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عظتنا لهذا اليوم هي من إنجيل يوحنا.   .ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيحِ 
 . إليكم قراءته باسم مخلصنا الحبيب يسوع المسيح:  31الى  19واآليات  20االصحاح 

 
ُل اأُلْسُبوِع َوَكاَنِت اأَلْبَواُب ُمَغلََّقًة َحْيُث َكاَن الت الَ  ِميُذ  َوَلمَّا َكاَنْت َعِشيَُّة َذِلَك اْلَيْوِم َوُهَو َأوَّ

َوَلمَّا   َن ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهوِد َجاَء َيُسوُع َوَوَقَف ِفي اْلَوَسِط َوَقاَل َلُهْم: ساَلٌم َلُكْم. ُمْجَتِمِعي
. َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيضًا: ساَلٌم َلُكْم. َكَما   َقاَل َهَذا َأَراُهْم َيَدْيِه َوَجْنَبُه َفَفِرَح الت اَلِميُذ ِإْذ َرَأُوا الرَّبَّ

وَح اْلُقُدَس. ْرَسَلِني اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا. أَ  َمْن َغَفْرُتْم َخَطاَياُه   َوَلمَّا َقاَل َهَذا َنَفَخ َوَقاَل َلُهُم: اْقَبُلوا الرُّ
لتَّْوَأُم َفَلْم َيُكْن  َأمَّا ُتوَما َأَحُد ااِلْثَنْي َعَشَر الَِّذي ُيَقاُل َلُه ا ُتْغَفُر َلُه َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه ُأْمِسَكْت. 

. َفَقاَل َلُهْم: ِإْن َلْم ُأْبِصْر ِفي   َمَعُهْم ِحيَن َجاَء َيُسوُع. َفَقاَل َلُه الت اَلِميُذ اآلَخُروَن: َقْد َرَأْيَنا الرَّبَّ
َوَبْعَد   ِه اَل ُأوِمْن.َيَدْيِه َأَثَر اْلَمَساِميِر َوَأَضْع ِإْصِبِعي ِفي َأَثِر اْلَمَساِميِر َوَأَضْع َيِدي ِفي َجْنبِ 

ِفي   َثَماِنَيِة َأيَّاٍم َكاَن تاَلِميُذُه َأْيضًا َداِخاًل َوُتوَما َمَعُهْم. َفَجاَء َيُسوُع َواأَلْبَواُب ُمَغلََّقٌة َوَوَقفَ 
 َوَهاِت َيَدَك  ُثمَّ َقاَل ِلُتوَما: َهاِت ِإْصِبَعَك ِإَلى ُهَنا َوَأْبِصْر َيَديَّ   اْلَوَسِط َوَقاَل: ساَلٌم َلُكْم.

َقاَل َلُه َيُسوُع:   َأَجاَب ُتوَما: َربِ ي َوِإَلِهي.  َوَضْعَها ِفي َجْنِبي َواَل َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن َبْل ُمْؤِمنًا. 
اَم َوآَياٍت ُأَخَر َكِثيَرًة َصَنَع يَ  أَلنََّك َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنَت! ُطوَبى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا. ُسوُع ُقدَّ

َوَأمَّا َهِذِه َفَقْد ُكِتَبْت ِلُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَِّ   تاَلِميِذِه َلْم ُتْكَتْب ِفي َهَذا اْلِكَتاِب.
 َوِلَكْي َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمْنُتْم َحَياٌة ِباْسِمِه. 

 هذه كلمة هللا 
يسوع قام منتصرا على الموت. نحن نؤمن ولهذا نتكلم بفرح وشجاعة.  الحياة باسم يسوع.  

