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يح .عظتنا لهذا اليوم هي من إنجيل يوحنا.
ِن ْع َم ٌة َل ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن هللاِ أَِب َينا َو َّ
ع اْل َم ِس ِ
الر ِب َي ُسو َ
االصحاح  20واآليات  19الى  .31إليكم قراءته باسم مخلصنا الحبيب يسوع المسيح:
ِ
ِ
َّ
ِ
ان التالَ ِمي ُذ
اب ُم َغلَق ًة َح ْي ُث َك َ
ُس ُبوِع َوَك َانت األ َْب َو ُ
َوَل َّما َك َان ْت َعشَّي ُة َذل َك اْلَي ْو ِم َو ُه َو أََّو ُل األ ْ
ِ
ِ ِ
ود جاء يسوع ووَق ِ
مجتَ ِم ِع ِ
ال َل ُه ْم :سالَ ٌم َل ُك ْمَ .وَل َّما
َ
ين ل َسَب ِب اْل َخ ْوف م َن اْلَي ُه ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
ُْ
ف في اْل َو َسط َوَق َ
ال َل ُه ْم َي ُسوعُ أ َْيضاً :سالَ ٌم َل ُك ْمَ .ك َما
اه ْم َي َد ْي ِه َو َج ْنَب ُه َفَف ِرَح التالَ ِمي ُذ ِإ ْذ َأرَُوا َّ
ال َه َذا أ ََر ُ
الر َّبَ .فَق َ
َق َ
ِ
ال َل ُه ُم :ا ْقَبُلوا ُّ
الرو َح اْلُق ُد َسَ .م ْن َغَف ْرتُ ْم َخ َ
أ َْرَسَلني ُ
ط َاياهُ
ال َه َذا َنَف َخ َوَق َ
اآلب أ ُْرِسُل ُك ْم أََناَ .وَل َّما َق َ
َّ ِ
ِ
ال َل ُه التَّْوأ َُم َفَل ْم َي ُك ْن
ط َاياهُ أ ُْم ِس َك ْت .أ َّ
تُ ْغَف ُر َل ُه َو َم ْن أ َْم َس ْكتُ ْم َخ َ
وما أ َ
َح ُد اال ْثَن ْي َع َش َر الذي ُيَق ُ
َما تُ َ
الر َّبَ .فَقال َلهمِ :إن َلم أُب ِ
ِ
ِ
ص ْر ِفي
اآلخ ُرو َنَ :ق ْد َأرَْيَنا َّ
ال َل ُه التالَمي ُذ َ
َ ُْ ْ ْ ْ
اء َي ُسوعَُ .فَق َ
َم َع ُه ْم حي َن َج َ
ِ
ير وأَضع ِإصِب ِعي ِفي أَثَ ِر اْلمس ِ
ِ
ام ِ
َض ْع َي ِدي ِفي َج ْنِب ِه الَ أُو ِم ْنَ .وَب ْع َد
ير َوأ َ
َي َد ْيه أَثََر اْل َم َسام ِ َ َ ْ ْ
ََ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ف ِفي
ثَ َمانَية أَيَّا ٍم َك َ
اب ُم َغلَقةٌ َوَوَق َ
اء َي ُسوعُ َواأل َْب َو ُ
ان تالَمي ُذهُ أ َْيضاً َداخالً َوتُ َ
وما َم َع ُه ْمَ .ف َج َ
صر يد َّي وه ِ
ِ
اْلوس ِط وَقال :سالَم َل ُكم .ثُ َّم َق ِ
ِ ِ
ات َي َد َك
صِب َع َك ِإَلى ُهَنا َوأ َْب ْ َ َ َ َ
َ
ََ َ َ
وماَ :هات إ ْ
ال لتُ َ
ٌ ْ
ِ
ِ
ِ
ال َل ُه َي ُسوعُ:
َو َ
َج َ
ض ْع َها في َج ْنبي َوالَ تَ ُك ْن َغ ْي َر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِمناً .أ َ
وماَ :ربِي َوإَِلهيَ .ق َ
اب تُ َ
َِّ ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
صَن َع َي ُسوعُ ُق َّد َام
آم ْن َت! ُ
آم ُنوا َوَل ْم َي َرْواَ .و َآيات أ َ
وبى للذ َ
طَ
ُخ َر َكث َيرًة َ
ين َ
وما َ
ألَن َك َأرَْيتَني َيا تُ َ
َّللاِ
ِ
تالَ ِم ِيذِه َلم تُ ْكتَب ِفي َه َذا اْل ِكتَ ِ
َما َه ِذِه َفَق ْد ُكِتَب ْت لِتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
يح ْاب ُن َّ
ابَ .وأ َّ
َن َي ُسو َ
ْ
ع ُه َو اْل َمس ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
اس ِم ِه.
آم ْنتُ ْم َحَياةٌ ب ْ
َول َك ْي تَ ُكو َن َل ُك ْم إ َذا َ
هذه كلمة هللا

