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األحد الثالث من زمن القيامة  العنوان األحد

١صفحة

اوس ظهور يسوع لتلميذي عمّ
(لوقا ٢٤: ١٣ – ٣٥ )  

ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣
لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ

. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ
ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ

تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ
ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥

ْبِيَاء! َن األ
دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ

ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ
د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن ِأ وعُ ب رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ

كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩
ا. مَ هُ عَ مَ

بيعةِ. هوراتِ العجائبيّةِ والفائقةِ للطَّ وليسَ في الظّ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

نْ أورشليمَ إلى عودةٍ سريعةٍ للمدينةِ املقدَّسةِ، ملالقاةِ الرّسلِ األحدَ  تتحوّلُ رحلةُ الهروبِ مِ
حُ لوقا في هذه اآليةِ إلى ظهورٍ آخرَ ليسوعَ  ِّ. يلمِّ ار م ومشاركةِ اخلبرِ السّ رَ والّذين معهُ عشَ

هِ.  هورَ في إجنيلِ َّه ال يروي هذا الظّ لبطرسَ رُغْمَ أن
هادةِ املتبادلةِ. ِّ والشَّ ار َبَرِ السَّ لُ مبشاركةِ اخل إنَّ الكنيسةَ تكتَمِ

إلى  العودةَ  بلْ  القيامةِ،  التَّاريخيَّ على  الدليلَ  تْ  ليْسَ هوراتِ  والظُّ الفارغِ  القبرِ  رواياتِ  إنَّ 
تْ منها دونَ خوفٍ وبتحدٍّ لقوى األمرِ الواقعِ من  لَقَ ارةُ الّتي انطَ . فهذه العودةُ والبِشَ أورشليمَ
َّبِّ يسوعَ  اتٍ دينيَّةٍ وزمنيَّةٍ هي الداللةُ على اإلميانِ الرّاسخِ للجماعةِ األولى بقيامةِ الر لُطَ سُ

. من بني األمواتِ

خالصة روحيّة
ها. ولكن  عوباتِ الّتي تواجِهُ لِ والصُّ ال تخلو حياةُ الكنيسةِ والوطنِ من خيباتِ األمَ  
. فكما  َّبِّ يسوعَ نا أنَّ ال نديرَ ظهرَنا لها، بل نسيرَ نحوَها معَ الر اوسَ تعلِّمُ روايةَ تلميذَي عمّ
ا أنْ يحوّلَ فشلَنا  حوَّلَ صليبَ العارِ واملوتِ إلى رمزٍ للحياةِ األبديةِ واالنتصارِ، يستطيعُ أيضً

نا إلى جتلٍّ حملبتِّة وقوّتِه.  وضعفَ
ا مكسورون في مكانٍ ما من حياتِنا، ولكن ال يجبُ أنْ نخجلَ  َّنا جميعً ٌ بأن هناك قولٌ مأثور
ريقُ الّتي منها يدخلُ نورُ املسيحِ إلى قلوبِنا. ففي الكتابِ املقدّسِ يختارُ  نا، فهي الطَّ رِ بكسْ
غارَ (هابيل، يعقوب، داود...)، فإنْ قبلوا أن يسيروا معه، أشعَّ نورُه  عفاءَ والصِّ ا الضُّ َّبِّ دائمً الر

. قاتِ الّتي فيهم وأضاءَ منها للنَّاسِ من التَّشقُّ

بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥
ْبِيَاء! َن األ

دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ
ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ

عبِ اخلالصيِّ ولصدقيةِ وعودِ اهللاِ.  ما يقومُ به املسيحُ مع التِّلميذَين هو إعادةُ قراءةٍ لتاريخِ الشّ
، نقرأُه على لسانِ بطرسَ في أعمالِ الرّسلِ ٢٢/٢-٣٦ وعند  لُ محتوى شرحِ يسوعَ لوقا ال ينْقُ
ه يعرفان حياةَ يسوعَ املسيحِ، لكن  بولسَ ـفي أعمالِ الرُّسلِ ٣٢/١٣-٤١. إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
ةِ في  . هما النّقيضُ لروايةِ خازنِ ملكةِ احلبَشَ هما أنْ يقرآها على ضوءِ الكتابِ املقدَّسِ صُ ينقَ
، لكنَّه غيرُ مدركٍ  رَ أشعيا ٥٣ ويعرِفُ الكتابَ املقدَّسَ فْ لِ ٢٦/٨-٤٠. كانَ يقرأُ سِ أعمالِ الرُّسُ
املسيحِ  عن  فيلبُّسُ  يخبرُه  وحنيَ  وقيامتِه.  وصلِبه  ه  وتعاليمِ حياتِه  اخلالصيِّ،  يسوعَ  حلدثِ 
نا لوقا في كتابَيه أنَّ  . يعلِّمُ مُ الكتابَ املقدَّسِ على ضوءِ حياةِ يسوعَ تِحُ عينا قلبِهِ ويفهَ تَنْفَ
اإلميانَ يستوجبُ اإلثنني، الكُتُبَ املقدَّسةَ واحلدَثَ اخلالصيَّ. فالواحدُ يضيءُ اآلخرَ ويؤدِّي إلى 

. مِ هْ اإلميانِ والفَ

د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن وعُ بِأ رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ
كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩

ا. مَ هُ عَ مَ
ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ

ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان
يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢

رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ
ى  يتلقَّ اإلنسانَ ال  إنَّ  املبادرةَ.  يأخذا هما  أبعدَ لكي  إلى مكانٍ  ذاهبٌ  َّه  بأن املسيحُ  يتظاهرُ 

َّتَه املقدّسةَ في االختيارِ.  مَ اهللاِ بل يسعى لها وبهذا يثْبِّتُ حرّي فقط نِعَ
وَّلِ  رْحِ املطَ اوس. بعدَ قسمِ الكلمةِ والشَّ لُ الذَّبيحةُ اإللهيّةُ في هذا العشاءِ في عمّ تكتَمِ
ليبِ.  رَ اخلبزِ هو تذكارُ ذبيحةِ الصّ رُ املسيحُ اخلبْزَ مع التّلميذَين. إنَّ كَسْ ، يكْسُ ريقِ طوالَ الطّ
ونورِ  الكلمةِ  مِ  هْ بفَ َّةَ هما مسلَّحان  املر ولكن هذه  التّلميذَين،  معَ  احياءَها  املسيحُ  يُعيْدُ 
، بل  بِ هما للهرِ ليبِ، وال تدفَعُ هما كما ذبيحةُ الصّ ، إنَّ هذه الذّبيحةَ ال حتبِطُ الكتابِ املقدّسِ
ومعرفتَهما  أعينَهما  بانفتاحِ  هذا  إلى  ويرمزُ  اخلالصيَّ.   َّ ر السِّ ويفهمان  عيونَهما  تفتَحُ 

. ُبْزِ رِ اخل ليسوعَ عند كَسْ
لتعليمِ  هو  حينها  املسيحِ  وَتَواري   ، ُبْزِ اخل رِ  كَسْ عندَ  اعينِهما  تْحَ  فَ أنّ  رّاحِ  الشُّ بعضُ  يرى 
نَ اآلنَ وصاعدًا  ثَ عن املسيحِ في احلضورِ احلقيقيِّ في القربانِ مِ ابّةِ أنْ تَبْحَ الكنيسةِ الشّ

ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ
تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ

ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ
تِهِ". إنَّ الهدَفَ  كَتْ عن معرفَ سِ فاه، ليسَ ألنَّ مظهرَهُ قدْ تغيَّرَ، بلْ ألنَّ أعينَهما "قد أُمْ لم يعرِ
يِّ  اخلالصِ للمشروعِ  مٍ عميقٍ  هْ بِفَ ةُ يسوعَ  نَ معرفَ تقترِ ةِ هو كي  املعرفَ نِ  عَ إمساكِها  من 
تِحُ  دُه. ستَنْفَ لُ بنيَ يسوعَ املتجسدِ واملشروعِ اإللهي الَّذي يجسِّ صْ نُ الفَ ْكِ رَ به. ال ميُ الّذي بشَّ

