
 ه تو ازاد گشته ای  ک ایمان 

  ۲۳ـ۱۹،  ۲۰انجیل یوحنا فصل 

غروب روز یكشنبه وقتی شاگردان از ترس   در 19 

جمع شده بودند،   یهودیان در پشت درهای بسته، دور هم

آنان ایستاد و گفت: »سالم بر شما   عیسی آمده در میان

.  و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد20 «!باد

 .شدندخداوند را دیدند، بسیار شاد اگردان، وقتی ش

طور كه  الم بر شما باد! همان عیسی باز هم گفت: »س21

بعد از 22 «.فرستمپدر مرا فرستاد من نیز شما را می 

القدس را  گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: »روح 

شود و  گناهان کسانی را كه ببخشید، بخشیده می23 بیابید،

 «.بخشیده نخواهد شد نبخشید، نی را كهآنا

  

جمله   نی.! آیا شماها هم با امیرا باور کن نیا میتوان یعنوان نم چیاصال امکان ندارد که اتفاق افتاده باشد. من به ه نیا  

تا  دهند که ما  ی رخ م ییمان اتفاق ها  یدر زندگ شه یمده است؟ ه تان افتا  یاتفاقات در زندگ نگونه یو از ا د یها آشنا هست

به آن  ا یو  مییمحتاطانه رفتار نما  یلیکه خ  میها دوست دار ت یموقع نگونهیاغلب در ا ا . ممآن روز آن را تجربه نکرده ا

امکان  م،یتوجه باش یبآمده  شیپ یبه آن مسئله  میکه ما قصد دار یدر همان لحظه ا ی. ولمینداشته باش ییاصالً اعتنا 

را  یدارم مثال ل یموضوع من م نیا دنیبهتر فهم یبرا . میمهم را از دست بده یلیخ  زیچ  ک یدارد که ما در آن لحظه 

طناب   ک یرا با  ها لیکارگر ،  بچه ف یها  لیپرورش ف یها در کشور هند براشما عنوان کنم. انسان یاز کشور هند برا

عمل را تا چند  نینتواند طناب را پاره کند .آنها ا لیکه آن بچه ف یبطوربندند  یمحکم م یلیستون خ  کیبه  میضخ  یلیخ 

و با   بیترت نیو بد ندیآ یبر نم یطناب چیها باورشان شود که از عهده پاره کردن ه لیدهند تا ف یها انجام م لیف یسالگ

که آنها راحت  یشوند در حال یبسته م ییجا نازک به  یلیطناب خ  کیبا  یدر بزرگسال ها لی، همان ف تیروش ترب نیا

  یرویتوانند باور داشته باشند که ن یبه آن عادت کردند نم یاز دوران بچه گ نکهیبخاطر ا یتوانند فرار کنند ول یم

باشد که چطور آن  یقابل باور م ریها هم غما انسان یمسئله برا نیپاره کردن آن طناب نازک را دارند. ا یبرا یکاف

 خودش آزاد کند.    یتواند آن طناب نازک را از پا  ینمگ زرب لیف

بعد از  انیح یمس نیبه آن در سر اول ه یشب زیچ  ک یکه  م ییبگو میتوان یباشد م یم ها لیکه در ذهن آن ف یهمان فکر قاً یدق

 یم یسیاز شاگردان ع یکیگرفت .توما  ینم یدر مغز آن مردم جا  یسیزنده شدن ع یبود. معجزه یسیع زیرستاخ 

و با انگشتانم آنها را لمس نکنم و به   نمینب شیدست ها  یرو ررا ب یسیع یکنم تا خودم زخم ها  یمن که باور نم دیگو

. میکرده ا یانصاف یب یکم میبخوان مانیا یب آدم کیتوانم آن را باور کنم. اگر ما توما را  یزخمش دست نزنم نم یپهلو

موضوع  نیآیا ا م؟یستیتوما و پطرس ن هیشب یآزمایش کم نیما هم در ا ا ی. آمیکه ُمنکر کرد نخوان یچون ما پطرس کس

  زبعد ا رندیم ی که م ییاست که انسان ها  نجا ینکته ا م؟یباور دار یباشد که ما آنرا به آسان یراحت نیتواند به هم یم