الحياة باسم يسوع .يسوع قام منتص ار على الموت .نحن نؤمن ولهذا نتكلم بفرح وشجاعة.
لكن مذا حدث للتالميذ؟ أسبوع مضى منذ قيامة يسوع من بين األموات وظهره أوال لمريم
المجدلية قبل التالميذ .وأما التالميذ فكانوا مجتمعين في بيت أغلقوا أبوابها خوفا من اليهود.
ص ِد ُقوا أن القبر كان فارغا حتى قام بطرس ويوحنا؛ وبطرس َد َخ َل أوال
في البداية التالميذ ما َ
اْلَقبر وما وجد فيه إال األ َْكَفان موضوع ًة واْل ِمن ِد َّ ِ
ان َعَلى َأر ِ
ْس يسوع َمْلُفوفاً ِفي َمكان
يل الذي َك َ
َْ
َ َْ ُ َ َ ْ َ
َ
َو ْح َدهُ .وهذه عالمة للعالم ،أن يسوع المنتصر على القبر ال يعلن مجده للعالم بل ألحبائه كما

قاله لهم سابقا :بع َد َقلِ ٍ
َما أ َْنتُ ْم َفتََرْوَنِنيِ .إِني أََنا َح ٌّي َفأ َْنتُ ْم َستَ ْحَي ْو َن.
يل الَ َي َرِاني اْل َعاَل ُم أ َْيضاً َوأ َّ
َْ
ِِ
يل والقبر الفارغ .أما للتالميذ فيسوع ظهر جسديا.
للعالم األ َْكَف َ
ان َواْلم ْند َ
ِ
ِ
اء
َوَل َّما َك َان ْت َعشَّي ُة َذل َك اْلَي ْو ِم َو ُه َو أََّو ُل األ ْ
ُس ُبوِع َوالتالميذ مجتمعين في بيت أَغلقوا أبوابها َج َ
ِ
يسوع ووَق ِ
ال َل ُه ْم :سالَ ٌم َل ُك ْم .ال الجدران وال الزمان وال شيء يمنع يسوع من
َ ُ ُ ََ َ
ف في اْل َو َسط َوَق َ

الحضور جسديا أمام أحبائه .ظهر الرب يسوع لتالميذه ولكن لذعرهم وخوفهم توهموا أنهم
الس ِف َينةُ ِفي َو َس ِط
رأوا شبحا .في يوم آخر ظنوا أن يسوع هو خيال .كان التالميذ آنذاك في َّ
ض َّدهم فجاءهم يسوع وَل َّما أرَوه م ِ
الريح َكانت ِ
َّ
َّ
ين ِفي القذف أل َّ
اشياً
َن ِ َ َ ْ
اْلَب ْح ِر وسط اللْي ِل ُم َعذِب َ
َ َ ُْ َ
ُْ
ُْ
َعَلى اْلَب ْح ِر َ ُّ
ال َل ُه ْم عندئذ :تشجعوا ،أََنا ُه َو ،الَ تَ َخا ُفوا.
اض َ
ص َر ُخوا َو ْ
ط َرُبواَ .فَق َ
ظنوا أن ُه َخَياالً َف َ
وهل كانوا شجعان لما صلب يسوع؟ واحد نكره وآخر هرب عريان والباقي تشتتوا .ولكن الرب