َّ تدبيرِ اهللاِ اخلالصيِّ. ما سر هَ ا، عندما يفَ عيونُهما ويعرفانِه الحقً

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
 . ه يعرفان بدقّةٍ حياةَ يسوعَ وتفاصيلَها. وهما قادران على سردِها كاملةً إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
أردْنَ  اللّواتي  ، كالنِّساءِ  . روايتُهما تنتهي في القبرِ صُ هو املعنى لهذه احلياةِ ولكنْ ما ينقُ
.أنَّ هذه املعرفةَ دقيقةٌ تاريخيًّا ولكنَّها ناقصةٌ الهوتيًّا.  حتنيطَ جسدِ يسوعَ املصلوبِ واملائتِ
م حكموا عليه  بُه رجالً نبيًّا قويًّا، وهُ . نحنُ كنَّا نحسَ إنَّ التّناقضَ بني اآليتني ١٩ و ٢٠ صارخٌ
لةِ التّي  ُنا ورؤساؤنا" يدلُّ على الصِّ لِ "أحبار ميرِ املتَّصِ باملوتِ وصلبوه. كما وأنَّ استعمالَ الضَّ
يْفُ  دُ مبجيءِ املسيحِ. تصنِ عْ بعْ لم تنقطِعْ باإلميانِ اليهوديِّ واالنتماءِ الدّينيّ الّذي لم يقتَنِ
ما  ما أو تناسيهِ دِ الكلمةِ وجاللِهِ على جهلِهِ يسوعَ كنبيٍّ أو كرجلٍ قويٍّ هو حتجيمٌ لتجسُّ
دِه. إنَّ موتَ املسيحِ قد أنهى كلَّ رجاءٍ  للنّبوؤاتِ املسيحانيةِ الّتي أكملَها املسيحُ بتجسُّ
لديهما. "كنَّا نرجو" في صيغةِ املاضي تعني أنّهما قد تخلَّيا عن هذا الرجاءِ ورضخا حلقيقةِ 

. لبِ كنهايةٍ وخامتةٍ لبشارةِ يسوعَ الصَّ

ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ
ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان

يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢
رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

مقدّمة
نَ بنيِ األمواتِ هي روايةٌ افخاريستيّةٌ  اوس وخبرَ لقائِهما بالقائمِ مِ إنَّ روايةَ تلميذَي عمَّ  
رُ اخلبزِ  رُ الكلمةِ (اآليات ١٣-٢٨) وكَسْ يه: كَسْ بامتيازٍ. نحنُ أمامَ احتفالٍ ليتورجيٍّ كاملٍ بقسمَ

(اآليات ٢٩-٣٥).

شرح اآليات
ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣

لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ
. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ

بطرسَ  وحيرةِ  الفارغِ  القبرِ  روايةِ  مع  َّبطِ  للر هي  ه"  عينِ اليومِ  "في   : بعبارةِ الرِّوايةَ  بَدْءَ  إنَّ 
زِلْنا في أحدِ القيامةِ ذاتِه. إنَّ مغادرةَ التِّلميذَين ألورشليمَ هي داللةٌ على  هُ. نحنُ ما  امامَ
حصلَتْ  الَّتي  باألمورِ  ما"  "حتادثهُ فأصبحَ  وبِبِشارتِه.  بيسوعَ  األملِ  وفقدانِ  االستسالمِ 

. كاحلديثِ عن ماضٍ أليمٍ وبعيدٍ، كالوقوفِ على األطاللِ
اليهوديِّ،  القانونِ  ففي   . هادةِ للشّ هو  الرِّوايةِ  في  ني  شخصَ وجودَ  إنَّ  ه،  نفسِ الوقتِ  في 
بَدْءِ  حيحةَ عزيزٌ على قلبِ لوقا، ففي  هادةِ الصَّ ". إنَّ مفهومَ الشَّ "شهادةُ شاهدَين تصحُّ
عُ  ، وفي نهايةِ إجنيلِه جتتَمِ يخِ وحنّةِ النبيّةِ في الهيكلِ عُ شهادتا سمعانِ الشَّ أجنيلِه، جتتَمِ

ه.  شهادتا "كليوفاس" ورفيقِ
بعني)، رافقا يسوعَ على  رِ بل التّالميذِ السَّ شَ نَ الرُّسلِ اإلثني عَ إنَّ هذين التِّلميذين (ليسا مِ
بُ رجلٌ  عودِ إلى أورشليمَ وهتفا مع اجلموعِ الستقبالِهِ. في لوقا ٩:٥٧ يقتَرِ األرجحِ في الصُّ
وهما  التّلميذَين  نَ  مِ بُ  يقتَرِ يسوعُ  واليومَ  ه.  يتبعَ أن  ليطلُبَ  سائرون"  و"هم  يسوعَ  نْ  مِ

سائرَين. إنَّ التّلمذةَ ليسوعَ هي مسيرةٌ دائمةٌ نحوَ اهللاِ.

الخوري بسام بو رعد جعجع



اوس ظهور يسوع لتلميذي عمّ
(لوقا ٢٤: ١٣ – ٣٥ )  

ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣
لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ

. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ
ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ

تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ
ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥

ْبِيَاء! َن األ
دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ

ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ
د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن ِأ وعُ ب رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ

كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩
ا. مَ هُ عَ مَ

بيعةِ. هوراتِ العجائبيّةِ والفائقةِ للطَّ وليسَ في الظّ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

نْ أورشليمَ إلى عودةٍ سريعةٍ للمدينةِ املقدَّسةِ، ملالقاةِ الرّسلِ األحدَ  تتحوّلُ رحلةُ الهروبِ مِ
حُ لوقا في هذه اآليةِ إلى ظهورٍ آخرَ ليسوعَ  ِّ. يلمِّ ار م ومشاركةِ اخلبرِ السّ رَ والّذين معهُ عشَ

هِ.  هورَ في إجنيلِ َّه ال يروي هذا الظّ لبطرسَ رُغْمَ أن
هادةِ املتبادلةِ. ِّ والشَّ ار َبَرِ السَّ لُ مبشاركةِ اخل إنَّ الكنيسةَ تكتَمِ

إلى  العودةَ  بلْ  القيامةِ،  التَّاريخيَّ على  الدليلَ  تْ  ليْسَ هوراتِ  والظُّ الفارغِ  القبرِ  رواياتِ  إنَّ 
تْ منها دونَ خوفٍ وبتحدٍّ لقوى األمرِ الواقعِ من  لَقَ ارةُ الّتي انطَ . فهذه العودةُ والبِشَ أورشليمَ
َّبِّ يسوعَ  اتٍ دينيَّةٍ وزمنيَّةٍ هي الداللةُ على اإلميانِ الرّاسخِ للجماعةِ األولى بقيامةِ الر لُطَ سُ

. من بني األمواتِ

خالصة روحيّة
ها. ولكن  عوباتِ الّتي تواجِهُ لِ والصُّ ال تخلو حياةُ الكنيسةِ والوطنِ من خيباتِ األمَ  
. فكما  َّبِّ يسوعَ نا أنَّ ال نديرَ ظهرَنا لها، بل نسيرَ نحوَها معَ الر اوسَ تعلِّمُ روايةَ تلميذَي عمّ
ا أنْ يحوّلَ فشلَنا  حوَّلَ صليبَ العارِ واملوتِ إلى رمزٍ للحياةِ األبديةِ واالنتصارِ، يستطيعُ أيضً

نا إلى جتلٍّ حملبتِّة وقوّتِه.  وضعفَ
ا مكسورون في مكانٍ ما من حياتِنا، ولكن ال يجبُ أنْ نخجلَ  َّنا جميعً ٌ بأن هناك قولٌ مأثور
ريقُ الّتي منها يدخلُ نورُ املسيحِ إلى قلوبِنا. ففي الكتابِ املقدّسِ يختارُ  نا، فهي الطَّ رِ بكسْ
غارَ (هابيل، يعقوب، داود...)، فإنْ قبلوا أن يسيروا معه، أشعَّ نورُه  عفاءَ والصِّ ا الضُّ َّبِّ دائمً الر

. قاتِ الّتي فيهم وأضاءَ منها للنَّاسِ من التَّشقُّ

بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥
ْبِيَاء! َن األ

دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ
ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ

عبِ اخلالصيِّ ولصدقيةِ وعودِ اهللاِ.  ما يقومُ به املسيحُ مع التِّلميذَين هو إعادةُ قراءةٍ لتاريخِ الشّ
، نقرأُه على لسانِ بطرسَ في أعمالِ الرّسلِ ٢٢/٢-٣٦ وعند  لُ محتوى شرحِ يسوعَ لوقا ال ينْقُ
ه يعرفان حياةَ يسوعَ املسيحِ، لكن  بولسَ ـفي أعمالِ الرُّسلِ ٣٢/١٣-٤١. إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
ةِ في  . هما النّقيضُ لروايةِ خازنِ ملكةِ احلبَشَ هما أنْ يقرآها على ضوءِ الكتابِ املقدَّسِ صُ ينقَ
، لكنَّه غيرُ مدركٍ  رَ أشعيا ٥٣ ويعرِفُ الكتابَ املقدَّسَ فْ لِ ٢٦/٨-٤٠. كانَ يقرأُ سِ أعمالِ الرُّسُ
املسيحِ  عن  فيلبُّسُ  يخبرُه  وحنيَ  وقيامتِه.  وصلِبه  ه  وتعاليمِ حياتِه  اخلالصيِّ،  يسوعَ  حلدثِ 
نا لوقا في كتابَيه أنَّ  . يعلِّمُ مُ الكتابَ املقدَّسِ على ضوءِ حياةِ يسوعَ تِحُ عينا قلبِهِ ويفهَ تَنْفَ
اإلميانَ يستوجبُ اإلثنني، الكُتُبَ املقدَّسةَ واحلدَثَ اخلالصيَّ. فالواحدُ يضيءُ اآلخرَ ويؤدِّي إلى 

