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 سالٌم لكم /11

 : لكل الرسل ما عدا توماخامسا
 

ُل األُْسبُوِع،  " ا َكانَْت َعِشيَّةُ ذلَِك اْليَْوِم، َوهَُو أَوَّ َولَمَّ

َوَكانَِت األَْبَواُب ُمَغلَّقَةً َحْيُث َكاَن التَّالَِميُذ ُمْجتَِمِعيَن لَِسبَِب 

هُوِد، َجاَء يَُسوُع َوَوقََف فِي اْلَوْسِط، َوقَاَل اْلَخْوِف ِمَن اْليَ 

ا قَاَل هَذا أََراهُْم يََدْيِه َوَجْنبَهُ، فَفَِرَح  «َسالٌَم لَُكْم!»لَهُْم: َولَمَّ

. بَّ َسالٌَم لَُكْم! »فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع أَْيًضا: التَّالَِميُذ إِْذ َرأَْوا الرَّ

ا قَاَل هَذا نَفََخ َوقَاَل  «.ْرِسلُُكْم أَنَاَكَما أَْرَسلَنِي اآلُب أُ  َولَمَّ

وَح اْلقُُدَس.»لَهُُم: َمْن َغفَْرتُْم َخطَايَاهُ تُْغفَُر لَهُ،  اْقبَلُوا الرُّ

 ( 02 - 19:  02" ) يو «.َوَمْن أَْمَسْكتُْم َخطَايَاهُ أُْمِسَكتْ 

 

مم  كم  ، هكمذا يفعم  تركوه وحده ولكن هو لمم يتمركهم   

، ولكمن لمماذا تهمرب ممن المشمهد وهمو من يتركه ويهرب
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للتالميمذ عمذرهم فمالموقف جديمد   ؟يقدم ك  ذلمك لسسمابك

أواخمر  نماوقد وصلت إليعنك عنى و، ولكن ماذا وغريب

 .وافاناالدهور وك  زخم اإليمان قد 

 

 ؟ حقا يا نفسى لماذا أتركه وأهرب -

 .بالقط  ال؟ هم كانت سالمةوبوه  فى هر

 كان الخوف يمألهم والرعب يزعجهم 

 !، وم  هذا خافواأثاث العلية كله وضعوه خلف األبواب

 

، لمم تتمركهم هكمذا المويال بم  اقتسممت أشكرك يما ربمى* 

  ،ودخلت واألبواب مغلقة، حصون العلية

 : سالم لكم هدمت حصون الخوف والرعب لما قلت لهمف

 م يا لفرحهم وفرحى وأنت فى الوسط تعطى السال

 ، فأنت تعرف ضعف البيعتنا وخوفها لم تعاتبهم يا رب

 ب  عاجلت وعالجتهم بسرعة بنطق السالم 

، ، مخماوفى لمن تطمولهذا ما يطمئنمى علمى نفسمى سميد 

 ا ستأتنى سريعً 

 اليس كذلك يا مخلصى السبيب ؟ 

 أراهم فرحين بلقائك والعزائم قد اشتدت برؤيتك * 

 فأاللق فى قلبى قوتك أرجوك 



  سالٌم لكم /11     3      قراءة تأملية معاصرة لظهورات القيامة

 ينما تريد أن أشهد لك أى وحركن

 ، ك  زخم اإليمان قد وص  إلى   ؛يا رب حقًا

 ؟ فلماذا أخاف

 أمام تالميذك كانت خبرة ثالث سنوات وأكثر قليال 

 ، وأمامى أنا خبرة ألفين سنة من عملك فى العالم

 ، انتهت إلينا أواخر الدهور، وم  شعبك

 ؟ فلماذا أقلق وأرتعب

  أنا إنسان.و، انأعود وأقول إنه اإلنس

 
! ال تفكمر ال تخمف فالمسميأ أقمو  بكم  قيماس ،أخى الجبيب  

، ففمى قدرتمه المدخول واألبمواب قمطف بنفسمكفى حماية نفسمك 

ا مقابممم  ا واحمممدً يكفمممى أن تصممملى وتغلمممق بابًممم !كلهممما مغلقمممة

 معى:ص   .، فقط للسالمةاللصوص

 

 ، أنت أقو  بك  قياس يسوع السى األزلىيا * 

 ثبتنى فى اإليمان بك وامأل قلبى من سالمك 

 ، ال تتركنى لخوفىا وهربت خائفاا تركتك يومً وإذ

، يما ممن لمم تتسمم  أن ا وبمدد خموفى أرجموكتعال مسمرعً 

  مرتعبين ومنزعجين تر  تالميذك هكذا

  .، وإسمك لى برج حصينأنت بالسقيقة متكلى ورجائى


