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 فرح التالميذ إذ رأوا الرب

 

ساء أحد القيامة، وأعطاهم السالم، وأراهم يديه وجنبه.. يقول عندما ظهر السيد المسيح للتالميذ في م
 .(20:20)يو "فرح التالميذ إذ رأوا الرب" اإلنجيل:

 بهذا النوع من الفرح؟أيًضا معهم فما هي أسباب هذا الفرح؟ وكيف نتمّتع نحن 
 :مألت قلب التالميذ بالفرح أربعة أسباب على األقلهناك  لعل  
على الرغم من الجراحات الخطيرة والعذابات ف.. وا قّوة المسيح التي انتصرت على الموتألّنهم لمس أّواًل:

ا لنا أن نا ميتة التي تعر ض لها، الم   ته غلبت كل  هذا وقام م نتِصًرا.. وهذا شيء م فرح جدًّ نتبع هذا لكن  قو 
 اإلله.

وا يف تقوَّ"كما أوصانا اإلنجيل  ؛أقوياء فيهأيًضا نصير  ، ويمكننا أنننتمي إلى إله قوي ال ي غَلبنحن 
نا الشرس الذي كان يبتلع األلوف (10: 6)أفالرب، ويف شّدة قّوته.."  . لقد هزم السيِ د المسيح الموت عدو 

حاول أن يبتلع السيِ د المسيح أيًضا داسه الرب  وكسر ة، ولكن ه عندما دَ و  بال عَ بال رحمة و يوم في جوفه  كل  
ي الموتالبشرّية المؤم  ب وارتقىاألبرار من جوفه،  شوكته، وخل ص بعد أن نقل إليها قّوة الحياة الجديدة التي ال يغلبها  ،نة به إلى مستوى تحدّ 
د م  بالنسبة لنا .. فصار الموت ق جسده ودمه ووصاياهيالموت عن طر  مع المسيح على الدوام ق لنكون هو أن ننطل اناشتياق انتقال، وأصبحجر 

ا..!  القائم، ذاك أفضل جدًّ
سيِ د المسيح على كشف جراحاته ه التي احتملها من أجل تتميم الخالص.. فقد حرص الى في آالم.. والذي تجل  رأوا مقدار حّبه الهائل ثانًيا:

د لهم شخصي تللتالميذ  م أن  علَ نحن نَ هذه اآلالم من أجلهم.. ف يحتمل كل  ه، ولكن أيًضا لكي يلفت نظرهم لعظيم حبِ ه الذي جعله ، ليس فقط لكي يؤكِ 
، بل مجر د سمعوا عنها من بعض الذين شاهدوها.. أم ا أن د أو المسامير أو الطعنل  جراح الج  غالبي ة التالميذ لم يكونوا عند الصليب وال شاهدوا 

بًّا فينا..! (63)إش لفادي الذي اجتاز معصرة اآلالماشعل القلوب بمحّبة ي  معها فهذا  ويتالمسوا يشاهدوها اآلن  ح 
 ،ديق القائدوالص   ،الراعي الحلو ؛فقدوا السيّ د المسيحقد ظن  التالميذ عند أحداث الصليب أن هم قد ف أوا أّنه في وسطهم ولم يتركهم..ر  ثالًثا:

بّ  القلب الفائضالسلطان الهائل و ، صاحب والمعلّ م األمين ع الموت بكّل جبروته أن بعد القيامة في وسطهم، اآلن ولكن ها هو  ..بالح  ولم يستط 
: 14)يو "آتي إليكم ال أترككم يتامى، إنِّي". وتحق ق الكالم الذي قاله لهم السيِ د المسيح ليلة الصليب .. لذلك كان فرحهم عظيًما.يفصله عنهم

 .(22: 16)يو "وال ينزع أحٌد فرحكم منكم أيًضا فتفرح قلوبكم، "سأراكم ،(18

.. وهذا الب عد اإليجابي للقيامة يثير في انتصر على الباطل رأوا أن الحياة قد انتصرت على الموت، والب ّر انتصر على الشّر، والحقّ  رابًعا:
 كم يفرحمن المواقف.. وبعكس ذلك  والكذب والتلفيق في موقف بانتصار الشر   يسمععندما  نسان مشاعر فرح عظيمة.. فكم يحَزن اإلنساناإل

فرح  .. لهذاالحّق هو الذي سينتصر في النهايةقيامة المسيح قد أك َدت أن   لذلك فإن   ..تحقيق العدالة في قضّية من القضايا عندما يرى  اإلنسان
ا بهزيمة الموت  إلى الن صرة تحقيًقا للنبو ة التي  .. فالسيِ د المسيح بقيامته أخرج الحق  والعدل والح بّ  صار الحقّ والظُّلم والكراهية، وانتالتالميذ جدًّ

 .(21-20: 12)مت ، وعلى امسه يكون رجاء األمم" النُّْصَرِة إىلقَُّيْخِرج احل"...  في ِسفر إشعياء وأك دها القديس متى في إنجيلهجاءت عنه 
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