. مِ هْ اإلميانِ والفَ

د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن وعُ بِأ رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ
كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩

ا. مَ هُ عَ مَ
ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ

ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان
يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢

رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ
ى  يتلقَّ اإلنسانَ ال  إنَّ  املبادرةَ.  يأخذا هما  أبعدَ لكي  إلى مكانٍ  ذاهبٌ  َّه  بأن املسيحُ  يتظاهرُ 

َّتَه املقدّسةَ في االختيارِ.  مَ اهللاِ بل يسعى لها وبهذا يثْبِّتُ حرّي فقط نِعَ
وَّلِ  رْحِ املطَ اوس. بعدَ قسمِ الكلمةِ والشَّ لُ الذَّبيحةُ اإللهيّةُ في هذا العشاءِ في عمّ تكتَمِ
ليبِ.  رَ اخلبزِ هو تذكارُ ذبيحةِ الصّ رُ املسيحُ اخلبْزَ مع التّلميذَين. إنَّ كَسْ ، يكْسُ ريقِ طوالَ الطّ
ونورِ  الكلمةِ  مِ  هْ بفَ َّةَ هما مسلَّحان  املر ولكن هذه  التّلميذَين،  معَ  احياءَها  املسيحُ  يُعيْدُ 
، بل  بِ هما للهرِ ليبِ، وال تدفَعُ هما كما ذبيحةُ الصّ ، إنَّ هذه الذّبيحةَ ال حتبِطُ الكتابِ املقدّسِ
ومعرفتَهما  أعينَهما  بانفتاحِ  هذا  إلى  ويرمزُ  اخلالصيَّ.   َّ ر السِّ ويفهمان  عيونَهما  تفتَحُ 

. ُبْزِ رِ اخل ليسوعَ عند كَسْ
لتعليمِ  هو  حينها  املسيحِ  وَتَواري   ، ُبْزِ اخل رِ  كَسْ عندَ  اعينِهما  تْحَ  فَ أنّ  رّاحِ  الشُّ بعضُ  يرى 
نَ اآلنَ وصاعدًا  ثَ عن املسيحِ في احلضورِ احلقيقيِّ في القربانِ مِ ابّةِ أنْ تَبْحَ الكنيسةِ الشّ

ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ
تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ

ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ
تِهِ". إنَّ الهدَفَ  كَتْ عن معرفَ سِ فاه، ليسَ ألنَّ مظهرَهُ قدْ تغيَّرَ، بلْ ألنَّ أعينَهما "قد أُمْ لم يعرِ
يِّ  اخلالصِ للمشروعِ  مٍ عميقٍ  هْ بِفَ ةُ يسوعَ  نَ معرفَ تقترِ ةِ هو كي  املعرفَ نِ  عَ إمساكِها  من 
تِحُ  دُه. ستَنْفَ لُ بنيَ يسوعَ املتجسدِ واملشروعِ اإللهي الَّذي يجسِّ صْ نُ الفَ ْكِ رَ به. ال ميُ الّذي بشَّ

َّ تدبيرِ اهللاِ اخلالصيِّ. ما سر هَ ا، عندما يفَ عيونُهما ويعرفانِه الحقً

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
 . ه يعرفان بدقّةٍ حياةَ يسوعَ وتفاصيلَها. وهما قادران على سردِها كاملةً إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
أردْنَ  اللّواتي  ، كالنِّساءِ  . روايتُهما تنتهي في القبرِ صُ هو املعنى لهذه احلياةِ ولكنْ ما ينقُ
.أنَّ هذه املعرفةَ دقيقةٌ تاريخيًّا ولكنَّها ناقصةٌ الهوتيًّا.  حتنيطَ جسدِ يسوعَ املصلوبِ واملائتِ
م حكموا عليه  بُه رجالً نبيًّا قويًّا، وهُ . نحنُ كنَّا نحسَ إنَّ التّناقضَ بني اآليتني ١٩ و ٢٠ صارخٌ
لةِ التّي  ُنا ورؤساؤنا" يدلُّ على الصِّ لِ "أحبار ميرِ املتَّصِ باملوتِ وصلبوه. كما وأنَّ استعمالَ الضَّ
يْفُ  دُ مبجيءِ املسيحِ. تصنِ عْ بعْ لم تنقطِعْ باإلميانِ اليهوديِّ واالنتماءِ الدّينيّ الّذي لم يقتَنِ
ما  ما أو تناسيهِ دِ الكلمةِ وجاللِهِ على جهلِهِ يسوعَ كنبيٍّ أو كرجلٍ قويٍّ هو حتجيمٌ لتجسُّ
دِه. إنَّ موتَ املسيحِ قد أنهى كلَّ رجاءٍ  للنّبوؤاتِ املسيحانيةِ الّتي أكملَها املسيحُ بتجسُّ
لديهما. "كنَّا نرجو" في صيغةِ املاضي تعني أنّهما قد تخلَّيا عن هذا الرجاءِ ورضخا حلقيقةِ 

. لبِ كنهايةٍ وخامتةٍ لبشارةِ يسوعَ الصَّ

٢صفحة

ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ
ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان

يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢
رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

مقدّمة
نَ بنيِ األمواتِ هي روايةٌ افخاريستيّةٌ  اوس وخبرَ لقائِهما بالقائمِ مِ إنَّ روايةَ تلميذَي عمَّ  
رُ اخلبزِ  رُ الكلمةِ (اآليات ١٣-٢٨) وكَسْ يه: كَسْ بامتيازٍ. نحنُ أمامَ احتفالٍ ليتورجيٍّ كاملٍ بقسمَ

(اآليات ٢٩-٣٥).

شرح اآليات
ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣

لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ
. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ

بطرسَ  وحيرةِ  الفارغِ  القبرِ  روايةِ  مع  َّبطِ  للر هي  ه"  عينِ اليومِ  "في   : بعبارةِ الرِّوايةَ  بَدْءَ  إنَّ 
زِلْنا في أحدِ القيامةِ ذاتِه. إنَّ مغادرةَ التِّلميذَين ألورشليمَ هي داللةٌ على  هُ. نحنُ ما  امامَ
حصلَتْ  الَّتي  باألمورِ  ما"  "حتادثهُ فأصبحَ  وبِبِشارتِه.  بيسوعَ  األملِ  وفقدانِ  االستسالمِ 

. كاحلديثِ عن ماضٍ أليمٍ وبعيدٍ، كالوقوفِ على األطاللِ
اليهوديِّ،  القانونِ  ففي   . هادةِ للشّ هو  الرِّوايةِ  في  ني  شخصَ وجودَ  إنَّ  ه،  نفسِ الوقتِ  في 
بَدْءِ  حيحةَ عزيزٌ على قلبِ لوقا، ففي  هادةِ الصَّ ". إنَّ مفهومَ الشَّ "شهادةُ شاهدَين تصحُّ
عُ  ، وفي نهايةِ إجنيلِه جتتَمِ يخِ وحنّةِ النبيّةِ في الهيكلِ عُ شهادتا سمعانِ الشَّ أجنيلِه، جتتَمِ

ه.  شهادتا "كليوفاس" ورفيقِ
بعني)، رافقا يسوعَ على  رِ بل التّالميذِ السَّ شَ نَ الرُّسلِ اإلثني عَ إنَّ هذين التِّلميذين (ليسا مِ
بُ رجلٌ  عودِ إلى أورشليمَ وهتفا مع اجلموعِ الستقبالِهِ. في لوقا ٩:٥٧ يقتَرِ األرجحِ في الصُّ
وهما  التّلميذَين  نَ  مِ بُ  يقتَرِ يسوعُ  واليومَ  ه.  يتبعَ أن  ليطلُبَ  سائرون"  و"هم  يسوعَ  نْ  مِ

سائرَين. إنَّ التّلمذةَ ليسوعَ هي مسيرةٌ دائمةٌ نحوَ اهللاِ.



