ واألَموات. ولَهُ يَشهَ

فرغم ذكر لوقا لروايتني فقط لظهور يوسع القائم من بني األموات على الرسل والتالميذ، 
بعد  معه  وأكلوا  وأنهم شربوا  األدلة  من  كثير  عن  يتكلم  الرسل  أعمال  كتاب  في  فإنه 
تبقى  القيامة  على  احلسية  األدلة  جميع  رغم  ولكن  ا.  يومً أربعني  معهم  وبقي  قيامته 
فقط  حينها  الصعود،  حتى  ذلك  ويستمر  كافية.  وغير  كاملة  غير  لوقا  في  الظهورات 

يتوقف الرسل عن مشاهدة يسوع باجلسد وتبدأعبادته كربّ وقائم من بني األموات.

ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ
ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ

وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ
اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦

الثَّالِث.
لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ

. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ
ا املرّات الثالث التي أنبئهم فيها عن  يذكّر يسوع التالميذ بكالمه الذي كلّمهم به، خصوصً
معكم"  بعد  "وأنا  عبارة  ويستعمل    .٣٧/٢٢ و٣١/١٨-٣٣   ٢٢/٩ لوقا  في  وقيامته  موته 
عن  يختلف  الذي  اجلديد  واحلضور  والقيامة  الصلب  قبل  معهم  حضوره  بني  ليفصل 

اوس في اخلبز عند كسره وغاب عن أنظرهما.  السابق. فهو حضر مع تلميذي عمّ
اوس، يفتح املسيح أذهان الرسل ليفهموا الكتب. وكما في  كما انفتحت أعني تلميذي عمّ
به  قام  الذي  اخلالصي  احلدث  لفهم  املقدّسة ضرورة  الكتب  تكون  اوس،  عمّ تلميذي  رواية 
والقيامة  فالصلب  يسوع.  في  النبؤات  تتميم  على  إجنيله  بدء  منذ  لوقا  ويشدّد  يسوع. 

يندرجان في إطار تدبير إلهي يبتدأ منذ اخللق.  
إن الدعوة للكرازة مبغفرة اخلطايا "في جميع األمم" هي انفتاح على بشارة الوثنيني، وهي 

شرح اآليات
المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ

ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار
يقف يسوع في وسطهم ويلقي عليهم السالم. يعيد الكاهن هذا الفعل في أحد القيامة 
بالكنيسة،  املؤمنني  على  األموات،  بني  من  القائم  سالم  الفصحي،  السالم  يلقي  حني 

فيباركهم بالصليب الذي يرفع من كفن اجلمعة العظيمة.
غير إن مفعول هذا السالم غريب لدى الرسل والتالميذ. فهم يرتاعون ويظنون أنهم يرون 
ا.  يستعمل لوقا كلمة phantasma  في اليونانية (حرفيًا شبح)، ويذكرنا ذلك بخوف  روحً
ا).  يعني  ً (pneuma  روحً الرسل في متى ١٤ حني رأوا يسوع ماشيًا على املاء وظنّوه خياال
ًا من  بزكريا مذعور لوقا  إجنيل  يبتدأ  اآلخر.  العالم  العالم اخملفي،  األجنيلي بذلك كيانًا من 
األموات.  بني  القائم من  بالتالميذ مذعورين من ظهور  وينتهي  الهيكل،  املالك في  ظهور 
عن ظهوره  يتكلمون  كانوا  منذ حلظات  فهم  فعلهم،  ردّة  القارئ،  كما  يسوع،  يستغرب 

اوس. لبطرس وتلميذي عمّ

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
الرسل والتالميذ يكشف لهم املسيح هويّته بقوله. "أنا هو":  إن استعمال  أمام ذهول 
ا ألوهية يسوع القائم من  النصّ اليوناني ل ego eimi املعتادة في إجنيل يوحنا، يعلن أيضً
بني األموات، فهي الترجمة اليونانية السبعينية إلسم اهللا في العهد القدمي الذي يكشفه 

ملوسى (خروج ٣:٣ أنا هو الذي هو)
يسرع يسوع إلى طمأنة الرسل والتالميذ من ناحيتني. يؤكد لهم هويته من خالل اجلراح 
املوجودة في يديه ورجليه، وفي هذه اآلية صدى لدعوة يسوع لتوما في يوحنا ٢٠/٢٠ للمسه 
ووضعه اصبعه في جراحات يديه وجنبه. فاحلاضر بينهم هو يسوع نفسه الذي رافقوه في 
رسالته التبشيرية والذي صلب ومات وقام من بني األموات. عند معرفة ذلك ينقلب خوفهم 

ب، غير أنهم يبقون غير مصدّقني. إلى فرح وتعجّ
أما القسم الثاني فيأكل فيه يسوع أمام التالميذ ليؤكد أنه ليس روح أو خيال. وقد يعود 



ظهور يسوع للرسل في العلّيّة
(لو ٣٦/٢٤-٤٨)

المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ
ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ

ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ
وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ

اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦
الثَّالِث.

لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ
. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ

مقدّمة
ونَ   يَتَكَلَّمُ يذُ  التَالمِ ا  وفِيمَ  " منه  األولى  اآلية  وتقوم  اوس،  عمّ تلميذي  رواية  النص  هذا  يلي 
اوس إلى الرسل وأخبروهما مبا حصل لهما في  بِهذَا"بدور الربط بني الظهورين. عاد تلميذي عمّ
الطريق. وأخبرهما الرسل عن ظهور الرب لبطرس (ال حتفظه النسخة النهائية من إجنيل لوقا).

ويقدّم هذا النصّ لرواية الصعود في إجنيل لوقا التي تليه، فيصبح فسحة بني الروايتان يعطي 
فيها املسيح تعاليمه األخيرة للرسل والتالميذ. وجتري حميع هذه األحداث في يومٍ واحد، يوم 

القيامة.

٤صفحة

لتُكَ  عَ بَلتُكَ وجَ بِيَدِكَ وجَ ذتُ  البِرّ وأَخَ وتُكَ في  دَعَ َّبَّ  الر استكمال لبشارة أشعيا ٦/٤٢ "أَنا 
أَقاصي  إلى  الصي  خَ لِيَبلغُ  لِألُممَ   ً نورا لتُكَ  عَ جَ قد  "إِنِّي   ٦/٤٩ و   " لِألُممَ  ً ونورا عبِ  لِلشَّ  ً هدا عَ

". راقِكِ ياءِ إِشْ ُلوكُ في ضِ ُ في نورِكِ وامل ُممَ األَرض" و٣/٦٠ "فتَسيرُ األ
الرسل "شهود"  البشارة. سيكون  هذه  لرواية  الرسل"  "أعمال  كتاب  لوقا  ر  يحضّ وبهذا 

لقيامة الرب أمام الشعوب بأكملها.

خالصة روحيّة
وقيامته  باملسيح  إميانهم  في  الرسل  تثبيت  فقط  ليس  الظهورات  هدف  إن   
ي أزمة الصليب ومعضلة موت يسوع. ففي نهاية كلّ إجنيل باب  ومساعدتهم على تخطّ
اخلبر  وإعالن  الرسالة  إلى  إلى شهود ورسل، مدعوّون  التالميذ  يتحوّل  البشارة.  يفتح على 

السار.
كثيرًا ما تعمينا صعوبات هذه احلياة عن دعوتنا األساسية في احلياة املسيحية. فهموم حياتنا 
اليومية التي نرزح حتت وطأتها، جتعل أحالمنا وطموحاتنا صغيرة، تتمثل في تأمني أولويات 
ا على احلياة الروحية. فكم من  احلياة املبدئية، وأبسط احلقوق االنسانية. وهذا ينطبق أيضً
مؤمن يعتزّ بأنه حافظ على صالة الورديّة أو غيرها، وكم من كاهن يفتخر بتحسني بسيط في 

كنيسة رعيّته، وكم من مسيحيّ يقوم بالقليل الكافي للمحافظة على إميانه املسيحي.

ذلك بحسب بعض الشرّاح حملاربة الغنوصية التي كانت تدعو إلى رذل اجلسد كمكوّن شرّير 
يحبس الروح التي تعود هللا. غير أن الشرح املرجح هو في تطابق هذه الرواية مع باقي تقليد 

ا هذين املقطعني: كتابات لوقا في اإلجنيل وأعمال الرسل وخصوصً
دَّةَ  َدِلَّة، إِذ تَراءَى لَهم مُ نَ األ ه بِكَثيرٍ مِ يًّا بَعدَ آالمِ ه حَ سَ رَ لَهم نَفْ أعمال الرسل ٣:١  "وأَظهَ