ين
ضَ
يسوع لم يتركهم ولم ينكرهم النه أحبهم النه أمين .لما ظهر لهم قال لهمَ :ما َبالُ ُك ْم ُم ْ
ط ِرِب َ
ظ ُروا َي َد َّي َوِر ْجَل َّيِ :إِني أََنا ُه َو .فكانوا غير متصدقين من
ط ُر أَ ْف َك ٌار ِفي ُقلُوبِ ُك ْم؟ اُْن ُ
َولِ َما َذا تَ ْخ ُ
الفرح ومتعجبين .النهم لم يفهموا حتى فتح أذهانهم ليفهموا الكتب .االنسان يقدر يعرف

أشياء كثيرة على هللا ولكن إن لم يفتح الرب ذهنه تبقى معرفته حرفية مجرد أقوال نحوية
وقواعد أدبية ال غير.
التالميذ كانوا مع يسوع المسيح أكثر من ثالثة سنين وهو أخبرهم عن موته وقيامته مسبقا.

آخر مرة كانوا معه كان ليلة العشاء خالله رتب لهم يسوع قاعدة مقدسة بالخبز والنبيذ تكون
لهم شهادة وذكرى لموته وقيامته .قبل ما جاءوا الى أورشليم قال للتالميذ :ها نحن ص ِ
اع ُدو َن
َ َُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإل ْنس ِ َّ
ِإَلى أ ِ
ِ
ون ُه
ان ُي َسل ُم ِإَلى ُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َواْل َكتََبة َفَي ْح ُك ُمو َن َعَل ْيه ِباْل َم ْوت َوُي َسلِ ُم َ
ُ
يم َو ْاب ُن َ
ُورَشل َ
ِِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ون ُه وَي ـ ْتـ ـ ـُف ـُلو َن َعَل ْي ِه وَي ـْقـ ـتُ ـُل َ ِ
وم .ومع هذا ما
َ
إَلى األ َُم ِم َفَي ْه َأزُو َن به َوَي ْجل ُد َ َ
ون ُه َوفي اْلَي ْو ِم الثالث َيُق ُ
فهموا الن أفكارهم كانت بعيدة عن أفكار الرب.
ملكا في إسرائيل .فكان خصام بينهم .ونحن
كانوا يفكروا في وظائف في حالة يسوع يصبح ً
نشبههم بالطموحات والهموم والخوف والحيرة :لمذا فالن حصل على الشيء وال أنا ،مذا

سيحدث بنا واوالدنا ،مذا نأكل وأين نذهب؟ وكالم يسوع المطمئن لتالميذه هو لنا أيضا.
ِ
ِ
َّ
ِ
ان
اب ُم َغلَق ًة َح ْي ُث َك َ
ويقول يوحناَ :وَل َّما َك َان ْت َعشَّيةُ َذل َك اْلَي ْو ِم َو ُه َو أََّو ُل األُ ْس ُبوِع َوَك َانت األ َْب َو ُ
ِ
التالَ ِمي ُذ مجتَ ِم ِعين لِسب ِب اْلخو ِ
ف ِمن اْليهوِد جاء يسوع ووَق ِ
ال َل ُه ْم :سالَ ٌم
َ َُ َ َ َ ُ ُ ََ َ
ُْ
َ ََ
ف في اْل َو َسط َوَق َ
َْ

َل ُك ْم .يا لها من مفاجأة! يسوع نفسه جسديا واقف أمامهم .يا لها من دهشة! يا لها من حالوة!
سالَ ٌم َل ُك ْم .لم تكن هذه تحية إحترام مثلما نقول نحن السالم عليكم بالقصد أننا نتمنى الصحة