اوس ظهور يسوع لتلميذي عمّ
(لوقا ٢٤: ١٣ – ٣٥ )  

ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣
لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ

. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ
ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ

تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ
ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥

ْبِيَاء! َن األ
دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ

ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ
د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن وعُ بِأ رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ

كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩
ا. مَ هُ عَ مَ

بيعةِ. هوراتِ العجائبيّةِ والفائقةِ للطَّ وليسَ في الظّ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

نْ أورشليمَ إلى عودةٍ سريعةٍ للمدينةِ املقدَّسةِ، ملالقاةِ الرّسلِ األحدَ  تتحوّلُ رحلةُ الهروبِ مِ
حُ لوقا في هذه اآليةِ إلى ظهورٍ آخرَ ليسوعَ  ِّ. يلمِّ ار م ومشاركةِ اخلبرِ السّ رَ والّذين معهُ عشَ

هِ.  هورَ في إجنيلِ َّه ال يروي هذا الظّ لبطرسَ رُغْمَ أن
هادةِ املتبادلةِ. ِّ والشَّ ار َبَرِ السَّ لُ مبشاركةِ اخل إنَّ الكنيسةَ تكتَمِ

إلى  العودةَ  بلْ  القيامةِ،  التَّاريخيَّ على  الدليلَ  تْ  ليْسَ هوراتِ  والظُّ الفارغِ  القبرِ  رواياتِ  إنَّ 
تْ منها دونَ خوفٍ وبتحدٍّ لقوى األمرِ الواقعِ من  لَقَ ارةُ الّتي انطَ . فهذه العودةُ والبِشَ أورشليمَ
َّبِّ يسوعَ  اتٍ دينيَّةٍ وزمنيَّةٍ هي الداللةُ على اإلميانِ الرّاسخِ للجماعةِ األولى بقيامةِ الر لُطَ سُ

. من بني األمواتِ

خالصة روحيّة
ها. ولكن  عوباتِ الّتي تواجِهُ لِ والصُّ ال تخلو حياةُ الكنيسةِ والوطنِ من خيباتِ األمَ  
. فكما  َّبِّ يسوعَ نا أنَّ ال نديرَ ظهرَنا لها، بل نسيرَ نحوَها معَ الر اوسَ تعلِّمُ روايةَ تلميذَي عمّ
ا أنْ يحوّلَ فشلَنا  حوَّلَ صليبَ العارِ واملوتِ إلى رمزٍ للحياةِ األبديةِ واالنتصارِ، يستطيعُ أيضً

نا إلى جتلٍّ حملبتِّة وقوّتِه.  وضعفَ
ا مكسورون في مكانٍ ما من حياتِنا، ولكن ال يجبُ أنْ نخجلَ  َّنا جميعً ٌ بأن هناك قولٌ مأثور
ريقُ الّتي منها يدخلُ نورُ املسيحِ إلى قلوبِنا. ففي الكتابِ املقدّسِ يختارُ  نا، فهي الطَّ رِ بكسْ
غارَ (هابيل، يعقوب، داود...)، فإنْ قبلوا أن يسيروا معه، أشعَّ نورُه  عفاءَ والصِّ ا الضُّ َّبِّ دائمً الر

. قاتِ الّتي فيهم وأضاءَ منها للنَّاسِ من التَّشقُّ

بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥
ْبِيَاء! َن األ

دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ
ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ

عبِ اخلالصيِّ ولصدقيةِ وعودِ اهللاِ.  ما يقومُ به املسيحُ مع التِّلميذَين هو إعادةُ قراءةٍ لتاريخِ الشّ
، نقرأُه على لسانِ بطرسَ في أعمالِ الرّسلِ ٢٢/٢-٣٦ وعند  لُ محتوى شرحِ يسوعَ لوقا ال ينْقُ
ه يعرفان حياةَ يسوعَ املسيحِ، لكن  بولسَ ـفي أعمالِ الرُّسلِ ٣٢/١٣-٤١. إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
ةِ في  . هما النّقيضُ لروايةِ خازنِ ملكةِ احلبَشَ هما أنْ يقرآها على ضوءِ الكتابِ املقدَّسِ صُ ينقَ
، لكنَّه غيرُ مدركٍ  رَ أشعيا ٥٣ ويعرِفُ الكتابَ املقدَّسَ فْ لِ ٢٦/٨-٤٠. كانَ يقرأُ سِ أعمالِ الرُّسُ
املسيحِ  عن  فيلبُّسُ  يخبرُه  وحنيَ  وقيامتِه.  وصلِبه  ه  وتعاليمِ حياتِه  اخلالصيِّ،  يسوعَ  حلدثِ 
نا لوقا في كتابَيه أنَّ  . يعلِّمُ مُ الكتابَ املقدَّسِ على ضوءِ حياةِ يسوعَ تِحُ عينا قلبِهِ ويفهَ تَنْفَ
اإلميانَ يستوجبُ اإلثنني، الكُتُبَ املقدَّسةَ واحلدَثَ اخلالصيَّ. فالواحدُ يضيءُ اآلخرَ ويؤدِّي إلى 

. مِ هْ اإلميانِ والفَ

د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن ِأ وعُ ب رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ
كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩

ا. مَ هُ عَ مَ
ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ

ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان
يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢

رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ
ى  يتلقَّ اإلنسانَ ال  إنَّ  املبادرةَ.  يأخذا هما  أبعدَ لكي  إلى مكانٍ  ذاهبٌ  َّه  بأن املسيحُ  يتظاهرُ 

َّتَه املقدّسةَ في االختيارِ.  مَ اهللاِ بل يسعى لها وبهذا يثْبِّتُ حرّي فقط نِعَ
وَّلِ  رْحِ املطَ اوس. بعدَ قسمِ الكلمةِ والشَّ لُ الذَّبيحةُ اإللهيّةُ في هذا العشاءِ في عمّ تكتَمِ
ليبِ.  رَ اخلبزِ هو تذكارُ ذبيحةِ الصّ رُ املسيحُ اخلبْزَ مع التّلميذَين. إنَّ كَسْ ، يكْسُ ريقِ طوالَ الطّ
ونورِ  الكلمةِ  مِ  هْ بفَ َّةَ هما مسلَّحان  املر ولكن هذه  التّلميذَين،  معَ  احياءَها  املسيحُ  يُعيْدُ 
، بل  بِ هما للهرِ ليبِ، وال تدفَعُ هما كما ذبيحةُ الصّ ، إنَّ هذه الذّبيحةَ ال حتبِطُ الكتابِ املقدّسِ
ومعرفتَهما  أعينَهما  بانفتاحِ  هذا  إلى  ويرمزُ  اخلالصيَّ.   َّ ر السِّ ويفهمان  عيونَهما  تفتَحُ 

. ُبْزِ رِ اخل ليسوعَ عند كَسْ
لتعليمِ  هو  حينها  املسيحِ  وَتَواري   ، ُبْزِ اخل رِ  كَسْ عندَ  اعينِهما  تْحَ  فَ أنّ  رّاحِ  الشُّ بعضُ  يرى 
نَ اآلنَ وصاعدًا  ثَ عن املسيحِ في احلضورِ احلقيقيِّ في القربانِ مِ ابّةِ أنْ تَبْحَ الكنيسةِ الشّ

٣صفحة

ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ
تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ

ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ
تِهِ". إنَّ الهدَفَ  كَتْ عن معرفَ سِ فاه، ليسَ ألنَّ مظهرَهُ قدْ تغيَّرَ، بلْ ألنَّ أعينَهما "قد أُمْ لم يعرِ
يِّ  اخلالصِ للمشروعِ  مٍ عميقٍ  هْ بِفَ ةُ يسوعَ  نَ معرفَ تقترِ ةِ هو كي  املعرفَ نِ  عَ إمساكِها  من 
تِحُ  دُه. ستَنْفَ لُ بنيَ يسوعَ املتجسدِ واملشروعِ اإللهي الَّذي يجسِّ صْ نُ الفَ ْكِ رَ به. ال ميُ الّذي بشَّ

َّ تدبيرِ اهللاِ اخلالصيِّ. ما سر هَ ا، عندما يفَ عيونُهما ويعرفانِه الحقً

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
 . ه يعرفان بدقّةٍ حياةَ يسوعَ وتفاصيلَها. وهما قادران على سردِها كاملةً إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
أردْنَ  اللّواتي  ، كالنِّساءِ  . روايتُهما تنتهي في القبرِ صُ هو املعنى لهذه احلياةِ ولكنْ ما ينقُ
.أنَّ هذه املعرفةَ دقيقةٌ تاريخيًّا ولكنَّها ناقصةٌ الهوتيًّا.  حتنيطَ جسدِ يسوعَ املصلوبِ واملائتِ
م حكموا عليه  بُه رجالً نبيًّا قويًّا، وهُ . نحنُ كنَّا نحسَ إنَّ التّناقضَ بني اآليتني ١٩ و ٢٠ صارخٌ
لةِ التّي  ُنا ورؤساؤنا" يدلُّ على الصِّ لِ "أحبار ميرِ املتَّصِ باملوتِ وصلبوه. كما وأنَّ استعمالَ الضَّ
يْفُ  دُ مبجيءِ املسيحِ. تصنِ عْ بعْ لم تنقطِعْ باإلميانِ اليهوديِّ واالنتماءِ الدّينيّ الّذي لم يقتَنِ
ما  ما أو تناسيهِ دِ الكلمةِ وجاللِهِ على جهلِهِ يسوعَ كنبيٍّ أو كرجلٍ قويٍّ هو حتجيمٌ لتجسُّ
دِه. إنَّ موتَ املسيحِ قد أنهى كلَّ رجاءٍ  للنّبوؤاتِ املسيحانيةِ الّتي أكملَها املسيحُ بتجسُّ
لديهما. "كنَّا نرجو" في صيغةِ املاضي تعني أنّهما قد تخلَّيا عن هذا الرجاءِ ورضخا حلقيقةِ 

. لبِ كنهايةٍ وخامتةٍ لبشارةِ يسوعَ الصَّ

ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ
ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان

يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢
رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

مقدّمة
نَ بنيِ األمواتِ هي روايةٌ افخاريستيّةٌ  اوس وخبرَ لقائِهما بالقائمِ مِ إنَّ روايةَ تلميذَي عمَّ  
رُ اخلبزِ  رُ الكلمةِ (اآليات ١٣-٢٨) وكَسْ يه: كَسْ بامتيازٍ. نحنُ أمامَ احتفالٍ ليتورجيٍّ كاملٍ بقسمَ

(اآليات ٢٩-٣٥).

