ظﮭور ﯾﺳوع أﻟﻣﺳﯾﺢ
ﻟراﺋﯾﺔ ﻛﻠداﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺷﯾﻐن
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت أﻟﻣﺗﺣدة أﻷﻣﯾرﯾﻛﯾﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم أﻟﻔﯾن وأرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣﯾﻼدﯾﺔ ,ﯾوم أﻟﺳﺑت ,أﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﺷﺑﺎط ,ﻓﻲ أﻟﺳﺎﻋﺔ  2:15ﺻﺑﺎﺣﺎً ,ظﮭر أﻟرب
ﯾﺳوع ﻟﻠراﺋﯾﺔ وﺗﻛﻠم ﻣﻌﮭﺎ .وأﻟﺗﺎﻟﻲ ھو ﺳرد ﻟﮭذه أﻟظﮭور أﻟﻣﺑﺎرك أﻟذي إﺳﺗﻣر إﻟﻰ أﻟﺳﺎﻋﺔ  2:45ﺻﺑﺎﺣﺎ ً,
ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛرﺗﮫ أﻟراﺋﯾﺔ.
ﻛﺎﻧت أﻟراﺋﯾﺔ ﺟﺎﻟﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻷرﯾﻛﺔ ﺗﺻﻠﻲ ﻣﺳﺑﺣﺔ أﻟوردﯾﺔ أﻣﺎم أﯾﻘوﻧﺔ أﻟﻘدﯾﺳﺔ ﻣرﯾم أﻟﻌذراء ,ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﻠﻣت
أﻟﻌذراء ﻣرﯾم ﻣﻊ أﻟراﺋﯾﺔ وﻗﺎﻟت ﻟﮭﺎ " ﺳوف أرﯾك ﺷﯾﺋﺎ ً" ,وﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌدﻣﺎ ﻧطﻘت أﻟﻌذراء ﺑﮭذه أﻟﻛﻠﻣﺎت,
ظﮭر وﺟﮫ ﯾﺳوع أﻣﺎم أﻟراﺋﯾﺔ.
إﻧﺷدھت أﻟراﺋﯾﺔ وإﻧﻐﻣرت ﺑﺄﻟﻣﺷﺎﻋر وﻗﻔزت ﻣن أﻷرﯾﻛﺔ ورﻛﻌت أﻣﺎم وﺟﮫ أﻟرب ﯾﺳوع وﺑدأت ﺗﺗﻛﻠم ﻣﻌﮫ
وﺗﻘول "ﯾﺳوع روﺣﻲ ,ﯾﺳوع ﻗﻠﺑﻲ ,ﯾﺳوع ﺣﺑﻲ ,وﻛﻠﻣﺎت ﻋﺎطﻔﯾﺔ أﺧرى ﻟﻠﻣﺧﻠص ,ﺛم ﻗﺎﻟت ﻟﮫ:
"ﺗﻌﺎل ﯾﺎ ﯾﺳوع وﺧﻠص ھذا أﻟﻌﺎﻟم".
أﺟﺎﺑﮭﺎ أﻟرب ﯾﺳوع وﻗﺎل ,وﺷﻔﺗﯾﮫ ﺗﺗﺣرﻛﺎن ﺑدون ﺻوت ,وﻟﻛن أﻟراﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎﻋﮫ ﺣﯾن ﻗﺎل:
"ﻛﯾف آﺗﻲ ﻟﮭذا أﻟﻌﺎﻟم,ﺣﯾث أﻟﮭﻼك ﺳﯾﻛون ﻟﮭم؟"
)ﯾﺳوع ﯾﻣﻧﻊ ﻧﻔﺳﮫ ﻣن أﻟﻣﺟﺊ ﻟﮭذا أﻟﻌﺎﻟم ﻟﺣﺑﮫ وﻗﻠﻘﮫ ﻋﻠﻰ أﻟذﯾن ﺳوف ﯾﮭﻠﻛون ﻓﻲ وﻗت ﻣﺟﯾﺋﮫ أﻟﺛﺎﻧﻲ,
ﻷﻧﮭم ﻟﯾﺳوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻟﻧﻌﻣﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﻓﮭو ﯾﮭب أﻟرﺣﻣﺔ ﺑﻣﻧﺣﮫ وﻗت أﻛﺛر ﻟﻠﻧﻌﻣﺔ ﻟﮭوﻻء أﻟﺧطﺎة أﻟﻐﯾر
ﻧﺎدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﯾﺎھم ,ﻛﯾﻣﺎ ﯾﻧدﻣوا وﯾﻌودوا ﻟﺣﺎﻟﺔ أﻟﻧﻌﻣﺔ ﻗﺑل ﻣﺟﯾﺋﮫ أﻟﺛﺎﻧﻲ ,ﻟﻛﻲ ﯾﺧﻠﺻﮭم ﻣن أﻟﮭﻼك
أﻷﺑدي .إذ أن أﻟدﯾﻧوﻧﺔ أﻷﺧﯾرة ﺳﺗﺄﺧذ ﻣﺟراھﺎ ﻋﻧد أﻟﻣﺟﺊ أﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﯾﺳوع ,وﻛﺛﯾرﯾن ﺳﯾﻛوﻧوا ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌدﯾن
وإﻟﻰ ﺟﮭﻧم ﻟﻸﺑدﯾﺔ .أﺳﺎﺳﺎ ً أﻟﻣﺟﺊ أﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﯾﺳوع أﻟﻣﺳﯾﺢ ﺳﯾﻛون ﻓﻲ وﻗت ﻻ ﯾﻌﻠﻣﮫ إﻻ أہﻠﻟ أﻵب(.