أوال لمريم   هقيامة يسوع من بين األموات وظهر  منذ أسبوع مضى  لكن مذا حدث للتالميذ؟  
وأما التالميذ فكانوا مجتمعين في بيت أغلقوا أبوابها خوفا من اليهود.  . قبل التالميذ المجدلية

ُقواما التالميذ  في البداية  أوال  َدَخَل وبطرس   ؛بطرس ويوحناقام أن القبر كان فارغا حتى  َصدِ 
  كانَمْلُفوفًا ِفي مَ  يسوع َواْلِمْنِديَل الَِّذي َكاَن َعَلى َرْأسِ  اأَلْكَفاَن َمْوُضوَعةً  إال جد فيه وَ وما اْلَقْبَر 
وهذه عالمة للعالم، أن يسوع المنتصر على القبر ال يعلن مجده للعالم بل ألحبائه كما    َوْحَدُه.
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  .َبْعَد َقِليٍل اَل َيَراِني اْلَعاَلُم َأْيضًا َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتَرْوَنِني. ِإنِ ي َأَنا َحيٌّ َفَأْنُتْم َسَتْحَيْونَ قاله لهم سابقا: 
 . أما للتالميذ فيسوع ظهر جسديا. والقبر الفارغ اأَلْكَفاَن َواْلِمْنِديلَ للعالم 

 

ُل اأُلْسُبوِع وَ  َجاَء   غلقوا أبوابهاأَ التالميذ مجتمعين في بيت  َوَلمَّا َكاَنْت َعِشيَُّة َذِلَك اْلَيْوِم َوُهَو َأوَّ
ال الجدران وال الزمان وال شيء يمنع يسوع من    َيُسوُع َوَوَقَف ِفي اْلَوَسِط َوَقاَل َلُهْم: ساَلٌم َلُكْم.

لذعرهم وخوفهم توه موا أنهم   نظهر الرب يسوع لتالميذه ولك الحضور جسديا أمام أحبائه.  
ِفيَنُة ِفي َوَسِط  في آنذاك كان التالميذ خيال. هو في يوم آخر ظنوا أن يسوع  رأوا شبحا. السَّ

ُهمْ  القذفُمَعذَِّبيَن ِفي اللَّْيِل وسط  اْلَبْحرِ  يَح َكاَنْت ِضدَّ َلمَّا َرَأْوُه َماِشيًا وَ يسوع ُهْم فجاء أَلنَّ الرِ 
   اَل َتَخاُفوا. ،وَ َأَنا هُ  ، واتشجع:  عندئذ  َواْضَطَرُبوا. َفَقاَل َلُهمْ  ُه َخَيااًل َفَصَرُخواا أن َعَلى اْلَبْحِر َظنُّو 

 

ولكن الرب وهل كانوا شجعان لما صلب يسوع؟ واحد نكره وآخر هرب عريان والباقي تشتتوا. 
َما َباُلُكْم ُمْضَطِرِبيَن  لما ظهر لهم قال لهم: يسوع لم يتركهم ولم ينكرهم النه أحبهم النه أمين. 

: ِإنِ ي َأَنا ُهَو. َوِلَماَذا َتْخُطُر َأْفَكاٌر ِفي  فكانوا غير متصدقين من   ُقُلوِبُكْم؟ ُاْنُظُروا َيَديَّ َوِرْجَليَّ
االنسان يقدر يعرف  الفرح ومتعجبين. النهم لم يفهموا حتى فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. 

أشياء كثيرة على هللا ولكن إن لم يفتح الرب ذهنه تبقى معرفته حرفية مجرد أقوال نحوية  
 أدبية ال غير.   وقواعد 

 

أخبرهم عن موته وقيامته مسبقا.  أكثر من ثالثة سنين وهو  المسيحكانوا مع يسوع   التالميذ
العشاء خالله رت ب لهم يسوع قاعدة مقدسة بالخبز والنبيذ تكون  ليلة كان  ه آخر مرة كانوا مع

َها َنْحُن َصاِعُدوَن  لهم شهادة وذكرى لموته وقيامته. قبل ما جاءوا الى أورشليم قال للتالميذ:  
َعَلْيِه ِباْلَمْوِت َوُيَسلِ ُموَنُه  ِإَلى ُأوُرَشِليَم َواْبُن اإِلْنَساِن ُيَسلَُّم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة َفَيْحُكُموَن  