شرح اآليات
ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣

لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ
. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ

بطرسَ  وحيرةِ  الفارغِ  القبرِ  روايةِ  مع  َّبطِ  للر هي  ه"  عينِ اليومِ  "في   : بعبارةِ الرِّوايةَ  بَدْءَ  إنَّ 
زِلْنا في أحدِ القيامةِ ذاتِه. إنَّ مغادرةَ التِّلميذَين ألورشليمَ هي داللةٌ على  هُ. نحنُ ما  امامَ
حصلَتْ  الَّتي  باألمورِ  ما"  "حتادثهُ فأصبحَ  وبِبِشارتِه.  بيسوعَ  األملِ  وفقدانِ  االستسالمِ 

. كاحلديثِ عن ماضٍ أليمٍ وبعيدٍ، كالوقوفِ على األطاللِ
اليهوديِّ،  القانونِ  ففي   . هادةِ للشّ هو  الرِّوايةِ  في  ني  شخصَ وجودَ  إنَّ  ه،  نفسِ الوقتِ  في 
بَدْءِ  حيحةَ عزيزٌ على قلبِ لوقا، ففي  هادةِ الصَّ ". إنَّ مفهومَ الشَّ "شهادةُ شاهدَين تصحُّ
عُ  ، وفي نهايةِ إجنيلِه جتتَمِ يخِ وحنّةِ النبيّةِ في الهيكلِ عُ شهادتا سمعانِ الشَّ أجنيلِه، جتتَمِ

ه.  شهادتا "كليوفاس" ورفيقِ
بعني)، رافقا يسوعَ على  رِ بل التّالميذِ السَّ شَ نَ الرُّسلِ اإلثني عَ إنَّ هذين التِّلميذين (ليسا مِ
بُ رجلٌ  عودِ إلى أورشليمَ وهتفا مع اجلموعِ الستقبالِهِ. في لوقا ٩:٥٧ يقتَرِ األرجحِ في الصُّ
وهما  التّلميذَين  نَ  مِ بُ  يقتَرِ يسوعُ  واليومَ  ه.  يتبعَ أن  ليطلُبَ  سائرون"  و"هم  يسوعَ  نْ  مِ

سائرَين. إنَّ التّلمذةَ ليسوعَ هي مسيرةٌ دائمةٌ نحوَ اهللاِ.



اوس ظهور يسوع لتلميذي عمّ
(لوقا ٢٤: ١٣ – ٣٥ )  

ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣
لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ

. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ
ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ

تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ
ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥

ْبِيَاء! َن األ
دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ

ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ
د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن وعُ بِأ رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ

كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩
ا. مَ هُ عَ مَ

بيعةِ. هوراتِ العجائبيّةِ والفائقةِ للطَّ وليسَ في الظّ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

نْ أورشليمَ إلى عودةٍ سريعةٍ للمدينةِ املقدَّسةِ، ملالقاةِ الرّسلِ األحدَ  تتحوّلُ رحلةُ الهروبِ مِ
حُ لوقا في هذه اآليةِ إلى ظهورٍ آخرَ ليسوعَ  ِّ. يلمِّ ار م ومشاركةِ اخلبرِ السّ رَ والّذين معهُ عشَ

هِ.  هورَ في إجنيلِ َّه ال يروي هذا الظّ لبطرسَ رُغْمَ أن
هادةِ املتبادلةِ. ِّ والشَّ ار َبَرِ السَّ لُ مبشاركةِ اخل إنَّ الكنيسةَ تكتَمِ

إلى  العودةَ  بلْ  القيامةِ،  التَّاريخيَّ على  الدليلَ  تْ  ليْسَ هوراتِ  والظُّ الفارغِ  القبرِ  رواياتِ  إنَّ 
تْ منها دونَ خوفٍ وبتحدٍّ لقوى األمرِ الواقعِ من  لَقَ ارةُ الّتي انطَ . فهذه العودةُ والبِشَ أورشليمَ
َّبِّ يسوعَ  اتٍ دينيَّةٍ وزمنيَّةٍ هي الداللةُ على اإلميانِ الرّاسخِ للجماعةِ األولى بقيامةِ الر لُطَ سُ

. من بني األمواتِ

خالصة روحيّة
ها. ولكن  عوباتِ الّتي تواجِهُ لِ والصُّ ال تخلو حياةُ الكنيسةِ والوطنِ من خيباتِ األمَ  
. فكما  َّبِّ يسوعَ نا أنَّ ال نديرَ ظهرَنا لها، بل نسيرَ نحوَها معَ الر اوسَ تعلِّمُ روايةَ تلميذَي عمّ
ا أنْ يحوّلَ فشلَنا  حوَّلَ صليبَ العارِ واملوتِ إلى رمزٍ للحياةِ األبديةِ واالنتصارِ، يستطيعُ أيضً

نا إلى جتلٍّ حملبتِّة وقوّتِه.  وضعفَ
ا مكسورون في مكانٍ ما من حياتِنا، ولكن ال يجبُ أنْ نخجلَ  َّنا جميعً ٌ بأن هناك قولٌ مأثور
ريقُ الّتي منها يدخلُ نورُ املسيحِ إلى قلوبِنا. ففي الكتابِ املقدّسِ يختارُ  نا، فهي الطَّ رِ بكسْ
غارَ (هابيل، يعقوب، داود...)، فإنْ قبلوا أن يسيروا معه، أشعَّ نورُه  عفاءَ والصِّ ا الضُّ َّبِّ دائمً الر

. قاتِ الّتي فيهم وأضاءَ منها للنَّاسِ من التَّشقُّ

٤صفحة

بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥
ْبِيَاء! َن األ

دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ
ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ

عبِ اخلالصيِّ ولصدقيةِ وعودِ اهللاِ.  ما يقومُ به املسيحُ مع التِّلميذَين هو إعادةُ قراءةٍ لتاريخِ الشّ
، نقرأُه على لسانِ بطرسَ في أعمالِ الرّسلِ ٢٢/٢-٣٦ وعند  لُ محتوى شرحِ يسوعَ لوقا ال ينْقُ
ه يعرفان حياةَ يسوعَ املسيحِ، لكن  بولسَ ـفي أعمالِ الرُّسلِ ٣٢/١٣-٤١. إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
ةِ في  . هما النّقيضُ لروايةِ خازنِ ملكةِ احلبَشَ هما أنْ يقرآها على ضوءِ الكتابِ املقدَّسِ صُ ينقَ
، لكنَّه غيرُ مدركٍ  رَ أشعيا ٥٣ ويعرِفُ الكتابَ املقدَّسَ فْ لِ ٢٦/٨-٤٠. كانَ يقرأُ سِ أعمالِ الرُّسُ
املسيحِ  عن  فيلبُّسُ  يخبرُه  وحنيَ  وقيامتِه.  وصلِبه  ه  وتعاليمِ حياتِه  اخلالصيِّ،  يسوعَ  حلدثِ 
نا لوقا في كتابَيه أنَّ  . يعلِّمُ مُ الكتابَ املقدَّسِ على ضوءِ حياةِ يسوعَ تِحُ عينا قلبِهِ ويفهَ تَنْفَ
اإلميانَ يستوجبُ اإلثنني، الكُتُبَ املقدَّسةَ واحلدَثَ اخلالصيَّ. فالواحدُ يضيءُ اآلخرَ ويؤدِّي إلى 

. مِ هْ اإلميانِ والفَ

د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن ِأ وعُ ب رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ
كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩

ا. مَ هُ عَ مَ
ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ

ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان
يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢

رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ
ى  يتلقَّ اإلنسانَ ال  إنَّ  املبادرةَ.  يأخذا هما  أبعدَ لكي  إلى مكانٍ  ذاهبٌ  َّه  بأن املسيحُ  يتظاهرُ 

