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اتفاق این اصال امکان ندارد که  

افتاده باشد من به هیچ عنوان نمی 

توانم این را باور کنم... ایا شماها 

هم با این جمله ها اشنا هستید و 

از اینگونه اتفاقات در زندگی تان 

همیشه در زندگی افتاده است؟ 

مان اتفاق هایی رخ می دهند که 

ما تا ان روز ان را تجربه نکرده 

ایم. ما اغلب در اینگونه موقعیت 

ا دوست داریم که خیلی ه

محتادانه رفتار نماییم و یا به ان 

. ولی یمداشته باشاعتنایی ناصال 

در همان لحظه ای که ما قصد 

له پیش امده بی ئداریم به ان مس

بدهیم. برای بهتر فهمیدن این موضوع  دست زارا  ییک چیز خیلی مهمدر ان توجه باشیم امکان دارد که ما 

برای پرورش فیل های کارگر ،  هندکشور کنم. در  من میل دارم مثالی را از کشور هند برای شما عنوان

تون خیلی محکم می بندند بطوری که ان بچه را با یک طناب خیلی ضخیم به یک س بچه فیل ها ، انسان ها

که  باورشان شودفیل ها عمل را تا چند سالگی فیل ها انجام می دهند تا  اینانها فیل نتواند طناب را پاره کند. 

 سالیبزرگ فیل ها درهمان و با این روش تربیت ، طنابی بر نمی ایند و بدین ترتیب  هیچه کردن عهده پاراز 

 بخاطرکه انها راحت می توانند فرار کنند ولی  الیحبا یک طناب خیلی نازک به جایی بسته می شوند در 

پاره کردن ان  نمی توانند باور داشته باشند که نیروی کافی برای گی به ان عادت کردند بچهدوران اینکه از 

این مسئله برای ما انسان ها هم غیر قابل باور می باشد که چطور ان فیل بزرگ نمی  طناب نازک را دارند.

 تواند ان طناب نازک را از پای خودش ازاد کند.

شبیه به ان در سر اولین  دقیقا همان فکری که در ذهن ان فیل ها می باشد می توانیم بگوییم که یک چیز

توما یکی از زنده شدن عیسی در مغز ان مردم جای نمی گرفت. معجزه بود.  مسیحیان بعد از رستاخیز عیسی

سی می گوید من که باور نمی کنم تا خودم زخم های عیسی را بر روی دست هایش نبینم و با شاگردان عی

اگر ما توما را یک  کنم.اور ان را بلوی زخمی اش دست نزنم نمی توانم انگشتانم انها را لمس نکنم و به په

این ایا  ؟کمی شبیه توما نیستیمدر این ازمایش ادم بی ایمان بخوانیم کمی بی انصافی کرده ایم. ایا ما هم 

نکته اینجا است که انسان هایی که ما انرا به اسانی باور داریم؟  باشد که تیحهمین را بهمی تواند موضوع 

ش دوباره زنده شده از مرگ ا میمیرند بعد از مرگشان زنده نمی شوند. ایا شما کسی را می شناسید که بعد

ما هم کسی را نمی شناسیم که پس از فوت شدن دوباره زنده شود و برای ما از دنیای دیگر سخن باشد؟ 

 م چیزهایی که مرگتماطناب برای ان فیل ها نمی باشد؟ ایا ع وایا مسئله مرگ برای ما همان موض بگوید.

ایا ما شبیه ان فیل های هندی د؟ نبرای ما نامفهوم نمی باش شت داشته باشیم ،حو انهاز ا ما باعث می شود تا

جدانشدنی تلقی در زندگی مان یک مقوله را مرگ ما بخاطر اینکه  اشیم که توسط مرگ گرفتار شده ایمنمی ب

 ؟می داریم



. او از یک دنیای دیگر را برای ما از بین می بردزندگی عیسی یک هفته بعد از زنده شدنش این مبهمات 

ی مسئله قابل توجه این است که او در قالب او از میان یک دیوار به پیش ما امده است ولبسوی ما می اید. 

اند است بصورتی که توما می تو عیسی بصورت یک ادم زنده ظاهر شدهیک روح به نزد ما نیامده است بلکه 

در ان روز باور داشته  واقعه را نمعجزه می تواند برای ما همه کافی باشد تا ا نینماید. اس بدن او را لم

در ن را خوب درک نماییم. در نامه خود این داستان را به گونه ای شرح داده است تا همه ما ا ناحیوباشیم. 