مرگ   یه  باشد؟ آیا مسئله رگ اش دوباره زنده شدکه بعد از م د یشناس ی را م ی شما کس ا یشوند. ا یمرگشان زنده نم

شود تا ما از آنها وحشت   یکه مرگ باعث م ییزها یباشد؟ آیا تمام چ  یها نم لیآن ف یما همان موضوع طناب برا یبرا

  میکه توسط مرگ گرفتار شده ا م یباش ینم یهند یها  لیآن ف ه یباشند؟ آیا ما شب یما نامفهوم نم یبرا  م، یداشته باش

ما  یرا برا یالقدس  مبهمات زندگ وحر م؟یدار یم یتلق یمقوله جدانشدن کیمان  یدر زندگ ما مرگ را نکهیبخاطر ا

در زمان توما  یسیکار که ع نیدهد. هم یبه ما نشان م یسیو ع دیآ یما م یبسو گرید یا یدن کیبرد. او از  یم نیاز ب

است که او در   نیقابل توجه ا یمسئله  ،یشاگردان آمده است ول شیبه پ وارید ک ی انیآشکار کرد.  در آن زمان او از م

  یکه توما م یآدم زنده ظاهر شده است. بصورت کیبصورت  یسیاست بلکه ع امدهیبه نزد شاگردان ن روح کیقالب 

.  میباش در آن روز باور داشته  باشد ،تا آن واقعه را یهمٔه ما کاف یتواند برا ی معجزه م نی. ادیتواند بدن او را لمس نما 

.در ابتدا شاگردان  مییتا همٔه ما آن را خوب درک نما  ست شرح داده ا یداستان را به گونه ا نیدر نامه خود ا وحنا ی

گردد و کم کم در   یم دیاز ام یبه روزنه ا لیآن ترس تبد یند که بعد از  اندکاز زنده شدن او ترس و واهمه داشت یسیع



 یونباعث دگرگ دادیرو نیشود. ا یم حیمس یسیع یعنیها موجب شناخته شدن خداوند زنده  ینگران انتها همٔه آن

دلهره داشتن ، جشن گرفتند. و   ینداشتند و بجا  یترس گریکه آنها د یگردد بطور ی م یسیدر تمام شاگردان ع یدیشد

امکان را داشته باشند که   نیا نیهمچند و کنن افتیرا در ی مهم فه یوظ ک یبدارند  یخودشان را از مردم مخف نکهیا یبجا 

ن  باشد که ما آ ی م یو مقدس یروحان اریبس یمعجزه کی  نیشده است. ا هدوباره زند حیبتوانند باور داشته باشند که مس

 یمانیرخداد او ا نیدوزد و با ا یچشم به دستان او م ی سی. توما در آن هنگام در آغوش عمیشنو یم وحنا یرا از زبان 

 دیپل زیچ  چیه هو ن طانینه مرگ و نه ش گریزنده است و با او بودن ، د یسیدارد. بله ع یم افتیبزرگ در را یبس

آن  یمعن میتوان یم یو بخوب میتجربه با خدا بودن را دار نیاز وقت ها ما ا یلی. خ دیتواند ما را گرفتار نما  ینم یگرید

که  یباشد. آن عمل یم انیح یما مس ینشانه باارزش برا کی یسی. صحنه قرار گرفتن توما در دستان عمیرا درک بکن

 یربان ی.که ما آن را در مراسم عشا  میاجازه آن را دار بهکشنیدست بزند را ما هر  یسیتوما اجازه داشت که به بدن ع

  یسیوما با ع. در داستان تدیآ ی زنده به نزد ما م حی، مس یواقع ندارید ک ی. و در قالب باور مییلمس نما  یکامال بخوب

شود .توما در دستان و   یجا شروع م نیمرسد بلکه داستان تازه از ه ینم انیبه پا  بیترت نیبد یسیباور داشتن ع هیقض

بهتر   ا یتوما و  ندهیهمان آ یعنی. ندیب ی روشن را م ندهیآ کیکه اتفاق افتاده و  ییتمام آن رخدادها  ی سیع یچشم ها 

   اورندیب مانیا نندیبب که نیکه بدون ا یخوشا به حال آن کسان دیگو یم یسیجا ع نیدر ا را که سا یکل ندهیکه همان آ مییبگو