والعافية والخير فتبقى أمنية .أما الرب يسوع فهو يعطي السالم بالحق النه هو رئيس السالم.
ِ
يك ْم.
ُع ِط ُ
ك َل ُك ْم .سالَمي أ ْ
في هذا االنجيل يقول الرب لتالميذه ولكل المؤمنين به :سالَماً أ َْت ُر ُ
ِ
وب ُك ْم َوالَ تَ ْرَه ْب .هذه هي إرادة هللا لإلنسان:
ضَ
ُع ِط ُ
يك ْم أََنا .الَ تَ ْ
َل ْي َس َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
ط ِر ْب ُقلُ ُ
أن يكون االنسان في سالم مع هللا خالقه ومع نفسه ومع غيره .واالنسان يعيش في الخوف

من الحياة ومن الموت ومن عذاب القبر .يقولوا سالم سالم وليس سالم .والسالم ال يأتي من
االنسان مهما كان .السالم هو من منبع السالم ورئيس السالم يسوع المسيح الذي يقول عنه
ِ
اصينا مسحوق أل ِ ِ
ِ
الكتاب :مجروحا أل ِ
يب َسالَ ِمَنا َعَل ْي ِه َوِب ُح ُب ِِره ُش ِف َينا.
َجل َم َع َ َ ْ ُ ٌ ْ
ْ
َجل آثَامَنا .تَأْد ُ
َ ُْ
ونتيجة موت يسوع المسيح على الصليب :الغفران والسالم مع هللا كما هو مكتوبَ :فِإ ْذ َق ْد
ِ
ِ ِ
اإليم ِ
يح .له المجد .األشياء التي يطلبها االنسان:
ع اْل َم ِس ِ
ان َلَنا َسالَ ٌم َم َع هللا ِب َربَِنا َي ُسو َ
تََب َّرْرَنا ب َ
السعادة والصحة والسالم .يتعب من أحلها من الصباح للمساء ،حتى في الليل ما يسترح
قلبه .والعالم يتخبط في الفوضى واالنقالبات .وكل زعيم يدعي ان له الحل ومعه السالم
والحرية وضمان العمل للجميع .ولما يحقق أهدافه ينسى وعوده ،بل يعمر جيبه أوال وأهله
ويوضع حراس حوله .ويسوع الحي واقف على الباب ويقرع وينادي ان تفتح له انت باب
حياتك فيعطيك هو االتجاه الصحيح والهدف الحقيقي.
الرب يسوع يقول في آخر الكتب المقدسة :الَ تَ َخف ،أََنا هو األََّول و ِ
اآلخ ُر َواْل َح ُّيَ .و ُك ْن ُت َم ْيتاً
َُ ُ
ْ
ُ َ
َُ
ِ ِ
ِ
يح اْل َه ِاوَي ِة َواْل َم ْو ِت .ال تخف من يسوع .لما كان
َو َها أََنا َح ٌّي ِإَلى أََبد اآلِبد َ
ين .وللرب َمَفات ُ
ِ
ِ
اه ْم
ال َه َذا أ ََر ُ
التالميذ في الخوف والظالم َوَق َ
ال َل ُه ْم :سالَ ٌم َل ُك ْمَ .وَل َّما َق َ
ف يسوع في اْل َو َسط َوَق َ
ِ
اآلب
َي َد ْي ِه َو َج ْنَب ُه َفَف ِرَح التالَ ِمي ُذ ِإ ْذ َأرَُوا َّ
ال َل ُه ْم َي ُسوعُ أ َْيضاً :سالَ ٌم َل ُك ْمَ .ك َما أ َْرَسَلني ُ
الر َّبَ .فَق َ

أ ُْرِسلُ ُك ْم أََنا .يسوع أعطى خدمته لتالميذه وزودهم بالروح القدس .هللاَ َل ْم ُي ْع ِطهم ُرو َح اْلَف َش ِل،
بل روح اْلُقَّوِة واْلمحب ِ
َّة َو ُّ
ص ِح .يسوع بنى كنيسته .كل المؤمنين هم أعضاء في جسد الرب
َْ ُ َ
َ ََ
الن ْ
الطاهر .ولكل عضو مسؤولية .لخدمة االخرين.