ان ترس تبدیل به روزنه امید می اندکی  از  بعدکه و واهمه داشتند ترس از زنده شدن او ن عیسی شاگردا ابتدا

 این می شود.مسیح خداوند زنده یعنی عیسی  موجب شناخته شدنهمه ان نگرانی ها در انتها  کم کمو گردد 

می گردد بطوری که انها دیگر ترسی نداشتند و بجای عیسی م شاگردان باعث دگرگونی شدیدی در تما رویداد

جشن گرفتند. و بجای اینکه خودشان را از مردم مخفی بدارند یک وظیفه مهمی را دریافت می ، دلهره داشتن 

اشته باشند که بتوانند باور داشته باشند که مسیح دوباره زنده شده است. این یک امکان را د کنند و همچنین این

می باشد که ما ان را از زبان یوحنا می شنویم. توما در ان هنگام در اغوش و مقدسی معجزه بسیار روحانی 

ه عیسی چشم به دستان او می دوزد و با این رخداد او ایمانی بسیار بزرگ دریافت می دارد. بله عیسی زند

خیلی  نماید. ما را گرفتار و نه هیچ چیز پلید دیگری نمی تواند اندیگر نه مرگ و نه شیط، با او بودن  است و

قرار گرفتن  نهحدرک بکنیم. صمعنی ان را و بخوبی می توانیم  داریم راخدا بودن  با بهرجت ها ما این تاز وق

توما در دستان عیسی یک نشانه باارزش برای ما مسیحیان می باشد. ان عملی که توما اجازه داشت که به بدن 

در مراسم نان و شراب کامال بخوبی لمس ان را ما  کهما هر یکشنبه اجازه ان را داریم. را عیسی دست بزند 

 در داستان توما با عیسی قضیه مسیح زنده به نزد ما می اید.، واقعی  دینداریک می نماییم. و در قالب باور 

توما در شروع می شود.  جا از همین بلکه داستان تازه بدین ترتیب به پایان نمی رسد باور داشتن عیسی

اینده یعنی همان می بیند.  اینده روشن رایک و  ایی که اتفاق افتادهان رخدادهعیسی تمام و چشم های دستان 

که در این جا عیسی می گوید خوشا به حال ان کسانی که بدون  را اینده کلیساکه همان یا بهتر بگوییم توما و 

 اینکه ببینند ایمان بیاورند. 

توقع توما را نداریم و البته ما االن  ا بود.سفکر او در نزد کلی ابراز داشت ،در انزمانی که عیسی این سخن را 

البته عیسی هم این کار را  که که عیسی از یک دیوار عبور کرده و به نزد ما بیایدم انتظار این را نداری

ه کسانی هستند. چ کسانی که بدون دیدن به او ایمان دارندنخواهد کرد. ولی عیسی این را خوب می داند که 

دارد که در انجا با هیچ منطق انسانی قابل درک کردن نمی باشد. ایمان برای ما  ما قرار ایمان جایی در بدن

ان را نمی تواند بوجود اورد. ایمان مسئله ای است  نیسانبه ارمغان می اورد که هیچ چشم انداز ا یامیدواری

 که همیشه وجود دارد ولی در برخی از اوقات امکان دارد تنزل پیدا کند. 

کشیش  در واقع ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که انها را نمی توانیم رویت بنماییم. برای مثال جایی که

 ده می شود.گوید که در اینجا گناهان تو بخشی قرار می دهد و می یانحمسی دو دست خود را بر روی ما یساکل

ی به ما ذکر همان جمله ای است که عیس این ه نمی بینیم اعتقاد پیدا می کنیم وما در این هنگام به چیزی ک

در مراسم نان و شرابی  و یا انجام می پذیرد دست های معمولی یک کشیشعمل با کرده است. هرچند که ان 

 واقع ان چیزیایمان ما در . ز سمیم قلب ایمان داریمولی ما به انها ا دریافت می کنیم ولیمکه نام و شراب مع

 .می باشد عیسی مسیح قیقیحید : این ها جسم و خون گومی به ما می باشد که 

و یا اینکه  این مسائل هم به همین اسانی نمی باشد که ما همیشه در دستان ارامش بخش عیسی قرار بگیریم 

ما را احاطه می کنند.  ها شکی به از بین رفتن مرگ توسط عیسی نداشته باشیم. بعضی وقت ها شک و دودلی

قرار می گیریم. حتی توما و دیگر خالف ایمان  ظاهری نیروهای مله هایحهجوم  در اکثر مواقع یانحما مسی

ی تاریک زمینی می گذاشتند. انها بایستی به همه مژده کسی شاگردان می بایستی بعد از ترک عیسی پا به دنیا

که تا چند روز پیش دادگاهی شده بود و به مجازات عمل اش رسیده بود. ان شاگردان می بایستی  نددرا می دا

مرگی را که عیسی از ان صحبت می کرد را تجربه کنند و درباره چیزی سخن بگویند که خودشان ان را 



چیزی که در انجا اتفاق افتاده است را ما نمی توانیم به همین اسانی شرح دهیم. این دقیقا سومین ندیده اند. 

از قدرت شخصی من برای کسب ان که دارم  یمن ایمان: نکته از ایمان نامه ما می باشد که می گوییم 

با عقل خودمان درک نماییم. ما با  می باشد. ما این عمل را نمی توانیمعیسی  سرچشمه نمی گیرد بلکه از خود

 وذ می کندکه در قلب ما نفالقدس  حتوسط روما می توانیم چشم های خودمان نمی توانیم انها را ببینیم ولی 

 بی در پیشگاه عیسی داشته باشیم. و سرانجام خو دریافت نماییمو ایمان بشویم و شادی روحی انی حرو

می پسر خداوند اشید که عیسی همان مسیح این جمله ها برای این گفته شده اند تا شما به این اعتقاد داشته ب

 ویدان داشته باشیم.به زندگی جاقوی ایمانی و به نام او ، باشد که توسط ان 
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