لَكوتِ اهللا." م على مَ هُ أَربَعنيَ يَوماً، وكَلَّمَ
بِ  عْ ر ال لِلشَّ وَّلَه أَن يَظهَ ه اهللاُ في اليومِ الثَّالِث، وخَ أعمال الرسل ٤٠:١٠-٤٣  "هو الَّذي أَقامَ
بوا معه بَعدَ  رِ ، أَي لَنا نَحنُ الَّذينَ أَكَلوا وشَ ن قَبلُ مُ اهللاُ مِ هودِ الَّذينَ اختارَهُ كُلِّه، بل لِلشُّ
َّانًا  ه اهللاُ دَي َّه هو الَّذي أَقامَ دَ أَن ب ونَشهَ عْ رَ الشَّ قِيامتِه من بَنيِ األَموات. وقَد أَوصانا أَن نُبَشِّ
َطايا". ه غُفرانَ اخل نَ بِه يَنالُ بِاسمِ ن آمَ َنَّ كُلَّ مَ َنبِياءِ بِأ ميعُ األ دُ جَ لِألَحياءِ واألَموات. ولَهُ يَشهَ

فرغم ذكر لوقا لروايتني فقط لظهور يوسع القائم من بني األموات على الرسل والتالميذ، 
بعد  معه  وأكلوا  وأنهم شربوا  األدلة  من  كثير  عن  يتكلم  الرسل  أعمال  كتاب  في  فإنه 
تبقى  القيامة  على  احلسية  األدلة  جميع  رغم  ولكن  ا.  يومً أربعني  معهم  وبقي  قيامته 
فقط  حينها  الصعود،  حتى  ذلك  ويستمر  كافية.  وغير  كاملة  غير  لوقا  في  الظهورات 

يتوقف الرسل عن مشاهدة يسوع باجلسد وتبدأعبادته كربّ وقائم من بني األموات.

ي أَنْ يَتِمَّ كُلُّ  كُم. كانَ يَنْبَغِ عَ دُ مَ تُكُم بِهِ، وَأَنا بَعْ ي الَّذي كَلَّمْ وَ كَالمِ م: "هـذَا هُ ٤٤. وقَالَ لَهُ
ير". زَامِ ْبِيَاءِ وَالـمَ َن ى، وَاأل وسَ َاةِ مُ نِّي في تَوْر ا كُتِبَ عَ مَ

وا الكُتُب. مُ هَ م لِيَفْ انَهُ تَحَ أَذْهَ ينَئِذٍ فَ ٤٥. حِ
اليَوْمِ  في  وَاتِ  َمْ األ  ِ بَنيْ نْ  مِ ومُ  وَيَقُ َلَّم،  يَتَأ يحَ  سِ الـمَ أَنَّ  كْتُوبٌ  مَ "هـكذَا  م:  لَهُ قالَ  ثُمَّ   .٤٦

الثَّالِث.
لِيم. نْ أُورَشَ ْتِدَاءً مِ ، إِب ُممَ يعِ األ مِ ايَا، في جَ طَ فِرةِ الـخَ َغْ هِ يُكْرَزُ بِالتَّوْبَةِ ملِ مِ ٤٧. وبِاسْ

. لى ذـلِكَ ودٌ عَ هُ ْتُم شُ َن ٤٨. وأ
ا املرّات الثالث التي أنبئهم فيها عن  يذكّر يسوع التالميذ بكالمه الذي كلّمهم به، خصوصً
معكم"  بعد  "وأنا  عبارة  ويستعمل    .٣٧/٢٢ و٣١/١٨-٣٣   ٢٢/٩ لوقا  في  وقيامته  موته 
عن  يختلف  الذي  اجلديد  واحلضور  والقيامة  الصلب  قبل  معهم  حضوره  بني  ليفصل 

اوس في اخلبز عند كسره وغاب عن أنظرهما.  السابق. فهو حضر مع تلميذي عمّ
اوس، يفتح املسيح أذهان الرسل ليفهموا الكتب. وكما في  كما انفتحت أعني تلميذي عمّ
به  قام  الذي  اخلالصي  احلدث  لفهم  املقدّسة ضرورة  الكتب  تكون  اوس،  عمّ تلميذي  رواية 
والقيامة  فالصلب  يسوع.  في  النبؤات  تتميم  على  إجنيله  بدء  منذ  لوقا  ويشدّد  يسوع. 