الرو َح اْلُق ُد َس .هذا الفعل :نفخ ،استخدمه
ال َل ُه ُم :ا ْقَبُلوا ُّ
َوَل َّما ظهر للتالميذ وكلمهم َنَف َخ فيهم َوَق َ
ِ
االر ِ
ض َوَنَف َخ ِفي ْان ِف ِه
موسى على هللا لما خلق االنسان .يقولَ :و َجَب َل َّ
الر ُّب االَل ُه َاد َم تَُرابا م َن ْ
ٍ
ص َار َاد ُم َنْفسا َحَّي ًة .موسى عاش بأكثر من الفين سنة قبل يسوع .واالن الرب
َن َس َم َة َحَياة َف َ
يسوع ينفخ في التالميذ وأعطاهم روحه القدوس ،روح القوة والحكمة والسلطة اإللهية وليذكرهم
ط َاياهُ تُ ْغَف ُر َل ُه َو َم ْن أ َْم َس ْكتُ ْم َخ َ
بكل ما قاله وعمله الرب .وقال لهم أيضاَ :م ْن َغَف ْرتُ ْم َخ َ
ط َاياهُ
أ ُْم ِس َك ْت .التالميذ كونوا الكنيسة وخدمة يسوع لهم هي إعالن غفران هللا على أساس التوبة

وااليمان بيسوع إبن هللا الحي .الغفران هو مجان وهو موجود .هللا غفر لنا في إبنه يسوع.
لما تقبل يسوع ربا ومخلصا في حياتك فأنت تقبل غفران هللا الكامل وهبة الحياة األبدية
بيسوع وحده؛ والرب هو يقويك ويعلمك ويرشدك .وعندما نغفر نحن ،فللمصالحة والسالم

لهزيمة الشيطان مصدر الكراهية واالنتقام والم اررة والموت للعذاب االبدي .وليتمجد إسم يسوع
فينا .الغفران هو من المحبة ونحن نعلن غفران هللا االب .الذي يؤمن بإبن هللا الوحيد يخلص
والذي ال يومن يدان.
الر َّب .جاوبهم هوِ :إن َلم أُب ِ
ص ْر ِفي َي َد ْي ِه أَثَ َر
ثم يوحنا يذكر توما .لما قال له التالميذَ :أرَْيَنا َّ
ْ ْ ْ
ير وأَضع ِإصِب ِعي ِفي أَثَ ِر اْلمس ِ
ِ
ام ِ
َض ْع َي ِدي ِفي َج ْنِب ِه الَ أُو ِم ْن .كان الرب يسوع
ير َوأ َ
اْل َم َسام ِ َ َ ْ ْ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ْع َها ِفي
ك َو َ
صِب َع َك ِإَلى ُهَنا َوأ َْبص ْر َي َد َّي َو َهات َي َد َ
يعلم من نفسه فكر توما فقال لهَ :هات إ ْ
ِ
ِ
ال َل ُه َي ُسوعُ :ألََّن َك
َج َ
َج ْنبي َوالَ تَ ُك ْن َغ ْي َر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل ُم ْؤ ِمناً .حينئذ أ َ
وماَ :رِبي َوإَِلهي .فَق َ
اب تُ َ
َِّ ِ
ِ
آم ُنوا َوَل ْم َي َرْوا .توما شك في البداية الن يسوع لم يظهر له
آم ْن َت! ُ
وبى للذ َ
طَ
ين َ
وما َ
َأرَْيتَني َيا تُ َ
حتى بعد ثمانية أيام لما رجع الى باقي التالميذ.