َّتَه املقدّسةَ في االختيارِ.  مَ اهللاِ بل يسعى لها وبهذا يثْبِّتُ حرّي فقط نِعَ
وَّلِ  رْحِ املطَ اوس. بعدَ قسمِ الكلمةِ والشَّ لُ الذَّبيحةُ اإللهيّةُ في هذا العشاءِ في عمّ تكتَمِ
ليبِ.  رَ اخلبزِ هو تذكارُ ذبيحةِ الصّ رُ املسيحُ اخلبْزَ مع التّلميذَين. إنَّ كَسْ ، يكْسُ ريقِ طوالَ الطّ
ونورِ  الكلمةِ  مِ  هْ بفَ َّةَ هما مسلَّحان  املر ولكن هذه  التّلميذَين،  معَ  احياءَها  املسيحُ  يُعيْدُ 
، بل  بِ هما للهرِ ليبِ، وال تدفَعُ هما كما ذبيحةُ الصّ ، إنَّ هذه الذّبيحةَ ال حتبِطُ الكتابِ املقدّسِ
ومعرفتَهما  أعينَهما  بانفتاحِ  هذا  إلى  ويرمزُ  اخلالصيَّ.   َّ ر السِّ ويفهمان  عيونَهما  تفتَحُ 

. ُبْزِ رِ اخل ليسوعَ عند كَسْ
لتعليمِ  هو  حينها  املسيحِ  وَتَواري   ، ُبْزِ اخل رِ  كَسْ عندَ  اعينِهما  تْحَ  فَ أنّ  رّاحِ  الشُّ بعضُ  يرى 
نَ اآلنَ وصاعدًا  ثَ عن املسيحِ في احلضورِ احلقيقيِّ في القربانِ مِ ابّةِ أنْ تَبْحَ الكنيسةِ الشّ

ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ
تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ

ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ
تِهِ". إنَّ الهدَفَ  كَتْ عن معرفَ سِ فاه، ليسَ ألنَّ مظهرَهُ قدْ تغيَّرَ، بلْ ألنَّ أعينَهما "قد أُمْ لم يعرِ
يِّ  اخلالصِ للمشروعِ  مٍ عميقٍ  هْ بِفَ ةُ يسوعَ  نَ معرفَ تقترِ ةِ هو كي  املعرفَ نِ  عَ إمساكِها  من 
تِحُ  دُه. ستَنْفَ لُ بنيَ يسوعَ املتجسدِ واملشروعِ اإللهي الَّذي يجسِّ صْ نُ الفَ ْكِ رَ به. ال ميُ الّذي بشَّ

َّ تدبيرِ اهللاِ اخلالصيِّ. ما سر هَ ا، عندما يفَ عيونُهما ويعرفانِه الحقً

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
 . ه يعرفان بدقّةٍ حياةَ يسوعَ وتفاصيلَها. وهما قادران على سردِها كاملةً إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
أردْنَ  اللّواتي  ، كالنِّساءِ  . روايتُهما تنتهي في القبرِ صُ هو املعنى لهذه احلياةِ ولكنْ ما ينقُ
.أنَّ هذه املعرفةَ دقيقةٌ تاريخيًّا ولكنَّها ناقصةٌ الهوتيًّا.  حتنيطَ جسدِ يسوعَ املصلوبِ واملائتِ
م حكموا عليه  بُه رجالً نبيًّا قويًّا، وهُ . نحنُ كنَّا نحسَ إنَّ التّناقضَ بني اآليتني ١٩ و ٢٠ صارخٌ
لةِ التّي  ُنا ورؤساؤنا" يدلُّ على الصِّ لِ "أحبار ميرِ املتَّصِ باملوتِ وصلبوه. كما وأنَّ استعمالَ الضَّ
يْفُ  دُ مبجيءِ املسيحِ. تصنِ عْ بعْ لم تنقطِعْ باإلميانِ اليهوديِّ واالنتماءِ الدّينيّ الّذي لم يقتَنِ
ما  ما أو تناسيهِ دِ الكلمةِ وجاللِهِ على جهلِهِ يسوعَ كنبيٍّ أو كرجلٍ قويٍّ هو حتجيمٌ لتجسُّ
دِه. إنَّ موتَ املسيحِ قد أنهى كلَّ رجاءٍ  للنّبوؤاتِ املسيحانيةِ الّتي أكملَها املسيحُ بتجسُّ
لديهما. "كنَّا نرجو" في صيغةِ املاضي تعني أنّهما قد تخلَّيا عن هذا الرجاءِ ورضخا حلقيقةِ 

. لبِ كنهايةٍ وخامتةٍ لبشارةِ يسوعَ الصَّ

ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ
ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان

يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢
رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

مقدّمة
نَ بنيِ األمواتِ هي روايةٌ افخاريستيّةٌ  اوس وخبرَ لقائِهما بالقائمِ مِ إنَّ روايةَ تلميذَي عمَّ  
رُ اخلبزِ  رُ الكلمةِ (اآليات ١٣-٢٨) وكَسْ يه: كَسْ بامتيازٍ. نحنُ أمامَ احتفالٍ ليتورجيٍّ كاملٍ بقسمَ

(اآليات ٢٩-٣٥).

شرح اآليات
ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣

لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ
. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ

بطرسَ  وحيرةِ  الفارغِ  القبرِ  روايةِ  مع  َّبطِ  للر هي  ه"  عينِ اليومِ  "في   : بعبارةِ الرِّوايةَ  بَدْءَ  إنَّ 
زِلْنا في أحدِ القيامةِ ذاتِه. إنَّ مغادرةَ التِّلميذَين ألورشليمَ هي داللةٌ على  هُ. نحنُ ما  امامَ
حصلَتْ  الَّتي  باألمورِ  ما"  "حتادثهُ فأصبحَ  وبِبِشارتِه.  بيسوعَ  األملِ  وفقدانِ  االستسالمِ 

. كاحلديثِ عن ماضٍ أليمٍ وبعيدٍ، كالوقوفِ على األطاللِ
اليهوديِّ،  القانونِ  ففي   . هادةِ للشّ هو  الرِّوايةِ  في  ني  شخصَ وجودَ  إنَّ  ه،  نفسِ الوقتِ  في 
بَدْءِ  حيحةَ عزيزٌ على قلبِ لوقا، ففي  هادةِ الصَّ ". إنَّ مفهومَ الشَّ "شهادةُ شاهدَين تصحُّ
عُ  ، وفي نهايةِ إجنيلِه جتتَمِ يخِ وحنّةِ النبيّةِ في الهيكلِ عُ شهادتا سمعانِ الشَّ أجنيلِه، جتتَمِ

ه.  شهادتا "كليوفاس" ورفيقِ
بعني)، رافقا يسوعَ على  رِ بل التّالميذِ السَّ شَ نَ الرُّسلِ اإلثني عَ إنَّ هذين التِّلميذين (ليسا مِ
بُ رجلٌ  عودِ إلى أورشليمَ وهتفا مع اجلموعِ الستقبالِهِ. في لوقا ٩:٥٧ يقتَرِ األرجحِ في الصُّ
وهما  التّلميذَين  نَ  مِ بُ  يقتَرِ يسوعُ  واليومَ  ه.  يتبعَ أن  ليطلُبَ  سائرون"  و"هم  يسوعَ  نْ  مِ

سائرَين. إنَّ التّلمذةَ ليسوعَ هي مسيرةٌ دائمةٌ نحوَ اهللاِ.



اوس ظهور يسوع لتلميذي عمّ
(لوقا ٢٤: ١٣ – ٣٥ )  

ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣
لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ

. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ
ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ

تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ
ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥

ْبِيَاء! َن األ
دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ

ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ
د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن وعُ بِأ رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ

كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩
ا. مَ هُ عَ مَ

٥صفحة

بيعةِ. هوراتِ العجائبيّةِ والفائقةِ للطَّ وليسَ في الظّ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

نْ أورشليمَ إلى عودةٍ سريعةٍ للمدينةِ املقدَّسةِ، ملالقاةِ الرّسلِ األحدَ  تتحوّلُ رحلةُ الهروبِ مِ
حُ لوقا في هذه اآليةِ إلى ظهورٍ آخرَ ليسوعَ  ِّ. يلمِّ ار م ومشاركةِ اخلبرِ السّ رَ والّذين معهُ عشَ

هِ.  هورَ في إجنيلِ َّه ال يروي هذا الظّ لبطرسَ رُغْمَ أن
هادةِ املتبادلةِ. ِّ والشَّ ار َبَرِ السَّ لُ مبشاركةِ اخل إنَّ الكنيسةَ تكتَمِ

إلى  العودةَ  بلْ  القيامةِ،  التَّاريخيَّ على  الدليلَ  تْ  ليْسَ هوراتِ  والظُّ الفارغِ  القبرِ  رواياتِ  إنَّ 
تْ منها دونَ خوفٍ وبتحدٍّ لقوى األمرِ الواقعِ من  لَقَ ارةُ الّتي انطَ . فهذه العودةُ والبِشَ أورشليمَ
َّبِّ يسوعَ  اتٍ دينيَّةٍ وزمنيَّةٍ هي الداللةُ على اإلميانِ الرّاسخِ للجماعةِ األولى بقيامةِ الر لُطَ سُ