ما  ومع هذا   ُلوَنُه َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوُم.ــ تُ ـــقْ ــ ُلوَن َعَلْيِه َويَ ــ فُ ـــــ تْ ــِإَلى اأُلَمِم َفَيْهَزُأوَن ِبِه َوَيْجِلُدوَنُه َويَ 
 أفكارهم كانت بعيدة عن أفكار الرب.   الن  فهموا

 

  ونحن فكان خصام بينهم. . في إسرائيل  صبح ملًكاي يسوع  في حالة وظائف  كانوا يفكروا في 
حصل على الشيء وال أنا، مذا   فالننشبههم بالطموحات والهموم والخوف والحيرة: لمذا 



لتالميذه هو لنا أيضا.  المطمئن سيحدث بنا واوالدنا، مذا نأكل وأين نذهب؟ وكالم يسوع 
ُل اأُلْسُبوِع َوَكاَنِت اأَلْبَواُب ُمَغلََّقًة َحْيُث َكاَن  يقول يوحنا:  و  َوَلمَّا َكاَنْت َعِشيَُّة َذِلَك اْلَيْوِم َوُهَو َأوَّ

الت اَلِميُذ ُمْجَتِمِعيَن ِلَسَبِب اْلَخْوِف ِمَن اْلَيُهوِد َجاَء َيُسوُع َوَوَقَف ِفي اْلَوَسِط َوَقاَل َلُهْم: ساَلٌم  
ن مفاجأة! يسوع نفسه جسديا واقف أمامهم. يا لها من دهشة! يا لها من حالوة!  يا لها مَلُكْم.  

السالم عليكم بالقصد أننا نتمنى الصحة  نحن مثلما نقول إحترام لم تكن هذه تحية ساَلٌم َلُكْم. 
 هو رئيس السالم.النه  . أما الرب يسوع فهو يعطي السالم بالحق والخير فتبقى أمنيةوالعافية 

 

ساَلمًا َأْتُرُك َلُكْم. ساَلِمي أُْعِطيُكْم.  قول الرب لتالميذه ولكل المؤمنين به: ي االنجيل  في هذا 
هذه هي إرادة هللا لإلنسان:   .َلْيَس َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم أُْعِطيُكْم َأَنا. اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهْب 

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  

الذي يقول عنه  يح يسوع المساالنسان مهما كان. السالم هو من منبع السالم ورئيس السالم 
 . أَلْجِل َمَعاِصيَنا َمْسُحوٌق أَلْجِل آَثاِمَنا. َتْأِديُب َساَلِمَنا َعَلْيِه َوِبُحُبِرِه ُشِفيَنا اَمْجُروح الكتاب: 

 

َفِإْذ َقْد ونتيجة موت يسوع المسيح على الصليب: الغفران والسالم مع هللا كما هو مكتوب: 
ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا سَ    : يطلبها االنسانالتي األشياء . له المجد. اَلٌم َمَع هللِا ِبَربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ َتَبرَّ

حتى في الليل ما يسترح   ،من الصباح للمساءمن أحلها  السعادة والصحة والسالم. يتعب 
قلبه. والعالم يتخبط في الفوضى واالنقالبات. وكل زعيم يدعي ان له الحل ومعه السالم 

 وأهلهأوال ، بل يعمر جيبه وعوده . ولما يحقق أهدافه ينسى وضمان العمل للجميع والحرية
اب  ب ويسوع الحي واقف على الباب ويقرع وينادي ان تفتح له انت  ويوضع حراس حوله. 