و انتظار  میبود. البته ما االن توقع توما را ندار سا یسخن را ابراز داشت،  فکر او در نزد کل نیا ی سیکه ع یآن زمان در

 یکار را نخواهد کرد. ول نیهم ا یسیکه البته ع دیا یعبور کرده و به نزد ما ب وارید کیاز  یسیکه ع میرا ندار نیا

در بدن ما قرار  ییجا  مانیهستند .ا یدارند چه کسان مانیبه او ا دنید ونکه بد یداند که کسان یرا خوب م نیا یسیع

  آورد که  ی به ارمغان م ییدواریما ام یبرا مانیباشد. ا ی قابل درک کردن نم یمنطق انسان چیدارد که در آنجاست با ه

از  یدر برخ  یول داردوجود  شهیاست که هم یمسئله ا مانیتواند بوجود آورد. ا یآن را نم یچشم انداز انسان چیه

.  مییبنما  ت یرو میتوان یکه  آنها را نم میریگ یقرار م ییها  ت یکند. در واقع ما در موقع دایاوقات امکان دارد تنزل پ

گناهان تو   نجا یکه در ا د یگو ی دهد و م یقرار م انیح یما مس ی ر رودو دست خود را ب سا یکل شیکه کش ییمثال جا  یبرا

به ما   یسیاست که ع یهمان جمله ا نیو ا میکن یم دایاعتقاد پ مینیب یکه نم یزیهنگام به چ  نیشود. ما در ا یم دهیبخش

که    یربان یشا در مراسم ع ا یو  ردیپذ یانجام م شیکش کی یمعمول یذکر کرده است. هرچند که آن عمل با دست ها 

باشد که  یم یزیما در واقع آن چ  مانی. امیدار مانیقلب ا میما به آنها از صم یول میکن یم افتیدر ینان و شراب معمول

  شهیا همباشد که م ینم یآسان نیمسائل هم به هم نیا  باشد. یم حیمس یسیع یقیها جسم و خون حق نی: ا دیگو یبه ما م

  ی. بعضمینداشته باش یسیرفتن مرگ توسط ع نیبه از ب یشک نکهیا ا یو  میریقرار بگ یسیبخش ع در دستان آرامش

خالف  یظاهر یروها ین یدر اکثر مواقع هجوم حمله ها  انیح یکنند .ما مس یها ما را احاطه م یوقت ها شک و دودل

گذاشتند.   یم ینیزم کیتار یا یپا به دن یسیبعد از ترک ع یستیبا  یشاگردان م گریتوما و د ی. حتمیریگ یم ارقر مانیا

بود. آن   دهیشده بود و به مجازات عمل اش رس یدادگاه شیدادند که تا چند روز پ یرا م یبه همه مژده کس یستیآنها با 

که   ندیسخن بگو یزیچ  یرا تجربه کنند و درباره دکر یاز آن صحبت م یسیرا که ع یمرگ یستیبا  یشاگردان م

 قایدق نی. امیشرح ده یآسان نیبه هم میتوان یکه در آنجا اتفاق افتاده است را ما نم یزیاند .چ  دهیخودشان آن را ند

  همن سرچشم یکسب آن از قدرت شخص یدارم که برا یمانی: من ا مییگو یباشد که م ینامٔه ما م مانیاز ا نکته نیسوم

خودمان   ی. ما با چشم ها مییبا عقل خودمان درک نما  می توان یعمل را نم نیباشد. ما ا یم یسیبلکه از خود ع ردیگ ینم

 یروح  یو شاد میبشو یکند روحان یتوسط روح القدس که در قلب ما نفوذ م میتوان یما م یول مینیآنها را بب میتوان ینم

گفته شده اند تا شما به   نیا یجمله ها برا نیا .  میداشته باش یسیع شگاهیدر پ یو سرانجام خوب میینما  افتیدر مانیو ا

  یبه زندگ یقو یمانیاو ، ا باشد که توسط آن و به نام یپسر خداوند م حیهمان مس یسیکه ع دیاعتقاد داشته باش نیا

 ن یآم . میداشته باش دانیجاو

 

 

 