يندرجان في إطار تدبير إلهي يبتدأ منذ اخللق.  
إن الدعوة للكرازة مبغفرة اخلطايا "في جميع األمم" هي انفتاح على بشارة الوثنيني، وهي 

شرح اآليات
المُ لَكُم!". م: "أَلسَّ م، وقَالَ لَهُ طِهِ وعُ في وَسَ ونَ بِهـذَا، وَقَفَ يَسُ مْ يَتَكَلَّمُ ا هُ ٣٦. وفِيمَ

ا. اهِدُونَ رُوحً م يُشَ َّهُ نُّونَ أَن وْف، وكَانُوا يَظُ مِ الـخَ لَيْهِ تَوْلى عَ وا، واسْ ْتَاعُ ٣٧. فار
يقف يسوع في وسطهم ويلقي عليهم السالم. يعيد الكاهن هذا الفعل في أحد القيامة 
بالكنيسة،  املؤمنني  على  األموات،  بني  من  القائم  سالم  الفصحي،  السالم  يلقي  حني 

فيباركهم بالصليب الذي يرفع من كفن اجلمعة العظيمة.
غير إن مفعول هذا السالم غريب لدى الرسل والتالميذ. فهم يرتاعون ويظنون أنهم يرون 
ا.  يستعمل لوقا كلمة phantasma  في اليونانية (حرفيًا شبح)، ويذكرنا ذلك بخوف  روحً
ا).  يعني  ً (pneuma  روحً الرسل في متى ١٤ حني رأوا يسوع ماشيًا على املاء وظنّوه خياال
ًا من  بزكريا مذعور لوقا  إجنيل  يبتدأ  اآلخر.  العالم  العالم اخملفي،  األجنيلي بذلك كيانًا من 
األموات.  بني  القائم من  بالتالميذ مذعورين من ظهور  وينتهي  الهيكل،  املالك في  ظهور 
عن ظهوره  يتكلمون  كانوا  منذ حلظات  فهم  فعلهم،  ردّة  القارئ،  كما  يسوع،  يستغرب 

اوس. لبطرس وتلميذي عمّ

ُ قُلُوبَكُم؟ َفْكَار الِجُ هـذِهِ األ َاذَا تُخَ بِني؟ وَملِ رِ طَ ضْ ا بَالُكُم مُ وع: "مَ م يَسُ الَ لَهُ ٣٨. فقَ
ا  امَ كَمَ ظَ ْمَ لَهُ وَال عِ رُوا، فإِنَّ الرُّوحَ ال حلَ ْظُ ونِي، وان سُّ وَ. جُ َنَا هُ إِنِّي أ لَيَّ، فَ رُوا إِلى يَدَيَّ وَرِجْ ْظُ ٣٩. أُن

تَرَوْنَ لِي!".
لَيْه. ْهِ وَرِجْ م يَدَي َرَاهُ ٤٠. قالَ هـذَا وَأ

ام؟". عَ نَا طَ نْدَكُم هُ لْ عِ م: "هَ بِني، قَالَ لَهُ جِّ تَعَ رَح، وَمُ نَ الفَ دِّقِنيَ مِ صَ دُ غَيْرَ مُ ٤١. وَإِذْ كَانُوا بَعْ
ل. سَ دِ عَ هْ نْ شَ وِيّ، وَمِ شْ كٍ مَ مَ نْ سَ ةً مِ عَ وا لَهُ قِطْ دَّمُ قَ ٤٢. فَ

م، نْهُ ْأًى مِ َر ا مبِ ا وَأَكَلَهَ ذَهَ َخَ أ ٤٣. فَ
الرسل والتالميذ يكشف لهم املسيح هويّته بقوله. "أنا هو":  إن استعمال  أمام ذهول 
ا ألوهية يسوع القائم من  النصّ اليوناني ل ego eimi املعتادة في إجنيل يوحنا، يعلن أيضً
بني األموات، فهي الترجمة اليونانية السبعينية إلسم اهللا في العهد القدمي الذي يكشفه 

ملوسى (خروج ٣:٣ أنا هو الذي هو)
يسرع يسوع إلى طمأنة الرسل والتالميذ من ناحيتني. يؤكد لهم هويته من خالل اجلراح 
املوجودة في يديه ورجليه، وفي هذه اآلية صدى لدعوة يسوع لتوما في يوحنا ٢٠/٢٠ للمسه 
ووضعه اصبعه في جراحات يديه وجنبه. فاحلاضر بينهم هو يسوع نفسه الذي رافقوه في 
رسالته التبشيرية والذي صلب ومات وقام من بني األموات. عند معرفة ذلك ينقلب خوفهم 

ب، غير أنهم يبقون غير مصدّقني. إلى فرح وتعجّ
أما القسم الثاني فيأكل فيه يسوع أمام التالميذ ليؤكد أنه ليس روح أو خيال. وقد يعود 