. من بني األمواتِ

خالصة روحيّة
ها. ولكن  عوباتِ الّتي تواجِهُ لِ والصُّ ال تخلو حياةُ الكنيسةِ والوطنِ من خيباتِ األمَ  
. فكما  َّبِّ يسوعَ نا أنَّ ال نديرَ ظهرَنا لها، بل نسيرَ نحوَها معَ الر اوسَ تعلِّمُ روايةَ تلميذَي عمّ
ا أنْ يحوّلَ فشلَنا  حوَّلَ صليبَ العارِ واملوتِ إلى رمزٍ للحياةِ األبديةِ واالنتصارِ، يستطيعُ أيضً

نا إلى جتلٍّ حملبتِّة وقوّتِه.  وضعفَ
ا مكسورون في مكانٍ ما من حياتِنا، ولكن ال يجبُ أنْ نخجلَ  َّنا جميعً ٌ بأن هناك قولٌ مأثور
ريقُ الّتي منها يدخلُ نورُ املسيحِ إلى قلوبِنا. ففي الكتابِ املقدّسِ يختارُ  نا، فهي الطَّ رِ بكسْ
غارَ (هابيل، يعقوب، داود...)، فإنْ قبلوا أن يسيروا معه، أشعَّ نورُه  عفاءَ والصِّ ا الضُّ َّبِّ دائمً الر

. قاتِ الّتي فيهم وأضاءَ منها للنَّاسِ من التَّشقُّ

بِهِ  تَكَلَّمَ  ا  مَ بِكُلِّ  َانِ  اإلِميْ في  لْبِ  القَ وَبَطِيئَيِ  م،  هْ الفَ يِ  دِيـمَ عَ "يَا  وع:  يَسُ ا  مَ لَهُ الَ  فقَ  .٢٥
ْبِيَاء! َن األ

دِهِ؟". جْ لَ في مَ انِيَ تِلْكَ اآلالم، ثُمَّ يَدْخُ يحِ أَنْ يُعَ سِ لَى الـمَ بُ عَ ا كَانَ يَجِ ٢٦. أَمَ
ْبِيَاء. َن يعِ األ مِ ى وَجَ ُوسَ بْتَدِئًا مبِ ة، مُ دَّسَ قَ لَّقُ بِهِ في كُلِّ الكُتُبِ الـمُ ا يَتَعَ ا مَ مَ رَ لَهُ ٢٧. وَفَسَّ

عبِ اخلالصيِّ ولصدقيةِ وعودِ اهللاِ.  ما يقومُ به املسيحُ مع التِّلميذَين هو إعادةُ قراءةٍ لتاريخِ الشّ
، نقرأُه على لسانِ بطرسَ في أعمالِ الرّسلِ ٢٢/٢-٣٦ وعند  لُ محتوى شرحِ يسوعَ لوقا ال ينْقُ
ه يعرفان حياةَ يسوعَ املسيحِ، لكن  بولسَ ـفي أعمالِ الرُّسلِ ٣٢/١٣-٤١. إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
ةِ في  . هما النّقيضُ لروايةِ خازنِ ملكةِ احلبَشَ هما أنْ يقرآها على ضوءِ الكتابِ املقدَّسِ صُ ينقَ
، لكنَّه غيرُ مدركٍ  رَ أشعيا ٥٣ ويعرِفُ الكتابَ املقدَّسَ فْ لِ ٢٦/٨-٤٠. كانَ يقرأُ سِ أعمالِ الرُّسُ
املسيحِ  عن  فيلبُّسُ  يخبرُه  وحنيَ  وقيامتِه.  وصلِبه  ه  وتعاليمِ حياتِه  اخلالصيِّ،  يسوعَ  حلدثِ 
نا لوقا في كتابَيه أنَّ  . يعلِّمُ مُ الكتابَ املقدَّسِ على ضوءِ حياةِ يسوعَ تِحُ عينا قلبِهِ ويفهَ تَنْفَ
اإلميانَ يستوجبُ اإلثنني، الكُتُبَ املقدَّسةَ واحلدَثَ اخلالصيَّ. فالواحدُ يضيءُ اآلخرَ ويؤدِّي إلى 

. مِ هْ اإلميانِ والفَ

د. كَانٍ أَبْعَ َّهُ ذَاهِبٌ إِلى مَ َن ِأ وعُ ب رَ يَسُ اهَ ا، فتَظَ ِ إِلَيْهَ ْيَةِ الَّتي كَانَا ذَاهِبَنيْ ر نَ القَ ٢٨. واقْتَرَبَا مِ
كُثَ  لِيَمْ لَ  دَخَ فَ ار".  النَّهَ الَ  وَمَ اء،  سَ الـمَ انَ  دْ حَ قَ فَ نَا،  عَ مَ كُثْ  "أُمْ قَائِلَني:  بِهِ  كَا  سَّ تَمَ فَ  .٢٩

ا. مَ هُ عَ مَ
ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ

ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان
يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢

رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ
ى  يتلقَّ اإلنسانَ ال  إنَّ  املبادرةَ.  يأخذا هما  أبعدَ لكي  إلى مكانٍ  ذاهبٌ  َّه  بأن املسيحُ  يتظاهرُ 

َّتَه املقدّسةَ في االختيارِ.  مَ اهللاِ بل يسعى لها وبهذا يثْبِّتُ حرّي فقط نِعَ
وَّلِ  رْحِ املطَ اوس. بعدَ قسمِ الكلمةِ والشَّ لُ الذَّبيحةُ اإللهيّةُ في هذا العشاءِ في عمّ تكتَمِ
ليبِ.  رَ اخلبزِ هو تذكارُ ذبيحةِ الصّ رُ املسيحُ اخلبْزَ مع التّلميذَين. إنَّ كَسْ ، يكْسُ ريقِ طوالَ الطّ
ونورِ  الكلمةِ  مِ  هْ بفَ َّةَ هما مسلَّحان  املر ولكن هذه  التّلميذَين،  معَ  احياءَها  املسيحُ  يُعيْدُ 
، بل  بِ هما للهرِ ليبِ، وال تدفَعُ هما كما ذبيحةُ الصّ ، إنَّ هذه الذّبيحةَ ال حتبِطُ الكتابِ املقدّسِ
ومعرفتَهما  أعينَهما  بانفتاحِ  هذا  إلى  ويرمزُ  اخلالصيَّ.   َّ ر السِّ ويفهمان  عيونَهما  تفتَحُ 

. ُبْزِ رِ اخل ليسوعَ عند كَسْ
لتعليمِ  هو  حينها  املسيحِ  وَتَواري   ، ُبْزِ اخل رِ  كَسْ عندَ  اعينِهما  تْحَ  فَ أنّ  رّاحِ  الشُّ بعضُ  يرى 
نَ اآلنَ وصاعدًا  ثَ عن املسيحِ في احلضورِ احلقيقيِّ في القربانِ مِ ابّةِ أنْ تَبْحَ الكنيسةِ الشّ

ا. مَ هُ عَ يرُ مَ ا، وَرَاحَ يَسِ مَ نْهُ هُ قَدِ اقْتَرَبَ مِ سُ وعُ نَفْ اءَالن، إِذَا يَسُ ادَثَانِ وَيَتَسَ ا يَتَحَ مَ ا هُ ١٥. وفيمَ
تِهِ. فَ رِ عْ نْ مَ كَتْ عَ سِ ا أُمْ مَ يُنَهُ نَّ أَعْ ١٦. ولـكِ

ني. ابِسَ ا عَ وَقَفَ يرَان؟". فَ ا تَسِ ْتُمَ َن ادَثَانِ بِهِ، وَأ ا هـذَا الكَالمُ الَّذي تَتَحَ ا: "مَ مَ الَ لَهُ قَ وَ فَ ا هُ ١٧. أمَّ
تِهِ". إنَّ الهدَفَ  كَتْ عن معرفَ سِ فاه، ليسَ ألنَّ مظهرَهُ قدْ تغيَّرَ، بلْ ألنَّ أعينَهما "قد أُمْ لم يعرِ
يِّ  اخلالصِ للمشروعِ  مٍ عميقٍ  هْ بِفَ ةُ يسوعَ  نَ معرفَ تقترِ ةِ هو كي  املعرفَ نِ  عَ إمساكِها  من 
تِحُ  دُه. ستَنْفَ لُ بنيَ يسوعَ املتجسدِ واملشروعِ اإللهي الَّذي يجسِّ صْ نُ الفَ ْكِ رَ به. ال ميُ الّذي بشَّ

َّ تدبيرِ اهللاِ اخلالصيِّ. ما سر هَ ا، عندما يفَ عيونُهما ويعرفانِه الحقً

لِيم، فَال  أُورَشَ نْ  يبٌ عَ دَكَ غَرِ ْتَ وَحْ أَن لْ  الَ لَهُ: "هَ قَ لْيُوبَاس، فَ هُ كِ مُ ا، واسْ مَ دُهُ ابَ أَحَ ١٨. وَأَجَ
َّام؟". َي ا هـذِهِ األ دَثَ فِيهَ ا حَ لَمَ مَ تَعْ