ﺑﻌدھﺎ ﻗﺎل أﻟرب ﯾﺳوع ﻟﻠراﺋﯾﺔ
إﻟﻲ".
"ﺟﺳدي ﯾﻧزف ﻟرﺟوع ھذا أﻟﻌﺎﻟم ّ
)ﯾﺳوع ﯾﺗﻌذب ﻷن ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﯾﺄﺑﻰ أﻟرﺟوع إﻟﯾﮫ ,وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن ھﻧﺎك ﺑﺷر ﻓﻲ ھذا أﻟﻌﺎﻟم ﺳﯾواﺟﮭون
إﺣﺗﻣﺎل أﻟﮭﻼك أﻷﺑدي ﻋﻧد ﻣﺟﺊ ﯾﺳوع أﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﺧطﺎﯾﺎھم أﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻧدﻣوا وﯾﺗوﺑوا ﻋﻧﮭﺎ .وھذا أﻹﺣﺗﻣﺎل
ﯾﺳﺑب ﻟﯾﺳوع أﻟﻌذاب ﻷﻧﮫ ﯾﺣﺑﻧﺎ وﯾﺗﺷوق ﻟﺧﻼص ﻛل واﺣد ﻣن أﺑﻧﺎء أﻟﺑﺷر(.
إﺳﺗﻣرت ﺗردد ﻟﻠرب ﯾﺳوع
أﻟراﺋﯾﺔ ,وھﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دھﺷﺔ وذھول وأﻟدﻣوع ﺗﻧﮭﻣر ﻣن ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ,
ّ

" أﻧﺎ ﺧﺎطﺋﺔ ,ﺧﺎطﺋﺔ ,ﺧﺎطﺋﺔ".
أﺟﺎﺑﮭﺎ أﻟرب ﯾﺳوع وﻗﺎل:
"إﺑن أہﻠﻟ ﯾﺳﺎﻋد وﯾﺧﻠص أﻟﺧﺎطﺊ أﻟذي ﯾﻌود ﻧﺎدﻣﺎً".
)ﻣﻌﻧﺎه إن أﻟرب ﯾﺳوع ﯾﺳﺎﻋد وﯾﺧﻠص ﻛل ﻧﺎدم ﺗﺎﺋب ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﮫ ,ﻷﻧﮫ ﯾﺣﺑﻧﺎ وﯾﺗوق ﻹﻋطﺎﺋﻧﺎ أﻟﺣﯾﺎة أﻷﺑدﯾﺔ
ﻟﻧﺣﯾﺎ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﻠﻛوت أﻟﺳﻣﺎوات إﻟﻰ أﻷﺑد(.
ھذه أﻟرؤﯾﺎ ,وأﻟﺗﻲ ھﻲ أﻷوﻟﻰ ﻟﻠراﺋﯾﺔ ﻣﻊ أﻟرب ﯾﺳوع ,إﺳﺗﻣرت ﺣواﻟﻲ أﻟﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ,وﺑﻌدھﺎ إﺧﺗﻔﻰ أﻟرب
ﯾﺳوع ﻣن أﻣﺎﻣﮭﺎ.
ﺗﺻف أﻟراﺋﯾﺔ وﺟﮫ أﻟرب ﯾﺳوع ﺑﺄن ﺟﻣﺎﻟﮫ ﻻ ﯾوﺻف ,إذ ﻛﺎن وﺟﮭﮫ ﯾﺗﺄﻟق ﺑﺄﻟﻧور ﻣﻊ ﻟون ﻋﯾوﻧﮫ أﻟزرﻗﺎء
وﺷﻌره أﻟذھﺑﻲ.
ﻛﺎﻧت ﻟﻐﺔ أﻟﺳورث أﻟﻛﻠداﻧﻲ ھﻲ أﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠم ﺑﮭﺎ أﻟرب ﯾﺳوع ﻣﻊ أﻟراﺋﯾﺔ ﺧﻼل ھذا أﻟﻠﻘﺎء أﻟﻔرﯾد .ﻋﻠﻣﺎ ً أن
أﻟﺳورث أﻟﻛﻠداﻧﻲ ھو أﻟﻠﮭﺟﺔ أﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﻠﻐﺔ أﻷراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠم ﺑﮭﺎ أﻟرب ﯾﺳوع ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﺷﻰ ﻋﻠﻰ ھذه
أﻷرض ﻗﺑل أﻟﻔﻲ ﺳﻧﺔ.