توما لم يشك من التعصب والكفر ،كان يحب يسوع من كل قلبه .لكنه لم يفهم لمذا يسوع
ال
مات .توما كان إنسان شجاع .لما أخبرهم الرب يسوع أن لعازر مات ،توما هو الذي َق َ
ِ
ِ ِِ ِ
وت َم َعه ،أي مع يسوع .لكن لما صلب يسوع ومات،
للتالَميذ :لَن ْذ َه ْب َن ْح ُن أ َْيضاً ل َك ْي َن ُم َ
حياة توما صارت بال هدف وال معنى وال ذوق .فانعزل لوحده حتى ظهر يسوع له .وتوما
عبـر عن فرحه ودهشته فقال :ربي وإلهي .الشك تغير الى يقين مفرح شديد.
توما لم يعتبر االيمان ام ار سهال .حسب تكاليفه .قال :إن لم أرى ال أومن .فيه ناس يشكوا

من روح سيئة ولم قام أحد من بين األموات فال يصدقون .يعتبروا نفوسهم عقالء شاطرين.
وفيه ناس يشكوا من عطش لمعرفة الحق فيقولوا :هل الرب يستطيع أن يصنع عجائب؟

ِ
َمن َّ ِ
ِ
ِ
اصرِة يم ِكن أَن ي ُكو َن َشيء ِ
ُّس:
يل احد التالميذ شك فقال :أ َ
الن َ ُ ْ ُ ْ َ
ال َل ُه فيلُب ُ
صال ٌح؟ َق َ
َنثََنائ ُ
ٌْ َ
ِ َّ ِ
الر ُّب
ان َّ
ظ ْر .والمالك قال للناس عن القبر الفارغَ :هلُ َّما ْان ُ
ال َو ْان ُ
ظ َار اْل َم ْوض َع الذي َك َ
تَ َع َ
مض َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ض ْع َها
ُْ
ك َو َ
صِب َع َك َوأ َْبص ْر َي َد َّي َو َهات َي َد َ
طجعاً فيه .والرب يسوع نفسه يقول لتوماَ :هات إ ْ
ِفي َج ْنِبي .والرب يسوع يقول لنا جميعا :هات حياتك وضعها في يدي.
ونحن نقول :ربي وإلهي ،الى من نذهب ولك أنت كلمة الحياة األبدية ونحن آمنا وفهمنا أنك
أنت إبن هللا الحي؟ ونحن نشكر الرب يسوع الذي أعطانا إسمه وكلمته التي هي روح وحياة

وأعطانا وعده أنه معنا أيضا كل يوم الى إنتهاء الزمان وبعده نكون نحن معه الى االبد.

الرب أعطانا روحه القدوس يسكن فينا ويشهد مع أرواحنا أننا أوالد هللا .به نحيا وبه نوجد.
َّ ِ
يح َقد صَلبوا اْلجسد مع األَهو ِاء و َّ ِ
ِ
ِ ِ
الرو ِح َفْلَن ْسلُ ْك
يش ِب ُّ
الش َه َوات .فِإ ْن ُكَّنا َنع ُ
والذ َ
ين ُه ْم لْل َمس ِ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َما َه ِذِه َفَق ْد ُكِتَب ْت
أ َْيضاً ِب َح َس ِب ُّ
الرو ِح .أمين .ويوحنا التلميذ ورسول المسيح يسوع يقولَ :وأ َّ
ِ
ِ
ِ
يح ْاب ُن َّ ِ ِ
لِتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
اس ِم ِه .أمين.
َن َي ُسو َ
ع ُه َو اْل َمس ُ
آم ْنتُ ْم َحَياةٌ ب ْ
َّللا َول َك ْي تَ ُكو َن َل ُك ْم إ َذا َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
السالَ ِم َّال ِذي أََق ِ
ع ِب َد ِم اْل َع ْه ِد األََب ِد ِي ُي َك ِمْل ُك ْم
َوإَِل ُه َّ
يم َربََّنا َي ُسو َ
ام م َن األ َْم َوات َراع َي اْلخ َراف اْل َعظ َ
َ
ِ
ِفي ُك ِل عم ٍل صالِ ٍح لِتَصنعوا م ِش َيئتَه ع ِ
يح َّال ِذي َل ُه
ع اْل َم ِس ِ
امالً ِف ُ
ام ُه ِبَي ُسو َ
ْ َُ َ ُ َ
َم َ
يك ْم َما ُي ْرضي أ َ
ََ َ
ِ ِ
ِ
ين.
ين .آم َ
اْل َم ْج ُد ِإَلى أََبد اآلِبد َ