 هو االتجاه الصحيح والهدف الحقيقي.  كيعطي فحياتك 
 

ُل َواآلِخرُ الَ يقول في آخر الكتب المقدسة: َيُسوُع الرب  . َوُكْنُت َمْيتًا    َتَخْف، َأَنا ُهَو اأَلوَّ َواْلَحيُّ
ال تخف من يسوع. لما كان    َواْلَمْوِت.َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة لرب لو  َوَها َأَنا َحيٌّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن. 
َوَلمَّا َقاَل َهَذا َأَراُهْم   ِفي اْلَوَسِط َوَقاَل َلُهْم: ساَلٌم َلُكْم. يسوع َوَقفَ التالميذ في الخوف والظالم 

. َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيضًا: ساَلٌم لَ  ُكْم. َكَما َأْرَسَلِني اآلُب  َيَدْيِه َوَجْنَبُه َفَفِرَح الت اَلِميُذ ِإْذ َرَأُوا الرَّبَّ



دهم بالروح القدس.  ُأْرِسُلُكْم َأَنا. ُروَح اْلَفَشِل،   همهللَا َلْم ُيْعطِ يسوع أعطى خدمته لتالميذه وزو 
يسوع بنى كنيسته. كل المؤمنين هم أعضاء في جسد الرب  َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصِح.

 لية. لخدمة االخرين.  الطاهر. ولكل عضو مسؤو 
 

وَح اْلُقُدَس.فيهم َنَفَخ ظهر للتالميذ وكل مهم َوَلمَّا  هذا الفعل: نفخ، استخدمه   َوَقاَل َلُهُم: اْقَبُلوا الرُّ
َوَجَبَل الرَّبُّ االَلُه اَدَم ُتَرابا ِمَن االْرِض َوَنَفَخ ِفي اْنِفِه  لما خلق االنسان. يقول:  على هللا موسى 

واالن الرب  موسى عاش بأكثر من الفين سنة قبل يسوع.  .َنَسَمَة َحَياٍة َفَصاَر اَدُم َنْفسا َحيَّةً 
ليذكرهم  و أعطاهم روحه القدوس، روح القوة والحكمة والسلطة اإللهية  و  التالميذ نفخ في ييسوع 

َلُه َوَمْن َأْمَسْكُتْم َخَطاَياُه   َمْن َغَفْرُتْم َخَطاَياُه ُتْغَفرُ بكل ما قاله وعمله الرب. وقال لهم أيضا: 
نوا . ُأْمِسَكْت  على أساس التوبة  هي إعالن غفران هللا وخدمة يسوع لهم  الكنيسة التالميذ كو 

 في إبنه يسوع.  لنا  هللا غفر . الغفران هو مجان وهو موجود. الحي  هللا  إبنوااليمان بيسوع 
 

لما تقبل يسوع ربا ومخلصا في حياتك فأنت تقبل غفران هللا الكامل وهبة الحياة األبدية  
لمصالحة والسالم فل ،نغفر نحن عندما  يقويك ويعلمك ويرشدك. و هو  والرب بيسوع وحده؛ 

وليتمجد إسم يسوع    . االبدي لعذابل لموتواالمرارة  الكراهية واالنتقام و لهزيمة الشيطان مصدر  
يخلص  بإبن هللا الوحيد  االب. الذي يؤمن  ران هو من المحبة ونحن نعلن غفران هللا الغففينا. 

 ان.  دوالذي ال يومن ي 
 

.  قال له التالميذ: لما  ثم يوحنا يذكر توما.  : ِإْن َلْم ُأْبِصْر ِفي َيَدْيِه َأَثَر  جاوبهم هو َرَأْيَنا الرَّبَّ
كان الرب يسوع   َأَثِر اْلَمَساِميِر َوَأَضْع َيِدي ِفي َجْنِبِه اَل ُأوِمْن. اْلَمَساِميِر َوَأَضْع ِإْصِبِعي ِفي 

: َهاِت ِإْصِبَعَك ِإَلى ُهَنا َوَأْبِصْر َيَديَّ َوَهاِت َيَدَك َوَضْعَها ِفي  يعلم من نفسه فكر توما فقال له
َقاَل َلُه َيُسوُع: أَلنََّك  ف ا: َربِ ي َوِإَلِهي.َأَجاَب ُتومَ حينئذ   َجْنِبي َواَل َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن َبْل ُمْؤِمنًا.