يًّا  ً نَبِيًّا قَوِ ال يّ، الَّذي كَانَ رَجُ رِ وعَ النَّاصِ لَّقُ بِيَسُ ا يَتَعَ اال لَهُ: "مَ قَ ا هِيَ؟" فَ ا: "ومَ مَ الَ لَهُ قَ ١٩. فَ
بِ كُلِّهِ. عْ ل، قُدَّامَ اهللاِ وَالشَّ وْلِ وَالفِعْ بِالقَ

لَبُوه! وْت، وَكَيْفَ صَ لَيْهِ بِالـمَ كَمَ عَ اؤُنَا لِيُحْ ُنا وَرُؤَسَ بَار هُ أَحْ لَمَ ٢٠. وكَيْفَ أَسْ
وَ  عَ هـذَا كُلِّهِ، فَهـذَا هُ نْ مَ رَائِيل. وَلـكِ دِي إِسْ يَفْ وَ الَّذي سَ أَنْ يَكُونَ هُ و  نَرْجُ نُ  ٢١. وكُنَّا نَحْ

دَاث. َحْ دَ تِلْكَ األ اليَوْمُ الثَّالِثُ بَعْ
ر، جْ نْدَ الفَ بْرِ عِ َ إِلَى القَ نبْ نَّ ذَهَ َّهُ َن نَنَا، أل شْ تِنَا أَدْهَ اعَ مَ نْ جَ اءِ مِ ضَ النِّسَ نَّ بَعْ ٢٢. لكِ

يّ! َّهُ حَ نَّ وَقَالُوا إِن الئِكَةً تَرَاءَوْا  لَهُ دْنَ مَ اهَ نَّ شَ َّهُ نَ وَقُلْنَ إِن عْ رَجَ وع، فَ دَ يَسُ سَ دْنَ جَ ٢٣. وَلَمْ يَجِ
وعُ  ا يَسُ اء، وَأَمَّ ا قَالَتِ النِّسَ دُوهُ هـكذَا كَمَ وَجَ بْر، فَ نَا إِلى القَ عَ نَ الَّذِينَ مَ ى قَوْمٌ مِ ضَ ٢٤. ومَ

لَمْ يَرَوْه". فَ
 . ه يعرفان بدقّةٍ حياةَ يسوعَ وتفاصيلَها. وهما قادران على سردِها كاملةً إنَّ كليوفاسَ ورفيقَ
أردْنَ  اللّواتي  ، كالنِّساءِ  . روايتُهما تنتهي في القبرِ صُ هو املعنى لهذه احلياةِ ولكنْ ما ينقُ
.أنَّ هذه املعرفةَ دقيقةٌ تاريخيًّا ولكنَّها ناقصةٌ الهوتيًّا.  حتنيطَ جسدِ يسوعَ املصلوبِ واملائتِ
م حكموا عليه  بُه رجالً نبيًّا قويًّا، وهُ . نحنُ كنَّا نحسَ إنَّ التّناقضَ بني اآليتني ١٩ و ٢٠ صارخٌ
لةِ التّي  ُنا ورؤساؤنا" يدلُّ على الصِّ لِ "أحبار ميرِ املتَّصِ باملوتِ وصلبوه. كما وأنَّ استعمالَ الضَّ
يْفُ  دُ مبجيءِ املسيحِ. تصنِ عْ بعْ لم تنقطِعْ باإلميانِ اليهوديِّ واالنتماءِ الدّينيّ الّذي لم يقتَنِ
ما  ما أو تناسيهِ دِ الكلمةِ وجاللِهِ على جهلِهِ يسوعَ كنبيٍّ أو كرجلٍ قويٍّ هو حتجيمٌ لتجسُّ
دِه. إنَّ موتَ املسيحِ قد أنهى كلَّ رجاءٍ  للنّبوؤاتِ املسيحانيةِ الّتي أكملَها املسيحُ بتجسُّ
لديهما. "كنَّا نرجو" في صيغةِ املاضي تعني أنّهما قد تخلَّيا عن هذا الرجاءِ ورضخا حلقيقةِ 

. لبِ كنهايةٍ وخامتةٍ لبشارةِ يسوعَ الصَّ

ا. مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ بْزَ، وبَارَكَ ذَ الـخُ ا، أَخَ مَ هُ عَ ئًا مَ تَّكِ ا كَانَ مُ ٣٠. وفِيمَ
ا. مَ نْهُ وَ قَدْ تَوَارَى عَ إِذَا هُ اهُ، فَ رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ٣١. فان

يق،  رِ الطَّ في  نَا  يُكَلِّمُ كَانَ  حِنيَ  فِينَا،  ا  مً رِ طَ ضْ مُ قَلْبُنَا  كَانَ  ا  "أَمَ ر:  لِآلخَ ا  مَ دُهُ أَحَ الَ  قَ فَ  .٣٢
رَحُ لَنَا الكُتُب؟". وَيَشْ

م  هُ عَ رَ وَالَّذِينَ مَ شَ دَ عَ َحَ دَا األ وَجَ لِيم، فَ ا إِلَى أُورَشَ عَ ا، وَرَجَ هَ يْنِ ةِ عَ اعَ ا في تِلْكَ السَّ ٣٣. وقَامَ
ني، عِ تَمِ جْ مُ

ان!". عَ مْ َّبَّ قَام، وتَرَاءَى لِسِ ا إِنَّ الر قًّ ولُون: "حَ م يَقُ ٣٤. وَهُ
بْز. رِ الـخُ نْدَ كَسْ وعَ عِ ا يَسُ رَفَ يق، وَكَيْفَ عَ رِ دَثَ في الطَّ َا حَ بِرانِ مبِ ا فَكانَا يُخْ مَ ا هُ ٣٥. أَمَّ

مقدّمة
نَ بنيِ األمواتِ هي روايةٌ افخاريستيّةٌ  اوس وخبرَ لقائِهما بالقائمِ مِ إنَّ روايةَ تلميذَي عمَّ  
رُ اخلبزِ  رُ الكلمةِ (اآليات ١٣-٢٨) وكَسْ يه: كَسْ بامتيازٍ. نحنُ أمامَ احتفالٍ ليتورجيٍّ كاملٍ بقسمَ

(اآليات ٢٩-٣٥).

شرح اآليات
ةِ  بْعَ وَ سَ نَحْ دُ  تَبْعُ اوُس،  مَّ ى عِ تُدْعَ ْيَةٍ  قَر إِلَى   ِ ذَاهِبَنيْ م  نْهُ مِ ْنَانِ  اث هِ، كانَ  ينِ اليَوْمِ عَ وَفي   .١٣

لِيم. نْ أُورَشَ يَالٍ عَ أَمْ
. دَثَتْ ورِ الَّتِي حَ ُمُ ادَثَانِ بِكُلِّ تِلْكَ األ ١٤. وَكانَا يَتَحَ

بطرسَ  وحيرةِ  الفارغِ  القبرِ  روايةِ  مع  َّبطِ  للر هي  ه"  عينِ اليومِ  "في   : بعبارةِ الرِّوايةَ  بَدْءَ  إنَّ 
زِلْنا في أحدِ القيامةِ ذاتِه. إنَّ مغادرةَ التِّلميذَين ألورشليمَ هي داللةٌ على  هُ. نحنُ ما  امامَ
حصلَتْ  الَّتي  باألمورِ  ما"  "حتادثهُ فأصبحَ  وبِبِشارتِه.  بيسوعَ  األملِ  وفقدانِ  االستسالمِ 

. كاحلديثِ عن ماضٍ أليمٍ وبعيدٍ، كالوقوفِ على األطاللِ
اليهوديِّ،  القانونِ  ففي   . هادةِ للشّ هو  الرِّوايةِ  في  ني  شخصَ وجودَ  إنَّ  ه،  نفسِ الوقتِ  في 
بَدْءِ  حيحةَ عزيزٌ على قلبِ لوقا، ففي  هادةِ الصَّ ". إنَّ مفهومَ الشَّ "شهادةُ شاهدَين تصحُّ
عُ  ، وفي نهايةِ إجنيلِه جتتَمِ يخِ وحنّةِ النبيّةِ في الهيكلِ عُ شهادتا سمعانِ الشَّ أجنيلِه، جتتَمِ

ه.  شهادتا "كليوفاس" ورفيقِ
بعني)، رافقا يسوعَ على  رِ بل التّالميذِ السَّ شَ نَ الرُّسلِ اإلثني عَ إنَّ هذين التِّلميذين (ليسا مِ
بُ رجلٌ  عودِ إلى أورشليمَ وهتفا مع اجلموعِ الستقبالِهِ. في لوقا ٩:٥٧ يقتَرِ األرجحِ في الصُّ
وهما  التّلميذَين  نَ  مِ بُ  يقتَرِ يسوعُ  واليومَ  ه.  يتبعَ أن  ليطلُبَ  سائرون"  و"هم  يسوعَ  نْ  مِ

سائرَين. إنَّ التّلمذةَ ليسوعَ هي مسيرةٌ دائمةٌ نحوَ اهللاِ.