الن يسوع لم يظهر له    في البداية توما شك   َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنَت! ُطوَبى ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا. 
 باقي التالميذ.    رجع الىحتى بعد ثمانية أيام لما  

 



، كان يحب يسوع من كل قلبه. لكنه لم يفهم لمذا يسوع  والكفر توما لم يشك من التعصب
َقاَل الذي الرب يسوع أن لعازر مات، توما هو  هم لما أخبر مات. توما كان إنسان شجاع. 

،  لما صلب يسوع وماتلكن ، أي مع يسوع. ِللت اَلِميِذ: ِلَنْذَهْب َنْحُن َأْيضًا ِلَكْي َنُموَت َمَعه 
حتى ظهر يسوع له. وتوما  فانعزل لوحده  عنى وال ذوق. صارت بال هدف وال م ة توماحيا
 .  تغي ر الى يقين مفرح شديدالشك ر عن فرحه ودهشته فقال: ربي وإلهي. ـ عب  

 

يشكوا    سفيه ناقال: إن لم أرى ال أومن. . هفي لاتكحسب  اليمان امرا سهال.  اعتبر لم ي  توما
من روح سي ئة 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؟  
َصاِلٌح؟ َقاَل َلُه ِفيُلبُُّس:  َأِمَن النَّاِصَرِة ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َشْيٌء  :احد التالميذ شك  فقال َنَثَناِئيلُ  

َهُلمَّا اْنُظَرا اْلَمْوِضَع الَِّذي َكاَن الرَّبُّ والمالك قال للناس عن القبر الفارغ: . َتَعاَل َواْنُظرْ 
َهاِت ِإْصِبَعَك َوَأْبِصْر َيَديَّ َوَهاِت َيَدَك َوَضْعَها  والرب يسوع نفسه يقول لتوما:  .ُمْضَطِجعًا ِفيهِ 

 . والرب يسوع يقول لنا جميعا: هات حياتك وضعها في يدي.  يِفي َجْنبِ 
 

ونحن نقول: ربي وإلهي، الى من نذهب ولك أنت كلمة الحياة األبدية ونحن آمنا وفهمنا أنك  
إسمه وكلمته التي هي روح وحياة  عطانا أ  نشكر الرب يسوع الذيونحن ؟ أنت إبن هللا الحي 

نكون نحن معه الى االبد.  بعده و  إنتهاء الزمانوأعطانا وعده أنه معنا أيضا كل يوم الى 
  وجد.ن   هب به نحيا و يسكن فينا ويشهد مع أرواحنا أننا أوالد هللا.  الرب أعطانا روحه القدوس 

َهَواِت.الَِّذيَن ُهْم ِلْلَمِسيِح َقْد َصَلُبوا و  وِح َفْلَنْسُلْك ف اْلَجَسَد َمَع اأَلْهَواِء َوالشَّ ِإْن ُكنَّا َنِعيُش ِبالرُّ
وِح. ا َهِذِه َفَقْد ُكِتَبْت  ويوحنا التلميذ ورسول المسيح يسوع يقول:  أمين. َأْيضًا ِبَحَسِب الرُّ َوَأمَّ

ِ َوِلَكيْ   أمين.   َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمْنُتْم َحَياٌة ِباْسِمِه.ِلُتْؤِمُنوا َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ
 

اَلِم الَِّذي َأَقاَم ِمَن اأَلْمَواِت َراِعَي اْلِخَراِف اْلَعِظيَم َربََّنا َيُسوَع ِبَدِم اْلَعْهِد اأَلَبدِ  ْلُكْم  َوِإَلُه السَّ يِ  ُيَكمِ 
اًل ِفيُكْم َما ُيْرِضي َأَماَمُه ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َلُه  ِفي ُكلِ  َعَمٍل َصاِلٍح ِلَتْصَنُعوا َمِشيَئَتُه َعامِ 

 اْلَمْجُد ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن. آِميَن. 


